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ت�سلم و�سام الربملان تقديراً ملواقفه ال�شجاعة جتاه ق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية

خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل رئي�س الربملان العربي
الرياض  -واس
ا�س��تقبل خادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �س��لمان بن عبدالعزيز
�آل �س��عود حفظ��ه اهلل ،يف مكتب��ه بق�ص��ر اليمام��ة ي��وم الأح��د
 28رج��ب 1436ه��ـ املواف��ق  17ماي��و 2015م ،مع��ايل رئي�س
الربمل��ان العرب��ي الأ�س��تاذ �أحم��د بن حمم��د اجل��روان ،يرافقه
نواب ور�ؤ�س��اء اللج��ان يف الربملان ،الذي �س��لم خادم احلرمني
ال�ش��ريفني و�س��ام الربمل��ان العربي م��ن الدرج��ة الأوىل تقدير ًا
ملواقفه ال�شجاعة جتاه ق�ض��ايا الأمة العربية والإ�سالمية .وقد
�ألقى خادم احلرمني ال�ش��ريفني خالل اال�ستقبال كلمة قال فيها:
�أن��ا �س��عيد اليوم وم�س��رور �أين �ألقاكم يف بلدك��م اململكة العربية
ال�س��عودية ،ومثل هذه اللقاءات فيها خري �إن �ش��اء اهلل لبلداننا

و�ش��عوبنا ،واململكة العربية ال�سعودية تدعم وت�ؤيد من ي�سعى
يف ِ ّمل �ش��مل امل�سلمني والعرب ،اململكة ت�ش��عر مب�س�ؤوليتها ،كما
تعرفون منطلق العروبة من اجلزيرة العربية ،واململكة ت�ش��كل
�أكرب م�ساحة من اجلزيرة ،منطلق الإ�سالم ومهبط الوحي على
حممد �ص��لى اهلل عليه و�س��لم يف مكة املكرم��ة واملدينة املنورة،
وهذا ع��ز لنا ولكنه م�س���ؤولية كربى ،م�س���ؤوليتنا عن عقيدتنا
الإ�س�لامية عن عروبتنا ،و�ش��رف العرب �أن ين��زل القر�آن بلغة
عربية على نبي عربي ،هنا البد �أن نتحمل امل�س�ؤولية ،و�إخواننا
امل�س��لمون يف كل العامل هم �أ�ش��قاء العرب متاماً ،وهذا ال يعني
كذل��ك �أن نكن العداء للآخرين ،كل �إن�س��ان دينه بينه وبني ربه،
وحوار �أتباع الأديان الذي �أطلقه امللك عبداهلل رحمه اهلل.
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ويل العهد ي�ستقبل �سفري كوريا
لدى اململكة

ويل العهد ي�ستقبل �سفري رو�سيا االحتادية
لدى اململكة

لدى اململكة كيم جني �س��و .وجرى خالل اال�ستقبال
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ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو امللكي الأم�ير حممد بن مناق�شة امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك.
نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ح�ض��ر اال�س��تقبال مع��ايل نائ��ب وزي��ر الداخلي��ة
الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل ،يف مكتب �س��موه الأ�س��تاذ عبدالرحم��ن ب��ن عل��ي الربيع��ان ،ومدير
بدي��وان ال��وزارة ي��وم الأح��د  28رج��ب 1436هـ مكتب �س��مو وزي��ر الداخلية للدرا�س��ات والبحوث
املواف��ق  17مايو 2015م� ،س��فري جمهورية كوريا اللواء �سعود بن �صالح الداود.
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يف جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وتعديل يف نظام التعامالت الإلكرتونية
الرياض  -واس
ر�أ���س خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء ،بعد
ظهر يوم الإثنني  29رجب 1436هـ املوافق  18مايو 2015م،
يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف بداية اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني املجل�س
على فحوى االت�صال الهاتفي مع فخامة الرئي�س باراك �أوباما
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ،وما جرى خالله من ت�أكيد
على عمق العالقات الإ�سرتاتيجية والتاريخية بني البلدين
ال�صديقني وحر�صهما على ب��ذل املزيد من العمل من �أجل
تكري�سها وتعزيزها يف املجاالت كافة.
و�أعرب �أيده اهلل ،عن ال�شكر والتقدير لفخامة الرئي�س باراك
�أوباما ولأ�صحاب ال�سمو قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية على ما حققه اجتماع كامب
ديفيد من نتائج �إيجابية ،وما �أكد عليه اجلانبان من التزام
م�شرتك حيال �شراكة �إ�سرتاتيجية بني الواليات املتحدة ودول
جمل�س التعاون لبناء عالقات �أوثق يف املجاالت كافة مبا فيها
التعاون يف املجالني الدفاعي والأمني.
كما وجه امللك املفدى �شكره ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي��ر الداخلية رئي�س وف��د اململكة امل�����ش��ارك يف
االجتماع ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدفاع ،على ما ب��ذاله من جهود ومن بينها جملة من
اللقاءات التي عقدها �سموهما مع فخامة الرئي�س باراك �أوباما
وكبار امل�س�ؤولني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،تناولت
العالقات الثنائية و�أوجه التعاون بني البلدين و�سبل دعمها
وتعزيزها وتطورات الأو�ضاع يف املنطقة.
و�أو�ضح معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عادل بن زيد
الطريفي ،يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية عقب اجلل�سة� ،أن
جمل�س الوزراء ناق�ش جملة من التقارير حول خمتلف الق�ضايا
وجمريات الأحداث وتطوراتها عربياً و�إقليمياً ودولياً ،و�شدد
على ما ت�ضمنه البيان امل�شرتك ال�صادر عقب اجتماع �أ�صحاب
ال�سمو قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س التعاون اخلليجي
مع فخامة الرئي�س الأمريكي يف كامب ديفيد ،وما ت�ضمنه من
ت�أكيدات لتوطيد ال�شراكة القوية والتعاون بني اجلانبني،
وو�ضع احللول اجلماعية للق�ضايا الإقليمية لتعزيز االهتمام
امل�شرتك يف اال�ستقرار واالزده��ار ،وما عرب عنه البيان من
مواقف جتاه خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية ،وتعهد
اجلانبني بتوطيد العالقات الأمريكية اخلليجية ب�ش�أن خمتلف
الق�ضايا ،من �أج��ل بناء �شراكة �إ�سرتاتيجية قوية ودائمة
و�شاملة تهدف �إىل تعزيز اال�ستقرار واالزدهار الإقليميني.
ورف��ع جمل�س ال���وزراء ال�شكر والتقدير خل��ادم احلرمني
ال�شريفني على �إعالنه ورعايته �أيده اهلل ،حفل ت�أ�سي�س مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،وتد�شني وو�ضع حجر
الأ�سا�س للمقر الدائم له ،والذي �سيكون مب�شيئة اهلل خم�ص�صاً
للأعمال الإن�سانية ومركز ًا دولياً رائد ًا لإغاثة املجتمعات التي
تعاين من الكوارث ،منوهاً ب�إعالن خادم احلرمني ال�شريفني عن
تخ�صي�ص مليار ريال للأعمال الإغاثية والإن�سانية للمركز،
�إ�ضافة �إىل ما �سبق �أن وجه به من تخ�صي�ص ما يتجاوز مليار
ري��ال ا�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب
اليمني ،انطالقاً من تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف التي
توجب �إغاثة امللهوف وم�ساعدة املحتاج ،وامتداد ًا للدور

احتاد ماليزيا ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
املوقعة ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
مشاورات سياسية مع نيكاراجوا
ثالثاً :واف��ق جمل�س ال���وزراء على تفوي�ض معايل وزي��ر
اخلارجية �أو من ينيبه ،بالتباحث حيال م�شروع مذكرة تفاهم
يف �ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني وزارة خارجية اململكة
العربية ال�سعودية ،ووزارة خارجية جمهورية نيكاراجوا،
والتوقيع عليه ،وم��ن ثم رف��ع الن�سخة النهائية املوقعة
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.

المجلس يشدد على ما تضمنه البيان المشترك الجتماع قادة ورؤساء وفود
دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس األمريكي من بناء عالقات أوثق في
المجاالت كافة بما فيها التعاون الدفاعي واألمني

المجلس يرفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إعالنه
ورعايته حفل تأسيس مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
ومن بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها،
الإن�ساين للمملكة ور�سالتها العاملية يف هذا املجال.
ورح��ب جمل�س ال���وزراء بانعقاد م�ؤمتر الريا�ض بعنوان كما اطلع على ما انتهت �إليه كل من اللجنة العامة ملجل�س
“من �أجل �إنقاذ اليمن وبناء الدولة االحتادية” حتت رعاية ال��وزراء ،وهيئة اخل�براء مبجل�س ال��وزراء يف �ش�أنها ،وقد
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،معرباً عن الأمل �أن انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
يتو�صل الأ�شقاء يف اليمن �إىل اتفاق يحقق �أمن وا�ستقرار اليمن
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
وتطلعات �شعبه يف �إطار التم�سك بال�شرعية ووقف االنقالب
ً
عليها ،م�شيد ًا مبا عرب عنه فخامة الرئي�س عبدربه من�صور �أوال :بعد االطالع على املعاملة املرفوعة من وزارة الداخلية،
ه��ادي وامل�شاركون يف امل ؤ���مت��ر من تقدير خل��ادم احلرمني قرر جمل�س الوزراء ما يلي:
ال�شريفني وللمملكة العربية ال�سعودية حكومة و�شعباً -1 ،تعديل ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة امل��خ��درات
وللأ�شقاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول التحالف وما املن�صو�ص عليه يف املادة (اخلام�سة) من تنظيمها ال�صادر
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )119وتاريخ 1430/4/17هـ،
قدموه يف كل املراحل وخمتلف الظروف.
وا�ستنكر جمل�س الوزراء �إقدام امللي�شيات احلوثية على خرق وذلك ب�إحالل عبارة (معايل مدير الأمن العام) حمل عبارة
الهدنة الإن�سانية من خالل االعتداءات املتكررة على حدود (م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية).
اململكة وداخ��ل اليمن منذ دخ��ول الهدنة حيز التنفيذ يوم  -2تعديل املادة (احلادية ع�شرة) من تنظيم اللجنة ،لت�صبح
الثالثاء املا�ضي بهدف �إف�شال الهدنة و�إعاقة اجلهود الإغاثية بالن�ص الآت��ي“ :للجنة التح�ضريية �أن ت�ضم يف ع�ضويتها
لل�شعب اليمني ،منوهاً بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة عدد ًا من املخت�صني واخلرباء ذوي الكفاية والت�أهيل يف جمال
الإن�سانية و�ضبط النف�س مراعاة للأهداف ال�سامية لعملية التوعية والتعليم الوقائي وجمال العالج والت�أهيل ،ير�شحون
�إعادة الأمل لليمن والرغبة يف رفع املعاناة عن ال�شعب اليمني بنا ًء على خرباتهم� ،إ�ضافة �إىل ع�ضوية �أمني عام اللجنة.
ويُ�سمى �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية ويختار رئي�سها بقرار
ال�شقيق.
وبني معايل وزير الثقافة والإع�لام �أن جمل�س ال��وزراء رفع من رئي�س اللجنة الوطنية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد
التهنئة خل��ادم احلرمني ال�شريفني على ما يحظى به من ملرتني فقط”.
تقدير من خمتلف الأو�ساط الإ�سالمية والعربية والدولية -3 ،تعيني �صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن ثنيان
منوهاً يف هذا ال�ش�أن بتكرميه �أيده اهلل ،بو�سام الربملان العربي �آل �سعود ،والأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان ،ع�ضوين يف
من الدرجة الأوىل ملواقفه ال�شجاعة والإن�سانية ملا يدور يف اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ملدة ثالث �سنوات.
املنطقة العربية ب�صورة عامة واجلمهورية اليمنية ب�صورة  -4جتديد ع�ضوية كل من الدكتور نا�صر بن �إبراهيم الر�شيد،
خا�صة ،و�شدد املجل�س على م�ضامني كلمة خادم احلرمني واملهند�س حممد بن عبداللطيف جميل يف ع�ضوية اللجنة
ال�شريفني خالل اللقاء ،وما �أكده حفظه اهلل ،على دعم اململكة الوطنية ملكافحة املخدرات ملدة ثالث �سنوات.
وت�أييدها ملن ي�سعى يف مل �شمل امل�سلمني والعرب ،وانطالقاً
تعاون سياحي مع ماليزيا
من م�س�ؤوليتها الكربى جتاه عقيدتها الإ�سالمية وعروبتها،
وما تتمتع به من �أمن وا�ستقرار وهلل احلمد ،تتطلع �إىل �أن ترى ثانياً :وافق جمل�س ال��وزراء على تفوي�ض �صاحب ال�سمو
جميع مناطق العامل ي�سودها الأمن وال�سالم واال�ستقرار ،و�أن امللكي رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �أو من ينيبه،
بالتباحث حيال م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال
تعي�ش خمتلف ال�شعوب يف عي�ش �أف�ضل.
و�أفاد معايل الدكتور عادل بن زيد الطريفي �أن جمل�س الوزراء ال�سياحة بني الهيئة العامة لل�سياحة والآث���ار يف اململكة
اطلع على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال جل�سته ،العربية ال�سعودية ،ووزارة ال�سياحة والثقافة يف مملكة

اتفاقية تعاون مع مالطا
رابعاً :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�ض معايل وزير النقل
�أو من ينيبه ،بالتباحث مع اجلانب املالطي يف �ش�أن م�شروع
اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية،
وحكومة جمهورية مالطا يف جمال النقل البحري والتوقيع
عليه ،وم��ن ثم رف��ع الن�سخة النهائية املوقعة ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
نظام التعامالت اإللكترونية
خام�ساً :بعد االط�لاع على املعاملة املرفوعة من وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وبعد النظر يف قرار جمل�س
ال�شورى رقم ( )25/44وتاريخ 1436/6/10هـ ،قرر جمل�س
الوزراء املوافقة على تعديل املادة (الرابعة والع�شرين) من
نظام التعامالت الإلكرتونية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )18/وتاريخ 1428/3/8ه��ـ ،وذلك مبا يجيز للمحكمة
املخت�صة ت�ضمني حكمها ن�صاً بن�شر ملخ�ص احلكم على نفقة
املحكوم عليه يف �صحيفة حملية ت�صدر يف مكان �إقامته� ،أو يف
�أقرب منطقة له �إن مل يكن يف مكان �إقامته �صحيفة حملية،
�أو بالطريقة التي تراها املحكمة منا�سبة ،وذلك بح�سب نوع
اجلرمية املرتكبة ،وج�سامتها ،وت�أثريها ،على �أن يكون الن�شر
بعد اكت�ساب احلكم ال�صفة النهائية.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
تعيينات
�ساد�ساً :وافق جمل�س ال��وزراء على تعيينات على وظيفتي
(�سفري) و(وزير مفو�ض) واملرتبة الرابعة ع�شرة ،وذلك على
النحو التايل:
 1ــ تعيني من�صور بن �صالح بن حممد بن �شلهوب ،على
وظيفة (�سفري) بوزارة اخلارجية.
 2ــ تعيني جمال بن عبداهلل بن �سعد الفوير�س ،على وظيفة
(مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية) باملرتبة الرابعة ع�شرة
بوزارة الداخلية.
 3ــ تعيني املهند�س حممد بن ر�ضا بن ح�سن ه��زازي ،على
وظيفة (وزير مفو�ض) بوزارة اخلارجية.
 4ــ تعيني �صالح بن عبداهلل بن �صالح القا�ضي ،على وظيفة
(رئي�س بلدية حمافظة خمي�س م�شيط) باملرتبة الرابعة ع�شرة
بوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
تقرير سنوي
كما اطلع جمل�س الوزراء على التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة
للبحوث العلمية والإفتاء عن العام املايل (،)1435/1434
وقد �أحاط املجل�س علماً مبا جاء فيه ووجه حياله مبا ر�آه.
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خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل الأمراء والعلماء وامل�شايخ ً
وجمعا من املواطنني
الرياض  -واس
ا�س��تقبل خ��ادم احلرم�ين ال�ش��ريفني املل��ك �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز
�آل �س��عود حفظه اهلل ،يف ق�صر اليمامة يوم الثالثاء  23رجب 1436هـ
املواف��ق  12مايو 2015م� ،أ�ص��حاب ال�س��مو الأم��راء ،ومعايل رئي�س
جمل�س ال�ش��ورى ،و�أ�ص��حاب الف�ض��يلة العلماء وامل�ش��ايخ واملعايل،
وجمعاً 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.
ح�ض��ر اال�س��تقبال �ص��احب ال�س��مو الأم�ير بن��در ب��ن حمم��د ب��ن
عبدالرحمن ،و�صاحب ال�سمو الأمري بندر بن عبداهلل بن عبدالرحمن،
و�ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري في�ص��ل بن بندر ب��ن عبدالعزيز �أمري
منطق��ة الريا���ض ،و�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأمري �س��عود بن �س��عد
ب��ن عبدالعزي��ز ،و�ص��احب ال�س��مو امللكي الأم�ير خالد بن �س��عد بن
عبدالعزي��ز ،و�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير ناي��ف ب��ن �س��عود بن
عبدالعزيز ،و�ص��احب ال�سمو الأمري تركي بن حممد بن �سعود الكبري
وكي��ل وزارة اخلارجي��ة للعالق��ات متع��ددة الأط��راف ،و�ص��احب

ال�س��مو امللكي الأمري متع��ب بن عبداهلل بن عبدالعزي��ز وزير احلر�س
الوطني ،و�ص��احب ال�س��مو الأمري �س��عود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س
الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،و�ص��احب ال�سمو الأمري فهد بن عبداهلل
ب��ن م�س��اعد ،و�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأمري �س��طام بن �س��عود بن
عبدالعزي��ز ،و�ص��احب ال�س��مو الأم�ير عبدالعزيز بن فهد بن �س��عد،
و�صاحب ال�س��مو امللكي الأمري نواف بن عبداهلل بن �سعود ،و�صاحب
ال�س��مو الأمري الدكتور م�ش��عل بن عبداهلل بن م�س��اعد م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�س��مو الأمري تركي بن �سعود الكبري،
و�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير عبدالعزيز ب��ن عبداهلل بن �س��عود،
و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور �سعود بن �سلمان بن حممد ،و�صاحب
ال�س��مو الأمري الدكتور تركي بن �س��عود بن حمم��د رئي�س مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،و�صاحب ال�سمو الأمري �أحمد بن عبداهلل
ب��ن عبدالرحمن حمافظ الدرعية ،و�ص��احب ال�س��مو الأم�ير بندر بن
�س��عود بن حممد رئي�س الهيئة ال�س��عودية للحياة الفطرية ،و�صاحب
ال�س��مو امللكي الأمري خالد بن طالل بن عبدالعزيز ،و�ص��احب ال�سمو
الأمري الدكتور بندر بن �س��لمان بن حممد ،وعدد من �أ�ص��حاب ال�سمو
الأمراء.

ويل العهد ي�شكر رئي�س
ومن�سوبي هيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر

الأمري �سعود
الفي�صل ي�ستقبل
ويل العهد
وويل ويل العهد
الرياض  -واس

لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع .واطلع �سمو الأمري �سعود الفي�صل� ،سمو

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل ،وزير الدولة ع�ضو جمل�س

ويل العهد و�سمو ويل ويل العهد ،على االت�صاالت ال�سابقة التي �أجراها �سموه يف

ال��وزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني امل�شرف على

�سياق التح�ضري الجتماع قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مع

ال�ش�ؤون اخلارجية ،يوم الثالثاء  23رجب 1436هـ املوافق  12مايو 2015م،

فخامة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يف كامب ديفيد.

يف مقر �إقامة �سموه يف باري�س �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن نايف بن

ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سعود الفي�صل ،ومعايل

عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ،و�صاحب

وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين

الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور �سعد بن خالد اجلربي.

الرياض  -واس
وجه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية� ،شكره ملعايل الرئي�س العام لهيئة الأم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سند ومن�سوبي الرئا�سة على
ت�سلم �سموه ن�سخة من التقرير ال�سنوي للرئا�سة للعام املايل
جهودهم املتميزة ،وذلك �إثر ُّ
1436-1435هـ .وقال �سموه يف برقية �شكر وجهها ملعايل الرئي�س العام للهيئة“ :اطلعنا
على خطاب معاليكم وم�شفوعه ن�سخة من التقرير ال�سنوي لإجنازات الرئا�سة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وما ت�ضمنه التقرير ال�سنوي من �إجنازات
للرئا�سة للعام املايل 1436-1435ه���ـ ،امل�شتمل على �أعمالها الرئي�سية وامل�ساندة،
ون�شكر ملعاليكم وملن�سوبي الرئا�سة تلك اجلهود املبذولة واملتميزة� ،سائلني املوىل عز
وجل �أن يوفقنا و�إياكم لكل خري ،و�أن يحفظ علينا ديننا ويدمي على بالدنا نعمة الأمن
واال�ستقرار والرخاء” .وكانت الرئا�سة العامة قد �أ�صدرت تقريرها ال�سنوي للعام املايل
1436-1435ه��ـ ،وي�ضم �إجنازات الرئا�سة يف جماالت التوعية والتوجيه والتطوير،
وال�ضبط وتقنية املعلومات� ،إىل جانب �أق�سام للتقرير ت�ضم �إجنازات البحوث والإعالم.

ويل ويل العهد ي�صل �إىل فرن�سا
الرياض  -واس
و�صل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع� ،إىل
جمهورية فرن�سا يوم الإثنني  22رجب 1436هـ املوافق  11مايو 2015م ،يف طريقه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،لي�شارك يف وفد اململكة
يف اجتماع قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مع فخامة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،الذي �سيعقد مب�شيئة اهلل ،يومي
1436 /7 /25 - 24هـ يف وا�شنطن وكامب ديفيد ،الذي يرت�أ�سه نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
رعاه اهلل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .وكان يف
ا�ستقبال �سمو ويل ويل العهد لدى و�صوله مطار باري�س معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والتنمية الدولية الفرن�سي لوران فابيو�س ،والقائم
بالأعمال يف �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى فرن�سا الدكتور علي بن حممد القرين ،و�صاحب ال�سمو العميد طيار ركن تركي بن خالد بن
عبداهلل امللحق الع�سكري ال�سعودي لدى فرن�سا ،و�أع�ضاء ال�سفارة ال�سعودية يف باري�س.

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

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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د�شن وو�ضع حجر الأ�سا�س للمقر الدائم للمركز

خادم احلرمني ال�شريفني يرعى حفل ت�أ�سي�س مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
الرياض  -واس
رعى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،يف ق�صر اليمامة يوم الأربعاء  24رجب
1436هـ املوافق  13مايو 2015م ،حفل ت�أ�سي�س مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،ود�شن وو�ضع �أيده اهلل،
حجر الأ�سا�س للمقر الدائم للمركز.
وقد بدئ احلفل املعد بهذه املنا�سبة بتالوة �آيات من القر�آن
الكرمي .ثم �ألقى معايل امل�ست�شار يف الديوان امللكي امل�شرف
العام على املركز الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة كلمة
بهذه املنا�سبة ،بعد ذلك تف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني بلم�س
ال�شا�شة الإلكرتونية� ،إيذاناً بو�ضع حجر الأ�سا�س للمقر الدائم
ملركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،ثم �شاهد
حفظه اهلل ،واحل�����ض��ور فيلماً وثائقياً ع��ن دور اململكة
يف ال��ع��م��ل الإغ���اث���ي .ع��ق��ب ذل���ك �أل��ق��ى خ����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
حفظه اهلل ،الكلمة التالية :ب�سم اهلل واحلمد هلل ،وال�صالة
وال�سالم على ر�سول اهلل� ..أيها احل�ضور الكرام ..ال�سالم
عليكم ورح��م��ة اهلل وب��رك��ات��ه :ان��ط�لاق��اً م��ن تعاليم ديننا
الإ�سالمي احلنيف ،التي توجب �إغاثة امللهوف وم�ساعدة
املحتاج ،واملحافظة على حياة الإن�سان وكرامته و�صحته،
وامتداد ًا للدور الإن�ساين للمملكة العربية ال�سعودية ور�سالتها
العاملية يف هذا املجال ،ف�إننا نعلن ت�أ�سي�س وو�ضع حجر
الأ�سا�س لهذا املركز الذي �سيكون خم�ص�صاً للإغاثة والأعمال
الإن�سانية ومركز ًا دولياً رائد ًا لإغاثة املجتمعات التي ُتعاين
من الكوارث ،بهدف م�ساعدتها ورفع معاناتها لتعي�ش حياة
كرمية .و�إننا بهذه املنا�سبة ُنعلن عن تخ�صي�ص مليار ريال
للأعمال الإغاثية والإن�سانية لهذا املركز� ،إ�ضافة �إىل ما �سبق
�أن وجهنا به من تخ�صي�ص ما يتجاوز مليار ريال ا�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب اليمني ال�شقيق.
�أيها الإخوة� :سيكون هدفنا ور�سالتنا ال�سعي جاهدين جلعل

باجلمهورية اليمنية الدكتور خالد ب��ن حمفوظ بحّ اح،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�أم�ير منطقة الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير تركي بن
حممد بن �سعود الكبري وكيل وزارة اخلارجية للعالقات
متعددة الأط��راف ،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 وزير احلر�س
الوطني ،و�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن ثنيان
رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة
لل�سياحة والآث��ار ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور م�شعل
بن عبداهلل بن م�ساعد م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني،
و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور �سعود بن �سلمان بن حممد،
و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور تركي بن �سعود بن حممد
رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن تركي بن عبدالعزيز امل�ست�شار
بوزارة البرتول والرثوة املعدنية ،و�صاحب ال�سمو الأمري
�أحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن حمافظ الدرعية ،و�صاحب
ال�سمو الأم�ي�ر بندر ب��ن �سعود ب��ن حممد رئي�س الهيئة
هذا املركز قائماً على ال ُبعْد الإن�ساين ،بعيد ًا عن �أي دوافع

الأمن واال�ستقرار ،و�أن ي�سود ال�سالم كافة �أرجاء املعمورة..

ال�سعودية للحياة الفطرية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري

�أخرى ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات والهيئات الإغاثية الدولية
املعتمدة ،وحر�صاً منا على �إخواننا يف اليمن ال�شقيق ،ويف

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزي��ر البرتول

بعد ذلك ت�شرف بال�سالم على خ��ادم احلرمني ال�شريفني،

وال�ثروة املعدنية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور

�إط��ار عملية إ�ع��ادة الأم��ل ،ف�سيُويل املركز �أق�صى درجات

رئي�س و�أع�����ض��اء مركز امللك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال

عبدالعزيز بن �سطام بن عبدالعزيز م�ست�شار خادم احلرمني

االهتمام والرعاية لالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب
اليمني العزيز على قلوبنا جميعاً .ون�س�أل اهلل للجميع التوفيق

الإن�سانية ،والتقطت ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة.

ال�شريفني ،و�أ�صحاب املعايل الوزراء ،و�سفراء عدد من الدول

ح�ضر احلفل فخامة الرئي�س عبدربه من�صور هادي رئي�س

ال�شقيقة وال�صديقة لدى اململكة ،وممثلو املنظمات الإغاثية

والنجاح ،و�أن يحفظ لبالدنا و�أمتنا العربية والإ�سالمية

اجلمهورية اليمنية ،ودول��ة نائب الرئي�س رئي�س ال��وزراء

والإن�سانية.

ويل العهد ي�صل �إىل فرن�سا يف طريقه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
باريس  -واس
و�ص��ل �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حمم��د بن
ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س
جمل���س ال��وزراء وزي��ر الداخلي��ة حفظ��ه اهلل،
م�س��اء ي��وم الإثن�ين  22رج��ب 1436ه��ـ املوافق
 11ماي��و 2015م� ،إىل جمهورية فرن�س��ا ،يف طريقه
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية لرت�ؤ�س وفد اململكة
يف اجتماع قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مع فخامة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
يف كامب ديفيد ،نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني
املل��ك �س��لمان بن عبدالعزي��ز �آل �س��عود رعاه اهلل.
وكان يف ا�س��تقبال �س��مو ويل العه��د ل��دى و�ص��وله
مطار باري�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�س��لمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين

فرن�س��ا الدكت��ور علي ب��ن حممد القرين ،و�ص��احب
ال�سمو العميد الطيار ركن تركي بن خالد بن عبداهلل
امللحق الع�سكري ال�سعودي لدى فرن�سا ،و�أع�ضاء
ال�س��فارة ال�س��عودية يف باري�س .وقد و�صل مبعية
�س��مو ويل العه��د معايل وزير الدولة ع�ض��و جمل�س
الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل
وزير الدولة ع�ض��و جمل�س الوزراء الدكتور �س��عد
بن خال��د اجلربي ،ومعايل وزي��ر الثقافة والإعالم
الدكت��ور ع��ادل ب��ن زي��د الطريف��ي ،ومع��ايل وزير
اخلارجية الأ�س��تاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل
رئي�س اال�س��تخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي
احلميدان .كما و�صل مبعية �سمو ويل العهد ،معايل
رئي�س ال�ش�ؤون اخلا�ص��ة ل�سمو ويل العهد الأ�ستاذ
لرئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الدف��اع حفظه اهلل ،يف جمهورية فرن�سا لوران فابيو�س ،والقائم ب�أعمال �س��ليمان ب��ن ناي��ف الكث�يري ،ومع��ايل امل�ست�ش��ار
ومعايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والتنمية الدولية �س��فارة خادم احلرمني ال�ش��ريفني ل��دى جمهورية بالديوان امللكي م�ساعد نا�صر الرباك.
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خالل ات�صال هاتفي

املليك والرئي�س الأمريكي ي�ستعر�ضان العالقات الثنائية وم�ستجدات
الأو�ضاع يف املنطقة
الرياض  -واس
ا�ستعر�ض خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،وفخامة الرئي�س ب��اراك �أوباما
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ،خالل ات�صال هاتفي
يوم الإثنني  22رجب 1436هـ املوافق  11مايو 2015م،
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني وم�ستجدات
الأو�ضاع يف املنطقة .وقد �أعرب فخامة الرئي�س الأمريكي
خالل االت�صال عن ترحيبه با�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،لقمة كامب ديفيد نيابة عن

خادم احلرمني ال�شريفني ،وب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،وذلك ب�سبب ان�شغال
خ��ادم احلرمني ال�شريفني بالهدنة الإن�سانية يف اليمن
وافتتاحه ملركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية،
ومتنى فخامته التوفيق خل��ادم احلرمني ال�شريفني يف
جناح جهود اململكة يف �إي�صال امل�ساعدات لل�شعب اليمني.
و�أكد القائدان على تطلعهما لتحقيق نتائج �إيجابية يف
قمة كامب ديفيد،و�أن ت�ؤدي �إىل نقلة نوعية يف العالقات
بني دول جمل�س التعاون والواليات املتحدة الأمريكية.
كما عرب الزعيمان عن �أملهما يف �أن ت�ؤدي مباحثات 1+5

مع �إيران �إىل منعها من احل�صول على ال�سالح النووي.
وجدد فخامة الرئي�س باراك �أوباما الت�أكيد على التزام
الواليات املتحدة الأمريكية بالدفاع عن �أمن اململكة من
�أي اعتداء خارجي .و�أبدى القائدان تطلعهما لالجتماع يف
وقت قريب من �أجل الت�شاور والتن�سيق حيال الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .ونوه الزعيمان يف ات�صالهما مبتانة
وعمق العالقات اال�سرتاتيجية والتاريخية بني البلدين
ال�صديقني منذ االجتماع التاريخي الذي جرى بني امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن وفخامة الرئي�س فرانكلني
روزفلت وحر�صهما على بذل املزيد من العمل من �أجل
تكري�سها وتعزيزها على كافة املجاالت.

ويل العهد ي�صل �إىل الواليات املتحدة الأمريكية قادما من فرن�سا
واشنطن  -واس
و�ص��ل بحف��ظ اهلل ورعايت��ه �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير
حممد بن نايف ب��ن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ،م�ساء يوم الثالثاء  24رجب 1436هـ
املواف��ق  13مايو 2015م� ،إىل الوالي��ات املتحدة الأمريكية
لرت�ؤ���س وفد اململك��ة يف اجتماع ق��ادة دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربي��ة مع فخامة الرئي���س الأمريكي باراك
�أوبام��ا يف كامب ديفيد ،نيابة عن خادم احلرمني ال�ش��ريفني
املل��ك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز �آل �س��عود رع��اه اهلل .وكان يف
ا�س��تقبال �سمو ويل العهد لدى و�ص��وله مطار قاعدة اندروز
اجلوي��ة بوالية مرييالند الأمريكية �ص��احب ال�س��مو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب
الث��اين لرئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الدف��اع ،ومعايل وزير
اخلارجية الأ�س��تاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل املندوب
الدائم للمملكة العربية ال�سعودية لدى منظمة الأمم املتحدة
ال�س��فري عبداهلل يحي��ى املعلم��ي ،ورئي�س املرا�س��م بوزارة
اخلارجية الأمريكية ال�س��فري بيرت �س��لفرج ،وعميد القاعدة
اجلوي��ة الكولونيل لورن�س هافريد ،والقائم ب�أعمال �س��فارة
خادم احلرمني ال�ش��ريفني ل��دى الواليات املتحدة الأمريكية
�س��امي ال�س��دحان ،وامللحق��ون ال�س��عوديون يف الوالي��ات

املتحدة الأمريكية ،و�أع�ضاء ال�سفارة وامللحقيات .بعد ذلك

ومعايل رئي�س اال�س��تخبارات العامة الأ�س��تاذ خالد بن علي

غادر �س��مو ويل العه��د يرافقه �س��مو ويل ويل العهد يف موكب

احلمي��دان ،ومع��ايل رئي���س ال�ش���ؤون اخلا�ص��ة ل�س��مو ويل

ر�س��مي �إىل مق��ر �إقام��ة �س��موهما .وق��د و�ص��ل مبعية �س��مو

العهد الأ�س��تاذ �سليمان بن نايف الكثريي ،ومعايل امل�ست�شار

ويل العهد معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور

بالديوان امللكي م�ساعد نا�صر الرباك.

م�س��اعد ب��ن حمم��د العيب��ان ،ومع��ايل وزي��ر الدولة ع�ض��و

وكان �سمو ويل العهد قد غادر بحفظ اهلل ورعايته ،جمهورية
فرن�س��ا م�س��اء اليوم نف�س��ه ،متوجه��اً �إىل الوالي��ات املتحدة

وزي��ر الثقاف��ة والإع�لام الدكت��ور ع��ادل بن زي��د الطريفي،

الأمريكي��ة لرت�ؤ�س وفد اململك��ة يف اجتماع قادة دول جمل�س

جمل���س ال��وزراء الدكتور �س��عد بن خالد اجل�بري ،ومعايل

ويل ويل العهد ي�صل �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية

واشنطن  -واس
و�صل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية يوم الأربعاء  24رجب 1436هـ
املوافق  13مايو 2015م ،للم�شاركة يف وفد اململكة يف اجتماع
ق��ادة دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية مع فخامة
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما الذي �سيعقد مب�شيئة اهلل ،يومي
1436 /7 /25 - 24هـ ،يف وا�شنطن وكامب ديفيد ،الذي ير�أ�سه
نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود رعاه اهلل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن

عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل ويل العهد لدى و�صوله مطار قاعدة
اندروز اجلوية بوالية مرييالند الأمريكية معايل وزير اخلارجية
الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل املندوب الدائم للمملكة
العربية ال�سعودية لدى منظمة الأمم املتحدة عبداهلل املعلمي،
ورئي�س املرا�سم بوزارة اخلارجية الأمريكية ال�سفري بيرت �سلفرج،
وعميد القاعدة اجلوية الكولونيل لورن�س هافريد ،والقائم ب�أعمال
�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى الواليات املتحدة الأمريكية
�سامي ال�سدحان ،وامللحقون ال�سعوديون يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،و�أع�ضاء ال�سفارة وامللحقيات.

التع��اون اخلليج��ي م��ع فخام��ة الرئي���س الأمريك��ي باراك
�أوبام��ا يف كامب ديفيد ،نيابة عن خادم احلرمني ال�ش��ريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود رعاه اهلل.
وكان يف وداع �س��مو ويل العه��د ل��دى مغادرت��ه مط��ار
باري�س �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأمري حممد بن �س��لمان بن
عبدالعزي��ز ،ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل���س
ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظ��ه اهلل ،والقائم ب�أعمال �س��فارة
خ��ادم احلرمني ال�ش��ريفني ل��دى جمهورية فرن�س��ا الدكتور
علي بن حممد القرين ،و�ص��احب ال�س��مو العميد الطيار ركن
ترك��ي ب��ن خالد ب��ن عب��داهلل امللحق الع�س��كري ال�س��عودي
ل��دى فرن�س��ا ،و�أع�ض��اء ال�س��فارة ال�س��عودية يف باري���س.
وق��د غادر مبعية �س��مو ويل العهد معايل وزير الدولة ع�ض��و
جمل�س الوزراء الدكتور م�س��اعد بن حممد العيبان ،ومعايل
وزير الدولة ع�ض��و جمل�س الوزراء الدكتور �س��عد بن خالد
اجل�بري ،ومعايل وزي��ر الثقافة والإع�لام الدكتور عادل بن
زيد الطريفي ،ومعايل رئي�س اال�س��تخبارات العامة الأ�ستاذ
خال��د بن علي احلمي��دان .كما غادر مبعية �س��مو ويل العهد،
معايل رئي�س ال�ش���ؤون اخلا�ص��ة ل�س��مو ويل العهد الأ�س��تاذ
�س��ليمان ب��ن ناي��ف الكث�يري ،ومع��ايل امل�ست�ش��ار بالديوان
امللكي م�ساعد نا�صر الرباك.
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مبقر �إقامته بالواليات املتحدة الأمريكية

ويل العهد ي�ستقبل ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
واشنطن  -واس
ا�ستقبل �ص��احب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلي��ة حفظه اهلل ،يف مق��ر �إقامته بالوالي��ات املتحدة
الأمريكي��ة ،م�س��اء الأربعاء  24رج��ب 1436هـ املوافق
 13مايو 2015م� ،ص��احب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهي��ان ،ويل عه��د �أبوظبي نائب القائ��د الأعلى للقوات
امل�س��لحة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة .وج��رى
خ�لال اال�س��تقبال بحث العالق��ات الأخوية ب�ين البلدين

ال�ش��قيقني و�س��بل دعمه��ا وتعزيزها يف املج��االت كافة،
�إىل جانب ا�س��تعرا�ض املو�ض��وعات املدرجة على جدول
�أعم��ال اجتماع قادة دول جمل���س التعاون لدول اخلليج
العربي��ة م��ع فخامة الرئي���س الأمريكي ب��اراك �أوباما يف
كامب ديفيد.
ح�ضر اال�س��تقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�س��مو ال�شيخ طحنون بن
زايد �آل نهيان نائب م�ست�شار الأمن الوطني.

ويل العهد وويل ويل العهد ي�ستقبالن
املواطنني والطلبة املبتعثني يف �أمريكا
واشنطن  -واس
ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو امللكي الأم�ير حممد ب��ن نايف بن
عبدالعزي��ز ،ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ،و�ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن �س��لمان
ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل ويل العهد النائب الث��اين لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدف��اع ،يف مقر �إقامة �س��موهما يوم اخلمي�س
 25رج��ب 1436ه��ـ املواف��ق  14ماي��و 2015م ،املواطن�ين

ويل العهد ي�ستقبل وزير الأمن
الداخلي الأمريكي

واشنطن  -واس
ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزي��ز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلي��ة حفظ��ه اهلل ،يف مق��ر �إقامت��ه بالواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ،يوم الأربع��اء  24رجب 1436هـ
املواف��ق  13مايو 2015م ،مع��ايل وزير الأمن الداخلي
الأمريك��ي جي جون�س��ون ،والوفد املراف��ق له .وجرى

خ�لال اال�س��تقبال بح��ث املو�ض��وعات ذات االهتم��ام
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
ح�ض��ر اال�س��تقبال مع��ايل وزي��ر الدولة ع�ض��و جمل�س
ال��وزراء الدكتور م�س��اعد ب��ن حممد العيب��ان ،ومعايل
وزي��ر الدولة ع�ض��و جمل�س الوزراء الدكتور �س��عد بن
خال��د اجل�بري ،ومعايل رئي���س اال�س��تخبارات العامة
الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان.

والطلب��ة ال�س��عوديني املبتعث�ين يف الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة .وقدموا خ�لال اال�س��تقبال البيعة ل�س��مو الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،مبنا�س��بة اختياره ولياً للعهد
ول�س��مو الأمري حممد بن �س��لمان ب��ن عبدالعزيز ،مبنا�س��بة
اختياره ولياً لويل العهد .وقد اطم�أن �س��مو ويل العهد و�س��مو
ويل ويل العه��د عل��ى �أحوال املواطنني والطلب��ة املبتعثني يف
الواليات املتحدة الأمريكية.

 ..وي�ستقبل رئي�س التحقيقات الفدرالية
الأمريكية

واشنطن  -واس
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر الداخلية حفظه اهلل ،يف مقر �إقامة
�سموه بالواليات املتحدة الأمريكية ،يوم الأربعاء
 24رجب 1436هـ املوافق  13مايو 2015م ،معايل
رئي�س التحقيقات الفدرالية الأمريكية  Fbiجيم�س

جاك�سون ،والوفد املرافق له .وجرى خالل اال�ستقبال
بحث املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة
العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية.
ح�ضر اال�ستقبال معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل
وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور �سعد بن
خالد اجلربي ومعايل رئي�س اال�ستخبارات العامة
الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان.
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ً
تقديرا ملواقفه ال�شجاعة جتاه ق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية
ت�سلم و�سام الربملان

خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل رئي�س الربملان العربي
الرياض  -واس
ا�س��تقبل خ��ادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �س��عود حفظ��ه اهلل ،يف مكتب��ه بق�ص��ر اليمام��ة ي��وم الأح��د
 28رج��ب 1436ه��ـ املواف��ق  17ماي��و 2015م ،مع��ايل رئي���س
الربملان العربي الأ�س��تاذ �أحم��د بن حممد اجلروان ،يرافقه نواب
ور�ؤ�س��اء اللجان يف الربملان ،الذي �سلم خادم احلرمني ال�شريفني
و�سام الربملان العربي من الدرجة الأوىل تقدير ًا ملواقفه ال�شجاعة
جتاه ق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية .وقد �ألقى خادم احلرمني
ال�ش��ريفني خ�لال اال�س��تقبال كلم��ة ق��ال فيه��ا� :أن��ا �س��عيد اليوم
وم�س��رور �أين �ألقاكم يف بلدك��م اململكة العربية ال�س��عودية ،ومثل
هذه اللقاءات فيها خري �إن �ش��اء اهلل لبلداننا و�ش��عوبنا ،واململكة
العربية ال�س��عودية تدعم وت�ؤيد من ي�س��عى يف ِ ّ
مل �شمل امل�سلمني
والع��رب ،اململك��ة ت�ش��عر مب�س���ؤوليتها ،كم��ا تعرف��ون منطل��ق
العروبة من اجلزيرة العربية ،واململكة ت�ش��كل �أكرب م�س��احة من
اجلزي��رة ،منطلق الإ�س�لام ومهبط الوحي على حممد �ص��لى اهلل
عليه و�س��لم يف مكة املكرمة واملدينة املن��ورة ،وهذا عز لنا ولكنه
م�س�ؤولية كربى ،م�س�ؤوليتنا عن عقيدتنا الإ�سالمية عن عروبتنا،
و�ش��رف العرب �أن ينزل القر�آن بلغة عربي��ة على نبي عربي ،هنا
البد �أن نتحمل امل�س���ؤولية ،و�إخواننا امل�س��لمون يف كل العامل هم
�أ�شقاء العرب متاماً ،وهذا ال يعني كذلك �أن نكن العداء للآخرين،

كل �إن�سان دينه بينه وبني ربه ،وحوار �أتباع الأديان الذي �أطلقه
امللك عبداهلل رحمه اهلل ،و�سيا�سة اململكة منذ عهد امللك عبدالعزيز
و�أبنائه �س��عود وفي�ص��ل وخالد وفهد وعبداهلل ونحن الآن ن�س�ير
عليه��ا ،هي مل �ش��مل اجلميع من العرب وامل�س��لمني ودول العامل.
و�أ�ض��اف قائ ًال :الآن �أ�صبح العامل �ص��غري ًا وامل�صالح مت�شابكة،
�آ�س��يا و�إفريقي��ا و�أوروب��ا و�أمري��كا وكل القارات ،وكم��ا تعرفون
الآن في��ه كثري م��ن اجلاليات عندنا يف منطقتن��ا وكثري منا عندهم
لك��ن حمد ًا هلل �أن تكون بلداننا يف �أمن وا�س��تقرار واحلمد هلل ،و�أنا
�أقول بكل �ص��راحة اململكة بلدكم بلد العرب بلد امل�سلمني ونرجو

لكم اخلري والتوفيق ،ون�ش��عر مب�س���ؤوليتنا جت��اه زوار بيت اهلل
احلجاج واملعتمرين كم��ا تعرفون واحلمد هلل اململكة تتمتع ب�أمن
وا�ستقرار وهذا راجع قبل كل �شيء �إىل �أن هذه الدولة قامت على
العقيدة الإ�س�لامية ويف نظام ت�أ�س��ي�س احلكم �أن د�س��تور اململكة
كتاب اهلل و�س��نة ر�س��وله ،وهذا ال يعني �أننا نحارب الأديان ،كما
قال تع��اىل (لكم دينكم ويل دين) ،من غري امل�س��لمني يعني ،ون�أمل
�إن �ش��اء اهلل �أن ن��رى يف منطقتن��ا ويف مناط��ق الع��امل ككل الأم��ن
وال�س�لام واال�ستقرار ،و�أن تعي�ش �ش��عوبنا دائماً يف عي�ش �أف�ضل
واحلم��د هلل منطقتنا كما ت��رون فيها كل خري ،ن�س���أل اهلل عز وجل

التوفيق و�أ�شكركم على زيارتكم.
كم��ا �ألق��ى معايل رئي�س الربمل��ان العربي الأ�س��تاذ �أحمد بن حممد
اجل��روان كلمة �أعرب فيها عن �ش��كره خلادم احلرمني ال�ش��ريفني
عل��ى ه��ذا اللق��اء ،منوهاً بقيادت��ه احلكيم��ة ومواقفه ال�ش��جاعة
رعاه اهلل ،جتاه ق�ضايا الأمة الإ�سالمية والعربية وكرامتها ،والتي
كان لها �أكرب الأثر يف نفو�س ال�ش��عب العربي كافة .و�أ�شار معاليه
�إىل �أن الربملان العربي يت�ش��رف نيابة عن ال�ش��عب العربي الكبري
مبختلف مكوناته وممثليه ونوابه ،بتقدمي و�سام الربملان العربي
م��ن الدرجة الأوىل خلادم احلرمني ال�ش��ريفني ،ليبقى خالد ًا ك�أول
و�س��ام للربملان العرب��ي تقدير ًا ملواقفه �أيده اهلل ،ال�ش��جاعة جتاه
ق�ض��ايا الأمة العربية والإ�س�لامية ب�ص��ورة عامة ،واجلمهورية
اليمنية ب�ص��فة خا�صة .بعد ذلك ت�س��لم خادم احلرمني ال�شريفني
و�س��ام الربملان العرب��ي من الدرجة الأوىل ،الذي يعد �أول و�س��ام
للربملان.
ح�ض��ر اال�س��تقبال معايل رئي�س جمل�س ال�ش��ورى ال�شيخ الدكتور
عب��داهلل بن حممد �آل ال�ش��يخ ،ومعايل وزير الدولة ع�ض��و جمل�س
الوزراء الدكتور م�س��اعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير الثقافة
والإعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي ،ومعايل وزير اخلارجية
الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري.

بعد �صدور موافقة خادم احلرمني ال�شريفني

عقد م�ؤمتر “التنمية الإدارية يف ظل التحديات االقت�صادية”
الرياض  -واس
�أعرب معايل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور �أحمد بن عبداهلل ال�شعيبي،
عن �شكره وبالغ امتنانه خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،مبنا�سبة �صدور املوافقة ال�سامية الكرمية على عقد املعهد

م�ؤمتر ًا بعنوان (التنمية الإدارية يف ظل التحديات االقت�صادية) باملركز الرئي�سي

التي ت�ستهدف دفع عجلة التنمية الإدارية يف اململكة وتعزيز م�سريتها مبا يحقق

للمعهد بالريا�ض يف �شهر �صفر عام 1438هـ .وقال� :إن هذه املوافقة الكرمية ت�ؤكد

التنمية ال�شاملة يف بالدنا الغالية ،كما جت�سد االهتمام والرعاية التي يحظى بها

اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل عهده

معهد الإدارة العامة من قبل القيادة وهي حمل فخر واعتزاز كبري من جميع

الأمني ،و�سمو ويل ويل العهد حفظهم اهلل ،بدعم الن�شاطات والربامج العلمية

من�سوبي املعهد.

ويل العهد ي�ستقبل �سفري �أ�سرتاليا لدى اململكة

 ..ويتلقى ر�سالة من الرئي�س التون�سي

الرياض  -واس
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
حفظ��ه اهلل ،يف مكت��ب �س��موه بديوان الوزارة ي��وم الأحد  28رجب 1436هـ املوافق  17مايو 2015م� ،س��فري �أ�س�تراليا
لدى اململكة الدكتور رالف بيرت هرييرت كينج .وجرى خالل اال�س��تقبال بحث وا�س��تعرا�ض املو�ض��وعات ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�ض��ر اال�س��تقبال معايل نائب وزير الداخلية الأ�س��تاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ،ومدير مكتب �س��مو وزير الداخلية
للدرا�سات والبحوث اللواء �سعود بن �صالح الداود.

الرياض  -واس
تلقى �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل ،ر�سالة �شفوية
من فخامة الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي رئي�س جمهورية تون�س.
ونقل الر�سالة ل�سمو ويل العهد ،ع�ضو الربملان التون�سي رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية بالربملان العربي �أحمد بن العربي م�شرقي ،خالل ا�ستقبال
�سموه له مبكتبه يف ديوان الوزارة يوم الأحد  28رجب 1436هـ املوافق  17مايو 2015م .كما نقل ع�ضو الربملان التون�سي حتيات وتقدير فخامة
الرئي�س التون�سي ل�سمو ويل العهد ،فيما حمله �سموه حتياته وتقديره لفخامته .وجرى خالل اال�ستقبال بحث امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ض��ر اال�س��تقبال معايل رئي�س جملـ�س ال�ش��ورى ال�ش��يخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�ش��يخ ،ومعايل نائب وزير الداخلية الأ�س��تاذ
عبدالرحمن بن علي الربيعان.
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قرار رقم (�أ )160/وتاريخ 1436-7-10هـ

قرارات مجلس الوزراء

اختيار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ولياً لويل العهد
ونائبا ً ثانياً لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيراً للدفاع ورئي�ساً ملجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )90/بتاريخ 1412-8-27هـ.
وبعد االطالع على نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )13/بتاريخ 1414-3-3هـ.
وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )135/بتاريخ 1427-9-26هـ.
وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من الأمر امللكي رقم (�أ )135/يف
1427-9-26هـ.
وبعد االطالع على البند (رابعاً) من الأمر امللكي رقم (�أ )86/يف
1435-5-26هـ.

وبعد االطالع على كتاب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد  ،امل�ؤرخ يف 1436-7-10هـ ،
املت�ضمن �أنه �سري ًا على النهج الذي �أر�سيناه مع �أخي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -يف اختيار ويل لويل
العهد  ،و�أنه نظر ًا ملا يتطلبه ذلك االختيار من تقدمي امل�صالح العليا
للدولة على �أي اعتبار �آخر  ،وملا يت�صف به �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبرية  -وهلل احلمد -
والتي ات�ضحت للجميع من خالل كافة الأعمال واملهام التي �أُنيطت به،
ومتكن  -بتوفيق من اهلل  -من �أدائها على الوجه الأمثل  ،وملا يتمتع
به �سموه من �صفات �أهلته لهذا املن�صب  ،و�أنه  -بحول اهلل  -قادر على
النهو�ض بامل�س�ؤوليات اجل�سيمة التي يتطلبها هذا املن�صب  ،وبناء
على ما يقت�ضيه حتقيق املقا�صد ال�شرعية  ،مبا يف ذلك انتقال ال�سلطة
و�سال�سة تداولها على الوجه ال�شرعي ومبن تتوافر فيه ال�صفات

املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي للحكم  ،ف�إن �سموه ير�شح �سمو
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لويل العهد.
وبعد االطالع على ت�أييد الأغلبية العظمى من �أع�ضاء هيئة البيعة
الختيار �سموه ليكون ولياً لويل العهد.
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
�أمرنا مبا هو � ٍآت:
�أو ًال :اختيار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ولياً لويل العهد و�أمرنا بتعيني �سموه نائباً
ثانياً لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا للدفاع ورئي�ساً ملجل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية.
ثانياً :يبلغ �أمرنا هذا للجهات املخت�صة العتماده وتنفيذه

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرار رقم ( )316وتاريخ 1436-7-8هـ

املوافقة على قرار ق�صر تطبيق البند (ثاني ًا) من قرار جمل�س الوزراء
فيما يتعلق بالعمالة الفردية يف ن�شاط الزراعة والرعي
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 1579
وتاريخ 1436-1-11هـ  ،امل�شتملة على برقية �صاحب ال�سمو امللكي
وزير الداخلية رقم  139244وتاريخ 1435-12-3هـ  ،يف �ش�أن
تو�صيات اللجنة امل�شكلة لدرا�سة مو�ضوع تذمر بع�ض املزارعني من
تطبيق وزارة العمل للبند (ثانياً) من قرار جمل�س الوزراء رقم ()353
وتاريخ 1432-12-25هـ على العمالة الزراعية.

وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ
1432-12-25هـ  ،ورقم ( )351وتاريخ 1435-8-25هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )292وتاريخ 1436-6-5هـ  ،املعد
يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ()828
وتاريخ 1436-6-12هـ.

يقرر
ق�صر تطبيق البند (ثانياً) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ
1432-12-25هـ فيما يتعلق بالعمالة الفردية يف ن�شاط الزراعة
والرعي على احلاالت التي يزيد فيها عدد العمل يف هذا الن�شاط على
�ستة عمال.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )353وتاريخ 1432-12-25هـ

املوافقة على تنظيم �إعانة البحث عن عمل
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
 58430وتاريخ 1432-12-4هـ ،امل�شتملة على خطاب معايل
وزير العمل رقم -2264-1-1ع وتاريخ 1432-7-19هـ ،
امل�شــار فيه �إىل الأوامــــر امللكيــــة رقــــم (�أ )30/وتاريـــخ
1432-3-20هـ  ،ورقم (�أ )61/وتاريخ 1432-4-13هـ  ،ورقم
(�أ )121/وتاريخ 1432-7-2هـ  ،املت�ضمنة عدد ًا من التوجيهات
الكرمية لتنظيم �سوق العمل  ،و�إعانة الباحثني عن عمل املواطنني.
وبعد االطالع على املادة ( )19من نظام جمل�س الوزراء  ،ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )13/وتاريخ 1414-3-3هـ .
وبعد االطالع على م�شروع تنظيم �إعانة البحث عن عمل.
وبعد االطالع على الأوامر امللكية رقم (�أ )30/وتاريخ
1432-3-20هـ  ،ورقم (�أ )61/وتاريخ 1432-4-13هـ ،
ورقم (�أ )121/وتاريخ 1432-7-2هـ  ،ذات ال�صلة.
وبعد االطالع على نظام العمل  ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )51/وتاريخ 1426-8-23هـ.
وبعد االطالع على تنظيم �صندوق تنمية املوارد الب�شرية  ،ال�صادر
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )107وتاريخ 1421-4-29هـ.
وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم ( )120وتاريخ
1425-4-12هـ  ،ورقم ( )187وتاريخ 1426-7-17هـ.
وبعد االطالع على مذكرة املجل�س االقت�صادي الأعلى رقم
(-614د )32-وتاريخ 1432-11-26هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )436وتاريخ 1432-10-21هـ

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
يف هذا ال�ش�أن.
ً
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم
رابعا -1 :الت�أكيد على تفعيل القرارات والتعليمات ال�صادرة يف
( )814وتاريخ 1432-12-25هـ.
�ش�أن عمل املر�أة وال�ضوابط املتعلقة به  ،وبخا�صة قرارا جمل�س
الوزراء رقم ( )120وتاريخ 1425-4-12هـ  ،ورقم ()187
يقرر ما يلي:
وتاريخ 1426-7-17هـ  ،وتفعيل �صالحيات وزير العمل املقررة
�أو ًال -1 :املوافقة على تنظيم �إعانة البحث عن عمل  ،بال�صيغة
نظاماً.
املرافقة.
 -2على وزير العمل رفع تقارير دورية (كل �ستة �أ�شهر) �إىل
 -2ا�ستثنا ًء من حكم املادة (الثالثة) من التنظيم  ،يكون �صرف
مبلغ �إعانة البحث عن عمل  -وفقاً للإجراءات الواردة فيه  -ابتدا ًء املقام ال�سامي تت�ضمن نتائج تطبيق ما ورد يف الفقرة ( )1من هذا
من تاريخ 1433-1-1هـ ملن �سبق �أن تقدم بطلبها  ،وتوافرت فيه البند وال�صعوبات التي واجهتها الوزارة  ،واملقرتحات املنا�سبة
ملعاجلتها.
�شروط ا�ستحقاقها يف ذلك التاريخ.
 -3يعمل بهذا التنظيم من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية  ،وذلك خام�ساً :تتوىل اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�صادي الأعلى -
مب�شاركة معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية  -الإ�شراف على تطوير
دون �إخالل مبا ورد يف الفقرة ( )2من هذا البند.
ثانياً :ي�ستح�صل مقابل مايل (غري م�سرتد) من كل من�ش�أة من من�ش�آت برنامج �إعانة البحث عن عمل وتطبيقه  ،وغريه من الربامج
املعنية بذلك  ،مبا فيها برامج و�آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة ،
القطاع اخلا�ص قدره ( )200مائتا ريال �شهرياً مل�صلحة �صندوق
لتمكني املواطنني الباحثني عن عمل من احل�صول على فر�ص عادلة
تنمية املوارد الب�شرية  ،وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد
للتوظيف  ،مع الت�أكيد علي ما ي�أتي:
العاملني ال�سعوديني فيها  ،ويكون ذلك مقدماً وب�شكل �سنوي عند
� -1أن ت�شمل خدمات هذه الربامج جميع م�ستحقيها.
�إ�صدار رخ�صة العمل �أو جتديدها.
 -2عدم ازدواج احل�صول على خدمات تلك الربامج.
ثالثاً :يكون متويل �إعانة البحث عن عمل على النحو الآتي:
 -1متويل الإعانة يف عامها الأول من موارد �صندوق تنمية املوارد � -3أن يفي ما يخ�ص�ص لفئات امل�ستفيدين من هذه الربامج باحلد
الب�شرية غري املرتبط بها  ،وتغطي وزارة املالية ما قد يح�صل من
الأدنى الالزم لتوفري احتياجات العي�ش الكرمي.
عجز يف هذا ال�ش�أن.
 -4كفاية وفعالية هذه الربامج وغريها من الربامج الأخرى ذات
 -2متويل الإعانة  -بدء ًا من عامها الثاين  -من موارد �صندوق
العالقة.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
تنمية املوارد الب�شرية وتغطي وزارة املالية ما قد يح�صل من عجز
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املوافقة على تنظيم �إعانة البحث عن عمل ..تتمة
تنظيم �إعانة البحث عن عمل

املادة الأوىل :التعريفات:

قرارات جمل�س الوزراء

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية � -أينما وردت يف هذا التنظيم  -املعاين
املبينة �أمامها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
الوزارة :وزارة العمل.
الوزير :وزير العمل.
ال�صندوق� :صندوق تنمية املوارد الب�شرية.
الإعانة� :إعانة البحث عن عمل.
املتقدم :ال�شخ�ص الذي تقدم بطلب لال�ستفادة من الإعانة.
امل�ستفيد :املتقدم احلا�صل على الإعانة.
املعا�ش التقاعدي� :أي مبلغ ت�صرفه للمتقدم ب�شكل �شهري امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد �أو امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ب�صفته امل�ستحق
املبا�شر مبوجب نظام التقاعد �أو نظام الت�أمينات االجتماعية.
التدريب :التدريب التقني �أو املهني الذي تتجاوز مدته ثالثة �أ�شهر.
قاعدة بيانات طالبي العمل :قاعدة بيانات طالبي العمل التي ين�شئها
ال�صندوق لهذا الغر�ض.
ً
املوقع الإلكرتوين :املوقع الإلكرتوين الذي ين�شئه ال�صندوق وفقا لهذا
التنظيم.
الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا التنظيم.

املادة الثانية :الهدف من التنظيم:

يهدف هذا التنظيم �إىل تنظيم �صرف الإعانة وحتديد اال�شخا�ص الذين
يحق لهم احل�صول عليها  ،والعمل على م�ساعدتهم يف احل�صول على
العمل املنا�سب  ،وحتديد حقوق الأطراف ذات العالقة وم�س�ؤولياتهم
والتزاماتهم.

 -1يق�صد بالدخل الثابت لأغرا�ض هذا التنظيم املتو�سط ال�شهري لدخل
املتقدم خالل االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة لبداية ال�شهر الذي تقدم فيه
بطلب الإعانة  ،وي�شمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -جميع ما ح�صل
عليه املتقدم خالل تلك الفرتة من امل�صادر الآتية:
�أ � -إيجار �أي �أ�صل ثابت �أو منقول.
ب � -أرباح �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �أي نوع من �أنواع ال�شركات.
ج  -نفقة �شهرية مبوجب حكم ق�ضائي �أو مبوجب اتفاق.
د  -ما ي�صرف للمتقدم من خم�ص�صات مبوجب نظام ال�ضمان االجتماعي.
هـ  -املخ�ص�صات املالية التي يح�صل عليها املتقدم من املخ�ص�صات
والقواعد يف وزارة املالية.
و  -جميع ما ح�صل عليه امل�ستفيد لذاته من الدولة من الإعانات واملبالغ
الأخرى دون مقابل.
 -2ال يعد يف حكم الدخل الثابت ما ي�أتي:
�أ  -ما يح�صل عليه املتقدم �أو �أ�سرته من م�ساعدات �أو هبات �أو �صدقات
�أو زكاة نقدية �أو عينية من اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات اخلريية املرخ�ص
لها نظاماً.
ب  -امل�ساعدات التي ت�صرف يف حاالت الكوارث.

املادة ال�سابعة :الإقامة الدائمة:

 -1بالن�سبة �إىل املتقدم  ،الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ال تقل
عن ع�شرة �أ�شهر يف ال�سنة ال�سابقة لتقدميه لطلبه  ،وي�ستثنى من ذلك من
كان خارج اململكة العربية ال�سعودية لأغرا�ض الدرا�سة مبوجب �شهادة
معرتف بها � ،أو غريها من احلاالت التي يقدرها ال�صندوق مبوجب
م�سوغات معتمدة.
 -2بالن�سبة �إىل امل�ستفيد  ،الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة ال تقل
عن ع�شرة �أ�شهر خالل الفرتة التي ت�صرف له فيها الإعانة.

املادة الثالثة :مبلغ الإعانة ومدته:
يكون مبلغ الإعانة (� )2٫000ألفي ريال �شهرياً ملدة �أثني ع�شر �شهر ًا هجرياً املادة الثامنة� :إيقاف الإعانة �أو تخفي�ضها �أو
تبد�أ من تاريخ املوافقة على طلب املتقدم.
اخل�صم منها:
 -1يوقف �صرف الإعانة للم�ستفيد  -وب�شكل فوري  -يف �أي من احلاالت
املادة الرابعة� :شروط اال�ستحقاق:

ي�شرتط يف املتقدم ال�ستحقاق الإعانة توافر جميع ال�شروط الآتية:
� -1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
وا�ستثنا ًء من حكم هذه الفقرة  ،يجوز لأبناء وبنات املر�أة ال�سعودية من
زوج غري �سعودي اجلن�سية ممن تنطبق عليهم باقي ال�شروط املو�ضحة يف
هذه املادة  ،التقدم بطلب احل�صول على �إعانة البحث عن العمل.
� -2أن يكون مقيماً �إقامة دائمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفقاً ملا هو
حمدد يف املادة (ال�سابعة) من هذا التنظيم.
� -3أال تقل �سنه عن ع�شرين �سنة  ،وال تزيد على خم�س وثالثني �سنة.
� -4أال يكون موظفاً �أو عام ًال يف القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص.
� -5أن يكون قادر ًا على العمل.
� -6أال يكون م�ستحقاً ملعا�ش تقاعدي.
� -7أال يكون م�ستحقاً لأي خم�ص�ص �أو تعوي�ض �ضد التعطل عن العمل.
� -8أال يكون طالبا �أو متدرباً يف �أي مرحلة من مراحل التعليم �أو التدريب.
� -9أال يكون لديه ن�شاط جتاري  ،وفقاً ملا هو حمدد يف املادة (اخلام�سة)
من هذا التنظيم.
� -10أال يكون له دخل ثابت يعادل الإعانة امل�ستحقة له مبوجب هذا
التنظيم �أو يزيد عليها.
� -11أال يكون مقيماً يف دار رعاية اجتماعية �أو ما يف حكمها.
 -12م�ضي املدد الآتية قبل تقدميه لطلبه:
�أ � -ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ ح�صوله على �شهادة اجتياز الدرا�سة
فوق اجلامعية �أو اجلامعية �أو �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها �أو
�شهادة اجتياز التدريب.
ب � -ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ ان�سحابه من الدرا�سة �أو التدريب �إذا
كان ال ي�ستحق مكاف�أة من الدولة خالل هذه الدرا�سة �أو التدريب.
ج � -سنة كاملة علىالأقل من تاريخ ان�سحابه من الدرا�سة �أو التدريب �إذا
كان ي�ستحق مكاف�أة من الدولة خالل هذه الدرا�سة �أو التدريب.
د  -ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ انتهاء العالقة الوظيفة �أو العمالية
�إذا �سبق له �أن عمل يف القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص  ،مع مراعاة ما
ورد يف الفقرة ( )7من هذه املادة.
ويجوز للوزير تعديل املدد الواردة يف الفقرة ( )12من هذه املادة.

املادة اخلام�سة :الن�شاط التجاري:

يُق�صد بالن�شاط التجاري لأغرا�ض هذا التنظيم  -على �سبيل املثال ال
احل�صر  -ما ي�أتي:
 -1مت ّلك م�ؤ�س�سة فردية ملزاولة �أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي
�أو خدمي �أو مهني �أو نحو ذلك من الن�شاطات.
 -2احل�صول على ترخي�ص لفتح حمل �أو مكتب ملمار�سة �أي ن�شاط جتاري
�أو �صناعي �أو زراعي �أو خدمي �أو مهني �أو نحو ذلك من الن�شاطات.
 -3اال�شرتاك يف �شركة مهنية.
 -4وجود غري �سعوديني على كفالة املتقدم با�ستثناء الوالدين والزوج �أو
الزوجة والأبناء والبنات.

املادة ال�ساد�سة :الدخل الثابت:

الآتية:
�أ  -وفاة امل�ستفيد.
ب  -زوال �أي من �شروط اال�ستحقاق.
ج  -انتهاء مدة �صرف الإعانة.
ً
ً
د  -رف�ض امل�ستفيد عر�ضاً منا�سبا للعمل وفقا ملا حتدده الالئحة.
هـ  -عدم التحاق امل�ستفيد ب�أي دورة تعليمية �أو تدريبية طلب ال�صندوق
منه االلتحاق بها � ،أو عدم �إمتامها بنجاح � ،أو عدم ح�ضوره يف املواعيد
التي يحددها ال�صندوق للمقابالت ال�شخ�صية مع �أ�صحاب الأعمال �أو مع
اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة � ،أو عدم زيارته مللفه الإلكرتوين يف قاعدة
بيانات طالبي العمل  ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة من �أحكام.
 -2يف حال �إيقاف �صرف الإعانة لتحقق �أي �سبب من الأ�سباب املو�ضحة
يف الفقرة ( )1من هذه املادة  ،ف�إنه ال يحق للم�ستفيد التقدم بطلب جديد
�إال يف حال توافر جميع �شروط اال�ستحقاق فيه  ،ويف حال قبول طلبه ،
ت�صرف له الإعانة للمدة الباقية من مدة �صرف الإعانة  ،بحيث ال تتجاوز
املدة الإجمالية � -سواء �أكانت م�ستمرة �أم متقطعة  -التي ت�صرف خاللها
لأي م�ستفيد مدة �صرف الإعانة.
 -3تخف�ض الإعانة مبقدار ال يقل عن ( )200مائتي ريال  ،يف كل مرة
تتحقق فيها �أي حالة من احلاالت الآتية:
�أ  -يف حال تخلف امل�ستفيد عن ح�ضور دورة تعليمية �أو تدريبية  ،مبا
يف ذلك التدريب عن بعد � ،أو عدم �إكماله لها  ،وفقاً لل�شروط التي حتددها
الالئحة.
ب  -يف حال تخلف امل�ستفيد عن احل�ضور يف املوعد الذي يحدده
ال�صندوق لإجراء املقابلة ال�شخ�صية مع �أ�صحاب الأعمال �أو مع اجلهات
احلكومية �أو اخلا�صة قبل � -أو خالل  -مدة �صرف الإعانة له  ،دون عذر
يقبله ال�صندوق.
ج  -يف حال عدم زيارة امل�ستفيد مللفه الإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي
العمل وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -4يخ�صم من الإعانة التي ي�ستحقها امل�ستفيد مبوجب هذا التنظيم مبلغ
يعادل الدخل الثابت له.
ً
 -5يف حال تخفي�ض الإعانة �أو اخل�صم منها  -وفقا ملا ورد يف الفقرتني
( )3و( )4من هذه املادة  -ي�ستمر �صرف باقي الإعانة �إىل حني ا�ستكمال
املدة املقررة ل�صرفها ما مل يوقف �صرفها وفقاً لأحكام هذه املادة.

املادة التا�سعة :مهمات الوزارة وال�صندوق
وم�س�ؤولياتهما:

 -1مهمات الوزارة وم�س�ؤولياتها:
أ� � -إ�صدار القرارات التنفيذية الالزمة لو�ضع هذا التنظيم مو�ضع التنفيذ.
ب  -التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة لت�سهيل �إجراءات التقدم
و�صرف الإعانة للم�ستفيدين.
ج  -الإ�شراف على قيام ال�صندوق ب�أداء مهماته وم�س�ؤولياته مبوجب هذا
التنظيم  ،والت�أكد من ذلك.
 -2مهمات ال�صندوق وم�س�ؤولياته:

أ� � -إن�شاء املوقع الإلكرتوين وقاعدة بيانات طالبي العمل وت�شغيلهما
والتوا�صل من خاللهما مع املتقدمني وامل�ستفيدين وحتديد الإجراءات
ومناذج الطلبات التي يجب على املتقدم �أو امل�ستفيد القيام بها وتعبئتعا
وتقدميها.
ب  -تلقي طلبات املتقدمني ودرا�ستها  ،وتقرير قبول الطلب �أو رف�ضه.
ج  -تنفيذ جميع الربامج والدورات وور�ش العمل الالزمة لت�أهيل
املتقدمني وامل�ستفيدين وتطوير مهاراتهم �سواء بطريقة مبا�شرة �أو من
خالل طرف ثالث  ،مبا يف ذلك التدريب والت�أهيل عن بعد.
د � -صرف الإعانة للم�ستفيدين.
هـ  -متابعة امل�ستفيدين والت�أكد من ا�ستمرار توافر �شروط اال�ستحقاق
فيهم و�إ�صدار القرارات املتعلقة ب�إيقاف �صرف الإعانة �أو تخفي�ضها �أو
اخل�صم منها.
و  -تلقي ودرا�سة تظلم املتقدم من قرار رف�ض طلبه �أو تظلم امل�ستفيد من
قرار �إيقاف �صرف الإعانة اخلا�صة به �أو تخفي�ضها �أو اخل�صم منها.

املادة العا�شرة� :إجراءات التقدم لال�ستفادة من
الإعانة:

 -1يقوم املتقدم الذي تتوافر فيه �شروط اال�ستحقاق بتقدمي طلبه
للح�صول على الإعانة �إىل ال�صندوق عرب املوقع الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة
�أخرى يحددها ال�صندوق.
 -2يلتزم املتقدم بتزويد ال�صندوق بجميع امل�ستندات التي يطلبها
وبالطريقة التي يحددها.
 -3يقوم ال�صندوق بدرا�سة طلب املتقدم للتحقق من توافر �شروط
اال�ستحقاق  ،على �أن ي�شعر بالرد خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر
من تاريخ �آخر �إجراء ا�ستكمله املتقدم .ويف حال كان �إ�شعار ال�صندوق
بالرف�ض فيجب �أن يكون الرف�ض م�سبباً.

املادة احلادية ع�شرة :التزامات املتقدم امل�ستمرة:

يلتزم املتقدم خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تقدمي طلبه وحتى تاريخ
البت فيه مبا ي�أتي:
� -1إ�شعار ال�صندوق فور ًا بكل تغيري طر أ� على و�ضعه ويرتتب عليه � -أو
قد يرتتب عليه  -عدم ا�ستحقاقه للإعانة.
 -2تقدمي امل�ستندات التي يطلبها ال�صندوق لتمكينه من التحقق من توافر
�شروط اال�ستحقاق فيه.
 -3التقيد بالتعليمات التي ي�صدرها ال�صندوق للمتقدم �شخ�صياً �أو من
خالل ملفه الإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل  ،مبا يف ذلك احل�ضور
و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية مع �أ�صحاب الأعمال �أو مع اجلهات الأخرى
التي يحددها ال�صندوق � ،أو ح�ضور �أي دورة تعليمية �أو تدريبية  ،مبا يف
ذلك التدريب عن بعد.

املادة الثانية ع�شرة :التزامات امل�ستفيد امل�ستمرة:

يلتزم امل�ستفيد مبا ي�أتي:
� -1أ�شعار ال�صندوق فور ًا بكل تغيري يطر�أ على و�ضعه ويرتتب عليه � -أو
قد يرتتب عليه  -عدم ا�ستحقاقه للإعانة.
 -2تقدمي امل�ستندات التي يطلبها ال�صندوق لتمكينه من التحقق من
ا�ستمرار توافر �شروط اال�ستحقاق فيه.
 -3اتخاذ الإجراءات الالزمة لفتح ح�ساب بنكي با�سمه لدى �أحد البنوك
التي يحددها ال�صندوق لتحويل الإعانة �إىل هذا احل�ساب.
 -4التقيد بالتعليمات التي ي�صدرها ال�صندوق للم�ستفيد �شخ�صي َاً �أو من
خالل ملفه الإلكرتوين يف قاعدة بيانات طالبي العمل  ،مبا يف ذلك احل�ضور
و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية مع �أ�صحاب الأعمال �أو مع اجلهات الأخرى
التي يحددها ال�صندوق � ،أو ح�ضور �أي دورة تعليمية �أوتدريبية  ،مبا يف
ذلك التدريب عن بعد.

املادة الثالثة ع�شرة :ا�سرتداد الإعانة بعد �صرفها:

 -1يلزم امل�ستفيد  -الذي قدم بيانات غري �صحيحة بغر�ض احل�صول على
الإعانة  -ب�إعادة كامل مبلغ الإعانة التي �صرفت له.
 -2للوزارة �إحالة من يقدم بيانات غري �صحيحة بغر�ض احل�صول على
الإعانة �إىل املحكمة املخت�صة بعد اتباع الإجراءات النظامية املن�صو�ص
عليها.
 -3يجوز لل�صندوق اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ال�ستعادة الإعانة
التي �صرفت للم�ستفيد وثبت عن ا�ستحقاقه لها بجميع الطرق  ،وتتمتع
هذه املبالغ باحلماية املقررة لأموال الدولة.

املادة الرابعة ع�شرة :التظلم من قرارات
ال�صندوق:

للمتقدم الذي ُرف�ض طلبه �أو ُرف�ض تظلمه الإداري يف احل�صول على
الإعانة  ،وكذلك امل�ستفيد الذي ُرف�ض تظلمه من قرار �إيقاف �صرف الإعانة
�أو تخفي�ضها �أو اخل�صم منها  ،الطعن يف قرار الرف�ض �أمام املحكمة
الإدارية املخت�صة.

املادة اخلام�سة ع�شرة :الالئحة:

ي�صدر الوزير الالئحة لهذا التنظيم.
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قرارات وأنظمة
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قرار رقم ( )317وتاريخ 1436-7-8 :هـ

املوافقة على تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني

قرارات جمل�س الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
ورقم ( )341وتاريخ 1434-6-17هـ  ،ورقم ( )521وتاريخ
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 1434-9-20 29754هـ  ،ورقم ( )310وتاريخ 1436-6-16هـ  ،املعدة يف
وتاريخ 1435-7-27هـ  ،امل�شتملة على خطاب وزارة العدل رقم
هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
 30-122272وتاريخ 1431-4-20هـ  ،يف �ش�أن �إن�شاء هيئة وطنية وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم
للمحامني.
( )861وتاريخ 1436-6-18هـ.
وبعد االطالع على م�شروع تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني.
يقرر ما يلي:
ً
وبعد االطالع على الفقرة ( )2من املادة ( )24من نظام جمل�س
�أوال :املوافقة على تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني  ،بال�صيغة
الوزراء  ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/وتاريخ 1414-3-3هـ .املرافقة.
وبعد االطالع على نظام املحاماة  ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
ثانياً :ا�ستثنا ًء من الأحكام الواردة يف التنظيم  ،يتم العمل بالآتي:
(م )38/وتاريخ 1422-7-28هـ.
 -1تتكون اجلمعية العمومية للهيئة لل�سنة الأوىل من جميع
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )624وتاريخ 1433-12-28هـ املحامني املرخ�ص لهم.

 -2يدعو وزير العدل خالل �سنة من ت�شكيل جمل�س الإدارة الأول
جميع املحامني املرخ�ص لهم �إىل �أول اجتماع للجمعية العمومية ،
وينعقد االجتماع برئا�سته �أو من ينيبه  ،ويكون االجتماع �صحيحاً
مبن ح�ضر.
 -3يختار وزير العدل خم�سة �أ�شخا�ص من املحامني املرخ�ص لهم
يتولون مهمات اللجنة امل�شار �إليها يف املادة (ال�سابعة) من التنظيم
�إىل �أن ت�شكل تلك اللجنة وفقاً لأحكام التنظيم.
 -4يعني وزير العدل من يقوم مقام الأع�ضاء امل�شار �إليهم يف الفقرة
(ز) من املادة (التا�سعة) من التنظيم لأول جمل�س �إدارة للهيئة.

رئي�س جمل�س الوزراء

تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني
تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني
املادة الأوىل
�إن�شاء الهيئة
تن� أش� وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية با�سم (الهيئة
ال�سعودية للمحامني)  ،تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية وذمة مالية
م�ستقلة  ،وتعمل حتت ا�شراف وزارة العدل  ،ويكون مقرها مدينة
الريا�ض  ،ويجوز �أن تن�شئ فروعاً لها داخل اململكة بقرار من
جمل�س �إدارتها.
املادة الثانية
�أهداف الهيئة و�صالحياتها
تهدف الهيئة �إىل رفع م�ستوى ممار�سة املحامني ملهنتهم و�ضمان
ح�سن �أدائهم لها  ،والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم املهنية ،
وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة املرعية الأخرى.
ويكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها جميع ال�صالحيات الالزمة
لذلك  ،ومن ذلك ما ي�أتي:
 -1و�ضع �أ�س�س ومعايري مزاولة املهنة  ،ومراجعة تلك املعايري ،
وتطويرها وفقاً للأ�صول ال�شرعية والأنظمة املرعية.
 -2العمل على رعاية م�صالح �أع�ضاء الهيئة الأ�سا�سيني
املتعلقةمبمار�سة املهنة وفق ما هو مقر نظاماً  ،والعمل على
تقدمي اخلدمات الالزمة لهم يف هذا ال�ش�أن  ،مبا فيها الت�صديق على
توقيعاتهم.
 -3تنظيم الدورات و�إقامة امل�ؤمترات والندوات واللقاءات
وامللتقيات واملعار�ض ذات العالقة مبهنة املحاماة  ،وامل�شاركة
فيها وذلك بعد التن�سيق مع وزارة العدل  ،ووفقاً للإجراءات
النظامية.
 -4و�ضع الربامج الت�أهيلية والتدريبية يف جمال املهنة وتقوميها ،
وامل�شاركة يف ذلك مع اجلهات املخت�صة.
� -5إجراء الدرا�سات والبحوث ون�شرها  ،و�إ�صدار الكتب
والن�شرات واملجالت العلمية واملهنية والدوريات.
 -6التقدم �إىل اجلهات املخت�صة مبا تراه من مقرتحات تتعلق
باملهنة.
 -7تقدمي العون احلقوقي للم�ستحقني  ،وامل�شورة الفنية يف جمال
اخت�صا�صها.
املادة الثالثة
الع�ضوية
تكون الع�ضوية يف الهيئة على النحو الآتي:
 -1الع�ضوية الأ�سا�سية:
ويتمتع بها املحامون ال�سعوديون املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة
املحاماة يف اململكة الذين �سددوا ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية
املقررة.
 -2ع�ضوية االنت�ساب:
ويتمتع بها كل من تتوافر فيه �شروط مزاولة مهنة املحاماة يف
اململكة  ،وذلك بعد التقدم بطلب هذه الع�ضوية �إىل جمل�س �إدارة
الهيئة وقبول املجل�س له  ،و�سداد ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية
املقررة.

 -3الع�ضوية الفخرية:
ويتمتع بها من يقرر جمل�س �إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون
�إ�سهامات مميزة تخدم �أهداف الهيئة.
املادة الرابعة
انتهاء الع�ضوية
تنتهي الع�ضوية يف �أي من احلاالت الآتية:
 -1الوفاة.
 -2ال�شطب من جدول املحامني املرخ�ص لهم بالن�سبة �إىل الأع�ضاء
الأ�سا�سيني.
 -3ت�أخر الع�ضو عن �سداد ر�سم الع�ضوية امل�ستحق مدة تزيد
على ت�سعني يوماً من تاريخ ا�ستحقاقه وم�ضي خم�سة ع�شر يوماً
من تاريخ �إنذاره بال�سداد.
� -4صدور قرار م�سبب من جمل�س الإدارة ب�إنهاء الع�ضوية.
 -5االن�سحاب من ع�ضوية الهيئة.
املادة اخلام�سة
اجلمعية العمومية
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأع�ضاء
الأ�سا�سيني.
املادة ال�ساد�سة
اجتماعات اجلمعية العمومية
 -1تعقد اجلمعية العمومية اجتماعها العادي خالل ت�سعني يوماً
من بداية كل �سنة مالية للهيئة  ،ويكون رئي�س جمل�س الإدارة
 �أو من ينيبه من بني �أع�ضاء املجل�س  -رئي�ساً لالجتماع  ،واليكون االجتماع �صحيحاً �إال �إذا ح�ضره ن�صف الأع�ضاء على الأقل
 ،ف�إذا مل يكتمل الن�صاب يدعى �إىل اجتماع �آخر يعقد خالل مدة
ال تقل عن خم�سة ع�شر يوماً وال تزيد على �ستني يوماً من موعد
االجتماع الأول  ،ويكون االجتماع يف هذه احلالة �صحيحاً مبن
ح�ضر .ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات ا�ستثنائية وفق
ما حتدده اللوائح.
ولوزارة العدل تكليف من ميثلها حل�ضور اجتماعات اجلمعية
العمومية.
وت�صدر قرارات اجلمعية العمومية ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،ويف حال الت�ساوي يكون �صوت رئي�س االجتماع
مرجحاً.
 -2يوجه رئي�س جمل�س الإدارة الدعوة الجتماعات اجلمعية
العمومية قبل ثالثني يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها  ،ويحدد
فيها زمان االجتماع ومكانه وجدول �أعماله.
املادة ال�سابعة
تك َّون يف ال�سنة الأوىل من كل دورة جديدة ملجل�س الإدارة جلنة
عامة لالنتخابات من خم�سة �أع�ضاء  ،ثالثة منهم من �أع�ضاء الهيئة
الأ�سا�سيني تختارهم اجلمعية العمومية وع�ضو من الأمانة العامة
للهيئة وع�ضو من وزارة العدل .وتتوىل تلك اللجنة تنظيم �أعمال
االنتخابات التي تتم يف �إطار الهيئة  ،والإ�شراف عليها و�إعالن
نتائجها وال يكون لأي من �أع�ضائها حق الت�صويت يف �أي انتخاب
ت�شرف عليه.

ويكون انعقادها �صحيحاً بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها وت�صدر
قراراتها ب�أغلبية �أع�ضائها احلا�ضرين.
وتبني اللوائح الأحكام املنظمة لعمل اللجنة  ،وبخا�صة ما يتعلق
بح�ضور �أع�ضائها ورئا�ستها وبداية عملها وانتهائه.
املادة الثامنة
اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
تخت�ص اجلمعية العمومية مبا ي�أتي:
� -1إقرار اللوائح الالزمة لهذا التنظيم.
� -2إقرار اللوائح الإدارية واملالية للهيئة.
 -3اقرتاح الئحة لت�صنيف املحامني ودرجاتهم  ،ورفعها �إىل
وزارة العدل التخاذ ما تراه يف �ش�أنها.
� -4إقرار ال�ضوابط واملعايري اخلا�صة بقبول طلبات ع�ضوية
االنت�ساب.
� -5إقرار ر�سوم الع�ضوية و�أي مقابل مايل تتقا�ضاه الهيئة  ،و�آلية
ال�سداد.
 -6انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة املن�صو�ص عليهم يف
الفقرة (ز) من املادة (التا�سعة).
� -7إقرار امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،واملوافقة على ح�ساباتها
اخلتامية.
� -8إقرار خطة العمل التي يقدمها جمل�س �إدارة الهيئة  ،واعتماد
التقرير ال�سنوي للهيئة.
� -9إقرار �سيا�سة ا�ستثمار �أموال الهيئة.
املادة التا�سعة
تكوين جمل�س �إدارة الهيئة
يكون جمل�س �إدارة الهيئة على النحو الآتي:
رئي�ساً
�أ  -وزير العدل
ع�ضواً
ب  -ممثل من وزارة الداخلية
ع�ضو ًا
ج  -ممثل من وزارة العدل
ع�ضو ًا
د  -ممثل من وزارة التجارة وال�صناعة
ع�ضواً
هـ  -ممثل من ديوان املظامل
ويجب �أال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية عن املرتبة
(الرابعة ع�شرة) �أو ما يعادلها.
و  -اثنان من �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني يف اجلامعات  ،من
ع�ضوين
الكليات ذات العالقة  ،يختارهما وزير التعليم
ز -خم�سة من الأع�ضاء الأ�سا�سيني يف الهيئة ،تنتخبهم اجلمعية
�أع�ضاء
العمومية
ويجب �أن تتوافر يف الع�ضو املنتخب ال�شرطان الآتيان:
� -1أن يكون منتظماً يف �سداد ر�سوم الع�ضوية املقررة لآخر ثالث
�سنوات.
� -2أال يكون قد �صدر يف حقه قرار ت�أديبي نهائي.
املادة العا�شرة
تنتهي الع�ضوية يف املجل�س بالن�سبة �إىل الأع�ضاء امل�شار �إليهم يف
الفقرة (ز) من املادة (التا�سعة) بقرار من املجل�س  ،يف �أي من
احلالتني الآتيتني:
 -1تقدمي اال�ستقالة من ع�ضوية الإدارة.
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تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني ..تتمة
قرارات جمل�س الوزراء

 -2عدم ح�ضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س � ،أو �ستة
اجتماعات متفرقة يف الدورة الواحدة  ،دون عذر يقبله املجل�س.
املادة احلادية ع�شرة
مدة املجل�س
تكون مدة املجل�س ثالث �سنوات .وال يجوز انتخاب الأع�ضاء
امل�شار �إليهم يف الفقرة (ز) من املادة (التا�سعة) �أكرث من دورتني.
املادة الثانية ع�شرة
اجتماعات املجل�س ون�صاب احل�ضور والت�صويت
 -1يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة على الأقل كل ت�سعني
يوماً � ،أو كلما طلب ذلك  -كتاب ًة  -ربعة �أع�ضاء على الأقل.
 -2مع مراعاة ما ورد يف املادة (التا�سعة) يعقد املجل�س
اجتماعاته بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو من ينيبه من �أع�ضاء املجل�س .وت�صدر قرارات املجل�س
مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
ويتوىل الأمني العام �أو من ينوب عنه �أمانة املجل�س دون �أن يكون
له حق الت�صويت .وللمجل�س �أن يطلب ح�ضور من يرى حاجة
�إىل �سماع �آرائه �أو اال�ستعانة به  ،وملن يح�ضر بهذه ال�صفة حق
اال�شرتاك يف املناق�شة بح�سب ما يطلب منه دون �أن يكون له حق
الت�صويت.
املادة الثالثة ع�شرة
اخت�صا�صات املجل�س
فيما عدا ما يدخل يف اخت�صا�صات اجلمعية العمومية  ،يكون
للمجل�س حق ممار�سة جميع ال�صالحيات الالزمة لت�صريف �ش�ؤون
الهيئة وحتقيق �أهدافها  ،ومنها:
 -1اقرتاح اللوائح الالزمة لهذا التنظيم واللوائح املالية
والإدارية للهيئة.
 -2اقرتاح ر�سوم الع�ضوية و�أي مقابل مايل تتقا�ضاه الهيئة ،
و�آلية ال�سداد.
� -3إعداد احل�ساب اخلتامي وم�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة.
� -4إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط الهيئة.

 -5تكوين اللجان الالزمة مل�ساعدة املجل�س يف ممار�سة مهماته.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة
 -6قبول الهبات والتربعات والو�صايا والأوقاف.
ال�سنة املالية
 -7اقرتاح �سيا�سة ا�ستثمار �أموال الهيئة.
ال�سنة املالية للهيئة هي ال�سنة املالية للدولة  ،وا�ستثناء من ذلك
مالية.
 -8اقرتاح خطة عمل الهيئة لكل �سنة
 ،تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم ،
 -9امل�شاركة يف و�ضع وتقومي الربامج الت�أهيلية والتدريبية يف
وتنتهي بنهاية ال�سنة املالية التالية.
جمال املهنة مع اجلهات املخت�صة.
املادة ال�سابعة ع�شرة
تت�صل
املحامني
�ضد
�شكاوى
 -10تلقي ما يقدم �إىل الهيئة من
موارد الهيئة
باجلوانب املهنية  ،وحماولة ت�سويتها.
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
 -11و�ضع قائمة دورية ب�أ�سماء املحامني املتربعني لتقدمي املعونة  -1ر�سوم الع�ضوية واملقابل املايل ملا تقدمه من خدمات.
الق�ضائية  ،وتر�شيح من تراه منهم عند طلب اجلهات ذات العالقة
 -2الإعانات احلكومية �إن وجدت.
مبا فيها جهات التحقيق واملحاكم.
 -3الهبات والتربعات والو�صايا والأوقاف التي يقبلها جمل�س
 -12منح الع�ضوية الفخرية.
الإدارة.
 -13البت يف طلبات ع�ضوية االنت�ساب  ،و�إنهاء ع�ضوية الأع�ضاء
 -4عوائد ا�ستثمار �أموالها.
الأ�سا�سيني واملنت�سبني.
 -5املوارد الأخرى التي يوافق عليها جمل�س الإدارة.
 -14درا�سة الطلبا املهنية للمحامني من الأع�ضاء  ،والنظر يف
املادة الثامنة ع�شرة
دعمها لدى اجلهات املخت�صة.
تودع الهيئة �أموالها النقدية با�سمها لدى �أحد البنوك املحلية  ،وال
 -15الت�صرف يف �أموال الهيئة الثابتة واملنقولة مبا يحقق
يجوز �سحب �أي مبلغ �إال ب�شيك يوقعه رئي�س جمل�س الإدارة � -أو
�أغرا�ضها  ،وفقاً ملا حتدده اللوائح املالية.
من يفو�ضه من �أع�ضاء املجل�س  -والأمني العام.
املادة الرابعة ع�شرة
وال يجوز للهيئة �أن تنفق �أموالها يف غري الأغرا�ض التي �أن�شئت
ميثل الهيئة يف �صالتها بغريها من اجلهات و�أمام الق�ضاء رئي�س
من �أجلها.
جمل�س الإدارة �أو من ينيبه.
املادة التا�سعة ع�شرة
املادة اخلام�سة ع�شرة
مراجع احل�سابات
الأمانة العامة
يكون للهيئة مراجع ح�سابات تعينه اجلمعية العمومية من بني
يكون للهيئة �أمني عام  ،و�أمني م�ساعد واحد �أو �أكرث  ،يعينهم
املجل�س  ،ويحدد واجباتهم وم�س�ؤولياتهم  ،ويتعني عليهم التفرغ املحا�سبني القانونيني املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة  ،وحتدد
اجلمعية �أتعابه  ،ويكون له حق االطالع على الدفاتر وامل�ستندات
للعمل بالهيئة.
و�إبداء ما يراه من ملحوظات  ،ويقدم للجمعية العمومية تقرير ًا
كاف من العاملني الالزمني مل�ساعدته
وللأمني العام تعيني عدد ٍ
عن ح�سابات الهيئة.
يف �أداء مهماته وفقاً للميزانية املعتمدة للهيئة  ،وللأمني العام
املادة الع�شرون
�صالحية توزيع املهمات والأعمال على العاملني املرتبطني به.
يعمل بهذا التنظيم بعد �ستني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
ويدخل يف اخت�صا�صات الأمني العام الت�صديق على �صحة
الر�سمية.
توقيعات الأع�ضاء الأ�سا�سيني.

قرار وزير املياه والكهرباء رقم (  ) 1 - 824وتاريخ 1436 - 6 - 28هـ بنزع ملكية
وزارة املياه والكهرباء

�إن وزير املياه والكهرباء
ً
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له ،وبعد االطالع على البند «ثالثا» من
املر�سوم امللكي رقم (م )15/وتاريخ 1424-03-11هـ  ،ال�صادر مبوجبه
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار،
وبعد االطالع على �أحكام النظام ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي :
�أو ًال  :تنزع ملكية جزء من الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم
( )1-76بتاريخ 1420-7-29هـ ،الواقعة بخبت نخالن مبنطقة
جازان ،واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك.ف) الذي
يربط حمطة الكدمي املركزية مبحطة �شمال �صبيا الفرعية مبنطقة
جازان ،بني الربجني رقم ( )18ورقم ( ،)21ومب�ساحة قدرها
(� )17440.27سبعة ع�شر �ألفاً و�أربعمائة و�أربعون مرت ًا مربعاً
و�سبعة وع�شرون �سنتيمرت ًا مربعاً ،ح�سب القرار امل�ساحي املرفق،

وذلك ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية
الواردة باملادتني ال�ساد�سة وال�سابعة من النظام ،وذلك لت�سمية
مندوبيها يف كل من جلنة ح�صر وحتديد العقارات ،وجلنة تقدير
التعوي�ض ،خالل مدة ال تزيد عن (  ) 15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور
هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة الدعوة لالجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر،
واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.
ثالثاً :تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب العقارات التي تقرر
نزع ملكيتها بالتعوي�ض املقدّر لهم ،وتنبه �شاغليها بوجوب �إخالئها خالل
مدة ال ت ّقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء  ،وذلك وفقاً
لأحكام املادتني ال�ساد�سة ع�شرة وال�سابعة ع�شرة من النظام املذكور.
رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق
وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�ض بعد �إخالء العقار املنزوعة ملكيته ،

وت�سليمه  ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات
اللجان التي تتخذ ،خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساً :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويف �صحيفتني
من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة  ،كما تل�صق �صورة من
الإعالن يف مقر ال�شركة  ،ويف مقر امل�شروع  ،ويف املحكمة  ،ويف الإمارة
واملحافظة  ،واملركز  ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها
وفقاً لأحكام الفقرة رقم (  ) 2من املادة اخلام�سة من النظام.
�سابعاً :على وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الكهرباء متابعة �إنفاذ هذا القرار ،
والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق،،،

وزير املياه والكهرباء بالنيابة
ماجد بن عبداهلل الق�صبي

ت�أجيل تطبيق الالئحة الفنية م ق �س  « 2014-1473الأدوات ال�صحية اخلزفية – املراحي�ض الغربية «ملدة �سنة»
الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س

�إن جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة بنا ًء ال�صحية اخلزفية – املراحي�ض الغربية « ،ومت �إلزام امل�صانع داخل
وخارج اململكة بالعمل بهذه الالئحة بعد �سنة من تاريخ ن�شرها
على املادة التا�سعة من تنظيمها ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء
بجريدة �أم القرى ،والذي مت ن�شرها يف العدد رقم ( )4516وتاريخ
رقم  216وتاريخ 1431-6-17هـ والتي تق�ضي ب�أن:
«املجل�س هو ال�سلطة املخت�صة ب�إدارة �ش�ؤون الهيئة ،وت�صريف �أمورها1435-08-01 ،ه .
ونظر ًا ملا قامت به الهيئة من �إجراء العديد من االختبارات الفنية
ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها يف حدود �أحكام هذا
التنظيم ،وله بوجه خا�ص اعتماد املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية واملناق�شات العلمية واالجتماعات املتعددة مع امل�صانع الوطنية
وال�شركات العاملية املنتجة للأدوات ال�صحية اخلزفية – املراحي�ض
ال�سعودية يف �صورتها النهائية وطرق تطبيقها».
ومبا �أن جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
الغربية ،وا�ستطالع �آراء املوردين واملهتمني بهذا املجال.
واجلودة يف اجتماعه رقم ( )146الذي عقد بتاريخ 1435-06-15هـ وعلى �ضوء ذلك يتعذر خالل الفرتة الوجيزة واملتبقية «�شهر تقريبا»
قد اعتمد الالئحة الفنية ال�سعودية م ق �س  « 2014-1473الأدوات
تطبيق هذه الالئحة الفنية ،لعدم توفر منتجات كافية يف ال�سوق

ال�سعودي من ال�شركات الوطنية امل�صنعة وامل�ستوردة مبا يحقق
متطلبات الالئحة ،وخوفا من �شح املنتجات املطابقة مما قد ي�ؤدي اىل
ارتفاع ا�سعار املنتج املطابق ،واحلاجة املا�سة لتعديل و�أ�ضافه بع�ض
البنود الفنية باملوا�صفة ليمكن تطبيقها ،ولإعطاء فر�صة �أكرب جلميع
امل�صانع الوطنية وال�شركات العاملية املُنتجة للمراحي�ض املُر�شدة
للتقيد بجميع بنود الالئحة الفنية املُعدلة.
وعليه �أقر معايل وزير التجارة وال�صناعة ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ت�أجيل تطبيق الالئحة
الفنية م ق �س « 2014-1473الأدوات ال�صحية اخلزفية – املراحي�ض
الغربية» ذات ال�سعة ( 3لرت) ملدة �سنة اعتبار ًا من 1436-8-1هـ.
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قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2015-42-1وتاريخ 1436-7-15هـ املوافق 2015-5-4م

اعتماد ون�شرالقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة
�إن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
بعد االطالع على القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية
امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة.
وبنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)30/
وتاريخ 1424-6-2هـ.
يقرر ما يلي:
�أ) اعتماد ون�شرالقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية
امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة بال�صيغة املرافقة.
ب) اعتماد النماذج الآتية (بال�صيغة املرافقة):
 -1منوذج طلب ت�سجيل كم�ستثمر �أجنبي م�ؤهل.
 -2منوذج طلب املوافقة كعميل م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل.

 -3منوذج احلد الأدنى للمتطلبات التي يجب �أن تت�ضمنها اتفاقية
تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل وفقاً للمادة ( )12من القواعد املنظمة
ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة.
� -4صيغة قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َق ِّيم بقبول طلب الت�سجيل �أو
طلب املوافقة على عميل.
� -5صيغة قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َق ِّيم برف�ض طلب الت�سجيل �أو
طلب املوافقة على عميل.
َ
 -6منوذج �إ�شعار الهيئة لل�شخ�ص املرخ�ص له املُق ِّيم بت�سجيل امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل �أو باملوافقة على العميل.
ج) تكون النماذج امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) �أعاله نافذة ويعمل بها من
تاريخ هذا القرار.

د) با�ستثناء منوذج �إ�شعار الهيئة لل�شخ�ص املرخ�ص له املُ َق ِّيم بت�سجيل

امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو باملوافقة على العميل ،تن�شر النماذج
امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) �أعاله.

جمل�س هيئة ال�سوق املالية
الدكتور جنـم بن عبداهلل الزيــد الدكتور عدنـان بن عبدالفتاح �صوفـي
الدكتور عبدالرحمن بن حممد الرباك
نائب الرئي�س الأ�ستاذ عبدالرحمن بن حممد الرا�شد
رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
حممد بن عبداهلل اجلدعان

هيئة ال�سوق املالية القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة
ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
مبوجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ 1436-7-15هـ
املوافق 2015-5-4م بنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424-6-2هـ.
ملحوظة مهمة:
ملواكبة التطورات واملتغريات املت�سارعة للوائح الهيئة وقواعدها ،تود
الهيئة التنبيه على �أنه يجب االعتماد دائماً على ن�سخ اللوائح والقواعد
املن�شورة يف موقعهاwww.cma.org.sa :
الباب األول
أحكام تمهيدية
املادة الأوىل :متهيد
�أ) تهدف هذه القواعد �إىل و�ضع الإجراءات واملتطلبات وال�شروط
الالزمة لت�سجيل امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني لدى الهيئة وللموافقة
على عمالئهم لال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة ،وحتديد التزاماتهم
والتزامات الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف ذلك ال�ش�أن.
ب) ال تخل هذه القواعد ب�أحكام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك
الأحكام الواردة يف قواعد الت�سجيل والإدراج ،والئحة �سلوكيات
ال�سوق ،والئحة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم ،والئحة االندماج
واال�ستحواذ ،وقواعد مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
ج) ال تنطبق هذه القواعد على مواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
د) مع عدم الإخالل بالفقرة الفرعية (ب )1/من املادة ال�سابعة من
هذه القواعد ،للم�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني والعمالء املوافق عليهم
ممار�سة جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم املدرجة اململوكة لهم مبا يف
ذلك تداول حقوق الأولوية.
املادة الثانية :التعريفات
�أ) يق�صد بكلمة «النظام» �أينما وردت يف هذه القواعد نظام ال�سوق
املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424-6-2هـ.
ب) مع عدم الإخالل بالفقرة (ج) من هذه املادة ،يق�صد بالكلمات
والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاين املو�ضحة لها يف النظام ،ويف
قائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها،
ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك.
ج) لغر�ض تطبيق �أحكام هذه القواعد ،يق�صد بالكلمات والعبارات
الواردة �أدناه املعاين املو�ضحة �إزاء كل منها مامل يق�ض �سياق الن�ص
بغري ذلك:
اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل :اتفاقية بني ال�شخ�صاملرخ�ص له املُ َقيِّم وامل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل وفقاً لل�شروط املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )12من هذه القواعد.
البنك :م�ؤ�س�سة مالية ذات �شخ�صية اعتبارية متار�س �أعمال م�صرفية.ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم� :شخ�ص مرخ�ص له اتفق مع مقدم الطلبعلى �أن يقيم طلبه للت�سجيل كم�ستثمر �أجنبي م�ؤهل� ،أو ال�شخ�ص
املرخ�ص له الذي يكون طرفاً يف اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل.
�شركة ت�أمني :م�ؤ�س�سة مالية ذات �شخ�صية اعتبارية متار�س �أعمالالت�أمني.
�-شركة الو�ساطة والأوراق املالية :م�ؤ�س�سة مالية ذات �شخ�صية

اعتبارية متار�س �أعمال الأوراق املالية.
�صندوق اال�ستثمار :يق�صد به �أي من الأ�شخا�ص االعتباريني الآتني:� )1صندوق �سيادي يكون مملوكاً بالكامل جلهة حكومية� ،أو ل�شخ�ص
اعتباري مملوك بالكامل جلهة حكومية.
� )2صندوق تقاعد يكون هدفه الرئي�سي جمع ر�سوم �أو ا�شرتاكات
دورية من امل�شاركني فيه �أو مل�صلحتهم لغر�ض تعوي�ضهم عن ذلك وفق
�آلية حمددة.
 )3برنامج ا�ستثمار م�شرتك يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للم�ستثمرين فيه
بامل�شاركة جماعياً يف �أرباح الربنامج.
 العميل املوافق عليه :عميل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املوافق عليهوفقاً لهذه القواعد.
مدير ال�صندوق :م�ؤ�س�سة مالية ذات �شخ�صية اعتبارية تدير �أ�صول�صندوق ا�ستثمار.
امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل :م�ستثمر �أجنبي م�سجل لدى الهيئة وفقاًلهذه القواعد لال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة.
مقدم الطلب :امل�ستثمر الأجنبي الذي يقدم طلب الت�سجيل �إىل �شخ�صمرخ�ص له ُم َقيِّم.
مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية :الأ�شخا�صالطبيعيون الذين يتمتعون بجن�سية �إحدى دول جمل�س التعاون،
والأ�شخا�ص االعتبارية اململوك غالبية ر�أ�سمالها ملواطنني من دول
املجل�س �أو حكوماتها وتتمتع بجن�سية �إحدى دول املجل�س ،وفقاً
للتعريف الوارد يف قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ال�صادر يف دورته اخلام�سة ع�شرة املوافق عليه بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )16وتاريخ 1418-1-20هـ.
املادة الثالثة :الإعفاء
للهيئة �إعفاء مقدم الطلب �أو عمالئه �أو امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو
عمالئه �أو ال�شخ�ص املرخ�ص له من تطبيق �أي من �أحكام هذه القواعد
كلياً �أو جزئياً� ،إما بنا ًء على طلب تتلقاه من �أي منهم �أو مببادرة منها.
املادة الرابعة :حق التظلم
يحق لأي �شخ�ص خا�ضع لهذه القواعد تقدمي تظلم �إىل اللجنة يف �ش�أن �أي
قرار �أو �إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
الباب الثاني
طلبات التسجيل
الف�صل الأول� :شروط الت�سجيل
املادة اخلام�سة :الت�سجيل
ي�شرتط لت�سجيل مقدم الطلب كم�ستثمر �أجنبي م�ؤهل ا�ستيفاء جميع
�شروط الت�سجيل املحددة يف املادة ( )6من هذه القواعد.
املادة ال�ساد�سة� :شروط الت�سجيل
�أ) فئات امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤهلة
 -1يجب �أن يكون مقدم الطلب م�ؤ�س�سة مالية ذات �شخ�صية اعتبارية
من �إحدى الفئات الآتية:
�أ) البنوك.
ب) �شركات الو�ساطة والأوراق املالية.
ج) مديري ال�صناديق.
د) �شركات الت�أمني.

 -2يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سات املالية امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية
(�أ )1/من هذه املادة مرخ�صاً لها من قبل هيئة تنظيمية (�أو خا�ضعة
لإ�شرافها ورقابتها) وم�ؤ�س�سة يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية
مماثلة للمعايري التي تطبقها الهيئة �أو مقبولة لديها .ولأغرا�ض هذه
الفقرة ،للهيئة وفقاً لتقديرها املح�ض حتديد ما �إذا كانت املعايري
التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايري التي تطبقها الهيئة �أو مقبولة
لديها ،وتزود الهيئة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف ممار�سة ن�شاط التعامل
بقائمة الدول التي تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري التي
تطبقها الهيئة �أو مقبولة لديها ،و�أي حتديث يطر�أ على تلك القائمة.
ب) حجم امل�ؤ�س�سة املالية
يجب �أن تبلغ قيمة الأ�صول التي يديرها مقدم الطلب
( )18,750,000,000ثمانية ع�شر �ألف و�سبع مئة وخم�سون مليون
ريال �سعودي �أو �أكرث (�أو ما يعادلها) ،وللهيئة خف�ض احلد الأدنى لتلك
الأ�صول �إىل (� )11,250,000,000أحد ع�شر �ألف ومئتني وخم�سني
مليون ريال �سعودي (�أو ما يعادلها).
 -2لأغرا�ض هذه القواعد ،ت�شمل الأ�صول التي يديرها مقدم الطلب
الآتي:
�أ) الأ�صول اململوكة ملقدم الطلب �أو جمموعته لأغرا�ض اال�ستثمار.
ب) الأ�صول التي يديرها مقدم الطلب �أو جمموعته حل�ساب �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص �آخرين.
ج) اخلربة اال�ستثمارية
يجب �أن يكون مقدم الطلب �أو �أي من تابعيه ممار�ساً لن�شاطات الأوراق
املالية واال�ستثمار فيها مدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
املادة ال�سابعة :املوافقة على العمالء
�أ) ال يجوز للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل اال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة
حل�ساب �أي من عمالئه مامل يكن العميل موافقاً عليه وفقاً لأحكام هذه
القواعد.
ب) ي�شرتط للموافقة على عميل م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل الآتي:
� -1أن يكون مقدم الطلب �أو امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل م�س�ؤو ًال عن �إدارة
�أموال العميل عند ا�ستثمارها يف الأ�سهم املدرجة.
� -2أن ال يكون العميل م�ستثمر ًا �أجنبياً م�ؤه ًال �أو عمي ًال موافقاً عليه لدى
م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل �آخر.
� -3أن يكون العميل �أياً من الآتي:
�أ) �صندوقاً ا�ستثمارياً م�ؤ�س�ساً يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية
مماثلة للمعايري التي تطبقها الهيئة �أو مقبولة لديها .ولأغرا�ض هذه
الفقرة ،للهيئة وفقاً لتقديرها املح�ض حتديد ما �إذا كانت املعايري
التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايري التي تطبقها الهيئة �أو مقبولة
لديها ،وتزود الهيئة الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف ممار�سة ن�شاط التعامل
بقائمة الدول التي تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري التي
تطبقها الهيئة �أو مقبولة لديها� ،إ�ضافة �إىل �أي حتديث يطر�أ على تلك
القائمة.
ب) م�ؤ�س�س ًة مالي ًة ت�ستويف جميع �شروط الت�سجيل املحددة يف املادة
( )6من هذه القواعد.
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هيئة ال�سوق املالية القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة ..تتمة
الف�صل الثاين� :إجراءات الت�سجيل
املادة الثامنة :طلب الت�سجيل
�أ) يجب �أن ُيقدم طلب الت�سجيل �إىل ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم وفقاً
لنموذج الطلب الذي حتدده الهيئة ،ويجب �أن يكون الطلب م�صحوباً
بامل�ستندات واملعلومات املطلوبة يف امللحق رقم ( )2.1من هذه القواعد.
ب) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم تقييم الطلب وفقاً للمعايري
والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثالث من هذا الباب.
املادة التا�سعة :ال�شروط الإ�ضافية التي يجب �أن
ي�ستوفيها مقدم الطلب الذي ي�ستثمر حل�ساب عمالئه
�أ) �إذا كان مقدم الطلب ينوي �أن ي�ستثمر �أموا ًال تعود لعميل �أو �أكرث من
عمالئه يف الأ�سهم املدرجة ،فيجب �أن ُيقدم طلب املوافقة على العمالء
املعنيني كعمالء موافق عليهم �إىل ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم وفقاً
لنموذج الطلب الذي حتدده الهيئة ،ويجب �أن يكون الطلب م�صحوباً
باملعلومات الإ�ضافية املطلوبة يف امللحق رقم ( )2.1من هذه القواعد
لتمكينه من تقييم مدى ا�ستيفاء العمالء الذين ينوي مقدم الطلب
اال�ستثمار حل�سابهم ل�شروط الت�سجيل ذات العالقة وفقاً لهذه القواعد.
ب) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم تقييم الطلب امل�شار �إليه يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة وفقاً للمعايري والإجراءات املن�صو�ص عليها يف
الف�صل الثالث من هذا الباب.
ج) تطبق الإجراءات ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف الف�صلني ()2
و( )3من هذا الباب (با�ستثناء املادة ( ))12ب�ش�أن الطلب امل�شار �إليه يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أن:
 -1الإ�شارة �إىل طلب الت�سجيل تكون �إ�شارة �إىل طلب املوافقة على
العمالء املعنيني كعمالء موافق عليهم.
 -2الإ�شارة �إىل قبول طلب الت�سجيل �أو رف�ضه تكون �إ�شارة �إىل قبول �أو
رف�ض طلب املوافقة على العمالء املعنيني كعمالء موافق عليهم.
 -3الإ�شارة �إىل ت�سجيل مقدم الطلب ،تكون �إ�شارة �إىل املوافقة على
العميل.
 -4الإ�شارة �إىل �شروط الت�سجيل تكون �إ�شارة �إىل �شروط املوافقة على
عميل.
املادة العا�شرة :دقة املعلومات وامل�ستندات املقدمة �إىل
ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َق ِّيم
�أ) يجب �أن تكون جميع املعلومات وامل�ستندات التي يقدمها مقدم الطلب
�إىل ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم كاملة و�صحيحة وحديثة وغري م�ضللة.
ب) يجب على مقدم الطلب �إ�شعار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم فور ًا ب�أي
تغريات جوهرية تطر�أ على املعلومات �أو امل�ستندات املقدمة �سابقاً.
الف�صل الثالث :تقييم الطلبات
املادة احلادية ع�شرة :اتخاذ القرار من قبل ال�شخ�ص
املرخ�ص له املُ َق ِّيم
�أ) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �أن يتخذ قرار ًا يف �ش�أن طلب
الت�سجيل خالل مدة ال تتجاوز � 5أيام من ت�سلم جميع املعلومات
وامل�ستندات املطلوبة وفقاً لهذه القواعد ،ما مل يتفق ال�شخ�ص املرخ�ص
له املُ َقيِّم ومقدم الطلب على خالف ذلك.
َ
ب) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُقيِّم عدم قبول طلب الت�سجيل �إال
بعد قيامه بالآتي:
 -1اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة للت�أكد من اكتمال و�صحة املعلومات
وامل�ستندات امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
 -2الت�أكد من �أن الطلب املقدم يتوافق مع املتطلبات املن�صو�ص عليها يف
هذه القواعد.
 -3الت�أكد من �أن مقدم الطلب (وعمالئه ،حيثما ينطبق) م�ستوفون
ل�شروط الت�سجيل ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف هذه القواعد.
املادة الثانية ع�شرة :اتفاقية تقييم امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل
�أ) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم عند قبوله طلب الت�سجيل
االتفاق مع مقدم الطلب على م�سودة اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل م�ستوفية للحد الأدنى من املتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه
املادة.
ب) يجب �أن تت�ضمن اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املتطلبات
الآتية كحد �أدنى:
� -1إقرار من مقدم الطلب ي�ؤكد ا�ستيفاءه �شروط الت�سجيل املن�صو�ص

عليها يف هذه القواعد.
 -2تعهد من مقدم الطلب بتوفري جميع املعلومات وامل�ستندات املطلوبة
مبوجب هذه القواعد لل�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم.
ً
َ
ُ
 -3تعهد من مقدم الطلب ب�إ�شعار ال�شخ�ص املرخ�ص له املقيِّم فورا ب�أي
ظروف �أو وقائع ت�ستوجب الإ�شعار مبوجب هذه القواعد.
� -4إقرار من مقدم الطلب ي�ؤكد فيه قبوله �إف�صاح ال�شخ�ص املرخ�ص
له املُ َقيِّم للهيئة �أو ال�سوق �أو �أي جهة حكومية �أخرى يف اململكة
مطلوب الإف�صاح لها مبوجب الأنظمة ذات العالقة عن �أي معلومات
�أو م�ستندات يت�سلمها مبوجب هذه القواعد �أو النظام ولوائحه التنفيذية
 -5تعهد من مقدم الطلب بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد
ال�سوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العالقة.
ج) يجب �أن تكون جميع املتطلبات املذكورة يف الفقرة (ب) من هذه
املادة بال�صيغة التي حتددها الهيئة.
املادة الثالثة ع�شرة� :إ�شعار الهيئة بالقرار املتخذ
حول الطلب
ً
َ
ُ
�أ) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املقيِّم �إ�شعار الهيئة كتابيا بقراره
املتخذ حول الطلب خالل يوم واحد من تاريخ ذلك القرار ،على �أن
يت�ضمن الإ�شعار بياناً يو�ضح الأ�سباب التي اتخذ القرار بنا ًء عليها
وذلك بال�صيغة التي حتددها الهيئة.
َ
ُ
ب) �إذا كان قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املقيِّم قبول طلب الت�سجيل،
وجب �أن يقدم للهيئة الآتي:
 -1املعلومات وامل�ستندات امل�شار �إليها يف الفقرات الفرعية (/1و)
و(/1ز) و(/1ط) و(/1ي) و(/1ك) من امللحق رقم ( )2.1من هذه
القواعد .و�إذا كان العميل �صندوقاً ا�ستثمارياً ،ف�إنه يكتفى لأغرا�ض
هذه الفقرة باملعلومات وامل�ستندات امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني
(/2ب )4/و(/2ب )5/من امللحق رقم ( )2.1من هذه القواعد.
 -2م�سودة اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل (حيثما ينطبق).
� -3إقرار ًا مكتوباً بال�صيغة التي حتددها الهيئة ي�ؤكد الآتي:
�أ) ا�ستيفاء مقدم الطلب (وعمالئه ،حيثما ينطبق) ل�شروط الت�سجيل
املن�صو�ص عليها يف هذه القواعد.
ب) االتفاق على م�سودة اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل مع
مقدم الطلب م�ستوفية للحد الأدنى من املتطلبات املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )12من هذه القواعد (حيثما ينطبق).
املادة الرابعة ع�شرة :مراجعة الهيئة
�أ) عند ت�سلم الهيئة جميع املعلومات وامل�ستندات ذات العالقة
واملطلوبة مبوجب املادة ( )13من هذه القواعد ،ت�شعر ال�شخ�ص
املرخ�ص له املُ َقيِّم بذلك كتابياً دون ت�أخري.
ب) �إذا كان قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم رف�ض طلب الت�سجيل،
ي�صبح ذلك القرار نهائياً من تاريخ ت�سلمه الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة.
ج) مع عدم الإخالل بالفقرة (د) من هذه املادة� ،إذا كان قرار ال�شخ�ص
املرخ�ص له املُ َقيِّم قبول طلب الت�سجيل ،ي�صبح القرار نهائياً بعد مرور
� 5أيام من تاريخ الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،مامل
ت�شعر الهيئة ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم كتابياً برف�ض ذلك القرار قبل
انتهاء املدة املحددة يف هذه الفقرة.
د) للهيئة فر�ض مدة �إ�ضافية ملراجعة قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم
بقبول طلب الت�سجيل بح�سب ما تراه منا�سباً ،و ُت�شعر الهيئة يف هذه
احلالة ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم بذلك كتابياً قبل انتهاء املدة املحددة
يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
هـ) ُت�شعر الهيئة ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم كتابياً خالل املدة
الإ�ضافية التي حددتها يف الإ�شعار املن�صو�ص عليه يف الفقرة (د) من
هذه املادة باملوافقة على قراره بقبول الت�سجيل �أو رف�ض ذلك القرار.
املادة اخلام�سة ع�شرة :الت�سجيل
�أ) �إذا �أ�صبح قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم بقبول طلب الت�سجيل
نهائياً ،ف�إن الهيئة ت�سجل مقدم الطلب لديها كم�ستثمر �أجنبي م�ؤهل
و ُت�شعر ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم بذلك كتابياً دون ت�أخري.
ب) �إذا كان قرار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم قبول طلب الت�سجيل ور�أت
الهيئة بعد فر�ضها مدة املراجعة الإ�ضافية وفقاً للفقرة (د) من املادة
( )14من هذه القواعد املوافقة على ذلك القرار ،ف�إن الهيئة ت�سجل مقدم
الطلب لديها كم�ستثمر �أجنبي م�ؤهل و ُت�شعر ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم
بذلك كتابياً خالل املدة الإ�ضافية املذكورة.

ج) ي�صبح مقدم الطلب م�ستثمر ًا �أجنبياً م�ؤه ًال من تاريخ ت�سجيله لدى
الهيئة.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :الإ�شعار بالت�سجيل �أو رف�ض
طلب الت�سجيل
َ
ُ
�أ) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املقيِّم �إ�شعار امل�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل كتابياً بت�سجيله لدى الهيئة وذلك خالل يوم واحد من ت�س ُّلم
ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إ�شعار الت�سجيل امل�شار �إليه يف املادة ()15
من هذه القواعد.
َ
ُّ
ُ
ب) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املقيِّم بعد ت�سلمه �إ�شعار الت�سجيل
امل�شار �إليه يف املادة ( )15من هذه القواعد القيام بالآتي:
 -1قبول امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل كعميل وفقاً لالئحة الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم.
 -2توقيع اتفاقية تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املتفق عليها مبوجب
املادة ( )12من هذه القواعد فور ًا ،و�إر�سال ن�سخة موقعة من تلك
االتفاقية �إىل الهيئة فور توقيعها من قِبل طرفيها.
ج) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إ�شعار مقدم الطلب كتابياً
برف�ض طلب الت�سجيل وذلك يف �أي من احلاالت الآتية:
 -1متى ما �أ�صبح قرار رف�ض طلب الت�سجيل نهائياً.
 -2متى ما ت�سلم ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إ�شعار الهيئة برف�ض
قراره باملوافقة على طلب الت�سجيل.
املادة ال�سابعة ع�شرة :االحتفاظ بال�سجالت
�أ) يجب على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل االحتفاظ باملعلومات
وامل�ستندات املطلوبة مبوجب هذه القواعد وتوفريها للهيئة عند طلبها
طوال فرتة ت�سجيله لديها.
ب) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم االحتفاظ باملعلومات
وامل�ستندات املطلوبة مبوجب هذه القواعد وتوفريها للهيئة عند
طلبها طوال فرتة ت�سجيل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل لديه .ويف حال
رف�ض طلب الت�سجيل �أو �إلغاء ت�سجيل م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل �أو �سحب
املوافقة من عميل موافق عليه مبوجب املادتني (� )26أو( )28من هذه
القواعد ،يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم االحتفاظ باملعلومات
وامل�ستندات املطلوبة مبوجب هذه القواعد مدة � 10سنوات من تاريخ
رف�ض طلب الت�سجيل �أو �إلغائه.
الف�صل الرابع :املتطلبات الالحقة للت�سجيل
املادة الثامنة ع�شرة :بداية التداول
�أ) ال يجوز للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل اال�ستثمار يف �أي من الأ�سهم
املدرجة مامل ي�ستوف الآتي:
� -1أن يكون لديه ح�ساب عميل.
� -2أن يكون لديه ح�ساب لدى مركز الإيداع.
� -3أي �شروط �أخرى تفر�ضها الهيئة.
ب) يجب �أن ي�ستويف املتطلبات الواردة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
جمي ُع عمالء امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املوافق عليهم.
املادة التا�سعة ع�شرة :املوافقة على عمالء جدد
للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل
تطبق الإجراءات ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف الف�صلني
( )2و( )3من هذا الباب (با�ستثناء املادة ( ))12عند طلب امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل املوافقة على عميل �-أو �أكرث -يرغب يف ا�ستثمار �أمواله
يف الأ�سهم املدرجة ،على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أن:
 -1الإ�شارة �إىل طلب الت�سجيل تكون �إ�شارة �إىل طلب املوافقة على
العمالء املعنيني كعمالء موافق عليهم.
 -2الإ�شارة �إىل قبول طلب الت�سجيل �أو رف�ضه تكون �إ�شارة �إىل قبول �أو
رف�ض طلب املوافقة على العمالء املعنيني كعمالء موافق عليهم.
 -3الإ�شارة �إىل ت�سجيل مقدم الطلب ،تكون �إ�شارة �إىل املوافقة على
العميل.
 -4الإ�شارة �إىل �شروط الت�سجيل تكون �إ�شارة �إىل �شروط املوافقة على
عميل.
الملحق 2.1
المعلومات والمستندات التي يجب أن يقدمها
مقدم الطلب
 -1املعلومات وامل�ستندات التي يجب �أن يقدمها مقدم
الطلب:
يجب �أن يقدم مقدم الطلب املعلومات وامل�ستندات الآتية �إىل
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قرارات وأنظمة
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هيئة ال�سوق املالية القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة ..تتمة
ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم وذلك بح�سب ال�صيغة التي حتددها الهيئة:
�أ) تفا�صيل ال�شكل القانوين ملقدم الطلب ومكان ت�أ�سي�سه ،على �أن تكون
مدعومة بن�سخ من امل�ستندات الر�سمية والقانونية ذات العالقة.
ب) و�صف لأعمال مقدم الطلب ون�شاطاته (ميكن �أن يكون الو�صف
مقتب�ساً من التقرير ال�سنوي ملقدم الطلب �أو �أي م�ستندات مماثلة� ،إال �أنه
يجب يف كل الأحوال �أن يت�ضمن الو�صف ت�أكيد ًا للمدة التي مار�س فيها
مقدم الطلب ن�شاطات الأوراق املالية واال�ستثمار فيها).
ج) �إثبات للو�ضع التنظيمي والرقابي الذي يخ�ضع له مقدم الطلب.
د) قائمة بجميع امل�سيطرين على مقدم الطلب ،وتقدمي معلومات عن
هوية كل م�سيطر وملكيته (حيثما ينطبق).
هـ) ن�سخة من �أحدث تقرير �سنوي واحل�سابات املوحدة ملقدم الطلب
(وجمموعته ،حيثما ينطبق).
و) هوية �أي تابع.
ز) تفا�صيل �أ�سماء احل�سابات �أو ال�شركات التابعة التي ي�ستثمر من
خاللها مقدم الطلب �أو �أحد تابعيه يف اململكة� ،إن وجدت.
ح) تفا�صيل عن جميع الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم الذين يكون مقدم الطلب
�أو �أحد تابعيه �أو �أحد عمالئه  -الذين يرغب يف احل�صول على موافقة
عليهم  -عمي ًال لديهم.
ط) تفا�صيل حول العقوبات القانونية �أو التنظيمية الآتية املفرو�ضة
على مقدم الطلب �أو �أي من تابعيه خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة
لتقدمي الطلب:
 -1تعليق �أو �سحب �أي رخ�صة �أو ت�صريح من قبل هيئة تنظيمية يف �أي
دولة� ،أو فر�ض �أي قيود جوهرية على تلك الرخ�صة �أو الت�صريح.
� -2أي جزاء �أو عقوبة جنائية �أو تنظيمية �أو مدنية مفرو�ضة نتيجة
لتعامل بناء على معلومات داخلية� ،أو تالعب� ،أو �أي خمالفة �أخرى
تتعلق ب�سلوكيات ال�سوق.
�إ�ضافة �إىل �إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود �أي عقوبات �أخرى تندرج
�ضمن هذه الفقرة فر�ضت عليه �أو �أي من تابعيه .و�إذا مل ُتفر�ض �أي
عقوبة قانونية �أو تنظيمية تندرج �ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب �أو
�أي من تابعيه خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،فعلى مقدم الطلب تقدمي
�إقرار بذلك.
ي) تفا�صيل حول �أي حتقيقات قائمة �أو معلقة �سواء كانت متعلقة
بق�ضايا جنائية �أم تنظيمية �أم مدنية.
ك) تفا�صيل حول �أي حاالت ُ�صلح �أو ت�سوية �سواء �أكانت متعلقة
بق�ضايا جنائية �أم تنظيمية �أم مدنية خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة
لتقدمي الطلب.
ل) القوائم املالية املراجعة من قِبل املحا�سبني القانونيني ملقدم الطلب
بح�سب املعايري املو�ضوعة من الهيئة التنظيمية ذات العالقة يف الدولة
التي ت�أ�س�س فيها مقدم الطلب ،على �أن تكون تلك القوائم املالية مو�ضحة
للمركز املايل احلايل ملقدم الطلب مبا يف ذلك ر�أ�س مال مقدم الطلب
وموارده املالية والدخل وامل�صروفات حتى تاريخ �إعداد القوائم املالية.
م) �إقرار بقبول مقدم الطلب �إف�صاح ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم عن �أي
معلومات يت�سلمها مبوجب هذه القواعد �أو النظام ولوائحه التنفيذية
للهيئة �أو ال�سوق �أو �أي جهة حكومية �أخرى يف اململكة مطلوب الإف�صاح
لها مبوجب الأنظمة ذات العالقة.
ن) �إقرار من مقدم الطلب ي�ؤكد فيه التزامه بالإف�صاح عن �أي معلومات
�أو م�ستندات تطلبها الهيئة �أو �أي جهة حكومية �أخرى يف اململكة مطلوب
الإف�صاح لها مبوجب الأنظمة ذات العالقة.
�س) �أي معلومات �أو م�ستندات �أو �إثباتات �أخرى قد تكون �ضرورية
لت�أكيد ا�ستيفاء �شروط الت�سجيل املحددة يف هذه القواعد.
املعلومات وامل�ستندات الإ�ضافية التي يجب تقدميها
من مقدم الطلب الذي ينوي ا�ستثمار �أموال تعود
لعمالئه يف الأ�سهم املدرجة:
�إذا كان مقدم الطلب ينوي ا�ستثمار �أموال تعود لعميل �أو �أكرث من
عمالئه يف الأ�سهم املدرجة ،وجب تقدمي املعلومات الآتية لكل عميل
يرغب مقدم الطلب يف احل�صول على موافقة عليه:
�أ) جميع املعلومات وامل�ستندات امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذا
امللحق متى ما انطبقت على العميل ذي العالقة.
ب) �إذا كان العميل �صندوقاً ا�ستثمارياً ،ف�إنه يكتفى لأغرا�ض الفقرة ()1
من هذا امللحق بتقدمي املعلومات الآتية:
 )1تفا�صيل مكان ت�أ�سي�س ال�صندوق.

� )2سيا�سة اال�ستثمار اخلا�صة بال�صندوق.
 )3قائمة بجميع امل�سيطرين على ال�صندوق ،وتقدمي معلومات عن هوية
كل م�سيطر وملكيته �إذا كان ذلك ينطبق.
 )4هوية �أي تابع.
 )5تفا�صيل �أ�سماء احل�سابات �أو ال�شركات التابعة التي ي�ستثمر من
خاللها ال�صندوق �أو �أحد تابعيه يف اململكة� ،إن وجدت.
� )6إقرار بقبول ال�صندوق �إف�صاح ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم عن �أي
معلومات يت�سلمها مبوجب هذه القواعد �أو النظام ولوائحه التنفيذية
للهيئة �أو ال�سوق �أو �أي جهة حكومية �أخرى يف اململكة مطلوب الإف�صاح
لها مبوجب الأنظمة ذات العالقة.
� )7إقرار من ال�صندوق ي�ؤكد فيه التزامه بالإف�صاح عن �أي معلومات �أو
م�ستندات تطلبها الهيئة �أو �أي جهة حكومية �أخرى يف اململكة مطلوب
الإف�صاح لها مبوجب الأنظمة ذات العالقة.
ج) ت�أكيد كتابي موقع عليه من الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالتوقيع نيابة
عن مقدم الطلب يت�ضمن الآتي:
� -1أن العميل املطلوب املوافقة عليه ي�ستويف �شروط الت�سجيل ذات
العالقة املحددة يف هذه القواعد.
� -2أن مقدم الطلب له ال�صالحية لإدارة �أموال العميل عند ا�ستثمارها
يف الأ�سهم املدرجة ،و�صالحية اتخاذ قرارات اال�ستثمار وفقاً لتقديره
املح�ض.
� -3أن مقدم الطلب �سي�شعر ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم فور حدوث �أي
تغريات يف �شروط �إدارته لأموال العميل قد تقل�ص �أو حتد من �صالحية
مقدم الطلب يف �إدارة �أموال العميل عند ا�ستثمارها يف الأ�سهم املدرجة.
الباب الثالث
االلتزامات المستمرة
املادة الع�شرون :التزام الأنظمة واللوائح
يجب على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل والعميل املوافق عليه ويف جميع
الأوقات التزام الأحكام ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف النظام
ولوائحه التنفيذية وقواعد ال�سوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات
العالقة.
املادة احلادية والع�شرون :قيود اال�ستثمار
�أ) تخ�ضع ا�ستثمارات امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني والعمالء املوافق
عليهم للقيود الآتية:
 -1ال يجوز للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �إ�ضافة �إىل تابعيه �أو العميل
املوافق عليه �إ�ضافة �إىل تابعيه متلك �أكرث من  %5من �أ�سهم �أي م�صدر
تكون �أ�سهمه مدرجة.
 -2يجب على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل الذي ي�ستثمر �أموا ًال تعود
لعميل موافق عليه عدم تنفيذ �أي عملية قد ينتج عنها متلك ذلك العميل
�إ�ضافة �إىل تابعيه �أكرث من  %5من �أ�سهم �أي م�صدر تكون �أ�سهمه مدرجة.
 -3ال ُي�سمح للم�ستثمرين الأجانب جمتمعني (بجميع فئاتهم �سواء
املقيمني منهم �أم غري املقيمني) متلك �أكرث من  %49من �أ�سهم �أي م�صدر
تكون �أ�سهمه مدرجة ،وت�شمل هذه الن�سبة �أي ا�ستثمارات عن طريق
اتفاقيات املبادلة.
 -4ال ُي�سمح للم�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني وعمالئهم املوافق عليهم
جمتمعني متلك �أكرث من  %20من �أ�سهم �أي م�صدر تكون �أ�سهمه مدرجة.
 -5ال ُي�سمح للم�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني وعمالئهم املوافق عليهم
جمتمعني متلك �أكرث من  %10من القيمة ال�سوقية للأ�سهم ال�صادرة عن
جميع امل�صدرين املدرجة �أ�سهمهم ،وت�شمل هذه الن�سبة �أي ا�ستثمارات
عن طريق اتفاقيات املبادلة.
 -6القيود النظامية الأخرى اخلا�صة بتملك الأجانب يف �شركات
امل�ساهمة.
 -7القيود املن�صو�ص عليها يف الأنظمة الأ�سا�سية لل�شركات املدرجة �أو
�أي تعليمات ت�صدرها اجلهات الإ�شرافية والرقابية وتخ�ضع لها تلك
ال�شركات.
ً
ب) تن�شر ال�سوق على موقعها الإلكرتوين-وفقا ملا حتدده الهيئة يف هذا
ال�ش�أن -املعلومات الآتية:
� -1إح�صائية تعك�س ن�سب امللكية املذكورة يف الفقرات الفرعية (�أ)3/
و(�أ )4/و(�أ )5/من هذه املادة.
 -2القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني (�أ )6/و(�أ )7/من هذه
املادة ،وفقاً للمعلومات التي تت�سلمها ال�سوق من ال�شركات املدرجة يف
هذا ال�ش�أن.

املادة الثانية والع�شرون :تغيري ال�شخ�ص املرخ�ص له
املُ َق ِّيم الذي يتعامل معه امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل
�أ) يجب على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أن يكون متعام ًال مع �شخ�ص
مرخ�ص له ُم َقيِّم طاملا كان م�سج ًال لدى الهيئة .وال يجوز للم�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل �أن يتعامل مع �أكرث من �شخ�ص مرخ�ص له ُم َقيِّم يف وقت
واحد.
ب) لأغرا�ض هذه القواعد ،يعد امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل متعامالً
مع ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إذا وقع معه اتفاقية تقييم امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل وكانت تلك االتفاقية نافذة و�سارية املفعول.
ج) ال ُيلغى ت�سجيل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل ب�سبب انتهاء اتفاقية
تقييم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو ف�سخها من قبل �أي من طرفيها،
�شريطة �أن يتعامل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل مع �شخ�ص مرخ�ص له ُم َقيِّم
بديل خالل � 10أيام من تاريخ انتهاء االتفاقية �أو ف�سخها ،ويجب على
ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم البديل يف هذه احلالة �إ�شعار الهيئة بذلك
كتابياً دون ت�أخري و�إر�سال ن�سخة موقعة من اتفاقية تقييم امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل �إليها.
د) �إذا مل يتمكن امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل من التعامل مع �شخ�ص
مرخ�ص له ُم َقيِّم بديل خالل املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من
هذه املادة ،فعليه �إ�شعار الهيئة بذلك كتابياً دون ت�أخري .وللهيئة يف هذه
احلالة منح امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل مهلة �إ�ضافية �أو �إلغاء ت�سجيله.
املادة الثالثة والع�شرون :متطلبات الإف�صاح
�أ) يجب على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل الإف�صاح عن املعلومات
وامل�ستندات امل�شار �إليها يف امللحق رقم ( )3.1من هذه القواعد لل�شخ�ص
املرخ�ص له املُ َقيِّم الذي يتعامل معه وذلك ب�شكل �سنوي.
ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه املادة ،يجب على امل�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل �إ�شعار ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم الذي يتعامل معه فور ًا عند
وقوع �أي من الأحداث التي توجب الإ�شعار الفوري وفقاً للملحق رقم
( )3.1من هذه القواعد.
ج) �إذا وقعت �أي من الأحداث التي توجب الإ�شعار الفوري وفقاً
للملحق رقم ( )3.1من هذه القواعد ور�أى امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل -
ب�شكل معقول � -أن الإف�صاح عن ذلك احلدث لل�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم
وفقاً للفقرة (ب) من هذه املادة قد ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار ب�شكل جوهري
بن�شاطات امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل و�أعماله �أو ن�شاطات �أي طرف ثالث
و�أعماله ،فللم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �إ�شعار الهيئة باحلدث فور وقوعه
بد ًال من الإ�شعار املطلوب مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة.
د) يجب على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل تزويد الهيئة دون ت�أخري ب�أي
معلومات �أو م�ستندات �أو تو�ضيح كتابي تطلبه.
هـ) يجب �أن تكون جميع الإ�شعارات واملعلومات وامل�ستندات املف�صح
عنها لل�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �أو للهيئة مبوجب هذه املادة كاملة
و�صحيحة وحديثة وغري م�ضللة.
الملحق 3.1
المعلومات والمستندات التي يجب على
المستثمرين األجانب المؤهلين اإلفصاح عنها
م َ
قيِّم
للشخص المرخص له ال ُ
 -1املعلومات وامل�ستندات التي يجب الإف�صاح عنها
�سنوي ًا
�أ) ن�سخة من التقرير ال�سنوي واحل�سابات املوحدة للم�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل (وعمالئه املوافق عليهم ،حيثما ينطبق).
ب) �أي تغريات جوهرية يف املعلومات التي قدمها امل�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل وفقاً للملحق رقم ( )2.1من هذه القواعد �أو �أي تغريات جوهرية
لأي معلومات �أخرى قدمها امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل بخ�صو�ص
ت�سجيله �أو الإبقاء عليه �أو بخ�صو�ص املوافقة على �أحد عمالئه.
 -2الأحداث التي توجب الإ�شعار الفوري
�أ) البدء يف �إجراءات �إع�سار �ضد امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من
عمالئه املوافق عليهم يف �أي دولة.
ب) البدء يف �إجراءات جنائية �أو �إجراءات تنظيمية �ضد امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه املوافق عليهم يف �أي دولة.
ج) �أي خمالفة فعلية �أو حمتملة من قبل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو
�أي من عمالئه املوافق عليهم لقيود اال�ستثمار امل�شار �إليها يف الفقرات
الفرعية (�أ )1/و(�أ )2/و(�أ )6/و(�أ )7/من املادة ( )21من هذه
القواعد.
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هيئة ال�سوق املالية القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة ..تتمة
د) �أي خمالفة فعلية �أو حمتملة من قبل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو
�أي من عمالئه املوافق عليهم لأي التزام مفرو�ض عليهم مبوجب هذه
القواعد.
هـ) عندما ي�صبح امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه املوافق
عليهم عمي ًال لدى �شخ�ص مرخ�ص له �آخر لغر�ض اال�ستثمار يف الأ�سهم
املدرجة.
و) �أي تغريات جوهرية قد ت�ؤثر يف و�ضع امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو
ن�شاطاته تكون متعلقة ب�أي من الآتي:
� -1أعمال امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو عمالئه املوافق عليهم.
 -2احلالة النظامية �أو الرخ�ص املمنوحة للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو
�أي من عمالئه املوافق عليهم يف دولة الت�أ�سي�س.
 -3هوية امل�سيطرين على امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه
املوافق عليهم.
ز) علم امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أن �أياً من �شروط الت�سجيل املن�صو�ص
عليها يف هذه القواعد مل تعد م�ستوفاة �أو قد ال تكون م�ستوفاة م�ستقب ًال
من قبله �أو �أي من عمالئه املوافق عليهم.
ح) �أي تغيريات هيكلية للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو لعمالئه املوافق
عليهم.
الباب الرابع
التزامات األشخاص المرخص لهم
املادة الرابعة والع�شرون :التزامات ال�شخ�ص املرخ�ص
له وال�شروط الواجب توافرها فيه
�أ) ال يجوز لل�شخ�ص املرخ�ص له درا�سة �أي طلبات ت�سجيل وفقاً لهذه
القواعد �أو التعامل مع �أي م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل مامل يكن ذلك ال�شخ�ص
مرخ�صاً له مبمار�سة ن�شاط التعامل.
ب) ال يجوز لل�شخ�ص املرخ�ص له قبول م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل كعميل
لغر�ض اال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة مامل يت�أكد من ت�سجيله لدى الهيئة
وفقاً لهذه القواعد.
ً
ج) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له الذي كان طرفا يف اتفاقية تقييم
امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �إ�شعار الهيئة كتابياً فور انتهاء تلك االتفاقية
�أو ف�سخها.
د) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له ويف جميع الأوقات التزام الأحكام
ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد
ال�سوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العالقة.
هـ) للهيئة فر�ض �أي �شروط �أو قيود تراها منا�سبة على الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم فيما يتعلق بتعامالتهم مع امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني.
و) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم دفع املقابل املايل الذي
حتدده الهيئة لت�سجيل مقدمي الطلبات �أو املوافقة على العمالء.
املادة اخلام�سة والع�شرون :مراقبة امل�ستثمرين
الأجانب امل�ؤهلني
�أ) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم الذي يتعامل مع م�ستثمر
�أجنبي م�ؤهل �إجراء املراجعة الالزمة ب�شكل �سنوي للت�أكد من ا�ستيفاء
ذلك امل�ستثمر (وعمالئه املوافق عليهم� ،إن وجدوا) ل�شروط الت�سجيل
ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف هذه القواعد ،والت�أكد كذلك من
التزامهم جميع متطلبات هذه القواعد.
ب) �إذا ات�ضح لل�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �أن امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل
الذي يتعامل معه (�أو �أحد عمالئه املوافق عليهم� ،إن وجدوا) مل يعد
م�ستوفياً ل�شروط الت�سجيل ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف هذه
القواعد �أو �أنه خالف �أياً من متطلباتها ،فعلى ال�شخ�ص املرخ�ص له
املُ َقيِّم �إ�شعار الهيئة بذلك كتابياً دون ت�أخري.
ج) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إ�شعار الهيئة كتابياً فور
علمه باملعلومات الآتية فيما يتعلق ب�أي م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل يتعامل
معه:
 -1تفا�صيل البدء يف �إجراءات �إع�سار �ضد امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو
�أي من عمالئه املوافق عليهم يف �أي دولة.
 -2تفا�صيل البدء ب�أي �إجراءات جنائية �أو �إجراءات تنظيمية �ضد
امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه املوافق عليهم يف �أي دولة.
 -3عندما ي�صبح امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه املوافق
عليهم عمي ًال لدى �شخ�ص مرخ�ص له �آخر لغر�ض اال�ستثمار يف الأ�سهم
املدرجة.

� -4أي تغيريات هيكلية للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو لعمالئه املوافق
عليهم.
� -5أي تغيريات جوهرية يف املعلومات التي قدمها امل�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل مبوجب الفقرات الفرعية (/1و) و (/1ز) و (/2ب )4/و
(/2ب )5/من امللحق رقم ( )2.1من هذه القواعد.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون� :إلغاء ت�سجيل امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل �أو �سحب املوافقة من �أي من عمالئه
املوافق عليهم
�أ) �إذا تلقى ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم طلباً من امل�ستثمر الأجنبي
امل�ؤهل ب�إلغاء ت�سجيله �أو �سحب املوافقة من عميله املوافق عليه ،فعلى
ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إر�سال طلب بذلك للهيئة («طلب �إلغاء �أو
�سحب»).
ب) �إذا كان طلب الإلغاء �أو ال�سحب يتعلق ب�إلغاء ت�سجيل امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل ،وجب �أن يكون الطلب م�صحوباً بت�أكيد من امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل ب�أنه وعمالئه املوافق عليهم ال ميلكون �أي �أ�سهم
مدرجة .و�إذا كان الطلب يتعلق ب�سحب املوافقة من عميل �أو �أكرث من
عمالء امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املوافق عليهم ،وجب �أن يكون الطلب
م�صحوباً بت�أكيد من امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل ب�أن العمالء مو�ضوع
الطلب ال ميلكون �أي �أ�سهم مدرجة.
ج) للهيئة �إ�صدار �إ�شعار برف�ض طلب الإلغاء �أو ال�سحب املقدم مبوجب
الفقرة (�أ) من هذه املادة خالل يومني من ت�سلم الطلب مع بيان �أ�سباب
الرف�ض.
د) �إذا مل ت�صدر الهيئة �إ�شعار ًا مبوجب الفقرة (ج) من هذه املادة خالل
يومني من ت�سلم طلب الإلغاء �أو ال�سحب من ال�شخ�ص املرخ�ص له
املُ َقيِّم ،ف�إن �إلغاء ت�سجيل امل�ستثمر االجنبي امل�ؤهل (�أو �سحب املوافقة
من عميله املوافق عليه ،بح�سب احلال) يكون نافذ ًا.
هـ) يجب على ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم �إ�شعار مقدم طلب الإلغاء �أو
ال�سحب برف�ض طلبه �أو نفاذه بح�سب احلال.
املادة ال�سابعة والع�شرون� :صالحيات الهيئة فيما
يتعلق بالأ�شخا�ص املرخ�ص لهم املتعاملني مع
امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني
�أ) للهيئة �أن متنع مبوجب �إ�شعار كتابي �أي �شخ�ص مرخ�ص له من
التعامل مع امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني.
ب) للهيئة �أن تطلب من ال�شخ�ص املرخ�ص له تزويدها دون ت�أخري ب�أي
معلومات �أو م�ستندات �أو تو�ضيح كتابي لتعامالت ال�شخ�ص املرخ�ص
له مع امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني.
ج) للهيئة طلب ح�ضور ال�شخ�ص املرخ�ص له� ،أو من ميثله� ،أمامها
للإجابة عن �أي �أ�سئلة و�شرح �أي م�س�ألة ترى الهيئة �أن لها عالقة
بتعامالته مع امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني.
د) تنتقل حقوق ال�شخ�ص املرخ�ص له املُ َقيِّم املتعلقة بتعامله مع �أي
م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل �إىل الهيئة مبوجب �إ�شعار كتابي موجه لل�شخ�ص
املرخ�ص له املُ َقيِّم وامل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املعني متى ما ر�أت الهيئة
وجود ظروف طارئة ت�ستدعي ذلك.
الباب الخامس
صالحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين
األجانب المؤهلين
املادة الثامنة والع�شرون� :صالحيات الهيئة فيما
يتعلق بامل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني والعمالء
املوافق عليهم
�أ) �إذا ر�أت الهيئة �أن �إحدى احلاالت املذكورة يف الفقرة (د) من هذه
املادة قد حتققت �أو قد تتحقق فيما يتعلق مب�ستثمر �أجنبي م�ؤهل �أو �أي
من عمالئه املوافق عليهم فللهيئة:
� -1أن تطلب من امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل تقدمي �أي تو�ضيح كتابي �أو
معلومات �أو م�ستندات تراها �ضرورية للتحقق من احلالة ذات العالقة.
 -2طلب ح�ضور امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو من ميثله �أمام الهيئة
للإجابة عن �أي �أ�سئلة و�شرح �أي م�سائل ترى الهيئة �أنها ذات عالقة.
� -3إجراء �أي ا�ستق�صاء تراه منا�سباً.
 -4اتخاذ �أي �إجراء للت�أكد من �صحة �أي معلومات مقدمة من امل�ستثمر
الأجنبي امل�ؤهل ،مبا يف ذلك من خالل التوا�صل مع الهيئات التنظيمية
اخلارجية.

 -5تعليق ت�سجيل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو منعه من ا�ستثمار �أموال
تعود لواحد �أو �أكرث من عمالئه املوافق عليهم لفرتة معينة.
� -6إلغاء ت�سجيل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل� ،أو �سحب املوافقة من �أي
من عمالئه املوافق عليهم.
 -7منع امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل من ا�ستثمار �أموال تعود لواحد �أو
�أكرث من عمالئه املوافق عليهم يف الأ�سهم املدرجة.
 -8ممار�سة �أي من �صالحياتها الأخرى وفقاً للنظام.
ب) يكون تعليق الت�سجيل �أو �إلغا�ؤه �أو منع اال�ستثمار بالنيابة عن
العمالء املوافق عليهم �أو �سحب املوافقة منهم مبوجب الفقرات الفرعية
(�أ� )5/أو (�أ� )6/أو (�أ )7/من هذه املادة نافذ ًا فور �إر�سال الهيئة �إ�شعاراً
كتابياً بذلك �إىل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو ال�شخ�ص املرخ�ص له ذي
العالقة.
ُ
ِّ
ج) للهيئة ن�شر هوية �أي م�ؤ�س�سة مالية عُ لق ت�سجيلها �أو �ألغي �أو
ُ�سحبت املوافقة منها مبوجب هذه املادة.
د) ت�شمل احلاالت امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة الآتي:
 -1عدم اال�ستمرار يف ا�ستيفاء ال�شروط وااللتزامات واملتطلبات
املن�صو�ص عليها يف هذه القواعد �سواء من امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أم
�أي من عمالئه املوافق عليهم.
 -2عدم ا�ستيفاء امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل ملتطلبات الفقرة (�أ) من
املادة الثامنة ع�شرة من هذه القواعد خالل  60يوماً من تاريخ ت�سجيله.
 -3عدم ا�ستيفاء العميل املوافق عليه ملتطلبات الفقرة (�أ) من املادة
الثامنة ع�شرة من هذه القواعد خالل  60يوماً من تاريخ املوافقة عليه.
 -4حدوث �أي حالة �إع�سار للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو لأي من عمالئه
املوافق عليهم.
 -5خمالفة امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه املوافق عليهم
لأي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية �أو �أي
�أنظمة �أخرى يف اململكة.
 -6ح�صول امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل على ت�سجيله �أو املوافقة على �أي
من عمالئه بناء على معلومات غري كاملة �أو خاطئة �أو غري حديثة �أو
م�ضللة.
 -7فر�ض عقوبات تنظيمية �أو قانونية جوهرية يف �أي دولة على
امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو �أي من عمالئه املوافق عليهم.
� -8أي تغيريات هيكلية للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �أو لعمالئه املوافق
عليهم .
� -9أي حالة �أخرى ترى الهيئة �ضرورتها حلماية امل�ستثمرين �أو
احلفاظ على �سري عمل ال�سوق املالية يف اململكة.
هـ) ال يجوز للم�ستثمر الذي �أُلغي ت�سجيله (�أو عُ ِّلق) �شراء �أ�سهم مدرجة
(�سواء �أكانت حل�سابه اخلا�ص �أم حل�ساب �أي من عمالئه املوافق
عليهم) بعد �إلغاء الت�سجيل �أو تعليقه.
و) ال يجوز للم�ستثمر الذي �أُلغي ت�سجيله (�أو عُ ِّلق) الت�صرف يف �أي
�أ�سهم مودعة يف ح�سابه لدى مركز الإيداع (�أو يف ح�ساب �أي من عمالئه
املوافق عليهم) بعد �إلغاء الت�سجيل �أو تعليقه �إال بعد احل�صول على
موافقة الهيئة ال�سابقة.
ز) ال يجوز للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل �شراء �أ�سهم مدرجة حل�ساب
عميله الذي ُ�سحبت املوافقة منه.
ح) ال يجوز للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل الذي ُ�سحبت املوافقة من عميله
الت�صرف يف �أي �أ�سهم مودعة يف ح�ساب ذلك العميل لدى مركز الإيداع �إال
بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
ط) ال يجوز للم�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل الذي ُمنع من ا�ستثمار �أموال
تعود لعميله املوافق عليه يف الأ�سهم املدرجة �شراء �أ�سهم مدرجة
حل�ساب ذلك العميل� ،أو الت�صرف يف �أي �أ�سهم مودعة يف ح�ساب ذلك
العميل لدى مركز الإيداع �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
الباب السادس
أحكام ختامية
املادة التا�سعة والع�شرون :الن�شر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ 1436-8-14هـ املوافق
2015-6-1م.
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حكومية
إعالنات

 gوزارة الــــــــدفـــــــاع
اسم الجهة
المعلنة

قيادة القوات الجوية الملكية السعودية
اإلدارة العامة
لألشغال
العسكرية

إدارة مدينة
الملك
عبدالعزيز
العسكرية
للتشغيل
والصيانة
بتبوك

 -1تأمني وتركيب األنظمة
األمنية املدمجة املتطورة
 -2صيانة ونظافة قاعدة
الرياض اجلوية بالقطاع
األوسط
 -3تقدمي خدمة غسيل وكي
مالبس الطلبة املستجدين
 -4توريد وتركيب نظام مركز
الوثائق واحملفوظات
 -5استكمال املرحلة الثانية
لتأهيل الكيابل واملغذيات
الكهربائية بقاعدة امللك فيصل
اجلوية بالقطاع الشمالي

تأجيل موعد فتح مظاريف
منافسة ( تأمني احملروقات
والزيوت وخدمات الغسيل
والتشحيم للسيارات التابعة
للقوات البحرية امللكية
السعودية ملدة (ثالث) سنوات

 -1إنشاء بوابات – مواقف
مضللة للسيارات – سكن
للحراس بجدة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

36/65

23.000

1436/9/8هـ

1436/9/8هـ

36/66

25.000

1436/10/17هـ

1436/10/17هـ

36/67

3000

1436/9/11هـ

1436/9/11هـ

36/68

8000

1436/9/12هـ

1436/9/12هـ

36/69

6000

1436/9/13هـ

1436/9/13هـ

18/3/1/14/5

87/12/1

1000

10.000

إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن

 -3إنشاء البنية التحتية
ومستودعات بجدة

326/5/1أ

10.000

 -1تنفيذ أعمال إنشاء سور
خارجي من اخلرســـانة
املسبقة التجهيز ملعهد سالح
املدرعات باملنطقة الشمالية
الغربية

2015/13

 -2تنفيذ أعمال حفر عدد ()2
بئر مياه إرتوازي لـزوم كل من
محطة مياه معهد ســـالح
املدرعــات ومحطة مياه
معسكر البـدر باملنطقة
الشمالية الغربية

2015/14

500

 -1إعادة تأهيل ودهان وترميم
ملباني مبدينة امللك خالد
العسكرية (املرحلة األولى)

436/85/11

7000

 -2تأمني شاحنات نفايات
(بيك أب)

436/86/11

1000

 -3األعمال التكميلية ملبنى
السجن العسكري  -املرحلة
الثانية  -مبدينة امللك خالد
العسكرية

436/87/11

 -4استبدال املكيفات ملباني
الضيافة امللكية مبدينة امللك
خالد العسكرية

436/88/11

8000

 -5توريد وتركيب سيراميك
مبدينة امللك خالد العسكرية

436/89/11

5000

 -6حتديث قاعدة بيانات
وأنظمة احلاسب اآللي واخلادم
الرئيسي بإدارة التشغيل
والصيانة مبدينة امللك خالد
العسكرية

436/90/11

1436/8/30هـ

1436/9/11هـ

1436/9/1هـ

1436/9/12هـ

500

1436/9/6هـ

1436/9/6هـ

المنافسة
 -1استئجار وسائل نقل
(باصات) بسائقيها سعة ()49
شخص لتفويج احلجاج من
(مواقف حجز السيارات -احلرم
 منى  -عرفات  -مزدلفة-منى  -احلرم  -مواقف حجز
السيارات)
 -2تأمني اإلعاشة املطهية
وغير املطهية حلجاج مخيمات
وزارة الدفاع لعام (1436هـ)
باملشاعر املقدسة
 -3إنشاء بركسات مع البنية
التحتية ملعسكر املغمس
 -4تأمني وتوريد أدوات ومعدات
مطافي

مركز األمير
سلطان
لمعالجة
أمراض
وجراحة
القلب

 -1صيانة برنامج أرشفة
عمليات القسطرة وتصوير
األشعة ملدة ( )5سنوات
 -2توريد لوازم اخملتبر
( )3سنوات 2015
 -3توريد لوازم األسنان 2015
 -4توريد لوازم بنك الدم
ملدة (  ) 3سنوات 2015
 -1إحلاقية الدعامات القلبية
 -2توريد مستلزمات مكتبية
للمركز
 -3مكافحة احلشرات للمباني
التابعة للمركز

هيئة
توريد وتركيب نظام االتصاالت
اإلمدادات
التكتيكي الالسلكي ()UHF
والتموين
متعدد القنوات مبجموعة
بقوات الدفاع
الدفاع اجلوي السادسة
الجوي

رقمها

436/26

قيمة
الكراسة

اسم الجهة
المعلنة

1436/9/12هـ

1436/9/12هـ

المنافسة
 -1حمالة جمرك ميناء جازان

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/9/6هـ
436/27

2000

436/28

2000

436/29

1000

/23ب
1436/18/

1436/41/31

3000

2000

1436/42/31

5000

1436/43/31

5000

1436/44/31

5000

1436/9/5هـ

1436/8/28هـ

1436/10/18هـ

وزارة البترول
والثروة
المعدنية

مشروع تطوير وصيانة أجهزة
وبرامج دراسة حقول الزيت
والغاز

1436/9/6هـ

1436/8/29هـ

1436/10/19هـ

1436/15/28

1000

1436/9/12هـ

1436/16/28

500

1436/9/13هـ

1436/9/14هـ

1436/17/28

500

1436/9/14هـ

1436/9/15هـ

36/44

2000

1436/9/5هـ

رقمها

قيمة
الكراسة

6
1437/1436/

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1000

1436/9/5هـ

رقمها

1436/9/6هـ

g

2000

1436/8/28هـ

 gوزارة البرتول والثروة املعدنية
اسم الجهة
المعلنة

1436/9/6هـ

1436/9/13هـ

 -2تأجيل موعد منافسة
عملية األعمال التكميلية ملبنى
الوسائل الرقابية ومستودعات
27
املهربات واملتروكات بجمرك
1437/1436/
مطار األمير محمد بن عبدالعزيز
الدولي – املدينة املنورة

المنافسة

موعد فتح
المظاريف

2000

 gوزارة املاليــــــة

2000

7000

مجمع الملك
فهد الطبي
العسكري
بالظهران

1

g

إدارة التشغيل
التأثيث املكتبي ملشروع
والصيانة
باإلدارة العامة توسعة مبنى اإلدارة العامة
للخدمات الطبية للقوات
للخدمات
الطبية
املسلحة بالرياض
للقوات
(مرحلة ثانية)
المسلحة

مصلحة الجمارك العامة

 -2إنشاء مباني جاهزة بجدة

326/5/1

10.000

1436/7/29هـ

1436/8/20هـ

اسم الجهة
المعلنة

إدارة التشغيل والصيانة بالطائف

القوات
البحرية
الملكية
السعودية
قاعدة الملك
سلمان
لإلسناد
البحري
بالرياض
مركز
التشغيل
والصيانة

المنافسة

 22مايو 2015م

قيمة
الكراسة
1000

موعد فتح
المظاريف
1436/9/5هـ

1436/8/28هـ

g

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1436/8/27هـ

موعد فتح
المظاريف
1436/8/28هـ

2
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حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gوزارة الــداخليــــــة
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

39/36/53/1

1000

 -1صيانة ونظافة نادي ضباط
قوات األمن اخلاصة ومقار
ضباط خفر

قوات األمن الخاصة

1000

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

1/4/9
 -2تأمني خيام مقاومة للحريق
1436/36/هـ

1000

1436/9/6هـ

1436/9/7هـ

 -3تأمني نظام إتصال فضائي
محمول بكامل ملحقاته

1/4/9
1436/38/هـ

1500

1436/9/13هـ

1436/9/14هـ

 -4إنشاء سور وأبراج حراسة
ملستودعات القوات مبدينة
األمير نايف األمنية بصلبوخ

1/4/9
1436/39/هـ

2000

 -5توريد وتركيب جتهيزات
احلماية اإللكترونية واآللية
1/4/9
ملستودعات األسلحة والذخيرة
1436/40/هـ
مبدينة األمير نايف األمنية
(املرحلة األولى)
توريد سيارات لألحوال املدنية

المديرية العامة للمباحث
المديرية العامة لحرس الحدود

 -1توريد وتركيب حواجز
خرسانية وشبك معدني
وأسالك شائكة بأحد املباني
التابعة لهذه الوزارة مبنطقة
القصيم
 -2استكمال ومعاجلة
املالحظات اخلاصة مبشروع
إضافات وحتسينات مبشعر
عرفة
 -3إضافة مستودعات بأحد
املواقع التابعة لهذه الوزارة
مبنطقة حائل
 -4توريد وتركيب حواجز
خرسانية وشبك حماية بأحد
املباني التابعة لهذه الوازرة
مبحافظة الطائف
 -1توريد وتركيب خزانات
ومحطات تعبئة وقود في
مطار البطحاء
 -2صيانة طرق دوريات حرس
احلدود مبنطقة تبوك  /قطاعات
( حالة عمار –حقل-شمال
مقنا ) مشروع رقم ( ) 6
 -3توريد أحبار وطابعات أحادية
اللون شبكية
 -4توريد أحبار وطابعات ليزر
ملونة ومتعددة الوظائف شبكية
 -5توريد أجهزة حاسب آلي
مكتبية وملحقاتها للمناطق
اجلنوبية

1436/15

1436/9/18هـ

1436/9/19هـ

2000

1436/9/20هـ

1436/9/21هـ

2000

1436/9/14هـ

1436/9/15هـ

981

500

983

1000

980

1500

982

500

28/436/97

2000

1436/9/11هـ

1436/9/4هـ
23/436/98

2000

5/436/99

1500

5/436/100

1500

5/436/101

1500

 -1توريد وتركيب وتشغيل
موزعات شبكية إلدارة سجون
منطقة الرياض والفروع
التابعة لها

60
1437/36/هـ

1500

 -2توريد وتركيب مكبرات
صوت وملحقاتها للمساجد
واملصليات بالسجون

61
1437/36/هـ

1000

1436/9/6هـ

1436/9/12هـ

1436/9/5هـ

1436/9/7هـ

فرع اإلدارة
العامة
للمجاهدين
بمنطقة
نجران
فرع
المجاهدين
بالمنطقة
الشرقية

اإلدارة العامة للخدمات الطبية

المديرية
العامة
للسجون

1/4/9
1436/35/هـ

إمارة منطقة الجوف

األحوال
المدنية

1436/8/29هـ

1436/8/29هـ

المديرية العامة للجوازات

الديوان العام
اإلدارة العامة
للشؤون
تأمني وتوريد وتركيب محطات
اإلدارية
اتصال السلكية في محافظة
والمالية
جدة  -املرحلة الثانية
وحدة
المنافسات
والعقود

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

كلية الملك
فهد األمنية

93
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g
المنافسة
 -1تأجيل موعد منافسة
عملية تشغيل وصيانة شبكة
احلاسب اآللي واألنظمة املالية
واإلدارية باملديرية العامة
للجوازات وفروعها
 -2تأجيل موعد منافسة
عملية تأمني مالبس وجتهيزات
عسكرية
 -3تأجيل موعد منافسة
عملية توريد األحبار وصيانة
آالت التصوير والطابعات
وفرامات الورق للمديرية العامة
للجوازات وفروعها باململكة
 -1صيانة ونظافة مباني قصر
وضيافة صاحب السمو امللكي
أمير منطقة اجلوف
 -2صيانة ونظافة مباني
محافظة دومة اجلندل واملراكز
التابعة لها
 -3صيانة ونظافة مباني
محافظة طبرجل واملراكز
التابعة لها
 -4تأمني سيارات إلمارة
منطقة اجلوف
 -5صيانة وتشغيل احلاسب
بإمارة منطقة اجلوف
 -6صيانة ونظافة مباني
محافظة القريات واملراكز
التابعة لها

رقمها

36/43

36/44

36/45

قيمة
الكراسة

1000

3000

2000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

1436/9/5هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

1436/9/7هـ

500

500

500

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

500
200
500

تأمني محروقات وزيوت
وتشحيم وغسيل سيارات فرع
اإلدارة مبنطقة جنران ومحافظة
شرورة والفرق التابعة لها

200

متعهد إلنشاء عدد ( )2غرف
كهرباء ألراضي اجملاهدين
باألحساء وحفر الباطن

500

 -1مشروع صيانة وتشغيل
نظام املعلومات الصحية
()OMIS

13/33/12

5000

 -2اللوازم الطبية والوقائية
التابعة لإلدارة العامة
للخدمات الطبية بوزارة
الداخلية لعام 1436هـ

14/33/12

1000

 -3صيانة األجهزة واملعدات
الطبية باملراكز الصحية
التابعة لإلدارة العامة
للخدمات الطبية لعام1436هـ

15/33/12

2000

 -1منافسة تأمني وتوريد
التجهيزات املكتبية والتقنية

1436/17

1000

 -2منافسة صيانة النظام اآللي
ملكتبة امللك سلمان األمنية
وقاعدة معلومات املرصد األمني

1436/18

1436/8/28هـ

1436/9/11هـ

1436/9/4هـ

1436/9/7هـ

1436/9/11هـ

1436/9/6هـ

1436/8/29هـ

1436/9/12هـ

1436/9/5هـ

1436/9/8هـ

1436/9/12هـ

1436/9/7هـ

500

 gوزارة الثقافـــة واإلعـــــالم
1436/9/5هـ

17

اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

وزارة الثقافة
واإلعالم

تأجيل موعد منافسة عملية
إنشاء املركز الثقافي في تبوك

7
1437/1436/

10.000

g

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1436/8/20هـ

موعد فتح
المظاريف
1436/8/21هـ

3
18
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 gوزارة الصحـــــــــة
اسم الجهة
المعلنة
وزارة الصحة

صحة مكة المكرمة
صحة حائل

احلملة الوطنية ملكافحة
نقص فيتأمني (د) لعام 2015
 -1تأمني املطبوعات ملستشفى
النور التخصصي مبكة املكرمة
لعام 1436هـ
 -2جتهيز مباني سكنية
للتمريض النسائي مبستشفى
الوالدة واألطفال مبكة املكرمة
 -3تأمني معدات تقوية
للشبكة الالسلكية
ملستشفى خليص العام
وربطها مع العمليات
الرئيسية بصحة مكة املكرمة
 -1تأجيل موعد منافسة
جتهيز وتأثيث مستشفى حائل
العام التخصصي مبنطقة
حائل سعة ( )500سرير
 -2منافسة مشروع إنشاء
مستودع مبستشفى امللك
خالد مبنطقة حائل
 -3منافسة مشروع تطوير
شبكة الكهرباء مبستشفى
حائل العام مبنطقة حائل
منافسة مشروع تركيب
أرضيات الفينيل لعدد من
األقسام مبجمع امللك عبداهلل
الطبي بجدة

 gوزارة النقــــــل

g

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

360011030048

2000

1436/9/7هـ

1436/9/7هـ

360251020046

500

1436/9/5هـ

1436/9/5هـ

360251020047

1000

1436/9/6هـ

1436/9/6هـ

360251020045

500

1436/9/4هـ

1436/9/4هـ

 1436/13هـ

40.000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

1436/40هـ

5000

1436/8/21هـ

1436/8/21هـ

1436/41هـ

5000

1436/8/22هـ

1436/8/22هـ

1436/01/07

1436/9/5هـ

1000

 gجملس اخلدمات الصحية
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

المركز
السعودي
العتماد
المنشآت
الصحية

 -1تأمني وتوريد وتركيب أثاث
مكتبي للمبنـى الرئيسي
للمركز السعودي العتماد
املنشآت الصحية
 -2تأجيل منافسة تأمني وتوريد
وتركيب أثاث مكتبي للمبنـى
الرئيسي للمركز السعودي
العتماد املنشآت الصحية

رقمها

قيمة
الكراسة

15/AAD/
T003

2000

15/AAD/
T003

 gوزارة العمــــــل
اسم الجهة
المعلنة

وزارة العمل

المنافسة

رقمها

متديد موعد منافسة مشروع
اخلدمات االستشارية
والتطويرية لإلدارة العامة
للتطوير واألداء املؤسسي

إدارة المناقصات والمشتريات

 -1تأمني لقاح مرض احلمى
القالعية
 -2تعديل غرف التوزيع
والغسيل والهواء على
شبكات التوزيع ملياه الصرف
الصحي املعاجلة بديراب
 -3إنشاء ونشر الشعاب املرجانية
الصناعية في اخلليج العربي
 -4نقل وزراعة شتالت الشورى
(املاجنروف) في محافظة ينبع

g

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

4337

4331

2000

4332

1000

29

100.000

76

100.000

41

100.000

57

10.000

58

50.000

326

10.000

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

209

 -13إعادة طرح تشغيل
وصيانة ونظافة طرق صبياء
-الدرب عقد رقم ()902

265

موعد فتح
المظاريف

 -14إعادة طرح تشغيل
وصيانة ونظافة طرق صبياء
-الداير عقد رقم ()903

266

1436/8/6هـ

 -15متديد استكماالت بعض
الطرق باملنطقة الشرقية
(اجملموعة السادسة)

162

1436/9/14هـ

1436/9/15هـ

اسم الجهة
المعلنة

1436/9/14هـ

1436/9/18هـ

1436/9/11هـ

207

موعد فتح
المظاريف

1436/9/14هـ

1436/9/18هـ

1436/9/11هـ

1436/9/18هـ

5000

5000

5000
1436/9/19هـ

1436/9/19هـ

5000

5000

100.000

 gوزارة العــــــدل
موعد فتح
المظاريف

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/9/18هـ

 -12إعادة طرح تشغيل
وصيانة ونظافة طرق القرية
العليا عقد ()208

g

1000

75

208

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

100.000

100.000

1436/8/14هـ

2000

4335

68

1436/8/15هـ

1436/8/3هـ

2000

93

10.000

 -11متديد تشغيل وصيانة
ونظافة طرق الهفوف  -بطحاء
 -حرض عقد رقم ()207

قيمة
الكراسة

رقمها

 -1متديد فتح ومتهيد وصيانة
الطرق الترابية مبنطقة الرياض
 -2متديد طريق الوادي من
جهة اجلنوب واستكمال ربط
طريق امللك عبد العزيز بطريق
سلطان بجوار املدينة الطبية
بطول ( )19كلم
 -3إعادة طرح استكمال
الطريق الذي يربط منطقة
الباحة بطريق الرياض الرين
بيشة بطول ( )45كلم
 -4إعادة طرح األعمال املتبقية
بطريق بقيق األحساء جسور
ومعابر جمال
 -5إعادة طرح الطريق الدائري
ملدينة الباحة ( املرحلة
التاسعة ) بطول ( )3كلم
 -6تصحيح قيمة وثيقة
استكمال طريق ونفق حسوة
 -7تصحيح قيمة وثيقة متديد
رفع مستوى طريق سقف
(املرحلة الثانية) بطول ()25
كلم
 -8إعادة طرح استكمال اجلزء
املتبقي من طريق حائل املدينة
املنورة املزدوج ( املباشر) بطول
( )12كلم
 -9إعادة طرح الطرق القصيرة
مبنطقة حائل (اجملموعة
الثالثة)

رقمها

موعد فتح
المظاريف

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

قيمة
الكراسة

المنافسة

3

g

قيمة
الكراسة

 -10إعادة طرح تشغيل
وصيانة ونظافة طرق الهفوف
 -حرض عقد رقم ()206

وزارة العدل

اسم الجهة
المعلنة

1436/9/5هـ

اسم الجهة
المعلنة

g

 gوزارة الزراعــــــة
المنافسة

إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4567
حكومية
إعالنات

اإلدارة العامة للمناقصات والعقود

مجمع الملك
عبداهلل
الطبي بجدة

المنافسة

اجلمعة  4شعبان 1436هـ

 22مايو 2015م

g

قيمة
الكراسة

المنافسة

رقمها

 -1عملية توريد وتركيب أعمال
أمنية باحملكمة اجلزائية باجلوف

2015/61

500

 -2تأمني كونترات في صالة
كتاب الضبط مببنى كتابة
العدل الثانية بشمال جدة

2015/62

500

 -3عملية توسعة قسم
رئاسة محكمة اإلستئناف
واجلزائية املتخصصة بالرياض

2015/63

1500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/9/11هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/9/12هـ

4

اجلمعة  4شعبان 1436هـ
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ال�سنة  93العدد AL -QURA 4567

حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gوزارة التعـليـــــــــم
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

جامعة الملك عبد العزيز

 /6716د

 -2تأمني أنظمة ملعامل
إعداد النماذج األولية لقسم
الهندسة الصناعية بكلية
الهندسة برابغ

 /58460د

3000

20150024

2000

36/16

3000

1436/10/20هـ

1436/8/28هـ

1436/9/5هـ

 -2توريد وتركيب رخص برامج
وتطبيقات مايكروسوفت
ألجهزة وسيرفرات احلاسب
اآللي باجلامعة

36/17

1436/10/20هـ

1436/8/29هـ

1436/9/6هـ

3000

تعليم بيشة

37/36/20

50.000

1436/10/18هـ

1436/10/19هـ

 -2منافسة نقل طالبات
جامعة القصيم

37/36/21

15.000

1436/8/29هـ

1436/8/30هـ

 -3منافسة تشغيل املطاعم
واملقاصف وإعداد وتقدمي
خدمات التغذية لطالب
وطالبات ومنسوبي جامعة
القصيم

37/36/22

 -4منافسة عملية التشغيل
اجلزئي ملقررات اللغة اإلجنليزية
بعمادة اخلدمات التعليمية
بجامعة القصيم

37/36/23

اسم الجهة
المعلنة

20.000

25.000

1436/8/30هـ

1436/9/4هـ

1436/9/1هـ

1436/9/5هـ

جامعة شقراء

 -5تأمني احملروقات والغسيل
والتشحيم لسيارات ومعدات
ومركبات جامعة القصيم

37/36/24

مجاني

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

 -1مشروع التعلم اإللكتروني
جلامعة شقراء

-20
1437/1436

10.000

1436/9/4هـ

1436/9/4هـ

 -2مشروع جتهيز البنية
التحتية للفروع والكليات ــ
املباني اجلديدة

-22
1437/1436

6000

1436/9/6هـ

1436/9/6هـ

 -3مشروع إعداد وتنفيذ
أجهزة البصمة ونظام احلضور
واإلنصراف

-24
1437/1436

1500

تأمني املعامل التفاعلية
للحاسب اآللي واللغة
اإلجنليزية بكليتي العلوم
والدراسات اإلنسانية بالغاط
وحوطة سدير

36/7

مياه المدينة
المنورة

مياه الرياض

ممعج
/ 108 /
1436هـ

3000

5000

1436/9/11هـ

1436/9/4هـ

1436/8/29هـ

1436/9/11هـ

1436/9/5هـ

1436/8/30هـ

المنافسة

 -3استكمال مدرسة اجلوف
 -4استكمال مدرسة العتمة
االبتدائية (بنات)
 -5استكمال مدرسة ابتدائية
عشم (بنني)
 -6استكمال مدرسة الصلب
(بنات)
 -7أعمال استكمال ابتدائية
اجلرد
 -1تأمني محروقات وزيوت
وغسيل سيارات اإلدارة ملدة
ثالث سنوات
 -2توريد مستلزمات عيادات
مدرسية
منافسة صيانة اخملتبرات
التعليمية وأجهزة الوسائل

رقمها

قيمة
الكراسة

86/36/3

500

86/36/4

500

86/36/5

500

86/36/6

500

86/36/7

500

86/36/8

500

86/36/9

500

36/35

500

36/36

500

101/36/90

500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/9/13هـ

1436/9/12هـ

1436/9/11هــ

 gوزارة امليــــاه والكهـربــــاء
وزارة المياه والكهرباء

جامعة القصيم

 -1مشروع إنشاء كلية العلوم
واآلداب للطالبات مبحافظة
البدائع
كلية العلوم واآلداب للطالبات
مبحافظة عقلة الصقور

مستشفى
الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز
طرح منافسة تقدمي خدمات
الجامعي
البريد
بجامعة
األميرة
نورة بنت
عبدالرحمن

تعليم حفر
الباطن

مياه المنطقة الشرقية

جامعة
المجمعة

 -1جتهيز معامل الفيزياء
بكلية اآلداب والعلوم بوادي
الدواسر (طالب  /طالبات)

3000

1436/10/19هـ

1436/10/19هـ

ال�سنة  93العدد 4567

19

g

 -1تأهيل مبنى األمن
والسالمة
 -2تأهيل الصالة الرياضية
لثانوية القوز القدس

تعليم القنفذة

 -1تأمني الطلبية السنوية
لكلية طب األسنان للعام
املالي 1437/1436هـ

منافسة توريد وتركيب
جامعة الملك وتشغيل مصاعد كهربائية
بكلية اآلداب طالبات  -اإلعداد
فيصل
العام

جامعة
األمير سطام
بن عبدالعزيز

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

93

 4UMشعبان  1436هـ
AL -QURAالجمعة

 22مايو  2015م

المنافسة
 -1توريد وتركيب أجهزة قياس
التدفق ملصادر املياه مبنطقة
جازان
 -2استئجار مبنى فرع املياه
مبحافظة الداير مبنطقة جازان
 -3تشغيل وصيانة مرامي مياه
الصرف الصحي مبنطقة جازان
 -1تشغيل وصيانة خدمات
الصرف الصحي باملدينة املنورة

موعد فتح
المظاريف

1436/9/14هـ

1436/9/13هـ

1436/9/12هـ

g

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1000

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

1436/9/11هـ

1436/9/12هـ

259

2000

1436/9/12هـ

1436/9/13هـ

13
437/436/

20.000

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

رقمها

254
255

 -2تركيب وصيانة وقراءة
عدادات املياه بشبكة مياه
املدينة املنورة

14
437/436/

5000

تنفيذ شبكات املياه
مبحافظتي الدرعية وحرميالء

50
1437/1436/

4000

/1436/1437
605

1000

 -1إمداد املواطنني باملياه احملالة
مبحافظة اخلفجي
 -2مشروع تنفيذ مواقف
/1436/1437
السيارات مببنى املديرية العامة
606
للمياه باملنطقة الشرقية
 -3برنامج تشغيل وصيانة
/1436/1437
اخملتبرات املركزية باملنطقة
607
الشرقية

500

750

 -4مشروع استكمال خط
الطرد حملطة معاجلة مياه
الصرف الصحي مبحافظة
قرية العليا ( املرحلة الثانية )

/1436/1437
608

 -5مشروع استبدال أنابيب
االسبستوس واستكمال
شبكات املياه بالهفوف واملبرز
وقرى محافظة األحساء

/1436/1437
609

2000

 -6مناقصة مشروع استكمال
شبكات الصرف الصحي
/1436/1437
خملططات غرب الفيصلية
610
(املرحلة الرابعة ) وحي النور
بالدمام

2000

1000

1436/9/11هـ

1436/8/27هـ
1436/9/5هـ
1436/9/7هـ

1436/9/12هـ

1436/9/14هـ

1436/9/18هـ

1436/10/11هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/9/12هـ

1436/8/28هـ
1436/9/6هـ
1436/9/8هـ

1436/9/13هـ

1436/9/15هـ

1436/9/19هـ

1436/10/12هـ

3
20

الجمعة  4شعبان  1436هـ
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اجلمعة  4شعبان 1436هـ

إعالنات حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4567
إعالنات حكومية

 gوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

وزارة الشؤون
اإلسالمية
واألوقاف
والدعوة
واإلرشاد

تأمني برامج إدارة اخلوادم
اإلفتراضية خلوادم مبنى الوزارة
اجلديد

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/9/11هـ

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

فـــرع الباحـــة

1436/11

1000

1436/12

1000

1436/13

750

1436/14

750

1436/15

500

1436/16

1000

1436/17

500

1436/18

500

1436/19

500

1436/20

500

1436/21

500

1436/22

200

1436/23

200

 -14ترميم وتعلية جامع الزبير
بن العوام برغدان مبدينة الباحة
ـ مدة التنفيذ 6

1436/24

500

 -15تسوير مصلى العيدين
باملفارجة مبدينة الباحة ـ مدة
التنفيذ 2

1436/25

 -16تنفيذ مرافق وترميم جلامع
دار عيسى باحلبشي مبدينة
الباحة ـ مدة التنفيذ 6

1436/26

 -17ترميم جامع امللك فهد
مبحافظة قلوة ـ مدة التنفيذ
3

1436/27

500

 -18ترميم جامع امللك خالد
مبحافظة قلوة ـ مدة التنفيذ
4

1436/28

500

 -19ترميم مسجد بن عثيمني
مبحافظة قلوة ـ مدة التنفيذ
2

1436/29

200

 -20تسوير مصلى العيدين
بوادي محال مبحافظة قلوة ـ
مدة التنفيذ 2

1436/30

200

 -21ترميم جامع بني والبة
ببني كبير مبحافظة بلجرشي
ـ مدة التنفيذ 2

1436/31

200

اسم الجهة
المعلنة

 -22ترميم وتنفيذ مرافق جلامع
املرزوق مبحافظة بلجرشي ـ
مدة التنفيذ 3

1436/32

200

صندوق
التنمية
العقارية

1436/8/7هـ

1436/9/12هـ

1436/8/8هـ

فـــرع الباحـــة

1434-551

1000

 -1هدم وإعادة إنشاء جامع
حي املدارس مبدينة الباحة
 -2هدم وإعادة إنشاء جامع
خفة مبدينة الباحة
 -3هدم وإعادة إنشاء جامع
القرنطة مبحافظة املندق
 -4هدم وإعادة إنشاء جامع
نصبة مبحافظة غامد الزناد
 -5هدم وإعادة إنشاء جامع
بريدة بيبس مبحافظة غامد
الزناد
 -6هدم وإعادة إنشاء جامع
امللك فهد بخدعة مبحافظة
العقيق
 -7هدم وإعادة إنشاء جامع
الرصعات مبحافظة قلوة
 -8هدم وإعادة إنشاء جامع
وادي لقط مبحافظة قلوة
 -9هدم وإعادة إنشاء جامع
معشوقة مبحافظة القرى
 -10هدم وإعادة إنشاء جامع
الفرشة مبحافظة بلجرشي
 -11هدم وإعادة إنشاء جامع
القزعة باجلرداء مبحافظة
احلجرة
 -12ترميم ملحقات جامع
امللك فهد بالباحة ـ مدة
التنفيذ 3
 -13تنفيذ مرافق جلامع عمر
بن اخلطاب بالباحة ـ مدة
التنفيذ 3

 22مايو 2015م

g

المنافسة
 -23تسوير مصلى العيدين
بالقمع مبحافظة بلجرشي ـ
مدة التنفيذ 3
 -24تسوير مصلى العيدين
بحميم مبحافظة بني حسن ـ
مدة التنفيذ 3
 -25ترميم جامع املزيرعة
مبحافظة اخملواة ـ مدة التنفيذ 3
 -26تسوير مصلى العيدين
بوراخ مبحافظة العقيق ـ مدة
التنفيذ 3
 -27تسوير مصلى العيدين
بربذان مبحافظة القرى ـ مدة
التنفيذ 3
 -28ترميم جامع نابر مبحافظة
احلجرة ـ مدة التنفيذ 2
 -29ترميم مسجد اإلسكان
اخليري باجلرين مبحافظة
احلجرة ـ مدة التنفيذ 2
 -30ترميم مسجد ذات مقر
بوادي رما مبحافظة احلجرة ـ
مدة التنفيذ 2
 -31تسوير مصلى العيدين
ببني عطاء مبحافظة احلجرة ـ
مدة التنفيذ 3
 -32تسوير مصلى العيدين
بالفرعة مبحافظة غامد الزناد
ـ مدة التنفيذ 3
 -33تسوير مصلى العيدين
بنصبة مبحافظة غامد الزناد ـ
مدة التنفيذ 3
 -34ترميم جامع وادي مشان
بيبس مبحافظة غامد الزناد ـ
مدة التنفيذ 3

رقمها

قيمة
الكراسة

1436/33

200

1436/34
1436/35

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

200

1436/36

200

1436/37

200

1436/38

200

1436/39

200

1436/40

200

1436/41

200

1436/42

200

1436/43

200

1436/44

200

200

1436/8/20هـ

1436/8/21هـ

وزارة التجارة والصناعة

500

المنافسة

رقمها

 -1مشروع تقدمي خدمات
التدريب والتطوير ملوظفي
الوزارة

2015/23

 -2عملية نظافة اجملموعة
اخلامسة من مباني الوزارة في
كل من جازان وأبها والباحة
وبيشة والنماص واخملواة
والقحمة وشرورة وحبونا .
ومباني مختبرات الوزارة بجازان
ومنفذ الطوال ومنفذ اخلضراء
ومنفذ علب

2015/27

 -3توريد وتركيب األثاث املكتبي
جمللس حماية املنافسة في
مبنى األعمال بطريق عمر بن
اخلطاب بالرياض

2015/29

1436/8/22هـ

قيمة
الكراسة
2000

1436/9/6هـ

2000

5000

المنافسة
مشروع إصالح التصدعات
اخلرسانية مبجمع اإلسكان
العاجل بالدمام

2015/4

قيمة
الكراسة
1000

1436/8/23هـ

g

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/14هـ

1436/9/7هـ

 gصندوق التنمية العقارية
رقمها

موعد فتح
المظاريف

200

 gوزارة التجــــارة والصناعــــة
اسم الجهة
المعلنة

5

موعد فتح
المظاريف
1436/9/7هـ

1436/8/15هـ

1436/9/8هـ

g

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1436/9/11هـ

موعد فتح
المظاريف
1436/9/12هـ

6
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حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gاهليئــــــات واملؤسســــــــــات
اسم الجهة
المعلنة

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1000

1436/9/14هـ

1436/9/15هـ

16
1437/1436/

3000

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

30
1437/1436/

1000

1436/9/6هـ

1436/9/7هـ

ب-91-41-3
12-3

1000

1436/8/30هـ

1436/8/30هـ

-097ع72

33.500

1436/8/17هـ

1436/8/17هـ

أمر الشراء
رقم 6189 :

500

1436/9/6هـ

1436/9/6هـ

أمر الشراء
رقم 5019 :

1500

1436/9/7هـ

1436/9/7هـ

بي آو آم
إتش 2513-

2250

1436/9/8هـ

1436/9/8هـ

1436/18

2000

1436/9/6هـ

1436/9/7هـ

1436/19

500

1436/9/11هـ

1436/9/12هـ

36/88/14

5000

1436/9/11هـ

1436/9/12هـ

36/89/15

5000

1436/9/14هـ

1436/9/15هـ

 -3ضبط وضمان اجلودة ملشروع
إدارة بيانات املسح البحري

36/90/16

5000

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

 -4جتديد الدعم الفني وإدراج
رخص إضافية ضمن اتفاقية
الهيئة العامة للمساحة مع
شركة مايكروسوفت

36/93/19

المنافسة

الهيئة الملكية بينبع

هيئة الرقابة إعاشة منسوبي الهيئة في
موسم حج عام 1436هـ
والتحقيق
 -1تأجيل موعد منافسة
إنشاء شبكة اف  .ام اإلذاعية
هيئة اإلذاعة على طريق الرياض  -الشرقية
والتلفزيون  -2ترميم غرفة احلراسة
واستبدال البوابات مبحطة
تلفزيون القصيم
 -1توريد كتب دراسية لطالب
الهيئة
كليات الهيئة امللكية باجلبيل
الملكية
 -2متديد موعد منافسة مشروع
بالجبيل
إنشاء الوحدات السكنية
 -1توريد أجهزة حاسبات
شخصية
 -2إعادة طرح منافسة
تركيب مجموعة مفاتيح
كهربائية جديدة متوسطة
اجلهد ومحوالت ووحدة حلقية
رئيسة ومفاتيح حتويل في
مبنى اخلدمات التابعة للمركز
الطبي بالهيئة امللكية
(املرحلة األولى )
 -3إعادة طرح موعد منافسة
نظافة مرافق الكليات واملعاهد
 -1تأمني أجهزة حتليل خملتبرات
قطاع الدواء
الهيئة العامة
 -2متديد موعد منافسة توريد
للغذاء
أجهزة ومعدات خاصة بالتفتيش
والدواء
على املنشآت واملنتجات العلفية
الغير دوائية باألسواق احمللية
 -1ضبط وضمان اجلودة
لتأسيس منظومة الليدار
للمنطقة الساحلية في
اخلليج العربي احملصورة بني
الدمام إلى دوحة سلوى
(املرحلة األولى)
 -2ضبط وضمان اجلودة حلصر
اجلزر البحرية وتوثيقها (املرحلة
األولى) من اخلفجي إلى دوحة
سلوى في اخلليج العربي

رقمها

الهيئة العامة للمساحة

3000

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

500

 -2متديد موعد منافسة تأهيل
وحتديث نظام التحكم
لضواغط الهواء رقم ()3.2.1
للمرحلة الثانية مبحطات
حتلية ينبع املدينة املنورة

500

 -3متديد موعد منافسة حتديث
نظام التحكم اإللكتروهيدوليكي
KH/R/I/319
للتوربينات  5.4.3.1مبحطة حتلية
اخلبر املرحلة الثانية
 -4متديد موعد منافسة
KH/
العمرة الشاملة وتقييم العمر
R/E/311
التشغيلي للمولد للوحدات
( )5.4.3.1مبحطات التحلية باخلبر

المؤسسة
العامة
للصناعات
العسكرية
المؤسسة
العامة
للخطوط
الحديدية
ميناء الجبيل
التجاري

1436/8/24هـ

1436/8/27هـ

1436/8/24هـ

1436/8/27هـ

500

1436/8/30هـ

1436/8/30هـ

500

1436/9/4هـ

1436/9/4هـ

21
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g
المنافسة

مشروع إعادة تأهيل وصيانة
اآلبار باملؤسسة العامة
للصناعات العسكرية باخلرج

رقمها

قيمة
الكراسة

 10/8لعام
1436هـ

500

إعادة طرح موعد منافسة
صيانة مساجد املؤسسة
(حي الشاطئ -احلي السكني
201520523
مسجد الرحمة  -الورشةالقدمية  -البوابة الرئيسية
بالدمام)
منافسة مشروع توريد وتركيب
وحدات تكييف متنوعة مبيناء
اجلبيل التجاري

500

5000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1436/8/27هـ

1436/8/30هـ

1436/10/18هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/8/28هـ

1436/8/30هـ

1436/10/18هـ

 gمستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

 -1متديد موعد منافسة
مشروع تطوير أنظمة مولدات
البخار املعقم واملبادالت
احلرارية وضوغط الهواء

36/18

 -2توريد وتركيب نظام القارئ
األلي (الباركود) إلعطاء الدواء
وحتليل العينات اخملبرية

مستشفى
الملك فيصل  -3تقدمي خدمات إرسال
التخصصي اخلطابات والطرود السريعة
ومركز األبحاث والبريد الدوائي (احمللية
والدولية)
الرياض
مؤسسة
 -4متديد موعد منافسة
عامة
مشروع استبدال وحتديث

أجهزة ومعدات التكييف
باملبنى الشرقي ،مبنى شؤون
تقنية املعلومات الصحية
ومبنى العيادات اخلارجية

فرع جدة

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/22هـ
36/67

36/44

صندوق
التنمية
الصناعية
السعودي

g

موعد فتح
المظاريف

2000
1436/8/23هـ

5000

1000

1436/8/27هـ

1436/8/28هـ

36/58

3000

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

 -5تأجير محل لبيع احللويات
باملركز الترفيهي

36/68

500

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

مشروع إنشاء اجملمع السكني

1436/015

50.000

1436/9/21هـ

1436/9/22هـ

 gصندوق التنمية الصناعية السعودي
اسم الجهة
المعلنة

 -1متديد موعد منافسة حتديث
نظام حزمة الهيدروليكية
Y-P-I-0044
لصمامات التدفق والضغط
خلط أنابيب ينبع واملدينة املنورة
املرحلة الثانية

Y/I/G/0080

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

اسم الجهة
المعلنة
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المنافسة
تطوير التطبيقات املعتمدة
لوحدة تقنية املعلومات
ببرنامج كفالة

رقمها

1436/6

قيمة
الكراسة

500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1436/8/27هـ

g
موعد فتح
المظاريف

1436/8/28هـ

 gالرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

الرئاسة
العامة
لهيئة األمر
بالمعروف
والنهي عن
المنكر

البرامج التدريبية لفروع
مناطق (مكة املكرمة -الرياض
الشرقية) في مجال تقنيةاملعلومات حسب منهج
جامعة كامبرج

رقمها

36/16

قيمة
الكراسة

1500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/29هـ

g

موعد فتح
المظاريف

1436/8/30هـ

3
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 gالرئاسة العامة لرعاية الشباب
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

2500
2500

2000

96

5000

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

2000
1000
2500
2500
3000
3000

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

3000
2500
1436/9/11هـ

97

1436/9/12هـ

2000
2000
2000

 -16متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
اإلتفاق بالدمام

3000

 -17متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
الوشم بشقراء
 -18متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
العروبة باجلوف

3000
3000

2000
1436/9/18هـ

99

1500
3500

 -31متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
احلمادة بالغاط

2500

 -32صيانــة ونظافة وتشــغيل
مكتب الرئيس العام بالطائف

2000

 -33صيانــة ونظافة وتشــغيل
الساحة الشعبية في أبها

1000

 -34صيانــة ونظافة وتشــغيل
مدينة األميــر محمد الرياضية
باملدينة املنورة

2000

100

 -35صيانــة ونظافة وتشــغيل
مبنى الرئاسة بالرياض وامللحق

5000

 -36صيانــة ونظافة وتشــغيل
مدينــة امللــك فهــد الرياضية
بالطائف

2500

 -37صيانــة ونظافة وتشــغيل
مدينة األمير عبداهلل بن جلوي
الرياضية باألحساء

2000

 -38صيانــة ونظافة وتشــغيل
الصاالت الرياضية بالرياض

3000

101

2000

3000

2000

 -41صيانــة ونظافة وتشــغيل
مدينة امللك فيصــل الرياضية
بجازان

2500

 -20متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل مدينة امللك
عبداهلل الرياضية بالقصيم
 -21متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
احلزم بالرس

2000

 -42صيانــة ونظافة وتشــغيل
معهــد إعــداد القــادة وامللعب
بالرياض
1436/9/14هـ

1436/9/15هـ

 -43صيانــة ونظافة وتشــغيل
مكتب الرئيس والنائب باللجنة
األوملبية بالرياض

1436/9/19هـ

1000

 -40صيانــة ونظافة وتشــغيل
الصاالت الرياضية بالدمام

2000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

3000

 -39صيانــة ونظافة وتشــغيل
الصاالت الرياضية بجدة

 -19متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
الشعلة باخلرج
98

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

3000

2000

7

g

 -24متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
النهضة بالدمام
 -25متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
اجلبيل باجلبيل
 -26متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشغيل مدينة
األمير نايف الرياضية بالقطيف
 -27متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشغيل مدينة
األميــر عبدالعزيــز بــن جلــوي
بحائل
 -28متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشغيل ملعب
الرئاســة بعنيزة (نــادي العربي
بعنيزة)
 -29متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
الفتح باملبرز
 -30متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشغيل استاد
األمير محمد بن فهد بالدمام

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 -1متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل مدينة امللك
خالد الرياضية في تبوك
 -2متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشغيل نادي الشباب
بالرياض
 -3متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل نادي الزلفي
بالزلفــي (نــادي مــرخ بالزلفي
سابقاً)
 -4متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل استاد امللك
فهد الدولي بالرياض
 -5متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل نادي الصفا
بصفوى
 -6متديد موعد منافسة صيانة
ونظافــة وتشــغيل املعســكر
الدائم بحائل
 -7متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشغيل مدينة األمير
سعود بن جلوي الرياضية باخلبر
 -8متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل مدينة امللك
سعود الرياضية بالباحة
 -9متديد موعد منافسة صيانة
ونظافة وتشــغيل نادي الهالل
بالرياض
 -10متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
النصر بالرياض
 -11متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
اإلحتاد بجدة
 -12متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشغيل النادي
األهلي بجدة
 -13متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
األنصار باملدينة املنورة
 -14متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشغيل مدينة
امللك سلمان الرياضية باجملمعة
 -15متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
النجمة بعنيزة

رقمها

قيمة
الكراسة

 22مايو 2015م

1436/9/7هـ

1436/9/12هـ

1436/9/8هـ

1436/9/13هـ

2500

102

2500

 -22متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
القادسية باخلبر

3000

3000

 -44صيانــة ونظافة وتشــغيل
مجمــع األمير فيصــل بن فهد
األوملبي بالرياض

3000

 -23متديــد موعــد منافســة
صيانة ونظافة وتشــغيل نادي
اجملد في ينبع

 -45صيانــة ونظافة وتشــغيل
مدينة امللك عبدالعزيز الرياضية
مبكة املكرمة

2500

 -46صيانــة ونظافة وتشــغيل
نادي الوحدة مبكة املكرمة

2500

1436/9/13هـ

1436/9/14هـ
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 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

أمانة العاصمة المقــدسة

111

1000

1436/9/4هـ

112

1000

113

10.000

رقمها

1436/10/17هـ

1436/9/5هـ

1436/10/18هـ

المنافسة

أمانة الرياض

 -14درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار
لبلديتى ( عفيف  ،بدائع
العضيان )
 -15درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار للحريق
 -16درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار لبلديات
( حوطة بني متيم  ،احللوة ،
احليانية والبرك )
 -17درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار لبلديات ( األفالج ،
الهدار ،البديع  ،األحمر)
 -18درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار باملزاحمية
 -19درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار
لبلديتى ( الدرعية  ،العيينة
واجلبيلة )
 -20درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار
لبلديتى (الرين  ،حفيرة احلصاة)
 -21سفلتة وأرصفة وإنارة
لبلديتي (عفيف،بدائع
العضيان)
 -1مشروع صيانة لوحات
التسمية والترقيم واللوحات
اإلرشادية مبدينة جدة
5/001/0190/04/00/3

9

10.000

1436/8/23هـ

1436/8/23هـ

137

2000

138

5000

139

1000

140

10.000

141

50.000

142

50.000

 -2تطوير إنارة طريق امللك
عبد العزيز (املرحلة األولى)
5/001/0298/00/00/4

20.000

 -3إنشاء حدائق وممرات مشاة
باملظيلف
2/704/0019/01/00/4
 -4تأهيل وتطوير الشوارع
بالقنفذة
1/301/0098/00/00/4
 -5حتسني وتطوير الواجهة
البحرية بالقنفذة
1/301/0097/00/00/4
 -6إنشاء حدائق ومنتزهات
بالقنفذة
1/301/0096/00/00/4
 -7توريد وشراء سيارات لبلدية
القنفذة 1/301/2240/00/00/4
 -8درء أخطار السيول
بالقنفذة وفر
4/301/5000/05/00/4
 -9إنشاء مبنى بلدية القنفذة
وفر 3
7/301/0047/00/00/4
 -10إنشاء مسالخ بسبت
اجلارة وفر
2/709/0009/00/00/4
 -11التخلص من النفايات وردم
املستنقعات وآليات التخلص
من النفايات بالليث توريد
معدات 2/302/0096/00/00/4

67
 -1سفلتة وأرصفة باجملمعة
1437/1436
68
 -2سفلتة وأرصفة بالدوادمى
1437/1436
 -3سفلتة وأرصفة لبلديتى
69
(عفيف،بدائع العضيان )
1437/1436
 -4درء أخطار السيول وتصريف
70
مياه األمطار باخلرج
1437/1436
 -5درء أخطار السيول وتصريف
71
مياه األمطار برماح
1437/1436
 -6درء أخطار السيول وتصريف
72
مياه األمطار لبلديتي ( الدلم
1437/1436
،الهياثم )
 -7درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار لبلديات ( جالجل
73
 ،حوطة سدير  ،روضة سدير
1437/1436
 ،متير )
 -8درء أخطار السيول وتصريف
74
مياه األمطار بالزلفي
1437/1436

10.000
5000

1436/9/11هـ

1436/9/12هـ

1436/9/18هـ

1436/9/12هـ

1436/9/18هـ

30.000
30.000
25.000
1436/9/19هـ

1436/9/19هـ

10.000

30.000

 -9درء أخطار السيول وتصريف
75
مياه األمطار بالغاط
1437/1436

5000

 -10درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار بثادق

76
1437/1436

2000

 -11درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار لبلديات
( شقراء  ،أشيقر  ،القصب )

77
1437/1436

10.000

 -12درء أخطار السيول
78
وتصريف مياه األمطار لبلديتى
1437/1436
(القويعية ،اجللة وتبراك)

20.000

1436/9/20هـ

1436/9/20هـ

أمانة جدة

أمانة منطقة الرياض  -وكالة األمانة لشؤون بلديات المنطقة

8

10.000

1436/10/12هـ

1436/10/12هـ

1436/9/11هـ

ال�سنة  93العدد 4567
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رقمها

 -13درء أخطار السيول
79
وتصريف مياه األمطار لبلديتى
1437/1436
( حلبان،الرويضة )

أمانة منطقة الرياض  -وكالة األمانة لشؤون بلديات المنطقة

 -1نظافة مجزرة وساحة
األبقار واجلمال رقم ()4
ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -2تطوير اإلصدار الثاني لنظام
اخلدمات اإللكترونية لإلشراف
على املكاتب الهندسية
19/2/1/0808/00/00/4
 -3درء أخطار السيول بالقرى
التابعة ألمانة العاصمة
املقدسة ) (مرحلة رابعة)
19/2/1/602/07/07/01/4
 -1تأجيل موعد منافسة
تشغيل وصيانة ونظافة سوق
اإلبل بالطوقي
 -2تأجيل موعد منافسة
صيانة وترميم األسواق
املركزية وساحات البيع
 -3املسح الضوئي للوثائق
واحملفوظات بأمانة منطقة
الرياض
 -4نظافة وصيانة مبنى
اإلدارة العامة لصحة البيئة
واخملتبرات املتخصصة واملعرض
الرئيسي
 -5مشروع اخلطة اإلعالمية
للمجلس البلدي
 -6حتسني وتطوير شارع إمارة
عرقة
 -7حتسني وتطوير شارع طريق
الطائف بحي ظهرة لنب
 -8تنفيذ شبكة تصريف
السيول واألمطار بأحياء (شبرا
 الدريهمية  -ظهرة البديعة -سلطانة  -السويدي)

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

الجمعة  4شعبان  1436هـ

 22مايو  2015م

 -12تأهيل الشوارع واألحياء
بغميقة 1/708/0018/00/00/4

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

5000

80
1437/1436

5000

81
1437/1436

5000

82
1437/1436

5000

83
1437/1436

10.000

84
1437/1436

30.000

85
1437/1436

10.000

86
1437/1436

5000

87
1437/1436

6000

1436/9/21هـ

1436/9/22هـ

1436/9/21هـ

1436/9/22هـ

1000

4000

500
1436/9/5هـ

1436/9/5هـ

500

500

500
500
500

500

500

500

500

1436/9/7هـ

1436/9/7هـ

3
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اجلمعة  4شعبان 1436هـ

إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4567
حكومية
إعالنات

 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

 -1متديد موعد منافسة

أمانة الطائف

سفلتة وأرصفة وإنارة
بالطائف (تنفيذ تقاطعات)
 -2متديد موعد منافسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

2500

2500

سفلتة وأرصفة وإنارة
بالطائف (إعادة تأهيل)
 -3متديد موعد منافسة تسوير

2000

أمانة تبوك

أمانة عسير

مقابر بالطائف والقرى احمليطة
بها
 -4متديد موعد منافسة إنارة
بالطائف والقرى التابعة لها
 -1صيانة الطرق
واملراكز اإلدارية م3
19/07/001/0014/00/00/3
 -2إعادة تأهيل الطرق
والشوارع الرئيسية م2
19/07/001/0001/04/08/3
 -3إعادة تأهيل الطرق
والشوارع الرئيسية م3
19/07/001/0001/04/08/3
 -4صيانة شوارع
األحياء اجلديدة م2
19/07/001/0001/04/07/3

1436/8/27هـ

1436/8/28هـ

2000

3500

2500

2500

2500

أمانة جازان

 -6صيانة املنطقة املركزية م2
19/07/001/0035/00/00/3

2500

 -7صيانة املنطقة املركزية م3
19/07/001/0035/00/00/3

2500

 -1متديد موعد منافسة إنشاء
مقر ونظام طوارئ لألمانة
19/09/001/0196/00/00/4

2000

 -2متديد موعد منافسة
إنشاء محطات تنقية
مياه اآلبار للري مع خطوط
نقل وخزانات وشبكات م1
19/09/001/0169/00/00/14

5000

1436/9/5هـ

1436/9/6هـ

أمانة تبوك
(المنجور)

بلدية السهي

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

 -3متديد موعد منافسة

بلدية الخبراء

2000

2000

أمانة الحدود الشمالية

 -1اإلصحاح البيئي بأمانة
منطقة احلدود الشمالية
19/13/001/0017/00/00/3
سابق خبرة وتخصص في
نفس اجملال

73

1500

 -2تشغيل وصيانة احلدائق
واملسطحات اخلضراء وشبكات
الري لألحياء الغربية في مدينة
عرعر 19/13/001/0001/5/4/3

100

2000

 -3تأمني خدمة سيارات بنظام
التأجير لبلدية لينة

162

1500

1436/8/28هـ

1436/8/29هـ

بـلـديـة الـواديـين

إنشاء ميادين وحتسني
تقاطعات اجلسور مبدن األمانة

12.000

1436/9/6هـ

1436/9/6هـ

9

g

المنافسة
 -1صيانة شبكات
الري واآلبار بتبوك
19/011/001/0013/00/00/3
 -2صيانة الشوارع
واألرصفة واإلنارة بتبوك
(تنفيذ ثقوب أفقية)
19/011/001/0001/04/02/3
 -3صيانة شبكة
التصريف السطحي ومياه
األمطار بتبوك (توريد
وتركيب أغطية مصائد)
19/011/001/0001/06/00/3
 -4صيانة الشوارع
بتبوك (توريد وتنفيذ
خرسانة مطبوعة)
19/011/001/0001/04/02/3
 -5التخلص من النفايات
ورفع األنقاض واخمللفات
وتخفيض منسوب
املياه السطحية بتبوك
19/011/001/0051/01/01/4
 -6نفقات الصيانة
املباشرة للمزروعات بتبوك
19/011/001/0001/05/01/3

بلدية البكيرية

 -5صيانة شوارع
األحياء اجلديدة م3
19/07/001/0001/04/07/3

2500

خزانات وشبكات سقيا
من مياه الصرف املعاجلة
19/09/001/0177/00/00/4
 -4متديد موعد منافسة
تأهيل الشوارع
والتقاطعات ملدينة جازان
19/09/001/0188/00/00/4
أمانة
المنطقة
الشرقية

قيمة
الكراسة

 22مايو 2015م

شراء السيارات باملنجور (سيارة
صالون دفع رباعي عدد )1
19/11/705/2240/00/00/4

رقمها

قيمة
الكراسة

1862

1000

1863

1000

1864

1500
1436/8/29هـ

1865

1866

1868

1829

 -1مباني بلدية ومرافق عامة
(املرحلة الثالثة)

37/36/26

 -2استبدال وحدات التكييف
املركزية مبركز امللك عبداهلل
احلضاري بالبكيرية

37/36/27

1436/8/30هـ

1500

2000

2000

500

1436/8/29هـ

1436/8/30هـ

2000
1436/9/11هـ.

1436/9/12هـ.

1000

 -1أدوات ومعدات ومستلزمات
طبية بالسهي

500

 -2تأمني سيارات ومعدات

500

 -1مشروع سفلتة وأرصفة
وإنارة ( وفر ) ( توريد أعمال إنارة)
19/08/001/0601/07/00/4
 -2مشروع درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار ( وفر )
( توريد غطاسات ومضخات )
19/08/304/0602/08/00/4

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1436/9/6هـ

1436/9/7هـ

3000

1500
1436/8/27هـ

 -3مشروع حدائق وممرات
مشاة وساحات ( وفر )
(توريد بلدورات وانترلوك )
19/08/304/0069/00/00/4

1000

 -4متديد موعد منافسة
أسواق ومسالخ
19/08/304/0070/00/00/4

6000

 -1مشروع درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار لألمانة
والبلديات والقرى التابعة
019/007/001/0602/08/00/4

4000

 -2سفلتة وأرصفة وإنارة
لألمانة والبلديات التابعة
019/007/001/0601/05/00/4

2000

 -3مشروع سفلتة
وأرصفة وإنارة
019/007/719/0601/99/01/4

3000

1436/9/18هـ

1436/8/28هـ

1436/9/19هـ

10
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 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة
اسم الجهة
المعلنة

بلدية خميس
مشيط

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

 -1متديد موعد منافسة
استئجار سيارات متنوعة

2000

1436/8/9هـ

1436/8/10هـ

 -2إنشاء احلدائق واملنتزهات
والساحات وممرات املشاة م 6
019/007/101/0605/99/02/4

5000

المنافسة

بلدية بيش

 -1متديد موعد منافسة توريد
قطع غيار وكفرات وزيوت
19/09/302/0001/00/00/3
 -2متديد موعد منافسة عمل
سياج حديدي على املرمى
القدمي مع نقل األنقاض من
املوقع
 -3متديد موعد منافسة إزالة
األشجار من املقابر
 -4متديد موعد منافسة
مشروع حفر آبار إرتوازية
وتشغيله

1500

1436/8/16هـ

1436/8/17هـ

1000

بلدية الهدار

1000

بلدية فيفاء

 -1درء أخطار السيول
19/09/202/602/99/01/4
 -2جسور وأنفاق
19/09/202/0063/01/01/4

1000

 -3تأهيل الطرق واجلسور
19/09/202/0073/00/00/4

1000

 -1حتسني طرق القرى والهجر

1

2000

 -2أعمال السالمة املرورية

2

1500

 -3إنشاء مشتل زهور وشتالت

3

1000

 -4إنشاء مركز األسر املنتجة

4

1000

5

1500

6

1500

 -7إنشاء ميدان احتفاالت
األعياد واملناسبات

7

1500

 -8إنشاء منطقة صناعية

8

1500

 -9تطوير املنطقة املركزية

9

1500

1436/9/4هـ

1436/9/5هـ

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

6
1436/1435

1500

 -2معدات وآليات
019/004/702/0054/00/00/4

8
1436/1435

 -3إنشاء حدائق
وممرات مشاة وساحات
019/004/702/0057/00/00/4

12
1436/1435

 -4سفلتة طرق
وربط لقرى الهدار
019/004/702/5002/01/00/4

20
1436/1435

 -5سفلتة وأرصفة
وإنارة بالهدار
019/004/702/5000/06/01/4

21
1436/1435

1000

 -6مباني بلدية (إنشاء مركز
22
حضاري بالهدار) 1436/1435 0607/99/01/4

2000

 -7إنشاء قنوات تصريف
مياه األمطار بالشوارع
19/04/702/0065/00/00/4

1000

25
1436/1435

2000

1000

1436/9/15هـ

 -8حتسني وتطوير التقاطعات
19/04/702/0068/00/00/4
 -9اإلصحاح البيئي
19/04/702/0066/00/00/4

27
1436/1435

1000

 -10تأهيل وتطوير
منطقة السد
19/04/702/0064/00/00/4

28
1436/1435

1000

 -11درء أخطار السيول
602/99/01/4

29
1436/1435

1000

1500

بلدية القويعية

 -2سفلتة مخططات املنح
19/1/851/00/00/4
 -3إنشاء مركز حضري
19/14/301/0058/00/00/4

2500

 -10تطوير األحياء العشوائية

10

1500

 -11متديد موعد منافسة
إنشاء جسر على الطريق
السريع لربط اخملططات

 -4إنشاء كوبري بقلـوة
19/14/301/0057/00/00/5

3500

25

3000

 -5حدائق وممرات مشـاة
19/14/301/606/99/01/4

1500

 -12متديد موعد منافسة
تأهيل وتطوير الشوارع
والتقاطعات

30

2000

 -6تطوير وتأهيل مركزي
الشعراء – احملمدية
19/14/301/0087/00/00/4

1500

 -13متديد موعد منافسة
األرشفة اإللكترونية

31

1500

 -7تطوير معدات
وآليات البلدية
19/14/301/0085/00/00/4

1500

 -1تأمني سيارات للبلدية

500

 -2إنشاء حدائق وممرات مشاة
وساحات مبحافظة رأس تنورة
19/6/302/605/99/1/4

1000

صيانة احلدائق واملسطحات
اخلضراء وسقيا املزروعات
19/13/301/0004/00/00/3

5000

1436/8/28هـ

1436/9/5هـ

1436/8/28هـ

1436/9/6هـ

1436/ 8/29هـ

1436/9/15هـ

1000

5500

1436/8/28هـ

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1500

26
1436/1435

 -1حتسني وجتميل مداخل
لألمانة والبلديات قطاع ( د )
19/14/001/603/01/00/4

بلدية قلـوة

بلديه رفحاء

1436/8/23هـ

1436/8/24هـ

ال�سنة  93العدد 4567

25

g

 -1حدائق وممرات مشاة
وساحات (إنشاء حدائق
وساحات وممرات مشاة)
605/99/01/4

1000

1000

 -5رفع وخفض مناسيب املياه
األرضية
 -6إنشاء مختبر فني ومختبر
صحي

بلدية رأس
تنورة

رقمها

اسم الجهة
المعلنة

الجمعة  4شعبان  1436هـ

 22مايو  2015م

1436/9/12هـ

1436/9/13هـ

 -8تطوير الشارع التجاري
19/14/301/0086/00/00/4

1500

 -9شــراء سيــارات
19/14/301/2240/00/00/4

500

 -10التخلص من النفايات
19/14/301/0089/00/00/4

1500

1436/9/13هـ

1436/9/14هـ

3
26
اسم الجهة
المعلنة
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اجلمعة  4شعبان 1436هـ

إعالنات حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4567
إعالنات حكومية

 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة
المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

بلدية حفر الباطن

2000

 -2صيانة وتشغيل
احلاسب اآللي
19/006/102/0001/09/00/3

2000

 -3إنشاء جسور
19/006/102/0103/01/01/4

10.000

 -4تنفيذ وسائل
السالمة املرورية
019/06/102/0157/00/00/4

1500

 -5حاسب آلي
019/006/102/0608/99/01/4

5000

 -6مستلزمات الصيانة
املباشرة للشوارع
019/006/102/0001/04/02/3

2000

 -7إعادة الطرق وامليادين العامة
019/006/102/0152/00/00/4

10.000

 -8تطوير اخملططات السكنية
019/006/102/0154/00/00/4

1500

 -9إنشاء مجسمات
ونوافير وجسور مشاة
019/006/102/0155/00/00/4

1500

 -10شراء سيارات
019/006/102/2240/00/00/4

1500

 -1حتسني وتطوير الطرق
والشوارع وامليادين م2
019/007/403/0064/00/00/4

5000

 -2إنشاء مباني بلدية
ومرافق عامة م4
019/007/403/0607/99/01/4

2000

 -3إنشاء جسور وكباري
مع الدراسة واإلشراف م1
019/007/403/0045/00/00/4

20.000

 -4صيانة املباني
واملرافق واملنشآت م4
019/007/403/0006/00/00/3

2000

 -5صيانة الطرق والشوارع م6
019/007/403/0009/00/00/3

2000

 -6صيانة املنتزهات
واحلدائق واملسطحات
اخلضراء وشبكات الري م6
019/007/403/0010/00/00/3

2000

 -7صيانة أعمدة اإلنارة م4
019/007/403/0008/00/00/3

2000

 -8استئجار سيارات

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

1436/9/6هـ

1436/10/19هـ

1436/10/26هـ

1436/10/20هـ

1436/10/27هـ

1000

 -5تطوير وتنظيم الشوارع م2
19/007/714/0009/00/00/4
 -6دراسات وإشراف م1
19/007/001/0604/08/00/4

1000

 -7دراسات وإشراف م2
19/007/001/0604/08/00/4

1000

 -8صيانة أعمدة اإلضاءة م1
19/007/714/0005/00/00/3

1000

 -9صيانة أعمدة اإلضاءة م2
19/007/714/0005/00/00/3

1000

 -10صيانة الطرق والشوارع م1
19/007/714/0004/00/00/3

1000

 -11صيانة الطرق والشوارع م2
19/007/714/0004/00/00/3

1000

 -12صيانة الطرق والشوارع م3
19/007/714/0004/00/00/3

1000

 -13سفلتة مخططات املنح
م19/1/815/00/00/4 1

2000

 -14سفلتة مخططات املنح
م19/1/815/00/00/4 2

2000
224

 -16إنارة الطرق والشوارع
لألمانة والبلديات التابعة
19/007/001/0601/09/00/4
 -17حتسني وجتميل املداخل
19/007/001/0603/07/00/4

1436/9/12هـ

1436/9/13هـ

سفلتة مخططات املنح
بلدية الحصاة
(مخطط فيضة األبرق)

شركة المياه
الوطنية
1436/8/22هـ

1436/8/23هـ

المنافسة
متديد موعد منافسة مشروع
تخفيض منسوب املياه
السطحية بأحياء النخيل
,وقويزة ,واألجزاء املتبقية من
أحياء األجواد والعزيزية وأبحر
اجلنوبية في مدينة جدة (حمى
الضنك)

1436/9/11هـ

1436/9/12هـ

200
500
1000

224

1000

1436/9/12هـ

1436/9/12هـ

224

1000

1436/8/27هـ

1436/8/27هـ

/10
1437/436هـ

1500

1436/10/12هـ

1436/10/12هـ

 gشركة املياه الوطنية
اسم الجهة
المعلنة

224

1000

2000

تأمني معدات وسيارات

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1000

 -4تطوير وتنظيم الشوارع م1
19/007/714/0009/00/00/4

 -15سيارات ومعدات (استئجار
سيارات)

بلدية حوطة
بني تميم

قيمة
الكراسة

2000

بلدية السليل استئجار معدات وسيارات

1000

رقمها

 -2تسوير مقابر وإنشاء
مغاسل موتى م1
19/007/714/0022/00/00/4
 -3تسوير مقابر وإنشاء
مغاسل موتى م4
19/007/714/0022/00/00/4

1436/9/7هـ

11

g

 -1مبنى البلدية
19/007/714/0005/00/00/4

بلدية الثنية وتبالة

بلدية المجاردة

 -1مستلزمات الصيانة
املباشرة لإلضاءة
19/006/102/0001/03/02/3

 22مايو 2015م

رقمها

قيمة
الكراسة

50,000

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

g
آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/13هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/8/14هـ

المرة
األولى

السنة
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استـثمار مواقع
تعلن اأمانة الأح�ساء عن طرح املزايدات التالية :
م

النشاط

اسم المزايدة

قيمة الكراسة

مزايدة ا�ستثمار �إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري باملخطط املعتمد رقم
 4/1162امتداد طريق �خلليج مبحافظة الأح�ساء تقدمي عطاء فني– عطاء
مايل

10.000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

2

مزايدة ا�ستثمار اأر�ض جتارية خم�ش�شة ل�شالة عر�ض ال�سيارات بخدماتها
مب�ساحة  5000م 2باملنطقة �ل�شناعية يف املربز بالأح�ساء

5000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

3

مزايدة ا�ستثمار �إن�شاء وت�شغيل حمطة وقود وغ�شيل وت�شحيم على بعد 4
حمطة وقود
كم من �لعقري ميني املتجه �إىل �لهفوف باملخطط املعتمد رقم �ض-ح19/265

5000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

4

مزايدة ا�ستثمار موقع خم�ش�س لإن�شاء �سالة اأفراح يف حي �لدخل �ملحدود
�سالة اأفراح
�سمن املخطط املعتمد برقم  4/ 712مبحافظة الأح�ساء

5000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

1
اأرا�سي جتارية

6

مزايدة ا�ستثمار  4لوحات �إعالنية من نوع يوين بول على طريق املطار ميني
لوحات �إعالنية
املتجه �إىل �لهفوف

3000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

7

مزايدة ا�ستثمار  4لوحات �إعالنية من نوع يوين بول على طريق املطار ميني
املتجه �إىل املطار

3000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

مزايدة ا�ستثمار ك�شك �لو�قع يف حديقة حما�شن تقاطع �سارع مكة مع �سارع
عني النجم

500
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

8

�أك�شاك

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ال�ساعة �لو�حدة من ظهر يوم
الأربعاء 1436/8/ 30هـ

ال�ساعة العا�سرة و�لن�شف
من �سباح يوم �خلمي�س
1436/9/15هـ

� 25سنة

3000
ويتم دفعها عن طريق نظام
�سداد

مزايدة ا�ستثمار لوحة �إعالنية �إلكرتونية على طريق الريا�ض بالقرب من
فندق النعيم بالأح�ساء

5

مدة العقد

مكان فتح المظاريف

ال�ساعة �لو�حدة من ظهر يوم
�لإثنني 1436/9/5هـ

ال�ساعة العا�سرة و�لن�شف
من �سباح يوم الثالثاء
1436/9/6هـ

�لإد�رة �لعامة لتنمية
ال�ستثمارات لال�ستف�سار
�لت�شال على تلفون �لإد�رة
رقم 5850930 :

� 5شنو�ت

الشروط الخاصة للمزايدة  -1سجل تجاري ساري المفعول بذات النشاط  -2ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة وال يقبل الشيكات أو النقد وأن ال يقل مدته عن ستة أشهر  -3أي شروط أخرى ضمن الكراسات
الخاصة بالمزايدات ومن لديه الرغبة باالستثمار في أحد هذه األنشطة التقديم عن طريق موقع األمانة  www.alhasa.gov.saأو االتصال على اإلدارة العامة لتنمية االستثمارات على االرقام التالية  0135850930أو
 01358525000تحويلة ()364-367-315-232

تعلن بلدية حمافظة �لنبهانية عن طرح �ملز�يدة �لتالية :
اسم المزايدة

م�شلخ �آيل ( قائم ) على طريق �لأمري بن بندر  ,جماور لأ�شو�ق �ملا�شية مبحافظة �لنبهانية

قيمة الكراسة

مكان تسليم المظاريف

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

500

بلدية
حمافظة �لنبهانية
ق�شم �ل�شوؤون �ملالية

الثالثاء
1436/8/15هـ
2015/6/2م

الأربعاء
1436/8/16هـ
2015/6/3م
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

تعلن بلدية حمافظة �خلرج عن طرح �ملز�يدتني التاليتني للعام املايل 1437/1436هـ :
رقــم المزايــــــدة

قيمة الكراســة

م

اسم المزايدة

1

�إن�شــاء وتاأجري �ل�شا�شة �لإلكرتونية بطريق �مللك عبد�لعزيز بجو�ر ثانوية �خلرج

437/436/1

1000

2

�إن�شاء وتاأجري �ل�شا�شة �لإلكرتونية بطريق �مللك فهد بجو�ر هايرب بندة

437/436/2

1000

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الأحد
1436/8/27هـ
ال�ساعة العا�سرة

�لإثنني
1436/8/28هـ
�ل�شاعة �لو�حدة

ال�سنة  93العدد 4567

UM AL -QURA
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13

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �لأ�شياح عن طرح �ملز�يد�ت �لتالية (:)3-1
الموقع

قيمة الكراسة

اسم المزايدة

م

1

تاأجري حمل قائم رقم ( )2ن�شاط مق�شف باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

2

تاأجري حمل قائم رقم ( )3ن�شاط مق�شف باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

3

تاأجري حمل قائم رقم ( )5ن�شاط بقالة باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

4

تاأجري حمل قائم رقم ( )6ن�شاط متور و�شعبيات باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

5

تاأجري حمل قائم رقم ( )7ن�شاط متور و�شعبيات باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

6

تاأجري حمل قائم رقم ( )8ن�شاط متور و�شعبيات باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

7

تاأجري حمل قائم رقم ( )9ن�شاط متور و�شعبيات باملنطقة �ملركزية

(عني بن فهيد)

500

8

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()1

(عني بن فهيد)

1000

9

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()2

(عني بن فهيد)

1000

10

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()3

(عني بن فهيد)

1000

11

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()4

(عني بن فهيد)

1000

12

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()5

(عني بن فهيد)

1000

13

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()6

(عني بن فهيد)

1000

14

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()7

(عني بن فهيد)

1000

15

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()8

(عني بن فهيد)

1000

16

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()9

(عني بن فهيد)

1000

17

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()10

(عني بن فهيد)

1000

18

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()11

(عني بن فهيد)

1000

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/9/18هـ

فعلى الراغبين الدخول في المزايدات مراجعة إدارة األراضي – قسم االستثمارات ببلدية محافظة األسياح ولالستفسار االتصال على (  0163453000تحويلة )285

موعد فتح المظاريف

1436/9/19هـ

ال�سنة  93العدد 4564
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29

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �لأ�شياح عن طرح �ملز�يد�ت �لتالية (:)3-2
الموقع

قيمة الكراسة

اسم المزايدة

م

19

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()12

(عني بن فهيد)

1000

20

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()13

(عني بن فهيد)

1000

21

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()14

(عني بن فهيد)

1000

22

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()15

(عني بن فهيد)

1000

23

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()16

(عني بن فهيد)

1000

24

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()17

(عني بن فهيد)

1000

25

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()18

(عني بن فهيد)

1000

26

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()19

(عني بن فهيد)

1000

27

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()20

(عني بن فهيد)

1000

28

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()25

(عني بن فهيد)

1000

29

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()26

(عني بن فهيد)

1000

30

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()27

(عني بن فهيد)

1000

31

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()28

(عني بن فهيد)

1000

32

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()29

(عني بن فهيد)

1000

33

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()30

(عني بن فهيد)

1000

34

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()33

(عني بن فهيد)

1000

35

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()34

(عني بن فهيد)

1000

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/9/18هـ

1436/11/4هـ

فعلى الراغبين الدخول في المزايدات مراجعة إدارة األراضي – قسم االستثمارات ببلدية محافظة األسياح ولالستفسار االتصال على (  0163453000تحويلة )285

موعد فتح المظاريف

1436/9/19هـ

1436/11/5هـ
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �لأ�شياح عن طرح �ملز�يد�ت �لتالية (:)3-3
الموقع

قيمة الكراسة

اسم المزايدة

م

36

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()35

(عني بن فهيد)

1000

37

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()36

(عني بن فهيد)

1000

38

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()37

(عني بن فهيد)

1000

39

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()38

(عني بن فهيد)

1000

40

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()39

(عني بن فهيد)

1000

41

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()40

(عني بن فهيد)

1000

42

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()41

(عني بن فهيد)

1000

43

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()42

(عني بن فهيد)

1000

44

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()43

(عني بن فهيد)

1000

45

تاأجري حمل جتاري قائم رقم ()44

(عني بن فهيد)

1000

60

�أر�س ف�شاء لإن�شاء وت�شغيل حمالت جتارية على �لقطعة رقم 309

�لربود

1000

61

تاأجري مو�قع لوحات �إعالنية على �أعمدة �لإنارة (لم بو�شت) عدد ()200

�لأ�شياح طريق �مللك
عبد�لعزيزوطريق �مللك فهد

1000

62

تاأجري مو�قع لإقامة لوحات �إعالنية (موبي) عدد()50

�لأ�شياح طريق �مللك
عبد�لعزيزوطريق �مللك فهد

1000

63

تاأجري موقع �شر�ف �آيل �شيارة

عني بن فهيد – مقابل مركز �ل�شرطة

1000

64

تاأجري موقع �شر�ف �آيل �شيارة

خ�شية طريق �مللك عبد�لعزيز

1000

65

تاأجري موقع �شر�ف �آيل �شيارة

�لتنومة طريق �مللك عبد�لعزيز

1000

66

تاأجري موقع �شر�ف �آيل �شيارة

�سيدة

1000

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/11/4هـ

1436/11/8هـ

فعلى الراغبين الدخول في المزايدات مراجعة إدارة األراضي – قسم االستثمارات ببلدية محافظة األسياح ولالستفسار االتصال على (  0163453000تحويلة )285

موعد فتح المظاريف

1436/11/5هـ

1436/11/9هـ

السنة

16
3

UM AL -QURA
93

الجمعة  12رجب  1436هـ  31إبريل  2015م

ال�سنة  93العدد 4564

إعالناتالمنوعة
اإلعالنات
حكومية

93

الجمعة  4شعبان  1436هـ

UM AL -QURA

 22مايو  2015م

ال�سنة  93العدد 4567

31

استـثمار مواقع
تعلن �إد�رة �لأوقاف و�مل�شاجد و�لدعوة و�لإر�شاد مبحافظة (�ملندق) عن رغبتها يف تاأجري �أعيان �لأوقاف �لتالية :
م

اسم الوقف

موقعه

المساحة اإلجمالية

موعد المزاد العلني

1

�لرو�س

قرية بلحكم

3393.25م2

1436/10/20هـ

2

�أبو كرة

قرية م�شنية

10016.94م2

3

�أم �لبئر

قرية م�شنية

1068.44م2

4

�شد �لأ�شلة

قرية م�شنية

1910م2

5

�شد �لقطاع

قرية م�شنية

785.45م2

مكان الوقف

مالحظات

طويل �لأجل

�شنوي

1436/10/21هـ

طويل �لأجل

7

جناب �ل�شانع

قرية بطيلة

1457م2

1436/10/25هـ

�شنوي

8

جناب �ملروة

قرية م�شنية

1079.81م2

1436/10/21هـ

طويل �لأجل

9

رهي بالع�شل

املندق

1277.14م2

1436/10/14هـ

�شنوي

10

�سعيفة

�لقرنطة

640م2

1436/10/26هـ

طويل �لأجل

11

اجلامعة

قرية ارمية

2300م2

1436/10/19هـ

�شنوي

12

ريعة �لقرى

بني يزيد

1734.45م2

1436/10/18هـ

13

�لودفة

املندق

1333.4م2

1436/10/14هـ

14

جناب �حلماطة

�آل عيا�س

790م2

1436/10/10هـ

15

�ل�شحافني

�آل عيا�س

2052م2

1436/10/11هـ

16

�ل�شطبة

م�شنية

1236.53م2

1436/10/12هـ

17

اجلامعة

و�دي �ل�شدر

2300م2

18

�خلنفرية

و�دي �ل�شدر

904.9م2

19

جناب �خليل

و�دي �ل�شدر

6282.9م2

20

جناب �أبو �خلري

و�دي �ل�شدر

2601.30م2

21

�لأ�شافل

و�دي �ل�شدر

785.37م2

22

�سد م�ساعد

و�دي �ل�شدر

1495.70م2

23

�ل�شائلة

رم�ض

1321.05

1436/10/17هـ

24

�أم �لر��س

ع�شبه

3059م2

1436/10/18هـ

25

�حل�شح�س

�لبي�شاين

1107م2

1436/10/28هـ

ق�شــــــــــــــــــــــــــم �لأوقــــــــــــــــــــــــــــــاف

6

�لأ�شافل

قرية حديد

2566م2

1436/10/24هـ

�شنوي

1436/10/13هـ

ومن لديه الرغبة في االستئجار مراجعة اإلدارة مصطحب ًا صورة من الهوية الوطنية لإلطالع على شروط التأجير

طويل �لأجل

�شنوي

ال�سنة  93العدد 4567
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �لقرى عن طرح �ملناف�شات �ل�شتثمارية �لتالية:
مدة العقد

قيمة الكراسة

اسم المزايدة

م

1

تاأجري �أر�س مب�شاحة ()17,160م 2باملخطط ال�ستثماري رقم  456لإن�شاء وت�شغيل و�شيانة جممع �شاليهات

� 25سنة

1000

2

تاأجري �أر�س مب�شاحة ()17,078م 2باملخطط ال�ستثماري رقم  456لإن�شاء وت�شغيل و�شيانة فندق

� 25سنة

1000

3

تاأجري �أر�س مب�شاحة ()12,923م 2باملخطط ال�ستثماري رقم  456لإن�شاء وت�شغيل و�شيانة مركز ترفيهي ومدينة
مالهي

� 25سنة

1000

4

تاأجري �أر�س رقم ( )12مب�شاحة (3343م )2باملخطط �ل�شتثماري رقم  456لإقامة م�شروع جممع جتاري

� 25سنة

1000

5

تاأجري ملعب �شبيحة ت�شغيل و�شيانة

� 5شنو�ت

500

6

تاأجري بوفية باملركز �ل�شياحي �لو�قع بنخال

� 5شنو�ت

500

7

تاأجري ك�شك كويف �شوب حديقة �شبيحة

� 5شنو�ت

500

موعد فتح المظاريف

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم �لأربعاء
1436/9/7هـ

يوم �لثالثاء
1436/9/6هـ

على من يرغب الدخول في المزايدات المعلن عنها مراجعة (بلدية محافظة القرى -إدارة تنمية االستثمارات) للحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات .

تعلن بلدية حمافظة حبونا عن رغبتها يف تاأجري موقعني لال�شتثمار كالتايل :
الموقع

قيمة الكراسة

اسم المنافسة

م

1

م�شلخ

حبونا (�ل�شرقي )

500

2

م�شلخ

مركز اجلفه

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/8/30هـ

موعد فتح المظاريف

1436/9/1هـ

فعلى من لديه الرغبة في االستثمار مراجعة بلدية حبونا  -قسم االستثمارات لشراء كراسة الشروط .

تعلن �أمانة منطقة �حلدود �ل�شمالية  /عرعر عن رغبتها ��شتثمار �ملوقع �لتايل وفق لئحة �لت�شرف بالعقار�ت �لبلدية �ل�شادرة مبوجب �لأمر �ل�شامي �لكرمي رقم /3ب 38313/يف 1427/9/24هـ  ,بطريق �ملناف�شة :
اسم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

المطلوب

500

�لإثنني
1436/8/21هـ

الثالثاء
1436/8/22هـ

ترخي�س مركز ريا�شي

تـــمـــديــــد موعد مناف�شة ��شتثمار موقع خم�ش�س لإن�شاء
مركز ريا�شي غرب �ملن�شورية ت 1مب�ساحة 4800م 2تقريباَ

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية  /عرعر ( إدارة تنمية االستثمارات ) .لالستفسار هاتف  046624111 /تحويلة ( . ) 413

تعلن �أمانة �لعا�شمة �ملقد�شة  -تنمية �ل�شتثمار�ت �لبلدية  -عن طرح �ملناف�شة �لتالية :
اسم المنافسة

مز�يدة �لأك�شاك �لثابتة و�ل�شر�فات �لآلية مبو�قع
متفرقة ومبا�شط منى

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

--

500

�لأك�شاك و�ل�شر�فات
1436/9/6هـ
املبا�سط 1436/9/11هـ

�لأك�شاك و�ل�شر�فات
1436/9/6هـ
املبا�سط 1436/9/11هـ

تعلن وز�رة �ملالية عن رغبتها
يف طرح تاأجري حمطة وقود متكاملة
مبنفذ �لرقعي �حلدودي مع دولة
�لكويت بجو�ر �ملدينة �ل�شكنية وذلك
مبز�يدة عامة وفقاً ل�شروط �لتاأجري
�ملعدة لذلك  ..وعلى من يرغب �لدخول
بهذه �ملز�يدة �لإطالع على �شروط
�لتاأجري و�لتقيد مبا ورد فيها وتقدمي
�لعر�س بظرف خمتوم وت�شلميه
لإد�رة �لتاأجري مب�شلحة �أمالك �لدولة
بالوز�رة مبوعد �أق�شاه نهاية دو�م يوم
الأربعاء �ملو�فق 1436/10/13هـ ,
ح�شب تقومي �أم �لقرى  ..و�شيتم فتح
�ملظاريف يف متام ال�ساعة العا�سرة من
�سباح �ليوم التايل  ..وميكن �حل�شول
على ن�سخة من �ل�شروط من �إد�رة
�لتاأجري مب�شلحة �أمالك �لدولة �أو
�إد�رة جمرك الرقعي �أو مكتب �لإ�شر�ف
على �ل�شيانة و�لت�شغيل مبنفذ الرقعي
�حلدودي .
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة �ملنطقة �ل�شرقية عن تاأجري �ملز�يد�ت �لتالية :
اسم المزايدة

م

قيمة الكراسة

1

تاأجري مبنى �ملطبخ �لقائم باملخطط رقم ( )37بحي �لرو�شة مبدينة �لدمام

3000

2

تاأجري موقع رقم ( )22لغر�س �إقامة �شر�ف �آيل �شيار على كورني�س �لدمام

3000

3

تاأجري �ملبنى �لتجاري �ل�شكني �لقائم و�لو�قع بحي �لعمامرة مبدينة �لدمام

2000

4

تاأجري �ملبنى �لقائم على �لأر�س رقم ( )33باملخطط رقم ( )1/68لإد�رة مركز ت�شويق بحي �لنا�شرية
مبدينة �لدمام

3000

5

تاأجري �ملبنى �لقائم �ملجاور حلديقة �مللك �شعود باحلي �لتجاري مبدينة �لدمام لغر�س مز�ولة ن�شاط خدمات
بنكية وم�شرفية

5000

6

تاأجري �ملبنى �لتجاري �ملتعدد �لأدو�ر �لقائم على �لأر�س رقم (/59م) باملخطط رقم (� )1/76لو�قع بحي
�لبادية مبدينة �لدمام

5000

7

تاأجري �ملبنى �لتجاري �لقائم على �لقطعة رقم ( 2خ) باملخطط رقم (/71/1ج) بحي �أحد مبدينة �لدمام

3000

آخر موعد لتقديم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة

1436/9/5هـ
من ال�ساعة� 10إىل �ل�شاعة � 12سباحاً

1436/9/7هـ
من ال�ساعة� 10إىل �ل�شاعة � 12سباحاً

1436/9/14هـ
من ال�ساعة� 10إىل �ل�شاعة � 12سباحاً

1436/9/19هـ
من ال�ساعة� 10إىل �ل�شاعة � 12سباحاً

موعد فتح المظاريف باألمانة

1436/9/5هـ
�ل�شاعة ( )1بعد �لظهر

1436/9/7هـ
�ل�شاعة ( )1بعد �لظهر

1436/9/14هـ
�ل�شاعة ( )1بعد �لظهر

1436/9/19هـ
�ل�شاعة ( )1بعد �لظهر

فعلى من لديه الرغبة الدخول بإحدى المزايدات التقدم [ إلدارة المشتريات باألمانة ] لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن �أمانة �ملنطقة �ل�شرقية عن متديد موعد تاأجري �ملز�يدة �لتالية :
اسم المزايدة

تاأجري �لأر��س رقم ( )3-2-1مبخطط رقم ( )79/6ب�شارع �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز بحي
�ملنتزه مبحافظة ر�أ�س تنورة لغر�س �إقامة م�شروع فندق

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة

موعد فتح المظاريف

10.000

1436/9/20هـ
من ال�ساعة � 7,30إىل �ل�شاعة � 10سباحاً

1436/9/20هـ
�ل�شاعة ( )12بعد �لظهر

فعلى من لديه الرغبة الدخول بالمزايدة التقدم [ لبلدية محافظة رأس تنورة ] لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة �لقطيف عن طرح �ملناف�شات �لتالية :
م

اسم المنافسة

الموقع

قيمة الكراسة

�شفوى خمطط 67/11

2000

3000

1

مز�يدة تاأجري موقع لإقامة م�شروع وحد�ت حمالت جتارية على �لقطعة رقم
()192/191

2

مزايدة تاأجري موقع لإقامة م�شروع مركز جتاري ب�سيهات

�شيهات حي �لفالح خمطط رقم 93/3

3

مزايدة تاأجري موقع لإقامة م�شروع �سرافات �آلية بعدد ( )9مو�قع

�لقطيف – �سيهات – �شفوى  -تاروت

4000

4

مزايدة تاأجري موقع لإقامة م�شروع نقطة ذبح

خمطط رقم �س ق  1538بغرب �لوجام رقم 1

3000

آخر موعد لتقديم العطاءات

�لإثنني
1436/9/12هـ
ال�ساعة الثالثة بعد الظهر

موعد فتح المظاريف

الثالثاء
1436/9/13هـ
ال�ساعة �لو�حدة ظهر ًا

93
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة فر�شان عن طرح عدد من �ملو�قع �ل�شتثمارية �لتالية :
م

الموقع

اسم المنافسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

1

تاأجري �أر�س لإقامة م�شنع بلك

تقاطع �ل�شقيد

2

تاأجري �أر�س لإقامة �شر�ف �آيل

�شارع �لغدير �لرئي�شي

3

تاأجري �أر�س لإقامة ك�شك

موعد فتح المظاريف

1436/9/7هـ

1436/9/6هـ

�شارع �لبلدية

تعلن بلدية حمافظة �ل�شما�شية عن متديد موعد �ملناف�شة �لتالية :
اسم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

فتح المظاريف بأمانة القصيم

إعالن نتيجة المزايدة

موعد اإلخطار بالترسية

500

1436/8/17هـــ
ال�ساعه الثانية ظهر ًا

1436/8/20هـــ

1436/8/21هــ

حتدده �لبلدية

تاجري مطعم وكفرتيا

فعلى من لدية الرغبة في االستثمار مراجعة قسم االستثمارات بالبلدية للحصول على نسخة كراسة الشروط و المواصفات

تعلن بلدية ينبع �لنخل عن تاأجيل موعد تقدمي وفتح �لعرو�س للمناف�شتني �لتاليتني-:
م

اسم المنافسة

1

تاأجري م�شلخ ينبع �لنخل �لنموذجي

2

تاأجري حمطة حمروقات بال�شرجة

آخر موعد إلستالم المظاريف الجديد

موعد فتح المظاريف الجديد

1436/8/28هـ

 1436/8/27هـ

فعلى الراغبين في االستثمار التقدم بقسم االستثمار بالبلدية.

تعلن بلدية �شبت �جلارة عن بع�س مز�يد�ت �مل�شاريع �ل�شتثمارية باملر�كز �لتابعة لها وذلك علي �لنحو �لتايل :
مدة العقد

قيمة النسخة

اسم المزايدة

م

 1كر��شة �شروط ومو��شفات توريد معد�ت بلدية �شبت �جلارة

� 4شهور

500

 2كر��شة �شروط ومو��شفات �شيانة �شبكة �لري يف مدخل �شبت �جلارة

� 4شهور

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/9/5هـ
ال�ساعة 9:00

تاريخ فتح المظاريف

1436/9/5هـ
ال�ساعة 10:00

فعلى كل من يرغب في الدخول في المزايدة الحضور في الوقت المحدد ولمزيد من االستفسار مراجعة القسم الفني بمبنى البلدية أو االتصال على رقم [. ]0177466023

تعلن بلدية حمافظة �لنبهانية عن طرح �ملز�يدة �لتالية :
اسم المزايدة

مرمى �لنفايات يف حمافظة �لنبهانية و�لقرى �لتابعة لها

قيمة الكراسة

مكان تسليم المظاريف

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

500

بلدية
حمافظة �لنبهانية
ق�شم �ل�شوؤون �ملالية

الثالثاء 1436/9/13هـ
�ملو�فق 2015/6/30م

الأربعاء 1436/9 /14هـ
2015/7/1م
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
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استـثمار مواقع
تعلن اأمانة منطقة الباحة عن رغبتها يف تاأجري �لعقار�ت التالية:
الموقع

المساحة م2

مدة العقد

قيمة الكراسة

اسم المنافسة

م

1

�إن�شاء وت�شغيل عدد ( )96لوحة على �لأر�شفة �لو�شطية

�شو�رع مدينة الباحة

ح�شب ماهو حمدد يف �لكر��شة

�5شنو�ت

1000

2

ت�شغيل م�شلخ قائم

الباحة خمطط �سربقة

2614

�10شنو�ت

1000

3

ت�شغيل ك�شك رقم ( )1لبيع �لوجبات �خلفيفة و�لع�شري�ت

حديقة �سهبة

60

�5شنو�ت

1000

4

ت�شغيل ك�شك رقم ( )2لبيع �لوجبات �خلفيفة و�لع�شري�ت

حديقة �سهبة

24

�5شنو�ت

1000

5

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مركز ترفيهي �شياحي

خمطط الن�سيم

16843.15

�25سنة

1000

6

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة فندق بالباحة

جبل مهر�ن

9390

�25سنة

1000

7

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مدر�شة �أهلية

�سهبة

10000

�25سنة

1000

8

حتميل وتنزيل ل�شوق �خل�شار و�لفو�كه

الباحة

1844

�3شنو�ت

1000

9

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط �مللك فهد

15731.65

�25سنة

1000

10

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط �سربقة �لإحلاقي

5602

�25سنة

1000

11

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط بهر

2478

�25سنة

1000

12

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط بهر

1049.49

�25سنة

1000

13

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط بهر

782.79

�25سنة

1000

14

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط بهر

481.40

�25سنة

1000

15

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

خمطط بهر

565.60

�25سنة

1000

16

�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة مبنى جتاري �شكني

الباحة �ملفارجة

338

�25سنة

1000

وذلك عن طريق المزايدة بالظرف المختوم فعلى من له الرغبة في ذلك مراجعة إدارة تنمية االستثمارات باألمانة إلستالم نسخة من كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة علم ًا بأن آخر موعد
لتقديم العطاءات هو نهاية دوام يوم األربعاء الموافق 1436/9/7هـ  ،وموعد فتح المظاريف هو يوم الخميس 1436/9/8هـ  ،الساعة العاشرة صباح ًا مع مراعاة التقيد بأن يكون العرض مصحوب ًا
بضمان بنكي ابتدائي بمقدار أجرة سنة كاملة للموقع الواحد ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ تقديمه لألمانة مع إرفاق صورة من السجل التجاري والزكاة والدخل والغرفة التجارية
والتأمينات االجتماعية سارية المفعول .

يعلن م�شت�شفى �مللك فهد �لتخ�ش�شي بالدمام عن طرح �ملناف�شة �ل�شتثمارية �لتالية -:
اسم المنافسة

ت�شغيل موقع بقالة (�شوبر ماركت) بامل�شت�شفى بالدمام (وميني ماركت) يف �شكن �مل�شت�شفى باخلرب

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1015

1500

�لإثنني
1436/8/28هـ

الثالثاء
1436/8/29هـ
ال�ساعة � 10:00ض

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من قسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية بالمستشفى
(مبنى -5مكتب رقم.)105
شروط التقديم للمنافسة للشركات /المؤسسات هي كالتالي:
أ -أن تكون الشركة /المؤسسة لها سابق خبرة في نفس المجال.
ب -يجب أن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بموجب خطاب رسمي من الشركة مصطحب ًا معه األوراق الثبوتية للشركة.
ج -لمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية . 0138442223
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استـثمار مواقع
يعلن جممع �مللك عبداهلل الطبي بجدة عن طرح املزايدات التالية :
رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف

اسم المزايدة

م

1

مز�يدة (حمل كويف �شوب يف �ملبنى �لرئي�شي)

25/22/36/01

2000

1436/9/4هـ
ال�ساعة � 11:00سباحاً

2

مز�يدة (حمل كويف �شوب يف مبنى �لعياد�ت �خلارجية)

25/22/36/02

2000

1436/9/4هـ
ال�ساعة � 11:15سباحاً

3

مز�يدة (حمل لبيع �لزهور و�لهد�يا)

25/14/36/03

2000

1436/9/4هـ
ال�ساعة � 11:30سباحاً

4

مز�يدة (حمل لبيع �ل�شوكولتة)

25/16/36/04

2000

1436/9/4هـ
ال�ساعة � 11:45سباحاً

5

مز�يدة (جهازي �شر�ف �آيل)

25/23/36/05

3000

1436/9/4هـ
ال�ساعة � 12:00سباحاً

تعلن �ملديرية �لعامة لل�شوؤون �ل�شحية مبنطقة �لريا�س عن متديد طرح مز�يدة تاأجري مو�قع كويف �شوب للمو�قع �لتالية :
اسم الموقع

م

عدد المواقع

1

�ملديرية �لعامة لل�شوؤون �ل�شحية

2

2

م�شت�شفى �لإميان

1

3

م�شت�شفى �ليمامة

2

4

م�شت�شفى �لأمل و�ل�شحة �لنف�شية

2

5

جممع �مللك �شلمان للكلى

1

6

م�شت�شفى �لولدة و�لأطفال باخلرج

2

7

م�شت�شفى �مللك خالد باخلرج

2

8

م�شت�شفى �مللك �شلمان

1

9

م�شت�شفى �لإمام عبد�لرحمن �لفي�شل

1

10

مقر مركز �ل�شكر مب�شت�شفى �مللك �شلمان
( حمية خا�شة � -شكر )

1

رقمها

14-10-5-36-1

قيمة الكراسة

20.000

آخر موعد لشراء الكراسات

1436/9/8هـ

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف

1436/9/11هـ
قبل �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحاً

• مكان بيع الكراسات ( إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ) .
• إيداع قيمة الكراسة في حساب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في بنك سامبا رقم ( )1900277وإحضار أصل اإليداع ولن يتم إستالم المبالغ النقدية.
• يتم تقديم العروض قبل وقت فتح المظاريف بساعة ولن يتم إستالم أي عرض بعد الوقت المحدد.
• ألي استفسار التواصل عن طريق البريد اإللكتروني ()ecoha-riydh@hotmail.com
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شراء أراضي تعليمية
تعلن الإدارة العامة للتعليم يف منطقة تبوك عن املناف�سة رقم (  ) 111/36/32عن حاجتها ل�شراء عدد (  ) 81قطعة �أر�ض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدي ًال للمدار�س امل�ست�أجرة للبنني والبنات يف �أحياء خمتلفة مبدينة تبوك
4-1
ولبع�ض املحافظات و�أن ال تقل امل�ساحة عن 4000م 2وينظر يف عرو�ض الأرا�ضي الأقل م�ساحة من ذلك ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
م

المدينة

الحي

اسم المدرسة

1

تبوك

الأندل�س

متو�سطة الإمام الغزايل

2

تبوك

الأندل�س

ثانوية الأندل�س

3

تبوك

الأندل�س

املتو�سطة الثامنة والثالثون

4

تبوك

الأندل�س

الثانوية ال�سابعة والع�شرون

5

تبوك

الرويعيات

االبتدائية الثالثة ع�شرة

6

تبوك

الرويعيات

االبتدائية ال�سابعة لتحفيظ القر�آن الكرمي

7

تبوك

الرويعيات

ابتدائية الإمام الأوزاعي

8

تبوك

الرويعيات

االبتدائية اخلام�سة وال�ستون

9

تبوك

الرويعيات

املتو�سطة احلادية والأربعون

10

تبوك

�أبو �سبعة

االبتدائية الرابعة واخلم�سون

11

تبوك

�أبو �سبعة

االبتدائية الأربعون

12

تبوك

�أبو �سبعة

املتو�سطة اخلام�سة

13

تبوك

�أبو �سبعة

الثانوية اخلام�سة والع�شرون

14

تبوك

�أبو �سبعة

ابتدائية اخلندق

15

تبوك

�أبو �سبعة

متو�سطة رافع بن خديج

16

تبوك

كرمي

ابتدائية احل�سن بن علي

17

تبوك

كرمي

االبتدائية الرابعة والثالثون

18

تبوك

كرمي

املتو�سطة التا�سعة والثالثون

19

تبوك

كرمي

الثانوية ال�ساد�سة ع�شرة

20

تبوك

كرمي

ثانوية حممد الفاحت

21

تبوك

رحيل

االبتدائية ال�سبعون

3
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شراء أراضي تعليمية
تعلن الإدارة العامة للتعليم يف منطقة تبوك عن املناف�سة رقم (  ) 111/36/32عن حاجتها ل�شراء عدد (  ) 81قطعة �أر�ض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدي ًال للمدار�س امل�ست�أجرة للبنني والبنات يف �أحياء خمتلفة مبدينة تبوك
4-2
ولبع�ض املحافظات و�أن ال تقل امل�ساحة عن 4000م 2وينظر يف عرو�ض الأرا�ضي الأقل م�ساحة من ذلك ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
م

المدينة

الحي

اسم المدرسة

22

تبوك

رحيل

املتو�سطة ال�سابعة والع�شرون

23

تبوك

رحيل

االبتدائية الرابعة لتحفيظ القر�آن الكرمي

24

تبوك

رحيل

متو�سط بكر بن حارثة

25

تبوك

اخلالدية

االبتدائية الثانية

26

تبوك

الن�سيم

ابتدائية زيد بن �أ�سلم

27

تبوك

ال�صاحلية

االبتدائية اخلام�سة ع�شرة

28

تبوك

ال�صاحلية

االبتدائية الرابعة والع�شرون

29

تبوك

ال�صاحلية

املتو�سطة احلادية والع�شرون

30

تبوك

احلمراء

االبتدائية احلادية وال�ستون

31

تبوك

احلمراء

ابتدائية احلمراء

32

تبوك

احلمراء

متو�سطة عا�صم بن عدي

33

تبوك

احلمراء

ثانوية يو�سف القا�ضي

34

تبوك

العليا ( ) 1

االبتدائية ال�سابعة ع�شرة

35

تبوك

العليا ( ) 1

االبتدائية الثالثة واخلم�سون

36

تبوك

العليا ( ) 1

ابتدائية ه�شام بن عروة

37

تبوك

العليا ( ) 1

املتو�سطة الرابعة والع�شرون

38

تبوك

العليا ( ) 1

الثانوية ال�سابعة ع�شرة

39

تبوك

العليا ( ) 2

االبتدائية ال�ساد�سة لتحفيظ القر�آن الكرمي

40

تبوك

العليا ( ) 2

االبتدائية ال�سابعة وال�ستون

41

تبوك

العليا ( ) 2

متو�سطة ابن قدامه

42

تبوك

الفي�صلية اجلنوبية

االبتدائية التا�سعة

43

تبوك

الفي�صلية اجلنوبية

االبتدائية التا�سعة ع�شرة
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شراء أراضي تعليمية
تعلن الإدارة العامة للتعليم يف منطقة تبوك عن املناف�سة رقم (  ) 111/36/32عن حاجتها ل�شراء عدد (  ) 81قطعة �أر�ض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدي ًال للمدار�س امل�ست�أجرة للبنني والبنات يف �أحياء خمتلفة مبدينة تبوك
4-3
ولبع�ض املحافظات و�أن ال تقل امل�ساحة عن 4000م 2وينظر يف عرو�ض الأرا�ضي الأقل م�ساحة من ذلك ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
م

المدينة

الحي

اسم المدرسة

44

تبوك

الفي�صلية اجلنوبية

املتو�سطة الثامنة ع�شرة

45

تبوك

الفي�صلية اجلنوبية

الثانوية الثامنة ع�شرة

46

تبوك

الفي�صلية اجلنوبية

ابتدائية في�صل بن تركي

47

تبوك

الفي�صلية ال�شمالية

املتو�سطة الثانية

48

تبوك

ال�سليمانية

االبتدائية الثامنة ع�شرة

49

تبوك

ال�سليمانية

االبتدائية احلادية والثالثون

50

تبوك

ال�سليمانية

االبتدائية اخلام�سة والثالثون

51

تبوك

ال�سليمانية

املتو�سطة الثامنة

52

تبوك

ال�سليمانية

املتو�سطة اخلام�سة والع�شرون

53

تبوك

ال�سليمانية

ابتدائية جابر بن حيان

54

تبوك

ال�سليمانية

ابتدائية �أبو جعفر املن�صور

55

تبوك

ال�سليمانية

ابتدائية املثني بن حارثة

56

تبوك

الورود

االبتدائية الثانية والثالثون

57

تبوك

الورود

االبتدائية اخلام�سة والأربعون

58

تبوك

الورود

املتو�سطة ال�سابعة

59

تبوك

املروج ( �أ )

االبتدائية الثانية والأربعون

60

تبوك

املروج ( �أ )

متو�سطة الوليد بن عبد امللك

61

تبوك

ال�سالم

االبتدائية واملتو�سطة

62

تبوك

ال�سيف

االبتدائية التا�سعة والع�شرون

63

تبوك

الزهور

االبتدائية ال�سابعة الثالثون

64

تبوك

الزهور

املتو�سطة الثالثة والثالثون

65

تبوك

الأ�شرفية

االبتدائية التا�سعة وال�ستون

3
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UM AL -QURA

شراء أراضي تعليمية
تعلن الإدارة العامة للتعليم يف منطقة تبوك عن املناف�سة رقم (  ) 111/36/32عن حاجتها ل�شراء عدد (  ) 81قطعة �أر�ض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدي ًال للمدار�س امل�ست�أجرة للبنني والبنات يف �أحياء خمتلفة مبدينة تبوك
4-4
ولبع�ض املحافظات و�أن ال تقل امل�ساحة عن 4000م 2وينظر يف عرو�ض الأرا�ضي الأقل م�ساحة من ذلك ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
م

المدينة

الحي

اسم المدرسة

66

تبوك

راي�س

املتو�سطة الأربعون

67

تبوك

الراجحي

ابتدائية عبداهلل بن املبارك

68

تبوك

الراجحي

ابتدائية (حمدثة )

69

تبوك

ال�سعادة

االبتدائية الثالثون

70

تبوك

دمج

متو�سطة دمج

71

تبوك

دمج

ثانوية دمج

72

تبوك

طريق املدينة

ابتدائية حمدثة

73

تبوك

طريق املدينة

املتو�سطة والثانوية ( حمدثة )

74

�ضباء

ال�صمدة

االبتدائية الثالثة

75

�ضباء

ال�صفرة

االبتدائية ال�سابعة

76

�أملج

البطحاء

االبتدائية ال�سابعة

77

�أملج

البطحاء

املتو�سطة الأوىل

78

�أملج

مريحيل

ابتدائية احلباب بن املنذر

79

الوجه

ال�شمايل

االبتدائية ال�سابعة

80

حقل

البلد

ابتدائية النعمان بن ب�شري

81

البدع

البلد

ابتدائية �سهيل بن عمر

على �أن تتوفر ال�شروط التالية:
� -1أن ال تقل امل�ساحة عن 4000م 2حماط ب�شوارع 15م �أو ممرات وينظر يف عرو�ض الأرا�ضي الأقل م�ساحة من ذلك ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
� -2صورة من �صك �أر�ض املرفق.
 -3ر�سم تو�ضيحي كروكي للموقع مو�ضحاً عليه الأبعاد وامل�ساحة وعر�ض ال�شوارع املحيطة.
� -4صورة من بطاقة الهوية الوطنية .
 -5يف حالة الوكالة يرفق �صورة للوكالة و�صورة لهوية الوكيل و�صورة من هوية مالك املرفق.
 -6تعهد من مالك الأر�ض �أنه بعد املوافقة على ال�شراء ب�أن يقوم ب�إ�ستكمال الأوراق التالية:
 ا�ستكمال جميع الأوراق املطلوبة مثل الوكاالت وح�صر الإرث. ت�صديق الر�سم التو�ضيحي الكروكي املرفق من قبل الأمانة. ت�صديق �صورة �صك الأر�ض من كتابة العدل. -7يقدم املالك �أو وكيله ال�سعر الذي يرغب البيع به للمرت املربع وال يدخل يف ذلك ما �أقيم على الأر�ض من غرف كهرباء �أو �شطفات �أو غريها.
 -8يقدم املالك �أو وكيله ظرف مغلق يحتوي على ملف كامل الأوراق املطلوبة وعر�ضه املايل بظرف مغلق خمتوم.
 -9يرفق �ضمن العر�ض عنوان مالك املرفق �أو وكيله ورقم هاتفه اجلوال لالت�صال به عند احلاجة.
 -10ال تتحمل وزارة التعليم �أية م�س�ؤولية �أو مطالبة عند ت�أخري عملية ال�شراء �أو العدول عن �شراء الأر�ض املقدمة.
فعلى من تتوفر لديه �أرا�ضي يف هذه الأحياء التقدم �إىل �إدارة التعليم ( �إدارة امل�شرتيات ) لإ�ستالم ن�سخة من كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات املطلوبة .
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العرو�ض هو يوم الأربعاء املوافق 1436/9/7هـ ,ال�ساعة الواحدة والن�صف ظهر ًا و�سوف يتم فتح املظاريف يف يوم اخلمي�س املوافق 1436/9/8هـ ,ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحاً ب�إدارة التعليم .

وظائف
شاغرة

تعلن بلدية حمافظة ال�سليل عن �شغور الوظائف التالية:
العدد.)1( :
الفئة (.)33
 -1م�سمى الوظيفة( :عاملة جتهيز).
العدد.)1( :
الفئة (.)31
 -2م�سمى الوظيفة( :عاملة جتهيز).
فعلى الراغبني ممن تنطبق عليهن ال�شروط التقدم �إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني بالبلدية يف موعد �أق�صاه �أ�سبوع من تاريخ الإعالن.

تعلن بلدية حوطة �سدير عن موعد مقابلة للمتقدمني للوظائف وحتديث
البيانات وذلك يوم الأحد املوافق 1436/8/6هـ ،حتى يوم اخلمي�س املوافق
1436/8/10هـ ,وتفيد البلدية للمتقدمني ب�ضرورة احل�ضور يف الوقت املحدد
للمتقدم والتوا�صل عرب هاتف البلدية رقم ( )0164431300حلجز موعد.

UM AL -QURA

إعالنات حكومية

مبان
استئجار
ٍ
تعلن مديرية الـ�ش�ؤون الـ�صحية بـمحافـظة الـطـائف عن حـاجتها �إىل ا�سـتئـجار مباين للمواقع التالية:
 -1مبنى يكون مقر ًا  /ل�سكن ممر�ضات م�ست�شفى الأطفال بالطائف ،وفق ال�شروط التالية :
 �أن يكون املبنى حديث البناء وقريب من م�ست�شفى الأطفال حالياً �إن �أمكن . �أن يحتوي على �صالة ترفيهية . �أن يتكون من (  ) 60غرفة على الأقل ذات م�ساحات منا�سبة . وجود غرفة حار�س تكون خارج ال�سكن � - .أن تتوفر �إ�شرتاطات ال�سالمة و�سبل احلماية الواجبة يف املباين ال�سكنية . -2مبنى يكون مقر ًا  /ل�سكن املمر�ضات الوافدات ،وفق ال�شروط التالية :
 �أن يتكون من (  ) 30غرفة فما فوق ذات م�ساحات منا�سبة. �أن يكون املبنى حديث البناء. وجود غرفة حار�س تكون خارج ال�سكن. �أن يحتوي على �صالة ترفيهية. �أن تتوفر �إ�شرتاطات ال�سالمة و�سبل احلماية الواجبة يف املباين ال�سكنية  .فمن لديه مبنى تنطبق عليه ال�شروطامل�شار �إليها بعاليه التقدم بعر�ضه مو�ضحاً به الأجرة ال�سنوية .
 املطلوبة مرفقاً به �صورة ال�صك ال�شـرعي و�صورة من الكـروكي �إىل مديرية ال�شـ�ؤون ال�صـحية مبحافظة الطائف(ق�سم الأجور ) بال�ش�ؤون املالية يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخه.
تعلن املديرية العامة للمياه مبنطقة مكة املكرمة مناف�سة رقم ( )1436/14عن رغبتها ا�ستئجار مبنى
لفرع املياه مبحافظة الليث ويكون املبنى م�سلح ويتكون من ( )20غرفة �أو �أكرث مع ال�صاالت بالإ�ضافة لدورات
املياه واخلدمة ويقع علي �شارع رئي�سي �أو فرعي ي�سهل الو�صول �إليه وخمدوم بالكهرباء والهاتف وو�سائل الأمن
وال�سالمة ويكون املبنى حديث ويف�ضل �إن يلحق به �أر�ض ف�ضاء لال�ستفادة منها كراج ومواقف لل�سيارات ويبدي
مالكها ا�ستعداد لت�سويرها ويقدم املالك �إقرار بعمل جميع التعديالت املطلوبة منه ويقدم املالك �صورة الهوية
الوطنية وكروكي للموقع مع �صورة املخطط املعماري للمبنى م�ساقط الأدوار.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات :يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً يوم الأحد املوافق 1436/8/20هـ ،وموعد
فتح املظاريف :يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً يوم الأحد املوافق 1436/8/20هـ  .قيمة كرا�سة ال�شروط (جماناً).
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة الأح�ساء عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى بديل ليكون مقر ًا ملركز �صحي
ال�سلمانية اجلنوبية مبحافظة الأح�ساء.
فعلى املواطنني الذين يرغبون يف ت�أجري دورهم مراجعة الإدارة املالية ق�سم العقود للح�صول على ن�سخة من
ال�شروط م�صطحبني معهم �صورة من �صك التملك و�صورة من بطاقة الأحوال املدنية و�صورة من املخطط
املعماري و�صورة من رخ�صة البناء للمبنى والتقدم بطلباتهم ب�إ�سم مدير ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة الأح�ساء
مو�ضحاً فيه الأجرة ال�سنوية املطلوبة والعنـوان ورقـم الهاتف يف مدة �أق�صـاها �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة.
تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقــــر ًا لور�شة �صيانة �سيارات
مبحافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة ،وذلك ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
املوقع:
 -1م�ساحة مبنى الور�شة ال يقل عن ( 500م -2 .)2يقع على �شوارع رئي�سية ال تقل عن 20م وتوفر مواقف
ملن�سوبي الور�شة� -3 .أن تكون املداخل امل�ؤدية للور�شة كافية وممهدة لدخول جميع �أنواع ال�سيارات.
� -4أن ال يكون املبنى جماور ملحطة وقود �أو حمالت بيع غاز.
املبنى:
� -1أن يكون من�سوب املدخل مرتفع ن�سبياً عن ال�شوارع تفادياً لدخول مياه الأمطار� -2 .أن يكون املبنى جيد
خايل من العيوب الفنية مبوجب �شهادة مكتب هند�سي� -3 .أن يكون مهي�أً لال�ستخدام كور�شة لل�صيانة من خالل
وجود املتطلبات ال�ضرورية لذلك من �أماكن لل�صيانة امليكانيكية الكهربائية وحفر لتغيري الزيوت� -4 .أن تكون
املواد امل�ستخدمة يف البناء من النوع الغري قابل لال�شتعال� -5 .أن يكون املبنى جمهز بغرف ت�سمح با�ستخدامها
 -6وجود �أماكن كغرف ت�صلح كم�ستودعات لقطع الغيار� -7 .أن تكون دورات املياه �صحية
للموظفني.
 -8توفر اخلدمات من كهرباء والهاتف واملياه (خزان يف املناطق النائية).
وجيدة التهوية.
 -9توفر بيارة �صرف �صحي لدورات املياه �صحية و�آمنة ومغطاة بطريقة فنية �سليمة ويف املكان املنا�سب لتفريغها
� -10سالمة عزل ال�سقف ودورات املياه وعدم وجود ت�سربات.
�أو تو�صيلها ل�شبكة ال�صرف ال�صحي.
� -12أن املبنى مطابق ملوا�صفات الأمن وال�سالمة
� -11سالمة متديدات الكهرباء وتوفر الإ�ضاءة الكافية.
مبوجب �شهادة من الدفاع املدين -13 .توافر و�سائل التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتدد الهواء داخل
الور�شة -14 .توفر الفر�ش الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�شمل (التكييف –املطابخ).
�أخرى:
� -1أن تكون يف منطقة ور�ش �صناعية يف حال وجودها �ضمن حي �سكني يتطلب عدم وجود �أعرتا�ض �أو �شكوى اجلريان.
� -3أن يكون املبنى مملوك
� -2أن ال يكون �سبق �إخالءه من جهة حكومية �أخرى ب�سبب عيوب يف املبنى.
 -4تعهد
ب�صك �شرعي وغري م�شرتك مع �أطراف �أخرى و�إذا مل يتوفر ذلك يتم ف�صل خدمات الكهرباء واملاء.
املالك بعمل التعديالت التي تطلبها اللجنة و�إجراء ال�صيانة الدورية للمبنى والتوقيع على النماذج املعدة لذلك.
ي�ستثنى من ال�شروط ما مت ا�ستثناءه من الالئحة التنفيذية ال�ستئجار الدولة للعقار.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف يوم اخلمي�س املوافق 1436/9/1هـ،
ح�سب تقومي �أم القرى ،على �أن يتم تقدمي العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة ،وملزيد من اال�ستف�سار
ميكن االت�صال على الهاتف رقم 2805555 :حتويلة .1400- 1448 :ولل�شكاوي واملالحظات فاك�س رقم:
� ،2807777أو زيارة موقع هيئة الهالل الأحمــر ال�سعودي.)www.srca.org.sa( :
ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في
المباني عليه مراجعة اإلدارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

إلغاء
منافسة

93

تعلن �أمانة املنطقة ال�شرقية  -ال�ش�ؤون الإدارية واملالية  -عن رغبتها يف �إلغاء مناف�سة
(ت�أهيل مباين و�إن�شاء �أ�سوار يف حا�ضرة الدمام للأعوام 1437/1436هـ)،والتي مت حتديد فتح
مظاريفها بتاريخ 1436/9/13هـ.
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نزع ملكية
تعلن �أمانة منطقة ع�سري ب�أنه قد �صدرت قرارات معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية رقم  24836يف
1436/6/19هـ  ،ورقم  14968يف 1436/6/5هـ ,ورقم 14967يف 1436/6/5هـ ,وذلك بنزع ملكيات العقارات
املو�ضحة �أدناه وعلى �أ�صحاب العقارات مراجعة �أمانة منطقة ع�سري ال�ستكمال م�سوغات �صرف تعوي�ضاتهم .
مشروع تطوير وسط أبها

رقم العقار
5
2/6
3/10
18
1/18
1/19
20
1/20
2/20
4/20
22
1/22
1/23

ا�سـم املــالك
علي وحممد ودوله �أبناء مريح حممد ووالدتهم حليمه بنت على �أبو �صالم و�سعيد املحب
و�أبنه حممد بن �سعيد املحب
�شعبان وعبدالكرمي �أبني عبدالكرمي حم�سن بانه
ح�سني بن يحي بن ح�سن ذاهنه
�سعيد بن حممد بن حممد �آل خادم القحطاين
ورثة �شلبي بن عبداهلل املغيدي
ح�سني و�صالح وعلوه �أبناء �شلبي عبداهلل املغيدي وعلي بن حممد عبداهلل املغيدي
ورثة �شلبي بن عبداهلل املغيدي
ورثة �شلبي بن عبداهلل املغيدي
ورثة �شلبي بن عبداهلل املغيدي
ورثة �شلبي بن عبداهلل املغيدي
ح�سني وعلوه �أبني �شلبي عبداهلل املغيدي
�صاحله بنت �شلبي بن حمبوب
�صاحله بنت �شلبي بن حمبوب
مشروع تطوير وسط أبها وادي أبها ( مرحلة أولى )

رقم العقار
3
2/8
16
1/16
1/22
23
3/27
7/27
8/27
15/27

ا�سـم املــالك

علي بن �أحمد بن فرحان ع�سريي
ورثة �صالح بن �إبراهيم االيف
ح�سني بن جار اهلل بن حممد القحطاين
علي بن �أحمد بن �إبراهيم �آل �صالح
حممد بن عبدالرحمن بن عبداهلل ال�شهري
ورثة عبداهلل �سعيد مفرح ال�شعفي
علي بن �سعد بن �أحمد بن عبد اهلل مفرح
عطيه بن عبدربه اجلهني
ورثة عبد املح�سن �إبراهيم الثمريي
عائ�شة بنت عائ�ض بن ر�شود وعمر بن عبداهلل باذيب

تعلن �أمانة منطقة ع�سري عن �صدور قرار معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية رقم 18864يف
1436/7/15هـ  ،املت�ضمن املوافقة على بدء �إجراءات نزع ملكية العقار رقم ( )1ل�صالح تو�سعة مواقف م�سجد
امللك في�صل باخلالدية مبدينة �أبها .
فعلى مالك العقار مراجعة الأمانة م�صطحباً معه امل�ستم�سكات ال�شرعيه واهلل املوفق.

بيع رجيع بالمزاد علني
تعلن وزارة النقل ( �إدارة الطرق والنقل مبنطقة مكة املكرمة ) مبنطقة مكة املكرمة عن بيع كميات من عيون
القطط واحلواجز املعدنية ( �سكراب ) ومعدات ثقيلة و�سيارات رجيع الإدارة باملزاد العلني على النحو التايل :
املوقع
الوقت
التاريخ
اليوم
� 10صباحاً
الطائف – ال�سيل الكبري
1436/8/13هـ
الأحد
� 10صباحاً
1436/8/14هـ
الإثنني
الطائف – �شق�صان
� 10صباحاً
مكة املكرمة – عرفات
1436/8/15هـ
الثالثاء
� 10صباحاً
خلي�ص
1436/8/16هـ
الأربعاء
ً
جدة – برميان
� 10صباحا
1436/8/17هـ
اخلمي�س
وعلى من يرغب ال�شراء التواجد يف املكان والزمان املحددين يف هذا الإعالن علماً ب�أن الدالله على امل�شرتى وعلى
من ير�سو عليه املزاد دفع كامل املبلغ نقد ًا ورفع م�شرتياته من املوقع خالل مدة �أ�سبوع واحد علماً ب�أن الإدارة
غري م�سئولة عن فقدان كل �أو بع�ض امل�شرتيات بعد هذه املدة.
تعلن مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية عن مزايدة بيع رجيع م�ست�شفى ال�صحة النف�سية بجدة الرجيع (الغري طبي).
مكان املزايدة � -إدارة التموين الطبي ب�صحة جدة .علماً ب�أن �آخر موعد لل�شراء1436/8/28 :هـ,و موعد فتح
املظاريف1436/8/29 :هـ ،وفتح املظاريف يف متام العا�شرة �صباحاً ,قيمة املزايدة (.)%2
عنوان املديرية  -ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة – �إدارة امل�شرتيات� .ص ب  12493جدة  . 21176الربيد
الإلكرتوين mohj2012@gmail.com
تعلن �أمانة العا�صمة املقد�سة عن رغبتها بيــع �أعيان رجيع من التجهيزات والآليات التالفة املتنوعة باملزاد
العلني و�سيكون موعد املزاد – مب�شيئة اهلل تعاىل -يف يوم الإثنني املوافق 1436/8/21هـ ،بعد �صالة الع�صر
مبا�شرة وذلك مبع�سكر النظافة �سابقاً بالكعكية ,كما تعلن عن رغبتها ببيع ( )925مكيف �شباك يوم الثالثاء
املوافق 1436/8/22هـ ،بعد �صالة الع�صر مبا�شرة وذلك مب�ستودعات الأمانة بريع ذاخر.
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دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ال�ساد�س والع�شرين (االجتماع الثاين) ل�شركة اللجني
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة اللجني دعوة ال�سادة امل�ساهمني يف ال�شركة الذين ميلكون ( )20ع�شرين �سهما ف�أكرث حل�ضور
اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ساد�س والع�شرين (االجتماع الثاين) واملقرر عقده مب�شيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ساعة
ال�ساد�سة من م�ساء يوم الأربعاء 1436/7/ 17هـ املوافق 2015/5/6م يف مقر ال�شركة بجدة الكائن يف مركز
امل�ستقبل للأعمال (بالدور ال�سابع) مقابل الغرفة التجارية ال�صناعية ب�شارع الأمانة  ،وذلك للنظر يف جدول الأعمال
التايل :
 -1امل�صادقة على القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م وتقرير مراجع احل�سابات عنها.
 -2امل�صادقة على تقرير جمل�س الإدارة لعام 2014م.
� -3إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�سئولية عن �إدارة ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م.
 -4تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�شركة والبيانات املالية
لعام 2015م وحتديد �أتعابه.
 -5املوافقة على الأعمال والعقود التي متت بني ال�شركة وجهات ذات عالقة الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة لعام
2014م والرتخي�ص بها لعام قادم ،وفقاً للتف�صيل التايل:ـ
(�أ) �شركة حدادة ،خالد �أحمد زينل علي ر�ضا ،طبيعة التعامل م�صروفات م�شرتكة حمملة على املجموعة ،مدة التعامل
�سنة قابلة للتجديد ،مبلغ التعامل  836.000ريال (ثمامنائة و�ستة وثالثون �ألف ريال).
(ب) �شركة الكابالت ال�سعودية ،خالد �أحمد زينل علي ر�ضا ،طبيعة التعامل م�صروفات م�شرتكة حمملة من املجموعة،
مدة التعامل �سنة قابلة للتجديد ،مبلغ التعامل  81.000ريال (واحد وثمانون �ألف ريال).
(ج) �شركة الكابالت ال�سعودية ،خالد �أحمد زينل علي ر�ضا ،طبيعة التعامل �شراء مواد ،مدة التعامل �سنة قابلة
للتجديد ،مبلغ التعامل  504.000ريال (خم�سمائة و�أربعة �ألف ريال).
(د) �شركة زينل لل�صناعات املحدودة ،خالد �أحمد زينل علي ر�ضا ،طبيعة التعامل خدمات م�شرتكة حمملة على
املجموعة ،مدة التعامل �سنة قابلة للتجديد ،مبلغ التعامل  5,801.000ريال (خم�سة ماليني وثمامنائة وواحد �ألف
ريال).
(هـ) �-1شركة �صفرا املحدودة ،خالد �أحمد زينل علي ر�ضا ،خالد �إبراهيم زقزوق ،طبيعة التعامل �شراء مواد /
م�صروفات م�شرتكة حمملة على املجموعة ،مدة التعامل �سنة قابلة للتجديد ،مبلغ التعامل  7,115,000ريال (�سبعة
ماليني ومائة وخم�سة ع�شر �ألف ريال).
� -2شركة �صفرا املحدودة ،خالد �أحمد زينل علي ر�ضا ،خالد �إبراهيم زقزوق  ،طبيعة التعامل بيع ا�ستثمارات من
املجموعة ،مدة التعامل اتفاقية بيع ،مبلغ التعامل 761,000ريال (�سبعمائة وواحد و�ستون �ألف ريال).
(و) �شركة زين لل�صناعات ،مروان ن�صري ن�صري ،طبيعة التعامل م�صروفات م�شرتكة حمملة من املجموعة ،مدة
التعامل �سنة قابلة للتجديد ،مبلغ التعامل  22,000ريال (اثنان وع�شرون �ألف ريال).
(ز) �-1شركة بونار -ناتبت ،معتوق ح�سن جنة ،طبيعة التعامل مبيعات ،مبلغ التعامل  17,140,000ريال (�سبعة
ع�شر مليوناً ومائة و�أربعون �ألف ريال).
�-2شركة بونار -ناتبت ،معتوق ح�سن جنة ،طبيعة التعامل م�صروفات م�شرتكة حمملة على املجموعة ،مدة التعامل
�سنة قابلة للتجديد ،مبلغ التعامل  63,000ريال (ثالثة و�ستون �ألف ريال).
ً
مل تربم �أية �صفقات خالل العام 2014م بني ال�شركة وكبار التنفيذيني بخالف ما ورد ذكره يف البندين “ثامنا” و
“تا�سعاً” يف تقرير جمل�س الإدارة لعام 2014م.
ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني �إىل ما يلي:
• لكل م�ساهم حائز على ع�شرين �سهما على الأقل احلق يف ح�ضور االجتماع بطريق الأ�صالة �أو الإنابة وعلى كل
م�ساهم يرغب يف احل�ضور �إثبات ملكية �أ�سهمه وذلك ب�إبراز �شهادة الأ�سهم الأ�صلية �أو �صور عنها �أو ما يثبت ملكيته
للأ�سهم �إ�ضافة �إىل بطاقة الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر.
• للم�ساهم �إذا كان ال ي�ستطيع ح�ضور االجتماع امل�شار �إليه �أن يوكل م�ساهما �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،
ومن غري موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها  ،ويف هذه احلالة يتعني �أن تكون
جميع التوكيالت املقدمة الجتماع اجلمعية م�صدقة من �إحدى الغرف التجارية ال�صـناعية �إذا كان امل�ساهم منت�سبا
�إليها �أو �أحد البنوك التي للم�ساهم ح�ساب بها � ،أو جهة العمل  ،ويف حال كون جهة العمل �أهلية ينبغي الت�صديق على
�صحة توقيع امل�س�ؤول من �إحدى الغرف التجارية ال�صناعية  ،كما ال يجوز �أن تزيد قيمة الأ�سهم يف التوكيالت ال�صادرة
للم�ساهم عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة  ،وتنوه �إدارة ال�شركة ب�ضرورة و�صول التوكيالت قبل موعد االنعقاد بثالثة
�أيام .وفق النموذج التايل:

( منوذج التفوي�ض )
ال�سادة �شركة اللجني � ،أقر �أنا املوقع �أدناه .................................................................... /حامل
اجلن�سية  ..........................مبوجب بطاقة الهوية الوطنية (جواز ال�سفر) رقم ..........................ال�صادرة
(ال�صادر) عن  ........................بتـاريخ  ........ /......./.......وب�صفتي م�ساهما يف �شركة اللجني (�شركة
م�ساهمة عامة) ب�أنني قد فو�ضت عني امل�ساهم ........................................................ /حل�ضور االجتماع
ال�ساد�س والع�شرين للجمعية العامة العادية �أو �أي اجتماع �آخر ي�ؤجل �إليه هذا االجتماع نياب ًة عني والت�صويت
با�سمي يف االجتماع املقرر عقده يوم الأربعاء  17رجب 1436هـ املوافق  6مايو 2015م.
عدد الأ�سهم  ...............................التوقيع  ...................................................التاريخ/ / :
جرت امل�صادقة على �صحة التوقيع:
ير�سل التوكيل مع �صور امل�ستندات املطلوبة �سواء بالفاك�س �أو بالربيد امل�سجل على العنوان التايل � :شركة اللجني
�ص.ب – 50575 :جدة 21
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قرار ال�شركاء يف �شركة كندو�سي للحلول
اخلر�سانية با�ستمرار ودعم ال�شركة
�إنه بتاريخ 1436/7/1هـ اجتمع ال�شركاء الذين ميثلون كامل ر�أ�س املال ب�شركة /كندو�سي للحلول اخلر�سانية
�شركة ذات م�سئولية حمدودة-واملقيدة بال�سجل التجاري حتت الرقم ( )4030215038وتاريخ 1432/08/22هـمبدينة جدة  ،لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت ( )1.760.954مليون
و�سبعمائة و�ستون �ألف وت�سعمائة و�أربعة وخم�سون ريال �سعودي  ،وطبقاً 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.
ال�شريك� :شركة �سبل املطورة املحدودة
ال�شريك الأول� :شركة كندو�سي كندو�سي
التوقيع
للحلول اخلر�سانيةبي�سلفانغر جي ام ي
التوقيع

دعوة امل�ساهمني حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة
االجتماع الثالث ل�شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين

ي�سر جمل�س �إدارة �شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين دعوة ال�سادة امل�ساهمني يف ال�شركة الذين ميلكون ()20
ع�شرين �سهماً ف�أكرث حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة واملقرر �إنعقادها مب�شيئة اهلل يف متام ال�ساعة الرابعة
ع�صر ًا من م�ساء يوم الثالثاء  1436/08/08هـ املوافق  2015/05/26م واملقرر �إنعقاده يف مقر ال�شركة الرئي�سي
ل�شركة عناية ال�سعودية الكائن ب�شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز مبدينة جدة  ،وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
 -1املوافقة على ما ورد بتقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.
 -2امل�صادقة على القوائم املالية لل�شركة وتقرير مراقبي احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31م.
� -3إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�س�ؤولية عن �إدارتهم لل�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف2014/12/31م.
� -4إختيار واملوافقة على تعيني مراقبي ح�سابات ال�شركة ملراجعة القوائم املالية للعام املايل2015م بنا ًء على تو�صية
جلنة املراجعة وحتديد �أتعابهم.
 -5املوافقة على الأعمال والعقود التى يكون لع�ضو جمل�س الإدارة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيها خالل 2014م
وهي كما يلي:
�أ -تعاقدت ال�شركة خالل الفرتة املالية مع �شركة ميدنت اترنا�شونال واململوكة بن�سبة  %100ل�شركة ميونخ ري ملدة
�سنة واحدة  ،ل�صيانة النظام الآىل و تقدمي خدمات الدعم الفني مببلغ �سنوي قدره  1,360,000ريال �سعودي  ،خدمات
التطوير لأنظمة احلا�سب الآيل مببلغ و قدره  3,800ريال �سعودي لليوم الواحد عند الطلب( .الع�ضو الذي له م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة هو :الدكتور /كري�ستيان �شنايدر (ع�ضو جمل�س الإدارة) والدكتور /مايكل بيتزر – ع�ضو
جمل�س الإدارة.
ب  -تعاقدت ال�شركة خالل الفرتة املالية مع �شركة �سعودي ال�شركة ال�سعودية للحا�سبات الإليكرتونية املحدودة SBM
واململوكة بن�سبة  %100من �شركة ابراهيم اجلفايل ملدة �سنة واحدة ،وذلك لتقدمي خدمات حا�سب �آيل و خدمات تقنية وقد
بلغت قيمة العقود ال�سنوية مع ال�شركة مبلغ �إجمايل ( 307,000ريال �سعودي) خالل الفرتة املالية( .الأع�ضاء الذين لهم
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة هو اال�ستاذ /خالد احمد اجلفايل رئي�س جمل�س الإدارة).
ت  -تعاقدت ال�شركة خالل الفرتة املالية مع �شركة ميونخ ري اوف مالطا ملدة �سنة واحدة واململوكة بن�سبة %100
من �شركة ميونخ ري ،وذلك لتقدمي خدمات �إعادة الت�أمني لل�شركة وفق اتفاقية �إعادة الت�أمني املربمة معها بن�سبة %50
يف املطالبات و الأكتتابات( .الع�ضو الذي له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة هو من :الدكتور /كري�ستيان �شنايدر)
والدكتور /مايكل بيتزر .
ث  -تعاقدت ال�شركة مع �شركة �إبراهيم اجلفايل و �أخوانه على �إ�ستئجار مكتب يف مدينة الدمام بقيمة عقد �سنوي �أجمايل
قدره  30,000ريال �سعودي ملدة �سنة واحدة خلدمة �أغرا�ض ال�شركة التو�سعية م�ستقبال( .الع�ضو الذي له م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة هو :الأ�ستاذ /خالد �أحمد اجلفايل رئي�س جمل�س الإدارة).
ج  -تعاقدت ال�شركة مع ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي واململوكة بن�سبة  %20ل�شركة ميونخ ري ملدة �سنة واحدة
لت�سهيل التعاقد مع امل�ست�شفيات و �شركات �أدارة املطالبات حول العامل بقيمة عقد�إجمايل 250,000
درهم �أماراتي( .الأع�ضاء الذين لهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة هم ك ًال من  :الدكتور /كري�ستيان �شنايدر ع�ضو
جمل�س الإدارة والدكتور /مايكل بيتزر – ع�ضو جمل�س الإدارة).
 -6املوافقة على �إعادة ت�شكيل �أع�ضاء اللجان لدى �شركة عناية ال�سعودية :جلنة املراجعة الداخلية –جلنة املكاف�آت
والرت�شيحات -جلنة الإ�ستثمار -اللجنة التنفيذية.
ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني �إىل ما يلي :
 -1لكل م�ساهم حائز على ع�شرين �سهما على الأقل احلق يف ح�ضور االجتماع بطريق الأ�صالة �أو الإنابة وعلى كل م�ساهم
يرغب يف احل�ضور �إثبات ملكية �أ�سهمه وذلك ب�إبراز �شهادة الأ�سهم الأ�صلية �أو �صور عنها �إ�ضافة �إىل بطاقة الأحوال
املدنية �أو جواز ال�سفر.
 -2للم�ساهم �إذا كان ال ي�ستطيع ح�ضور االجتماع امل�شار �إليه �أن يوكل م�ساهما �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،
ومن غري موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها  ،ويف هذه احلالة يتعني �أن تكون
جميع التوكيالت املقدمة الجتماع اجلمعية م�صدقة من �إحدى الغرف التجارية ال�صناعية �إذا كان امل�ساهم منت�سبا �إليها
�أو �أحد البنوك التي للم�ساهم ح�ساب بها � ،أو جهة العمل  ،ويف حال كون جهة العمل �أهلية ينبغي الت�صديق على �صحة
توقيع امل�س�ؤول من �إحدى الغرف التجارية ال�صناعية  ،كما ال يجوز �أن تزيد قيمة الأ�سهم يف التوكيالت ال�صادرة للم�ساهم
عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة ,وتنوه �إدارة ال�شركة ب�ضرورة و�صول التوكيالت قبل موعد االنعقاد بثالثة �أيام.
منوذج التوكيل حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة
ال�سادة �شركة عناية ال�سعودية � ،أنا املوقع �أدناه ........................................../حامل اجلن�سية ..................
مبوجب بطاقة الأحوال (جواز �سفر) رقم  ......................ال�صادرة من  .............بتاريخ  / /ب�صفتي
م�ساهماً يف �شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين �أوكـل عني امل�ساهم  ....................و�أفو�ضه ب�أن ي�صوت با�سمي
يف اجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة واملقرر �إنعقادها مب�شيئة اهلل يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا من م�ساء يوم
الثالثاء  1436/08/08هـ املوافق  2015/05/26م يف مقر ال�شركة الرئي�سي ل�شركة عناية ال�سعودية و الكائن ب�شارع
الأمري حممد بن عبدالعزيز مبدينة جدة  ،ويف �أي اجتماع �آخر ي�ؤجل �إليه هذا االجتماع.
�شهادة  /ح�ساب رقم  ......................عدد الأ�سهم....................
/
التوقيع  .........................التاريخ / :
جرت امل�صادقة على �صحة التوقيع
ير�سل التوكيل مع �صور امل�ستندات املطلوبة �سواء بالفاك�س او بالربيد امل�سجل على العنوان التايل :
�شركة عناية ال�سعودية �ص.ب  – 3528:جدة 21481
هاتف  –0122291900 :حتويلة 4130 -فاك�س0126640833 :

UM AL -QURA

إعالنات منوعة

قــرار ال�شـركاء فــي �شركة �أحمد زيني �سودك�سو للتموين املحدودة
ب�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�إنه بتاريخ 1436/07/04هـ املوافق 2015/04/23م اجتمع ال�شركاء ب�شركة �أحمد زيني �سودك�سو للتموين ،
املقيدة بال�سجل التجاري رقم  4030016974وتاريخ 1399/01/10هـ مبدينة جدة  ،لبحث خ�سائر ال�شركة عن
ال�سنة املنتهية يف 2014/08/31م  ،والتي جتاوزت  % 50من ر�أ�س املال  ،وطبقاً 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 .
واهلل ويل التوفيق ،،،
الطرف االول املتنازل :
اال�ســم � :شركة �أحمد زيني و�أوالده :
عنها  :زياد �أ�سامة زيني
التوقيـع :

الطرف الثاين :
اال�ســم � :شـركة �سـودك�سـو املحـدودة
عنها  :مبارك �سامل باقالقل
مبوجب وكالة
التوقيـع :

حم�ضراجتماع �شركة زكريا لطفي زيدان وعمر زهري حافظ
لال�ست�شارات املالية

نظر ًا لوفاة ال�شريك زكريا لطفي �أحمد زيدان “يرحمه اهلل” بتاريخ 1434/3/17هـ فقد اجتمع كال من :
�شريك �شركة زكريا لطفي زيدان وعمر زهري حافظ
د.عمر زهري عبدالقادر حافظ
وكيل ورثة املرحوم زكريا لطفي �أحمد زيدان
�أ.عبداهلل �صالح عبدالقادر با�سهل
وقد قرروا الآتي -:
 -1ت�صفية �شركة زكريا لطفي �أحمد زيدان وعمر زهري حافظ للإ�ست�شارات املالية �سجل ال�شركات املهنية رقم
 132/15/323ال�صادر بتاريخ 1425/02/09هـ نظرا لوفاة ال�شريك زكريا لطفي �أحمد زيدان يف 1434/03/17هـ.
 -2خماطبة وزارة التجارة وال�صناعة التخاذ الالزم نحو �شطب �سجل ال�شركة املهنية رقم  132/15/323ال�صادر
بتاريخ 1425/02/09هـ .
 -3بناء على املركز املايل لل�شركة يف تاريخ الوفاة وتقرير مراجع احل�سابات للفرتة املالية املنتهية يف 2013/01/29م
ل�شركة زكريا لطفي �أحمد زيدان وعمر زهري حافظ لال�ست�شارات املالية فقد �آلت موجودات ال�شركة كافة للدكتور عمر
زهري حافظ مبا لها وما عليها مقابل �سداده م�ستحقات الورثة .
 -4وبهذا ف�إن ذمة الدكتور عمر زهري حافظ تعترب بريئة من �أي م�ستحقات للورثة مبوجب املركز املايل املدقق.
اال�سم  :عمر زهري عبد القادر حافظ
		
اال�سم  :عبد اهلل �صالح عبد اهلل با�سهل
ال�صفة � :شريك
ال�صفية  :وكيل الورثة			
التوقيع :
التوقيع 				:
التاريخ :
التاريخ 				:

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة كبيل النمو
للتطوير املحدودة
بعون اهلل وتوفيقه بتاريخ اليوم  1436/07/07املوافق  2015/04/26م ,اجتمع ال�شركاء يف �شركة كبيل النمو
للتطوير املحدودة املن�ش�أة مبوجب ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم ( )11202911863-01وتاريخ
 1429/11/17واملقيدة بال�سجل التجاري ملدينة جدة حتت رقم ( )4030176652بتاريخ 1429/2/19هـ  ،وهم-:
-1ال�شريك � /شركة النمو العقاري املحدودة واملالكة لن�سبة (“( )%49طرف �أول”)
-2ال�شريك  /كبيل الند (ارابيا) بي.تي�.أي.ليميتد واملالكة لن�سبة (“( )%51طرف ثاين”)
وقد قرر ال�شركاء بالإجماع ما يلي :
�أوال  :حل ال�شركة وت�صفيتها اختياريا ب�سبب �صعوبة حتقيق الغر�ض الذي �أ�س�ست من �أجله ال�شركة وعدم الرغبة
يف ا�ستمرارها  ,ووفقا لبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ووفقا لأحكام الت�صفية الواردة يف البند احلادي ع�شر من نظام
ال�شركات.
ثانيا  :عني ال�شركاء �شركة عديل حماد وحممد املح�ضار للمحاماة وميثلها كل من :
 ) 1الدكتور /عديل علي حماد ,
 ) 2حممد عبداهلل املح�ضار ,
� ) 3صهيب عديل حماد ,
 ) 4رامي �سامل ال�شريف ,
� ) 5إح�سان �أحمد زمزمي ,
� )6أحمد بن عبد اهلل بن �أحمد بن جبل
جمتمعني �أو منفردين كم�صفي لل�شركة ومنحهم كافة ال�صالحيات لإجناز �أعمال الت�صفية ومراجعة جميع الوزارات
والهيئات الق�ضائية والبنوك واملرافعة واملدافعة وت�سييل �أ�صول ال�شركة و�شطب ال�سجالت التجارية والرتاخي�ص
احلكومية .
ثالثا  :ي�سري تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
توقيعات ال�شركاء :
�شركة النمو العقاري املحدودة
�شركة كبيل الند بي.تي�.أي.ليمتد
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دعوة ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية الثانية والثالثون
(االجتماع الثاين) ل�شركة جمموعة �أنعام الدولية القاب�ضة
نظر ًا لعدم اكتمال الن�صاب القانوين لالجتماع الأول للجمعية العامة العادية رقم ( )32والذي كان من املقرر انعقاده
يف متام ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء االثنني 1436/07/08هـ املوافق 2015/04/27م بفندق كروان بالزا جدة  ،ي�سر
�شركة جمموعة �أنعام الدولية القاب�ضة دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور االجتماع الثاين للجمعية العامة العادية رقم
( )32الذي �سينعقد ب�إذن اهلل يف متام ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء االثنني 1436/07/29هـ املوافق 2015/05/18م
بقاعة كري�ستال – فندق كراون بالزا بجدة وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل :
 -1املوافقة على ما ورد بتقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف 2014/12/31م .
 -2املوافقة على القوائم املالية املوحدة لل�شركة كما هي يف 2014/12/31م وتقرير مراجعي احل�سابات للعام املايل
املنتهي يف .2014/12/31
� -3إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م .
 -4تعيني حما�سب قانوين ملراجعة ح�سابات ال�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�سنة
املالية اجلارية 2015م والربع الأول لعام 2016م وحتديد �أتعابه .
 -5انتخاب جمل�س �إدارة جديد للدورة املبتدئة يف 2015/11/28م وملدة ثالث �أعوام .
يحق لكل م�ساهم حائز لع�شرين �سهماً �أو �أكرث ح�ضور اجلمعية  ،ويرجى من امل�ساهمني الذين يرغبون يف توكيل غريهم
من امل�ساهمني ممن لهم حق ح�ضور االجتماع (من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة) �إر�سال التوكيالت
الالزمة م�صدقة من الغرفة التجارية �أو من �أحد البنوك �أو موافقة جهة العمل � ،إذا كانت جهة العمل قطاع خا�ص
فيتعني ت�صديق توقيع امل�سئول من الغرفة التجارية ح�سب النموذج املبني �أدناه مناولة باليد �أو بالربيد امل�سجل
�إىل مقر املركز الرئي�سي لل�شركة (جــدة – �شارع املحجر – جوار م�ست�شفى امللك عبد العزيز �ص ب  6352جدة
 )21442و ذلك قبل موعد االجتماع  ،مع �ضرورة �إح�ضار امل�ساهمني احلا�ضرين لالجتماع (�أ�صالة �أو وكالة) بطاقاتهم
ال�شخ�صية و ما يثبت ملكيتهم للأ�سهم  ،كما �سيكون يف مقدور امل�ساهمني امل�سجلني يف خدمات “تداوالتي” الت�صويت
عن بعد على بنود اجلمعية  .هذا وينعقد االجتماع �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه .
و اهلل ويل التوفيق ،،،
جمل�س ا الإدارة

( منوذج توكيــــل )

املحرتمني
ال�سادة� /شركة جمموعة �أنعام الدولية القاب�ضة
�أقر �أنا امل�ساهم ...............................مبوجب ال�سجل املدين رقم ...............ال�صادر من .....
بتاريخ  / /هـ املالك لعدد ( ) �سهماً من �أ�سهم �شركة جمموعة �أنعام الدولية القاب�ضة ب�أين �أوكل امل
�ساهم ................................./و �أفو�ضه بح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر انعقاده يف متام
ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء االثنني 1436/07/29هـ املوافق 2015/05/18م والتوقيع نيابة عني على �سجل ح�ضور
امل�ساهمني و الت�صويت على ما جاء بجدول �أعمال هذا االجتماع .
و اهلل ويل التوفيق ،،،،،
التوقيع............................:
اال�سم.................................................:
م
التاريخ/ / :
)
عدد الأ�سهم(:

قرار ال�شركاء يف �شركة ح�سن عالم للإن�شاءات ال�سعودية
املحدودة با�ستمرار ودعم ال�شركة
اجتمع ال�شركاء ب�شركة ح�سن عالم لالن�شاءات ال�سعودية املحدودة امل�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010323978ال�صادر بتاريخ  1433/02/06هجريا املوافق 2011/12/31م مبقر ال�شركة مبدينة الريا�ض بتاريخ
2015/03/16م لبحث خ�سائر ال�شركة املبقاة عن الفرتة املنتهية يف  2014/12/31م والتي قد جتاوزت را�س املال
وطبقا الحكام املادة (  ) 180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم لها
املتمثل يف تقدمي الدعم املايل املطلوب لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية
�شركة حمورين للمقاوالت
�شركة ابناء م�صر للتعمري
ال�سيد /
ال�سيد /

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة بنده للتجزئة
بناء على موافقة وزارة التجارة وال�صناعة بعقد اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة بنده للتجزئة بتاريخ
1435/06/26هـ املوافق 2015/04/15م  ،تفيد �شركة بندة للتجزئة ب�أنه قد مت عقد االجتماع املذكور يف املوعد
املحدد وبح�ضور امل�ساهمني يف ال�شركة وممثل وزارة التجارة وال�صناعة ،وقد متخ�ض هذا االجتماع باملوافقة ب�أغلبية
الأ�صوات احلا�ضرة واملمثلة على القرارات التالية:
 املوافقة على زيادة ر�أ�سمال �شركة بنده للتجزئة من  652.840.000ريال �سعودي �إىل  1.452.840.000ريال�سعودي والتي متثل زيادة ن�سبتها  %122.54عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة عددها � 80,000,000سهم بقيمة (10
ريال) لل�سهم الواحد تدفع نقد ًا يتم طرحها على امل�ساهمني احلاليني ك ًال ح�سب ن�سبة ملكيته يف ر�أ�سمال ال�شركة.
 املوافقة على تعديل املادة رقم ( )7من النظام الأ�سا�سي لل�شركة لت�صبح على النحو التايل:املادة (:)7
حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ وقدره  1,452,840،000ريال �سعودي (مليار و�أربعمائة و�إثنان وخم�سون مليون
وثمامنائة و�أربعون �ألف ريال �سعودي) مق�سم اىل � 145,284,000سهم (مائة وخم�سة و�أربعون مليون ومئتان
و�أربعة وثمانون �ألف �سهم) مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة الإ�سمية لكل منها ( 10ريال) ع�شرة ريال �سعودي الغري،
وجميعها �أ�سهم عادية.
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قرار اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املت�ضمنة زيادة ر�أ�س مال
�شركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار
قررت اجلمعية العامة غري العادية والتي عقدت يف متام ال�ساعة  7:30م�ساء يوم الأربعاء بتاريخ 1436/06/26هـ املوافق
2015/04/15م يف املركز االعالمي مبقر ال�سوق املالية (تداول) يف مدينة الريا�ض بعد اكتمال الن�صاب القانوين الآتـي :
اوال :املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  750مليون ريال اىل  1200مليون ريال وبن�سبة زيادة
قدرها  %60على النحو التايل:
-1عدد الأ�سهم قبل الزيادة  75مليون �سهم ،عدد الأ�سهم بعد الزيادة  120مليون �سهم.
-2منح � 3أ�سهم لكل � 5أ�سهم مملوكة.
�-3ستتم الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة  450مليون ريال:
من ح�ساب االحتياطي النظامي ( 392مليون ريال)
وح�ساب الأرباح املبقاة ( 58مليون ريال).
-4جتميع ك�سور الأ�سهم يف حمفظة واحدة جلميع حملة الأ�سهم وبيعها يف ال�سوق و�إيداع العوائد من بيع الك�سور يف ح�سابات
امل�ساهمني امل�ستحقني لها وذلك خالل فرته ال تتجاوز ( )30يوماً من تاريخ توزيع الأ�سهم ال�صحيحة على م�ستحقيها وفقاً للنظام.
-5تهدف ال�شركة من هذه الزيادة مقابلة التو�سعات احلالية وامل�ستقبلية.
و�ستكون �أحقية �أ�سهم املنحة للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع للأوراق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم
انعقاد اجلمعية العامة الغري عادية الأربعاء 1436/06/26هـ املوافق 2015/04/15م.
ثانيا :املوافقة على تعديل املادة رقم ( )7من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وفقا للزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال:
حدد ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ �سبعمائة وخم�سون مليون ( )750,000,000ريال �سعودي مق�سم �إىل خم�سة و�سبعني مليون
(� )75,000,000سهماً �إ�سميا مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة الأ�سمية لكل �سهم منها ( )10رياالت �سعودية وجمعيها �أ�سهم عادية
متثل كامل الأ�سهم يف ر�أ�سمال ال�شركة.
بعد التعديل:
حدد ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ �ألف ومائتني مليون ( )1,200,000,000ريال �سعودي مق�سم �إىل مائة وع�شرون مليون ()120,000,000
�سهما �إ�سمياً مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة الأ�سمية لكل �سهم منها ( )10رياالت �سعودية وجمعيها �أ�سهم عادية متثل كامل الأ�سهم
يف ر�أ�سمال ال�شركة.
رئي�س جمل�س الإدارة
�صالح حممد احلمادي

دعوة ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية
ل�شركة الباحة لال�ستثمار والتنمية
ر�أ�س املال امل�صرح به  150.000.000ريال /ر�أ�س املال املدفوع  150.000.000ريال
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الباحة لال�ستثمار والتنمية ( �شركة م�ساهمة عامة ) دعوة ال�سادة م�ساهمي ال�شركة حل�ضور اجلمعية
العامة العادية والغري عادية ( االجتماع الثاين ) والذي �سيعقد ب�إذن اهلل يف متام ال�ساعة  4.00من م�سـاء الثالثــاء 1436/07 /16
هـ املوافق 2015/05/05م وذلك يف الباحة بلجر�شي املنطقة ال�صناعية مقر ال�شركة للت�صويت على جدول الأعمال التايل -:
�أوال  :اجلمعية العامة العادية -:
-1املوافقة على القوائم املالية وتقرير مراقب احل�سابات للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م .
-2املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م .
� -3إبراء ذمة جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م .
-4تعيني مراجع احل�سابات املو�صى به من قبل جلنة املراجعة ،ملراجعة القوائم املالية لل�سنة املالية 2015م والربع الأول
لل�سنة املالية  2016م  ،وحتديد �أتعابه.
 -5املوافقة على الئحة احلوكمة اخلا�صة بال�شركة .
ثانياً  :اجلمعية العامة الغري عادية -:
 -6املوافقة على ا�ستمرار ال�شركة يف ممار�سة �أعمالها وتفوي�ض جمل�س الإدارة التخاذ الإجراءات الالزمة .
 -7املوافقة على حل ال�شركة قبل �أجلها وذلك وفقاً لن�ص املادة ( )148من نظام ال�شركات .
 -8املوافقة على حتويل �أ�صول ال�شركة املتهالكة واملتوقفة عن العمل �إىل �أ�صول معدة لغر�ض البيع .
 -9املوافقة على خطة الإنقاذ اجلديدة املعلنة من جمل�س الإدارة مبوقع تداول بتاريخ  1436/05/13هـ املوافق 2015/03/04
م وهي على النحو التايل
او َال  :تعديل البند رقم (  ) 1ت�أجري م�شروعي م�صنع اجللد ال�صناعي وم�شروع تليفريك �أثرب ال�سياحي بهدف حتقيق �إيرادات
لل�شركة لي�صبح بعد التعديل  :حتويل م�شروعي م�صنع اجللد ال�صناعي وم�شروع تليفريك �أثرب ال�سياحي �إىل �أ�صول معدة
لغر�ض البيع ثانياً  :تعديل البند رقم (  ) 2التقدم لهيئة ال�سوق املالية لرفع ر�أ�س مال ال�شركة من مائه وخم�سون مليون ريال �إىل
ثالثمائة مليون ريال وذلك عرب �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية بواقع �سهم لكل �سهم لي�صبح بعد التعديل  :الإ�ستحواذ على �شركات
قائمة وغري مدرجة عرب �إ�صدار ا�سهم .
علما بان ال�شركة �ستقوم بالتن�سيق مع �إدارة ال�سوق ( تداول )على فتح جمال الت�صويت عن بعد  ،و�سيتم الإعالن عن ذلك على
موقع تداول وموقع ال�شركة بعد موافقة اجلهات املخت�صة0
ويهيب جمل�س �إدارة ال�شركة بال�سادة امل�ساهمني الذين ميلكون � 20سهماً ف�أكرث طبقا للمادة ( )25من النظام الأ�سا�سي لل�شركات
بالت�صويت على بنود اجتماعات اجلمعيتني �أو توكيل غريهم يف احل�ضور نيابة عنهم ب�شرط �أن يكون املوكل م�ساهماً من غري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي ال�شركة وموافاة ال�شركة بالتوكيل امل�صدق من الغرفة التجارية �أو �أحد البنوك �أو جهة ر�سمية
قبل انعقاد اجلمعية العامة بثالث �أيام  ،مع مراعاة احل�ضور قبل الإجتماع ب�ساعة لإمتام �إجراءات الت�سجيل مع �أهمية �إح�ضار
الهوية الوطنية علماُ ب�أن الن�صاب القانوين النعقاد اجلمعية العامة العادية مبن ح�ضر واجلمعية العامة الغري عادية ح�ضور من
ميثل  %25من ر�أ�س املال على الأقل عن اجلمعية.
    

(منوذج توكيل)

                املحرتمني

ال�سادة � /شركة الباحة لال�ستثمار والتنمية   
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
�أنا امل�ساهم  .......................... /املوقع �أدناه (اال�سم رباعيا� /أو ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة كما هو يف �سجلها التجاري /
املدين ) مبوجب ( )...........رقم ( )...............وتاريخ ..... /.. /..هـ وب�صفتي �أحد امل�ساهمني ب�شركة الباحة لال�ستثمار
والتنمية واملالك لعدد (� ).......سهم  ,قد وكلت -:
امل�ساهم ( .......................... /اال�سم رباعيا) ال�سجل املدين رقم ()..............وهو  /وهما من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها) لينوب  /لينوبا عني (منفردين �أو جمتمعني)
يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�شركة واملقرر عقدها يف يوم ........../...../..... ..........م املوافق
........../......../......هـ والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة
وال�ضرورية والالزمة لإجراءات االجتماع �أو �أي اجتماع ي�ؤجل .
حرر يف/ /   
اال�ســــم                                                    /التوقيـــع/
الـ�صـفــة                                              /الت�صديق /

UM AL -QURA

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثانية والثالثون
(االجتماع الثاين) لل�شركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات (�سا�سكو)
تدعو ال�شركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات (�سا�سكو) م�ساهميها حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة
والثالثون وغري العادية العا�شرة ( االجتماع الثاين)
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات ( �سا�سكو ) دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام الذين ميلكون
ع�شرين �سهماً ف�أكرث حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة والثالثون وغري العادية العا�شرة وذلك يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساء يوم الأربعاء 1436/07/17هـ املوافق 2015/05/06م باملقر الرئي�سي لل�شركة الكائن بتقاطع �شارع الإح�ساء
مع �شارع الأربعني -حي امللز -مبدينة الريا�ض للنظر يف جدول الأعمال التايل :
�أو ًال � :إجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة والثالثون (الإجتماع الثاين) وذلك ملناق�شة البنود التالية :
-1املوافقة على ما ورد يف تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م.
-2املوافقة على تقرير مراجع احل�سابات وامليزانية العمومية والقوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م.
-3املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة ب�صرف مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بواقع (� 200ألف ريال �سعودي) لكل ع�ضو عن
العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م.
-4املوافقة على تعيني الأ�ستاذ /علي بن حممد بن علي �أبا اخليل ع�ضو ًا يف املقعد ال�شاغر مبجل�س الإدارة �إعتبار ًا من  3فرباير
2015م وحتى نهاية الدورة العا�شرة للمجل�س يف  29يونيو 2015م.
-5جتديد الرتخي�ص املمنوح ل�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة ب�إمتالكه ح�صة غري مبا�شرة من خالل جمموعة جنمة املدائن ()%95
يف �أحد ال�شركات التي متار�س ن�شاط م�شابه لأعمال ال�شركة (�شركة زيتي للخدمات البرتولية).
-6املوافقة على العقود والأعمال التي متت بني ال�شركة و�شركة نهاز للإ�ستثمار (ميتلك فيها بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�ص�ص – �أطراف ذو عالقة)  ،حيث ي�شرتك يف جمل�س �إدارتها الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد احلديثي والأ�ستاذ� /سلطان بن حممد
احلديثي وميتلك كل منهما ح�صة تبلغ ( )%0.03من ر�أ�س مالها  ،وهذه التعامالت عبارة عن قيام �شركة �أ�سطول النقل (�شركة
تابعة) ب�إ�ستئجار موقع من �شركة نهاز للإ�ستثمار مببلغ ( 320.000ريال �سنوياً) لغر�ض �إ�ستخدامه كمقر ل�شركة �أ�سطول النقل
 ،والرتخي�ص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية ال�سنة املالية التي تنتهي يف  31دي�سمرب  2015م.
-7املوافقة على العقود والأعمال التي متت بني ال�شركة و�شركة داكن الإعالنية (ميتلك فيها بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�ص�ص – �أطراف ذو عالقة)  ،حيث ميتلك الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد احلديثي ح�صة تبلغ ( )%33.34من ر�أ�س مالها وميتلك
الأ�ستاذ� /سلطان بن حممد احلديثي ح�صة تبلغ ( )%33.33من ر�أ�س مالها  ،وهذه التعامالت عبارة عن تقدمي خدمات و�أعمال
يف جمال الدعاية والإعالن بلغت يف عام 2014م مبلغ � 99ألف ريال  ،والرتخي�ص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية ال�سنة املالية
التي تنتهي يف  31دي�سمرب  2015م.
-8املوافقة على العقود والأعمال التي متت بني ال�شركة و�شركة ُملكية للإ�ستثمار (ميتلك فيها بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�ص�ص – �أطراف ذو عالقة)  ،حيث ي�شرتك يف جمل�س �إدارتها كل من الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد احلديثي بح�صة تبلغ
( )%17.67من ر�أ�س مالها والأ�ستاذ� /سلطان بن حممد احلديثي بح�صة تبلغ ( )%21.45من ر�أ�س مالها � ،أما الأ�ستاذ /زياد
بن عبداللطيف العي�سى فيمتلك ح�صة تبلغ ( )%5من ر�أ�س مالها  ،وهذه التعامالت عبارة عن �إتفاقية �إدارة حمفظة �إ�ستثمارية
ب�شركة الأهلي كابيتال مببلغ ( 50.000.000ريال) مل تبد أ� �إدارتها حتى تاريخه  ،والرتخي�ص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية
ال�سنة املالية التي تنتهي يف  31دي�سمرب  2015م.
-9املوافقة على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2014م.
�-10إنتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة لل�شركة للدورة احلادية ع�شر التي تبد�أ من  30يونيو 2015م وحتى  29يونيو 2018م  ،علماً
ب�أنه �سيتم �إتباع طريقة الت�صويت العادي يف �إنتخاب الأع�ضاء.
�-11إختيار مراقب احل�سابات املر�شح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للعام املايل 2015م والبيانات املالية الربع
�سنوية مبا فيها الربع الأول من العام املايل 2016م وحتديد �أتعابه.
ثانياً � :إجتماع اجلمعية العامة غري العادية العا�شرة (الإجتماع الثاين) وذلك ملناق�شة البنود التالية:
-1املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )450,000,000ريال �إىل ( )540,000,000ريال بن�سبة
( )%20وذلك مبنح �سهم جماين مقابل كل (� )5أ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم �إنعقاد
اجلمعية العامة غري العادية يف  6مايو 2015م ،وذلك بهدف تعزيز قدرة ال�شركة املالية ملقابلة التو�سعات احلالية وامل�ستقبلية
يف كافة �أن�شطتها من �أجل حتقيق معدالت منو �أف�ضل خالل الأعوام القادمة  ،على �أن ت�سدد قيمة الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق
حتويل مبلغ ( )40,000,000ريال من بند “الإحتياطي النظامي” ومبلغ ( )50,000,000ريال من بند “الأرباح املبقاة” ،
وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من (� )45,000,000سهم �إىل (� )54,000,000سهم بزيادة قدرها (� )9,000,000سهم .
-2املوافقة على تعديل املادة ( )6من النظام الأ�سا�سي التي تن�ص على “ر�أ�س مال ال�شركة �أربعمائة وخم�سون مليون ريال
�سعودي مق�سم �إىل خم�سة و�أربعون ماليني �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ع�شرة ريال �سعودي جميعها �أ�سهم �إ�سمية
عادية نقدية” مبا يتنا�سب مع زيادة ر�أ�س املال لت�صبح بعد التعديل كالتايل “ر�أ�س مال ال�شركة خم�سمائة و�أربعون مليون ريال
�سعودي مق�سم �إىل �أربعة وخم�سون ماليني �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ع�شرة ريال �سعودي جميعها �أ�سهم �إ�سمية
عادية نقدية”.
-3املوافقة على تعديل املادة ( )16من النظام الأ�سا�سي التي تن�ص على “يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سبعة
�أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات” لت�صبح بعد التعديل كالتايل “ يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة
م�ؤلف من ت�سعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات “.
-4املوافقة على تعديل املادة ( )23من النظام الأ�سا�سي التي تن�ص على “ال يكون �إجتماع املجل�س �صحيحاً �إال �إذا ح�ضر ن�صف
الأع�ضاء على الأقل ب�شرط �أن ال يقل عدد احلا�ضرين عن �أربعة وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �آراء احلا�ضرين” مبا يتنا�سب
مع زيادة عدد الأع�ضاء لت�صبح بعد التعديل كالتايل “ ال يكون �إجتماع املجل�س �صحيحاً �إال �إذا ح�ضر ن�صف الأع�ضاء على الأقل
ب�شرط �أن ال يقل عدد احلا�ضرين عن خم�سة �أع�ضاء وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �آراء احلا�ضرين “.
وعلى كل م�ساهم يرغب يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية احل�ضور قبل موعد الإجتماع ب�ساعة واحدة على الأقل لإنهاء �إجراءات
ت�سجيله و�أن يح�ضر معه بطاقة الأحوال  ،وميكن ملن يتعذر ح�ضوره �أن يوكل عنه م�ساهماً �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو موظفي ال�شركة (بتوكيل م�صدق) على �أن ت�سلم الوكاالت مبقر ال�شركة �أو �إر�سالها على عنوان ال�شركة (الريا�ض 11553
�ص.ب )51880 .عناية �/أمني �سر املجل�س على �أن ي�صل التوكيل لل�شركة قبل موعد انعقاد اجلمعية �أعاله بثالث �أيام على الأقل
مع وجوب ت�صديق التوكيل من كتابة العدل �أو الغرفة التجارية �أو �إحدى البنوك مع �إرفاق �صورة من �شهادة الأ�سهم �أو ما
يثبت ملكيته لها .علماً ب�أن الن�صاب القانوين لإنعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحاً �أياً كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه�.أما الن�صاب
القانوين لإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية هو ح�ضور عدد م�ساهمني ميثلون ( )%25من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .

(منوذج توكيل)

�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات (�سا�سكو)
�أنا .....................امل�ساهم يف ال�شركة بعدد ( ) �سهم قد وكلت ال�سيد ..................../نيابة عني/عنا يف ح�ضور �إجتماع
اجلمعية العامة العادية الثالثة والثالثون وغري العادية العا�شرة والذي �سيعقد باملقر الرئي�سي لل�شركة الكائن بتقاطع �شارع
الإح�ساء مع �شارع الأربعني ـ حي امللز ـ مبدينة الريا�ض وذلك يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يوم الأربعاء 1436/07/17هـ
املوافق 2015/05/06م والت�صويت نيابة عني  /عنا يف الإجتماع املذكور والتوقيع نيابة عني  /عنا على كل امل�ستندات املطلوب
توقيعها خالل الإجتماع وهذا توكيل مني مبا ذكر.
التوقيع:
الإ�سم:
الت�صديق:
ال�صفة:

UM AL -QURA

إعالنات منوعة

دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
(االجتماع الثاين ) ل�شركة ال�صناعات الكيميائية الأ�سا�سية
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة ال�صناعات الكيميائية الأ�سا�سية ( بي �سي �آي ) دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع
اجلمعية العامة العادية ( االجتماع الثاين ) مل�ساهمي ال�شركة واملقرر �إنعقادها مب�شيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساء يوم الثالثاء  1436/07/09هـ املوافق  2015/04/28م  ،بفندق موفنبيك اخلرب وذلك للنظر يف
جدول الأعمال التايل -:
�أو ًال  :املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
ثانياَ  :املوافقة على القوائم املالية لل�شركة كما يف 2014/12/31م  ،وتقرير مراقب ح�سابات ال�شركة عن العام املايل
املنتهي يف نف�س التاريخ .
ثالثاً  :املوافقة على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
رابعاً  :املوافقة على �إختيار املحا�سب القانوين لل�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم
املالية للعام املايل  2015م والبينات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابة.
خام�ساً  :املوافقة على الأعمال والعقود التي متت مع الأطراف ذات العالقة خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب
2014م والرتخي�ص بتجديدها للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2015م وهي كما يلي -:
ا ) �شراء مواد من �شركة هانت�سمان هولندا ال�شريك يف �شركة هانت�سمان �أيه.بي�.سي ( �آحدى ال�شركات التابعة ل�شركة
ال�صناعات الكيميائية الأ�سا�سية ) مببلغ (  ) 92,764,595ريال �سعودي والتي متت خالل العام املايل املنتهي يف
2014/12/31م والرتخي�ص بتجديدها للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.
ب) ر�سوم �إمتياز مدفوعة ل�شركة هنكل املحدودة باململكة املتحدة مببلغ (  ) 7,984,136ريال �سعودي عن العام املايل
املنتهي يف 2014/12/31م  ،والرتخي�ص بتجديدها للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م .
ج) مبيعات مواد ملجموعة �شركات هنكل يف ال�شرق الأو�سط مببلغ (  ) 29,924,251ريال �سعودي والتى متت خالل
العام املايل املنتهي فى  2014/12/31م  ،والرتخي�ص بتجديدها للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.
د) املوافقة على العقد املربم بني �شركة ال�صناعات الكيميائية الأ�سا�سية و�شركة جلوب مارين للنقل ب�ش�أن خدمات
تخلي�ص جمركي وتخزين مب�ستودعاتها مببلغ ( ) 36,000والتي متت خالل العام املايل املنتهي يف 2014/12/31
م  ،وهى �آحدى ال�شركات التى ير�أ�س جمل�س �إداراتها �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة الأ�ستاذ  /اح�سان فريد حممود
عبد اجلواد ( علماً ب�أن ال�شركة يف مثل هذه املعامالت تتبع نف�س ال�شروط والأ�س�س املتبعه مع الغري )  ،والرتخي�ص
بتجديدها للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م.
�ساد�ساً  :املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية على م�ساهمي ال�شركة عن العام املايل 2014
قدرها ( ) 27,500,000ريال �سعودي بواقع (  ) 1ريال �سعودي لل�سهم الواحد بن�سبة (  ) %10من را�س مال ال�شركة
على �أن تكون �أحقية تلك الأرباح للم�ساهمني املقيدين ب�سجالت ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية الثالثاء
2015/04/28م والتي �سيتم الإعالن الحقاً عن �ألية توزيعها.
�سابعاً  :املوافقة على �صرف مبلغ (  ) 900الف ريال كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بواقع (  ) 100الف ريال لكل
ع�ضو عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2014/12/31م  ،عالوة على (  ) 3000ريال بدل ح�ضور عن كل جل�سة يح�ضرها
الع�ضو يف جل�سات املجل�س واللجان وكذلك م�صاريف الإقامة والتنقالت وال�سفر للأع�ضاء من خارج املنطقة ال�شرقية
حيث مقر ال�شركة خالل تلك الفرتة.
ثامناً  :املوافقة على قرار جمل�س الإدارة بتعيني الأ�ستاذ � /سلطان حممد �صالح �سلطان ع�ضو ًاغري تنفيذي باملجل�س
خلفاً للع�ضو امل�ستقيل الأ�ستاذ  /خالد �سعد حممد البواردي  ،وذلك للفرتة املتبقية من الدورة احلالية للمجل�س والتي
تنتهي يف  2016/06/15م.
علماً ب�أن ح�ضور اجلمعية املذكورة قا�صر على امل�ساهمني املالكني لع�شرين �سهماً ف�أكرث  ،ويجوز لكل م�ساهم -
مبقت�ضى ن�ص التوكيل املعد لذلك – توكيل غريه من امل�ساهمني حل�ضور الأجتماع املذكور �شريطة �أال يكون الوكيل
�أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد من�سوبي ال�شركة  ،كما ي�شرتط ل�صحة التوكيل �أن يكون خطياً وم�صدقاً من �إحدى
الغرف التجارية �أو �أحد البنوك املحلية التي للم�ساهم ح�ساب بها �أو جهة العمل ويف حال كونها جهة �أهلية ينبغي
الت�صديق على �صحة توقيع امل�سئول من �إحدى الغرف التجارية ومرفقاً به �صورة من �إثبات ملكية الأ�سهم  ،و�أن
ت�صل الوكالت �إىل مقر ال�شركة قبل موعد الأجتماع بثالثة �أيام على الأقل  ،علماً ب�أن على كل م�ساهم �أو من ينوب عنه
�إح�ضار �إثبات �شخ�صيتة الر�سمي و�إثبات ملكية �أ�سهمة واحل�ضور قبل موعد الأجتماع ب�ساعة على الأقل ليتم �إ�ستكمال
�إجراءات الت�سجيل ونفيد ب�أن التوكيالت التي ار�سلت يف االجتماع الأول تعترب �سارية لالجتماع الثاين  ،مع الإحاطة
ب�أن االجتماع يعترب منعقدا و�صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه وفقاً للمادة (  ) 32من النظام الأ�سا�سي لل�شركة
 .واهلل ويل التوفيق.
وملزيد من املعلومات �أو لال�ستف�سار  ،يرجى االت�صال بال�شركة عرب العنوان الربيدي � :شركة ال�صناعات الكيميائية
الأ�سا�سية ( بي �سي �آي ) � ،ص  .ب  – 1053الدمام  ، 31431تليفون  ، ) 013 ( 8217777 :فاك�س 8472648 :
(. ) 013

( منوذج توكيــــل )

ال�ســادة � /شركة ال�صناعات الكيميائية الأ�سا�سية ( بي �سي �آي )
�أنـا امل�ســاهم .....................................................................................……………… /
 ( ...الإ�سم رباعياً -او �أ�سم ال�شركة/امل�ؤ�س�سة كما فى ال�سجل التجاري) املوقــع �أدنــاة مبوجــب ( ال�سجل املدين /
ال�سجل التجاري ) رقــم  ..............................................................وتــاريخ /............../...........
.............................هـ  ،وب�صفــتى �أحــد م�ســاهمي �شــركة ال�صنــاعات الكيميــائية الأ�سا�سية  ،واملالك لعدد ( ..
� ) ....................................................................سهم قد وكلت -:
ال�ســيد ...................................................................................................................... :
 ( ...........................الأ�سم رباعياً )
ال�سجل املدين رقم  ( .................................................................................. :وهو من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها ) لينوب عنى يف ح�ضور
�إجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملقرر عقدة يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء ًا يوم الثالثاء 1436/07/09هـ
املوافق  2015/04/28م بفندق موفنبيك اخلرب مبدينة اخلرب  ،والت�صويت علي بنود جدول �أعمال اجلمعية نيابة
عني والتوقيع علي كل امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات االجتماع .
حرر يف ............../...../......
الأ�ســـــم ....................................................... :
التوقيـــع ...................................................... :
ال�صفــــة ...................................................... :
الت�صديق ...................................................... :
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دعوة امل�ساهمني حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية
التا�سعة ل�شركة �أبناء عبد اهلل عبد املح�سن اخل�ضري
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة �أبناء عبد اهلل عبد املح�سن اخل�ضري �أن يدعو ال�سادة م�ساهمي ال�شركة الكرام الذين ميلكون
ع�شرين �سهماً ف�أكرث حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية التا�سعة يوم اخلمي�س 1436/09/01هـ املوافق
2015/06/18م يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا بفندق مريكيور باخلرب ،وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
-1املوافقة على ما جاء يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة عن عام 2014م.
-2املوافقة على امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير مراجع احل�سابات عن العام املايل املنتهي يف
2014/12/31م.
-3املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م ،بواقع
(50هللة) خم�سون هللة لل�سهم الواحد ومبجموع  26,562,500ريال (�ستة وع�شرون مليون وخم�سمائة و�إثنني
و�ستون �ألف وخم�سمائة ريال) وبن�سبة  %5من قيمة ال�سهم الإ�سمية ،و�سوف يتم �سداد الأرباح لل�سادة امل�ساهمني
خالل ثالثني يوماً من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية على التوزيع ،علماً ب�أن �أحقية الأرباح هي لل�سادة امل�ساهمني
امل�سجلني ب�سجالت ال�شركة لدى ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بنهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية.
�-4إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
-5املوافقة على �صرف مبلغ  1,200,000ريال (مليون ومائتي �ألف ريال) كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بواقع
 200,000ريال (مائتي �ألف ريال) لكل ع�ضو عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
-6املوافقة على تعيني مراجع للح�سابات من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة �أعمال ال�شركة للعام املايل
2015م ،وحتديد �أتعابهم ال�سنوية والربع �سنوية.
-7املوافقة على جتديد الرتخي�ص -لعام قادم -بالعقود التي متت بني ال�شركة و�أطراف ذات عالقة ،والتي متت
املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية �سابقاً.
-8املوافقة على العقود التي �ستتم بني ال�شركة و�أطراف ذات عالقة ،والرتخي�ص بها لعام قادم وفقاً للبيان املرفق.
-9املوافقة على جتديد الرتخي�ص ب�إ�ستمرار م�شاركة بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة (ال�سادة /جميل وفواز وعلى
عبداهلل اخل�ضري) يف �أن�شطة مناف�سة.
-10املوافقة على تعديل الباب الثاين من النظام الأ�سا�سي واملعنون “ر�أ�س املال والأ�سهم” ،وذلك ب�إ�ضافة مادة
جديدة حتمل رقم  16حتت عنوان “ال�سندات” وفقا للن�ص التايل:
(يجوز لل�شركة بعد موافقة اجلمعية العامة العادية �أن ت�صدر بالقرو�ض التي تعقدها �سندات مت�ساوية القيمة وقابلة
للتداول وغري قابلة للتجزئة .ويجوز �أن تكون هذه ال�سندات �إ�سمية �أو حلاملها ،ويجب �أن يبقى ال�سند �إ�سمياً �إىل
حني �سداد كامل قيمته .وترتب ال�سندات ال�صادرة يف منا�سبة قر�ض واحد حقوقاً مت�ساوية ،ويعترب كل �شرط يق�ضي
بخالف ذلك ك�أن مل يكن .وال تزيد قيمة ال�سندات على قيمة را�س املال املدفوع .وال يجوز �إ�صدار �سندات قر�ض جديدة
�إال �إذا دفع املكتتبون بال�سندات القدمية قيمتها كاملة وب�شرط �أال تزيد قيمة ال�سندات اجلديدة م�ضافاً �إليها الباقي يف
ذمة ال�شركة من ال�سندات القدمية على ر�أ�س املال املدفوع .وللجمعية العامة العادية �أن تفو�ض جمل�س الإدارة بهذه
ال�صالحية).
�-11إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأ�سا�سي مبا يتفق مع الإ�ضافة.
ويف حالة عدم متكنكم من احل�ضور يرجى توكيل من ترونه وفقاً للنموذج �أدناه لتمثيلكم يف هذا الإجتماع.

( منوذج توكيــــل )
�أنا امل�ساهم ..................... /املوقع �أدناه مبوجب الهوية رقم � ...................صادرة من ..................
وتاريخ  ..../../..هـ ،وب�صفتي �أحد م�ساهمي �شركة �أبناء عبد اهلل عبد املح�سن اخل�ضري واملالك لعدد � .........سهم
قد وكلت امل�ساهم� ........................ /سجل مدين رقم  ،.............وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي
ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�ساب ال�شركة لينوب عني يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية
العامة غري العادية التا�سعة ل�شركة �أبناء عبد اهلل عبد املح�سن اخل�ضري واملقرر عقده يوم اخلمي�س 1436/09/01هـ
املوافق 2015/06/18م يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا بفندق مريكيور باخلرب والت�صويت على بنود جدول �أعمال
اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات الإجتماع ،كما ي�سري هذا
التوكيل للإجتماع الثاين يف حالة ت�أجيل هذا الإجتماع.
حرر يف ----/--/--
الت�صديق على التوقيع
التوقيع
-----------------

قرار ال�شركاء يف �شركة ناتكو الر�شيد ال�شرق االو�سط
املحدودة با�ستمرار ودعم ال�شركة

بعون اهلل وتوفيقة يف يوم 1436/07/08هـ املوافق 2015/04/27م اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل ر�أ�س مال
�شركة ناتكو الر�شيد ال�شرق االو�سط املحدودة .املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم 2055009759وتاريخ
1429/09/09هـ .مبدينة اجلبيل لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية ( )2013واملنتهية يف 2013/12/31م
والتي جتاوزت ن�صف را�س مالها وطبقاً الحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات .
فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية
مب�شيئة اهلل .
 ،،،،واهلل ويل التوفيق ،،،
�شركة عبداهلل ر�شيد الر�شيد وابنه
( �شركة الر�شيد لال�ستثمارات البرتولية)
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دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سابعة
لل�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني

UM AL -QURA

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية احلادية
والع�شرون لل�شركة الوطنية لت�صنيع و�سبك املعادن (معدنية)

ي�سر جمل�س الإدارة يف ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني – �شركة م�ساهمة �سعودية -دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور �إجتماع
اجلمعية العامة العادية ال�سابعة ( املعادة للمرة الثانية ) والتي �ستعقد ـ ب�إذن اهلل ـ يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة من بعد ع�صر يوم
الأربعاء 1436/07/24هـ املوافق 2015/05/13م يف مركز تداول بالريا�ض طريق امللك فهد  .وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل :ـ
-1املوافقة على ما ورد بتقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م .
-2امل�صادقة على القوائم املالية لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م .
-3املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م .
�-4إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�سئولية عن �إدارتهم لل�شركة خالل ال�سنة املالية املنق�ضية يف 2014/12/31م.
-5املوافقة على تعيني مراجعي ح�سابات ال�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملرجعة ح�سابات ال�شركة للعام املايل
2015م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابهم .
-6املوافقة على العقود والأعمال التي متت بني ال�شركة وبني ع�ضو جمل�س الإدارة ال�سيد /جني لوك قريقني ملدة عام لتقدمي خدمات
ا�ست�شارية يف جمال �إعادة الت�أمني خالل العام 2014م مببلغ �سنوى �إجماىل قدرة  383.376ريال  ،والرتخي�ص بها لعام قادم .
-7املوافقة على العقود والأعمال التي متت بني ال�شركة وال�شركة الإ�سالمية للت�أمني (الأردن) بقيمة  3,277,789ريال  ،وكذلك
العقود والأعمال التي متت مع �شركة الأمان للتكافل (لبنان) بقيمة  124,876ريال والتي متثل عقود �إعادة ت�أمني ملدة عام وي�شارك
ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ � /أحمد حممد �صباغ يف ع�ضوية جمل�سي �إدارتهما  ،والرتخي�ص بها لعام قادم .
-8املوافقة على العقود والأعمال التي متت بني ال�شركة و�شركة �إ�سكان للت�أمني ( م�صر) بقيمة  2.769.604ريال والتي متثل عقود
�إعادة ت�أمني ملدة عام ويتوىل ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ /همام حممد همام بدر رئا�سة جمل�س �إدارتها  ،والرتخي�ص بها لعام قادم .
-9املوافقة على �صرف مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام املايل 2014م مببلغ ( )1.020.000ريال وبدل احل�ضور
لأع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ ( )3.000ريال عن كل �إجتماع ح�ضره الع�ضو ومبلغ ( )1.500ريال عن كل �إجتماع ح�ضره من
�إجتماعات جلان املجل�س  ،والنفقات الفعلية التي حتملوها من �أجل ح�ضور هذه الإجتماعات .
عليه نــرجوا التف�ضل باحل�ضـــور يف املـوعد واملكان املحددين �أعاله ويف حالة عدم التمكن من احل�ضور ميكنكم تفوي�ض من تـرونه
على �أن يكون �أحد امل�ساهمني ومن غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو العاملني بال�شركة ليقــوم بتمثيلكم يف الإجتماع املذكور .

ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية لت�صنيع و�سبك املعادن (معدنيه) دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة
العادية احلادية والع�شرون (للمرة الثانية) ،واملقرر عقدها مبقر ال�شركة فـي مدينة اجلبيـل ال�صناعيه وذلك يوم اخلمي�س
1436/7/11هـ املوافق 2015/4/30م فـي متام ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا للنظر يف جدول الأعمال التايل -:
-1املوافقـة علـى تقـريـر جملـ�س الإدارة لعــام 2014م .
-2املوافقة على تقرير مراجعي ح�سابات ال�شركة وامليزانية العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر للعام املايل 2014م.
-3املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني قدرها ( )14,056,044.50ريال �سعودي عن العام
املايل 2014م بواقع (ن�صف) ريال لل�سهم و الذي ميثل ( )%5من القيمة اال�سمية لل�سهم .و�سوف تكون �أحقية الأرباح للم�ساهمني
امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة لدى تداول بنهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامة.
-4املوافقة على �صرف �أرباح نقدية لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية 2014م مبلغ ( )600,000ريال بواقع ()100,000
ريال لكل ع�ضو.
�-5إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عـن �أعمالهم خالل عام 2014م.
لكل من:
-6املوافقة على التعيني يف ع�ضوية جمل�س الإدارة ٍ
 املهند�س /مطلق بن حمد بن مطلق املري�شد خلفاً للمهند�س /فهد بن �صالح النزهه �إعتبارا من 2015/2/9م. املهند�س� /شاكر بن نافل بن �شارع العتيبي بد ًال من الع�ضو امل�ستقيل املهند�س� /صالح بن عبدالكرمي العبيد �إعتبارا من2015/2/9م
 الأ�ستاذ /مروان بن خالد بن عبدالرحمن الق�صيبي خلفاً للمهند�س� /إبراهيم بن عبيد الدهي�ش �إعتبارا من 2015/2/19م. املهند�س /عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سامل خلفاً للمهند�س� /سمري بن عبداملح�سن احلميدان �إعتبارا من2015/2/19م.
-7املوافقة على تعيني مراقب احل�سابات مـن بيـن املر�شحني مـن قبـل جلنـة املراجعة ليتوىل مراجعة احل�سابات اخلتامية
لل�شركة لعام 2015م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابه.
علما ب�أنه ي�شرتط ل�صحة انعقاد هذه اجلمعية ح�ضور ب�أي عدد من امل�ساهمني  ،ولكل م�ساهم ميلك � 20سهم حق احل�ضور الجتماع
اجلمعية العامة ،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 من �أحد البنوك �أو جهة العمل ،و�إر�ساله على العنوان التايل �ص.ب 10882 :اجلبيل ال�صناعية  31961مع �ضرورة
�إح�ضار امل�ساهمني لالجتماع (�أ�صالة او وكالة) بطاقاتهم ال�شخ�صية ،ولال�ستف�سار يرجى االت�صال هاتف 0133588000 :
واهلل ويل التوفيق ،،،
جمل�س �إدارة ال�شركة

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية مل�ساهي �شركة
الغاز والت�صنيع الأهلية لالجتماع ال�سنوي

( منوذج توكيــــل )

( منوذج توكيــــل )
املحرتمني

ال�سادة  /ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
) �سهم قد وكلت
امل�ساهم بال�شركة بعدد (
�أنا
نيابة عني يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سابعة ( املعادة للمرة الثانية ) التي �ستعقد يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة من
بعد ع�صر يوم الأربعاء 1436/07/24هـ املوافق 2015/05/13م يف مركز تداول بالريا�ض طريق امللك فهد  .والت�صويت نيابة عني
على جدول �أعمال الإجتماع املذكور �أو �أي �إجتماع �آخر يف حالة الت�أجيل وهذا توكيل مني مبا ذكر .
التوقيع  ......................ال�صفة ......................
الإ�سم ........................

ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة الدعوة �إىل اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني (للمرة الثانية) لعدم اكتمال ن�صاب االجتماع الأول
حيث �سيعقد يف مقر �إدارة ال�شركة بالريا�ض (�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي) �شمال مدينة امللك فهد الطبية  ،يوم اخلمي�س
1436/7/18هـ املوافق2015/5/7م ال�ساعة ال�سابعة الرابعة م�ساء .
بفتح بيان ت�سجيل ح�ضور اجلمعية العامة من ال�ساعة الثالثة م�ساء  .وي�ستمر حتى ال�ساعة الرابعة م�ساء  ،علما ب�أن هذا االجتماع مكتمل
الن�صاب نظاما مبن يح�ضره .
جدول �أعمال اجلمعية العامة العادية
 01االطالع على ما جاء بتقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة خالل عام 2014م .
 02امل�صادقة على احل�سابات اخلتامية للعام املايل 2014م  ،وتقرير مراجع احل�سابات القانوين .
� 03إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الفرتة من2014/1/1م حتى  2014/12/31م .
 04امل�صادقة على ما مت توزيعه من �أرباح ربع �سنوية عن عام 2014م مببلغ �إجمايل وقدره  135مليون ريال بواقع  1,80ريال لل�سهم
بن�سبة  18%من ر�أ�س املال .
 05املوافقة على �صرف مبلغ ( )1,650,000ريال كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية 2014/12/31م وفق ال�ضوابط
املعتمدة يف ال�شركة .
 06املوافقة على تعيني مراجع احل�سابات القانوين املر�شح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�شركة للعام املايل 2015م والتقارير
الربع �سنوية مبا فيها الربع الأول من العام التايل 2016م �أو اختيار غريه وحتديد �أتعابه .
علما ب�أن حق ح�ضور اجلمعية قا�صر على امل�ساهمني احلائزين على ع�شرة �أ�سهم ف�أكرث ،ويجوز لكل م�ساهم �أن ينيب غريه من امل�ساهمني
ممن يحق له ح�ضور اجلمعية  ،على �أن يكون الوكيل من غري �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو موظفي ال�شركة � ،أو املكلفني بالقيام ب�صفة
دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها  .وي�شرتط ل�صحة الإنابة �أن تكون مبوجب توكيل كتابي على �ضوء النموذج املو�ضح مع هذا الإعالن
 ،على �أن ت�صل �إىل مقر ال�شركة قبل موعد االجتماع بثالثة �أيام على الأقل  ،وينوب الوكيل عن ع�شرة م�ساهمني كحد �أعلى .
									
واهلل املوفق ،،،.
جمل�س الإدارة

( منوذج توكيــــل )
�إىل �شركة الغاز والت�صنيع الأهلية �ص.ب  564الريا�ض  11421فاك�س 0114664888
�أنا امل�ساهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ املوقع �أدناه �سجل مدين ــــــــــــ وتاريخ ــــــــــــ وب�صفتي �أحد م�ساهمي �شركة الغاز والت�صنيع الأهلية  ،و�أملك
(ــــــــــــــــــــ) �سهما  ،قد وكلت عني امل�ساهم ــــــــــــــــــــــــ �سجل مدين ــــــــــــــــــــــ  ،وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة � ،أو موظفي ال�شركة
� ،أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها لينوب عني يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر عقده م�ساء
يوم اخلمي�س 1436/7/18هـ املوافق 2015/5/7م ال�ساعة الرابعة م�ساء  .والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية املو�ضحة
ب�إعالن دعوة اجلمعية نيابة عني  ،والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية  ،والالزمة لإجراءات االجتماع .
ا�سم امل�ساهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــ التاريخ ــــــ  /ـــــــــــ /ـــــــــــــــ
امل�صادقة على التوقيع من الغرفة التجارية �أو البنك الذي يتعامل معه امل�ساهم

�أنا امل�ساهم -----------/املوقع �أدناه (الأ�سم رباعيا� /أو �إ�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة كما هو يف �سجلها التجاري) مبوجـب
(ال�سجل املدين  /ال�سجل التجاري) رقـم( )------وتاريخ 14 / /هـ وب�صفتي �أحد م�ساهمي ال�شـركة الوطنية لت�صنيع و�سبك
املعادن (معدنية) واملالك لعدد ( ) �سهـم قـد وكلت امل�ساهم(----------- /الإ�سم رباعي)  -ال�سجل املدين رقم ( )
وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها لينوب عني يف
ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية احلادية والع�شرون (للمرة الثانية) ،واملقرر عقدها يوم اخلمي�س 1436/7/11هـ املوافق
2015/4/30م والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة
لإجراءات الإجتماع.
الإ�ســــم---------- -----------:
حـرر يف  / /املوافق / /
التوقيــع---------------------------:
امل�صادقة على التوقيع
الت�صديق:
ال�صفـــة:
للإ�ستف�سار الإت�صال على هاتف  – )013/3588000( :فاك�س )013/3583831( :حتويلة (� )218أو الكتابة �إىل العنوان التايل-:
�ص.ب  – 10882 :اجلبيل ال�صناعيه � - 31961إدارة امل�ساهمني �أو عرب الربيد الإلكرتوينinfo@maadaniyah.com :

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة التموين والإمداد
الدولية املحدودة
يقر ال�شركاء ب�شركة التموين واالمداد الدولية املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل
التجاري مبدينة الريا�ض برقم ( )1010263629وبتاريخ 1430/3/6هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س الن�شاط منذ
الت�أ�سي�س .
كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أ�صول �أو ممتلكات �أو �إيداعات يف البنوك وامل�صارف ولي�س عليها ديون �أو
التزامات �أو �آجلة �أو متنازع عليها جتاه الغري .ولي�س م�ستحقا عليها �أية زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو جهات
املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�س مال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال وبذلك يكون قد قاموا
بت�صفية ال�شركة
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو التزامات للغري وذلك من
�أموالهم اخلا�صة ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ،وح�ساب ختامي  ،و�إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقـا حلكم املادة
( )223من نظام ال�شركات  ،كما يعترب طلبا ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة
توقيعات ال�شركاء :
ال�شريك الثاين
						
ال�شريك الأول
ال�شركة ال�سعودية للتموين والتعهدات
					
�أنور بن حامد حمد اهلل

UM AL -QURA

إعالنات منوعة

دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية
العامة العادية الثامنة ل�شركة �أ�سمنت اجلوف
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت اجلوف دعوة م�ساهميه الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية (الثامنة)
والتي �ستعقد مب�شيئة اهلل عند ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا من يوم االثنني  1436/ 08 /21هـ املوافق  2015/06 /08م.
وذلك مبقر فندق الهوليدي �إن  -الق�صر بالريا�ض.
للنظر يف جدول الأعمال التايل :
اجلمعية العامة العادية (الثامنة)
-1املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.
-2امل�صادقة على القوائم املالية املنتهية يف 2014/12/31م وتقرير مراجع احل�سابات.
�-3إبراء ذمم �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
 4 -املوافقة على اختيار مراقب احل�سابات من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�شركة للعام
املايل 2015م
والربع الأول من عام 2016م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابه.
-5امل�صادقة على املعامالت التالية مع �شركة عرب اجل�سور للتجارة واملقاوالت التي ت�ساهم �شركة ا�ستثمارات
اجلوف اململوكة بالكامل ل�شركة ا�سمنت اجلوف فيها بن�سبة  .%40وان ع�ضوي جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت اجلوف
ال�سيد� /سعد �صنيتان الهديب هو ( رئي�س املديرين) وال�سيد /حممد �سعيد العطية هو ( مدير ) يف �شركة عرب اجل�سور
للتجارة واملقاوالت:
مبيعات ا�سمنت مببلغ  34,171,690ريال من �شركة ا�سمنت اجلوف �إىل �شركة عرب اجل�سور للتجارة واملقاوالت.تكاليف نقل وتوريد وقود مببلغ  16,062,406ريال من �شركة عرب اجل�سور للتجارة واملقاوالت �إىل �شركة ا�سمنتاجلوف.
حتويل مديونية ر�صيد احد العمالء مببلغ  4,772,292ريال �إىل ر�صيد مديونية �شركة عرب اجل�سور للتجارةواملقاوالت لدى �شركة ا�سمنت اجلوف.
يرجى من ح�ضرات امل�ساهمني الذين يتعذر عليهم احل�ضور توكيل غريهم من امل�ساهمني من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ممن ميلكون ع�شرين �سهماً ف�أكرث علماً �أنه ال يجوز للم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم اخر 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 على قراراتها نيابة
عنه ،وعلى �أن تر�سل الوكاالت على العنوان املو�ضح �أدناة قبل �سبعة �أيام من موعد الإجتماع.
�ص ب  – 295689الريا�ض  11351فاك�س رقم 0112109899
مالحظة :
ن�أمل امل�صادقة على الوكاالت من �إحدى اجلهات التالية ( الغرفة التجارية � /أحد البنوك  /جهة العمل ) و�إرفاق
�صورة من بطاقة الهوية �أو دفرت العائلة مع �صورة من �شهادة �إثبات ملكية الأ�سهم  .واهلل املوفق ؛؛؛
جمل�س الإدارة

( منوذج توكيــــل )
�أنا امل�ساهم .......................................................................................................... /
( الأ�سم رباعياً � /أو �أ�سم ال�شركة �أو �أ�سم امل�ؤ�س�سة كما هو يف ال�سجل التجاري)
) رقم ( ) وتاريخ  / /هـ .
املوقع �أدناة مبوجب ( ال�سجل املدين  /ال�سجل التجاري ) (
وب�صفتي �أحد م�ساهمي �شــــركة �إ�سمنت اجلوف .واملالك لعدد ( ) �سهم،قد �أوكلت امل�ساهم ...........................
( ..........الأ�سم رباعياً )
ال�سجل املدين رقم ( ) ( وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة
بعمل فني �أو �إداري حل�سابها) لينوب عني يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية (الثامنة) املقرر �إنعقادها يوم
االثنني  1436/ 08 /21هـ املوافق
 2015/06 /08م والت�صويت نيابة عني يف كافة بنود الت�صديق الواردة ببطاقة الت�صديق والتوقيع على كافة
امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات الإجتماع.
حرر يف 1436/ /هـ املوافق  2015/ /م.
التوقيع /
الأ�سم /
الت�صديق/
ال�صفة /
ت 920020208 :ف012109899 :
�ص.ب  295689الريا�ض  * 11351اململكة العربية ال�سعودية

قرار ال�شركاء يف �شركة اخلليجي الطبية ب�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�إنه بتاريخ 1436/04/16هـ املوافق 2015/02/05م اجتمع ال�شركاء ب�شركة  /اخلليجي الطبية ذات م�سئولية
حمدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم ( )1010252165وتاريخ 1429/06/14هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر
ال�شركة عن ال�سنة املنتهية 2013/12/31م والتي جتاوزت ( )422,611ريال وطبقـا 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 .
ال�شركاء ،،،
ال�شريك الثاين

						
ال�شريك الأول
				
اال�سم  :هزاع بن �سعد الهزاع

اال�سم � :سعد بن عبدالرحمن القويز

						
التوقيع :

التوقيع :

93
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دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة
والع�شرون االجتماع الثاين لل�شركة ال�سعودية للنقل واال�ستثمار (مربد)
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للنقل واال�ستثمار (مربد) دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام الذين ميلكون ع�شرين
�سهم ف�آكرث حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة والع�شرون لالجتماع الثاين والتي �ستعقد مب�شيئة اهلل
يوم االثنني بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ املوافق ٢٠١٥/٥/١١م ملقيم ال�شركة بالريا�ض (حي العليا  -طريق امللك فهد
برج الأمرية العنود الثاين الدور الثالث ع�شر) يف متام ال�ساعة الرابعة م�سا ًء وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل-:
-1املوافقة على ما جاء يف تقرير جمل�س الإدارة عن الفرتة املنتهية يف 2014/12/31م.
-2املوافقة على التقرير مراقب احل�سابات اخلارجي والت�صديق على احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية يف
2014/12/31م.
�-3إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
-4امل�صادقة على ما مت توزيعه من �أرباح عن الن�صف الأول من العام  2014والبالغة  9,000,000ريال بواقع ن�صف
ريال عن كل �سهم.
-5امل�صادقة على منوذج التوكيل من الغرفة التجارية �أو البنك الذي يتعامل معه امل�ساهم.
امل�صادقة على منوذج التوكيل من الغرفة التجارية �أو البنك الذي يتعامل معه امل�ساهم.
-6املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة ب�صرف مكاف�أة الأع�ضاء جمل�س الإدارة ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة
بواقع 200،000ريال لكل ع�ضو.
-7املوافقة على تفوي�ض جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح ربع �سنوية او ن�صف �سنوية على امل�ساهمني.
-8املوافقة على اختيار مراقب احل�سابات من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ،ملراجعة القوائم املالية للعام
املايل 2015م والربع الأول من عام 2016م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اتعابه.
�ص.ب – 7939 -:الريا�ض  ،11472هاتف رقم � 0114187877:أو ()920001984
(فاك�س رقم 0114187801www.mubarrad.com-:
علماً �أن حق ح�ضور اجلمعية قا�صر على امل�ساهمني احلائزين على ع�شرة �أ�سهم ف�أكرث ،كما �أن الن�صاب القانوين النعقاد
اجلمعية يعترب �صحيحاً �أياً كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه ،وعلى كل م�ساهم يرغب يف ح�ضور اجتماع اجلمعية �أن يح�ضر
قبل موعد االجتماع ب�ساعة واحدة على الأقل لإنهاء �إجراءات ت�سجيله و�أن يح�ضر معه البطاقة املدنية وميكن ملن
يتعذر ح�ضوره �أن يوكل عنه م�ساهماً �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو امل�ساهمني املوظفني بال�شركة �أو املكلفني
بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�ساب ال�شركة ويكون له حق ح�ضور االجتماع والت�صويت نيابة عنه
على جدول �أعمال اجلمعية ،على �أن ت�سلم الوكاالت مبقر ال�شركة .وي�شرتط و�صول هذه الوكاالت قبل موعد انعقاد
اجلمعية بثالثة �أيام على الأقل مع وجوب ت�صديق الوكاالت من الغرفة التجارية �أو �أحد البنوك �أو جهة العمل.
جمل�س الإدارة

( منوذج توكيــــل )
) وتاريخ  / /هـ ،وب�صفتي �أحد م�ساهمي
�أنا امل�ساهم ______________/املوقع �أدناه مبوجب �سجل مدين رقم (
�سهم) قد وكلت امل�سـاهم� __________ /سجل مدين
ال�شركة ال�سعودية للنقل واال�ستثمار “مربد” ،واملالك لعدد (
) (و هو من غري �أع�ضاء مـجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني
رقم (
�أو �إداري حل�سابها) لينوب عني فـي اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة والع�شرون مل�ساهمي ال�شركة املقرر عقده
ال�ساعة الرابعة م�ساء يوم االثنني بتاريخ 1436/07/22هـ املوافق 2015/05/11م  ،والت�صويت على بنود جدول
�أعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات االجتماع.،
ا�سم امل�ساهم _________ /التوقيع ___________/التاريخ1436/ / :هـ.

�إقرار ال�شركاء بت�صفية �شركة القمة التقنية
1436/07/08هـ املوافق 2015/04/27م
يقر ال�شركاء ب�شركة القمة التقنية وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�ض
برقم ( )1010333077وتاريخ 1433/01/26هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها ومل تقم ب�أي عمل
 ،كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد ل�شركة �أ�صول ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا �أو التزامات حالة �أو �آجلة �أو متنازع
عليها جتاه الغري  ،ولي�س م�ستحقا عليها �أية زكاة �أو �ضرائب للدولة �أو اجلهات املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�سمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته من ر�أ�س املال وبذا يكون ال�شركاء
قد قاموا بت�صفية ال�شركة .
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو التزامات للغري وذلك من
�أموال اخلا�صة.
ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ،وح�ساب ختامي  ،و�إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقـا حلكم املادة ( )223من نظام
ال�شركات  ،كما يعترب طلبا ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة .
توقيعات ال�شركاء :
التوقيع
				
1ـ حممد بن عبداهلل بن عبدالكرمي النملة
التوقيع
2ـ عمر بن عبداهلل بن حممد القا�ضي				
التوقيع
				
3ـ طارق بن عثمان عبداهلل العبداجلبار
التوقيع
4ـ عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالكرمي النملة
التوقيع
		
5ـ ابراهيم بن عبداهلل بن عبدالكرمي النملة
التوقيع
				
6ـ علي بن عبداهلل بن عبدالكرمي النملة
التوقيع
				
7ـ تركي بن عبداهلل بن عبدالكرمي النملة
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دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة
العادية ال�سابعة لل�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة العاملية للت�أمني التعاوين توجيه الدعوة �إىل ال�سادة امل�ساهمني الذين ميلكون ع�شرون �سهماً
ف�أكرث حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة وذلك يف متام ال�ساعة الرابعة والن�صف م�سا ًء يوم الأربعاء
1436/08/16هـ املوافق 2015/06/03م باملركز الإعالمي لتداول � -أبراج التعاونية (طريق امللك فهد)  -الربج
ال�شمايل الدور الأر�ضي ال�سفلي ( - )LGالعليا الريا�ض ،وذلك للنظر يف جدول �أعمال اجلمعية العامة العادية التايل:
-1املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة املعد عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.
-2املوافقة على تقرير مراجعي احل�سابات املعد عن البيانات املالية للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.
-3املوافقة على القوائم املالية املدققة للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م .
-4املوافقة على الأعمال والتعاقدات التي متت بني ال�شركة و �أع�ضاء جمل�س االدارة من ا�صحاب العالقة و التي ت�شمل
العقود التالية و التي متت ب�شروط ال�سوق خالل العام املايل املنتهي يف2014/12/31م ،و الرتخي�ص بها لعام قادم:
عقود ت�أمني جمموعة �شركات عرب اخلليج مببلغ  3,063,411ريال و عقود ت�أمني جمموعة �شركات اخلليج لأعمالال�صلب مببلغ  329,579ريال و التي ميلك اال�ستاذ /خالد احلمدان م�صلحة فيها  ،و
 عقود ت�أمني جمموعة �سيدار مببلغ 157,231ريال و التي ميلك اال�ستاذ /حممد البليهد م�صلحة فيها  ،و عقود ت�أمني لال�ستاذ /خالد اللقاين با�سمه ال�شخ�صي مببلغ  24,578ريال ،و عقود ت�أمني لال�ستاذ� /أ�سامه بخاري با�سمه ال�شخ�صي مببلغ  7,467ريال.�-5إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.
-6املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.
-7املوافقة على تعيني مراقبي احل�سابات من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ،ملراجعة القوائم املالية للعام
املايل الذي �سينتهي يف 2015 /12 /31م و كذا البيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اتعابهم.
-8املوافقة على �صرف مبلغ �إجمايل  457,500ريال كمكاف�آة �سنوية لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف
2014/12/31م .وفقاً لن�ص املادة ( )17من النظام الأ�سا�سي لل�شركة و ذلك على النحو الآتي:
مبلغ192,000ريال للأ�ستاذ  /علي ح�سني علي ر�ضا.مبلغ133,500ريال للدكتور /حممد �سعود البليهد.مبلغ 132,000ريال للأ�ستاذ /خالد احلمدان.-9املوافقة على تعيني الأ�ستاذ /لويد جيم�س �إي�ست ع�ضو جمل�س ع�ضو غري تنفيذي ممثل رويال �أند �صن الالين�س
ال�شرق الأو�سط خلفاً للع�ضو امل�ستقيل الأ�ستاذ /اندرو بورك و ذلك با�ستخدام �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي .
� -10إنتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة الثالثة وملدة ثالث �سنوات ميالدية و التي تبد�أ من تاريخ 1436/11/28هـ
املوافق  2015/09/12م و ذلك با�ستخدام �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي.
ولكل م�ساهم �أن ينيب عنه حل�ضور اجلمعية العامة العادية م�ساهما �أخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإداره وموظفي
ال�شركة ،على �أن تكون التوكيالت م�صدقة من �أحد الغرف التجارية �أو �أحد البنوك التجارية �أو فروعها ملن لديه
ح�ساب لتمثيله يف االجتماع يف احل�ضور والت�صويت .ويجب �أن يتم �إر�سال �أ�صل التفوي�ض �إىل مقر املركز الرئي�سي
لل�شركة قبل موعد انعقاداجلمعية بثالثة ايام .وعلى امل�ساهمني احلا�ضرين لالجتماع (�أ�صالة �أو وكالة) �إح�ضار �إثبات
الهوية وال يكون �إنعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحاً �إال �إذا ح�ضرها م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة
على الأقل طبقاً للمادة ( )32من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،و�سيكون مبقدور امل�ساهمني الكرام امل�سجلني يف خدمات
“تداوالتي” الت�صويت عن بعد على بنود جدول �أعمال اجلمعية با�ستخدام الرابط التايلhttp://tadawulaty. :
tadawul.com.sa
علماً ب�أن الت�سجيل والت�صويت يف خدمات “تداوالتي” متاح جماناً جلميع امل�ساهمني ملدة خم�س ايام قبل انعقاد
اجلمعية.

( منوذج توكيــــل )
ال�سادة �شركة العاملية للت�أمني التعاوين � ،أنا املوقع �أدناه................................................../
حامل للجن�سية.......................مبوجب هوية وطنية (جواز �سفر) رقم .........................ال�صادرة
(ال�صادر) من  ................بتاريخ  ........./....../......ب�صفتي م�ساهماً يف �شركة العاملية للت�أمني التعاوين �أوكل
عني امل�ساهم............................................... /و�أفو�ضه باحل�ضور والت�صيت نيابة عني يف اجتماع
اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة واملزمع عقدها يف  ................................ويف �أي �إجتماع �أخر ي�ؤجل �إليه هذا
الإجتماع.
ح�ساب رقم ...............................................................
عدد الأ�سهم ..............................................................
التوقيع  .........................................التاريخ............../......./.......
جرت امل�صادقة على �صحة التوقيع
ير�سل التوكيل مع �صور امل�ستندات املطلوبة �سواء بالفاك�س �أو الربيد امل�سجل على العنوان التايل:
ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
�ص.ب 6393 .الريا�ض 11442
هاتف011 - 4651520 :
فاك�س 011 - 4645457 :

UM AL -QURA

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة ال�سعادة للمطابخ واملطاعم
وامل�سالخ واملقاهي والتجارة واملقاوالت
�شركة ال�سعادة للمطابخ واملطاعم وامل�سالخ واملقاهي والتجارة واملقاوالت ( ذ .م  .م )
�سجل جتاري رقم 2251031286 :
لقد �سبق للأطراف الآتية �أ�سمائهم :
طرف �أول
				
-1حممد خالد �أحمد ال�سعيد
طرف ثاين
				
-2اقبال خالد �سعد ال�سعيد
طرف ثالث
				
�-3أحمد خالد �سعد ال�سعيد
طرف رابع
			
�-4شعاع فهد عبد اللطيف الغريب
ت�أ�سي�س �شركة ال�سعادة للمطابخ واملطاعم وامل�سالخ واملقاهي والتجارة واملقاوالت
( ذات م�سئولية حمدودة )  ،املقيدة بال�سجل التجاري رقم (  ) 2251031286بتاريخ 1425/3/27هـ و�أثبت عقد
ت�أ�سي�سها لدى كتابة العقد الثانية مبحافظة االح�ساء ب�ضبط قرار رقم (  )35863858بتاريخ  1435/07/05هـ
وحيث رغب ال�شركاء بف�ض ال�شركة مع الإحتفاظ ب�أرقام وتاريخ و�أ�سماء ال�سجالت التجارية كما كانت عليه قبل
الت�أ�سي�س .
�أو ًال  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ال يتجز أ� من هذا القرار .
ثانياً  :قرر ال�شركاء بف�ض ال�شراكة فيما بينهم والوفاء بالتزاماتها وديونها جتاه الغري ويكونون م�سئولني م�سئولية
ت�ضامنية فيما ي�صدر من �إلتزامات على ال�شركة وفروعها وتوزيع احل�ص�ص فيما بينهم والغاء عقد الت�أ�سي�س مع
الإحتفاظ ب�أرقام وتاريخ و�أ�سماء ال�سجالت التجارية كما كانت عليه قبل الت�أ�سي�س .
ثالثاًُ :حـرر هذا القرار من ( � )7سبع ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات املخت�صة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�ض ال�شركاء ال�سيد  /حممد خالد �أحمد ال�سعيد  ،هوية رقم (
 ) 1017888718يف �إمتام هذه الإجراءات القانونية النظامية الالزمة واملتابعة لدى اجلهات املخت�صة والتوقيع نيابة
عنهم فيما يخت�ص بهذا ال�ش�أن .
الطرف الثالث � :أحمد خالد �سعد ال�سعيد
الطرف الأول  :حممد خالد �أحمد ال�سعيد
التوقيع :
التوقيع :
الطرف الرابع � :شعاع فهد عبد الطيف الغريب
الطرف الثاين  :اقبال خالد �سعد ال�سعيد
التوقيع :
التوقيع :

قرار ال�شركاء يف �شركة وثاق اجلريزة للتجارة
واملقاوالت بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
قــرر ال�شــركاء فــي �شــركة وثـاق اجلـزيـرة للتـجارة والـمقاوالت املحـدودة بـتاريـخ 1436/04/03هـ املــوافـق
2015/01/23م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم (  ) 2055009090وتاريخ 1429/02/12هـ مبدينة اجلبيل
وفروعها التالية الفــــرع االول الـمـقيــــد بـال�سـجـــل الـتجـاري ملـديـنــة الـجبـيـــل بـــرقــــم ( ) 2055012243
وتـــاريـــخ 1431/8/7هـ
الفـــــرع الـثـانـــي املقيـــد بـال�سجـــل الـتجــاري لـمـديــنــة اجلبيــــل بـرقـم (  ) 2053031827وتـاريــخ 1435/12/1هـ
 -1منــال عبــدرب النبـــــي عـي�ســي ميــــــالد �سعـــــوديــــة اجلـن�سـيــــة �سجـــل مـدنــي رقــــم ( ) 1137203566
طــــرف اول
 – 2احمد علي جواد العبكري �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم( )1010945895طرف ثاين
بناءعلى اتفاق فيما بينهـم علـى تنازل الطرف الثاين ال�سيد /احمـد بـن على بن جـواد العبكـري واملالك لعدد 200ح�صة
عن كامـــــل ح�ص�صه يف ال�شركة الـى الطرف االول ال�سيدة /منال عبدرب النبي عي�سي ميـالد مبا لها من حقـــوق
وماعليها مـن التـزامات ويكـون ال�شـريك املتنــازل له م�سئو أل عن كل مايرتتـب على ال�شــركة وفروعها من التزامات .
كما يقـــر ال�شريك املتنازل ب�أنه قـد ا�ستلم كافــــة حقوقه مـن ال�شريك املتنازل له ,كما يقــر ال�شـركاء ب�أنهما قامـوا بانـجاز
�أعمـال الت�صفية مبعـرفتهـم وفقا لأحـــكام الباب احلادي ع�شــر مـن نظام ال�شـــركات ويقر كافة االطـراف ب�أنه مت �سداد
الزكاة امل�ســـتحقة على ال�شركــــــــة وفروعها وال�شركاء حتـى تاريــخ �صــدور هذا القــرار ,وطبقا للمادة()15من نظام
ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميـع ح�صــ�ص ر�أ�س مالها الـى �شريـك واحـد وهـــي مـنال عبـدرب
النبــي عي�سي ميـــالد هذا وقـد رغـب ال�شريـــــك املتنازل له بتحويلها اىل مـ�ؤ�س�سة فـردية مـع االحتفاظ برقم وتاريخ
وا�سماء ال�سجالت التجارية املحولة وعلي ما�سبق وقع ال�شركاء
عنه مبوجب الوكالة 351584864 /
التوقيع /
 -1منال عبدرب النبي عي�سي ميالد
عنــه مبـوجــب الوكالـة 341539433 /
التـوقيع /
 -2احمـد بـن علــي بـن جـــواد العبكــري

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة مقر الت�شغيل للم�شاريع الكربي املحدودة
“�إنه بناء على قرار ال�شركاء يف مقر الت�شغيل للم�شاريع الكربى املحدودة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) واملقيدة
بال�سجل التجاري رقم ( )2051043412وتاريخ 1431/08/06هـ ال�صادر بتاريخ 1436/01/05هـ والقا�ضي
بحل وت�صفية ال�شركة املذكورة وتعيني ال�سيد عبد الرحمن حممد الب�سام�،سعودي اجلن�سية ،م�صفياً لها ومنحه كافة
ال�صالحيات وال�سلطات لإجناز �أعمال الت�صفية .
وعليه �أ�شهر قرار تعييني وادعو كل من له حق على ال�شركة �أو عليه التزامات لها �أن يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل
� :ص.ب  363الرمز اخلرب 31952هاتف  )+966( 3 8674115:جوال  )+966( 504988883 :وذلك خالل �شهر
من تاريخه ”.
م�صفي ال�شركة

اال�سم :

التوقيع:
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قرار ال�شركاء يف �شركة ج�سور التعليمية ب�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�أنه بتاريخ 1436/6/23 :هـ املوافق 2015/4/12م اجتمع ال�شركاء ب�شركة ج�سور التعليمية املقيدة بال�سجل
التجاري رقم ( )1010296951وتاريخ 1431/11/26هـ مبدينة الريا�ض .
لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت ر�أ�س مالها .
وطبقـا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية لتلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
ال�شركاء
اال�سم  :فهد بن حممد بن يو�سف الفريدي
		
اال�سم � :صالح ابراهيم بن �سليمان الركف
التوقيع
						
التوقيع :

قرار ال�شركاء يف �شركة تطوير البيانات العربية
بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
انه يف يوم االحد  25ربيع االول 1435هـ املوافق  26يناير 2014
قرر ال�شركاء يف �شركة تطوير البيانات العربية ذات م�س�ؤولية حمدودة �سجل جتاري رقم 2051039435
بتاريخ 1430/3/13هـ مبدينة اخلرب وهم :
ال�سيد /من�صور بن �صالح بن عبدالرزاق ال�صويغ �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم 10053
بتاريخ 1417/8/7هـ �صادرة من الدمام ب�سجل مدين رقم 1003224860
ال�سيد/عمر بن علي بن حممد االن�صاري �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم  18862بتاريخ 1414/3/4
�صادرة من اخلرب ب�سجل مدين رقم 1013949993
ال�سيد /علي بن حممد بن �سعود ال زين الدين �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم  88143بتاريخ
1420/4/20هـ �صادرة من القطيف ب�سجل مدين رقم 1048489544
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكان  :ال�سيد عمر بن علي االن�صاري وال�سيد علي بن حممد بن �سعود ال زين
الدين عن كامل ح�ص�صهم اىل ال�شريك ال�سيد من�صور بن �صالح ال�صويغ مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ويقر
ال�شريكان املتنازالن بانهم قد ا�ستلموا كافة حقوقهم من ال�شريك املتنازل له كما يقر ال�شريكان بانهم قاما باجنازاعمال
الت�صفية مبعرفتهما وفقا الحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة
وال�شركاءحتى تاريخ �صدور هذا القرار وطبقا للمادة  15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع
ح�ص�ص ر�أ�س مالها اىل �شريك واحد وهو ال�سيد من�صور بن �صالح ال�صويغ وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اىل
م�ؤ�س�سة فردية
وعلى ما�سبق وقع ال�شركاء على ذلك:
-1من�صور بن �صالح ال�صويغ
-2علي بن حممد ال زين الدين
-3عمر بن علي االن�صاري

قـرار ال�شركاء يف �شركة وثيمة للتجارة واملقاوالت
املحدودة بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية

قرر ال�شركاء يف �شركة وثيمة للتجارة واملقاوالت املحدودة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مقيدة بال�سجل التجاري
رقم ( )1010155688وتاريخ 1420/6/26هـ مبدينة الريا�ض
و�أي�ضا ال�سجل الفرعي رقم ( )2050064600وتاريخ 1430/4/15هـ مبدينة الدمام وهم :
1ـ خالد بن حممد بن �سعد العريفي بطاقة �أحوال رقم ()1039214364
بطاقة �أحوال رقم ()1039214372
2ـ عبداهلل بن حممد بن �سعد العريفي
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك  /عبداهلل بن حممد بن �سعد العريفي عن كامل ح�ص�صه �إىل ال�شريك/
خالد حممد �سعد العريفي
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ويقر ال�شريك املتنازل ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له ،
كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات
و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة  ،وال�شركاء حتى تاريخ �صدور القرار  ،وطبقـا 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 هو خالد حممد �سعد العريفي
هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية و�أي�ضا حتويل كافة من�سوبيها من العمالة الذين هم على
كفالة ال�شركة �إىل كفالة امل�ؤ�س�سة .
وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
ال�شريك  /عبداهلل حممد �سعد العريفي
ال�شريك  /خالد حممد �سعد العريفي			
التوقيع /
						
التوقيع /

�إ�شهار بت�صفية �شركة عبدالعليم عرفه و�شريكه ل�شبكات احلا�سب االيل
انه بناء على قرار ال�شركاء فى �شركة عبدالعليم عرفه و �شريكه ل�شبكات احلا�سب االيل (�شركة ذات م�سئولية حمدودة)
و املقيدة بال�سجل التجارى حتت رقم ( )1010258891مبدينة الريا�ض و ال�صادر بتاريخ  1429/11/27هـ ،و
ترخي�ص اال�ستثمار رقم ( )102030115220بتاريخ  1430/11/23هـ القا�ضى بحل و ت�صفية ال�شركة و تعيينى
م�صفياً لها و منحى كافة ال�صالحيات و ال�سلطات الجناز اعمال الت�صفية و عليه ا�شهر و ادعو كل من له حقوق على
ال�شركة او عليه التزامات لها �أن يتقدم لنا بذلك على العنوان التاىل  :اململكة العربية ال�سعودية مدينة الريا�ض حى امللز
�شارع الأمني عبداهلل العلى النعيم و ذلك خالل �شهر من تاريخه .
م�صفى ال�شركة  :الــوكيــل
اال�سم � :سلطان معي�ض حممد ّال عامر
التوقيع:
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قرار ال�شركاء يف �شركة ه�ضبة �إدراك للمقاوالت
بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شريكني يف �شركة ه�ضبة �إدراك للمقاوالت �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )1010295986وتاريخ 1431/11/11هـ مبدينة الريا�ض وهما  :ــ
1ـ ال�سيد  /حممد غازي عيد احلربي (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ()1004219778
2ـ ال�سيد  /عادل حممد غازي احلربي (�سعودي اجلن�سية) �سجل مدين رقم ()1064227588
بناءا على اتفاق فيما بينهما على تنازل ال�شريك الثاين  /عادل حممد غازي احلربي  ،عن كامل ح�ص�صه لل�شريك  /حممد
غازي عبيد احلربي
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريك املتنازل ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له ،،،
كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات
و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شريكني حتى تاريخ �صدور القرار  ،وطبقـا 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 هو  /حممد غازي عيد احلربي ....
هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية .
وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان
اال�سم  :عادل حممد غازي احلربي
			
اال�سم  :حممد غازي عبيد احلربي
التوقيع :
						
التوقيع :

�إ�شهار بت�صيفية �شركة دانة للمعارف والتجارة واملقاوالت
�أنه بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة دانه للمعارف والتجارة واملقاوالت ذات م�س�ؤولية حمدودة واملقيدة بال�سجل
التجاري حتت رقم (  ) 2051045088بتاريخ 1432/04/01هـ مبدينة اخلرب  ،ال�صادر بتاريخ 1432/04/01هـ
والقا�ضي بحل وت�صفية ال�شركة املذكورة وتعييني لها ومنحي كافة ال�صالحيات وال�سلطات لإجناز �أعمال الت�صفية
وعليه ا�شهر وادعو  /ندعو كل من له حقوق على ال�شركة �أو عليه التزامات لها �أن يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل :
اخلرب �شارع  22العقربية  ،الرمز الربيدي � 31952صندوق الربيد . 30004
وذلك خالل �شهر من تاريخه .
م�صفي ال�شركة
اال�سم  /خالد عبد العزيز حممد الربيعة
التوقيع

قرار ال�شركاء يف �شركة نافكو ال�سعودية لأنظمة الإطفاء
با�ستمرار ودعم ال�شركة

�أنه بتاريخ 1435/5/9هـ اجتمع ال�شركاء ب�شركة نافكو ال�سعودية لأنظمة الإطفاء ذ.م.م .املقيد بال�سجل التجاري رقم
 1010310450وتاريخه 1432/7/9هـ مبدينة الريا�ض
لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف  2013/12/31والتي قد بلغن  18,346,998,00ريال �سعودي
وطبقاً لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركة فقد قرر ال�شركاء بالأجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر هذا يف امليزانية التالية .
ال�شريك الثاين
ال�شريك الأول
ال�شركة الوطنية ل�صناعة معدات مكافحة احلريق �ش.م.ح
املهند�س خالد �أحمد قا�سم اخلطيب
املدير العام
ال�سيد حممود بكور العبدالرزاق

قرار ال�شركاءيف �شركة دتكو ماكونال دويل العربيه
ال�سعوديه املحدوده با�ستمرار ال�شركه
بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1436/7/8هـ املوافق  2015/4/26م � .أجتمع ال�شركاء املالكون لكامل ر�أ�س مال �شركة
دتكو ماك كونول دويل العربيه ال�سعوديه املحدوده املقيده برقم ال�سجل التجاري رقم  2051046892وتاريخ
1432/11/24هـ مبدينة اخلرب  .لبحث خ�سائر ال�شركه عن ال�سنه املاليه ( )2014واملنتهيه يف  2014/12/31م
والتي جتاوزت ن�صف را�س مالها وطبقاً الحكام املاده (  )180من نظام ال�شركات .
فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركه مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركه التاليه
مب�شئة اهلل .
،،،،واهلل ويل التوفيق،،،،،
ال�شريك ال�سعودي – رئي�س جمل�س االداره
عبد املح�سن بن �سليمان امل�شيقح

قـرار ال�شركــاء يف �شركة �سوالر جلوبال انرتبراي�س با�ستمرار ودعم ال�شركه

بعون اهلل وتوفيقه يف يوم االثنني 1436/3/21هـ املوافق 2015/1/12م اجتمع ال�شركـــاء املالكون ر�أ�س مال
ال�شركـــه املقيده بال�سجل التجاري رقم ( )2051034273وتاريخه  1428/03/30هـ مبدينة اخلرب لبحث خ�سائر
ال�شركه عن ال�سنه املاليه ( )2013من نظــام ال�شركـــات.
فقد قرر ال�شـــركــاء ب�أجمــاع ب�أ�ستمرار ال�شركه مع التزامها بدفع ديونها و�سوف يظهرى اثر ذلـك مبيزانيـــة ال�شركـــــــــه
التــاليه مب�شيئــــة اللــــــه,,,
 ,,,واللـــــه ويل التوفيق ,,,
�شركة �سوالر جلوبال انرتبراي�س
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إعالنات منوعة

�إ�شهار بت�صفية �شركة جورونغ ال�سعودية
بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة جورونغ ال�سعودية ( ذات م�سئولية حمدودة  -خمتلطة ) واملقيدة بال�سجل التجاري
الريا�ض برقم  1010238191والقا�ضي بحل وت�صفية ال�شركة املذكورة اختيارياً وتعيننا م�صفياً لها ومنحنا كافة
ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة لإجناز �أعمال الت�صفية.
وعليه ن�شر قرار تعيننا وندعو كل من له حقوق على ال�شركة �أو عليه التزامات لها �أن يتقدم ومعه كافة امل�ستندات
الثبوتيه خالل �شهر من تاريخه على العنوان التايل -:
م�صفي �شركة جورونغ ال�سعودية ( ذات م�سئولية حمدودة  -خمتلطة )
الريا�ض �ص.ب  63682 :الرمز الربيدي 11526 :
امل�صفي
عبداملح�سن الهديان

انه بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة عبدالعليم عرفة و�شريكه
ل�شبكات احلا�سب االيل
�أنه بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة عبدالعليم عرفه و�شريكه ل�شبكات احلا�سب الآيل واملقيدة بال�سجل التجارى رقم
( )1010258891بتاريخ1429/11/27هـ مبدينة الريا�ض و ترخي�ص ا�ستثمار رقم ( )102030115220بتاريخ
 1430/11/23هـ .
�إنه يوم االربعاء 1435/08/07هـ املوافق 2014/6/04م اجتمع ال�شركاء فى ال�شركة وهم :
-1ال�سيد  /عبدالعليم ال�شهاوي عرفه عرفه  -م�صرى اجلن�سية – �إقامة رقم رقم ( � )2260620170صادرة من الريا�ض.
�صادرة من الريا�ض.
-2ال�سيد  /حممد ال�شهاوي عرفه عرفه  -م�صرى اجلن�سية – �إقامة رقم ()2261047381
وقرروا ما يلى:
�أو ًال:حل ال�شركة وت�صفيتها اختيارياً للأ�سباب التالية:
–2عدم جناح ال�شركة فى �إمتام غايتها.
-1عدم قدرة ال�شركة على مزاولة ن�شاطها.
-4خ�شية وقوع ال�شركة فى ب�ؤرة الإفال�س.
-3عدم حتقيق �أرباح لل�شركة،وو�ضعها مو�ضع املدين.
ثانياً:تعيني ال�سيد � /سلطان معي�ض حممد ّال عامر � -سعودى اجلن�سية � -سجل مدنى رقم (� )1027679073صادر الريا�ض
،م�صفياً لل�شركة ومنحه كافة ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة لإجناز �أعمال الت�صفية.
التوقيع
التوقيع

قرار ال�شركاء بت�صفيـة �شركة جورونغ ال�سعودية
�سجل جتاري رقم  ، 1010238191ال�صادر
من الريا�ض
احلمد هلل وحده وبعد ،انه يف يوم 1435/05/30هـ  ،املوافق 2014/03/31م اجتمع ال�شركاء يف �شركة جورونغ
ال�سعودية املحدودة وهم -:
�-1شركة ايراد القاب�ضة املحدودة ،وميثلها يف التوقيع على هذا القرار ال�سيد� /أحمد بن عبداحلميد احلازمي ب�صفته
نائب املدير التنفيذي لل�شركة.
�-2شركة جورونغ براميوايد بي تي �إي ليمتد � -سنغافورة ،وميثلها يف التوقيع على هذا القرار ال�سيد /تانغ تات
كونغ ،ب�صفته مدير ال�شركة.
وقرروا باالجماع ما يلي:
حل ال�شركة وت�صفيتها اختيارياً وذلك ب�سبب انتهاء الغر�ض منها  ،وطبقاً لبنـود عقد ت�أ�سي�س ال�شركـة ووفقاً لأحكـام
الت�صفية الوارده يف الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات.
ً
ثانياً :تعيني ال�سيد /عبد املح�سن الهديان  ،ال�سعودي اجلن�سية ،م�صفيا لل�شركة ومنحه كافة ال�صالحيات وال�سلطات
الالزمة لإجناز �أعمال الت�صفية.
واهلل املوفق ،،،
توقيعــات ال�شركـاء:
�شركة جورونــغ براميوايد بـي تي �إي ليمتد
�شركة �إيراد القاب�ضة املحدودة
التوقيــع_________________________ :
التوقيــع_________________________ :

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة غرناطة
املوحدة للأطعمة
قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة غرناطة املوحدة للأطعمة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري رقم
(� )1010299347صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ 1432/1/16هـ املوافق 2010/12/22م
�أنه يف يوم 2014/12/31م املوافق 9/3/1436هـ اجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم :
1ـ ال�سيد  /عبد الر�ؤوف وليد البيطار
2ـ ال�سيد  /ملاء ا�سماعيل فوزي �أبو خ�ضرة
وقرروا ما يلي :
 1ـ حل ال�شركة وت�صفيتها اختياريا للأ�سباب التالية
ـ لعدم اجلدوى من ن�شاط ال�شركة حيث مل متار�س ال�شركة �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها
2ـ تعيني ال�سيد ح�ضريي بركة احلربي (�سعودي اجلن�سية) م�صفيا لل�شركة ومنحه كافة ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة
لإجناز �أعمال الت�صفية .
توقيع ال�شركاء :
ال�سيدة  /ملاء ا�سماعيل �أبو خ�ضرة
			
ال�سيد  /عبدالر�ؤوف البيطار

UM AL -QURA

�إ�شهار بت�صفية �شركة غرناطة املوحدة للأطعمة
�أنه بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة غرناطة املوحدة للأطعمة واملقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم
( )1010299347بتاريخ 16/01/1432هـ  ،مبدينة الريا�ض  .القا�ضي بحل وت�صفية ال�شركة املذكورة
�أعاله  .وتعييني م�صفياً لها ومنحي كافة ال�صالحيات وال�سلطات لإجناز �أعمال الت�صفية .
وعليه �أ�شهر قرار تعييني و�أدعو كل من له حقوق على ال�شركة �أو عليه التزامات لها � ،أن يتقدم لنا بذلك على
العنوان
التايل :
الريا�ض ــ حي امللز ــ �شارع �صالح الدين الأيوبي � .ص.ب  / 24500الرمز الربيدي . 11312
هاتف  / 0114781100فاك�س 0114781388

�إ�شهار بت�صفية �شركة �أمهى للعزل
�أنه بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة �أمهى للعزل ( �شركة ذات م�سئولية حمدودة)  .واملقيدة بال�سجل
التجاري حتت رقم ( )1010268230بتاريخ 1430/5/28هـ  ،مبدينة الريا�ض  .القا�ضي بحل وت�صفية
ال�شركة املذكورة �أعاله  .وتعييني م�صفياً لها ومنحي كافة ال�صالحيات وال�سلطات لإجناز �أعمال الت�صفية .
وعليه �أ�شهر قرار تعييني و�أدعو كل من له حقوق على ال�شركة �أو عليه التزامات لها � ،أن يتقدم لنا بذلك على
العنوان
التايل :
الريا�ض ــ حي امللز ــ �شارع �صالح الدين الأيوبي � .ص.ب  / 24500الرمز الربيدي . 11312
هاتف  / 0114781100فاك�س 0114781388
م�صفي ال�شركة
ح�ضريي بركة احلربي

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة �أمهى للعزل
قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة �أمهى للعزل (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري رقم
(� )1010268230صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ 1430/5/28هـ املوافق 2010/5/24م
�أنه يف يوم 2014/12/31م املوافق 1436/3/9هـ اجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم :
1ـ ال�سيد  /عبد الر�ؤوف وليد البيطار
2ـ ال�سيدة � /شركة ملاء القاب�ضة
وقرروا ما يلي :
 1ـ حل ال�شركة وت�صفيتها اختياريا للأ�سباب التالية
ـ لعدم اجلدوى من ن�شاط ال�شركة
2ـ تعيني ال�سيد ح�ضريي بركة احلربي (�سعودي اجلن�سية) م�صفيا لل�شركة ومنحه كافة ال�صالحيات وال�سلطات
الالزمة
لإجناز �أعمال الت�صفية .
توقيع ال�شركاء :
ال�سادة � /شركة ملاء القاب�ضة
ال�سيد  /عبدالر�ؤوف وليد البيطار			

قرار ال�شركاء يف �شركة قما�ش للتجارة بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة قما�ش للتجارة امل�سجلة بال�سجل التجاري رقم ( )1010323149وتاريخ
1433/01/26هـ واملثبت عقد ت�أ�سي�سها لدى ف�ضيلة كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�صناعة
بال�صحيفة رقم ( )18بالعدد ( )375من املجلد ( )410لعام 1434هـ وتاريخ 1434/01/27هـ مبدينة
الريا�ض وال�شركاء هم :
(طرف �أول)
1ـ ال�سيد  /ابراهيم يعقوب يو�سف ال�صقري
(طرف ثاين)
			
2ـ ال�سيد  /نواف حممد ابراهيم القا�سم
(طرف ثالث)
			
3ـ معاذ �سليمان عبدالعزيز العقيلي
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكني الطرف الثاين ال�سيد  /نواف حممد �إبراهيم القا�سم والطرف
الثالث ال�سيد معاذ �سليمان عبدالعزيز العقيلي ببيع كامل ح�ص�صهم يف ال�شركة �إىل ال�شريك ال�سيد � /إبراهيم
يعقوب يو�سف ال�صقري مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريكان نواف حممد ابراهيم القا�سم
ومعاذ �سليمان عبدالعزيز العقيلي ب�أنهم قد ا�ستلموا كافة حقوقهم من ال�شريك املتنازل له كما يقر ال�شركاء
ب�أنهم قاما ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد
الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة حتى تاريخ �صدور القرار  ،وطبقا 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 وهو ال�سيد  /ابراهيم يعقوب
يو�سف ال�صقري هذا وقد رغب ال�شريك امل�شرتي بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية وعلى ما �سبق وقع ال�شركاء :
ال�سيد � /إبراهيم يعقوب يو�سف ال�صقري
ال�سيد  /نواف حممد �إبراهيم القا�سم
ال�سيد  /معاذ �سليمان عبدالعزيز العقيلي

UM AL -QURA

إعالنات منوعة

�إ�شهار بت�صفية �شركة يو�سف ال�سيد يو�سف
و�شركاه
�إنه بناء على قرار ال�شركاء فى �شركة يو�سف ال�سيد يو�سف و�شركاه ( ذات م�سئولية حمدودة ) واملقيدة بال�سجل
التجارى حتت رقم (  ) 1015001349وتاريخ 1429/6/24هـ مبدينة الأفالج – املقيدة بكتابة العدل رقم
( ) 36459710وتاريخ 1436/2/5هـ مبدينة الأفالج القا�ضى بحل وت�صفيه ال�شركة املذكورة وتعيينا م�صفيني لها
ومنحنا كافة ال�صالحيات وال�سلطات لإجناز �أعمال الت�صفية .
وعليه ن�شهر قرار تعييننا م�صفيني لل�شركة  ,وندعو كل من له حقوق على ال�شركة �أو عليه �إلتزامات لها �أن يتقدم لنا
بذلك على العنوان التاىل -:
– فاك�س 4765470
اململكة العربية ال�سعودية – �ص .ب  – 27241الريا�ض  – 11417هاتف 4771003
وذلك خالل �شهر من تاريخه
م�صفى ال�شركة
عبد اهلل �إبراهيـم احلمـــزه
حما�سب قانونى ترخي�ص 177 -

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة يو�سف ال�سيد
يو�سف و�شركاه
يقر ال�شركاء ب�شركة يو�سف ال�سيد يو�سف و�شركاه ملقاوالت املباين املحدودة – ذات م�سئولية حمدودة وامل�سجلة
بال�سجل التجاري مبدينة الأفالج برقم (  ) 1015001349وتاريخه 1429/06/24هــ  ,ب�أن ال�شركة قد توقفت عن
مبا�شرة ن�شاطها منذ 1436 / 02/01هـ حيث مل تقم منذ هذا التاريخ بهذا الن�شاط او مبا�شرة �أي عمل كما يقر
ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أ�صول �أو ممتلكات �أو �إيداعات يف البنوك وامل�صارف ولي�س عليها ديون �أو �إلتزامات
حالة �أو �آجلة �أو متنازل عليها جتاه الغري  ,ولي�س م�ستحقاً عليها �أية زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو للجهات
املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�سمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال وبذلك يكون ال�شركاء
قد قاموا بت�صفية ال�شركة .
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�آداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو �إلتزامات للغري وذلك من
�أموالهم اخلا�صة .
ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ,وح�ساب ختامي  ,و�إقرار ب�إنتهاء ال�شركة تطبيقاً حلكم املادة (  ) 223من
نظام ال�شركات  ,كما يعترب طلباً ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة
توقيعات ال�شركاء
-1
				
التوقيع
-2
				
التوقيع
-3
				
التوقيع

قرار ال�شركاء يف �شركة ات�ش �سي ال العربية املحدودة با�ستمرار ودعم ال�شركة

�إن ال�شركاء املالكني لر�أ�سمال �شركة ات�ش �سي ال العربية املحدودة (“ال�شركة”) وهم:
ات�ش �سي ال برمودا ليميتد �ش.ذ.م.م ،وهي �شركة قائمة مبوجب قوانني دولة برمودا وعنوان مقرها الرئي�سي:كانون�س كورت 22 ،فيكتوريا �سرتيت ،هاملتون ات�ش ام  ،12برمودا ،ب�صفتها �شريك ميلك  %90من احل�ص�ص ،وميثلها
ال�سيد /براهالد راي بان�سال هندي اجلن�سية ب�صفته مديرها.
و�شركة ات�ش �سي ال �أمريكا الالتينية القاب�ضة املحدودة ،وهي �شركة قائمة مبوجب قوانني ديالوير ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،وعنوان مقرها الرئي�سي :كوربوري�شن تر�ست �سنرت  1209اوراجن �سرتيت ،ويلمنجتون ،ديالوير ،19808
ب�صفتها �شريك ميلك  %10من احل�ص�ص ،وميثلها ال�سيد  /براهالد راي بان�سال ،هندي اجلن�سية ب�صفته مديرها.
(وامل�شار اليهم بال�شركاء)
وهم بذلك جمتمعني الجتماع اجلمعية العمومية ل�شركة ات�ش �سي ال العربية املحدودة ومقرها الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية وعنوانها امل�سجل يف �شارع العليا الريا�ض  ،2392-12244واملرخ�صة من قبل الهيئة العامة
لال�ستثمار مبوجب الرخ�صة رقم ( )112031098754و�سجل جتاري رقم ( ، )1010308344ومع �أن القوائم املالية
لل�شركة لعام  2014م .يف طور التدقيق ،وبعد �إ�شعار ال�شركاء من مدير عام ال�شركة ب�أن خ�سائر ال�شركة قد زادت عن
ن�صف ر�أ�سمالها ،وعم ًال ب�أحكام املادة  180من نظام ال�شركات ،قد اتخذ ال�شركاء بتاريخ  31من ال�شهر الثالث (مار�س)
من عام  2015القرارات التالية:
-1ا�ستمرار ال�شركة مبمار�سة ن�شاطها؛
-2دفع ديون ال�شركة وتزويد ال�شركة بالدعم املايل للحد من اخل�سائر و�سوف تنعك�س عملية تغطية اخل�سائر يف
ميزانية العام القادم؛
-3ن�شر هذه القرارات عم ًال ب�أحكام املادة  164من نظام ال�شركات.
وبنا ًء عليه ،يعترب توقيع كل �شريك على هذا القرارات ،ت�صويتاً باملوافقة على القرارات الواردة فيه.
ال�شركاء يف �شركة ات�ش �سي ال العربية املحدودة وهم:
 -1ات�ش �سي ال برمودا ليميتد �ش.ذ.م.م
� -2شركة ات�ش �سي ال �أمريكا الالتينية القاب�ضة املحدودة
ال�شخ�ص املفو�ض:
ال�شخ�ص املفو�ض:
ال�سيد /براهالد راي بان�سال
ال�سيد /براهالد راي بان�سال
التوقيع:
التوقيع:
ختم ال�شركة:
ختم ال�شركة:
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قرار ال�شركاء يف �شركة زدين �أي (ات�ش كيه) ب�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�أنه بتاريخ 1436/5/2هـ املوافق 2015/2/21م اجتماع ال�شركاء ب�شركة زد تي �أي (ات�ش كيه) لبحث خ�سائر �شركة
زد تي �أي (ات�ش كيه) ليمتد ال�سعودية املقيدة بال�سجل التجاري رقم ( )1010207021وتاريخ 1426/2/10هـ وذلك
لل�سنة 2014/12/31م والتي جتاوزت ( )329,155,110ريال �سعودي
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 :
املالك
اال�سم � :شركة زد تي �أي (ات�ش كيه

دعوة ح�ضور عقد اجتماع اجلمعية العامة غري
العادية ل�شركة جمموعة �سامبا العاملية

يعلن جمل�س �إدارة �شركة جمموعة �سامبا املالية ب�صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يوم الأربعاء
1436/05/27هـ املوافق 2015/03/18م على ما يلي :
1ـ املوافقة على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  12مليار ريال ( 1,200مليون �سهم) �إىل  20مليار ريال ( 2,000مليون
�سهم) عن طريق منح �أ�سهم جمانية بن�سبة زيادة  66,66بواقع �سهمني مقابل كل ثالثة �أ�سهم ميلكهم امل�ساهم وذلك
للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع للأوراق املالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه
اجلمعية غري العادية  .و�ستتم الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة  8مليار ريال من ح�ساب الأرباح املتبقاة  .مع
العلم �أن الأرباح النقدية لن ت�شمل �أ�سهم املنحة .
2ـ تعديل املادة ( )6من النظام الأ�سا�سي لل�شركة بحيث يكون ر�أ�سمال ال�شركة ( )20مليار ريال مق�سمة �إىل ()2,000
مليون �سهم  .وتبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ( )10رياالت  ،وتكون جميعها �أ�سهماً عادية مت�ساوية .ولل�شركة �صالحية
زيادة �أو خف�ض ر�أ�سمالها �شريطة مراعاة الأحكام املت�ضمنة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام مراقبة البنوك و�أية
�أنظمة ولوائح �أخرى .

دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
التا�سعة ل�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك) ـ �شركة �سعودية م�ساهمة ـ دعوة م�ساهميها
الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية التا�سعة والتي �ستعقد ب�إذن اهلل ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم االثنني
1436/08/28هـ املوافق 2015/06/15م مبقر �إدارة ال�شراكة الواقع بحي امللك عبدالعزيز �شارع �صالح الدين
الأيوبي (ال�ستني) الريا�ض للنظر يف جدول الأعمال التايل :
-1املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م .
-2املوافقة على القوائم املالية لل�شركة وتقرير مراجعي احل�سابات املالية املنتهية يف 2014/12/31م .
-3املوافقة على اختيار مراجع ح�سابات ال�شركة  ،من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة  ،ملراجعة القوائم املالية
للعام املايل 2015م وحتديد �أتعابه.
-4املوافقة على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة للعام 2014م .
-5املوافقة على تعامالت البيع وال�شراء (كابالت متخ�ص�صة  ،كابالت �ألياف ب�صرية) التي متت بني ال�شركة و�شركة
ال�شرق الأو�سط لكابالت الهاتف الب�صرية املحدودة والتي يرت�أ�س جمل�س �إدارتها م /عبدالعزيز بن حممد النملة
والذي يرت�أ�س كذلك جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة م�سك وذلك بقيمة �إجمالية قدرها
( )2,224,546ريال والرتخي�ص بتجديدها لعام قادم .
-6املوافقة على تعامالت ال�شراء التي متت بني ال�شركة و�شركة ال�شرق الأو�سط للقوالب والبال�ستيك املحدودة
و�شركة مياه املنهل (�شراء البال�ستيك الالزم ل�صناعة الكابالت � ،شراء مياه معدنية) والتي ي�شغل ع�ضويتهما من
�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة م�سك م /عبدالر�ؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة
�إجمالية ( )190,792ريال والرتخي�ص بتجديدها لعام قادم .
ولكل م�ساهم ميتلك (� )10أ�سهم ف�أكرث حق ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة وله �أن يوكل عنه م�ساهما �آخر من غري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة وذلك لتمثيله يف االجتماع  ،على �أن ي�صل التوكيل �إىل مقر ال�شركة قبل ثالثة
�أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجلمعية وعلى كل م�ساهم يرغب يف ح�ضور اجتماع اجلمعية �أن يح�ضر امل�ستندات
الدالة على ملكيته للأ�سهم و�أ�صل البطاقة ال�شخ�صية  .ملزيد من املعلومات االت�صال ب�ش�ؤون امل�ساهمني  :هاتف :
 +966 11 4767373حتويلة  1012فاك�س � +966 11 4723192ص  .ب  60536الريا�ض  11555ال�سعودية،
علما ب�أن الن�صاب القانوين ل�صحة انعقاد اجلمعية ( )%50من ر�أ�س املال .

( توكيــــل )
ال�سادة � /شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ( م�سك ) املحرتمني ،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته � ،،أنا املدعو  __________________ /املالك لعدد (______) �سهما من �أ�سهم �شركة ال�شرق
الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك) قد وكلت امل�ساهم  ___________________/لينوب عني يف اجتماع اجلمعية العامة
العادية والتي �ستعقد مب�شيئة اهلل ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم االثنني 1436/08/28هـ املوافق 2015/06/15م
والت�صويت نيابة عني يف �سجل ح�ضور امل�ساهمني وكافة وامل�ستندات املتعلقة بهذا االجتماع كما ي�سري هذا التوكيل
لالجتماع الثاين يف حالة ت�أجيل االجتماع وا�ستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل واهلل املوفق .
اال�سم  ___________________ :ال�صفــة  ___________ :التوقيع  _____________ :الت�صديق _______:
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UM AL -QURA

تعـــــــديل ا�ســـــــــم

الجنسـية العربيـة السعودية
تعديل اسم

تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36855117وتاريخ 1436/6/13هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (جمعه بنت حممد
بن �سعدي العلياين) �سجل مدين رقم ( )1095339980من (جمعه)
�إىل (حنان) لي�صبح اال�سم (حنان بنت حممد بن �سعدي العلياين) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36813004وتاريخ 1436/6/5هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (متعبه حممد علي
هروبي) �سجل مدين رقم ( )1070083512من (متعبه) �إىل (نوره)
لي�صبح اال�سم (نوره حممد علي هروبي)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36988803وتاريخ 1436/7/10هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (�شومه فهاد �سماح
اجلعفري العنزي) �سجل مدين رقم ( )1010308482من (�شومه)
�إىل (�شوق) لي�صبح اال�سم (�شوق فهاد �سماح اجلعفري العنزي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36916463وتاريخ 1436/6/26هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (جنود بنت �سليمان
بن عبداملح�سن التويجري) �سجل مدين رقم ( )110086824من
(جنود) �إىل (جود) لي�صبح اال�سم (جود بنت �سليمان بن عبداملح�سن
التويجري)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36663359وتاريخ 1436/5/6هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (عم�شاء بنت حممد
بن عياده العنزي) �سجل مدين رقم ( )1115249763من (عم�شاء) �إىل
(مرام) لي�صبح اال�سم (مرام بنت حممد بن عياده احل�سني العنزي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36850537وتاريخ 1436/6/13هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (�سراء بنت م�سبل
بن �سعد العمري) �سجل مدين رقم ( )1017532712من (�سراء)
�إىل (�شيخه) لي�صبح اال�سم (�شيخه بنت م�سبل بن �سعد العمري) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36943444وتاريخ 1436/7/2هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (وقالء بنت حمد
بن حمود العتيبي) �سجل مدين رقم ( )1086455738من (وقالء) �إىل
(رميا) لي�صبح اال�سم (رميا بنت حمدبن حمود العتيبي)  ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36948620وتاريخ 1436/7/3هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (�شعيع �سعد منيف
ال�شيباين العتيبي) �سجل مدين رقم ( )1085953477من (�شعيع) �إىل
(غالء) لي�صبح اال�سم (غالء �سعد منيف ال�شيباين العتيبي)  ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار من
كتابة العدل برقم ( )36895848وتاريخ 1436/6/24هـ مبوجب املادة
( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (عي�شه �أحمد حممد �سلطان)
�سجل مدين رقم ( )1063659344من (عي�شه) �إىل (عائ�شه) لي�صبح
اال�سم (عائ�شه احمد حممد �سلطان)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36899812وتاريخ 1436/6/24هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (مرمي نا�صر ح�سني
الدعجاين العتيبي) �سجل مدين رقم ( )1065849448من (مرمي) �إىل

(رمي) لي�صبح اال�سم (رمي نا�صر ح�سني الدعجاين العتيبي)  ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36941775وتاريخ 1436/7/2هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (بخيته عاي�ض مرداع
القحطاين) �سجل مدين رقم ( )1054307770من (بخيته) �إىل (هيفاء)
لي�صبح اال�سم (هيفاء عاي�ض مرداع القحطاين)  ،ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36930951وتاريخ 1436/6/30هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (م�صلحه بنت �صغري
بن علي العي�سى) �سجل مدين رقم ( )1058976604من (م�صلحه) �إىل
(مها) لي�صبح اال�سم (مها بنت �صغري بن علي العي�سى)  ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36968269وتاريخ 1436/7/7هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (جوزاء �سلطان
عبدالرحمن الدوي�ش) �سجل مدين رقم ( )1106551854من (جوزاء)
�إىل (غاده) لي�صبح اال�سم (غاده �سلطان عبدالرحمن الدوي�ش) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه قد �صدر قرار اللجنة
الفرعية باحوال منطقة الريا�ض رقم ( )1286يف 1435/2/14هـ
،القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ (نهاء حممد فريوز العبدالعزيز)
�سجل مدين رقم ( )1004172639من (نهاء) �إىل (نهى) لي�صبح اال�سم
(نهى حممد فريوز العبدالعزيز) ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (دمنان يحي دمنان غزواين) �سجل مدين رقم
( )1095497341بتعديل اال�سم الأول من (دمنان) �إىل (عبدالعزيز)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبدالعزيز يحي دمنان غزواين) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (ملفى حبيب حبيب العمريي) �سجل مدين رقم
( )100841162بتعديل اال�سم الأول من (ملفي) �إىل (�سلمان) لي�صبح
اال�سم بعد التعديل (�سلمان حبيب حبيب العمريي)  ،ولالحاطة بذلك
جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (�سعيدان عبداهلل م�ساعد وا�صل البقمي) �سجل مدين
رقم ( )1083609378بتعديل اال�سم الأول من (�سعيدان) �إىل (عمر)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عمر عبداهلل م�ساعد وا�صل البقمي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (ذياب خالد قا�سم ال�سبيعي العنزي) �سجل مدين
رقم ( )1132199686بتعديل اال�سم الأول من (ذياب) �إىل (�سلطان)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (�سلطان خالد قا�سم ال�سبيعي العنزي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (دروي�ش حممود حممد املغربي) �سجل مدين رقم
( )1034506665بتعديل اال�سم الأول من (دروي�ش) �إىل (عبدالعزيز)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبدالعزيز حممود حممد املغربي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (هاب�س غائب م�سعود امليموين املطريي) �سجل
مدين رقم ( )1072040692بتعديل اال�سم الأول من (هاب�س) �إىل
(عبدالعزيز) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبدالعزيز غائب م�سعود
امليموين املطريي)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (حذيفة يو�سف �أحمد املجنوين اللحياين) �سجل مدين
رقم ( )1098513243بتعديل اال�سم الأول من (حذيفة) �إىل (خالد)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (خالد يو�سف �أحمد املجنوين اللحياين) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (علي عبداهلل حممد الكناين الزهراين) �سجل مدين
رقم ( )1083072627بتعديل اال�سم الأول من (علي) �إىل (عبداملجيد)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبداملجيد عبداهلل حممد الكناين الزهراين)،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية للأحوال املدنية بال�شرقية رقم( )73373وتاريخ
1436/6/18هـ  ،باملوافقة على تغيرياال�سم الأول لـ(�سويدان جا�سم
حممد املرزوق) �سجل مدين رقم ()1133066520من (�سويدان) �إىل
(عبداهلل) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبداهلل جا�سم حممد املرزوق)
،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية ب�أنه �صدر
قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية بال�شرقية رقم()71199
وتاريخ1436/3/28هـ  ،باملوافقة على تغيرياال�سم الأول لـ (عم�شاء
عبداهلل را�شد الدو�سري) �سجل مدين رقم ( )1022109886من
(عم�شاء) �إىل (�أمل) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (�أمل عبداهلل را�شد
الدو�سري)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (قاعد بن زبن بن باين املغريي العتيبي) �سجل
مدين رقم ( )1040041723بتعديل اال�سم الأول من (قاعد) �إىل (خالد)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (خالد بن زبن بن باين املغريي العتيبي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (�صليح علي �سليمان �آل �أحمد الربعي) �سجل مدين
رقم ( )1029356001بتعديل اال�سم الأول من (�صليح) �إىل (�صالح)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (�صالح علي �سليمان �آل �أحمد الربعي) ،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة املجمعه ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية رقم( )8303وتاريخ 1435/10/22هـ  ،القا�ضي
بتغيرياال�سم الأول لـ (مهي�ضه عو�ض بتال املطريي) تغيري اال�سم
الأول من (مهي�ضه) �إىل (انوار) �سجل مدين رقم ()1036015582
،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة املجمعه ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية رقم( )8304وتاريخ 1435/10/22هـ  ،القا�ضي
بتغيرياال�سم الأول لـ (نوير عو�ض بتال املطريي) تغيري ا�سمه الأول
من (نوير) �إىل (مها) �سجل مدين رقم (، )1076971512ولالحاطة بذلك
جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة املجمعه ب�أنه قد تقدم لها
(�صحن فهران حامد ال�شمري )بطلب تغيري اال�سم الأول من (�صحن)
�إىل (خالد) وذلك بال�سجل املدين رقم (، )1127805396ولالحاطة بذلك
جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (مهلهل هالل هليل الهاليل املالكي)�سجل مدين رقم
()1025648369من (مهلهل) �إىل (عبدالعزيز)لي�صبح اال�سم بعد
التعديل (عبدالعزيز هالل هليل املالكي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (عو�ض حممد �أحمد احلربي املالكي)�سجل مدين رقم
()1044261053من (عو�ض) �إىل (ماجد)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(ماجد حممد �أحمد احلربي املالكي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
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تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (نهايه حمدان نائ�ش الزهريي الغامدي)�سجل مدين رقم
()1037066923من (نهايه) �إىل (نهى)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(نهى حمدان نائ�ش الزهريي الغامدي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (خم�ضوره ح�سن حمدان املحوري)�سجل مدين رقم
()1003894142من (خم�ضوره) �إىل (م�شاعل)لي�صبح اال�سم بعد
التعديل (م�شاعل ح�سن حمدان املحوري)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (�صلوح �أحمد حممد ال علي املحوري)�سجل مدين رقم
()1070618598من (�صلوح) �إىل (�ساره)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(�ساره �أحمد حممد ال علي املحوري)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (عي�شه م�صطفى ابراهيم برناوي)�سجل مدين رقم
()1058336684من (عي�شه) �إىل (ن�سرين)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(ن�سرين م�صطفى ابراهيم برناوي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل اال�سم
الأول لـ (�سعيده كي�شان رده املالكي)�سجل مدين رقم ()1045033816
من (�سعيده) �إىل (�ساره)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (�ساره كي�شان رده
املالكي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (�سعديه �صالح يحيى الزهراين)�سجل مدين رقم
()1017044825من (�سعديه) �إىل (خلود)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(خلود �صالح يحيى الزهراين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل اال�سم
الأول لـ (عزه عبدالرحمن حممد اخل�شرمي ال�شهري)�سجل مدين رقم
()1077426136من (عزه) �إىل (فجر)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (فجر
عبدالرحمن حممد اخل�شرمي ال�شهري)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (ح�ضي�ضه ح�ضي�ض �أحمد اجلدعاين)�سجل مدين رقم
()1044169934من (ح�ضي�ضه) �إىل (املها)لي�صبح اال�سم بعد
التعديل (املها ح�ضي�ض �أحمد اجلدعاين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (عزيزه بنت م�شرف هزاع العمري)�سجل مدين رقم
()100802412من (عزيزه) �إىل (عبري)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(عبري بنت م�شرف هزاع العمري)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن الأحوال املدنية بالبكريية ب�أنه تقدم �إليها (فوزيه حمود
�ضاوي احلربي) �سجل مدين رقم ( )1036249579حفيظة نفو�س رقم
( )3061وتاريخ 1434/4/29هـ ،م�صدرها /بريدة  ،2تغيري اال�سم
الأول من (فوزيه) �إىل (العنود)لي�صبح بعد التعديل (العنود حمود
�ضاوي احلربي) ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن الأحوال املدنية يف منطقة الق�صيم (حمافظة البكريية) ب�أنه تقدم
�إليها (مزنه عبداهلل �صالح العرميه) �سجل مدين رقم ()1085619458
حفيظة نفو�س رقم ( )5501وتاريخ 1434/10/28هـ ،م�صدرها /
بريدة تغيري اال�سم الأول من (مزنه) �إىل (اجلوهره) لي�صبح بعد
التعديل (اجلوهره عبداهلل �صالح العرميه) ،ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة �سراة عبيدة ب�أنه وبناء ًا
على الأمر التعميمي رقم ( )48368وتاريخ 1436/5/11هـ والقرار
املوحد املبلغ بالتعميم رقم ( )55427بتاريخ 1435/8/13هـ ال�صادر
من وكيل وزارة الداخلية لالحوال املدنية باملوافقة على تعديل اال�سم
الأول لـ من (جمعان) �إىل (عبداالله) �سجل مدين رقم ()1019529955
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبداالله حممد جربان يتيمي عبديل)،
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة خمي�س م�شيط ب�أنه �صدر ت
املوافقة على تغيري ا�سم (م�شبب احمد م�شبب عطيف) �سجل مدين
رقم ( )1022203218لي�صبح اال�سم بعد التغيري (يا�سر احمد م�شبب
عطيف)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة البدائع انه تقدم لها (�سهى
بنت �سليمان بن �صالح ال�سحيباين) رقم ال�سجل املدين ()1021964174
والتي ترغب يف تعديل اال�سم الأول لها وذلك من (�سهى) �إىل (امريه)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (امريه �سليمان �صالح ال�سحيباين) فمن له
معار�ضة فليتقدم خالل �شهر من تاريخه ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة البدائع انه تقدم لها (رقيه
عبداهلل علي الهندي) رقم ال�سجل املدين ( )1044149811والتي ترغب
يف تعديل اال�سم الأول لها وذلك من (رقيه) �إىل (منى) لي�صبح اال�سم بعد
التعديل (منى عبداهلل علي الهندي) فمن له معار�ضة فليتقدم خالل �شهر
من تاريخه ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�أبها باملوافقة على تغيري اال�سم االول
لـ (جابر �سلمان ح�سن حكمي الفيفي) من (جابر) �إىل (�سعود) لي�صبح
اال�سم الكامل بعد التعديل (�سعود �سلمان ح�سن حكمي الفيفي) وذلك
مبوجب ال�سجل املدين رقم (، )1010305488ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�أبها باملوافقة على تغيري اال�سم االول
لـ (قناعي بن علي بن حممد الهاليل) من (قناعي) �إىل (�سلمان) لي�صبح
اال�سم الكامل بعد التعديل (�سلمان بن علي بن حممد الهاليل) وذلك
مبوجب ال�سجل املدين رقم (، )1075570942ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�أبها باملوافقة على تغيري اال�سم االول
لـ (خديجه �أحمد ح�سن كناين) من (خديجه) �إىل (روا�سي) لي�صبح
اال�سم الكامل بعد التعديل (روا�سي �أحمد ح�سن كناين) وذلك مبوجب
ال�سجل املدين رقم (، )1040005603ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة رجال املع ب�أنه �صدر ال�صك
ال�شرعي رقم ( )361007326وتاريخ 1436/7/15هـ من كتابة عدل
رجال املع باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ(نبيه بنت معدي بن
علي الفقيه ع�سريي) من (نبيه) �إىل (ندى) وذلك يف ال�سجل املدين رقم
( )1029568522بناء على املادة ( )40من الالئحة التنفيذية لنظام
االحوال املدنية ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة رجال املع ب�أنه �صدر ال�صك
ال�شرعي رقم ( )361014840وتاريخ 1436/7/16هـ من كتابة عدل
رجال املع باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ(عبده بن ح�سني عبده
عتودي) من (عبده) �إىل (عبدالرحمن) وذلك يف ال�سجل املدين رقم
( )1028131470بناء على املادة ( )40من الالئحة التنفيذية لنظام
االحوال املدنية ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حمايل ع�سري بناء املادة
( )40من الالئحة التنفيذية لنظام االحوال املدينة ب�أنه تقدم لها (هيازع
�شبيلي عامر ال �شبيلي البارقي) �سجل مدين رقم ()1088384563
بطلب تعديل اال�سم االول من (هيازع) �إىل (عبدالعزيز) ومت توثيقه
لدى كاتب العدل بال�صك رقم ( )361003887وتاريخ 1436-7-14هـ
،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حمايل ع�سري بناء املادة
( )40من الالئحة التنفيذية لنظام االحوال املدينة ب�أنه تقدم لها (زارع
علي عبداهلل ال�ساملي البارقي) �سجل مدين رقم ( )1071704272بطلب
تعديل اال�سم االول من (زارع) �إىل (زياد) ومت توثيقه لدى كاتب العدل
بال�صك رقم ( )36993664وتاريخ 1436-7-11هـ ،ولالحاطة بذلك
جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف الطائف ب�أنه تقدم لها (عائ�ض �سفر
عاي�ض احلارثي) �سجل مدين رقم ( )1000584704وحفيظة نفو�س
رقم ( )99070وتاريخ 1405/4/4هـ م�صدرها الطائف  ،طالباً تعديل

ا�سمه االول من (عائ�ض) �إىل (عبدال�سالم) لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(عبدال�سالم �سفر عاي�ض ال�صليخي احلارثي) فمن له معار�ضة على ذلك
فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه .ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبكة املكرمة بناء على املادة ( )40من
الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية
مبكة املكرمة رقم ( )128يف 1436/1/11هـ  ،باملوافقة على تعديل
اال�سم الأول ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�صك رقم ()36339702
يف 1436-3-3هـ لـ(ايهاب حممد عناية اهلل خمدوم) �سجل مدين رقم
( )1081517821من (ايهاب) �إىل (�سيف) ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة بي�شة ب�أنه تقدم لها ورثة (�صميع
بن نا�صر بن بديع الطلوق ال�شهراين) بطلب تعديل ا�سم مورثهم من
(�صميع) �إىل (نا�صر) وا�سم والده من (نا�صر) �إىل (بديع) وا�سم اجلد من
(بديع) �إىل (حامد) لي�صبح اال�سم الكامل بعد التعديل (نا�صر بديع حامد
الطلوق ال�شهراين) وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم ()1044620947
،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية رقم ( )72015وتاريخ 1436/4/21هـ  ،باملوافقة
على تغيرياال�سم الأول لـ (ر�ضي علي حممد احلاجي) لي�صبح
اال�سم بعد التعديل (ر�ضا علي حممد احلاجي) وذلك ب�سجل مدين رقم
( )1094845474و�أ�سا�س حفيظة النفو�س رقم ( )294572وتاريخ
1433/11/29هـ �سجل االح�ساء ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الباحة للعموم ب�أنه �صدر القرار
املوحد رقم(/451ل) وتاريخ 1435/8/21هـ  ،القا�ضي باملوافقة على
تغيرياال�سم الأول لـ (فهد احمد علي ال نا�صر الزهراين) �إىل (مهدي �أحمد
علي الزهراين) بال�سجل املدين رقم ()1063432361ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الباحة للعموم ب�أنه �صدر القرار
املوحد رقم(/451ل) وتاريخ 1435/8/21هـ  ،القا�ضي باملوافقة على
تغيرياال�سم الأول لـ (�صندله ها�شم ناجي الغامدي) �إىل (�ساره ها�شم
ناجي الغامدي) بال�سجل املدين رقم ( )1043979804ولالحاطة بذلك
جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة الليث ب�أنه �صدرت املوافقة على
تغري اال�سم لـ (مربوكه عبداهلل حممد املزيني) بطلب تعديل اال�سم االول
من (مربوكه) �إىل (ملك) لي�صبح اال�سم كامال بعد التعديل (ملك عبداهلل
حممد املزيني) وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم (،)1094759360
ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (عقيل رزيق ا�سمري ال�شالحي املطريي)�سجل مدين
رقم ( )1022768228بتعديل اال�سم الأول من (عقيل) �إىل (عبداهلل)
لي�صبح اال�سم (عبداهلل رزيق ا�سمري ال�شالحي املطريي)،ولالحاطة بذلك
جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (جفني �شارع جفني ال�سمري الأكلبي)�سجل مدين رقم
( )1078523634بتعديل اال�سم الأول من (جفني) �إىل (في�صل)لي�صبح
اال�سم (في�صل �شارع جفني ال�سمري االكلبي)،ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (مقيت م�سعود رميح ال�شبوي)�سجل مدين رقم
( )1013645252بتعديل اال�سم الأول من (مقيت) �إىل (�سلمان)لي�صبح
اال�سم (�سلمان م�سعود رميح ال�شبوي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدرت املوافقة على
تعديل اال�سم الأول (عاي�ض مانع حمد بن غيث القحطاين)�سجل مدين رقم
( )1022962383بتعديل اال�سم الأول من (عاي�ض) �إىل (�سعود)لي�صبح
اال�سم (�سعود مانع حمد بن غيث القحطاين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
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تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه قد �صدر قرار اللجنة الفرعية
ب�أحوال منطقة الريا�ض رقم( )5437وتاريخ 1435/7/1هـ،القا�ضي
بتعديل اال�سم الأول لـ (رحمه �سعيد حممد ال�شهراين) �سجل مدين رقم
( )1098425281من (رحمه) �إىل (رميا�س)لي�صبح اال�سم (رميا�س
�سعيد حممد ال�شهراين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36718633وتاريخ 1436/5/17هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (مطريه حممد خرباين)
�سجل مدين رقم ( )1081334391من (مطريه) �إىل (عبري)لي�صبح اال�سم
بعد التعديل (عبري حممد علي خرباين)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )360970056وتاريخ 1436/7/7هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (مطريه بنت حممد
مرزوق املطريي)�سجل مدين رقم ( )1048355349من (مطريه)
�إىل (جواهر)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (جواهر حممد مرزوق
املطريي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36678263وتاريخ 1436/5/10هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (غنيه �سعد حم�سن
اليامي)�سجل مدين رقم ( )1058624519من (غنيه) �إىل (�صمود)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (�صمود �سعد حم�سن اليامي)،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )361008172وتاريخ 1436/7/15هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (منريه عبداهلل
عبدالرحمن ال�سامل)�سجل مدين رقم ( )1106058439من (منريه)
�إىل (جادل)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (جادل عبداهلل عبدالرحمن
ال�سامل)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (عنود حامد حميد احلمودي ال�سلمي)�سجل مدين رقم
()1118770666من (عنود) �إىل (العنود)لي�صبح اال�سم بعد التعديل
(العنود حامد حميد احلمودي ال�سلمي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية للأحوال املدنية بال�شرقية رقم( )72727وتاريخ
1436/5/14هـ  ،باملوافقة على تغيرياال�سم الأول لـ(�سعديه ح�سني
�أحمد البوخ�ضر) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (�سكينه ح�سني �أحمد
البوخ�ضر)وذلك ب�سجل مدين رقم ( )1013555600و�أ�سا�س حفيظة
النفو�س رقم ( )124952وتاريخ 1434/6/28هـ �سجل االح�ساء
،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حمايل ع�سري بناء على املادة
( )40من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية �أنه تقدم اليها (مفرح
مبيت حممد �آل حديله ال�شهري) �سجل مدين رقم ()1100974417
بطلب تعديل ا�سمه الأول من (مفرح) �إىل (عبداهلل) ومت توثيقه لدى
كاتب عدل بال�صك رقم ( )36994026يف 1436/7/11هـ ،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة رنيه �أنه �صدر قرار اللجنة
الفرعية للأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة رقم( )1099وتاريخ
1436/4/8هـ ،املت�ضمن املوافقة على طلب (نوير فهدحممد ال�سبيعي)
�سجل مدين رقم ( )1065538322تغيري اال�سم الأول من (نوير)
�إىل (جواهر) لي�صبح اال�سم الكامل بعد التغيري (جواهر فهد حممد
ال�سبيعي)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة الطائف ب�أنه تقدم �إليها (هليل
بن هالل عبداهلل احلناحنه املالكي) �سجل مدين رقم ()1059831287
وحفيظة النفو�س رقم ( )213460وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٩هـ  ،م�صدرها

(الطائف) طالباً تعديل اال�سم الأول من (هليل) �إىل (بتال) بحيث يكون
اال�سم بعد التعديل (بتال بن هالل عبداهلل احلناحنه املالكي) فمن له
معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )362490923وتاريخ 1436/7/14هـ
مبوجب املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (دهينه
مطح�س قريني�س الدو�سري)�سجل مدين رقم ( )1063463515من
(دهينة) �إىل (دانه)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (دانه مطح�س قريني�س
الدو�سري)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )361004831وتاريخ 1436/7/14هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (عائ�شة فهد �شلويح
الدو�سري)�سجل مدين رقم ( )1062395692من (عائ�شة) �إىل (دميا)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (دميا فهد �شلويح الدو�سري)،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36833791وتاريخ 1436/6/10هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (عيده خليف �سامل
ال�شمري)�سجل مدين رقم ( )1036567442من (عيده) �إىل (عبري)
لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبري خليف �سامل ال�شمري)،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق
القرار من كتابة العدل برقم ( )36863351وتاريخ 1436/6/17هـ
مبوجب املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (نارميان
ابراهيم عبداهلل الفرحان)�سجل مدين رقم ( )1098884461من
(نارميان) �إىل (وعد)لي�صبح اال�سم بعد التعديل (وعد ابراهيم عبداهلل
الفرحان)،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه مت توثيق القرار
من كتابة العدل برقم ( )36835675وتاريخ 1436/6/11هـ مبوجب
املادة ( )40من الالئحة القا�ضي بتعديل اال�سم لـ (�سعاد عبداهلل حممد
املغام�سي العمري) �سجل مدين رقم ( )1042354850من (�سعاد)
�إىل (م�سك) لي�صبح اال�سم بعد التعديل(م�سك عبداهلل حممد املغام�سي
العمري)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة ب�أنه مت قبول طلب
تعديل اال�سم االول لـ(بق�شه مريبد �سامل العنزي) �سجل مدين رقم
( )1029971569من (بق�شه) �إىل (ب�سمه) لي�صبح اال�سم بعد
التعديل (ب�سمه مريبد �سامل الطويلعي العنزي) وذلك يف �أ�سا�س
حفيظة نفو�سها رقم ( )67802وتاريخ 1434-3-29هـ �سجل املدينة
املنورة،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة ب�أنه مت قبول طلب
تعديل اال�سم االول لـ(ا�سامه بن �سليمان بن حميد ال�شايع) �سجل
مدين رقم ( )1096484132من (ا�سامه) �إىل (�أ�سامة) لي�صبح اال�سم
بعد التعديل (�أ�سامة بن �سليمان بن حميد ال�شايع) وذلك يف �أ�سا�س
حفيظة نفو�سه رقم ( )223780وتاريخ 1429/3/28هـ �سجل املدينة
املنورة،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة ب�أنه مت قبول طلب
تعديل اال�سم االول لـ(طائع بن �شتيان بن معتق احلجوري) �سجل
مدين رقم ( )1017389287من (طائع) �إىل (خالد) لي�صبح اال�سم
بعد التعديل (خالد بن �شتيان بن معتق احلجوري) وذلك يف �أ�سا�س
حفيظة نفو�سه رقم ( )185352وتاريخ 1424/4/14هـ �سجل املدينة
املنورة،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة �أنه �صدر قرار اللجنة
الفرعية باملدينة املنورة رقم( )31978وتاريخ 1436/4/6هـ

،واملت�ضمن املوافقة على طلب (مقحم بن عوا�ض بن عو�ض اجلابري
احلربي) ال�سجل املدين ( )1073982686تغيري اال�سم الأول من
(مقحم) �إىل (عبدالعزيز) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبدالعزيز بن
عوا�ض بن عو�ض اجلابري احلربي) ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة الدوادمي ب�أنه قد �صدر قرار
اللجنة الفرعية املت�ضمن املوافقة على رغبة (كندا بنت �سعد ابراهيم
ال�ضويان) تغيري اال�سم الأول من (كندا) �إىل (كنده) لي�صبح اال�سم
كامل بعد التغيري (كنده بنت �سعد ابراهيم ال�ضويان) وذلك يف �سجلها
املدين رقم ( )1101182788ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف جدة ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم الأول لـ (مهيا حممد عبداهلل ال طيا�ش العلياين) �سجل مدين رقم
()1005441686من (مهيا) �إىل (مها) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (مها
حممد عبداهلل ال طيا�ش العلياين)  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حمايل ع�سري بناء على املادة
( )41من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية انه تقدم لها (امزينه
عامر حممد ع�سريي) �سجل مدين رقم ( )1045262712بطلب تعديل
اال�سم االول من (امزينه) �إىل (زينه) ومت توثيقه لدى كتاب عدل بال�صك
رقم ( )36880980وتاريخ 1436/6/19هـ  ،ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة بي�شة ب�أنه �صدر قرار
اللجنة الفرعية رقم ( )910وتاريخ 1436/3/27هـ  ،باملوافقة
على تغيري ا�سم (خمي�س حممد عبدالرحمن امل�شعبي ال�سبيعي) من
(خمي�س) �إىل (عبداهلل) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (عبداهلل حممد
عبدالرحمن امل�شعبي ال�سبيعي) وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم
(،)1090157312ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف الطائف ب�أنه مت قبول طلب تعديل
اال�سم االول لـ (حا�سنه بنت �سعيد بن �سلطان ال �سنان القرين) �سجل
مدين رقم ( )1040853366وحفيظة نفو�س رقم ( )238541وتاريخ
1433/8/27هـ م�صدرها جدة من (حا�سنه) �إىل (حنني) لي�صبح اال�سم
بعد التعديل (حنني بنت �سعيد بن �سلطان ال �سنان القرين) فمن له
معار�ضة فليتقدم خالل �شهر من تاريخه ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن الأحوال املدنية يف حمافظة البكريية ب�أنه تقدم لها (م�ستوره
منا بجاد احلربي) �سجل مدين رقم ( )1073361485وحفيظة نفو�س
رقم ( )19739وتاريخ 1435/11/8هـ م�صدرها جدة  ،بتعديل اال�سم
الأول من (م�ستوره) �إىل (ريهام) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (ريهام منا
بجاد احلربي) ،ولالحاطة بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبكة املكرمة بناء على املادة ()40
من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية باملوافقة على تعديل
اال�سم الأول لـ(غيثه بنت احمد حممد القرين ال�سهيمي) �سجل مدين رقم
( )1058512839من (غيثه) �إىل (غادة)  ،ومت توثيقه لدى كاتب عدل
بال�صك رقم ( )361016151يف 1436/7/16هـ  ،ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة القنفذة ب�أنه تقدم لها
(م�شعمل جمدوع �سحاب �آل جمامد ال�شهري) بطلب تغيري اال�سم الأول
من (م�شعمل) �إىل (م�شعل) بال�سجل املدين رقم ( )1072380544لي�صبح
بعد التعديل (م�شعل جمدوع �سحاب �آل جمامد ال�شهري)،ولالحاطة
بذلك جرى ن�شره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة اخلرج ب�أنه تقدم لها (م�شنيه
بنت علي بن �سلمان معلمي غزواين) طلب تغيرياال�سم الأول �سجل مدين
رقم ( )1047362452من (م�شنيه) �إىل (�شيماء) لي�صبح اال�سم بعد
التغيري (�شيماء علي �سلمان معلمي غزواين) ،ولالحاطة بذلك جرى
ن�شره.
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قرار ال�ضركاء بتعديل عقد تاأ�ضي�س �ضركة اأمل اخلري للدواجن القاب�ضة املحدودة
بدخول وخروج �ضريك بتاريخ 1434/11/24هـ املوافق 2013/9/30م
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم :
طرف اأ�ل .
1ـ ال�سيد  /جمال اأحمد حممد بغلف � ،سجل مدين رقم ()1017191261
طرف ثاين .
2ـ ال�سيدة  /اأمرية �سعيد حممد بغلف � ،سجل مدين رقم ()1017191279
تاأ�سي�س �سركة  /اأمل اخلري للد�اجن القاب�سة املحد�دة ـ ذات م�س�ؤ�لية حمد�دة ـ املقيدة بال�سجل
التجاري ملدينة الريا�س برقم (� )1011008895تاريخ 1421/11/25هـ � ،املثبت عقد تاأ�سي�سها
لدى كاتب عدل حمافظة اخلرج يف �سحيفة ( )13، 12عدد ( )812من املجلد ( )7/52يف 1432/8/2هـ
� ،حيث رغب ال�سريك  /اأمرية �سعيد حممد بغلف يف التنازل عن كامل ح�ستها يف راأ�س مال ال�سركة
�البالغة ( )50خم�س�ن ح�سة  ،بقيمة قدرها ( )50.000خم�س�ن ريال � ،ذلك ل�سالح �سركة  /جمم�عة
جمال اأحمد حممد بغلف القاب�سة املحد�دة  ،ك�سريك جديد يف ال�سركة � ،حيث �افق الطرف املتنازل
�املتنازل له على هذا التنازل �اآلت اإليه جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حق�ق �ما عليها من
التزامات �حيث اأن الطرفني من متنازل �متنازل له قد ا�ست�فيا جميع حق�قهما قبل بع�سهما البع�س ،
�يعترب ت�قيعهما على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما بينهما .
ً
�حيث يرغب ال�سركاء بتعديل مقدمة العقد اخلا�سة بال�سركاء �املادة (�سابعا) اخلا�سة براأ�س مال
ال�سركة بزيادة راأ�س املال من ( )500.000خم�سمائة األف ريال اإىل ( )15.000.000خم�سة ع�سر ملي�ن
ريال � ،املادة (حادي ع�سر) اخلا�سة باإدارة ال�سركة  .عليه قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س
ال�سركة �فقـاً ملا يلي  :اأ� ًل  :يعترب التمهيد اأعله جزء ل يتجزاأ من هذا القرار �بند اأ�سا�سي من بن�ده .
ثانياً  :تعديل مقدمة العقد اخلا�سة بال�سركاء لي�سبح ال�سركاء احلالي�ن املالكني لل�سركة هم :
1ـ �سركة  /جمم�عة جمال اأحمد حممد بغلف القاب�سة املحد�دة  ،الريا�س � ،سجل جتاري رقم
(� )1010071767تاريخ 1409/8/22هـ ال�سادر من الريا�س � ،املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب
عدل الريا�س يف �سحيفة ( )45عدد ( )658من املجلد ( )319لعام 1432هـ � ،املعدل عقد تاأ�سي�سها
مب�جب قرار ال�سركاء امل�ؤرخ يف 1434/4/7هـ امل�افق 2013/2/16م �املثبت لدى كاتب عدل بعدد
 341142619لعام 1434هـ ( .طرف اأ�ل)
2ـ ال�سيد  /جمال اأحمد حممد بغلف� ،سع�دي اجلن�سية ـ مب�جب ال�سجل املدين رقم ()1017191261
�تاريخ 1421/8/16هـ ال�سادر من جدة � ،مهنته رجل اأعمال  ،تاريخ امليلد 1378هـ �يقيم يف مدينة
جدة ( ،طرف ثاين)  .ثالثاً ُ :تعدّل املادة (�سابعاً) من العقد الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة
� ،لت�سبح على النح� الآتي  :راأ�س املال  :حدد راأ�س مال ال�سركة بـ ( )15.000.000خم�سة ع�سر
ملي�ن ريال  ،مق�سم اإىل ( )1.500.000ملي�ن �خم�سمائة األف ح�سة مت�سا�ية القيمة  ،قيمة كل ح�سة
( )10ع�سرة ريال  ،مت ت�زيعها بني ال�سريكني على النح� التايل :
عدد احل�س�س

م

ا�سم ال�سريك

1
2
3

جمم�عة جمال اأحمد حممد بغلف القاب�سة 1.485.000
15.000
جمال اأحمد حممد بغلف
1.500.000
الإجمايل

قيمة

الإجمايل

الن�سبة

احل�سة
10
10
10

14.850.000
150.000
15.000.000

%99
%1
%100

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت ت�زيع احل�س�س فيما بينهم �مت ال�فاء بقيمتها كاملة  .اأما الزيادة يف راأ�س
املال �قدرها ( )14.500.000اأربعة ع�سر ملي�ن �خم�سمائة األف ريال فقد مت ا�ستيفائها من ح�ساب
جاري ال�سركاء �فقـاً ل�سهادة مراجع احل�سابات  .ثالثاً  :تعديل املادة (حادي ع�سر) اخلا�سة باإدارة
ال�سركة لت�سبح على النح� التايل  :اأـ يدير ال�سركة ال�سيدان  /جمال اأحمد حممد بغلف � ،اأحمد جمال
اأحمد حممد بغلف ـ جمتمعني �منفردين ـ �لهما يف �سبيل ذلك جميع ال�سلطات �ال�سلحيات اللزمة
لإدارة ال�سركة �متثيلها � ،متثيلها جتاه الغري من الأفراد �امل�ؤ�س�سات �ال�سركات على اختلف اأن�اعها
�البن�ك ��سائر ال�زارات �اجلهات �الد�ائر الإدارية �احلك�مية �اإبرام العق�د مبا يف ذلك عق�د
تاأ�سي�س ال�سركات التي تك�ن ال�سركة طرفاً فيها �ملحق تعديلها �عق�د القر�س �عق�د بيع ��سراء
الأرا�سي �العقارات �الإفراغ �قب�له �قب�س الثمن �رهن ممتلكات ال�سركة من الأرا�سي �العقارات
�املنق�لت مبا يف ذلك مقر اإدارة ال�سركة �فر�عها �م�ست�دعاتها �متاجرها ،
�قب�ل الهبة � ،اإفراغها � ،تعديل ا�سم ال�سركة � ،الت�قيع بالإفراغ لدى كاتب العدل �الإقرار بقب�س
الثمن �اإ�سقاط حق�ق ال�سركة �فك الره�ن �متثيلها اأمام مكاتب ال�ستقدام �العمل �اجل�ازات
�كتاب العدل �لهما حق ا�ستخراج ال�سجلت التجارية �تعديلها ��سطبها �فتح الفر�ع �ا�ستخراج
الرتاخي�س املختلفة �الت�قيع نيابة عن ال�سركة بالغرف التجارية �ال�سناعية �البن�ك �طلب دفاتر
ال�سيكات �اعتماد الت�قيع لدى البن�ك ��سرف ال�سيكات �فتح احل�سابات اجلارية �اإجراء التحا�يل
�الإيداع �ال�سحب منها �اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة �طلب بطاقات ال�سرف الآيل �اإدخال الرقم ال�سري
� ،ال�ستقدام �ا�ستخراج التاأ�سريات � ،القرتا�س من البن�ك �امل�ؤ�س�سات املالية �فقـاً لل�س�ابط
ال�سرعية �اإ�سدار خطابات ال�سمان �فتح العتمادات البنكية �جميع املعاملت البنكية الأخرى
� ،ال�ستلم �الت�سليم � ،التنازل �القب�س �الت�قيع نيابة عن ال�سركة اأمام كاتب العدل على عق�د
تاأ�سي�س كافة اأن�اع ال�سركات التي ن�سارك فيها � ،فتح فر�ع لها � ،ملحق تعديلها ��سطبها �ت�سفيتها
��سراء احل�س�س يف ال�سركات �البيع �التنازل عن ح�س�س ال�سركة فيها لهما اأ� للغري �تعيني املدراء
�ال�كلء للم�ؤ�س�سات �ال�سركات التي ن�سارك فيها �عزلهم �اإدارة امل�ؤ�س�سات �ال�سركات �حجز
الأ�سماء التجارية �ين�با عن ال�سركة يف اخل�س�مة �املحاكمة �متثيلها يف كل دع�ى تقام منها اأ� عليها
اأمام املحاكم على اختلف اأن�اعها �درجاتها �دي�ان املظامل ��سائر اجلهات الق�سائية ��سبه الق�سائية
�ال�سرطة �الإمارة �د�ائر التنفيذ �مكتب العمل �العمال �جلانه �هيئاته �املحكمة العامة �اجلزئية
��زارة التجارة �ال�سناعة ��زارة الزراعة ��زارة العمل ��زارة العدل ��سند�ق التنمية ال�سناعي

�بنك الت�سليف �البنك الزراعي ��سند�ق تنمية امل�ارد الب�سرية� .تعيني املحكمني �عزلهما �لهما يف
�سبيل ذلك حق املرافعة �املدافعة �تقدمي املذكرات �العرتا�سات �اتخاذ كافة الإجراءات اللزمة
ملتابعة الدعا�ى  ،مبا يف ذلك القيام بكافة الإجراءات التحفظية � ،طلب اخلربة �الطعن فيها �التبليغ
�التبلغ � ،اإقامة البينة �طلب �سماع ال�سه�د � ،ردهم �قب�ل اليمني �ت�جيهها �ردها �ترك اخل�س�مة
�تقدمي الحتجاجات �الإخطارات �قب�ل الأحكام الق�سائية �التنازل عنها كلياً اأ� جزئياً � ،العرتا�س
عليها ��سل�ك �سائر طرق الطعن �العرتا�س العادية �غري العادية مبختلف اأن�اعها �التنازل عنها اأ�
عن بع�سها �ال�سلح �الإبراء �الإ�سقاط �الإقرار �الإنكار �التنازل �ال�ستلم �الت�سليم �رفع احلجر
�التنازل عن الرهن مع بقاء الدين �الإدعاء بالتز�ير �ا�ستقدام العمال �امل�ظفني من اخلارج � ،نقل
الكفالت � ،تعديل املهن � ،تعيني املعقبني �امل�ظفني �غري ال�سع�ديني �حتديد مرتباتهم �مكافاآتهم
�ت�قيع عق�دهم �ت�كيل اآخر اأ� اآخرين عنهما بكل ما ذكر اأعله اأ� بع�سه �حتديد اأتعابهم �اإقالتهم
�الت�قيع نيابة عن ال�سركة يف كل ما يلزم لذلك  .ب ـ عزل املديرين  :يج�ز لل�سركاء عزل املديرين
املعينني يف عقد ال�سركة اأ� يف عقد م�ستقل د�ن اإخلل بحقهما يف التع�ي�س اإذا �قع العزل بغري مربر اأ�
يف �قت غري لئق  .رابعاً ُ :يق ّر ال�سريك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة � ،يلتزم بجميع
البن�د ال�اردة يف العقد  .خام�ساً  :تبقى بقية م�اد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار
كمـا هي د�ن تعديل اأ� تغيري � .ساد�ساً  :حرر هذا القرار من (�ست) ن�سخ ا�ستلم كـل طرف ن�سخة للعمل
مب�جبها � ،الن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية � ،قد ف��س
ال�سركاء ال�سيد ف�از �سالح املالكي يف تكملة الإجراءات املطل�بة �الت�قيع نيابة عنهم يف هذا اخل�س��س
� ،اهلل امل�فق �� ،سلى اهلل على حممد � ،على اآله ��سحبه ��سلم .
الطرف الثالث(متنازل له)
الطرف الثاين(متنازل)
الطرف ال�ل
جمم�عة جمال اأحمد حممد بغلف القاب�سةاملحد�دة
اأمرية �سعيد حممد بغلف
جمال اأحمد حممد بغلف
�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل ب�زارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�س�ر الطراف املعنية �ت�قيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد 35580573
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/5/5هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم

`قرار ال�ضركاءبتعديل عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة العربية للوازم الطبية
(ذات م�ضئولية حمدودة)

حيث اأن الأطراف التالية� :سركة العليان ال�سع�دية القاب�سة� ،هي �سركة �سع�دية ذات م�سئ�لية
حمد�دة م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم � ،2051002951مركزها الرئي�سي يف مدينة
اخلرب  ،اململكة العربية ال�سع�دية� ،املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل اخلرب برقم  218جلد (من�ع)
لعام  97يف 1397/03/17هـ �اآخر قرار �سركاء مثبت لدى كتابة عدل اخلرب برقم  1/122جلد ( )1يف
1422/03/06هـ؛ («الطرف األأ�ل»)
� )2سركة التجارة العم�مية� ،هي �سركة �سع�دية ذات م�سئ�لية حمد�دة م�سجلة يف ال�سجل التجاري
ملدينة الريا�س برقم � ،1010003398مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�س ،اململكة العربية ال�سع�دية،
�املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة عدل اخلرب برقم  812يف 1397/11/27هـ� ،اآخر ملحق تعديلي قرار
ال�سركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف لدى �زارة التجارة �ال�سناعة بال�سحيفة  49عدد  469جملد
 212يف 1429/02/25هـ؛ («الطـرف الثاين”)
هم ال�سركاء ال�حيد�ن (“ال�سركاء”) يف ال�سركة العربية لل�ازم الطبية� ،هي �سركة �سع�دية ذات
م�سئ�لية حمد�دة مقيدة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�س برقم  1010046664يف 1402/12/02هـ
�املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة عدل اخلرب برقم  954يف 1400/11/05هـ� ،اآخر قرار �سركاء املثبت
لدى كاتب العدل املكلف لدى �زارة التجارة �ال�سناعة عدد  35179891يف 1435/02/08هـ �( ،ي�سار
اإليها فيما بعد بـ”ال�سركة”)�حيث اأن ال�سركاء يرغب�ن يف تعديل الفقرة ( )2املادة ( )3من عقد تاأ�سي�س
ال�سركة �اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة �ذلك باإ�سافة اأن�سطة:لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد
تاأ�سي�س ال�سركة كما يلي:اأ� ًل:تعترب املقدمة اأعله جزء ًا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياَ:اإ�سافة اأن�سطة اإىل الفقرة ( )2من املادة ( )3من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة
�فقا ملا يلي:املادة  :3اأغرا�س ال�سركة�:سيانة �ت�سغيل �اإدارة امل�ست�سفيات �املراكز الطبية �الأجهزة
�املعدات الطبية �اأنظمة املعل�مات �اأنظمة الربط �الربامج �التطبيقات الطبية.
ثالثاَ:تبقى م�اد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري.
رابعاَ:حـرر هذا القرار من عدة ن�سخ اأ�سلية ا�ستلم كل طرف ن�سخة للعمل مب�جبها �باقي الن�سخ
لتقدميها اإىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية� .قد ف��س اال�سركاء ال�سيد /جمعان �سنان
الزهراين يف اإمتام هذه الإجراءات.
�سركة التجارة العم�مية
�سركة العليان ال�سع�دية القاب�سة
عنها:
عنها:
الت�قيع
الت�قيع:
�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل ب�زارة التجارة �ال�سناعة احلمد هلل �حده �بعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�س�ر الطراف املعنية �ت�قيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد 35600772
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/5/10هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم
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قرار ال�شركاء يف �شركة راج الفندقية (ذات م�شئولية حمدودة)بدخول �شريك وخروج �شريك
وتعديل بع�س بنود عقد التاأ�شي�س بتاريخ 1435/02/12هـ املوافق 2013/12/15م
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سماءهم:
-1ال�سادة� /سركة راج العقارية ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم ( )1010336062وتاريخه
1433/05/26هـ واملثبت عقدها لدى كاتب العدل بالريا�س بال�سحيفة رقم ( )86والعدد رقم ()667
من املجلد رقم ( )347وتاريخ 1433/2/17هـ .واخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب عدل املكلف بوزارة
التجارة وال�سناعة بالعدد ( )3536015وتاريخ 1435/1/8هـ (طرف اأول).
-2ال�سادة� /سركة احتاد راج للن�ساءات ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم ()1010319186
وتاريخ 1432/11/26هـ ومركزها الرئي�سي الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب الريا�س
بال�سحيفة رقم ( )71والعدد ( )3769من املجلد رقم ( )345وتاريخ 1432/11/14هـ واخر قرار
�سركاء مثبت لدى كاتب عدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة رقم ( )20والعدد ()2365
من املجلد رقم ( )381وتاريخ 1433/6/9هـ (طرف ثاين).
تاأ�سي�س �سركة راج الفندقيه ذات م�سئولية حمدودة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س رقم
( )1010368121واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة
رقم ( )13والعدد ( )1007من املجلد رقم ( )417وتاريخ 1434/3/14هـ.
حيث اأن ال�ساده� /سركة احتاد راج للن�ساءات (الطرف الثاين) رغب بالتنازل عن جميع ح�س�سه يف
ال�سركة والبالغ عددها ( )1000األف ح�سه مببلغ وقدره ( )10.000ع�سرة األف ريال ل�سالح ال�سريك
اجلديد �سركة احتاد راج العقارية ذات م�سئولية حمدودة .وقد قبل ال�سركاء اجلدد هذا التنازل مبا لهذه
احل�س�س من حقوق وما عليها من اإلتزامات ،هذا وقد اإ�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم
البع�س ويعترب التوقيع على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم .وعليه قرر ال�سركاء
بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س وفقاً ملا يلي:
ً
اأو ًل :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار ومكمل له.
ثانياً :تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س لت�سبح على النحو الآتي:
�سركة راج العقارية ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم ( )1010336062وتاريخه
1433/05/26هـ واملثبت عقدها لدى كاتب العدل بالريا�س بال�سحيفة رقم ( )86والعدد رقم ()667
من املجلد رقم ( )347وتاريخ 1433/2/17هـ .واخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب عدل املكلف بوزارة
(طرف اأول).
التجارة وال�سناعة بالعدد ( )3536015وتاريخ 1435/1/8هـ
�سركة احتاد راج العقارية ذات م�سئولية حمدودة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س رقم
( )1010368124واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة
(طرف ثاين).
رقم ( )14والعدد ( )1010من املجلد رقم ( )417وتاريخ 1434/3/14هـ.
ثالثاً :تعديل املاده (ال�ساد�سه) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة براأ�س املال لت�سبح بعد التعديل على
النحو التايل:
حدد راأ�س مال ال�سركة ب( )500.000ريال خم�سمائة األف ريال مق�سم اإىل (  )50.0000ح�سة نقدية
مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة ( )10ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالأتي:
اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ر.س)

إجمالي قيمة
الحصص

شركة راج العقارية

49,000

10

490,000

شركة اتحاد راج العقارية

1,000

10

10,000

اإلجمالي

50,000

10

500,000

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة.
رابعاً :تعديل املادة (العا�سرة) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح بعد التعديل
على النحو التايل:
اإدارة ال�سركة:
اإتفق ال�سركاء على اأن يدير ال�سركة ال�سيد /فواز بن �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي� ،سجل مدين رقم
(.)1001670049
�سلحيات املدير:
للمدير اأو�سع ال�سلطات وال�سلحيات يف اإدارة ال�سركة والإ�سراف على اأعمالها واأموالها وت�سريف
اأمورها ور�سم ال�سيا�سة العامة التي ت�سري عليها لتحقيق الغر�س الذي قامت من اجله ،وملدير ال�سركه
يف �سبيل ذلك ب�سفة خا�سة ودون حتديد الآتي ،و�سع لئحة داخلية لعمل املدراء واإقرار روؤية ال�سركة
وا�سرتاتيجياتها وخطط عملها واملوافقة على خططها وميزانياتها الت�سغيلية وميزانيتها الراأ�سمالية
ال�سنوية وغريها .ومتثيل ال�سركة يف علقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�سة واأمام كافة املحاكم
ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والبتدائية وجلنة
الف�سل يف منازعات الأوراق املالية وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�سائية الأخرى وهيئات
التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات
والبنوك وامل�سارف التجارية وبيوت املال وكافة �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي مبختلف
م�سمياتها واخت�سا�ساتها واملوؤ�س�سات بكافة اأنواعها وغريهم من املقر�سني وله احلق يف مراجعة وزارة
التجارة وال�سناعة وال�سجل التجاري وا�ستخراج وجتديد ال�سجلت التجارية وال�سرتاك يف الغرفة
التجارية والتوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك يف تاأ�سي�سها ال�سركة او ت�سرتي ح�سة
فيها وما يطراأ عليها من قرارات ال�سركاء وملحق التعديل �سواء بزيادة راأ�س املال اأو تخفي�سه اأو بيع
احل�س�س اأو �سراء احل�س�س اأو دخول �سريك اأو خروج �سريك اأو تعديل بند اإدارة ال�سركات اأو اأي من
اأغرا�سها اأو تعديل اأي بند من عقود التاأ�سي�س وذلك اأمام كاتب العدل والتوقيع على قرارات فتح الفروع
والقيام بجميع الإجراءات النظامية اللزمة ملراجعة ال�سجل التجاري ولهم حق تعديل و�سطب ال�سم

ونقل العلمات التجارية .وكذلك مراجعة البلديات ومراجعة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية
والدفاع املدين وم�سلحة الزكاة والدخل وا�ستخراج الرتاخي�س للمحلت واملقرات ومراجعة وزارة
اخلارجية واجلوازات وا�ستخراج القامات وجتديدها ونقل الكفالت وعمل اخلروج والعودة واخلروج
النهائي وا�ستخراج التاأ�سريات ومراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين ولهم حق املطالبة واملرافعة
واملدافعة واملخا�سمة واإقامة الدعاوى �سد الغري واإنهاء ما يلزم يف كل دعوة تقام من ال�سركة اأو �سد
ال�سركة اأمام اأي حمكمة وفى اأي جهة داخل وخارج اململكة واإنهاء كافة الإجراءات املتعلقة بذلك ولهم
حق �سماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار وال�سلح وقبول احلكم ونفيه والعرتا�س عليه وطلب
متييزه وكذلك مراجعة �سركة الت�سالت ل�ستخراج �سرائح اجلوال وتاأ�سي�س الهواتف ومراجعة الإمارة
والداخلية واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة ومراجعة كافة الدوائر احلكومية وال�سرعية والإدارية
ذات العلقة والتوقيع فيما يتطلب ذلك .اإبرام جميع العقود والتفاقيات ،مبا يف ذلك دون ح�سر عقود
ال�سراء والبيع والإيجار وال�ستئجار والوكالت والمتياز وعقود التحوط املايل ،وغريها من امل�ستندات
والعقود واملعاملت وال�سفقات نياب ًة عن ال�سركة والدخول يف املناق�سات نيابة عنها داخل وخارج
اململكة  .وفتح واإدارة وت�سغيل واإغلق احل�سابات البنكية وال�سحب والإيداع واإجراء جميع املعاملت
امل�سرفية واحل�سول على القرو�س الإ�سلمية وغري ذلك من الت�سهيلت الئتمانية الإ�سلمية لأي مدة،
مبا يف ذلك القرو�س التي تتجاوز مدتها ثلث �سنوات ،وذلك من �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي
والبنوك التجارية والبيوت املالية و�سركات الئتمان واأي جهة ائتمانية اأخرى داخل وخارج اململكة
واإ�سدار ال�سمانات والكفالت ل�سالح اأي جهة كانت عندما يرى املدير وفقاَ لتقديره املح�س اأن ذلك يخدم
م�سلحة ال�سركة ،وحترير �سندات لأمر وغري ذلك من الأوراق التجارية والقيام بكافة املعاملت واإبرام
كافة التفاقيات وال�سفقات امل�سرفية.
وبيع اأو رهن عقارات ال�سركة واأ�سولها ،واإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم ومديونياتهم  .وكذلك
حق ال�سحب والإيداع من ح�ساب و/اأو ح�سابات ال�سركة لديهم والتوقيع على جميع م�ستندات القرتا�س
وتوثيق املديونيــــة وال�سمان والكفالة والرهن ب�سفة مطلقة دون الرجوع لل�سركاء باأي حال من الأحوال
ودون حدود للمبالغ التي ت�سملها هذه املعاملت ولهم حق رهن وبيع اأموال وممتلكات ال�سركة لقاء
الت�سهيلت املمنوحة لها و/اأو للغري من قبل البنوك وكذلك له حق التوقيع نيابة عن ال�سركة يف كفالتها
و�سمانها الت�سهيلت املمنوحة للغري كفالة غرم واأداء ت�سامنية ب�سفة مطلقة دون الرجوع لل�سركاء باأي
حال من الأحوال ودون حدود للمبالغ التي ت�سملها هذه املعاملت  ،وكذلك لهم حق التوقيع نيابة عن
ال�سركاء يف ال�سركة وذلك بالن�سبة لكفالة ال�سركاء للت�سهيلت املمنوحة لل�سركة و/اأو للغري من قبل
البنوك كفالة غرم واأداء ت�سامنية ب�سفة مطلقة دون الرجوع اإلينا باأي حال من الأحوال ودون حدود
للمبالغ التي ت�سملها هذه املعاملت داخل وخارج اململكة .تقدمي الدعم املايل لأي من ال�سركات التي ت�سارك
فيها ال�سركة وكذلك ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة و�سمان الت�سهيلت الئتمانية التي حت�سل عليها اأي من
ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة وكذلك ال�سركات التابعة
اأو ال�سقيقة .املوافقة على اللوائح الداخلية واملالية والإدارية والفنية والرقابية لل�سركة وال�سيا�سات
واللوائح اخلا�سة بالعاملني فيها  .تعيني وترقية امل�سئولني عن اإدارة ال�سركة من ذوي اخلربة والكفاءة
ح�سبما يراه املدير وحتديد واجباتهم ومكافاأتهم وعزلهم .تفوي�س امل�سئولني عن اإدارة ال�سركة ب�سلحية
التوقيع با�سم ال�سركة .
ت�سكيل اللجان وتخويلها فيما يراه املدير ملئماً من ال�سلحيات والتن�سيق بني هذه اللجان .املوافقة
على اإقامة فروع ومكاتب وتوكيلت لل�سركة وامل�ساركة وامل�ساهمة يف اأي من ال�سركات والتوقيع على
عقود تاأ�سي�سها وتعديلتها وملحقها وذلك داخل اململكة وخارجها .توظيف اأموال ال�سركة وا�ستثمارها
باأي �سكل من الأ�سكال واإن�ساء وفتح واإدارة واإغلق املحافظ واحل�سابات ال�ستثمارية اخلا�سة بال�سركة
يف البنوك و�سركات ال�ستثمار داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وبيع و�سراء الأ�سهم وال�سكوك
والوراق املالية ال�سعودية وغري ال�سعودية وبيع و�سراء ال�سلع واملعادن والأرا�سي والعقارات وما
يف حكمها واإن�ساء ال�سركات وال�سناديق ال�ستثمارية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .للمدير
حق تفوي�س اأو توكيل �سلحياته او جزء منها جلهات اخرى �سواء كانوا موظفني يف ال�سركة او وكلء او
افراد اخرين .
عزل املدير:
يجوز لل�سركاء عزل املدير اأو املدراء املعينني او احدهم دون اإخلل بحقهم يف التعوي�س اإذا وقع العزل
بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.
خام�ساً  :يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ويلتزم بجميع الن�سو�س الواردة
يف العقد .
�ساد�ساً :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل اأو تغيري.
�سابعاً :حرر هذا القرار من ( )5ن�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/عبداهلل بن �سليمان
احلميدي يف اإمتام الإجراءات النظامية اللزمة لتعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات
املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن وعليه جرى التوقيع.
واهلل ويل التوفيق،،،
الطرف الثاين(املتنازل)
الطرف الول
�سركة احتاد راج للن�ساءات
�سركة راج العقارية
ال�سريك اجلديد
�سركة احتاد راج العقارية

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــ عدد 35261222
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/27هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
عقــود
شركات
عقود
تجـــارية93
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ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة مب�رك عبداهلل اجلوير
و�سريكه للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية (�سركة مهنية)
وفقا للمادتني رقمي  161و  164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ( م )6/وتاريخ
1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي رقم(م )23/وتاريخ 1402/6/28هـ مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي
اأول  :اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم  -1 :ال�سيد /مبارك بن عبداهلل مبارك اجلوير� ,سعودي اجلن�سية ,مبوجب
حفيظة النفو�س رقم ( )17500و�سجل مدين رقم (� )1000360618سادر من اخلرب بتاريخ 1412/11/6هـ
وتاريخ ميالده 1397هـ مهنته حمامي ويقيم يف مدينة اخلرب� ,س.ب ( )2300اخلرب (( )31952طرف اول)
 -2ال�سيـد� /سعد بن عبدالروؤوف بن اأحمد العبدالواحد� ,سعودي اجلن�سية ,مبوجب حفيظة النفو�س رقم
( )95899و�سجل مدين رقم (� )1004036826سادر من الدمام بتاريخ 1416/2/3هـ وتاريخ ميالده 1401هـ
مهنته حمامي ويقيم يف مدينة الدمام� ,س.ب ( )2300اخلرب (( )31952طرف ثاين ) .ثانيا  :ا�سم ال�سركة� :سركة
مبارك عبداهلل اجلوير و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ( �سركة مهنية) .ثالثا  :اأغرا�س ال�سركة  :اإن
الأغرا�س التي تاأ�س�ست من اأجلها ال�سركة هي مزاولة مهنة املحاماة وال�ست�سارات القانونية وال�سرعية رابعا :
املركز الرئي�س لل�سركة  :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب .خام�سا :اإدارة ال�سركة  :يتوىل ال�سركاء
اإدارة ال�سركة جمتمعني اأو منفردين  ,ولهم ال�سلطات وال�سالحيات ومتثيل ال�سركة يف عالقاتها لدى الوزارات
وامل�سالح احلكومية مع الغري و اأمام الق�ساء ولهم كافة ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة�.ساد�سا  :راأ�س
املال :حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ( )100.000مائة األف ريال �سعودي لغرب مق�سم اإىل ( )100مائة ح�سة نقدية
مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة ( )1000األف ريال �سعودي وقد مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل-:
اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة بالريال

النسبة
المئوية

اإلجمالي ريال
سعودي

 -1السيد /مبارك بن
عبداهلل مبارك الجوير

50

1000

%50

50,000

 -2السيد /سعد بن عبدالرؤوف
بن أحمد العبدالواحد

50

1000

%50

50,000

المجمـــوع

100

%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�.سابعا :تاريخ بدء ال�سركة
وتاريخ انتهائها :مدة ال�سركة ( )10ع�سرة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .ثامنا :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�سركاءالذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال
على الأقل ول يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة �سريك واحد ولو كان ميلك هذا الن�ساب اأو اأكرث  .تا�سعا :
ال�سنة املالية  -:تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف1436/2/28هـ
املوافق2014/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنتي ع�سر �سهرا  .عا�سرا  :الأرباح واخل�سائر:
توزيع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل  -:اأ-
جتنيب ن�سبة  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي  .ب -الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة
ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال حادي ع�سر � :سكل التبليغات  :بخطابات م�سجلة على عناوينهم .
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قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س
�سركة علي اإبراهيم املجدوعي لل�سي�رات املحدودة
بت�ريخ 1435/4/14هـ املوافق 2014/2/14م
حيث اإن الأطراف التالية اأ�سماوؤهم :
( طـرف اأول )
 -1ال�سادة � /سركة املجدوعي القاب�سة املحدودة
( طـرف ثاين )
 -2ال�سادة � /سركة املجدوعي لل�سناعات املحدودة
( طـرف ثالث )
 -3ال�سيد  /علي بن ابراهيم بن �سالح املجدوعي
ميتلكون �سركة علي اإبراهيم املجدوعي لل�سيارات املحدودة (�سركة ذات م�سئولية حمدودة) املقيدة بال�سجل التجاري
ملدينة الدمام برقم  2050083387وتاريخ 1433/06/17هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بالعمل
بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد ( )53ال�سحيفة ( )57من املجلد ( )70بتاريخ 1433/06/07هـ
واآخر قرار لل�سركاء املثبت لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد ( )35385673بتاريخ
1435/03/25هـ  ,وحيث يرغب ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س املادة الأوىل اخلا�سة با�سم ال�سركة واملادة
الثانية اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة  ,لذا قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملايلي :
اأو ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ًا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً  :تعديل املادة الأوىل اخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح بعد التعديل كما يلي :
اأ�سم ال�سركة هو � :سركة املجدوعي لل�سيارات املحدودة ( �سركة ذات م�سئولية حمدودة ).
ثالثاً  :تعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الأن�سطة التالية:
 -1جتارة اجلملة والتجزئة يف  :الإطارات واجلنوط والكماليات وا�سباغ ال�سيارات ومواد واأدوات تلميع ال�سيارات ومواد
واأدوات الزينة والأفالم ال�سفافة ( الت�سليل ) وامل�سجالت وال�سماعات واجهزة حتديد الجتاهات واملواقع و�سا�سات
العر�س ال�سغرية والبا�سات وال�ساحنات -2 .اإقامة ور�س �سيانة جميع اأنواع ال�سيارات والبا�سات وال�ساحنات
( امليكانيكا و ال�سمكرة والكهرباء وال�سبغ ومغا�سل ال�سيارات ) -3 .اإقامة واإدارة و�سيانة وت�سغيل مراكز خدمة ال�سيارات
(الت�سحيم وتغري الزيوت والرتبيط وامليزان والتنجيد وتركيب الك�س�سوارات والكماليات وم�ستلزماتها و�سيانة وتركيب
فتحات ال�سقف و�سيانتها وتركيب وفك وتبديل وتر�سي�س ووزن الإطارات والأذرعة وتركيب الزجاج وتركيب الأفالم
ال�سفافة العازلة على الزجاج وتلميع وغ�سيل ال�سيارات  -4 .تاأجري املعدات الثقيلة واخلفيفة و�سيانتها .
ول تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على املوافقات من اجلهات املخت�سة .
رابعاً  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل .
خام�ساً  :حرر هذا القرار من �سبع ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها اإىل اجلهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وقد فو�س ال�سركاء الأ�ستاذ  /عبدالعزيز بن فهد الرزيحان يف اإمتام
الإجراءات النظامية الالزمة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .واهلل ويل التوفيق.
اأ�سماء ال�سركاء وتواقيعهم
التوقيع :
الطرف الأول � :سركة املجدوعي القاب�سة املحدودة
التوقيع :
الطرف الثاين � :سركة املجدوعي لل�سناعات املحدودة
التوقيع :
الطرف الثالث  :علي بن اإبراهيم بن �سالح املجدوعي

وزارة العدل ــ ق�سم توثيق العقود
احلمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى �سبط ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الأطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك
ح�سب ما مت �سبطه بعدد  , 35624502لعام 1435هـ  ,وعليه جرى الت�سديق  .حرر يف 1435/5/15هـ .
كاتب العدل

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة اأدال ال�سعودية املحدودة
وفقاً للمادتني ( )164 ,161من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ
واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )23/وتاربخ 1402/06/28هـ مت التفاق على تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي-:
اأو ًل  :ال�سركاء
 )1الأمري  /عبداهلل بن م�ساعد بن عبدالعزيز اآل �سعود �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 110375773بتاريخ
1420/02/24هـ م�سدرها الريا�س وتاريخ امليالد 1392هـ مقيم يف الريا�س � .س ب  55375الرمز الربيدي . 11534
 )2اأبراهيم مر�سد اأبراهيم العقيلي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم  1012518302بتاريخ 1408/11/06هـ
م�سدرها اجلبيل وتاريخ امليالد 1392هـ مقيم يف اخلرب�.س ب  700الرمز الربيدي . 31951
( ذات م�سئولية حمدودة) .
ثانياً  :ا�سم ال�سركة� :سركة اأدال ال�سعودية املحدودة
ثالثاً ً :اأغرا�س ال�سركة:
 خدمات البرتول والغاز والبرتوكيماويات – اأدارة وت�سغيل املطاعم واخلدمات الغذائية  -وجتارة التجزئة باملنتجاتالريا�سية ول متار�س ال�سركة ان�سطتها اإلبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لذلك من جهات الخت�سا�س .
رابعاً  :املركز الرئي�سي لل�سركة :مدينة اخلرب .
خام�ساً  :ادارة ال�سركة:
يدير ال�سركة مديرين يعينهم ال�سركاء ( بعقد م�ستقل ) ولهم يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.
�ساد�ساً  :راأ�س املال :
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ 100,000ريال �سعودي (مائة الف ريال �سعودي) مق�سم اإىل  10,000ع�سر الآف ح�سة نقدية
مت�ساوية القيمة  ,قيمة كل ح�سة 10ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

الشركاء

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة

اإلجمالي

النسبه

األمير عبداهلل بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

5,100

10

51,000

%51

أبراهيم مرشد ابراهيم العقيلي

4,900

10

49,000

%49

المجموع

10,000

10

100,000

%100

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها واأودعت لدى احدى البنوك املعتمدة لذلك مبوجب
ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�سابعاً  :ال�سنة املالية:
تبداأ ال�سنة املالية الوىل لل�سركة اعتبار ًا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/03/09هـ واملوافق
2014/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهر ًا.
ثامناً  :تاريخ بداأ ال�سركة وتاريخ انتهائها:
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ع�سر �سنوات ( �10سنة ) تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
تا�سعاً  :قرارات ال�سركاء:
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة العباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك
يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة ارباع راأ�س املال على القل .
عا�سر ًا  :توزيع الرباح:
 %10 -1احتياطي نظامي املادة ( )176من نظام ال�سركات .
 -2الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�سة كل منهم يف راأ�س املال.
حادي ع�سر :الخطار :توجة جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة .

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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قرار ال�سرك�ء بتعديل بنود بع�س عقد ت�أ�سي�س
�سركة ت�ال التقنية التج�رية (�سركة ذات م�سئولية حمدودة)
بت�ريخ 1435/5/4هـ  ،املوافق 2014 /3/5م
حيث اأن الأطراف الآتية :
طرف اأول
 -1ال�سيد � /سركة ال�ستثمار املبارك
طرف ثاين
 -2ال�سيد  /اأحمد حممد اإ�سماعيل العويف
ميتلكون �سركة تال التقنية التجارية املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة اخلرب حتت رقم  2051040775وتاريخ
1430/9/5هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد6
�سحيفة  6من جملد  34وتاريخ 1430/7/13ه واآخر قرار واملثبت لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية ال�سناعية
باملنطقة ال�سرقية بالعدد� 54سحيفة  54من جملد  48وتاريخ 1431/12/02هـ .
وحيث رغب ال�سركاء بتعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة ,لذا فقد قرر جميع الأطراف
تعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ملا يلي:
اأو ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً  :تعديل املادة (الثانية) من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الأن�سطة التالية :
 -1ور�سة اأعمال احلدادة والأملنيوم والنجارة والأ�ستانل�ستيل .
 -2ور�سة ت�سكيل الألواح املعدنية اخلا�سة باأعمال التكييف .
 -3ا�سترياد وت�سدير األعاب الأطفال .
 -4ا�سترياد مواد البناء والديكورات اخلارجية والداخلية للمباين .
 -5جتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء واملواد ال�سحية والأجهزة واملواد الطبية والآلت الكهربائية وامليكانيكية
وال�سناعية واملواد الكيماوية واأجهزة وبرامج تقنية املعلومات .
 -6تاأجري الآلت وال�ساحنات واملعدات الثقيلة واخلفيفة وتاأجري ال�سيارات .
 -7الأعمال البحرية( اأعمال التعميق – التمدديدات والأنفاق حتت املاء) .
� -8سناعة الأطعمة وامل�سروبات واملواد الغذائية وتعبئتها وتخزينها وا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف
اللحوم واملوا�سي وامل�سروبات واملواد الغذائية ومعدات املطاعم واملطابخ واإقامة واإدارة وت�سغيل الأ�سواق املركزية
للخ�سار والفواكه واملواد الغذائية واللحوم .
 -9ا�سترياد وت�سدير وجتارة التجزئة واجلملة يف املواد العازلة والدهانات والأدوات والأجهزة الكهربائية ومواد
الإنارة �,سيانة وت�سغيل املباين ال�سكنية والتجارية  ,اأعمال الطرق وال�سدود  ,الوكالت التجارية ووكالء التوزيع � ,سراء
الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع بالنقد والتق�سيط اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة واإدارة و�سيانة
وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة وبيع و�سراء وا�ستغالل العقارات والأرا�سي ل�سالح ال�سركة .
 -10اإن�ساء امل�سالخ وت�سغيلها .
 -11اإقامة واإدارة وت�سغيل مزارع الأ�سماك والربيان لتنمية الرثوة ال�سمكية وتربية بذورها وجتهيز الأعالف والطحالب
و�سيد الأ�سماك وتربيدها وتخزينها وت�سويقها .
 -12خدمات الدعاية والإعالن والإنتاج املرئي وال�سوئي وخدمات الطباعة والن�سر والتوزيع .
 -13اإقــامــة واإدارة وتــ�سـغـيـل ( الـمراكـز التـدريبـية والتعلـيمية والـمدار�س بـكــافــة مــراحــلـهــا واجلامــعات
والــكـليات ورو�سة الأطفال ).
 -14القيام باأعمال اأنظمة معاجلة النفايات اخلطرة ومعاجلة البيئة وتدوير النفايات ال�سلبة .
 -15اإقـامة واإدارة وتـ�سغيل الـمطاعـــم والـمطابخ والأ�ســـرتاحات وتــقديــم خـــدمـــات الإعا�سة الــــمطهية وغري
الـمطهية والوجبات ال�سريعه.
-16مقاولت �سيانة وت�سغيل ملحطات حتلية املياة وحمطات الكهرباء .
 -17اإقامة واإدارة وت�سغيل حمطات املحروقات ومراكز �سيانة ال�سيارات واملعدات .
 -18اإ�سترياد وبيع اأجهزة ومعدات ال�سالمة وتركيب و�سيانة اأجهزة ومعدات الإطفاء وتركيب و�سيانة اأجهزة
ومعدات الإنذار من احلريق و�سيانة وتعبئة طفايات احلريق وا�سترياد وبيع وتركيب و�سيانة امل�ساعد و�سيانة
وتركيب معدات واأجهزة التكييف والتربيد .
 -19خدمات اإدراة وتنظيم املوؤمترات و خدمات ال�سفر وال�سياحة .
 -20اإقامة واإدارة وت�سغيل امل�ساريع ال�سناعية والبرتوكيماوية والبرتولية واملرافق العامة وامل�ساريع الزراعية
واملجمعات ال�سكنية والتجارية وال�سقق املفرو�سة والفنادق واملنتجعات ال�سياحية والتعليمية واملطاعم واملقاهي
باأنواعها والأ�سواق املركزية والزراعية واملراكز الطبية وامل�ست�سفيات واملراكز التدريبية والتعليمية وت�سغيل املطارات
 -21جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات املكتبية واحلديد والأخ�ساب والأ�سمنت واأجهزة الهاتف اجلوال والثابت .
 -22ت�سنيع اخللطات اخلر�سانية والأ�سفلتية والأنابيب واخلر�سانية املتنوعة وخمتلفة الأقطار وغرف التفتي�س
اخلر�سانية واإجزاء خر�سانية م�سبقة ال�سب وبالطات خر�سانية مفرغة �سابقة ال�سد والإجهاد .
 -23اإنتاج البلوك والبالط الإ�سمنتي لالأر�سفة الربودورات وو�سائد خر�سانية م�سبقة ال�سب وال�سنع وامل�ستخدمة
لل�سكك احلديدية
 -24الإ�سترياد والت�سدير والت�سويق ل�سالح الغري .
 -25ت�سميم وتطويروبرجمة نظم �سبكات برامج احلا�سب الآىل وقواعد البيانات واإن�ساء �سبكات الإنرتنت وم�ساندتها .
(ول تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة)
ثالثاً  :تبقى بالتايل مواد العقد الأ�سا�سي ومالحقه التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري .
رابعاً  :حرر هذا القرار من (ع�سر) ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /فهد �سالح اأحمد الع�سريي يف اإمتام هذه
الإجراءات وعليه جرى التوقيع .
الطرف الأول
ال�سم� :سركة ال�ستثمار املبارك
التوقيع:

الطرف الثاين
ال�سم :اأحمد حممد اإ�سماعيل العويف
التوقيع:

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك حسب ما تم ضبطه
بعدد  ، 35611556لعام 1435هـ  ،وعليه جرى التصديق  .حرر في 1435/5/11هـ .
كاتب العدل

UM AL-QURA

UM AL -QURA
1436-1-3هـ

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة
�سب�ر ال�سن�عية للتج�رة واملق�والت
( �سركة ذات م�سئولية حمدودة)
وفقاً للمادتني  161و  164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ
واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )23/وتاريخ 1402/6/28هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا ياتي:
اأو ًل :اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنتهم وجن�سياتهم:
 -1ال�سيد مهدي مانع حميالن اآل زليق �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  1044012761ومهنته مت�سبب
وتاريخ ميالده 1382/7/1هـ ويقيم يف مدينة اجلبيل .
(الطرف الول)
 -2ال�سيد حمد بن مهدي بن مانع اآل زليق �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم  1074923424ومهنته مت�سبب
وتاريخ ميالده 1412/7/12هـ ويقيم يف مدينة اجلبيل.
(الطرف الثاين)
ثانياً :اإ�سم ال�سركة� :سركة �سبار ال�سناعية للتجارة واملقاولت (ذات م�سوؤولية حمدودة).
ثالثاً :غر�س ال�سركة اإن الأغر�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي:
 -1مقاولت عامة للمباين( .اإن�ساء – هدم – اإ�سالح – ترميم ) .
 -2مقاولت اأعـمال الطرق ودهانات الطرق واأعمال ال�سدود والأعمال الـمعدنية واأعمال اخلراطة واحلدادة اأعمال
الـ�سـقالـة والعوازل وتـمديد �سبكات الهاتف والإت�سالت واحلا�سب الآلـي والأعـمال الكهربائيـة والـميكانيكية
واأعمال التكييف والـتربيد واأعمال الغاز ومقاولت اأعمال الـمياه والـ�سرف ال�سحي واأعمال معاجلة ال�سرف ال�سحي
والــمياـه وحـفر الآبار ونظافة الـمدن.
-3اأعمال اخلراطة وت�سكيل املعادن.
 -4ت�سنيع واإنتاج اخلر�سانة اجلاهزة والبلك الآلـي .
 -5اأعمال ال�سيانة والت�سغيل للحدائق واملن�ساآت التجارية وال�سكنية وال�سناعية وامليكانيكية والكهربائية .
 -6جتارة اجلملة والتجزئة والإ�سترياد ملواد البناء وال�سقالة والعوازل واملواد الإلكرتونية والكهربائية وال�سحية
وامليكانيكية والطبية وقطع غيارها والزيوت وم�ستقاتها واملعدات وامل�ستلزمات ال�سناعية وقطع غيارها ومعدات التحكم
للمعامل وقطع غيارها وتقدمي خدمات مابعد البيع.
-7تقدمي خدمات الأغذية والتموين والإعا�سة املطهية وغري املطهية.
-8تـ�سـنـيـع الـعـدد والـمـعدات ال�سناعـية والـمعـامل و�ســماماـت الأمــان والتـنـظيف الكيـميائـي والــمائـي لــلـعدد
والـمعدات ال�سناعية و�سيانتها.
-9بيع و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة .
 -10تقدمي خدمات الفح�س واملعاينة .
 -11تاأجري العدد واملعدات الثقيلة واخلفيفة.
(ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الزمة).
رابعاً :املركز الرئي�سي لل�سركة  :مدينة اجلبيل .
خام�ساً :تـــــاريـــخ بـــدء الــ�سـركـة وتـاريخ اإنـتهائها :مـدة ال�سركة ( )25خم�سة وعـ�سرون �سنة تـــبداأ من تاريـــخ
قـــيـدهــا بـال�سـجـل الـتـجـاري .
�ساد�ساً :راأ�س الــمـال  :حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ مبائة األف ريال �سعودي مق�سم اإلـى مائة ح�سة نقدية مت�ساوية
القيمة  ,قيمة كل ح�سة مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كما التالـي:
االســــــــــــــــــــــــــــــــــم

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

مهدي مانع حميالن آل زليق

90

1000

90000

حمد مهدي مانع آل زليق

10

1000

10000

اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

100

1000

100000

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقيمتها كاملة واودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد
البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
�سابعاً :اإدارة ال�سركة  ( :يدير ال�سركة ك ًال من)  :ال�سيد /مهدي مانع حميالن اآل زليق  ,وال�سيد /حمد مهدي مانع ال زليق
ولهم يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة والتوقيع مبفردهم.
ثامناً :قـرارات الـ�سركاء  :تـ�سدر قـرارات الـ�سركاء بالإجماع فيـما يتـعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء
الـمالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة ثالثة اأرباع راأ�س مال
ال�سركة على الأقـل.
ً
تا�سعاً :تبداأ ال�سنة الـمالية الأولـى لل�سركة اإعتبارا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي فـي 1435/2/28هـ
الـموافق  2013/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اإثنى ع�سر �سهر ًا.
عا�سر ًا :الأرباح والـخ�سائر :توزيع اأربـاح الـ�سـركـة الـ�سـنـويـة الــ�سـافـيـة بـعـد خـ�سـم الـمـ�سـروفـات الـعـمـومـيـة
والـتـكـالـيـف عـلى النحو التالـي :
اأ -تـجـنـب نـ�سـبـة قـدرهـا  %10مـن الأربـاح الـ�سـافـيـة لـتكـون الإحـتـيـاطـي الـنـظـامـي الـمـنـ�سـو�س عـلـيـه فـي الـمـادة
( )176مـن نـظـام الـ�سـركـات.
ب -الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم فـي راأ�س املال.
حـادي عــ�سـر  :الإخـــطـارات  :تــوجـه جـمـيـع الإخــطـارات فـيــمـا بــيــن الـ�سـركـاء اأو بـيـنـهـم وبـيـن الــ�سـركـة
بـخـطـابــات مـ�ســجـلـة عـلـى عـنـاويـنـهـم.
ثانـي ع�سر  :مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد (  ) 8ال�سحيفة ( ) بتاريخ.
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شــركات
شركات
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قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد الت�أ�شي�س ل�شركة دروب
الإمداد للتج�رةبت�ريخ  1432/7/24هـ
لقد �سبق للأطراف الآتي اأ�سما�ؤهم :
ال�سيد  /عادل مزهر حامد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ( )1038442024طرف
اأ�ل
ال�سيد  /حامد مزهر حامد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ( )1038442032طرف
ثاين
ال�سيد  /عاطف مزهر حامد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ()1038442040
طرف ثالث
تاأ�سي�س �سركة در�ب الإمداد للتجارة املقيدة بال�سجل التجاري رقم (� )101038625تاريخ
10/08/1434هـ مبدينة الريا�س �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة عدل املكلف بوزارة التجارة بالعدد
رقم ( )34999028بتاريخ 25/07/1434هـ .
�حيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س �اخلا�س باملادة العا�سرة �اخلا�س باإدارة
ال�سركة لذا فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة ال�سركاء بالإجماع �فق ملا يلي :
اأ� ًل :
يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من القرار .
ثانياً :
تعديل املادة العا�سرة من عقد التاأ�سي�س �اخلا�س باإدارة ال�سركة لي�سبح �سياغته كالتايل :
ج ـ يدير ال�سركة ال�سيد  /عادل مزهر حامد الغامدي �له كافة ال�سلطات �ال�سلحيات اللزمة لإدارتها
بكامل م�سئولياتها مبا يف ذلك توجيه ن�ساطها ���سع اخلطط �ال�سيا�سة العامة لها �اللزمة لتحقيق
اأغرا�سها �اعتماد الربامج �اللوائح املالية �الإدارية املتعلقة بال�سركة �متثيل ال�سركة يف علقاتها مع
الغري �اأمام اجلهات احلكومية �اخلا�سة �اأمام متثيل املحاكم ال�سرعية �الهيئات الق�سائية �ديوان
املظامل �مكاتب العمل �العمال �اللجان العمالية العليا �البتدائية �جلان الأ�راق التجارة �كافة
اللجان الق�سائية الأخرى
�هيئات التحكيم �له حق املطالبة �املدافعة �املرافعة �املخا�سمة �املخال�سة �ال�سلح �الإبراء
�قبول الأحكام �نفيها �التنازل �الإقرار �الإنكار �الق�سمة �الفرز �طلب تنفيذ الأحكام �معار�ستها
كما له حق التوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة اأ� تندمج معها �التوقيع على
كافة قرارات ال�سركاء �ملحق التعديل لهذه ال�سركات بتعديل عقود تاأ�سي�سها �ت�سمل �سراء احل�س�س
�التنازل عنها �زيادة �تخفي�س راأ�س املال �تعديل الأغرا�س اأمام اإدارة ال�سركات �ال�سجل التجاري
�كتابة العدل كما له احلق يف ا�ستلم الأرباح �فائ�س التخ�سي�س �ت�سجيل �تعديل الأ�سماء التجارية
�توثيقها �افتتاح فر�ع لل�سركة داخل �خارج اململكة �حتديد اأغرا�س �مهام الفر�ع �ميزانياتها
�ا�ستخراج تراخي�سها ��سجلتها التجارية �ا�ستلمها �تعيني مدراء لهذه الفر�ع �حتديد �سلحياتهم
�عزلهم �ت�سفية هذه الفر�ع �اإغلقها ��سطب �سجلتها التجارية �له حق التوقيع على كافة اأنواع
العقود �الوثائق �امل�ستندات
�الدخول يف املناق�سات �التوقيع على كافة املعاملت التجارية �املالية �الإدارية �حت�سيل حقوق
ال�سركة �ت�سديد التزاماتها �مراجعة �متثيل ال�سركة اأمام كافة الد�ائر احلكومية �الإمارة �احلقوق
املدنية �اأق�سام ال�سرطة �الغرف التجارية �كتابة العدل �الهيئات اخلا�سة �اأمام ال�سركات �املوؤ�س�سات
على اختلف اأنواعها �الأفراد كما له حق اإدارة
�رقابة م�ساريف ال�سركة مبا يف ذلك د�ن ح�سر فتح �ت�سغيل �اإغلق احل�سابات البنكية �ال�سحب
�الإيداع �طلب بطاقات ال�سراف �ا�ستلمها �اإدخال الرقم ال�سري لها �احل�سول على الت�سهيلت
الئتمانية �القر��س �فق ال�سوابط ال�سرعية �ا�ستعمالها بجميع اأنواعها من البنوك التجارة اأ� غري
ذلك من اجلهات التمويلية �ال�سناديق احلكومية �التوقيع على جميع ال�سمانات �الكفالت �اعتمادات
القبول �خطابات العتماد �ال�سيكات �احلوالت البنكية �خطابات ال�سمان نيابة عن ال�سركة عن
ال�سركة لهدف حتقيق م�ساحلها
�تنفيذ بيع ��سراء جميع اأنواع الأرا�سي �العقارات �رهنها �فك الرهن اأ� هدمها اأ� تاأجريها اأ�
تعديلها اأ� ترميمها اأ� اإ�سافة اأد�ار جديدة اأ� ملحق �اعتماد املخططات �الر�سومات من جميع
اجلهات احلكومية �اخلا�سة �التوقيع مع املقا�لني �املوردين �كل ما يراه يخدم م�سلحة ال�سركة
�ا�ستلم الثمن نقد ًا اأ� ب�سيكات لأمر ال�سركة اأ� اإيداعها يف ح�ساب ال�سركة �له احلق �سراء املمتلكات
�الآلت ل�سالح ال�سركة �تعيني املوظفني �العمال �عزلهم �طلب التاأ�سريات �ا�ستقدام الأيدي العاملة
من خارج اململكة �التعاقد معهم �حتديد مرتباتهم �ا�ستخراج الإقامات �جتديدها �منحهم التاأ�سريات
�نقل الكفالت �التنازل عنها �توكيل املحا�سبني �املحامني �املعقبني �اأ�سحاب اخلربة ممن تتطلب
م�سلحة ال�سركة توفريهم �له حق توكيل الغري يف كل اأ� بع�س �سلحياتها �منح الوكيل حق توكيل
الغري .
ثالثاً :
تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل .
رابعاً :
حرر هذا القرار من ( )6ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /عادل مزهر حامد
الغامدي يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرا التوقيع .
ال�سريك الثالث
ال�سريك الثاين
ال�سريك ال�ل
�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 عدد35708726
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1435/6/2هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم
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قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س مواد عقد ت�أ�شي�س �شركة ا�شكل
املحدودة (ذات م�شوؤولية حمدودة) الأربع�ء  25 ،جم�دى الأوىل
1435 ،هـ (املوافق  26م�ر�س 2014 ،م)
لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم :
�-1سركة فديد لل�ستثمار التجاري �ال�سناعي (�سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة) مبوجب ال�سجل التجاري
رقم � 1010218092تاريخ 1427/03/11هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س بالعدد
( )292من املجلد ( )165بتاريخ 1427/2/21هـ �كان اآخر تعديل عقد تاأ�سي�سها بال�سحيفة  99عدد
 1875من املجلد  199بتاريخ 1428/11/18هـ � ،مركزها الرئي�سي بالريا�س � ،س .ب  25028رمز
بريدي 11391
(طرف اأ�ل) .
-2ال�سيد  /حممد حمد عبد اهلل احلماد (�سعودي اجلن�سية  ،مبوجب ال�سجل املدين رقم 1011119920
�تاريخ 1394/09/19هـ �سادرة من الدرعية �مهنته مهند�س مدين اأهلي من مواليد ثادق �سنة 1376هـ
�مقيم يف مدينة الريا�س �س.ب4212
(طرف ثاين)
-3ال�سيد � /سليمان حمد عبد اهلل احلماد (�سعودي اجلن�سية  ،مبوجب ال�سجل املدين رقم 9ـ7676ـ0014ـ1
�تاريخ 1379/7/24هـ �سادر من الريا�س من مواليد ثادق �سنة 1360هـ �مهنته رجل اأعمال �مقيم يف
مدينة الريا�س �س.ب ( 4212طرف ثالث)
-4ال�سيد  /عبد اهلل حمد عبد اهلل احلماد (�سعودي اجلن�سية  ،مبوجب ال�سجل املدين رقم 1ـ3609ـ0218ـ1
�تاريخ 1384/9/4هـ �سادر من الريا�س  ،من مواليد ثادق �سنة 1366هـ �مهنته رجل اأعمال �مقيم يف
مدينة الريا�س �س.ب( 4212طرف رابع)
تاأ�سي�س �سركة ا�سكل املحد�دة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س رقم (� )1010148521تاريخ
1418/09/07هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة العدل بالريا�س من اجللد اخلام�س �الثلثني بالعدد
(� )3191تاريخ 1418/10/16هـ ،
�اآخر قرار مثبت لدى كتابة العدل بالعدد  341248446بتاريخ 1434/09/13هـ� .حيث رغب
ال�سركاء بتحويل فرع ال�سركة امل�سمى “ حممد حمد عبد اهلل احلماد للخدمات الطبية “ ـ
�سجل جتاري رقم  1010064034بتاريخ 1407/03/07هـ �سادر من الريا�س ،
ليكون هو املركز الرئي�سي لل�سركة يحمل نف�س الرقم �التاريخ
�ال�سم ليكون هو ا�سم ال�سركة �مركزها الرئي�سي  ،على اأن يتم حتــــــويل املـــركز الرئي�سي احلايل
لل�سركة ا�سكل رقم � 1010148521تاريخ 1418/09/07هـ ليكون فرع لل�سركة بنف�س الرقم �التاريخ
�ال�سم .
�حيث ميتلك الطرف الثاين ال�سيد  /حممد حمد عبد اهلل احلماد فرع موؤ�س�سة فرديه مقيدة با�سم (موؤ�س�سة
حممد حمد عبد اهلل احلماد للخدمات الطبية ـ فرع جده )
�امل�سجلة بال�سجل التجاري رقم  4030179571بتاريخ 1429/05/26هـ مبدينة جده �فرع موؤ�س�سة
فرديه مقيدة با�سم (م�ستودع حممد حمد عبد اهلل احلماد للأد�ية ـ فرع الريا�س)
�امل�سجلة بال�سجل التجاري
رقم  1010155723بتاريخ 1420/06/29هـ مبدينة الريا�س �فرع موؤ�س�سة فرديه مقيدة با�سم
(موؤ�س�سة حممد حمد عبد اهلل احلماد التجارية) ـ
فرع الريا�س �امل�سجلة بال�سجل التجاري رقم  1010403516بتاريخ 1435/04/04هـ فرع الريا�س
�فرع موؤ�س�سة فرديه مقيدة با�سم (موؤ�س�سة حممد حمد احلماد التجارية ـ فرع الدمام) �امل�سجلة
بال�سجل التجاري رقم  2050093867بتاريخ 1434/10/20هـ
فرع الدمام �يرغب بتحويلها لت�سبح فر�عاً لل�سركة مع الإحتفاظ باأ�سماء �اأرقام �تواريخ ال�سجلت
التجارية عند حتويلها �قد قبل ال�سركاء
هذا التنازل لهذه الفر�ع مبا لها من حقوق �ما عليها من التزامات �قرر�ا باأن تكون جميعها فر�ع
لل�سركة حتمل نف�س الرقم �التاريخ �الإ�سم عليه فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة
�فقاً ملا يلي :
اأ� ًل :
يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً :
تعديل ا�سم ال�سركة ليكون كالتايل � :سركة حممد حمد عبد اهلل احلماد للخدمات الطبية .
ثالثاً :
تبقى مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل اأ� تغري .
رابعاً :
�سدر هذا القرار من ( )10ن�سخ اإ�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات املخت�سة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /حممد حمد احلماد يف
اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .
التوقيع
ا�سم ال�سريك
�سركة فديد لل�ستثمار التجاري �ال�سناعي
حممد حمد عبد اهلل احلماد
�سليمان حمد عبد اهلل احلماد
عبد اهلل حمد عبد اهلل احلماد
�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 عدد35709918
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1435/6/2هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم
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قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة رواد التميز
الع�ملي املحدودة 1435/3/27هـ املوافق 2014/1/28م

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة اأجم�د قرطبه للخدم�ت
التعليمية املحدودة بت�ريخ 1434/12/01هـ املوافق 2013/10/06م

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم :
1ـ ال�سيد  /الأمري من�سور بن مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود �سعودي اجلن�سية رقم ال�سجل املدين
( )1074599042طرف اأ�ل
2ـ ال�سيد � /سربي اأحمد بن �سعيد العثمان املنهايل �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم ()1062068737
طرف ثاين
تاأ�سي�س �سركة را�د التميز العاملي املحد�دة �املقيدة يف ال�سجل التجاري رقم 2251044506 /
�تاريخه 1433/2/1هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل �زارة التجارة رقم (� )156سحيفة
( )107جملد (/16ع/ر) �بتاريخ (1432/9/15هـ) �حيث ميتلك الطرف الأ�ل ال�سيد  /الأمري
من�سور بن مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود موؤ�س�سة فردية با�سم  /من�سور بن مقرن بن عبد العزيز
�سجل جتاري رقم � 2511014920 /تاريخ 1433/4/20هـ �سادرة من حفر الباطن �حيث يرغب
ال�سركاء حتويل املوؤ�س�سة اإىل فرع ل�سركة ر�اد التميز العاملي املحد�دة مبالها من حقوق �ما عليها من
التزامات �عمالة �ت�سنيف �تراخي�س �جميع عنا�سرها املالية �الفنية �الإدارية مع الحتفاظ با�سم
�رقم �تاريخ ال�سجل التجاري للموؤ�س�سة �قد مت تقييم �سايف اأ�سول املوؤ�س�سة مببلغ ( )25000ريال
�قد ا�ستوفى الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة
نهائية �تامة بينهم .
ً
لذا قرار ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س �فقا ملا يلي :
اأ� ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً :
تبقى مواد العقد التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه .
ثالثاً :
حرر هذا القرار مع �سبع ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /طلل نزال
العنزي يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .
الطرف الثاين
الطرف ال�ل
�سربي اأحمد بن �سعيد العثمان املنهايل
الأمري من�سور بن مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود
�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 عدد35582540
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1435/5/5هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم :
1ـ ال�سيدة  /اأجماد عبد اهلل العزيز املو�سى �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم
طرف اأ�ل
1070682529
2ـ ال�سيدة  /بدرية عبد اهلل حممد الر�سيد �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1036361317
طرف ثاين
3ـ ال�سيد  /في�سل علي فوزان الفوزان �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1081763227
طرف ثالث
تاأ�سي�س �سركة اأجماد قرطبه للخدمات التعليمية املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم
(� )1010299760تاريخ 1432/1/22هـ (�املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل الريا�س بال�سحيفة
( )87عدد ( )236من املجلد (� )298تاريخ 1432/1/19هـ �اآخر قرار بتعديل عقد التاأ�سي�س املثبت
بالعدد (� )34942695تاريخ 1434/07/17هـ �حيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س
�اخلا�سة براأ�س املال فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد ال�سركة مبوافقة (جميع ال�سركاء) الذين ميلكون
جميع احل�س�س التي متثل ن�سبة ( )%100من راأ�س املال �فقـاً ملا يلي :
اأ� ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاء من هذا القرار .
ثانياً  :تعديل املادة الرابعة ع�سر (اأ) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�س بال�سنة املالية لي�سبح �سياغتها
بعد التعديل كالتايل :
اأ ـ ت�سبح بداية ال�سنة املالية اعتبار ًا من 1434/09/23هـ املوافق 2013/08/01م �تكون كل �سنة
مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا .
ب ـ تعد ال�سركة ميزانية م�ستقلة عن الفرتة النتقالية الناجتة عن تعديل ال�سنة املالية .
ثالثاً  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي د�ن تعديل .
رابعاً  :حرر هذا القرار من ( )5ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /في�سل علي
فوزان الفوزان يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .
الطرف الثالث
الطرف الثاين
لطرف ال�ل
ال�سم :في�سل علي فوزان الفوزان
ال�سم :بدرية عبد اهلل حممد الر�سيد
ال�سم:اأجماد عبد اهلل العزيز املو�سى
�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 عدد341559796
من املجلد ـــــــ لعام 1434هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1434/12/4هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم

قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة �شور الع�ملية للتقنية
بدخول  /خروج� /شريك بت�ريخ 1435/4/19هـ املوافق 2014/2/19م
لقد �سبق للأطراف التية ا�سمائهم:
1ــ ال�سيد /موؤ�س�سة �سور امل�ستقبل للتقنية ل�ساحبها �سالح عبد اهلل الفنتوخ �سجل جتاري رقم
( )1010135769طرف اأ�ل
 -2ال�سيد /خالد عبد الرحمن حمد املقبل �سجل مدين رقم ()1047023419
طرف ثاين
تاأ�سي�س �سركة �سور العاملية للتقنية املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س رقم ()1010224037
�تاريخ 1427/9/16هـ املوثق عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب العدل بوزارة التجارة �ال�سناعة بالعدد رقم
(� )706تاريخ 1427/5/17هـ �كان قرار موثق لدي كاتب �زارة التجارة �ال�سناعة بالعدد رقم
( )3656بتاريخ 1432/11/5هـ.
�حيث ان الطرف ال�ل (رغب ) يف التنازل عن جميع ح�س�سه البالغة ( )495ح�سة بقيمة اجمالية
قدرها ( )495.000ريال اىل كل من:
1ــ ال�سيد /حممد عبد الرحمن عبد اهلل ال�سعلن ك�سريك جديد يف ال�سركة بح�سة بالغة ( )300ح�سة
بقيمة اجمالية ( )300.000ريال الذي قبل هذا التنازل مبا لهذه احل�س�س من حقوق �ما عليها من
التزامات ��افق باقي ال�سركاء على ذلك �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية
فيما بينهم.
 -2ال�سيد /خالد عبد الرحمن حمد املقبل بح�سة بالغة  195ح�سة بقيمة ( )195.000ريال الذي
قبل هذا التنازل مبا لهذه احل�س�س من حقوق �ما عليها من التزامات ��افق باقي ال�سركاء على ذلك
�يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما بينهم:
�حيث رغب ال�سركاء زيادة مال ال�سركة من  500.000ريال اىل 2.000.000ريال
لذا قر ال�سركاء مبوافقة الذين ميلكون  500ح�سة متثل  %100من راأ�س املال ��فقا ملا يلي:
ا�ل:
يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار
ثانيا:
تعديل مقدمة العقد ال�سا�سي لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالني لل�سركة هم:
1ــ ال�سيد /حممد عبد الرحمن عبد اهلل ال�سعلن �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم
� 1011413448تاريخ 1419/6/14هـ �سادره من الريا�س �مهنته مت�سبب �يقيم مبدينة الريا�س
طرف اأ�ل
 -2ال�سيد /خالد عبد الرحمن حمد املقبل �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم
�1047023419تاريخ 1421/4/9هـ �سادره من الريا�س �مهنته مت�سبب �يقيم مبدينة الريا�س
طرف ثاين
�تاريخ ميلده 14004/7/18هـ
ثالثا:
تعديل املادة ال�ساد�سة من العقد ال�سا�سي لل�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة �لت�سبح على النحو

التايل:
راأ�س مال  :حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ 2.000.000ريال �سعودي مق�سمة اىل 2000ح�سة مت�سا�ية
القيمة كل منها  1000ريال مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل:
اسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة االجمالية

محمد عبد الرحمن عبد هللا الشعالن

1200

1000

1.200.000

خالد عبد الرحمن حمد المقبل

800

1000

800.000

االجمالي

2000

2.000.000

�يقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ��سبق الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س
�بالن�سبة للزيادة البالغة  1.500.000ريال �سيتم تغطيها عن الرباح املبقاه �الظاهرة �سمن القوائم
املالية لل�سركة:
رابعا :تعديل املادة العا�سرة �اخلا�سة باإدارة ال�سركة:
اأ ــ يتوىل ادارة ال�سركة مدير �احد �هو ال�سيد /حممد عبد الرحمن عبد اهلل ال�سعلن �سجل مدين رقم
�رقم (� )1011413448له كافة ال�سلطات �ال�سلحيات مبا فيها ال�سلحيات الواردة بعقد التاأ�سي�س
�ملحق التعديل.
خام�سا :يقر ال�سريك اجلديد بانه اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة يف
العقد
خام�سا:
تبقى مواد العقد ال�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي علية د�ن تعديل ا� تغيري
�ساد�سا:
حرر هذا القرار من �ستة ن�سخ ا�ستلم كل طرف 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 /خالد عيد
قا�سم العنزي يف امتام الجراءات �علية جري التوقيع.
الطرف الثالث
الطرف الثاين
الطرف ال�ل
حممد عبد الرحمن عبد اهلل ال�سعلن
موؤ�س�سة �سور امل�ستقبل للتقنية ل�ساحبها �سالح عبد اهلل الفنتوخ خالد عبد الرحمن حمد املقبل
�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 عدد35648567
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ� .عليه جرى الت�سديق ..حرر يف 1434/5/19هـ ��سلى اهلل على نبينا
حممد اآله ��سحبه ��سلم
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قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة منافع ال�شناعية
ذات م�شئولية حمدودة(خروج ودخول �شريك)
حيث اأن الأطراف الآتية اأ�سماوؤهم:
(طرف اأول)
�-1سركة منافع اجلزيرة
(طرف ثاين)
�-2سركة معايل القاب�سة
(طرف ثالث)
�-2سركة منافع العربية
ميتلكون �سركة منافع ال�سناعية ,وامل�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2050050916وتاريخ
1427/04/03هـ ,ملدينة الدمام واملثبت عقد تاأ�سي�سها املعدل لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة
التجارية وال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد رقم (� )50سحيفة ( )50من املجلد ( )77وتاريخ
1433/11/01هـ ,واآخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية وال�سناعية
باملنطقة ال�سرقية بالعدد  341034004وتاريخ 1434/07/30هـ .وحيث اأن الطرف الثاين «�سركة معايل
القاب�سة» ميتلك  250ح�سة (مئتان وخم�سون ح�سة) من اإجمايل احل�س�س يف راأ�س مال ال�سركة وهي
متثل  %5من راأ�س مال ال�سركة ,ويرغب يف التنازل عن جميع احل�س�س اململوكة له يف راأ�س مال ال�سركة,
بقيمة  250.000ريال �سعودي (مائتان وخم�سون األف ريال �سعودي) ل�سالح «ال�سيد /خالد بن حممد
�سالح الفهيد « ك�سريك جديد يف ال�سركة مبوافقة باقي ال�سركاء  ,وقد قبل املتنازل له على هذا التنازل
واآلت اإليها ملكية تلك احل�س�س مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات .وقد ا�ستويف كافة الأطراف
حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة مال�سة تامة ونهائية فيما بينهما.
لذا فقد قرر ال�سركاء تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س املعدل اخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء ,وتعديل املادة ()7
اخلا�سة بتوزيع راأ�س املال ,وتعديل املادة ( )11من عقد التاأ�سي�س املعدل واخلا�سة بالإدارة وفقا ملا
يلي:اأول  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار:
ثانيا :تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليني املالكني لل�سركة هم:
�-1سركة منافع اجلزيرة – ذات م�سئولية حمدودة مقيدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010263505
وتاريخ 1430/03/05هـ ,ملدينة الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد ()480
�سحيفة ( )77من املجلد ( )243تاريخ 1430/02/28هـ ,وعنوانها الريا�س حي احلقيق – طريق
(طرف الأول)
امللك فهد� ,س ب  22166الريا�س 11495
 -2ال�سيد /خالد بن حممد �سالح الفهيد� ,سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س رقم ()60030
تاريخ 1403/01/03هـ وبطاقة الهوية رقم ( )1035701612وتاريخ ميالده 1384/10/19هـ
ومهنته موظف �سركة وعنوانه اخلرب� ,سارع امللك عبدالعزيز ,برج ال�سبيعي � ,س ب  1450اخلرب
(طرف ثاين)
 .31952فاك�س  8870200هاتف 8820777
�-3سركة منافع العربية – �سركة ذات م�سئولية حمدودة مقيدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010259796تاريخ 1429/12/25هـ ملدينة الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف
بوزارة التجارة وال�سناعة بالريا�س بال�سحيفة رقم ( )39بالعدد ( )2614من املجلد ( )236تاريخ
1329/12/24هـ  ,وعنوانها الريا�س العليا – طريق امللك فهد� ,س ب 75620
(طرف ثالث)
الريا�س 11588
ثالثاً تعديل املادة ( )6من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح بعد التعديل على النحو
مق�سم اإىل 5,000
التايل:حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ( 5,000.000خم�سة مليون ريال) ريال �سعودي ّ
ح�سة (خم�سة الف) ح�سة مت�ساوية القيمة ,قيمة كل ح�سة ( 1.000األف) ريال �سعودي مت توزيعها
على ال�سركاء كالأتي:
م

اأ�سماء ال�سركاء

1
2
3
الإجمـايل

�سركة منافع اجلزيرة
ال�سيد /خالد حممد �سالح الفهيد
�سركة منافع العربية

عدد احل�س�س
4,500
250
250
5,000

قيمة احل�سة
الواحدة بالريال
1.000
1.000
1.000
-

اإجمايل القيمة
ريال �سعودي
4,500.000
250.000
250.000
5,000.000

الن�سبة
املئوية
%90
%5
%5
%100

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع ح�س�س راأ�س املال فيما بينهم واأنه �سبق الوفاء براأ�س املال عند التاأ�سي�س.
رابعاً :تعديل املادة ( )11من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة بالإدارة لت�سبح بعد التعديل كما يلي:
 .1/11يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ( )4مدراء يعينهم ال�سركاء منهم اأو من الغري بعقد
م�ستقل ويكون لأع�ساء جمل�س املديرين جمتمعني كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة
والإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة العامة لها من اأجل حتقيق اأهدافها ,ولرئي�س جمل�س املديرين منفردا
ال�سالحيات التالية على �سبيل املثال ل احل�سر:
 .1/1/11متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري داخل اململكة وخارجها يف البيع وال�سراء والإفراغ
وقبوله وقب�س الثمن وت�سليم املثمن وال�ستئجار والتاأجري والقب�س والبذل والرهن وفكه والتنازل عن
كافة احلقوق والق�سايا والإقرار والإنكار وال�سفعة والكفالة واإخراج حجج ال�ستحكام لكافة الأمالك
وطلب تعديل ال�سكوك بحدودها وم�ساحتها واحلذف والإ�سافة واإقامة الدعاوى و�سماعها والرد عليها
ومتابعتها واإيقافها �سواء كانت مرفوعة من اأو �سد ال�سركة.
 ,2/1/11املرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملطالبة وال�سلح واملحا�سبة والق�سمة والفرز وقبول
التحكيم وحت�سيل حقوق ال�سركة لدى الغري وقب�س املبالغ املرتتبة عليها ,وقبول الأحكام وطلب
تنفيذها وا�ستئنافها ومتييزها وتقدمي اللوائح العرتا�سية واإلغاء احلجز واحلب�س على اأموال الغري
وتنفيذ التاأمينات والرهونات وت�سديد املبالغ املرتتبة على ال�سركة واإجراء الت�سويات خارج املحاكم
واإعطاء براءات الذمة واملخال�سات.
 .3/1/11مراجعة املحاكم والهيئات الق�سائية على اختالف اأنواعها ودرجاتها وديوان املظامل
واملحاكم ال�سرعية وحماكم ال�ستئناف وجلان التحكيم ومكاتب العمل واللجان العليا والبتدائية
لت�سوية اخلالفات العمالية وجلان الأوراق التجارية وجلنة ت�سوية النزاعات امل�سرفية التابعة ملوؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي واللجان اجلمركية واللجان املقامة من قبل اأي حمافظ وال�سرطة والدارة
العامة للحقوق املدنية يف وزارة الداخلية ومكتب العمل وال�ستقدام.
 .4/1/11متثيل ال�سركة اأمام كافة الدوائر واجلهات احلكومية والأهلية وال�سركات واملوؤ�س�سات
والأفراد والتعقيب على كافة املعامالت ومتابعتها وتخلي�سها وا�ستح�سال حقوق ال�سركة لدى الغري

وت�سديدها وقب�س امل�ستخل�سات.
 .5/1/11تعيني املوظفني واملعاونني والفنيني وامل�ستخدمني والعمال وحتديد اأجورهم ومكافاأتهم
والتحقيق معهم وف�سلهم من اخلدمة
 .6/1/11التوقيع على عقود التاأ�سي�س وقرارات ال�سركاء يف ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة
وتوثيقها اأمام اإدارة ال�سركات وكاتب العدل بكل ما يطراأ عليها من تغيريات اأو تعديالت اأو اإ�سافات
اأو حذف اأو حتديث اأو جتديد وتعيني مدراء الفروع وا�ستخراج ال�سجالت التجارية والتوقيع عليها
وا�ستالمها والتوقيع على ما يطراأ عليها من تغيريات اأو تعديل اأو حتديث لدى اجلهات املختلفة.
 .7/1/11التوقيع على كافة املعامالت التجارية واملالية والدارية وفتح احل�سابات لدى كافة البنوك
وامل�سارف وال�سحب والإيداع وقفل احل�سابات وت�سفيتها وفتح العتمادات واإ�سدار ال�سمانات
والكفالت املالية ل�سالح الغري نيابة عن ال�سركة والعرتا�س على اأي قرار ,وملجل�س املديرين حق
القرتا�س وفقا لل�سوابط ال�سرعية من كافة البنوك و�سناديق التنمية العقارية والزراعية والتجارية
وال�سناعية وا�ستالم القرو�س وت�سديدها وترتيب وتوقيع اتفاقيات القرو�س .ويكون كل ذلك با�سم
ول�سالح ال�سركة.
 .8/1/11حرية الت�سرف الكامل بالن�سبة لكافة امل�سائل واملعامالت التي تتم بني ال�سركة وبني البنوك
التجارية اأو املوؤ�س�سات املالية لتحقيق كافة الأهداف والأغرا�س مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س
احل�سر اقرتا�س مبالغ وفقا لل�سوابط ال�سرعية مقابل �سمانات اأو بدونها والتفاو�س ب�سان ذلك
والتوقيع على اتفاقيات الت�سهيالت البنكية.
� .9/1/11سراء احل�س�س بال�سركات الأخرى والتنازل عن احل�س�س وا�ستالم الأرباح وفائ�س
التخ�سي�س والتوقيع على ذلك والدخول يف املناق�سات واملزايدات العامة واخلا�سة وكذا حق التوقيع
على عقود الوكالت وفقاً لنظام الوكالت التجارية و�سرف املكافاآت اأياً كان نوعها ملن ي�ساء.
� .10/1/11سراء وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة والعقارات اخلا�سة بال�سركة وذلك مل�سرتيها
وت�سليمه �سهادات ملكيتها وو�سع التاأمينات والرهونات وحقوق تاأجريها ومنح حقوق النتفاع
و�سواها من احلقوق ب�ساأنها وقبول تلك احلقوق ل�سالح ال�سركة واأموالها.
 .11/1/11التوقيع لدى كافة الغرف التجارية باململكة وخارجها والتفاو�س مع ال�سركات واملوؤ�س�سات
والأفراد وح�سور الجتماعات ومناق�ستها والت�سويت با�سم ال�سركة واإقرار القرارات واإدارة الأعمال
اخلا�سة بال�سركة واإنهائها والتوقيع على كل ما يلزم لذلك ويكون ذلك كلة با�سم ول�سالح ال�سركة.
 .12/1/11ولرئي�س املجل�س حق تعيني مدير تنفيذي لل�سركة وحتديد �سالحياته واأتعابه بعقد
م�ستقل ,ويقوم املدير التنفيذي بت�سيري الأعمال اليومية لل�سركة وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي
ير�سمها له جمل�س املديرين ورئي�س املجل�س.
 .13/1/11يعترب رئي�س جمل�س املديرين يف ممار�سة �سالحياته و�سلطاته املذكورة اأعاله – اأو غريها
– مما يراه منا�سبا ل�سالح ال�سركة ,ممث ًال لل�سركاء ومفو�ساً من قبلهم تفوي�ساً مطلقاً كما لو كانت
اأعماله �سادرة من اجلميع وله يف كل ذلك حق توكيل الغري يف كل اأو بع�س ما هو مفو�س بالقيام به كما
له احلق يف عزل الوكيل اأو املفو�س وله حق منح الوكيل حق توكيل الغري.
 .2/11مداولت جمل�س املديرين:
يجتمع جمل�س املديرين بناء على دعوة من اأحد اأع�سائه ,ويكون ذلك يف املركز الرئي�سي لل�سركة اأو اأي
مكان اأخر وتت�سمن الدعوة لالجتماع جدول الأعمال ,وتر�سل بخطاب م�سجل يوجه لكل ع�سو جمل�س
مديرين على عنوانه ,وذلك قبل موعد الجتماع مبده ل تقل عن ( )21يوماً ويجوز للمجل�س التنازل عن
متطلبات الإخطار اإذا ح�سر جميع الأع�ساء اأ�سالة اأو نيابة عند بداية الجتماع.
 .2/2/11ي�سدر جمل�س املديرين قراراته باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين واإذا ت�ساوت رجحت اأ�سوات
اجلانب الذي منه الرئي�س ,ويجوز لأي ع�سو من جمل�س املديرين اأن يفو�س ع�سوا اآخر حل�سور
اجتماعات املجل�س واإبداء �سوته نيابة عنه ويلزم ح�سور اأربعة اأع�ساء اأ�سالة اأو وكالة ليكون
الجتماع �سحيحا.
 .3/2/11يجوز ملجل�س املديرين اتخاذ قرارات بدون عقد اجتماع ب�سرط توقيع جميع اأع�ساء جمل�س
املديرين على تلك القرارات.
 .4/2/11مداولت وقرارات جمل�س املديرين تدون يف حما�سر اجتماعات يف �سجل خا�س ويوقع عليها
رئي�س املجل�س والأع�ساء احلا�سرين يف الجتماع ويحتفظ بها يف املركز الرئي�سي لل�سركة.
.3/11عزل املديرين
يجوز لل�سركاء عزل املديرين املعينني دون اإخالل بحقهم يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول
اأو يف وقت غري لئق.خام�ساً :تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س املعدل التي مل ي�سملها التعديل يف هذا
يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اأطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة
القرار كما هي دون تعديل�.ساد�ساً:
ومالحقه ويلتزم بجمع البنود الواردة فيه� .سابعاً�:سدر هذا القرار من ( )9ن�سخ ا�ستلم كل �سريك
ن�سخة للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية
للتعديل ,وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد /م�سعل نبيل الفهيد يف اإمتام الإجراءات النظامية واملتابعة لدى
اجلهات املختلفة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن.واهلل املوفق ,,,
الطرف الأول
�سركة منافع اجلزيرة
التوقيع:

الطرف الثاين
ال�سيد /خالد بن حممد �سالح الفهيد
التوقيع

الطرف الثالث
�سركة منافع العربية
التوقيع:

ال�سريك املتنازل «املتخارج»
�-1سركة معايل القاب�سة
التوقيع............................:
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 35696462
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/5/30هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

ADEL 2

3
62

الجمعة  4شعبان  1436هـ

ال�سنة  93العدد 4567

UM AL-QURA
 22مايو  2015م

93

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

59

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة �شاكن اجلبيل للوحدات ال�شكنية
(ذات م�شئولية حمدودة) بتاريخ 1435/05/24هـ املوافق 2014/03/25م
حيث اإن الأطراف التالية اأ�سماوؤهم -:
(طرف اأول)
ال�سيد  /حممد بن را�سد بن حممد بن دايل
(طرف ثاين )
ال�سيد � /سركة �ساكن العقارية
ميتلكون �سركة �ساكن اجلبيل للوحدات ال�سكنية ـ ذات م�سئولية حمدودة واملقيدة بال�سجل التجاري
باخلرب برقم ( )2051052222بتاريخ 1434/05/11هـ  ,واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل
الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد ( )34511932وتاريخ 1434/4/24هـ واملعدل
مبوجب اآخر قرار لل�سركاء املثبت لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد
( )341489615وتاريخ 1434/11/19هـ ,.وحيث رغب ال�سركاء بتعديل املادة العا�سرة اخلا�سة
باإدارة ال�سركة .لذا قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س وفقاً ملا يلي:
 :يعترب التمهيد ال�سابق جزاأ ل يتجزاأ من هذا القرار.
اأو ًل
ثانياً  :تعديل املادة العا�سرة اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح بعد التعديل كالتايل:
اتفق ال�سركاء على اأن يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ك ًال من :
ال�سيد  /عبدالعزيز �سالح عبدالوهاب املو�سى
ال�سيد  /حممد بن را�سد بن حممد بن دايل
ال�سيد  /دايل بن حممد بن را�سد بن دايل
ولهم جمتمعني اأو منفردين كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة وت�سريف �سئونها
ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اأغرا�سها واأمام جميع اجلهات احلكومية وغري احلكومية وال�سركات
واملوؤ�س�سات اخلا�سة وذلك يف متلف عالقات ال�سركة مع الغري داخل اململكة وخارجها يف البيع
وال�سراء واإبرام العقود والتوقيع عليها با�سم ول�سالح ال�سركة واملثول اأمام املحاكم ال�سرعية وديون
املظامل ومكاتب الف�سل يف منازعات الأوراق التجارية وجلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية والهيئات
على اختالف اأنواعها ودرجاتها ويف املرافعة واملدافعة وال�سلح والإقرار والتنازل والق�سمة والفرز
واملخال�سة واإم�ساء الأوراق اخلا�سة بالدعاوى
والإجابة عليها وح�سور التحقيق الإنكار والتحكيم وطلب حلف اليمني وردها وقبولها واملخا�سمة
وتقدمي املذكرات والبيانات املقدمة من اخل�سوم والرد عليها والطعن يف ال�سهود والتعديل لهم والتقرير
بعدم حلف اليمني وقبول القناعة بالأحكام وعدم القناعة
وا�ستالمها وت�سلم الأوراق وامل�ستندات وال�ستئناف والتمييز ويف جميع الإجراءات الر�سمية التي
حتتاج اإليها الدعاوى واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتاأ�سي�س وت�سجيل ال�سركات التي ت�سارك فيها
ال�سركة بجميع اأنواعها وفتح الفروع وتعديلها اأو �سطبها وتوثيق عقود ال�سركات التي ت�سارك فيها
ال�سركة لدى كاتب العدل واجلهات الر�سمية وذلك تعديله اأو اإلغائها والتوقيع على مالحق العقود التي
ت�سارك فيها ال�سركة والتفاقيات
نياب ًة عن ال�سركة وا�ستخراج وا�ستالم الأوراق الر�سمية وال�سجالت التجارية والتنازل عن احل�س�س
امل�سجلة يف ال�سركات التي تكون ال�سركة م�ساركة فيها وزيادة وتخفي�س روؤو�س الأموال وا�ستالم الأرباح
وفائ�س التخ�سي�س وفتح احل�سابات البنكية لدى كافة البنوك وامل�سارف وال�سحب والإيداع وقفل
احل�سابات وت�سفيتها و�سحب الكمبيالت وال�سيكات وال�سندات واحل�سول على الت�سهيالت والقرو�س
التجارية من البنوك كما لهم احلق يف فتح العتمادات امل�ستندية �سواء كانت بالإطالع اأو موؤجلة الدفع
اأو اعتمادات مرابحة ومتديدها وتعديلها وا�ستالم م�ستندات وت�سديدها وطلب اإ�سدار ال�سمانات
والكفالت امل�سرفية نياب ًة عن ال�سركة كما لهم احلق يف �سراء ح�س�س �سركات اأخرى والتنازل عنها
وت�سجيل العالمات والوكالت التجارية
وتعديلها اأو اإلغائها ولهم احلق يف البيع وال�سراء والتاأجري وا�ستالم الأجرة والإفراغ وقبوله بالأرا�سي
والعقارات وا�ستالم وت�سليم الثمن والق�سمة والفرز والرهن وفك الرهن ومراجعة �سندوق التنمية
ال�سناعي والعقاري ل�ستالم القرو�س
واإثبات الأطوال وم�ساحات وا�ستخراج حجج ال�ستحكام وا�ستالمها ويف مراجعة كافة الدوائر
احلكومية والأهلية وال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد ومتابعة كافة املعامالت وتخلي�سها وا�ستح�سال
حقوق ال�سركة لدى الغري وت�سديدها وقب�س امل�ستخل�سات وال�سرطة والأمارة ومكتب ال�ستقدام
ومكتب العمل ووزارة اخلارجية والدفاع املدين وم�سلحة الزكاة والدخل واإدارة اجلوازات والرتحيل
وا�ستخراج الإقامات وجتديدها
وعمل تاأ�سريات اخلروج والعودة واخلروج النهائي ونقل الكفالة
والت�سوية للعمال واخلدم وال�سائقني وفتح امللفات واإ�سافة الأن�سطة وا�ستخراج تاأ�سريات ال�ستقدام
وا�ستخراج جوازات ال�سفر واإ�سدار رخ�س العمل ومراجعة الأمانة وفروعها ل�ستخراج رخ�س
املحالت ومراجعة �سركة الت�سالت ال�سعودية وال�سرطة واملرور وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر والتاأمينات الجتماعية و�سركة الكهرباء
وم�سلحة املياه وال�سرف ال�سحي  ,كما لهم حق �سرف املكافاآت اأياً كان نوعها ملن ي�ساءون ولهم حق
فتح العتمادات واإ�سدار ال�سمانات والكفالت املالية ل�سالح ال�سركة عن ال�سركاء والعرتا�س على اأي
قرار والتوقيع اأمام كافة الغرف التجارية باململكة وخارجها والتفاو�س مع الغري وح�سور الجتماعات
ومناق�ستها والت�سويت با�سم ال�سركة واإقرار القرارات ومعار�ستها ويعتربون يف ممار�سة �سالحياتهم
و�سلطاتهم املذكور اأعاله اأو غريها ممثلني لباقي ال�سركاء ولهم حق توكيل يف كل ما ذكر والتوقيع نياب ًة
عن ال�سركاء على ذلك .
عزل املدير :يجوز لل�سركاء عزل جمل�س املديرين املعينني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون الإخالل
بحقهم يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق .
ثالثاً  :تبقى جميع بنود عقد التاأ�سي�س ومالحقه التي مل يطراأ عليها تعديل يف هذا القرار كما هي دون
تعديل .رابعاً  :حرر هذا القرار من �ست ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخ
الأخرى لتقدميها اإىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وقد فو�س ال�سركاء
املحامي الدكتور  /عادل عبدالعزيز احلمام يف اإمتام الإجراءات النظامية الالزمة لدى اجلهات املخت�سة
والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .واهلل ويل التوفيق

ا�سما ء ال�سركاء
التوقيع :
(طرف اأول) ال�سيد  /حممد بن را�سد بن حممد بن دايل
التوقيع :
(طرف ثاين ) ال�سادة � /سركة �ساكن العقارية
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 35715766
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/6/3هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

قــرار ال�شـــركاء بتعديـل بع�س بنود عقد تاأ�شــي�س
�شركة عبد اهلل بو�شبيت و�شركاه املحدودة
بتاريخ  1434/05/16هـ واملوافــق  2014/03/17م
حيث اأن الأطراف الثالثة التالية اأ�سماوؤهم -:
.1

السـيد /

عبد هللا بن صالـــــح حسين بوسبيت

طرف أول

.2

السيدة /

نورة بنت عبد العزيز محمد الصويغ

طرف ثاني

.3

السـيد /

عبد العزيز بن عبد هللا صالح بوسبيت

طرف ثالث

ميتلكون �سركة عبد اهلل بو�سبيت و�سركاه املحدودة ذات امل�سئولية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري
رقم  2050003854وتاريخ  1396/03/23هـ واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة عدل الدمام برقم
�/5/9س بعام  1396هـ واخر قرار لل�سركاء واملثبت لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة
ال�سرقية بال�سحيفة رقم  95عدد  95من املجلد  7لعام  1425هـ بتاريخ 1425/12/26هـ وحيث رغب
ال�سركاء بتعديل امل,,,ادة (  ) 5اخلام�سة واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة بزيادة راأ�ســــمال ال�ســركة من
(  ) 2,000,000اثنني مليون ريال �سعـــودي اإىل (  ) 2,075,000اثنني مليون وخم�سـة و�ســـبعون األف
ريال �سعودي مع تعديل القيمة ال�سمية للح�سة الواحدة من (  ) 1000ريال للح�سة الواحدة اإىل
(  ) 10ريال ع�سرة ريال للح�سة الواحدة وزيادة عدد احل�س�س لي�سبح ( ) 207,5000مائتان و�سبعة
اآلف وخم�سمائة ح�سة ح�سب القيمة ال�سمية اجلديد للح�سة بد ًل من (  ) 2000اآلفني ح�سة لــــــذا فقد
قرر ال�ســـركاء تعديل بع�س بنود عقد تاأ�ســـي�س ال�ســـركة مبوافقة جميع الأطراف الثالثة
وفقاً ملا يلي
اأو ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ًا ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً  :تعدل املادة ( خام�ساً ) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كالآتي -:
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ (  ) 2,075,000ريال �سعودي ( فقط مليونني وخم�سة و�سبعون األف ريال
�سعودي ل غري ) مق�سمة اإىل (  ) 207,500مائتان و�سبعة اآلف وخم�سمائة ح�سة قيمة كل ح�سة ( ) 10
ريال �ســـــعودي ( فقط ع�سرة ريال ) موزعة على ال�سركاء كما يلي -:
م
1
2
3
الإجمالـــــي
( ريال �سعودي )

ال�ســـــــــــــــم
ال�سيد  /عبد اهلل بن �سالح ح�سني بو�سبيت
ال�سيدة  /نوره بنت عبد العزيز حممد ال�سويغ
ال�سيد  /عبد العزيز بن عبد اهلل �سالح بو�سبيت

عدد
احل�س�س

قيمة
احل�سة الإجمالــــــي

186,750

10

1,867,500

10,375

10

103,750

10,375

10

103,750

207,500

10

2,075,000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع راأ�س املال فيما بينهم واأنه �سبق الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س
اأما مبلغ الزيادة يف راأ�س املال البالغة (  ) 75,000فقط خم�سة و�سبعون األف ريال �سعودي ل غري فقد
�سدده ال�سركاء بح�سب ح�س�سهم يف راأ�س املال نقد ًا يف ح�ساب ال�سركة مبوجب �سهادة مراجعي ح�سابات
ال�سركة ال�سادة مكتب ال�سالح حما�سبون ومراجعون قانونيون .
ثالثاً  :تبقى جميع مواد عقد التاأ�سي�س ومالحقه التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون
اأي تعديل
رابعاً  :حرر هذا القرار من خم�سة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ
الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /عبد اهلل
بن �سالح ح�سني بو�سبيت الطرف الأول يف اإمتام جميع الإجراءات الالزمة .وعليه جرى التوقيع .
 (((...واهلل ويل التوفيق )))...
الطــرف الأول  :ال�سيد  /عبد اهلل بن �سالـــــــح ح�سني بو�سبيت
ال�سيدة  /نوره بنت عبد العزيز حممد ال�سويغ
الطرف الثاين :
الطرف الثالث  :ال�سيد  /عبد العزيز بن عبد اهلل �سالح بو�سبيت
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 35812591
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/6/23هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

ADEL 2
UM AL-QURA
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عقــود
شركات
عقود
شــركات93

 2013م
1436هـهـ 228مار�س
شعبان1434
ربيع الآخر
اجلمعة 26
م
مايو 2015
الجمعة 4
4452
ال�سنة 93العدد
ال�سنة 90
4567
العدد

57
63

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة جمموعة اإمتام ال�شرق
للمقاوالت العامة القاب�شة(ذات م�شئولية حمدودة)بتاريخ 1434/5/20هـ
لقد �سبق لالأطراف التالية اأ�سماوؤهم :
طـرف اأول )
 -1ال�سـيد /اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد املحي�س
طـرف ثاين )
 -2ال�سـيدة /عبري حمد عبدالرحمن املعيبد
طـرف ثالث )
-3ال�سـيد /عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل املحي�س
طـرف رابع )
-4ال�سـيدة /نورة بنت اأحمد بن عبداهلل املحي�س
تاأ�سي�س �سركة جمموعة اإمتام ال�سرق للمقاولت العامة القاب�سة (�سركة ذات م�سئولية حمدودة) املقيدة
بال�سجل التجاري ملدينة الدمام برقم  2050070291وتاريخ 1431/05/14هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها
املعدل لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد ( )49ال�سحيفة ( )49من
املجلد ( )74بتاريخ 1433/09/13هـ وحيث رغب الطرف الأول ال�سيد /اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد
املحي�س التنازل عن ( )20000ح�سة من اإجمايل ح�س�سه يف راأ�س مال ال�سركة اإىل ال�سيد /حمد بن اأحمد
بن عبداهلل املحي�س ك�سريك جديد بال�سركة الذي قبل هذا التنازل واآلت اإليه ملكية هذه احل�س�س مبا لها
من حقوق وما عليها من التزامات ووافق باقي ال�سركاء على ذلك وقد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم
قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة مال�سة تامة ونهائية فيما بينهم
وحيث رغب ال�سركاء تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء و تعديل املادة الثانية
اخلا�سة با�سم ال�سركة وتعديل املادة ال�سابعة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة  .لذا قرر ال�سركاء بالجماع
تعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ملايلي .اأو ًل  :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ًا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً :تعديل املادة الثانية اخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح بعد التعديل كالتايل :اأ�سم ال�سركة هو � :سركة
اإمتام ال�سرق القاب�سة (�سركة ذات م�سئولية حمدودة).ثالثاً :تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س واخلا�سة
باأ�سماء ال�سركاء لي�سبح ال�سركاء املالكون لل�سركة هم:
-1ال�سيد  /اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد املحي�س ال�سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س
رقم88863وتاريخ 1412/7/21هـ م�سدرها الدمام  ,وال�سجل املدين رقم  1017264092ومهنته
تاجر وتاريخ ميالده 1397هـ ويقيم يف مدينة الدمام �س ب ( )3594الرمز الربيدي ()31952
( طـرف اأول )
-2ال�سيده  /عبري حمد عبدالرحمن املعيبد ال�سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س زوجها رقم
 88863وتاريخ 1412/7/21هـ م�سدرها الدمام  ,وال�سجل املدين رقم  1007750100ومهنتها
ربة منزل وتاريخ ميالدها 1403هـ وتقيم يف مدينة الدمام �س ب ( )1175الرمز الربيدي ()31431
( طـرف ثانـي )
 -3ال�سيد  /عبداهلل بن احمد بن عبداهلل املحي�س ال�سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س والده
رقم  88863وتاريخ 1412/7/21هـ م�سدرها الدمام  ,وال�سجل املدين رقم  1140799204ومهنته
طالب وتاريخ ميالده 11428هـ ويقيم يف مدينة الدمام �س ب ( )1175الرمز الربيدي ()31431
( طـرف ثالث )
 -4ال�سيده  /نوره بنت اأحمد بن عبداهلل املحي�س ال�سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س والدها
رقم  88863وتاريخ 1412/7/21هـ م�سدرها الدمام  ,وال�سجل املدين رقم  1131188193ومهنتها
طالبه وتاريخ ميالدها 1426هـ وتقيم يف مدينة الدمام �س ب ( )1175الرمز الربيدي ()31431
( طـرف رابع )
-5ال�سيد  /حمد بن اأحمد بن عبداهلل املحي�س ال�سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س والده
رقم88863وتاريخ 1412/7/21هـ م�سدرها الدمام  ,وال�سجل املدين رقم  1161664295وتاريخ
ميالده 1433هـ وهو قا�سر ويقيم يف مدينة الدمام �س ب ( )3594الرمز الربيدي ()31952
( طـرف خام�س )
رابعاً :تعديل املادة ال�سابعة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح بعد التعديل كالتايل:
حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ « »1000,000مليون ريال �سعودي  ,مق�سم اإىل « »1000000مليون ح�سة
نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة « »1ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
اأ�سماء ال�ســــــركاء

عدد احل�س�س
النقدية

اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد املحي�س 920000
عبري حمد عبدالرحمن املعيبد
20000
عبداهلل بن احمد بن عبداهلل املحي�س 20000
نوره بنت اأحمد بن عبداهلل املحي�س 20000
20000
حمد بن اأحمد بن عبداهلل املحي�س
1000000
الإجــــمـالـــــــــي

قيمة احل�سة
الواحدة
1
1
1
1
1
1

الإجمايل بالريال
920000
20000
20000
20000
20000
1000000

ويقر ال�سـركاء باأنه قـد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بكامل راأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س.
خام�ساً  :يقر ال�سريك اجلديد اأو من ميثله باأنه اطلع على عقد التاأ�سي�س ويلتزم بكافة ما ورد به من
ن�سو�س ومواد�.ساد�ساً  :تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه
دون تعديل �.سابعاً ً :حرر هذا القرار من �ست ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخ
الأخرى لتقدميها اإىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وقد فو�س ال�سركاء
ك ًال من املحامي الدكتور /عادل بن عبدالعزيز احلمام يف اإمتام الإجراءات النظامية الالزمة لدى اجلهات
املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .واهلل ويل التوفيق.
اأ�سماء ال�سركاء وتوقيعهم
التوقيع:
الطرف الول :اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد املحي�س
التوقيع:
الطرف الثاين :عبري حمد عبدالرحمن املعيبد
التوقيع:
الطرف الثالث :عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل املحي�س
التوقيع:
الطرف الرابع :نورة بنت اأحمد بن عبداهلل املحي�س

التوقيع:
الطرف اخلام�س :حمد بن اأحمد بن عبداهلل املحي�س
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 34746537
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/6/12هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

قرار ال�شركاء ب�شركة لوؤلوؤة الظهران للعقارات
(ذات م�شئولية حمدودة) بدخول وخروج �شريك
بتاريخ 1435/05/15هـ املوافق 2014/03/16م
حيث اأن الأطراف الآتية اأ�سمائهم-:
-1ال�سيد  /عبد اهلل بن عبد املجيد بن عبد اللطيف الدليجان ( طرف اول )
(طرف ثاين )
-2ال�سيدة� /سلوى بنت عبد اهلل بن خالد الدليجان
ميتلكون �سركة لوؤلوؤة الظهران للعقارات (�سركة ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري
ملدينة اخلرب حتت رقم  2051056659بتاريخ 1435/05/09هـ واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل
باملنطقة ال�سرقية بالعدد  341554451وتاريخ1434/12/03هـ واخر قرار لل�سركاء مثبت برقم
( )35386431وتاريخ 1435/03/25هـ ـ  ,وحيث اجتهت رغبة الطرف الأول اإىل تخارجه من ال�سركة
وبيع كامل ح�سته التي تبلغ  %50من راأ�س مال ال�سركة ومتثل250ح�سة اىل ال�سيد  /خالد بن عبد اهلل
بن حممد ال�سويدان – �سعودي اجلن�سية � -سجل مدين رقم (  , ) 1040228791وقد وافق الطرف
املُت َنازل له على هذا التنازل واآلت اإليه ملكية جميع احل�س�س املُت َنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها
من التزامات ,وقد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقعيهم على هذا القرار
مبثابة ُمال�سة تامة ونهائ ّية فيما بينهم ووافق باقي ُ
ال�سركاء على ذلك ,لذا فقد قرر جميع ال�سركاء
اتخاذ القرار ا َلتى مبوافقة جميع ال�سركاء الذين ميلكون ( 500ح�سة نقدية) متثل  %100من را�سمال
ال�سركة وفقا ملايلى-:اأو ًل  -:يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار مكم ًال له ومتمماً لبنوده.
ثانياً -:تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء-:
تعديل ُمقدّمة العقد الأ�سا�سي لي�سبح ُ
ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم:
-1ال�سيد  /خالد بن عبد اهلل بن حممد ال�سويدان – �سعودي اجلن�سية – مبوجب �سجل مدين
رقم ( , )1040228791وتاريخ ميالده  1401/10/08هـ � -سادر من الدمام -ومهنته
 /موظف اهلي ومقيم مبدينة اخلرب –�س.ب ( – )30665الرمز الربيدي (. )31952
(الطرف الأول) .
-2ال�سيدة � /سلوى بنت عبد اهلل بن خالد الدليجان � -سعودية اجلن�سية  -مبوجب �سجل
مدين رقم (  )1007524570وتاريخ ميالدها 1375/07/01هـ �سادر من الظهران  ,ومهنتها
 /ربة منزل ومقيمة يف مدينة اخلرب – �س.ب ( – )30665الرمز الربيدي (.)31952
( الطرف الثاين) .
ً
ثالثاًُ :تعدّل املادة �سابعا من العقد الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة ,ولت�سبح على النحو
الآتي  :حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ( 500.000ريال) خم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل ()500
خم�سمائة ح�سة مت�ساوية القيمة ,قيمة كل ح�سة منها (  1000ريال) األف ريال �سعودي ,مت توزيعها
على ال�سركاء كالأتي-:
ا�سم ال�سريك

عدد احل�س�س

قيمة احل�سة

الإجمايل

خالد بن عبد اهلل بن حممد ال�سويدان

250

1000

250.000

�سلوى بنت عبد اهلل بن خالد الدليجان
املجموع

250
500

1000
1000

250.000
500.000

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.
رابعاً :تبقى باقي مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه دون تعديل اأو تغيري.
خام�ساً -:حرر هذا القرار من خم�سة ن�سخ وقد فو�س ال�سركاء مكتب عبد اهلل اآل عبد اهلل للمحاماة
والإ�ست�سارات القانونية – ممثل بك ًال من الأ�ستاذ /عبد اهلل بن جمعان بن زنان اآل عبد اهلل
الزهراين والأ�ستاذ  /ماجد بن جمعان بن زنان اآل عبد اهلل الزهراين  -يف اإمتام الإجراءات النظامية
الالزمة لتوثيقه واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن.
واهلل املــوفق ,,,
الطرف الثاين
الطرف الأول
ال�سيدة � /سلوى بنت عبد اهلل الدليجان
ال�سريك اجلديد «
التوقيع /
ال�سيد  /خالد بن عبد اهلل بن حممد ال�سويدان
التوقيع /
الطرف الثالث
املتنازل املتخارج «
ال�سيد  /عبد اهلل بن عبد املجيد بن عبد اللطيف الدليجان
التوقيع /
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 35798761
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�شي�س �شركة مرجا�س للنفط والغاز
(ذات م�شئولية حمدودة)
وفقاَ للمادتني رقمي 161و  164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/وتاريخ
 1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي (م )23/وتاريخ 1402/6/28هـ  ،فقد مت تاأ�سي�س
ال�سركة وفقاَ ملا يلي -:
اأو َل  -:اأ�سماء ال�سركاء وال�سجل املدين وحمال اقامتهم ومهنتهم وجن�سياتهم -:
 – 1ال�سادة � /سركة مرجا�س الأعمال القاب�سة � -سركة ذات م�سئولية حمدودة � -سعودية اجلن�سية-
مقيدة بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم  2051056845وتاريخ  1435/05/24هـ واملثبت عقد
تاأ�سي�سها لدي كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية حتت رقم 35541862
بتاريخ  1435/4/26هـ وعنوانها مدينة اخلرب �س ب ( )9595الرمز الربيدي ( )31423الهــاتف
( )8820208وميثلها يف التوقيع على هذا العقد ال�سيد /عبدالرحمن بن حم�سن بن حميد النمري
�سعودي اجلن�سية  -مبوجب حفيظة النفو�س رقم  173597وتاريخ 1421/03/03هـ �سادرة من
طرف اأول
اخلرب ومبوجب ال�سجل املدنى رقم 1029758784
 - 2ال�سيد /في�سل بن عبدالعزيز بن عبداهلل اآل عثمان � -سعودي اجلن�سية  -مبوجب حفيظة النفو�س
رقم  46624وتاريخ 1413/09/20هـ �سادرة من اخلرج ومبوجب ال�سجل املدنى رقم 1008359331
ومهنتـه مت�سبب وتاريخ ميالده  1397/01/ 29هـ ويقيم مبدينة الريا�س � ( .س.ب  9595اخلرب الرمز
طرف ثاين
الربيدي .) 31423
ثانياً  :ا�سم ال�سركة
�سركة مرجا�س للنفط والغاز املحدودة� -سركة ذات م�سئولية حمدودة .
ثالثاً  :غر�س ال�سركة
اإن الأغرا�س التى كونت ال�سركة من اأجلها هى -:
امل�ساركة يف ال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على تلك ال�سركات.
اإن�ساء واإدارة وت�سغيل ومتلك امل�ساريع الكيماوية وحمطات البرتول وال�سركات النفطية وت�سويق
منتجاتها .
جتارة اجلملة والتجزئة وبيع و�سراء وتوريد وتوزيع وت�سدير وتخزين املواد الكيماوية وامل�ستقات
النفطية.
خدمات �سيانة وت�سغيل من�ساأت البرتول والغاز وتقدمي اخلدمات امل�ساندة لها .
اإنتاج اأنابيب ال�سلب ال�سوداء واملجلفنة مبختلف الأقطار وملختلف الأ�ستخدمات .
خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري والوكالت التجارية ووكالت التوزيع .
مقاولت الت�سييد والبناء (اأعمال الطرق – اأعمال التمديدات لنابيب النفط والغاز – تبطني اأبار
البرتول والغاز  -الأعمال الكهربائية -الأعمال امليكانيكية ــ الأعمال ال�سناعية – الأعمال البحرية
(ت�سغيل و�سيانة واإ�سالح ال�سفن والقاطرات – خدمات ال�سحن ( بحري – جوي) – اأعمال التحميل
والتفريغ يف املوانئ واملطارات – ت�سغيل و�سيانة املوانئ واملطارات) .
مقاولت عامة للمباين ( اإن�ساء – اإ�سالح – هدم  -ترميم ) مباين عامة  -مباين جتارية  -مباين �سكنية
 مباين �سناعية – مباين �سحية – من�ساآت ترفيهية – من�ساآت �سحية – مباين مطارات)اول تزاول ال�سركة اأن�سطتها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الأخت�سا�س .
رابعاً :املركز الرئي�سي لل�سركة  :يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب.
خام�ساً :تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ اإنتهائها  :مدة ال�سركة خم�سون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل
التجاري.
�ساد�ساً :راأ�س الـمــال
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ  50،000ريال (خم�سون األف ريال �سعودي) مقــ�سم اىل  ( 5،000خم�سة
األف ح�سة ) نقدية مت�ساوية القيمة قيمة احل�سة الواحدة  ( 10ع�سرة ريالت ) موزعة على ال�سركاء
كالآتي -:
م
1
2

ال�ســـــــــم
ال�سادة � /سركة مرجا�س الأعمال
القاب�سة
الـ�سـيـد  /في�سل بن عبدالعزيز بن
عبداهلل اآل عثمان
الإجمـــــــــــــــايل

عدد
احل�س�س

قيمة
احل�سة
ريال

الإجمايل
ريال

الن�سبة
%

2،750

10

27،500

%55

2،250

10

22،500

%45

5،000

10

50،000

%100

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم وقد مت الوفاء بقيمتها كاملة وقد مت اإيداع احل�س�س
النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
�سابعاَ  :اإدارة ال�سركة :
يتويل اإدارة ال�سركة ال�سيد /عبدالرحمن بن حم�سن بن حميد النمري وله كافة ال�سالحيات الالزمة
وله او�سع ال�سلطات وال�سالحيات لدارة ال�سركة وت�سريف �سئونها ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق
اأغرا�سها.
ثامناَ :قرارات ال�سركاء :
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء اأو
دخول �سركاء جدد وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة
اأرباع راأ�س املال على الأقل وت�سدر القرارات يف امل�سائل التى ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة
ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل.
تا�سعاَ :ال�سنة املالية :

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.
عا�سر َا  :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 عليها 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
احتياطيات اأخرى اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
ج) يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال اأو يتم
ترحيلها لل�سنة املالية التالية  .ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة  .واإذا بلغت خ�سائر
ال�سركة ن�سف راأ�سمالها وجب على املديرين دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوما
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 �سحيحا اإل اإذا �سدر طبقا 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�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.
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 عند باملادة ( )9من هذا العقد.
ثاين ع�سر� :سبط العقد :
) بتاريخ  / /هـ.
مت �سبط العقد لدي كاتب العدل بالعدد ( ) ال�سحيفة (

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س
�شركة اأ�شا�س اجلودة املحدودة
بتاريخ 1435/06/10هـ املوافق 2014/04/10م

حيث اأن الأطراف الآتية اأ�سماوؤهم :
-1ال�سـيد  /من�سور بن عبدالعزيز منيف ال�سبيعي � .سجل مدين رقم ()1046690929
(طرف اأول)
-2ال�سـيد  /م�ساري بن من�سور بن عبدالعزيز ال�سبيعي � .سجل مدين رقم ()1046690960
(طرف ثاين)
-3ال�سادة� /سركة بندر اخلليج (�سركة م�ساهمة مقفلة) � .سجل جتاري رقم ()2051040636
(طرف ثالث)
ميتلكون �سركة اأ�سا�س اجلودة املحدودة (ذات م�سئولية حمدودة) املقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )2050039322وتاريخ 1422/08/07هـ  ،مبدينة الدمام واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة عدل
الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بال�سحيفة رقم (  ) 45عدد (  ) 48باملجلد (  ) 13لعام
1422هـ بتاريخ 1427/03/17هـ  ،واملثبت ملحق عقد تاأ�سي�سها الأخري لدى كتابة عدل الغرفة التجارية
ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بال�سحيفة رقم ( )46عدد ( )46باملجلد ( )78وتاريخ 1434/01/04هـ .
ورغبة من ال�سركاء بتعديل املادة الأوىل اخلا�سة باإ�سم ال�سركة .
لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :
اأو ًل :
يعترب التمهيد ال�سابق جز ًء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانياً :
تعديل املادة (الأوىل) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة باإ�سم ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل
على النحو التايل�( :سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط لأعمال الديكور) .
ثالثاً :
تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س ومالحقة التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي بدون تعديل او
تغيري .
رابعاً  :حرر هذا القرار من ( )5ن�سخ وا�ستلم كل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  /ح�سني �سعد عي�سى ال�سعيد
�سعودي اجلن�سية حامل بطاقة رقم ( )1006006595يف اإمتام.هذه الإجراءات النظامية الالزمة ويف
التوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
واهلل املوفق ،،،،،
الطرف الثاين
الطرف الأول
ال�سيد  /من�سور بن عبدالعزيز منيف ال�سبيعي ال�سيد  /م�ساري بن من�سورعبدالعزيز ال�سبيعي
التوقيع :
التوقيع :
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 35765486
من املجلد ـــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/6/14هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم
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الرئي�س الأمريكي ي�ست�ضيف قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�شاركني يف كامب ديفيد
واشنطن  -واس
ا�ست�ضاف فخامة الرئي�س ب��اراك �أوباما رئي�س الواليات
املتحدة الأمريكية ،ي��وم الأرب��ع��اء  24رج��ب 1436ه��ـ
املوافق  13مايو 2015م� ،أ�صحاب ال�سمو قادة ور�ؤ�ساء
وفود دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شاركني
يف اجتماع قادة دول املجل�س مع فخامة الرئي�س الأمريكي
يف كامب ديفيد ،يف ع�شاء عمل ،وذلك مبقر البيت الأبي�ض
بوا�شنطن .ول��دى و�صول �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية رئي�س وفد اململكة يف االجتماع نيابة

عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدفاع ،كان يف ا�ستقبالهما فخامة الرئي�س
ب��اراك �أوباما .عقب ذلك التقطت ال�صور التذكارية بهذه
املنا�سبة .وج��رى خ�لال امل���أدب��ة بحث عالقات الواليات
املتحدة الأمريكية بدول جمل�س التعاون اخلليجي وكيفية
تعزيزها وتكثيفها ملواجهة التحديات الراهنة .وعقب ع�شاء
العمل غادر �سمو ويل العهد ،و�سمو ويل ويل العهد ،البيت
الأبي�ض حيث كان يف وداعهما فخامة الرئي�س باراك �أوباما.

قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يعقدون اجتماعاً مع الرئي�س الأمريكي
كامب ديفيد  -واس
عقد �أ���ص��ح��اب ال�سمو ق��ادة ور�ؤ���س��اء وف��ود دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ي��وم اخلمي�س  25رج��ب 1436ه���ـ املوافق
 14مايو 2015م ،اجتماعاً مع فخامة الرئي�س ب��اراك �أوباما رئي�س
الواليات املتحدة الأمريكية يف كامب ديفيد بوالية مرييالند .ور�أ�س
وفد اململكة يف االجتماع نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية .وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،لدى و�صولهما ا�سرتاحة لوريل،

فخامة الرئي�س باراك �أوباما.
ثم التقطت ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة .وبعد اكتمال و�صول
�أ�صحاب ال�سمو ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س التعاون اخلليجي ،عقدوا
اجتماعاتهم بفخامة الرئي�س باراك �أوباما .ثم التقطت ال�صور التذكارية
لأ�صحاب ال�سمو قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مع فخامة الرئي�س الأمريكي ،ك ًال على حدة ،كما التقطت �صور
جماعية بهذه املنا�سبة .بعد ذلك غادر �أ�صحاب ال�سمو ور�ؤ�ساء وفود
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،منتجع كامب ديفيد ،حيث ك��ان يف
وداعهم فخامة الرئي�س الأمريكي.
ح�ضر االجتماعات معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور
م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن
�أحمد اجلبري.

قادماً من الواليات املتحدة الأمريكية

ويل العهد ي�صل �إىل الريا�ض
الرياض  -واس
و�صل بحفظ اهلل ورعايته �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية،
�إىل الريا�ض يوم اجلمعة  26رجب 1436هـ املوافق  15مايو 2015م،
قادماً من الواليات املتحدة الأمريكية بعد تر�ؤ�سه وفد اململكة يف
اجتماع ق��ادة دول جمل�س التعاون اخلليجي مع فخامة الرئي�س
الأمريكي ب��اراك �أوباما يف كامب ديفيد ،نيابة عن خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود رعاه اهلل.
وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد لدى و�صوله مطار قاعدة الريا�ض
اجلوية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالرحمن بن
م�ساعد بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد
بن فهد بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز ،وعدد من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء .كما
كان يف ا�ستقبال �سموه ،معايل رئي�س الديوان امللكي الأ�ستاذ حمد بن
عبدالعزيز ال�سويلم ،ومعايل نائب وزير الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن
بن علي الربيعان ،ومعايل وكيل وزارة الداخلية الدكتور �أحمد بن
حممد ال�سامل ،ومعايل رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ خالد بن �صالح
العباد ،وقائد قاعدة الريا�ض اجلوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد
الرو�ضان ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني من مدنيني وع�سكريني .وقد

و�صل مبعية �سمو ويل العهد معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء الدكتور �سعد بن خالد اجل�بري ،ومعايل رئي�س ال�ش�ؤون
اخلا�صة ل�سمو ويل العهد الأ�ستاذ �سليمان بن نايف الكثريي ،ومعايل
امل�ست�شار بالديوان امللكي م�ساعد نا�صر الرباك.
وك����ان ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د يحفظه اهلل ،ق��د غ����ادر ي���وم اخلمي�س
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بعد تر�ؤ�سه وفد اململكة يف اجتماع قادة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،مع فخامة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يف كامب
ديفيد ،نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود رع��اه اهلل .وك��ان يف مقدمة مودعي �سمو ويل العهد لدى
مغادرته مطار قاعدة ان��دروز اجلوية بوالية مرييالند الأمريكية
�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

وداعه يف �ساحة املطار �صاحب ال�سمو الأمري عبداملح�سن بن فهد بن
م�شاري ،و�صاحب ال�سمو الأمري م�صعب بن حممد الفي�صل الفرحان،
ومعايل وزي��ر الثقافة والإع�ل�ام الدكتور ع��ادل بن زي��د الطريفي،
ومعايل وزي��ر اخلارجية الأ�ستاذ ع��ادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل
رئي�س اال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان ،ومعايل
املندوب الدائم للمملكة العربية ال�سعودية لدى منظمة الأمم املتحدة
ال�سفري عبداهلل بن يحيى املعلمي ،والقائم ب�أعمال �سفارة خادم
احلرمني ال�شريفني لدى الواليات املتحدة الأمريكية �سامي بن حممد
ال�سدحان ،وامللحق الع�سكري ال�سعودي يف �سفارة خادم احلرمني
ال�شريفني بوا�شنطن العميد يو�سف بن حمود احلربي ،ورئي�س
املرا�سم بوزارة اخلارجية الأمريكية ال�سفري بيرت �سلفرج ،وعميد
القاعدة اجلوية الكولونيل لورن�س هافريد ،وامللحقون ال�سعوديون يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أع�ضاء ال�سفارة وامللحقيات ومديرو
املكاتب ال�سعودية ب�أمريكا .وقد غادر مبعية �سمو ويل العهد معايل
وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان،
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء الدكتور �سعد بن خالد
اجلربي ،ومعايل رئي�س ال�ش�ؤون اخلا�صة ل�سمو ويل العهد الأ�ستاذ
�سليمان بن نايف الكثريي ،ومعايل امل�ست�شار بالديوان امللكي م�ساعد
بن نا�صر الرباك.
حفظ اهلل �سمو ويل العهد يف �سفره و�إقامته
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يف قمة كامب ديفيد

تعهد �أمريكي بالت�صدي لأي تهديد خارجي لدول جمل�س التعاون اخلليجي

كامب ديفيد-واس
أ�ك��د �أ�صحاب ال�سمو ق��ادة ور ؤ����س��اء وف��ود دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،وفخامة الرئي�س باراك
�أوب��ام��ا رئي�س ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،التزامهم
امل�شرتك حيال �شراكة �إ�سرتاتيجية بني الواليات املتحدة
وجمل�س التعاون لبناء عالقات �أوث��ق يف كافة املجاالت،
مبا فيها التعاون يف املجالني الدفاعي والأم��ن��ي ،وو�ضع
حلول جماعية للق�ضايا الإقليمية ،وذلك لتعزيز اهتمامهم
امل�شرتك يف اال�ستقرار واالزدهار .جاء ذلك يف بيان م�شرتك
�صدر عقب اجتماع �أ�صحاب ال�سمو قادة ور�ؤ�ساء وفود
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،مع الرئي�س الأمريكي
يف كامب ديفيد فيما يلي ن�صه :اجتمع م�ساء اخلمي�س
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ممثلو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والأمني
العام ملجل�س التعاون ،مع الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
و�أع�ضاء حكومته ،بهدف ت�أكيد وتوطيد ال�شراكة القوية
والتعاون بني الواليات املتحدة وجمل�س التعاون .و�أكد
القادة على التزامهم امل�شرتك حيال �شراكة �إ�سرتاتيجية
بني الواليات املتحدة وجمل�س التعاون لبناء عالقات �أوثق
يف كافة املجاالت ،مبا فيها التعاون يف املجالني الدفاعي
والأمني ،وو�ضع حلول جماعية للق�ضايا الإقليمية ،وذلك
لتعزيز اهتمامهم امل�شرتك يف اال�ستقرار واالزدهار.
�إن الواليات املتحدة تويل مع �شركائها يف جمل�س التعاون
اهتماماً بالغاً مبنطقة ي�سودها ال�سالم واالزدهار ،واهتماماً
�أ�سا�سياً بدعم اال�ستقالل ال�سيا�سي و�سالمة �أرا�ضي �شركائها
يف جمل�س التعاون لتكون �آمنة من العدوان اخلارجي� .إن
�سيا�سة الواليات املتحدة با�ستخدام كافة عنا�صر القوة
حلماية م�صاحلنا الرئي�سية امل�شرتكة يف منطقة اخلليج
وردع ومواجهة �أي عدوان خارجي �ضد حلفائها و�شركائها،
كما فعلت يف حرب اخلليج ،هي �أمر ال يقبل الت�شكيك� .إن
الواليات املتحدة على ا�ستعداد للعمل �سوياً مع دول جمل�س
التعاون لردع والت�صدي لأي تهديد خارجي يتعار�ض مع
ميثاق الأمم املتحدة ل�سالمة �أرا�ضي �أي من دول جمل�س
التعاون .ويف حال وقوع مثل هذا العدوان �أو التهديد به ،فان
الواليات املتحدة على ا�ستعداد للعمل على وجه ال�سرعة
مع �شركائها يف جمل�س التعاون لتحديد الإج��راء املنا�سب
الواجب اتخاذه با�ستخدام كافة ال�سبل املتاحة ،مبا يف ذلك
�إمكانية ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،للدفاع عن �شركائها يف

جمل�س التعاون .وكما حدث يف عملية (عا�صفة احلزم) ف�إن
دول جمل�س التعاون �ستقوم بالت�شاور مع الواليات املتحدة
عند التخطيط لعمل ع�سكري خارج حدودها ،خا�صة عند
طلبها مل�ساعدة الواليات املتحدة فيه.
وب��ه��ذه ال���روح ،وان��ط�لاق��اً م��ن م��ب��ادئ (منتدى التعاون
الإ�سرتاتيجي) بني الواليات املتحدة وجمل�س التعاون،
بحث ال��ق��ادة ت�أ�سي�س �شراكة �إ�سرتاتيجية جديدة بني
الواليات املتحدة وجمل�س التعاون ،لتعزيز عملهم الهادف
�إىل حت�سني التعاون الدفاعي والأمني ،خا�صة فيما يتعلق
ب�سرعة الإم���داد بالأ�سلحة ،ومكافحة الإره���اب ،والأم��ن
البحري ،والأم���ن الإل��ك�تروين ،وال��دف��اع �ضد ال�صواريخ
البالي�ستية .كما ا�ستعر�ضوا و�ضع املفاو�ضات بني جمموعة
 1+5و�إي��ران ،و أ�ك��دوا على �أن اتفاقاً �شام ًال يتيح الرقابة
والتحقق ويبدد كافة املخاوف الإقليمية والدولية ب�ش�أن
برنامج �إيران النووي �سيخدم امل�صالح الأمنية لدول جمل�س
التعاون والواليات املتحدة واملجتمع الدويل على حد �سواء.
تعار�ض الواليات املتحدة ودول جمل�س التعاون و�ستعمل
معاً للت�صدي لأي �أن�شطة �إيرانية تزعزع اال�ستقرار يف
املنطقة ،وت�شدد على �ضرورة �أن تتعاون �إيران يف املنطقة
وف��ق��اً مل��ب��ادئ ح�سن اجل���وار وع��دم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية واح�ترام �سالمة الأرا�ضي مبا يتفق مع القانون
ال��دويل وميثاق الأمم املتحدة ،و�ضرورة �أن تقوم �إي��ران
باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع
جريانها بالطرق ال�سلمية.
قرر القادة تعزيز التعاون بينهم ملكافحة الإرهاب ومواجهة
التهديدات امل�شرتكة ،خا�صة تنظيمي داع�ش والقاعدة،
وردع و�إحباط الهجمات الإرهابية مع الرتكيز على حماية
البنية التحتية الأ�سا�سية وتعزيز �أمن احلدود والطريان،
ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،و�إيقاف املقاتلني
الأجانب ،ومكافحة التطرف العنيف بكافة �أ�شكاله.
بحث القادة �أف�ضل ال�سبل ملعاجلة ال�صراعات الإقليمية
والتخفيف من حدة التوترات املتنامية .ويف هذا ال�سياق
بحث القادة �أك�ثر ال�صراعات ح��دة يف املنطقة ،مبا فيها
�سوريا ،وال��ع��راق ،واليمن ،وليبيا ،وما ميكن القيام به
حللها .واتفقوا على جمموعة من املبادئ ،مبا فيها الإدراك
امل�شرتك ب�أنه لي�س هناك من حل ع�سكري لل�صراعات الأهلية
امل�سلحة يف املنطقة والتي ال ميكن حلها �إال عرب ال�سبل
ال�سيا�سية وال�سلمية ،واحرتام �سيادة كافة الدول ،وعدم

التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،واحلاجة لوجود حكومة
ت�شمل كافة املكونات يف املجتمعات التي تعاين من مثل هذه
ال�صراعات ،وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الإن�سان.
يف ال�ش�أن اليمني� ،شددت دول جمل�س التعاون والواليات
املتحدة على �ضرورة بذل جهود جماعية ملواجهة تنظيم
القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية ،م�ؤكدين على احلاجة
لالنتقال ال�سريع م��ن العمليات الع�سكرية �إىل العملية
ال�سيا�سية من خالل م�ؤمتر الريا�ض حتت رعاية جمل�س
التعاون ومفاو�ضات ت�شرف عليها الأمم املتحدة على
�أ�سا�س امل��ب��ادرة اخلليجية وخم��رج��ات احل��وار الوطني
ال�شامل وق����رارات جمل�س الأم���ن ذات ال�صلة .و أ�خ���ذ ًا
باالعتبار االحتياجات الإن�سانية للمدنيني ،رحب اجلانبان
ببدء الهدنة الإن�سانية ملدة خم�سة أ�ي��ام لت�سهيل تو�صيل
م�ساعدات الإغاثة لكافة املحتاجني ،وعربوا عن الأمل ب�أن
تتطور الهدنة لوقف �إطالق نار م�ستدام ملدة �أطول .و�أعرب
اجلانبان عن تقديرهما للمنحة ال�سخية البالغة  274مليون
دوالر التي قدمتها اململكة العربية ال�سعودية ملتطلبات
اال�ستجابة الإن�سانية ل�ل�أمم املتحدة يف اليمن .و أ�ك��دت
الواليات املتحدة جمدد ًا التزامها ،بال�شراكة مع دول جمل�س
التعاون وغريها من �أع�ضاء املجتمع الدويل ،بال�سعي ملنع
تزويد قوات احلوثيني وحلفائهم بالأ�سلحة والذي يتعار�ض
مع قرار جمل�س الأمن رقم .2216
أ�ك��دت دول جمل�س التعاون وال��والي��ات املتحدة التزامها
مب�ساعدة احلكومة العراقية والتحالف الدويل يف قتالهم �ضد
تنظيم داع�ش ،وعربوا عن �أهمية تعزيز الروابط بني دول
جمل�س التعاون واحلكومة العراقية على �أ�س�س مبادئ ح�سن
اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية واحرتام �سيادة
الدولة .كما حث اجلانبان احلكومة العراقية على حتقيق
م�صاحلة وطنية حقيقية من خالل النظر ب�صورة عاجلة يف
التظلمات امل�شروعة لكافة مكونات املجتمع العراقي ،وذلك
بتنفيذ الإ�صالحات التي مت االتفاق عليها ال�صيف املا�ضي،
والت�أكد من �أن كافة اجلماعات امل�سلحة تعمل حتت �سيطرة
�صارمة من قبل الدولة العراقية.
�أكد القادة التزامهم بالعمل نحو التو�صل �إىل حل �سيا�سي
م�ستدام يف �سوريا ينهي احلرب وي�ؤ�س�س حلكومة �شاملة
حتمي الأقليات العرقية والدينية وحتافظ على م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،م�ؤكدين �أن الأ���س��د قد فقد �شرعيته ول��ن يكون
له دور يف م�ستقبل �سوريا .و أ�ي���دوا بقوة ب��ذل املزيد من

اجلهود لتقوي�ض وتدمري تنظيم داع�ش ،وحذروا من ت�أثري
اجلماعات املتطرفة الأخرى ،كالن�صرة التي متثل خطر ًا على
ال�شعب ال�سوري وعلى املنطقة واملجتمع الدويل .و�أعربوا
عن قلقهم العميق ب�شان ا�ستمرار تردي الو�ضع الإن�ساين يف
�سوريا و�إدانتهم منع توزيع امل�ساعدات على ال�سكان املدنيني
من قبل نظام الأ�سد �أو �أي طرف �آخر.
قرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول
اتفاق تقا�سم ال�سلطة وفق مقرتحات الأمم املتحدة والرتكيز
على مكافحة الوجود املتنامي للإرهاب يف البالد.
�أكدت دول جمل�س التعاون والواليات املتحدة بقوة على
�ضرورة ت�سوية ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي على
�أ�سا�س اتفاق �سالم ع��ادل و�شامل ودائ��م ي���ؤدي �إىل �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة وموحدة ،تعي�ش جنباً �إىل جنب
مع �إ�سرائيل يف �أمن و�سالم .ولتحقيق ذلك الهدف� ،شددت
الواليات املتحدة ودول جمل�س التعاون على �أهمية مبادرة
ال�سالم العربية لعام  2002واحلاجة املا�سة لأن يظهر طرفا
ال�صراع ،من خالل �سيا�ساتهما و�أفعالهما ،تقدماً حقيقياً
حلل الدولتني .وق��ررت دول جمل�س التعاون والواليات
املتحدة موا�صلة العمل معاً للم�ضي قدماً بهذا اخل�صو�ص،
وتعهدت مبوا�صلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة بحيث
ت�شمل التعهدات التي التزمت بها يف م�ؤمتر القاهرة يف �أكتوبر
.2014
�أعرب القادة عن قلقهم ب�ش�أن الت�أخري يف انتخاب رئي�س جديد
للبنان ونا�شدوا كافة الأطراف للعمل على تقوية م�ؤ�س�سات
الدولة اللبنانية ،م�ؤكدين على �أهمية حترك الربملان اللبناين
النتخاب رئي�س للجمهورية اللبنانية وفق الد�ستور .و�أكدوا
ت�صميمهم على دعم احلكومة اللبنانية يف ت�صديها لتنظيمي
داع�ش والن�صرة اللذين يهددان �أمن وا�ستقرار لبنان.
تعهد القادة بتوطيد العالقات الأمريكية اخلليجية ب�ش�أن
هذه الق�ضايا وغريها من الق�ضايا الأخ��رى من �أجل بناء
�شراكة �إ�سرتاتيجية قوية ودائ��م��ة و�شاملة تهدف �إىل
تعزيز اال�ستقرار واالزده��ار الإقليميني .واتفقوا على عقد
اجتماعهم القادم يف عام  ،2016بهدف التقدم والبناء على
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني جمل�س التعاون والواليات
املتحدة الأمريكية التي مت الإع�ل�ان عنها ي��وم اجلمعة
 26رجب 1436هـ املوافق  15مايو 2015م.

UM AL -QURA

األخبــــــار

93

الجمعة  4شعبان  1436هـ  22مايو  2015م

ال�سنة  93العدد 4567

67

مبنا�سبة يوم اال�ستقالل وذكرى الد�ستور

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان رئي�س
الباراغواي وملك الرنويج
الرياض  -واس
بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�ش��ريفني امللك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز �آل �س��عود
حفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س هورا�س��يو كارتي���س رئي���س
جمهوري��ة الباراغواي ،مبنا�س��بة ذكرى يوم اال�س��تقالل لب�لاده .و�أعرب
امللك املفدى با�س��مه وا�سم �ش��عب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن
�أ�ص��دق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�س��عادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية الباراغواي ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبع��ث حفظ��ه اهلل ،برقية تهنئة جلالل��ة امللك هارال��د اخلام�س ملك مملكة

الرنوي��ج ،مبنا�س��بة ذكرى ي��وم الد�س��تور لب�لاده .و�أعرب املل��ك املفدى
با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن �أ�صدق التهاين
و�أطيب التمنيات بال�ص��حة وال�س��عادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب مملكة
الرنويج ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كم��ا بع��ث �ص��احب ال�س��مو امللكي الأم�ير حممد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز
�آل �س��عود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزي��ر الداخلي��ة
حفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س هورا�س��يو كارتي���س رئي���س
جمهورية الباراغواي ،مبنا�س��بة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده .وعرب �سمو

ويل العه��د ع��ن �أبلغ التهاين و�أطيب التمنيات مبوفور ال�ص��حة وال�س��عادة
لفخامت��ه ،وحلكوم��ة و�ش��عب جمهوري��ة الباراغواي ال�ص��ديق املزيد من
الرقي واالزدهار.
وبع��ث حفظ��ه اهلل ،برقية تهنئة جلالل��ة امللك هارال��د اخلام�س ملك مملكة
الرنويج ،مبنا�سبة ذكرى يوم الد�ستور لبالده.
و�أعرب �س��مو ويل العهد عن �أبلغ التهاين و�أطيب التمنيات مبوفور ال�صحة
وال�س��عادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب مملكة الرنويج ال�صديق املزيد من
الرقي واالزدهار.

ويل العهد يت�سلم ر�سالة خلادم احلرمني ال�شريفني من رئي�س �سريالنكا
الرياض  -واس
ت�سلم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن نايف بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية حفظه اهلل ،ر�سالة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود رعاه اهلل ،من فخامة الرئي�س
مايرثيباال �سريي�سينا رئي�س جمهورية �سريالنكا .وقام
بت�سليم الر�ساله معايل وزير التنمية ل�ش�ؤون املدن املبعوث
اخلا�ص لفخامة رئي�س جمهورية �سريالنكا ر�ؤوف حكيم،
خالل ا�ستقبال �سموه له يف مكتبه بق�صر اليمامة يوم الإثنني
 29رجب 1436هـ املوافق  18مايو 2015م .كما نقل معاليه

بحثا امل�ستجدات الإقليمية والدولية

ويل ويل العهد يتلقى ات�صاال ًهاتفياً من وزير
الدفاع الأمريكي
الرياض  -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 الإثنني  29رجب 1436هـ املوافق
 18مايو 2015م ،من معايل وزير الدفاع الأمريكي �آ�شتون كارتر .وجرى خالل االت�صال بحث جممل
الأو�ضاع الراهنة يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

حتيات وتقدير فخامة رئي�س جمهورية �سريالنكا خلادم
احلرمني ال�شريفني ول�سمو ويل العهد ،فيما حمله �سموه
حتياته وتقديره لفخامته.
ح�ضر اال�ستقبال معايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن
�أحمد اجلبري ،و�سفري جمهورية �سريالنكا لدى اململكة حممد
ح�سني حممد .وكان معايل وزير التنمية ل�ش�ؤون املدن املبعوث
اخلا�ص لرئي�س جمهورية �سريالنكا ر�ؤوف حكيم قد و�صل �إىل
الريا�ض الليلة املا�ضية حيث كان يف ا�ستقباله مبطار امللك
خالد الدويل معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الدكتور
ن��زار م��دين ,و�سفري جمهورية �سريالنكا لدى اململكة حممد
ح�سني حممد ,ومندوب من املرا�سم امللكية.
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املليك يوافق على �ضم الطلبة والطالبات ال�سعوديني
الدار�سني على ح�سابهم يف اجلامعات الأمريكية بالبعثة
وزير الدفاع ،ب�ض��م الطلبة والطالبات ال�س��عوديني الدار�س�ين على

الرياض  -واس

�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ح�سابهم اخلا�ص يف اجلامعات الأمريكية مكتملي ال�شروط بالبعثة،
�آل �س��عود حفظ��ه اهلل ،عل��ى ما رفعه �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري وف��ق �ض��وابط وا�ش�تراطات االبتع��اث ،والذي��ن ب��د�أوا الدرا�س��ة
حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء الأكادميية ،وتغطية تكاليف ف�صلني درا�سيني قادمني لدرا�سة اللغة
وزير الداخلية ،و�ص��احب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن لكافة الطالب والطالبات ال�س��عوديني ،الذين بد�أوا درا�س��ة اللغة يف
عبدالعزي��ز ،ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي�س جمل���س الوزراء اجلامعات واملعاهد يف الواليات املتحدة الأمريكية.

ويل العهد وويل ويل العهد يلتقيان الرئي�س الأمريكي

واشنطن  -واس
التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن ن��اي��ف بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الداخلية ،بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع حفظهما اهلل ،ي��وم الأرب��ع��اء
 24رجب 1436هـ املوافق  13مايو 2015م ،فخامة الرئي�س
ب��اراك اوباما رئي�س ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،يف مقر
البيت الأبي�ض بوا�شنطن .ويف بداية اللقاء رح��ب فخامة
الرئي�س باراك �أوباما ب�سمو ويل العهد ،و�سمو ويل ويل العهد،
م�ؤكد ًا �أهمية هذا اللقاء الذي ي�سبق اجتماع قادة دول جمل�س
التعاون اخلليجي مع فخامته يف كامب ديفيد ،لبحث العالقات
بني البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب بحث �أزمة اليمن وهدنة وقف
�إطالق النار ،والوقوف مع احلكومة ال�شرعية يف اليمن ،عالوة
على �إ�سهامات اململكة يف الت�صدي لتنظيم داع�ش الإرهابي� ،أو�سع يف االجتماع املرتقب .ونوه فخامته مبتانة العالقات
وبحث ملفات الأزمة يف العراق و�سوريا ،التي �ستناق�ش ب�شكل اال�سرتاتيجية والتاريخية بني البلدين ال�صديقني ،وحر�صهما

الثنائي القائم بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة الأمريكية من �أجل العمل �سوياً ملكافحة الإره��اب،
مثمناً يف ه��ذا ال�صدد اجل��ه��ود الكبرية التي يبذلها �سمو
ويل العهد يف ذلك املجال .ومن جانبه ،نقل �سمو ويل العهد خالل
اللقاء حتيات وتقدير خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود لفخامة الرئي�س الأمريكي ،فيما �أبدى
فخامته ل�سمو ويل العهد نقل حتياته وتقديره خلادم احلرمني
ال�شريفني .و�أكد �سمو ويل العهد �أهمية العالقات الثنائية بني
اململكة و�أمريكا ،و�سبل دعمهما وتعزيزها يف خمتلف املجاالت
التي تعود خلدمة م�صالح البلدين واملنطقة.
ح�ضر اللقاء معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور
�سعد بن خالد اجل�بري ،ومعايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير
الثقافة والإعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي ،ومعايل وزير
على بذل املزيد من العمل من �أجل تكري�سها وتعزيزها على اخلارجية الأ�ستاذ ع��ادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل رئي�س
خمتلف ال�صعد .وتناول فخامته يف ثنايا حديثه التعاون اال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان.

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س جهاز املخابرات الأمريكية

ويل ويل العهد يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

واشنطن  -واس
ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأمري حممد ب��ن نايف بن عبدالعزي��ز ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلي��ة حفظ��ه اهلل ،يف مق��ر �إقام��ة �س��موه بالواليات املتح��دة الأمريكية ي��وم الأربع��اء  24رجب 1436ه��ـ املوافق
 13ماي��و 2015م ،مع��ايل رئي�س جه��از املخابرات الأمريكية جون برين��ان والوفد املرافق له .وجرى خالل اال�س��تقبال
ا�ستعرا�ض املو�ضوعات الأمنية ذات العالقة بني البلدين ال�صديقني.
ح�ضر اال�ستقبال معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو
جمل�س الوزراء الدكتور �سعد بن خالد اجلربي ،ومعايل رئي�س اال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان.

واشنطن  -واس
التقى �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن �س��لمان بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
ي��وم الأربع��اء  24رجب 1436ه��ـ املوافق  13مايو 2015م ،مع��ايل وزير الدفاع الأمريكي �آ�ش��تون كارتر ،وذلك مبق��ر وزارة الدفاع
بوا�ش��نطن .وقد �أقيمت ل�س��مو ويل ويل العهد فور و�ص��وله البنتاجون مرا�س��م ا�س��تقبال ر�س��مية .وعقد الأمري حممد بن �سلمان ووزير
الدف��اع الأمريك��ي اجتماع��اً جرى خالله بحث �أوجه التعاون الوثي��ق بني اململكة والواليات املتحدة الأمريكية ،وخا�ص��ة يف املجاالت
الدفاعية ،و�سبل دعمها وتعزيزها ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.
ح�ض��ر اللقاء معايل وزير اخلارجية الأ�س��تاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل مدير عام مكتب �س��مو وزير الدفاع الأ�س��تاذ فهد بن حممد
العي�سى ،وامللحق الع�سكري ال�سعودي يف وا�شنطن العميد طيار ركن يو�سف بن حمود احلربي ،وعدد من امل�س�ؤولني يف البلدين.
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