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خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل رئي�س وزراء فرن�سا
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

يف �ضحايا التفجري الإرهابي ب�أنقرة

جمل�س الوزراء يوافق على تنظيم هيئة توليد
الوظائف ومكافحة البطالة

خادم احلرمني ال�شريفني يعزي
الرئي�س الرتكي
جدة  -واس
�أجرى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل،
ات�ص��ا ًال هاتفياً يوم ال�سبت  27ذو احلجة 1436هـ املوافق � 10أكتوبر 2015م،
بفخام��ة الرئي�س رجب طيب �أردوغان رئي���س جمهورية تركيا� ،أعرب خالله
عن تعازيه لفخامته ولأ�سر �ضحايا التفجري الإرهابي الذي �شهدته العا�صمة
�أنقرة� ،سائ ًال اهلل �أن مينّ على امل�صابني بال�شفاء العاجل.
و�أكد خادم احلرمني ال�شريفني ت�ضام��ن اململكة العربية ال�سعودية ووقوفها
�إىل جانب جمهورية تركيا ال�شقيقة يف حماربة الإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره
و�أيًّا كان م�صدره.
وق��د عرب فخامة الرئي���س الرتكي عن �شكره خلادم احلرم�ين ال�شريفني على
مواقفه جتاه بالده ،وعلى م�شاعره الأخوية النبيلة.
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الرياض  -واس
ر�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود حفظ��ه اهلل ،اجلل�س��ة الت��ي عقده��ا جمل���س
الوزراء ،بعد ظهر ي��وم الإثنني  29ذو احلجة 1436هـ
املواف��ق � 12أكتوب��ر 2015م ،يف ق�ص��ر اليمام��ة مبدينة
الريا�ض.
ويف بداي��ة اجلل�سة� ،أعرب خادم احلرمني ال�شريفني عن
ال�شك��ر والتقدي��ر لأ�صحاب اجلالل��ة والفخامة وال�سمو
قادة الدول ال�شقيق��ة وال�صديقة ،وكل من تقدم بالعزاء
للمملك��ة يف �ضحايا حادث تدافع احلج��اج مبنى� ،سائ ًال
اهلل �سبحانه وتعاىل لهم املغفرة و�أن يتقبلهم يف ال�شهداء،
و�أن مين على امل�صابني بال�شفاء العاجل.
التفاصيل ص3-2

خادم احلرمني ال�شريفني ي�صل �إىل الريا�ض قادماً من جدة
الرياض  -جدة  -واس
و�ص��ل بحف��ظ اهلل ورعايت��ه خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين
املل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،م�س��اء يوم الأحد
 28ذو احلج��ة 1436هـ املواف��ق � 11أكتوبر 2015م� ،إىل
الريا�ض ،قادماً من جدة.
ول��دى و�صول امللك املفدى مطار قاعدة الريا�ض اجلوية،
كان يف ا�ستقبال��ه �أي��ده اهلل ،عن��د �سل��م الطائ��رة� ،صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير في�ص��ل ب��ن بن��در ب��ن
عبدالعزي��ز �أمري منطقة الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز رئي���س الهيئة
العام��ة لل�سياح��ة وال�تراث الوطن��ي ،و�صاح��ب ال�سمو
امللك��ي الأم�ير حممد بن ناي��ف بن عبدالعزي��ز ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
كم��ا كان يف ا�ستقب��ال خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين يف �صالة
الت�شريف��ات باملطار� ،صاحب ال�سمو الأمري بندر بن حممد
بن عبدالرحمن ،و�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل
ب��ن عبدالرحمن ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن

�سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سم��و الأمري تركي بن
عبداهلل ب��ن عبدالرحم��ن ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
حمم��د ب��ن نا�ص��ر ب��ن عبدالعزي��ز �أَم�ير منطقة ج��ازان،
و�صاح��ب ال�سمو الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالرحمن،
و�صاح��ب ال�سم��و الأم�ير �سلط��ان ب��ن حمم��د ب��ن �سعود
الكب�ير ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن �سعد بن
عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن نا�صر
بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالرحمن

بن نا�ص��ر بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري
ناي��ف بن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو الأمري
عبداهلل بن في�صل بن تركي ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الدكت��ور من�صور بن متع��ب بن عبدالعزي��ز وزير الدولة
ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني،
و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير متع��ب ب��ن عب��داهلل بن
عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير في�صل بن خالد بن عبدالعزيز �أمري منطقة ع�سري،

و�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س
الهيئ��ة امللكي��ة للجبيل وينب��ع ،و�صاحب ال�سم��و امللكي
الأم�ير الدكت��ور في�ص��ل بن حمم��د بن �سع��ود ،و�صاحب
ال�سمو الأم�ير تركي بن عبداهلل بن حمم��د م�ست�شار خادم
احلرم�ين ال�شريف�ين ،و�صاح��ب ال�سمو الأم�ير نواف بن
حممد بن عبداهلل ،و�صاح��ب ال�سمو الأمري عبدالعزيز بن
فه��د بن �سعد ،وعدد من �أ�صح��اب ال�سمو الأمراء ،ومعايل
رئي���س جمل���س ال�ش��ورى ،و�أ�صح��اب الف�ضيل��ة واملعايل
الوزراء ،وكبار امل�س�ؤولني من مدنيني وع�سكريني.
وق��د و�صل يف معية خادم احلرم�ين ال�شريفني حفظه اهلل،
كل م��ن �صاح��ب ال�سم��و الأم�ير خالد ب��ن فهد ب��ن خالد،
و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري من�ص��ور ب��ن �سعود بن
عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري طالل بن �سعود
بن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سمو الأمري خالد بن �سعد بن
فهد ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري �سط��ام بن �سعود بن
عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور ح�سام
ب��ن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري
الدكتور عبدالعزيز بن �سطام بن عبدالعزيز.
التفاصيل ص66
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مجلس الوزراء
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برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

جمل�س الوزراء يوافق على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
خادم احلرمني ال�شريفني يجدد الت�أكيد على دعم اململكة الكامل لليمن وحر�صها الدائم على �أمنه وا�ستقراره
وم�ساعدة �شعبه ال�شقيق

الرياض  -واس
ر�أ���س خادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود
حفظ��ه اهلل ،اجلل�سة التي عقدها جمل�س ال��وزراء ،بعد ظهر يوم الإثنني
 29ذو احلج��ة 1436هـ املواف��ق � 12أكتوب��ر 2015م ،يف ق�صر اليمامة
مبدينة الريا�ض.
ويف بداي��ة اجلل�سة� ،أعرب خادم احلرمني ال�شريفني عن ال�شكر والتقدير
لأ�صح��اب اجلاللة والفخامة وال�سمو قادة ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة،
وكل م��ن تقدم بالعزاء للمملكة يف �ضحايا ح��ادث تدافع احلجاج مبنى،
�سائ ً
�لا اهلل �سبحان��ه وتع��اىل لهم املغف��رة و�أن يتقبله��م يف ال�شهداء ،و�أن
مي��ن عل��ى امل�صاب�ين بال�شف��اء العاج��ل ،م�ؤك��د ًا �أن الت�صريح��ات غ�ير
امل�س�ؤول��ة والهادف��ة �إىل اال�ستغ�لال ال�سيا�سي لهذه احلادث��ة ،و�إحداث
الفرقة واالنق�سام يف العامل الإ�سالمي ،لن ت�ؤثر على دور اململكة العربية
ال�سعودي��ة وواجبه��ا الكب�ير وم�س�ؤولياتها العظيم��ة يف خدمة �ضيوف
الرحم��ن ،وحر�صه��ا الدائ��م عل��ى مل ال�شمل العرب��ي والإ�سالم��ي ،ولن
ت�سم��ح اململكة لأي �أي ٍد خفية ب���أن تعبث بذلك ،م�شدد ًا رعاه اهلل ،على �أن
اململك��ة العربي��ة ال�سعودية التي �شرفها اهلل بخدم��ة احلرمني ال�شريفني
وقا�صديهما ،نذرت نف�سها و�إمكاناتها وما �أوتيت من جهد قيادة وحكومة
و�شعباً لراحة �ضيوف الرحمن وال�سهر على �أمنهم و�سالمتهم.
بع��د ذلك �أطل��ع خادم احلرم�ين ال�شريف�ين املجل�س عل��ى مباحثاته مع
فخام��ة الرئي���س عبدرب��ه من�صور ه��ادي رئي���س اجلمهوري��ة اليمنية،
جم��دد ًا الت�أكيد على دع��م اململكة الكامل للجمهوري��ة اليمنية وحكومتها
ال�شرعي��ة ،وحر�صها الدائم على �أم��ن وا�ستقرار اليمن وم�ساعدة �شعبه
ال�شقي��ق ،كما �أطل��ع املجل�س على نتائ��ج مباحثاته مع فخام��ة الرئي�س
حمم��د ول��د عبدالعزي��ز رئي���س اجلمهوري��ة الإ�سالمي��ة املوريتاني��ة،
منوه��اً بعمق العالقات بني البلدين واحلر���ص على تعزيزها يف خمتلف
املجاالت ،ملا فيه م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أو�ض��ح معايل وزي��ر الثقافة والإعالم الدكتور ع��ادل بن زيد الطريفي،
يف بيان��ه لوكالة الأنب��اء ال�سعودية عقب اجلل�س��ة� ،أن جمل�س الوزراء،
رفع ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني على �أمره الكرمي ب�صرف

م�ساع��دة لذوي املتوفني وامل�صابني يف حادث �سقوط �إحدى الرافعات يف
امل�سجد احلرام ،الذين مت ح�صرهم من قبل اجلهات املعنية ،وما ت�ضمنه
الأم��ر الك��رمي با�ست�ضافة اثنني من ذوي كل متوف��ى من حجاج اخلارج
�ضم��ن �ضيوف خادم احلرمني ال�شريفني حلج عام 1437هـ ،ومتكني من
مل متكن��ه ظروفه ال�صحية من امل�صاب�ين من ا�ستكمال منا�سك احلج هذا
العام من معاودة �أداء احلج عام 1437هـ �ضمن �ضيوف خادم احلرمني
ال�شريفني مب�شيئة اهلل.
ومبنا�سب��ة الذكرى اخلام�سة والثمانني للي��وم الوطني للمملكة العربية
ال�سعودي��ة� ،أع��رب املجل���س ع��ن ال�شك��ر والثن��اء هلل عز وج��ل على ما
تتمت��ع ب��ه اململكة من نعمة الأم��ن واال�ستقرار ،وم��ا ت�شهده وهلل احلمد
م��ن تطور ومناء وازده��ار ،م�ؤكد ًا �أن كل امل�سلم�ين ي�شاركون اململكة يف
ه��ذا االحتف��اء ،لأن هذه الذكرى ت�سج��ل انطالقة تاريخي��ة لهذه الدولة
املبارك��ة التي �سخ��رت �إمكاناتها خلدمة الإ�س�لام وامل�سلمني ،داعني اهلل
�سبحان��ه وتعاىل �أن يجزي م�ؤ�س�س هذا الكي��ان العظيم امللك عبدالعزيز
ب��ن عبدالرحم��ن �آل �سعود رحم��ه اهلل ،و�أبناءه الربرة م��ن بعده امللوك
�سع��ود وفي�صل وخالد وفهد وعبداهلل رحمهم اهلل ،على ما حققوه للوطن
من �إجنازات متوا�صلة ،و�أن ي�سدد خطى خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،ويوفقه ويجزيه خري اجلزاء
عل��ى ما يولي��ه من رعاي��ة واهتم��ام باحلرم�ين ال�شريف�ين وقا�صديهما
و�ش���ؤون امل�سلمني كافة ،وعلى ما ت�شه��ده اململكة العربية ال�سعودية يف
ظل قيادته احلكيمة من �أمن واطمئنان ،وما يت�سم به رعاه اهلل ،من ر�ؤية
م�ستقبلية مليئة بالتوجهات املتزنة التي ت�صل باملواطن مب�شيئة اهلل �إىل
م�ستويات �أرقى معي�شياً واقت�صادياً ،و�أن تكون اململكة �أمنوذجاً ناجحاً
ورائد ًا يف العامل على الأ�صعدة كافة.
وبتوجي��ه ك��رمي ا�ستم��ع املجل���س م��ن �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري
حمم��د بن �سلم��ان بن عبدالعزي��ز ،ويل ويل العه��د النائب الث��اين لرئي�س
جمل���س ال��وزراء وزير الدفاع ،عن نتائج زيارت��ه �إىل رو�سيا االحتادية،
واجتماع��ه مع فخام��ة الرئي�س فالدميري بوتني ،ال��ذي مت خالله الت�أكيد
على حر���ص اململكة العربي��ة ال�سعودية على حتقي��ق تطلعات ال�شعب
ال�س��وري ال�شقيق ،وموقفها الداع��م حلل الأزمة ال�سوري��ة على �أ�سا�س

�سلم��ي وفق��اً ملق��ررات م�ؤمتر جني��ف ( ،)1ومبا يكفل �إنه��اء ما يتعر�ض
ل��ه ال�شع��ب ال�سوري ال�شقيق من م� ٍآ�س على ي��د النظام ال�سوري ،وتاليف
ا�ستمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وب�ين معاليه �أن جمل���س الوزراء ا�ستمع بعد ذل��ك� ،إىل عدد من التقارير
عن م�ستجدات الأحداث وتطوراتها عل��ى ال�ساحات العربية والإقليمية
والدولي��ة ،معرب��اً ع��ن التهنئ��ة للجمهوري��ة اليمني��ة حكوم��ة و�شعب��اً
مبنا�سبة عودة احلكومة اليمني��ة ومتكنها من مزاولة مهامها من مدينة
ع��دن العا�صم��ة امل�ؤقت��ة ،مم��ا يج�س��د وهلل احلمد م��ا حتقق م��ن ن�صر،
داعي��اً اهلل �أن يتحقق الأمن واال�ستق��رار يف جميع �أرجاء اليمن ،وجمدد ًا
الت�أكي��د على وقوف اململك��ة و�إخوانها و�أ�صدقائه��ا يف دول التحالف مع
اجلمهورية اليمنية ون�صرة �شعبها والذود عن كرامته.
وا�ستنك��ر جمل�س ال��وزراء ما يتعر�ض ل��ه امل�سج��د الأق�صى ومدينة
القد�س وال�ضفة الغربية من انتهاكات و�إجراءات ا�ستفزازية م�ستمرة
واعت��داءات على �أبناء ال�شع��ب الفل�سطيني من قبل �سلطات االحتالل
الإ�سرائيل��ي وامل�ستوطن�ين ،م�ش��دد ًا عل��ى دع��وات خ��ادم احلرم�ين
ال�شريف�ين خ�لال ات�صاالت��ه بر�ؤ�ساء ال��دول الفاعلة ،ومع��ايل الأمني
العام للأمم املتحدة ،ب�ضرورة بذل اجلهود وامل�ساعي الأممية اجلادة
وال�سريع��ة ،وتدخ��ل جمل���س الأم��ن التخ��اذ التداب�ير العاجلة كافة
لوق��ف االنته��اكات الإ�سرائيلي��ة للم�سجد الأق�ص��ى ،وحماية ال�شعب
الفل�سطين��ي واملقد�س��ات الإ�سالمي��ة ،و�إعط��اء ال�شع��ب الفل�سطين��ي
حقوقه كافة.
كم��ا ثم��ن املجل���س الق��رار ال�ص��ادر ع��ن االجتم��اع اال�ستثنائ��ي ل��وزراء
خارجي��ة ال��دول الأع�ض��اء مبنظم��ة التع��اون الإ�سالم��ي ،ال��ذي عق��د يف
نيوي��ورك ا�ستجابة لدعوة اململكة العربي��ة ال�سعودية ،الذي �أكد ال�سيادة
الفل�سطيني��ة عل��ى القد���س ال�شرقي��ة ،ورف�ض الأم��ة الإ�سالمي��ة و�إدانتها
لإج��راءات �سلطات االحتالل الإ�سرائيل��ي وت�صميمها على منعها و�إبطالها
كونها �إجراءات باطلة ومدانة وغري قانونية ،وما ت�ضمنه القرار من دعوة
جمل�س الأمن الدويل �إىل �سرعة التحرك لإلزام �إ�سرائيل بوقف انتهاكاتها.
ورح��ب جمل�س ال��وزراء بتو�ص��ل ممثلي الأط��راف الليبي��ة املتحاورة
يف مدين��ة ال�صخ�يرات باملغ��رب �إىل اتفاق �سيا�سي عل��ى ت�شكيل حكومة
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الوح��دة الوطنية ال��ذي �أعلنه مبع��وث ال�سكرتري العام ل�ل�أمم املتحدة
�إىل ليبي��ا برن��ار دينو لي��ون ،معرباً عن الأم��ل �أن ي�ؤدي ه��ذا االتفاق �إىل
�إنه��اء معاناة ال�شعب الليبي وحتقيق تطلعات ليبيا ال�شقيقة مبا يحفظ
وحدتها و�أمنها وا�ستقرارها وميكنها من الت�صدي للإرهاب.
و�أدان جمل���س الوزراء التفج�ير الإرهابي الذي �شهدت��ه عا�صمة جمهورية
تركيا و�أدى �إىل �سقوط العديد من ال�ضحايا ،جمدد ًا ت�ضامن اململكة ووقوفها
مع اجلمهورية الرتكية ال�شقيقة يف حماربة الإرهاب و�أ�شكاله و�صوره كافة
و�أي��اً كان م�صدره ،معرباً عن �أحر التعازي جلمهورية تركيا حكومة و�شعباً
ولأ�سر ال�ضحايا ،داعياً اهلل �أن مين على امل�صابني بال�شفاء العاجل.
و�أف��اد معايل الدكتور عادل بن زيد الطريف��ي �أن جمل�س الوزراء اطلع على
املو�ضوع��ات املدرجة على ج��دول �أعمال جل�سته ،وم��ن بينها مو�ضوعات
ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
اتفاقية أمنية
�أو ًال :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد
نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �أو من ينيبه ،بالتباحث مع
اجلان��ب الفلبيني يف �ش�أن م�شروع اتفاقي��ة ت�سليم املطلوبني بني حكومة
اململك��ة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية الفلبني ،والتوقيع عليه،
ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
رفع مكافآت طالب ذوي االحتياجات الخاصة
ثانياً :قرر جمل�س الوزراء املوافقة على �شمول الطالب ذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة م��ن ذوي الإعاق��ات ال�صحية واجل�سمي��ة باملكاف���آت املقررة
لطالب التعليم اخلا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ورفع مقدار هذه املكاف�آت لت�صبح على النحو الآتي:
 -1املرحلة االبتدائية ( )600ريال �شهرياً ،واملرحلة املتو�سطة ()750
ريا ًال �شهرياً ،واملرحلة الثانوية ( )900ريال �شهرياً ،وذلك يف حالة عدم
�سكن الطالب يف الأق�سام الداخلية.
 -2املرحلة االبتدائية ( )180ريا ًال �شهرياً ،واملرحلة املتو�سطة ()270
ري��ا ًال �شهري��اً ،واملرحل��ة الثانوية ( )360ري��ا ًال �شهري��اً ،وذلك يف حالة
�سكن الطالب يف الأق�سام الداخلية.
هيئة توليد الوظائف
ثالث��اً :ق��رر جمل�س الوزراء املوافق��ة على تنظيم هيئ��ة توليد الوظائف
ومكافحة البطالة.
وي�ؤ�س�س التنظيم امل�شار �إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئي�س جمل�س
ال�ش���ؤون االقت�صادي��ة والتنمي��ة ،وتت��وىل العم��ل على تولي��د الوظائف
ومكافح��ة البطال��ة يف اململك��ة ،م��ن خ�لال التن�سيق بني جمي��ع اجلهات
احلكومي��ة واخلا�ص��ة ذات العالق��ة ب�س��وق العم��ل وتعزي��ز امل�شاركة
بينها ،والعمل على تنمية القطاع��ات املولدة للوظائف وا�ستثمار امليزة
التناف�سي��ة يف مناطق اململكة لهذا الغر���ض .وين�ص التنظيم على �إن�شاء
جمل���س �إدارة للهيئ��ة ُي�ش��كّل م��ن رئي�س يع�ين ب�أمر م��ن رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،بالإ�ضاف��ة �إىل حماف��ظ الهيئ��ة (ال��ذي يعين��ه جمل���س �إدارة
الهيئ��ة) ،وممثلني من عدد م��ن اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات
العالقة والقطاع اخلا�ص.
مذكرة تفاهم مع روسيا
رابعاً :قرر جمل�س الوزراء املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال
الإ�س��كان ب�ين وزارة الإ�س��كان يف اململك��ة العربية ال�سعودي��ة ووزارة
البناء والإ�س��كان واملرافق العامة يف رو�سيا االحتادية ،املوقع عليها يف
مدينة (�سانت بطر�سبورغ) بتاريخ 1436/9/1هـ.

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

جمل�س الوزراء ي�ستنكر ما يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى ومدينة القد�س وال�ضفة الغربية من
انتهاكات من قبل �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
خدمات النقل الجوي
حماية المستهلك
خام�ساً :قرر جمل�س الوزراء ما يلي:
�سابع��اً :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�ض مع��ايل رئي�س الهيئة العامة
 -1تعدي��ل ا�س��م وكال��ة وزارة التج��ارة وال�صناعة ل�ش���ؤون امل�ستهلك للطريان املدين �أو من ينيبه ،ب�إجراء مباحثات مع الدول التي �أَ َب َر َمت معها
ليك��ون (وكالة ال��وزارة حلماي��ة امل�ستهلك) ،و�إ�ضافة ع��دد من املهمات اململكة اتفاقيات يف جمال خدمات النقل اجلوي وتتطلب امل�صلحة جتديد
للوكالة من بينها ما يلي:
تل��ك االتفاقيات معها ،للنظر يف جتديدها يف �ضوء النموذج اال�سرت�شادي
�أ ـ التع��اون مع املنظم��ات املحلي��ة والدولية لت�أهيل وتدري��ب القيادات املوافق عليه بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )50وتاريخ 1434/2/11هـ،
الإدارية يف جمال حماية امل�ستهلك.
ومن ثم رفع ما يتم التو�صل �إليه ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ب ـ حتديد الإجراءات وطرق تقدمي ال�شكاوى واحل�صول على احلقوق،
وتطوير الأنظمة �إلكرتونياً.
تعيين وتجديد عضوية
ج ـ تلقي �شكاوى امل�ستهلكني ودرا�ستها وحتليلها ،والتعاون مع اجلهات
ثامناً :وافق جمل�س الوزراء على ما يلي:
ذات العالقة لو�ضع حلول ملعاجلتها.
 2ـ �إن�ش��اء جلن��ة دائم��ة حلماي��ة امل�ستهل��ك يف وزارة التج��ارة  -1جتديد ع�ضوية كل من :الدكتور عبدالرحمن بن حممد الرباك (ممث ًال
وال�صناعة با�سم (اللجنة الدائم��ة حلماية امل�ستهلك) برئا�سة معايل م��ن وزارة التعلي��م) ،والدكت��ور �أحمد ب��ن عبدالق��ادر املهند�س (ممث ًال
وزير التجارة وال�صناع��ة ،وع�ضوية ممثلني لعدد من اجلهات ذات م��ن املتخ�ص�ص�ين واملهتمني) ،يف جمل���س �أمناء جائزة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لتكرمي املخرتعني واملوهوبني.
العالقة.
 -2تعي�ين التالي��ة �أ�سما�ؤه��م �أع�ض��اء يف جمل���س �أمن��اء اجلائ��زة ملدة
النقل العام بين المدن
�أرب��ع �سن��وات وهم :الدكتور عب��داهلل بن �إبراهيم بن عثم��ان (ممث ًال من
�ساد�س��اً :ق��رر جمل���س ال��وزراء املوافق��ة عل��ى متديد عق��د التزام وزارة الثقاف��ة والإع�لام) ،والدكت��ور را�شد بن حمم��د الزهراين (ممث ًال
ال�شرك��ة ال�سعودي��ة للنق��ل اجلماعي ملدة (� )5سن��وات اعتبار ًا من م��ن امل�ؤ�س�س��ة العام��ة للتدريب التقن��ي واملهني) ،والدكت��ور حممد بن
تاري��خ 1437/7/1ه��ـ ،وع��دم من��ح ال�شرك��ة �أو غريه��ا �أي ميزة حم��د الكثريي ،والدكتور ب�شري بن حمم��د دبو�سي (ع�ضوين من القطاع
تناف�سي��ة تف�ضيلية عند فتح باب املناف�سة لتقدمي خدمة النقل العام
اخلا���ص) ،والدكتور خالد ب��ن عبدالرحمن ال��دكان ،والدكتور منري بن
باحلاف�لات ب�ين م��دن اململكة ،كما ق��رر جمل�س ال��وزراء قيام هيئة
حممد الد�سوقي (ع�ضوين من املتخ�ص�صني واملهتمني).
النق��ل العام ب�إعداد درا�سة جديدة لفتح باب املناف�سة لتقدمي خدمة
النق��ل العام باحلاف�لات بني مدن اململك��ة تتناول اجلوان��ب الفنية
تقريران سنويان
واالقت�صادية واملالية والتجاري��ة والتنظيمية واالجتماعية ،وذلك
ا�ستن��اد ًا �إىل الإ�سرتاتيجي��ة الوطني��ة للنق��ل املواف��ق عليه��ا بقرار واطلع جمل�س الوزراء على التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
جمل���س الوزراء رقم ( )4وتاري��خ 1433/1/3هـ ،على �أن تت�ضمن والأوق��اف والدع��وة والإر�شاد للع��ام امل��ايل (1435/1434هـ) ،وعلى
الدرا�س��ة ال�ش��روط ال�لازم توافره��ا يف �سائقي تل��ك احلافالت بعد التقري��ر ال�سن��وي (اخلام���س) لقيا���س حت��ول اجله��ات احلكومي��ة �إىل
التن�سيق مع الإدارة العامة للمرور ،و�أن تتوىل هذه الإدارة الرقابة التعام�لات الإلكرتوني��ة احلكومية ،وق��د �أحاط املجل�س علم��اً مبا جاء
فيهما ،واتخذ حيالهما ما يلزم من توجيهات.
عليهم ومتابعتهم.

أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ ١٩2٤-م

المشرف العام
د .عادل بن زيد الطريفي
وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي
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بذكرى اال�ستقالل واليوم الوطني

القيادة تهنئ رئي�س �أوغندا وملك �إ�سبانيا
جدة  -واس
ب���ع���ث خ�������ادم احل����رم��ي�ن ال�������ش���ري���ف�ي�ن امل����ل����ك ����س���ل���م���ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز
�آل �سعود ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س اجلرنال يوويري كاجوتا مو�سيفيني رئي�س
جمهورية �أوغندا ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
و�أعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن �أ�صدق
التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
�أوغندا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة جلاللة امللك فيليبي ال�ساد�س ملك مملكة �إ�سبانيا ،مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني لبالده .و�أعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة
العربية ال�سعودية عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة جلاللته،

وحلكومة و�شعب مملكة �إ�سبانيا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س اجلرنال
يوويري كاجوتا مو�سيفيني رئي�س جمهورية �أوغندا ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل
لبالده .وعرب �سمو ويل العهد عن �أبلغ التهاين و�أطيب التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �أوغندا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة جلاللة امللك فيليبي ال�ساد�س ملك مملكة �إ�سبانيا،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .وعرب �سمو ويل العهد عن �أبلغ التهاين و�أطيب
التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب مملكة �إ�سبانيا ال�صديق
املزيد من التقدم واالزدهار.

ويل العهد ورئي�س موريتانيا يبحثان العالقات
الثنائية بني البلدين

جدة  -واس
التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل،
م�ساء يوم الثالثاء  23ذو احلجة 1436ه��ـ املوافق � 06أكتوبر
2015م ،فخامة الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية ،وذلك مبقر �إقامة فخامته بجدة.
ويف بداية اللقاء �صافح �سمو ويل العهد الوفد املرافق لفخامته.
وج��رى خ�لال اللقاء بحث ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
ال�صديقني و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت ،خ�صو�صاً فيما
يتعلق مبكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون يف املجاالت الأمنية،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض تطورات الأح��داث على ال�ساحتني

الإقليمية والدولية.
ح�ضر اللقاء معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور
ع�صام بن �سعد بن �سعيد الوزير املرافق ،ومعايل مدير عام
املباحث العامة الفريق �أول عبدالعزيز بن حممد الهويريني،
ومعايل رئي�س اال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي
احلميدان ،والقائم بالأعمال ب�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني
لدى موريتانيا عطا اهلل العنزي.
كما ح�ضره من اجلانب املوريتاين معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون حمادي ولد ميمو ،ومعايل وزير ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية �سيد �أحمد الراي�س ،ومعايل وزير املالية املختار ولد
اج��اي ،ومعايل مدير دي��وان فخامة الرئي�س �أحمد ولد باهية،
وحمافظ البنك املركزي عزيز ولد داهي ،وال�سفري لدى اململكة

كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س
اجلرنال يوويري كاجوتا مو�سيفيني رئي�س جمهورية �أوغندا ،مبنا�سبة ذكرى يوم
اال�ستقالل لبالده .وعرب �سمو ويل ويل العهد عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �أوغندا ال�صديق املزيد من
التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة جلاللة امللك فيليبي ال�ساد�س ملك مملكة �إ�سبانيا ،مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وعرب �سمو ويل ويل العهد عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
جلاللته ،وحلكومة و�شعب مملكة �إ�سبانيا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

ويل ويل العهد والرئي�س املوريتاين يبحثان
�أوجه التعاون بني البلدين

جدة  -واس
عقد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،اجتماعاً مع فخامة الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز
رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،وذلك مبقر �إقامته
بجدة يوم الثالثاء  23ذو احلجة 1436هـ املوافق � 06أكتوبر
2015م.
وج��رى خ�لال االجتماع بحث �أوج��ه التعاون الثنائي بني
اململكة وموريتانيا يف خمتلف املجاالت وال�سبل الكفيلة بدعمها
وتطويرها� ،إ�ضافة �إىل تطورات الأحداث يف ال�ساحة الإقليمية.
ح�ضر االجتماع معايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء

ويل ويل العهد يلتقي
نائب رئي�س جمل�س
وزراء موري�شيو�س
جدة  -واس
التق��ى �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدف��اع ،بج��دة م�ساء ي��وم اخلمي�س  25ذو احلجة 1436هـ املواف��ق � 08أكتوبر 2015م ،معايل نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الإ�سكان والأرا�ضي يف جمهورية موري�شيو�س ال�سيد �شوكت �سودهن.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون بني البلدين و�سبل تطويرها.

الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد الوزير املرافق ،ومعايل
م�ساعد وزير الدفاع الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل العاي�ش ،ومعايل
امل�ست�شار يف الديوان امللكي امل�شرف العام على مكتب وزير
الدفاع الأ�ستاذ فهد العي�سى ،والقائم بالأعمال بال�سفارة
ال�سعودية لدى موريتانيا عطا اهلل العنزي.
كما ح�ضره م��ن اجل��ان��ب امل��وري��ت��اين معايل وزي��ر ال�ش�ؤون
اخلارجية والتعاون حمادي ولد ميمو ،ومعايل وزير ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية �سيد �أحمد الراي�س ،ومعايل وزير املالية
املختار ولد �أجاي ،ومعايل مدير ديوان فخامة الرئي�س �أحمد
ولد باهية ،وحمافظ البنك املركزي عزيز ولد داهي ،وال�سفري
لدى اململكة حممد حممود الأمني.

ويل ويل العهد يتلقى ات�صاالً هاتفياً
من وزير اخلارجية الأمريكي
جدة  -واس
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،ات�صا ًال هاتفياً يوم اجلمعة  26ذو احلجة 1436هـ
املوافق � 09أكتوبر 2015م ،من معايل وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،جرى خالله
ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين ،والتطورات ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
وجهود حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
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خادم احلرمني ال�شريفني يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�س الوزراء الفرن�سي
الرياض  -واس
عقد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،يف
ق�صره بالريا�ض يوم الثالثاء  30ذو احلجة 1436هـ املوافق  13اكتوبر 2015م،
جل�سة مباحثات ر�سمية مع دولة رئي�س ال��وزراء بجمهورية فرن�سا اميانويل
فال�س.
ورحب خادم احلرمني ال�شريفني برئي�س وزراء فرن�سا يف زيارته للمملكة ،فيما
عرب رئي�س الوزراء الفرن�سي عن �سعادته بزيارة اململكة ولقائه خادم احلرمني
ال�شريفني.
ونقل اميانويل فال�س حتيات فخامة الرئي�س فران�سوا هوالند رئي�س اجلمهورية
الفرن�سية خلادم احلرمني ال�شريفني ،فيما حمله رعاه اهلل نقل حتياته لفخامته.
وجرى خالل اجلل�سة ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل دعمها
وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل بحث م�ستجدات الأح��داث يف
املنطقة.
ح�ضر جل�سة املباحثات �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن بندر بن

عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل
بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو
جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير املالية الدكتور
�إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف ،ومعايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عادل بن
زيد الطريفي ،ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،والقائم
بالأعمال ب�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى فرن�سا الدكتور علي القرين.
فيما ح�ضر من اجلانب الفرن�سي معايل وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية والتنمية
الدولية لوران فابيو�س ،ومعايل وزير الدفاع جان �إيف لودريان ،ومعايل وزير
الدولة امل�س�ؤول عن العالقات مع الربملان لدى رئي�س الوزراء جان ماري لوغان،
ومعايل وزير الدولة امل�س�ؤول عن النقل والبحار وال�صيد الآن فيد الي�س ،و�سفري
جمهورية فرن�سا لدى اململكة براتران بزان�سنو.

خادم احلرمني ال�شريفني يقيم م�أدبة غداء تكرميا ً لرئي�س الوزراء الفرن�سي
الرياض  -واس
�أق���ام خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل ���س��ع��ود ح��ف��ظ��ه اهلل ،يف ق�����ص��ره ب��ال��ري��ا���ض ي���وم ال��ث�لاث��اء
 30ذو احلجة 1436هـ املوافق  13اكتوبر 2015م ،م�أدبة غداء
تكرمياً لدولة رئي�س ال��وزراء بجمهورية فرن�سا اميانويل فال�س
مبنا�سبة زيارته للمملكة.
وقبيل امل�أدبة �صافح رئي�س ال��وزراء الفرن�سي �أ�صحاب ال�سمو
امللكي الأم��راء و�أ�صحاب املعايل ال��وزراء وكبار امل�س�ؤولني من
مدنيني وع�سكريني ،فيما �صافح خادم احلرمني ال�شريفني الوفد
الر�سمي املرافق لرئي�س الوزراء الفرن�سي.
ح�ضر امل�أدبة �صاحب ال�سمو الأمري خالد بن فهد بن خالد ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�صور بن متعب
بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل
بن عبدالعزيز وزي��ر احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو الأمري
�سعود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع،

و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سطام بن �سعود بن عبدالعزيز،

امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز

جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�صاحب ال�سمو الأمري �أحمد بن

رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني ،و�صاحب ال�سمو

عبداهلل بن عبدالرحمن حمافظ الدرعية ،و�صاحب ال�سمو الأمري

مبطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س وزراء فرن�سا
الرياض  -واس
و�صل دولة رئي�س وزراء جمهورية فرن�سا �إميانويل فال�س
�إىل الريا�ض م�ساء يوم الإثنني  29ذو احلجة 1436هـ
املوافق � 12أكتوبر 2015م ،يف زيارة للمملكة.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي دولته لدى و�صوله مطار امللك
خالد الدويل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الداخلية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
كما كان يف ا�ستقباله القائم ب�أعمال �سفارة خادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية فرن�سا الدكتور علي القرين،

و�سفري جمهورية فرن�سا لدى اململكة براتران بزن�سنو،
ووكيل رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ ه�شام بن ح�سن
�آل ال�شيخ ،وعدد من امل�س�ؤولني.
وبعد ا�سرتاحة ق�صرية يف �صالة الت�شريفات غادر دولة
رئي�س وزراء جمهورية فرن�سا �إىل مقر �إقامته.
وي�ضم ال��وف��د الر�سمي امل��راف��ق ل��دول��ة رئي�س وزراء
جمهورية فرن�سا ،معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والتنمية
الدولية لوران فابيو�س ،ومعايل وزير الدفاع جان �إيف
لودريان ،ومعايل وزير الدولة م�س�ؤول عن العالقات مع
الربملان لدى رئي�س ال��وزراء جان ماري لوغان ،ومعايل
وزير الدولة امل�س�ؤول عن النقل والبحار وال�صيد �آالن فيد
الي�س ،والنائب عن الفرن�سيني خارج فرن�سا �آالن مار�سو.

تركي بن �سعود بن حممد رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،و�صاحب ال�سمو الأمري خالد بن �سعود بن خالد م�ساعد
وزير اخلارجية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور ح�سام بن
�سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأمري بندر بن �سعود بن
حممد رئي�س الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية ،و�صاحب ال�سمو
الأمري حممد بن �سعود بن خالد وكيل وزارة اخلارجية ل�ش�ؤون
املعلومات والتقنية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير الدكتور
عبدالعزيز بن �سطام بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن تركي بن عبدالعزيز امل�ست�شار بوزارة البرتول
وال�ثروة املعدنية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير من�صور بن
مقرن بن عبدالعزيز م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن �سلطان بن عبدالعزيز امل�ست�شار يف
مكتب �سمو وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
�سعود بن نايف ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن �سلمان بن
عبدالعزيز.
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 يف حالة تكرار: ًثانيا
) من البند (�أوال) من هذا القرار �أمام2(  ت�ضاعف العقوبة يف اجلدول املبني بالفقرة، املخالفة ذات النوع الواحد


لا

هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية �إىل حني �إن�شاء املحاكم العمالية
. ومبا�شرة اخت�صا�صاتها
 يجوز للمخالف االعرتا�ض على القرار الإداري ال�صادر: ًثامنا
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 وال يوقف. توقف خدمات الوزارة عنه حلني �سداد قيمة الغرامة
تنفيذ القرار الإداري ب�إيقاع عقوبة الغرامة الواردة يف اجلدول رقم
) االعرتا�ض عليه �أمام اللجنة املخت�صة بالوزارة �أو التظلم �أمام1(
.املحكمة الإدارية املخت�صة �إال بقرار منها بوقف التنفيذ
ويتم تنفيذ القرار الإداري ب�إيقاع عقوبة الإغالق الواردة يف
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املخالفة خالل �شهر من تاريخ �إيقاع
 يجب على املخالف �إزالة: ًثالثا
 ويف حالة عدم �إزالتها خالل املدة املذكورة تعترب، العقوبة عليه
. تكرار ًا للمخالفة يتيح م�ضاعفة العقوبة عليه
 يف حالة �إزالة املخالفة وارتكاب خمالفة �أخرى من ذات النوع: ًرابعا
بعد م�ضي �أربعة وع�شرون �شهر ًا من تاريخ �إيقاع العقوبة املقررة
. تعترب املخالفة الأوىل من نوعها وال يعد ذلك تكرار ًا، لها عليه
 ارتكاب املن�ش�أة �أو �صاحب العمل خمالفة،  ال يعترب تكرار ًا: ًخام�سا
، من نوع واحد لعدد من الأ�شخا�ص التي وقعت املخالفة يف �ش�أنهم
. وترتب على ذلك تعدد الغرامة املقررة لها
 كل يف حدود، يفو�ض الوزير مدراء عموم املناطق الإدارية: ً�ساد�سا
)منطقته ب�إيقاع العقوبات الواردة يف اجلدول املبني بالبند (�أو ًال
. ) من هذا القرار على املخالفني نيابة عن الوزير1( بالفقرة
 ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي املخالفات الواردة: ً�سابعا
٣
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قرار وزير ال�ش�ؤون االجتماعية رقم 4704

ت�سجيـل جمعيـة الـبـر واخلــدمات االجتمــاعيـة مبـــركــز الهنـدية
مبنطقة املدينة املنورة برقم ( )666اعتبـار ًا من 1436-01-12هـ
وزارة الشؤون االجتماعية

�إن وزير ال�ش�ؤون االجتماعية .
بنا ًء على املادة الأوىل من الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ال�صادرة
بقرار جمل�س الوزراء املوقر ذي الرقم ( )107والتاريخ 1410-6-25هـ .
وبنا ًء على الفقرة (ج) من املادة العا�شرة من القواعد التنفيذية
املعدلة لالئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ال�صادرة بالقرار
الوزاري ذي الرقم ( )82256والتاريخ 1433-8-20هـ .

وبنا ًء على ماعر�ضه �سعادة وكيل الوزارة لل�ش�ؤون االجتماعية .
يقرر ما يلي
�أو ًال  :ت�سجيل (جمعية الرب واخلدمات االجتماعية مبركز الهندية) مبنطقة
املدينة املنورة بال�سجل اخلا�ص باجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية بالإدارة
العامة للجمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية برقم ( )666اعتبار ًا من تاريخه .
ثانياً  :متنح اجلمعية �إعانة ت�أ�سي�سية مقدارها ( )50.000ريال

خم�سون �ألف ريال.
ثالثاً  :ين�شر هذا القرار مع النظام الأ�سا�سي للجمعية باجلريدة الر�سمية.
رابعاً  :يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذ مقت�ضاه .
  
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
يو�سف بن �أحمد العثيمني

النظام الأ�سا�سي للجمعية
الف�صل الأول
التأسيس واألهداف
المادة ()1
مب�شيئة اهلل وتوفيقه مت ت�أ�سي�س جمعية الرب واخلدمات االجتماعية
مبركز الهندية مبنطقة املدينة املنورة طبقاً لأحكام الئحة اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخلريية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ()107
وتاريخ 1410-6-25هـ وقواعدها التنفيذية املعدلة ال�صادرة بقرار
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية رقم ( )82256وتاريخ 1433-8-20هـ
والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها.
المادة ()2
ت�شمل منطقة خدمات اجلمعية مركز الهندية والقرى والهجر التابعة له
ويكون مركزها الرئي�سي يف مركز الهندية وميكن نقله �أو فتح فروع لها
داخل منطقه خدماتها بقرار من اجلمعية العمومية ومبوافقة وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية على ذلك .
المادة ()3
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي
تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول
على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي:
 -1االهتمام باجلانب ال�صحي للأ�سر وعلى وجه اخل�صو�ص ت�أمني
الدواء والعالج.
 -2م�ساعدة الأ�سر املحتاجة يف ت�أمني ال�سكن و�إيجارات امل�ساكن.
 -3تنفيذ برنامج ت�أهيل الأ�سر املنتجة مل�ساعدتهم لالعتماد على
�أنف�سهم.
 -4تقدمي امل�ساعدات النقدية والعينية للأ�سر املحتاجة وخا�صة
الأرملة واملطلقة واملعنفة املهجورة.
 -5ت�أهيل وتطوير قدرات ال�شباب من اجلن�سني على اكت�ساب مهارات
حرفية مل�ساعدتهم لالنخراط يف �سوق العمل.

الف�صل الثاين
العضوية
المادة ()4
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :
� - ١أن يكون �سعودي اجلن�سية ٠
� - ٢أن يكون قد �أمت الثامنة ع�شرة من عمره ٠
� - ٣أن يكون كامل الأهلية املعتربة �شرعا ٠
�- ٤أن يكون غري حمكوم عليه ب�إدانة يف جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ما مل يكن قد رد �إليه �إعتباره ٠
�– 5أن يكون قد �سدد احلد الأدنى لال�شرتاك ال�سنوي.
المادة ()5
أنواع العضوية :
�أ  -ع�ضو عامل :
وهو الع�ضو الذي �شارك يف ت�أ�سي�س اجلمعية �أو التحق بها بعد قيامها
بناء على قبول جمل�س الإدارة لطلب الع�ضوية املقدم منه
وهذه الع�ضوية قا�صرة على(الرجال/الن�ساء) ويكون لهذا الع�ضو
حق ح�ضور �إجتماعات اجلمعية العمومية والت�صويت على قراراتها
وتر�شيح نف�سه لع�ضوية جمل�س الإدارة وذلك بعد م�ضي �سنه على
تاريخ �إلتحاقه باجلمعية ويدفع �إ�شرتاكا �سنويا خمف�ضا مقداره
( )300ريال كحد �أدنى .
ب  -ع�ضو منت�سب :
هو الع�ضو الذي يطلب الإنت�ساب �إىل ع�ضوية اجلمعية ويقبل ذلك
جمل�س الإدارة بعد حتقق ال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )4عدا
�شرط ال�سن وال يكون لهذا الع�ضو حق ح�ضور �إجتماعات اجلمعية
العمومية وال الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ويدفع �إ�شرتاكا �سنويا

خمف�ضا مقداره (  ) 250ريال كحد �أدنى .
 - ٣اللجان التي ت�شكلها اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة ويحدد
ج  -ع�ضو �شرف :
�إخت�صا�ص كل جلنة وم�سماها القرار ال�صادر بت�شكيلها ٠
من
لها
قدمه
ما
نظري
ع�ضويتها
اجلمعية
متنحه
هو الع�ضو الذي
المادة ()11
خدمات جليلة مادية كانت �أم معنوية �ساعدت اجلمعية على حتقيق
الجمعية العمومية :
�أهدافها وله حق ح�ضور �إجتماعات اجلمعية العمومية ومناق�شة
 - ١تتكون اجلمعية العمومية فيما عدا اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية
لع�ضوية
ما يطرح فيها دون �أن يكون له حق الت�صويت �أو الرت�شيح
من كافة الأع�ضاء العاملني الذين �أوفوا ب�إلتزاماتهم قبل اجلمعية
جمل�س الإدارة ٠
وم�ضت على ع�ضويتهم �سنة على الأقل ٠
د  -ع�ضو فخري :
 - ٢تعقد اجلمعية العمومية �إجتماعاتها يف مقر اجلمعية ويجوز �أن
هو الع�ضو الذي متنحه اجلمعية العمومية الع�ضوية الفخرية مبجل�س
تعقدها يف مكان �آخر بعد موافقة وزارة ال�شئون الإجتماعية على ذلك ٠
الإدارة ويكون له حق املناق�شة يف �إجتماعاته ولكن لي�س له حق
المادة ()12
الت�صويت وال يثبت بح�ضوره �صحة االنعقاد ٠
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى
ويجوز للجمعية ا�ستحداث �أنواع �أخرى للع�ضوية بعد موافقة
الوزارة ،دون �أن يكون من حقهم ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية ما يلي :
�أ  -عادية وتعقد مرة كل �سنة يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�أو الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة.
�إنتهاء ال�سنة املالية للجمعية للنظر يف الأمور الآتية :
المادة ()6
- ١تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال اجلمعية خالل ال�سنة املنتهية
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى
ومناق�شته ٠
الحاالت اآلتية :
- ٢تقرير وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ومالحظاتها على اجلمعية �إن
�أ  -الوفاة ٠
وجدت ٠
ب  -الإن�سحاب من اجلمعية بطلب كتابي ٠
- ٣مناق�شة تقرير املحا�سب القانوين للجمعية والت�صديق على
ج � -إذا فقد �شرطا من �شروط الع�ضوية الواردة باملادة ()4
احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية �إذا مل يكن ثمة
د �  -إذا �أحلق عن عمد باجلمعية �أ�ضرارا ج�سيمة �سواء كانت مادية �أم
�إعرتا�ضات تخل بها و�إقرار امليزانية التقديرية لل�سنة املالية
معنوية ويعود تقدير ذلك ملجل�س الإدارة ٠
اجلديدة ٠
هـ �-إذا ت�أخر عن ت�سديد الإ�شرتاك ملدة (�ستة �أ�شهر) من بداية ال�سنة
- ٤بحث و�إقرار �أو تعديل برنامج ا لعمل الذي يقرتحه جمل�س الإدارة
املالية للجمعية بعد �إخطاره بخطاب على عنوانه املدون لديها.
لل�سنة القادمة و�إتخاذ ما تراه ب�ش�أنه ٠
وفيما عدا احلالتني (�أ  ،ب) ي�صدر بفقدان الع�ضوية قرار من
� - ٥أية موا�ضيع �أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال ٠
جمل�س الإدارة ٠
ب  -غري عادية وتعقد عند احلاجة للنظر يف �إحدى احلاالت الآتية :
المادة ()7
� - ١إ�ضطراب �أعمال اجلمعية املالية �أو الإدارية ٠
يجوز ملجل�س الإدارة �إعادة الع�ضوية ملن فقدها ب�سبب عدم ت�سديده الإ�شرتاك
 - ٢تعديل نظامها الأ�سا�سي �أو فتح فروع لها ٠
ال�سنوي يف حالة �أدائه املبلغ امل�ستحق عليه من تاريخ ان�ضمامه للجمعية.
- ٣الت�صرف يف بع�ض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة ال�شئون
وال يجوز للع�ضو �أو لورثته �أو ملن فقد ع�ضويته �إ�سرتداد ما مت دفعه
الإجتماعية على ذلك ٠
للجمعية من �إ�شرتاكات �أو تربعات �أو هبات �سواء كان ذلك نقدا �أم عينا
 - ٤حل اجلمعية �أو دجمها يف جمعية �أخرى �أو �إندماج �أخرى فيها ٠
ومهما كانت الأ�سباب.
� - ٥إنتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو جتديد �أو �إنهاء ع�ضويتهم ٠
المادة ()8
 - ٦درا�سة مبد�أ �إ�ستثمار �أموال اجلمعية و�إقرتاح جماالته ٠
يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء اجلمعية العمومية العاملني الإطالع يف
� - ٧أية �أمور طارئة غري ما ذكر ت�ستوجب عقد �إجتماع طاريء ٠
مقر اجلمعية على ال�سجالت اخلا�صة مبحا�ضر جل�سات اجلمعية
ويتم عقد هذه الإجتماعات بناء على طلب من جمل�س الإدارة �أو
العمومية ،وجمل�س الإدارة وقرارتهما  ،وكذلك القرارات ال�صادرة عن من ع�شر �أع�ضائها العاملني على الأقل بعد موافقة وزارة ال�ش�ؤون
مدير اجلمعية بتفوي�ض من جمل�س الإدارة كما يحق له الإطالع على
الإجتماعية امل�سبقة على ذلك ٠
امليزانية العمومية ومرفقاتها  -يف مقر اجلمعية  -وقبل عر�ضها على
المادة ()13
اجلمعية العمومية بوقت كاف ٠
تعقد �إجتماعات اجلمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من
المادة ()9
جمل�س الإدارة م�شتملة على جدول الأعمال واملوا�ضيع املراد بحثها
:
يلي
ما
الجمعية
عضو
على
ومكان الإجتماع وتاريخه و�ساعة �إنعقاده ٠
�أ  -الوفاء بجميع الإلتزامات املرتتبة على ع�ضويته باجلمعية والقيام ويجوز للجمعية العمومية  -مبوافقة �أغلبية �أع�ضائها احلا�ضرين -
بجميع الواجبات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام واللوائح
حتويل الإجتماع العادي  -بعد الإنتهاء من مناق�شة جدول �أعماله � -إىل
الداخلية للجمعية ٠
�إجتماع غري عادي ملناق�شة بند �أو �أكرث من البنود التي ت�ستدعي ذلك
٠
إدارة
ل
ا
جمل�س
وبقرارات
العمومية
اجلمعية
ب -التقيد بقرارات
�شريطة �أن يتم ذلك مبوافقة الوزارة ٠
ج �-إبالغ اجلمعية  -كتابة  -مبا يطر�أ من تعديالت على عنوانه
المادة ()14
املدون لديها ٠
يعترب اجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي �صحيحا اذا
ح�ضره �أكرث من ن�صف الأع�ضاء العاملني الذين يحق لهم احل�ضور
الف�صل الثالث
و�إذا م�ضت �ساعة على انق�ضاء الوقت املحدد لالنعقاد دون اكتمال
التنظيم اإلداري
الن�صاب النظامي يتم عقد االجتماع مبا ال يقل عن  %25من الأع�ضاء
المادة ()10
العاملني  ,و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب  ,ي�ؤجل االجتماع ملدة ال تقل عن
خم�سة ع�شر يوما وال تزيد عن �شهر ويف هذه احلالة يتم عقد االجتماع
تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
مبن يح�ضر من الأع�ضاء العاملني  ,ويف جميع الأحوال يتعني ح�ضور
 - ١اجلمعية العمومية ٠
 - ٢جمل�س الإدارة ٠
مندوب الوزارة لهذه االجتماعات .

3
8

الجمعة  3المحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م

ال�سنة  93العدد 4588

93

قرارات وأنظمة

UM AL -QURA

النظام الأ�سا�سي جلمعية الرب واخلدمات االجتماعية مبركز الهندية مبنطقة املدينة املنورة  ..تتمة

وزارة الشؤون االجتماعية

المادة ()15
يعقد �إجتماع اجلمعية العمومية بح�ضور الأع�ضاء �شخ�صيا  ،ويجوز
لأي منهم تفوي�ض غريه من ه�ؤالء الأع�ضاء كتابة حل�ضور الإجتماع
على �أال يكون املفو�ض من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وال يجوز التفوي�ض
لأكرث من ع�ضو واحد ٠
المادة ()16
يتوىل رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه رئا�سة �إجتماعات اجلمعية
العمومية ويف حالة غيابهما يتم �إنتخاب الرئي�س من بني الأع�ضاء
احلا�ضرين للإجتماع ٠
المادة ()17
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية ب�أغلبية
�أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين ويتم الت�صويت  -فيما عدا �إنتخاب
�أع�ضاء جمل�س الإدارة -برفع الأيدي ،ويجوز لتلك الأغلبية جعل
الت�صويت �سريا ٠
المادة ()18
يتم �إختيار ع�ضوين من بني الأع�ضاء احلا�ضرين للإ�شراف على عملية الت�صويت
ويتم تدوين وقائع الإجتماع واملو�ضوعات التي مت طرحها فيه والقرارات
ال�صادرة ب�ش�أنها وعدد الأ�صوات التي حازها كل قرار يف �سجل خا�ص ٠
المادة ()19
مجلس االدارة:
- ١تدار اجلمعية من قبل جمل�س �إدارة يتكون من (  ) 7تنتخبهم
اجلمعية العمومية من بني �أع�ضائها (الذين وافقت وزارة ال�شئون
االجتماعية علي تر�شيحهم) بطريقة الإقرتاع ال�سري وبح�ضور
مندوب من الوزارة وعلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة املنتخب �أن
يعقدوا �إجتماعا لهم بعد �إنتهاء �إجتماع اجلميعة مبا�شرة من �أجل
�إنتخاب الرئي�س ونائبه و�أمني ال�صندوق ٠
- ٢مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة (�أربع �سنوات) ويجوز للجمعية
العمومية �إعادة انتخاب الع�ضو الذي انتهت مدة ع�ضويته.
المادة ()20
الع�ضوية يف جمل�س �إدارة اجلمعية عمل تطوعي ال يتقا�ضى عليه
�أع�ضا�ؤه �أجرا وال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س والعمل لدى
اجلمعية ب�أجر.
ولع�ضو جمل�س الإدارة بناء على موافقة املجل�س �إ�سرتداد م�صاريف الإنتقال
وغريها من امل�صاريف التي �صرفت �أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها املجل�س ٠
المادة ()21
يتوىل جمل�س الإدارة �إدارة �أعمال اجلمعية مبا يحقق الأهداف التي
�أن�شئت من �أجلها واملحددة يف هذا النظام ويف حدود ما تن�ص عليه
الئحة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية وقواعدها التنفيذية والقرارات
ا ل�صادرة مبقت�ضاهما وتتلخ�ص �أهم الأعمال التي يبا�شرها جمل�س
الإدارة يف الأمور التالية :
 - ١البت يف طلبات الإن�ضمام لع�ضوية اجلمعية ٠
 - ٢حتديد البنوك التي تودع فيها �أموال اجلمعية ٠
�- ٣إدارة ممتلكات اجلمعية و�أموالها والت�صرف يف املنقولة منها وفقا
للأ�صول املتبعة يف ذلك ٠
 - ٤ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة ٠
�- ٥إ�ستيفاء ما للجمعية من حقوق وت�أدية ما عليها من �إلتزامات
و�إ�صدار القرارات الالزمة يف هذا ال�ش�أن ٠
- ٦الإ�شراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة
التعليمات الواردة من جهات الإخت�صا�ص ٠
 - ٧قبول �أو رف�ض املنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية ٠
 - ٨دعوة اجلمعية العمومية للإنعقاد ٠
�- ٩إعداد خطط وبرامج ون�شاطات و�أعمال اجلمعية والإ�شراف على
تنفيذها ومتابعتها  ،و�إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال اجلمعية
ومنجزاتها ٠
- ١٠درا�سة امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية للجمعية
و�إعداد تقرير عنها وتويل مناق�شتها �أمام اجلمعية العمومية ٠
�- ١١إقرتاح امليزانية التقديرية وتويل مناق�شتها �أمام اجلمعية
العمومية ٠
- ١٢العمل على حل اخلالفات التي ميكن �أن حتدث بني اجلمعية
و�أع�ضائها �أو بني الأع�ضاء �أنف�سهم  -فيما يتعلق ب�أمور
اجلمعية-و�إتخاذ كافة التدابري لإنهائها �أو احليلولة دون
وقوعها ٠
- ١٣القيام بكافة الأعمال املتعلقة ب�شئون العاملني باجلمعية من
تعيني ونقل وندب وف�صل وت�أديب وما �إىل ذلك ٠
�- ١٤إعداد اللوائح املالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم �سري
العمل داخل اجلمعية وتقدميها للجمعية العمومية لإعتمادها ٠
- ١٥تعيني مدير تنفيذي للجمعية و�أمني عام (�أمني �سر ملجل�س
الإدارة) عند الإحتياج لذلك ٠

المادة ()22
يعقد جمل�س الإدارة �إجتماعات دورية منتظمة على �أن ال يقل عدد هذه
الإجتماعات عن �إجتماع واحد �شهريا ٠
ويجوز للمجل�س عقد �إجتماعات غري عادية يف احلاالت التي ت�ستوجب
ذلك والتي من بينها ما يلي :
�- ١إنخفا�ض عدد �أع�ضاء املجل�س ب�شكل ال يتحقق معه الن�صاب
النظامي الالزم لعقد الإجتماعات ٠
- ٢طلب ما ال يقل عن( الن�صف ) من بني �أع�ضاء املجل�س عقد اجتماع
غري عادي م�سبب.
- ٣طلب وزارة ال�شئون االجتماعية �أو املحا�سب القانوين من املجل�س
عقد �إجتماع غري عادي ملناق�شة �أمور ت�ستدعي ذلك ٠
� - ٤أية �أمور غري ما ذكر ت�ستوجب عقد �إجتماع طاريء ٠
المادة ()23
يكون �إجتماع جمل�س الإدارة �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،وال
يجوز فيه تفوي�ض ع�ضو عن ع�ضو �آخر  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية
�أ�صوات احلا�ضرين ويف حالة الت�ساوي يكون �صوت الرئي�س مرجحا ٠
المادة ()24
يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته في المجلس
في إحدى الحاال ت التالية :
�- ١إذا فقد �شرطا من �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها باملادة ( )٤
من هذا النظام ٠
�- ٢إذا توفر لديه �سبب من �أ�سباب فقدان الع�ضوية املن�صو�ص عليها
باملادة (  )٦من هذا النظام ٠
� - ٣إذا تغيب بدون عذر مقبول عن ح�ضور ثالث جل�سات متتالية ٠
�- ٤إذا �أ�صبح غري قادر على ممار�سة عمله يف جمل�س الإدارة وي�صدر
بفقد الع�ضوية قرار من جمل�س الإدارة ويكون هذا القرار نافذا من
تاريخ �صدوره  ،وللع�ضو �أن يتظلم منه �إىل اجلمعية خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه به وينظر هذ التظلم يف �أول �إجتماع
للجمعية العمومية ٠
المادة ()25
يحل حمل الع�ضو الذي فقد ع�ضويته يف جمل�س الإدارة الع�ضو
الإحتياطي احلا�صل على �أكرث الأ�صوات يف �إنتخاب �أع�ضاء املجل�س،
ف�إذا كان املن�صب ال�شاغر للرئي�س �أو نائبه �أو �أمني ال�صندوق في�شغل هذا
املن�صب بالإنتخاب من بني �أع�ضاء املجل�س بعد �إكتمال عددهم على �أنه
�إذا مل يتوفر يف الأع�ضاء الإحتياطيني ما يكفي ل�شغل املنا�صب ال�شاغرة
باملجل�س  ،فتدعى اجلمعية العمومية لإجتماع طاريء ملعاجلة ذلك ٠
المادة ()26
مع مراعاة ما نصت عليها المادة( )٤من هذا
النظام يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما
يلي:
� - ١أن يكون قد �أمت احلادية والع�شرين من عمره ٠
� - ٢أن يكون مقيما يف مكان مقر اجلمعية ٠
المادة ()27
يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية
بالجمعية وعلى األخص ما يلي :
- ١ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة وامل�شاركة يف مناق�شاته و�إتخاذ
قراراته ٠
- ٢رئا�سة اللجان التي ي�شكلها املجل�س �أو اجلمعية العمومية
وامل�شاركة يف ع�ضويتها ٠
المادة ()28
يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع اإللتزامات
المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما
يلي :
 - ١احلر�ص على ح�ضور �إجتماعات املجل�س ب�شكل دائم ومنتظم ٠
- ٢امل�شاركة الفعالة مع �أع�ضاء املجل�س حل�سن �إدارة اجلمعية
وحتقيق �أهدافها ٠
- ٣امل�ساهمة يف �إعداد خطط وبرامج وم�شروعات اجلمعية ومتابعتها
والإ�شراف على تنفيذها ٠
- ٤التقيد مبا ي�صدر عن اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة من
قرارات �أو تعليمات ٠
- ٥القيام بجميع الواجبات والإخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف هذا
النظام واخلا�صة برئي�س املجل�س ونائبه  ،و�أمني ال�صندوق � ،إذا
توىل الع�ضو �أيا من هذه املنا�صب ٠
- ٦عدم املطالبة ب�أية رواتب �أو مكاف�آت �أو �إمتيازات مالية لقاء
ع�ضويته باملجل�س ٠
 - ٧املحافظة على �أ�سرار اجلمعية وعدم �إف�شائها ٠
المادة ()29
يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية :

 - ١رئا�سة �إجتماعات املجل�س ٠
- ٢متثيل اجلمعية �أمام اجلهات املخت�صة يف جميع الق�ضايا التي ترفع
من �أو على اجلمعية ٠
- ٣التوقيع على ما ي�صدر عن اجلمعية من قرارات �أو عقود �أو غري
ذلك بعد موافقة املجل�س عليها.
- ٤تلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام ب�إ�ستالمها والت�صرف فيما
يدخل �ضمن �صالحياته وعر�ض الباقي على املجل�س ٠
� - ٥إقرار جدول �أعمال �إجتماعات املجل�س ومتابعة تنفيذ قراراته ٠
- ٦التوقيع على ال�شيكات والأوراق املالية وم�ستندات ال�صرف مع
�أمني ال�صندوق ٠
 - ٧توجيه الدعوة مل�ساعدة اجلمعية ومعاونتها على �أداء مهامها ٠
المادة ()30
يقوم نائب الرئي�س مقامه يف حالة غيابه وتكون للنائب يف هذه احلالة
كافة �صالحيات الرئي�س.
المادة ()31
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن جميع
شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه
المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس اإلدارة
وفق تعليمات وزارة الشئون اإلجتماعية ويختص
باآلتي :
�- ١إ�ستالم املبالغ الواردة للجمعية مبوجب �سندات قب�ض ر�سمية
خمتومة بختم اجلمعية وموقعة منه ومن الأ�شخا�ص املكلفني بذلك
من قبل املجل�س ٠
�- ٢إيداع تلك الأموال فور ت�سليمها لدى البنك الذي تتعامل معه
اجلمعية ٠
- ٣التوقيع مع املخت�صني على كافة ال�سجالت املالية وكذلك �سندات
ال�صرف التي تتم من �صندوق اجلمعية �أو من البنك الذي تتعامل معه٠
- ٤الإحتفاظ لديه مبقر اجلمعية ب�سندات القب�ض و�سندات ال�صرف
ودفاتر ال�شيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية ٠
�- ٥صرف جميع املبالغ التي تقرر �صرفها مع الإحتفاظ بامل�ستندات
الدالة على ذلك ٠
- ٦امل�شاركة يف و�ضع م�شروع ا مليزانية التقديرية لل�سنة املالية القادمة٠
- ٧تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية وفقا ملا
هو معتمد يف امليزانية ٠
- ٨القيام بكافه مايطلبه املجل�س من اعمال تدخل يف اخت�صا�صه غري
ما �سلف بيانه.
المادة ()32
لمجلس اإلدارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر
للمجلس) يختص باآلتي :
�- ١إ�ستالم كافة املرا�سالت التي ترد للجمعية وت�سجيلها وت�صنيفها
وعر�ضها على رئي�س جمل�س الإدارة ٠
 - ٢املحافظة على معامالت اجلمعية و�سجالتها وترتيبها ٠
- ٣امل�شاركة يف �إعداد التقارير واخلطابات وكل ما ي�صدر عن اجلمعية
من مكاتبات ٠
 - ٤التح�ضري لإجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية ٠
- ٥ت�سجيل حما�ضر الإجتماعات والتوقيع عليها وعر�ضها للتوقيع
عليها من قبل املخت�صني بذلك ٠
- ٦تبليغ قرارات جمل�س الإدارة �إىل كافة اجلهات التي تتعلق بها تلك
القرارات ٠
- ٧الإحتفاظ بكافة الوثائق وامل�ستندات والعقود و�أختام اجلمعية
ونحوها يف مقر اجلمعية وحتت م�سئوليته ال�شخ�صية ٠
 - ٨ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة �إذا طلب منه ذلك ٠
- ٩القيام بكل ما يطلبه املجل�س من �أعمال تدخل �ضمن �إخت�صا�صه
خالف ما تقدم ٠
المادة ()33
تعين الجمعية مديرا لها  ،ويصدر بتعيينه قرار
من مجلس اإلدارة يحدد صالحياته ومسئولياته
وحقوقه وإلتزاماته  ،ويشترط في من يعين مديرا
للجمعية ما يلي :
� - ١أن يكون �سعودي اجلن�سية ٠
� - ٢أن يكون قد �أمت احلادية والع�شرين من عمره ٠
� - ٣أن يكون كامل الأهلية املعتربة �شرعا ٠
� - ٤أن يكون متفرغا لإدارة �أعمال اجلمعية ٠
� - ٥أن يكون م�ؤهال للقيام بهذا العمل ٠
المادة ()34
�إذا مل تتمكن اجلمعية لأي �سبب من الأ�سباب من تعيني مدير متفرغ
لأعمالها فلمجل�س الإدارة تكليف �أحد �أع�ضائه ليتوىل هذا العمل  ،ويف
هذه احلالة ال يفقدالع�ضو املكلف حقه يف ح�ضور �إجتماعات املجل�س
واملناق�شة فيه والت�صويت على قراراته ٠
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وزارة الشؤون االجتماعية

المادة ()35
يكون مدير الجمعية مسئوال شخصيا وفقا ألحكام
هذا النظام أمام مجلس اإلدارة ويتلقى تعليماته
من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وتحدد
صالحياته ومسئولياته في األمور التالية :
�- ١إدارة �أعمال اجلمعية على الوجه الذي يحقق لها امل�صلحة
واملحافظة على �أموالها املنقولة وغري املنقولة ٠
�- ٢إدارة وتنظيم �أعمال موظفي اجلمعية و�إقرتاح ترقيتهم وف�صلهم
وعالواتهم و�أجازاتهم ٠
 - ٣التوقيع على امل�ستندات التي تدخل �ضمن �إخت�صا�صه ٠
 - ٤القيام بالأعمال املفو�ض بها من قبل جمل�س الإدارة ٠
 - ٥ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة متى ما طلب منه ذلك ٠
- ٦تقدمي التقارير الدورية عن كيفية �سري �أعمال اجلمعية ومناق�شتها
مع املجل�س ٠
- ٧تنفيذ القرارات ال�صادرة عن اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة
�أو اللجان املنبثقة عنهما ٠
- ٨امل�شاركة يف �إعداد التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة اجلمعية وبراجمها
وميزانيتها التقديرية للعام املايل اجلديد ٠
- ٩ال�سعي لتنمية الع�ضوية باجلمعية للإ�ستفادة من جهود وم�ساهمة
�أكرب عدد ممكن من الأع�ضاء ٠
 - ١٠القيام ب�أية �أعمال �أخرى يكلف بها من قبل جمل�س الإدارة ٠
المادة ()36
ي�ؤدي مدير اجلمعية �أعماله حتت رقابة جمل�س االدارة  ،ويكون
للمجل�س وقفه عن العمل �أو �إنهاء خدمته عند قيام ما يربر ذلك ٠
المادة ()37
يقوم مجلس اإلدارة بتعيين محاسب للجمعية
يكون مسئوال عن األعمال التالية :
 - ١م�سك الدفاتر وامل�ستندات احل�سابية التي تتطلبها طبيعة العمل ٠
�- ٢إعداد ميزان مراجعة حل�سابات اجلمعية وح�ساب ال�صندوق مرة
على الأقل كل ثالثة �أ�شهر �أو عندما يطلب منه ذلك ٠
 - ٣م�سك �سجل الأع�ضاء وقيد ت�سديد �إ�شرتاكاتهم فيه ٠
- ٤حت�ضري ح�سابات اجلمعية يف نهاية ال�سنة املالية وعر�ضها
على املحا�سب القانوين لتدقيقها و�إ�ستخراج امليزانية العمومية
واحل�ساب اخلتامي ٠
�- ٥إعداد م�شروع امليزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات جمل�س
الإدارة ٠
- ٦حفظ جميع دفاتر و�سجالت وم�ستندات اجلمعية املحا�سبية يف مقر
اجلمعية وحتت م�سئوليته ال�شخ�صية ٠
 - ٧القيام مبا ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى تدخل �ضمن �إخت�صا�صه ٠
المادة ()38
اللجان الفرعية :
ت�شكل اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة جلانا فرعية ت�ساعد على
�إدارة اجلمعية وحتقيق �أهدافها على �أن ال يقل �أع�ضاء جلنة عن ثالثة
�أع�ضاء وتكون رئا�ستها لع�ضو جمل�س الإدارة الذي يجوز له �أن ير�أ�س
�أكرث من جلنة على �أن يكون جميع �أع�ضاء اللجان من �أع�ضاء اجلمعية،
ويتم حتديد عدد تلك اللجان وم�سمياتها و�إخت�صا�صاتها وطريقة
ت�شكيلها بقرار من اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة ٠

الف�صل الرابع
التنظيم المالي
المادة ()39
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
�أ � -إ�شرتاكات الأع�ضاء ٠
ب  -التربعات والهبات  ،والزكوات ٠
ج � -إيرادات الأن�شطة ذات العائد املايل ٠
د  -الإعانات احلكومية ٠
هـ  -الو�صايا والأوقاف ٠
و  -عائدات �إ�ستثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة ٠
المادة()40
متتنع اجلمعية ب�أي حال من الأحوال عن طلب �أو قبول التربعات �أو
الهبات اخلارجية وتلتزم مبراعاة �أحكام الئحة جمع التربعات للوجوه
اخلريية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم  ٥٤٧يف١٣٩٦ -٣ - ٣٠هـ
والتعليمات ال�صادرة ب�ش�أنها.
المادة()41
حتدد ال�سنة املالية للجمعية ب�إثنى ع�شر �شهرا هجريا تبد�أ وتنتهي
وفقا ملا حتدده الوزارة كل عام وت�ستثني من ذلك ال�سنة املالية الأوىل
للجمعية حيث تبد�أ من تاريخ �إجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية
وتنتهي بحلول موعد �إنتهاء ال�سنة املالية امل�شار �إليها �أعاله ٠

المادة ()42
تعترب امليزانية املعتمدة �سارية املفعول �إعتبارا من بداية ال�سنة املالية
املحددة باملادة ( )٤١ويف حالة ت�أخر �إعتمادها حتى حلول هذا املوعد
يتم ال�صرف منها بنف�س معدالت ميزانية العام املايل اجلديد املن�صرم
حلني �إعتماد امليزانية التقديرية للعام املايل اجلديد ٠
المادة ()43
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :
�أ � -صدور قرار بال�صرف من جمل�س الإدارة ٠
ب -توقيع �إذن ال�صرف �أو ال�شيك من قبل كل من رئي�س جمل�س
الإدارة �أو نائبه مع �أمني ال�صندوق ٠
ج �-أن يذكر �إ�سم امل�ستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته ال�شخ�صية
ومكان �صدورها ويدون ذلك يف ال�سجل اخلا�ص بامل�ساعدات ٠
د � -أن يكون التعامل بال�شيكات ما �أمكن ٠
ويجوز ملجل�س الإدارة حتديد �سلفة نقدية دائمة مقدارها ( )5000ريال ت�صرف
لأمني ال�صندوق ملواجهة امل�صروفات النرثية والطارئة ويعو�ض �شهريا عن
املن�صرف منها ،على ان تتم ت�سويتها قبل نهاية ال�سنة املالية للجمعية.
المادة ()44
يعد �أمني ال�صندوق تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من
قبله بالإ�ضافة �إىل مدير اجلمعية وحما�سبها ويعر�ض على جمل�س
الإدارة مرة كل ثالثة �أ�شهر،وتزود الإدارة العامة للجمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخلريية بن�سخة منه ٠
المادة ()45
مت�سك اجلمعية ال�سجالت والدفاتر الإدارية واملحا�سبية التي حتتاجها
ومبا يتفق مع تعليمات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وحتتفظ بها يف مقر
�إدارتها ومتكن موظفي الوزارة من الإطالع عليها ٠
�أ  -ال�سجالت الإدارية ومنها ما يلي :
 �سجل الع�ضوية �سجل حما�ضر جل�سات جمل�س الإدارة ٠ �سجل حما�ضر �إجتماعات اجلمعية العمومية ٠ �سجل الزيارات امليدانية ملوظفي الوزارة ٠ �سجل للعاملني باجلمعية ٠ �سجل لكل نوع من امل�ستفيدين من خدمات اجلمعية .ب  -ال�سجالت املحا�سبية ومنها ما يلي :
 دفرت اليومية العامة ٠ دفاتر الأ�ستاذ امل�ساعد واخلا�ص بتف�صيل معامالت اجلمعية املالية ٠ �سجل ممتلكات اجلمعية وموجوداتها الثابتة واملنقولة ٠ �سندات القب�ض ٠ �سندات ال�صرف ٠ �سندات القيد ٠ �سجل �إ�شرتاكات الأع�ضاء ٠ �أي �سجالت �أخرى يرى جمل�س الإدارة مالءمة �إ�ستخدامها .ويتم الت�سجيل والقيد يف تلك ال�سجالت وال�سندات �أوال ب�أول وفق
التعليمات املنظمة لذلك ٠
المادة ()46
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية
ومراجعته والتصديق عليه وفق اآلتي:
- ١يعد املحا�سب القانوين امليزانية العمومية واحل�ساب اخلتامي
للجمعية عن ال�سنة املالية املنتهية ويقدمها ملجل�س الإدارة خالل
�شهرين من �إنتهاء تلك ال�سنة ٠
- ٢يقوم جمل�س الإدارة بدرا�سة امليزانية العمومية واحل�ساب
اخلتامي وم�شروع امليزانية التقديرية للعام اجلديد ومن ثم
التوقيع على كل منها من قبل رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه و�أمني
ال�صندوق وحما�سب اجلمعية والأمني العام (�أمني �سر املجل�س).
- ٣تعر�ض امليزانية العمومية واحلا�سب اخلتامي  ،وكذا م�شروع
امليزانية التقديرية للعام اجلديد على اجلمعية العمومية من قبل
جمل�س الإدارة للم�صادقة عليها ومن ثم تزود وزارة ال�ش�ؤون
الإجتماعية بن�سخة من كل منها ٠
- ٤ملجل�س الإدارة عر�ض امليزانية العمومية واحل�ساب اخلتامي،
وكذا م�شروع امليزانية التقديرية للعام اجلديد على وزارة
ال�ش�ؤون الإجتماعية قبل عقد �إجتماع اجلمعية العمومية بوقت
كاف للأخذ يف الإعتبار ما قد تبديه الوزارة من مالحظات على �أن
ال ي�ؤدي ذلك �إىل ت�أخري عقد �إجتماع اجلمعية العمومية عن املوعد
املحدد له نظاما ٠
المادة ()47
يتم تعديل النظام األساسي للجمعية وفق اآلتي :
 - ١تقدمي �إقرتاح بذلك للجمعية العمومية من قبل جمل�س الإدارة �أو
وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ٠
 - ٢يدرج مو�ضوع التعديل املقرتح �ضمن جدول �أعمال اجلمعية
العمومية مو�ضحا به الأ�سباب الداعية لذلك ومربراته ٠

- ٣تتم مناق�شة الإقرتاح والت�صويت عليه من قبل اجلمعية العمومية
و�إ�صدار قرار ب�ش�أنه ٠
- ٤ال ي�صبح التعديل املقرتح نافذا �إال بعد موافقة الوزارة على القرار
ال�صادر ب�ش�أنه من اجلمعية العمومية ومن ثم يتم ن�شره باجلريدة
الر�سمية ٠
المادة ()48
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة
خدماتها وذلك وفق اآلتي :
� - ١صدور قرار بذلك من اجلمعية العمومية ٠
- ٢موافقة وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية على قرار اجلمعية العمومية
بفتح الفرع ٠
- ٣عدم وجود جمعيات خريية �أخرى يف املنطقة التي يراد فتح الفرع بها ٠

الف�صل اخلام�س
دمج الجمعية
المادة ()49
يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا وذلك
وفق ما يلي :
- ١موافقة اجلمعية العمومية لكل من اجلمعية الداجمة واجلمعية
املندجمة على مبد�أ الإندماج ٠
� - ٢أن تكون منطقة خدمات اجلمعيتني و�أهدافهما واحدة تقريبا ٠
المادة ()50
يتم الدمج اإلختياري وفق اإلجراءات التالية :
 - ١تتقدم اجلمعيتان بطلب منهما �إىل وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية
مو�ضحا فيه الرغبة يف الإندماج ومربراته وم�شفوعا به الآتي :
�أ � -صورة من قرار اجلمعية العمومية لكل من اجلمعيتني باملوافقة
على مبد�أ الإندماج ٠
ب �-صورة من امليزانية العمومية لكل من اجلمعيتني عن ال�سنة
املالية الأخرية م�صحوبة بك�شف مف�صل مبمتلكات وحقوق
و�إلتزامات كل من اجلمعيتني يف تاريخ �صدور موافقة اجلمعية
العمومية على الإندماج ٠
- ٢عند موافقة الوزارة على الدمج ي�صدر به قرار وزاري يتم ن�شره
باجلريدة الر�سمية ٠
المادة ()51
يجوز بقرار من وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية دمج اجلمعية يف �أخرى �أو
�إندماج جمعية �أخرى فيها عند �إقت�ضاء امل�صلحة العامة ذلك وين�شر
هذا القرار باجلريدة الر�سمية ٠
المادة ()52
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو
بالموافقة عليه اآلثار التالية :
- ١زوال ال�شخ�صية الإعتبارية للجمعية املندجمة والت�أ�شري بذلك يف
�سجل اجلمعيات اخلريية ٠
�- ٢إعتبار اجلمعية الداجمة خلفا قانونيا للجمعية املندجمة وت�ؤول
�إليها مبوجب ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل �إليها ذمتها املالية
مبا لها من حقوق وما عليها من �إلتزامات ويكون لها وحدها ال�صفة
النظامية يف �إ�ستيفاء هذه احلقوق وت�أدية تلك الإلتزامات ٠
- ٣الت�أ�شري يف �سجل اجلمعية الداجمة مبا طر�أ عليها من �إندماج
اجلمعية الأخرى فيها ٠

الف�صل ال�ساد�س
حل الجمعية
المادة ()53
يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من الجمعية
العمومية وذلك وفق األتي :
 -١تدعي اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي للنظر يف ذلك .
-٢يف حالة موافقتها علي احلل ت�صدر قرارها فيه .
 -٣يتم تزويد وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�صورة من هذا القرار .
المادة ()54
ت�صدر وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية قرارا باملوافقة على احلل ين�شر
باجلريدة الر�سمية ويت�ضمن تعيني م�صف �أو �أكرث للقيام بح�صر
ممتلكات اجلمعية و�إ�ستيفاء ما لها من حقوق وت�أدية ما عليها من
�إلتزامات قبل �إمتام عملية الت�صفية وعليه تقدمي تقرير لوزارة ال�ش�ؤون
الإجتماعية بنتائج �أعمال الت�صفية ٠
المادة ()55
ت�ؤول كافة ممتلكات اجلمعية التي مت حلها �إىل جمعية �أو �أكرث من اجلمعيات
�أو امل�ؤ�س�سات اخلريية العاملة يف منطقة خدماتها �أو القريبة منها وامل�سجلة
لدى وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية والتي يحددها قرار احلل ٠
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إعالنات حكومية

وزارة الدفاع
الجهة
المعلنة
قوات الدفاع
الجوي
الملكي
السعودي
اإلدارة
الهندسية
واألشغال
القوات
البحرية
الملكية
السعودية
هيئة
اإلمدادات
والتموين
بقوات الدفاع
الجوي
هيئة إمدادات
وتموين القوات
البرية
إدارة المشتريات
الداخلية
اإلدارة العامة
لألشغال
العسكرية
إدارة التشغيل
والصيانة
للمنشآت
العسكرية
بشرورة

المنافسة

رقمها

وزارة الداخليـــة

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

 -1إنشاء مبنى مولدات
إحتياطية بجدة

36/2/1

8000

1437/2/10هـ

1437/2/11هـ

 -2أعمال متديدات كابالت
ملولدات الطاقة بجدة

36/2/10

3000

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

1

2500

1437/2/12هـ

1437/2/12هـ

تأهيل وتطوير مسبح الطلبة
باملعهد

تقدمي خدمات الطعام لوحدات
وأفراد قوات الدفاع اجلوي
 -1استئجار عربات صغيرة
لنقل الضيوف والزوار
 -2صيانة وقطع غيار معدات
وأجهزة الوقاية من أسلحة
التدمير الشامل
تأجيل فتح املظاريف ملنافسة
إنشاء مبنى كلية بالرياض

إنشاء محطة صرف صحي
بشـرورة

36/53

3000

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

2

1000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

3

1000

1437/2/6هـ

1437/2/6هـ

534/1/1

15,000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

436/07/14

3000

1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

الجهة
المعلنة

وزارة الثقافة
واإلعالم

 -1توريد وتركيب وتشغيل
نظام القياسات احليوية إلدارة
احلضور واإلنصراف ملوظفي
وزارة الثقافه واإلعالم
 -2عملية توفير خدمات
النظافة واحلراسة األمنية
ملعرض الرياض الدولي للكتاب
1437هـ املوافق 2016م
 -3عملية صيانة ونظافة
املركز الثقافي بحائل

مركز
المعلومات
الوطني

قوات األمن
الخاصة

1000

1437/2/17هـ

1437/2/18هـ

2000

1437/2/19هـ

1437/2/20هـ

500

500

1437/1/20هـ

1437/1/21هـ

500
500
1000

1437/1/29هـ

1437/1/30هـ

 -1مشروع اخلصائص احليوية –
املرحلة الثانية BWP2
 -2نشر األنظمة اآللية ملراكز
الشرط  -نظام احلقوق املدنية
DPCA
 -3متديد موعد منافسة
مشروع توريد خدمات
الشبكات والبنية التحتية
NIR
 -4متديد موعد منافسة
مشروع تطوير البنية التحتية
لتطبيق تقنية احلوسبة
السحابية CLOUD2
 -5متديد موعد منافسة
مشروع دعم وإصالح الطابعات
املرتبطة باحلاسب اآللي
وملحقاتها التابعة ملركز
املعلومات الوطني وفروعه
 -1حتسني ميدان التدريب
مبعسكر القوات بأم احلمام

رقمها

قيمة
الكراسة

34
1437/1436/

1000

 -3تأمني كساوي عسكرية

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

2015/22

5000

1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

2015/25

3000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

2015/19

2015/18

2015/20

5/1/4/9
1437/هـ
6/1/4/9
1437/هـ
7/1/4/9
1437/هـ

 -4تعديل موعد منافسة
إضافة مظالت لسيارات النقل
مبعسكر القوات بأم احلمام
 -5تعديل موعد منافسة إعادة
3/1/4/9
تأهيل ميادين التدريب مبدينة
1437/هـ
األمير نايف األمنية
 -1صيانة األجهزة الطبية
المديرية
21/436/135
بحرس احلدود
العامة لحرس
 -2التشغيل الطبي ملركز
الحدود
21/436/136
محمد بن نايف الطبي
إمارة
صيانة ونظافة املراكز بالربع
المنطقة
355
اخلالي (مركز ذاعبلوتن) التابع
الشرقية
إلمارة املنطقة الشرقية
اإلدارة العامة صيانة أجهزة اتصاالت
للمجاهدين السلكية قريبة املدى ()VHF
مجلس إدارة املدة املتبقية من عقد تشغيل
صندوق
وصيانة ونظافة إسكان قوى
إسكان قوى األمن بجدة (للمرة الثالثة)
األمن بجدة حتى 2017/5/10م
برنامج
مستشفى متديد موعد منافسة التأمني
D15/09
قوى األمن
على سيارات املستشفى
بالدمام
1/1/4/9
1437/هـ

5000

5000

1000

1437/2/12هـ

1437/2/17هـ

1437/2/10هـ

1437/2/13هـ

1437/2/18هـ

1437/2/11هـ

1500

1437/3/9هـ

1437/3/10هـ

1500

1437/3/11هـ

1437/3/12هـ

5000

1437/3/16هـ

1437/3/17هـ

1000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

1500

1437/1/29هـ

1437/1/30هـ

1500

1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

1500

1437/1/27هـ

1437/1/28هـ

1000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

1000

1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

2000

500

1437/1/27هـ

1437/1/28هـ

وزارة الماليــــة

وزارة الثقافة واإلعالم
المنافسة

الجهة
المعلنة

المنافسة

 -2تأميـن سيارات

 -1مشروع الناقل الهوائي
مركز األمير
للربط بني مبنى املركز رقم
سلطان
1436/29/28
( )6ومبنى العيادات اخلارجية
لمعالجة
للمركز رقم ( )12مبختبر الدم
أمراض
 -2مشروع تصميم وإنشاء
وجراحة القلب
جسر يربط مبنى املركز رقم
1436/28/28
للقوات
( )6مببنى العيادات اخلارجية
المسلحة
للمركز رقم ()12
 -1تأجيل موعد منافسة
مشروع عمليات نزح مياه
1436/38
مستشفى الصرف الصحي
الملك فهد  -2تأجيل موعد منافسة
للقوات
توريد وتأمني محروقات ملركبات 1436/39
النقل باملستشفى
المسلحة
 -3تأجيل موعد منافسة
بجدة
1436/40
توريد مياه شرب للمستشفى
ومرافقه
مستشفى  -1توريد شرائط وإبر السكر
1436/19
في الدم
القوات
المسلحة
 -2تأجير مبنى ملستوصف
1436/20
حفر الباطن
بالشمالية

1

UM AL -QURA

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1437/2/10هـ

الجهة
المعلنة
موعد فتح
المظاريف
1437/2/11هـ

37
1437/1436/

1500

1437/2/12هـ

1437/2/13هـ

11/03/2
37/36/

2000

1437/2/20هـ

1437/2/21هـ

مصلحة
الجمارك
العامة

المنافسة
 -1نظافة وصيانة وتشغيل
مبنى جمرك مطار األمير
سلطان بن عبدالعزيز بتبوك
 -2توريد وتركيب وتشغيل عدد
( )4عربات كهربائية متنقلة
مزودة باألجهزة املساندة ملنافذ
جمركية متفرقة
 -3توريد وتركيب وتشغيل عدد
( )16جهاز لفحص الرسائل
البريدية مبنافذ جمركية
متفرقة

رقمها
62
1437/1436/
66
1437/1436/

67
1437/1436/

قيمة
الكراسة
1000

2000

2000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1437/2/11هـ

1437/2/19هـ

1437/2/5هـ

موعد فتح
المظاريف
1437/2/11هـ

1437/2/19هـ

1437/2/5هـ

2
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وزارة الصحــــة
الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

وزارة الصحة

تقدمي خدمات سفر وسياحة
لوزارة الصحة واملرافق التابعة
لها

01193601

 -1تأمني أرفف وأثاث
وجتهيز غير طبي لعدد ( ) 4
مستودعات 1000م 2بقطاع
ينبع الصحي مبنطقة املدينة
املنورة لعام 1436هـ

360481020044

 -2تأمني أرفف وأثاث وجتهيز
صحة المدينة غير طبي ملستودع 1000م2
المنورة
بالتموين الطبي مبنطقة
املدينة املنورة لعام 1436هـ

360481020045

قيمة
الكراسة
4000

3000

1000

 -3تأمني أرفف وأثاث وجتهيز
غير طبي ملستودع الرعاية
الصحية األولية بحي اخلالدية
1000م 2باملدينة املنورة لعام
1436هـ

360481020046

 -1تأجيل منافسة توريد
وتركيب كبائن لعيادات
األسنان باملراكز الصحية
بصحة الطائف

1436/2هـ

500

صحة الطائف  -2إعادة طرح منافسة مشروع
احالل وتطوير املبنى الرئيسي
والبنية التحتية لشبكة املياه 1435/19هـ
واحلريق مبستشفى الصحة
النفسية بالطائف

3000

 -1عملية التخلص من
النفايات الطبية اخلطرة
باملنشآت الصحية مبحافظة
القنفذة

1437/1

1437/2/20هـ

1437/2/11هـ

1437/2/18هـ

1437/2/25هـ

1437/2/18هـ

1437/2/20هـ

1437/2/11هـ

1437/2/18هـ

1437/2

 -3عملية احالل وجتديد أعمال
التكييف والتهوية مببنى
العيادات اخلارجية مبستشفى
القنفذة العام

1437/3

1437/2/25هـ

1437/2/18هـ

صحة القصيم

5000

1437/2/20هـ

1437/2/4هـ

1437/2/20هـ

1437/2/5هـ

2000

2000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

1437/2/6هـ

1437/2/7هـ

متديد وتأجيل منافسة
بند التطوير وحتديث نظام
إنذار احلريق ونظام ال BMS
ملستشفى الوالدة واألطفال
بصحة منطقة جنران

1436/21

2000

1437/1/20هـ

1437/1/20هـ

 -1عملية إنشاء إسكان
التمريض مبستشفى سلوى
مبحافظة األحساء

1/04/0023
36/035/

1000

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

صحة األحساء  -2عملية توريد وتركيب
وتشغيل كاميرات مراقبة
مبستشفى العمران مبحافظة
األحساء
 -1تأجيل منافسة جتهيز
وتأثيث سكن العازبات
مبحافظة ضباء
 -2تأجيل منافسة جتهيز
سكن مستشفى الوجه
صحة تبوك
 -3تأجيل منافسة توسعة
وتطوير وتركيب وصيانة
شبكة االتصاالت الالسلكية
باملديرية العامة للشؤون
الصحية

صحة
المنطقة
الشرقية

صحة الحدود
الشمالية

 -2عملية توريد وتركيب
صحة القنفذة وتشغيل وحدات نظام
التكييف مبستشفى املظيلف

صحة نجران

1000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

مستشفى
األمير محمد
بن عبدالعزيز
بالرياض

المنافسة

رقمها

 -1متديد موعد منافسة تأمني
جهاز محاكاة عمليات املاء
األبيض والشبكية ملستشفى
العيون التخصصي بالظهران

1436/2/29

 -2تعديالت قسم اجلزيئيات
والفيروسات بإدارة اخملتبرات
وبنك الدم بالدمام

1436/4/13

 -3الترميمات احلرجة ملبنى
إدارة الرعاية بالقطيف

1436/4/14

 -4ربط مستشفى العيون
بالظهران على شبكة الصرف
الصحي

1436/4/15

قيمة
الكراسة

1000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1437/1/20هـ

 -1تأجيل موعد منافسة
الصيانة والنظافة والتشغيل
الغير طبي والصيانة الطبية
ملستشفى البكيرية واملراكز
الصحية التابعة لها

360631030043

1437/2/5هـ

1000

1000
1437/2/11هـ

1436/4/16

1437/1/21هـ

1000
1437/2/4هـ

 -5تركيب نظام التغذية
الكهربائية الغير منقطعة
لوحدة العناية املركزة
ملستشفى اخلفجي

موعد فتح
المظاريف

1437/2/12هـ

1000

3000

1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

 -2توسعة مبنى الطوارئ
مبستشفى األسياح العام

360631040018

2000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

 -3ترميم سور مركز صحي
عني بن فهيد باألسياح

360631040019

2000

1437/2/5هـ

1437/2/5هـ

عملية التطوير الطبي واملدني
لقسم الطوارئ والعمليات
والوالدة والعناية املركزة
لألطفال حديثي الوالدة
مبستشفى العويقيلة
 -1توريد وتركيب نظام
وكاميرات املراقبة

5000

 / 1م 37 /

5000

1437/2/11هـ

1437/2/3هـ

1437/2/12هـ

1437/2/3هـ

 -2مشروع النظام املعلوماتي
لبنك الدم

 / 2م 37 /

5000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

 -3تأمني مستلزمات التأهيل
الطبي

 / 3م 37 /

5000

1437/2/5هـ

1437/2/5هـ

وزارة الحرس الوطني
الجهة
المعلنة

1/04/0024
36/035/

500

55/147

2000

55/148

2000

55/149

2000

1437/2/13هـ

1437/1/27هـ

1437/2/14هـ

1437/1/27هـ

مدينة الملك
عبد العزيز
الطبية بجدة
التابعة
للشؤون
الصحية
بوزارة الحرس
الوطني

المنافسة

رقمها

 -1منافسة خدمات التخلص
من مياه الصرف الصحي
حسب الطلب مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية بجدة
التابعة للشؤون الصحية
بوزارة احلرس الوطني

م ش ص10/
/غ1436/هـ

 -2منافسة مشروع تطوير
حلول املعلومات بقسم
التخدير واجلراحة مبدينة امللك
عبدالعزيز الطبية بجدة
التابعة للشؤون الصحية
بوزارة احلرس الوطني

م ش ص11/
/غ1436/هـ

قيمة
الكراسة

1000

1000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/3/2هـ

1437/2/27هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/3/3هـ

1437/2/28هـ

3
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وزارة التعـليـــم
رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

116/36/39

5000

1437/3/4هـ

1437/3/5هـ

116/36/40

3000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

 -1متديد موعد منافسة توفير
الرعاية ملرضى العناية املركزية
للمدينة الطبية اجلامعيـة

36/85

5000

1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

جامعة الملك  -2استكمال أعمال املبنى ()71
سعود
لنادي إسكان الطالب

36/90

1000

1437/2/10هـ

1437/2/11هـ

 -3مشروع توريد وتركيب
نظام النسخ االحتياطي ملركز
املعلومات

36/91

2500

251
15100823/

1000

203
15101076/

1000

 -3تأجيل موعد منافسة
213
حتديث البنية التحتية لكابالت
15101592/
شبكة احلاسب الهيكلية
باجلامعة

10.000

الجهة
المعلنة

المنافسة

اإلدارة العامة
للمشتريات

 -1تقدمي خدمات الدعم الفني
والصيانة والتشغيل ألنظمة
فارس
 -2تطوير نظام الهايبرين
مبشروع فارس

 -1توريد وتركيب جهاز نفق
هوائي حتت صوتي
 -2تنفيذ وتركيب أجهزة
ورقاقات التعرف بواسطة
جامعة الملك
موجات الراديو في املكتبة
فهد للبترول
املركزية
والمعادن

جامعــة
جـــــدة

جامعة الباحة

جامعة جازان

جامعة نجران

تعليم الباحة

1437/2/12هـ

1437/2/18هـ

1437/1/28هـ

1437/2/13هـ

1437/2/19هـ

1437/1/29هـ

 -1متديد موعد منافسة تقدمي
مشــروع إنشــاء كليــة
الطــب (طــالب)

25,000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

 -2متديد موعد منافسة
تقديــم مشــروع إنشــاء
كليــة العلــوم (طــالب)

25,000

1437/2/5هـ

1437/2/5هـ

 -3متديد موعد منافسة
تقديــم مشــروع إنشــاء
كليــة األعمــال (طــالب)

25,000

 -4متديد موعد منافسة
تقديــم مشــروع إنشــاء
كليــة التربيــة (طــالب)

25,000

 -1منافسة إنشاء مباني
اخلدمات املساندة ( الكافتيريا +
الشبكات التعليمية ) باخملواة

37/111

1000

 -2منافسة إنشاء مباني
اخلدمات املساندة (الكافتيريا +
الشبكات التعليمية ) باملندق

1437/2/6هـ

1437/2/7هـ

1437/2/3هـ

1437/2/6هـ

1437/2/7هـ

1437/2/4هـ

37/112

1000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

 -1تأمني احتياجات كلية
الصيدلة

399

2000

1437/2/4هـ

1437/2/5هـ

 -2مشروع تنفيذ شبكة غاز
املعامل بكلية العلوم

400

2000

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

 -3تأمني سيارات مجهزة أمنيا ً
إلدارة األمن

401

2000

1437/2/4هـ

1437/2/5هـ

 -4تأمني حراسات أمنية

402

2000

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

تأثيث مطابخ مشروع إسكان
أعضاء هيئة التدريس

19

1000

1437/1/26هـ

1437/1/26هـ

-43
1437/1436

2000

1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

 -1تأمني سيارات ومعدات
للجامعة

جامعة شقراء  -2تشغيل برنامج اللغة
اإلجنليزية بالسنة التحضيرية
بكليات اجلامعة

الجهة
المعلنة

-44
1437/1436

20.000

1437/2/5هـ

1437/2/5هـ

المنافسة

رقمها

 -1عملية تأهيل مدرسة
العفوص املتوسطة ( بنني )
مدة التنفيذ  :ثمانية أشهر

/1م/ش37/

 -2عملية تأهيل مدرسة
أحمد بن حنبل باحلبشة ( بنني)
مدة التنفيذ  :ستة أشهر

/2م/ش37/

 -3عملية تأهيل مدرسة
آل موسى املتوسطة ( بنني )
مدة التنفيذ  :ثمانية أشهر

/2م/ش37/

قيمة
الكراسة
500

500

 -1ترميم مدرسة ثانوية رفحاء

112/36/39

 -2استكمال إنشاء مدرسة
ابتدائية رغوة بنني برفحاء

112/36/40

1000

 -3استكمال إنشاء مدرسة
( )12فصل بهجرة الديدب بعرعر

112/36/41

1000

 -4ترميم مدرسة عبادة
ابن الصامت برفحاء نادي احلي

112/36/42

 -5تأهيل وإنشاء صالة رياضية
مغلقة متعددة األغراض
( منوذج ص ) مبدرسة عبداهلل
بن الزبير

112/36/43

 -6تأهيل وتقفيل صالة
رياضية مبدرسة ابن تيمية
الثانوية بنادي احلي بعرعر
باحلدود الشمالية

112/36/44

1437/2/19هـ

1000

1000

 -7تأهيل مبدرسة االبتدائية
اخلامسة للبنات بطريف
 -8عملية تأهيل مدرسة
ثانوية طريف (بنني)

112/36/46

1000

تعليم الحدود  -9متديد موعد منافسة صيانة
الشمالية
وتشغيل آالت التصوير باإلدارة
112/36/17
العامة للتعليم مبنطقة احلدود
الشمالية

500

 -12متديد موعد منافسة
عملية توريد قطع غيار أعمال
مدنية وكهربائية لزوم عقد
الصيانة ملدارس البنني برفحاء
والهباس (اجملموعة الثالثة)
 -13متديد موعد منافسة
عملية توريد قطع غيار أعمال
مدنية وكهربائية لزوم عقد
الصيانة ملدارس البنات بعرعر
والعويقيلة (اجملموعة الثانية)

112/36/13

112/36/14

112/36/9

112/36/11

1437/2/20هـ

1000

112/36/45

 -11متديد موعد منافسة
عملية توريد قطع غيار أعمال
مدنية وكهربائية وإلكترونية
لزوم عقد الصيانة ملدارس
البنات بطريف (اجملموعة
السادسة)

1437/2/18هـ

1437/2/19هـ

500

1000

 -10متديد موعد منافسة
عملية تأهيل مجمع
حتفيظ القرآن الكرمي للبنات
بالعويقيلة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1437/2/26هـ

1437/2/27هـ

1000

500

500

500

500

1437/1/21هـ

1437/1/22هـ
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وزارة النقــــل
الجهة
المعلنة

المنافسة
 -1متديد األعمال املتبقية
لتعديل املنحنيات على الطرق
الزراعية مبنطقة اجلوف
 -2متديد الطرق القصيرة
مبنطقة جازان (اجملموعة
الثامنة)
 -3إعادة طرح تشغيل وصيانة
ونظافة طرق البطحاء  /شيبه
عقد ()211

اإلدارة العامة
للمناقصات
والعقود

رقمها

قيمة
الكراسة

158

10.000

331

10.000

212

5000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/12هـ

 -4إعادة طرح استكماالت طرق
(تقاطع األمير نايف (طريق
اجلامعات) مع طرق خدمة
وحتسني احملوالت االنتقالية على
طريق امللك عبداهلل

36

100.000

 -5إعادة طرح الطرق القصيرة
مبنطقة جازان (اجملموعة
السادسة)

329

10.000

 -6إعادة طرح استكمال طريق
املليحة بطول ( )2.5كلم
مبنطقة جنران

333

10.000

 -7تأجيل فتح ومتهيد وصيانة
الطرق الترابية مبنطقة الباحة

87

10.000

 -8تأجيل األعمال املتبقية
ملشروع استكمال أعمال
التقاطع للطريق احملاذي جلامعة
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

174

 -9تأجيل األعمال املتبقية
ملشروع الطرق الزراعية
مبنطقة الرياض (اجملموعة
الرابعة والثالثون)

175

 -10تأجيل األعمال املتبقية
ملشروع أعمال الصيانة
الوقائية لطرق خميس مشيط
 /تثليث عقد رقم ( )806كلم
تبليغ رقم 29413/01

176

 -11تأجيل األعمال املتبقية
ملشروع أعمال الصيانة
الوقائية لطرق خميس مشيط
 /تثليث عقد رقم ( )806كلم
تبليغ رقم 19068/01

177

 -12تأجيل األعمال املتبقية
ملشروع استكمال طريق حائل
 /املدينة املنورة بطول ()17كلم
(اجلزء الواقع مبنطقة املدينة
املنورة)

179

 -13تأجيل األعمال املتبقية
ملشروع الصيانة الوقائية
لطرق رفحاء /العويقيلية عقد
رقم ()1403

182

2000

 -14طرح نظافة مبنى إدارة
الطرق والنقل مبنطقة حائل

236

4000

 -15إعادة طرح الطرق
القصيرة مبنطقة جازان
(اجملموعة السابعة)

330

10.000

 -16متديد األعمال املتبقية
ملشروع استكمال تعديل اجلزء
العلوي من عقبة ذهب بطول
( )3كلم

178

1437/1/26هـ

1437/1/29هـ

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

1437/1/12هـ

 -17متديد األعمال املتبقية
ملشروع الصيانة الوقائية
لطرق النعيرية عقد رقم ()202

181

 -18متديد األعمال املتبقية
ملشروع استكماالت بعض
الطرق مبنطقة الباحة
(اجملموعة التاسعة)

1437/1/26هـ

1437/1/29هـ

اإلدارة العامة
للمناقصات
والعقود

10.000
1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

5000

5000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

2000

4000
1437/2/3هـ

193

 -20متديد األعمال املتبقية
ملشروع طريق الظهران/
العقير /سلوى مع التقاطعات
(اجملموعة الثالثة) باملنطقة
الشرقية

194

195

10.000

10.000

196

 -23متديد استكماالت طرق:
عقبة اخلشبة ،وحمايات
لعقبة نصاب ،وطريق آل عمار
اجلوف بطول ( )12كلم

42

 -24متديد استكمال الطريق
الرديف الشمالي مع جسور
األودية وتقاطع بطول ()12
كلم

46

50.000

 -25متديد طريق ظهياي العقل
اجملمعة ،وطريق قرى زعبان
حميد العالي طول ( )62كلم

47

100.000

 -26متديد األعمال املتبقية
ملشروع تشغيل وصيانة
ونظافة طرق ثول /رابغ عقد
()310

101

146

10.000

50.000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

5000

10.000
1437/2/5هـ

167

1437/2/3هـ

10.000

 -22متديد األعمال املتبقية
ملشروع استكماالت بعض
الطرق مبنطقة الباحة
(اجملموعة الثانية عشر)

 -27متديد استكمال النماص
الفرعاء مصنع اإلسمنت
(النماص بيشة) (املرحلة
الثانية)
 -28متديد األعمال املتبقية
ملشروع استكماالت بعض
الطرق مبنطقة مكة املكرمة
(اجملموعة الثانية عشر)

10.000

192

 -19متديد األعمال املتبقية
ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة
عسير (اجملموعة السابعة)

 -21متديد األعمال املتبقية
ملشروع إزدواج وحتسني الطريق
يبدأ من تقاطع طريق الرياض/
القصيم السريع حتى دوار
خزام بطول ( )14كلم مع
تقاطعات (املرحلة األولى)

10.000

1437/2/5هـ

10.000

وزارة الزراعـــــة
الجهة
المعلنة
1437/2/3هـ

10.000

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1437/2/3هـ

إدارة
المناقصات
والمشتريات

المنافسة
تأجيل موعد منافسة توريد
وتشغيل وصيانة آالت فرم
وطحن أشجار النخيل
وملحقاتها لبعض مناطق
اململكة

رقمها

4735

قيمة
الكراسة

3000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/5هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/6هـ

3
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وزارة الميــاه والكهربــاء
الجهة
المعلنة

المنافسة
 -1مشروع إنشاء سد وادي
الليث مبنطقه مكة املكرمة
 -2استئجار مبنى لفرع املياه
مبركز العيساوية مبنطقة
اجلوف
 -3استكمال شبكات مياه
الشرب ملدينة العقيق والقرى
اجملاورة لها املرحلة السابعة
مبنطقة الباحة

وزارة المياه
والكهرباء

مياه المدينة
المنورة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

491

20.000

1437/2/10هـ

1437/2/11هـ

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ.

1437/2/6هـ

1437/2/7هـ

493

 -4إنشاء مبنى املكاتب
الفرعي ( منوذج  -أ ) مبدينة
رفحاء

497

10.000

10.000

1437/2/10هـ

1437/2/11هـ

 -5إنشاء مصب للوايتات
واستكمال األعمال املتبقية
حملطة معاجلة مياه الصرف
الصحي بطريف

498

10.000

1437/2/13هـ

1437/2/14هـ

 -6إنشاء مبنى املكاتب
الفرعي ( منوذج  -أ ) مبدينة
طريف

499

10.000

1437/2/12هـ

1437/2/13هـ

 -7إنشاء مبنى املكاتب
الفرعي ( منوذج  -ب ) مبدينة
العويقيلة

500

 -8تأمني املياه الصاحلة للشرب
حملافظة املندق والقرى التابعة
لها مبنطقة الباحة

502

1000

 -1سقيا تأمني مياه لقاطني
مراكز محافظة املهد

45
437/436/

5000

 -2رفع كفاءة خط املياه
قطر500مم من بيضان إلى املهد

46
437/436/

5000

10.000

69
1437/1436/

5000

 -1عملية شفط مياه الطفح
بالصهاريج مبدينة بريدة

37/36/57

2000

 -2عملية شفط مياه الطفح
بالصهاريج حملافظة املذنب
واملراكز التابعة لها

37/36/58

 -3تأجيل موعد منافسة
مياه القصيم مشروع إنشاء محطات تنقية
مصغرة مبنطقة القصيم -
مرحلة ثانية

37/36/38

 -4تأجيل موعد منافسة
تنفيذ توسعة محطة تنقية
املياه السابعة مبدينة بريدة -
مرحلة أولى

1437/2/13هـ

1437/2/11هـ

1437/2/10هـ

متديد موعد منافسة عقد
إيصال املياه إلى مخططات
املنح مبحافظة عفيف
(املرحلة األولى)

مياه الرياض

الرئاسة العامة لرعاية الشباب
موعد فتح
المظاريف

492

1437/1/6هـ

1437/3/4هـ

1437/2/14هـ

1437/2/12هـ

1437/2/11هـ

1437/1/7هـ

1437/3/5هـ

37/36/47

1437/1/26هـ

1437/1/27هـ

الجهة
المعلنة
الرئاسة
العامة
لهيئة األمر
بالمعروف
والنهي عن
المنكر

المنافسة

ترميم مبنى مركز هيئة جو
مبحافظة ضرما مبنطقة
الرياض

36/28

قيمة
الكراسة

200

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/2/4هـ

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

5000
1437/2/13هـ

129

1437/2/14هـ

2000

الهيئات والمؤسسات
الجهة
المعلنة

المنافسة

 -1منافسة رفع وترقية
إشارة باقة قنوات التلفزيون
السعودي من قياسية إلى
عالية الدقة
هيئة اإلذاعة  -2تأجيل موعد منافسة
والتلفزيون حتديث نظامي بث برنامج
القرآن الكرمي
 -3تأجيل موعد منافسة
إنشاء مقر إذاعة نداء اإلسالم
مبكة املكرمة
 -1مشروع تطوير أنظمة اإلنارة
الهيئة
ملمرات املشاة
الملكية
 -2مشروع صيانة أحياء
بالجبيل
العمال واملرافق األخرى
 -1متديد موعد منافسة تأهيل
مبنى مختبرات الهيئة ضمن
املبنى اجلديد خملتبر اجلودة
الهيئة العامة والنوعية مبدينة جدة قرب
ميناء جدة اإلسالمي
للغذاء
 -2متديد موعد منافسة
والدواء
تأمني أحبار ودرامات وحاويات
وفيوزرات للهيئة وفروعها
ومختبراتها
تأمني مناذج التضاريس الرقمية
الهيئة العامة
ملساحة تغطي  %40من
للمساحة
مساحة اململكة
 -1إنشاء ورشة رئيسية في
هيئة الهالل
منطقة مكة املكرمة
األحمر
 -2إنشاء ورشة رئيسية في
السعودي
منطقة الرياض

رقمها
48
1437/1436/
40
1437/1436/

المؤسسة
العامة
للخطوط
الحديدية

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

2000

1437/2/4هـ

4000

1437/1/29هـ

39
1437/1436/

5000

 –531ع73

1000

1437/1/28هـ

1437/1/28هـ

 –459خ63

3000

1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

1437/1/22هـ

1436/29

1437/1/20هـ

1436/30

36/101/27

5000

36/32

1500

36/33

1500

500

 -2متديد موعد منافسة
مشروع تطوير البنية التحتية
للشبكات احمللية

10.000

100.000

201421004

30.000

 -2تشغيل وصيانة نظام
اإلشارات واالتصاالت على امتداد 201521000
اخلط احلديدي ()2-1

10.000

 -3إعادة طرح منافسة الدعم
الفني لنظام تخطيط املوارد
ERP

1437/2/5هـ

1437/1/13هـ

 -1متديد موعد منافسة تقدمي
الدعم الفني لتشغيل وصيانة
محطات القوى الكهربائية
برأس اخلير

 -1إعادة طرح منافسة إزدواج
اخلط احلديدي رقم ( )2بني اخلرج
والرياض

1437/1/28هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/14هـ

المؤسسة
العامة
لتحلية المياه  -3متديد موعد منافسة
المالحة
إنشاء محطة التحلية بجدة
_ املرحلة الرابعة بالتناضح
العكسي  ،إنشاء محطة
التحلية بجدة _ املرحلة الرابعة
بالتناضح العكسي بطاقة
( )400.000متر مكعب في اليوم

موعد فتح
المظاريف

1437/2/5هـ

المنافسة

 -1إنشاء مبني إلحتاد اللجان
األوملبية الوطنية العربية
الرئاسة
واإلحتاد العربي لكرة القدم
العامة لرعاية
 -2عملية استبدال مضمار
الشباب
اجلري اخلاص باستاد األمير/
عبداهلل الفيصل بجدة

1437/1/13هـ

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
رقمها

الجهة
المعلنة

500

1437/1/12هـ

5

UM AL -QURA

201520185

2000

1437/2/6هـ

1437/2/5هـ

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

1437/2/19هـ

1437/2/6هـ

1437/3/3هـ

1437/2/4هـ

1437/1/23هـ

1437/1/21هـ

1437/2/7هـ

1437/2/5هـ

1437/2/11هـ

1437/2/13هـ

1437/2/20هـ

1437/2/6هـ

1437/3/3هـ

1437/2/4هـ
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15

وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجهة
المعلنة

أمانة الرياض

أمانة جدة

أمانة
المنطقة
الشرقية

المنافسة

رقمها

تأجيل موعد منافسة
فتح وتأهيل مجاري األودية
والشعاب بغرب الرياض
( املرحلة األولى )
 -1تأجيل موعد منافسة
إنشاء نوافير تفاعلية
مبدينة جدة  -مرحلة أولى
7/001/0357/00/00/4
 -2تأجيل موعد منافسة
تطوير الكورنيش والواجهة
البحرية ملدينة جدة  -املرحلة 6
2/001/0373/00/00/4

 -2متديد موعد منافسة فتح
وتسوية الطرق مبخططات
مدينة العيون وقراها والهجر
التابعة لها
 -3متديد موعد منافسة
مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة
لقريتي بني معن والبطالية
 -4متديد موعد منافسة
مشروع إنشاء جسور ومعابر
مشاة في الطرق الرئيسية
مبدينتي الهفوف واملبرز والقرى
أمانة األحساء والهجر التابعة لها

1436 / 99

أمانة تبوك
(أملج)

أمانة تبوك
(الوجه)

أمانة تبوك
(ضباء)

5000

1437/3/10هـ

1437/3/10هـ

10.000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

1436 / 122

3000

1436 / 97

1436 / 105

 -6متديد موعد منافسة
مشروع تطهير البحيرات
واملستنقعات ومكافحة
احلشرات بحاضرة األحساء

1436 / 127

 -7متديد موعد منافسة
مشروع إنارة بلدية البطحاء
والقرى التابعة لها 1
 -8متديد موعد منافسة مشروع
1436 / 116
مراقبة مبنى مدينة امللك
عبداهلل للتمور بالكاميرات
متديد موعد منافسة
تطوير األنظمة واخلدمات
اإللكترونية ألمانة عسير
19/007/001/0608/99/01/4
 -1سفلتة وأرصفة
1994
وإنارة بأملج
19/11/301/0601/99/01/4
 -2مباني بلدية
1995
ومرافق عامة بأملج
19/11/301/0112/00/00/4
تطوير املواقع التاريخية بالوجه
1996
19/011/303/0091/00/00/4
 -1التخلص من
النفايات بضباء (توريد
1997
وانيت غمارة عدد)1
19/11/302/0041/00/00/4

1437/3/17هـ

أمانة تبوك
(أشواق)

بلدية
الموسم

1437/3/16هـ

1437/3/17هـ

3000

4000

1437/3/17هـ

1437/3/18هـ

4000

1437/3/16هـ

1437/3/17هـ

3000

1437/1/20هـ

1437/1/21هـ

بلدية رفحاء

2000
1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

1000
2000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

بلدية قوز
الجعافرة

500
1437/2/5هـ

1998

1437/3/18هـ

2000

5000

أمانة تبوك
(القليبة)

امانة تبوك
(بدا)

3000

1436 / 108

 -5متديد موعد منافسة
مشروع إعادة تأهيل الشوارع
واإلنارة في سلوى

 -2التخلص من النفايات وردم
املستنقعات وآليات التخلص
من النفايات بضباء (تنفيذ
شبك معدني ملرمى النفايات)
19/11/302/0041/00/00/4

2500

1437/1/22هـ

1437/1/22هـ

3000

1436 / 119

أمانة عسير

80.000

1437/1/9هـ

1437/1/9هـ
أمانة تبوك
(ضباء)

متديد موعد منافسة مشروع
تطوير اخلدمات اإللكترونية
باألمانة
 -1متديد موعد منافسة
مشروع سفلتة مخطط
الصناعية بجواثا

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

1437/2/6هـ

بلدية ينبع

500
بلدية موقق

المنافسة
 -3التخلص من النفايات وردم
املستنقعات وآليات التخلص
من النفايات بضباء (توريد قالب
مكبس نفايات  32يارده عدد )1
19/11/302/0041/00/00/4
 -4دراسات وإشراف مبحافظة
ضباء (دراسة احلركة املرورية)
19/11/302/0072/00/00/4
 -1تأهيل وتطوير الطرق
والشوارع بالقليبة
19/11/703/0026/00/00/4
 -2حتسني وجتميل
املداخل بالقليبة
19/11/001/0603/08/00/4
 -1حاسب آلي وخدمات
إلكترونية (بدا)
19/11/707/0029/00/00/4
 -2صيانة الشوارع واألرصفة
واإلنارة واحلدائق ببدا
19/11/707/0005/00/00/3
إعادة تأهيل الشوارع
بأشواق (املرحلة الثانية)
19/11/704/0028/00/00/4
 -1متديد موعد منافسة
إنشاء مبنى بلدية املرحلة 4
19/09/701/0022/00/4
 -2متديد موعد منافسة
صيانة الساحات واحلدائق
واملسطحات اخلضراء
19/09/701/0015/00/00/3
 -3متديد موعد منافسة صيانة
النظافة العامة –نظافة
املرافق العامة باملوسم
19/09/701/001/00/00/3
 -1التخلص من
النفايات (توريد معدات )
19/13/301/69/01/00/4
 -2مباني ومرافق بلدية ( العقد
الثالث إنشاء دورات مياه )
19/13/301/607/99/01/4
 -3استئجار سيارات
19/13/301/224/00/00/2
 -4درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار
19/13/301/602/99/01/4
 -5صيانة وتشغيل مقابر
19/13/301/0008/00/00/3
 -6درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار لألمانة والبلديات
19/13/001/602/07/00/4
 -1متديد موعد منافسة أسواق
ومسالخ
( مرحلة ثانية ) بقوز اجلعافرة
019/009/715/0020/00/00/4
 -2متديد موعد منافسة شراء
سيارات بقوز اجلعافرة
019/009/715/2240/00/00/4
 -3متديد موعد منافسة سفلتة
وأرصفة وإنارة ( وفر ) بقوز اجلعافرة
019/01/0601/09/00/4
 -1مشروع صيانة شبكات
تصريف مياه األمطار
 -2مشروع حتسني وتطوير
تقاطعات الشوارع بينبع
تشغيل مسلخ البلدية
رقم (  ) 3قرية احلفير

رقمها

قيمة
الكراسة

1999

500

2000

500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/2/5هـ

2001

1000

2002

1000

1437/2/5هـ

2003

2005

1437/2/6هـ

1437/2/6هـ

500
1437/2/5هـ

2004

موعد فتح
المظاريف

1437/2/6هـ

2500

2000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

1000

1000

1437/2/17هـ

1437/2/18هـ

1000

1000

500
500

1437/2/25هـ

1437/2/26هـ

3000
500
10.000

2000

1000

1437/1/19هـ

1437/1/20هـ

1000
6000
10.000
300

1437/2/19هـ

1437/2/11هـ

1437/2/20هـ

1437/2/12هـ

3
16

الجمعة  3المحرم  1437هـ

93

 16اكتوبر  2015م

ال�سنة  93العدد 4588

إعالنات حكومية

7

UM AL -QURA

وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجهة
المعلنة

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

 -1إنشاء امليادين
والساحات بالشقيق
019/009/707/0022/00/00/4

2000

 -1متديد موعد منافسة إنشاء
مباني بلدية ومرافق عامه م 2

15.000

1437/1/14هـ

1437/1/15هـ

 -2حفر آبار وخزانات مياه
019/009/707/0021/00/00/4

2000

 -2متديد موعد منافسة
تنفيذ تقاطع طريق امللك
سعود مع شارع الثمانني
19/007/101/0207/01/00/4

75.000

المنافسة

 -3صيانة املطل
ودوار الكورنيش
019/009/707/0001/00/00/3
 -4صيانة اإلنارة
واألعمال الكهربائية
019/009/707/0001/00/00/3

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

2000

 -3متديد موعد منافسة
حمايه األودية وإنشاء
جسور استناديه م 10
19/007/101/0602/99/02/4

2000

 -5صيانة املرافق العامة
بشاطئ الشقيق
019/009/707/0001/00/00/3

2000

 -6صيانة وتشغيل
معدات البلدية
بلدية الشقيق 019/009/707/0001/00/00/3

2000

 -7صيانة واستبدال
أعمدة اإلنارة الكهربائية
019/009/707/0001/00/00/3

2000

 -8التخلص من النفايات وردم
املستنقعات وآليات التخلص
من النفايات (تأمني معدات )م2
019/009/009/707/00/0038/00/00/4

2000

 -9التخلص من النفايات
وردم املستنقعات وآليات
التخلص من النفايات
(تأمني معدات ) م2
019/009/707/0003/00/00/4

2000

 -10إيجار معدات
لبلدية الشقيق
019/009/707/0001/00/00/3

500

 -1متديد موعد منافسة إنشاء
احلدائق والساحات وممرات املشاة
019/009/601/0605/99/01/4

3000

المنافسة

رقمها

1437/2/5هـ

20.000

 -4متديد موعد منافسة
حمايه األودية وإنشاء
جسور استناديه م 11
19/007/101/0602/99/02/4
 -5متديد موعد منافسة
حمايه األودية وإنشاء
جسور استنادية م 12
19/007/101/0602/99/02/4

1437/2/6هـ

20.000

20.000

 -6متديد موعد منافسة
حمايه األودية وإنشاء
جسور استناديه م 13
19/007/101/0602/99/02/4

بلدية خميس
مشيط

20.000
1437/1/19هـ

 -7متديد موعد منافسة درء
أخطار السيول وتصريف مياه
األمطار لألمانة والبلديات
والقرى التابعة لها م 2
19/007/101/0602/08/00/4

10.000

 -8متديد موعد منافسة إنشاء
وتطوير احلدائق واملنتزهات
والساحات وممرات املشاة م 6
19/007/101/0605/99/02/4

20.000

 -9متديد موعد منافسة إنارة
الطرق والشوارع لألمانة
والبلديات والقرى التابعة لها م 1
19/007/001/0601/09/00/4

10.000

 -2متديد موعد منافسة
طرق وجسور بالطوال
019/009/601/0063/00/00/4

4000

10.000

 -3متديد موعد منافسة مباني
بلدية ومرافق عامة (استكمال
مبنى البلدية) بالطوال
019/009/601/0607/99/01/4

 -10متديد موعد منافسة
إنارة الطرق والشوارع لألمانة
والبلديات والقرى التابعة لها م 2
19/007/001/0601/09/00/4

4000

 -11صيانة وتشغيل سوق
اخلضار والفواكه بخميس
مشيط

2000

بلدية الطوال  -4متديد موعد منافسة
إنشاء املركز احلضاري بالطوال
019/009/601/0049/00/00/4

10.000

 -12تطوير وحتسني
املناطق السياحية م 1
19/007/101/0610/99/02/4

20.000

 -5متديد موعد منافسة
التخلص من النفايات وردم
املستنقعات وآليات التخلص
منها(معدات) بالطوال
019/009/601/0071/00/00/4

2000

بلدية فيفاء

 -6متديد موعد منافسة درء
أخطار السيول وتصريف مياه
األمطار لألمانة والبلديات
والقرى التابعة بالطوال
019/009/001/602/08/00/4
حتسني وجتميل املداخل
لألمانة والبلديات بفيفاء
19/09/001/0603/08/00/4

1437/1/14هـ

1437/1/15هـ

8000

1000

1437/2/12هـ

1437/2/13هـ

بلدية روضة
سدير

 -13تطوير وحتسني
املناطق السياحية م 2
19/007/101/0610/99/02/4
 -14سفلتة مخططات
املنح البلدية م 1
19/007/101/0158/00/00/4
 -15سفلتة مخططات
املنح البلدية م 2
19/007/101/0158/00/00/4
315/20
 -1تأهيل الشوارع والتقاطعات
1437/1436/
(الوفر)
 -2إنشاء مباني بلدية ومرافق
عامة (إنشاء مبنى البلدية
بروضة سدير) (املرحلة الثانية)

1437/1/20هـ

315/21
1437/1436/

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

20.000
1437/2/2هـ

1437/2/3هـ

10.000

10.000
2000
3000

1437/2/4هـ

1437/2/5هـ
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وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجهة
المعلنة

بلدية صوير

المنافسة
 -1متديد موعد منافسة
مشروع سفلتة وأرصفة
بصوير
رقم املشروع
19/10/1/601/08/00/4
 -2متديد موعد منافسة
درء أخطار السيول بصوير
(عقد هدبان ) رقم املشروع
19/10/1/602/00/08/4
 -3متديد موعد منافسة
درء أخطار السيول بصوير
(عقد هديب) رقم املشروع
19/10/1/602/00/08/4
 -4متديد موعد منافسة
درء أخطار السيول بصوير
اجلنوبي رقم املشروع
19/10/1/602/00/08/4
 -5متديد موعد منافسة
درء أخطار السيول بصوير
الشمالي رقم املشروع
19/10/1/602/00/08/4
 -6متديد موعد منافسة
تهذيب وفتح األودية
( وفر ) رقم املشروع
19/10/601/0053/00/00/4

بلدية نفـــي استئجار سيارات
 -1تأمني وتوريد أغراض
كهربائية متنوعة حسب
املواصفات السعودية
بلدية الحيانية  -2تأمني وتوريد قطع غيار
وبرك
سيارات-كفرات -بطاريات-
زيوت وشحوم
 -3تأمني وتوريد إنترلوك عادي
وملون
 -1حدائق وممرات
مشاة وساحات
بلدية
19/12/605/0057/00/00/4
الشملي
 -2إنشاء مرمى نفايات بالقرى
19/012/605/0150/03/00/4
بلدية الحريق

بلدية الحائط

بلدية األسياح

بلدية الدرب

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

3000
بلدية القفل

3000
بلدية عنيزة
3000
1437/1/14هـ

1437/1/15هـ

3000

بلدية بحر
أبو سكينة

الجهة
المعلنة

3000
/436/9
1437

1437/2/14هـ

1437/1/27هـ

1437/2/14هـ

1437/2/3هـ

1437/1/28هـ

 -1تسمية وترقيم الشوارع
باحلائط عقد رقم ()3
19/12/601/36/00/00/4

1000

 -2إنشاء سوق للتراث واألسر
املنتجة مبحافظة احلائط
19/12/601/606/02/0/4

3000

صيانة مبنى البلدية
19/08/301/0012/00/00/3

1000

 -1صيانة وتشغيل
معدات البلدية
19/09/704/0001/00/00/3

2000

 -2صيانة أعمال
اإلنارة باحملافظة
19/09/704/0001/00/00/3

2000

 -2إنشاء شبكة
احلاسب اآللي بالقفل
19/09/716/0025/00/00/4

1000

مشروع استئجار سيارات
متنوعة لبلدية محافظة
عنيزة

1437/2/17هـ

1

2000

برنامج حصر ومتابعة
اإليرادات ببلدية القطيف
019/006/103/0013/00/00/3

5000

سفلتة وأرصفة وإنارة 2
19/07/001/0601/08/00/4

1500

1437/1/7هـ

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

1437/2/11هـ

1437/1/26هـ

1437/2/18هـ

1437/2/5هـ

1437/2/12هـ

1437/1/27هـ

1437/1/7هـ

1437/2/5هـ

1437/2/5هـ

1437/2/11هـ

1437/2/6هـ

1437/2/6هـ

 -1متديد موعد منافسة توريد
وتركيب معدات وأنظمة تقنية
املعلومات الصحية-توسعة
مبنى الطوارئ واجلناح اخلاص
باملستشفى

36/92

قيمة
الكراسة

10.000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/12هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/13هـ

36/73

20.000

1437/1/14هـ

1437/1/15هـ

36/110

3000

1437/1/7هـ

1437/1/8هـ

36/87

1000

1437/3/4هـ

1437/3/5هـ

شركة المياه الوطنية
الجهة
المعلنة

1437/2/10هـ

المنافسة

رقمها

 -4متديد موعد منافسة توريد
وتركيب مستلزمات اخلدمات
السمعية والبصرية مببنى
الطوارئ واجلناح اخلاص

2000
1000

1000

مستشفى
الملك فيصل  -2متديد موعد منافسة
التخصصي مشروع إنشاء مبنى العيادات
ومركز األبحاث الشاملة وطب األسرة
الرياض
 -3تقدمي خدمات تشغيل وإدارة
مؤسسة
نزل املرضى ومرافقيهم
عامة

2000

متديد موعد منافسة
صيانة استراحة احلريق
19/004/314/0001/00/00/3

 -1التخلص من النفايات وردم
املستنقعات بالقفل (وفر)
19/09/716/0021/00/00/4

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

3000

500

بلدية
القطيف

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

شركة المياه
الوطنية

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

 -1مشروع تشغيل وصيانة
شبكات املياه وملحقاتها مبنى
ومزدلفة

25,000

 -2مشروع تشغيل وصيانة
دورات املياه بعرفات

10,000

 -3مشروع تشغيل وصيانة
دورات املياه مبنى ومزدلفة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/19هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/20هـ

25,000

 -4مشروع التقييم الفني
واملالي لألصول التابعة لوحدة
أعمال الرياض

فعلى من يرغب الدخول في المنافسات المعلن عنها التقدم للجهات المعلنة للحصول على الشروط والمواصفات
المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

المرة
األولى

3
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استـثمار مواقع
تعلن اأمـانة منطقـة الريـا�ض عن تاأجيل موعد بع�ض املزايدات التابعة لأمانة منطقة الريا�ض لعام  1437/1436هــ  ،وهي كالتايل:
رقمها

مدة العقد

اسم المزايدة

م

1

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء باملخطط رقم ( )3359بحي الزدهار والتعاون لإقامة مطاعم ترفيهية

78

� 25ضنة

2

ا�ضتثمار موقع مدينة األعاب ترفيهية (مالهي الرو�ضة �ضابقاً)

79

� 25ضنة

3

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء بحي القاد�ضية باملخطط رقم ( )3253لن�ضاط مركز جتاري متعدد الأن�ضطة

80

� 25ضنة

4

ا�ضتثمار القطعة رقم ( )49والقطعة رقم ( )50باملخطط رقم (/2231ب) بحي قرطبة لن�ضاط مركز جتاري متعدد الأن�ضطة

81

� 25ضنة

5

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء باملخطط رقم ( )3191بحي ال�ضرق لن�ضاط مركز جتاري متعدد الأن�ضطة

82

� 25ضنة

6

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء تقع باملخطط رقم ( )2351بحي ظهرة لنب لن�ضاط مركز جتاري متعدد الأن�ضطة

83

� 25ضنة

7

ا�ضتثمار موقع زائدة تنظيمية تقع باملخطط رقم ( )2811بحي عرقة لن�ضاط �ضكني  /جتاري  /اإداري

84

� 15ضنة

8

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء بالبلك رقم ( )1باملخطط رقم (/2008د) بحي العريجاء الو�ضطى لإن�ضاء حمالت جتارية

85

� 15ضنة

9

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء ب�ضوق الوادي القدمي باملخطط رقم ( )2008بحي طويق لإن�ضاء حمالت جتارية

86

� 15ضنة

10

ا�ضتثمار موقع قائم ب�ضوق ال�ضقور الواقع �ضمن مبنى مواقف دخنة لل�ضيارات مقابل املحكمة لن�ضاط بيع لوازم الرحالت وال�ضقور

87

� 7ضنوات

11

ا�ضتثمار املواقع اأرقام ( )228،227،226،219،218لإقامة مواقف متعددة و�ضكني  /اإداري (قبو  +اأر�ضي  3 +متكرر) بالقرب من
م�ضت�ضفى امللك عبد العزيز اجلامعي

88

� 15ضنة

12

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء للقطعة رقم ( )43باملخطط رقم ( )3123على طريق رماح لإقامة حمطة وقود فئة (اأ)

89

� 25ضنة

13

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء باملخطط رقم (/3312ب) بحي اخلري �ضمال مدينة الريا�ض لإقامة حمطة وقود فئة (اأ)

90

� 25ضنة

14

ا�ضتثمار موقع اأر�ض ف�ضاء باملخطط رقم ( )3312بحي اخلري لإقامة م�ضروعات ترفيهية مميزة

77

� 25ضنة

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف

مت التاأجيل اإىل
يوم الأحد 1437/2/3هـ
املوافق 2015/11/15م

مت التاأجيل اإىل
يوم الإثنني 1437/2/4هـ
املوافق 2015/11/16م

مت التاأجيل اإىل
يوم الثالثاء 1437/2/5هـ
املوافق 2015/11/17م

مت التاأجيل اإىل
يوم الأربعاء 1437/2/6هـ
املوافق 2015/11/18م

مت التاأجيل اإىل
يوم اخلمي�ض 1437/2/7هـ
املوافق 2015/11/19م

ولالستفسار يمكن االتصال على هاتف اإلدارة العامة لالستثمار سنترال رقم  4140500 :تحويلة رقم ( 556أو  ) 702أو موقع اإلدارة على اإلنترنت http://www.investment.alriyadh.gov.sa

تعلن بلدية حمافظة النبهانية عن مزايدتني ملوقعني ا�ضتثماريني كالتايل:
م

قيمة الكراسة

اسم المزايدة

1

�ضراف اآيل لأحد البنوك مقابل م�ضت�ضفى النبهانية العام على طريق امللك عبدالعزيز

2

�ضراف اآيل لأحد البنوك يف مركز البرتاء ال�ضارع العام

200

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

يوم الثالثاء
املوافق 1437/1/21هـ
املوافق 2015/11/3م

يوم الأربعاء
1437/1/22هـ
املوافق 2015/11/4م
ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً

مكان تسليم المظاريف :بلدية محافظة النبهانية قسم الشؤون المالية
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �ضباء عن طرح املناف�ضات التالية:
اسم المنافسة

م

المساحة

قيمة الكراسة

6000م2

2000

25م2

500
1500

1

فندق  4جنوم بجوار خليج �ضباء طريق �ضباء /الوجه

2

كفي �ضوب بقرية �ضرماء على الطريق العام

3

م�ضتودعات طريق �ضباء /امليناء

2000م2

4

مطعم يف كورني�ض البلد

200م2

1000

5

مواقع جتارية طريق �ضباء/امليناء

5000م2

1500

6

كفي �ضوب يف احلديقة ال�ضخرية

35م2

500

7

�ضقق مفرو�ضة طريق �ضباء /الوجه

1500م2

2000

8

بلك وخر�ضانة اآيل جنوب حمافظة �ضباء

م�ضاحات
خمتلفة

1500

9

مر�ضى قوارب جنوب كورني�ض البلد

1200م2

3000

10

حمالت قائمة بجوار �ضوق املقيطع القدمي

56م2

1500

11

مر�ضى قوارب وحمالت جتارية يف قرية اخلريبة

م�ضاحات
خمتلفة

3000

12

ور�ض �ضناعية بقرية املويلح على الطريق العام

750م2

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

1437/2/26هـ

موعد فتح المظاريف

1437/2/27هـ

ضمان بنكي أجرة سنة كاملة مدة الضمان في البنك ال تقل عن ستة أشهر

تعلن بلدية دخنة عن طرح املناف�ضات التالية:
م

اسم الموقع

1

تاأجري حمالت جتارية بال�ضوق التجاري

2

تاأجريعدد ( )30ك�ضك مبنتزه خزاز

النشاط

الموقع

قيمة كراسة الشروط

حمالت جتارية

دخنــة

500

اأك�ضاك

دخنــة

1000

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الإثنني
1437/ 2/ 4هـ

الثالثاء
1437 /2 /5هـ

تعلن بلديـة �ضـميــراء عن متديد موعد املناف�ضة التالية:
اسم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

م�ضلـخ مـحـافـظـــة �ضـمــرياء

500

1437/2/5هـ
ال�ضاعة الواحدة ظهر ًا

1437/2/ 6هـ
ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً

مكان البيع مقر بلدية سميراء ,فعلى الشركــات والمؤسسات الراغبة الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية محافظة سميراء ( المشتريات ) للحصول على المواصفات والوثائق.
لالستفسار هاتف ( )0165210076تحويلة (.)159
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية ال�ضهي عن متديد موعد املناف�ضات التالية:
م

قيمة كراسة الشروط

اسم المنافسة

1

موقع �ضرافة �ضيار ( )1غرب الإ�ضكان بديحمه اأمام مركز ال�ضرطة بال�ضهي

500

2

موقع �ضرافة �ضيار ( )2غرب الإ�ضكان بديحمه اأمام مركز ال�ضرطة بال�ضهي

500

3

موقع �ضرافة �ضيار ( )3غرب الإ�ضكان بديحمه اأمام مركز ال�ضرطة بال�ضهي

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

الثالثاء
املوافق1437/2/5هـ

موعد فتح المظاريف

الأربعاء
املوافق 1437/2/6هـ

مكان تسليم وفتح المظاريف بلدية أحد المسارحة
يتم بيع كراسة الشروط بقسم المالية ببلدية السهي.
مرفقات العطاء:
يجب أن يقدم العطاء بظرف مختوم بالشمع األحمر مع المرفقات التالية -:
 -1ضمان بنكي بنسبة  %1من قيمة العطاء  -2 .ضمان بنكي  %100من قيمة العطاء بالنسبة لتأجير األراضي االستثمارية .
 -3صورة من السجل التجاري ساري المفعول .
 -4صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
 -5صورة من إشتراك الغرفة التجارية سارية المفعول .
 -6صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول .
 -7صورة من التصنيف سارية المفعول للمشاريع الواجبة التصنيف .
 -8صورة من شهادة التأمينات االجتماعية تثبت بعدم مطالبة مالية على المؤسسة سارية المفعول .
 -9شهادة من مكتب العمل والعمال توضح تحقيق نسبة السعودة سارية المفعول .
 -10يعتمد على اليوم في حالة إختالف التاريخ .

تعلن القوات البحرية امللكية ال�ضعودية باجلبيل عن اإعادة طرح املزايدات التالية:
م

1

اسم المزايدة

عدد (  ) 4مواقع مغا�ضل ا�ضتالم وت�ضليم املالب�ض فقط

رقم المزايدة

قيمة كراسة الشروط

ق-ب-ع م 36 / 1124 /

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

 �ضيدلية مطعم وجبات �ضريعة ذو موا�ضفات عاملية مطعم اأكالت �ضعبية بوفية كفترييا خمبز كويف �ضوب2
 -مغ�ضلة مالب�ض (ا�ضتالم وت�ضليم)

ق-ب-ع م 36 / 1125 /

1000

ال�ضاعة العا�ضرة
�ضباحاً من يوم الأربعاء
1437/1/22هـ
2015/11/4م

 قرطا�ضية حالق خياط مالب�ض ع�ضكرية خياط ن�ضائي حمل مالب�ض رجالية وريا�ضةقاعدة الملك عبد العزيز البحرية – مركز التشغيل والصيانة ت  3641234 /تحويلة 2889
(يشترط وجود خبرات سابقة وأن يكون السجل التجاري أو الرخصة مطابقة للنشاط)

ال�ضاعة احلادية ع�ضر
ظهر ًا من يوم الأربعاء
1437/1/22هـ
2015/11/4م

UM AL -QURA
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة طريف عن متديد موعد طرح املناف�ضة التالية :
اسم الموقع

قيمة النسخة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مالحظات

نقليـــات

500

الإثنني
1437/2/17هـ

الثالثاء
1437/2/18هـ

يجب وجود ترخي�ض نقليات

فعلى من يرغب فعليه التقدم لبلدية محافظة طريف (قسم االستثمارات) لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

تعلن املديرية العامة للمياه مبنطقة تبوك عن تاأجيل موعد طرح املناف�ضة التالية:
اسم المنافسة

ا�ضتثمار مطاعم برج مياه منطقة تبوك

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

45086/894

1000

الأحد
1437/2/24هـ

الإثنني
1437/2/25هـ

تعلن بلدية حمافظة املذنب عن طرح املناف�ضات التالية:
م

اسم المنافسة

1

ت�ضغيل م�ضلخ البلدية

2

موقع نقليات ب�ضائع

3

اأر�ض ا�ضتثمارية لإقامة �ضالة

4

�ضرا ف �ضيار على طريق امللك عبدالعزيز

5

اإقامة م�ضتل

6

اأر�ض ا�ضتثمارية لإقامة �ضقق فندقية

7

مطعم على طريق اأبي بكر ال�ضديق

8

اأر�ض ا�ضتثمارية لإقامة قاعة اأفراح

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم الثالثاء
املوافق 1437/2 /12هـ

1000

موعد فتح المظاريف

يوم الأربعاء
املوافق 1437/2/13هـ

مكان الحصول على الشروط وتسليم العطاءات بلدية محافظة المذنب
لالستفسار االتصال هاتف رقم  063420053تحويلة ( 420إدارة االستثمارات بالبلدية)

تعلن اأمانة منطقة احلدود ال�ضمالية  /عرعر عن رغبتها تاأجري املوقع التايل واملخ�ض�ض للوحات الدعائية والإعالنية للمر�ضحني يف النتخابات البلدية :
اسم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مالحظة

مواقع خم�ض�ضة للوحات الدعائية والإعالنية للمر�ضحني يف النتخابات البلدية

500

الأربعاء
1437/2/6هـ

اخلمي�ض
1437/2/7هـ

ترخي�ض دعاية واإعالن

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية  /عرعر ( إدارة تنمية االستثمارات ) .
لالستفسار هاتف  046624111 /تحويلة ( . ) 413
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استـثمار مواقع
تعلن جـامعة طيبة  -اإدارة ال�ضتثمار -عن طرح املناف�ضة التالية :
اسم المنافسة

قيمة المنافسة

رقم المنافسة

فترة بيع مستندات المنافسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

20٫000

2015-1-2-1

من 1437/1/7هـ
اإىل 1437/2/6هـ

نهاية دوام يوم 1437/3/9هـ

تطوير القطعة التجارية  / 1-جممع ال�ضالم الأكادميي

مكان بيع مستندات المنافسة وفتح المظاريف  :إدارة الشؤون المالية واإلدارية للمشاريع .

تعلن بلدية حمافظة قلوه عن تاأجري عقاراتها التالية :
آخر موعد لتقديم العطاءات

م

المـــوقــــع

اسم المنافسة

مدة العقــد

1

ال�ضوق الأ�ضبوعي

مقهى (625م)2

(� )15ضنة

500

2

ال�ضارع العام

موقع �ضراف اآيل (30م -)2اأربع مواقع -

(� )10ضنوات

300

3

ال�ضوق الأ�ضبوعي

مول جتاري قائم امل�ضاحة (2000م)2

(� )10ضنوات

1000

4

منتزه الفر�ضة

جل�ضات ومطاعم واألعاب كهربائية امل�ضاحة (250000م)2

(� )15ضنة

5

منتزه القرى

امل�ضاحة (20000م)2

(� )15ضنة

1000

6

مركز ال�ضعراء (مدخل املثلث)

كويف �ضوب امل�ضاحة (40م)2

( � )7ضنوات

300

7

حديقة الرمي�ضة

كويف �ضوب امل�ضاحة (40م)2

( � )7ضنوات

300

يوم الإثنني
1437/2/4هـ

موعد فتح المظاريف

يوم الثالثاء
1437/2/5هـ

قيمه الكراسة

1000

وذلك عن طريق المزايدة بالظرف المختوم فعلى من له رغبة في االستثمار مراجعة قسم االستثمار بالبلدية إلستالم نسخة من الشروط والمواصفات الفنية  ،علم ًا بأن آخر موعد لتقديم
واستالم العطاءات هو نهاية دوام يوم اإلثنين الموافق 1437/2 / 4هـ  ،بمقر بلدية محافظة قلوه وموعد فتح المظاريف هو يوم الثالثاء 1437/2 /5هـ بمقر بلدية محافظة قلوه مع مراعاة التقيد
بأن يكون العرض مصحوب ًا بضمان بنكي ال يقل عن إجمالي القيمة اإليجارية السنوية للموقع الواحد ويكون ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ تقديمة للبلدية مع إرفاق صورة من إيصال
دفع رسوم النسخة والتوقيع على جميع المستندات وختمها بالختم الرسمي الخاص بالمؤسسة وفي حالة عدم استكمال الشروط المطلوبة سوف يرفض الطلب.

تعلن بلدية القوز مبحافظة القنفذة عن طرح املناف�ضتني التاليتني :
قيمة النسخة

مدة العقد

م

اسم المزايدة

 1تاأجري موقع م�ضلخ قائم

300

خم�ض �ضنوات

 2تاأجري موقع �ضراف اآيل

300

خم�ض �ضنوات

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم الأربعاء
1437/2/13هـ
ال�ضاعة � 11ضباحاً

موعد فتح المظاريف

يوم اخلمي�ض
1437/2/13هـ
ال�ضاعة � 11ضباحاً

فعلى من يرغب الدخول في المزايدة الحضور في الوقت المحدد  ،وللمزيد من االستفسار مراجعة قسم االستثمار في بلدية
القوز أو االتصال على رقم البلدية ( ) 0177332665

تعلن الإدارة الهند�ضية والأ�ضغال بالغربية عن طرح مناف�ضة
ت�ضغيل نادي ال�ضيدات مبجمع اإ�ضكان معهد قوات الدفاع اجلوي بجدة حيث
اأن النادي يقع على م�ضاحة 4220م 2ويتكون من :
� -1ضالة اإنرتنت
 -2غرفة خياطة
 -3غرفة ح�ضانة اأطفال
 -4ف�ضل درا�ضي لتعليم اللغات ( وتزويده باأجهزة �ضمعية وب�ضرية ) .
 -5مكتبة عامة
� -6ضالة متعددة الأغرا�ض
� -7ضالون جتميل � +ضالة
 -8منطقة جلو�ض
 -9كفرتيا  +مطبخ
� -10ضالة ريا�ضية (ايروبوك�ض)
� -11ضالة جاكوزي و�ضونا
كذلك يحتوى النادي على م�ضبح كبري وم�ضبح �ضغري .
على من يرغب فى ت�ضغيل وا�ضتثمار النادي زيارة املوقع على الطبيعة لالطالع
عليه قبل تقدمي العطاء واأخذ الكرا�ضة وال�ضروط ويكون الظرف باإ�ضم (مدير
فرع الإدارة الهند�ضية والأ�ضغال بالغربية) وللتوا�ضل الت�ضال على مدير مكتب
العقود ( – 6674544حتويلة  )3760جوال (. )0545021155
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استـثمار مواقع
تعلن (املديرية العامة لل�ضوؤون ال�ضحية مبنطقة الريا�ض ) عن طرح مزايدة تاأجري مواقع مكائن �ضراف اآيل للمواقع التالية :
م

اسم الجهة المعلنة

1

جممع الأمل وال�ضحة النف�ضية

2

م�ضت�ضفى الدوادمي العام

3

م�ضت�ضفى الزلفي العام

4

اإدارة الطب ال�ضرعي

5

م�ضت�ضفى املجمعة العام

6

م�ضت�ضفى املزاحمية العام

7

جممع امللك �ضلمان للكلى

8

م�ضت�ضفى اليمامة

9

م�ضت�ضفى �ضقراء العام

 10م�ضت�ضفى عفيف العام
 11م�ضت�ضفى الإميان العام
 12م�ضت�ضفى امللك �ضعود لل�ضدرية
 13م�ضت�ضفى الإمام عبدالرحمن الفي�ضل
 14م�ضت�ضفى امللك خالد باخلرج
 15م�ضت�ضفى امللك �ضلمان بن عبدالعزيز
 16م�ضت�ضفى النقاهة
 17م�ضت�ضفى الولدة والأطفال باخلرج
 18م�ضت�ضفى وادي الدوا�ضر العام

اسم المزايدة

تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل
تاأجري مواقع مكائن
�ضراف اآيل

قيمة الكراسة آخر موعد لشراء الكراسات

رقم المزايدة

عدد مكائن الصراف اآللي

14-23-37-7

1

2000

14-23-37-18

1

2000

14-23-37-16

1

2000

14-23-37-6

1

2000

14-23-37-12

1

2000

14-23-37-14

1

2000

14-23-37-8

1

2000

14-23-37-9

1

2000

14-23-37-15

1

2000

14-23-37-17

1

2000

14-23-37-2

2

2000

14-23-37-4

1

2000

14-23-37-3

1

2000

14-23-37-11

2

2000

14-23-37-1

3

2000

14-23-37-5

1

2000

14-23-37-10

2

2000

14-23-37-13

1

2000

1437/2/14هـ

موعد فتح المظاريف

1437/2/17هـ
ال�ضاعة العا�ضرة

* مكان بيع الكراسات ( إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ) .
* ايداع قيمة الكراسة في حساب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في بنك سامبا رقم ( )1900277وإحضار أصل اإليداع ولن يتم استالم المبالغ النقدية.
* يتم تقديم العروض قبل وقت فتح المظاريف بساعة ولن يتم استالم أي عرض بعد الوقت المحدد.
* ألي استفسار التواصل عن طريق البريد اإللكتروني ()ecoha-riydh*hotmail.com

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف  -اإدارة تنمية ال�ضتثمـارات البلدية  -عن طرح املناف�ضات التالية :
رقم المنافسة

قيمة الكراسة

اسم المنافسة

م

1

تاأجري ك�ضك رقم ( )3بحديقة الردف

437/1

1000

2

تاأجري مطعم رقم ( )4بحديقة الردف

437/2

2000

3

ا�ضتثمار موقع ملعب كرة القدم بال�ضيل الكبري .

437/3

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

1437/2/11هـ

في حـالة االستفسـار االتصـال على الرقم( )7491177تحويلة (. )2369(-)2368
علم ًا بأن المواعيد حسب تقويم أم القـرى .

موعد فتح المظاريف

1437/2/12هـ

3
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استـثمار مواقع
يعلن م�ضت�ضفى القوات امل�ضلحة باجلبيل عن طرح املناف�ضات التالية :
م

اسم المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

تاأجري حمل كفترييا للوجبات اخلفيفة بامل�ضت�ضفى

1436/35/33

300

الأحد 1437/2/3هـ
2015/11/15م

الإثنني 1437/2/4هـ
2015/11/16م
ال�ضاعة � 10:00ضباحاً

2

تاأجري مكتب ال�ضفر وال�ضياحة

1436/36/33

200

الثالثاء 1437/2/5هـ
2015/11/17م

الأربعاء 1437/2/6هـ
2015/11/18م
ال�ضاعة � 10:00ضباحاً

3

تاأجري موقع ال�ضرافة الآيل

1436/37/33

200

الأحد 1437/2/10هـ
2015/11/22م

الإثنني 1437/2/11هـ
2015/11/23م
ال�ضاعة � 10:00ضباحاً

وعلى من يرغب الدخول في المنافسة مراجعة قسم المناقصات بالمستشفى مصطحب ًا معه  -1 :خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية لشراء الكراسة -2 .قيمة الكراسة
نقد ًا  -3 .األوراق الثبوتية سارية المفعول -1 :.السجل التجاري-2 .شهادة اإلنتساب -3 .شهادة الزكاة والدخل -4 .شهادة من مكتب العمل (السعودة)  -5 .شهادة التأمينات
االجتماعية  ,علم ًا بأن مكان فتح المظاريف بغرفة االجتماعات بمبنى إدارة المستشفى .

مبان
استئجار
ٍ
تعلن الإدارة العاملة ل�ضوؤون الزراعة مبنطقة جازان عن حاجتها اإىل ا�ضتئجار مبني مبحافظة الداير
ليكون مقر ًا ملكتب خدمات الإر�ضاد والوقاية على اأن يتوفر باملبنى ال�ضروط التالية:
 -1اأن يكون املبني من الطراز احلديث من الأ�ضمنت امل�ضلح ول يقع مبجرى �ضيول وتتوفر به الكهرباء وهاتف
به خدمات (  ) DSLو خزانات مياه اأر�ضية وعلوية  ،ول يقل عدد الغرف عن ع�ضر غرف ل تقل م�ضاحة الغرفة
عن  5 × 4ودورات مياه مع منافعها وتكون كافية.
 -2اأن يقع املبنى على �ضارع رئي�ضي يتوفر حوله اأماكن للوقوف.
 -3اأن يتوفر باملبنى مالحق منف�ضلة عنه ل تقل عن اأربع غرف ل�ضتخدامها لأغرا�ض تخزين بع�ض املواد
واملعدات اخلا�ضة باأعمال الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�ضات الأمنية.
 -4اأن يتوفر باملبنى فناء وا�ضع ل تقل م�ضاحته عن  400م 2تن�ضاأ به ما ل يقل عن اأربع مظالت لل�ضيارات و�ضور
بارتفاع منا�ضب مع توفر حفرتني ل�ضيانة ال�ضيارات باملوقع.
 -5اأن يكون املبنى مملوك مبوجب �ضك ترفق �ضورة منه ويف حالة عدم وجود �ضك لكون املنطقة تعتمد على
الوثائق مع عر�ض الأجرة ملن يتقدم .
 -6اأن يلتزم �ضاحب الدار الذي يقع عليه الختيار بتنفيذ اأي اإ�ضافات اأو من�ضاآت اأو تعديالت مع اإح�ضار خطاب
من البلدية يفيد بعدم تعر�ض املبني الذي وقع علية الختيار مل�ضروع من م�ضاريعها  ،وعدم وقوع املبنى داخل
اأي نزاعات  ،واإفادة بعدم ت�ضرر املجاورين للمبنى من تواجد اجلهاز الإداري مع اإرفاق موافقتهم على �ضكنى
الفرع بجانبهم.
 -7تخ�ضع الدور املقدمة للتاأجري لأعمال املقارنة احلكومية بنقاط املفا�ضلة لختيار الأن�ضب .
 -8مدة العقد �ضنوية.
 -9علـى الراغبني فـي التاأجري الذين تتوفر بدورهم ال�ضروط املو�ضحة التقدم بعرو�ضهم باإ�ضم مدير عام الإدارة
العامة ل�ضوؤون الزراعة بجازان اأو مـدير فرع الزراعة مبحافظة الداير خالل �ضهر من تاريخ الن�ضر .

بيع رجيع بالمزاد العلني
تعلن اأمانة املنطقة ال�ضرقية عن مزايدة بيع اأ�ضناف رجيع غري �ضاحلة لال�ضتخدام مكونة من �ضيارات
واأجهزة كهربائية واإلكرتونية ومعدات وحديد واأثاث منوع ببلدية حمافظة راأ�ض تنورة.
قيمة املزايدة 500 :ريال ،وموعد ت�ضليم العطاءات لإدارة امل�ضرتيات بالأمانة1437/2/19 :هـ ،من ال�ضاعة 7٫30
اإىل ال�ضاعة � 11ضباحاً ،موعد فتح املظاريف بالأمانة1437/2/19 :هـ ،ال�ضاعة ( )12٫30بعد الظهر.
فعلى من لديه الرغبة الدخول باملزايدة التقدم لبلدية حمافظة راأ�ض تنورة ل�ضراء كرا�ضة ال�ضروط واملوا�ضفات.
تعلن قوات الأمن اخلا�ضة عن رغبتها يف بيع �ضيارات ومنقولت ( رجيع ).
رقم الـمناف�ضة1437/4/1/4/9(:هـ) ،قيمة كرا�ضة الـ�ضـروط 1000 :ريال موعد تقدمي العطاءات :الإثنني
1437/1/22هـ ،موعد فتح الـمظاريف :الثالثاء 1437/1/23هـ ،ال�ضاعة ( � ) 10ضباحاً ،ح�ضب تقومي اأم القرى.
تعلن فرع الإدارة الهند�ضية والإ�ضكان بالغربية عن اإقامة مزاد علني لبيع �ضيارات ومعدات واأ�ضناف
رجيع على التوايل وذلك يف متام ال�ضاعة � 10ضباحاً من يوم الأحد املوافق 1437/1/25هـ .
وملزيد من املعلومات يرجى الت�ضال على رقم الهاتف ( 6674544حتويلة  )4718خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي.
تعلن الرئا�ضة العامة ل�ضوؤون امل�ضجد احلرام وامل�ضجد النبوي عن بيع رجيع عربات وكرا�ضي ال�ضعي
املهداة للرئا�ضة املوجودة بفناء م�ضنع ك�ضوة الكعبة امل�ضرفة.
موعد املزاد :الأربعاء 1437/1/29هـ ،ال�ضاعة 4،30م�ضاء.

تعديل منافسة
تعلن الإدارة العاملة ل�ضوؤون الزراعة مبنطقة جازان عن حاجتها اإىل ا�ضتئجار مبنى مبحافظة بي�ض
ليكون مقر ًا لفرع الزراعة مبحافظة بي�ض على اأن يتوفر باملبنى ال�ضروط التالية:
 -1اأن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�ضمنت امل�ضلح ول يقع مبجرى �ضيول وتتوفر به الكهرباء وهاتف
به خدمات (  ) DSLو خزانات مياه اأر�ضية وعلوية  ،ول يقل عدد الغرف عن ع�ضر غرف ل تقل م�ضاحة الغرفة
عن  5 × 4ودورات مياه مع منافعها وتكون كافية.
 -2اأن يقع املبنى على �ضارع رئي�ضي يتوفر حوله اأماكن للوقوف.
 -3اأن يتوفر باملبنى مالحق منف�ضلة عنه ل تقل عن اأربع غرف ل�ضتخدامها لأغرا�ض تخزين بع�ض املواد
واملعدات اخلا�ضة باأعمال الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�ضات الأمنية.
 -4اأن يتوفر باملبنى فناء وا�ضع ل تقل م�ضاحته عن  400م 2تن�ضاأ به ما ل يقل عن اأربع مظالت لل�ضيارات و�ضور
بارتفاع منا�ضب مع توفر حفرتني ل�ضيانة ال�ضيارات باملوقع.
 -5اأن يكون املبنى مملوك مبوجب �ضك ترفق �ضورة منه مع عر�ض الأجرة ملن يتقدم.
 -6اأن يلتزم �ضاحب الدار الذي يقع عليه الختيار بتنفيذ اأي اإ�ضافات اأو من�ضاآت اأو تعديالت مع اإح�ضار
خطاب من البلدية يفيد بعدم تعر�ض املبنى الذي وقع عليه الختيار مل�ضروع من م�ضاريعها واإفادة بعدم ت�ضرر
املجاورين للمبنى من تواجد اجلهاز الإداري مع اإرفاق موافقتهم على �ضكنى الفرع بجانبهم.
 -7تخ�ضع الدور املقدمة للتاأجري لأعمال املقارنة احلكومية بنقاط املفا�ضلة لختيار الأن�ضب.
 -8مدة العقد �ضنوية .
 -9علـى الراغبني فـي التاأجري الذين تتوفر بدورهم ال�ضروط املو�ضحة التقدم بعرو�ضهم باإ�ضم مدير عام الزراعة
بجازان اأو مـدير فرع الزراعة مبحافظة بي�ض خالل �ضهر من تاريخ الن�ضر .

تعلن الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة عن تعديل ا�ضم ورقم املناف�ضة التالية :
اسم الجهة المعلنة

الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة

اسم المنافسة التي تم نشرها

م�ضروع اإن�ضاء املركز العاملي للمعلومات واملركز الإقليمي للمناخ م�ضروع
رقم (. )62/000/87/00/4

اسم المنافسة بعد التعديل

م�ضروع ت�ضغيل املركز الدويل للمعلومات الأر�ضادية  ،م�ضروع رقم
()062/000/000/0153/01/00/03

سعر الكراسة

( )2000األفي ريال .

مكان تسليم وثائق المنافسة

اإدارة املناف�ضات وامل�ضرتيات (الدور الرابع) يف مقر الرئا�ضة .

آخر موعد لتقديم العطاء

1437/2/4هـ املوافق 2015/11/16م ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهر ًا

موعد فتح المظاريف

يوم الثالثاء 1437/2/5هـ املوافق 2015/11/17م ال�ضاعة احلادية ع�ضر
�ضباحاً باملقر الرئي�ضي الدور الثامن .

صورة من الوثائق المطلوبة
سارية المفعول

� -1ضورة من �ضهادة ال�ضجل التجاري � -2 .ضورة من �ضهادة ال�ضرتاك
بالغرفة التجارية � -3 .ضورة من �ضهادة الزكاة والدخل � -4.ضورة من
التاأمينات الجتماعية � -5.ضورة من �ضهادة ال�ضعودة .

UM AL -QURA
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وزارة الدفاع
الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

37/7

5000

37/8

5000

القوات
الجوية
الملكية
السعودية

 -1إنشاء مبنى بجزيرة فرسان
 -2إنشاء مرافق إسناد
العمليات بقاعدة امللك
عبداهلل اجلوية بالقطاع الغربي
 -3صيانة وتشغيل شبكات
احلاسب اآللي بالقوات اجلوية
 -4توريد معدات أرضية
ملساندة منظومات القوات
اجلوية
 -5تأهيل أنظمة احلريق
واألنظمة امليكانيكية لبعض
املرافق بقاعدة امللك خالد
اجلوية بالقطاع اجلنوبي
 -6صيانة ونظافة قاعدة امللك
عبدالعزيز اجلوية بالقطاع
الشرقي

37/6

4000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1437/1/29هـ

1437/2/3هـ

1437/3/2هـ

37/10

16.000

1437/2/3هـ

37/11

30.000

1437/3/2هـ

/23ب
1436/10/

1437/1/26هـ

1437/1/30

5000

1437/1/26هـ

1437/1/27هـ

 -1منافسة حتديث وجتهيز
قسم العناية املركزة واحلروق

2015 / 9

1500

1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

2015 / 10

500

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

مجمع الملك
فهد الطبي متديد موعد منافسة توريد
العسكري
وتركيب أثاث إلسكان العوائل
بالظهران

1436/26/31

5000

1437/1/6هـ

المديرية
العامة
للجوازات

المديرية
العامة
للسجون

1437/1/7هـ

وزارة الحرس الوطني
الجهة
المعلنة

وزارة الحرس
الوطني
القطاع
الشرقي

المنافسة
 -1مشروع صيانة ونظافة
املرافق واألفواج بالقطاع
الشرقي
 -2مشروع صيانة وتشغيل
ونظافة مباني اخلدمات
املساندة والوحدات مبعسكر
احلرس الوطني باألحساء
 -3مشروع صيانة وتشغيل
بئري معسكر احلرس الوطني
باألحساء

رقمها

قيمة
الكراسة

18
1437/1436/

2000

19
1437/1436/

2000

20
1437/1436/

500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/28هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/29هـ

وزارة الماليــــة
الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

وزارة المالية

تأجيل موعد منافسة مشروع
استبدال نظام التحكم
بالتوربينات الغازية بكهرباء
الناصرية

1811

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

2000

1437/1/5هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/6هـ

المنافسة
 -1تأجيل موعد منافسة
مشروع إعادة تأهيل سجن
برميان بجدة
 -2تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
املدينة املنورة
 -3تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
حائل
 -4تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
القصيم
 -5تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
احلدود الشمالية
 -6تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
اجلوف
 -7تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون املنطقة
تبوك
 -8تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
عسير
 -9تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب وتشغيل منظومة
املراقبة التلفزيونية مع كامل
ملحقاتها لسجون منطقة
جازان
 -10تأجيل موعد منافسة
توريد وتركيب وتشغيل
منظومة املراقبة التلفزيونية
مع كامل ملحقاتها لسجون
منطقة جنران
 -11تأجيل موعد منافسة
توريد وتركيب وتشغيل
منظومة املراقبة التلفزيونية
مع كامل ملحقاتها لسجون
منطقة الباحة
 -12توريد وتركيب وتشغيل
منظومة املراقبة التلفزيونية
مع كامل ملحقاتها لسجون
منطقة الرياض
 -13توريد وتركيب وتشغيل
منظومة املراقبة التلفزيونية
مع كامل ملحقاتها لسجون
املنطقة الشرقية
 -14توريد وتركيب وتشغيل
منظومة املراقبة التلفزيونية
مع كامل ملحقاتها لسجون
منطقة مكة املكرمة
فحص وصيانة نظام إنذار
وإطفاء احلريق ومضخات املياه
مببنى جوازات منطقة مكة
املكرمة (حي الرحاب)

1437/1/27هـ

منافسة إنشاء املستودعات
الطبية ملستشفيات القوات
املسلحة مبنطقة الطائف

برنامج
مستشفى
القوات
 -2منافسة توريد املالبس
المسلحة
بوادي الدواسر واألقمشة

الجهة
المعلنة

1437/1/29هـ

1437/1/30هـ

37/9

200,000

موعد فتح
المظاريف

1437/1/30هـ

3000

متديد موعد منافسة مشروع
إنشاء اجملمع الطبي للقوات
املسلحة بخميس مشيط
(مركز عالج األورام – مركز
الطوارئ – مستشفى النساء
والوالدة)

ال�سنة  93العدد 4588

25
1

وزارة الداخليـــة

قيمة
الكراسة

اإلدارة
الهندسية
واألشغال
باإلدارة العامة
للخدمات
الطبية
للقوات
المسلحة
إدارة
مستشفيات
القوات
المسلحة
بمنطقة
الطائف

93

الجمعة  3المحرم  1437هـ

 16اكتوبر  2015م

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

73
1437/36/هـ

35.000

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

80
1437/36/هـ

81
1437/36/هـ

82
1437/36/هـ

83
1437/36/هـ

1500

1500

1500

1500

84
1437/36/هـ

1500

85
1437/36/هـ

1500

86
1437/36/هـ

87
1437/36/هـ

88
1437/36/هـ

89
1437/36/هـ

1437/2/7هـ

1437/2/7هـ

1500

1500

1500

1500

90
1437/36/هـ

1500

91
1437/36/هـ

1500

92
1437/36/هـ

1500

36/76

500

1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

األحوال
المدنية

مشروع توريد وتركيب وتشغيل
أجهزة احلاسب اآللي مع الطابعات

1436/23

1000

1437/1/29هـ

1437/1/30هـ

برنامج
مستشفى
قوى األمن
بالرياض

متديد فترة بيع وفتح املظاريف
ملنافسة تقدمي خدمات الوالدة
ملنسوبي مستشفى قوى
األمن بالرياض

1524

10.000

1436/12/17هـ

1437/1/1هـ

3
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إعالنات حكومية

وزارة الصحــــة
الجهة
المعلنة

وزارة الصحة

صحة مكة
المكرمة

صحة الحدود
الشمالية

مجمع الملك
عبداهلل
الطبي بجدة

مدينة الملك
عبداهلل
الطبية
بالعاصمة
المقدسة

المنافسة

رقمها

 -1تأجيل موعد منافسة
360011030057
برنامج تشجيع الرضاعة
الطبيعية
 -2تأجيل موعد منافسة
تشغيل ودعم وصيانة
360011030056
البرنامج اإللكتروني ملراكز
مراقبة السموم بوزارة الصحة
 -3تأجيل موعد منافسة
360011040052
مشروع حوسبة عدد 28
مستشفى باملنطقة الوسطى

قيمة
الكراسة

وزارة الميــاه والكهربــاء
آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1437/1/2هـ

1437/1/2هـ

2000

15.000

1437/2/20هـ

1437/2/20هـ

 -1صيانة وتشغيل احلاسب
اآللي مبستشفى الوالدة
واألطفال مبكة املكرمة

360251020014

2000

1437/1/28هـ

1437/1/28هـ

 -2تهيئة املواقف البديلة
مبستشفى شرق عرفات

360251030013

2000

1437/1/29هـ

1437/1/29هـ

90

5000

1437/01/01

50,000

1437/02/01

30,000

158/32
2015/

1000

 -2متديد موعد منافسة تأمني
وسائل النقل

159/33
2015/

3000

 -3متديد موعد منافسة
احتياجات تطوير البنية
التحتية لتقنية املعلومات
واالتصاالت

160/34
2015/

3000

 -4متديد موعد منافسة
مشروع تنفيذ نظام االتصاالت
اإلدارية واألرشفة اإللكترونية

161/35
2015/

2000

 -5متديد موعد منافسة
مشروع إضافة مكاتب مببنى
إدارة املشاريع ومعامل القياس
واملعايرة
 -6متديد موعد منافسة
مشروع إنشاء مواقف قسم
احلركة ومبنى السوبر ماركت

إدارة العقود
متديد موعد منافسة جدولة
والمشتريات
وإدارة القوى العاملة إلدارة
بمدينة الملك
الرعاية التنفسية
فهد الطبية

1437/1/6هـ

1437/1/12هـ

1437/1/19هـ

1437/1/21هـ

162/36
2015/

2000

163/37
2015/

1500

36038

الجهة
المعلنة

1000

متديد موعد فتح مظاريف
منافسة أعمال ترفيف وجتهيز
وتأثيث واستكمال أعمال
مستودع اللوازم الطبية
مبستشفى شبعه نصاب
 -1الصيانة والنظافة
والتشغيل غير الطبي مبجمع
امللك عبداهلل الطبي بجدة
 -2صيانة األجهزة واملعدات
الطبية مبجمع امللك عبداهلل
الطبي بجدة
 -1متديد موعد منافسة إنشاء
معمل األسنان

1437/1/26هـ

2000

1437/1/22هـ

1437/1/7هـ

1437/1/12هـ

1437/1/20هـ

وزارة المياه
والكهرباء

1437/1/22هـ

1437/1/27هـ

1437/1/23هـ

وزارة الزراعـــة
الجهة
المعلنة

إدارة
المناقصات
والمشتريات

قيمة
الكراسة

المنافسة

رقمها

 -1املسح البحري للمواقع
املناسبة لالستزراع املائي
بنظام األقفاص العائمة في
املياه اإلقليمية للمملكة على
ساحل البحر األحمر

4803

1000

 -2تسييج وتشجير بإستخدام
مياه الصرف الصحي املعاجلة
مبحافظة اجملمعة

4807

1500

UM AL -QURA

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/2/3هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/2/4هـ

مياه عسير

المنافسة
 -1متديد موعد منافسة تنفيذ
محطة معاجلة مياه الصرف
الصحي سعة 12000م / 3يوم
ومحطة الضخ الرئيسية وخط
الطرد وخط الفائض مبحافظة
أحد املسارحة مبنطقة جازان
 -2تشغيل وصيانة محطات
الضخ ومشاريع املياه مبدينة
جازان وقراها
 -3إيصال الطاقة الكهربائية
العمومية ملشروع تنقية
ونقل مياه متكون الوجيد
مبركز ظلما إلمداد منطقة
جنران ومنطقة عسير باملياه -
اخلطوط الهوائية الكهربائية
33/132ك.ف بيدمة
 -4مشروع إيصال الطاقة
الكهربائية العمومية ملشروع
تنقية ونقل مياه متكون
الوجيد مبركز ظلما إلمداد جنران
ومنطقة شرق عسير باملياه -
إنشاء احملطة الفرعية (132/33
ك  .ف) بيدمة
 -5مشروع إيصال الطاقة
الكهربائية العمومية إلى
مشروع نقل املياه من وادي
عردة إلى محافظة الباحة
(إيصال الطاقة الكهربائية
حملطات الضخ بعردة)
 -6تأمني مياه الشرب بواسطة
الناقالت ألهالي ضواحي
العويقيلة مبنطقة احلدود
الشمالية
 -7منافسة إيصال الطاقة
الكهربائية العمومية إلى
مشروع نقل املياه من سد وادي
عرده إلى محافظة الباحة
 محطة التحويل مبعشوقة( )132/13.8مبنطقة الباحة
 -8مشروع إيصال الطاقة
الكهربائية العمومية إلى
مشروع نقل املياه من وادي
عرده إلى محافظة الباحة -
خط النقل الهوائي (132ك.ف)
بدائرتني محطة حتويل
معشوقة (132/13.8ك.ف)
ومحطة حتويل الباحة شرق
(132/13.8ك.ف) مبنطقة
الباحة
 -9تشغيل وصيانة تنقية
مياه رفحاء مبنطقة احلدود
الشمالية
 -10إيصال املياه إلى
مخططات املنح مبحافظة
اخملواة مبنطقة الباحة
 -11مشروع تشغيل وصيانة
اآلبار اخلاصة مبنطقة الرياض
 -1عقد سقيا (محافظة بارق
واملراكز والقرى التابعة لها)

رقمها

399

471

474

قيمة
الكراسة

10.000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/13هـ

477

481

482

25.000
1437/1/21هـ

20.000

10.000

3000

1437/1/21هـ

1437/1/20هـ

1437/1/22هـ

1437/1/21هـ

15.000

1437/1/21هـ

483

1437/1/14هـ

2000

1437/1/20هـ

475

موعد فتح
المظاريف

1437/1/22هـ

20.000

484

5000

1437/1/22هـ

1437/1/23هـ

485

10.000

1437/1/21هـ

1437/1/22هـ

490

5000

1437/2/11هـ

1437/2/12هـ

2601

5000

 -2عقد سقيا (قرى بيشة)

2602

 -3عقد سقيا (محافظة
محايل واملراكز والقرى التابعة
لها)

2603

5000
5000

1437/1/13هـ

1437/1/14هـ

UM AL -QURA
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27
3

وزارة التعـليـــم
الجهة
المعلنة

المنافسة

 -1تشغيل احلاسب اآللي
بعمادة تقنية املعلومات
 -2تأمني أثاث للسكن اجلديد
بعمادة شؤون الطالب بشطر
الطالبات
جـامعة
 -3تأمني عدد ( )154قفل
الملك
إلكتروني للمعامل والقاعات
عبد العزيز
الدراسية مبباني السنة
التحضيرية بشطر الطالبات
 -4تشغيل وصيانة منصة
السالمة البحرية ومحاكي
احلريق وسفينة املسح البحري
 -1متديد موعد منافسة جتهيز
مشروع توسعة مستشفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي
 -2توريد مستهلكات طبية
جامعة الملك للمدينة الطبية اجلامعية
 -3مشروع صيانة أجهزة
سعود
احلاسب اآللي باجلامعة
 -4توريد وتركيب وتشغيل
أنظمة وأجهزة شبكات
احلاسب وملحقاتها
 -1مشروع إنشاء مبنى األمن
واالستعالمات ملشروع املباني
العاجلة باخلرج
 -2تشغيل وصيانة ونظافة
كلية التربية (بنات) بالدلم
جامعة
واملستودعات املركزية باخلرج
األمير سطام
 -3تشغيل وصيانة ونظافة
بن عبدالعزيز
كلية التربية (بنات) وكلية
العلوم والدراسات اإلنسانية
(بنات) باخلرج
 -4إنشاء مبنى ملحق لكلية
العلوم والدراسات اإلنسانية
للطالب بالسليل
 -1منافسة تأجير مواقع
(آالت الصرف اآللي) في مباني
جامعة الحدود
اجلامعة
الشمالية
 -2استكمال وتطوير النظام
املالي واإلداري للجامعة

جامعة جازان

تعليم مكة
المكرمة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

 /65701د

3000

1437/1/20هـ

1437/1/20هـ

تعليم جدة

عملية نظافة معاهد التربية
اخلاصة (بنني)

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

36/193

500

1437/1/27هـ

1437/1/28هـ

 /84153د

5000

1437/2/3هـ

1437/2/3هـ

تعليم صبيا

ترميم مدرسة مسلية
االبتدائية

114/36/12

500

1437/2/4هـ

1437/2/5هـ

 /86566د

5000

1437/2/6هـ

1437/2/6هـ

 /6888د

3000

1437/2/10هـ

1437/2/10هـ

36/79

50.000

1437/2/5هـ

1437/2/6هـ

36/87

10.000

1437/1/7هـ

1437/1/8هـ

36/115

500

1437/1/5هـ

1437/1/6هـ

 -3تأمني النقل املدرسي لطالبات
التربية اخلاصة مبنطقة حائل

37/130

500

1437/1/26هـ

1437/1/27هـ

تأمني احملروقات

36/07

1000

1437/2/17هـ

1437/2/18هـ

36/88

5000

1437/1/13هـ

1437/1/13هـ

36/60

36/89

5000

1437/1/13هـ

1437/1/14هـ

 -1تأمني األدوات الكتابية
لإلدارة العامة للتعليم
مبحافظة األحساء

36/28

5000

1437/1/21هـ

1437/1/22هـ

 -2تأهيل مدرسة أبو بكر
الرازي االبتدائية مبحافظة
األحساء

36/61

36/29

2000

 -3تأمني مياه للمرافق
التعليمية التابعة لإلدارة
العامة للتعليم مبحافظة
األحساء ( بنني ـ بنات )

36/62

36/30

2000

36/31

5000

1436/16

500

1436/17

2000

1437/1/27هـ

387

 -2متديد موعد منافسة مشروع
توريد وجتهيز املعامل املركزية
مبجمع كليات البنات مبحلية

388

2000

 -3متديد موعد منافسة
احتياجات معامل كلية العلوم
من األجهزة واملواد الكيميائية

390

2000

391

2000

392

2000

398

2000

83/36/5

1000

 -2استكمال إنشاء مدرسة
اليمانية االبتدائية (بنات) منوذج
( )12فصل

36/114

500

 1437/1/26هـ

1437/1/27هـ

 -2متديد موعد منافسة
تشغيل حراس وحارسات أمن
لإلدارات النسائية

 -1متديد موعد منافسة
مشروع جتهيز وفرش املسرح
وقاعة األفالم التعليمية املرئية
مبجمع كليات البنات مبحلية

 -4متديد موعد منافسة تأمني
املالبس الرياضية لطالب
كليات اجلامعة
 -5متديد موعد منافسة
تأمني األجهزة ملركز البحوث
والدراسات البيئية
 -6تأمني سيارات لقطاعات
اجلامعة
 -1استكمال إنشاء مدرسة
أم دوحة االبتدائية (بنات) منوذج
( )12فصل

تعليم حائل

 -1متديد موعد منافسة افتتاح
حضانات في الروضات ومدارس
البنات احلكومية واألقسام
النسائية

1437/2/4هـ

1437/2/4هـ

 -4بيع رجيع مكيفات وبرادات
ماء مبستودع التربية الفكرية
سابقا ً

1437/2/5هـ

 -5نقل طالب وطالبات التربية
اخلاصة ملستخدمي الكراسي
املتحركة باحلافالت

1437/2/5هـ

2000
1437/1/22هـ

الجهة
المعلنة
وزارة الشؤون
االجتماعية

1437/1/14هـ

36/63

36/58

2000

1000

1437/2/12هـ

1437/2/13هـ

100

200

1437/1/15هـ

1437/1/27هـ

1437/2/3هـ

1437/1/20هـ

1437/1/28هـ

1437/2/4هـ

المنافسة
إنشاء وحدة اإلرشاد األسري
بحائل

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

37/3

1000

1437/2/10هـ

1437/2/11هـ

الرئاسة العامة لرعاية الشباب
الجهة
المعلنة

1437/1/19هـ

1000

تعليم
األحساء

100

وزارة الشؤون االجتماعية
1437/1/21هـ

83/36/6

1437/1/28هـ

تعليم المهد

المنافسة

طرح منافسة توريد وتركيب
الرئاسة
نظام السالمة لإلطفاء
العامة لرعاية
التلقائي للحريق لنادي اجلبيل
الشباب
الرياضي باجلبيل
 -1إنشاء معارض جتارية
نادي النعيرية  -2إنشاء معارض جتارية
الرياضي
 -3إنشاء معارض جتارية
 -4إنشاء معارض جتارية

رقمها

128

قيمة
الكراسة

500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1437/1/28هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/29هـ

ش ش 1-1
ج1-1
ج ش1-1
ج ج1-2

500

1436/12/25هـ

1437/1/26هـ

3
28
4

الجمعة  3المحرم  1437هـ

93

 16اكتوبر  2015م

ال�سنة  93العدد 4588

إعالنات حكومية

وزارة النقــــل
الجهة
المعلنة

اإلدارة العامة
للمناقصات
والعقود

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

 -1طرح توريد وتركيب نظام
التبريد ملركز البيانات وصيانتها

214

4000

 -2طرح توريد وتركيب رخص
األنظمة اجلغرافية ()GIS
وصيانتها بالوزارة

229

 -3متديد األعمال املتبقية
ملشروع الطرق الرئيسية
والثانوية باملنطقة الشرقية
(اجملموعة األولى)

211

 -4متديد احملاور التي تخدم
العوامية مع التقاطعات
بطول ( )13كلم

33

 -5متديد الطريق احملوري أحد
رفيدة شعار مرورا ً بشرق املطار
( املرحلة الثانية)

45

 -6متديد طريق ثبا املشرق
العتمة واستكماالت
طرق بلغازي،جبل
صماد،الوسيط،احلصمة،جبل
قيس،آل سعيد،عثوان ،آل محمد،
طول ( )58.5كلم

66

 -7متديد األعمال املتبقية
للطرق الثانوية والزراعية
مبنطقة الرياض (اجملموعة
الثالثون)

166

 -8متديد استكماالت طرق:
إزدواج طريق مركز الهدية
،طريق القرائن احلرس الوطني
،تقاطع فيضة يكلب بطول
( )12كلم

21

 -9متديد استكماالت طرق:
السليل روضان بن هشبل،
ومنصبة تنومة،والعرفج بهوان
طول ( )46كلم

43

 -10متديد استكمال إزدواج
طريق أبها الطائف مع حمايات
لكامل الطريق (املرحلة
السادسة ) بطول ( )7كلم

44

 -11متديد استكماالت طرق:
الفرع الصدارة واحلمضة
بهرة،ولهو،جبل الغول وبشران
وخريص طول ( )74كلم

49

100.000

 -12متديد اجملموعة السابعة
باملنطقة الشرقية

48

50.000

 -13متديد الطرق القصيرة
مبنطقة عسير (اجملموعة
السادسة)

323

10.000

 -14متديد الطرق القصيرة
مبنطقة عسير (اجملموعة
السابعة)

324

10.000

 -15متديد الطرق القصيرة
مبنطقة الباحة (اجملموعة
الثالثة)

332

UM AL -QURA

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1437/1/26هـ

موعد فتح
المظاريف

1437/1/26هـ

الجهة
المعلنة
مدينة الملك
عبد العزيز
للعلوم
والتقنية

المنافسة

توريد وتركيب أثاث ومواد
متنوعة ملبنى رقم ()38

رقمها

8م36/

قيمة
الكراسة

3000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/12/28هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/12/29هـ

4000

الهيئات والمؤسسات
10.000

100.000

50.000

1437/1/7هـ

1437/1/7هـ

الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

هيئة اإلذاعة
والتلفزيون

إنشاء مقر إذاعة نداء اإلسالم
مبكة املكرمة

39
1437/1436/

5000

1437/1/13هـ

1437/1/14هـ

هيئة
المساحة
الجيولوجية
السعودية

مشروع حفر عدد ( )10عشرة
آبار ملراقبة النشاط البركاني
في منطقتي حرة رهاط وحرة
الشاقة

الهيئة العامة متديد موعد منافسة استئجار
للغذاء
سيارات للهيئة العامة للغذاء
والدواء
والدواء

100.000

الهيئة
الملكية
بالجبيل

10.000

50.000

1437/1/9هـ

1437/1/1هـ

1436/27

استئجار سيارات األمن
الصناعي

 –357ت21

 -1حتديث وتأهيل واستبدال
أجهزة التدفق ملياه البحر
الداخلة لوحدات التحلية
املرحلة األولى مبحطات حتلية
ينبع املدينة املنورة

Y/I/G/0104

500

 -2حتديث وتأهيل واستبدال
المؤسسة
التحكم واملراقبة املوقعة
العامة
لتحلية المياه حملطة نزع املعادن املرحلة األولى Y/I/G/0103
مبحطات حتلية ينبع املدينة
المالحة
املنورة

500

10.000

1437/1/9هـ

1500

1437/1/22هـ

3000

1437/1/26هـ

1437/2/10هـ

1437/2/12هـ

1437/1/23هـ

1437/1/2هـ

1437/1/26هـ

1437/2/10هـ

1437/2/12هـ

50.000
 -3صيانة املسجد اجلامع
ودورات املياه واملواقف اخلاصة
به مبحطات حتلية الشقيق

ميناء جدة
اإلسالمي

36/2

500

10.000

1437/2/21هـ

1437/1/28هـ

1437/2/21هـ

1437/1/28هـ

وكالة األنباء السعودية
1437/1/12هـ

10.000

متديد موعد فتح مظاريف
منافسة إنشاء شبكات
جديدة متكاملة لإلنذار
ومكافحة احلريق

SQ/
MC/919

1437/1/12هـ
الجهة
المعلنة
وكالة األنباء
السعودية
(واس)

المنافسة
صيانة ونظافة مبنى وكالة
األنباء السعودية بالقصيم

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

7
1437/1436/

500

1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

إعالنات حكومية
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وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجهة
المعلنة

المنافسة

أمانة
العاصمة
المقدسة
تنمية
االستثمارات
البلدية

متديد موعد مزايدة إنشاء
سوق حظائر للماشية بجميع
خدماته

أمانة المدينة
المنورة

إنشاء سوق خضار وفواكه
باملدينة املنورة

أمانة جدة

أمانة
المنطقة
الشرقية

رقمها

15425
1436/هـ

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

5000

1437/1/26هـ

1437/1/26هـ

80.000

1437/1/28هـ

1437/1/29هـ

 -1املكافحة املنزلية للبعوض
الناقل حلمى الضنك (القطاع
اجلنوبي ) بلدية البلد – بلدية
جدة التاريخية – بلدية اجلامعة
– بلدية خزام – بلدية اجلنوب
11/001/0269/03/00/4

5000

 -2املكافحة املنزلية للبعوض
الناقل حلمى الضنك (القطاع
الشمالي) بلدية جدة اجلديدة
– بلدية أبحر – بلدية ذهبان
– بلدية ثول – بلدية طيبة
12/001/0269/03/00/4

5000

 -3املكافحة املنزلية للبعوض
الناقل حلمى الضنك (القطاع
األوسط) بلدية املطار -
العزيزية -الشرفية -برميان -
أم السلم
10/001/0269/03/00/4

5000

 -4تشغيل وصيانة األجهزة
واملعدات خملتبر صحة البيئة
لألغذية واملياه بأمانة محافظة
جدة 3/001/0024/05/00/3

500

 -5صيانة ألعاب
األطفال بالكورنيش
2/001/0001/24/04/3

500

1437/1/27هـ

الجهة
المعلنة

أمانة جازان

1437/1/27هـ

أمانة نجران

المنافسة
 -1متديد موعد منافسة
توريد وتركيب أجهزة
احلاسب اآللي وبرامج
واخلوادم املركزية باألمانة
19/09/001/0608/99/01/4

2000

 -2متديد موعد منافسة تأمني
معدات وآليات للطواري بجازان
19/09/001/0197/00/00/4

1000

 -1صيانة وتشغيل مكتب إدارة
املشاريع باإلدارة العامة لتقنية
املعلومات باألمانة

10.000

 -2صيانة وتشغيل احلاسب
اآللي لألمانة والبلديات

10.000

 -3صيانة شبكات احلاسب
اآللي وملحقاتها بالبلديات

10.000

 -4تطوير وتطبيق نظام
تخطيط املوارد احلكومية
التكاملية

10.000

 -5تشغيل وصيانة شبكة
إنارة امليادين والتقاطعات احلرة
لألعوام 2018/2015م

2000

 -6برنامج مراقبة ورصد
األنشطة الصناعية اخلطرة
جودة عناصر البيئة بحاضرة
الدمام

5000

 -7حتسني شوارع مبدينة اخلبر

6000

 -8حتسني مداخل مبدينة اخلبر
ـ اجلزء الثاني

4000

1437/1/29هـ

أمانة تبوك

 -3إنارة مبدينة جازان وقراها ج2
19/09/001/0601/09/00/4
 -4صيانة وسائل النقل
واملعدات ومحروقات ( توريد
كفرات وبطاريات ملعدات
األمانة) 19/09/001/225

500

متديد موعد منافسة حتسني
وجتميل املداخل لألمانة
والبلديات والقرى التابعة
 املرحلة األولى ( مطلوبتصنيف )  -بيع الكراسة عن
طريق إدارة املنافسات باألمانة
019/015/001/0603/09/00/4

 -2صيانة الشوارع واألرصفة
واإلنارة (صيانة وتشغيل أعمدة
اإلنارة بتبوك املنطقة األولى)
19/11/001/0001/04/02/3
 -3صيانة الشوارع واألرصفة
واإلنارة (صيانة وتشغيل أعمدة
اإلنارة بتبوك املنطقة الثانية)
19/11/001/0001/04/02/3

1437/2/5هـ

1437/2/10هـ

1437/2/11هـ

1437/2/11هـ

1437/1/26هـ

140
1437/1436/

1985

1986

1987

 -4درء أخطار السيول
لألمانة والبلديات التابعة
19/011/001/0602/08/00/4
أمانة تبوك
(تيماء)

تأهيل املنطقة املركزية
والتاريخية بهداج (تيماء)
19/11/201/0092/00/00/4

1988

أمانة تبوك
(أملج)

الرقابة الصحية بأملج
19/11/301/0009/00/00/3

1989

التخلص من النفايات
وردم املستنقعات وآليات
التخلص من النفايات
(املرحلة األولى) بالقليبة
19/11/703/0018/01/01/4

1990

أمانة تبوك
(القليبة)

أمانة تبوك
(الشبحه)

 -1مباني ومرافق
عامة بالشبحة
19/11/706/0015/00/00/4
 -2مباني ومرافق بلدية
بالشبحة (مركز حضاري)
19/011/706/0607/99/01/4

3500

1437/1/19هـ

1991

1437/1/27هـ

1437/1/20هـ

1000
1437/1/30هـ

1000

8000

3000

1000

2000

1437/1/29هـ

1437/1/29هـ

1437/1/29هـ

1437/1/30هـ

1437/1/30هـ

1437/1/30هـ

1000
1437/1/29هـ

1992

1437/1/13هـ

1000

1437/1/29هـ

1993

1437/2/5هـ

1437/2/10هـ

1437/1/12هـ

2000

 -1صيانة الشوارع
بتبوك (دهانات مرورية)
19/11/001/0001/04/00/3
1437/1/29هـ

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1500

1437/1/30هـ

3
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وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجهة
المعلنة

بلدية خميس
مشيط

بلدية القوز

بلدية الدرب

بلدية فيفاء

بلدية الجبيل

بلدية أحد
المسارحة

المنافسة
 -1متديد موعد منافسة
حماية األودية وإنشاء
جسور استنادية م 7
19/007/101/0602/99/02/4
 -2متديد موعد منافسة
حماية األودية وإنشاء
جسور استنادية م 8
19/007/101/0602/99/02/4
 -3متديد موعد منافسة
حماية األودية وإنشاء
جسور استنادية م 9
19/007/101/0602/99/02/4
 -4متديد موعد منافسة تطوير
املناطق السياحيه م3
 -5متديد موعد منافسة تطوير
املناطق السياحية م4
 -6متديد موعد منافسة
تنفيذ تقاطعات وجسور م1
(استكمال نفق املعارض)
019/07/101/0152/00/00/4
 -7متديد موعد منافسة
مشروع تقدمي خدمة احلراسات
األمنية ملرافق البلدية م 1
 -1توريد مكابس
نفايات ومعدات لبلدية
العرضية الشمالية
019/005/707/0001/00/00/3

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

20.000

 -1متديد موعد منافسة
مشروع نظافة مدينة بيش
وقراها 19/09/302/0006/00/3

5000

20.000

 -2متديد موعد منافسة
إنشاء مركز حضاري
19/09/302/0071/00/00/4

4000

 -3متديد موعد منافسة تأمني
خدمة سيارات بنظام التأجير
19/09/302/2240/00/00/4

1000

20.000

1437/1/12هـ

1437/1/13هـ

 -4متديد موعد منافسة
مشروع شراء السيارات
19/09/302/2240/00/00/4

15.000
15.000

30.000

2000

1437/1/26هـ

1437/1/27هـ

3000

1437/1/22هـ

1437/1/22هـ

 -2متديد موعد منافسة إنشاء
حدائق وممرات مشاة وساحات
19/09/704/0067/00/00/4

2000

1436/12/29هـ

1436/12/30هـ

 -1متديد موعد منافسة
سفلتة وأرصفة وإنارة
لألمانة والبلديات بفيفاء
19/09/001/0601/01/00/4

1000

 -2متديد موعد منافسة درء
أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار بفيفاء
19/09/202/5002/07/02/4

1000

 -3متديد موعد منافسة درء
أخطار السيول لفيفاء والقرى
التابعة لها (وفر) بفيفاء
19/09/202/5000/10/02/4

1000

 -4متديد موعد منافسة درء
أخطار السيول( وفر ) بفيفاء
19/09/202/0602/99/01/4

1000

 -5متديد موعد منافسة
نظافة فيفاء وقراها
19/09/202/0006/00/00/2

1000

 -1سفلتة وأرصفة وإنارة
جسر ربط جزيرة جنة
باجلبيل – مرحلة رابعة
19/06/202/601/99/01/4

15.000

1437/1/7هـ

بلدية بيش

1437/1/8هـ

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1000

 -5متديد موعد منافسة مشروع
جسور وعبارات على وادي بيش
19/09/302/0151/00/00/4

5000

 -6متديد موعد منافسة
مدرسة أهلية

1000

 -7متديد موعد منافسة قصر
أفراح

1000

 -8متديد موعد منافسة سوق
اخلضار

1000

 -9متديد موعد منافسة
مجمع مطاعم

500

 -10متديد موعد منافسة
محطة محروقات

2000

 -11متديد موعد منافسة تدوير
النفايات

1000

 -12متديد موعد منافسة
صراف آلي

300

 -13متديد موعد منافسة فندق
ثالثه جنوم

1000

 -14متديد موعد منافسة فندق
خمس جنوم

1500

1437/1/29هـ

1437/1/30هـ

 -1تأمني وتوريد أغراض
كهربائية متنوعة حسب
املواصفات السعودية

1437/1/27هـ

1437/1/28هـ

بلدية الحيانية  -2تأمني وتوريد قطع غيار
وبرك
سيارات-كفرات -بطاريات-
زيوت وشحوم

1437/1/27هـ

1437/1/28هـ

 -3تأمني وتوريد إنترلوك عادي
وملون

 -2إنشاء جسر
القاعدة البحرية
19/06/202/0095/00/00/4

15.000

متديد موعد منافسة نظافة
إسكان امللك عبد اهلل التنموي
باحلصمة ورمادة ( 2242
الصيانة والنظافة –عقود )
019/009/401/001/0013/00/3

5000

1437/2/27هـ

1437/1/11هـ

1437/2/28هـ

1437/1/12هــ

بلدية
الدوادمي

بلدية قصر
ابن عقيل

 -1التخلص من النفايات وردم
املستنقعات

26
437/436

3000

 -2سفلتة وأرصفة وإنارة

27
437/436

2000

متديد موعد مشروع تأهيل األودية
والشعاب بقصر ابن عقيل

بدون

1437/2/10هـ

500

1437/1/7هـ

1437/2/10هـ

1437/1/8هـ

إعالنات حكومية
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وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجهة
المعلنة

بلدية بارق

المنافسة
 -1صيانة أرصفة وممرات مشاة

2000

 -2صيانة املركز احلضاري
ومركز اخلدمات

2000

 -3توريد أدوات كهربائية

2000

 -4سفلتة مخططات املنح

3000

 -5إنارة لألمانة والبلديات
التابعة لها

3000

 -6درء أخطار السيول (مرحلة
أولى)

3000

 -7درء أخطار السيول (مرحلة
ثانية)

3000

 -8درء أخطار السيول (مرحلة
ثالثة)

3000

 -9سفلتة لألمانة والبلديات
التابعة لها

3000

 -10حتسني وجتميل مداخل
املدينة لألمانة والبلديات
التابعة لها

1500

متديد موعد منافسة استئجار
بلدية القصب
سيارات 1436/2/224هـ

بلدية ضرماء

بلدية طريب

رقمها

قيمة
الكراسة

1

1000

 -1متديد موعد منافسة
التخلص من النفايات وردم
املستنقعات (تأمني معدات )

307/11
437/436/

10.000

 -2متديد موعد منافسة تأمني
معدات وآليات

307/12
437/436/

10.000

 -3متديد موعد منافسة
التخلص من النفايات وردم
املستنقعات ( تأمني معدات )

307/13
437/436/

10.000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

الجهة
المعلنة

 -1إنشاء املطعم العائم
ببحيرة دومة اجلندل
19/10/301/0082/00/00/4

بلدية دومة
الجندل
1437/2/3هـ

1437/2/4هـ

1000

 -2تطوير الطرق والشوارع
والتقاطعات (مرحلة ثانية)
19/007/0703/0064/00/00/4

4000

1436/12/29هـ

1437/1/20هـ

1437/2/18هــ

 -3تطوير أداء البلدية
19/007/0703/0608/99/01/4

500

 -4حتسني وجتميل
املداخل لألمانة
والبلديات والقرى التابعة
19/07/0001/0603/07/00/4

500

10.000

 -2إنشاء جسور سيارات رقم
19/10/301/0080/00/00/4

10.000

 -3إنشاء الساحة الشعبية
ومركز احتفاالت عقد رقم 1
رقم 19/10/301/0030/00/00/4

10.000

 -4إنشاء الساحة الشعبية
ومركز احتفاالت عقد رقم 2
رقم 19/10/301/0030/00/00/4

10.000

 -5حتسني وجتميل
املداخل لألمانة والبلديات
(إنشاء بوابات) رقم
19/10/001/0603/2/00/4

1436/12/29هـ

بلدية
المجمعة

 -1درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار لألمانة والبلديات
والقرى التابعة (مرحلة ثالثة)
19/007/0001/0602/04/00/4

المنافسة

رقمها

1437/1/21هـ

1437/2/19هـ

بلدية
القويعية

قيمة
الكراسة

1437/2/4هـ

 -1حدائق وممرات
مشاة وساحات
019/004/203/605/99/01/4
 -2تطوير طريق امللك خالد
019/004/203/0130/00/00/4
وفـــــــــــــــــر

203 /30
/ 1436/
1437

 -3تطوير مكاتب وفروع
مراكز القرى التابعة للبلدية
019/004/203/0132/00/00/4
وفـــــــــــــــــر

203 /31
/ 1436/
1437

5000

2000

1000

 -4درء أخطار السيول
019/004/203/0151/00/00/4
وفـــــــــــــــــر

203 /32
/ 1436/
1437

1000

 -5سفلتة مخطط
املستقبل رقم ( )1460
019/01/0777/00/00/4
وفـــــــــــــــــر

203 /33
/ 1436/
1437

1000

8

1437/2/3هـ

استئجار سيارات
بلدية حريمالء
019/004/306/224

5

306/14
437/436/

1437/2/4هـ

1500
1437/1/22هـ

 -2متديد موعد منافسة رفع
وخفض مناسيب املياه األرضية

1437/2/5هـ

5000

203 /29
/ 1436/
1437

 -1متديد موعد منافسة إنشاء
منطقة صناعية

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1437/1/22هـ

1500

 1437/1/28هـ

1437/1/28هـ

300

فعلى من يرغب الدخول في المنافسات المعلن عنها التقدم للجهات المعلنة للحصول على الشروط والمواصفات
المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

المرة
األولى
الثانية

3
32
10

 2015م
اكتوبر
1437هـهـ 16 10
الجمعة 3
 2015م
يولية
المحرم 1436
 23رمضان
الجمعة

ال�سنة  93العدد 4588
4574
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استـثمار مواقع
تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح مزايدات ا�ستثمارية بالكورني�ش اجلنوبي وذلك على النحو التايل :
مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

تاريخ فتح المظاريف

اسم المزايدة

م

1

تاأجري موقع رقم ( )1لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )1لت�سغيل و�سيانة دورة مياه ذكية بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة �11:30سباحا

2

تاأجري موقع رقم ( )2لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )1لت�سغيل و�سيانة دورة مياه بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة  12ظهر ًا

3

تاأجري موقع رقم ( )3بالكورني�ش اجلنوبي لت�سغيل و�سيانة ك�سك

� 5سنوات

1000

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة  1ظهر ًا

4

تاأجري موقع رقم ( )4لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )2لت�سغيل و�سيانة دورة مياه بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الأحد 1437/2/10هـ
ال�ساعة  1.30ظهر ًا

5

تاأجري موقع رقم ( )5لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )2لت�سغيل و�سيانة دورة مياه ذكية بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة � 11.30سباحاً

6

تاأجري موقع رقم ( )6لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )3لت�سغيل و�سيانة دورة مياه ذكية بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة  12ظهر ًا

7

تاأجري موقع رقم ( )7لت�سغيل و�سيانة ك�سك بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة  1.00ظهر ًا

8

تاأجري موقع رقم ( )8لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )3لت�سغيل و�سيانة دورة مياه بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة � 11سباحاً

الإثنني 1437/2/11هـ
ال�ساعة  1.30ظهر ًا

شروط الدخول في المزايدات :
(  ) 1كراسة 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 االستثمار إذا كان المستثمر مرخص ًا وفق ًا لنظام االستثمار األجنبي .
* مكان تسليم العطاءات صالة خدمات العمالء ببرج األمانة شباك رقم (  ) 27أو الدور الخامس عشر .
* مكان بيع الكراسات موقع األمانة اإللكتروني ( فرص استثمارية  /مزايدات معلن عنها ) .
* الهاتف رقم (  ) 0126149228أو فاكس رقم (  ) 0126149031أو زيارة موقع األمانة www.jeddah.gov.sa :

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن تاأجيل موعد فتح مظاريف املجموعة ال�ساد�سة لعام 1436هـ وذلك على النحو التايل :
مدة العقد

قيمة الكراسة

م

اسم المزايدة

1

تاأجري موقع رقم ( )9لت�سغيل و�سيانة ك�سك بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

2

تاأجري موقع رقم ( )10لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )4لت�سغيل
و�سيانة دورة مياه ذكية بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

3

تاأجري موقع رقم ( )11لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )4لت�سغيل
و�سيانة دورة مياه وموقع رقم ( )5لت�سغيل و�سيانة دورة مياه ذكية
بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

4

تاأجري موقع رقم ( )12لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )5لت�سغيل
و�سيانة دورة مياه بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

5

تاأجري موقع رقم ( )13لت�سغيل و�سيانة ك�سك وموقع رقم ( )6لت�سغيل
و�سيانة دورة مياه بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

6

تاأجري موقع رقم ( )14لت�سغيل و�سيانة ك�سك بالكورني�ش اجلنوبي

� 5سنوات

1000

موعد فتح المظاريف السابق

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف الجديد

يوم الثالثاء
ال�ساعة � 11.30سباحاً
1436/12/23هـ
يوم الثالثاء
ال�ساعة  12.00ظهراً
1436/12/23هـ

يوم الثالثاء
ال�ساعة � 11سباحاً
1437/2/12هـ
يوم الثالثاء
ال�ساعة � 11سباحاً
1437/2/12هـ

يوم الثالثاء
ال�ساعة � 11.30سباحاً
1437/2/12هـ
يوم الثالثاء
ال�ساعة  12.00ظهراً
1437/2/12هـ

يوم الثالثاء
ال�ساعة  1.00ظهر ًا
1436/12/23هـ

يوم الثالثاء
ال�ساعة � 11سباحاً
1437/2/12هـ

يوم الثالثاء
ال�ساعة  1.00ظهر ًا
1437/2/12هـ

يوم الأربعاء
ال�ساعة � 11.30سباحاً
1436/12/24هـ
يوم الأربعاء
ال�ساعة  12.00ظهراً
1436/12/24هـ
يوم الأربعاء
ال�ساعة  1.00ظهراً
1436/12/24هـ

يوم الأربعاء
ال�ساعة � 11سباحاً
1437/2/13هـ
يوم الأربعاء
ال�ساعة � 11سباحاً
1437/2/13هـ
يوم الأربعاء
ال�ساعة � 11سباحاً
1437/2/13هـ

يوم الأربعاء
ال�ساعة � 11.30سباحاً
1437/2/13هـ
يوم الأربعاء
ال�ساعة  12.00ظهراً
1437/2/13هـ
يوم الأربعاء
ال�ساعة  1.00ظهراً
1437/2/13هـ

شروط الدخول في المزايدات :
(  ) 1كراسة 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 االستثمار إذا كان المستثمر مرخص ًا وفق ًا لنظام االستثمار األجنبي .
* مكان تسليم العطاءات صالة خدمات العمالء ببرج األمانة شباك رقم (  ) 27أو الدور الخامس عشر .
* مكان بيع الكراسات موقع األمانة اإللكتروني ( فرص استثمارية  /مزايدات معلن عنها ) .
* الهاتف رقم (  ) 0126149228أو فاكس رقم (  ) 0126149031أو زيارة موقع األمانة www.jeddah.gov.sa :
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية مدينة تربة حائل عن طرح املناف�سة التالية :
اسم المنافسة

موقع حمطة حمروقات

الموقع

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مالحظات

على ي�سار طريق تربة لينة عند كيلو  10من
مدينة تربة حائل

1500

1437/1/29هـ
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً

1437/1/29هـ
الواحدة ظهر ًا يف نف�ش اليوم

للمرة الثالثة

فعلى الراغبين في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية مدينة تربة حائل للحصول على كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العطاءات بقسم االستثمار .

تعلن بلدية حمافظة �سرماء عن متديد موعد طرح املزايداتني التاليتني :
قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الشروط

اسم المزايدة

م

1

مول جتاري

10.000

2

مطاعم وجبات �سريعة

10.000

يوم الثالثاء ال�ساعة
 12.00ظهر ًا املوافق
 1437/1/21هـ

يوم الأربعاء ال�ساعة 1.00ظهر ًا
1437/1/22هـ

عالمة جتارية م�سجلة يف نف�ش
تخ�س�ش الن�ساط

فعلى من لدية الرغبة في الدخول في المزايدة التقدم إلى (بلدية محافظة ضرماء  /إدارة االستثمار ) لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن اإدارة ت�سغيل و�سيانة املن�ساآت الع�سكرية باخلرج وال�سليل – قيادة املنطقة الو�سطى – عن اإعادة طرح املناف�ستني التاليتني :
رقم المنافسة

قيمة الكراسة

اسم المنافسة

م

1

تاأجري �سوق مركزي ب�سكن �سباط القوات امل�سلحة بقيادة املنطقة الو�سطى

436/38/13

500

2

تاأجري مبنى لبنك جتاري بقيادة املنطقة الو�سطى

436/39/13

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1437/1/28هـ
الثالثاء

1437/1/29هـ
الأربعاء

تستقبل المظاريف بقسم المشتريات بموقع إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج ويكون فتح المظاريف بصالة االجتماعات عند الساعة العاشرة صباح ًا من موعد فتح المظاريف
أرقام التواصل 138-400-175-0115474618

تعلن وزارة املالية (م�سلحة
اأمالك الدولة) عن طرح العقار العائد
لأمالك الدولة الواقع بحي امللز
�سارع زرقاء اليمامة �سرق طريق
امللك عبدالعزيز بالريا�ش والبالغ
م�ساحته ()523/48م 2لال�ستثمار
وذلك باملزايدة العامة عن طريق تقدمي
العرو�ش باملظاريف املختومــة  ،وفقــاً
ل�سروط التاأجــري وال�ستثمار والتي
ميكن احل�سول على ن�سخة منها من
م�سلحة اأمالك الدولة اإدارة حت�سيل
الأجور يف مبنى الوزارة رقم ()2
بالريا�ش مقابل دفع مبلغ ()1000
األف ريال مبوجب �سيك م�سريف م�سدق
باإ�سم وزارة املالية و�سيكون اآخر
موعد لتقدمي العرو�ش نهاية دوام
يوم الأحد 1437/2/10هـ  ،املوافق
2015/11/22م وموعد فتح املظاريف
يوم الإثنني املوافق 1437/2/11هـ ،
املوافق 2015/11/23م  ،ال�ساعة
العا�سرة �سباحاً ولال�ستف�سار ميكن
الت�سال على اإدارة حت�سيل الأجور
مب�سلحة اأمالك الدولة على الهاتف
رقم ( )0114016110اأو رقم
( )0114050000حتويلة (. )2165

تعلن وزارة املالية (م�سلحة اأمالك الدولة) عن رغبتها يف تاأجري العقارات التابعة لأمالك الغ َّيب الواقعة مبحافظة جدة املو�سحة اأدناه ،وذلك عن طريق املزاد العلني مبقر فرع
الوزارة مبنطقة مكة املكرمة/جدة يف يوم الأربعاء املوافق 1437/1/29هـ  ،ال�سـاعة التـا�سـعـة �سباحاً.
رقم العقار

المـوقـع

المسـاحــة

نوع العقار

مدة اإليجار

2/15

حي ال�سحيـفـة

40/00م2

�سـقـة علوية (ثالث غرف)

خم�ش �سنوات

3/22

حي الهنداوية-الوا�سطة

136/00م2

مبنى �سعبي دور اأر�سي

خم�ش �سنوات

37

حي الكنـدرة4/

106/39م2

مبنى �سعبي دور اأر�سي

خم�ش �سنوات

38

حي برتومني -امل�سفاة

265/65م2

اأر�ش فـ�ســاء

ع�سر �سنوات

وذلك ح�سب ال�سروط التالية -:
 -1مـدة عـقـد الإيجـار ح�سب املدة املحددة لكل عقار اأعاله.
 -2ي�سرتط لدخول املزاد تقدمي �سيك م�سريف لأمر وزارة املالية مببلغ ( )1000األف ريال لكل عقار على حده ،يتم احت�سابها من قيمة الأجرة ال�سنوية التي ير�سي بها املزاد ،اأو اإعادة ال�سيك
ل�ساحبه عند عدم ر�سـو املزاد عليه.
 -3على املتقدم اأن يقوم قبل الدخول يف املزايدة مبراجعة اجلهات احلكومية املخت�سة ،وذلك فيما يتعلق بتحديد نوعية الن�ساط املرخ�ش به للعقار واإمكانية ا�ستخراج الت�ساريح الالزمة
لالإن�ساء وخالفه.
 -4يقدم من ير�سو عليه املزاد �سماناً مالياً مقداره  %50من قيمة الأجرة ال�سنوية التي ير�سي بها املزاد ،على اأن يدفع الن�سف الباقي بعد اعتماد الرت�سية من الوزارة وعند توقيع العقد.
 -5يلتزم من ير�سو عليه املزاد بالتوقيع على حم�سر املزايدة و�سروط واإلتزامات عقد الإيجار املعدين لذلك.
 -6نتيجة املزاد غري ملزمة للوزارة اإل بعد موافقتها على الرت�سية.
 -7ميكن ملن يرغب يف دخول املزايدة معاينة العقارات بالتن�سيق مع فرع الــوزارة مبنطقة مكة املكرمة/جدة هاتف ( 012/6100000حتويلة  )1529اأو الت�سال على الهاتف
(.)011/4016173
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ال�سنة  93العدد 4588

93

إعالنات حكومية

نزع ملكية عقارات

مبان
استئجار
ٍ

نزع ملكية عقارات لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض

�إحلاقاً لإعالنات الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ال�صادرة بخ�صو�ص احلاجة لنزع ملكية عقارات ل�صالح
(م�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الريا�ض  -القطار واحلافالت) ،ونظر ًا للحاجة لنزع عقارات
�إ�ضافية ،تود الهيئة من �أ�صحاب العقارات الواقعة �ضمن املناطق املحددة يف املخطط املو�ضح �أدناه �سرعة
مراجعة مركز امل�شاريع والتخطيط بالهيئة يف مقره بحي ال�سفارات م�صطحبني معهم �أ�صول �صكوك امللكية
اخلا�صة بهم وذلك لإنهاء الإجراءات الالزمة لنزع ملكية تلك العقارات.

حي الدحو

UM AL -QURA

حي العود
المنطقة المطلوب نزع ملكيتها

لالستفسار االتصال على :هاتف 011 - 8021234 :
أو زيارة الموقع اإللكترونيwww.ada.gov.s :

تعلن بلدية حمافظة القريات عن البدء فى �إجراءات نزع ملكية عقاراملوطن (جايز ب�شري م�سعد
ال�شراري) ل�صالح �شارع الأربعني مبحافظة القريات واملواطن (خليف خلف ال�شراري) ل�صالح �شارع وحديقة
باملخطط رقم (/8ب ) 96 /مبحافظة القريات.
فعلى املذكور ا�سمائهم �سرعة مراجعة البلدية �إدارة التخطيط العمرانى وامل�ساحة م�صطحبني معهم �أ�صول
امللكية اخلا�صة لعقاراتهم مبدة �أق�صاها 1437/2/3هـ ،وذلك متهيد ًا للبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً للفقرة
الثانية من املادة اخلام�سة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

بيع رجيع بالمزاد العلني
تعلن وزارة املــاليــة  -الديوان العـام -عـن تـ�أجيل موعد بيع رجيع مكون من �أثاث مكتبي و�أجهزة
مكتبية و�أجهزة كهربائية ومكيفات مب�ستودعات جامعة الأمرية نورة يف مقرها ال�سابق غرب الدائري ال�شرقي
بني خمرجي ( 9و  )10املقرر له يوم الأربعاء املوافق 1436/12/17هـ ،بعد �صالة الع�صر �إىل يوم الإثنني
املوافق 1437/1/6هـ ،ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا.
فعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد احل�ضور �إىل املوقع املذكور �أعاله باملوعد املحدد ,وتزويد اللجنة بالعنوان
كام ًال رقم الفاك�س و�صندوق الربيد والرمز الربيدي واجلوال على �أن يلتزم من ير�سى عليه املزاد بدفع مبلغ
بن�سبة ( )%5من قيمة البيع نقد ًا كدفعة مقدمة تعاد له بعد نقل املواد املباعة و�سداد كامل املبلغ خالل ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ �إبالغه باملوافقة على البيع ,ويف حالة جتاوز هذه املدة �ست�ضطر الوزارة لنقلها من موقعها
على ح�سابه.
وللمزيد من املعلومات ميكن االت�صال على الهاتف رقم .0555599703

تعلن �إمارة منطقة الباحة عن رغبتها يف بيع �سيارات رجيع وقطع غيار غري �صاحلة يوم الأحد املوافق
1437/2/24هـ ,باملزاد العلني وذلك مبقر �إدارة احلركة بالإمارة.
ومن يرغب يف ال�شراء عليه احل�ضور يف املكان والزمان املحددين بعاليه.

تعلن �إدارة ت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت الع�سكرية باملنطقة الغربية عن رغبتها يف بيع �سيارات و�أ�صناف
رجيع متنوعة.
رقم املناف�سة.)102/5/2( :
املعاينة :يوم الأحد املوافق 1436/12/28هـ ،من ال�ساعة � 9صباحاً �إىل � 11صباحاً.
موعد املزاد :يوم الإثنني املوافق 1436/12/ 29هـ ،ال�ساعة � 9صباحاً.

تعلن قيادة القوات اجلوية امللكية ال�سعودية عن رغبتها يف بيع مواد الرجيع واملنقوالت بالقوات
اجلوية امللكية ال�سعودية باملزاد العلني.
رقمها(:ز.)37/1
موعد املزاد :الإثنني 1437/2/4هـ ,املوافق 2015/11/16م ،ال�ساعة العا�شرة �صباحاً,
موقع املزاد يف �سرية النقليات �سابقاً غرب اجلناح الغربي لقيادة القوات اجلوية امللكية ال�سعودية.

تعلن �أمانة حمافظه الطائف  -بلدية املحاين  -عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا للمجل�س البلدي
مطابقاً لال�شرتاطات التالية:
� -1أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي ويقع على �شارع رئي�سي.
� -2أن يكون املبنى حديث البناء وال يزيد عمره عن (� )3سنوات ويكون �صالح من الناحية الإن�شائية ومطابق
ملعايري ال�سالمة.
� -3أن ال يقل املبنى عن عدد ( )5غرف ودورتني مياه ومطبخ ويحتوي على غرفة حار�س.
� -4أن يحتوي املبنى على مدخل م�ستقل للن�ساء وغرفة اجتماعات لعقد جل�سات املجل�س ويكون لها مدخلني
مدخل خا�ص من ق�سم الن�ساء ومدخل خا�ص من ق�سم الرجال.
� -5أن يكون املبنى مكتمل اخلدمات والتمديدات اخلا�صة باملاء والكهرباء.
� -6أن ال يكون مالك العقار املتقدم من من�سوبي البلدية.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات يف بلدية املحاين هو يوم الأربعاء 1437/1/10هـ ،وموعد فتح املظاريف
يوم اخلمي�س 1437/1/11هـ ،يف مقر بلدية املحاين.

تعلن اجلــامـعة الإ�ســالمية بالـمـدينة الـمـنـورة عن رغبتها يف ا�ستئجار جمموعة عمائر �سكنية عدد
غرفها يف حدود ( )2500غرفة ال�ستخدامها �سكناً لطالب املنح وذلك ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية :
� -1أال يكون مالك العقار �أحد من�سوبي اجلامعة الإ�سالمية.
� -2أن يكون العقارم�سلحاً مملوكاً ب�صك �شرعي.
 -3مدة الإيجار ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
� -4أن يكون العقار م�ستوفياً ل�شروط الأمن وال�سالمة.
� -5أن يقدم املالك تقرير ًا من الدفاع املدين ومن مكتب هند�سي ب�سالمة املبنى.
� -6أن اليكون العقار قد �أُخلي من جهة حكومية �أخرى ب�سبب رغبة امل�ؤجر يف زيادة الأجرة.
 -7ا�ستعداد املالك بعمل التعديالت واال�صالحات التي حتددها اجلامعة.
فمن يوجد لديه جممع ويرغب ت�أجريه عليه �أن يتقدم بطلبه �إىل اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة �إدارة العقود
وامل�شرتيات يف موعد �أق�صاه ال�ساعة الواحدة ظهر ًا من يوم الأحد املوافق 1437/1/26هـ ,مرفقاً به �صورة
م�صدقة من �صك امللكية.

يعلن جممع امللك فهد الطبي الع�سكري بالظهران عن رغبته يف ا�ستئجار مباين �سكنية ملن�سوبي جممع
امللك فهد الطبي الع�سكري بالظهران.
رقم املناف�سة.)1436/55/31( :
قيمة كرا�سة املناف�سة( :جمانية).
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الإثنني 1437/1/13هـ ،املوافق 2015/10/26م .
موعد فتح املظاريف :الثالثاء 1437/1/14هـ ،املوافق 2015/10/27م.
يجب تقدمي الأوراق الثبوتية التالية لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة الراغبة يف ال�شراء ( تكون �سارية املفعول حتى موعد
فتح املظاريف ) :
 ال�سجل التجاري. �شهادة وزارة املالية. �شهادة الت�أمينات االجتماعية. �إ�شرتاك الغرفة التجارية. �شهادة ال�سعودة. -وخطاب تفوي�ض للمندوب ل�شراء املناف�سة مع مراعاة �إح�ضار ذاكرة خارجية.

إلغاء منافسة
تعلن �إدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بتبوك عن �إلغاء مناف�سة رقم
( )117891-10ت�أجري عدد ( )1كويف �شوب بني �صراف الراجحي الآيل والبوابة الرئي�سية ملع�سكر �أحد
مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وفتح املظاريف1436/12/29 :هـ .

تعلن بلدية النخيل عن رغبتها يف �إلغاء املناف�سات التالية:
 -1توريد حاويات وبراميل.
 -2توريد وتركيب بردورات م�ضيئة.
� -3إن�شاء جم�سمات جمالية.
 -4توريد بردورات وانرتلوك.
 -5عمل بوابة.
 -6توريد اجنيلة وم�ستلزمات زراعية.
 -7توريد قطع وم�ستلزمات �إنارة.
 -8توريد �أثاث وم�ستلزمات مكتبية.

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
UM AL-QURA

UM AL -QURA
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �سالح حم�سن عبد�هلل با�سره ��أبنا�ؤه لال�ستثمار
(�سركة ذ�ت م�سئولية حمد�دة)
تطبيقا لأحكام املادتني  164،161من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م 6/وتاريخ 1381/3/22هـ
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :
 -1ال�سيد � /سالح بن حم�سن بن عبد اهلل با�سره � ،سعودي اجلن�سية  ،مبوجب �سجل مدين رقم (. )1030818700
(طرف اأول)
 -2ال�سيدة /حنان بنت اأحمد بن عبداهلل مقيبل �،سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم (. )1083483577
(طرف ثانـي)
 -3ال�سيدة � /سيماء بنت �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم (. ) 1080650649
(طرف ثالث)
 -4ال�سيدة /وئام بنت �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم (. )1086811278
(طرف رابع)
 -5ال�سيدة /بنان بنت �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ( . )1101125043
(طرف خام�س)
 -6ال�سيد /عبداهلل بن �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودي اجلن�سية  ،مبوجب �سجل مدين رقم (. )1116514397
(طرف �ساد�س)
 -7ال�سيد /حم�سن بن �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودي اجلن�سية  ،مبوجب �سجل مدين رقم (. )1121580458
(طرف �سابع)
 -8ال�سيد/اأحمد بن �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودي اجلن�سية ،مبوجب �سجل مدين رقم (. )1121580458
(طرف ثامن)
 -9ال�سيدة/دانيه �سالح بن حم�سن با�سره � ،سعودية اجلن�سية ،مبوجب �سجل مدين رقم (. )1155017567
(طرف تا�سع)
اأول:اأ�سم ال�سركة� :سركة �سالح حم�سن عبداهلل با�سره واأبناوؤه لال�ستثمار
ثانياً  :اأغرا�س األ�سركة  :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها :
 -1املقاولت  :اأعمال الطرق الرئي�سية والفرعية وال�سوارع واجل�سور والإنفاق واإن�ساء ال�سدود واملباين وحفر الآبار
و ال�سكك احلديدة و املطارات والأعمال الكهربائية وامليكانيكية واللكرتونية و ال�سناعية و البحرية واأعمال املياه
وال�سرف ال�سحي وت�سريف ال�سيول واأعمال املباين احلديدية واأعمدة الإنارة واملقاولت الفرعية والتخ�س�سية واحلفر
واخلر�سانة اجلاهزة واأعمال الت�سليح والنجارة  ،والنجارة لالأبواب وال�سبابيك واملطابخ واأعمال الليا�سة ومتديدات
الكهرباء واحلدادة والتكييف والتربيد واأعمال البناء املعدنية وتركيب الأدوات ال�سحية والطالء والدهان واأعمال البالط
والرخام والزخرفة والزينة والديكور و تركيب و�سيانة امل�ساعد والزجاج واأعمال الأملونيوم واأعمال عزل احلرارة
واحلريق وترميم املباين وت�سويرها وتركيب اأعمال الكابالت والهواتف .
 -2التجارة  :جتارة مواد البناء باجلملة والتجزئة وجتارة الأخ�ساب وحديد ت�سليح واأ�سمنت وجب�س ورخام وبالط
وبلك وحجر وبح�س ورمل واأدوات �سحية واأنابيب وموا�سري ولوازم �سباكة واأبواب و�سبابيك واألواح ال�سينكو وعدد
بناء وتلي�س وكواليني ومقاب�س ومف�سالت ومواد عازلة  ،وغراء  ،وبويات وبيوت جاهزة وزجاج وبراميل  ،ومتديدات
تكييف مركزي  ،وخزانات مياه واأ�سالك ال�سبك والت�سوير واأدوات كهربائية  ،ولوازم كهربائية  ،واأ�سالك وكابالت ،
وجنف وابجورات وثريات  ،واأجهزة كهربائية ( راديو  ،تلفزيون  ،مكربات �سوت ) ،وغ�سالت ومكيفات وبرادات
ودفايات  ،و�سخانات  ،و�سوايات واحلديد وال�سلب ونحا�س وق�سدير والأملونيوم والزنك  ،وخردوات  ،وم�سنوعات
معادن وم�سامري و�سواميل وبراغي واملاكينات وقطع غيارها  ،ومعدات تنقية مياه املجاري  ،ومواد ديكور  ،واأ�سقف
م�ستعارة  ،وبراويز و�سور و�ستائر .
 -3الـخدمـات  :وكـالء الـتـوزيـع وخـدمـات ال�سـترياد لـ�سالـح الـ�سـركـة والـتـ�سـديـر للـغري  ،وخـدمـات الـت�سـويـق
لـلـغري  ،وكالء ال�سفر وال�سياحة وتاأجري الـمخازن وم�ستودعات التخزين  ،واخلدمات ال�سياحية وخدمات الإعالن
والدعاية ووكالت الإعالن .
 -4الفنادق و املطاعم :اإن�ساء واإدارة وت�سغيل وجتهيز الفنادق وال�سرتاحات واملطاعم والبوفيهات واملنتجعات والقرى
ال�سياحية واملراكز ال�سياحية .
 -5الت�سغيل وال�سيانة  :ت�سغيل و�سيانة الأعمال كهربائية و الإلكرتونية و امليكانيكية و ال�سناعية و البحرية واحلدائق
واملنتزهات و املراكز الطبية و تقنية الت�سالت و املياه و ال�سرف ال�سحي و املباين و الطرق و اجل�سور و ال�سكك
احلديدة و املطارات و امل�سالخ وال�سدود و نظافة املدن والتخل�س من النفايات و ت�سجري احلدائق و تنظيم املواقع
وت�سغيل و�سيانة املراكز الرتفيهية وال�سياحية اأو تاأجريها للغري ل�سالح ال�سركة اأو ال�ستئجار من الغري ل�سالح ال�سركة
متلك واإدارة وت�سغيل و�سيانة املطاعم والفنادق والبوفيهات وال�سرتاحات واملنتجعات والقرى ال�سياحية واملراكز
الرتفيهية  ،ت�سغيل و �سيانة املدن ال�سناعية وامل�ساريع والقيام باأعمال البنية التحتية لها  ،و تخدمي و تاأمني التغذية
للمراكز الطبية و الإعا�سة لالأفراد وتاأجري معدات البناء والت�سييد ونظافة املباين ال�سكنية والتجارية .
 -6ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل وتقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة الإلكرتونية
وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل وتقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها الفنية وت�سميم وا�ست�سافة
مواقع النرتنت والت�سويق الإلكرتوين واإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل و�سبكات النرتنت وم�ساندتها وتوفري
برامج و حلول التعامالت الإلكرتونية .
 - 7الأعمال الزراعية والإنتاج احليواين وزراعة احلا�سالت احلقلية واإدارة وت�سغيل املزارع وتربية الدواجن واإنتاج
البي�س واإقامة امل�ساريع اخلا�سة ومنتجاتها واأعمال ال�سيد واإقامة املزارع ال�سمكية وامل�ساريع املرتبطة بها ومنتجاتها
وتربية املا�سية واإنتاج احلليب وم�ستقاته وتربية النحل واإنتاج الع�سل واإن�ساء معامل التفريخ .
 -8ال�سناعة والأعمال ال�سناعية واإقامة وتاأ�سي�س امل�ساريع ال�سناعية املتعلقة باإنتاج املواد الغذائية ومنتجات
الألبان والآي�س كرمي وامل�سروبات الغازية وتهيئة وحفظ حلوم احليوانات والطيور والأ�سماك وتعبئة وحفظ الفواكه
واخل�سروات والبقول والتمور و ع�سري الفاكهة والزيوت النباتية واحليوانية واإنتاج اأعالف احليوانات والطيور
والأدوية البيطرية والطبية وال�سيدلية واملبيدات احل�سرية .

 -9تقدمي اخلدمات الزراعية واحليوانية ومكافحة الآفات الزراعية واحل�سرات بكافة اأنواعها و�سيانة وت�سغيل امل�ساريع
الزراعية وتاأجري الآلت الزراعية وتركيب و�سيانة املكائن و اأجهزة الري و�سوامع الغالل و�سيانة وتن�سيق وت�سجري
احلدائق واملنتزهات .
 -10جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية بكافة اأنواعها اجلافة والطازجة واملحفوظة واللحوم والأ�سماك
والدواجن والزيوت وال�سمن والتوابل والعطارة وامل�سنوعات اجللدية والأحذية واحلقائب وبيع الآلت الزراعية بكافة
اأنواعها والألبان والأجبان وكافة م�ستقاتها .
� -11سراء الأرا�سي والعقارات بغر�س البناء عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .ومتار�س
ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة .
ثالثاُ  :املركز الرئي�سي  :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج
الـمملكة العربية ال�سعودية متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة اأغلبية جمعية ال�سركاء..
رابعا  :األإدارة  :يدير ال�سركة مديرين مكون من ال�سيد � /سالح حم�سن عبد اهلل با�سرة وال�سيدة  /حنان بنت اأحمد بن
عبداهلل مقيبل املديرين جمتمعني اأو منفردين ال�سالحيات لتمثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري  ،ولهم اأن يعني مدير عام
لل�سركة من ال�سركاء اأو الغري بعقد م�ستقل ويذكر به �سالحيات املدير املعني من ال�سركاء اأو الغري ومدة تعيينه ومكافاآته
وفقاً لعقد تعيينه .
خام�سا  :راأ�س املال :حدد راأ�س مال ال�سركة بـــ ( 100،000ريال) مائة الف ريال مق�سم اإلـــــى (  100ح�سة) نقدية
مت�ساوية القيمة و قيمة كل ح�سة ( 1000ريال) مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :
اسم الشريك

عدد
الحصص

قيمة الحصة
بالريال السعودي

نسبة الحصة في
رأس المال

اإلجمالي

السيد  /صالح بن محسن بن عبد اهلل باصره

55

1000

% 55

55,000

السيدة  /حنان بنت أحمد بن عبداهلل مقيبل

10

1000

% 10

10,000

السيدة  /شيماء بنت صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

السيدة  /وئام بنت صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

السيدة  /بنان بنت صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

السيد  /عبداهلل بن صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

السيد  /محسن بن صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

السيد  /أحمد بن صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

السيدة  /دانيه صالح بن محسن باصره

5

1000

% 5

5,000

اإلجمـــــــــــــالي

100

%100

100,000

ويـقـر الـ�سـركـاء بـاأنـه قـد تـم تـوزيـع الـحـ�سـ�س فـيـمـا بـيـنـهـم وتـم الـوفـاء بـقـيـمـتـهـا كـامـلـة وتـم اإيـداع راأ�س الـمـال
احـد الـبـنـوك الـمـعـتـمـدة بالـمملكة .
�ساد�سا  :الأرباح واخل�سائر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف كما يلي- :
 )1جتنب ن�سبة قدرها ( ) %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي املطلوب مبقت�سى النظام ويجوز وقف جتنيب
الحتياطي متى بلغ يف جمموعه ن�سف راأ�س مال ال�سركة .
 )2يوزع الباقي على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء بالإجماع تكوين احتياطات اأخرى
اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة املالية
التالية ول يتم توزيع اأرباح فيما بعد اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سائر واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�س املال وجب
دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سائر 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 بالإجماع  ،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 .
�سابعا  :ال�سنة املالية :
 )1تبداأ ال�سنة الـمالية الأولـى لـلـ�سـركـة مـن تـاريـخ قـيـدهـا بال�سجل التـجاري وتـنـتهـي فـي 1436/3/9هـ  ،الـمـوافـق
 2014/12/31م  ،وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهر ًا .
 )2يـعد الـمدير خالل اأربعة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�سركة مـيـزانـيـة عـمـومـيـة وحـ�سـاب الأرباح واخل�سائر
وتقرير ًا عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن توزيع الأرباح وعليه اأن ير�سل اإلـى كـل �سـريـك واإلـى
الإدارة الـعـامـة لل�سركات بوزارة التجارة بن�سخة من تلك الوثائق مع �سورة من تقرير مراقب احل�سابات وذلك خالل
�سهرين من تاريخ اإعدادها.
ثامنا :تاريخ بدء ال�سركة وانتهائها  :تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ولفرتة مدتها (99عاماً) .
تا�سعا  :قرارات ال�سركاء  :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�سمال ال�سركة
وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه
حل�سور اجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سج ًال خا�ساً تدون فيه
حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على حم�سر والقرارات املتخذة .
عا�سرا �سكل التبليغات  :بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء .

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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ملخ�س عقـد تاأ�سي�س �سـركة الرعاية الفريدة الطبية (�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
تطبيقا لإحكام املادتني ( )161 / 164يف نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/12هـ
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :
اأول  :اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :
(الطرف الول)
 -1الطبيب /هاين علي يون�س علي – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ()1137977581
(الطرف الثاين)
 -2ال�سيد /احمد هاين علي يون�س علي – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ()1157991637
متهيد :لقد اتفق الطرفان اأعاله وهما بكامل الأهلية املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة فيما بينهما
وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية :
وميثلهم يف التوقيع على العقد واثباته لدى كتابة العدل واكمال اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة عبداهلل ا�سماعيل عبداهلل
اخلطيب .
ثانيا :ا�سم ال�سركة :
�سركة الرعاية الفريدة الطبية �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ثالثا  :اغرا�س ال�سركة :
اإن الأغرا�س التي كونت من اأجلها ال�سركة هي :
 -1اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات والعيادات واملراكز الطبية واملجمعات الطبية العامة
واملتخ�س�سة ومراكز اخلدمات ال�سحية امل�ساندة ومراكز ال�سنان والتجميل ومراكز عمليات اليوم الواحد ومراكز
غ�سيل الكلى ومراكز العالج الطبيعي والتاأهيل والرعاية املنزلية ومراكز العالج املمتد وامل�ستدمي ودور النقاهة والعا�سة
وامل�سحات العالجية ومراكز املعاقني ومراكز ال�سمعيات وخمتربات التحاليل وال�سعة وال�سيدليات 0
 -2اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة معاهد البحاث الطبية ومعاهد التدريب على اخلدمات ال�سحية والتمري�س 0
 -3اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة معامل ال�سناعات الدوائية ومواد التخدير والجهزة الطبية ومعدات املختربات
والعد�سات والنظارات الطبية 0
 -4تنفيذ عقود مقاولت تركيب وت�سغيل و�سيانة الجهزة واملعدات الطبية 0
 -5جتارة اجلملة والتجزئة يف الآلت الطبية واجلراحية والجهزة الطبية والطراف ال�سناعية واجهزة املعوقني
والآلت الب�سرية وال�سمعية والنظارات الطبية والعد�سات مبختلف انواعها وم�ستح�سرات التجميل وم�ستلزماتها وكافة
مواد ولوازم امل�ست�سفيات وامل�ستح�سرات الطبية بانواعها واملواد الكيماوية للمختربات الطبية والدوية 0
� -6سراء الرا�سي بق�سد البناء عليها وا�ستثمارها بالبيع اأواليجار ل�سالح ال�سركة 0
 -7ال�سترياد والت�سدير للغري 0
 -8احل�سول على الوكالت التجارية �سمن اغرا�س ال�سركة بعد ت�سـجيلها يف �سجل الوكالت التجارية 0
تزاول ال�سركة هذه الن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية الالزمة 0
رابعا  :املركز الرئي�سي :
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة
خام�سا :ادارة ال�سركة :
اأ – الإدارة :
يتوىل ادارة ال�سركة ال�سريك هاين علي يون�س علي �سجل مدين رقم ( )1137977581واحمد هاين علي يون�س �سجل مدين
رقم ( )1157991637ويكون لهما جمتمعني او منفردين كافة ال�سالحيات وال�سلطات الالزمة لدارة ال�سركة فلهما على
�سبيل املثال ل احل�سر قبول واإبرام التفاقيات والتوقيع على كافة العقود وامل�ستندات وقبول الوكالت التجارية من اأي
جهة داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وفتح احل�سابات يف البنوك والتوقيع على ال�سيكات �سحبا واإيداعا وفتح
العتمادات وطلب الت�سهيالت الئتمانية البنكية وتعديلها والغائها وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء وبيع ال�سهم
واحل�س�س وال�سندات والعقارات والرا�سي لتحقيق اغرا�س ال�سركة ورهنها وفك رهنها والفراغ وقبول الفراغ لدى
اجلهات الر�سمية داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وكتابة العدل ولهم حق التوقيع على تعديل عقد ال�سركة
وال�سجل التجاري وفتح الفروع ومتثيل ال�سركة يف تاأ�سي�س �سركات اأخرى اأو الدخول فيها والتوقيع على عقود التاأ�سي�س
ومالحق التعديل امام كتابة عدل ووزارة التجارة وال�سناعة فيما يتعلق بهذا ال�ساأن ولهم احلق يف تعيني املوظفني
ومدراء الفروع وعزلهم وقبول التحكيم ورف�سه وتعيني املحكمني واملحامني وامل�ست�سارين واملحا�سبني واأهل اخلربة
واملهن وعزلهم وله حق املرافعة واملدافعة ومتثيل ال�سركة امام اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية والق�سائية وله حق
القرار والنكار وال�سلح وقبوله والتنازل عن كل اأو بع�س احلقوق وقبول الحكام والعرتا�س عليها وحلف اليمني
وتوكيل الغري 0
ب – عزل املدير :
يجوز لل�سركاء جمتمعني عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل لغري مربر مقبول
اأو يف وقت غري لئق .
�ساد�سا  :راأ�س مال ال�سركة :
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ (000ر )100مائة الف ريال مق�سم اىل ( )1000الف ح�سة عينية مت�ساوية القيمة  ،قيمة كل
ح�سة ( )100مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :
عدد الحصص العينية

قيمة الحصة بالريـال

النسبة المئوية

اإلجمالي

اسم الشريك
هاني علي يونس علي

500

100

%50

000ر50

احمد هاني علي يونس علي

500

100

%50

000ر50

%100

000ر100

1000

اإلجمالي

ويـقـر الـ�سـركـاء بـاأنـه قـد تـم تـوزيـع الـحـ�سـ�س فـيـمـا بـيـنهـم وتـم الـوفاء بـقيـمتها كاملة كما يقروا باأنهم م�سئولني
م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية ومقدارها ( )1000الف ح�سة
الـمـبيـنة فيـما يـلـي:
نوع األصل

القيمة بالريال

اجهـزة ومعـــــدات

000ر55

اثــاث ومفروشــات

000ر45

اإلجمالي

000ر 100ريال (مائة الف ريال)

�سابعا  :الربـاح واخل�سائـر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :

اأ – جتنب ن�سبة قدرها ()%10ع�سره يف املائة من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة
( )176من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة وقف جتنيب 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 .
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�س املال وجب
على املدير دعوة ال�سركاء لالإجتماع خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف
ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف حلها ول يكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً اإل اإذا �سدر
طبقاً للمادة ( )173من نظام ال�سركات ويجب يف جميع الأحوال �سهر هذا القرار 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
ثامنا  :مـدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة (  ) 25خم�سة وع�سرون �سنة من تاريخ ت�سجيلها بال�سجل التجاري
تا�سعا � :سكل التبليغات :
توجه الخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س
لدى ال�سركة .
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا العقد بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2467/35766387وذلك بحضور
وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/15هـ .
كاتب العدل

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة اإجادة الربجمية املحدودة
بعونه تعاىل مت الإتفاق بني كال من:
�)1سركة قطوف الريادة لتطوير امل�ساريع وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة� ،سجل جتاري رقم ،4030232429
وتاريخ 1433/9/16هـ  ،واملوثقة لدى كاتب عدل جدة بال�سحيفة رقم  187عدد  53من املجلد �/4س لعام  1433هـ ،
وتاأ�س�ست يف جدة وعنوانها �سارع الأمري �سلطان – مركز بن �سليمان التجاري  -الدور الأول.
وميثلهاال�سيدة /طوبى اوزمل تركلي.
(وي�سار اإليها بـ «الطرف الأول»)
)2ال�سيد /اأبوطالب بن حممد بن يحي مهدي جراح� ،سعودي اجلن�سية مبوجب الهوية الوطنية رقم 1071688186
وتاريخ 1419/11/5هـ �سادرة من اجلبيل ،تاريخ امليالد 1404/11/2هـ ،ومهنته مت�سبب ،وعنوانه الرئي�س جدة،
�س.ب  17467الرمز الربيدي ( .21484وي�سار اإليه بـ «الطرف الثاين»)
اأو ًل:ا�سم ال�سركة:اإجادة الربجمية املحدودة.
ثانياً:غر�س ال�سركة:
تقنية املعلومات :تقدمي مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات ،تقدمي خدمات نظم املعلومات
وبرامج ادارة الوثائق والأر�سفة الإلكرتونية ،تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها الفنية اللكرتونية،
تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها الفنية ،ت�سميم وا�ست�سافة مواقع النرتنت ،ت�سميم وتطوير برامج
احلا�سب الآيل.الت�سويق اللكرتوين ،اإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل و�سبكات النرتنت وم�ساندتها ،م�ساندة و
�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج الت�سالت وتقنية املعلومات ،توفري برامج وحلول التعامالت اللكرتونية.
الت�سويق للغري.
ثالثا:املركز الرئي�سي لل�سركة:مدينة جدة.
رابعاً :اإدارة ال�سركة :يتوىل اإدارة ال�سركةجمل�س مديرين مكون من ثالثة مدراءيتم تعيينهم بقرار م�ستقل من قبل
ال�سركاء.
خام�ساً:مدة ال�سركة :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 50عاما ميالديا تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.
�ساد�ساً:راأ�س مال ال�سركة:حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ()10.000ع�سرة اآلف ريال �سعودي ،مق�سم اإىل ( )100ح�سة
نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة ( )100مئة ريال �سعودي وقد مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:
الشريك

الحصص

قيمة الحصة

المجموع

النسبة

 -1شركة قطوف الريادة لتطوير المشاريع

20

100

2.000

%20

 -2أبوطالب محمد يحي مهدي جراح

80

100

8.000

%80

المجموع

100

10.000

%100

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ،ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
�سابعاً:ال�سنة املـاليةلل�سركة :تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/03/09هـ
املوافق 2014/12/31م ،وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهر ًا ميالدياً.
ثامناً:الأرباح واخل�سائر:جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف
املادة ( )176من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.
تا�سعاً:الإخطارات :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه يف الأعلى.
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2545/35787699وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/17هـ .
كاتب العدل

ADEL 2
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قر�ر �ل�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة �أهمية
( ذ�ت م�شئولية حمدودة ) بت�ريخ  1434/5/14هـ

قر�ر �ل�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة ر�شت ن�يت للتج�رة
(ذ�ت م�شوؤولية حمدودة) بت�ريخ 1435/5/8هـ
�ملو�فق 2014/3/9م

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم :
ـ ال�سيد  /عبد اهلل �سعد حممد احلقباين (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ()1032094748
طرف اأول .
 2ـ ال�سيد  /عبد العزيز حممد احلقباين (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ( )1001064904طرف
ثاين .
تاأ�سي�س �سركة اأهمية املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم ()1010251612
وتاريخ 05/06/1429هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل ال�سيخ  /عبد اهلل حمد الفريان ب�سحيفة
( )177وعدد ( )1290وتاريخ 11/04/1432هـ وكان اآخر قرار ال�سركاء مت تثبيته لدى كاتب العدل
ال�سيخ  /عبد اهلل حمد الفريان عدد ( )3475859وتاريخ 12/06/1434هـ .
وحيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة .
فقد قــرر ال�ســركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة (جميع ال�سركاء) الذين ميلكون ح�سة متثل
ن�سبة ( )%100من راأ�س املال وفقــاً ملا يلي :
ا ً
أول :
يعترب التمهيد ال�سابق ً
جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً :
تعديل املادة الثالثة من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الأن�سطة التالية :
 1ـ توريد امللب�س الع�سكرية وتوابعها لغر�س الدخول يف املناق�سات احلكومية .
 2ـ تاأمني وتوريد املعدات والتجهيزات الع�سكرية و�سيانتها .
ثالثاً :
تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل .
رابعاً :
حرر هذا القرار من ( )6ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /فهد علي حب�سان التليدي
يف اإمتام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع .
الطرف الثاين
الطرف الول
ال�سم:عبد العزيز حممد احلقباين
ال�سم:عبد اهلل �سعد حممد احلقباين
التوق
التوقيع
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35426553
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1434/4/3هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

لقد �سبق للطراف التية ا�سماوؤهم :
( )1ال�سيد  /عبداهلل بن حممد بن ح�سوان القوده الدو�سرى �سعوى اجلن�سية مبوجب الهوية رقم
( )1037091657وتاريخ 1414/8/19هـ ومهنته مت�سبب ويقيم مبدينة الريا�س
طرف اأول
( )2ال�سيد  /اأمين بن نا�سر بن �سليمان ال�سيقل �سعودى اجلن�سية مبوجب الهوية رقم
()1000294114
طرف ثانى
وتاريخ 1413/2/18هـ ومهنته مت�سبب ويقيم مبدينة الريا�س
( )3ال�سيد  /عبد العزيز بن نا�سر بن �سليمان ال�سيقل �سعودى اجلن�سية مبوجب الهوية الوطنية رقم
( )1061647226وتاريخ 1421/3/15هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س
طرف ثالث
تا�سي�س �سركة ر�ست نابلت للتجارة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س حتت رقم 1010308732
وتاريخ 1422/06/11هـ واثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد  363من املجلد 360
وتاريخ  1433/1/26هـ وحيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س
ال�سركة
فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة (جميع ال�سركاء )الذين ميلكون ( )40000ح�سه
متثل ن�سبة ( )%100من راأ�س املال الذى يبلغ (400000ر�.س) (فقط اأربعمائة الف ريال �سعودى )
وفقا ملا يلى :
اأول :
يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزا من هذا القرار
ثانيا :
تعديل املادة الثالثة من عقد تا�سي�س ال�سركة لي�سبح بعد التعديل على النحو التاىل :
اأغرا�س ال�سركة  :ان الغرا�س التى كونت ال�سركة لجلها هي  :اقامة ومتلك الفنادق وال�سقق الفندقية
واملفرو�سة وخدمات اليواء ال�سياحى واخلدمات ال�سياحية ومقاولت عامة للمبانى والتعهدات
التجارية واقامة ومتلك وت�سغيل البوفيهات واملطاعم والأندية ال�سحية والريا�سية .
ثالثا :
تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التى مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل
رابعا  :حرر هذا القرار من (ثلث) ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخه من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ
الخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /حممد
خلف ال�سبيعى العنزى هوية رقم  1129305650/يف امتام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع .
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف الول
ال�سم:اأمين نا�سر ال�سيقل ال�سم:عبد العزيز نا�سر ال�سيقل
ال�سم:عبداهلل حممد الدو�سرى
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35642162
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1435/5/18هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

قر�ر �ل�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة تكوين �لإ�شع�ع ذ�ت م�شئولية حمدودة
بت�ريخ 1435/5/18هـ �ملو�فق 2014/3/19م
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم :
1ـ ال�سيد  /منيف بن م�سيعل بن كليب العتيبي (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ()1052229364
طرف اأول
2ـ ال�سيده  /طيبه بنت نياف بن بالود العتيبي (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ()1054485824
طرف ثاين
تاأ�سي�س �سركة تكوين الإ�سعاع ذات م�سوؤولية حمدودة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س
برقم  1010364383وتاريخ 1434/04/06هـ واملثبت عقد تاأ�سيها لدى كاتب عدل املكلف من وزارة
التجارة وال�سناعة ب�سحيفة رقم  18وعدد  1311وتاريخ 1434/4/2هـ وحيث رغب ال�سركاء بتعديل
بع�س مواد عقد التاأ�سي�س واخلا�ســة باملادة ( الثانية ) واخلا�سة باأغـــرا�س ال�سركة واملادة (الرابعة)
واخلا�سة باملركز الرئي�سي لل�سركة واملادة (العا�سرة) واخلا�سة باإدارة ال�سركة .
لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س وفقاً ملا يلي :
اأو ًل :
ً
يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار . .
ثانياً :
تعديل املادة الثالثة واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة اإ�سافة ن�ساط ا�سترياد وجتارة اجلملة وامللب�س
اجلاهزة واأجهزة احلا�سب الآيل والأحبار والطابعات .
ثالثاً :
تعديل املادة الرابعة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة باملركز الرئي�سي لل�سركة لي�سبح �سياغتها بعد
التعديل على النحو التايل :

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة مدينة عفيف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة متى
اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة مدير ال�سركة وبعد موافقة جهة الخت�سا�س .
رابعاً :
تعديل البند العا�سر الفقرة (اأ) اخلا�س باإدارة ال�سركة لي�سبح كالتايل :
اأ /يدير ال�سركة ال�سيده طيبه بنت نياف بن بالود العتيبي ويكون لها كامل ال�سلطات وال�سلحيات
التي متكنها من اإدارة ال�سركة ومتابعة م�ساحلها وت�سيري اأعمالها ومتثيلها اأمام الغري واأمام املحاكم
ال�سرعية وكافة الدوائر احلكومية وفتح احل�سابات لدى البنوك والقرتا�س والرهن وكل ما يتعلق
باإدارة ال�سركة من تعديل �سجلت ونقل ملكيتها .
خام�ساً  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س كما هي عليه دون تعديل .
�ساد�ساً  :حرر هذا القرار من  3ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القــرار للعــمل مبوجبها والن�سخة
الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فــو�س ال�سركاء ال�سيد  /را�سد
بن هــذال بن �سليمان املرجان يف اإمتام هذه الإجــراءات وعليه جرى التوقيع .
الطرف الثاين
الطرف الول
طيبه بنت نياف بن بالود العتيبي
منيف بن م�سيعل بن كليب العتيبي

التوقيع

التوقيع

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35645086
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1435/5/18هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم
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اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
ال�سنة  93العدد 4588
ال�سنة  90العدد 4452

 93عقود الشركات
عقــود شــركات

قرار ال�شركاء بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة راكان للمقاوالت
(ذات م�ش�ؤولية حمدودة)
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم:
-1ال�سيد  /حممد عبدالرحمن �سالح ال�سليم �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1016594937
-2ال�سيد  /فهد عبدالعزيز �سليمان الر�ق �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1016593905
تاأ�سي�س �سركة راكان للمقا�لت «ذات م�سوؤ�لية حمد�دة» مبوجب ال�سجل جتاري رقم ()1010299979
�تاريخ 1432/1/26هـ مبدينة الريا�س � ،املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب العدل بـوزارة
التجارة �ال�سناعة بالرقم ( )35464736لعام 1435هـ �عليه جرى الت�سديق �حرر يف 1435/4/11هـ
 ،حيث اأن الطرف الأ�ل يف هذه ال�سركة ال�سيد  /حممد عبدالرحمن �سالح ال�سليم قد رغب يف التنازل عن
مائتني � خم�سون ( )250ح�سة بقيمة ( )250.000ريال ل�سالح ال�سريك اجلديد ال�سيد  /عبدالرحمن
�سليم �سالح ال�سليم � تنازل الطرف الثاين ال�سيد  /فهد عبدالعزيز �سليمان الر�ق عن خم�سني ()50
ح�سة بقيمة ( )50.000ريال ل�سالح ال�سريك اجلديد ال�سيد  /عبدالرحمن �سليم �سالح ال�سليم � ،قد
�افق املتنازل اإليه على هذا التنازل �اآلت اإليه ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق �ما
عليها من التزامات� ،قد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على
هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما بينهم� .قد رغب ال�سركاء يف تعديل مقدمة العقد� ،تعديل
املادة ال�ساد�سة املتعلقة براأ�س املال � ،قرر�ا بالإجماع �هم بكامل الأهلية املعتربة �سرعاً �نظاماً على
ما ياأتي:اأ� ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .ثانياً  :تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي
لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون هم.1-:ال�سيد  /حممد عبدالرحمن �سالح ال�سليم �سعودي اجلن�سية
مبوجب �سجل مدين رقم  � 1016594937تاريخ 1384/5/6هـ �سادرة من عنيزه � مهنته رجل اأعمال �
تاريخ ميلده 1358/7/1هـ � يقيم يف مدينة الدمام (طرف اأ�ل) .2ال�سيد  /عبدالرحمن �سليم �سالح
ال�سليم �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم  � 1002427985تاريخ 1398/1/7هـ �سادرة من
الدمام � مهنته رجل اأعمال � تاريخ ميلده 1380هـ � يقيم يف مدينة الدمام (طرف ثاين).3.ال�سيد /
فهد عبدالعزيز �سليمان الر�ق �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم  � 1016593905تاريخ
1419/1/7هـ �سادرة من الريا�س � مهنته طالب � تاريخ ميلده 1403/5/14هـ � يقيم يف مدينة
الريا�س (طرف ثالث) .ثالثاً  :تعديل املادة ال�ساد�سة اخلا�سة براأ�س املال لت�سبح على النحو التايل:حدد
راأ�س مال ال�سركة مببلغ مليون ( )1.000.000ريال مق�سمة اإىل األف ( )1.000ح�سة مت�سا�ية القيمة ،
قيمة كل ح�سة األف ( )1.000ريال مت توزيعها بني ال�سركاء كالأتي-:
الرقم
1
2
3
املجـموع

عدد احل�س�س
ا�سم ال�سريك
حممد عبدالرحمن ال�سليم 400
عبدالرحمن �سليم ال�سليم 300
300
فهد عبدالعزيز الر�ق
1.000

قيمة احل�سة الإجمايل
400.000
1.000
300.000
1.000
300.000
1.000
1.000.000 -------

الن�سبة
%40
%30
%30
%100

�يقر ال�سركاء انه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ��سبق الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س .
رابعاً  :تبقى مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل .خام�ساً  :يقر
ال�سريك اجلديد باأنه اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزم مبا جاء به � .ساد�ساً  :حرر هذا القرار من
خم�س ( )5ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخه منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة
ل�ستكمال الإجراءات النظامية� ،قد ف ّو�س ال�سركاء «�سركة حممد الزامل �عماد اخلرا�سي للمحاماة
�ال�ست�سارات القانونية» يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع.
الأطراف املتنازلون
حممد عبدالرحمن ال�سليم
فهد عبدالعزيز الر�ق

التوقيع
عنهم جميعاً
بالوكالة

ال�سركاء
حممد عبدالرحمن �سالح ال�سليم
عبدالرحمن �سليم ال�سليم
فهد عبدالعزيز الر�ق

التوقيع
عنهم جميعاً
بالوكالة

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ
عدد  35661622من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر ف1435/5/23هـ
��سلى اهلل على نبينا حممد اآله ��سحبه ��سلم

UM
-QURA
UM AL
AL-QURA

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بن�د تاأ�شي�س �شركة /عبد اهلل �شعيد
ال�شيد و�شركاوؤه للمقاوالت(ذات م�شئ�لية حمدودة)
بتاريخ 1434/12/18هـ امل�افق 2013/10/23م
لقد �سبق للأطراف التية ا�سمائهم-:
1ــ ال�سيد /عبد اهلل �سعيد عبد اهلل ال�سيد (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ( )1003134036طرف اأ�ل
 -2ال�سيد /حممد عبد اهلل �سعيد ال�سيد (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ( )1003134036طرف ثاين
 -3ال�سيد� /سلمان عبد اهلل �سعيد ال�سيد (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ( )1003134036طرف ثالث
-4ال�سيد/عبدالعزيزعبداهلل�سعيدال�سي(�سعودياجلن�سية) �سجلمدينرقم ( )1003134036طرفرابع
-5ال�سيد/هدي �سليمان�سالحاحلقباين(�سعودياجلن�سية) �سجلمدينرقم ( )1003134036طرفخام�س
 -6ال�سيد /نوره عبد اهلل �سعيد ال�سيد (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ()1003134036
طرف �ساد�س.تاأ�سي�س �سركة /عبد اهلل �سعيد ال�سيد ��سركا�ؤه للمقا�لت املقيدة بال�سجل التجاري
مبدينة الريا�س برقم (� )1010032384تاريخ 1400/8/23هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب
العدل (�زارة التجارة) ب�سحيفة � 10عدد � 1763تاريخ 1433/5/2هـ �كان اخر قرار �سركاء
�املثبت لدي كتابة عدل �زارة التجارة �ال�سناعة ب�سحيفة رقم  62عدد  1891من املجلد  421بتاريخ
1434/5/7هـ �حيث قرر ال�سركاء بزيادة راأ�س مال ال�سركة من 2200000اىل  80000000ريال
�تعديل عقد التاأ�سي�س �فقا ملا يلي:ا�ل :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.ثانيا:
تعديل املادة  7من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة بتحديد راأ�س مال ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد
التعديل على النحو التايل:حدد راأٍ مال ال�سركة ب  80000000ريال ل غري مق�سمة اىل  8000ريال ح�سة
مت�سا�ية القيمة قيمة كل ح�سة 10000ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتي:
اسم الشريك
السيد /عبد هللا سعيد عبد هللا السيد
السيد /محمد عبد هللا سعيد السيد
السيد /سلمان عبد هللا سعيد السيد
السيد /عبد العزيز عبد هللا سعيد السيد
السيد /هدي عبد هللا سعيد السيد
السيد /نوره عبد هللا سعيد السيد
االجمالي

عدد الحصص
7000
200
200
200
200
200
8000

قيمة الحصة
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

االجمالي
70000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
80000000

�يقر ال�سركاء بانه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة �اما الزيادة �قدرها
77800000ريال ل غري فقد متت عن طريق حتويل مبلغ  76624306ريال ل غري من ح�ساب راأ�س
املال ال�سايف �مبلغ  1125694ريال ل غري من ح�ساب الرباح املبقاه �فقا ل�سهادة مراقب احل�سابات
ال�سادرة بتاريخ 2014/1/6م
ثالثا :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي علية د�ن تعديل .
رابعا :حرر هذا القرار من ( )7ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها
�الن�سخ الخري لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات النظامية �قد فو�س
ال�سركاء ال�سيد /حممد عبد اهلل �سعيد ال�سيد يف امتام هذه الجراءات �علية جري التوقيع.
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف ال�ل
ال�سم :عبد هللا سعيد السيد ال�سم :محمد عبد هللا سعيد السيد ال�سم :سلمان عبد هللا سعيد السيد
التوقيع
التوقيع
التوقيع
الطرف ال�ساد�س
الطرف اخلام�س
الطرف الرابع
ال�سم :نوره عبد هللا سعيد السيد
ال�سم :هدي سليمان صالح الحقباني
ال�سم :عبد العزيز عبد هللا سعيد السيد
التوقيع
التوقيع
التوقيع
�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35661012
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر ف1435/5/23هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم

قرار ال�شركاء بتعديل بن�د عقد تاأ�شي�س �شركة بيت االت�شاالت املحدودة
بتاريخ  1435/05/15هـ امل�افق  2014/03/16م
مقدمة � :سبق لل�سركاء املذكورين اأدناه :
�سركة جمموعة بيت التجارة القاب�سة ( �سركة م�ساهمة مقفلة ) مبوجب عقد تاأ�سي�س �سركة جمموعة
بيت التجارة القاب�سة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريــا�س برقم (  )1010084936بتاريخ
1412/01/17هـ �اثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب عدل الريا�س بال�سحيفة رقم  78/77من اجللد الثاين
ع�سر بالعدد  1042بتاريخ 1412/01/10هـ �مبوجب اأخر تعديل بال�سحيفة رقم  51عدد 2616من
املجلد 267لعام 1430هـ �املثبت لدي كاتب عدل �زارة التجارة يف 1430/ 11 / 26هـ
الأ�ستاذ /من�سور عبد الوهاب بن نا�سر العبداهلل العقيل� ،سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم
( ) 1009950872مقيم بالريا�س حي املحمدية �سارع العقلية الريا�س � 11421س ب 88441
تاأ�سي�س �سركة بيت الت�سالت املحد�دة مبوجب عقد تاأ�سي�س �سركة بيت الت�سالت ( ذات م�سئولية
حمد�دة ) املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم (  )1010094166بتاريخ 1412/11/01هـ
�اثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب عدل الريا�س بالعدد � 1361سحيفة رقم  39-38-37من اجللد
ال�ساد�س ع�سر بتاريخ 1412/08/14هـ �مبوجب اأخر تعديل بال�سحيفة رقم 106عدد  882من اجللد
 274لعام 1431هـ �املثبتة لدي كاتب عدل �زارة التجارة يف 1431/03/22هـ

�عليه فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة �فقا ملا يلي ا�ل  :يعترب التمهيد اأعله
جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار ثانيا  :تعدل املادة الثالثة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة باأغرا�س
ال�سركة �ذلك باإ�سافة الأن�سطة التالية:اإن�ساء �اإدارة �ت�سغيل ��سيانة مراكز البيانات �املراقبة
تاأجري العمالة املتخ�س�سة �املاهرة �العادية للغري للقطاعني العام �اخلا�س .ثالثا  :تبقي باقي مواد
�ن�سو�س عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل علي حالها د�ن تغري رابعا  :حرر هذا العقد من7
ن�سخ ا�ستلم كل �سريك منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى ل�ستكمال اإجراءات ت�سجيل �ن�سر القرار
لدى اجلهات املخت�سة � ،قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /عو�سة �سعيد احمد الحمري يف اإمتام الإجراءات
النظامية يف هذا اخل�سو�س .
ال�سيد  /من�سور بن عبد الوهاب العقيل
�سركة جمموعة بيت التجارة القاب�سة
�سركة م�ساهمة مقفلة
�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35680092
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر ف1435/5/26هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم

ADEL 2
UM AL-QURA

UM AL -QURA

عقــود
الشركات
عقود
شــركات93

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة مركز
داون� الطبي (ذات م�شئولية حمدودة)بت�ريخ يوم الأحد
 1435 / 05 /15هـ املوافق  2014 /03/16م
لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم :
-1ال�سيد  /يو�سف بن عبداهلل بن يو�سف العريني �سجل مدين رقم ( )1044317426طرف اأ�ل
-2ال�سيد /عبداهلل بن في�سل بن عبدالكرمي اخلمي�س �سجل مدين رقم ( )1059708709طرف ثاين
-3ال�سيد /خالد بن �سالح بن عبداهلل اخلطاف �سجل مدين رقم ( )1001167830طرف ثالث
تاأ�سي�س �سركة مركز دا�نا الطبي املقيدة بال�سجل التجاري مبحافظة البدائع حتت رقم ()1129003533
�تاريخ  1433 /10/ 29هـ �املوثق عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب العدل بالغرفة التجارية بالق�سيم
رقم ( )3-1عدد ( )107من ال�سبط رقم ( )34379447لعام � 1434حيث رغب ال�سركاء بتعديل املادة
(ال�سابعة) من عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة بـ (راأ�س املال) فقد قرر ال�سركاء تعديل العقد �فقا ملا يلي :
اأ�ل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من القرارثانيا  :تعديل املادة (ال�سابعة) من عقد تاأ�سي�س
ال�سركة اخلا�سة (براأ�س املال) لي�سبح �سياغتها على النحو التايل :حدد راأ�س مال ال�سركة بـ
( )5.000.000خم�سة مليني ريال مق�سمة اإىل ( )5.000خم�س اآل ف ح�سة نقدية مت�سا�ية القيمة
قيمة كل ح�سة ( )1.000األف ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
عدد احل�س�س قيمة احل�س�س الإجمايل
اإ�سم ال�سريك
2.700.000
1.000
2.700
يو�سف بن عبداهلل بن يو�سف العريني
1.500.000
1.000
عبداهلل بن في�سل بن عبدالكرمي اخلمي�س 1.500
800.000
1.000
800
خالد بن �سالح بن عبداهلل اخلطاف
5.000.000
5.000
الإجـــــــمــــــــــــــالــــــي
�يقر ال�سركاء اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �اأنه مت الوفاء بجزء من راأ�س مال ال�سركة عند
التاأ�سي�س اأما الباقي �قدره ( )4.950.000اأربعة مليني �ت�سعمائه �خم�سون ريال فهو عبارة عن
احل�س�س العينية املبينة اأدناه �يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولون م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة
اأمام الغري عن �سحة تقييم تلك احل�س�س �هي :

البيان
اأد�ية �لوازم طبية
اأجهزة �معدات طبية
ترميم املبنى �الأثاث

القيمة
850.000
2.017.000
2.083.000

ثالثا  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هى عليه د�ن تعديل .
رابعا  :حرر هذا القرار من ( )5ن�سخ ا�ستلم ال�سركاء ن�سختني منها للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /خالد بن اإبراهيم
بن نا�سر العريني يف اإمتام هذه الجراءات �عليه جرى التوقيع .
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف الأ�ل
ال�سم/خالد بن �سالح اخلطاف
ل�سم/عبداهلل بن في�سل اخلمي�س
ال�سم/يو�سف بن عبداهلل العريني
�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35643323
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1434/5/18هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س معدل �شركة طروق ال�شعودية اللبن�نية
للمق�ولت املحدودة
اأ�ل /اأ�سماء ال�سركاء
 .1ال�سيد /فادي عقل قا�سوف ,لبناين اجلن�سية يحمل اإقامة رقم (� )2007431253سادرة يف الريا�س
تاريخ امليلد 1957م مهنته م�ستثمر �يقيم يف الريا�س.
 .2ال�سيد /عبد العزيز بن اإبراهيم عبد العزيز اجلماز� ,سعودي مبوجب �سجل مدين رقم (1002125480
) تاريخ امليلد 1361/7/1هـ مهنته رجل اأعمال �يقيم يف الريا�س.
 .3ال�سيد /البري عبد اهلل قا�سوف ,لبناين اجلن�سية يحمل اإقامة رقم (� )2018659371سادرة يف
الريا�س تاريخ امليلد 1943م مهنته م�ستثمر �يقيم يف الريا�س.
 .4ال�سيد /فرا�س بن حممد بن �سليمان الر�ق� ,سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم
( )1014972077تاريخ امليلد 1391هـ مهنته مهند�س اأهلي �يقيم يف الريا�س.
ثانيا /ا�سم ال�سركة � “ :سركة طر�ق ال�سعودية اللبنانية للمقا�لت املحد�دة «� ,سركة ذات م�سئولية
حمد�دة .ثالثا /غر�س ال�سركة :القيام باأعمال املقا�لت العامة للمباين �الأعمال الكهربائية �امليكانيكية
�اللكرت�نية �اأعمال الأنفاق ��سبكات املياه �ال�سرف ال�سحي �حمطات ال�سخ �التنقية.
رابعا /املركز الرئي�سي لل�سركة :يكون املركز الرئي�سى لل�سركة فى مدينة الريا�س.
خام�سا /راأ�س املال  :حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ خم�سة ع�سر مليون �اأربعمائة �خم�سون األف
( )15.450.000ريال �سعودي مق�سم اإىل ( )1.030.000ح�سة ,قيمة احل�سة ( )15ريال مت توزيعها
على ال�سركاء كالأتي
اأ�سماء ال�سركــــــــــــــــــــــــــــــاء
فادى عقل قا�سوف
عبد العزيز اإبراهيم عبد العزيز اجلماز
البري عبد اهلل قا�سوف
فرا�س بن حممد بن �سليمان الر�ق
املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

عدد احل�س�س
430.025
412.000
136.475
51.500
1.030.000

قيمة احل�سة
15
15
15
15
15

الن�سبــــــة
%41.75
%40.00
%13.25
%5
%100

الإجمـــــــــايل
6.450.375
6.180.000
2.047.125
772.500
15.450.000

�يقر ال�سركاء اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.
�ساد�سا /اإدارة ال�سركة :تدار ال�سركة بوا�سطة جمل�س موؤلف من ( )5مدراء ,بعقد م�ستقل ,يعني ال�سريك
الأ�ل مديرين اثنني �يعني ال�سريك الثاين مديرين اثنني� ,يعني ال�سريك الثالث مدير �احد.
�سابعا /مدة ال�سركة  :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة (� )50سنة تبداأمن تاريخ قيدها بال�سجل التجارى
ثامنا /قرارات ال�سركاء :ت�سدر القرارات بالإجماع لتغيري اجلن�سية اأ� زيادة الأعباء املالية لل�سركاء
تا�سعا /ال�سنة املالية :تبداأ ال�سنة املالية احلالية لل�سركة اإعتبارا من 1435/2/29هـ املوافق
� 2014/1/1تنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق 2014/12/31م �تكون كل �سنة مالية بعد ذلك ()12
اإثني ع�سر �سهرا ميلديا.عا�سرا /توزيع الأرباح :توزع الأرباح �اخل�سائر على ال�سركاء بن�سبة
ح�س�سهم فى راأ�س املال بعد خ�سم امل�سر�فات �التكاليف �جتنيب  %10من الأرباح للإحتياطى
املن�سو�س عليه باملادة  176من نظام ال�سركات .حادي ع�سر /ال�سعارات  :توجه جميع ال�سعارات
بني ال�سركاء �ال�سركة بخطابات على عنا�ينهم.
�زارة العدل /كاتب العدل بالهيئة العامة لل�ستثمار احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط ملخ�س هذا
العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد  35400349من املجلد
ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/3/27هـ ��سلى اهلل على نبينا حممد اآله
��سحبه ��سلم

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة اإدراك ال�شعودية للمق�ولت (ذات م�شئولية حمدودة)
بت�ريخ 1415/1/10هـ املوافق 1994/6/19م

لقد �سبق للأطراف التالية ا�سما�ؤهم :
 -1ال�سيد  /عبد العزيز مطلق عبداهلل ال�سايعى � ,سعودى اجلن�سية ,مبوجب ال�سجل املدنى رقم
(( )1002875134طرف اأ�ل )
 -2ال�سيد  /نا�سر عبداهلل عبد الرحمن احل�سون �,سعودى اجلن�سية ,مبوجب ال�سجل املدنى رقم
()1081172759
(طرف ثانى)
تاأ�س�ست بتاريخ  1415/01/10هـ �املثبت عقد تا�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س يف ال�سحيفة بالعدد
� /2140/تاريخ  1414/10/09هـ �اخر قرار لل�سركاء ح�سب ما مت لدى كتابة العدل بالريا�س يف
ال�سحيفة  22عدد  3609من املجلد لعام  1432هـ �عليه جرى الت�سديق حتريرا يف  1432/01/30هـ
�حيث يرغب الطرف الثانى ال�سيد  /نا�سر عبداهلل عبد الرحمن احل�سون بالتنازل عن جزء من ح�س�سه
بعدد (� )1احد ح�سة �قيمتها ( )50000فقط خم�سون الف ريال لغري للطرف ال�ل ال�سيد  /عبد
العزيز مطلق عبداهلل ال�سايعى
فقد قرر بالجماع تعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س �فقا ملا يلى
اأ�ل  :يعترب هذا التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزا من هذا القرار
ثانيا  :تعديل املادة (ثانيا ) من عقد تا�سي�س ال�سركة �اخلا�سة (بالغرا�س) باإ�سافة الن�سطة التالية اىل
الن�سطة امل�سجلة (:مقا�لت عامة للمبانى �مقا�لت الطرق �اأعمال املياه �ال�سرف ال�سحى �الأعمال
الكهربائية �العمال امليكانيكية ��سيانة �نظافة �ت�سغيل املبانى �ت�سجري احلدائق �تنظيم املواقع
��سراء الأرا�سى لقاة مبانى عليها �ا�ستثمارها بالبيع اأ� اليجار ل�سالح ا�سركة)
رابعا  :تعديل املادة ال�سابعة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو
التاىل :
حدد را�س مال ال�سركة ب ( )500000فقط خم�سمائة الف ريال مق�سم اىل ( )10ح�س�س مت�سا�ية

القيمة  ,قيمة كل ح�سة ( )50000خم�سون األف توزيعها على ال�سركاء على النحو التاىل �ذلك بعد
تنازل الطرف الأ�ل ال�سيد  /نا�سر عبداهلل عبد الرحمن احل�سون عن جزء من ح�س�سه بعدد (� )1احد
ح�سة قيمتها ( )50000فقط خم�سون األف ريال لغري للطرف الأ�ل ال�سيد  /عبد العزيز مطلق عبداهلل
ال�سايعى لت�سبح احل�س�س كما يلى :
ا�سم ال�سريك

عدد احل�س�س

قيمة احل�سة

القيمة بالريال

الن�سبة املئوية

عبد العزيز مطلق عبداهلل ال�سايعى

7

50000

350000

%70

نا�سر عبداهلل عبد الرحمن احل�سون

3

50000

150000

%30

الجماىل

10

-----

500000

%100

�يقر ال�سركاء باأنه مت توزيع حل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء برا�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س
خام�سا  :تبقى مواد العقد ال�سا�سى التى مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل
�ساد�سا � :سدر هذا القرار من (اأربع) ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الخرى
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /عبد العزيز
مطلق عبداهلل ال�سايعى يف امتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .
الطرف الثاين
الطرف الأ�ل
ال�سم:عبد العزيز مطلق عبداهلل ال�سايعى
ال�سم:نا�سر عبداهلل عبد الرحمن احل�سون
التوقيع
التوقيع
�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35641758
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1434/5/18هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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1436-2-23هـ

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �سموخ امل�ستقلة للمقاوالت
اأول  :اأ�سماء ال�سركاء :
 -1ال�سيد /م�سعود بن مرزوق بن را�سد اخلمي�سي ,مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1058593805وتاريخ 1416/1/2 :هـ
�سادر من جدة  ,ومهنته متقاعد  ,تاريخ امليالد  1396/7/1هـ  ,ويقيم يف مدينة جدة  ,حي احلمدانية  ,بجوار قاعة فرح ,
ويبلغ من العمر ت�سعة وثالثون �سنه (طرف اأول)
 -2ال�سيد /حممد بن �سلمي بن م�سلم اخلمي�سي احلربي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ()1030797391
وتاريخ 1411/3/5هـ � ,سادر من جده ومهنته :طالب ويقيم يف مدينة جدة  ,حي احلمدانية  ,بجوار قاعة فرح تاريخ
امليالد 1395/10/8هـ ويبلغ من العمر :اأربعون �سنة (طرف ثاين)
التمهيد:
ثانيا :ا�سم ال�سركة � :سركة �سموخ امل�ستقلة للمقاولت
ثالثا اأغرا�س ال�سركة  :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :
 -1مقاولت عامه للمباين ال�سكنية والتجارية والتعليمية والرتفيهية وال�سحية واحلكومية ونظافتها ومقاولت اأعمال
الت�سطيب والرتميم والديكور واأعمال الكهرباء ومتديداتها واأعمال الدهانات والطرق والأر�سفة والزفلته واجل�سور
وت�سغيل ونظافة واإدارة املن�سئات واملباين احلكومية والتجارية وال�سكنية و�سيانتها و�سراء الأرا�سي بق�سد البناء
عليها وا�ستثمارها وتطويرها بالبيع والإيجار ل�سالح ال�سركة .
 -2اأعمال التعدين ورمل ال�سيليكا وعمل الك�سارات واإنتاج البح�س ومواد البناء .
 -3جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وال�ساحنات واملقطورات واملعدات الثقيلة الغري زراعيه وقطع غيارها
وا�ستريادها وت�سديرها وتاأجريها واإ�سالحها و�سيانتها.
 -4جتارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س اجلاهزة واخلردوات واأدوات الزينة والألعاب والكلف والإك�س�سوارات.
 -5جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملعدات والأدوات الكهربائية وال�سحية وال�سناعية وا�ستريادها وت�سديرها.
 -6اإقامة ور�س �سيانة لل�سيارات واملعدات الثقيلة و�سمكرتها .
 -7النقل العام والنقل الربي والنقل املدر�سي للطالب واملعلمات ونقل املهمات ونقل الب�سائع البحرية واجلوية
 -8تـجـارة الـجـملة والتـجزئة فـي ال�سرياميك والرخـام والـخـزف والـبـالط والبـور�سـالن ومـعـدات الـبـنـاء والــمـواد
ال�سحية والأدوات الكهربائية .
 -9م�سنع اخلر�سانة اجلاهزة وم�سانع مواد البناء .
 -10ت�سويق للغري ووكالت جتارية يف جمال اأن�سطة ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت .
رابعا  :املركز الرئي�سي لل�سركة  :جدة
خام�سا اإدارة ال�سركة :اتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ( الطرف الأول ) وملدير ال�سركة كافة ال�سلطات
وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة :
اأ( -يدير ال�سركة ال�سريك الأول ال�سيد( /يدير ال�سركة ال�سريك الأول ال�سيد /م�سعود بن مرزوق بن را�سد اخلمي�سي
يف �سجل مدين رقم ( )1058593805وله احلق يف جميع ال�سالحيات و القيام بكافة اأعمال ال�سركة واإدارتها وو�سع
�سيا�ستها العامة والهيمنة على م�ساحلها ويكون لها مبا�سرة كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لتنفيذ اإغرا�سها
ومتثيل ال�سركة يف عالقتها مع الغري واأمام املحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل وكتابات العدل ومكاتب
العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والبتدائية وجلان ت�سوية املنازعات امل�سرفية واللجان الزكوية والقانونية
وكافة اللجان واجلهات والهيئات الق�سائية واحلكومية الأخرى واللجان الطبية ال�سرعية وهياأت التحكيم والمارات
والوزارات واحلقوق املدنية وهيئة التحقيق والدعاء العام وال�سرطة واملرور واجلوازات والأمانات والبلديات وجميع
اجلهات احلكومية وله حق التنازل عن �سحائف الدعوى وحق اإقامة الدعوى و�سماعها واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة
واملخال�سة وال�سلح والتنازل والإقرار والإنكار وقبول اليمني والأحكام وطلب اليمني ورده والمتناع عنه والقرارات
والدعاء بالتزوير وتنفيذ الأحكام وطلب املنع من ال�سفر وتقدير الإنهاءات والتظلمات وحت�سيل حقوق ال�سركة واإعطاء
املخال�سات ب�سددها والوفاء بالتزاماتها وت�سديد ديونها وقب�س وبذل الثمن وقب�س ما يح�سل من التنفيذ والإجابة
واجلرح وتوريد ال�سهود والبيانات والر�سا وتقدمي الطلبات با�سم ال�سركة والتوقيع عليها وتبليغها وت�سليمها وا�ستالمها
واملطالبة بحقوق ال�سركة لدى الغري وا�ستالمها وا�ستالم وت�سليم ال�سجالت التجارية والرتاخي�س وال�سكوك وامل�ستندات
واملخال�سات والأوراق التجارية  ,ولها حق التعاقد با�سم ال�سركة ونيابة عنها واإجراء اأي تعديالت تطراأ عليها مبا يف ذلك
اأي م�ستندات ذات �سلة كرهن احل�سابات وال�سمانات العقارية والأر�سدة واحل�سابات اجلارية وال�ستثمارية بجميع
اأنواعها وال�سمانات البنكية واأ�سهم ال�سركات ورهنها واأي م�ستندات �سمان اأخرى واأي قرو�س من ال�سركة ب�سفتها
�سريكاً واتفاقيات اإعطاء الأولوية لديون الغري وما يف حكم ذلك وال�سماح للغري با�ستخدام كل جزء من الت�سهيالت املمنوحة
لل�سركة اأو ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة واإ�سدار الوكالت نيابة عن ال�سركة وتقدمي ال�سمانات والكفالت والوثائق
واملالحق التي تكون لزمة لإنفاذ ال�سمانات والكفالت وال�ستئجار و التاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�سابات البنكية
واإدارتها واإقفالها وعمل بطاقات ال�سراف الآيل وجتديدها واإدخال الأرقام ال�سرية وا�ستالم احلوالت وال�سيكات و�سرفها
وجتيريها وحتريرها وا�ستالم العوائد واملبالغ والتعوي�سات وقب�س اأي اأرباح تنتج منها والتوقيع على الإعتمادات
والتحويالت ومل�ستندات املالية وال�سحب والإيداع لدى البنوك وتعيني املفو�سني بالتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات
والكمبيالت وال�سندات لأمر وال�سيكات وجتيريها لنف�سه اأو للغري وكافة املعامالت امل�سرفية وتوقيع التفاقيات واإجراء
كافة املعامالت امل�سرفية الالزمة لن�ساط ال�سركة مبا يف ذلك الرهن للعقار اأو املنقول اأو الأ�سهم وله حق اإبرام عقود
البيع وال�سراء والإفراغ والإيجار والقيام نيابة عن ال�سركة ب�سراء الأرا�سي والعقارات واملنقولت واملمتلكات والإفراغ
والتهمي�س والرهن وفك الرهن لأي من اأمالك ال�سركة لدى املحاكم وكتاب العدل والقبول به وحتديد الثمن والإقرار
بقب�سه ولها احلق يف بذل وقب�س الثمن كما لها احلق يف جتزئة الأرا�سي والعقارات وتق�سيمها ودجمها واإ�سدار �سكوك
لها وتعديلها واإ�سدار قرارات الذرعة واإبرام كافة الت�سرفات الناقلة للملكية يف كافة اأموال ال�سركة املنقولة والثابتة
اأياً كان موقعها وهيئتها لتحقيق اأغرا�س ال�سركة ولها احلق يف فتح املحافظ ال�ستثمارية يف البنوك ال�سعودية وله حق
بيع و�سراء الأ�سهم ل�سالح ال�سركة وعلى األ ي�سمل ذلك الو�ساطة فيها كما لها حق تعيني املدراء واملوظفني والعمال
وعزلهم وطلب التاأ�سريات وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم ومكافاآتهم
والقرو�س التي متنح لهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفالت وجتديد الإقامات وعمل خروج وعوده وعمل خروج نهائي
ونقل املعلومات و حتديث البيانات وتعديل املهن والتبليغ عن الهروب واإلغاء بالغات الهروب وا�ستخراج ك�سف بيانات
العمال (برنت) ومراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين وفيما يخ�س اجلهات الأمنية ومراكز ال�سرطة وفيما يخ�س مكتب
العمل والعمال وتعديل املهن وحتديث بيانات العمال وا�ستخراج رخ�س العمل وجتديدها واإنهاء اإجراءات العمالة لدى
التاأمينات الجتماعية  ,وو�سع �سيا�سات ال�سركة يف كافة الأمور الأخرى املتعلقة مبوظفي وم�ستخدمي ال�سركة كما لها
حق التوقيع على الرهون ل�سالح البنوك احلكومية والأهلية و�سناديق التنمية و�سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية
والزراعية وال�ستثمارية والبيع وال�سراء والإفراغ وقبولها وال�ستالم والت�سليم وتعيني وعزل وممثلي ال�سركة ووكالتها
وم�ست�ساريها القانونيون واملحامني واإبراء والإ�سقاط كما لها حق تاأ�سي�س �سركات اأخرى مملوكة لل�سركة بالكامل داخل
اأو خارج اململكة اأو ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س �سركات اأخرى داخل اأو خارج اململكة اأو الن�سحاب من هذه ال�سركات
وبيع ح�س�س ال�سركة يف هذه ال�سركات اأو �سراء ح�س�س فيها اأو يف �سركات قائمة اأو زيادة راأ�س مالها اأو اإنقا�سه �سواء

�ساهمت ال�سركة يف الزيادة اأم ل وا�ستالم الأرباح ومتثيل هذه ال�سركة اأو ال�سركات الأخرى التي مل ت�سارك فيها جمعيات
ال�سركاء وامل�ساهمني واجلمعيات التاأ�سي�سية التحويلية واجلمعيات العامة العادية وغري العادية والت�سويت نيابة عن
ال�سركة يف ال�سركات التي ت�سارك فيها وت�سمية ممثلي ال�سركة يف كل ذلك والتوقيع نيابة عن ال�سركة اأو ال�سركات التي
ت�سارك فيها على جميع قرارات ال�سركة وامل�ساهمني والتوقيع على التفاقيات والندماج وال�ستحواذ وال�سكوك اأمام
كاتب العدل واجلهات الر�سمية واإجراء اأي تعديل على عقود تاأ�سي�س هذه ال�سركة اأو ال�سركات التي ت�سارك فيها اأياً كان
نوع هذا التعديل وتوقيع على حما�سر الجتماعات يف هذه ال�سركات والتي تكون لزمة لإنفاذ هذه التعديالت مبا يف ذلك
قرار ال�سركاء يف هذه بالتحول على م�ساهمة مقفلة وتوقيع قرارات ال�سركاء اخلا�سة بتعيني املدراء يف هذه ال�سركات اأو
عزلهم والقيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ستخراج ال�سجالت والرتاخي�س لهذه ال�سركات وا�ستالمها
وفتح ال�سرتاكات لدى الغرفة التجارية ومراجعة الغرفة التجارية والتوقيع على جميع امل�ستندات لدى الغرفة التجارية
وتوكيل من يراه منا�سبا للتوقيع لدى الغرفة التجارية  ,كما له احلق يف اإعداد وت�سليم العطاءات وتقدمي ال�سمانات
والتوقيع على العقود با�سم ال�سركة ونيابة عنها لدى جميع ال�سلطات احلكومية املخت�سة وهيئات القطاع اخلا�س والغري
خا�س والتخلي�س على ب�سائع ال�سركة ونيابة عنها لدى جميع ال�سلطات احلكومية املخت�سة اخلا�سة بذلك وتوقيعها
وا�ستالم الطرود الربيدية والهيئة العامة لال�ستثمار واللجان امل�سرفية واإبرام عقود الإيجار و ال�ستئجار وا�ستالم
الأجرة والتاأمني على ممتلكات ال�سركة وح�سابات الأرباح واخل�سائر والقيام بكل ما يلزم القيام به اإنفاذ ًا لأي نظام جديد
اأو تعديل لنظام اأو لوائح قائمة اأو تعليمات من اجلهات املخت�سة وتاأ�سي�س واإلغاء الهواتف واخلدمات باختالف اأ�سكاله
واأنواعه لدى �سركة الت�سالت ال�سعودية و�سركة احتاد الت�سالت و�سركة زين و�سركة الكهرباء ال�سعودية و�سركة
املياه الوطنية والتفاق مع ال�سركات الأجنبية للح�سول على وكالت منها وت�سجيلها لدى اجلهات املخت�سة وت�سجيل
العالمات التجارية لدى وزارة التجارة وحجز الأ�سماء التجارية وت�سجيل العالمات التجارية والعرتا�س على الت�سجيل
وللمديرة يف حدود �سالحياتها املذكورة عاليه اأن توكل واح ًد اأو اأكرث من الغري وعزله واإعطاء الوكيل حق توكيل الغري
وعزله  ,ومراجعة �سندوق املوارد الب�سرية والتعاقد معه .
ب) عزل املديرين :
يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني ( يف عقد ال�سركة ) دون اإخالل بحقهم يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو
يف وقت غري لئق.
�ساد�سا  :راأ�س املال :
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ ( )100,000مائة األف ريال فقط مق�سم اإىل ( )10ح�س�س عينية مت�ساوية القيمة  ,قيمة كل ح�سة
( )10,000ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي -:
عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة اإلجمالية

النسبة

اسم الشريك
1

مسعود بن مرزوق بن راشد الخميسي

5

10.000

50.000

%50

2

محمد بن سلمي بن مسلم الخميسي الحربي

5

10.000

50.000

%50

10

-

100.000

%100

االجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة  ,كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية
ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري  ,عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة كالتايل -:
بيان نوع األصل

العدد

القيمة بالريال

 -1مكاتب

4

40,000

 -2أجهزة حاسب آلي

3

16,000

 -3اثاث مكتب

-

40,000

 -4طابعة وأدوات مكتبية

-

4.000

�سابعا  :الأرباح واخل�سائر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سرفات العمومية والتكاليف على النحو التايل-:
 -1جتنب ن�سبة قدرها  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة ()176من نظام
ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال .
 -2الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال وما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطيات اأخرى اأو
ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية.
 -3يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم ترحليها لل�سنة
املالية ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة .
واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة خم�سني يف املائة من راأ�س مالها وجب على املدير ال�سركة دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل
تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف
حلها ول يكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً اإل اإذا �سدر طبقاً للمادة ( )173من نظام ال�سركات ويجب يف جميع
الأحوال �سهر هذا القرار بالطرق املن�سو�س عليها يف املادة ( )164من نظام ال�سركات واإذا ا�ستمرت ال�سركة يف مزاولة
ن�ساطها دون �سدور قرار با�ستمرارها بال�سرط املتقدم اأوحلها اأ�سبح ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون
ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطل بحلها .
ثامنا  :مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 25سنه  .تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائياً ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر
اأحد ال�سركاء الآخر برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب
م�سجل على عناوينهم.
تا�سعا الإخطارات :
توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأ وبينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل
احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ( )9من هذا العقد.
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2563/35793541وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/20هـ .
كاتب العدل

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )

4

اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
ال�سنة  90العدد AL -QURA 4452

تجـــارية
UMعقــود
الشركات
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UMالمحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م
الجمعة 3
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ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة مبارك �شعيد باقطيان و�شريكه املحدودة
تطبيقا لأحكام املادتني  164،161من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م 6/وتاريخ 1381/3/22هـ
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :
 -1ال�سيد  /مبارك بن �سعيد بن عبيد باقطيان � ،سعودي اجلن�سية  -مبوجب �سجل مدين رقم (. )1000763563
طرف اأول
 -2ال�سيدة  /نور �سالح �سامل عماري � ،سعودية اجلن�سية  -مبوجب �سجل مدين رقم (.)10000763571
طرف ثانـي
متهـــــــيد
حيث ميتلك الطرف الأول موؤ�س�سة فردية م�سجلة مبدينة جدة مبوجب �سجل جتاري رقم ( ) 4030007871بـتـاريـخ
 1393/8/6هـ  ،وترخي�س املعادن الثمينة رقم (  ) 12/40300013وتاريخ 1407/03/09هـ وفرع موؤ�س�سة فردية
م�سجلة مبدينة جدة مبوجب �سجل جتاري رقم (  ) 4030037959وتاريخ 1401/03/04هـ وترخي�س املعادن
الثمينة رقم (  ) 11 / 40300076وتاريخ 1407/02/10هـ وفرع موؤ�س�سة فردية م�سجلة يف مدينة جدة مبوجب �سجل
جتاري رقم (  )4030055604وتاريخ 1407/04/15هـ و ترخي�س املعادن الثمينة رقم (  ) 11 / 40300098وتاريخ
1407 /2/10هـ  ،وقد مت تقييم املوؤ�س�سة مببلغ (  200،000ريال �سعودي ) ورغب يف حتويلها اإىل ( �سركة مبارك �سعيد
باقطيان ) مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك بدخول ال�سيدة  /نور �سالح �سامل عماري � ،سعودية اجلن�سية
مبوجب �سجل مدين رقم ( ) 10000763571وقد اأقر الطرف الثاين يف هذا العقد بالدخول يف هذه ال�سركة اجلديدة بح�سة
ت�ساوي ( )%10من راأ�س مال ال�سركة  ،ويرغب ُ
ال�سركاء يف الحتفاظ با�سم ورقم وتاريخ ال�سجل التجاري وتراخي�س
املعادن الثمينة للموؤ�س�سة عند حتويلها اإىل �سركة وعليه فقد اأتفق الأطراف املذكورين على تكوين �سركة مبارك �سعيد
باقطيان �سـركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم(م)6/
وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته وفقاً لل�سروط التالية:
اأول:اأ�سم ال�سركة� ( .سركة مبارك �سعيد باقطيان و�سريكه املحدودة )
ثانياً  :اأغرا�س األ�سركة  .اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها :
 .جتارة اجلملة والتجزئة يف الذهب والف�سة و املجوهرات والأحجار الكرمية وا�ستريادها وت�سديرها .
 .اخلدمات التجارية  :تعهدات جتارية – ا�سترياد يف اأغرا�س ال�سركة و الت�سدير – وكالة جتارية بعد ت�سجيلها يف �سجل
الوكالت التجارية وفقاً للنظام .
� .سراء وبيع ومتلك وا�ستئجار الأرا�سي وتطويرها وتق�سيمها وتخطيطها واإن�ساء الوحدات ال�سكنية والتجارية
والرتفيهية املختلفة من فلل وجممعات جتارية و�سناعية وم�ستودعات ومعار�س جتارية واأبراج �سكنية ومكتبية
وا�ستثمارها بالإيجار اأو البيع ل�سالح ال�سركة .
 .الإن�ساء والتملك والت�سويق والإيجار وال�ستئجار والإدارة للم�ستودعات والـمعار�س التجارية والفنادق واملطاعم
والـبوفيهات والـمنتجعات ال�سياحية والقرى ال�سياحية والوحدات ال�سكنية والفندقية والـمراكز الرتفيهية ل�سالح
ال�سركة والـمدن ال�سكنية.
 .ت�سويق املخططات ال�سكنية والتجارية ل�سالح ال�سركة .
 .مـقـاولت عـامـة ( الإن�ساء  -الرتميم  -الهدم ) للمبانـي ال�سكنية والتجارية والـتعـليـمـية والـتـرفـيـهية وال�سحية
و�سيانتها و نظافتها.
 .اأعمال املقاولت الفرعية التخ�س�سية للنجارة والليا�سة والكهرباء واحلدادة والتكيف والبالط والرخام والزجاج
والأملونيوم والدهان والأدوات ال�سحية وال�سباكة .
وذلك بعد احل�سول على الت�ساريح الالزمة من اجلهات املخت�سة متى تطلب ذلك .
ثالثاُ  :املركز الرئي�سي  .يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج
امللكة العربية ال�سعودية متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة اأغلبية جمعية ال�سركاء.
رابعا :الإدارة .يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ال�سيد  /مبارك بن �سعيد بن عبيد باقطيان ()1000763563
ويراأ�سه  ،وال�سيد  /عبدالعزيز بن مبارك بن �سعيد باقطيان �سجل مدين رقم (  ) 1000763613نائبا له ويكون لهم لتمثيل
ال�سركة يف عالقاتها مع الغري  ،ويتم حتديد اأتعاب ال�سيد  /عبدالعزيز بن مبارك بن �سعيد باقطيان بعقد م�ستقل  ،ولهم
اأن يعني مدير لل�سركة من ال�سركاء اأو الغري بعقد م�ستقل ويذكر به �سالحيات املدير املعني من ال�سركاء اأو الغري ومدة
تعيينه ومكافاآته وفقاً لعقد تعيينه.
خام�سا  :راأ�س املال .حدد راأ�س مال ال�سركة بـــ ( 200،000ريال) مائة األف ريال مق�سم اإلـــــى ( 200ح�سة) عينية
مت�ساوية القيمة  ،قيمة كل ح�سة ( 1000ريال) مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل -:
عدد
الحصص

االسم

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 ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .
�سابعا  :ال�سنة املالية  :تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف1436/3/9هـ
املوافق2014/ 12/ 31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهر ًا .
ثامنا :تاريخ بدء ال�سركة وانتهائها  :تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ولفرتة مدتها (25عاماً) .
تا�سعا  :قرارات ال�سركاء  :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�سمال ال�سركة
وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه
حل�سور اجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سج ًال خا�ساً تدون فيه
حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على حم�سر والقرارات املتخذة.
عا�سرا �سكل التبليغات  :بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء .
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2522/35780582وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/16هـ .
كاتب العدل

قرار ال�شركاء يف �شركة �شرار ال�شعودية للمقاوالت
( �شركة ذات م�شئولية حمدودة)
بتعديل بع�س بنود عقد التاأ�شي�س
بتاريخ 1435/4/5هـ املوافق 2014/2/5م
لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم:
( طرف اأول )
 )1ال�سيد /عماد الدين بن جالل ر�ستم بابان
( طرف ثاين )
 )2ال�سيد /وليد بن اأمني بن ابراهيم �سمان
تاأ�سي�س �سركة �سرار ال�سعودية للمقاولت(ذات م�سئولية حمدودة) �سجل جتاري رقم)4030208821(:
وتاريخ1425/12/1:هـ وم�سدره جده مبوجب عقد تاأ�سي�سها املوثق لدى كاتب عدل جدة حتت رقم (� )152سحيفة
رقم  121جملد (/11ع /ر) بتاريخ1432/1/9:هـ .
وحيث اأن (الطرف الثاين) ال�سريك  /وليد بن اأمني اإبراهيم �سمان  ،والذي ميتلك عدد  500ح�سة يف ال�سركة  ،رغب يف
التنازل بالبيع عن جميع ح�س�سه يف ال�سركة بذات قيمتها ال�سمية لل�سيد /جالل بن عماد بن جالل بابان ك�سريك جديد
وحيث اأن ال�سريك اجلديد املتنازل اإليه بالبيع قد قام ب�سداد قيمة احل�س�س املباعة لل�سريك املتنازل وا�ستلم ال�سريك
املتنازل قيمة احل�س�س املباعة ويعترب تواقيعهم على هذا القرار اإقرار ًا منهما بقب�س القيمة وخمال�سة نهائية.
ال�سابق جزء ًا ل يتجزاأ من هذا القرار .
وحيث اأن الأطراف املذكورين اأعاله قد رغبوا يف تعديل مقدمة العقد واملادة ال�ساد�سة واملتعلقة براأ�س املال .
فقد قرر ال�سركاء اللذين ميلكون كامل راأ�س مال ال�سركة بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة كالتايل :
اأو ًل :يعترب التمهيد التمهيد املقدم اأعاله جزء ًا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً :تعديل مقدمة العقد لي�سبح بعد التعديل كالتايل:
 -1ال�سيد /عماد بن جالل ر�ستم بابان �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ()1001019825
بتاريخ1402/3/22 :هـ �سادرة من الريا�س ومهنته رجل اأعمال تاريخ امليالد 1376/7/1هـ ومقيم يف ا لريا�س.
 -2ال�سيد /جالل بن عماد بن جالل بابان � ،سعودي اجلنية مبوجب �سجل مدين رقم ( )1001019858تاريخ انتهاء :
1436/10/13هـ �سادرة من الريا�س ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 1395/7/1هـ ومقيم يف الريا�س.
ثالثاً : :تعديل املادة ال�ساد�سة من عقد التاأ�سي�س واملتعلقة براأ�س املال لت�سبح بعد التعديل كما يلي :
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ  1.000.000ريال ( مليون ريال �سعودي ل غري ) مق�سم اإلـى 1.000األف ح�سة نقدية قيمة
كل ح�سة  1000ريال مت توزيعها علي ال�سركاء احلاليني كالتايل-:

قيمة الحصة
الواحدة بالريال

نسبة الحصة في
رأس المال

اإلجمالي ريال

1000

190,000

%95

نور صالح سالم عماري

10

1000

10,000

%5

م

المجموع

200

1000

200,000

%100

مبارك سعيد عبيد باقطيان

190

ويقر ال�سركاء بتوزيع احل�س�س فيما بينهم والوفاء بكامل قيمتها  ،ويقر ال�سركاء بت�سامنهم اأمام الغري عن �سحة تقييم
احل�س�س العينية املبينة يف اجلدول التايل :
نوع األصل

القيمة بالريال

اآلالت ومعدات

200,000

اإلجمالي

200,000

�ساد�سا :الأربـاح والـخـ�سـائـر  .تـوزع اأربـاح الـ�سـركـة الـ�سـنـويـة الـ�سـافـيـة بـعـد خـ�سـم الـمـ�سـروفـات الـعـمـومـيـة
والـتـكـالـيـف كـمـا يـلـي-:
 )1جتنب ن�سبة قدرها ( ) %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي املطلوب مبقت�سى النظام ويجوز وقف جتنيب
الحتياطي متى بلغ يف جمموعه ن�سف راأ�س مال ال�سركة .
 )2يوزع الباقي على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء بالإجماع تكوين احتياطات اأخرى
اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
 )3يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة املالية
التالية ول يتم توزيع اأرباح فيما بعد اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سائر واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�س املال وجب
دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سائر 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 بالإجماع واإذا

اسم الــشــريــــك

مجموع قيمة
عدد الحصص قيمة الحصة
الحصص بالريال
بالريال

النسبة المئوية

1

السيد /عماد بن جالل رستم بابان

500

1000

500.000

% 50

2

السيد /جالل بن عماد بن جالل بابان

500

1000

500.000

%50

1.000

1000

500.000

%100

االجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم وانه مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة كامال عند التاأ�سي�س
رابعاً :تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي بدون تعديل .
خام�ساً :حرر هذا القرار من ( )7ن�سخ احتفظ كل طرف بن�سخة للعمل مبوجبها وخ�س�ست الن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات الر�سمية اإمتاماً لالإجراءات النظامية واإثباتاً ملا اأتفق عليه بني الأطراف امل�سار اإليهم اعاله .
هذا وقد فو�س ال�سركاء مكتب ن�سال حممد عطا لال�ست�سارات القانونية لإمتام الإجراءات النظامية الالزمة لتعديل عقد
تاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نياب ًة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
واهلل ويل التوفيق .

ال�سريك الأول  /عماد الدين بن جالل ر�ستم بابان
ال�سريك الثاين اجلديد  /جالل بن عماد بن جالل بابان
ال�سريك املتخارج  /وليد بن اأمني بن اإبراهيم �سمان

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2497/35774002وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/15هـ .
كاتب العدل

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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قرار ال�سرك�ء رقم ( )1بتعديل عقد ت�أ�سي�س �سركة ديره ال�سعودية للتنمية املحدودة
بتعديل بع�س بنود عقد الت�أ�سي�س بت�ريخ 1435/5/22هـ
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سماءهم:
(طرف اأول)
 -1ال�سيد /عمرو قي�س جليدان
 -2ال�سيد /معت�سم املعتزباهلل خا�سقجي (طرف ثاين)
( طرف ثالث)
� -3سركة اأجماد الدار املحدودة
تاأ�سي�س �سركة ديره ال�سعودية للتنمية املحدودة  -ذات م�سئولية حمدودة –املقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )4030170054وتاريخ 1428/05/23هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل جدة رقم ( )20من جملد�/13س/م
ب�سحيفة( )20وتاريخ 1428/02/16هـ .
متهيد
حيث اأن الطرف الثاين ال�سيد /معت�سم املعتز باهلل خا�سقجي ,قد تنازل بالبيع عن جميع ح�س�سه يف راأ�س مال ال�سركة
وعددها ( )165مائة وخم�سة و�ستون ح�سة نقدية وقيمتها ( )165,000مائة وخم�سة و�ستون األف ريال ومتثل ن�سبة
 %33من اإجمايل ح�س�س ال�سركاء بيعاً ناجز ًا اإىل �سركة اأجماد الدار املحدودة .
وقد وافق الطرف املتنازل له على هذا التنازل واآلت اإليه ملكية احل�س�س املتنازل عنها والتي متثل ن�سبة  %33من اإجمايل
ح�س�س ال�سركاء مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وحيث رغب ال�سركاء تعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س اخلا�سة بخروج �سريك ودخول �سريك لل�سركة ,لذا فقد قرر
ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء الذين ميلكون ( )500خم�سمائة ح�سة نقدية متثل ن�سبة
 %100من راأ�س املال.
وعليه فقد قرر ال�سركاء وهم بكامل اأهليتهم املعتربة �سرعاً ونظاماً على تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة بالإجماع وفقاً ملا
يلي:
ً
اأو ًل :يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياُ :تعديل مقدمة العقد لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم:
 -1الطرف الأول� :سركة اأجماد الدار املحدودة -ذات م�ســئولية مـحـدودة -املقيدة بال�ســـجل التجـاري رقم
( )4030165678بتاريخ 1427/11/27هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل جدة رقم ( )169من جملد�/9س/م
ب�سحيفة ( )183وتاريخ 1427/10/27هـ . ,
 -2الطرف الثاين :ال�سيد/عمرو قي�س اإبراهيم جليدان � ,سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( )118042وتاريخ
1412/11/28هـ �سادرةمن جدة  ,و�سجل مدين رقم ( )1036314431ومهنته تاجر و تاريخ ميلده 1395/8/17ويقيم
يف مدينة جدة.
ثالثاً :راأ�س املال :
حدد راأ�سمال ال�سركة ب ( )500.000خم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل ( )500خم�سمائة ح�سة نقدية مت�ساوية
القيمة  ,قيمة كل ح�سة ( )1000األف ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل-:
أسماء الشركاء

عدد الحصص النقدية

قيمة الحصة

اإلجمالي بالريال

النسبة

 -1شركة أمجاد الدار المحدودة

330

1000

330.000

%66

 -2السيد/عمرو قيس إبراهيم جليدان

170

1000

170.000

%34

اإلجمــــــــــــــالي

500

..........

500.000

%100

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.
رابعا:تعديل املادة ( عا�سر ًا) فقرة (اأ) واخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو التايل:
يدير ال�سركة ال�سيد/فايز بن عبداهلل احلربي( ,)1001472222وله يف ذلك كامل ال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة مبا
يتفق مع اأغرا�سها وحتقيق اأهدافها واإجراء كافة الت�سرفات واملعاملت وي�سمل ذلك ال�سلحيات وال�سلطات على �سبيل
املثال ل احل�سر:
ر�سم وتوجيه ال�سيا�سة املالية والتجارية لل�سركة وله يف �سبيل ذلك اأن يحدد ويعتمد كافة امل�سروفات والنفقات اللزمة
ملختلف مرافق واأعمال ال�سركة واإبرام وتعديل واإجراء عقودوم�سارطات التحكيم والتوقيع باإ�سم ال�سركة والقبول بها
واإبرام عقود الإيجارات والتاأجري والتوقيع على عقود م�ساركة ال�سركة يف �سركات اخرى للتملك وله بهذه ال�سفة على
�سبيل املثال ل احل�سر :القيام بجميع اأعمال ال�سركة وله حق البيع وال�سراء والإفراغ وقبول الفراغ وقب�س الثمن
ودفعه وا�ستلم التعوي�سات وذلك كله فيما يحقق اأغرا�س ال�سركة ,وتهمي�س وتعديل ال�سكوك وا�ستخراج بدل الفاقد
منها والق�سمة والفرز وطلب تعديل حدود الأرا�سي وا�ستخراج حجج ال�ستحكام وا�ستلمها وله متثيل ال�سركة يف
كلعلقاتها جتاه الغري من �سخ�سيات معنوية اأو طبيعية وكافة اجلهات الق�سائية واحلكومية والغري احلكومية والفراد
وال�سركات واملوؤ�س�سات بكافة اأنواعها داخل اململكة وخارجها واأمام كافة املحاكم ال�سرعية وكتاب العدل وديوان املظامل
واجلهات والدوائر الر�سمية على اختلف اأنواعها ودرجاتها وجلان العمال وغريها من اللجان والهيئات احلكومية
وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية ووزارة التجارة وال�سناعة والثقافة والإعلم والنقل والغرف التجارية واجلوازات
والعمل والإ�ستقدام واخلارجية ومراجعة املطارات والدفاع املدين وم�سلحة الزكاة والدخل و�سندوق التنمية العقاري
وال�سناعي وبنك الت�سليف واجلمارك واملرور والإت�سالت والكهرباء واملياه والتعاقد مع ال�سركات واملوؤ�س�سات واملكاتب
الهند�سية واملقاولني والأفراد وعمل الرخ�س والت�ساريح واإ�ستخراج التاأ�سريات واإ�ستلمها واإ�سدار الإقامات وتعديل
املهن والتجديد واخلروج النهائي والعودة ونقل الكفالت والرتحيل و�سهادات عدم الإ�ستفادة واإ�ستقدام الأيدي العاملة
وعمل ال�سجلت وال�سطب والتعديل والإلغاء  ,ويقدم باإ�سم ال�سركة الطلبات و الأوراق و امل�ستندات ويبلغ و يتبلغ و
يت�سلم من اأي جهة كانت وله حق املرافعة و املدافعة عن كل دعوى تتعلق بال�سركة مع اأي كان �سواء كانت مدعية اأو
مدعى عليها وح�سور اجلل�سات وطلب حلف اليمني والإبراء واملخال�سة واجلرح والتعديل والإقرار والإنكار واملنع من
ال�سفر واحلجز وتوريد ال�سهودوالبينات والر�سا والإعرتا�س وتنفيذ الأحكام والإ�ستئناف والإجابة والق�سمة والفرز
والرتا�سي واملناقلة و يطالب بكل حقوق ال�سركة عند الغري والقب�س والت�سلم حل�ساب ال�سركة ويقوم بالوفاء باإلتزامات
ال�سركة من اأموالها وعلى ح�سابها وذلك ب�سفته مدير ال�سركة ,وله حق توكيل الغري يف ذلك مبوجب وكالت يجرى
تنظيمها اأمام كاتب العدل واإتخاذ كافة الإجراءات و الت�سرفات اللزمة لتنفيذ كافة الأحكام و القرارات ب�ستى الو�سائل
النظامية ويفتتح احل�سابات اجلارية لدى البنوك املعتمدة املحلية والأجنبية ويفتتح العتمادات وخطابات ال�سمان وله
حق ال�سحب و الإيداع وطلب الت�سهيلت الإئتمانية املختلفة وفتح وقفل احل�سابات وحتديث احل�سابات وعملبطاقات
ال�سرف واإدخال الأرقام ال�سرية واإ�ستلم احلوالت وال�سيكات و�سرفها وجتيريها وحتريرها واإ�ستلم العوائد واملبالغ
والتعوي�سات والقيام بجميع العمليات البنكية داخل اململكة وخارجها لتحقيق اغرا�س ال�سركة
وله كذلك احلق بتوكيل الغري على احل�سابات البنكية بالتوقيع على احل�سابات وال�سحب واليداع وكل ذلك باإ�سم ال�سركة
والتوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي تدخل ال�سركة ك�سريك موؤ�س�س فيها و تعديل عقود تاأ�سي�سها بخروج ودخول
�سريك وبيع و�سراء احل�س�س وزيادة وتخفي�س راأ�سمال ال�سركة يف ال�سركات امل�ساركة فيها والتعديل على الرتاخي�س
ال�سناعية وله اأن يقوم بالرهنوالرتهان وفك رهن الأرا�سي والعقارات والأ�سول املنقولة اللزمة لتحقيق اأغرا�س
ال�سركة ب�سمان اأو بغري �سمان وعلى وجة العموم له اأن يبا�سر باإ�سم ال�سركة جميع الت�سرفات التي تقت�سيها اأعمال

الإدارة وغريها من الت�سرفات الكفيلة بتحقيق اأغرا�س ال�سركة وله حق تعيني وف�سل املوظفني و العاملني وحتديد
رواتبهم ومكافاأتهم وكلمايتعلق باإدارة �سئونهم يف ال�سركة وال�ستعانة باخلربات املحلية والأجنبية املتفرغة وغري
املتفرغة اللزمة لتحقيق اأغرا�س ال�سركة واإبرام العقود معها وحتديد اأتعابها ومكافاأتها ومنحه اياها وله حق تفوي�س
وتوكيل الغري بكل اأو بع�س �سلحياته مكما له حق توكيل من يراه نيابة عن ال�سركة للقيام بكل اأو بع�س ما ذكر اآنفاً من
الخت�سا�سات و ال�سلحيات وله حق اإقامة وتن�سيب وكيل اأو اأكرث من غري ال�سركاء للقيام ببع�س اخت�سا�ساته وملدة
حمددة وذلك مبوجب وكالت �سرعية يجري تنظيمها اأمام كاتب العدل.
خام�ساً :يقر ال�سركاء باأنهم اطلعوا على عقد التاأ�سي�س وملتزمون مبا ورد به.
�ساد�ساً  :تبقى باقي مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه دون تعديل اأو تغيري.
�سابعاً  :حرر هذا القرار من �سبعة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة وقد فو�س ووكل ال�سركاء املحامي /موفق كامل �سفي واملحامي /يو�سف عبد ربه واملحامي /حممد نايته
وال�سيد� /سعدي �سراج غونيفي اإمتام هذه الإجراءات .
وعليه مت التوقيع.
الطرف الثاين
ال�سيد/عمرو قي�س اإبراهيم جليدان
التوقيع:

الطرف الأول
�سركة اأجماد الدار املحدودة
التوقيع:

الطرف املتنازل:
ال�سيد /معت�سم املعتز باهلل خا�سقجي
التوقيع

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2428/35759631وذلك بحضور
وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/13هـ .
كاتب العدل

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة
طليعة البن�ء الدولية للمق�والت
(�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
بعون اهلل تعاىل مت التفاق بني كل من :
 -1ال�سيد  /حامد بن زهري بن عبد احلميد الدند�سي � ,سعودي اجلن�سية � ,سجل مدين رقم (  , ) 1103798656ومهنة
( طرف اأول )
طبيب  ,ويقيم يف جدة -تاريخ ميلده 1380هـ .
 -2ال�سيدة  /لطيفة بنت الها�سمي بن حممد ر�ستوم �سعودية اجلن�سية � ,سجل مدين رقم (  , ) 1103798664ومهنتها
( طرف ثاين)
ربة منزل  ,وتقيم يف جدة  -تاريخ ميلده 1383هـ .
اأول :ا�سم ال�سركة � :سركة طليعة البناء الدولية للمقاولت (ذات م�سوؤولية حمدودة)
ثانيا :غر�س ال�سركة :
 .1التطوير العمراين واملقاولت العامة واخلا�سة للمباين والعقارات وال�سيانة العامة واخلا�سة .
� .2سـراء وبـيـع الأرا�سـي لإقـامـة الـمبانـي عـليـهـا وا�سـتـثمارها بـالـبيع اأو الإيـجار ل�سالح ال�سركة و�سراء وبيع
العقارات والـمبانـي لـم�سلحة ال�سركة.
 متار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية اللزمة لذلك .ثالثا :املركز الرئي�سي لل�سركة  :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة
رابعاً  : :اإدارة ال�سركة  :يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء بعقد م�ستقل .
خام�ساً  :راأ�س املال:
حدد راأ�سمال ال�سركة ب( )200000مائتان األف ريال مق�سم اإىل (  ) 200مائتان ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة  ,قيمة كل
ح�سة (  ) 1000ريال فقط األف ريال �سعودي لغري ومت توزيع احل�س�س على ال�سركاء على النحو التايل :
اسم الشريك

عدد الحصص النقدية

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

حامد بن زهير بن عبد الحميد الدندشي

100

1000

100.000

%50

لطيفة بنت الهاشمي بن محمد رستوم

100

1000

100.000

%50

المجموع

100

1000

200.000

%100

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
�ساد�سا  :الأرباح واخل�سائر  :توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف .
�سابعا  :ال�سنة املالية  :تبداأ ال�سنة الـمالية الأولـى لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/3/9هـ
املوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا .
ثامنا  :تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ النتهاء .تبداأ ال�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ملدة ع�سرة �سنوات جتدد
تلقائيا ملدد اأخرى مماثلة .
تا�سعا � :سدور القرارات  .ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املاليه
لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركه مبوافقة اغلبية ال�سركاء الني ميثلون ثلثة ارباع را�س املال
عا�سرا  :الإخطارات :توجه بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل
احل�س�س لدى ال�سركة .
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2517/35780034وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/16هـ .
كاتب العدل

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �سيدليات اآ�سيا احلديثة املحدودة
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :
 -1ال�سيد /حامت حممد تي�سري الأيوبي� .سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( ، )1009330919املهنة  :رجل
( طرف اأول ) .
اأعمال  .تاريخ امليالد 1383 :هـ  .يقيم مبدينة جدة
 -2ال�سيد /عادل حممود حممد �سادق � .سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( .)1004303135املهنة  :موظف
ثان ) .
اأهلي  .تاريخ امليالد1391 :هـ  .يقيم مبدينة جدة
( طرف ٍ
ثانيًا  :التمهيد .
وقد ا�ستوفى ال�سركاء حقوقهم قبل بع�سهم البع�س  ،ويعترب توقيعهم على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة ونهائية؛ لذا
فقد اتفق الأطراف املذكورين اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وف ًقا لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم
امللكي الكرمي رقم (م ،)6/وتاريخ1385/3/22 :هـ ،وتعديالته وف ًقا لل�سروط والأحكام التالية:
ثال ًثا  :اأغرا�س ال�سركة :
 )1جتارة اجلملة والتجزئة يف :
اأ) املواد الغذائية .
ب) الأقم�سة واملن�سوجات والأحذية ( اأقم�سة  ،ملبو�سات جاهزة  ،مفرو�سات �سجاد وب�سط ) .
ج) اآلت واأجهزة .
د) الزيوت واملواد الكيماوية والأدوية (�سابون ومنظفات � ،سيدليات وخمازن ) .
هـ ) العطورات واأدوات التجميل ( العطور ،العود ،البخور ،اأدوات التجميل والزينة وم�ستح�سراتها ).
 )2اخلدمات التجارية:
 )1الوكالت التجارية ووكالة التوزيع يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف ال�سجل املعد لذلك بوزارة التجارة.
 )2خدمات ال�سترياد والت�سدير للغري )3 .خدمات الت�سويق للغري.
 )4خدمات التخلي�س لل�سلع والب�سائع  )5 .خدمات الوزن والكيل .
 )7خدمات ال�سحن .
 )6خدمات التعبئة والتغليف .
 )3مقاولت عامة للمباين
(الإن�ساء  ،ال�سيانة  ،النظافة ،الإ�سالح ،الهدم ،الرتميم):
 )1مباين عامة ،مباين �سكنية ،مباين جتارية ،مباين �سناعية ،من�ساآت مطاعم ،من�ساآت مطاعم ،من�ساآت تعليمية ،من�ساأت
ترفيهية ،من�ساأت �سحية ،مباين مطارات ،مباين م�سنعة ،مباين اأخرى ،ومقاولت اأعمال ال�سباكة والنجارة والكهرباء.
 )2مقاولت فرعية متخ�س�سة :الزخرفة ،الزجاج  ،ترميم املباين وت�سويرها ،اأعمال النجارة .
 )3اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة املباين واملراكز التجارية وال�سكنية والرتفيهية وامل�ساريع ال�سياحية .
 )4جتارة اجلملة والتجزئة يف :
 )4مواد البناء ( اأخ�ساب  .حديد  .اأ�سمنت  .جب�س  .رخام  .بالط  .اأدوات �سحية .اأنابيب وموا�سري  .لوازم �سباكة .
عدد بناء وتليي�س  .بويات .اأدوات جنارة .اأدوات كهربائية .اأبواب و�سبابيك .مواد عازلة .كوالني ومقاب�س ومف�سالت
وا�ستريادها ).
 )5اأعمال الطرق �سيانتها واأعمال الإنارة واحلفر وت�سريف ال�سيول ومتديدات الهاتف والأعمال الكهربائية  ،واأعمال
�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي  ،واحلفريات  ،واأعمال ال�سدود و�سيانتها واملرافق العامة ،واجل�سور والكباري ،واإن�ساء
وت�سجري احلدائق و�سيانتها  ،وتنظيم املواقع واأعمال نظافة املدن  ،التخل�س من النفايات  ،و�سيانة ونظافة املراكز
ال�سحية وامل�ست�سفيات .
 )5مقاولت فرعية تخ�س�سية :
 )6تركيب الأدوات ال�سحية .ب) الطالء والدهان  .ج) اأعمال البناء املعدنية .د) اأعمال البالط والرخام.
هـ) الزخرفة والزينة والديكور .و) احلفر .ز) اخلر�سانة اجلاهزة .ح) اأعمال الت�سليح والنجارة.
ط) النجارة لالأبواب وال�سبابيك واملطابخ .ي) اأعمال الليا�سة .ك) متديدات الكهرباء  .ل) احلدادة  .م) التكييف.
 )7جتارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س وال�سجاد واملوكيت واملفرو�سات والب�سط وا�ستريادها .
متار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة .
رابعًا  :املركز الرئي�سي لل�سركة :
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة  ،ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة متى اقت�ست
م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة رئي�س املجل�س .
خام�سا  :اإدارة ال�سركة :
ً
اتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد/حامت بن حممد تي�سري الأيوبي ،وملدير ال�سركة كافة ال�سلطات
وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.
�ساد�سا  :راأ�س املال :
ً
حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ( )500.000خم�سمائة األف ريال �سعودي  ،مق�سم اإىل ( )500مائة ح�سة عينية  ،قيمة كل
ح�سة ( )500خم�سمائة ريال ،وقد مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
أسماء الشركاء

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

النسبة

حاتم محمد تيسير األيوبي

475

1000

475.000

%95

عادل محمود محمد صادق

25

1000

25.000

%5

اإلجمالي

500

1000

500.000

%100

ويقر ال�سركاء اأنهم م�سوؤولون م�سئولية ت�سامنية اأمام الغري عن �سحة تقومي احل�س�س العينية التايل:
نوع األصل

قيمة األصل

حاسب آلي

50.000

عدد ومهمات

200.000

أثاث

250.000

اإلجمالي

500.000

�سابعًا  :ال�سنة املالية :
تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري  ،وتنتهي يف 1435/2/28هـ املوافق ، 2014/12/31
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سه ًرا .

ثام ًنا  :الأرباح واخل�سائر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :
اأ) جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة ( )176من 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 كليًّا اأو جزئيًّا لل�سنة املالية التالية .
تا�سعًا  :مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ( )20ع�سرين �سنة تبداأ من تاريخ 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 .
عا�س ًرا  :الإخطارات  :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ( )9من هذا العقد .
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2552/35789008وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/17هـ .
كاتب العدل

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة
الرواء الرائدة للخدمات العامة
(�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
اأو ًل :اأ�سماء ال�سركاء:
 -1ال�سيد اأحمد بن حممد بن عبداهلل عبدالكرمي ،ال�سعودي اجلن�سية ،مبوجب حفيظة النفو�س رقم � 1135756276سجل
جدة ،تاريخ  1427 /09/02هـ ،عمره (� )48سنة ،مهنته موظف اأهلي ،مقيم يف مدينة جدة .
(«الطرف الأول»)
 -2ال�سيدة اأمل بنت عبداهلل بن احل�سن حميد الدين ،ال�سعودية اجلن�سية ،مبوجب حفيظة النفو�س رقم 1135773768
�سجل جدة ،تاريخ  1430/09/15هـ ،عمرها (� )49سنة ،مهنتها ربة منزل ،مقيمة يف مدينة جدة .
(«الطرف الثاين»)
ثانياً :ا�سم ال�سركة� :سركةالرواء الرائدة للخدمات العامة.
ثالثاً :اأغرا�س ال�سركة:حددت اأغرا�س ال�سركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف اأجهزة ولوازم ومعدات و�سبكات احلا�سب
الآيل واأنظمة تقنية املعلومات.
رابعاً :املركز الرئي�سي لل�سركة :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة.
خام�ساً :اإدارة ال�سركة:يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد /اأحمد حممد عبدالكرمي كمدير لل�سركة.و ملدير ال�سركة كافة ال�سلطات
و ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.
�ساد�ساً :راأ�س مال ال�سركة:حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ خم�سون األف ( )50،000ريال �سعودي ،مق�سم اإىل خم�سني ()50
ح�سة نقدية مت�ساوية ،قيمة كل منها األف ()1000ريال .مت توزيع احل�س�س املذكورة بني ال�سركاء على النحو التايل:
اسم الشريك

عدد
الحصص

القيمة االسمية
للحصة  /ريال

القيمة اإلجمالية
للحصص  /ريال

النسبة في إجمالي
رأس المال

أحمد بن محمد بن عبداهلل عبدالكريم

40

1000

000,40

%90

أمل بنت عبداهلل بن الحسن حميد الدين

10

1000

000,10

%10

اإلجمالي

50

------

50,000

%100

و يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم و مت الوفاء بقيمتها كاملة و اأودعت لدى اأحد البنوك املعتمدة
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
�سابعاً :الأربـاح و الـخـ�سـائـر :تـوزع اأربـاح الـ�سـركـة الـ�سـنويـة الـ�سـافـيـة بـعـد خـ�سـم الـمـ�سـروفـات العمومية
والتكاليف على النحو التالـي:
اأ -تـجـنـب نـ�سـبـة قـدرهـا  %10مـن الأربـاح الـ�سـافـيـة لتـكـويـن الحـتيـاطـي النـظامـي طـبـقـاً لأحـكـام الـمادة ()176
مـن نـظـام ال�سركات.
ب -الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.
ثامناً :مدة ال�سركة :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سني �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.
تا�سعاً :الإخطارات:توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم.
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 2451/35763899وذلك
بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/6/14هـ .
كاتب العدل

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة موا�سم التطوير للإ�ستثمار والتطوير العقاري
او ًل ا�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

 -14جتارة م�ستلزمات الفنادق وال�سقق املفرو�سة والفندقية واملنتجعات ال�سياحية وا�ستريادها وتوريدها وت�سديرها

 -1ال�سيد  /ماجد عائ�س النفيعي �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم  193004وتاريخ  1414/4/5هـ �سادرة

وت�سغيل واإدارة املطاعم والبوفيهات والكفترييات.

من مكة املكرمة ومهنته تاجر ويقيم يف مكة املكرمة .

 -15جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات والأجهزة املنزلية والكهربائية واللوازم الكهربائية وامليكانيكية باختالف
(طرف اول )

اأنواعها واأجهزة التكييف والتربيد وقطع غيارها .

 -2ال�سيد � /سركة جمموعة موا�سم لال�ستثمار ال�سياحي املحدودة امل�سجلة بال�سجل التجاري رقم 4031086722

 -16القيام بتنظيم واإقامة املعار�س والأ�سواق الدولية الأجنبية والوطنية .

وتاريخ  1435/9/24هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل جده بال�سحيفة رقم ( )102عدد ( )102من املجلد ()2

 -17جتارة اجلملة والتجزئة يف امل�سابح اجلاهزة وتركيبها واإن�ساء وت�سييد امل�سابح و�سيانتها واملظالت احلرارية

لعام 1429هـ وتاريخ  1429/8/30وميثلها يف هذا العقد ال�سيد /ماجد عائ�س النفيعي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل

وقطع الغيار ولوازمها وم�سخات املياه بكافة اأنواعها واأحجامها .

مدين رقم  1035896461وتاريخ 1414/4/5هـ .

جتارة اجلملة والتجزئـة فـي الأعالف والـمـوا�سي واحلبوب النباتية واخل�سروات والفواكه والأ�سمدة والبذور
( طرف ثاين )

واملبيدات احل�سرية.

ثانياً ا�سم ال�سركة :

اليواء ال�سياحي

موا�سم التطوير لالإ�ستثمار والتطوير العقاري
ثالثاً غر�س ال�سركة :

( وتزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة )
رابعاً مركز ال�سركة :

� -1سـراء وا�سـتـثـمـار الأرا�سـي لإقـامـة الـمـبـانـي عـلـيـهـا وا�سـتـثـمـار هـذه الـمـبـانـي بـالإيـجـار لـ�سـالـح الـ�سـركـة

مركزها الرئي�سي مكة املكرمة ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك

واإدارة و�سـيـانة وتطوير العقار .
 -2مقاولت عامة للمباين ( اإن�ساء – هدم – ترميم – اإ�سالح ) واأعمال ال�سباكة والليا�سه والبالط والرخام واحلجر

مبوافقة ال�سركاء وجهات الخت�سا�س
خام�ساً الدارة :

ال�سخري وبناء اجل�سور وال�سدود واأعمال العزل احلراري واملائي واخلر�سانة اجلاهزة واأعمال الدهان والتغليف

اتفق الطرفان على ان يتوىل ادارة ال�سركة ال�سيد  /ماجد عائ�س النفيعي
�ساد�ساً مدة ال�سركة :

واجلب�س والديكور والزخرفة واأعمال الكهرباء والت�سالت واأعمال الإنارة واملياه وال�سرف ال�سحي واأعمال القطع
والرتكيب والأعمال ال�سناعية وال�سكنية ومقاولت الأعمال الكهربائية والتكييف والتربيد وجتميع و�سيانة وتركيب
وت�سغيل اأجهزة و�سبكات واأنظمة وبرامج احلا�سب الآيل واأنظمة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية واأنظمة ومعدات
ال�سالمة والإطفاء والإنذار وقطع غيارها وا�سترياد وتوريد وتركيب امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية و�سيانتها .
 -3اأعـمـال ور�س الـ�سـيـارات ومـراكـز خـدمــة الـ�سـيـارات وور�س الـتـكـيـيـف والــتـبـريـد وور�س اللـكـتـرونـيـات وقـطـع
الـغيار وور�س احلدادة والألـمونيوم والزجاج وال�سكريت والنجارة والأثاث اخل�سبي والـمكتبي وم�ساغل وم�سانع
اخلياطة الرجالية والن�سائية.

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة  20عام تبداء من قيدها بال�سجل التجاري
�سابعاً راأ�س املال:
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  100000مائة الف ريال �سعودي مق�سم اإىل 1000الف ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل
ح�سة ( )100مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتي :
م

االسم

عدد الحصص

قيمة الحصة
الواحدة (ريال)

االجمالي (ريال)

النسبة

نظاما) والـمبانـي احلكومية والأهلية والـمطارات وامل�ست�سفيات والـمدار�س واملراكز التعليمية والتدريبية والـمطاعم

1

السيد  :ماجد عائض النفيعي

50

100

5000

%5

واملنتزهات والـمنتجعات والـمراكز التجارية والـمرافق والـمدن الرتفيهية و�سالت الأفراح والـمنا�سبات وحمطات

2

شركة مجموعة مواسم لالستثمار
السياحي المحدودة

950

100

95000

1000

_______

100000

 -4بناء واإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة الفنادق وال�سقق الـمفرو�سة اخلدمات الفندقية (الـمرخ�س لها

الوقود والـم�ساريع الزراعية وال�سناعية والعقارية وال�سكنية والرتفيهية ومواقف ال�سيارات وتن�سيق احلدائق

االجمالي

والـمنتزهات واإبرام عقود اإ�سكان احلجاج .
 -5تنفيذ عقود ت�سغيل و�سيانة ونظافة امل�سالخ واملجازر .
 -6خدمات ال�سياحة وال�سفر وتنظيم الرحالت الداخلية واخلارجية وخدمات تاأجري ال�سيارات ب�سائق وبدون �سائق
وخدمة الليموزين ونقل الطالب .

ت�سامنيه يف اموالهم اخلا�سه امام الغري عن �سحه تقييم احل�س�س العينيه املبينة كما يلي :
بيان األصل

القيمة بالريال

اثاث مكاتب

30000

سيارة

40000

اجهزة حاسب الى وبرامج

30000

االجمالي

100000

اململكة وال�سفر وال�سياحة وتنظيم الرحالت الربية والبحرية وتخزين ال�سلع ونقل املياه واملواد البرتولية .
 -8اإقامة واإدارة ت�سغيل و�سيانة نظافة ال�سيدليات وامل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات والعيادات الطبية وجتارة اجلملة
 -9حتميل ونقل العف�س وتخزينه .
خدمات الإعا�سة املطهية والغري املطهية
 -10خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري والتعهدات التجارية  - 12.الوكالت التجارية .

%100

ويقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة  .كما يقر ال�سركاء باأنهما م�سئولني م�سوؤليه

 -7تقدمي خدمات الطريان و النقل البحري والربي و نقل الب�سائع والركاب وتو�سيل الطرود والأمانات داخل وخارج

والتجزئة للم�ستح�سرات الطبية واأدوات التجميل واملعدات والأجهزة الطبية .

%95

 -11جتارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س اجلاهزة والريا�سية والأقم�سة واملن�سوجات والأحذية واملفرو�سات والقطن

ثامناً توزيع الرباح :

وال�سجاد وال�سمع والأثاث والأواين املنزلية واملطابخ والإ�سفنج واملواد الغذائية واإعدادها وتقدميها ولوازم امل�ست�سفيات

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على النحو التايل :

وخدمات العناية واملحافظة على اجلمال وم�ستح�سرات التنظيف والكرميات واملطهرات واخليوط واخليام وامل�سدات

اأ) جتنيب ن�سبة قدرها  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س علية يف املادة (  ) 176من نظام

والزهور والذهب والف�سة واملجوهرات والأحجار الكرمية واجللود واجللديات واملعدات ال�سناعية واملعدات الثقيلة

ال�سركات ويجوز لل�سركة ان توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال

الزراعية والغري زراعية ومعدات الطرق والبناء وقطع الغيار واإطارات وزيوت و�سحوم واإك�س�سوارات وزينة ال�سيارات

ب) الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال
تا�سعاً �سكل التبليغات :

والأدوات ال�سحية ومواد البناء وال�سباكة والكهرباء والعدد اليدوية واحلجر والرخام والبالط وال�سرياميك والأثاث

بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء
عا�سر ًا:

والإعالن وعدد وم�ستلزمات الطباعة والأوراق والأحبار باأنواعها واأجهزة احلا�سب الآيل ومتعلقاتها وم�ستلزماتها وقطع

تـم اثــبات عـقـد الـ�سركة لـدى فـ�سيلة كـاتب عـدل بـالغرفة التجارية ال�سناعية بـمـكة الـمكرمة برقم 351486494

غيارها بكافة اأنواعها وم�ستلزمات الديكور .

وتاريخ  1435/11/26هـ

 -12اإقامة واإدارة حمالت احلالقة والنظافة والعناية بالرجل وجتارة اجلملة والتجزئة يف عدد احلالقة وم�ستلزماتها .

احلادي ع�سر:

 -13القيام باإعمال الطباعة الفنية املتنوعة والأختام والدعاية والإعالن .

مت ختم واعتماد امللخ�س من قبل ق�سم ال�سركات بفرع وزارة التجارة وال�سناعة مبكة املكرمة .

و�سراء وبيع الزيوت امل�ستعملة بكافة اأنواعها واإعادة ت�سديرها و�سراء وبيع ال�سيارات بالنقد والتق�سيط والتاأجري
املكتبي واملنزيل وال�سكراب واخلردوات والهدايا والتحف والإك�س�سوارات والعطور واألعاب الأطفال ومواد الدعاية

حممد بيطار

14

(�أبو يو�سف)

اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
ال�سنة  90العدد AL -QURA 4452

تجـــارية
UMعقــود
الشركات
عقود

93

UMالمحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م
الجمعة 3
AL-QURA

ال�سنة  93العدد 4588
1436-10-25هـ

45

قرار ال�سركاء رقم ( )3بتعديل عقد تاأ�سي�س �سركة م�سنع ن�ستله للمياه املحدودة
لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سمائهم:
� -1سركة حممد العلي ال�سويلم لل�ستثمار التجاري مقيدة يف ال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 1010188620
وتاريخ 1424/5/21هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد  876لعام 1424هـ واأخر قرار �سركاء رقم
 3017وتاريخ1432/8/23 :هـ وعنوان مركزها الرئي�سي �س.ب  26250الريا�س .11486
الطرف الأول
 -2ال�سيدة /ملاء بنت اإ�سماعيل بن فوزي ابو خ�سرة � ،سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1007015710
وتاريخ 1415/12/2هـ � ،سجل الريا�س ومهنتها ربة منزل  ،تقيم مبدينة الريا�س .
الطرف الثاين
� -3سركة مياه ن�ستله � ،سركة قائمة وفقاً لأنظمة جمهورية فرن�سا مبوجب التعريف الوطني رقم  560200537وعنوان

رابعاً :حرر هذا القرار من ت�سعة ن�سخ ( )9ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
خام�ساً :وقد فو�س ال�سركاء الأ�ستاذ /ح�سريي بركة احلربي اأو من ُينِي ُبه ملتابعة واإمتام الإجراءات النظامية املتعلقة
بهذا القرار والتوقيع نيابة عن ال�سركاء فيما يخت�س بهذا ال�ساأن.
واإثباتا على كل ما ورد يف هذا القرار ،وقع الأطراف على هذا القرار كما يلي:
الطرف الثانـي
الطرف الأول
�سركة مياه ن�ستله
ملاء اإ�سماعيل فوزي اأبو خ�سرة
ح�سريي بركة احلربي
..................................
..................................
الطرف الثالث
�سركة عبد القادر املهيدب واأولده
..................................

مكتبها امل�سجل  12بوليفارد جاريبالدي ا�سل مولنو  ،92130فرن�سا .

الطرف اخلام�س
�سركة حممد العلي ال�سويلم لل�ستثمار التجاري
..................................

الطرف الثالث
� -4سركة عبد القادر املهيدب واأولده( ،م�ساهمة مقفلة) �سعودية ومقيدة بال�سجل التجاري ملدينة الدمام برقم
 2050009333وتاريخ 1400/09/17هـ ،واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب عدل الدمام برقم 106
وتاريخ 1400/09/14هـ ،واآخر قرار لدى كاتب عدل الدمام رقم  73وتاريخ 1430/06/20هـ ومركزها الرئي�سي
يف الدمام وعنوانها �س.ب  30الدمام . 31411
الطرف الرابع
� -5سركة ملاء القاب�سة املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم  1010274224وتاريخ 1430/10/7هـ واملثبت عقد
تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س برقم  2141وتاريخ  1430/9/17هـ وعنوانها الريا�س .
الطرف اخلام�س
تاأ�سي�س �سركة م�سنع ن�ستله للمياه املحدودة واملرخ�س لها مبوجب الرتخي�س ال�سناعي رقم  1042وتاريخ:
1427/7/5هـوتعديلته ،ومقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم  1010194057وتاريخ1424/12/19 :هـ
واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س برقم  117وتاريخ 1424/12/19هـواملثبت واآخر تعديل له لدى كاتب
العدل بالهيئة العامة لل�ستثمار يف الريا�س عدد 2075لعام1431هـ،بتاريخ 1431/6/2هـ .
وحيث اأن الطرف الأول (�سركة حممد العلي ال�سويلم لل�ستثمار التجاري) ترغب يف التنازل عن �سبعمائة
وخم�سونح�سة( )750والبالغة قيمتها ثلثمائة وخم�سة و�سبعون األف ريال ( )375.000لل�سريك �سركة ملاء القاب�سة
والتنازل عن األف وخم�سون ح�سه ( )1050والبالغة قيمتها خم�سمائة وخم�سة وع�سرون األف ريال ()525.000
لل�سريك �سركة عبد القادر املهيدب واأولده ،والذين قبلوا هذا التنازل واآلت اإليهم ملكيتها مبا لها من حقوق وما
عليها من التزامات وحيث ا�ستويف جميع الأطراف حقوقهم من قبل بع�سهم البع�س وتعترب تواقيعهم على هذا القرار
مبثابة خمال�سة نهائية وتامة فيمابينهم.وحيث �سدر ترخي�س الهيئة العامة للإ�ستثمار رقم  10030081375وتاريخ
 1435/10/7هـ القا�سي باملوافقة على تعديل ملكية ال�سركة .
وعليه فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل املادة ال�ساد�سة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة:
اأو ًل :يعترب التمهيد ال�سابق جزاأً ل يتجزاأ من القرار .
ثانياً :تعديل املادة ال�ساد�سة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�س براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو الآتي:
ُحدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ خم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي ( ،)15،000،000مق�سمة اإىل ثلثني األف ح�سة ()30،000
مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة خم�سمائة ريال ( )500مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:
القيمة اإلجمالية
للحصص بالريال
السعودي

النسبة
المئوية

 -1لماء إسماعيل فوزي أبو خضرة

1500

500

750,000

%5

 -2شركة مياه نستله

19200

500

9,600,000

%64

 -3شركة عبد القادر المهيدب وأوالده

5550

500

2,775,000

%18,5

 -4شركة لماء القابضة

2400

500

1,200,000

%8

 -5شركة محمد العلي السويلم لألستثمار

1350

500

675,000

% 4,5

اإلجمـــالــي

30.000

15,000,000

%100

اسم الشريك

قيمة الحصة
عدد الحصص
بالريال السعودي

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع جميع ح�س�س ال�سركة فيما بينهم واأنه مت الوفاء بكامل راأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س.
ثالثاً  :تبقى باقي مواد عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها التعديل مبوجب هذا القرار كما هي عليه
دون تعديل اأو تغيري.

الطرف الرابع
�سركة ملاء القاب�سة
ح�سريي بركة احلربي
..................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ()351432077
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة دنيا االأعمار للمقاوالت
(�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء  :ال�سيد  /خالد بن عبدالعزيز بن زيد اآل زيد �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم
( )1004028666وتاريخ امليلد 1386/07/01هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س .
وال�سيد  /مثعي بن حممد بن مثعي اأبو قمزة �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1064368077وتاريخ
امليلد 1377/07/01هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س .
ثانياً  :ا�سم ال�سركة � :سركة دنيا الأعمار للمقاولت (ذات م�سئولية حمدودة)
ثالثاً  :اأغرا�س ال�سركة :
1ـ الزراعة وال�سيد 2ـ املناجم والبرتول وفروعها 3ـ ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية 4ـ
الكهرباء والغاز واملاء وفروعه 5ـ الت�سييد والبناء 6ـ النقل والتخزين والتربيد 7ـ خدمات املال والأعمال واخلدمات
الأخرى 8ـ خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية 9ـ التجارة 10ـ تقنية املعلومات 11ـ الأمن وال�سلمة 12ـ �سراء وبيع
وا�ستغلل الأرا�سي والعقارات ل�سالح ال�سركة .
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 � 25سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�ساً  :راأ�س املال  :حدد راأ�س مال ال�سركة بـ ( )100،000مائة األف ريال مق�سم اإىل ( )100ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة
كل ح�سة ( )1000األف ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

خالد بن عبدالعزيز بن زيد آل زيد

50

1000

50,000

مثعي بن محمد بن مثعي أبو قمزة

50

1000

50,000

اإلجمالي

100

100,000

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�سابعاً  :اإدارة ال�سركة :يدير ال�سركة مثعي بن حممد بن مثعي اأبو قمزة
ثامناً  :قرارات ال�سركاء :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثلثة 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 ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه
للح�سور اجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب  ،وتعد ال�سركة �سج ًل خا�س تدون فيه
حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة .
تا�سعاً  :ال�سنة املالية :تبداأ 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 اأثني ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر :
جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة ( )176من نظام
ال�سركات الباقي يوزع ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .
حادي ع�سر  :الإخطارات :
تـوجه جميع ا لإخطارات فـيما بيـن ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
الـمبينة يف �سجل احل�س�س .
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ()351429634
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

حممد بيطار
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(�أبو يو�سف)

الجمعة  3المحرم  1437هـ

ال�سنة  93العدد 4588
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اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
عقــود
تجـــارية  UM AL -QURAال�سنة  90العدد 4452
الشركات
عقود

 16أكتوبر  2015م
UM AL-QURA

5

1436-10-25هـ

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة ال�سواعد الوطنية للأعمال للمقاوالت (�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
اأول :اأ�سماء ال�سركاء:
المهنة

العمر

المدينة

نوع
الشراكة

الجنسية

االسم

السجل المدني/
رقم جواز السفر

تاريخ االنتهاء

مروان صالح
عبداهلل الدخيل

سعودي 1445/6/21 1010721536

غير حكومي

41

عنيزة

طرف

طارق محمد
عيسي الموزان

سعودي 1442/8/22 1010512554

غير حكومي

33

الرياض

طرف

منذر ابراهيم
محمد السديس

سعودي 1442/6/11 1016669614

غير حكومي

34

الرياض

طرف

االسم

السجل التجاري

تاريخ السجل
التجاري

المالك

السجل المدني

تاريخ السجل
المدني

مؤسسة قنون
التقنية للخدمات
التجارية والصناعية
لصاحبها /صالح
ثامر الحويلي

2050064500

1438/4/4

صالح ثامر
حمود الحويلي

1043968567

2005/8/31

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 :ال�سنة املالية:
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي فـي 1437/03/20هـ املوافق
2015/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.
عا�سرا :الأرباح واخل�سائر:
جتنب ن�سبه قدرها  ( %10ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء
حادي ع�سر :الإخطارات:
توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم املبينة يف �سجل
احل�س�س لدى ال�سركة .
ال�سم
مروان �سالح عبداهلل الدخيل
موؤ�س�سة قنون التقنية للخدمات التجارية وال�سناعية ل�ساحبها� /سالح ثامر احلويلي
طارق حممد عي�سي املوزان
منذر ابراهيم حممد ال�سدي�س

التوقيع
..............................
..............................
..............................
..............................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((351431937
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .

ثانيا :ا�سم ال�سركة:
ا�سم ال�سركة هو� :سركة ال�سواعد الوطنية للأعمال للمقاولت .
ثالثا :اأغرا�س ال�سركة:
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

كاتب العدل

قرار ال�سركاء ب�سركة األوان اليمامة للتجارة املحدودة
باإ�سافة ن�ساط

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 اللزمة 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 � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
�ساد�سا :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ  100000ريال �سعودي مائة األف ريال مق�سم اإىل  10000ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة
كل ح�سة  10ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالتي :
اسم الشريك

قيمة الحصة

عدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية قيمة اإلجمالي

مروان صالح عبداهلل الدخيل

10

1000

0

10000

طارق محمد عيسي الموزان

10

3000

0

30000

منذر ابراهيم محمد السديس

10

3000

0

30000

اإلجمالي

ــــــــ

10000

0

100000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله .واأودع راأ�س املال النقدي لدى احد
البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�سابعا :ادارة ال�سركة
ـ يتوىل ادارة ال�سركة مديرا يعينه ال�سركاء بعقد م�ستقل .
ـ للمدير جميع ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارتها ومتثيل ال�سركة يف علقاتها مع الغري وامام الق�ساء وله حق
توكيل الغري يف املرافعة والدافعة نيابة عن ال�سركة وانابة الغري يف اعمال الدارة عند غيابه .
ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول
او يف وقت غري لئق.

اأنه يف يوم اخلمي�س بتاريخ 1435/11/02هـ  ،املوافق 2014/08/28م  ،اجتمع كل من :
1ـ ال�سيدة  /ح�سة �سعود عبداهلل العريفي � ،سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( ، )1039664527وتاريخ
طرف اأول
1372هـ  ،ومهنتها ربة منزل  ،وتقيم يف مدينة الريا�س .
2ـ ال�سيد  /عبدالرحمن حممد عبداهلل العريفي � ،سعودي اجلن�سية  ،مبوجب ال�سجل املدين رقم (، )1046464051
وتاريخ 1390هـ  ،ومهنته مت�سبب  ،ويقيم يف مدينة الريا�س .
تاأ�سي�س �سركة األوان اليمامة للتجارة (ذات م�سوؤولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010159041
وتاريخ 1421/2/17هـ  ،مبدينة الريا�س .
ً
وحيث يرغب ال�سركاء يف اإ�سافة اأن�سطة �سمن الأن�سطة املدونة يف عقد التاأ�سي�س وحتديدا يف ( املادة الثالثة ) منه
واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة  ،واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بال�سحيفة رقم ( ، )21وعدد ( ، )2690من
املجلد ( ، )337وتاريخ 1432/7/24هـ  ،واآخر قرار �سركاء املثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة وال�سناعة
بالعدد  3590442لعام 1435هـ  ،واملحرر بتاريخ 1435/1/18هـ  ،لذا قرر ال�سركاء بالإجماع على اإ�سافة اأن�سطة
بعقد التاأ�سي�س لي�سبح على النحو التايل :
اأو ًل  :يعترب التمهيد اأعله جزء ًا ل يتجز أا من هذا القرار .
ثانياً  :تعديل املادة الثالثة اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة  ،وذلك باإ�سافة الأن�سطة التالية لت�سبح على النحو التايل  :ـ
 1ـ ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية وامل�ستح�سرات الطبية والإ�سعافات الأولية وم�ستلزماتها
 ،وم�ستح�سرات التجميل .
 2ـ توريد وتطوير وتركيب و�سيانة كافة النظم التطبيقية للحا�سب الآيل وم�ستلزماتها .
 3ـ تقدمي اخلدمات الفنية والتقنية اللزمة لقطاع الت�سالت من حيث ال�سيانة والرتكيب والتطوير والتوريد .
 4ـ ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف احلا�سبات الآلية ولوازمها .
 5ـ ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد الت�سييد والبناء .
 6ـ ا�سترياد وت�سدير اأجهزة الأمن وال�سلمة و�سيانتها .
ثالثاً  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل اأو الإ�سافة يف هذا القرار كما هي دون اأي تغيري اأو تعديل .
رابعاً  :حرر هذا القرار من ( )7ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها  ،والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية ،وعليه جرى التوقيع .
توقيع ال�سركاء:
الطرف الأول
ال�سم :ح�سة �سعود عبداهلل العريفي

الطرف الثانـي
ال�سم :عبدالرحمن حممد عبداهلل العريفي

عنهم بالوكالة:
اإبراهيم حممد ال�سالح
التوقيع:
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((351411229
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/12 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

حممد بيطار

6

(�أبو يو�سف)
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ال�سنة  93العدد 4588
1436-10-25هـ

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة الب�سمة االأملا�سية للمقاوالت (ذات م�سئولية حمدودة)
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء :
1ـ ال�سيد  /عبداهلل حمد حممد الع�سكر �سعودي اجلن�سية �سجل مدين  1039203938بحفيظة رقم  14857تاريخ
طرف اأول
1417/7/23هـ �سادرة من اخلرج وتاريخ امليلد 1399/7/1 :هـ ومهنته  :مت�سبب ويقيم باخلرج
2ـ ال�سيد  /مهند عبداهلل عبدالعزيز الع�سكر �سعودي اجلن�سية �سجل مدين  1064987660بحفيظة رقم  711151تاريخ
طرف ثاين
1425/5/12هـ �سادرة من اخلرج وتاريخ امليلد 1409/12/3 :هـ مهنته  :مت�سبب ويقيم باخلرج
ثانياً  :ا�سم ال�سركة � :سركة الب�سمة الأملا�سية للمقاولت (ذات م�سئولية حمدودة)
ثالثاً  :اأغرا�س ال�سركة :
 1ـ الزراعة وال�سيد .
 2ـ ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية .
 3ـ الكهرباء والغاز واملاء وفروعه .
 4ـ الت�سييد والبناء .
 5ـ النقل والتخزين والتربيد .
 6ـ خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى .
 7ـ خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية .
 8ـ تقنية املعلومات .
 9ـ املناجم والبرتول وفروعها .
 10ـ التجارة .
رابعاً  :املركز الرئي�سي :
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف حمافظة اخلرج ويجوز لل�سركة مبوجب قرار من ال�سركاء افتتاح فروع لها داخل وخارج
اململكة متى ما كان ذلك ل�سالح ال�سركة وبعد موافقة جهات الخت�سا�س .
خام�ساً  :مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ( )50خم�سون �سنة تبداأ من تاريخ 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 .
�ساد�ساً  :راأ�س مال :
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ( )100،000ريال (مائة األف) ريال  ،مق�سمة اإىل ( )100مائة ح�سة نقدية
مت�ساوية بالقيمة وغري قابله للتجزئة ،قيمة كل ح�سة ( )1،000األف ريال �سعودي وقد مت توزيع احل�س�س
بني ال�سركاء على النحو التالـي :
االســـــــــــــــــــم

عدد الحصص

قيمة الحصة

مجموع قيمة الحصص

السيد  /عبداهلل حمد محمد العسكر

95

1,000

95,000

السيد  /مهند عبداهلل عبدالعزيز العسكر

5

1,000

5,000

اإلجمــــــــــــــــالي

100

100,000

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى البنوك
املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�سابعاً  :اإدارة ال�سركة :
اأ  /يتوىل اإدارة ال�سركة كل من ال�سريك  /عبداهلل حمد الع�سكر وال�سريك  /مهند عبداهلل الع�سكر ويتوليا ت�سيري اأعمال
ال�سركة و�سئونها جمتمعني اأو منفردين  ،ويتوليا اإجتاه ال�سركة والغري داخل وخارج اململكة واأمام جميع اجلهات
احلكومية والق�سائية والتجارية و�سبه احلكومية والبنوك بكافة اأ�سكالها ويف املرافعة واملدافعة واإقامة و�سماع
الدعاوي يف جهة كانت وح�سور اجلل�سات وتقدمي الدفوع والطعون وقبول الأحكام من عدمها والعرتا�س عليها ويف
الإقرار والإنكار وال�سلح واجلرح والتعديل والإبراء وقبول اليمني وتوجهيها وردها وترك اخل�سومة والطعن بالتزوير
وطلب ومنع املدين من ال�سفر وطلب تنفيذ الأحكام الق�سائية و�سراء وبيع ورهن احل�س�س يف ال�سركات وا�سرتدادها
والتنازل عن حق ال�سرتداد واملوافقة على زيادة وتخفي�س راأ�س املال وبذل الثمن وحتويل ال�سركات والتوقيع على
ما يلزم من قرارات لإنفاذ ما �سبق وال�ستلم والت�سليم وفتح احل�سابات واإقفالها وفتح العتمادات امل�ستندية والتوقيع
على كافة الأوراق املالية واإبرام العقود واللتزامات وبيع و�سراء العقارات والأ�سول املنقولة وغري املنقولة ورهنها
وا�ستلم الثمن وبذله واملطالبة باأي حق لل�سركة ومراجعة كافة اجلهات احلكومية مبا يف ذلك اجلوازات واإ�سدار
الإقامات واخلروج والعودة واخلروج النهائي وت�سحيح الأو�ساع ونقل املعلومات وتعديل املهن ونقل الكفالت و�سداد
الغرامات وا�ستلم العمالة ومراجعة مكتب ال�ستقدام وا�ستخراج التاأ�سريات و�سداد الر�سوم وا�ستلمها ومراجعة
مكتب العمل وا�ستخراج وجتديد واإلغاء رخ�س العمل ومراجعة البلديات والدفاع املدين وا�ستخراج الت�ساريح منها
وجتديدها واإلغاوؤها ومراجعة اجلمارك وف�سح الب�سائع وتخلي�سها ومراجعة وزارة التجارة وال�سناعة وا�ستخراج
الت�ساريح وال�سجلت والأ�سماء والعلمات التجارية وتعديلها وجتديدها و�سطبها ومراجعة �سركة الكهرباء واملياه
وال�سرف ال�سحي وتقدمي طلبات اخلدمة لها وا�ستكمال الإجراءات اأمامها و�سداد الر�سوم  ،وفتح ح�سابات بالبنوك با�سم
ال�سركة وا�ستلم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع عليها وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيلت
والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك
واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات الخت�سا�س وتعيني املوظفني وعزلهم
وتوكيل الغري وعزله يف كل اأو بع�س ما �سبق داخل اأو خارج اململكة .
ثامناً  :قرارات ال�سركاء :
ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع .

تا�سعاً  :ال�سنة املالية :
تبداأ ال�سنة املالية اعتبار ًا من تاريخ ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري وتنتهي بتاريخ 1437/3/20هـ املوافق 2015/12/31م
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر :
جتنب ن�سبة قدرها ( )%10ع�سرة يف املائة من �سايف الأرباح لتكون احتياطي نظامي مبوجب املادة ( )176من نظام
ال�سركات  ،الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .
حادي ع�سر  :الإخطارات :
توجه جميع ا لإخطارات فيما 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 ((351429451
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

ملخ�س قد تاأ�سي�س �سركة األفى جند للمقاوالت
(ذات م�سئولية حمدودة)
بعون اهلل وتوفيقه مت التفاق يف يوم 1435 / 11 / 6هـ املوافق 2014 / 8 / 31م بني كل من :
 –1ال�سيد /حممد �سامي مانع ال�سبتي العتيبي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ( )1127659967وتاريخ
امليلد 1411/10/2هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س.
(طرف اأول)
-2ال�سيد /طلل �سامي مانع ال�سبتي العتيبي �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1127659959وتاريخ
امليلد 1410 / 3 / 16هـ ومهنته طالب ويقيم يف مدينة الريا�س .
(طرف ثانـي)
اتفق املذكورون اأعله وهم بكامل الأهلية املعتربة �سرعا على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقا لنظام ال�سركات
ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م  6/وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديلته وفقا لل�سروط التالية -:
اأول  :يعترب التمهيد جزء ل يتجزاأ من هذا العقد .
ثانيا :ا�سم ال�سركة :ا�سم ال�سركة :األفى جند للمقاولت ( ذات م�سئولية حمدودة ) .
ثالثا ً :اأغرا�س ال�سركة :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي:
 – 1الزراعة و ال�سيد  – 2 .املناجم و البرتول و فروعها  – 3 .ال�سناعة التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س
ال�سناعية  – 4 .الكهرباء و الغاز و فروعة  – 5 .الت�سييد والبناء – 6 .النقل و التخزين و التربيد  – 7 .خدمات املال
و الأعمال و اخلدمات الأخرى  – 8 .خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية  – 9 .التجارة  – 10تقنية املعلومات 11 .
– الأمن وال�سلمة  .ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من اجلهات ذات الخت�سا�س
حدد راأ�س املال ال�سركة ب ( )100.000مائة اإلف ريال مق�سم اإىل ( )100ح�سة عينية مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة
( )1000ريال مت توزيع احل�س�س على ال�سركاء كالأتي :
الرقم

اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

1

السيد  /محمد سامي مانع السبتي العتيبي

95

1000

95000

2

السيد  /طالل سامي مانع السبتي العتيبي

5

1000

5000

100

ــــــــــ

100000

اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنة قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سوؤولية
ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة امام الغري وعن �سحة تقيم احل�س�س العينية املبينة كما يلي :
بيان نوع األصل

القيمة بالريال

أجهزة كهربائية والكترونية

50.000

أجهزة حاسب إلى وأثاث مكتبي

50.000

اإلجمالي

100.000

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة (� )99سنة تبداأ من قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائياً ملدة اأخرى مماثلة ما مل يخطر احد
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 �ساد�سا :اإدارة ال�سركة :اأ -يديرا ال�سركة ال�سيد /حممد �سامي مانع العتيبي وله كافة
ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة وميثل ال�سركة رابعا :ال�سنة املالية :تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة
اعتبارا من تاريخ قيدها بال�سـجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ واملوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية
بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهر ثامنا:الأرباح واخل�سائر :توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ا ل�سافية م امل�سروفات العمومية
والتكاليف على النحو التايل  -:جتنب ن�سبة قدرها  % 10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي ملن�سو�س
عليها يف املادة ( )176من نظام ال�سركة ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال
خام�سا :قرارات ال�سركاء :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع � .ساد�سا ::الإخطارات :توجه جميع الإخطارات فيما بني
ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة اإىل عناوينهم املبينة يف �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 ((351430087
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

حممد بيطار

3
48

(�أبو يو�سف)

الجمعة  3المحرم  1437هـ

ال�سنة  93العدد 4588

93

 16أكتوبر  2015م
UM AL-QURA

اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
عقــود
الشركات
عقود
تجـــارية UM AL -QURAال�سنة  90العدد 4452

7

1436-10-25هـ

ملخ�س عقد تاأ�س�س �سركة ابناء قبلن �سليمان القبلن (ذات م�سئولية حمدودة)
اأو ًل :ا�سماء ال�سركاء :ال�سيد� /سليمان قبلن �سليمان القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ()1009947308
وتاريخ ميلده1376/7/1هـ ويقيم يف مدينة الريا�س  .ال�سيد /اديب قبلن �سليمان القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب
ال�سجل املدين رقم ( )1050237419وتاريخ ميلده1380/7/1هـ ويقيم يف مدينة الريا�س  .ال�سيد� /سلح قبلن
�سليمان القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1011335344وتاريخ ميلده1382/7/1هـ ويقيم
يف مدينة الريا�س  .ال�سيد /عادل قبلن �سليمان القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ()1010763157

تا�سعا :ال�سنة املالية  :تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1437/3/19هـ
املوافق 2015/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا .
عا�سرا :الأرباح واخل�سائر جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي الن�سو�س علية
فـي املادة()176من نظام ال�سركات الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم فى راأ�س املال .

وتاريخ ميلده1386/7/1هـ ويقيم يف مدينة الريا�س  .ال�سيد� /سامي قبلن �سليمان القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب

حادي ع�سر :الإخطارات  :توجه جميع الإخطارات فيا بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بالربيد اللكرتوين ويوؤكد ذلك

ال�سجل املدين رقم ( )1007088402وتاريخ ميلده1390/3/13هـويقيم يف مدينة الريا�س  .ال�سيد /ماجد قبلن �سليمان

مبوجب الربيد امل�سجل املدفوع ر�سمة م�سبقا او الربيد الدويل ال�سريع او الفاك�س .

القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1007088410وتاريخ ميلده1395/4/24هـ ويقيم يف مدينة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الريا�س  .ال�سيد /ح�سام قبلن �سليمان القبلن �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1007088428وتاريخ

الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((351408115

ميلده1396/8/3هـ ويقيم يف مدينة الريا�س  .ال�سيد /عبدالرحمن وليد قبلن القبلن�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل

لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/12 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

املدين رقم ( )1108186790وتاريخ ميلده1415/2/16هـ ويقيم يف مدينة الريا�س  .ال�سيدة/فوزية قبلن �سليمان
القبلن �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1021958325وتاريخ ميلدها1378/7/1هـ وتقيم يف مدينة
الريا�س  .ال�سيدة /لولوه ابراهيم حممد امليمان �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1007088394وتاريخ
ميلدها1359/7/1هـ وتقيم يف مدينة الريا�س .
ثانيا :اغرا�س ال�سركة الزراعة وال�سيد واملناجم والبرتول وفروعها وال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س
ال�سناعية والكهرباء والغاز واملاء وفروعها والت�سييد والبناء والنقل والتخزين والتربيد وخدمات املال والعمال

قرار ال�سركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�سي�س
�سركة ريتال للتجارة والتق�سيط
(�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
بتاريخ 1435/11/13هـ املوافق 2014/7/9م

واخلدمات الخري واخلدمات الجتماعية واجلماعية وال�سخ�سية والتجارة والمن وال�سلمة وتقنية املعلومات وتزاول
ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من اجلهات املخت�سةرابعا :املركز الرئي�سي :مدينة الريا�س .

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سماوؤهم :

رابعا :مدة ال�سركة :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة (� )99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري �ساد�سا :راأ�س املال :حدد

1ـ ال�سيد خلف حممد حممد الثابت ال�سمري طرف اأول �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1042917110

راأ�س املال ال�سركة بـ ( )544.000خم�س مائة واربع واربعون الف ريال مق�سم اإىل  54.400ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة

2ـ ال�سيد ريتال خلف حممد الثابت ال�سمري طرف ثاين �سعودية اجلن�سية �سجل مدين رقم 1152383715

قيمة كل ح�سة  10ريال ع�سرة ريالت مت توزيعها على ال�سركاء كالتي:

تاأ�سي�س �سركة بيت ريتال للتجارة والتق�سيط املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س حتت رقم 1010294399

اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

السيد /سليمان قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

السيد /اديب قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

وتاريخ 12/10/1431هـ واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد  341331594وتاريخ 14/10/1434هـ
وحيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س واخلا�سة  :فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة
(الطرفني) الذين ميلكون ( )100%ح�سة متثل ن�سبة ( )100%من راأ�س املال وفقــاً ملا يلي :

السيد /صالح قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

السيد /عادل قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

اأو ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .

السيد /سامي قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

السيد /ماجد قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

ثانياً  :تعديل املادة (اأو ًل) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو التايل :

السيد /حسام قبالن سليمان القبالن

1400

10

14000

ا�سم ال�سركة � :سركة بيت ريتال للتجارة وال�سناعة (ذات م�سئولية حمدودة)

السيد /عبدالرحمن وليد قبالن القبالن

1400

10

14000

ثالثاً  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل .

السيدة/فوزية قبالن سليمان القبالن

700

10

7000

السيدة /لولوه ابراهيم محمد الميمان

1700

10

17000

اإلجمالي

13600

136000

رابعاً  :حرر هذا القرار من ( )3ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /ميزر اأحمد عفات ال�سمري يف اإمتام هذه الإجراءات
وعليه جرى التوقيع .

�ساد�سا ادارة ال�سركة يدير ال�سركة ال�سيد� /سليمان بن قبلن بن �سليمان القبلن �سجل مدين رقم . 1009947308
�سابعا :قرارات ال�سركة :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء
املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك يحوز تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة �سريك واحد ولو كان ميلك هذا الن�ساب او
اكرث وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال
على القل ويحق لكل �سريك ان يوكل اأي من ال�سركاء حل�سور اجتماع جمعية ال�سركاء وفى الت�سويت نيابة عنه مبوجب
توكيل مكتوب لكل اجتماع على حدة وتعد ال�سركة �سجل خا�سا تدون فيه حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع
ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة .

الطرف الثانـي

الطرف الأول
ال�سم :خلف حممد حممد الثابت ال�سمري

ال�سم :ريتال خلف حممد الثابت ال�سمري

التوقيع:

التوقيع:
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((3514342672
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

حممد بيطار

8

(�أبو يو�سف)

اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
ال�سنة  90العدد 4452
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة نحا�سكم العاملية املحدودة
ا�سم املدير

اأول :اأ�سماء ال�سركاء:
االسم

الجنسية

السجل المدني /رقم
جواز السفر

تاريخ االنتهاء

المهنة

العمر

المدينة

نوع
الشراكة

عبدالوهاب
سعد عايض
دعجم

سعودي

1010871851

1443/5/12

غير حكومي

48

الرياض

طرف

سعد عايض
عبدالوهاب
دعجم

سعودي

1442/3/10 10181067771

غير حكومي

82

الرياض

طرف

ثانيا :ا�سم ال�سركة:
ا�سم ال�سركة هو� :سركة نحا�سكم العاملية املحدودة .
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 اللزمة من جهات الخت�سا�س .
رابعا :املركز الرئي�سي:
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .

ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة

عبدالوهاب للمدير كافة ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر:
�سعد عاي�س حق التوقيع عن ال�سركة فى املعاملت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية
وكتابات العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س وملحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم او
دعجم
تندمج معها ال�سركة لزيادة او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديلت اأخرى فياأي بند من عقود التاأ�سي�س وله
حق ا�ستخراج ال�سجلت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات 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
الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجلت التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستلمها وا�ستلم
كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات التعديل لأى بند او مادة من عقود التاأ�سي�س او امللحق وله
حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات
العمومية العادية وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق
املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 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 اللزمة 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 والتوقيع
على عقودها وت�سليم وا�ستلم اأثمانها وا�ستلم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة
وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة
وفى م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم
و�سلحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع
عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعملء كما انه ميثل
ال�سركة فى علقاتها مع الغري واإمام الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء اإمام العملء 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�ستلم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب
والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيلت 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�سلحيات .

خام�سا :مدة ال�سركة:
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�سا :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ  500000ريال �سعودي خم�سمائة األف ريال مق�سم اإىل  500ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة
كل ح�سة  1000ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالتي :
قيمة الحصة

عدد الحصص النقدية

عدد الحصص العينية

قيمة اإلجمالي

اسم الشريك
عبدالوهاب سعد عايض دعجم

1000

50

0

5000

سعد عايض عبدالوهاب دعجم

1000

450

0

450000

اإلجمالي

ــــــــ

500

0

500000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله .واأودع راأ�س املال النقدي لدى احد البنوك

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول او يفوقت 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 :ال�سنة املالية:
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1437/03/20هـ املوافق 2015/12/31م
وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.
عا�سرا :الأرباح واخل�سائر:
جتنب ن�سبه قدرها  ( %10ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء
حادي ع�سر :الإخطارات:
توجه جميع ا لإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم املبينة
يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

ال�سم
عبدالوهاب �سعد عاي�س دعجم

التوقيع
..................................

 -يدير ال�سركة ال�سيد:

�سعد عاي�س عبدالوهاب دعجم

..................................

�سابعا :اإدارة ال�سركة:

اسم المدير

الجنسية

السجل المدني/
الجواز/اإلقامة

تاريخ االنتهاء

العمر

مكان اإلقامة

عبدالوهاب سعد عايض دعجم

سعودي

1010871851

1443/5/12

48

الرياض

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((351429661
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

(�أبو يو�سف)
حممد بيطار
UM AL-QURA
93
3
 50ال�سنة  93العدد 4588
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اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
الشركات
عقود
عقــود
تجـــارية UM AL -QURAال�سنة  90العدد 4452

الجمعة  3المحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م

1436-10-25هـ

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة روؤي املنفذين القاب�سة (�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء :
االسم

�سابعاً  :اإدارة ال�سركة :
ـ يدير ال�سركة ال�سيد :
العمر

المدينة

نوع
الشراكة

الجنسية السجل المدني  /رقم
جواز السفر

المهنة

تاريخ االنتهاء

سحمي بن
ناصر بن هادي
القحطاني

سعودي

1029206420

 1445/04/13غير حكومي

41

الرياض

طرف

ناصر سحمي
بن ناصر
القحطاني

سعودي

1136846233

غير حكومي

8

الرياض

طرف

اسم المدير

اإلقامة
سحمي بن

بيانات الو�سي  /الويل لل�سركاء القا�سرين :
اسم الشريك

الجنسية

اسم الوصي

ناصر سحمي سحمي بن ناصر
بن هادي
بن ناصر
القحطاني
القحطاني

جنسية
الوصي

السجل المدني /
رقم جواز السفر

تاريخ االنتهاء

عمر
الوصي

نوع
الوصي

سعودي

1029206420

1445/04/13

41

ولي

ثانياً  :ا�سم ال�سركة :
ا�سم ال�سركة هو � :سركة روؤي املنفذين 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 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 اللزمة 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 � 20سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�ساً  :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س :
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  10،000ريال �سعودي ع�سرة اآلف ريال مق�سم اإىل  100ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة
كل ح�سة  100ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
اسم الشريك

قيمة الحصة

عدد الحصص النقدية

عدد الحصص العينية

قيمة اإلجمالي

سحمي بن ناصر بن
هادي القحطاني

100

95

0

9500

ناصر سحمي بن ناصر
القحطاني

100

5

0

500

اإلجمالي

ــــ

100

0

10,000

السجل المدني  /الجواز /

تاريخ االنتهاء

العمر

مكان اإلقامة

سعودي

1029206420

1445/04/13

41

الرياض

ناصر بن هادي
القحطاني

ا�سم املدير

ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة

�سحمي
بن نا�سر
بن هادي
القحطاين

للمدير كافة ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر
 :حق التوقيع عن ال�سركة يف املعاملت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية
وكتابات العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س وملحق 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 تعديلت اأخرى يف اأي بند من
عقود التاأ�سي�س  ،وله حق ا�ستخراج ال�سجلت 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 يلز لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجلت التجارية واإلغائها
وجتديدها وا�ستلمها وا�ستلم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات
التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو
مادة من عقود التاأ�سي�س اأو امللحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان
التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية
والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق املطالبة 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 بح�سم
املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل
واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية اللزمة لذلك
وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله
للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ للأ�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك
لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستلم اأثمانها وا�ستلم
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�سلحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية
والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي
العرو�س للعملء كما اأنه ميثل ال�سركة يف علقتها مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع الأمور �سوا ًء
اأمام العملء 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�ستلم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على
ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيلت والئتمانات وال�سمانات البنكية
وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود
اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية
وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل
وخارج اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق
توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سلحيات .

ــ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخلل 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 1437/03/20هـ املوافق 2015/12/31م
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر :
جتنب ن�سبة قدرها ( %10ع�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�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل
احل�س�س لدى ال�سركة .
ال�سم
�سحمي بن نا�سر بن هادي القحطاين
نا�سر بن �سحمي بن نا�سر القحطاين

التوقيع
..................................
..................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

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 .

الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((35422438
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/14 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

(�أبو يو�سف)

حممد بيطار

عقــود
الشركات
عقود
تجـــارية93

UM
UM AL-QURA
AL -QURA

2013مم
1434هـهـ  816مار�س
 26ربيع ال
اجلمعة
أكتوبر 2015
المحرمآخر1437
الجمعة 3
4452
العدد
90
ال�سنة
ال�سنة  93العدد 4588

11
51

1436-10-25هـ

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة جمد ولني الع�ملية الق�ب�سة (�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
اأول :اأ�سماء ال�سركاء:
تاريخ االنتهاء المهنة العمر

المدينة

نوع الشراكة

الجنسية

االسم

السجل المدني/
رقم جواز السفر

افنان محمد رياض
محمد فهمي طيفور

سعودي 1431/4/14 1108198910

-

38

الرياض

طرف

سالف عبدالرحمن
صالح الحربي

سعودي 1443/7/12 1159590205

-

2

الرياض

طرف

اسم الشريك
سالف عبدالرحمن
صالح الحربي

افنان محمد رياض
محمد فهمي طيفور

جنسية
الوصي

ال�سم
افنان حممد ريا�س حممد فهمي طيفور
�سالف عبدالرحمن �سالح احلربي

السجل المدني /
رقم جواز السفر

تاريخ االنتهاء عمر
الوصي

سعودي 1431/4/14 1108198910

38

نوع
الوصي

قرار ال�سرك�ء ب�سركة
فيت�مني الف�كهة اللبن�نية املحدودة
بت�ريخ1435/2/29 :هـ املوافق2014/1/1:م

وصي

ثانيا :ا�سم ال�سركة:
ا�سم ال�سركة هو� :سركة جمد ولني العاملية القاب�سة .
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 � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�سا :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ  200000ريال �سعودي مئتا األف ريال مق�سم اإىل  100ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة
 2000ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالتي :
اسم الشريك

التوقيع
..................................
..................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ()351182131
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/9/12 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

بيانات الو�سي  /الويل لل�سركاء القا�سرين:
اسم الوصي

عا�سرا :الأرباح واخل�سائر:
جتنب ن�سبه قدرها  ( %10ع�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 .

قيمة الحصة

عدد الحصص
النقدية

عدد الحصص
العينية

قيمة اإلجمالي

افنان محمد رياض محمد فهمي طيفور

2000

66

0

130000

سالف عبدالرحمن صالح الحربي

2000

35

0

70000

اإلجمالي

-

100

0

200000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله .واأودع راأ�س املال النقدي لدى احد البنوك
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�سابعا :ادارة ال�سركة
ـ يتوىل ادارة ال�سركة مديرا يعينه ال�سركاء بعقد م�ستقل .
ـ للمدير جميع ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارتها ومتثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري وامام الق�ساء وله حق توكيل
الغري يف املرافعة والدافعة نيابة عن ال�سركة وانابة الغري يف اعمال الدارة عند غيابه .
ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو فـي
وقت غري لئق.
ثامنا :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�سعا :ال�سنة املالية:
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1437/03/20هـ املوافق 2015/12/31م
وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سمائهم:
(طرف اأول)
 -1ال�سيد  /و�سيم عارف احلم�سي
(طرف ثانـي)
 -2ال�سيد  /جميل اأحمد الـحمـ�سي
تاأ�سي�س �سركة فيتامني الفاكهة اللبنانية املحدودة (ذات م�سوؤولية حمدودة )املقيدة لدى كاتب العدل بالرقم � 139سحيفة
145جملد �/6س/م وتاريخ 1427/03/26هـ و�سجلها التجاري رقم  4030161420وتاريخ 1427/03/04هـ .
وحيث رغب الطرف الأول و�سيم عارف احلم�سي والطرف الثاين جميل احمد احلم�سي بالتنازل عن ح�س�سهم يف
ال�سركة اإىل ال�سيد حممد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر واىل ال�سيد اأحمد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر لذا اتفق
ال�سركاء بالإجماع على ما يلي :
اأو ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً :تنازل الطرف الأول و�سيم عارف احلم�سي عن ح�سته البالغة ( )250ح�سة بن�سبة %50من راأ�س مال ال�سركة اإىل
ال�سيد حممد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر مقابل مبلغ وقدره ( )75000فقط خم�سة و�سبعون الف ريال .
ثالثاً  :تنازل الطرف الثاين جميل احمد احلم�سي عن جزء من ح�سته تقدر ب ( )125ح�سة بن�سبة  %25من
ر اأ�س مال ال�سركة اإىل ال�سيد حممد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر مقابل مبلغ ( )37500فقط �سبعة و ثالثون
الف وخم�سمائة ريال ل غري .
رابعاً  :تنازل الطرف الثاين جميل احمد احلم�سي عن جزء من ح�سته تقدر ب ( )125ح�سة بن�سبة  %25من
ر اأ�س مال ال�سركة اإىل ال�سيد اأحمد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر مقابل مبلغ ( )37500فقط �سبعة و ثالثون
الف وخم�سمائة ريال ل غري .
وحيث قبل الأطراف املتنازل لهم بالإجماع هذه احل�س�س مبا لها من حقوق و ما عليها من التزامات و يعترب توقيعهم
على هذا القرار مبثابة خمال�سة نهائية و تامة و حيث رغب ال�سركاء يف تعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س واخلا�سة
باأ�سماء ال�سركاء و راأ�س املال واإدارة ال�سركة فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد التاأ�سي�س مبوافقة جميع ال�سركاء الذين
ميلكون ( )500ح�سة متثل  %100من راأ�س مال ال�سركة وبذلك يتم تعديل العقد كالتايل:
اأو ًل  :تعديل مقدمة العقد لت�سبح كالتايل :
مت التفاق بني كل من:
 -1ال�سيد  /حممد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر – �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم  1098194143بتاريخ
1427/07/17هـ م�سدره جدة تاريخ امليالد 1405/09/15هـ و مهنته موظف اأهلي و عنوانه جدة �س ب  3032الرمز
(طرف اأول)
الربيدي  23436هاتف رقم 0542833383
 -2ال�سيد  /اأحمد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر – �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدنـي رقم 1098194176
بـتـاريخ 1430/02/14هـ م�سدره جـدة تـاريخ الـميالد 1410/02/14هـ و مهنته طالب و عنوانه جدة
(طرف ثانـي)
�س ب  3032الرمز الربيدي 23436
ثانياً  :تعديل املادة ال�ساد�سة من العقد وفقا للتايل :
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ( )500.000خم�سمائة ريال مق�سم اإىل ( )500األف ح�سة نقدية مت�ساوية قيمة كل ح�سة
( )1000األف ريال �سعودي يتم توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
م

اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة اإلجمالية

النسبة

1

محمد سمير ابراهيم الشاعر

375

1000

375.000

%75

2

أحمد سمير ابراهيم الشاعر

125

1000

125.000

%25

500

1000

500.000

%100

المجموع

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س يف بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة كما قرر ال�سركاء باأنهم م�سئولون م�سئولية
ت�سامنية عن �سحة قيمة احل�س�س العينية .
ثالثاً:تعديل املادة العا�سرة من العقد وفقاً للتايل :
يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد:حممد بن �سمري بن ابراهيم ال�ساعر ويتمتع بكامل ال�سالحيات املذكورة يف عقد التاأ�سي�س
حرر هذا القرار من �ستة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة لإكمال الإجراءات النظامية وعليه جرى التوقيع :
الطرف الأول  :و�سيم عارف احلم�سي
الطرف الثاين  :جميل احمد احلم�سي

التوقيع /
التوقيع /

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم  ، 3792/351247189وذلك بحضور
وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/10/10هـ  .وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

(�أبو يو�سف)
حممد بيطار
اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
الشركات
عقود
تجـــارية
93عقــود
44524588
9093العددالعدد
ال�سنة
12
3
 52ال�سنة
الجمعة  3المحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م

UM AL-QURA
UM
AL -QURA
1436-10-25هـ

قرار ال�سرك�ء رقم ( )2بتعديل عقد ت�أ�سي�س �سركة حتي�ت الري��س للتج�رة واملق�ولت املحدودة
لقد �سبق لالإطراف التالية اأ�سمائهم :
 -1ال�سيد  /مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين  -مبوجب ال�سجل املدين رقم 1031868449

طرف اأول
 -2ال�سيد  /زياد بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين  -مبوجب ال�سجل مدين رقم 1103406912
طرف ثانـي
 -3ال�سيد  /معاذ بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين – مبوجب ال�سجل املدين رقم 1103305486
طرف ثالث
 -4ال�سيد  /معتز بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين – مبوجب ال�سجل املدين رقم 1138500721
طرف رابع
تاأ�سي�س �سركة حتيات الريا�س للتجارة واملقاولت املحدودة واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب عدل الريا�س بال�سحيفة
( )129عدد  1746من املجلد  217لعام 1430هـ وتاريخ 1430/07/19هـ وامل�سجل مبدينة الريا�س بال�سجل رقم
 1010271199وتاريخ 1430/07/20هـ واأخر قرار ال�سركاء مثبت لدي كاتب العدل بال�سحيفة  5عدد 407جملد 363
لعام 1433هـ وتاريخ 1433/01/30هـ حيث اأن الطرف الأول ال�سيد مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين
يرغب يف التنازل عن جزء من ح�س�سه بال�سركة مبقدار  500ح�سة وقيمتها  5000ريال لل�سيد يزن مفرح بن عبد اهلل بن
م�سفر احلرقان القحطاين و 500ح�سة وقيمتها  5000ريال لل�سيدة غني مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين
الذين قبلوا هذا التنازل مبا لهذه احل�س�س من حقوق وما عليها من التزامات وقد ا�ستويف جميع ال�سركاء حقوقهم قبل
بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم علي هذا القرار مبثابة خمال�سة نهائية فيما بينهم لذا قرار ال�سركاء بالإجماع تعديل
عقد التاأ�سي�س وفقا ملا يلي:
اأول  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانيا  :تعديل املادة (اأول ) واخلا�سة با�سم ال�سركة لي�سبح �سركة حتيات الريا�س للمقاولت .
ثالثا  :تعديل املادة (ثانيا ) واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الأن�سطة التالية :
اأعمال احلدائق وا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف اأعمال الرخام  ،ال�سترياد والت�سدير للغري  ،الت�سويق
نيابة عن الغري واخلدمات التجارية .
رابعا  :تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم :
 -1ال�سيد  /مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين �سعودي اجلن�سية  -مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 1031868449سادرة من ظهران اجلنوب بتاريخ 1407/12/28هـ ومهنته موظف اأهلي وتاريخ امليالد 1389هـ
ويقم يف مدينة الريا�س .
طرف اأول
 -2ال�سيد  /زياد بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين �سعودي اجلن�سية  -مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 1103406912سادرة من ظهران اجلنوب بتاريخ 1407/12/28هـ ومهنته طالب وتاريخ امليالد 1417/02/07هـ
ويقم يف مدينة الريا�س .
طرف ثانـي
 -3ال�سيد  /معاذ بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين �سعودي اجلن�سية  -مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 11033054862سادرة من ظهران اجلنوب بتاريخ 1407/12/28هـ ومهنته طالب وتاريخ امليالد1419/10/15هـ
ويقم يف مدينة الريا�س .
طرف ثالث
 -4ال�سيد  /معتز بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين �سعودي اجلن�سية  -مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 1138500721سادرة من ظهران اجلنوب بتاريخ 1407/12/28هـ ومهنته طالب وتاريخ امليالد1428/05/14هـ
ويقم يف مدينة الريا�س .
طرف رابع
 -5ال�سيد  /يزن بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين �سعودي اجلن�سية  -مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 1154062176سادرة من ظهران اجلنوب بتاريخ 1407/12/28هـ وهو قا�سر وميثله وليه ال�سرعي والده مفرح بن
عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين وتاريخ امليالد1432/02/13هـ ويقم يف مدينة الريا�س .
طرف خام�س
 -6ال�سيد  /غني بن مفرح بن عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين �سعودي اجلن�سية  -مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 1154062192سادرة من ظهران اجلنوب بتاريخ 1407/12/28هـ وهو قا�سر وميثلها وليها ال�سرعي والده مفرح بن
عبد اهلل بن م�سفر احلرقان القحطاين وتاريخ امليالد1432/02/13هـ ويقم يف مدينة الريا�س .
طرف �ساد�س
خام�سا  :تعديل املادة �ساد�سا من عقد ال�سركة واخلا�سة براأ�سمال ال�سركة لت�سبح علي النحو التايل :
حدد راأ�س مال ال�سركة ب 100.000ريال (مائة األف ريال ) مق�سم اإيل  10000ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة كب ح�سة
10ريال  ،يتم توزيعها علي ال�سركاء كالأتي :
االسم

قيمة الحصة الواحدة عدد الحصص

االجمالي

السيد  /مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

10

7500

75000

السيد  /زياد مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

10

500

5000

السيد  /معاذ مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

10

500

5000

السيد  /معتز مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

10

500

5000

السيد  /يزن مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

10

500

5000

السيد  /غني مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

10

500

5000

10000

100000

المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة عن التاأ�سي�س .

�ساد�ساً :يقر ال�سركاء اجلدد باأنهم اطلعوا علي عقد التاأ�سي�س ال�سركة ويلتزمون مبا ورد به من مواد .
�سابعاً :تبقي بالتايل مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغري .
ثامناً  :حرر هذا القرا ر من ( )5ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها والن�سخ الخري لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /في�سل بن عبدالرحمن العنزي يف اإمتام هذه
الإجراءات وعلي جري التوقيع .
السيد  /مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

ويمثله وليه الجبري مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

السيد  /زياد مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

ويمثله وليه الجبري مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

السيد  /معاذ مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

ويمثله وليه الجبري مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

السيد  /معتز مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

ويمثله وليه الجبري مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

السيد  /يزن مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

ويمثله وليه الجبري مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

السيد  /غني مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

ويمثله وليه الجبري مفرح بن عبد اهلل بن مسفر الحرقان القحطاني

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((351160972
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/9/5 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

قرار ال�سرك�ء بتعديل عقد ت�أ�سي�س
�سركة الت�سهيالت للت�سويق
(�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم:
(� )1سركة الت�سهيالت القاب�سة� ،سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة ،املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س
حتت الرقم ( )1010235727وتاريخ  1428/7/1هـ ،واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة
وال�سناعة بالعدد ( )846ال�سحيفة ( )132من املجلد ( )180لعام  1428هـ وتاريخ  1428/5/4هـ ومبوجب
اآخر قرار تعديل املوثق لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بالعدد ( )341547189لعام  1434هـ
وتاريخ 1434/12/2هـ( ،طرف اأول)
(� )2سركة �سهل للنقل� ،سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة ،املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س حتت
الرقم ( )1010239230وتاريخ  1428/10/12هـ ،واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة
وال�سناعة بالعدد ( )1528ال�سحيفة ( )65من املجلد ( )195لعام  1428هـ وتاريخ  1428/9/4هـ ومبوجب اآخر
قرار تعديل املوثق لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بالرقم ( )35693773لعام  1435هـ وتاريخ
 1435/5/30هـ( ،طرف ثاين)
تاأ�سي�س �سركة الت�سهيالت للت�سويق� ،سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة ،املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة
الريا�س حتت الرقم ( )1010149186وتاريخ  1418/11/23هـ ،واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س
بالعدد (� )3288سحيفة ( )25/24من املجلد ( )37لعام  1418هـ وتاريخ 1418/11/5هـ ،ومبوجب قرار التعديل
املثبت لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بالعدد ( )143ال�سحيفة ( )92من املجلد ( )124لعام
 1424هـ وتاريخ  1424/8/9هـ .ومبوجب اآخر قرار تعديل املثبت لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة
وال�سناعة بالعدد ( )341547202لعام  1434هـ وتاريخ 1434/12/2هــ.
وحيث رغب ال�سركاء بال�سركة بتعديل املادة الثانية اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة ،فقد قرر ال�سركاء بالإجماع على
تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:
اأول :يعترب التمهيد ال�سابق جزء من هذا القرار ويقراأ ويف�سر معه .
ثانياً :تعديل املادة الثانية واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لت�سبح بعد التعديل على النحو التايل:
 .1الزراعة وال�سيد.
 .2املناجم والبرتول وفروعهما.
 .3ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية.
 .4الكهرباء والغاز واملاء وفروعه.
 .5الت�سييد والبناء.
 .6النقل والتخزين والتربيد.
 .7خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.
 .8خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية.
 .9التجارة.
 .10تقنية املعلومات.
 .11الأمن وال�سالمة.
ول تزاول ال�سركة الأن�سطة التي تتطلب ترخي�ساً اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لذلك من جهات
الخت�سا�س الر�سمية.
ثال ًثا :تبقى مواد العقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل.
رابعًا :حرر هذا القرار من (� )7سبع ن�سخ ،ا�ستلم كل طرف ن�سخه منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد /عبدالعزيز بن حمود الفرج وال�سيد /حممد بن نا�سر
املقبل جمتمعني اأو منفردين لإنهاء كافة الإجراء الالزمة وعليه جرى التوقيع.
واهلل املوفق ،،
الطرف األول

الطرف الثاني

شركة التسهيالت القابضة

شركة سهل للنقل

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ((351378542
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/6 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

(�أبو يو�سف)
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قرار ال�سرك�ء رقم ( )9بتعديل عقد ت�أ�سي�س �سركة م�سنع املنهل للمي�ه املحدودة
لقد �سبق لالأطراف التالية اأ�سمائهم:

ثالثاً  :تبقى باقي مواد عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها التعديل مبوجب هذا القرار كما هي عليه

� -1سركة حممد العلي ال�سويلم لال�ستثمار التجاري مقيدة يف ال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 1010188620

دون تعديل اأو تغيري.

وتاريخ 1424/5/21هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد  876لعام 1424هـ واأخر قرار �سركاء

رابعاً :حرر هذا القرار من ت�سعة ن�سخ ( )9ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها

رقم  3017وتاريخ1432/8/23 :هـ وعنوان مركزها الرئي�سي �س.ب  26250الريا�س .11486

للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
الطرف الأول

خام�ساً :وقد فو�س ال�سركاء الأ�ستاذ /ح�سريي بركة احلربي اأو من ُينِي ُبه ملتابعة واإمتام الإجراءات النظامية

 -2ال�سيدة /ملاء بنت اإ�سماعيل بن فوزي ابو خ�سرة � ،سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1007015710

املتعلقة بهذا القرار والتوقيع نيابة عن ال�سركاء فيما يخت�س بهذا ال�ساأن.

وتاريخ 1415/12/2هـ � ،سجل الريا�س ومهنتها ربة منزل  ،تقيم مبدينة الريا�س .

واإثباتا على كل ما ورد يف هذا القرار ،وقع الأطراف على هذا القرار كما يلي:
الطرف الثانـي

� -3سركة مياه ن�ستله � ،سركة قائمة وفقاً لأنظمة جمهورية فرن�سا مبوجب التعريف الوطني رقم 560200537
وعنوان مكتبها امل�سجل  12بوليفارد جاريبالدي ا�سل مولنو  ،92130فرن�سا .
الطرف الثالث
� -4سركة عبد القادر املهيدب واأولده( ،م�ساهمة مقفلة) �سعودية ومقيدة بال�سجل التجاري ملدينة الدمام برقم

الطرف الأول

الطرف الثانـي

ملاء اإ�سماعيل فوزي اأبو خ�سرة

�سركة مياه ن�ستله

ح�سريي بركة احلربي
..................................

..................................

 2050009333وتاريخ 1400/09/17هـ ،واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب عدل الدمام برقم  106وتاريخ
1400/09/14هـ ،واآخر قرار لدى كاتب عدل الدمام رقم  73وتاريخ 1430/06/20هـ ومركزها الرئي�سي يف الدمام
وعنوانها �س.ب  30الدمام . 31411

الطرف الثالث

الطرف الرابع

�سركة عبد القادر املهيدب واأولده

�سركة ملاء القاب�سة
ح�سريي بركة احلربي

الطرف الرابع
� -5سركة ملاء القاب�سة املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم  1010274224وتاريخ 1430/10/7هـ واملثبت عقد

..................................

..................................

تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س برقم  2141وتاريخ  1430/9/17هـ وعنوانها الريا�س .
الطرف اخلام�س

الطرف اخلام�س
تاأ�سي�س �سركة م�سنع املنهل للمياه املحدودة ،مقيدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010091172واملثبت عقد

�سركة حممد العلي ال�سويلم لال�ستثمار التجاري

تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س برقم  1301وتاريخ 1412/7/4هـ واأخر قرار �سركاء برقم  2076وتاريخ

..................................

1431/6/2هـ («ال�سركة»).

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

وحيث اأن الطرف الأول (�سركة حممد العلي ال�سويلم لال�ستثمار التجاري) ترغب يف التنازل عن ثالثمائة وخم�سون
ح�سة ( )350والبالغة قيمتها مائة وخم�سة و�سبعون األف ريال (  ) 175.000لل�سريك �سركة ملاء القاب�سة والتنازل

الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ()351433040
لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

عن اأربعمائة وت�سعون ح�سة ( )490والبالغة قيمتها مائتان وخم�سة واأربعون األف ريال (  )245.000لل�سريك �سركة
عبد القادر املهيدب واأولده ،والذين قبلوا هذا التنازل واآلت اإليهم ملكيتها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات
وحيث ا�ستويف جميع الأطراف حقوقهم من قبل بع�سهم البع�س وتعترب تواقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة
نهائية وتامة فيمابينهم  .وحيث �سدر ترخي�س الهيئة العامة لالإ�ستثمار رقم  10030061385وتاريخ 1435/10/7

قرار وزير التج�رة وال�سن�عة رقم (/218ق)
وت�ريخ 1435/9/5هـ

هـ القا�سي باملوافقة على تعديل ملكية ال�سركة .
اإن وزير التجارة وال�سناعة .

وعليه فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل املادة ال�ساد�سة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة:
اأو ًل :يعترب التمهيد ال�سابق جز ًاأ ل يتجزاأ من القرار .

مبا له من �سالحيات .

ثانياً:تعديل املادة ال�ساد�سة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�س براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل :

وبعد الطالع عـلـى نـظـام الـ�سركات ال�سادر بالـمر�سوم الـملكي الكـرمي رقم ( م  ) 6 /وتـاريخ

ُحدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ �سبعة ماليني ريال �سعودي ( ،)7.000.000مق�سمة اإىل اأربعة ع�سر األف ح�سة ()14.000

 1385 /03 /22هـ وتعديالته .

مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة خم�سمائة ريال ( )500مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

وعلى الطلب املقدم للرتخي�س بتحويل �سركة مكتب احلبيل الطبي من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلـى

اسم الشريك

القيمة اإلجمالية للحصص
قيمة الحصة
عدد
بالريال السعودي
الحصص بالريال السعودي

النسبة
المئوية

 -1لماء إسماعيل فوزي أبو خضرة

700

500

350,000

%5

 -2شركة مياه نستله

8960

500

4,480,000

% 64

 -3شركة عبد القادر المهيدب وأوالده

2590

500

1,295,000

% 18,5

 -4شركة لماء القابضة

1120

500

560,000

%8

 -5شركة محمد العلي السويلم التجاري

630

500

315,000

%4,5

اإلجمـــالــي

14000

7,000,000

% 100

( �سركة م�ساهمة مقفلة )
وعلى قرار ال�سركاء والنظام الأ�سا�سي .
يقرر ما يلي :
اول  :املوافقة على الرتخي�س بتحويل �سركة مكتب احلبيل الطبي من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلـى
( �سركة م�ساهمة مقفلة ) .
ثانيا  :ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة .

وزير التجارة وال�سناعة
ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع جميع ح�س�س ال�سركة فيما بينهم واأنه مت الوفاء بكامل راأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س.

توفيق بن فوزان الربيعة

(�أبو يو�سف)
حممد بيطار
اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
تجـــارية
93عقــود
الشركات
عقود
44524588
9093العددالعدد
ال�سنة
10
3
 54ال�سنة
الجمعة  3المحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س
�سركة اأبن�ء اأحمد بن من�سور ال�سريف
( �سركة ذات م�سئولية حمدودة )

UM AL-QURA
UM
AL -QURA
1436-10-25هـ

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة �سي الألوان للتج�رة
( �سركة ذات م�سئولية حمدودة )

اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء  :زلفه بي�سان علي اآل �سرحان ـ �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1055194698
ومهنتها ربة منزل وتاريخ ميالدها 1365/07/01هـ وتقيم يف مدينة الريا�س (طرف اأول)  ،من�سور بن اأحمد بن
من�سور ال�سريف ـ �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  1039690589وتاريخ 1401/11/9هـ �سادر من
الريا�س ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميالده 1382/07/01هـ ويقيم يف مدينة الريا�س (طرف ثاين)  ،ح�سني بن اأحمد
بن من�سور ال�سريف ـ �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  1053897235وتاريخ 1404/09/21هـ �سادر
من الريا�س ومهنته �سابط وتاريخ ميالده 1385/07/01هـ ويقيم يف مدينة الريا�س (طرف ثالث) � ،ساكر بن اأحمد بن
من�سور ال�سريف ـ �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  1039987043وتاريخ 1408/06/11هـ �سادر من
الريا�س ومهنته موظف حكومي وتاريخ ميالده 1390/12/10هـ ويقيم يف مدينة الريا�س (طرف رابع)  ،فاطمة بنت
اأحمد بن من�سور ال�سريف ـ �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  1035840022ومهنتها ربة منزل وتاريخ
ميالدها 1381/03/11هـ وتقيم يف مدينة الريا�س (طرف خام�س)  ،اأ�سماء بنت اأحمد بن من�سور ال�سريف ـ �سعودية
اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  1055194706ومهنتها موظفة حكومية وتاريخ ميالدها 1388/07/01هـ وتقيم
يف حمافظة جدة (طرف �ساد�س)  ،منرية بنت اأحمد بن من�سور ال�سريف ـ �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم
 1105388118ومهنتها موظفة حكومية وتاريخ ميالدها 1401/05/09هـ وتقيم يف حمافظة اجلبيل (طرف �سابع) .
ثانياً  :ا�سم ال�سركة � :سركة اأبناء اأحمد بن من�سور ال�سريف (ذات م�سئولية حمدودة) .
ثالثاً  :اأغرا�س ال�سركة  :خدمات املال والأعمال  ،الزراعة وال�سيد  ،املناجم والبرتول وفروعها  ،ال�سناعات
التحويلية وفروعها  ،الكهرباء واملاء والغاز  ،الت�سييد والبناء  ،التجارة  ،النقل والتخزين والتربيد  ،خدمات
اجتماعية وجماعية و�سخ�سية  ،تقنية املعلومات  ،الأمن وال�سالمة � ،سراء ومتلك الأرا�سي والعقارات والبناء عليها
واإدارتها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .
رابعاً  :املركز الرئي�سي لل�سركة  :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف حمافظة اأحد رفيدة ولل�سركة احلق يف
افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة اإدارة
ال�سركة وبعد موافقة جهة الخت�سا�س .
خام�ساً  :مدة ال�سركة  :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�ساً  :راأ�س املال  :حدد راأ�س مال ال�سركة بـ  25،000ريال �سعودي (فقط خم�سة وع�سرون األف ريال �سعودي)
مق�سم اإىل  2،500ح�سة نقدية (األفني وخم�سمائة ح�سة نقدية) مت�ساوية القيمة  ،قيمة كل ح�سة  10ريالت (ع�سرة
ريالت) مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء :
1ـ ال�سيد � /سلطان بن ح�سن بن دهيم اآل بليه جن�سيته �سعودي مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1017519230بتاريخ
1420/07/01هـ �سادرة من جنران ومهنته (مت�سبب) تاريخ امليالد 1405/07/01هـ ويقيم يف جنران (طرف اأول)
2ـ ال�سيد  /جابر بن ح�سن بن دهيم اآل بليه جن�سيته �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ()1017519214
بتاريخ 1420/04/01هـ �سادرة من جنران ومهنته (مت�سبب) تاريخ امليالد 1403/04/12هـ ويقيم يف جنران (طرف
ثاين) حيث اأن الطرف (الثاين) ميتلك موؤ�س�سة فردية مقيدة با�سم (�سي الألوان للتجارة) م�سجلة بال�سجل التجاري برقم
( )5950024896وتاريخ 1433/11/29هـ مبدينة جنران  ،ونظر ًا لرغبة الطرف (الثاين) يف حتول املوؤ�س�سة اإىل �سركة
(ذات م�سوؤولية حمدودة) مب�ساركة الطرف الأول با�سم �سركة (�سي الألوان للتجارة)  ،مبا له من حقوق وما عليها من
التزامات ومبا له من تراخي�س وعمالة  ،مع الحتفاظ با�سم ورقم وتاريخ ال�سجل التجاري عند حتوله اإىل �سركة  ،وقد
مت تقييم هذه الفروع مببلغ وقدره ( )50،000ريال  ،ويعترب توقيع جميع الأطراف على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة
ونهائية فيما بينهم  ،وعلى هذا فقد اتفق الطرفان املذكوران اأعاله وهم بكامل الأهلية املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة
(ذات م�سوؤولية حمدودة) وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته
بال�سروط التالية  :ـ ثانياً  :ا�سم ال�سركة � :سركة �سي الألوان للتجارة ذات م�سوؤولية حمدودة ثالثاً  :غر�س ال�سركة :
 1ـ الزراعة وال�سيد .
 2ـ املناجم والبرتول وفروعها .
 3ـ ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية .
 4ـ الكهرباء والغاز واملاء وفروعه .
5ـ الت�سييد والبناء .
 6ـ النقل والتخزين والتربيد .
 7ـ خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى .
 8ـ خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية .
9ـ التجارة .
10ـ تقنية املعلومات .
11ـ الأمن وال�سالمة .
ً
رابعاً  :املركز الرئي�سي لل�سركة  :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س  .خام�سا  :مدة ال�سركة � )99( :سنة
تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري � .ساد�ساً  :راأ�س املال  :حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ( )50،000خم�سني األف
ريال  ،مق�سم اإىل ( )500ح�سة عينية مت�ساوية قيمة كل ح�سة ( )100ريالت مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

م

الشريك

قيمة الحصة بالريال

عدد الحصص النقدية

اإلجمالي

م

الشركاء

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

1

زلفه بيشان علي آل سرحان

10

313

3,130

1

سلطان بن حسن بن دهيم آل بليه

250

100

25000

2

منصور بن أحمد بن منصور الشريف

10

486

4,860

2

جابر بن حسن بن دهيم آل بليهل

250

100

25000

3

حسين بن أحمد بن منصور الشريف

10

486

4,860

500

---

50,000

4

شاكر بن أحمد بن منصور الشريف

10

486

4,860

5

فاطمة بنت أحمد بن منصور الشريف

10

243

2,430

6

أسماء بنت أحمد بن منصور الشريف

10

243

2,430

7

منيرة بنت أحمد بن منصور الشريف

10

243

2,430

2,500

25,000

اإلجمالي

اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة  ،كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سوؤولية
ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية الداخلة يف راأ�س املال واملبينة فيما يلي  :ـ
الرقم

البيــــــــــــــان

القيمــــــة بالريال

1

معدات واآلالت

35,000

2

أثاث وحاسب آلي

15,000

ويقر 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  :يدير ال�سركة مديرين اثنني يتم تعيينهم بقرار م�ستقل من ال�سركاء .
ثامناً  :قرارات ال�سركاء  :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء
املالية لل�سركاء  ،وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميلكون %75
من قيمة اإجمايل راأ�س املال على الأقل  ،ول يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة �سريك واحد فقط ولو كان ميلك هذا
الن�ساب اأو اأكرث  ،وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون
ن�سف راأ�س املال على الأقل .
تا�سعاً  :ال�سنة املالية  :تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اعتبار ًا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1437/03/20هـ
املوافق 2015/12/31م  ،وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثنا ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر  :جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه
يف املادة ( )176من نظام ال�سركات والباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهما يف راأ�س املال .
حادي ع�سر  :الإخطارات  :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة
على عناوينهم املبينة فـي �سجل احل�س�س .

واهلل املوفق

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ()351430824

الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ()351425011

لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/15 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .

لعام 1435هـ  .وعليه جرى التصديق .حرر في1435/11/14 :هـ  ،وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل

50,000

اإلجمـــــــــــــالي

�سابعاً  :يتوىل اإدارة ال�سركة يدير ال�سركة ال�سيد � /سلطان بن ح�سن بن دهيم اآل بليه وال�سيد  /جابر بن ح�سن بن
دهيم اآل بليه  ،وله كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة  .ثامناً  :قرارات ال�سركاء  :ت�سدر قرارات
ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل
عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل  .تا�سعاً  :تبداأ ال�سنة املالية
الأوىل لل�سركة اعتبار ًا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1437/03/19هـ املوافق 2015/12/31م
وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك هي اأثني ع�سر �سهر ًا  .عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر  :جتنب ن�سبة قدرها ()%10
من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي والباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال
حادي ع�سر  :الإخطارات  :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على
عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ( )10من هذا العقد .

كاتب العدل
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عقد تاأ�صي�س �صركة �صرح املعايل للتجارة واملقاوالت العامة
(ذات م�صئول ّية حمدودة)
وفقاً للمادتني (  ) 161و (  ) 164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م) 6/
وتاريخ 1385/03/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م ) 23/وتاريخ 1402/06/28هـ ،
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً للأتي -:
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :
مبوجب ال�سجل املدين رقم
-1ال�س ّيد  /عبداملح�سن بن نا�سر بن عبداملح�سن الداود �سعودي اجلن�س ّية ُ
ومه َن ُته  :مت�سبب و ُيقيم يف مدينة اجلبيل �سارع
(  ) 1032654145وتاريخ امليلد 1390/09/20هــِ ،
الفيحاء(طرف اأول).
مبوجب ال�سجل املدين رقم
-2ال�س ّيد  /حممد بن فهد بن حممد الداود �سعودي اجلن�س ّية ُ
ومه َن ُته  :طالب و ُيقيم يف مدينة اجلبيل �سارع
(  ) 1074670868وتاريخ امليلد 1413/06/13هـِ ،
الفيحاء(طرف ثاين) .
مبوجب ال�سجل املدين رقم
-3ال�سيد  /ثامر بن فهد بن حممد الداود � ،سعودي اجلن�س ّية ُ
ومه َن ُته  :طالب و ُيقيم يف مدينة اجلبيل �سارع
(  ) 1109669927وتاريخ امليلد 1421/08/09هـِ ،
الفيحاء وهو قا�سر م�سمول بولية والدهـوينوب عنه فى هذا العقد اأخيه حممد بن فهد الداود
(طرف ثالث) .
مبوجب ال�سجل املدين رقم
-4ال�سيد � /سطام بن فهد بن حممد الداود �سعودي اجلن�س ّية ُ
ومه َن ُته  :طالب و ُيقيم يف مدينة اجلبيل �سارع
( ) 1121534968تاريخ امليلد 1424/06/02هـِ ،
الفيحاءوهو قا�سر م�سمول بولية والدهـ وينوب عنه فى هذا العقد اأخيه حممد بن فهد الداود
(طرف رابع ) .
ثانياً  :اأ�سمال�سركة � :سركة �سرح املعايل للتجارة واملقاولت العامة “ذات م�سئولية حمدودة “
ثالثاً :غر�س ال�سركة  :اإن الأغرا�س التي كونت من اأجلها ال�سركة هي :
-1مقاولت عامة للمباين ( اإن�ساء – هدم – ترميم – اإ�سلح )
-2اأعمال ال�سيانة والت�سغيل للمباين العامة وال�سكنية والتجارية .
-3الأعمال امليكانيكية والأعمال الكهربائية وال�سناعية .
-4تركيب و�سيانة اأعمال التربيد والتكييف -5 .التجارة يف اأجهزة احلا�سب الآيل و�سبكاتها .
-6اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي -7 .اأعمال الطرق واجل�سور الإ�سفلتية واحلديدية .
-8اأعمال النظافة وت�سمل نظافة املن�ساآت ال�سناعية وال�سكنية والطرق ونظافة وتن�سيق احلدائق
واملتنزهات واملرافق العامة واأعمال الت�سجري .
-9خدمات جتارية ( اأ�سترياد وت�سدير وت�سويق حل�ساب الغري ) -10 .التجارة يف املعدات ال�سناعية .
-11التجارة يف املواد ال�سناعية واملوا�سري وال�سمامات و�ساغطات الهواء .
-12التجارة يف املواد الكهربائية وامليكانيكية والأن�سائية واأجهزة ومعدات الأت�سالت .
ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة .رابعاً  :املركز الرئي�سي لل�سركة
 :مدينة اجلبيل .خام�ساً  :تاريخ بدء ال�سركة واإنتهائها  :مدة ال�سركة ( � ) 25سنة تبداأ من تاريخ قيدها
بال�سجل التجاري �.ساد�ساً  :راأ�س املال  :حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ( ) 580،000خم�سمائة وثمانون
األف ريال �سعودي ل غري  ،مق�سم اإىل (  ) 5800قيمة كل ح�سة(  ) 100ريال .
عدد احل�س�س

ا�سم ال�سريك

النقدية بالريال

العينية

 300ح�سة
900

934

عبداملح�سن نا�سر
عبداملح�سن الداود
حممد بن فهد بن
�سالح الداود
ثامر بن فهد بن �سالح 900
الداود
900
�سطام بن فهد بن
�سالح الداود

933
933
2800

قيمةاحل�سة
العينية بالريال

الأجمايل بالريال

100

 30،000ريال

100

183،400

100

183،300

100

183،300

3000
الإجمايل
5800
و ُي ّقر ُ
ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
النقد ّية لدى احد البنوك املعتمدة لذلك ُ
كما يقر ال�سركاء بانهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية فى اأموالهم اخلا�سة امام الغري عن �سحة تقييم
احل�س�س العينية والنقدية املبينة كما يلي:
100

القيمة

بيان نوع األصــــــــــــــــل
السيارات ( ) 7
آالت ومعدات
أثاثات وأجهزة مكتبية
عدد وأدوات
حصص نقدية
اإلجمــــــــــــــــــالي :

580،000

210,000
30,000
20,000
20,000
300,000
580,000

�سابعاً  :اإدارة ال�سركة  :يدير ال�سركة ال�سيد � /سعيد بن جابر بن على اآل فائع القحطاين  ،وله اأو�سع
ال�سلطات وال�سلحيات لإدارة ال�سركة وت�سريف �سئونها ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اأغرا�سها .
ثامناً  :قرارت ال�سركاء  :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة
الأعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة
ثلثة اأرباع راأ�سمال ال�سركة على الأقل .
ً
تا�سعاً  :ال�سنة املالية  :تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اإعتبارا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
وتنتهي فى 1436/03/09هـ املوافق 2014/12/31م  .وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اإثنى ع�سر
�سهر ًا .
عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر  :توزيع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية
والتكاليف على النحو التايل :
جتنب ن�سبة  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليه فى املادة
(  ) 176من نظام ال�سركات .
الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم فى راأ�س املال .
حادي ع�سر :الإخطارات :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات
م�سجلة على عناوينهم .
ثاين ع�سر :مت �سبط العقد لدي كاتب العدل بالعدد (  ) 7ال�سحيفة ( ) بتاريخ  / /هـ .

قرار ال�صركاء بتعديل بع�س بنود عقد ت أا�صي�س �صركة اإمداد التطوير
املحدودةبتاريخ  1435/4/18هـ املوافق  2014/2/18م
حيث اأن الأطراف الأتية اأ�سماوؤهم :
طرف اأول
-1ال�سيد  /عادل حمزة خمتار الربيع
طرف ثاين
-2ال�سيد  /اأ�سيد ح�سن علي حممد
طرف ثالث
-3ال�سيد  /عثمان را�سد عثمان العثمان
ميتلكون �سركة اإمداد التطوير املحدودة ذات م�سئولية حمدودة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة
اخلرب حتت رقم ( )2051051015و تاريخ  1434/01/28و اثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل
املكلف بوزارة التجارة و ال�سناعة بالعدد  1840ال�سحيفة  99من املجلد  250و تاريخ 3014/7/28
هـ واأخر قرار لل�سركاء املثبت لدى كاتب العدل الغرفة التجارية و ال�سناعية بالعدد  297ال�سحيفة
 46من املجلد  405وتاريخ  1434/1/21و حيث رغب ال�سركاء تعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س و
اخلا�سة باملادة الثانية (اأغرا�س ال�سركة) لذا فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد التاأ�سي�س مبوافقة جميع
ال�سركاء و فقا ملا يلي :
اأول  :يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانيا :تعديل املادة (الثانية) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو التايل :
اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :
جتارة اجلملة و التجزئة يف :
اأ – املعدات و الأجهزة و اللت الفنية و ال�سناعية و الكهربائية و امليكانيكية و الإليكرتونية و الطبية
و املخربية.
ب – اأجهزة القيا�س و التحكم و الألأت الدقيقة و معدات التكييف و التربيد و التهوية و التوربينات
وال�سمامات باأنواعها.
ت – الأجهزة واملعدات الفنية و ال�سناعية اخلا�سة مبحطات تكرير البرتول وم�سانع البرتوكيماويات
وحمطات حتلية املياه.
ث – الأجهزة و املعدات الفنية اخلا�سة بحفر و�سيانة اأبار البرتول و �سيانة اأنابيب و خزانات الغاز
و البرتول و م�ستقاته.
ج – توريد قطع الغيار وخدمة الرتكيب و ال�سيانة و الإ�سلح لكل ماذكر اأعله.
خدمات الوكالت التجارية بعد ت�سجيل كل وكالة على حدة لدى وزارة التجارة و ال�سناعة و خدمات
الت�سويق  ،الإ�سترياد و الت�سدير للغري.
و ل تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة
ثالثا :تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س و ملحقه التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون
تعديل .
رابعا:
حرر هذا العقد من ( )6ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها و الن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات املخت�سة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية و قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /عثمان را�سد العثمان يف
امتام هذه الإجراءات و عليه مت التوقيع.
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف الأول
عثمان را�سد عثمان العثمان
عادل حمزة خمتار الربيع اأ�سيد ح�سن علي حممد
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية:لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد 35802142
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/6/21هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة ع�ساف وحممد عارف
للإ�ست�سارات الهند�سية �سركة مهنية

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة مل�سات الإبتكار
التجارية (ذات م�سئولية حمدودة)

وفقاً لأحكام نظام ال�سركات املهنية ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م)4/
وتاريخ1412/2/18هـ ولئحته التنفيذية ال�سادر بقرار معايل وزير التجارة رقم ( )41وتاريخ
1413/1/18هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة اأعاله وفقاً لل�سروط والبيانات التالية-:
ا ً
أول -1 :ال�سيد /ع�ساف بن عبداهلل بن را�سد اخلو�سان  -وجن�سيته �سعودي  -مبوجب بطاقة الأحوال
رقم  1015571399 /تاريخ 1393/7/28هـ �سادرة من اجلوف ومهنته موظف �سركة متقاعد
واحلا�سل على الرتخي�س رقم  0/3324تاريخ  1431/11/8هـ وحمل اإقامته مدينة اخلرب – حي
وي�سار اليه بـ(ال�سريك الأول)
اجل�سر � (،س.ب  928را�س تنورة ) 31311
 -2ال�سيد /حممد عارف حممد �سادق  -وجن�سيته بحريني – يحمل جواز �سفر بحريني
رقم  1996188 /تاريخ 2011/3/17م �سادر من مملكة البحرين – الرقم ال�سخ�سي
 - 450500683ومهنته رجل اعمال واحلا�سل على الرتخي�س رقم  0/4156تاريخ
1435/3/25هـ وحمل اإقامته مملكة البحرين – املنامه – مبنى رقم � 202سارع رقم 1103
وي�سار اليه بـ(ال�سريك الثاين)
وبُلك رقم � ( 711س.ب  )11614املنامه/مملكة البحرين
ثانياً  :ا�سم ال�سركة :
(�سركة مهنية)
�سركة ع�ساف وحممد عارف لال�ست�سارات الهند�سية
ثالثاً  :غر�س ال�سركة:
مزاولة مهنة ال�ست�سارات الهند�سية
رابعاً :املركز الرئي�سي لل�سركة :
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة (اخلرب) باململكة العربية ال�سعودية .
خام�ساً  :اإدارة ال�سركة:
اأ  -يدير ال�سركة ك ًال من -:
ال�سيد  /ع�ساف بن عبداهلل اخلو�سان
ال�سيد  /حممد عارف حممد �سادق
ولهم كافة ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة جمتمعني اأو منفردين .
ب – عزل املدير  /املديرين -:
يجوز لل�سركاء عزل املديرين املعينون يف عقد ال�سركة اأو العقد امل�ستقل دون اإخالل بحقه  /بحقهما يف
التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف اأي وقت غري لئق .
�ساد�ساً :
راأ�س مال ال�سركة :
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ مبلغ ( )50.000خم�سون األف ريال مق�سمه اإىل (  ) 100مائة ح�سة نقدية
مت�ساوية القيمة كل ح�سة ( )500خم�سمائه ريال وهي غري قابلة للتداول  ،مت توزيعها على ال�سريكني
كالتايل :

بعون اهلل وتوفيقه مت التفاق يوم اخلمي�س املوافق 1435/2/1هـ واملوافق  2013/12/4م بني كال من
-1ال�سيد /حممد را�سي ع�سكر الربيعية ال�سمري �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم
 121399693وتاريخ 1424/6/8هـ �سادرة من اأحوال حفر الباطن ومهنته مت�سبب وتاريخ ميالده
طرف اأول
1379/7/1هـ ويقيم مبدينة حفر الباطن �س امللك عبد العزيز
 -2ال�سيده /عفاف م�سل زيد ال�سمري �سعوديه اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1048374647
وتاريخ 1433/5/19هـ �سادرة من اأحوال حفر الباطن ومهنتها مت�سبب وتاريخ ميالدها 1406/5/5
طرف ثاين
وتقيم مبدينة حفر الباطن �س امللك عبد العزيز
اأول  :ا�سم ال�سركة �:سركة مل�سات البتكار التجارية ( ذات م�سئوولية حمدودة )
ثانياً  -اأغرا�س ال�سركة :
مقاولت عامة للمباين ( اإن�ساء واإ�سالح وهدم وترميم )  ،اأعمال �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي واأعمال
الطرق واأعمال الري وتن�سيق احلدائق والأعمال الكهربائية وامليكانيكية واأعمال التكييف والتربيد
و�سيانة ونظافة وت�سغيل املجمعات التجارية وال�سكنية والتعليمية واملراكز ال�سحية وامل�ستو�سفات
وامل�ست�سفيات .
جتارة اجلملة والتجزئة فى املواد الغذائية واخل�سار والفواكه واللحوم باأنواعها  ،اخلبز واحللويات
واملعجنات واملك�سرات واملطاحن والأقم�سة ومواد اخلياطة واملالب�س اجلاهزة والأحذية والأدوية
( �سيدليات وخمازن اأدوية )واجلب�س والديكور ومواد البناء والأثاث املنزيل واملكتبي واملعدات
ال�سناعية والأجهزة اللكرتونية والكهربائية واأجهزة احلا�سب الآيل والنظارات ( طبية و�سم�سية )
والعطور وم�ستح�سرات التجميل والكماليات وم�ستلزمات الزينة واحللي التقليدية وال�سيارات وقطع
غيارها و�سيانتها واللوازم واملعدات الطبية
والأحبار وم�ستلزمات املطابع ومعدات املخابز واملعدات الثقيلة وقطع غيارها و�سيانتها واألعاب
الطفال الغري ناريه وبيع وتركيب و�سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية واإنتاج وجتارة اجلملة
والتجزئة فى ال�سمدة واملبيدات واملخ�سبات واملنتجات الزراعية واملعدات الزراعية ونقل وفك
وتركيب العف�س.
خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري  ،واإقامة املعار�س املوؤقتة والدائمة  ،ونقل و�سحن
الب�سائع واملهمات باأجر على الطرق الربية داخل وخارج اململكة ،
واأعمال ال�سحن والتفريغ اجلوي ومقاولت �سحن وتفريغ البواخر والتخلي�س اجلمركي لل�سلع
والب�سائع واملزادات العلنية الغري مقيدة ب�سلعه معينة وال�سم�سرة فى غري اأعمال ال�سرافة .
خدمات الجرة العامة والنقل املدر�سي  ،وخدمات ال�سفر وال�سياحة والوكالت التجارية وتاأجري
املعدات وال�سيارات ب�سائق وبدون �سائق ،وحجز الفنادق .
اإن�ساء اإقامة وت�سغيل و�سيانة الفنادق وال�سقق املفرو�سة واملراكز ال�سياحية
و املدار�س والكليات ومعاهد التعليم الفني والتدريب املهني وحمطات البنزين وتقدمي خدمات العا�سة
املطهية وغري املطهية ،
وخدمات التعبئة والتغليف  ،واإن�ساء واإقامة واإدارة وت�سغيل املطاعم واملقا�سف  ،واإقامة واإن�ساء
وت�سغيل املخابز اللية ون�سف اللية ومعامل احللويات واملعجنات والفطائر وخدمات التخزين
والتربيد ( م�ستودعات وثالجات حلفظ الأغذية ) ،
اإقامة وت�سغيل واإدارة �سالون حالقة  ،واإقامة وت�سغيل وادراة ور�سة حداده ومنجره واأملونيوم و
اإقامة وت�سغيل مغ�سلة مالب�س واإقامة وت�سغيل بن�سر وغيار زيت
و اإقامة وت�سغيل مغ�سلة ال�سيارات وتلميع ال�سيارات وبن�سر وغيار زيوت وت�سحيم و اإقامة وت�سغيل
اأبواب اأوتوماتيكية و�سيانتها واإقامة وت�سغيل خياط رجايل ون�سائي،اإن�ساء واإقامة وت�سغيل ور�س
ومراكز �سيانة ال�سيارات وال�ساحنات والآلت واملعدات الثقيلة ( ميكانيكا و�سمكرة ودهان وكهرباء
)0
ان�ساء واإقامة وت�سغيل واإدارة وكالت العالن وتقدمي خدمات الدعاية والإعالن
ثالثاً:
املُ�ساركة والندماج:
يجوز لل�سركة اأن متتلك الأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات اأخرى اأو تندمج معها ولها حق ال�سرتاك مع
الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سوؤولية املحدودة ملزاولة ن�ساط مماثل اأو مُتمم لها وذلك
بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات املُ َتبعة يف هذا ال�ساأن ،كما يجوز لل�سركة اأن تت�سرف يف هذه
الأ�سهم اأو احل�س�س على األ ي�سمل ذلك الو�ساطة يف تداولها.
رابعاً:
املركز الرئي�سي لل�سركة:
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة حفر الباطن ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج
اململكة متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة ال�سريكني وبعد موافقة جهة الخت�سا�س
خام�ساً :
اإدارة ال�سركة  :يدير ال�سركة ال�سيد /حممد را�سي ع�سكر الربيعية ال�سمري وله يف ذلك جميع
ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة
احلمد هلل ،حده وبعد  :فقد مت توثيق العقد ب�سبط رقم  3574593يف 1435/6/9هـ و�سلى اهلل على
نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم

م

اسم الشريك

عدد
الحصص

قيمة الحصة
الواحدة

االجمالي

النسبة
المئوية

1

عساف بن عبدهللا الخوصان

50

500

25.000

%50

2

محمد عارف محمد صادق

50

500

25.000

%50

50.000

%100

100

ويقر ال�سريكني باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم  ،ومت الوفاء بقيمتها كامل ًة عند التوقيع على
العقد.
�سابعاً :مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ( )5خم�س �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها ب�سجل ال�سركات املهنية وح�سولها على
�سهادة بقيدها بال�سجل املذكور .
ثامناً:
ال�سنة املالية:
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها ب�سجل ال�سركات املهنية وتنتهي يف
1436/3/9هـ املوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر ً
�سهرا ميالدية.
تا�سعاً
وامل�سروفات:
الإيرادات
:
توزع اإيرادات ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على ال�سريكني
منا�سفة .
مت �سبط العقد لدى كاتب العدل غرفة ال�سرقية برقم  ..................................وبتاريخ / /
1435هـ.
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة واحة هجر للإ�ستثمار العقاري
( ذات م�سئولية حمدودة )
وفقاً للمادتني رقم 161و 164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م ) 6/وتاريخ
1385/3/22هـ وتعديالته فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء:
( )1ال�سيد /عبدالرحمن بن من�سور بن ح�سني امل�سلم � -سعودي اجلن�سيــة ،مبوجب ال�سجل رقم
� 1034908366سادر من الأح�ساء  ،املهنة رجل اأعمال  ،تاريخ امليــالد1406/9/14هـ ،يقيم يف
الأح�ساء( .طرف اول) )2(.ال�سيد /جميل بن حممد بن علي النا�سر� -سعودي اجلن�سيــة ،مبوجب
ال�سجل رقم � 1012412423سادر من الأح�ساء  ،املهنة موظف اأهلي  ،تاريخ امليــالد1390/7/1هـ
،يقيم يف الأح�ساء( .طرف ثاين)  )3(.ال�سيد/عارف بن اأحمد بن حممد العبيدون � -سعودي اجلن�سيــة،
مبوجب ال�سجل رقم � 1013066574سادر من الأح�ساء  ،املهنة موظف اأهلي  ،تاريخ امليــالد1397/8/4هـ
،يقيم يف الأح�ساء( .طرف ثالث).ثانياً :اأ�سم ال�سركة� :سركة واحة هجر لالأ�ستثمار العقاري (ذات
م�سئولية حمدودة).ثالثاً :اأغرا�س ال�سركة :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي� )1( :سراء
الأرا�سي لإقامة مباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع بالنقد اأو التق�سيط اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة
 اإدارة و�سيانة وتطوير العقار � -سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة  -بيع و�سراء وا�ستغاللالأرا�سي والعقارات ل�سالح ال�سركة)2(.مقاولت عامة للمباين (اإن�ساء -اإ�سالح -هدم -ترميم) مباين
�سكنية  -مباين جتارية  -مباين �سناعية  -مباين �سحية  -مباين مطارات – من�ساآت ترفيهية  -من�ساآت
�سحية – من�ساآت �سناعية – من�ساآت تعليمية – من�ساآت برتولية  -واأعمال الديكور والزخارف اجلب�سية
والكنب واملجال�س العربية وال�ستائر واأعمال احلجر وال�سرياميك والبالط والرخام والعزل احلراري
واملائي والليا�سة وال�سباكة والنجارة واحلدادة والدهان وتركيب و�سيانة الهناجر والبيوت اجلاهزة.
( )3مقاولت الإن�ساءات العامة ( اأعمال الطرق واجل�سور والكباري وال�سفلتة والإنارة و�سيانتها –
اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي ومتديداتها و�سيانتها – الأعمال الكهربائية وامليكانيكية واللكرتونية
وتركيب الآلت الثابتة والآلت الدقيقة واآلت التحكم واأعمال �سبكات الهاتف ومتديداتها و�سيانتها -
تنفيذ م�ساريع التكييف والتربيد املركزي -الأعمال ال�سناعية -الأعمال البحرية  -العمال الرتابية -
اأعمال الإن�ساءات املعدنية  -اأعمال تن�سيق احلدائق واملتنزهات وامل�سطحات اخل�سراء و�سيانتها
وت�سغيلها و�سيانة ونظافة املدن واملباين واملجمعات التجارية وال�سكنية واملرافق احلكومية والأهلية
واملطارات وال�سواطئ  -التخل�س من النفايات  -تاأجري احلاويات  -اإن�ساء و�سيانة وت�سغيل حمطات
تنقية و�سخ وحتلية ومعاجلة وتكرير املياه وال�سرف ال�سحي و�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي
و�سبكات ت�سريف الأمطار وال�سيول وخزانات املياه  -اإقامة وتركيب وت�سغيل و�سيانة �سبكات
الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية�)4(.سيانة وت�سغيل امل�سروعات ال�سناعية والكهربائية وامليكانيكية
والإلكرتونية واحلديدية  -املطارات  -م�سانع الطابوق واخلر�سانة اجلاهزة  -م�ستودعات التربيد
والتخزين � -سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية � -سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية
واملراكز الرتفيهية وال�سياحية ومدن الألعاب)5(.جتارة اجلملة والتجزئة يف الأجهزة الكهربائية
واللكرتونية واأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وقطع غيارها و�سيانتها واملعدات ال�سناعية
والآلت الثقيلة واأقم�سة ال�ستائر والكنب ومواد البناء (�سحية – كهربائية -اإن�سائية) واحلجر
وال�سراميك والرخام والبالط والأدوات الكهربائية واأدوات ومواد النجارة والأ�سباغ ومواد الديكور
ومواد العزل احلراري واملائي واحلديد ال�سلب واملفروم بجميع اأنواعه والأملنيوم والأخ�ساب
والأ�سمنت)6(.خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري)7(.الوكالت التجارية ووكالء التوزيع
(بعد ت�سجيل كل وكالة على حدا لدى �سجل الوكالت التجارية))8(.اإقامة وتنظيم واإدارة املعار�س
الدائمة واملوؤقتة وتنظيم املوؤمترات واحلفالت)9(.املزادات العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة)10(.
خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية)11(.خدمات التعبئة والتغليف)12(.خدمات الفح�س واملعاينة
يف غري اأن�سطة التاأمني)13(.خدمات تخلي�س ال�سلع والب�سائع  -خدمات الوزن والكيل)14(.خدمات
ال�سحن (بحري – بري – جوي ))15(.ال�سما�سرة (الدللني ل�سلعة اأو �سلع حمدودة ما عدا ال�سم�سرة
يف اأعمال ال�سرافة والعقار))16(.اإقامة واإدارة وجتهيز وت�سغيل و�سيانة املدار�س واملعاهد التدريبية
املتخ�س�سة وامل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات والعيادات و املراكز واملجمعات الطبية وال�سيدليات)17(.
اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة الفنادق والوحدات ال�سكنية املفرو�سة واملجمعات ال�سكنية والتجارية
واملراكز ال�سياحية و�سالت الأفراح)18(.خدمات ت�سميم وا�ست�سافة مواقع الإنرتنت والت�سويق
الإلكرتوين)19(.ل تقوم ال�سركة باأعمال التاأمني والدخار والبنوك (.ول تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد
احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س).رابعاً :املركز الرئي�سي لل�سركة  :يكون
املركز الرئي�سي لل�سركة يف الأح�ساء.خام�ساً :اإدارة ال�سركة :يدير ال�سركة ال�سيد/عبدالرحمن بن
من�سور بن ح�سني امل�سلم  -منفرد ًا وله كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة وميثل
املدير ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�ساء وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة عن ال�سركة
وللمدير ال�سالحيات التالية على �سبيل املثال ل احل�سر :له احلق يف تنفيذ جميع ال�سيا�سات التجارية
والفنية وتنفيذ الربامج املالية لل�سركة وت�سريف اأمور ال�سركة اليومية وتوقيع العقود با�سم ال�سركة
وال�سراء والبيع وال�ستئجار والتاأجري ل�سالح ال�سركة ومراجعة الوزارات وامل�سالح احلكومية
والأهلية واملوؤ�س�سات وال�سركات و[الق�ساء مبختلف درجاته واملحاكم واللجان العمالية وكتاب العدل
واملثول اأمام املحاكم ال�سرعية وديوان املظامل ]فيما يخ�س املطالبة واإقامة الدعاوى واملرافعة و
املدافعة و�سماع الدعاوى والرد عليها و الإقرار واملخا�سمة والإ�سقاط والإبراء والإنكار واملخال�سة
وال�سلح و التنازل واإح�سار ال�سهود و طلب اليمني وقبولها و�سماعها وتوجيهها وردها و املطالبة بتنفيذ
الأحكام و قبول الأحكام ونفيها وا�ستالم �سكوك الأحكام وامل�ستندات وا�ستئنافها ومتييزها واملطالبة
بالتعوي�سات وله حق تنفيذ ن�سو�س نظام املرافعات ال�سرعية النافذة باململكة  ،و[وزارة الرتبية
والتعليم ]و [مكتب العمل والعمال] فيما يخ�س ا�ستخراج التاأ�سريات وا�ستالم تعوي�سات التاأ�سريات
و نقل الكفالت وتعديل املهن و حتديث بيانات العمال و ت�سفية العمالة واإلغاوؤها ،و [مكتب الإ�ستقدام]
فيما يخ�س ا�ستخراج التاأ�سريات و اإلغاء التاأ�سريات و ا�سرتداد مبالغ التاأ�سريات و ا�ستقدام العمالة من
اخلارج  ،و[اإدارات اجلوازات والرتحيل] فيما يخ�س ا�ستخراج الإقامات و جتديد الإقامات و عمل

خروج وعودة و عمل اخلروج النهائي و نقل الكفالت و تعديل املهن و الت�سوية والتنازل عن العمال و
التبليغ عن الهروب و اإلغاء بالغات الهروب و مراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين و اإدارة �سوؤون املنافذ
 ،و[الأمانات والبلديات] فيما يخ�س فتح املحالت و ا�ستخراج رخ�س و جتديد الرخ�س و اإلغاء
الرخ�س و نقل الرخ�س ،و[وزارة التجارة وال�سناعة] فيما يخ�س مراجعة اإدارة ال�سجالت و
ا�ستخراج ال�سجالت و جتديد ال�سجالت و حجز ال�سم التجاري و فتح ال�سرتاك لدى الغرفة التجارية و
اإدارة ال�سجالت و اإدارة الأعمال التجارية والتفوي�س عن ال�سركة له ولغريه و تعديل ال�سجالت واإ�سافة
ن�ساط و فتح فروع لل�سجالت و اإلغاء ال�سجالت  ،و اإدارة الرتاخي�س ال�سناعية و ا�ستخراج الرتاخي�س
و جتديد الرتاخي�س و تعديل الرتاخي�س واإ�سافة ن�ساط و اإلغاء الرتاخي�س ،و [مراجعة التاأمينات
الجتماعية] و[ مراجعة م�سلحة الزكاة والدخل ]و[ مراجعة الدفاع املدين] و [وزارة الداخلية]
و[اإمارة املناطق واملحافظات] و[اجلهات الأمنية] مراجعة الأمارة و�سعبة تنفيذ الأحكام
احلقوقية و مراجعة مراكز ال�سرطة وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام  ،و[وزارة اخلارجية]
و[جميع ال�سفارات والقن�سليات العاملة باململكة و�سفارات اململكة وقن�سلياتها باخلارج ] و[وزارة
ال�سحة وال�سئون ال�سحية والهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات الطبية ]  ،و[�سركات الت�سالت]
الت�سالت ال�سعودية و موبايلي و زين و وغريها  ،وله احلق يف مراجعة [البنوك وامل�سارف] يف داخل
وخارج اململكة العربية ال�سعودية و فتح احل�سابات ب�سوابط �سرعية واعتماد التوقيع و ال�سحب من
احل�سابات و الإيداع و التحويل من احل�سابات و ا�ستخراج بطاقات �سراف اآيل وا�ستالمها وا�ستالم
الأرقام ال�سرية واإدخالها و ا�ستخراج دفاتر �سيكات و اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة و ا�ستالم احلوالت
و�سرفها و قفل احل�سابات وت�سويتها و تن�سيط احل�سابات و �سرف ال�سيكات و العرتا�س على ال�سيكات
و حتديث البيانات و الكتتابات يف ال�سركات امل�ساهمة و�سراء الأ�سهم و بيع الأ�سهم وا�ستالم �سهادات
امل�ساهمات وا�ستالم قيمة الأ�سهم وا�ستالم الأرباح وا�ستالم الفائ�س والتوقيع على ال�سيكات با�سم
ال�سركة و التوقيع على القرو�س والكفالت والت�سهيالت والعتمادات امل�ستندية و الرهن وفك الرهن
العقاري ورهن وفك الرهن للمحافظ ال�ستثمارية ( وفقا لل�سوابط ال�سرعية ) و فتح املحافظ ال�ستثمارية
بجميع اأنواعها ووبيع و�سراء ال�سندات وتوقيع الأوراق التجارية واإن�سائها وقبولها وله حق التعامل مع
البنوك بكافة اأ�سكال التعامل امل�سريف ( وفقا لل�سوابط ال�سرعية)  .وله حق الدخول يف املناق�سات العامة
واخلا�سة وله حق ا�ستخراج كافة الت�ساريح من اجلهات ذات العالقة والتوقيع على كل ما يلزم لذلك
ويكون با�سم ال�سركة  ،وله حق ا�ستالم وقب�س حقوق ال�سركة واأموالها وت�سديد ديونها وتوقيع عقود
التاأمني والتوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة ومالحق تعديالتها وقرارات
ال�سركاء واإبرام عقود الوكالت التجارية والعالمات التجارية اأمام اجلهات الر�سمية املخت�سة واخلا�سة
وله احلق يف اإبرام عقود التحكيم .وميثل املدير ال�سركة يف داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية .وله
احلق يف تعيني الوكالء واملحامني وتوكيلهم و تفوي�سهم ومنحهم ال�سالحيات الالزمة للمرافعة واملدافعة
عن ال�سركة �سواء كانت مدعية اأو مدعى عليها وذلك لدى جميع اأنواع املحاكم ال�سرعية واللجان والهيئات
الق�سائية والعمالية وعزلهم وحتديد مرتباتهم وتعوي�ساتهم ومكافاآتهم وله احلق يف منح ال�سالحيات
املخولة له كلها اأو بع�سها لالآخرين و�سحبها كلياً اأو جزئياً منهم وذلك مبوجب تفوي�سات خطية اأو
وكالت �سرعية يف نطاق �سالحياته وم�سوؤولياته وله احلق يف القيام نيابة عن ال�سركة با�ستئجار و�سراء
وبيع الأرا�سي والعقارات الالزمة لتحقيق اأغرا�س ال�سركة والإفراغ والتهمي�س والرهن وفك الرهن لأي
من اأمالك ال�سركة لدى املحاكم وكتاب العدل وله احلق يف تنفيذ اللوائح التنظيمية لل�سركة وله احلق يف
تعيني وف�سل وعزل وت�سفري موظفي وم�ستخدمي وعمال ال�سركة مبختلف درجاتهم وحتديد
اخت�سا�ساتهم ورواتبهم وم�ستحقاتهم و�سرفها وغري ذلك من ال�سروط يف اأحكام التعيني  ،ومراجعة
وزارة الكهرباء واملياه و م�سلحة املياه وال�سرف ال�سحي ومراجعة وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات
وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام و ال�ستالم و الت�سليم و مراجعة جميع الإدارات احلكومية ذات
العالقة باأعمال ال�سركة واجلهات ذات العالقة واإنهاء جميع الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب
ذلك�.ساد�ساً :حدد راأ�سمال ال�سركة بت�سعون األف ريـ90.000ـال �سعودي مق�سم اإىل9000ح�سة عينية
مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة ع�سرة ريـ 10ـال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
ال�سيد /عبدالرحمن بن من�سور بن ح�سني امل�سلم وعدد ح�س�سه ( )3000ح�سة وقيمتها ()30.000
ريال ال�سيد /جميل بن حممد بن علي النا�سر وعدد ح�س�سه ( )3000ح�سة وقيمتها ( )30.000ريال
وعدد ح�س�سه ( )3000ح�سة وقيمتها ()30.000
.ال�سيد /عارف بن اأحمد بن حممد العبيدون
ريال ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة  ،كما يقر ال�سركاء
باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية
الداخلة يف راأ�س املال واملبينة فيما يلي :اأدوات مكتبية ()30.000ريال و اأجهزة كهربائية ()20.000
ريال ووحدات تكييف وتربيد ()40.000ريال�.سابعاً :تاريخ بدء ال�سركة وانتهائها :تاأ�س�ست ال�سركة
ملدة ع�سرون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .ثامناً :ال�سنة املالية :تبداأ ال�سنة املالية
لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق 2014/12/31م وتكون
كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهر ًا .تا�سعاً  :قرارات ال�سركاء :ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع
فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة ،اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عد ذلك يجوز تعديل عقد
ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل.عا�سر ًا :الأرباح
واخل�سائر :توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على
النحو التايل:جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س
عليه يف املادة ( )176من نظام ال�سركات والباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س
املال ما مل يقرر تكوين احتياطيات اأخرى.اأحد ع�سر :الإخطارات :توجه جميع الإخطارات فيما بني
ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة
واملنوه عنه باملادة ( )10من هذا العقدثاين ع�سر :مت توثيق هذا العقد لدى كتابة العدل الثانية مبحافظة
الأح�ساء بعدد (  ) 35697777بتاريخ 1435/ 5 / 30هـ
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ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �سكائب للتجارة واملقاوالت العامة
(ذات م�س�ؤولية حمدودة)
وفقا» للمادتني رقمي ( )161و( )164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/
تاريخ  1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )23/تاريخ  1402/6/28فقد مت
التفاق على تاأ�سي�س ال�سركة وفقا» ملا يلي :
اأول  :اأ�سماء ال�سركاء :
_ ال�سيد علي فايز �سعد ال عثمان ال�سهري – �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم 33937
وتاريخ  1412/11/2هـ �سادرة من النما�س  ،يحمل �سجل مدين رقم ( )1018239788من مواليد
 1395ومهنته مت�سبب يقيم يف مدينة اخلرب � -سارع ابقيق ( الطرف الول)
_ال�سيد برهان فايز �سعد ال عثمان ال�سهري � ،سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم 37434
وتاريخ 1416/2/18هـ �سادره من النما�س يحمل �سجل مدين رقم (  ) 1018239796من مواليد 1398
ومهنته مت�سبب يقيم يف مدينة اخلرب� -سارع ابقيق ( .الطرف الثاين)
متهيد  :مبا اأن الطرف الأول ال�سيد علي فايز �سعد ال�سهري ميتلك موؤ�س�سة فردية امل�سمى ( موؤ�س�سة
�سكائب للتجارة واملقاولت العامة ) واملقيدة ب�سجل مدينة الدمام حتت رقم  2050050648تاريخ
 1427/2/25وفروعها هي :
م�سدره
تاريخه
رقم ال�سجل
اأ�سم الفرع
الدمام
1430/1/15
2050067171
وكالة اأخيل للدعاية والعالن
الدمام
143/6/23
2050083525
موؤ�س�سة تالني اخلليج التجارية
الدمام
1434/3/10
2050088556
وكالة جودة ال�سحن ال�سعودية
الدمام
1434/11/10
خياط لبا�س التميز للخياطة الرجالية 2050094343
الدمام
1434/6/5
موؤ�س�سة �سكائب للموؤمترات والندوات 2050090695
جــدة
1427/12/24
4030166053
فرع موؤ�س�سة علي فايز ال�سهري
للمقاولت العامة(فرع التجارة)
ورغبة منه يف تغيري الكيان القانوين للموؤ�س�سة وحتويلها اإىل �سركة والحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل
التجاري للموؤ�س�سة مع البقاء على الفروع وحتويل اأحدهم اىل �سجل رئي�سي وذلك بدخول الطرف الثاين
�سريك جديد مبا للموؤ�س�سة املذكورة من حقوق وما عليها من التزامات لذلك فقد مت تقييم �سايف اأ�سول
وخ�سوم املوؤ�س�سة �سابقة الذكر مببلغ ( 500.000خم�سمائة األف ريال ) كراأ�س مال ال�سركة
وقد قام الطرف الثاين بدفع قيمة ح�سته يف راأ�س مال ال�سركة نقدا اإىل الطرف الأول ومت توزيع ح�س�س
راأ�س مال ال�سركة فيما بينهم وفقا ملا �سريد بيانه لحقا وقد ا�ستويف الأطراف حقوقهم قبل البع�س
ويعترب توقيع الإطراف على هذا العقد مبثابة موافقة تامة ونهائية فيما بينهم
ثانيا» :
اأ�سم ال�سركة
�سركة �سكائب للتجارة و املقاولت العامة( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة)
ثالثا» :
اأغرا�س ال�سركة
تكونت ال�سركة بهدف حتقيق وتنفيذ الغرا�س التالية:
 مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية ( هدم – ترميم – ان�ساء – ا�سالح ) و�سيانة املباينواملكاتب.
 تنفيذ اأعمال الديكور الداخلي. اأعمال التكييف والتربيد و�سيانتها وتوريد قطع غيارها ._ تنفيذ اأعمال ال�سباكة والكهرباء والطالء ا�سافة لعمال العوازل املائية واحلرارية .
_ اأن�ساء وت�سغيل وادارة ور�س لتاأجري ال�سقالت وتاأجري العدد واملكائن الالزمة لتنفيذ اأعمال مقاولت
املباين .
 تنفيذ اخلدمات ال�سناعية ( ا�سالح ال�سفن وو�سائل النقل املائي وا�سالح ماكينات ور�س النجارةواملعادن واللت ومعدات الغاز والبرتول والرتبينات وان�ساء اخلزانات احلديدية واخلر�سانة وت�سكيل
املعادن املختلفة ) .
 جمع وفرز النفايات واعادة تدويرها ._ جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سدير ملعدات التقنيات والجهزة اخلا�سة بتدوير املخلفات
 متديد و�سيانة اأنابيب النفط وتاأمني م�ستلزماتها. تنفيذ اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي ( حتلية املياه ـ ان�ساء حمطات تنقية املياه ) . تنفيذ اأعمال الطرق واجل�سور وان�ساء ور�س اأعمال ال�سيانة الالزمة لها . جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سدير وتركيب و�سيانة النظمة الكهربائية وامليكانيكيةواللكرتونية و�سناعة املحولت الكهربائية .
 تنفيذ العمال الكهربائيه وامليكانيكية واللكرتوميكانيكية تنفيذ اأعمال جتميل وت�سجري احلدائق واملتنزهات ومداخل املدن ._ تنفيذ اأعمال النارة الطرقية ومتديداتها والر�سفة .
_ تنفيذ اأعمال ال�سفلته.
 تنفيذ و�سيانة حمطات توليد الطاقة تركيب اأنظمة ال�سبكات واحلا�سب اليل ._ تركيب و�سيانة اجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية املعلومات .
_ تنفيذ خدمات املناجم والبرتول ( �سيانة وتنظيف �سهاريج البرتول ـ �سيانة وتنظيف خزانات البرتول
 تركيب العمال احلديدية والكالدجن . -ممار�سة العمال التجارية من ا�سترياد وت�سدير للمواد الكيماوية ومواد البناء واملعدات ال�سناعية

والكابالت والزيوت وم�ستقاتها ا�سافة اىل امل�ستلزمات الكهربائية وال�سحية والجهزة اللكرتونية
والثاث املكتبي .
 جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سديرللمعدات الثقيلة واخلفيفة وامليكانيكية و�سيانتها . جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سدير لالثاث والتجهيزات الطبية وم�ستلزماتها .على ال تزاول ال�سركة ان�سطتها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لذلك .
رابعا» :
مركز ال�سركة الرئي�سي مدينة الدمام .
خام�سا» :
ادارة ال�سركة :يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد  /علي فايز �سعد ال�سهري /وينوب عنه ال�سيد  /برهان
فايز �سعد ال�سهري  /انابة قانونية ولهما يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة
جمتمعني او منفردين .
�ساد�سا» :
راأ�س مال ال�سركة :حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ (  500.000ريال �سعودي ) فقط خم�سمائة األف ريال
�سعودي مق�سمة اإىل ( )50خم�سون ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة (  10.000ريال )
ع�سرة الف ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالأتي :
ال�ســـــــركـاء
علي فايز �سعد ال عثمان ال�سهري

عدد احل�س�س العينية قيمة احل�سة

الإجـــمـايل

25

 10000ر�.س

 250.000ر�.س

برهان فايز �سعد ال عثمان ال�سهري 25

10000ر�.س

 250.000ر�.س

50

 10000ر�.س

 500.000ر�.س

الإجـمــــــالـي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة .
كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سوؤولني م�سوؤولية حمدودة يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم
احل�س�س العينية املبينة كما يلي :
بيان نوع ال�سل
معدات واليات خمتلفة
�سدات خر�سانية
قوالب حديدية
مكائن حلام
�سقالت
(  ) 10ع�سره اجهزه كمبيوتر
(  ) 1طابعه hp
(  ) 1اآله ن�سخ
مكاتب وطاوله اجتماعات
جهاز فاك�س
الجمايل

القيمــــــــــــــــــة
31000
122000
62000
35000
170000
14000
8500
4800
51700
1000
500.000ريال

�سابعا» :
توزيع الأرباح واخل�سائر
توزع الأرباح ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل -:
اأ) جتنب ن�سبة قدرها  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة
( )176من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركـة 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 .
ثامنا» :
مدة ال�سركة ( � )20سنة .
تا�سعا» :
الإخطارات
توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة اأو بالفاك�س على
عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ( عا�سر ًا ) من هذا العقد .
عا�سرا» :
ال�سنة املالية
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق
2014/12/3م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهر ًا .
حادي ع�سر :
بالعدد( ) ال�سحيفة ( ) بتاريخ 14 / /
مت �سبط العقد لدى كاتب العدل
واهلل املوفق ،،،

UM AL-QURA
AL -QURA
UM

الشركات
عقود
شــركات93
عقــود

ADEL 2
الجمعة  3المحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م

اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
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العدد
4452
ال�سنة 93العدد
ال�سنة 90
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ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة ال�شويخ كابيتال للتطوير
واال�شتثمار العقاري (ذات م�شئولية حمدودة)

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة اجناز امل�شروعات للتجارة
واملقاوالت ( ذات م�شئولية حمدودة )

اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء :
ال�سيد  /عمر وائل بدر العي�سى كويتي اجلن�سية  ،مبوجب البطاقة املدنية ( )284110701649وجواز
�سفر رقم ( )003131071وتاريخ امليالد 1984م ومهنته موظف ويقيم يف مدينة الكويت.
ال�سيد  /بدر وائل بدر العي�سى  ،كويتي اجلن�سية مبوجب البطاقة املدنية ( )288040201398وجواز
�سفر رقم ( )002927138وتاريخ امليالد 1988م ومهنته موظف ويقيم يف مدينة الكويت.
ال�سيد  /عبد اللطيف الثويني  ،كويتي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )288121501202وجواز
�سفر رقم ( )003451451وتاريخ امليالد 1988م ومهنته موظف ويقيم يف مدينة الكويت.
ال�سيد  /اأحمد حمد عبد اهلل اجلوعان  ،كويتي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ()288051001332
وجواز �سفر رقم ( )003469811وتاريخ امليالد 1988م ومهنته موظف ويقيم يف مدينة الكويت.
ثانياً :
ا�سم ال�سركة  :ال�سويخ كابيتال للتطوير وال�ستثمار العقاري ذات م�سئولية حمدودة.
ثالثاً :
اأغرا�س ال�سركة :
جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية ومواد البناء والزجاج واملرايا والأملنيوم والآلت الزجاجية
واملواد الكيميائية اخلا�سة بها والأدوات الكهربائية وامليكانيكية وال�سمنت واخلر�سانة اجلاهزة
واخلر�سانة م�سبقة ال�سب واإقامة ومتلك وت�سغيل املباين ال�سكنية والتجارية والفنادق وامل�ست�سفيات
والأ�سواق التجارية واملرافق واملجمعات ال�سحية والرتفيهية وال�سياحية واملنتزهات العامة واإدارتها
وت�سغيلها و�سيانتها.
اإن�ساء املعار�س التجارية وال�سناعية اأعمال ال�سيانة والإدارة والت�سغيل للمدن واملرافق احلكومية
ومواقف ال�سيارات واملن�ساآت العامة واخلا�سة .نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واملدن.
املقاولت املعمارية واملدنية وامليكانيكية والكهربائية.
ال�سناعات املعدنية الأ�سا�سية .خدمات ال�سترياد والت�سدير للت�سويق للغري �سراء الأرا�سي لإقامة
املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع بالنقد والتق�سيط اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة فيما عدا مكة
املكرمة واملدينة املنورة واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة فيما عدا
مكة املكرمة واملدينة املنورة وبيع و�سراء وا�ستغالل العقارات والأرا�سي ل�سالح ال�سركة فيما عدا مكة
املكرمة واملدينة املنورة.
رابعاً  :املركز الرئي�سي  :مدينة الريا�س .
خام�ساً :
ً
مدة ال�سركة  :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة (� )50سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري � .ساد�سا  :راأ�س
املال  :حدد راأ�س مال ال�سركة بـ ( )10.000ع�سرة اآلف ريال مق�سم اإىل ( )1000األف ح�سة نقدية
مت�ساوية القيمة  ،قيمة كل ح�سة ( )10ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي  :ـ

تطبيقا لأحكام املادتني ( )161و ( )164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ
 1385/3/22هـ فقد مت تا�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية:
اول-
اأ�سماء ال�سركاء وبيانتهم
 -1فاطمة حممد �سالح ال زمانان � -سعودية اجلن�سية � -سجل مدنى رقم ( )1043404969
 -2هدباء عبداهلل عو�س قحطان � -سعودية اجلن�سية � -سجل مدنى رقم ()1050048329
 -3جلعد علي عبدالرحمن القحطاين � -سعودى اجلن�سية � -سجل مدين رقم ()1006236010
اول:
ا�سم ال�سركة :
�سركة اجناز امل�سروعات للتجارة واملقاولت ثانيا :اإغرا�س ال�سركة :
اإن الغرا�س التى تكونت ال�سركة لأجلها هي :
مقاولت عامه للمباين:اإن�ساء اإ�سالح – ترميم – هدم – �سيانة ونظافة والت�سغيل – اأعمال الطرق
واجل�سور و�سيانتها اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي و�سيانتها –اإعمال الطرق والنا ره و�سيانتها
الأعمال امليكانيكية والكهربائية واللكرتونية و�سيانتها اأعمال احلدائق واملنتزهات و�سيانتها  -نظافة
املدن والتخل�س من النفايات � -سيانة ونظافة وت�سغيل املراكز الطبية – اإعمال احلفر والردم –-اإعمال
التكييف والتربيد وموازنة ومعايرة الهواء واحلدادة والنجارة والملنيوم – اإعمال العزل-
 -2جتارة اجلملة والتجزئة يف املحروقات البرتولية احلديد ومواد البناء وال�سمنت وم�ستلزمات
الملنيوم واحلديد والنجارة والعدد ال�سناعية و املواد الغذائية واخل�سار والفواكه والعالف
والأ�سماك وقطع الغيار واملولدات وال�سالك وامل�سخات واجهزة التربيد والتكييف والزيوت والدهانات
والأدوات املكتبية والقرطا�سيةوامل�ستلزمات املدر�سية واجهزة التكييف والأثاث املكتبي والتجهيزات
وامل�ستلزمات التعليمية واملفرو�سات والأجهزة الطبية والكهربائية واللكرتونية والدوات امليكانيكية
و�سيانتها والرخام والبالط واجلرانيت وال�ستائر والديكور وا�ستريادها وت�سديرها.
 -3خدمات جتارية يف ال�سترياد والت�سدير والت�سويق نيابة عن الغري.
 -4نقل وترحيل الب�سائع واملهمات
 -5اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات وال�سيدليات والفنادق والوحدات ال�سكنية واملطاعم
واملقـاهي - 7ور�س ا�سالح ال�سيارات
�-8سيانة وموازنة امل�سخات ومتديد الغازات�-سيانة امل�ساعد وانظمة مكافحة احلريق .ثالثا :
امل�ساركة والندماج  :يجوز يجوز لل�سركة اأن متتلك الأ�سهم واحل�س�س يف �سركات اأخرى قائمة اأو
تندمج معها ولها حق ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات .
رابعا :
مركزها الرئي�سي  :جنران
خام�سا :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة (�20سنة)ع�سرون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتتجدد تلقائياً
ملدة اأو مدد مماثله �ساد�سا  :حدد راأ�س مال ال�سركة بـ (100000ريال)مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل
(  ) 100مائة ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة ( )1000األف ريال �سعودي مت توزيعها على
ال�سركاء على كالتي  -1 :فاطمة حممد ال زمانان عدد احل�س�س ( -2 )10هدباء عبداهلل عو�س قحطاين
عدداحل�س�س ()70
 -3جلعد علي عبد الرحمن القجطاين ( )20ويقرر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت
الوفاء بقيمتها كاملة
�سابعا  :زيادة او تخفي�س را�س املال :
يجوز مبوافقة ال�سركاء زيادة راأ�سمال ال�سركة اإذا متت الزيادة يف راأ�سمال ال�سركة عن طريق رفع القيمة
ال�سمية حل�س�س ال�سركاء اأو اإذا متت الزيادة يف راأ�س مال ال�سركة عن طريق اإ�سدار ح�س�س جديدة
ويجوز بقرار من جمعية ال�سركاء خف�س را�س املال اذا كان التخفي�س نتيجة زيادة عم حاجة ال�سركاء
او نتيجة خ�سارة ال�سركة
ثامنا :
احل�س�س قابله لالنتقال بني ال�سركاء وكذلك اإىل ورثتهم ال�سرعيني ول يجوز التنازل عن احل�س�س ال
مبوافقة باقي ال�سركاء وتعد ال�سركة �سجال خا�س للح�س�س.
تا�سعا  :ادارة ال�سركة :
يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء منهم او من الغري .عا�سرا  :مراقب احل�سابات يختارة ال�سركاء �سنويا
او بقرار ي�سدر فى جمعية ال�سركاء حادى ع�سر  :جمعية ال�سركاء تدعي جميعة ال�سركاء لالجتماع بنا
على طلب احد ال�سركاء او مدير ال�سركة او مراقب احل�سابات للنظر فى اى امر .ثاين ع�سر  :ال�سنة املالية
 :تبداء ال�سنة املالية لل�سركة من تاريخ قيدها فى ال�سجل التجارى وتنتهي فى  1436/03/09هـ املوافق
 2014/12/31وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا .
ثالث ع�سر  :الرباح واخل�سائر  :توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية
والتكاليف على النحو التايل :جتنيب ن�سبة قدرها  %10من الرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامى
املن�سو�س علية فى املادة ( )176من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة توقيف جتنيب هذا الحتياطي
متى بلغ ن�سف را�س املال والباقى يوزع لل�سركاء بن�سبة ح�سا�س كل منهم فى را�س املال  .رابع ع�سر :
انق�ساء ال�سركة وت�سفيتها  :تنق�سي ال�سركة باأحد ا�سباب النق�ساء الواردة فى املادة ( )15من نظام
ال�سركات خام�س ع�سر  :الخطارات :
توجة جميع الخطارات فمابني ال�سركاء او بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
�ساد�س ع�سر :
اإحكام عامه :
تخ�سع ال�سركة لكافة النظمة �سارية املفعول باململكة وكل ما مل يرد به ن�س فى هذا العقد يطبق
ب�سانة نظام ال�سركات �سابع ع�سر  :مت اثبات عقد ال�سركة لدي ف�سيلة كاتب عدل جنران  .واهلل املوفق

م

ا�سم ال�سريك

عدد احل�س�س

قيمة احل�سة

الإجمايل

1

عمر وائل بدر العي�سى

250

10

2500

2

بدر وائل بدر العي�سى

250

10

2500

3

وائل وائل عبد اللطيف الثويني 250

10

2500

4

250

10

2500

1000

10

10.000

الإجمـايل

اأحمد حمد عبد اهلل اجلوعان

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س
النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�سابعاً :
اإدارة ال�سركة  :يدير ال�سركة مدير يتم تعيينه بعقد م�ستقل وله يف ذلك جميع ال�سالحيات الالزمة لإدارة
ال�سركة .
ثامناً :
قرارات ال�سركاء  :ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع .
تا�سعاً :
ال�سنة املالية :
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ
املوافق2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا :
الأرباح واخل�سائر  :جتنب ن�سبة قدرها ( )%10من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي
املن�سو�س عليها يف املادة ( )176من نظام ال�سركات الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم
يف راأ�س املال .
حادي ع�سر :
الإخطارات  :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على
عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س .
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد35172685
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1435/2/7هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

3
60

الجمعة  3المحرم  1437هـ  16أكتوبر  2015م

ال�سنة  93العدد 4588

93

مصلحة الجمارك

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة �أن لديها ق�ضية منظورة
�أمامها برقم (  )10لعام 1436هـ تتعلق ب�إر�سالية مكائن حلام
با�سم م�ؤ�س�سة  /فجر ال�صروح التجارية مبوجب بيان اال�سترياد
رقم (  )52659ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ستورد �أمام
اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه الق�ضية ولأنه تعذر ح�ضور
امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية فقد تقرر دعوته للمثول
�أمام اللجنة عن طريق الن�شر باجلريدة الر�سمية و�إذا مل يح�ضر
خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ف�إن اللجنة �ستبت
بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�صدر القرار غيابياً .
تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة �أن لديها ق�ضية
منظورة �أمامها برقم (  )33لعام 1436هـ تتعلق ب�إر�سالية
مواد جتميل با�سم م�ؤ�س�سة  /روائع النربا�س التجارية مبوجب
بيان اال�سترياد رقم (  )150834ويتطلب البت بالق�ضية مثول
امل�ستورد �أمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه الق�ضية ولأنه تعذر
ح�ضور امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية فقد تقرر دعوته
للمثول �أمام اللجنة عن طريق الن�شر باجلريدة الر�سمية و�إذا مل
يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ف�إن اللجنة
�ستبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�صدر القرار غيابياً .
تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة �أن لديها ق�ضية منظورة
�أمامها برقم (  )40لعام 1436هـ تتعلق ب�إر�سالية اك�س�سوارات
جواالت با�سم م�ؤ�س�سة  /نواف عو�ض حممد الكناين الزهراين
مبوجب بيان اال�سترياد رقم (  )152777ويتطلب البت بالق�ضية
مثول امل�ستورد �أمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه الق�ضية ولأنه
تعذر ح�ضور امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية فقد تقرر
دعوته للمثول �أمام اللجنة عن طريق الن�شر باجلريدة الر�سمية
و�إذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ف�إن
اللجنة �ستبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�صدر القرار غيابياً .
تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية يف الرقعي ب�أنه يوجد ق�ضية
تتطلب مثول بحوزة  /طراد نايف راكان املر�شد .
ب�أمل احل�ضور �إىل مقر اللجنة ب�إدارة جمرك الرقعي خالل �شهر
من تاريخ ن�شره وذلك ل�سماع �أقواله .ويف حالة عدم احل�ضور
خالل املدة املحددة �ست�صدر اللجنة اجلمركية قرارها وبحالتها
الراهنة  .واهلل املوفق .
تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية يف الرقعي ب�أنه يوجد ق�ضية
تتطلب مثول  /عائ�شة �سعد منور الر�شيدي
ب�أمل احل�ضور �إىل مقر اللجنة ب�إدارة جمرك الرقعي خالل �شهر
من تاريخ ن�شره وذلك ل�سماع �أقواله .ويف حالة عدم احل�ضور
خالل املدة املحددة �ست�صدر اللجنة اجلمركية قرارها وبحالتها
الراهنة  .واهلل املوفق .
تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية يف الرقعي ب�أنه يوجد ق�ضية
تتطلب مثول  /م�ؤ�س�سة حممد ها�شم �صالح الها�شم
ب�أمل احل�ضور �إىل مقر اللجنة ب�إدارة جمرك الرقعي خالل �شهر
من تاريخ ن�شره وذلك ل�سماع �أقواله  .ويف حالة عدم احل�ضور
خالل املدة املحددة �ست�صدر اللجنة اجلمركية قرارها وبحالتها
الراهنة .واهلل املوفق.
تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية يف الرقعي ب�أنه يوجد ق�ضية
تتطلب مثول �صاحب م�ؤ�س�سة ماك�س العطور التجارية
ب�أمل احل�ضور �إىل مقر اللجنة ب�إدارة جمرك الرقعي خالل �شهر
من تاريخ ن�شره وذلك ل�سماع �أقواله .ويف حالة عدم احل�ضور
خالل املدة املحددة �ست�صدر اللجنة اجلمركية قرارها وبحالتها
الراهنة  .واهلل املوفق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي مع
دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »155لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /راكان مفرح العجمي التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�ستورد /راكان مفرح حممد مدرمكه العجمي
�سجل مدين رقم ( )001069267688يف 1427/1/29هـ م�صدره
الطائف �صاحب م�ؤ�س�سة راكان مفرح العجمي التجارية �سجل
جتاري رقم ( )4032029163يف 1430/8/28هـ الطائف
غيابياً -بال�شروع يف جرمية التهريب اجلمركي.
ثانياً ) -تغرمي امل�ستورد مبا يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية
مبلغ وقدره (� )6406,8ستة �آالف و�أربعمائة و�ستة ريال مع
م�صادرة عدد( )288وحده (مكواة – خالط فواكه – ماكينة
حالقه).
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق.
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تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »54لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /االجناز ال�سريع التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال ) � -إدانة امل�ستورد  /بندر بن يو�سف ح�سني ال�صقر �سجل
مدين ( )001020179725يف 1417/4/6هـ �صادر من الأح�ساء
�صاحب م�ؤ�س�سة االجناز ال�سريع التجارية �سجل جتاري
رقم ( )2251037172يف 1430/8/6هـ م�صدره الأح�ساء -
ح�ضورياً بالتهريب اجلمركي.
ثانياً)� -إلزامه مبا يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )495وحدة «�شماغ « ح�سب
املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ( )35640خم�سه
وثالثون �ألف و�ستمائة و�أربعون ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم
امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ ()118800
مائه وثمانية ع�شر �ألف وثمامنائة ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل
املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره ( )154440مائه
و�أربعه وخم�سون �ألف و�أربعمائة و�أربعون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »66لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /رامي حيدر علي للتجارة
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�ستورد م�ؤ�س�سه  /رامي حيدر �صالح علي �سجل
مدين ( )001110282850بتاريخ 1428/2/21هـ م�صدره
الريا�ض �صاحب م�ؤ�س�سه م�ؤ�س�سة رامي حيدر علي للتجارة
�سجل جتاري رقم ( )1010268393يف 1430/6/1هـ  -غيابياً
بالتهريب اجلمركي.
ثانياً)� -إلزامه بغرامة تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )3400وحدة ر�سيفر ح�سب
املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ( )212806مائتان
واثنا ع�شر �ألف وثمامنائة و�ستة ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم
امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ ()2128060
اثنان مليون ومائه وثمانية وع�شرون �ألف و�ستون ريال لي�صبح
املبلغ الإجمايل املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره
( )2340866اثنان مليون وثالثمائة و�أربعون �ألف وثمامنائة
و�ستة و�ستون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي مع
دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »262لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /مالك امل�شاجرة التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )�-إدانة امل�ستورد /م�ؤ�س�سة مالك امل�شاجرة التجارية
�سجل جتاري رقم ( )2251039523يف 1430/12/1هـ م�صدره
الإح�ساء ل�صاحبها /مالك بن حممد بن عي�سى امل�شاجرة �سجل
مدين رقم ( )001034904696يف 1411/2/8هـ م�صدره
االح�ساء  -غيابياً ـ بالتهريب اجلمركي.
ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على
الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )130وحدة ح�سب املو�ضح يف
الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ( )1632الف و�ستمائة واثنان
وثالثون ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا يعادل قيمتها
كبدل م�صادرة مبلغ (� )16325ستة ع�شر الف وثالثمائة وخم�سة
وع�شرون ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل املطالب به م�ؤ�س�سة
امل�شاجرة مبلغ وقدره (� )17957سبعة ع�شر الف وت�سعمائة
و�سبعة وخم�سون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي مع
دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »264لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /املت�ألقون التجارية والقا�ضي
مبا يلي:

�أو ًال )�-إدانة امل�ستورد /م�ؤ�س�سة املت�ألقون التجارية �سجل
جتاري رقم ( )2252039745يف 1431/1/22هـ م�صدره
الإح�ساء ل�صاحبها� /شاكر �إبراهيم علي بو طيبان �سجل مدين
رقم ( )001016519512يف 1420/8/26هـ م�صدره الدمام -
غيابياً ـ بالتهريب اجلمركي.
ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )340وحدة «ملبات» ح�سب
املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ( )2604الفان
و�ستمائة واربعة ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا
يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ (� )26036ستة وع�شرون الف
و�ستة وثالثون ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل املطالب به م�ؤ�س�سة
املت�ألقون التجارية مبلغ وقدره ( )28640ثمانية وع�شرون الف
و�ستمائة واربعون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي مع
دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »255لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /خالد �شائع �شاويل لال�سترياد
والت�صدير والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )�-إدانة امل�ستورد /م�ؤ�س�سة خالد �شائع �شاويل
لال�سترياد والت�صدير �سجل جتاري رقم ()2252037709
يف 1429/7/16هـ م�صدره الإح�ساء ل�صاحبها /خالد بن
�شائع بن ح�سن �شاويل �سجل مدين رقم ( )001019543071يف
1407/3/26هـ م�صدره جــده –ح�ضورياً بالتهريب اجلمركي.
ثانياً) -تغرميه مبا يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )1100وحدة «مروحة
�سقف» ح�سب املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره
( )5798خم�سه االف و�سبعمائه وثمانيه وت�سعون ريال ولتعذر
امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ
(� )57971سبعه وخم�سون الف وت�سعمائه وواحد و�سبعون
ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل املطالب به م�ؤ�س�سة خالد �شاويل
مبلغ وقدره ( )63769ثالثه و�ستون الف و�سبعمائه وت�سعه
و�ستون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق .
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »60لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /يا�سمني ال�شرقية التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )�-إدانة امل�ستورد� /سعود عبدالعزيز بن عاي�ش ال�ضويحي
�سجل مدين ( )001070317910يف 1412/6/25هـ م�صدرها
االح�ساء �صاحب م�ؤ�س�سة يا�سمني ال�شرقيه التجاريه �سجل
جتاري رقم ( )2251038844يف 1430/5/7هـ �صادر الهفوف
 غيابياً ـ بالتهريب اجلمركي.ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على
الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )1425وحدة «معجون �أ�سنان +
كرمي مبي�ض» ح�سب املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره
( )5988خم�سة االف وت�سعمائة وثمانية وثمانون ريال ولتعذر
امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ
( )38068ثمانية وثالثون �ألف وثمانية و�ستون ريال لي�صبح
املبلغ الإجمايل املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره
(� )44056أربعه و�أربعون الف و�ستة وخم�سون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها �شهر
من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل هذه املدة
ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب التنفيذ .
واهلل املـــوفـــق.

UM AL -QURA
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تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة �أن لديها ق�ضية منظورة
�أمامها برقم (  )21لعام 1436هـ تتعلق ب�إر�سالية تو�صيالت
كهربائية با�سم م�ؤ�س�سة  /في�صل حممد م�شرقي التجارية
مبوجب بيان اال�سترياد رقم (  )32532ويتطلب البت بالق�ضية
مثول امل�ستورد �أمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه الق�ضية ولأنه
تعذر ح�ضور امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية فقد تقرر
دعوته للمثول �أمام اللجنة عن طريق الن�شر باجلريدة الر�سمية
و�إذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ف�إن
اللجنة �ستبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�صدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »229لعام
1433هـ يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /رونق اجلزيرة
للتجارة والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�صدر /م�ؤ�س�سه رونق اجلزيرة للتجارة
�سجل جتاري رقم ( )1010249793يف 1429/5/6هـ م�صدره
الريا�ض ل�صاحبها /ليلى عو�ض �صنهات العتيبي �سجل مدين
رقم ( )001023136250يف 1424/6/4هـ م�صدره الريا�ض -
ح�ضورياً بالتهريب اجلمركي.
ثانياً ) -تغرميها مبا يعادل قيمة كمية الديزل املكت�شفة
والبالغة كميتها ( )25200لرت وفقاً لل�سعر العاملي مبلغ
وقدره ( )81144واحد وثمانون �ألف ومائه و�أربعه و�أربعون
ريال وما يعادل قيمتها وفقاً لل�سعر املحلي كبدل م�صادرة
مبلغ وقدره ( )5418خم�سه �آالف و�أربعمائة وثمانية ع�شر
ريال وحيث �أن الن�سبة املتبقية من حمولة ال�شاحنة والتي
ا�ستخدمت كو�سيلة �إخفاء يف عملية تهريب الديزل والبالغ
كميتها الإجمالية ( )2800لرت وبقيمه (� )4200أربعه �آالف
ومائتان ريال فقد ر�أت اللجنة تغرمي امل�ؤ�س�سة مبا يعادل قيمتها
مبلغ وقدره (� )4200أربعه �آالف ومائتان ريال لي�صبح املبلغ
املطالب به امل�ؤ�س�سة ( )90762ت�سعون �ألف و�سبعمائة واثنان
و�ستون ريال .
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »268لعام
1433هـ يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /املت�ألقون التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�ستورد /م�ؤ�س�سة املت�ألقون التجارية �سجل
جتاري رقم ( )2252039745يف 1431/1/22هـ م�صدره
الإح�ساء ل�صاحبها� /شاكر �إبراهيم علي بو طيبان �سجل مدين
رقم ( )001016519512يف 1420/8/26هـ م�صدره الدمام -
غيابياً ـ بالتهريب اجلمركي.
ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )400وحدة «ملبات» ح�سب
املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره (� )2450ألفان
و�أربعمائة وخم�سون ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا
يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ (� )24506أربعه وع�شرون
�ألف وخم�سمائة و�ستة ريال ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل
املطالب به م�ؤ�س�سة املت�ألقون التجارية مبلغ وقدره ()26956
�ستة وع�شرون �ألف وت�سعمائة و�ستة وخم�سون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »48لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة � /ضفاف اململكة التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�ستورد� /صالح عبدالرحمن بن �صالح املعييف
�سجل مدين ( )001090059872يف 1416/11/8هـ م�صدرها
الإح�ساء �صاحب م�ؤ�س�سة �ضفاف اململكة التجارية �سجل
جتاري رقم ( )2252038648يف 1430/3/21هـ �صادر املربز
 غيابياً ـ بجرمية التهريب اجلمركي.ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )491وحدة «�صابون
 +كرمي» ح�سب املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره
( )5298خم�سة �آالف ومائتان وثمانية وت�سعون ريال ولتعذر
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امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ
( )19100ت�سعة ع�شر �ألف ومائه ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل
املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره (� )24398أربعه
وع�شرون �ألف وثالثمائة وثمانية وت�سعون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »184لعام
1432هـ يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /بدر الرحيمي لالقم�شة
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال�:إدانة امل�ستورد /بدر منور حمدان الرحيمي املطريي �سجل
مدين رقم ( )001054195696يف 1416/4/24هـ م�صدره
اخلفجي �صاحب م�ؤ�س�سة  /بدر الرحيمي لالقم�شه �سجل جتاري
رقم ( )2050026381يف 1414/4/13هـ الدمام – �شارع امللك
في�صل  -غيابياً بال�شروع يف جرمية التهريب اجلمركي.
ثانياً � :إلزامه بغرامة جمركية تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية
للإر�سالية مبلغ وقدره (� )64أربعه و�ستون ريال مع م�صادرة
الأ�صناف �أملخالفه عدد ( )6كرتون مالب�س جاهزة.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »51لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /ديار اخلري التجارية والقا�ضي
مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�ستورد /حممد بن ح�سن بن مقبول �آل عمر
ال�شهري �سجل مدين ( )001026445856يف 1405/4/29هـ
م�صدرها اخلرب �صاحب م�ؤ�س�سة ديار اخلري التجارية �سجل
جتاري رقم ( )2050054631يف 1428/4/18هـ �صادر الدمام
 غيابياً ـ بجرمية التهريب اجلمركي.ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )38وحدة «�سرياميك»
ح�سب املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ()7532
�سبعه �آالف وخم�سمائة واثنان وثالثون ريال ولتعذر امل�صادرة
يلزم امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ ()31383
واحد وثالثون �ألف وثالثمائة وثالثة وثمانون ريال لي�صبح
املبلغ الإجمايل املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره
( )38915ثمانية وثالثون �ألف وت�سعمائة وخم�سة ع�شر ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »97لعام 1433هـ
يف ق�ضية عائدة با�سم م�ؤ�س�سة  /دانة الطيب التجارية والقا�ضي
مبا يلي� :أو ًال )� -إدانة امل�ستورد /حممد بن ح�سني حممد
العبدالقادر �سجل مدين ( )001026490308يف 1419/5/2هـ
�صاحب م�ؤ�س�سة /دانه الطيب التجارية �سجل جتاري رقم
( )2252039357يف 1430/10/18هـ  -غيابياً بجرمية
التهريب اجلمركي.
ثانياً)� -إلزامه مبا يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على
الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )19716وحدة ح�سب املو�ضح يف
الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ( )55102خم�سه وخم�سون
�ألف ومائه واثنان ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا
يعادل قيمتها كبدل م�صادرة مبلغ ( )551021خم�سمائة وواحد
وخم�سون �ألف وواحد وع�شرون ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل
املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره (� )606123ستمائة
و�ستة �آالف ومائه وثالثة وع�شرون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
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هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »287لعام
1431هـ يف ق�ضية با�سم م�ؤ�س�سة � /أحمد �سعد املهري التجارية
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال )� -إدانة امل�ستورد  /احمد �سعد علي الزويدي املهري
�سجل مدين (� )010720191991صاحب م�ؤ�س�سة /احمد
�سعد املهري التجارية �سجل جتاري رقم ( )2050037784يف
1421/11/17هـ  -غيابياً بجرمية التهريب اجلمركي.
ثانياً) -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )337وحدة ح�سب املو�ضح
يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره (� )1651,25ألف و�ستمائة
وواحد وخم�سون ريال وخم�سة وع�شرون هلله ولتعذر
امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادره
مبلغ ( )30557,1ثالثون �ألف وخم�سمائة و�سبعه وخم�سون
ريال وع�شر هلالت لي�صبح املبلغ الإجمايل املطالب به �صاحب
امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره ( )32208.35اثنان وثالثون �ألف
ومائتني وثمانية ريال وخم�سة وثالثون هلله.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي
مع دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »205لعام
1432هـ يف ق�ضية با�سم فرع م�ؤ�س�سة  /وادي اخلون للتجارة
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال)� -إدانة امل�ستورد /انت�صار عبداهلل جعفر املنهايل �سجل
مدين ( )001061818835يف 1427/9/10هـ م�صدره الهفوف
�صاحبة  /م�ؤ�س�سة وادي اخلون للتجارة �سجل جتاري رقم
( )2251034597يف 1428/4/6هـ الهفوف  -غيابياً بجرمية
التهريب اجلمركي.
ثانياً) تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على
الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )699وحدة (ا�ست�شوار+ملبه
�+شاحن جوال +مفتاح جدار) ح�سب املو�ضح يف الوقائع مع
الأ�سباب مبلغاً وقدره (� )6798ستة �آالف و�سبعمائة وثمانية
وت�سعون ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم امل�ستورد مبا يعادل
قيمتها كبدل م�صادره مبلغ (� )64048أربعه و�ستون �ألف
وثمانية و�أربعون ريال لي�صبح املبلغ الإجمايل املطالب به
امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره (� )70846سبعون �ألف وثمامنائة و�ستة
و�أربعون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
تعلن اللجنة اجلمركية الإبتدائية يف منفذ البطحاء احلدودي مع
دولة االمارات �أنها �أ�صدرت قرارها رقم « »197لعام 1433هـ
يف ق�ضية با�سم فرع م�ؤ�س�سة  /البكري للتخلي�ص اجلمركي
والقا�ضي مبا يلي:
�أو ًال) � -إدانة امل�ستورد/فرع م�ؤ�س�سة البكري للتخلي�ص
اجلمركي �سجل جتاري رقم ( - )4030049681غيابياً
بجرمية التهريب اجلمركي.
ثانياً)  -تغرميه ما يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة
على الأ�صناف املخالفة والبالغة ( )565وحدة العاب اطفال
ح�سب املو�ضح يف الوقائع والأ�سباب مبلغاً وقدره ()4096
�أربعه �آالف و�سته وت�سعون ريال ولتعذر امل�صادرة يلزم
امل�ستورد مبا يعادل قيمتها كبدل م�صادره مبلغ ()40938
�أربعون �ألف وت�سعمائة وثمانية وثالثون ريال لي�صبح املبلغ
الإجمايل املطالب به �صاحب امل�ؤ�س�سة مبلغ وقدره ()45034
خم�سه و�أربعون �ألف و�أربعه وثالثون ريال.
وحيث �أنه مل يتم التو�صل �إىل عنوان املذكور �أعاله فقد تقرر
تبليغه بالقرار ال�صادر بحقه عن طريق الن�شر يف اجلريدة
الر�سميه هذا وله حق الطعن على القرار خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الن�شر ويف حالة عدم مراجعته للجمرك خالل
هذه املدة ف�إن القرار يعترب نهائياً وغري قابل للأ�ستئناف واجب
التنفيذ  .واهلل املـــوفـــق.
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دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ل�شركة تهامة
للإعالن والعالقات العامة والت�سويق القاب�ضة (للمرة الثانية)
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
ي�سر �شركة تهامة للإعالن والعالقات العامة والت�سويق (القاب�ضة) �أن تعلن مل�ساهميها الكرام �أن جمل�س �إدارة ال�شركة
قرر دعوة اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني للمرة الثانية للإنعقاد يف متام ال�ساعة 16.00ع�صرا يوم االربعاء
1436/12/17هـ ح�سب تقومي ام القرى املوافق 2015/09/30م وذلك بفندق �إنرتكونتنتال/جدة للنظر يف جدول
الأعمال :
اختيار اع�ضاء جمل�س االدارة ( 7اع�ضاء -ت�صويت عادي ) للدورة اجلديدة للمجل�س ملدة ثالث �سنوات التي تبدء يف
 2015/9/26وتنتهي يف 2018/9/25م .
�إجازة ااالعمال التي قام بها جمل�س الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تايخ انعقاد اجلمعية.
علماً ب�أن االجتماع يكون �صحيحاً �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون اي عدد من ا�سهم ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل طبقاً
للمادة ( )29من النظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،وترجو ال�شركة من امل�ساهمني الراغبني يف توكيل غريهم ممن لهم حق
ح�ضور اجلمعية �إر�سال التوكيالت �إىل مكتب ال�شركة بجدة قبل �إنعقاد اجلمعية بثالث �أيام على الأقل – فاك�س :
 – 022-6519990على �أن تكون هذه التوكيالت م�صدقة من �إحد الغرف التجارية �أو البنوك �أو جهة العمل و�أن ال تزيد
قيمة الأ�سهم يف التوكيالت ال�صادرة مل�ساهم واحد عن  %5من ر�أ�س مال ال�شركة ما مل يكن التوكيل �صادر ًا من م�ساهم
واحد و�أفراد �أ�سرته  ،مع العلم �أنه ال يجوز للم�ساهم توكيل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو م�ساهم �آخر من موظفي ال�شركة
�أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها يف ح�ضور اجلمعيات العامة لل�شركة والت�صويت نيابة عنه
مع مراعاة النموذج �أدناه للتوكيل :
« �أنا امل�ساهم  .......رقم طلب الإكتتاب  ......املالك لعدد � ....سهماً عنواين �ص.ب  ..... :املدينة  ....الرمز الربيدي
 ...هاتف  ..... :ب�أنني وكلت ال�سيد  ....... /رقم طلب الإكتتاب  .......رقم احلفيظة  ......تاريخها 14..../..../...هـ
م�صدرها  .....وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري
حل�سابها لينوب عني يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية  /غري العادية لل�شركة املقرر عقده ال�ساعة 4.00من
م�ساء يوم االربعاء 1436/12/17هــ املوافق 2015/09/30م بفندق �إنرتكونتنتتال جدة وله حق الت�صويت على
بنود جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني يف �سجل ح�ضور امل�ساهمني وكافة الأوراق وامل�ستندات املتعلقة باجلمعية ..
واهلل املوفق .

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة برتومني

بالإ�ضافة املطلوبة على النظام الأ�سا�سي ل�شركة برتومني باملادة ( )4املنعقدة بتاريخ
1436/ 11 /26هـ املوافق 2015/ 9/10م يف متام ال�ساعة الثالثة ع�صرا
رقم املادة

املادة ()4

قبل اال�ضافة

بعد اال�ضافة املطلوبة

غر�ض ال�شركة هو القيام بكافة
�أوجه الن�شاط اخلا�صة بتكرير
وم��ع��اجل��ة وت�����ص��ن��ي��ع وم��زج
ونقل وت�سويق زيوت الت�شحيم
وم��ا يت�صل بها م��ن املنتجات
بالإ�ضافة �إىل �أية عمليات �أخرى
�سواء كانت مالية �أو �صناعية
�أو جت��اري��ة يف �سبيل حتقيق
هذه الأغرا�ض والقيام بن�شاط
بيع الوقود بالتجزئة  ،ومتوين
ال�����س��ف��ن وخ��دم��ت��ه��ا وجت���ارة
التجزئة يف امل���واد الغذائية
والبوفيهات واملقاهي خدمات
ال�����س��ي��ارات وب��ي��ع ال��ك��ف��رات
وت�����ش��غ��ي��ل و�إدارة م��راك��ز
�صيانة ال�سيارات من تغيري
الزيوت وال��ور���ش امليكانيكية
والكهربائية وخدمات الغ�سيل
والتلميع والتنظيف.

غر�ض ال�شركة هو القيام بكافة �أوجه الن�شاط اخلا�صة بتكرير
ومعاجلة وت�صنيع ومزج ونقل وت�سويق زيوت الت�شحيم
وما يت�صل بها من املنتجات بالإ�ضافة �إىل �أية عمليات �أخرى
�سواء كانت مالية �أو �صناعية �أو جتارية يف �سبيل حتقيق
هذه الأغرا�ض والقيام بن�شاط بيع الوقود بالتجزئة ،
ومتوين ال�سفن وخدمتها وجتارة التجزئة يف املواد الغذائية
والبوفيهات واملقاهي خدمات ال�سيارات وبيع الكفرات
وت�شغيل و�إدارة مراكز �صيانة ال�سيارات من تغيري الزيوت
والور�ش امليكانيكية والكهربائية وخدمات الغ�سيل والتلميع
والتنظيف.
جتارة اجلملة والتجزئة والإيجار لل�سيارات واملركبات
اجلديدة وامل�ستعملة مبختلف �أنواعها وقطع غيارها و�صيانتها
و�أدوات الزينة والكماليات ومواد البوية ودهانات املركبات
وممار�سة ن�شاط الوكاالت التجارية والتوزيع لل�سيارات
واملركبات  ،والقيام باملقاوالت العامة للمباين التجارية
ومن�ش�آت مراكز �صيانة وخدمات ال�سيارات وحمطات الوقود
ومعار�ض ال�سيارات والور�ش وامل�ستودعات و�أعمال االن�شاء
والإ�صالح والهدم والرتميم”.

�إ�شهار ت�صفية فرع �شركة �سني ئي اند �سي املحدودة
�أنه بناءا على قرار ال�شركاء املالكني لفرع �شركة �سني ئي اند �سي املحدودة  ،فرع �شركة �أجنبية  ،و احلا�صلة على
ترخي�ص ا�ستثماري رقم ( )20320810769وتاريخ 1432/08/24هـ  ،واملقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم
( )2051047597وتاريخ 1433/02/22هـ والقا�ضي بحل وت�صفية فرع ال�شركة املذكور وتعييننا م�صفني  /له
ومنحنا كافة ال�صالحيات وال�سلطات الجناز �أعمال الت�صفية.
وعليه ن�شهر قرار تعيننا,و ندعو كل من له حقوق على فرع ال�شركة �أو عليه التزامات له �أن يتقدم لنا بذلك على العنوان
التايل � :ص.ب  3140اخلرب 31952اململكة العربية ال�سعودية هاتف  0138820570 :جوال  0503892307 :وذلك
خالل �شهر من تاريخه.
م�صفني ال�شركة:
		
التوقيع ............................... :
اال�سم  :عارف بن حممد بن احمد الرزق
اال�سم  :ح�سني بن خليفة بن جا�سم البخيت

التوقيع ............................... :

UM AL -QURA

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
واجلمعية العامة غري العادية ل�شركة جمموعة حممد
املعجل(�شركة م�ساهمة عامة)

يدعو جمل�س �إدارة �شركة جمموعة حممد املعجل ال�سادة امل�ساهمني الذين ميلكون (� )20سهم ف�أكرث لعقد جمعية عمومية
عاد ّية وغري عاد ّية وذلك يف مقر ال�شركة – الدمام ،طريق امللك فهد حي االت�صاالت وذلك يف يوم االثنني 1436/12/29هـ
املُوافق 2015/10/12م ال�ساعة الثامنة م�ساءً ،ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
جدول �أعمال اجلمع ّية العا ّمة العاد ّية:
 )1الت�صويت على تقرير جمل�س االدارة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م.
 )2الت�صويت على تقرير مراجع احل�سابات والقوائم املالية املوحدة لل�شركة كما هي يف  31دي�سمرب 2014م.
 )3الت�صويت على ال ُعقود والأعمال التي متت لأع�ضاء جمل�س الإدارة (طرف ذو عالقة) خالل عام 2014م وهم� ،شركة
حممد املعجل و�شركاه للتوريد واخلدمات� ،شركة حممد املعجل و�شركاه لل�سفر وال�سياحة ،املعجل لال�ستثمار املحدودة.
 )4الت�صويت على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م.
 )5الت�صويت على تعيني حما�سب قانوين ملراجعة ح�سابات ال�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة
ح�سابات ال�سنة املالية اجلارية  2015والربع الأول لعام  2016وحتديد �أتعابه.
 )6املُوافقة على قرار جمل�س الإدارة بالتمديد ملراجع احل�سابات احلايل ملراجعة ح�سابات الربع الثاين من عام 2015م.
 )7املُوافقة على قرار جمل�س الإدارة بتعيينّ �سمو الأمري حممد بن نواف� ،سمو الأمري عبداهلل بن حممد ،الأ�ستاذ احمد
احلقيل ،املهند�س حافظ ال�شافعي �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة ال�شركة.
 )8الت�صويت على رفع دعوى امل�سئولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�سابق واحلايل – بفر�ض وجود م�سئولية –
وتعيني من ينوب عن ال�شركة يف مبا�شرتها.
 )9الت�صويت على عزل جمل�س الإدارة احلايل وانتخاب جمل�س �إدارة جديدة اعتبار ًا من تاريخ ُموافقة اجلمعية.
جدول �أعمال اجلمعية غري العادية:
 )1الت�صويت على حل ال�شركة قبل �أجلها.
 )2الت�صويت على ا�ستمرار ال�شركة يف ممار�سة �أعمالها وتفوي�ض جمل�س الإدارة باتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك مع
اجلهات املخت�صة.
علماً ب�أ َّنه ي�شرتط ل�صحة انعقاد اجلمع ّية ح�ضور عدد من امل�ساهمني ميثل( )%50من ر�أ�س املال ،ولكل م�ساهم ميلك
(� )20سهم ّ
حق احل�ضور الجتماع اجلمع ّية العا ّمة ،ويرجى من امل�ساهمني الذين يتعذر ح�ضورهم يف املوعد املحدد
ّ
ويرغبون يف توكيل غريهم من امل�ساهمني ممن لهم حق ح�ضور االجتماع (من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي
ال�شركة) �إر�سال التوكيالت الالزمة م�صدقة من الغرفة التجارية �أو جهة العمل ،و�إر�ساله على العنوان املُبني �أدناه
وذلك قبل موعد االجتماع بثالثة �أيام على الأقل مع �ضرورة �إح�ضار امل�ساهمني لالجتماع (�أ�صالة او وكالة) بطاقاتهم
ال�شخ�صية ،ولال�ستف�سار يرجى االت�صال على (� )0138449498ش�ؤون امل�ساهمني.
العنوان :مدينة الدمام ،طريق امللك فهد ،حي االت�صاالت �ص ب  11رمز بريدي الدمام .31411
(منوذج توكيل)
�أنـا  .................... /امل�ساهم بال�شركة بعدد ( �..........سهم) وقد وكلت امل�ساهم.................................. /
باحل�ضور نيابة عني يف اجتماع اجلمعية العامة العاد ّية وغري عاد ّية وذلك يف مقر ال�شركة – الدمام ،طريق امللك فهد حي
االت�صاالت وذلك يف يوم االثنني 1436/12/29هـ املُوافق 2015/10/12م ال�ساعة الثامنة م�ساءً ،مبقر ال�شركة مبدينة
الدمام والت�صويت نيابة عني يف االجتماع املذكور �أو �أي اجتماع يف حالة الت�أجيل ،وهذا توكيل مني مبا ذكر ،والتزام مبا
يقرره الوكيل يف االجتماع املذكور.

اال�سم:
ال�صفة:
التوقيع:

الت�صديق:

�إ�شهارانتهاء ت�صفية �شركة كوبالت االوروبية للتجارة واملقاوالت
(ذات م�س�ؤلية حمدودة) �سجل جتاري رقم ( )2053015803وتاريخ1425/5/18هـ مبدينة القطيف
بناء على احكام املادة رقم ( )223من نظام ال�شركات يعلن م�صفي ال�شركة املذكورة انتهاء ت�صفيتها  ،وذلك بعد اجتماع
ال�شركاء بتاريخ 1436/11/25:هـ وم�صادقتهم على احل�ساب اخلتامي للت�صفية وتقرير امل�صفي.
ويقر امل�صفي ب�أنه مت �سداد كافة ديون والتزامات ال�شركة واليوجد ديون م�ستحقة عليها للغري كما يقر امل�صفي ب�أنه
مت ت�سوية او�ضاع جميع العاملني بال�شركة جتاه مكتب اال�ستقدام وذلك ال�ستكمال االجراءات النظامية ل�شطب ال�سجل
التجاري اخلا�ص بال�شركة لدى اجلهة املخت�صة بوزارة التجارة وال�صناعة رقم ()2053015803مبدينة القطيف
وقد تعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�سداد ماقد يظهر من ديون او التزامات للغري على ال�شركة وذلك
من اموالهم اخلا�صة.
م�صفي ال�شركة
التوقيـع /
اال�ســم  /ح�سني عبداهلل االمري

قرار ال�شركاء ب�شركة من�صورة اخلليج للنقليات وت�أجري املعدات
واملقاوالت العامة با�ستمرار ودعم ال�شركة
بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1436/11/22هـ املوافق 2015/09/06م اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل ر�أ�س مال �شركة
من�صورة اخلليج للنقليات وت�أجري املعدات واملقاوالت العامة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم  2066002986وتاريخ
1431/04/08هـ مبدينة الدمام .لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية ( 2014م) واملنتهية يف 2014/12/31م والتي
جتاوزت ن�صف ر�أ�س مالها وطبقاً لأحكام املادة  )180( /من نظام ال�شركات.
فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية
مب�شيئة اهلل .واهلل ويل التوفيق؛؛؛
� -2سامل �أحمد ال وبران
 -1عمر ح�سني جريب ال بحري
توقيع
توقيع:

UM AL -QURA

اإلعالنات المنوعة

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة املعمر لأنظمة املعلومات
التي انعقدت يوم الأحد 1436/11/29هـ املوافق 2015/09/13م.
1ـ املوافقة على تعديل املادة ( )4من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واخلا�ص ب�أغرا�ض ال�شركة وذلك ب�إ�ضافة ن�شاط ا�سترياد
وت�سويق وتركيب و�صيانة و�أجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية املعلومات .

�إ�شهار ت�صفية �شركة الكاتيل لو�سنت فران�س
ذات م�سئولية حمدودة
�أنه بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة  /الكاتيل لو�سنت فران�س  ،ذات م�سئولية حمدودة واملقيدة بال�سجل التجاري
حتت رقم ( )1010171528وتاريخ 1422/8/27هـ مبدينة الريا�ض ال�صادر بتاريخ 1422/8/27هـ املوافق
2001/11/12م  ،القا�ضي بحل وت�صفية ال�شركة املذكورة وتعييني م�صفيا لها ومنحي كافة ال�صالحيات وال�سلطات
لإجناز �أعمال الت�صفية ما عدا .
وعليه �أ�شهر تعييني و�أدعو كل من له حقوق على ال�شركة �أو عليه التزامات لها �أن يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل :
�شركة الكاتيل ــ لو�سنت
خمرج  ، 8طريق املطار الفرعي
البوابة االقت�صادية  ،مبنى رقم 4
م�صفي ال�شركة
اال�سم  :غازي بن �ضيف اهلل العتيبي

قرار ال�شركاء يف �شركة متا�سك العاملية املحدودة بتحويلها من
�شركة �إىل م�ؤ�س�سة فردية
�شركة ذات م�سئولية حمدودة رقم  02وتاريخ 1436/11/18هـ
قرر ال�شركاء يف �شركة متا�سك العاملية املحدودة �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�سجل جتاري رقم  4031078441تاريخ 1434 / 08 / 24هـ مبدينة مكة املكرمة وهم :
-1ال�سيد/عبداهلل عمر �سعد باو�شخه  -2ال�سيد/ه�شام عمر �سعد باو�شخه  -3ال�سيد /خريية ملاري علي فلمبان .4
ال�سيد/خالد حممود ح�سن حادي
واملثبت عقد ت�أ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بالعمل يف مقر الغرفة التجارية ال�صناعية مبكة املكرمة ب�سجل عقود
وتاريخ 1434 /06 / 27هـ بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شركاء
ال�شركات بال�ضبط رقم 34830802
وهم :
 -3خالد حممود ح�سن حادي
 -2خريية ملاري علي فلمبان
-1عبداهلل عمر �سعد باو�شخه
عن كامل ح�ص�صهم �إىل ال�شريك ه�شام عمر �سعد باو�شخه �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1049401803
وتاريخ 1404/12/20هــ �صادرة من مكة املكرمة .
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ويكون ال�شريك املتنازل له م�س�ؤوال عن كل ما يتوجب على ال�شركة من
التزامات كما يقر ال�شركاء املتنازلني ب�أنهم ا�ستلموا كافة حقوقهم من ال�شريك املتنازل له كمايقر ال�شركاء ب�أنهم قاموا
ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهم وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات ويقر كافة الأطراف ب�أنه مت
�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور هذا القرار  ,وفقاً للمادة (  ) 15من نظام ال�شركات
ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها �إىل �شريك واحد وهوه�شام عمر �سعد باو�شخه
�سعودياجلن�سيةمبوجبال�سجالملدنريقم  1049401803وتاريخ 1404/12/20هـ�صادرةمنمكةاملكرمة .
وهذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية بنف�س ا�سم ورقم وتاريخ ال�شركة عند حتويلها �إىل
م�ؤ�س�سة فردية .
و على ما �سبق وقع ال�شركاء ..و�صل اهلل على �سيدنا حممد وعلى �أله و�صحبه و�سلم،،
عبداهلل عمر �سعد باو�شخه (املتازل) ه�شام عمر �سعد باو�شخه ( متنازل له) خريية ملاري علي فلمبان (متنازل)
خالد حممود ح�سن حادي (متنازل)

قرار ال�شركاء يف �شركة نافع بن �سرور الزايدي و�شريكه للإن�شاء
والتعمري املحدودة بتحويلها من �شركة �إىل م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة نافع بن �سرور الزايدي و�شريكه للإن�شاء والتعمري املحدودة� ،سجل جتاري رقم 4031067426
وتاريخ 1433/03/29هـ مبدينة مكة املكرمة وهم:
 -1ال�سيد /نافع بن �سرور بن مطلق الزايدي� ،سجل مدين 1072330325
 -2ال�سيد /حممد بن �سعيد بن حممد احلنفه ال�شهراين� ،سجل مدين 1028118758
 -3ال�سيد /علوي بن حامد بن حممد احلداد� ،سجل مدين 1031395914
واملثبت عقد ت�أ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية ال�صناعية مبكة املكرمة برقم (� )31صحيفة رقم
( )38جملد رقم ( )3وتاريخ 1432/08/30هـ ،و�أثبت �آخر قرار لل�شركاء لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية
ال�صناعية مبكة املكرمة ب�سجل عقود ال�شركات بال�ضبط رقم  34421338وتاريخ 1434/04/07هـ ،وبناء على �إتفاق
فيما بينهم على تنازل ال�شركاء:
 -1ال�سيد /نافع بن �سرور بن مطلق الزايدي -2 ،ال�سيد /حممد بن �سعيد بن حممد احلنفه ال�شهراين .عن كامل
ح�ص�صهم �إىل ال�شريك :ال�سيد /علوي بن حامد بن حممد احلداد .مبا لها من حقوق وما عليها من �إلتزامات ويكون
ال�شريك املتنازل له م�س�ؤ ًال عن كل مايتوجب على ال�شركة من �إلتزامات ،كما يقر ال�شركاء املتنازلني ب�أنهم قد �أ�ستلمو
كافة حقوقهم من ال�شريك املتنازل له ،كما يقر ال�شركاء ب�أنهم قامو ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهم وفقاً لأحكام الباب
احلادي ع�شر من نظام ال�شركات ويقر كافة الأطراف ب�أنه مت �سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ
�صدور هذا القرار ،وطبقاً للمادة ( )15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب �إنتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س
مالها �إىل �شريك واحد هو ال�سيد /علوي بن حامد بن حممد احلداد ،هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل
م�ؤ�س�سة فردية مع الإحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري لل�شركة عند حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية ،وعلى ما�سبق وقع
ال�شركاء .جرى �ضبط القرار لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�صناعية مبكة املكرمة بال�ضبط رقم
( )361661560يف 1436/12/25هـ.
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دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
الثامنة ل�شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات (برتورابغ)
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات ،برتورابغ (�شركة م�ساهمة �سعودية) دعوة ال�سادة امل�ساهمني
الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة التي �ستعقد مب�شيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا
بتاريخ  8حمرم 1437هـ ،املوافق � 21أكتوبر 2015م ،مبقر ال�شركة مبحافظة رابغ ،وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
 انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة لدورته القادمة والتي تبد�أ بتاريخ  21حمرم 1437هـ ،املوافق  3نوفمرب2015م ملدة � 3سنوات حتى تاريخ � 22صفر 1440هـ ،املوافق  2نوفمرب 2018م.
وللإطالع على امل�ستندات اخلا�صة ببنود اجلمعية وخريطة تو�ضح موقع مقر ال�شركة ،الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين
لل�شركة www.petrorabigh.com
هذا ولكل م�ساهم ميتلك ع�شرين �سهماً على الأقل حق ح�ضور الإجتماع امل�شار �إليه ،وله �أن يوكل عنه م�ساهماً �آخر من
غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو موظفي ال�شركة� ،أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها لتمثيله يف
الإجتماع مبوجب التوكيل املبني ن�صه �أدناه.
و ير�سل التوكيل ل�شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات ،برتورابغ (عناية �ش�ؤون امل�ساهمني) �ص.ب  666رابغ الرمز
الربيدي  21911لي�صل �إىل ال�شركة قبل موعد الإجتماع ب�أ�سبوع واحد على الأقل .وعلى كل م�ساهم يرغب يف ح�ضور
الإجتماع �إح�ضار بطاقة الأحوال املدنية وامل�ستندات الدالة على ملكيته وموكله للأ�سهم.
يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الكرام احل�ضور قبل املوعد ب�ساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء �إجراءات ت�سجيلهم.
وللإ�ستف�سار يرجى الإت�صال على الهاتف املبا�شر رقم� )012( 4251234 :أو فاك�س رقم ،)012( 4258755 :خالل
ال�ساعات التالية :من � 8:00صباحاً �إىل  3:00م�ساءً .علماً ب�أن الن�صاب القانوين املطلوب ل�صحة �إنعقاد �إجتماع اجلمعية
العامة العادية املذكورة �أعاله هو ح�ضور م�ساهمني ميثلون ( )%75من ر�أْ�س مال ال�شركة.
كما �أن ال�شركة �سوف توفر حافالت تنطلق يف متام ال�ساعة  01:00ظهر ًا من �شمال مدينة جدة (رد �سي مول) �إىل مقر
ال�شركة والعودة بعد انتهاء اجلمعية .فلمن يرغب من ال�سادة امل�ساهمني نرجو الإت�صال على الأرقام املو�ضحة �أعاله
للت�سجيل كما نرجو الإلتزام باحل�ضور يف املوعد املحدد .واهلل املوفق.

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة كري�ست خلدمات البيئة املحدودة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة -واملقيدة بال�سجل التجاري رقم  4030158097مبدينة جدة
واملرخ�ص لها بالرتخي�ص اال�ستثماري رقم 11202907271
�أنه بتاريخ 1433/12/16هـ املوافق 2012/11/1م �أجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم -:
�شركة �سعد حلمي �أبو خ�ضرة و�شركاه – �شركة ت�ضامنية -ميثلها مديرها ال�سيد �سعد حلمي �أبو خ�ضرة .
�شركة كري�ست اينفايرومننتال �سريفي�سر ليمتد – ميثلها وكيلها املحامي ح�سان املحا�سني .
وقرروا ما يلي -:
�أو ًال  :حل ال�شركة وت�صفيتها اختياريا للأ�سباب التالية -:
 – 1حتقق خ�سائر على ال�شركة و عدم وجود فر�ص عمل لل�شركة.
وذلك طبقاً لبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  .ووفقاً لأحكام الت�صفية الواردة يف الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات.
ثانياً  :تعيني املحامي ح�سان املحا�سني م�صفياً لل�شركة ومنحه كافة ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة التخاذ جميع
الإجراءات النظامية لت�صفية ال�شركة والقيام باجناز جميع �أعمال الت�صفية مبا يف ذلك بيع جميع موجودات ال�شركة
وممتلكاتها املنقولة وغري املنقولة  ،جملة �أو بالتجزئة وحتويلها �إىل نقود والتوقيع بالإفراغ لدى كاتب العدل ،
والتوقيع نيابة عن ال�شركة على جميع الوثائق والأوراق واملعامالت الر�سمية املتعلقة بالت�صفية ،ومتثيلها جتاه الغري
مبا يف ذلك وزارة التجارة وال�صناعة والهيئة العامة لال�ستثمار ومكتب العمل ومكتب اال�ستقدام و�إدارة اجلوازات
وم�صلحة الزكاة والدخل والبلدية وم�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية وكاتب العدل و وزارة اخلارجية و وزارة الداخلية
وغريها من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلهات احلكومية ،واخلا�صة والبنوك ورفع الدعاوى واملرافعة
نيابة عن ال�شركة �أمام جميع الهيئات واللجان واملحاكم والقبول بالأحكام �أو االعرتا�ض عليها وا�ستئنافها والطعن
فيها وامل�صاحلة على الدعاوى  ،و�إجراء وتوقيع الت�سويات الالزمة لديون وحقوق ال�شركة وقب�ض و�صرف �أموالها
و�إقفال ح�سابات ال�شركة لدى البنوك وفتح ح�سابات جديدة للت�صفية  ،والإيداع فيها  ،وال�سحب منها ،وت�سديد جميع
التزامات ال�شركة ووفاء ديونها واملطالبة بحقوقها وحت�صيلها وتعيني املحا�سب القانوين وعزله وتعيني غريه عدة
مرات والتوقيع على احل�سابات والبيانات املالية لل�شركة وحما�ضر الت�صفية واحل�ساب اخلتامي نيابة عن ال�شركاء يف
ال�شركة  ،وتخ�صي�ص ح�ص�ص ال�شركاء من ناجت الت�صفية واثبات نتائج الت�صفية لدى اجلهات الر�سمية  ،وت�سوية و�ضع
العمالة املوجودة لدى ال�شركة والتنازل عن كفالتهم �إىل الغري لدى اجلهات املخت�صة وا�ستخراج �شهادات ت�سوية لدى
مكتب اال�ستقدام والعمل و الت�أمينات االجتماعية وم�صلحة الزكاة والدخل و�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة وا�ستالم
�شهادة ال�شطب وله �أن يوكل �أو يفو�ض �شخ�صاً واحدا �أو �أكرث ببع�ض �أو كل ال�صالحيات املمنوحة له مبوجب هذا القرار
مبوجب تفوي�ضات خطية �أو مبوجب وكاالت �شرعية يجري تنظيمها لدى كاتب العدل باخل�صو�ص املذكور وعزل من
يوكله عدة مرات .
تواقيع ال�شركاء
ال�شريك
ال�شريك
�شركة كري�ست اينفايرومننتال �سريفي�سر ليمتد
�شركة �سعد حلمي �أبو خ�ضرة و�شركاه
عنها  /الوكيل ال�شرعي
عنها  /مدير ال�شركة
املحامي  /ح�سان املحا�سني
�سعد حلمي �أبو خ�ضرة

قرار ال�شركاء يف �شركة راية البنيان با�ستمرار ودعم ال�شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
التاريخ 1436/12/1 :هـ
�أنه بتاريخ 1436/11/29هـ املوافق 2015/9/14م اجتمع ال�شركاء ب�شركة راية البنيان ذات م�س�ؤولية حمدودة
املقيدة بال�سجل التجاري رقم ( )1010420921وتاريخ 1432/11/29هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن
ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31م والتي قد جتاوزت خ�سائرها املايل وطبقا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات
فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم
يف امليزانية التالية .
		اال�سم � :سليمان خابور نويه�ض العنزي
اال�سم  :فار�س �سليمان خابور العنزي
					التوقيع :
التوقيع :
مالحظة  :امل�صادقة على توقيع ال�شركاء من الغرفة التجارية ال�صناعية
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فقدان اجلن�سية

الجنسـية العربيـة السعودية

تعلن ادارة الأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة فقدان اجلن�سية
لـ(�شيخه �سليمان م�سفر ال�سحاري) مينية الأ�صل �سعودية بالتجن�س
للجن�سية العربية ال�سعودية وامل�ضافة مع زوجها املتويف (�سعد حممد
نا�صر القحطاين) رقم ( )32153وتاريخ 1383/2/12هـ �سجل
ادارتنا  ،بناء على القرار الوزاري رقم (/43226وز  )18وتاريخ
1436/4/28هـ وا�ستناذا للمادة ( )33من الالئحة التنفيذية،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�سكاكا ب�أنه متت املوافقة على
طلب (غريب بن �سلمان �سامل ال�شمري) بال�سجل املدين رقم
( )1109945079تغيري اال�سم الأول من (غريب) �إىل (ريان) لي�صبح
اال�سم كامل بعد التغيري (ريان بن �سلمان �سامل ال�شمري)وذلك يف
�أ�سا�س احلفيظة رقم ( )61917يف ١٤36/11/١١هـ �سجل اجلوف،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة حائل ب�أنه تقدم �إليها (م�سفر حبيب
مناحي ال�صلعاء ال�شمري) رقم ال�سجل املدين ( )1097366395بطلب
تغيري اال�سم الأول من (م�سفر) �إىل (فهد) لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(فهد حبيب مناحي ال�صلعاء ال�شمري) ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعديل اسم

تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة الربك ب�أنه تقدم �إليها (�أحممد
حممد م�سفر املعم�سي الهاليل) رقم ال�سجل املدين ()1031706672
بطلب تغيري اال�سم الأول من (�أحممد) �إىل (�أحمد) لي�صبح اال�سم
الكامل بعد التعديل (�أحمد حممد م�سفر املعم�سي الهاليل) ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة �شروره بناء على املادة
( )40من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية ب�أنه �صدرت
املوافقة بتعديل اال�سم الأول ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�صك رقم
( )361593474يف 143٦/11/٢9هـ لـ (حمامه ح�سن �سعد املالكي)
�سجل مدين رقم ()1010142709من (حمامه) �إىل (حنان)،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�أبها باملوافقة على تغيري اال�سم الأول
لـ (زرعه غيثان دب�سان الفا�ضلي احلارثي) من (زرعه) �إىل (ميار)
لي�صبح اال�سم الكامل بعد التعديل (ميار غيثان دب�سان الفا�ضلي
احلارثي) وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم (،)1095978746
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (مثيب �صالح حممد �آل �سليم الكثريي)�سجل مدين رقم
()1080611567من (مثيب) �إىل (مازن)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(مازن �صالح حممد �آل �سليم الكثريي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة النعريية ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية للأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية رقم()73744
وتاريخ 1436/7/11هـ  ،باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ(حامد
بن ع�شوي فار�س الهدهود العجمي ) من (حامد) �إىل (خالد) لي�صبح
اال�سم بعد التعديل (خالد ع�شوي فار�س الهدهود العجمي) وذلك يف
ال�سجل املدين رقم (، )1072647785ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة تثليث ب�أنه تقدم اليها
(هادي �سعيد هادي �آل خمثله القحطاين) بطلب تعديل اال�سم الأول
من (هادي) �إىل (عبدالهادي) لي�صبح اال�سم الكامل بعد التعديل
(عبدالهادي �سعيد هادي �آل خمثله القحطاين) مبوجب ال�سجل املدين
رقم ( )1081774109ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية الن�سائية باملدينة املنورة �أنه �صدرت
املوافقة على طلب (زهره �صالح �صفوان املعرييف النخلي) �سجل مدين
( )1082085612تغيري ا�سمها الأول من (زهره) �إىل (م�سك) لي�صبح
ا�سمها كامال بعد التغيري (م�سك �صالح �صفوان املعرييف النخلي)
وذلك يف �أ�سا�س هويتها رقم ( )51396وتاريخ 1432/4/4هـ �سجل
املدينة ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة �أنه �صدرت املوافقة على
طلب (احمد غازي نازل الرحيلي) �سجل مدين رقم ()1033384395
تغيري اال�سم الأول من (�أحمد) �إىل (مقبل) لي�صبح اال�سم كامال بعد
التغيري (مقبل غازي نازل الرحيلي) وذلك يف �أ�سا�س حفيظة النفو�س
رقم ( )107489وتاريخ 1408/1/28هـ �سجل املدينة املنورة،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة �أنه �صدرت املوافقة على
طلب (حجاب خلف غازي العلوي) �سجل مدين رقم ()1109409316
تغيري اال�سم الأول من (حجاب) �إىل (حممد) لي�صبح اال�سم كامال بعد
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التغيري (حممد خلف غازي العلوي) وذلك يف �أ�سا�س حفيظة النفو�س
رقم ( )265966وتاريخ 1436/8/3هـ �سجل املدينة ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.

( )1051949095بطلب تعديل اال�سم الأول من (�شحاذه) �إىل
(فرحان) لي�صبح اال�سم بعد التغيري (فرحان بن مرزوق فرحان
ال�سويلمي العنزي) ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ(خ�ضراء �سعيد حممد اجلرع القا�سمى) من (خ�ضراء)
�إىل (خلود) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (خلود �سعيد حممد اجلرع
القا�سمى) ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن ب�أنه تقدم �إليها
(منيفه بنت غزاي عبا�س احلربي) �سجل مدين رقم ()1035696176
بتغري اال�سم الأول من (منيفه) �إىل (رمي) يف ال�سجل املدين لي�صبح
اال�سم الكامل بعد التغيري (رمي بنت غزاي عبا�س احلربي) ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف منطقة احلدود ال�شمالية (عرعر)
ب�أنه تقدم �إليها (عياد حممد مناور الوهبي احلربي) �سجل مدين رقم
( )1039868771وحامل حفيظة نفو�س رقم ( )36915وتاريخ
1420/2/22هـ ،م�صدرها (ثادق) باملوافقة على تعديل اال�سم الأول
من (عياد) �إىل (فهد) لي�صبح بعد التعديل (فهد حممد مناور الوهبي
احلربي)،فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من
تاريخه ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (فرجه عبداهلل ه�ضيبان البقمي)�سجل مدين رقم
( )1040170050من (فرجه) �إىل (رمي)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(رمي عبداهلل ه�ضيبان البقمي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل اال�سم
الأول لـ (لعيبه فار�س حجاب العتيبي)�سجل مدين رقم ()1054007594
من (لعيبه) �إىل (اجلوهرة)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (اجلوهرة فار�س
حجاب العتيبي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة القنفذة ب�أنه تقدم لها
(جحران حممد حجران �آل �صقر ع�سريي) بطلب تغيري اال�سم الأول
من (جحران) �إىل (عبدالعزيز) بال�سجل املدين رقم ()1087227698
لي�صبح بعد التعديل (عبدالعزيز حممد حجران �آل �صقر ع�سريي)،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة وادي الدوا�سر ب�أنه تقدم لها
(جربوع نا�صر �شايف الدو�سري) بال�سجل املدين رقم ()1035112802
لتعديل اال�سم الأول من (جربوع) �إىل (خالد) وذلك ب�سجله ورقم
حفيظة ( )14709يف 1415/2/23هـ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بربيده ب�أنه تقدم �إليها (لولوه بنت علي
بن حمد البازعي) بال�سجل املدين رقم ( )1106577669بطلب تعديل
اال�سم االول من (لولوه) �إىل (لولو) بحيث ي�صبح اال�سم بعد التغيري
(لولو بنت علي بن حمد البازعي)فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم
مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ االعالن ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بخمي�س م�شيط ب�أنه �صدرت
املوافقة على تغيري ا�سم (حجه فالح دملوك ال�شهراين) �سجل مدين
()1045720735لي�صبح اال�سم بعد التعديل (اجلوهره فالح دملوك
ال�شهراين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة جنران بناء على املادة
( )40من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية ب�أنه �صدر
قرار اللجنة الفرعية مبنطقة جنران رقم ( )127570وتاريخ
1436/7/7هـ،باملوافقة بتعديل اال�سم الأول ومت توثيقه لدى كتاب
عدل بال�صك رقم ( )361546879يف 1436/11/19هـ ،لـ (مزنه
حممد ابراهيم �آل كليب)�سجل مدين رقم ( )1086058235من (مزنه)
�إىل (مزون) ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالدمام  ،باملوافقة على تغيرياال�سم
الأول لـ(بدريه بنت عبدالعزيز بن حممد الر�شيد) �سجل مدين
()1090322346لي�صبح اال�سم بعد التعديل (بدور بنت عبدالعزيز
بن حممد الر�شيد)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالدمام  ،باملوافقة على تغيرياال�سم
الأول لـ(عيده منيف فالح الهاجري) �سجل مدين ()1072741026
من (عيده) �إىل (مها) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (مها منيف فالح
الهاجري) ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالدمام  ،باملوافقة على تغيرياال�سم الأول
من(العنود بنت ابراهيم علي العلي) �سجل مدين ()1015671835
لي�صبح اال�سم بعد التغيري (تركيه �إبراهيم علي العلي)،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن ب�أنه تقدم �إليها
(�شحاذه بن مرزوق فرحان ال�سويلمي العنزي) �سجل مدين رقم

تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة القطيف املوافقة على تغيري
اال�سم الأول لـ (زكى ح�سن جميد العوامي) �إىل (زكي ح�سن جميد
العوامي) �سجل مدين رقم (، )1029112446ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (�سعدى علي م�ضيخر الزهراين)�سجل مدين رقم
()1006265753من (�سعدى) �إىل (ليان)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(ليان علي م�ضيخر الزهراين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة الطائف ب�أنه تقدم �إليها
(كفاف بنت جدي بن �صاطي ال�سريحي العتيبي) �سجل مدين
رقم ( )1083673416وحفيظة نفو�س رقم ( )80245وتاريخ
١٤٣6/3/٢3هـ م�صدرها (الطائف) لتعديل اال�سم الأول من (كفاف)
�إىل (عفاف) ليكون اال�سم بعد التعديل (عفاف بنت جدي بن �صاطي
ال�سريحي العتيبي) فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته
خالل �شهر من تاريخه ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة عنيزة ب�أنه ا�ستناد ًا للمادة
( )40من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية مت تغيري اال�سم
الأول لـ (هاجد جزاء منور ال�شويب املطريي) من (هاجد) �إىل (خالد)
لي�صبح اال�سم بعد التغيري (خالد جزاء منور ال�شويب املطريي) وذلك
بال�سجل املدين رقم ( )1040117069رقم احلفظ ( )35171وتاريخ
1412/7/15هـ �سجل (عنيزة)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�أبها باملوافقة على تغيري اال�سم الأول
لـ (يحي �سعد غرامه �آل �سعيد) تغيري اال�سم الأول من (يحي) �إىل
(�سعود) لي�صبح اال�سم الكامل بعد التعديل (�سعود �سعد غرامه
�آل �سعيد) وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم (،)1101659389
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة االفالج ب�أنه �صدر القرار
الإداري رقم ( )588وتاريخ 143٦/١١/١6هـ باملوافقة على
تغيري اال�سم الأول لـ (لهمان ناجي ناجي ال�صخيربي الدو�سري)
من (لهمان) �إىل (حممد) لي�صبح ا�سمه بعد التغيري (حممد ناجي
ناجي ال�صخيربي الدو�سري) وذلك يف �أ�سا�س حفيظة نفو�سه رقم
( )18372وتاريخ 1423/4/13هـ �سجل الأفالج ويف �سجله املدين
رقم ( ،)1042867653ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�سكاكا ب�أنه متت املوافقة على طلب
(زيفه حممد جابر هزازي) ال�سجل املدين رقم ( )1062256811تغيري
اال�سم الأول من (زيفه) �إىل (هيفاء) لي�صبح اال�سم كامل بعد التغيري
(هيفاء حممد جابر هزازي)وذلك يف �أ�سا�س احلفيظة رقم ()162601
يف ١٤30/4/12هـ � ،سجل الريا�ض ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة تبوك ب�أنه �صدرت قرار املوافقة
على تغيري اال�سم الأول لـ (�سهيه بنت حمود بن را�شد ال�ضرج
العطوي)من (�سهيه) �إىل (�إيالف) لي�صبح اال�سم كام ًال بعد التغيري
(�إيالف بنت حمود بن را�شد ال�ضرج العطوي) يف ال�سجل املدين رقم
(، )1113751984ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأح��وال املدنية يف منطقة احل��دود ال�شمالية(رفحاء)
ب���أن��ه ت��ق��دم �إل��ي��ه��ا (م��ي��اح م��ط��رود ���ش��اوي ال�����ش��م��ري) �سجل مدين
رق��م ( )1059037802حفيظة نفو�س رق��م ()18826وت���اري���خ
1425/8/15ه����ـ ،م�صدرها (رف��ح��اء) طالبا تعديل اال�سم الأول
من (مياح) �إىل (خالد)لي�صبح بعد التعديل (خالد مطرود �شاوي
ال�شمري) ،فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر
من تاريخه،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض مبوجب املادة  40من الالئحة
القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ (مريفه بنت غامن بن خليل العنزي)
�سجل مدين ( )1010063921من (مريفه) �إىل (اجلوهرة) لي�صبح
اال�سم بعد التعديل (اجلوهرة بنت غامن بن خليل العنزي) وللإحاطة
بذلك جرى ن�شره.
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ويل العهد ورئي�س وزراء فرن�سا يبحثان العالقات الثنائية بني البلدين
الرياض  -واس
التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء
وزير الداخلية حفظه اهلل ،يف الريا�ض م�ساء يوم الإثنني
 29ذو احلجة 1436هـ املوافق � 12أكتوبر 2015م ،دولة
رئي�س وزراء جمهورية فرن�سا �إميانويل فال�س.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت� ،إىل جانب
بحث �آخر التطورات يف منطقة ال�شرق الأو�سط وموقف
البلدين منها.

ويل العهد ير�أ�س اجتماع جمل�س
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية

ح�ضر اللقاء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،ومعايل نائب وزير الداخلية الأ�ستاذ
عبدالرحمن بن علي الربيعان ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني.
فيما ح�ضره من اجلانب الفرن�سي ،معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية والتنمية الدولية لوران فابيو�س ،ومعايل وزير
الدفاع جان �إيف لودريان ،ومعايل وزير الدولة م�س�ؤول
عن العالقات مع الربملان لدى رئي�س الوزراء جان ماري
لوغان ،ومعايل وزير الدولة امل�س�ؤول عن النقل والبحار
وال�صيد الآن فيد الي�س ،و�سفري جمهورية فرن�سا لدى
اململكة براتران بزان�سنو.

ويل ويل العهد
ي�ستقبل وزير
اخلارجية
الفرن�سي
الرياض  -واس
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،يف ق�صر اليمامة يوم الثالثاء  30ذو احلجة  1436هـ املوافق  13اكتوبر  2015م ،معايل وزير اخلارجية الفرن�سي لوران

الرياض  -واس
تر�أ���س �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن نايف ب��ن عبدالعزيز ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س

فابيو�س.

ال��وزراء وزي��ر الداخلي��ة ـ حفظ��ه اهلل ـ يف الريا���ض ي��وم الثالث��اء  30ذو احلجة 1436ه��ـ املوافق

وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني ،وم�ستجدات الأو�ضاع يف املنطقة.

� 13أكتوبر 2015م ،اجتماع جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية.
وا�ستمع املجل�س خالل االجتماع �إىل �إيجاز �سيا�سي و�أمني حول عدد من املو�ضوعات  ،بالإ�ضافة �إىل

ح�ضر اال�ستقبال معايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،و�سفري جمهورية فرن�سا لدى اململكة براتران بزان�سنو.

عدد من التطورات والأحداث الإقليمية والدولية واتخذ ب�ش�أنها التو�صيات الالزمة.

بحثا �أوجه التعاون بني البلدين

ويل ويل العهد ي�ستقبل وزير الدفاع الفرن�سي
الرياض  -واس
ا�ستقبل �صاحب 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 الإثنني  29ذو احلجة 1436هـ املوافق � 12أكتوبر 2015م،
معايل وزير الدفاع الفرن�سي جان �إيف لودريان.
عقب ذلك عقد الأمري حممد بن �سلمان ووزير الدفاع الفرن�سي اجتماعاً
مو�سعاً ،بحثا خالله �أوجه التعاون بني البلدين خا�صة يف اجلانب
الدفاعي ،وال�سبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه ،بالإ�ضافة �إىل بحث
تطورات الأو�ضاع يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وامل�ساعي جتاهها ،مبا
ي�ضمن اال�ستقرار يف املنطقة.

ح�ضر االجتماع من اجلانب ال�سعودي معايل م�ساعد وزير الدفاع
الأ�ستاذ حممد العاي�ش ،ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق
�أول ركن عبدالرحمن البنيان ،ومعايل امل�ست�شار يف الديوان امللكي
امل�شرف العام على مكتب وزير الدفاع الأ�ستاذ فهد العي�سى ،وامللحق
الع�سكري ال�سعودي يف فرن�سا �صاحب ال�سمو الأمري اللواء طيار ركن
تركي بن خالد.
فيما ح�ضر من اجلانب الفرن�سي امل�ست�شار ال�سيا�سي لوزير الدفاع
لوي�س فا�سي ،وال�سفري ل��دى اململكة برتران بزان�سوا ،وامللحق
الع�سكري لدى اململكة اللواء بحري برتران دي ليقنريي�س.
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خادم احلرمني ال�شريفني ي�صل �إىل الريا�ض قادما من جدة

الرياض  -جدة  -واس
و�ص��ل بحف��ظ اهلل ورعايت��ه خادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،م�ساء يوم الأحد  28ذو احلجة 1436هـ املوافق
� 11أكتوبر 2015م� ،إىل الريا�ض ،قادماً من جدة.
ول��دى و�ص��ول املل��ك املف��دى مط��ار قاع��دة الريا���ض اجلوي��ة ،كان يف
ا�ستقبال��ه �أي��ده اهلل ،عن��د �سلم الطائ��رة� ،صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
مق��رن بن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري في�صل
ب��ن بندر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزي��ز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة
وال�تراث الوطن��ي ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد ب��ن نايف بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
كم��ا كان يف ا�ستقب��ال خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين يف �صال��ة الت�شريفات
باملطار� ،صاحب ال�سمو الأمري بندر بن حممد بن عبدالرحمن ،و�صاحب
ال�سم��و الأم�ير �سع��ود ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالرحم��ن ،و�صاح��ب ال�سمو
امللك��ي الأمري م�شعل بن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأمري
ترك��ي بن عبداهلل بن عبدالرحمن ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن نا�صر بن عبدالعزيز �أَم�ير منطقة جازان ،و�صاح��ب ال�سمو الأمري
ترك��ي بن عب��داهلل بن عبدالرحم��ن ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير �سلطان بن
حمم��د ب��ن �سع��ود الكب�ير ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأم�ير �سعود بن
�سع��د ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري ترك��ي بن نا�صر
ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري عبدالرحم��ن بن نا�صر
ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير نايف ب��ن �سعود بن
عبدالعزي��ز ،و�صاح��ب ال�سم��و الأم�ير عب��داهلل ب��ن في�ص��ل ب��ن تركي،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�صور بن متعب بن عبدالعزيز
وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني،
و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري متع��ب بن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز وزير
احلر���س الوطن��ي ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري في�صل ب��ن خالد بن
عبدالعزي��ز �أم�ير منطق��ة ع�س�ير ،و�صاح��ب ال�سم��و الأم�ير �سعود بن
عبداهلل بن ثنيان رئي���س الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،و�صاحب ال�سمو
امللك��ي الأم�ير الدكتور في�ص��ل بن حممد ب��ن �سعود ،و�صاح��ب ال�سمو
الأم�ير تركي بن عب��داهلل بن حممد م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني،
و�صاح��ب ال�سم��و الأمري نواف ب��ن حممد بن عب��داهلل ،و�صاحب ال�سمو
الأم�ير عبدالعزيز بن فهد بن �سع��د ،وعدد من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء،
ومع��ايل رئي�س جمل�س ال�شورى ،و�أ�صح��اب الف�ضيلة واملعايل الوزراء،
وكبار امل�س�ؤولني من مدنيني وع�سكريني.

وقد و�صل يف معية خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل ،كل من �صاحب
ال�سم��و الأم�ير خالد بن فه��د بن خال��د ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
من�صور بن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري طالل
بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأمري خالد بن �سعد بن فهد،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير الدكت��ور عبدالعزي��ز بن �سط��ام ب��ن عبدالعزيز
م�ست�ش��ار خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري
من�ص��ور بن مق��رن بن عبدالعزي��ز م�ست�شار خادم احلرم�ين ال�شريفني،
و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن فهد ب��ن �سلمان بن عبدالعزيز،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري خال��د بن �سلمان بن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سمو
امللك��ي الأمري نايف ب��ن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير بندر بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
راكان بن �سلمان بن عبدالعزيز.
كم��ا و�صل يف معيته رعاه اهلل ،معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
الدكت��ور م�ساع��د بن حممد العيبان ،ومعايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء رئي���س الدي��وان امللكي املكل��ف الأ�ستاذ خالد ب��ن عبدالرحمن
العي�سى ،ومعايل رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ خالد بن �صالح العباد،
ومع��ايل رئي�س ال�ش���ؤون اخلا�صة خل��ادم احلرمني ال�شريف�ين الأ�ستاذ
حازم بن م�صطفى زقزوق ،ومعايل رئي�س احلر�س امللكي املكلف الفريق
�أول حم��د بن حممد العوهلي ،ومع��ايل م�ساعد ال�سكرتري اخلا�ص خلادم
احلرمني ال�شريفني الأ�ستاذ متيم بن عبدالعزيز ال�سامل.
وكان حفظه اهلل ،قد غادر م�ساء اليوم نف�سه جدة ،متوجهاً �إىل الريا�ض.
وكان يف وداعه �أيده اهلل ،مبطار امللك عبدالعزيز الدويل� ،صاحب ال�سمو
امللك��ي الأمري عبداهلل ب��ن خالد بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو الأمري
فه��د ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز ب��ن م�ساع��د ،و�صاحب ال�سم��و الأمري
الدكت��ور خال��د ب��ن في�صل ب��ن ترك��ي وكيل احلر���س الوطن��ي بالقطاع
الغرب��ي ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري �سلط��ان العب��داهلل الفي�صل،
و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن ثامر بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري متعب بن �سعود بن �سعد ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل
ب��ن �سعود بن حمم��د ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري ترك��ي العبداهلل
الفي�ص��ل ،و�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن �سع��د بن حممد ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري فهد بن �سع��ود بن حممد ،و�صاحب ال�سم��و الأمري تركي
ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز بن م�ساع��د ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
في�ص��ل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة ،و�صاحب

ال�سم��و امللك��ي الأمري في�ص��ل بن �سلط��ان العبداهلل الفي�ص��ل ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري عبدالعزي��ز بن ممدوح ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير عبدالعزيز بن ن��واف بن عبدالعزي��ز ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري في�صل بن حممد بن �سعد وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة
امل�ساع��د للحقوق ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير �سعود بن عبداهلل بن جلوي
وكي��ل �إم��ارة منطقة مكة املكرم��ة لل�ش���ؤون الأمنية ،و�صاح��ب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن نواف بن عبدالعزيز ،و�أ�صحاب ال�سمو الأمراء،
واملعايل الوزراء ،وكبار امل�س�ؤولني من مدنيني وع�سكريني.
كم��ا كان يف وداع خ��ادم احلرمني ال�شريفني عند ب��اب الطائرة� ،صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري م�شعل بن ماج��د بن عبدالعزيز حمافظ جدة .وقد
غادر يف معية خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل ،كل من �صاحب ال�سمو
الأمري خالد بن فهد بن خالد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري من�صور بن
�سع��ود بن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير طالل بن �سعود
بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأمري خالد بن �سعد بن فهد ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري �سطام بن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللك��ي الأم�ير الدكت��ور عبدالعزيز بن �سط��ام بن عبدالعزي��ز م�ست�شار
خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري من�صور بن
مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز م�ست�ش��ار خادم احلرم�ين ال�شريف�ين ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري �أحمد بن فهد بن �سلم��ان بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري تركي بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللك��ي الأمري خالد بن �سلم��ان بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير نايف بن �سلم��ان بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري
بندر بن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري راكان بن
�سلمان بن عبدالعزيز.
كم��ا غادر يف معيته رعاه اهلل ،معايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
الدكت��ور م�ساع��د بن حممد العيبان ،ومعايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء رئي���س الدي��وان امللكي املكل��ف الأ�ستاذ خالد ب��ن عبدالرحمن
العي�سى ،ومعايل رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ خالد بن �صالح العباد،
ومع��ايل رئي�س ال�ش���ؤون اخلا�صة خل��ادم احلرمني ال�شريف�ين الأ�ستاذ
حازم بن م�صطفى زقزوق ،ومعايل رئي�س احلر�س امللكي املكلف الفريق
�أول حم��د بن حممد العوهلي ،ومع��ايل م�ساعد ال�سكرتري اخلا�ص خلادم
احلرمني ال�شريفني الأ�ستاذ متيم بن عبدالعزيز ال�سامل.
حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شريفني يف �سفره و�إقامته.
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ويل العهد ي�صل �إىل الريا�ض قادما من جدة
الرياض  -جدة  -واس
و�صل بحفظ اهلل ورعايته �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية� ،إىل الريا�ض يوم الأحد
 28ذو احلجة 1436هـ املوافق � 11أكتوبر 2015م ،قادماً
من جدة.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله مطار قاعدة الريا�ض
اجلوية� ،صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو الأمري
نواف بن حممد بن عبداهلل ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير في�صل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز
امل�ست�شار بالديوان امللكي ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
بندر بن في�صل بن بندر بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري فهد بن نايف بن عبدالعزيز.

كما ك��ان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد ،معايل نائب وزير
الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ،ومعايل
وكيل وزارة الداخلية الدكتور �أحمد بن حممد ال�سامل،
ومعايل م�ساعد وزير الداخلية ل�ش�ؤون العمليات الفريق �أول
�سعيد بن عبداهلل القحطاين ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني من
مدنيني وع�سكريني.
وقد و�صل مبعية �سمو ويل العهد� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز ،ومعايل امل�ست�شار بالديوان امللكي الأ�ستاذ
عبداهلل بن عبدالرحمن املحي�سن ،ومعايل رئي�س ال�ش�ؤون
اخلا�صة ل�سمو ويل العهد الأ�ستاذ �سليمان بن نايف الكثريي.
وكان �سمو ويل العهد حفظه اهلل ،قد غادر جدة م�ساء اليوم
نف�سه.
حفظ اهلل �سمو ويل العهد يف �سفره و�إقامته.

ويل ويل العهد والرئي�س الرو�سي يبحثان امل�ستجدات الدولية والإقليمية
سوشي  -واس
عقد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
بن عبدالعزير � ِآل �سعود ،ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،اجتماعاً يوم الأحد
 28ذو احلجة 1436هـ املوافق � 11أكتوبر 2015م ،مع
فخامة الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية،
مبدينة �سو�شي ،نقل خ�لال��ه حت��ي��ات خ���ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل،
لفخامته ،كما مت بحث �أبرز امل�ستجدات الدولية والإقليمية
وتطورات الأو�ضاع على ال�ساحة ال�سورية.
و�أكد �سمو ويل ويل العهد خالل االجتماع حر�ص اململكة
العربية ال�سعودية على حتقيق تطلعات ال�شعب ال�سوري
ال�شقيق ،وموقفها الداعم حلل الأزمة ال�سورية على �أ�سا�س
�سلمي وفقاً ملقررات م�ؤمتر جنيف ( )1ومبا يكفل �إنهاء

ما يتعر�ض له ال�شعب ال�سوري ال�شقيق من م� ٍآ�س على يد
النظام ال�سوري ،وتاليف ا�ستمرار تداعيات هذه الأزمة على
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
ح�ضر االج��ت��م��اع م��ن اجل��ان��ب ال�سعودي م��ع��ايل وزي��ر
اخلارجية الأ�ستاذ عادل اجلبري ،ومعايل وزير ال�صحة
املهند�س خالد الفالح ،ومعايل امل�ست�شار بالديوان امللكي
الأ�ستاذ �أحمد اخلطيب ،ومعايل امل�ست�شار يف الديوان
امللكي امل�شرف العام على مكتب وزير الدفاع الأ�ستاذ فهد
العي�سى.
فيما ح�ضره من اجلانب الرو�سي معايل وزير اخلارجية
�سريجي الف��روف ،ومعايل وزير الدفاع �سريجي �شايقو،
ومعايل وزير الطاقة الك�سندر �أو�شاكوف ،وم�ساعد الرئي�س
الرو�سي يوري �أو�شاكوف ،ورئي�س ال�صندوق الرو�سي
لال�ستثمار املبا�شر كرييل دمييرتوف.

ويل ويل العهد يثمن مبادرة “حزم” للمنح وكيل حمافظة الدرب
الدرا�سية بكلية الباحة الأهلية للعلوم ينقل تعازي القيادة
لذوي �شهيد الواجب
�أحمد �شبلي

الباحة  -واس
ث ّمن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،مبادرة “حزم” للمنح الدرا�سية التي �أطلقها �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن حممد بن �سعود بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �أمناء
كلية الباحة الأهلية للعلوم.
و�أع��رب �سمو ويل ويل العهد يف خطاب وجهه لرئي�س جمل�س �أمناء الكلية ،عن تقديره
لهذه املبادرة و�أثرها الطيب يف نفو�س ذوي ال�شهداء ،وموافقة �سموه على مبادرة الكلية
بتخ�صي�ص  10مقاعد لذوي ال�شهداء ،ووجه برفع �أ�سماء الراغبني يف االلتحاق بالكلية ح�سب
املقاعد املخ�ص�صة ،مثمناً �سموه للكلية وجلميع من�سوبيها هذه املبادرة ،متمنياً لهم التوفيق.
وكانت كلية الباحة الأهلية للعلوم قد �أطلقت م�ؤخر ًا مبادرة “برنامج احلزم للمنح الدرا�سية
لذوي �شهداء الواجب” ،حيث �أعلن رئي�س جمل�س �أمناء كلية الباحة الأهلية للعلوم عن
املبادرة التي كانت �ضمن مبادرات الكلية للت�ضامن الوطني مع عا�صفة احلزم وقبولها
 10طالب من ذوي �شهداء الواجب للدرا�سة يف �أي تخ�ص�ص من �أق�سام الكلية.

جازان  -واس
�أدى وكي��ل حمافظ��ة ال��درب مبنطق��ة ج��ازان عل��ي ب��ن مو�س��ى �أب��و ق��ن،
بع��د �ص�لاة مغ��رب ي��وم الأربع��اء  24ذو احلج��ة 1436ه��ـ املواف��ق
� 07أكتوب��ر2015م� ،صالة امليت على �شهيد الواج��ب اجلندي �أول �أحمد حممد
قا�س��م �شبلي رحم��ه اهلل ،ال��ذي ا�ست�شهد �أثن��اء قيامه مبهام عمل��ه يف الدفاع عن
الدي��ن والوطن واملواطنني ،وذل��ك بجامع الزربطان بقرية �أب��و ال�سداد التابعة
للمحافظة.
وعق��ب ال�صالة تلقى وكيل املحافظة التع��ازي واملوا�ساة من جموع امل�صلني يف

�شهيد الواجب.
ونق��ل وكي��ل حمافظ الدرب تع��ازي خادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سعود ،و�سمو يل عهده الأم�ين ،و�سمو ويل ويل العهد حفظهم اهلل،
لأبن��اء و�أ�شق��اء وذوي �شهي��د الواجب� ،سائ ً
�لا اهلل عز وجل �أن يتغم��ده بوا�سع
رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
وع�بر ذوو ال�شهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم با�ست�شهاد ابنهم يف ميدان
ال�شرف ويف �سبيل �أداء واجبه ،جمددين العهد والوالء وال�سمع والطاعة للقيادة
الر�شيدة ،وبذل كل ما ي�ضمن حفظ �أمن الوطن وا�ستقراره.
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ً
وجموعا من املواطنني
خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل الأمراء وامل�شايخ والوزراء
جدة  -واس
ا�ستقبل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،يف ق�صر ال�سالم ب��ج��دة ي��وم الأرب��ع��اء
 24ذو احلجة 1436هـ املوافق � 7أكتوبر 2015م� ،أ�صحاب ال�سمو
الأم��راء ،و�أ�صحاب الف�ضيلة ،واملعايل ،وجموعاً من املواطنني
الذين قدموا لل�سالم عليه رعاه اهلل.
ويف بداية اال�ستقبال �أن�صت اجلميع لتالوة �آيات من القر�آن الكرمي.
ثم ت�شرف اجلميع بال�سالم على خادم احلرمني ال�شريفني �أيده اهلل.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو الأمري حممد بن فهد بن حممد،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير الدكتور من�صور بن متعب بن
عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير فهد بن �سعود بن
مقرن ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور خالد بن في�صل بن تركي
وكيل احلر�س الوطني للقطاع الغربي ،و�صاحب ال�سمو الأمري
في�صل بن �سعود بن حممد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي

العبداهلل الفي�صل ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد
بن عبدالعزيز حمافظ جدة ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور بندر
بن �سلمان بن حممد ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير تركي بن عبداهلل
بن م�ساعد ،و�صاحب ال�سمو الأمري عبداهلل بن �سعود بن حممد،
و�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن بدر بن حممد ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن خالد بن �سلطان امل�ست�شار بالديوان امللكي،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز
م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
في�صل بن �سلطان العبداهلل الفي�صل ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير
في�صل بن حممد بن �سعد وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة امل�ساعد
للحقوق ،و�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن جلوي وكيل
�إمارة منطقة مكة املكرمة لل�ش�ؤون الأمنية ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن نواف بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير ماجد بن من�صور بن ماجد بن �سعود ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبداهلل بن من�صور بن ماجد بن �سعود ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري تركي بن في�صل بن عبداملجيد.

ويل العهد يد�شن انطالقة م�شروع امللك عبداهلل لتطوير العمل ب�إمارات املناطق “ريادة”
الرياض  -واس
بناء على موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
حفظه اهلل ،انطالقة م�شروع امللك عبداهلل لتطوير العمل ب�إمارات
املناطق “ريادة”.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سمو ويل العهد يف ديوان وزارة الداخلية يف
الريا�ض يوم الإثنني  29ذو احلجة 1436ه��ـ املوافق � 12أكتوبر
2015م ،االجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا بح�ضور جميع
�أع�ضائها ،واملعنية مبتابعة �سري امل�شروع ،والإ�شراف على جميع
مراحله.
و ّ
مت خ�لال االجتماع االط�لاع على �آخ��ر التح�ضريات والرتتيبات
ملبا�شرة فرق العمل مهامها والبدء يف تنفيذ امل�شروع ،اعتبار ًا من
1437 /1/1هـ.
و�أ ّكد �سمو ويل العهد حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل ،على تعزيز �إمكانيات �أجهزة الدولة

وم�ؤ�س�ساتها كافة ،ورفع قدراتها الأدائية لتحقيق الأهداف واملقا�صد
ن�ص عليها نظام احلكم ونظام املناطق واخلطط اخلم�سية
التي ّ
للدولة ،الرامية �إىل �إيجاد تنمية م�ستدامة متوازنة يف جميع مناطق
اململكة ،والنهو�ض مبختلف جوانب احلياة ،وت�أمني العي�ش الكرمي
لكافة املواطنني ،وهو ما �أف�ضى �إىل �صدور املوافقة ال�سامية الكرمية
على م�شروع امللك عبداهلل لتطوير العمل ب�إمارات املناطق “ريادة”،
ليُمثل نقلة نوعية يف الإدارة املحلية ،وانطالقة واعدة لتعزيز قدرات
الأجهزة احلكومية املعنية بالتنمية واملرافق العامة واخلدمات،
ال �سيما �إم��ارة املنطقة التي يركز عليها هذا امل�شروع التطويري
ليجعلها حمركاً رئي�ساً ونقطة ارتكاز يف هذا ال�ش�أن ورفع قدراتها
وتفعيل دورها الريادي يف الإ�شراف على املرافق العامة وامل�شروعات
اخلدمية ،ومتكينها من التن�سيق مع بقية �أجهزة الدولة وفروعها يف
املنطقة بكفاءة وفعالية.
ويتكون هذا امل�شروع احليوي الطموح الذي ي�ستغرق مدة تنفيذه ()5
�سنوات ،من �ستة برامج رئي�سية ،يتفرع عنها  34م�شروعاً يف خمتلف
اجلوانب الإدارية والب�شرية والتقنية.

ويل ويل العهد يلتقي مدير عام مكتب
ً
الرئي�س ال�سوداين
جدة  -واس
التق��ى �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدفاع ،يف ج��دة م�ساء يوم الثالثاء  23ذو احلجة 1436هـ املواف��ق � 06أكتوبر 2015م ،معايل
وزير الدولة مدير عام مكتب رئي�س اجلمهورية ال�سودانية الفريق طه عثمان �أحمد احل�سني.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة وال�سودان.

أرقـــام
إدارية

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5201919

سنـترال
012 - 5204344
012 - 5202902

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

ويل ويل العهد يجري ات�صاال ً هاتفياً برئي�س
املالديف

جدة  -واس
�أجرى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدفاع ،ات�صا ًال هاتفياً يوم الإثنني  15ذو احلجة 1436ه��ـ املوافق � 28سبتمرب 2015م،
بفخامة الرئي�س عبداهلل ميني عبدالقيوم رئي�س جمهورية املالديف ،اطم�أن خالله على فخامته جراء
احلادث الذي تعر�ض له قاربه ،متمنياً له دوام ال�سالمة والعافية.
فيما عرب الرئي�س املالديفي عن �شكره ل�سمو ويل ويل العهد على م�شاعره الأخوية النبيلة.
مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب جـــدة
012 - 6534787

مكتب املدينـــة
014 - 8285774

