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الثمن  3رياالت �سعودية

املليك ي�أمر بتخ�صي�ص  274مليون دوالر لأعمال الإغاثة الإن�سانية يف اليمن

خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل رئي�س وزراء
لبنان الأ�سبق
الرياض  -واس
ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل ،يف مكتبه بق�صر اليمامة يوم الإثنني
 01رجب 1436هـ املوافق � 20إبريل 2015م،
دولة رئي�س وزراء لبنان الأ�سبق �سعد
احلريري .وعرب دولته خالل اال�ستقبال عن
ال�شكر خلادم احلرمني ال�شريفني على حر�ص
اململكة على �أمن لبنان وا�ستقراره ،وعلى ما
قدمته من دعم للجي�ش اللبناين لزيادة درجة
جاهزيته وقوته ملواجهة الإرهاب والدفاع
عن حدود لبنان ،وت�سلم اجلي�ش اليوم �أوىل
امل�ساعدات الع�سكرية �ضمن م�ساعدات قيمتها
رئي�س جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو
 3مليارات دوالر.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل ويل جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد
مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء العيبان.

جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

قرار جمل�س الأمن يج�سد جدية املجتمع الدويل بالوقوف �إىل جانب
ال�شعب اليمني وت�أييده لعا�صفة احلزم
الرياض  -واس
ر�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،اجلل�سة التي
عقدها جمل�س ال��وزراء ،بعد ظهر يوم الإثنني
 1رجب 1436هـ املوافق � 20إبريل 2015م ،يف
ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف ب��داي��ة اجلل�سة� ،أط��ل��ع خ���ادم احلرمني
ال�شريفني املجل�س على مباحثاته مع جاللة
امللك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين ،وفحوى االت�صال الهاتفي الذي تلقاه
من فخامة الرئي�س عمر ح�سن الب�شري رئي�س
جمهورية ال�سودان ،واالت�صاالت التي �أجراها
�أيده اهلل ،مع كل من فخامة الرئي�س �شي بينغ
رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،وفخامة

الرئي�س باراك �أوباما رئي�س الواليات املتحدة ا�ستقباله لرئي�س وزراء والية بافاريا الأملانية
الأمريكية ،وفخامة الرئي�س فران�سوا هوالند هور�ست �سيهوفر ،ومبعوث اللجنة الرباعية
رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ،ودول��ة رئي�س لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط توين بلري.
ال���وزراء الربيطاين ديفيد ك��ام�يرون ،وكذلك
التفاصيل ص2
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خادم احلرمني ال�شريفني يتلقى
برقية من الرئي�س اليمني
الرياض  -واس
�أع��رب فخام��ة الرئي���س عبد رب��ه من�صور
ه��ادي رئي���س اجلمهوري��ة اليمني��ة ،ع��ن
�شكره لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل،
لتخ�صي�صه مبلغ  274مليون دوالر لأعمال
الإغاثة الإن�ساني��ة يف اليمن من خالل الأمم
املتح��دة ،ووقوفه �إىل جان��ب �أبناء ال�شعب
اليمني وم�ساندتهم لتجاوز حمنته احلالية.
وقال فخامة الرئي�س اليمني يف برقية بعثها
يوم ال�سب��ت  29جمادى الآخ��رة 1436هـ
املوافق � 18إبريل 2015م ،خلادم احلرمني
ال�شريف�ين� :إن ا�ستجاب��ة خ��ادم احلرم�ين
ال�شريف�ين ال�سريعة ملنا�شدة الأمم املتحدة
لتوف�ير االحتياج��ات الإن�ساني��ة لل�شع��ب
اليمني ت�ؤك��د حر�ص��ه ال�شخ�صي وحر�ص

اململك��ة العربية ال�سعودي��ة ووقوفها التام
�إىل جان��ب ال�شع��ب اليمني الذي ب��د�أ يعاين
من �أو�ضاع �إن�سانية �صعبة و�شح يف الغذاء
وال��دواء وم�ستلزم��ات احلي��اة اليومي��ة
م��ن كهرباء وم��اء وم�شتق��ات نفطية نتيجة
انق�لاب امللي�شي��ات احلوثي��ة وع�صاب��ة
�صالح على ال�شرعية الد�ستورية .و�أ�ضاف
الرئي���س اليمن��ي� :إن ال�شع��ب اليمن��ي ل��ن
ين�س��ى مواقف خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني
و�أياديه البي�ضاء التي تعمل على االنت�صار
لإرادة احلي��اة احل��رة والكرمي��ة والعمل
على التخفيف من معان��اة ال�شعب اليمني.
و�أ�شار �إىل �أن عالقات الأخوة بني ال�شعبني
اليمن��ي وال�سع��ودي �ضارب��ة يف ج��ذور
التاري��خ و�أنه��ا عالق��ات را�سخ��ة ارتبطت
بو�شائج �أخوية وتاريخية وجغرافية.

املليك يجري ات�صاالت هاتفية
بقادة عدد من الدول ال�صديقة
الرياض  -واس
�أج��رى خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين
املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود
حفظ��ه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفي��اً ي��وم اخلمي�س
 27جم��ادى الآخ��رة 1436ه��ـ املواف��ق
� 16إبري��ل 2015م ،بدول��ة رئي���س ال��وزراء
الربيطاين ديفيد كامريون .ومت خالل االت�صال
ا�ستعرا���ض العالق��ات الثنائي��ة ب�ين البلدين
ال�صديق�ين ،بالإ�ضاف��ة �إىل الأح��داث عل��ى
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
و�أج��رى حفظ��ه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفي��اً ي��وم
اجلمعة  28جمادى الآخرة 1436هـ املوافق
� 17إبريل 2015م ،بفخامة الرئي�س �شي جني
بينغ رئي�س جمهورية ال�ص�ين ال�شعبية .ومت
خالل االت�ص��ال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
ب�ين البلدي��ن ال�صديق�ين ،وجمم��ل الأو�ضاع
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
و�أجرى رعاه اهلل ،ات�صا ًال هاتفياً اليوم نف�سه،

37

بفخامة الرئي�س باراك �أوباما رئي�س الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة .ومت خ�لال االت�ص��ال
ا�ستعرا���ض العالق��ات الثنائي��ة ب�ين البلدين
ال�صديق�ين ،وجممل الأو�ضاع على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية.
و�أج��رى رع��اه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفي��اً ي��وم
ال�سبت  29جم��ادى الآخرة 1436هـ املوافق
� 18إبريل 2015م ،بفخامة الرئي�س فران�سوا
هوالن��د رئي���س اجلمهوري��ة الفرن�سي��ة .ومت
خالل االت�ص��ال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
ب�ين البلدي��ن ال�صديق�ين ،وجمم��ل الأو�ضاع
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
كم��ا �أج��رى حفظ��ه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفي��اً
ي��وم الإثن�ين  1رج��ب 1436ه��ـ املواف��ق
� 20إبري��ل 2015م ،بفخامة الرئي�س فالدميري
بوت�ين رئي�س رو�سي��ا االحتادي��ة .ومت خالل
االت�ص��ال ا�ستعرا���ض العالق��ات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني ،وتطورات الأو�ضاع على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
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جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

قرار جمل�س الأمن يج�سد جدية املجتمع الدويل بالوقوف �إىل جانب ال�شعب
اليمني وت�أييده لعا�صفة احلزم

املجل�س يرفع
ال�شكر والتقدير
خلادم احلرمني
ال�شريفني
على �أمره
بتخ�صي�ص 274
مليون دوالر
لأعمال الإغاثة
الإن�سانية يف
اليمن

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
 1رجب 1436هـ املوافق � 20إبريل 2015م،
يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف بداية اجلل�سة� ،أطلع خ��ادم احلرمني
ال�شريفني املجل�س على مباحثاته مع جاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين ،وفحوى االت�صال الهاتفي الذي
تلقاه من فخامة الرئي�س عمر ح�سن الب�شري
رئي�س جمهورية ال�سودان ،واالت�صاالت التي
�أجراها �أيده اهلل ،مع كل من فخامة الرئي�س
�شي بينغ رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية،
وفخامة الرئي�س باراك �أوباما رئي�س الواليات
املتحدة الأمريكية ،وفخامة الرئي�س فران�سوا
هوالند رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ،ودولة
رئي�س ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون،
وكذلك ا�ستقباله لرئي�س وزراء والية بافاريا
الأملانية هور�ست �سيهوفر ،ومبعوث اللجنة
الرباعية لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط توين بلري.
و�أو���ض��ح م��ع��ايل وزي���ر الثقافة والإع�ل�ام،
الدكتور عادل بن زيد الطريفي يف بيانه لوكالة
الأنباء ال�سعودية ،عقب اجلل�سة� ،أن جمل�س
الوزراء ا�ستعر�ض بعد ذلك تطور الأحداث
يف املنطقة والعامل ،ومنها جمريات الأو�ضاع
على ال�ساحة اليمنية واجل��ه��ود الدولية
ب�ش�أنها ،ورحب يف هذا ال�سياق بالقرار رقم
 2216ب�ش�أن اليمن الذي تبناه جمل�س الأمن
ال��دويل حتت البند ال�سابع من ميثاق الأمم
املتحدة ب�أغلبية �أربعة ع�شر �صوتاً ،وعده
جم�سد ًا لإرادة املجتمع ال���دويل وجديته
للوقوف �إىل جانب ال�شعب اليمني ،ور�سالة
قوية للمتمردين احلوثيني ،وميثل �إق��رار ًا
من املجتمع ال��دويل بالت�أييد ملوقف اململكة
ودول التحالف ،وت�أييد ًا لعا�صفة احلزم التي
تقوم بها هذه الدول ن�صرة لل�شعب اليمني
وا�ستجابة لنداء الرئي�س عبدربه من�صور
هادي.
ورفع جمل�س الوزراء ال�شكر والتقدير خلادم
احلرمني ال�شريفني على �أمره بتخ�صي�ص مبلغ
 274مليون دوالر لأعمال الإغاثة الإن�سانية
يف اليمن من خالل الأمم املتحدة ،ا�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية لل�شعب اليمني التي

ت�ضمنتها منا�شدة الأمم املتحدة.
ويف ال�ش�أن املحلي ن��وه املجل�س باملعر�ض
وامل���ؤمت��ر ال���دويل للتعليم ال��ع��ايل يف دورت��ه
ال�ساد�سة ال��ذي نظمته حت��ت رع��اي��ة خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني وزارة التعليم حتت
ع��ن��وان رئ��ي�����س “جامعة ال��ق��رن ال��واح��د
والع�شرين” ،وما ت�ضمنه من ندوات وور�ش
عمل مب�شاركة  437جامعة حملية وعاملية،
كما �أك��د �أن رعاية �سمو ويل العهد لأعمال
“منتدى ومعر�ض جامعة تخرتع” ،الذي
نظمته جامعة امللك �سعود ،يج�سد االهتمام
الكبري للعلم واملعرفة ور�ؤية القيادة الر�شيدة
يف تطوير منظومة التعليم اجلامعي والبحث
العلمي .كما نوه املجل�س بنيل اململكة املركز
ال�سابع ع�شر يف قائمة الدول الرائدة يف جمال
التجارة العاملية ،حيث �شهدت �صادراتها
خالل العام املا�ضي زيادة بلغت  ،%7وازدادت
وارداتها بن�سبة  ،%17وذلك وفقاً ملا �أعلنه
تقرير منظمة التجارة العاملية حول اجتاهات
التجارة العاملية.
و�أف��اد معايل الدكتور عادل بن زيد الطريفي
�أن جمل�س ال��وزراء اطلع على املو�ضوعات
امل��درج��ة على ج��دول �أع��م��ال جل�سته ،ومن
بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف
درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهت �إليه كل من
اللجنة العامة ملجل�س الوزراء وهيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها ،وقد انتهى املجل�س
�إىل ما يلي:
اعتماد حساب ختامي
�أو ًال :واف��ق جمل�س ال����وزراء على اعتماد

مذكرة تعاون مع اليابان
ثالثاً :بعد االطالع على ما رفعه معايل وزير
االقت�صاد والتخطيط ،وبعد النظر يف قرار
جمل�س ال�شورى رق��م (  )18 /28وتاريخ
1436 /5 /11ه����ـ ،ق��رر جمل�س ال���وزراء
امل��واف��ق��ة على م��ذك��رة ت��ع��اون ب�ين وزارة
االقت�صاد والتخطيط يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ووزارة االقت�صاد والتجارة
وال�صناعة اليابانية ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1435 /7 /5هـ.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
ومن �أبرز مالمح هذه املذكرة:
 -1تبادل املعلومات والوثائق واخلربات يف
احل�ساب اخلتامي للهيئة العامة لل�سياحة جمال التحول �إىل جمتمع املعرفة واالقت�صاد
والآثار للعام املايل (1435 /1434هـ).
القائم عليها.
 -2درا�سة جماالت التعاون املمكنة واختيار
عالقات قضائية مع المملكة ال�ب�رام���ج وامل�����ش��اري��ع امل���درج���ة يف وثيقة
المتحدة
اال�سرتاتيجية ال�سعودية ووثائق تنفيذها.
ثانياً :بعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم
( )13 /19وتاريخ 1436 /4 /21ه��ـ ،قرر
تعيينات
جمل�س الوزراء املوافقة على مذكرة تفاهم يف راب��ع��اً :واف��ق جمل�س ال����وزراء على تعيينات
جمال العالقات الق�ضائية بني وزارة العدل يف باملرتبة اخلام�سة ع�شرة وال��راب��ع��ة ع�شرة
اململكة العربية ال�سعودية ووزارة العدل يف ووظيفة (وزير مفو�ض) ،وذلك على النحو التايل:
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا  -1تعيني عبدالعزيز ب��ن راج���ح ب��ن حمد
ال�شمالية ،املوقع عليها يف مدينة الريا�ض ال��راج��ح ،على وظيفة (م�ست�شار �إداري)
بتاريخ 1435 /11 /15هـ.
باملرتبة اخلام�سة ع�شرة بوزارة العمل.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
 -2تعيني ح�سن بن حممود بن ح�سن الفاخري،
ومن �أبرز مالمح هذه املذكرة:
على وظيفة (وكيل الوزارة لل�صحة العامة)
 -1يعمل الطرفان على تعزيز وتو�سيع نطاق باملرتبة اخلام�سة ع�شرة بوزارة ال�صحة.
التعاون الق�ضائي بينهما يف �إطار اخت�صا�ص  -3ت��ع��ي�ين ���س��ام��ي ب��ن حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل
�صالحيات كل منهما ووفق �أولويات التعاون ال�سدحان ،على وظيفة (وزير مفو�ض) بوزارة
التي ي�ضعانها.
اخلارجية.
 -2يلتزم الطرفان بتنمية التعاون يف عدد  -4تعيني �سعد بن نا�صر بن جمل بن �شري،
م��ن امل��ج��االت وم��ن بينها :ت��ب��ادل الن�شرات على وظيفة (م�ست�شار �أمني) باملرتبة الرابعة
واملطبوعات والبحوث واملعلومات املتعلقة ع�شرة ب�إمارة منطقة الريا�ض.
بالنظم الق�ضائية و�إدارة الق�ضاء و�أ�ساليب  -5تعيني حممد بن عي�سى بن علي احلماد،
ممار�سة العمل الق�ضائي ،و�إقامة الندوات على وظيفة (م�ست�شار مايل) باملرتبة الرابعة
واملحا�ضرات بق�صد تبادل اخلربات واالطالع ع�شرة بوزارة املالية.
على امل�ستجدات يف احل��ق��ل الق�ضائي بني
تقرير سنوي
البلدين ،والعمل على تعزيز ال��ت��ع��اون يف
التدريب ونقل اخلربات القانونية املهنية بني كما اطلع جمل�س ال��وزراء على تقرير �سنوي
اخل�براء القانونيني يف كال البلدين لتعزيز للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد للعام املايل
القدرة على ممار�سة مهنة املحاماة على نطاق (1433 /1432ه��ـ) ،وقد �أحاط املجل�س علماً
مبا جاء فيه ،ووجه حياله مبا ر�آه.
عاملي.
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خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل وزير ال�صحة املكلف ور�ؤ�ساء ومديري القطاعات
ال�صحية يف اململكة
الرياض  -واس
ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل ���س��ع��ود حفظه اهلل ،يف ق�صر ال��ي��م��ام��ة ي���وم ال��ث�لاث��اء
 25جمادى الآخ��رة 1436ه��ـ املوافق � 14إبريل 2015م،
معايل وزي��ر ال�صحة املكلف الأ�ستاذ حممد بن عبدامللك
�آل ال�شيخ ،ور�ؤ�ساء ومديري القطاعات ال�صحية وكبار
امل�س�ؤولني واملهتمني واملعنيني باملجال ال�صحي يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص يف خمتلف مناطق اململكة ،الذين قدموا
لل�سالم عليه رعاه اهلل.
ويف بداية اال�ستقبال ت�شرف اجلميع بال�سالم على خادم
احلرمني ال�شريفني �أي��ده اهلل .ثم �أن�صت اجلميع �إىل تالوة
�آيات من الذكر احلكيم .بعد ذلك �ألقى معايل وزير ال�صحة
املكلف الأ�ستاذ حممد بن عبدامللك �آل ال�شيخ كلمة� ،أعرب
خاللها با�سمه وا�سم من�سوبي القطاع ال�صحي باململكة عن
ال�شكر والتقدير خل��ادم احلرمني ال�شريفني على التقائه
�أي��ده اهلل ،بهم ،واال�ستماع �إىل توجيهاته الكرمية .و�أك��د
معاليه حر�صهم على خدمة املواطنني واملقيمني وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات يف الرعاية ال�صحية لهم� ،سائ ًال اهلل القدير �أن
يوفقهم لأداء مهامهم بكل اقتدار ،و�أن يكونوا عند ح�سن الظن
بهم .عقب ذلك وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود رعاه اهلل ،الكلمة التالية :ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته ،ي�سعدين يف هذا اليوم املبارك �أن �أقابلكم

و�أراكم ،واحلمد هلل الآن يف بلدنا من كل الكفاءات العلمية،
والأطباء اليوم والطبيبات خري مثال على ذلك ،فاحلمد هلل
كنا يف ال�سابق مع �إخواننا العرب والآخرين ،يجيء �أطباء
ي�سمونهم (الدختور) وبع�ض النا�س ي�سمونهم الدكتور ،من
كان لقبه الدكتور معناه الطبيب قبل ،احلمد هلل الآن �إخواننا
خدمونا وخدموا بلدنا رجالنا ون�ساءنا ،احلمد هلل الآن يف كل
املجاالت منها الطب حينما نرى جمعاً مثل هذا واحلمد هلل
كلهم �أطباء يف خدمة وطنهم و�شعبهم كما نحن كذلك يف دولتنا
هذه مهمتنا ،هذه نعمة من اهلل عز وجل ونتيجة اهتمام الدولة
من عهد امللك عبدالعزيز حتى عهود �أبنائه كلهم �سعود
وفي�صل وخالد وفهد وعبداهلل و�أولياء العهود �سلطان ونايف

رحمهم اهلل اهتموا احلمد هلل بتنمية البلد ،ونتيجة الأمن
واال�ستقرار يف بلدنا احلمد هلل جعل بالدنا و�شعبنا ي�ستفيد من
كل كفاءاته� ،أماكن �أخرى كما تعرفون راحت الكفاءات نتيجة
اخلالفات التي بينهم ،نحن واحلمد هلل جمعتنا كما ترون ال
�إله الإ اهلل حممد ر�سول اهلل ،جمعتنا الوحدة الإ�سالمية التي
قامت عليها هذه الدولة ،وكما قلت و�أقول و�أكرر �أكرب �شرف
لنا هي خدمة احلرمني ال�شريفني وت�أمني الأمن والإمكانيات
للحجاج واملعتمرين والزوار ،وهذا ما هو حا�صل ،وكون ملك
هذه البالد يلقب بخادم احلرمني ال�شريفني هذا �شرف نعتز به
وعنوان لبلدنا ،وبلدنا كما تعرفون منطلق الإ�سالم الذي نزل
بلغة عربية على نبي عربي يف �أر�ض عربية منطلق العروبة،

لكن عزنا باهلل ثم مت�سكنا بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،واحلمد
هلل كما ترون بلدكم يف �أمن وا�ستقرار ورخاء ووحدة حقيقية
بني �أبنائها ،نتيجة كما قلت لكم دولتكم قامت على يدي حممد
بن �سعود الدولة الأوىل ،الدولة الثانية تركي بن عبداهلل �إىل
عبدالعزيز و�أنتم تعرفون تاريخه و�أبناءه من بعده.
و�أق���ول اهلل يوفقنا و�إي��اك��م جميعاً خلدمة ديننا وبالدنا
واحلمد هلل مثل ما قلت لكم حجاج بيت اهلل واملعتمرون
والزوار يف �أمن و�أمان وهذه احلمد هلل نعمة كربى ،ثاين �شيء
قلت و�أكرر مرة ثانية ا�ستفادت بالدنا ودولتنا و�شعبنا من
�أبنائها نتيجة �أن �أبناءها الآن يخدمون يف كل املجاالت ،مع
�أننا ن�شكر �إخواننا من العرب وامل�سلمني وغريهم الذين
ا�شتغلوا معنا وممكن بع�ضهم بقي يف بلدنا �أه ًال و�سه ًال فيه،
هذه بلد الإ�سالم والعروبة� .أرجو لكم التوفيق و�أنا م�سرور
جد ًا �أين �ألقاكم ،واحلمد هلل واهلل يرزقنا �شكر نعمته ويبعد عنا
الغرور ويبعد عنا كل من فيه �سوء لديننا ولبالدنا و�شعبنا،
و�أ�شكركم ،و�إن �شاء نراكم دائماً على خري وبركة ،ولكن
نراكم ك�إخوان و�أبناء لي�س ك�أطباء ..و�شكر ًا.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير مقرن بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز،
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية.

 ..ويبحث تطورات الق�ضية الفل�سطينية
مع توين بلري

 ..وي�ستقبل رئي�س وزراء والية بافاريا
الأملانية

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود حفظه اهلل ،يف مكتب��ه بق�صر اليمامة
ي��وم الأحد  30جمادى الآخرة 1436هـ املواف��ق � 19إبريل 2015م ،مبعوث اللجنة الرباعية لل�سالم يف ال�شرق
الأو�س��ط ت��وين بلري والوفد املرافق ل��ه .وجرى خالل اال�ستقبال بح��ث تطورات الق�ضي��ة الفل�سطينية ،وجهود
وم�ساعي اللجنة يف �سبيل حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل يف املنطقة.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري عبدالعزيز بن عب��داهلل بن عبدالعزيز نائب وزي��ر اخلارجية ،ومعايل
وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان.

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود حفظه اهلل ،يف مكتبه بق�ص��ر اليمامة يوم الأحد
 30جم��ادى الآخرة 1436ه��ـ املوافق � 19إبريل 2015م ،رئي�س وزراء والية بافاري��ا الأملانية هور�ست �سيهوفر والوفد
املرافق له .وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض �آفاق التعاون بني البلدين ،و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء،
و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية ،ومع��ايل وزير الدولة ع�ضو
جمل���س ال��وزراء الدكت��ور م�ساعد بن حممد العيب��ان ،و�سفري �أملانيا ل��دى اململكة بوري�س روغه ،ونائ��ب وزير االقت�صاد
بوالية بافاريا فران�س جوزيف.

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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خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل ملك البحرين
الرياض  -واس
و�صل جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين ،يوم اخلمي�س  27جمادى الآخرة 1436هـ
املوافق � 16إبريل 2015م� ،إىل الريا�ض ،يف زيارة
للمملكة .وكان يف مقدمة م�ستقبليه مبطار قاعدة
الريا�ض اجلوية� ،أخوه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل.
كما كان يف ا�ستقبال جاللة ملك مملكة البحرين
ال�شقيقة� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل
بن بندر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض ،جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ،وال�شيخ حمود حممد بن عبدالرحمن الطبي�شي .بعد ذلك �صافح
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن بن عبداهلل بن حمد �آل خليفة �سفري مملكة البحرين جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة م�ستقبليه،
عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س لدى اململكة ،ومعايل رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير متعب بن عبداهلل

بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن عبداهلل بن
عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية ،ومعايل 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 ،و�أع�ضاء
ال�سفارة البحرينية بالريا�ض .كما �صافح خادم
احلرمني ال�شريفني �أيده اهلل� ،أع�ضاء الوفد املرافق
جلاللة ملك مملكة البحرين .وبعد ا�سرتاحة
ق�صرية يف �صالة الت�شريفات باملطار �صحب خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود� ،أخ���اه جاللة امللك حمد ب��ن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين ،يف موكب ر�سمي �إىل
ق�صر العوجا بالدرعية.

 ..ويقيم م�أدبة غداء ً
تكرميا مللك البحرين
الرياض  -واس
�أقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلم��ان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،يف ق�صر العوجا بالدرعية يوم اخلمي�س
 27جم��ادى الآخرة 1436ه��ـ املواف��ق � 16إبريل 2015م،
م�أدب��ة غ��داء تكرمي��اً لأخيه جالل��ة امللك حمد ب��ن عي�سى
�آل خليف��ة مل��ك مملك��ة البحري��ن ومرافقي��ه ،مبنا�سب��ة
زيارت��ه اململك��ة .وقبي��ل امل�أدب��ة ج��رى ا�ستعرا���ض
العالق��ات الأخوي��ة الوثيق��ة ب�ين البلدي��ن ال�شقيق�ين،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأحداث يف املنطقة.
ح�ض��ر م�أدبة الغ��داء �صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري مقرن
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي الفي�صل بن
عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر
ب��ن عبدالعزي��ز �أمري منطق��ة الريا�ض ،و�صاح��ب ال�سمو
امللكي الأمري من�صور بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأمري ط�لال بن �سع��ود ب��ن عبدالعزيز،

و�صاحب ال�سمو الأم�ير خالد بن �سعد بن فهد ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير متعب بن عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز
وزي��ر احلر���س الوطني ،و�صاحب ال�سم��و الأمري فهد بن
عبداهلل بن م�ساع��د ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام

ويل العهد يودع ملك البحرين
بعد زيارته للمملكة
الرياض  -واس
غ���ادر ج�لال��ة امل��ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين ال��ري��ا���ض ،ي��وم اخلمي�س
 27ج���م���ادى الآخ�������رة 1436ه�������ـ امل���واف���ق
� 16إب���ري���ل 2015م ،ب��ع��د زي�����ارة للمملكة.
وك������ان خ������ادم احل����رم��ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك
����س���ل���م���ان ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز �آل ���س��ع��ود
حفظه اهلل ،قد ودع جاللته ل��دى مغادرته ق�صر
العوجا بالدرعية .كما كان يف وداع جاللته مبطار

قاعدة الريا�ض اجلوية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري
منطقة الريا�ض ،ومعايل �سفري مملكة البحرين لدى
اململكة ال�شيخ حمود بن عبداهلل بن حمد �آل خليفة،
ومعايل نائب رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ خالد
بن �صالح العباد ،وقائد قاعدة الريا�ض اجلوية
املكلف اللواء طيار ركن خالد الرو�ضان ،وعدد من
امل�س�ؤولني ،و�أع�ضاء �سفارة البحرين يف الريا�ض.

بن �سعود بن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الوليد ب��ن طالل بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو الأمري
نواف بن عبداهلل بن حممد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نهار ب��ن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي

الأم�ير حمم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل ويل العهد
النائ��ب الثاين لرئي���س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية،
و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير ح�س��ام ب��ن �سع��ود بن
عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
عبداهلل ب��ن عبدالعزيز نائب وزي��ر اخلارجية ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلمان بن �سلطان ب��ن عبدالعزيز،
و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حمم��د بن عبدالرحمن بن
عبدالعزي��ز ،و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلطان بن
فهد ب��ن �سلم��ان ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير في�صل
ب��ن نواف بن عبدالعزيز ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري
�أحمد بن فهد ب��ن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري م�شعل بن �سلطان بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأمري �سعود ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز،
و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير بن��در ب��ن �سلم��ان ب��ن
عبدالعزيز ،و�أ�صحاب املعايل الوزراء وكبار امل�س�ؤولني،
والوفد املرافق جلاللة ملك مملكة البحرين.

UM AL -QURA

األخبــــــار

93

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

ال�سنة  93العدد 4563

5

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفراء �إيطاليا وقطر والبحرين لدى اململكة

جمهوري��ة �إيطاليا ل��دى اململكة ماريو بوف��و .وت�سلم �سموه خ�لال اال�ستقبال اململك��ة ،ومع��ايل �سفري مملكة البحري��ن لدى اململكة ال�شي��خ حمود بن عبداهلل
الرياض  -واس
البلدين.
بني
العالقة
بتطوير
تتعلق
إيطايل
ل
ا
الداخلي��ة
وزير
معايل
من
ر�سال��ة
ب��ن حم��د �آل خليفة .وجرى خ�لال اال�ستقبال تبادل الأحادي��ث الودية وبحث
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير حممد بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز ،ويل
وجرى خالل اال�ستقبال بحث امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك يف �إطار التعاون
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ويل العه��د النائب الث��اين لرئي�س جمل�س الوزراء وزي��ر الداخلية ،مبكتبه يوم والتن�سيق اللذين تت�سم بهما عالقات البلدين ال�صديقني.
الأربع��اء  26جم��ادى الآخ��رة 1436ه��ـ املواف��ق � 15إبري��ل 2015م� ،سفري كم��ا ا�ستقب��ل �سم��وه ،ال�شيخ عب��داهلل بن ثام��ر �آل ث��اين �سفري دول��ة قطر لدى ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب وزير الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن الربيعان.

بعد �صدور موافقة خادم احلرمني ال�شريفني

منح  180مواطناً و 20مقيماً ميدالية اال�ستحقاق من الدرجة الثالثة لتربعهم بالدم
الرياض  -واس
�صدرت موافقة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،على منح  180مواطناً
و 20مقيماً ،ميدالية اال�ستحقاق من الدرجة الثالثة ،لتربعهم
بالدم ع�شر م��رات .وفيما يلي �أ�سماء املواطنني الذين مت
منحهم امليدالية وهم :العميد نوار حم�سن نوار العتيبي،
العميد طيار ركن بدر عبداهلل رحيل العنزي ،املقدم ركن
حممد �إبراهيم حممد املحمود ،املقدم ركن هاب�س عقيل هاي�س
ال�شمري ،النقيب نا�صر جربان �سعيد ال�شهري ،النقيب ماجد
�ضيدان �سعود الفغم ،النقيب ن��واف حممد ه��زاع املعجل،
النقيب حمود فهد �سعد بن حمبوب ،النقيب �سلطان نا�صر
�سلطان اخل��ال��دي ،رئي�س رقباء فني حممد علي �إبراهيم
ال�شهري ،رقيب �أول ح�سني عبداهلل علي بن �ضيف ،رقيب
�أول فهد عايد �سعود ال�شمري ،رقيب �أول عبداهلل حممد �ضيف
اهلل املالكي ،رقيب �أول علي عبيد مربوك املطريي ،رقيب فهد
عبداهلل نا�صر بن عليوه ،رقيب �سلطان عبداهلل حممد الهليل،
رقيب �سعود فيا�ض مزعل العنزي ،رقيب في�صل مطلق دخيل
العتيبي ،رقيب م�شعل حممد م�سيفر القثامي ،رقيب عبداهلل
�أحمد خ�ضران الغامدي ،وكيل رقيب عبداهلل بلغيث عبداهلل
الع�سريي ،وكيل رقيب حمد مو�سى خلف التميمي ،وكيل رقيب
ثقل هذال رميح القحطاين ،وكيل رقيب عبداهلل حممد �سعود
ال�شهاب ،وكيل رقيب علي عبداهلل علي ال�سريعي ،وكيل رقيب
بتال بداح �شائع الدو�سري ،وكيل رقيب حممد عبداهلل علي
احلبابي ،وكيل رقيب فرحان ثاين جديع العنزي ،وكيل رقيب
عبداهلل حمد �صالح احلبابي ،وكيل رقيب حممد ح�سني عبداهلل
ال�سالمة ،وكيل رقيب فهد عائ�ض حممد العتيبي ،وكيل رقيب
بتال مرجي بتال الر�شيدي ،وكيل رقيب علي مو�سى عبداهلل
الزهراين ،وكيل رقيب حممد مانع �سويلم ال�شمري ،العريف
مطلق �صالح �سعد ال�سرحان ،العريف تركي فهد را�ضي
الدو�سري ،العريف �إبراهيم مرزوق جازي الع�ضياين ،العريف
عبدالعزيز �أحمد معي�ض احلارثي ،العريف فهد عثمان رافع
العمري ،جندي �أول يو�سف �إبراهيم علي الرباهيم ،جندي �أول

متعب حممد حن�س ال�شمري ،جندي �أول حممد �سعود حمد
ال�سبيعي ،جندي يو�سف �سعود �صالح الطلب� ،أ�سامة �صالح
عمر ال�شمري� ،سلطان ماجد �سلطان �أبو ع�شوان ،خالد م�ساعد
حممد ال�ضرغام� ،صالح عو�ض �صالح احلربي ،مطيع اهلل عايز
عاطي القر�شي ،عبداهلل �سعيد حممد القحطاين ،عبداهلل �إبراهيم
عبداهلل الق�ضيعني ،عليان عايل هبي�س ال�سلمي ،غازي �سامل
ح�سني العو�ض ،طامي عبداهلل عبده ع�سريي ،حممد عبداهلل
حممد �آل معرب� ،أحمد عبده ح�سن ع�سريي ،م�شاري من�صور
�أحمد �آل �سرب ،حمد �ضيف اهلل حممد احلارثي ،معتوق حا�سن
حم�سن ال�ساملي ،فايز رجاء عبداهلل الثبيتي ،حممد خليفة
حممد ال�سرحان� ،إبراهيم عبدالعزيز فهد العبدالكرمي� ،إياد
عثمان حممود احل�سيني� ،أحمد عبدالرحمن �إبراهيم اجلربي،
�أحمد فهد را�شد امل�سلم ،بندر �سعيد علي القحطاين ،بدر نا�صر
حممد الركبان ،ب�شر عبدالعزيز عبدالرحمن العريفي ،حمود
زايد دخيل املطريي ،حامت ناجي �شباب البقمي ،حمد حممد
علي العميم ،خالد �أحمد عبداملح�سن الرتكي ،خالد �سليمان
حممد اليحيى ،ريان �سعد علي العاثم� ،سليمان حممد عبداهلل
الدخيل� ،سامي غائب �صالح العازمي� ،سلطان �سليمان عبداهلل
العجاجي� ،سعود حممد عبداهلل ال�سبيعي� ،صالح فرج حممد
العجمي� ،صالح زيد �إبراهيم الربيع ،عبدالعزيز عبدالرحمن
حممد بن عتيق ،عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز بن حميد،
عبدالعزيز عبداهلل �إبراهيم الغنام ،عبدالعزيز روج��ان
عو�ض العنزي ،عبدالرزاق حممد عبداملجيد الها�شم ،عبداهلل
علي عبداهلل ال�سناوي ،عبداهلل �سعيد حممد بامهري ،عبداهلل
عبدالعزيز �إبراهيم الداود ،عبداهلل م�صطفى عبداهلل الطريان،
عبداهلل بكر عبداهلل البكر ،عبداهلل ن��اوي غ��ران العنزي،
عبدامللك عثمان �أحمد بن الأمري ،علي �سامل عبداهلل ال�شمراين،
علي ح�سني �أحمد الأح��م��د ،علي حممد عبداهلل املعيوف،
عا�صم عاي�ش �أحمد البحراين ،فلحاء نا�صر عميد البلوي،
فهد حممد �شباب الدو�سري ،فهد حممد عبدالرحمن العقيل،
فهد �صالح عو�ض احلربي ،فهد �شيبوب حممد الربقاوي،
في�صل فهد حممد معو�ض ،فرج نا�صر ذياب القحطاين ،ماجد

م��رزوق �سعد ال�صاحلي ،ماجد مياح �سامل العنزي ،حممد
فيا�ض حممد العنزي ،حممد علي �أحمد بخيت ،حممد �سعد
�سامل القحطاين ،م�صطفى علي �سامل البالدي ،م�صطفى �أديب
م�صطفى حجازي ،مفرح حميد فالح املطريي ،م�شعل غثيث
�سحل العنزي ،من�صور �صالح حممد القري�شي ،متعب �سعيد
�سعود احلربي ،نواف م�سفر فالح الهاجري ،نا�صر حممد
م�سفر القحطاين ،نا�صر حممد �سعود الهوميل ،نغيم�ش ماجد
فالح الدو�سري ،وليد عبداهلل حممد بن �سعيدان ،وليد �سعيد
مبارك القحطاين ،يحيى علي مبارك �آل مبارك ،املقدم �سليمان
عبداهلل �سليمان الغرير ،املقدم خالد حممد علي القحطاين،
املقدم ركن حمود علي حممد ال�شهري ،رائد فني �سلطان مفرح
م�صحوب القحطاين ،الرائد عبداهلل علي حممد العمري ،الرائد
�شاهر زابن �شمروخ العتيبي ،الرائد فهد نايف غازي العتيبي،
الرائد حممد عبداهلل عبدالعزيز العي�سى ،النقيب متعب علي
غرمان العمري ،النقيب غمال�س �صالح عبداهلل الغمال�س ،
النقيب حممد ثنيان عبداهلل الثنيان ،النقيب عبدالهادي حممد
عبداهلل القرين ،النقيب ظافر م�شبب ظافر ال�شهري ،النقيب
�سامل �سلطان جمدل �سفران ،النقيب طيار �سلطان ح�سني مانع
�أبو �ساق ،مالزم �أول عبداهلل مفرح مبارك العتيبي ،مالزم
�أول عبدالرحمن مبارك عبدالعزيز الدو�سري ،مالزم �أول
م�شعل فرحان عدي�س العتيبي ،مالزم �أول �أحمد عبداملح�سن
عبدالعزيز املحرج ،مالزم راكان �صالح عبداملح�سن القرزعي،
رئي�س رقباء تركي �صقر زويد العتيبي ،رئي�س رقباء بحري
حممد عبداهلل مطارد العنزي.
رقيب �أول بدر عبيداهلل �سليمان ال�شمري ،رقيب �أول ع�شق
حممد ع�شق الأحمري ،رقيب �أول فهد منيف عمر العتيبي،
رقيب �أول �أحمد حممد ح�سن �أبو عزام ،رقيب �أول عبدالعزيز
�شاجع عو�ض احلربي ،رقيب �أول �أحمد فواز فهيد ال�شمري،
رقيب �أول حممد عبدالعزيز عقيل ،رقيب �أول فرحان �سعيد
مذكر القحطاين ،الرقيب عبداهلل هالل �صالح احلربي ،الرقيب
ح�سني علي خليل ال�سناوي ،الرقيب حميد �سعيد �أحمد �سميح،
الرقيب �ضعايف حممد ح�سن جمر�شي ،الرقيب بحري فهد

مذيكر فايز املطريي ،الرقيب عبدالكرمي �سليم عيد العتيبي،
الرقيب �سامي حممد عبداهلل العمار ،الرقيب �سعد م�سفر
م�ساعد املالكي ،وكيل رقيب خالد نا�صر حمد العقيفي ،وكيل
رقيب �صالح علي خليل ال�سناوي ،وكيل رقيب من�صور حمود
فهد الدو�سري ،وكيل رقيب �سعيد �سعد حممد �آل مقطر ،وكيل
رقيب �ضيف اهلل حممد عبيد العتيبي ،وكيل رقيب بندر عدال
�شمروخ العتيبي ،وكيل رقيب حممد خليل دحيم عبدالرحمن،
وكيل رقيب عبدالرحمن �سعيد علي الأ�سمري ،وكيل رقيب
عبداهلل خليف حاطب ال�شمري ،وكيل رقيب عادل حممد فازع
املطريي ،وكيل رقيب �سعد غايل ثويني الظفريي ،العريف
�صقر �سعيد حممد الزهراين ،العريف في�صل حممد عبداهلل
الدو�سري ،العريف علي زي��ن عبداهلل الغامدي ،العريف
عبداهلل حممد عبداهلل خمي�س ،العريف بحري خالد منيف
م��رزوق العتيبي ،العريف عبداهلل �سعد حممد الدو�سري،
العريف �سعيد ظافر �سيف ال�شهراين ،العريف عبداهلل �سليمان
عبداهلل البكر ،العريف �سعد �سلمي حمد العتيبي ،العريف عيد
ب�شري عيد العنزي ،العريف نايف علي مرزوق ال�شمري.
�أما املقيمون فهم� :أ�سعد خلف املحيمد من �سوريا ،عادل
عبيد العو�ض من �سوريا ،عبدالرحمن �صالح الدين الزعبي
من �سوريا� ،أحمد فايز حممد عرفة من �سوريا ،عبداهلل
علي ال��ك��واري من �سوريا ،حممد مم��دوح و�ضاح الفوال
من �سوريا ،حميد حممد الأحمد من �سوريا ،حممد �أ�سامة
ه�شام الباين من �سوريا ،عالء حممود عبدالعاطي بوادي من
الأردن ،زيد حمي الدين حممد ال�شرباين من الأردن ،معاذ
خالد �أحمد �أبوحمرة من الأردن� ،صادق �أمني حممد قا�سم
من اليمن ،عبدالعزيز في�صل حممد العيدرو�س من اليمن،
�أحمد ح�سن اليمني مفتاح من فل�سطني ،جنيب �أحمد علي
العديني من اليمن ،عائ�شة نايف عبا�س من فل�سطني ،مدحت
عبداللطيف م�صطفى هنداوي من دولة م�صر ،حممود حممد
�سالم من لبنان� ،سعيد هارون النعيم حممد من ال�سودان،
جوجو جون كورين من الهند.
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خادم احلرمني ال�شريفني ي�ستقبل وزير التعليم ومديري اجلامعات
وم�س�ؤولني باملجال التعليمي
الرياض  -واس
ا�ستقب��ل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظ��ه اهلل ،يف ق�ص��ر اليمام��ة ي��وم الثالث��اء 2رج��ب 1436ه��ـ املواف��ق
�21إبري��ل 2015م ،معايل وزير التعلي��م الدكتور عزام بن حممد الدخيّل،
ومدي��ري اجلامع��ات ،وعم��داء الكلي��ات ووكالء ومدي��ري القطاع��ات
التعليمية بوزارة التعليم ،وكبار امل�س�ؤولني واملهتمني واملعنيني باملجال
التعليمي يف القطاعني احلكوم��ي واخلا�ص مبختلف مناطق اململكة .ويف
بداية اال�ستقبال ت�شرف اجلمي��ع بال�سالم على خادم احلرمني ال�شريفني
�أي��ده اهلل .ث��م �أن�صت اجلميع �إىل تالوة �آيات م��ن الذكر احلكيم .بعد ذلك
�ألق��ى معايل وزير التعليم كلمة �أعرب خالله��ا با�سمه وا�سم روا َد التعليم
ِوالثقاف�� ِة واملعرف�� ِة ،عن �سروره��م وبت�شرفهم االلتق��اء بخادم احلرمني
ل�شريفني ،واال�ستماع لتوجيهاته حفظه اهلل.
ث��م وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلم��ان بن عبدالعزيز �آل �سعود
رعاه اهلل ،الكلمة التالية:ال�س�لام عليكم ورحمة اهلل وبركاته� ،أنا م�سرور
هذا اليوم �أن �أراكم واجتمع بكم ،واحلمد هلل الذي �أرانا �أبناء وبنات بلدنا
يف كل جماالت التعليم ،ويف كل �أجزاء الدولة من مدنيّة وع�سكرية احلمد
هلل ،كلها من �أبناء بلدنا ،ون�شكر �إخواننا العرب وامل�سلمني الذين د ّر�سوا
قبل يف ملا�ضي .واحلمد هلل نتيجة اهتمام الدولة منذ عهد امللك عبدالعزيز

و�أبنائه حتى هذا اليوم ،احلمد هلل والتعليم عندنا يف تطور كامل ،وهناك
تتذك��رون يف املا�ض��ي كان الذي يجيء معه خطاب يذه��ب ليبحث له عن
(املط��وع) �إمام امل�سجد من �أجل يقر�أ ل��ه خطابه ،الآن احلمد هلل ما عندنا
واح��د �أو واح��دة �إال تق��ر�أ وتكت��ب وتتعل��م ،اجلامعات كما ت��رون الآن

احلمد هلل يف كل مكان يف كل منطقة جامعة �أو جامعتان �أو ثالث ،املدار�س
يف كل حم��ل� .أبناء بلدنا احلم��د هلل و�أنتم مثال لهم من كل منطقة ومن كل
جه��ة من جهات اململكة ه��ا �أنتم تديرون تعليم بلدك��م احلمد هلل ،ون�شكر
�إخوانن��ا الع��رب وامل�سلمني الذين د ّر�سوا قب��ل يف املا�ضي ،لكن احلمد هلل

ه��ذه نتيجته��م ،واحلمد هلل ن�شكر اهلل على �أم��ن وا�ستقرار بلدنا احلمد هلل
جع��ل �أبناءه��ا ي�ستمرون يف خدمتها والآن كما ت��رون الأو�ضاع يف العامل
وكث�ير م��ن الأو�ضاع التي حولن��ا ،ومع ذلك تتمتع بلدن��ا احلمد هلل ب�أمن
وطم�أنينة وجمع كلمة ورخاء احلمد هلل .ون�شكر اهلل قبل كل �شيء ،يجب
�أن ن�شكر اهلل عليه ،ثم كما قلت لكم �أنتم املوجودين عندي من كل بلد ومن
كل قري��ة وكل �إقليم م��ن مناطق اململكة جمعتكم كلمة ال �إله �إال اهلل حممد
ر�س��ول اهلل التي قامت عليها ه��ذه الدولة واحلمد هلل الذي جعلني اجتمع
بني وقت و�آخر ب�أبناء وطننا يف كل املجاالت الفنية والعمل ويف كل �شيء.
وكما قلت لكم قبل �إذا جاء مع �أحد خطاب يذهب ليبحث عن �أحد يقر�أ له
خطابه الآن واحلمد هلل كل يكتب خطاباً ويقر�أ خطاباً ،ن�س�أل اهلل عز وجل
�أن يوفقكم و�أن ينفع بكم دينكم وبلدكم و�شعبكم وما نفع هذا نفع دولتكم
واحلم��د هلل �أن��ا مثل ما قلت لكم �أن بلدكم يف �أم��ن ورخاء واطمئنان وهذا
ما جعل احلمد هلل �أبناءها يعملون يف كل املجاالت و�أنا مره ثانية م�سرور
�أين �ألقاكم كما لقيت �إخوانكم قبل و�شكرا على زيارتكم.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال �صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير مقرن ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن نايف ب��ن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يتلقيان ر�سالتني من رئي�س فنزويال
الرياض  -واس

نيكوال���س مادورو رئي�س جمهورية فنزويال ،ت�سلمهما �صاحب ال�سمو امللكي

ديل�س��ي رودريغي��ز جومي��ز .ح�ض��ر اللق��اء مع��ايل وكي��ل وزارة اخلارجية
لل�ش���ؤون االقت�صادي��ة والثقافية الدكت��ور يو�سف ال�سع��دون ،ومدير �إدارة

تلق��ى خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين امللك �سلم��ان بن عب��د العزي��ز �آل �سعود ،الأم�ير عبدالعزي��ز ب��ن عبد اهلل ب��ن عبدالعزيز نائب وزي��ر اخلارجية خالل
و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير مقرن بن عب��د العزيز �آل �سع��ود ويل العهد ا�ستقب��ال �سم��وه مبكتب��ه بالوزارة ي��وم الثالثاء  2رج��ب  1436هـ املوافق دول �أمري��كا اجلنوبي��ة و�إقيانو�سي��ا ب��وزارة اخلارجي��ة ح�س�ين ع�سريي،
نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء حفظهم��ا اهلل ،ر�سالتني م��ن فخام��ة الرئي�س

� 21إبري��ل  2015م ،ملعايل وزيرة اخلارجي��ة بجمهورية فنزويال الدكتورة والوفد املرافق ملعايل وزيرة خارجية فنزويال.

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س جهاز الأمن الوطني
بدولة الكويت

ويل ويل العهد ي�ستقبل رئي�س جهاز الأمن
الوطني بدولة الكويت

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء حفظه اهلل ،يف مكتبه
بق�ص��ر اليمام��ة يوم الثالثاء  2رجب  1436ه��ـ املوافق � 21إبريل  2015م ،معايل ال�شيخ ثامر بن علي �صباح ال�سامل ال�صباح رئي�س
جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت ال�شقيقة ،والوفد املرافق له .ونقل معايل ال�شيخ ثامر ال�صباح ل�سمو ويل العهد حفظه اهلل ،حتيات
وتقدي��ر �صاح��ب ال�سم��و ال�شيخ �صباح الأحمد اجلاب��ر ال�صباح �أمري دولة الكوي��ت ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلابر
ال�صب��اح ويل عه��د دول��ة الكويت ،فيما حمله �سموه �أي��ده اهلل ،حتياته وتقديره لهم��ا .وجرى خالل اال�ستقبال بح��ث �أوجه التعاون
الثنائ��ي ب�ين البلدين ال�شقيقني والأم��ور ذات االهتمام امل�شرتك .ح�ض��ر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير من�صور بن مقرن
ب��ن عبدالعزي��ز امل�ست�شار بدي��وان �سمو ويل العهد ،ومعايل رئي�س دي��وان �سمو ويل العهد املكلف ال�سكرت�ير اخلا�ص ل�سموه الأ�ستاذ
عبدالعزي��ز ب��ن �صالح احلوا�س ،ومعايل نائب رئي�س اال�ستخبارات العامة الفريق �أول ركن يو�سف بن علي الإدري�سي .فيما ح�ضره
م��ن اجلان��ب الكويت��ي ال�شيخ ثامر بن جابر الأحمد ال�صباح �سفري دولة الكويت لدى اململك��ة ،وال�شيخ �صباح بن بدر �صباح ال�سامل
ال�صباح مدير الدرا�سات اال�سرتاتيجية.

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائ��ب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلي��ة ،بالدي��وان امللكي يوم الثالث��اء  2رجب  1436هـ املوافق � 21إبريل  2015م مع��ايل ال�شيخ ثامر بن علي
�صب��اح ال�س��امل ال�صباح رئي�س جهاز الأم��ن الوطني بدولة الكويت ال�شقيقة والوفد املراف��ق له .وجرى خالل اال�ستقبال
ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني و�سبل دعمها وتعزيزها يف �شتى املجاالت مبا يخدم م�صالح البلدين
وال�شعب�ين ال�شقيق�ين ،كم��ا مت بحث جممل الأو�ضاع على ال�ساحت�ين الإقليمية .ح�ضر اال�ستقب��ال �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الدف��اع رئي�س الديوان امللكي امل�ست�شار اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني،
ومدي��ر ع��ام مكتب �سمو وزي��ر الداخلية للدرا�سات والبح��وث اللواء �سعود ب��ن �صالح الداود .كما ح�ض��ره من اجلانب
الكويت��ي ال�شي��خ ثامر بن جابر الأحمد ال�صباح �سف�ير دولة الكويت لدى اململكة ،وال�شيخ �صب��اح بن بدر �صباح ال�سامل
ال�صباح مدير الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
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قـرارات وأنـظمـة

UM AL -QURA

`g1436-5-18 ïjQÉJh (240) ºbQ QGôb

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ øjó©ŸG
. `g1436-5-3 ïjQÉJh (531) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
Qô≤j
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y á≤aGƒŸG

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
á∏ªà°ûŸG ,`g1435-6-10 ïjQÉJh 22127 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
áëFÓdG ´hô°ûe É¡d ≥aGôŸG , `g1435-5-19 ïjQÉJh 1919 ºbQ á«µ∏ŸG º°SGôŸG ¢ù«FQ ‹É©e á«bôH ≈∏Y
.áª°ShCÓd áMÎ≤ŸG äGAGÈ∏d êPÉ‰h ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG
. `g1434-6-24 ïjQÉJh(39/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
, `g1436-3-14 ïjQÉJh (161) ºbQh , `g1436-1-10 ïjQÉJh (17) ºbQ øjô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

ﻫـ١٤٣٤-٦-٢٤ (وﺗﺎرﻳﺦ٣٩/ﻣﺸﺮوع اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم ا�وﺳﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م
ﻫـ واﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ١٤٣٦-٣-١٤ ( وﺗﺎرﻳﺦ١٦١) ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ رﻗﻢ

ájò«ØæàdG áëFÓdG
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة

πª©dG ¬«a kÉë°Vƒe ,πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áKÓãH »æWƒdG Ωƒ«dG πÑb AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤EG í«°TÎdG ™aôj
.í°Tôª∏d á«JGòdG IÒ°ùdGh ΩÉ¶ædG øe (á©°SÉàdG) IOÉª∏d kÉ≤ah íæª∏d ÖLƒŸG õ«ªŸG »FÉæãà°S’G

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة

áª°ShC’G ÚMƒæªŸG ¢UÉî°TC’G øY ¿ÓYEÓd ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH á«µ∏ŸG º°SGôŸG Ωƒ≤J
.ΩÉY πc ‘ »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
:اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺤﺐ ﻓﻴﻬﺎ ا�وﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻲ

.áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ÖµJQG GPEG-CG
.á«ÑjOCÉJ ÜÉÑ°SC’ ádhódG ‘ áeÉ©dG áeóÿG øe π°üa GPEG-Ü
.¬æe âÑë°S hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG á«°ùæ÷G ¬æY â£≤°SCG GPEG-ê
.É¡›GôH hCG ádhódG á°SÉ«°ùd OÉ≤àf’G hCG Ωƒ∏dG ¬Lh GPEG-O
.¬àfÉµeh ¬fCÉ°T øe π∏b hCG ΩÉ°SƒdG ¿ÉgCG GPEG-`g
.∂dP ƒëf ≈∏Y ¬«a ±ô°üJ hCG ,¬ægQ hCG ΩÉ°SƒdG ´ÉH GPEG -h

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة

áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G øe …CG øY á«µ∏ŸG º°SGôŸG á«æ©ŸG á«eƒµ◊G Iõ¡LC’Gh äGQGRƒdG ô©°ûJ
ájOÉ◊G) IOÉª∏d kÉ≤ah ΩÉ°SƒdG Öë°S ¿CÉ°T ‘ á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ∂dPh ,áëFÓdG √òg øe (Iô°ûY
.ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
ﺗﺤﺪد أوﺻﺎف ا�وﺳﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺣﺎﻻت ﺣﻤﻠﻬﺎ وﺑﺮاءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
:اﻟﻨﺤﻮ ا�ﺗﻲ
ً أو
: أوﺻﺎف ا�وﺳﻤﺔ وﺣﺎﻻت ﺣﻤﻠﻬﺎ:ﻻ
:ﻗﻼدة ﺑﺪر اﻟﻜﺒﺮى-١

…Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG πã“ ,äÓ«£à°ùe πµ°T ≈∏Y É¡JÉ≤∏M ,(14) QÉ«Y ÖgòdG øe á∏°ù∏°S øe ¿ƒµàJ
AÉæ«ŸG øe IôFGO É¡£°Sh ‘ AGô°†ÿG AÉæ«ŸGh ÖgòdG øe á©«°UQ É¡H ≥∏©eh , (á∏îædGh ¿ÉØ«°ùdG)
AÉæ«ŸG IôFGO ‘h , »ÑgP §îH ziÈµdG QóH{ IQÉÑY É¡«a Üƒàµe AGô°†N AÉæ«e É¡Ø°üàæe ‘ AÉ°†«ÑdG
á≤∏M (19) øe áfƒµe (º°S 108) á∏°ù∏°ùdG ∫ƒWh z ˆG ∫ƒ°SQ óª ˆG ’EG ¬dEG ’{É¡H á£«ëŸG AÉ°†«ÑdG
πµ°ûH ÖgòdG øe á©£≤H á∏°ù∏°ùdG ‘ á©«°UôdG ≥∏©J ,(º°S12) É¡aQÉNR ™e á©«°UôdG ô£bh ,á∏«£à°ùe
êPƒªæ∏d kÉ≤ah ∂dPh ,∫Ó¡dÉH á©«°UôdG §HôJ IÒ¨°U á≤∏Mh ∫Ó¡dGh ∫É≤©dG ºK ,…Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG
.(1) ºbQ ≥aGôŸG

:ﻗﻼدة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ-٢

¬«∏Y É¡°†©H ,á«HôY ±QÉNR É¡«a , äÓ«£à°ùe πµ°T ≈∏Y É¡JÉ≤∏M , (14) QÉ«Y ÖgòdG øe á∏°ù∏°S øe ¿ƒµàJ
ÖgòdG øe á©«°UQ É¡H ≥∏©eh ,AGôª◊Gh AGô°†ÿG AÉæ«ŸG øe •É≤f ™HQCG ¬«∏Y É¡°†©Hh ¿ÉjOƒ©°ùdG ¿ÉØ«°ùdG
.»ÑgP §îH zOƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY{IQÉÑY AÉ°†«ÑdG AÉæ«ŸG IôFGO §°Sh ‘h , AGô°†ÿGh AÉ°†«ÑdG AÉæ«ŸÉH áaôNõe
≥∏©Jh , (º°S 14) É¡aQÉNR ™e á©«°UôdG ô£bh ,á∏«£à°ùe á≤∏M (21) É¡«a (º°S108) á∏°ù∏°ùdG ∫ƒWh
∂dPh ,É¡H á©«°UôdG §HôJ á≤∏Mh ∫É≤©dG ºK ,…Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG πµ°ûH ÖgòdG øe á©£≤H á∏°ù∏°ùdG ‘ á©«°UôdG
.(2) ºbQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah

.وﺷﺎح اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ-٣

:øe ìÉ°TƒdG Gòg ¿ƒµàj-CG
‘ ≥∏©e ,»ÑgP ôØ°UCG §N ¬«ÑfÉL øe πc ‘h ,≥eÉ¨dG ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH í°TƒŸG …ôjô◊G ¢TÉª≤dG øe ìÉ°Thá©«°Uô∏d É¡aÉ°UhCÉH á∏KÉ‡ (º°S6) Égô£b áÑgòŸG á°†ØdG øe á©«°UQ ¬H ≥∏©e …Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG ¬∏Ø°SCG
.(Ü) Iô≤ØdG ‘ áaƒ°UƒŸG iÈµdG
AÉæ«ŸG øe IôFGO É¡£°Sh ‘h (º°S8) Égô£b AÉ°†«ÑdGh AGô°†ÿG AÉæ«ŸÉH áaôNõe áÑgòŸG á°†ØdG øe á«©°UQ.(3) ºbQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah , áÑgòe á«°†a •ƒ«îH zOƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY{ IQÉÑY É¡«a Üƒàµe AÉ°†«ÑdG
Ö°ü≤dG øe á£jô°T ¬∏Ø°SCG ‘h ,»ÑgP ôØ°UC’G ¿ƒ∏dÉH Ú£îH í°Tƒe ¬∏NGO,≥eÉZ ô°†NCG QR :ìÉ°TƒdG IQÉ°T .ÚÑfÉ÷G øe »ÑgòdG
iô°ù«dG á¡÷G ≈∏Y á©«°UôdG πª–h ,iô°ù«dG á¡÷G ¤EG øÁC’G ∞àµdG øe Qó°üdG ≈∏Y ìÉ°TƒdG πªëj -Ü
.Qó°üdG øe

:اﻟﻤﺎدة ا�وﻟﻰ

¢UÉî°TCÓd íæÁh ,Ö«JÎdG å«M øe áLQO ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ÊÉK ¬«à≤Ñ£H õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ìÉ°Th
.ΩÉ¶ædG øe (á°ùeÉÿG) IOÉŸG ‘ øjQƒcòŸG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

, ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ¤EG áÑ°ùædÉH Ö«JÎdG å«M øe áLQO ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ådÉK õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ΩÉ°Sh
.ΩÉ¶ædG øe (á©HÉ°ùdG) IOÉŸG ‘ OQh ÉŸ kÉ≤ah , ∫ÉªYCÉH ΩÉb hCG äÉeóN Ωób øŸ íæÁh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺢ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
:وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ

.≈∏YCG áLQO íæe -É¡Zƒ°ùj Ée É¡d ä’ÉM ‘ – øµÁh ,á©HGôdG áLQódG øe Ak GóàHG kÉLQóàe ¿ƒµj ¿CG -1
¢ùªN »°†e ó©H ’EG ,¬°ùØf ΩÉ°SƒdG ‘ É¡æe ≈∏YCG áLQO áæ«©e áLQóH ΩÉ°SƒdG Gòg ¬ëæe ≥Ñ°S øe íæÁ ’CG-2
.¬d áMƒæªŸG áLQódG ‘ πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة واﻟﺪرﺟﺔ
:ا�وﻟﻰ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻶﺗﻲ

‘ á«eÉ¶ædG ¬àeóN Ióe AÉ¡àfG óæY,IRÉàªŸG áÑJôŸG ‘ hCG ôjRh áÑJôe ‘ hCG Gk ôjRh Ú©j øe ¤EG áÑ°ùædÉH-1
.¬FÉØYEG óæY hCG ,¤hC’G ¬JQhO
óæY hCG á«eÉ¶ædG ¬àeóN Ióe ∫ÓN ,IRÉàªŸG áÑJôŸG hCG ôjRh áÑJôe ∫OÉ©J áÑJôe ‘ Ú©j øe ¤EG áÑ°ùædÉH-2
.É¡FÉ¡fEG
.¬∏«ã“ AÉ¡àfG ó©H ,êQÉÿG ‘ áµ∏ªª∏d Ók ã‡ Gk ÒØ°S Ú©j øe ¤EG áÑ°ùædÉH-3
.¬àjƒ°†Y AÉ¡àfG óæY ,iQƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ Gk ƒ°†Y Ú©j øe ¤EG áÑ°ùædÉH-4

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

QÉ°ûŸG ä’É◊Gh OóŸG ≥ah ,ËôµdG ΩÉ≤ŸG ¤EG ™aôdÉH -¬°üîj Éª«a πc -á«eƒµ◊G Iõ¡LC’Gh äGQGRƒdG Ωƒ≤J
.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ,áëFÓdG √òg øe (á©HGôdG) IOÉŸG ‘ É¡«dEG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

áª°ShCG ,ˆGóÑY ∂∏ŸG ΩÉ°Shh ,ó¡a ∂∏ŸG ΩÉ°Shh ,ódÉN ∂∏ŸG ΩÉ°Shh ,π°ü«a ∂∏ŸG ΩÉ°Shh,Oƒ©°S ∂∏ŸG ΩÉ°Sh
øe ΩÉ°Sh πc ¿ƒµàjh ,ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ¤EG áÑ°ùædÉH Ö«JÎdG å«M øe á©HGôdG áLQódG ‘ ¿ƒµJ ájôjó≤J
.ΩÉ¶ædG øe (á©°SÉàdG) IOÉŸG ‘ äOQh »àdG ä’ÉéŸG ‘ íæ“h áãdÉãdGh á«fÉãdGh ¤hC’G :äÉLQO çÓK

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺢ أي ﻣﻦ ا�وﺳﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻣﻦ
:اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ

.≈∏YCG áLQO íæe -É¡Zƒ°ùj Ée É¡d ä’ÉM ‘ -øµÁh ,áãdÉãdG áLQódG øe Ak GóàHG kÉLQóàe ¿ƒµj ¿CG-1
¢ùªN »°†e ó©H ’EG ,¬°ùØf ΩÉ°SƒdG ‘ É¡æe ≈∏YCG áLQO áæ«©e áLQóH ΩÉ°SƒdG Gòg ¬ëæe ≥Ñ°S øe íæÁ ’CG-2
.¬d áMƒæªŸG áLQódG ‘ πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

áÑ°SÉæÃ íæ“ »àdG áª°ShCÓd √GôJ øe í°TôJ ¿CG á«∏gC’G äÉ«©ª÷Gh iôNC’G á«eƒµ◊G Iõ¡LC’Gh äGQRƒ∏d
.ΩÉ¶ædG øe (á©°SÉàdG) IOÉª∏d kÉ≤ah »æWƒdG Ωƒ«dG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺤﻪ أﺣﺪ ا�وﺳﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
: ا�ﺗﻲ،)اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم

.∑ƒ∏°ùdGh IÒ°ùdG ø°ùM ¿ƒµj ¿CG-1
.√QÉÑàYG ¬«dEG Oôj ⁄ Ée ,áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ‘ ¬«∏Y ºµ◊G ≥Ñ°S ób ¿ƒµj ’CG-2
.á«ÑjOCÉJ ÜÉÑ°SC’ ádhódG ‘ áeÉ©dG áeóÿG øe π°üa ¿CG ¬d ≥Ñ°S ób ¿ƒµj ’CG-3

:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة

hCG IQGRƒdG ‘ á∏µ°ûe áæ÷ πÑb øe ’EG ΩÉ¶ædG øe (á©°SÉàdG) IOÉª∏d kÉ≤ah áª°ShC’G íæŸ í«°TÎdG ºàj ’
.RÉ¡÷G ¢ù«FQ hCG ôjRƒdG á°SÉFôH ¿ƒµJ É«∏©dG ÖJGôŸG øe πbC’G ≈∏Y AÉ°†YCG á©HQCG øe »eƒµ◊G RÉ¡÷G

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y á≤aGƒŸG

2
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áªàJ.. ájOƒ©°ùdG áª°ShC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 ووﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ،ووﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ،وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد-١٠
 ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼث، � ووﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا، ووﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ،ﺧﺎﻟﺪ
، وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ رﺻﻴﻌﺔ اﻟﻮﺳﺎم،ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أوﺻﺎﻓﻬﺎ
: وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ،وﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎر اﻟﺴﻌﻮدي
: وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ:اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ

øe ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe §°SƒdG ‘ ¢†«HCG É¡fƒd ,í°TƒŸG …ôjô◊G ¢TÉª≤dG Ω áÑbQ á£HQ πµ°ûH á£jô°T-CG
¬Lƒàe AGô°†ÿG AÉæ«ŸÉH áaôNõe á°†ØdG øe (º°S 5^5) Égô£b á©«°UQ á£jô°ûdG ‘ ≥∏©eh , ÚÑfÉ÷G
.(10) ºbQ á≤aGôŸG êPÉªæ∏d kÉ≤ah ,É¡£°Sh ‘ ∂∏ŸG º°SÉH
πª–h ,É¡£°Sh ‘ ∂∏ŸG º°SÉH áLƒàe AGô°†ÿG AÉæ«ŸÉH áaôNõe (º°S7^5) Égô£bh á°†ØdG øe á©«°UQ-Ü
.Qó°üdG øe iô°ù«dG á¡÷G ≈∏YCG ‘

:ﺷﺎرة اﻟﺪرﺟﺔ ا�وﻟﻰ

øe ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe AÉ°†«H á£jô°T ™e ,ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe AÉ°†«H IôFGóH •É »°†a QR
.ÚÑfÉ÷G

:اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة

øe (º°S5) Égô£b á©«°UQ É¡H ≥∏©àJ ¤hC’G áLQódG á£HQ á£jô°ûd É¡∏µ°T ‘ á∏KÉ‡ áÑbQ á£HQ πµ°ûH á£jô°T
.(11) ºbQ á≤aGôŸG êPÉªæ∏d kÉ≤ah ,É¡£°Sh ‘ ∂∏ŸG º°SÉH áLƒàe AÉ°†«H AÉæ«Ã áaôNõe áÑgòŸG á°†ØdG

:ﺷﺎرة اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

øe ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe AÉ°†«H á£jô°T ™e ,ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe AÉ°†«H IôFGóH •É »ÑgP QR
.ÚÑfÉ÷G

: وﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة: اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

Ú£îH É¡«aôW ‘ áë°Tƒe §°SƒdG ‘ ¢†«HCG É¡fƒd á«dGó«e πµ°T ≈∏Y í°TƒŸG …ôjô◊G ¢TÉª≤dG øe á£jô°T
Úfƒ∏dÉH É¡∏NGO ‘ áë°Tƒeh É¡°ùØf á£jô°ûdG ¿ƒd øe ôjóà°ùe QR á£jô°ûdG ∞°üàæe ‘h ,ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH
,É¡£°Sh ‘ ∂∏ŸG º°SÉH áLƒàe (º°S4) Égô£b »ÑgòdG ¿ó©ŸG øe á©«°UQ É¡H ≥∏©àJh , ¢†«HC’Gh ô°†NC’G
.(12) ºbQ á≤aGôŸG êPÉªæ∏d kÉ≤ah ,á«fÉãdG áLQódG á©«°Uôd É¡∏µ°T ‘ á∏KÉ‡

:ﺷﺎرة اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

øe ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe AÉ°†«H á£jô°T ™e ,ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH áë°Tƒe AÉ°†«H IôFGóH •É »ÑgP QR
.ÚÑfÉ÷G

: ﺑﺮاءات اﻟﻤﻨﺢ:ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ

.kÉeÉ°Sh hCG IOÓb íæÁ øe πµd IAGôH »£©J-1
ΩÉ°Shh , õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ìÉ°Thh , õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG IOÓbh ,iÈµdG QóH IOÓb: øe πc IAGôH πµ°T ¿ƒµj-2
ΩÉ°Shh ,ó¡a ∂∏ŸG ΩÉ°Shh ,ódÉN ∂∏ŸG ΩÉ°Shh , π°ü«a ∂∏ŸG ΩÉ°Shh ,Oƒ©°S ∂∏ŸG ΩÉ°Shh ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG
.áëFÓdG √ò¡d á≤aGôŸG êPÉªæd kÉ≤ah ,ˆGóÑY ∂∏ŸG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة

:»JB’ÉH á«µ∏ŸG º°SGôŸG Ωƒ≤J
.ΩÉ¶ædG ™e É¡≤aGƒJ ióeh É¡JÉLQóH áª°ShC’G íæÃ á≤∏©àŸG äÉMGÎb’G øe ≥≤ëàdG-1
±hô◊G Ö°ùëH ¢Sô¡a ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∂dP º¶æjh ,É¡ëæe ôeGhCGh áª°ShC’G øe ´ƒf πµd πé°S ∂°ùe-2
.ájóéHC’G
.É¡JÉLQOh É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ áª°ShC’G øe ΩRÓdG Oó©dG ÚeCÉJ-3
.íæ“ »àdG áª°ShC’G äGAGôH OGóYEG-4

:وﺷﺎح اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-٤

:øe ìÉ°TƒdG Gòg ¿ƒµàj-CG
¬∏Ø°SCG ‘ ≥∏©e ,≥eÉZ ô°†NCG §N ¬«ÑfÉL Óc ‘h ,»ÑgP ôØ°UCG ¿ƒ∏H í°TƒŸG …ôjô◊G ¢TÉª≤dG øe ìÉ°Th á©«°Uô∏d É¡aÉ°UhCG ‘ á∏KÉ‡ (º°S6) Égô£b áÑgòŸG á°†ØdG øe á©«°UQ ¬H ≥∏©àJ …Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG
.(Ü) Iô≤ØdG ‘ áaƒ°UƒŸG iÈµdG
øe IôFGO É¡£°Sh ‘h (º°S8) Égô£b AÉ°†«ÑdGh AGô°†ÿG AÉæ«ŸÉH áaôNõe áÑgòŸG á°†ØdG øe á©«°UQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah ,áÑgòe á«°†a •ƒ«îH zOƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY{ IQÉÑY É¡«a Üƒàµe AÉ°†«ÑdG AÉæ«ŸG
.(4) ºbQ
øe á£jô°T ¬∏Ø°SCG ‘h ,≥eÉ¨dG ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH Ú£îH í°Tƒe ¬∏NGO ,»ÑgP ôØ°UCG QR :ìÉ°TƒdG IQÉ°T .ÚÑfÉ÷G øe »ÑgòdG Ö°ü≤dG
øe iô°ù«dG á¡÷G ≈∏Y á©«°UôdG πª–h iô°ù«dG á¡÷G ¤EG øÁC’G ∞àµdG øe Qó°üdG ≈∏Y ìÉ°TƒdG πªëj-Ü
.Qó°üdG

: وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ،وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة-٥

¿ƒ∏H §N É¡«ÑfÉL øe πc ‘,≥eÉZ ô°†NCG É¡fƒd í°TƒŸG …ôjô◊G ¢TÉª≤dG øe áÑbQ á£HQ πµ°ûH á£jô°T-CG
áaôNõe áÑgòŸG á°†ØdG øe (º°S6) Égô£b á©«°UQ ¬H ≥∏©àJ ,…Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG á£jô°ûdG ‘ ≥∏©eh ôØ°UCG
ºbQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ìÉ°Th á©«°Uôd É¡∏µ°T ‘ á∏KÉ‡ AÉ°†«ÑdGh AGô°†ÿG AÉæ«ŸÉH
.(5)
øe »æª«dG á¡÷G ≈∏Y πª– ìÉ°TƒdG á©«°Uôd É¡aÉ°UhCGh É¡ªéM ‘ á∏KÉ‡ áÑgòŸG á°†ØdG øe á©«°UQ-Ü
.Qó°üdG
øe á£jô°T ¬∏Ø°SCG ‘h ,»ÑgòdG ôØ°UC’G ¿ƒ∏dÉH Ú£îH í°Tƒe ¬∏NGO ,≥eÉZ ô°†NCG QR :ΩÉ°SƒdG IQÉ°T-ê
.ôNB’G ÖfÉ÷G øe »°†ØdG Ö°ü≤dGh ÖfÉL øe »ÑgòdG Ö°ü≤dG

 وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ،وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ ا�وﻟﻰ-٦
:ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ

iôNCG á©«°UQh ,á°†ØdG øe á©«°UQ ¬H ≥∏©àJ …Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG É¡H ≥∏©e áÑbQ á£HQ πµ°ûH á£jô°T-CG
≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah , Éª¡∏ãe ¿Óª–h IRÉàªŸG áLQódG »à©«°Uôd É¡ªéMh Éª¡aÉ°UhCG ‘ ¿Éà∏KÉ‡
.(6) ºbQ
á£jô°T ¬∏Ø°SCG ‘h ,»ÑgòdG ôØ°UC’G ¿ƒ∏dÉH Ú£îH í°Tƒe ¬∏NGO ,≥eÉZ ô°†NCG QR :ΩÉ°SƒdG IQÉ°T-Ü
.ÚÑfÉ÷G øe »°†ØdG Ö°ü≤dG øe

: وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ،وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-٧

‘ á∏KÉ‡ áÑgòŸG á°†ØdG øe á©«°UQ ¬H ≥∏©àJ …Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG É¡H ≥∏©e áÑbQ á£HQ πµ°ûH á£jô°T-CG
.(7) ºbQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah ,¤hC’G áLQódG á£HQ á£jô°ûd É¡ªéMh É¡∏µ°T
.»ÑgP ¿ƒd äGP AGôØ°U IôFGóH •É ≥eÉZ ô°†NCG QR :ΩÉ°SƒdG IQÉ°T-Ü

: وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ،وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-٨

ôØ°UCG §N É¡«ÑfÉL øe πc ‘h ,≥eÉZ ô°†NCG É¡fƒd á«dGó«e πµ°ûH …ôjô◊G ¢TÉª≤dG øe á£jô°T-CG
á∏KÉ‡ ÖgòŸG ¿ó©ŸG øe(º°S4^1) Égô£b á©«°UQ ¬H ≥∏©àJ ,…Oƒ©°ùdG QÉ©°ûdG É¡H ≥∏©eh »ÑgP
á£jô°ûdG ¿ƒd øe ôjóà°ùe QR á£jô°ûdG ∞°üàæe ‘h ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ΩÉ°Sh á©«°Uôd É¡∏µ°T ‘
kÉ≤ah ,Qó°üdG øe iô°ù«dG á¡÷G ≈∏YCG ‘ πª–h ,»ÑgòdG ôØ°UC’G ¿ƒ∏dÉH Ú£îH í°Tƒe ¬∏NGOh
.(8) ºbQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d
.»ÑgòdG ôØ°UC’G ¿ƒ∏dÉH Ú£îH í°Tƒe ¬∏NGO ,≥eÉZ ô°†NCG QR :ΩÉ°SƒdG IQÉ°T-Ü

: وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ، وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ-٩

¿ó©ŸG øe á©«°UôdGh ,á£jô°ûdG §°Sh ‘ …òdG QõdG ¿hO áãdÉãdG áLQódG ΩÉ°Sh ™£≤d É¡∏µ°T ‘ á∏KÉ‡ ™£b-CG

`g1436-5-25 ïjQÉJh (246) ºbQ QGôb

…QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G ≈∏Y á≤aGƒŸG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ÚH »æØdGh
AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
äÉj’ƒdÉH ∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ É¡«∏Y ™bƒŸG ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG
≈∏Y á∏ªà°ûŸG ,`g1436-1-9 ïjQÉJh 1009 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2012-9-25 ≥aGƒŸG ,`g1433-11-9 ïjQÉàH á«µjôe’G IóëàŸG
ájÉªMh »æÑàH Éª¡eGõàdG á«bÉØJ’G ÉaôW É¡«a ócDƒj »àdG -á«bÉØJ’G áLÉÑjO ‘ IOQGƒdG IQÉÑ©dG ¿CG :É«fÉK ájQÉWE’G á«bÉØJ’G ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ , `g1435-11-20 ïjQÉJh 317284-4-3 ºbQ á«LQÉÿG ôjRh á«bôH
ÇOÉÑŸG ∫ƒM á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿ÓYEG ‘ äOQh »àdG kÉ«dhO É¡H ±Î©ŸG á«°SÉ°SC’G πª©dG ¥ƒ≤M äÉj’ƒdGh á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ÚH »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d
.á«µjôeC’G IóëàŸG
á°UÉÿG äÉ≤«Ñ£àdGh áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ‘ É¡æ«ª°†Jh (Ω1998)É¡à©HÉàeh ∫Éª©∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh
.É¡«dEG QÉ°ûŸG á«bÉØJ’G ´hô°ûe ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
É¡JÉeGõàdG OhóëH áµ∏ªŸG ¤EG áÑ°ùædÉH Ió«≤e -áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ∂∏àd »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG ¿Éª°Vh Éª¡æe πµH
á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMCG OhóëHh ,É¡«dEG âª°†fG hCG É¡«∏Y âbó°U »àdG á«dhódG äGógÉ©ŸG ÖLƒÃ ,`g1436-3-28 ïjQÉJh (190) ºbQh , `g1435-7-13 ïjQÉJh (438) ºbQ øjô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ øjó©ŸG
.É¡«a ≈YGôJ »àdG áª¶fC’Gh
. `g1435-2-6 ïjQÉJh (63-137) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh
. `g1436-4-23 ïjQÉJh (466) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:»∏j Ée Qô≤j
AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ
¢ù∏› ÚH »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

.(9) ºbQ ≥aGôŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah ,Qó°üdG øe iô°ù«dG á¡÷G ≈∏YCG ‘ πª–h ,¢†°†ØŸG
.»ÑgP ôØ°UCG §N É¡«ÑfÉL øe πc ‘h ,AGô°†N á£jô°T :ΩÉ°SƒdG IQÉ°T-Ü
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3 قـرارات
وأنـظمـة

UM AL -QURA

äÉj’ƒdÉH ∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ É¡«∏Y ™bƒŸG ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2012-9-25 ≥aGƒŸG ,`g1433-11-9 ïjQÉàH á«µjôe’G IóëàŸG
ájÉªMh »æÑàH Éª¡eGõàdG á«bÉØJ’G ÉaôW É¡«a ócDƒj »àdG -á«bÉØJ’G áLÉÑjO ‘ IOQGƒdG IQÉÑ©dG ¿CG :kÉ«fÉK
ÇOÉÑŸG ∫ƒM á«dhódG πª©dG áª¶æe ¿ÓYEG ‘ äOQh »àdG kÉ«dhO É¡H ±Î©ŸG á«°SÉ°SC’G πª©dG ¥ƒ≤M
á°UÉÿG äÉ≤«Ñ£àdGh áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ‘ É¡æ«ª°†Jh (Ω1998) É¡à©HÉàeh ∫Éª©∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh
É¡JÉeGõàdG OhóëH áµ∏ªŸG ¤EG áÑ°ùædÉH Ió«≤e -áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ∂∏àd »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG ¿Éª°Vh Éª¡æe πµH
á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMCG OhóëHh ,É¡«dEG âª°†fG hCG É¡«∏Y âbó°U »àdG á«dhódG äGógÉ©ŸG ÖLƒÃ
.É¡«a ≈YGôJ »àdG áª¶fC’Gh
Éª«a πc -á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉãdÉK
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ -¬°üîj

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

¤É©J ˆG ¿ƒ©H
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e
ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæH
. `g1412-8-27
ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
. `g1414-3-3
ïjQÉàH (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
. `g1412-8-27
. `g1435-2-6 ïjQÉàH(63-137) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
. `g1436-5-25 ïjQÉàH(246) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
¢ù∏› ÚH »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG

á«bÉØJG
.Úaô£dG ÚH ácÎ°ûe ä’ƒcƒJhôH hCG äÉ«bÉØJG øe É¡æY ≥ãÑæj Éeh á«bÉØJ’G √òg ΩÉµMCG ò«ØæJ á©HÉàe ¬«°†à≤J ÉªÑ°ùMh áÑ°SÉæe ÉgGôJ á°ü°üîàe πªY ¥ôa hCG iôNCG á«Yôa ¿É÷ ájCG π«µ°ûàH áæé∏dG ∫ƒîJh
πª©dG ¥ôah á«YôØdG ¿Éé∏dG ™bƒJ ¿CG ≈∏Y ,πª©dG ¥ôah ¿Éé∏dG ∂∏J ∞FÉXhh ΩÉ¡e ójó–h IQhô°†dG
. ácÎ°ûŸG áæé∏d É¡JÉ«°UƒJh ÉgôjQÉ≤J IQƒcòŸG

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

ájOÉ°üàb’G á«bÉØJ’G ΩÉµMCGh ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ΩÉµMCÉH ∫ÓNE’G ¿hO
á£∏°S ≈∏Y ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ôKDƒJ ’ É¡ÑLƒÃ òîàJ äGAGôLG ájCGh á«bÉØJ’G √òg ¿EÉa ,¢ù∏éŸG ∫hO ÚH
»àdG ä’ÉéŸG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e ¿hÉ©à∏d á«FÉæK á£°ûfCÉH ÉjOôa ΩÉ«≤∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG
.É¡©e á«FÉæK äÉ«bÉØJG ó≤Y ‘ hCG , á«bÉØJ’G √òg É¡∏ª°ûJ
IóëàŸG äÉj’ƒdG á£∏°S ≈∏Y ∫GƒM’G øe ∫ÉM …CÉH ôKDƒJ ’ É¡ÑLƒÃ òîàJ äGAGôLG ájCGh á«bÉØJ’G √òg ¿G
√òg É¡∏ª°ûJ »àdG ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ióMG ™e ¿hÉ©à∏d á«FÉæK á£°ûfCÉH ΩÉ«≤∏d
.É¡©e á«FÉæK äÉ«bÉØJG ó≤Y ‘ hCG ,á«bÉØJ’G
πÑb øe ¬©bƒe (١) á≤Ñ°ùe á«FÉæK äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ Úaô£dG äÉeGõàdGh ¥ƒ≤M ™e á«bÉØJ’G √òg ¢VQÉ©àJ ’h
IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áÑ°SÉæe ä’Ééªc äÉ«bÉØJ’G ∂∏J ôªà°ùà°S å«M ,AÉ°†YC’G ∫hódG øe …CGh IóëàŸG äÉj’ƒdG
.¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ¢UÉ°üàNG øª°V ™≤J »àdG πFÉ°ùŸG åëÑd AÉ°†YC’G ∫hódG ∂∏Jh

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

.á«bÉØJ’G √òg ¢Uƒ°üf πjó©J Úaô£dG á≤aGƒÃ Rƒéj

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

ÉjÉ°†≤dG øe …C’ …Oh πM ¤EG π°UGƒàdG ±ó¡H ,á«bÉØJ’G √òg ΩÉµMCG ò«ØæàH ≥∏©àj Ée πc ∫ƒM ¿Éaô£dG QhÉ°ûàj
.Úaô£dG øe …CG º¡J »àdG á∏Ä°SC’G hCG

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة

√òg ∫ƒNód áeRÓdG á«∏NGódG á«fƒfÉ≤dG äGAGôL’G AÉ¡fEÉH É«£N ôNB’G ±ô£dG QÉ©°TEÉH ±ôW πc Ωƒ≤j
.∂dòH »£N QÉ©°TG ôNG ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG IòaÉf á«bÉØJ’G √òg íÑ°üJh ,PÉØædG õ«M á«bÉØJ’G
πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áà°S πÑb ,áHÉàc ôNB’G ±ô£dG Úaô£dG óMG ô£îj ⁄ Ée ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«bÉØJ’G √òg π¶J
.É¡FÉ¡fG ‘ ¬àÑZôH AÉ¡f’G ïjQÉJ øe
á£°ûfCG hCG ™jQÉ°ûe hCG äÉ«bÉØJG ájCG ájQGôªà°SG hCG áeÓ°S ‘ ôKDƒj ’ ∂dP ¿EÉa ,á«bÉØJ’G √òg AÉ¡fG ádÉM ‘h
.á£°ûfC’G hCG ™jQÉ°ûŸG hCG äÉ«bÉØJ’G ∂∏J øe AÉ¡àf’G ÚM ¤EG ,á«bÉØJ’G √òg ≥ah âeôHCG
....................................................
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ÚH …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G , á«FÉæãdG äÉ«bÉØJ’G √òg πª°ûJ -1
áµ∏‡ ÚH …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G ,(2004 ¢SQÉe15) á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh
ÚH …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G , (2002 ƒ«fƒj 18) á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG
…QÉéàdG ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G , (2003 ƒ«dƒj 31) á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
…QÉéàdG ¿hÉ©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G , (2004 ƒ«dƒj 7) á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ¿ÉªY áæ£∏°S ÚH …QÉªãà°S’Gh
¿hÉ``©à∏d ájQÉWE’G á«bÉØJ’G , (2004 ¢SQÉe19) á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ô£b ádhO ÚH …QÉªãà°S’Gh
IQÉéàdG á«bÉØJG , (2004 …ôHGÈa6) á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh âjƒµdG ádhO ÚH …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG
¿ÉªY áæ£∏°S Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG (2004 ÈªàÑ°S 14) IóëàŸG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áµ∏‡ ÚH Iô◊G
.(2006 ôjÉæj19) IóëàŸG äÉj’ƒdGh

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة

.á«é◊G ¢ùØf Éª¡æe πµdh , ájõ«∏‚’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH Úàî°ùf øe á«bÉØJ’G √òg äQôM
≥aGƒŸG `g1433 Ió©≤dG hP 9 ‘ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ á«bÉØJ’G ≈∏Y ™«bƒàdG ”
.Ω2012 ÈªàÑ°S 25

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG áeƒµM øY

á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› øY

IóëàŸG äÉj’ƒ∏d …QÉéàdG πãªŸG áÑFÉf

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«LQÉÿG ôjRh
¢ù∏éŸ …QGRƒdG ¢ù∏éª∏d á«dÉ◊G IQhódG ¢ù«FQ
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG

¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G
á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód

, IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G øe πc √AÉ°†YCGh (¿hÉ©àdG ¢ù∏›) á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ¿EG
.(AÉ°†YC’G ∫hódG)âjƒµdG ádhOh ô£b ádhO ,¿ÉªY áæ£∏°S ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,øjôëÑdG áµ∏‡
.(IóëàŸG äÉj’ƒdG) á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG áeƒµMh
,IOôØæe IQƒ°üH z±ô£dÉH{ h zÚaô£dÉH{ ó©H Éª«a É©e Éª¡«dEG QÉ°ûjh
¢SÉ°SCG ≈∏Y Éª¡æ«H »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ôjƒ£J ‘ Éª¡æe áÑZQ
:ádOÉÑàŸG á©ØæŸGh IGhÉ°ùŸG
áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG IÉYGôe ™e ,Éª¡æ«H áªFÉ≤dG ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©J á«ªgCG QÉÑàY’G Ú©H ¿GòNCÉj PEG
,Éª¡æe πµH á°UÉÿG
É¡dÓN øe ºàj ,Éª¡æ«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG IOÉjõH á°UÉÿG äGQOÉÑŸG ∫ƒM QGƒ◊G õjõ©àd á«dBG OÉéjE’ É«©°Sh
.∫ÉéŸG Gòg ‘ ábÓ©dG äGP ™«°VGƒŸG ójó–
¿ÓYEG ‘ äOQh »àdG É«dhO É¡H ±Î©ŸG á«°SÉ°SC’G πª©dG ¥ƒ≤M ájÉªMh »æÑàH Éª¡eGõàdG Gk Oó› ¿GócDƒj PEGh
ÚfGƒ≤dG ‘ É¡æ«ª°†Jh (1998) É¡à©HÉàeh ∫Éª©∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊Gh ÇOÉÑŸG ∫ƒM á«dhódG πª©dG áª¶æe
,áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ∂∏àd »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG ¿Éª°Vh Éª¡æe πµH á°UÉÿG äÉ≤«Ñ£àdGh áª¶fC’Gh
, Úaô£dG øe πµH á°UÉÿG áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤∏d É≤ah É¡«∏Y á¶aÉëŸGh áÄ«ÑdG ájÉªM á«ªgC’ Éª¡æe ÉcGQOGh
,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õjõ©J ‘ É¡eÉ¡°SEGh á«Ä«ÑdGh ájQÉéàdG äÉ°SÉ«°ùdG πeÉµJ ≥«≤– ‘ Éª¡æe áÑZQh

:ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا�ﻃﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ا�وﻟﻰ

ä’É› ‘ »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG õjõ©àd áæµªŸG ¢UôØdG ¿Éaô£dG åëÑj
¥ÉØJ’G ºàj ΩÉµMCG ≥ah ä’ÉéŸG ∂∏J ‘ áeRÓdG á«æØdG äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ™«é°ûJh ,Éª¡æ«H áØ∏àîŸG
.Úaô£dG ÚH É¡«∏Y

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

õLGƒ◊G ádGREG hCG ¢†ØN ∂dP ‘ ÉÃ ájQÉéàdG Éª¡JÉbÓY ôjô–h ™«°Sƒàd áæµªŸG ¢UôØdG ¿Éaô£dG åëÑj
ÉÃ á«dhódG Éª¡JÉeGõàdG ¿ÉÑ°ù◊G ‘ øjòNBG ,QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ¬Lh ‘ á«côª÷G ÒZh á«côª÷G
¿ƒµj ÉªÑ°ùM ¢UôØdG √òg øe IOÉØà°SÓd »©°ùdG ¿Éeõà©jh ,á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe √ÉŒ Éª¡JÉeGõàdG É¡«a
.ÉÑ°SÉæe

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

: ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
.QÉªãà°S’Gh IQÉéàdÉH á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ õjõ©J .Úaô£dG iód QÉªãà°S’ÉH á≤∏©àŸG äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dÉH ∞jô©àdGh ô°ûædG πÑ°S åëH .QÉªãà°S’Gh IQÉéàdÉH á«æ©ŸG äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸG ÚH á°UÉN ∫ÉªYC’G ´É£b ä’É°üJG ™«é°ûJ ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S õjõ©J ∂dP ‘ ÉÃ QÉªãà°S’Gh á«dhódG IQÉéà∏d áÑ°SÉæe áÄ«H õjõ©àH á∏«ØµdG πFÉ°SƒdG åëH .OÉ°ùØdG øe á«dÉN áeÉY äÉ°ù°SDƒeh á«aÉØ°ûdG ÒaƒJh
ájQÉéàdG õLGƒ◊G ádGREG hCG ¢†«Øîà∏d áeRÓdG •hô°ûdG ∫ƒM á«YÓ£à°SG äÉ°ûbÉæe ó≤Y ‘ ô¶ædG .Éª¡æ«H ájQÉªãà°S’Gh
.ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏à ‘ á«æWƒdG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjƒ£Jh ÖjQóàdG π«¡°ùJ πÑ°S ‘ ô¶ædG .ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ‘ »ÁOÉc’Gh »ª∏©dG ∫OÉÑàdG π«¡°ùàd á∏«ØµdG πFÉ°SƒdG åëH .á«æ≤à∏d »Yƒ£dG π≤æ∏d áªFÓŸG ¢UôØdGh , ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉcGô°T π«¡°ùJ -

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

É¡«a ÉÃ ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ≈à°T ‘ á«dhódG äGQÉªãà°S’G èjhôJh π«¡°ùàd áæµªŸG ¢UôØdG ¿Éaô£dG åëÑj
.Éª¡JGOÉ°üàbG ‘ ƒªædG IOÉjRh ∞FÉXƒdG OÉéjEGh á«æ≤àdG ôjƒ£J ±ó¡H äÉeóÿGh ™∏°ùdG

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

åëHh ,Éª¡æ«H á«æØdGh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G äÉã©ÑdGh OƒaƒdGh Ú∏ãªŸG ∫OÉÑJ ™«é°ûJ ≈∏Y ¿Éaô£dG πª©j
.∂dP ≥«≤– πÑ°S

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

,»æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe áæ÷ á«bÉØJ’G √òg ÖLƒÃ ¿Éaô£dG ¢ù°SDƒj
¿Éaô£dG Oóëjh , Úaô£dG ¿Gó∏H ‘ ÜhÉæàdÉH ∂dP IQhô°†dG »°†à≤J Ée óæY hCG ,º¶æàe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ™ªàŒ
:»∏j Ée É¡eÉ¡e øe ¿ƒµJh ,PÉØædG õ«M á«bÉØJ’G √òg ∫ƒNO øe ô¡°TCG áà°S ∫ÓN ácQÉ°ûŸG iƒà°ùe
ÚH »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh õjõ©àH á∏«ØµdG äÉ«°UƒàdG QGôbEGh åëH .Éª¡æ«H QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM IOÉjRh ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG Rõ©j Ée πch , Úaô£dG
.QÉªãà°S’ÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG πM π«¡°ùJh Úaô£dG ÚH äGQÉªãà°S’G ™«é°ûàd áæµªŸG ¢UôØdG åëH .¿Éaô£dG √Qô≤j ÉªÑ°ùM QÉªãà°S’Gh IQÉéàdÉH ≥∏©àJ πFÉ°ùe ájBG åëH -

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

`g1436-5-26 ïjQÉJh 44/Ω »µ∏e Ωƒ°Sôe
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`g1436-6-10 ïjQÉJh (274) ºbQ QGôb

Qƒà°SO ≈∏Y (Ω2006) É«dÉ£fG ‘ ó≤©æŸG ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“Dƒe É¡∏NOCG »àdG
.ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G á«bÉØJG
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1435-7-22 ïjQÉJh (477) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1436-4-6 ïjQÉJh (8-11) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
.`g1436-5-7 ïjQÉJh (601) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:»∏j Ée Qô≤j
á¨«°üdG Ö°ùëH ∂dPh , ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G á«bÉØJGh Qƒà°SO ≈∏Y âjôLCG »àdG äÓjó©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG
á«eÉàÿG ≥FÉKƒdG ‘ âÑãŸGh ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°ûŸG Égóah √GóHCG …òdG É¡¶Ø– ≈∏Y áµ∏ªŸG ó«cCÉJ ™e ,á≤aôŸG
.ô“Dƒª∏d
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U , ∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh
≥FÉKƒdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ∂°U êPƒ‰ ≈∏Y ™«bƒàdÉH á«LQÉÿG ôjRh »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢†jƒØJ :kÉ«fÉK
ÚeC’G iód ¬YGójGh ,Ω2010 ∂«°ùµŸÉH GQÉN’ GOGƒL áæjóe ‘ ó≤Y …òdG Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“DƒŸ á«eÉàÿG
‘ ∑QÉ°ûŸG áµ∏ªŸG óah ßØ– ≈∏Y ó«cCÉàdG ∂°üdG ´GójG óæY ≈YGôj ¿CG ≈∏Y , ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód ΩÉ©dG
.ô“Dƒª∏d á«eÉàÿG ≥FÉKƒdG ‘ âÑãŸGh ô“DƒŸG Gòg

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
≈∏Y á∏ªà°ûŸG ,`g1436-5-3 ïjQÉJh 18465 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
á≤aGƒŸG Ö∏W ¿CÉ°T ‘ `g1435-1-28 ïjQÉJh 1-320 ºbQ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ÜÉ£N
≈∏Y (Ω2010 ∂«°ùµŸG) ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“Dƒe É¡∏NOCG »àdG äÓjó©àdG ≈∏Y
.ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G á«bÉØJGh Qƒà°SO
.¬«dEG QÉ°ûŸG ô“Dƒª∏d á«eÉàÿG ≥FÉKƒdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
Qƒà°SO ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1418-5-16 ïjQÉJh (19/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
OQh Éeh , (Ω1994 ƒJƒ«c) Éª¡JÓjó©J ∂°Uh (Ω1992 ∞«æL) á«bÉØJGh ä’É°üJÓd »HhQhC’G OÉ–’G
.äÉ¶Ø– øe Éª¡«∏Y
≥FÉKƒdG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1422-7-6 ïjQÉJh (33/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
øe É¡«∏Y OQh Éeh , (Ω1998 ¢ù«dƒH É«æ«e) ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“DƒŸ á«eÉàÿG
.äÉ¶Ø–
≥FÉKƒdG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1426-7-8 ïjQÉJh (29/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
øe É¡«∏Y OQh Éeh , (Ω2002 ¢ûcGôe) ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“DƒŸ á«eÉàÿG
.äÉ¶Ø–
äÓjó©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1430-7-21 ïjQÉJh (41/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

`g1436-6-11 ïjQÉJh 47/Ω »µ∏e Ωƒ°Sôe
øe É¡«∏Y OQh Éeh ,(Ω2002 ¢ûcGôe) ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“DƒŸ á«eÉàÿG
.äÉ¶Ø–
≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1430-7-21 ïjQÉàH (41/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
É«dÉ£fCG ‘ Ió≤©æŸG ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“Dƒe É¡∏NOCG »àdG äÓjó©àdG
.ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G á«bÉØJGh Qƒà°SO ≈∏Y (Ω2006)
. `g1436-4-6 ïjQÉàH(8-11) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
. `g1436-6-10 ïjQÉàH(274) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
Ö°ùëH ∂dPh ,ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G á«bÉØJGh Qƒà°SO ≈∏Y âjôLCG »àdG äÓjó©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
≥FÉKƒdG ‘ âÑãŸGh ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°ûŸG Égóah √GóHCG …òdG É¡¶Ø– ≈∏Y áµ∏ªŸG ó«cCÉJ ™e , á≤aGôŸG á¨«°üdG
.ô“Dƒª∏d á«eÉàÿG
Éª«a πc -á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ -¬°üîj

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

¤É©J ˆG ¿ƒ©H
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e
ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæH
. `g1412-8-27
ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
. `g1414-3-3
ïjQÉàH (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
. `g1412-8-27
Qƒà°SO ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1418-5-16 ïjQÉàH (19/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
OQh Éeh , (Ω1994 ƒJƒ«c) Éª¡JÓjó©J ∂°Uh (Ω1992 ∞«æL) á«bÉØJGh ä’É°üJÓd »HhQhC’G OÉ–’G
.äÉ¶Ø– øe Éª¡«∏Y
≥FÉKƒdG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG ,`g1422-7-6 ïjQÉàH (33/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
É¡«∏Y OQh Éeh , (Ω1998 ¢ù«dƒH É«æ«e) ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–Ód Ú°VƒØŸG ÚHhóæŸG ô“DƒŸ á«eÉàÿG
.äÉ¶Ø– øe
≥FÉKƒdG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1426-7-8 ïjQÉàH (29/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

`g1436-6-3 ïjQÉJh (258) ºbQ QGôb

π```````ª©dG ΩÉ¶`````f äÓjó```©J ≈``∏Y á``≤`aGƒ```ŸG
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U , ∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh
ÚM ¤EG -á«dÉª©dG äÉaÓÿG ájƒ°ùJ äÉÄ«g ô¶æJ , πª©dG IQGRƒd IQô≤ŸG äÉ°UÉ°üàN’ÉH ∫ÓNG ¿hO :kÉ«fÉK
Ωƒ°SôŸG øe (’k hCG) óæÑdG øe (3) Iô≤ØdG ‘ OQh ÉŸ kÉ≤ah É¡JÉ°UÉ°üàNG É¡Jô°TÉÑeh á«dÉª©dG ºcÉëŸG AÉ°ûfEG
IOÉŸG øe (4) Iô≤Ø∏d kÉ≤ah πª©dG IQGRh É¡©aôJ »àdG …hÉYódG ‘ - `g1435-1-22 ïjôJh (1/Ω) ºbQ »µ∏ŸG
IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG áÑ°SÉæŸG áHƒ≤©dG äÉÄ«¡dG ∂∏J ™bƒJh ,πª©dG ΩÉ¶f øe (ÚàFÉŸG ó©H ÚKÓãdG)
.πª©dG ΩÉ¶f øe (ÚàFÉŸG ó©H øjô°û©dGh á©°SÉàdG)

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
¢†©H πjó©J ¿CÉ°T ‘ ,`g1435-4-20 ïjQÉJh 14767 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ òîàŸG `g1435-4-3 ïjQÉJh (9-14) ºbQ QQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , πª©dG ΩÉ¶f OGƒe
. `g1426-8-23 ïjQÉJh (51/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , πª©dG ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
`g1435-7-28 ïjQÉJh (490) ºbQh , `g1436-2-17 ïjQÉJh (104) ºbQ : ô°VÉëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
. AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG , `g1433-5-25 ïjQÉJh (309) ºbQh
. `g1435-4-3 ïjQÉJh (9-14) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
. `g1436-5-14 ïjQÉJh (643) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:»∏j Ée Qô≤j
, `g1426-8-23 ïjQÉJh (51/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , πª©dG ΩÉ¶f äÓjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG:’k hCG

`g1436-6-5 ïjQÉJh 46/Ω »µ∏e Ωƒ°Sôe
. `g1435-4-3 ïjQÉàH(9-14) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
. `g1436-6-3 ïjQÉàH(258) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
`g1426-8-23 ïjQÉàH (51/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , πª©dG ΩÉ¶f äÓjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
.á≤aGôŸG á«¨°üdÉH
Éª«a πc -á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ -¬°üîj

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

¤É©J ˆG ¿ƒ©H
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e
ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæH
. `g1412-8-27
ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
. `g1414-3-3
ïjQÉàH (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
. `g1412-8-27

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G á«bÉØJGh Qƒà°SO ≈∏Y âjôLCG »àdG äÓjó©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG
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5 قـرارات
وأنـظمـة

UM AL -QURA

πª©dG ΩÉ¶f äÓjó©J
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ:ﻋﺎﺷﺮ ًا

,ìƒ°VƒH Égójó–h ,πª©dG ó≤Y ‘ áMGô°U ∂dP ≈∏Y ¢üædG ÖLh ,áHôŒ IÎØd kÉ©°VÉN πeÉ©dG ¿Éc GPEG”
,áHôéàdG IÎa ójó“ πª©dG ÖMÉ°Uh πeÉ©dG ÚH Üƒàµe ¥ÉØJÉH Rƒéjh ,kÉeƒj Ú©°ùJ ≈∏Y ójõJ ’ å«ëH
≈ë°VC’Gh ô£ØdG …ó«Y IRÉLG áHôéàdG IÎa ÜÉ°ùM ‘ πNóJ ’h ,kÉeƒj ÚfÉªKh áFÉe ≈∏Y ójõJ ’CG ≈∏Y
»£©j É°üf ó≤©dG øª°†àj ⁄ Ée IÎØdG √òg ∫ÓN ó≤©dG AÉ¡fEG ‘ ≥◊G Úaô£dG øe πµdh á«°VôŸG IRÉLE’Gh
.“ÉªgóMC’ AÉ¡fE’G ‘ ≥◊G

 ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ:ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ
:ا�ﺗﻲ

∂dP øe AÉæãà°SGh óMGh πªY ÖMÉ°U iód ióMGh Iôe øe ÌcCG áHôéàdG â– πeÉ©dG ™°Vh Rƒéj ’”
hCG iôNCG áæ¡e ‘ ¿ƒµJ ¿CG •ô°ûH iôNCG áHôŒ IÎØd πeÉ©dG ´É°†NG -áHÉàc -ó≤©dG ‘ôW ¥ÉØJÉH Rƒéj
≈¡fCG GPEGh , ô¡°TCG áà°S øY π≤J ’ Ióe πª©dG ÖMÉ°üH πeÉ©dG ábÓY AÉ¡àfG ≈∏Y ≈°†e ób ¿ƒµj ¿CG hCG ,ôNBG πªY
áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe πeÉ©dG ≥ëà°ùj ’ Éªc ,É°†jƒ©J ≥ëà°ùj ’ Úaô£dG øe ÉjCG ¿EÉa áHôéàdG IÎa ∫ÓN ó≤©dG
.“∂dP øY

ً أو
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:ﻻ
:ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ا�ﺗﻲ

.ôLCG πHÉ≤e ,¬aGô°TEG hCG ¬JQGOEG â–h πªY ÖMÉ°U áë∏°üŸ πª©dÉH ¢üî°T …CG √Éà°†≤Ã Ωõà∏j πªY ó≤Y πc -1
.áYGQõdG hCG »YGôŸG ‘ ¿ƒ∏¨à°ûj øjòdG º¡«a øÃ ,áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh áeƒµ◊G ∫ÉªY-2
.ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG ∫ÉªY -3
É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG á°UÉÿG ΩÉµMC’G OhóM ‘ πª©dG ÖMÉ°U iód Ú∏eÉ©dG ÒZ ™e ÖjQóàdGh π«gCÉàdG Oƒ≤Y -4
.ΩÉ¶ædG Gòg ‘
.ôjRƒdG Qô≤j Éeh πª©dG äÉHÉ°UGh á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdÉH ≥∏©àj Ée OhóM ‘ âbƒdG ¢†©H Ú∏eÉ©dG -5

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ

 ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ:( ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ: ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
:ا�ﺗﻲ

:øe πc ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG ≥«Ñ£J øe ≈æãà°ùj-1
.ºgGƒ°S º°†J ’ »àdG ICÉ°ûæŸG ‘ ¿ƒ∏ª©j øjòdG ¬Yhôah ¬dƒ°UCGh ¬LhR , ºgh , πª©dG ÖMÉ°U Iô°SCG OGôaCG -CG
.ÉgƒHQóeh á«°VÉjôdG äGOÉ–’Gh ájófC’G ƒÑY’ -Ü
.º¡ªµM ‘ øeh á«dõæŸG ádÉª©dG-ê
.º¡ªµM ‘ øeh ¿ƒ°UÉÿG IÉYôdGh áYGQõdG ∫ÉªY -O
.øW áFÉª°ùªN øY É¡àdƒªM π≤J øØ°S ‘ ¿ƒ∏ª©j øjòdG ôëÑdG ∫ÉªY -`g
.øjô¡°T ≈∏Y ójõJ ’ IóŸh IOó áª¡e AGOC’ ¿ƒeOÉ≤dG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ¿ƒ∏eÉ©dG -h
h (ê) h (CG) äGô≤ØdG ‘ IOQGƒdG äÉÄØ∏d ÌcCG hCG áëF’ -á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH - ôjRƒdG Qó°üj-2
äGP iôNC’G á°UÉÿG ΩÉµMC’Gh äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ≈∏Y πªà°ûJ ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG øe (h)h (`g)
. áÄa πµH á∏°üdG

 ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة)اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ:ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
:ا�ﺗﻲ

,É¡æe AõL hCG ,á«∏°UC’G ¬dÉªYCG øe πª©H ΩÉ«≤dG …ƒæ©e hCG »©«ÑW ¢üî°T …C’ πª©dG ÖMÉ°U ó¡Y GPEG”
.“¬dÉª©d »∏°UC’G πª©dG ÖMÉ°U É¡«£©j »àdG ÉjGõŸGh ¥ƒ≤◊G ™«ªL ¬dÉªY ≈£©j ¿CG ÒNC’G ≈∏Y ÖLh

ÒZ IóŸ Gk Oó› ó≤©dG óY √ò«ØæJ ‘ AÉaôW ôªà°SG GPEÉa ,¬Jóe AÉ°†≤fÉH IóŸG OóëŸG πª©dG ó≤Y »¡àæj-1”
.ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ¤EG áÑ°ùædÉH ΩÉ¶ædG Gòg øe (¿ƒKÓãdGh á©HÉ°ùdG) IOÉŸG ¬«∏Y â°üf Ée IÉYGôe ™e ,IOó
≥ØàŸG Ióª∏d Oóéàj ¬fEÉa ,IOó IóŸ hCG á∏KÉ‡ IóŸ √ójóéàH »°†≤j kÉWô°T IóŸG OóëŸG ó≤©dG øª°†J GPEG-2
Éª¡jCG äGƒæ°S ™HQCG ójóéàdG Ióe ™e »∏°UC’G ó≤©dG Ióe â¨∏H hCG ,á«dÉààe äGôe çÓK ójóéàdG Oó©J ¿EÉa ,É¡«∏Y
.“IóŸG Oó ÒZ ó≤Y ¤EG ó≤©dG ∫ƒ– ,√ò«ØæJ ‘ ¿Éaô£dG ôªà°SGh πbCG
ôNBG ¿Éµe ¤EG »∏°UC’G ¬∏ªY ¿Éµe øe -áHÉàc-¬à≤aGƒe Ò¨H πeÉ©dG π≤æj ¿CG πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj ’ -1”
.¬àeÉbEG π Ò«¨J »°†à≤j
‘ kÉeƒj ÚKÓK RhÉéàJ ’ IóŸh á°VQÉY ±hôX É¡«°†à≤J ób »àdG IQhô°†dG ä’ÉM ‘ – πª©dG ÖMÉ°üd-2
πªëàj ¿CG ≈∏Y ,¬à≤aGƒe •GÎ°TG ¿hO ¬«∏Y ≥ØàŸG ¿ÉµŸG øY ∞∏à ¿Éµe ‘ πª©H πeÉ©dG ∞«∏µJ – áæ°ùdG
.“IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¬àeÉbEGh πeÉ©dG ∫É≤àfG ∞«dÉµJ πª©dG ÖMÉ°U

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ: راﺑﻊ ﻋﺸﺮ

:»JCÉj ÉÃ πª©dG ó≤Y AÉ¡àfG óæY πª©dG ÖMÉ°U Ωõà∏j”
ïjQÉJh ,πª©dÉH ¬bÉëàdG ïjQÉJ É¡«a í°Vƒj ,πHÉ≤e ¿hO áeóN IOÉ¡°T -¬Ñ∏W ≈∏Y AÉæH – πeÉ©dG »£©j ¿CG-1
¤EG A»°ùj ób Ée IOÉ¡°ûdG Úª°†J πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj ’h , ÒNC’G √ôLCG QGó≤eh ,¬àæ¡eh , ¬H ¬àbÓY AÉ¡àfG
.¬eÉeCG πª©dG ¢Uôa øe π∏≤j hCG πeÉ©dG á©ª°S
.“≥FÉKh hCG äGOÉ¡°T øe ¬jód ¬YOhCG Ée ™«ªL πeÉ©dG ¤EG ó«©j ¿CG-2

 ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ:ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
:ا�ﺗﻲ

º°SG ¿É«H ™e ,¢UÉN πé°S ‘ πeÉ©dG ≈∏Y É¡©bƒj »àdG äÉeGô¨dG Öàµj ¿CG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y Öéj”
Éª«a ’EG äÉeGô¨dG ‘ ±ô°üàdG Rƒéj ’h ,∂dP ïjQÉJh É¡©«bƒJ ÖÑ°Sh áeGô¨dG QGó≤eh √ôLCG QGó≤eh πeÉ©dG
,ICÉ°ûæŸG ‘ á«dÉª©dG áæé∏dG πÑb øe äÉeGô¨dG √ò¡H ±ô°üàdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,ICÉ°ûæŸG ∫ÉªY ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j
.“IQGRƒdG á≤aGƒÃ äÉeGô¨dG ‘ ±ô°üàdG ¿ƒµj áæ÷ OƒLh ΩóY ádÉM ‘h

 ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ:ﺳﺎدس ﻋﺸﺮ
:ا�ﺗﻲ
:”ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ا�ﺣﻮال ا�ﺗﻴﺔ

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة:ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ

 ﺑﺎﻟﻨﺺ، ( إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ )اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺮر:راﺑﻌ ًﺎ
:ا�ﺗﻲ

É¡fCÉ°T øe »àdG äGAGôLE’G òîàj ¿CG ôjRƒ∏d ,ábÓ©dG äGP áª¶fC’Gh ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e”
.“á∏eÉ©dG …ójC’G ∫É≤àfG ácôM º«¶æJh , πª©dG ¥ƒ°S AGOCG Úë°ùJ πØµJ ¿CG

( ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة( و)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة:ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ
و)اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة( وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ
:ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا�ﺗﻲ
:”اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة

πª©dG º«¶æJ óYGƒ≤d Ók eÉ°T ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,πª©dG º«¶æJ áëFÓd - ÌcCG hCG -Gk óMƒe kÉLPƒ‰ IQGRƒdG ™°†J-1
äGAGõ÷Gh äÉØdÉîŸÉH á°UÉÿG ΩÉµMC’Gh äGõ«ŸÉH á≤∏©àŸG ΩÉµMC’G ∂dP ‘ ÉÃ , ΩÉµMCG øe ¬H π°üàj Éeh
.á«ÑjOCÉàdG
” πª©dG º«¶æJ íFGƒd OÉªàYG äÉ«dBGh §HGƒ°V IQGRƒdG ™°†J -2

:”اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة

Rƒéjh , IQGRƒdG øe ó©ŸG êPƒªædG ≥ah ¬JCÉ°ûæe ‘ πª©dG º«¶æàd áëF’ OGóYEÉH πªY ÖMÉ°U πc Ωõà∏j-1
.∂dP øe AÉæãà°S’G ôjRƒ∏d
ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj ’ ÉÃ ,á«aÉ°VEG kÉeÉµMCGh kÉWhô°T áëFÓdG Úª°†J πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj-2
.¬d Gk ò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬àëF’h
hCG ICÉ°ûæŸG ‘ ôgÉX ¿Éµe ‘ É¡«∏Y CGô£j πjó©J …CGh πª©dG º«¶æJ áëF’ ø∏©j ¿CG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y Öéj-3
.“É¡eÉµMCÉH É¡d Ú©°VÉÿG º∏Y πØµJ iôNCG á∏«°Sh …CG

: ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ( ؛ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ:ﺳﺎدﺳ ًﺎ

.á«HÉàc πª©dG á≤aGƒe ¿ƒµJ ¿CG •ô°ûH ,¬FÉ¡fEG ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJG GPEG -1 ∞FÉXƒdG ÚWƒàH á°UÉÿG ÒjÉ©ŸG πª©dG ÖMÉ°U ∞dÉN ≈àe πª©dG á°üNQ ójóŒ øY ™æà“ ¿CG IQGRƒ∏d”
¤EG ôªà°ù«a ,ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG ≥ah áMGô°U OóŒ ób ó≤©dG øµj ⁄ Ée ,ó≤©dG ‘ IOóëŸG IóŸG â¡àfG GPEG -2
.“IQGRƒdG É¡©°†J »àdG
.¬∏LCG
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وا�رﺑﻌﻴﻦ:ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ
øe (Ú©Ñ°ùdGh á°ùeÉÿG) IOÉŸG ‘ OQh ÉŸ kÉ≤ah ,IóŸG IOóëŸG ÒZ Oƒ≤©dG ‘ Úaô£dG óMCG IOGQEG ≈∏Y AÉæH -3
á°UÉN óYGƒbh •hô°T øe äÉ«bÉØJ’G øe ÉgÒZh RÉ«àe’G äÉ«bÉØJG ¬«∏Y ¢üæJ ÉÃ ∫ÓNE’G ΩóY ™e”
.ΩÉ¶ædG Gòg
øe ¬dÉªYCG ≈∏Y ÜQój hCG πgDƒj ¿CG ÌcCÉa Ók eÉY Ú°ùªN π¨°ûj πªY ÖMÉ°U πc ≈∏Y ,π«gCÉàdGh ÖjQóàdÉH
¿Éaô£dG ≥Øàj ⁄ Ée -äÓeÉ©∏d áæ°S ¿ƒ°ùªNh ¢ùªNh ∫Éª©∏d áæ°S ¿ƒà°S »gh -óYÉ≤àdG ø°S πeÉ©dG Æƒ∏H -4 ÚjOƒ©°ùdG ∫Éª©dG áÑ°ùædG √òg øª°V πNójh ,kÉjƒæ°S ¬dÉªY ´ƒª› øe (%12) øY π≤j ’ Ée ÚjOƒ©°ùdG ¬dÉªY
¬«∏Y ¢üæj …òdG ôµÑŸG óYÉ≤àdG ä’ÉM ‘ óYÉ≤àdG ø°S ¢†«ØîJ Rƒéjh ,ø°ùdG √òg ó©H πª©dG ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y
‘ áÑ°ùædG √òg ™aôj ¿CG ôjRƒ∏dh ,á°SGQódG ∞«dÉµJ πªëàj πª©dG ÖMÉ°U ¿Éc GPEG º¡JÉ°SGQO ¿ƒ∏ªµj øjòdG
»Øa ,óYÉ≤àdG ø°S Æƒ∏H ó©H Ée ¤EG óà“ ¬Jóe âfÉch ,IóŸG Oó πª©dG ó≤Y ¿Éc GPEGh ,πª©dG º«¶æJ áëF’ ‘
.“¬æe QGô≤H ÉgOóëj »àdG äBÉ°ûæŸG ¢†©H
.¬Jóe AÉ¡àfÉH ó≤©dG »¡àæj ádÉ◊G √òg
: ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وا�رﺑﻌﻴﻦ( ؛ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ:ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ
.IôgÉ≤dG Iƒ≤dG -5
™°VÉÿG
hCG ÜQóàŸG IQób hCG á«∏HÉb ΩóY ¬d âÑK GPEG ÖjQóàdG hCG π«gCÉàdG ó≤Y »¡æj ¿CG πª©dG ÖMÉ°üd-1”
.É«FÉ¡f ICÉ°ûæŸG ¥ÓZG -6
hCG ¬«dh hCG π«gCÉà∏d ™°VÉÿG hCG ÜQóàª∏dh ,Ió«Øe IQƒ°üH π«gCÉàdG hCG ÖjQóàdG èeGôH ∫ÉªcG ≈∏Y π«gCÉà∏d
.∂dP ÒZ ≈∏Y ≥Øàj ⁄ Ée ,πeÉ©dG ¬«a πª©j …òdG •É°ûædG AÉ¡fG -7
≈∏Y
´ƒÑ°SCG πÑb ∂dòH ôNB’G ±ô£dG ÆÓHEG ó≤©dG AÉ¡fEG ‘ ÖZôj …òdG ±ô£dG ≈∏Yh , ≥◊G Gòg πãe ¬«°Uh
.“ôNBG ΩÉ¶f É¡«∏Y ¢üæj iôNCG ádÉM …CG -8
.π«gCÉàdG hCG ÖjQóàdG øY ∞bƒàdG ïjQÉJ øe πbC’G
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ:¬ ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮjód πª©j ¿CÉH π«gCÉà∏d ™°VÉÿG hCG ÜQóàŸG Ωõ∏j ¿CG -π«gCÉàdG hCG ÖjQóàdG Ióe ∫ÉªcG ó©H – πª©dG ÖMÉ°üd-2
ÖLƒÃ ¬fÉ«H Öéj ´hô°ûe ÖÑ°S ≈∏Y Ak ÉæH √DhÉ¡fEG ¬«aôW øe …C’ RÉL ,IóŸG Oó ÒZ ó≤©dG ¿Éc GPEG” á∏KÉªŸG IóŸG πª©dG øY π«gCÉà∏d ™°VÉÿG hCG ÜQóàŸG ™æàeG hCG ¢†aQ ¿EÉa ,π«gCÉàdG hCG ÖjQóàdG IóŸ á∏KÉ‡ Ióe
¿Éc GPEG kÉeƒj Úà°S øY π≤J ’CG ≈∏Y ,ó≤©dG ‘ Oó– IóÃ AÉ¡fE’G πÑb áHÉàc ôNB’G ±ô£dG ¤EG ¬Lƒj QÉ©°TEG
hCG πª©dG ÖMÉ°U É¡∏ª– »àdG π«gCÉàdG hCG ÖjQóàdG ∞«dÉµJ πª©dG ÖMÉ°üd ™aój ¿CG ¬«∏Y ÖLh ,É¡°†©H hCG
.“√ÒZ ¤EG áÑ°ùædÉH kÉeƒj ÚKÓK øY π≤J ’h , kÉjô¡°T ™aój πeÉ©dG ôLCG
.“É¡æe á«bÉÑdG IóŸG áÑ°ùæH

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ: ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ

á°ùeÉÿG) Ióª∏d kÉ≤ah QÉ©°TEÓd IOóëŸG á∏¡ŸG IóŸG OóëŸG ÒZ ó≤©dG ≈¡fCG …òdG ±ô£dG ´Gôj ⁄ GPEG”
ôLC’ kÉjhÉ°ùe kÉ¨∏Ñe QÉ©°TE’G á∏¡e øY ôNB’G ±ô£∏d ™aój ¿CÉH Ωõà∏j ¬fEÉa , ΩÉ¶ædG Gòg øe (Ú©Ñ°ùdGh
.“∂dP øe ÌcCG ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥Øàj ⁄ Ée ,É¡°ùØf á∏¡ŸG øY πeÉ©dG

 ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ: ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
:ا�ﺗﻲ

±ô£dG ≥ëà°ùj ,´hô°ûe ÒZ ÖÑ°ùd Úaô£dG óMCG øe ¬FÉ¡fEG πHÉ≤e Gk Oó kÉ°†jƒ©J ó≤©dG øª°†àj ⁄ Ée”

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ,( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ:ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ

ó≤©d Gk óMƒe ÉLPƒ‰ IQGRƒdG ™°†J , ΩÉ¶ædG Gòg øe (ÚKÓãdGh á©HÉ°ùdG) IOÉŸG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e-1”
Ωõ∏j Éeh , ¬à«°ùæLh πeÉ©dG º°SGh ,¬fÉµeh πª©dG ÖMÉ°U º°SG : ≈∏Y á«°SÉ°SCG IQƒ°üH …ƒàëj ,πª©dG
, ¬H ¥Éëàd’G ïjQÉJh ,ä’óÑdGh ÉjGõŸG ∂dP ‘ ÉÃ ¬«∏Y ≥ØàŸG ôLC’Gh ,¬àeÉbG ¿GƒæYh , ¬à«°üî°T äÉÑKE’
.IóŸG Oó ¿Éc ¿EG ¬Jóeh
kÉØ«°†j ¿CG ó≤©dG ‘ô£dh ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG êPƒªædG ≥ah πª©dG ó≤Y ¿ƒµj ¿CG Öéj-2
.“¬d Gk ò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj ’ ÉÃ ,iôNCG Gk OƒæH ¬«dEG

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

`g1426-8-23 ïjQÉJh (51/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG

6
وأنـظمـة
قـرارات

93

السنة

UM AL -QURA

 م2015  إبريل24  هـ1436  رجب5 الجمعة

4563  العدد93 ال�سنة

12
3

.πbC’G ≈∏Y kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH ÉgóYƒe πÑb IRÉL’G Ö∏£H Ωó≤àj ¿CG πeÉ©dG ≈∏Y -3
¬FGOCG ≈∏Y ∫ój Ée ∂dòch ,IRÉL’G Ö∏£d IójDƒŸG ≥FÉKƒdG Ëó≤J πeÉ©dG øe Ö∏£j ¿CG πª©dG ÖMÉ°üd-4
.“¿Éëàe’G

،(“ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

√ôLCG ∫ó©J á«dÉe áfƒ©e ‘ ≥◊G -πªY áHÉ°UG øe œÉædG πª©dG øY âbDƒŸG √õéY ádÉM ‘ – ÜÉ°üª∏d”
,¬LÓY É¡bô¨à°ùj »àdG IóŸG ∫GƒW √ôLCG øe (%75) ∫OÉ©j kÉ«dÉe Ók HÉ≤e ≥ëà°ùj ºK kÉeƒj Úà°S IóŸ Ók eÉc
äóY ,πª©dG øe ¬æµ“ ’ á«ë°üdG ¬àdÉMh ¬FÉØ°T ∫ÉªàMG ΩóY kÉ«ÑW Qô≤J hCG áæ°S êÓ©dG Ióe â¨∏H GPEÉa
¬©aO Ée OGOÎ°SG ‘ ≥M πª©dG ÖMÉ°üd ¿ƒµj ’h ,áHÉ°U’G øY ¢Vƒ©jh ó≤©dG »¡àæjh , kÉ«∏c Gk õéY áHÉ°UE’G
.“áæ°ùdG ∂∏J ∫ÓN ÜÉ°üŸG ¤EG

، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وا�رﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

ø¡ŸG -¬æe QGô≤H – ôjRƒdG Oóëjh , IQÉ°†dG hCG Iô£ÿG ∫ÉªYC’Gh ø¡ŸG ‘ ICGôŸG π«¨°ûJ ô¶ëj”
¬©e Öéj É‡ IOó QGô°VCG hCG QÉ£NC’ AÉ°ùædG ¢Vô©J ¿CG É¡fCÉ°T øe IQÉ°V hCG Iô£N ó©J »àdG ∫ÉªYC’Gh
.“á°UÉN •hô°ûH √ó««≤J hCG É¡«a ø¡∏ªY ô¶M

 ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ:ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺎﺋﺔ(وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدة
:واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

:áFÉŸG ó©H ¿ƒ°ùªÿGh ájOÉ◊G IOÉŸG”
≈°übCG óëH CGóÑJ ,AÉ°ûJ ∞«c É¡YRƒJ ™«HÉ°SCG Iô°ûY IóŸ πeÉc ôLCÉH ™°Vh IRÉLG ‘ ≥◊G á∏eÉ©dG ICGôª∏d-1
øe ábó°üe á«ÑW IOÉ¡°T ÖLƒÃ ™°Vƒ∏d íLôŸG ïjQÉàdG Oóëjh , ™°Vƒ∏d íLôŸG ïjQÉàdG πÑb ™«HÉ°SCG á©HQCÉH
.á«ë°U á¡L
ójó“ ‘ ≥M’ É¡dh , ¬d á«dÉàdG ™«HÉ°SCG áà°ùdG ∫ÓN ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ™°VƒdG ó©H ICGôŸG π«¨°ûJ ô¶ëj-2
.ôLCG ¿hO ô¡°T Ióe IRÉLE’G
á«ë°üdG ¬àdÉM Ö∏£àJh á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP øe hCG ¢†jôe πØW ÜÉ‚EG ádÉM ‘ -á∏eÉ©dG ICGôª∏d -3
‘ ≥◊G É¡dh ,™°VƒdG IRÉLG Ióe AÉ¡àfG ó©H CGóÑJ πeÉc ôLCÉH ô¡°T É¡Jóe IRÉLG ‘ ≥◊G – ¬d Gk ôªà°ùe kÉ≤aGôe
.“ôLCG ¿hO ô¡°T IóŸ IRÉL’G ójó“

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺛﻼﺛﻴﻦ

á©HQCG øY π≤J ’ IóŸ πeÉc ôLCÉH IóY IRÉLG ‘ ≥◊G É¡LhR ≈aƒàj »àdG áª∏°ùŸG á∏eÉ©dG CGôª∏d-1”
∫ÓN -Ók eÉM âfÉc ¿EG ôLCG ¿hO IRÉL’G √òg ójó“ ‘ ≥◊G É¡dh ,IÉaƒdG ïjQÉJ øe ΩÉjCG Iô°ûYh ô¡°TCG
Gòg ÖLƒÃ -É¡d áMƒæªŸG Ió©dG IRÉLG »bÉH øe IOÉØà°S’G É¡d Rƒéj ’h , É¡∏ªM ™°†J ≈àM -IÎØdG √òg
.É¡∏ªM ™°Vh ó©H -ΩÉ¶ædG
.kÉeƒj Iô°ûY á°ùªN IóŸ πeÉc IôLCÉH IRÉLG ‘ ≥◊G É¡LhR ≈aƒàj »àdG áª∏°ùŸG ÒZ á∏eÉ©dG ICGôª∏d -2
.IóŸG √òg ∫ÓN Ò¨dG iód πªY …CG á°SQÉ‡ É¡LhR É¡æY ≈aƒàŸG á∏eÉ©∏d Rƒéj ’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h
.“É¡«dEG QÉ°ûŸG ä’Éë∏d IójDƒŸG ≥FÉKƒdG Ö∏£j ¿CG πª©dG ÖMÉ°üd ≥ëjh

، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺣﺎدي وﺛﻼﺛﻴﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

hCG ôjRƒdG ºgOóëj , ÚjOƒ©°ùdG øe ºgÒZ øe hCG , IQGRƒdG »ØXƒe øe ¿ƒ°ûàØe πª©dG ¢û«àØJ ¤ƒàj”
.ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ°UÉ°üàN’Gh äÉ«MÓ°üdG º¡d ¿ƒµJh,¬°VƒØj øe

، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ
:”ﻳﺨﺘﺺ ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ

.¬d Gò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh áëFÓdGh ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG ò«ØæJ áÑbGôe-1
ò«Øæàd πFÉ°SƒdG ø°ùMCG ´ÉÑJG øe º¡æµ“ »àdG á«æØdG äGOÉ°TQE’Gh äÉeƒ∏©ŸÉH ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG ójhõJ-2
.ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG
.∂dòd Ωõ∏j Ée ìGÎbGh ,É¡à÷É©e øY áªFÉ≤dG ΩÉµMC’G ô°ü≤J »àdG ¢ü≤ædG ¬LhCÉH á°üàîŸG äÉ¡÷G ÆÓHG-3
.¬d Gò«ØæJ äGQGô≤dGh áëFÓdGh ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG äÉØdÉ §Ñ°V-4
.IQGRƒdG ¤EG ∫É–h iôNCG á°üà á«eƒµM äÉ¡L É¡£Ñ°†J »àdG äÉØdÉîŸG øe ≥≤ëàdG-5
.“äÉHƒ≤©dGh äÉØdÉîŸG ∫hó÷ kÉ≤ah áÑ°SÉæŸG áeGô¨dG ìGÎbG-6

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y kÉ°†jƒ©J ó≤©dG AÉ¡fEG øe Qô°†àŸG
.IóŸG Oó ÒZ ó≤©dG ¿Éc GPEG ,πeÉ©dG áeóN äGƒæ°S øe áæ°S πc øY kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ôLCG-1
.IóŸG Oó ó≤©dG ¿Éc GPEG ó≤©dG øe á«bÉÑdG IóŸG ôLCG-2
.“øjô¡°T IóŸ πª©dG ôLCG øY IOÉŸG √òg øe (2)h (1) ÚJô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG ¢†jƒ©àdG π≤j ’CG Öéj-3

 واﺣﻼل اﻟﻨﺺ، ( إﻟﻐﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة)اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ:ﻋﺸﺮﻳﻦ
:ا�ﺗﻲ ﻣﺤﻠﻪ

‘ Ók eÉc kÉeƒj QÉ©°TE’G á∏¡e ∫ÓN Ö«¨àj ¿CG πeÉ©∏d ≥ë«a ,πª©dG ÖMÉ°U ÖfÉL øe QÉ©°TE’G ¿Éc GPEG”
hCG Ωƒ«dG Gòg ôLC’ ¬bÉ≤ëà°SG ™e ôNBG πªY øY åëÑ∏d ∂dPh , ´ƒÑ°SC’G AÉæKCG äÉYÉ°S ÊÉªK hCG ´ƒÑ°SC’G
Ωƒ«dG ‘ ∂dòH πª©dG ÖMÉ°U ô©°ûj ¿CG •ô°ûH ¬JÉYÉ°Sh ÜÉ«¨dG Ωƒj ójó– πeÉ©∏d ¿ƒµjh ,ÜÉ«¨dG äÉYÉ°S
ÜÉ°ùàMG ™e QÉ©°TE’G á∏¡e AÉæKCG πª©dG øe πeÉ©dG ≈Ø©j ¿CG πª©dG ÖMÉ°üdh ,πbC’G ≈∏Y ÜÉ«¨∏d ≥HÉ°ùdG
á°UÉîHh QÉKBG øe ∂dP ≈∏Y ÖJÎj ÉÃ πª©dG ÖMÉ°U ΩGõàdGh ,á∏¡ŸG ∂∏J AÉ¡àfG ÚM ¤EG Iôªà°ùe ¬àeóN Ióe
.“QÉ©°TE’G á∏¡e øY √ôLCG πeÉ©dG ¥É≤ëà°SG

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ:ﺣﺎدي وﻋﺸﺮﻳﻦ
 أو،”ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ دون ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣﻞ
 وﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ، إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت ا�ﺗﻴﺔ،  أو ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ، إﺷﻌﺎره
:اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪي أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻔﺴﺦ

πª©dG AÉæKCG ¬«°ShDhôe hCG ¬FÉ°SDhQ óMCG hCG ∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG hCG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y AGóàYG πeÉ©dG øe ™bh GPEG-1
.¬ÑÑ°ùH hCG
´Gôj ⁄ hCG áYhô°ûŸG ôeGhC’G ™£j ⁄ hCG πª©dG ó≤Y ≈∏Y áÑJÎŸG ájôgƒ÷G ¬JÉeGõàdG πeÉ©dG ODƒj ⁄ GPEG-2
√QGòfEG ºZQ ∫Éª©dGh πª©dG áeÓ°ùH á°UÉÿG -ôgÉX ¿Éµe ‘ πª©dG ÖMÉ°U É¡æY ø∏YCG »àdG -äÉª«∏©àdG Gk óªY
.áHÉàc
.áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH Ók  Ók ªY ¬HÉµJQG hCG ,kÉÄ«°S kÉcƒ∏°S πeÉ©dG ´ÉÑJG âÑK GPEG-3
¿CG •ô°ûH ,πª©dG ÖMÉ°üH ájOÉe IQÉ°ùN ¥É◊EG ¬H ó°ü≤j Ò°ü≤J hCG π©a …CG -Gk óªY – πeÉ©dG øe ™bh GPEG-4
.¬YƒbƒH ¬ª∏Y âbh øe áYÉ°S øjô°ûYh ™HQCG ∫ÓN çOÉ◊ÉH á°üàîŸG äÉ¡÷G πª©dG ÖMÉ°U ≠∏Ñj
.πª©dG ≈∏Y π°üë«d ôjhõàdG ¤EG CÉ÷ πeÉ©dG ¿CG âÑK GPEG-5
.QÉÑàN’G â– kÉæ«©e πeÉ©dG ¿Éc GPEG -6
k
á°ùªN øe ÌcCG hCG IóMGƒdG ájó≤©dG áæ°ùdG ∫ÓN Éeƒj ÚKÓK øe ÌcCG ´hô°ûe ÖÑ°S ¿hO πeÉ©dG Ö«¨J GPEG-7
‘ kÉeƒj øjô°ûY ¬HÉ«Z ó©H πeÉ©∏d πª©dG ÖMÉ°U øe »HÉàc QGòfEG π°üØdG ≥Ñ°ùj ¿CG ≈∏Y ,á«dÉààe kÉeƒj ô°ûY
.á«fÉãdG ádÉ◊G ‘ ΩÉjCG Iô°ûY ¬YÉ£≤fGh ¤hC’G ádÉ◊G
.á«°üî°T Ö°SÉµeh èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H »Ø«XƒdG √õcôe π¨à°SG πª©dG ¿CG âÑK GPEG-8
.“¬«a πª©j …òdG πª©dÉH á°UÉÿG ájQÉéàdG hCG á«YÉæ°üdG QGô°SC’G »°ûaCG πeÉ©dG ¿CG âÑK GPEG-9

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ:ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ

ájÉªM -πª©dG ÖMÉ°üd RÉL ,πª©dG ÖMÉ°U AÓªY áaô©Ã ¬d íª°ùj πeÉ©dÉH •ƒæŸG πª©dG ¿Éc GPEG-1”
Gòg áë°üd Öéjh ,¬à°ùaÉæÃ ó≤©dG AÉ¡àfG ó©H Ωƒ≤j ’CG πeÉ©dG ≈∏Y •Î°ûj ¿CG -áYhô°ûŸG ¬◊É°üŸ
øe Úàæ°S ≈∏Y ¬Jóe ójõJ ’CG Öéjh ,πª©dG ´ƒfh ¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG å«M øe , Gk Oóh Gk Qô ¿ƒµj ¿CG •ô°ûdG
.Úaô£dG ÚH ábÓ©dG AÉ¡àfG ïjQÉJ
¬◊É°üŸ ájÉªM– πª©dG ÖMÉ°üd RÉL ,¬∏ªY QGô°SCG ≈∏Y ´ÓW’ÉH ¬d íª°ùj πeÉ©dÉH •ƒæŸG πª©dG ¿Éc GPEG-2
¿CG •ô°ûdG Gòg áë°üd Öéjh ,√QGô°SCG AÉ°ûaEÉH ó≤©dG AÉ¡àfG ó©H Ωƒ≤j ’CG πeÉ©dG ≈∏Y •Î°ûj ¿CG -áYhô°ûŸG
.πª©dG ´ƒfh ¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG å«M øe ,Gk Oóh Gk Qô ¿ƒµj
πeÉ©dG áØdÉ ±É°ûàcG ïjQÉJ øe áæ°S ∫ÓN iƒYO ™aQ πª©dG ÖMÉ°üd ,ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG øe AÉæãà°SG-3
.“IOÉŸG √òg ‘ IOQGƒdG ¬JÉeGõàdG øe …C’

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ:ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ

:á«JB’G ΩÉµMCÓd kÉ≤ÑW OÓÑ∏d á«ª°SôdG á∏ª©dÉH ¬d ≥ëà°ùe ≠∏Ñe πch πeÉ©dG ôLCG ™aO Öéj-1”
.πbC’G ≈∏Y ´ƒÑ°SCG πc Iôe ºgQƒLCG ±ô°üJ :á«eƒ«dÉH ∫Éª©dG-CG
.ô¡°ûdG ‘ Iôe ºgQƒLCG ±ô°üJ :ájô¡°ûdG QƒLC’G hhP ∫Éª©dG -Ü
πc á©aO ≈∏Y πeÉ©dG π°üëj ¿CG Öé«a ,ÚYƒÑ°SCG ≈∏Y ójõJ IóŸ êÉàëjh , á©£≤dÉH …ODƒj πª©dG ¿Éc GPEG -ê
.πª©dG º«∏°ùàd ‹ÉàdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN Ók eÉc ôLC’G »bÉH ±ô°üjh ,πª©dG øe ¬“CG Ée ™e Ö°SÉæàJ ´ƒÑ°SCG
.πbC’G ≈∏Y ´ƒÑ°SCG πc Iôe ºgQƒLCG ∫Éª©dG ¤EG …ODƒJ , ôcP Ée ÒZ ‘ -O
RhÉéàj ’CG •ô°ûH ,áµ∏ªŸG ‘ Ióªà©ŸG ∑ƒæÑdG ≥jôW øY ∫Éª©dG äÉHÉ°ùM ‘ QƒLC’G ™aóH äBÉ°ûæŸG Ωõ∏J-2
.“∂dP øe äBÉ°ûæŸG ¢†©H AÉæãà°SG ôjRƒ∏d Rƒéjh ,√ÓYCG IOóëŸG ó«YGƒŸG É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe

، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )ا�وﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:راﺑﻌ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ

: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ:راﺑﻌ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ

 ﻟﺘﻜﻮن، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
:ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

øª°†àj ,IQGRƒdG √ó©J …òdG êPƒªædG ≥ah ó¡©J ™«bƒàH -º¡JÉª¡Ÿ º¡Jô°TÉÑe πÑb -πª©dG ƒ°ûàØe Ωõà∏j”
QGô°SC’G øe ∂dP ÒZ hCG ,»YÉæ°U ´GÎNG …CG ô°S Gƒ°ûØj ’CGh ,¢UÓNGh áfÉeCG πµH º¡∏ªY AGOCÉH º¡eGõàdG
.“¬àØ°U âÑãJ IQGRƒdG øe ábÉ£H πª©dG ¢ûàØe πªëjh ,º¡∏ªY ºµëH É¡«∏Y ¿ƒ©∏£j »àdG
IQOÉ°üdG äGQGô≤dG hCG áëFÓdG hCG ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµM’ áØdÉ OƒLh ¢û«àØàdG AÉæKCG ¢ûàØª∏d ≥≤– GPEG”
∫ÉªYCG §Ñ°†d ájò«ØæàdG áëFÓdG ‘ IOQGƒdG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah áØdÉîŸÉH §Ñ°V ô°† ôjô– ¬«∏©a , ¬d Gò«ØæJ
.“∂dòH QGôb QGó°UE’ ,ôjRƒdG ¤EG ¬©aQh ,É¡ª«¶æJh ¢û«àØàdG

ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ:ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ
 و)اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( و)اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ، (اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ
 و)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ، (اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( و)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ
 و)اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، ( و)اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ، (اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ
 و)اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ( و)اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ، (ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ
، (واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( و)اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ
و)اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( و)اﻟﺤﺎدﻳﺔ وا�رﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ
 وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن، (اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ
:ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا�ﺗﻲ

á«dÉààe äÉYÉ°S ¢ùªN øe ÌcCG πeÉ©dG πª©j ’ å«ëH ,Ωƒ«dG ∫ÓN áMGôdG äGÎah πª©dG äÉYÉ°S º¶æJ”
πª©dG äÉYÉ°S ´ƒª› ∫ÓN IóMGƒdG IôŸG ‘ áYÉ°S ∞°üf øY π≤J ’ ΩÉ©£dGh IÓ°üdGh áMGô∏d IÎa ¿hO
.“óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ áYÉ°S Iô°ûY »àæKG øe ÌcCG πª©dG ¿Éµe ‘ πeÉ©dG ≈≤Ñj ’ å«ëHh

IóŸ πeÉc ôLCÉH IRÉLG ‘ ≥◊G πeÉ©∏d , ΩÉ¶ædG Gòg ÖLƒÃ IOóëŸG á∏eÉ©dG ICGôŸG äGRÉLEG IÉYGôe ™e”
Oƒdƒe IO’h ádÉM ‘ ΩÉjCG áKÓKh ,¬LGhR óæY hCG ,¬Yhôa hCG ¬dƒ°UCG óMCG hCG ¬LhR IÉah ádÉM ‘ ΩÉjCG ¢ùªN
.“É¡«dEG QÉ°ûŸG ä’Éë∏d IójDƒŸG ≥FÉKƒdG Ö∏£j ¿CG πª©dG ÖMÉ°üd ≥ëjh , ¬d

، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺳﺎدﺳ ًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

‘ ≥◊G -É¡«a √QGôªà°SG πÑb hCG á«ª«∏©J á°ù°SDƒe ¤EG ¬HÉ°ùàfG ≈∏Y πª©dG ÖMÉ°U ≥aGh GPEG -πeÉ©∏d-1”
¿Éc GPEG ÉeCG ,á«∏©ØdG ¿Éëàe’G ΩÉjCG Oó©H É¡Jóe Oó– IOÉ©e ÒZ áæ°S øY ¿Éëàe’G ájOCÉàd πeÉc ôLCÉH IRÉLG
πeÉ©dG Ωôëjh ,á«∏©ØdG ¿Éëàe’G ΩÉjCG Oó©H ôLCG ¿hO IRÉLG ‘ ≥◊G πeÉ©∏d ¿ƒµ«a IOÉ©e áæ°S øY ¿Éëàe’G
.kÉ«ÑjOCÉJ ¬àdAÉ°ùe ‘ πª©dG ÖMÉ°U ≥ëH ∫ÓN’G ΩóY ™e ,¿Éëàe’G ODƒj ⁄ ¬fCG âÑK GPEG IRÉL’G ôLCG øe
≈∏Y π°üëj ¿CG ¬∏a ,á«ª«∏©J á°ù°SDƒe ¤EG ¬HÉ°ùàfG ≈∏Y πª©dG ÖMÉ°U á≤aGƒe ≈∏Y πeÉ©dG π°üëj ⁄ GPEG -2
Qò©J óæYh , ÉgôaGƒJ ∫ÉM ‘ ájƒæ°ùdG ¬JRÉLG øe Ö°ùà– á«∏©ØdG ¿Éëàe’G ΩÉjCG Oó©H ¿Éëàe’G ájOCÉàd IRÉLEG
.á«∏©ØdG ¿Éëàe’G ΩÉjCG Oó©H ôLCG ¿hO IRÉLG ≈∏Y π°üëj ¿CG πeÉ©∏∏a ∂dP

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

áªàJ.. πª©dG ΩÉ¶f äÓjó©J
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UM AL -QURA

, IOÉŸG √òg øe (3) Iô≤ØdG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ∫hóé∏d kÉ≤ah , ICÉ°ûæª∏d »FÉ¡ædG ¥ÓZ’G áHƒ≤Y ÖLƒà°ùJ
IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG áÑ°SÉæŸG áHƒ≤©dG ´É≤jGh É¡«a ô¶æ∏d á°üàîŸG áªµëŸG ΩÉeCG iƒYO IQGRƒdG ™aÎa
.ΩÉ¶ædG Gòg øe (ÚàFÉŸG ó©H øjô°û©dGh á©°SÉàdG)
, IQGRƒdG √Qó≤J …òdG áeGô¨dG ≠∏Ñe ™aóH ∂dPh ,áØdÉîŸG ájƒ°ùJ ≈∏Y ∞∏îŸGh IQGRƒdG ÚH ¥ÉØJ’G Rƒéj-5
.“ôjRƒdG øe QGôb ájƒ°ùàdG √ò¡H Qó°üj ¿CG ≈∏Y

 ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )ا�رﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( وﻧﻘﻠﻬﺎ:ﺳﺎدﺳ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ
:ﻟﺘﻜﻮن )اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ ( ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

:ÚàFÉŸG ó©H ¿ƒKÓãdGh ájOÉ◊G IOÉŸG”
.“IójóL áØdÉ ó©J É¡àdGREG ΩóY ádÉM ‘h ,áëFÓdG ÉgOó– á∏¡e ∫ÓN áØdÉîŸG ádGREÉH áØdÉîŸG ÖµJôe Ωõ∏j

( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وا�رﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ:ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ
:وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ

:ÚàFÉŸG ó©H ¿ƒKÓãdGh á«fÉãdG IOÉŸG”
k
,áeÉ©dG ∫GƒeC’G π«°ü– ‘ á©ÑàŸG äGAGôLEÓd É≤ah ,ΩÉ¶ædG Gòg ÖLƒÃ IQô≤ŸG äÉeGô¨dG π«°ü– ºàj
.“ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ ¥hóæ°U ¤EG ≠dÉÑŸG ∫hDƒJh

 إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ:ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ
:اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ
:ÚàFÉŸG ó©H ¿ƒKÓãdGh áãdÉãdG IOÉŸG”

øe hCG ¢û«àØàdG »ØXƒe øe -óYÉ°ùj øŸ á∏°üëŸG áeGô¨dG ≠∏Ñe øe %25 ≈∏Y ójõJ ’ á«dÉe ICÉaÉµe íæe ôjRƒ∏d
.“¬d Gò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG äÉØdÉ øe …CG øY ∞°ûµdG ‘ -ºgÒZ

:ÚàFÉŸG ó©H ¿hô°û©dGh á©°SÉàdG IOÉŸG”
ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG øe ºµM …CÉH πîj øe πc ÖbÉ©j ,ôNG ΩÉ¶f É¡«∏Y ¢üæj ó°TCG áHƒ≤Y …CÉH ∫ÓN’G ΩóY ™e-1
:á«JB’G äÉHƒ≤©dG øe ÌcCG hCG áHƒ≤©H , ¬d Gò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG hCG ¬àëF’ hCG
.∫ÉjQ ∞dCG áFÉe RhÉéàJ ’ á«dÉe áeGôZ-CG
.kÉeƒj ÚKÓK ≈∏Y ójõJ ’ IóŸ ICÉ°ûæŸG ¥ÓZG-Ü
.É«FÉ¡f ICÉ°ûæŸG ¥ÓZEG-ê
.áØdÉîŸG ÜÉµJQG QGôµJ ∫ÉM ‘ ∞dÉîŸG ≈∏Y á©bƒŸG áHƒ≤©dG áØYÉ°†e Rƒéj-2
.“º¡fCÉ°T ‘ áØdÉîŸG â©bh øjòdG ¢UÉî°TC’G Oó©àH äÉeGô¨dG Oó©àJ-3
:ÚàFÉŸG ó©H ¿ƒKÓãdG IOÉŸG”
ÚJô≤ØdG ‘ Éª¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ÉªgGóMG hCG ÚàHƒ≤©dG ´É≤jEG -¬Ñ«æj øe hCG ôjRƒdG øe QGô≤H – IQGRƒ∏d-1
’ ÉÃ ,ΩÉ¶ædG Gòg øe (ÚàFÉŸG ó©H øjô°û©dGh á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG øe (Ü)h (CG) Úà«YôØdG
áªµëŸG ΩÉeCG áHƒ≤©dÉH QOÉ°üdG QGô≤dG øe º∏¶àdG Rƒéjh , Éª¡æe …C’ Qô≤ŸG ≈∏YC’G ó◊G ∞°üf RhÉéàj
.á°üàîŸG ájQGOE’G
ó◊G ∞°üf RhÉéàJ ’ »àdG É¡d á∏HÉ≤ŸG äÉHƒ≤©dGh äÉØdÉîŸG ¬«a Oó– ∫hóL -ôjRƒdG øe QGô≤H -Qó°üj-2
øjô°û©dGh á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG øe (Ü)h (CG) Úà«YôØdG ÚJô≤ØdG ‘ ÚJOQGƒdG ÚàHƒ≤©∏d ≈∏YC’G
.áØdÉîŸG áeÉ°ùL ™e É¡Ñ°SÉæJh ÉgQGó≤e ójó– ‘ êQóàdG ∂dP ‘ ≈YGôjh ,ΩÉ¶ædG Gòg øe (ÚàFÉŸG ó©H
ÚàHƒ≤©∏d ≈∏YC’G ó◊G ∞°üf É¡JÉHƒ≤Y RhÉéàJ »àdG äÉØdÉîŸG ¬«a Oó– ∫hóL -ôjRƒdG øe QGô≤H– Qó°üj-3
øe (ÚàFÉŸG ó©H øjô°û©dGh á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG øe (Ü)h (CG) Úà«YôØdG ÚJô≤ØdG ‘ ÚJOQGƒdG
Iô≤ØdG øe (ê) á«YôØdG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG áHƒ≤©dG É¡àHƒ≤Y ¿ƒµJ »àdG äÉØdÉîŸG ∂dòc ¬«a Oó–h ,ΩÉ¶ædG Gòg
.IQƒcòŸG IOÉŸG øe (1)
»àdG äÉØdÉîŸG ‘ âfÉc hCG , É¡d Qô≤ŸG ≈∏YC’G ó◊G ∞°üf ≈∏Y ójõJ áHƒ≤Y ÖLƒà°ùJ áØdÉîŸG âfÉc GPEG-4

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
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`g1426-8-23 ïjQÉJh (51/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG πª©dG ΩÉ¶f OGƒe ¢†©H πjó©J ´hô°ûe
.“ôjRƒdG øe QGô≤H
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﻤﺎﺋﺔ:ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ
– πª©dG ÖMÉ°üd ,ΩÉ¶ædG Gòg øe (áFÉŸG ó©H ¤hC’G) IOÉŸGh (Ú©°ùàdGh áæeÉãdG) IOÉŸG øe AÉæãà°SG”
´ƒÑ°SC’G ‘ áYÉ°S Ú©HQCGh ¢ùªN hCG kÉ«eƒj äÉYÉ°S ™°ùJ ≈∏Y πª©dG äÉYÉ°S IOÉjR -IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H
hCG kÉ«eƒj äÉYÉ°S ™°ùJ ≈∏Y πbCG hCG ™«HÉ°SCG áKÓK IóŸ ¬HÉ°ùàMG óæY πª©dG äÉYÉ°S §°Sƒàe ójõj ’CG •ô°ûH
.“ÜhÉæàdÉH πª©dG AGOCG É¡«a πª©dG á©«ÑW »°†à≤J »àdG äBÉ°ûæŸG ‘ ∂dPh , kÉ«YƒÑ°SCG áYÉ°S Ú©HQCGh ¢ùªN
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ:راﺑﻌ ًﺎ
.á©ª÷G Ωƒj ÉªgóMCG ¿ƒµj , πeÉc ôLCÉH ™Ñ°SC’G ‘ áMGQ »eƒj πeÉ©dG ≥ëà°ùj -1”
øe ôNG Éeƒj ¬dÉªY ¢†©Ñd á©ª÷G Ωƒ«H ∫óÑà°ùj ¿CG ¢üàîŸG πª©dG Öàµe ÆÓHEG ó©H πª©dG ÖMÉ°üd-2
.“á«æjódG º¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG øe º¡æµÁ ¿CG ¬«∏Yh ,´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG

ً أو
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ،( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ:ﻻ
ÖMÉ°U óªàYG GPEG ,óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ äÉYÉ°S ™°ùJ øe ÌcCG kÉ«∏©a Ók «¨°ûJ πeÉ©dG π«¨°ûJ Rƒéj ’”
,»YƒÑ°SC’G QÉ«©ŸG óªàYG GPEG ´ƒÑ°SC’G ‘ áYÉ°S Ú©HQCGh ¢ùªN øe ÌcCG hCG , »eƒ«dG QÉ«©ŸG πª©dG
hCG Ωƒ«dG ‘ äÉYÉ°S ™Ñ°S ≈∏Y ójõJ’ å«ëH Úª∏°ùª∏d ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN á«∏©ØdG πª©dG äÉYÉ°S ¢†ØîJh
.“´ƒÑ°SC’G ‘ áYÉ°S ÚKÓKh ¢ùªN
: ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ا�ﺗﻲ، ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ:ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ
ô°ûY ¤EG ΩÉ¶ædG Gòg øe (Ú©°ùàdGh áæeÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG πª©dG äÉYÉ°S IOÉjR Rƒéj”
É¡«a π¨à°ûj ’ »àdG ∫ÉªYC’Gh äÉYÉæ°üdG ¢†©H ‘ hCG ,∫Éª©dG äÉÄa ¢†©Ñd óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ äÉYÉ°S
‘ hCG ,∫Éª©dG äÉÄa ¢†©Ñd ,óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ äÉYÉ°S ÊÉªK ¤EG É¡°†«Ø– Rƒéjh Iôªà°ùe áØ°üH πeÉ©dG
É¡«dEG QÉ°ûŸG ∫ÉªYC’Gh äÉYÉæ°üdGh ∫Éª©dG äÉÄa Oó–h IQÉ°†dG hCG Iô£ÿG ∫ÉªYC’Gh äÉYÉæ°üdG ¢†©H

IQOÉ°üdG äÉ«bÎdG áëF’ øe “≈dhC’G” IOÉŸG øe (O) Iô≤ØdG πjó©J
`g1421-3-15 ïjQÉJh (686-1) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGô≤H
.á«ª«∏bE’G hCG á«dhódG äÉª¶æŸG Ò¨d IQÉYE’G Ióe-2
.É¡æe …CG øe ¢Vô¨dG ≥≤ëàj ⁄ GPEG á«°SGQódG IRÉLE’G hCG çÉ©àH’G Ióe-3
⁄h á«ÁOÉcC’G á«é¡æŸG á°SGQódG ≈¡fCG ób ¿Éc GPEG ’EG , É¡æe ¢Vô¨dG ≥≤ëàj ⁄ GPEG á°SGQó∏d OÉØjE’G Ióe -4
øe ¢Vô¨dG ≥≤ëàj ⁄ GPEGh »ª∏©dG πgDƒŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM πÑb πª©dG ô°TÉHh á«ãëÑdG ádÉ°SôdG iƒ°S ¬d ≥Ñàj
.É¡«∏J »àdG áÑJôª∏d á«bÎ∏d IOóëŸG IóŸG ≈∏Y á∏eÉc OÉØjE’G Ióe ±É°†J óaƒŸG ∞XƒŸG á«bôJ ó©H OÉØjE’G
.á«ª°SQ IRÉLEG Ö°ùà– ⁄ GPEG ÜÉ«¨dG Oóe -5
.áHƒ≤Y ¬≤ëH Qó°U GPEG ó«dG ∞c Ióe-6
ºbQ á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG OÉØjE’G áëF’ øe (Iô°TÉ©dG) IOÉŸG øe (CG) Iô≤ØdG πjó©J :kÉ«fÉK
:»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd `g1421-2-16 ïjQÉJh (676-1)
IóŸG ∫ÉªcEG ¢Vô¨d ÉgÉ°†b »àdG IóŸG ÜÉ°ùàMG Rƒéjh , √OÉØjEG AÉæKCG ∞XƒŸG á«bôJ ‘ ô¶ædG Rƒéj ’ -CG
:á«dÉàdG •hô°ûdG ≥ah á«bÎ∏d á«eÉ¶ædG
.á«ãëÑdG ádÉ°SôdG iƒ°S ¬d ≥Ñàj ⁄h á«ÁOÉcC’G á«é¡æŸG á°SGQódG ≈¡fCG ób ¿ƒµj ¿CG-1
.»ª∏©dG πgDƒŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM πÑb πª©dG ô°TÉH ób ¿ƒµj ¿CG -2
IOóëŸG IóŸG ≈∏Y á∏eÉc OÉØjE’G Ióe ±É°†J óaƒŸG ∞XƒŸG á«bôJ ó©H OÉØjE’G øe ¢Vô¨dG ≥≤ëàj ⁄ GPEGh
.(É¡«∏J »àdG áÑJôª∏d á«bÎ∏d
¬H πª©∏d á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg ≠«∏ÑJ ƒëf ¬fhôJ Ée PÉîJÉH ºcƒª°S π°†ØJ áeÉ©dG áfÉeC’G ƒLôJh
.´ƒ°VƒŸÉH á≤∏©àŸG ¥GQhC’G πeÉc ¬≤aôHh ,√ò«ØæJh
,,, »JÉ«– Ö«WCG ∫ƒÑ≤H ºcƒª°S Gƒ∏°†ØJh

á«fóŸG áeóÿGôjRh
êô©dG ˆGóÑY øH ódÉN

á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ¿EG
ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (Ü) Iô≤ØdG ≈∏Y Ak ÉæH
. `g1397-7-10 ïjQÉJh (48/Ω)
Ö∏W ¿CÉ°ûH `g1434-5-13 ïjQÉJh (25967) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ôjRh ‹É©e ÜÉ£N ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
⁄h á«ÁOÉcC’G á«é¡æŸG á°SGQódG πªµà°SG …òdG å©àÑŸG hCG óaƒŸG ∞XƒŸG ÉgÉ°†b »àdG IóŸG ÜÉ°ùàMG
á«eÉ¶ædG IóŸG ∫ÉªcEG ¢Vô¨d ∂dPh πgDƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πÑb πª©dG ô°TÉHh á«ãëÑdG ádÉ°SôdG iƒ°S ¬d ≥Ñàj
hCG OÉØjE’G Ióe ∫OÉ©j Ée OÉ©Ñà°SG ºàj ¬fEÉa ¬à«bôJ ó©H »ª∏©dG πgDƒŸG ≈∏Y ¬dƒ°üM Qò©J ádÉM ‘h á«bÎ∏d
∫ÉªcEG ¢Vô¨d á«dÉ◊G ¬àÑJôe ≈∏Y ÉgÉ°†b »àdG IóŸG øe á≤HÉ°ùdG ¬à«bôJ ‘ É¡HÉ°ùàMG ≥Ñ°S »àdG çÉ©àH’G
á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe äÉÑ∏£dG øe OóY OQh ¬fCG ¤EG ¬«dÉ©e Ò°ûj å«M á«dÉàdG áÑJôª∏d á«bÎ∏d á«eÉ¶ædG IóŸG
πgDƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe Gƒæµªàj ⁄ øjòdG Úã©àÑŸG hCG øjóaƒŸG É¡«ØXƒe IOÉØà°SG á«fÉµeEG ióe øY ô°ùØà°ùJ
∂dPh ,á«ãëÑdG ádÉ°SôdG iƒ°S º¡d ≥Ñàj ⁄h á«ÁOÉcC’G á°SGQódG äÉÑ∏£àe ™«ªL º¡dÉªµà°SG ºZQ »ª∏©dG
.á«bÎ∏d á«eÉ¶ædG IóŸG ∫ÉªcEG ¢Vô¨d
≈∏Yh , `g1435-5-25 ïjQÉJh(801-6452) ºbQ É¡HÉ£îH á«fóŸG áeóÿG IQGRh …CGQ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
ºbQ ¢Vô©dG Iôcòe ≈∏Yh , `g1435-8-4 ïjQÉJh (4312) ºbQ ¢ù∏éª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ô°†
IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y á∏ªà°ûŸG ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G É¡JóYCG »àdG `g1435-12-27 ïjQÉJh (5103)
:»∏j Ée Qô≤j- ´ƒ°VƒŸG øY
:»∏j Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG
ºbQ á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG äÉ«bÎdG áëF’ øe “¤hC’G” IOÉŸG øe (O) Iô≤ØdG πjó©J :’k hCG
:»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd `g1421-3-15 ïjQÉJh (686-1)
‹ÉàdG OóŸG Ö°ùà– ’h É¡∏¨°ûj »àdG áÑJôŸG ‘ πbC’G ≈∏Y (äGƒæ°S ™HQCG) πªcCG ób á«bÎ∏d í°TôŸG ¿ƒµj ¿CG-O
:IóŸG √òg ∫ÉªcG ¢Vô¨d
.á«FÉæãà°S’G IRÉLE’G Ióe-1

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

`g1436-2-9 ïjQÉJh (1937-1) ºbQ QGô≤dG
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UM AL -QURA

 gوزارة الــــــــدفـــــــاع
اسم الجهة
المعلنة

قوات الدفاع
الجوي
الملكي
السعودي
اإلدارة
الهندسية
واإلسكان

 -1صيانة ونظافة قاعدة امللك
فهد اجلوية بالقطاع الغربي
 -2استكمال املرحلة الثالثة
ملستشفى قاعدة امللك خالد
اجلوية بالقطاع اجلنوبي
 -3جتهيز مراكز الرصد اجلوي
بالقطاع اجلنوبي
 -4تأهيل وترميم مبنى جناح
التدريب بقاعدة األمير سلطان
اجلوية بالقطاع األوسط
 -5إنارة ساحة وقوف الطائرات
بقاعدة الرياض اجلوية بالقطاع
األوسط

تأمني عدد ( )10سيارات سيدان

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

36/54

30.000

1436/9/11هـ

1436/9/11هـ

36/55

12.000

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

36/56

5000

36/57

7000

36/58

6000

1436/8/9هـ

ت.ص
/53/ع36/

 -6إنشاء سور وبوابة حلديقة
األمير سلطان مبدينة امللك خالد
العسكرية (املرحلة الثانية)
 -7توريد طقم مولد  500كيلو
واط

1436/8/14هـ

1000

1436/7/29هـ

1436/7/29هـ

3000

1436/8/1هـ

1436/8/1هـ

1000

1436/8/2هـ

1436/8/2هـ

1000

1436/8/3هـ

1436/8/3هـ

1500

1436/8/6هـ

1436/8/6هـ

1000

إدارة اإلنشاء
والصيانة
بوزارة الدفاع
إدارة تشغيل
وصيانة
المنشآت
العسكرية
بالمنطقة
الغربية

إدارة التشغيل والصيانة بالطائف

 -1عقد تأمني احملروقات والزيوت
وخدمات الغسيل والتشحيم
/3/1/14/5
للسيارات التابعة للقوات
18
البحرية امللكية السعودية
ملدة (ثالث) سنوات
القوات
 -2ترميم وإعادة تأهيل الصالة
/3/1/14/5
البحرية
الرياضية بقاعدة امللك سلمان
19
الملكية
البحري بالرياض
السعودية
 -3إعادة تأهيل التخطيط
/3/1/14/5
قاعدة الملك املروري بقاعدة امللك سلمان
20
لإلسناد البحري بالرياض
سلمان
 -4إنشاء دوارات لبعض
لإلسناد
التقاطعات مع إشارات مرورية /3/1/14/5
البحري
21
بقاعدة امللك سلمان لإلسناد
بالرياض
البحري بالرياض
 -5إعادة تأهيل وترميم عدد
/3/1/14/5
( )2مالعب كرة قدم بقاعدة
22
امللك سلمان لإلسناد البحري
بالرياض
القوات
5
 -1إنشاء مستودع مبعسكر
1437/1436/
القوات البرية رقم ()4
البرية
سالح
قيادة
 -2تأمني جتهيزات عسكرية
6
المهندسين لسالح املهندسني
1437/1436/
 -1توريد إعاشة أفراد وحدات
12
املنطقة الشمالية
 -2توريد إعاشة أفراد وحدات
هيئة
13
قوة جنران
إمدادات
 -3نقل محروقات املنطقة
وتموين
14
الشمالية
القوات
 -4نقل محروقات املنطقة
15
البرية
الشمالية الغربية
 -5تأمني محروقات وحدات
16
الرياض
 -1إعادة طرح منافسة تأمني
436/21/11
قطع غيار محطة الوقود
 -2إعادة طرح منافسة فحص
436/30/11
وإصالح وحدات املشتركني
باملقاسم
 -3إعادة طرح منافسة توريد
436/54/11
إدارة مدينة وإزالة وتركيب مبردات الهواء
الملك خالد ومبردات الزيت
العسكرية  -4إعادة طرح منافسة توريد
436/55/11
وإزالة وتركيب محرك ديزل
للتشغيل
 -5توريد وتركيب أثاث ملبنى
والصيانة
436/75/11
بحفر الباطن السجن العسكري اجلديد
مبدينة امللك خالد العسكرية

1500

1436/8/13هـ

1436/8/9هـ

اسم الجهة
المعلنة

إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بتبوك

قيادة
القوات
الجوية
الملكية
السعودية

المنافسة

المنافسة
 -1تنفيذ أعمال إنشاء مباني
خرسانية ومعدنية متكاملة
مبجموعة الشرطة العسكرية
اخلاصة الثالثة مبدينة امللك
عبدالعزيز العسكرية بتبوك
 -2توريد وتركيب معدات
ومستلزمات مطاعم بكل
من لواء القوات اخلاصة الرابع
والستون ومبركز التدريب
والتأهيل مبركز ومدرسة
املظليني وقوات العمليات
اخلاصة
 -3توريد وتركيب معدات
ومستلزمات مطاعم مبجموعة
لواء اإلمام فيصل بن تركي
األول وكذلك باملطعم اخلاص
بالدورات مبركز ومدرسة
املظليني وقوات العمليات
اخلاصة
 -4تنفيذ أعمال استصالح
قطع توربينات غازية متنوعة
( وستنجهاوس –جنرال
إليكتريك وخالفه )
مشروع املنشآت السكنية
بالقواعد مع املرافق

مشروع توريد وتركيب مباني
جاهزة جملموعة الشرطة
العسكرية ( املرحلة الثانية )
مبعسكر القوات البرية باملطار
القدمي

436/17

1000

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

1000

1436/8/9هـ

1436/8/9هـ

1000

1436/8/10هـ

1436/8/10هـ

إدارة تشغيل
وصيانة
المنشآت
إنشاء مدرج طائرات
العسكرية
بالقصيم

1436/8/15هـ

 -1استكمال مشروع منافسة
البنية التحتية لتطبيق نظام
املعلومات الطبي (سيرنر) في
مدينة األمير سلطان الطبية
اإلدارة العامة العسكرية ومستشفيات
منطقة اخلرج التابعة لإلدارة
للخدمات
العامة للخدمات الطبية
الطبية
للقوات املسلحة
للقوات
المسلحة
 -2توريد املستلزمات الطبية

436/76/11

4000

436/77/11

500

1436/8/20هـ

97 / 5 / 2

 -4إعادة طرح منافسة
تأمني متطلبات قوة احلج من
التجهيز والتأثيث

2000

1436/8/20هـ

36/8

436/15

1436/8/7هـ

500

3670

 -3إعادة طرح منافسة توريد
وتركيب أرفف مستودعات
من النوع الثقيل واملتوسط
واخلفيف

1436/8/7هـ

500

3679

436/14

2000

3500

3678

 -2إعادة طرح منافسة تنفيذ
أعمال سفلتة طرق داخلية
بوحدات قيادة منطقة الطائف

1436/8/6هـ

1436/8/15هـ

2015/11

436/13

1436/8/6هـ

500

رقمها

 -1إعادة طرح منافسة عمل
حفريات لتمديد كيابل ألياف
بصرية لربط الصالة الرياضية
اجلديدة وحتى دوار كتيبة
الشرطة العسكرية بالطائف

1436/7/28هـ

500

1

g

1437/7/29هـ

1000

 20مارس 2015م

اجلراحية املصنعة محليا ً
لبعض املستشفيات التابعة
لإلدارة العامة للخدمات
الطبية للقوات املسلحة

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

500

500

1436/8/13هـ

36/13

36200006

1436/8/13هـ

500

500

25.000

2000

1436/8/14هـ

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

1436/8/14هـ

1436/8/9هـ

1436/8/8هـ

1000

1000
1436/8/13هـ

1436/4

موعد فتح
المظاريف

1436/8/13هـ

1000

1000

1000

5000

3000

1436/8/8هـ

1436/8/27هـ

1436/8/22هـ

1436/8/9هـ

1436/8/28هـ

1436/8/23هـ

2
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 gوزارة الــــــــدفـــــــاع
اسم الجهة
المعلنة
إدارة التشغيل
والصيانة
باإلدارة العامة
للخدمات
الطبية
للقوات
المسلحة

مشروع جتهيز وحدات اخلدمة
للعيادات واملغاسل والورش
الفنية ملركز األمير سلطان
لعالج أمراض القلب بالرياض

5000

1436/20/27

2000

 -1توريد مناظير ومجاهر
ومعدات غرف العمليات
 -2تأمني البريد الدوائي لألدوية
1436/23/27
واملستلزمات الطبية
 -3تأمني احتياج إدارة اخلدمات
الصيدالنية جلهاز التحضير
1435/12/27
اآللي للمحاليل الوريدية
 -4توريد وتركيب أجهزة ونظام
الصرف اآللي للصيدليات
1436/17/27
اخلارجية
 -1منافسة تأثيث املستودعات
1436/19
اجلديدة

مستشفى
الملك فهد
للقوات
 -2أعمال متديدات احلاسب
المسلحة بجدة اآللي وجتهيز للمستودع اجلديد

g
آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/20

1000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

1436/8/8هـ

2000
1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

5000
1000
1000

1436/8/7هـ

قيمة
الكراسة

1436/8/8هـ

g

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

وزارة الحرس الوطني الرياض

 -2تأمني وتوريد احتياج
احلرس الوطني من االطارات
والبطاريات

22
1437/1436/هـ

3000

1436/8/20هـ

1436/8/21هـ

 -3تطبيق األنظمة املالية
واإلدارية بوزارة احلرس الوطني

23
1437/1436/هـ

5000

1436/8/22هـ

1436/8/23هـ

 -1متديد موعد منافسة مشروع
جتديد وترميم إدارة احلاسب اآللي
والنظم املعلوماتية مبستشفى
امللك عبدالعزيز باألحساء التابع
للشؤون الصحية بوزارة احلرس
الوطني

مشص
1436/41/هـ

 -2مشروع إنشاء ممر مشاة
مع تركيب مظالت على طول
املسار بني كليات البنات
بجامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية
بالرياض التابعة للشؤون
الصحية بوزارة احلرس الوطني

مشص
1436/54/هـ

 -3منافسة توريد معدات
تكنولوجيا املعلومات -حسب
الطلب -جلامعة امللك سعود
بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
بالرياض وجدة واألحساء
التابعة للشؤون الصحية
بوزارة احلرس الوطني

مشص
1436/55/هـ

 -4منافسة مشروع إنشاء
مبنى أقسام األشعة (منطقة
السايكلوترون) مبدينة امللك
عبدالعزيز الطبية بجدة
التابعة للشؤون الصحية
بوزارة احلرس الوطني

مشص
1436/56/هـ

1436/8/2هـ

منافسة توريد أجهزة خوادم
وجتديد الدعم والصيانة
ألجهزة اخلوادم

المنافسة

 -1متديد موعد منافسة تشغيل
وصيانة ونظافة فروع املديرية
العامة للمياه مبنطقة جازان
 -2استكمال نقل املياه من
سدود (حلي ويبه والليث) إلى
محافظة قلوة مبنطقة الباحة
 -3مشروع استكمال مشروع
إعادة استعمال مياه الصرف
الصحي املعاجلة بالرياض
 -4تأمني سيارات ومعدات إلدارة
سد وادي جازان
 -5منافسة إنشاء السدود
اجملموعة الرابعة مبنطقة تبوك
 -1عقد توريد عدد ( )35سيارة
سيدان أربعة أبواب
 -2عقد تنفيذ خطوط ناقلة
وخزانات مياه مبحافظات
(األفالج ,حوطة بني متيم ,احلريق)
 -1تأجيل موعد منافسة حتديث
وحفر اآلبار ومستلزماتها
مياه المدينة مبنطقة املدينة املنورة
المنورة
 -2استكمال املرحلة األخيرة
من محطة الرفع الرئسية
باملدينة املنورة

1436/8/3هـ

1436/8/6هـ

1436/8/16هـ

1436/8/20هـ

1436/8/7هـ

1436/8/17هـ

1436/8/21هـ

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

 -1منافسة سقيا املواطنني
باملياه في مدينة القيصومة
 -2منافسة تطوير محطات
املعاجلة ( اجلارودية والعمران
والعيون والهفوف واخلفجي )
 -3منافسة مشروع محطة
ضخ املياه احملالة وخط الطرد
مبحافظة النعيرية
 -4منافسة مشروع إنشاء
خزانات مبحطة مياه اجلارودية
مبحافظة القطيف
 -5منافسة مشروع ربط ( )14
بئر بحقل ويسه بالشبكة
الرئيسية مبحافظة األحساء

اسم الجهة
المعلنة

g

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

128

1000

1436/7/14هـ

1436/7/15هـ

211

5000

1436/8/8هـ

1436/8/9هـ

214

7000

1436/8/9هـ

1436/8/10هـ

227

2000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

228

7000

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

35
1437/1436/

1000

1436/7/21هـ

1436/7/22هـ

36
1437/1436/

5000

رقمها

437/436/10

1436/7/22هـ

5000

1436/8/1هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/7/23هـ
1436/8/2هـ

437/436/12

5000

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

1436/1437
599/

750

1436/8/7هـ

1436/8/8هـ

1436/1437
600/

2000

1436/8/9هـ

1436/8/10هـ

1436/1437
601/

1000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

1436/1437
602/

3000

1436/8/16هـ

1436/8/17هـ

1436/1437
603/

5000

 gوزارة املاليــــــة

وزارة المالية

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

500

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

رقمها

قيمة
الكراسة

15

g

 gوزارة امليــــــاه والكهربــــــاء

مياه المنطقة الشرقية

 -1إعادة طرح مزايدة التخلص
21
واإلستفادة من املياه املرفوضة من
محطتي املياه رقم (  2و  ) 4مبنطقة 1437/1436/هـ
خشم العان ملدة ثالث سنوات

المنافسة

مياه الرياض

اسم الجهة
المعلنة

رقمها

1436/8/8هـ

اسم الجهة
المعلنة

 gوزارة احلـــرس الوطــــــين
المنافسة

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة
وزارة
الخارجية

/23ب
1436/16/

ال�سنة  93العدد 4563

 gوزارة اخلــــارجيــــــــة

وزارة المياه والكهرباء

مدينة األمير
سلطان
الطبية
العسكرية

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

93
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1436/8/21هـ

1436/8/22هـ

g

رقمها

قيمة
الكراسة

 -1مشروع اتفاقية تراخيص
شركة مايكروسوفت لكبار
العمالء

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1788

1000

1436/8/16هـ

1436/8/17هـ

 -2توريد وتركيب أثاث منزلي
وأجهزة كهربائية لسكن
موظفي ومنتدبي اإلمارة مبنفذ
حالة عمار

1789

المنافسة

 -3عملية حتسينات املصاعد
من الداخل باالستانلس استيل
الفاخر (درجة أولى) مببنى
الوزارة الرئيسي F

1790

مصلحة الزكاة منافسة مشروع صيانة
17
والدخل-اإلدارة ونظافة مباني فروع مصلحة
العامة-الرياض الزكاة والدخل باجلوف وعرعر
مصلحة
إضافة السعة التخزينية
15
الجمارك
لنظام كاميرات األمن اجلمركي
1437/1436/
باملنافذ اجلمركية
العامة

1000

1000

500

5000

1436/8/22هـ

1436/8/28هـ

1436/8/1هـ

1436/8/8هـ

1436/8/23هـ

1436/8/29هـ

1436/8/2هـ

1436/8/8هـ

3
16
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 gوزارة الــداخليــــــة
اسم الجهة
المعلنة

مركز المعلومات الوطني
قوات أمن المنشآت
إسكان قوى
األمن بجدة
إمارة منطقة
المدينة
المنورة

 -1مشروع إنشاء غرفة
العمليات املشتركة بإمارة
عسير وتركيب نظام إدارة
البالغات بغرفة العمليات
املوحدة لألمن العام
 -2مشروع دعم وإصالح أجهزة
الطابعات املرتبطة باحلاسب
اآللي وملحقاتها التابعة ملركز
املعلومات وفروعه وشعبه

2015/8

3000

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

2015/9

1000

1436/8/9هـ

1436/8/9هـ

رقمها

برنامج تعليم وتدريب طالب
وموظفني في اللغة اإلجنليزية
33/36/53/1
وبرامج احلاسب اآللي مبعهد
التدريب التابع لإلدارة العامة
للشؤون الفنية بوزارة الداخلية

500

22
1437/1436/هـ

500

23
1437/1436/هـ

500

24
1437/1436/هـ

500

25
1437/1436/هـ

500

 -1صيانة ونظافة مركز تدريب
قوات أمن املنشآت مبحافظة
جدة – ذهبان
 -2املرحلة الثانية من توريد
وتركيب وتشغيل العدد
واملعدات والروافع واألجهزة
للورشة املركزية باملنطقة
الشرقية والورشة املركزية
مبنطقة مكة املكرمة التابعة
للقوات
 -3توريد معدات ورش صيانة
األسلحة وأدوات تنظيف
األسلحة
 -4صيانة ونظافة قيادة
قوات أمن املنشآت باملنطقة
الشرقية واملواقع التابعة لها
 -1توريد محوالت كهربائية
 -2توريد مضخات غاطسة
ملياه الصرف الصحي
تأمني أجهزة كهربائية

1436/7/29هـ

200
2000

3000

955

500

918

500

957

500

 -1تأمني قطع غيار السنتراالت
وأجهزة تسجيل املكاملات

5/436/81

1500

 -2توريد وتركيب وتشغيل نظام
االتصاالت الالسلكية بعيدة
املدى (  )HFمع كافة امللحقات

5/436/82

 -3صيانة ونظافة مباني قيادة
حرس احلدود مبنطقة جنران
واجملمعات احلدودية بقطاع
شرورة ملدة ثالث سنوات

23/436/83

2000

 -4تأجير البوفية التابع لقطاع
الطوال مبنطقة جازان

16/436/84

100

المديرية العامة للمباحث

956

500

1436/7/29هـ

1436/8/1هـ

1436/7/29هـ

1436/7/29هـ

1436/8/17هـ

1436/8/18هـ

1436/8/9هـ

1436/8/6هـ

1436/8/10هـ

1436/8/7هـ

المديرية العامة للجوازات

مشروع أمن املعلومات
إمارة منطقة
التابع لديوان اإلمارة
الباحة
018/021/000/0026/00/00/4
 -1إضافة مبنى متكامل ألحد
مباني هذه الوزارة مبنطقة
جنران
 -2إضافة مبنى متكامل
ألحد مباني هذه الوزارة ملركز
احلوميات مبنطقة الرياض
 -3بيع رجيع سيارات مبحافظة
الطائف ( للمرة الثانية)
 -4إضافة مبنى متكامل ألحد
مباني هذه الوزارة ملركز
أم نخيلة مبنطقة اجلوف

1436/7/28هـ

200

1436/ 14

1436/7/28هـ

1436/7/28هـ

المديرية العامة للسجون

الديوان
العام
اإلدارة العامة
للشؤون
اإلدارية
والمالية
وحدة
المنافسات
والعقود

المنافسة

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

المديرية العامة لحرس الحدود

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

ال�سنة  93العدد 4563

3

g
المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

 -1طرح احتياجات السجون
من املستلزمات التعليمية
 -2توريد وتركيب وتشغيل
طابعات وملحقاتها
لإلصالحيات اجلديدة في
(الرياض  /الطائف  /الدمام /
جدة )
 -3توريد وتأمني مضخات
لسحب مياه األمطار وأبراج
اإلضاءة املتنقلة وبعض
املتطلبات اخلاصة بالسالمة
لبعض سجون اململكة
 -4توريد وتركيب وتشغيل
نظام التحكم املركزي
للقنوات التلفزيونية باملنطقة
الوسطى ومنطقة حائل
والقصيم
 -5توريد وتركيب وتشغيل
نظام التحكم املركزي للقنوات
التلفزيونية باملنطقة الغريبة
 -6توريد وتركيب وتشغيل
نظام التحكم املركزي للقنوات
التلفزيونية باملنطقة الشرقية
 -7توريد وتركيب وتشغيل
نظام التحكم املركزي
للقنوات التلفزيونية باملنطقة
الشمالية
 -8تأجيل موعد منافسة تأمني
احتياجات مغاسل السجون
من خامات ومواد نظافة
 -1عملية تشغيل وصيانة
شبكة احلاسب اآللي واألنظمة
املالية واإلدارية باملديرية العامة
للجوازات وفروعها
 -2عملية تأمني مالبس
وجتهيزات عسكرية
 -3عملية توريد األحبار وصيانة
آالت التصوير والطابعات
وفرامات الورق للمديرية العامة
للجوازات وفروعها باململكة
 -4عملية تأمني عدد ()30
سيارة نوع صالون ثمانية
مقاعد وعدد ( )2سيارة خاصة
بنقل األسلحة
 -5عملية توريد وتركيب أثاث
مكتبي
 -6عملية تأمني نظام التخزين
االحتياطي ( )Backupوجهاز
حفظ الطاقة ( )UPSلنظامي
الهواتف الشبكية ()IPT
ننظام التواصل املرئي (Telep-
)resence

47
1437/36/هـ

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

500

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

 -7مشروع جتهيز غرف
العمليات بجوازات املناطق
(الرياض –جدة –الدمام) وجتهيز
غرف عمليات باملطارات الدولية
(الرياض – جدة – الدمام)
والتجهيزات التقنية الالزمة

2000

 20مارس 2015م

 -1منافسة شراء خدمة
التنومي باملستشفيات
اإلدارة العامة
املتخصصة باملدينة املنورة
للخدمات
أثناء فترة احلج لعام 1436هـ.
الطبية بوزارة
 -2منافسة مشروع توريد
الداخلية
وتركيب أنظمة ربط أجهزة
اخملتبر في املناطق

48
1437/36/هـ

1500
1436/8/14هـ

49
1437/36/هـ

1436/8/14هـ

3000

50
1437/36/هـ

2000

51
1437/36/هـ

2000

52
1437/36/هـ

2000

53
1437/36/هـ

2000

1436/8/21هـ

1436/8/21هـ

33
1437/36/هـ

1000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

36/43

1000

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

36/44

3000

1436/8/7هـ

1436/8/8هـ

36/45

2000

1436/8/8هـ

1436/8/9هـ

36/46

3000

1436/8/9هـ

1436/8/10هـ

36/47

5000

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

36/48

36/49

10/33/12

11/33/12

1000

1000

1000

1000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

1436/7/28هـ

1436/8/6هـ

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

1436/7/29هـ

1436/8/7هـ

4
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 gوزارة الصحـــــــــة
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

وزارة الصحة

 -1تأجيل موعد منافسة
قياسات بيئة العمل في
املنشآت الصحية
 -2احلملة التوعوية للصيف
ورمضان لعام 1436هـ
 -3األيام واملناسبات الصحية
العاملية
 -4مركز االتصال املتعدد

صحة مكة
المكرمة

صحة
المدينة
المنورة

صحة الباحة
صحة تبوك

360011030044

1000

1436/8/2هـ

1436/8/2هـ

360011030045

3000

1436/8/3هـ

1436/8/3هـ

360011040036

10.000

1436/8/9هـ

1436/8/9هـ

360251020036

1000

1436/8/14هـ

1436/8/14هـ

360481020023

3000

1436/8/14هـ

1436/8/14هـ

360481020024

20.000

1436/8/15هـ

1436/8/15هـ

1436/2هـ

500

1436/8/22هـ

1436/8/22هـ

1436/25هـ

100

1436/7/29هـ

1436/7/29هـ

1436/26هـ

1000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

55/121

5000

55/122

5000

55/123

5000

صحة جازان

 -1منافسة احتياج قسم
الرعاية الصيدلية مبستشفى
امللك فهد لغرف خلط احملاليل
والتغذية الوريدية

36/97

 -2منافسة احتياج مستشفى
األمير محمد بن ناصر من كتب
ومجالت علمية وبرامج

36/98

500

1436/8/14هـ

1436/8/14هـ

1000
1436/7/28هـ

1436/7/29هـ

صحة بيشة

 -3مشروع تطوير أقسام
التغذية مبستشفيات املنطقة

36/99

1000

1436/7/29هـ

1436/8/1هـ

 -1منافسة تأمني أجهزة
الصدمات الكهربائية للمراكز
الصحية التابعة حملافظة بيشة

436/33

2000

1436/8/14هـ

1436/8/14هـ

 -2منافسة تأمني مطبوعات
فنية وإدارية ملديرية الشؤون
الصحية واملستشفيات واملراكز
الصحية مبحافظة بيشة

436/34

 -3منافسة تأمني نظام
استدعاء املمرضات
مبستشفى امللك عبداهلل
مبحافظة بيشة
تأجيل موعد منافسة التغذية
املطهية ملستشفى النقاهة
ومستشفى الصحة النفسية
بحفر الباطن

تقدمي خدمات التغذية
صحة الجوف
ملستشفيات منطقة اجلوف

500
1436/8/15هـ

436/35

2000

/02/0002
36/036/1

1436/8/15هـ

مستشفى
الملك فهد
التخصصي
بالدمام

ال�سنة  93العدد 4563

المنافسة

 -3منافسة مشروع تطوير
وتنفيذ البوابة اإللكترونية
الداخلية واخلارجية
 -4منافسة مشروع مركز
االتصاالت املوحد للمرضى
والعمالء

رقمها

قيمة
الكراسة

36027

5000

36028

5000

36029

5000

2015 / 14

142/16
2015/
143/17
2015/
144/18
2015/

1436/8/14هـ

1436/8/6هـ

1436/7/23هـ

1436/7/28هـ

 -5منافسة مشروع إنشاء
قسم السجالت الطبية

145/19
2015/

 -6منافسة تنفيذ أنشطة
التطوير اإلداري

146/20
2015/

1500

 -7منافسة مشروع تطوير
شبكة اجلهد املتوسط
الكهربائية الرئيسية

147/21
2015/

1000

 -8منافسة مشروع توريد
وتركيب وتشغيل نظام
املعلومات الصحي اإللكتروني
وملحقاتها

148/22
2015/

5000

 -9منافسة إنشاء شبكة
مكافحة حريق مبواقف
السيارات

149/23
2015/

1000

التخلص من النفايات الطبية
اخلطرة

2ع2015/

1436/7/29هـ

1436/8/1هـ

1436/8/6هـ

1436/8/2هـ

2000

1000

1436/7/7هـ

1436/7/8هـ

5000

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

المراسم
الملكية

مشروع حتديث وتأهيل بعض
األعمال في قصر طيبة
باملدينة املنورة

1436/8/7هـ

1436/7/24هـ

1436/7/29هـ

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

1436/8/7هـ

1436/8/3هـ

g

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

2015/51

15,000

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

2015/52

1000

 gاملـراســـم امللكيـــــة
اسم الجهة
المعلنة

1436/8/15هـ

1000

1500

المنافسة

1436/8/10هـ

3000

135/09
2015/

 -1مشروع استكمال إنشاء
مجمع محاكم وكتابات العدل
بحفر الباطن
 -2تأهيل وترميم وإضافة
مالحق وتغطية مظالت ملقر
الوزارة باملشاعر  -عرفات

1436/8/9هـ

موعد فتح
المظاريف

3000

1500

المنافسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

500

 gوزارة العـــــــدل
اسم الجهة
المعلنة

17

g

 -2منافسة األشعة التداخلية
والعامة والعالج اإلشعاعي

وزارة العدل

صحة حفر
الباطن

360011040028

2000

1436/7/22هـ

1436/7/22هـ

UM AL -QURA

 -1الصيانة والتشغيل ألجهزة
إدارة العقود احلاسب اآللي وملحقاته
والمشتريات  -2رفع قدرات نظام الكاميرات
بمدينة
ودخول البوابات اإللكترونية
الملك فهد وغرف التحكم
الطبية
 -3مشروع عقد صيانة نظام
وأجهزة استدعاء املمرضات
مدينة الملك
سعود
مشروع تطوير وإعادة تأهيل
الطبية
مبنى الطب الشرعي
بالرياض
 -1منافسة لوازم العمليات
(التخدير-املناظير-العالج
التنفسي)

مدينة الملك عبداهلل الطبية بالعاصمة المقدسة

صحة
الطائف

تأمني املستلزمات الطبية
(الغير مكودة) ملستشفى
الوالدة واألطفال
 -1التغذية املطهية
ملستشفى األمير عبداحملسن
بالعال مبنطقة املدينة املنورة
 -2التغذية املطهية
ملستشفى النساء والوالدة
واألطفال باملدينة املنورة
تأجيل موعد منافسة توريد
وتركيب كبائن لعيادات
األسنان باملراكز الصحية
بصحة الطائف
 -1منافسة تأمني عدد من
أنواع السيارات للخدمات
العامة
 -2منافسة توريد وتركيب
وتشغيل واختبار محطة
حتلية مياة سعة 750م/3يوم
ملستشفى بلجرشي اجلديد
 -1منافسة استكمال قسم
الصيدلية مبستشفى امللك
فهد التخصصي
 -2منافسة استكمال جتهيز
قسم القلب مبستشفى امللك
فهد التخصصي
 -3منافسة استكمال جتهيز
قسم التعقيم مبستشفى
امللك فهد التخصصي

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

93
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1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

g

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1436/5

5000

1436/9/6هـ

1436/9/7هـ

3
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إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4563
حكومية
إعالنات

 gوزارة التـــعــــلـــيـــــــم
اسم الجهة
المعلنة

جامعة الملك عبد العزيز

 -1تأمني أجهزة حاسب آلي
وخالفه جلميع قطاعات جامعة
جدة وفروعها

/1190د

 -2جتهيز ( )5معامل بقسم
اإلحصاء بكلية العلوم باملبنى
اجلديد رقم ()91

 /148356د

 -3متديد موعد فتح
مظاريف عملية تأمني
أجهزة ومستلزمات ملعامل
قسم الهندسة الكهربائية
وهندسة احلاسبات بكلية
الهندسة

/119915د

جامعة الملك سعود
جامعة
الملك فهد
للبترول
والمعادن

 -3األعمال التكميلية ملشروع
االستاد الرياضي والقرية
الرياضية  .تصنيف (مباني)
 -4توريد وتركيب وتشغيل
اتصاالت الطواري باملدينة
الطبية اجلامعية .تصنيف
(تقنية االتصاالت)
 -5تأمني احتياجات دار جامعة
امللك سعود للنشر من الورق
واحملاليل واخلامات للعام
1436هـ1437-هـ
 -6متديد موعد منافسة
توسعة كلية الهندسة
باملدينة اجلامعية
إعادة طرح صـيانـة املبانـي
واملـنشآت بـاجلــامعـة

جامعة
تأمني أجهزة ومستلزمات
األمير سطام
تعليمية
بن عبدالعزيز
جامعة
األميرة
نورة بنت
عبدالرحمن

3000

3000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ
جامعة
الدمام

36/41

3000

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

36/40

10.000

1436/8/8هـ

1436/8/9هـ

36/39

5000

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

36/38

1000

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

36/37

500

1436/7/28هـ

1436/7/29هـ

36/25

1436/7/10هـ

1436/7/11هـ

201
14100017/

1436/8/8هـ

36/12

تأجيل موعد فتح مظاريف
مشروع استكمال وجتهيز
املرحلة الثانية من عيادات
كلية طب األسنان باجلامعة

36/12

7000

2000

5000

1436/8/21هـ

1436/8/1هـ

1436/8/9هـ

1436/8/22هـ

1436/8/2هـ

تعليم
المدينة
المنورة

تعليم جدة

تعليم حفر
الباطن

متديد موعد منافسة عملية
أرشفة ملفات املرضى
مبستشفى امللك فهد اجلامعي
باخلبر

رقمها

37/36/8

36/22

قيمة
الكراسة

40.000

6000

 -1صيانة الشبكة التلفزيونية
-6
واألنظمة السمعية والبصرية
والهواتف الرقمية جلميع فروع 1437/1436
اجلامعة

4000

 -2تشغيل وصيانة ألنظمة
وأجهزة احلاسب اآللي
والشبكات جلميع
فروع اجلامعة

3000

 -1اجملموعة األولى (  ) 37حافلة
لنقل طالب التربية اخلاصة
داخل املدينة
 -2اجملموعة الثانية ( ) 37
حافلة لنقل طالب التربية
اخلاصة داخل املدينة املنورة
تأجيل موعد منافسة صيانة
املعدات وإتالف املواد الطبية

مستلزمات 1436

-8
1437/1436

88/36/24

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/22هـ

1436/8/14هـ

1436/7/29هـ

1436/8/6هـ
88/36/23

36/127

/21م/ش36/

99/36/2

اسم الجهة
المعلنة

جامعة طيبة

36/22

5000

1436/8/6هـ

 -2تشغيل السنة التحضيرية
(مهارات اللغة االجنليزية Eng
) Eng102 -101

36/23

5000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

36/24

5000

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

36/25

5000

1436/8/9هـ

1436/8/9هـ

اسم الجهة
المعلنة

/6ش36/

15.000

1436/7/18هـ

1436/7/18هـ

مكتبة
الملك فهد
الوطنية

الرئاسة
العامة
لألرصاد
وحماية
البيئة

المنافسة

رقمها

مشروع تطوير التوقعات
العددية مشروع رقم
62/000/92/00/4

500

500

500

1436/7/21هـ

1436/8/14هـ

1436/8/7هـ

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/7هـ

 gمكتبة امللك فهد الوطنية
المنافسة
مشروع املكتبة الوطنية
الرقمية السعودية
( الدوريات السعودية )

1436/8/23هـ

1436/8/15هـ

1436/7/29هـ

1436/8/7هـ

1000

3000

رقمها

موعد فتح
المظاريف

1000

 gالرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة

1436/8/6هـ

 -5متديد منافسة مشروع
إنشاء مواقف متعددة الطوابق

المنافسة

عملية احلراسات األمنية
املدنية اخلاصة للمدارس
تعليم الباحة
النائية بإدارة التعليم العامة
مبنطقة الباحة

 -1الدعم الفني ملقرر مهارات
احلاسب اآللي  GS 15وتوفير
نظام تعليم إلكتروني ملهارات
احلاسب اآللي ونظام اختبارات
إلكترونية للسنة التحضيرية

 -3تشغيل السنة التحضيرية
(مهارات احلياة اجلامعية )151 Gs
 -4تطوير منظومة التعليم
والتعلم في املقررات العلمية
(األحياء-الكيمياء-الفيزياء-
الرياضيات)

g

متديد موعد املنافستني
التاليتني( :أ) :مشروع إنشاء
كلية اجملتمع ببريدة بجامعة
القصيم.
(ب) :مشروع تطوير املوقع
العام لكلية الصحة العامة
واملعلوماتية الصحية
مبحافظة البكيرية بجامعة
القصيم

جامعة شقراء

 -1مشروع توسعة الشبكة
الالسلكية بجامعة امللك
سعود .تصنيف (أعمال
إلكترونية)
 -2تنفيذ خدمات التغذية
باملدينة الطبية اجلامعية.
تصنيف (تخدمي وتأمني التغذية
للمراكز الطبية)

3000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

جامعة القصيم

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

5

 20مارس 2015م

1436/7/22هـ

1436/8/15هـ

1436/8/8هـ

g
موعد فتح
المظاريف

1436/8/8هـ

g

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

3000

1436/8/2هـ

1436/8/3هـ

6
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حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gوزارة النقــــــــل
اسم الجهة
المعلنة

اإلدارة العامة للمناقصات والعقود

38

100,000

23

50,000

3

100,000

7

50,000

14

50,000

18

150,000

39

200,000

157

10.000

158

10.000

159

10.000

161

4000

162

10.000

163

10,000

319

10,000

 -16متديد الطرق القصيرة
مبنطقة مكة املكرمة
(اجملموعة السادسة)

320

10,000

 -17متديد الطرق القصيرة
مبنطقة مكة املكرمة
(اجملموعة السابعة)

321

10,000

 -18متديد الطرق القصيرة
مبنطقة املدينة املنورة
(اجملموعة الثالثة)

322

10,000

 -19متديد صيانة األعمال
الكهربائية لطرق مكة
املكرمة واملشاعر املقدسة
()2018-2015

105

4000

 -20متديد صيانة األعمال
الكهربائية لطرق املدينة
املنورة ()2019-2016

106

4000

 -21متديد صيانة األعمال الكهربائية
لطرق جنران ()2019-2016

107

4000

 -1استكماالت بعض الطرق
بجازان (اجملموعة السابعة
عشر )
 -2استكمال طرق احملول
الشرقي ملدينة ينبع الصناعية
وتقاطع املطار وتقاطع بدر
بطول  25كلم
 -3األعمال التكميلية لطريق
وتقاطع امللك عبداهلل مع
طريق القصيم /املدينة املنورة
السريع مع تنفيذ جسر وادي
الرمة وطرق خدمة لطول
5كلم لكل إجتاه
 -4استكماالت طرق القصير
باحلريق الطرق الزراعية بوادي
الدواسر  25كلم
 -5استكمال طرق خدمة
للجسر املعلق
 -6استكمال طرق فرعية
مبنطقة مكة املكرمة مع
تنفيذ حمايات بطول  34كلم
 -7استكمال ربط السيل
الكبير بطريق الطائف/الرياض
السريع وتقاطع احلوية
 -8استكمال طريق امللك
خالد (الدائري الثالث) املراحل
السابقة مع التقاطعات
 -9طرح األعمال املتبقية
الستكماالت بعض الطرق
مبنطقة الرياض (اجملموعة
السادسة والعشرون)
 -10طرح األعمال املتبقية
لتعديل املنحنيات على الطرق
الزراعية مبنطقة اجلوف
 -11طرح األعمال املتبقية
إلصالح املسار احلالي لطريق
الثمامة حتى مفرق الطوقي
(املرحلة الثانية) بطول ( )15كلم
 -12طرح األعمال املتبقية
لنظافة مبنى اإلدارة العامة
للطرق والنقل مبنطقة جنران
 -13طرح األعمال املتبقية
ملشروع استكماالت بعض الطرق
مبنطقة جازان (اجملموعة الثامنة)
 -14طرح األعمال املتبقية
ملشروع استكماالت بعض
الطرق مبنطقة جازان (اجملموعة
الثانية عشرة)
 -15متديد الطرق القصيرة
مبنطقة الرياض (اجملموعة
الثامنة)

1436/7/15هـ

1436/7/16هـ

1436/7/17هـ

1436/8/17هـ

1436/8/21هـ

1436/8/22هـ

1436/8/20هـ

1436/8/21هـ

1436/7/15هـ

1436/7/16هـ

اإلدارة العامة للمناقصات والعقود

112

70,000

المنافسة

1436/7/17هـ

1436/8/17هـ

1436/8/21هـ

1436/8/22هـ

1436/8/20هـ

1436/8/21هـ

UM AL -QURA

ال�سنة  93العدد 4563

19

g

اسم الجهة
المعلنة

مشاريع منطقة الرياض

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

93

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

المنافسة
 -22استكمال طريق القصيم
/مكة املكرمة احملوري املباشر
(اجلزء الواقع مبنطقة القصيم)
 -23استكمال طريق القصيم /
مكة املكرمة احملوري املباشر (اجلزء
الواقع مبنطقة مكة املكرمة)
 -24إعادة طرح الطريق الدائري
ملدينة جدة (املرحلة اخلامسة)
 -25إعادة طرح األعمال
املتبقية للطرق الزراعية
مبنطقة حائل (اجملموعة
العاشرة)
 -26استكمال طريق ينبع /
اجلبيل احملوري املباشر (اجلزء
الواقع مبنطقة الرياض)
 -27استكمال طريق ينبع /
اجلبيل احملوري املباشر (اجلزء
الواقع باملنطقة الشرقية)
 -28استكمال طريق تبوك/
املدينة املنورة احملوري املباشر
(اجلزء الواقع مبنطقة املدينة
املنورة)
 -29استكمال طريق تبوك/
املدينة املنورة احملوري املباشر
(اجلزء الواقع مبنطقة تبوك)
 -30متديد طريق احملوري الذي
يربط منطقة عسير مبنطقة
جازان ( اجلز الواقع مبنطقة
عسير )
 -1استكماالت طرق ( املغزالية
 ،قران  ،السدرية  ،اخليس )
بطول ()21كلم -:
 .1استكمال طريق املغزالية
 .2استكمال طريق هجرة قران
بالقويعية
 .3استكمال طريق السدرية
 .4استكمال طريق اخليس
بالقويعية
 -2مبنى مركز أبحاث الطرق
والنقل
 -3استكماالت طرق ( القصير
باحلريق  ،الطرق الزراعية
مبحافظة وادي الدواسر ) بطول
( )25كلم-:
 .1استكمال طريق القصير
باحلريق
 .2استكمال الطرق الزراعية
مبحافظة وادي الدواسر
 -4استكماالت طرق (البرزة/
احلوميات  ،جهام  /كبشه ،
عنيزان  ،النبوان /الرفيعة ،
بديده  /حديجه) يطول ()62
كلم -:
 .1استكمال طريق البرزة/
احلوميات
 .2استكمال طريق بديده /
حديجه
 .3إستكمال طريق جهام /
أم القطا  /احلبردية  /كبشه
 .4استكمال طريق عنيزان
 .5استكمال طريق النبوان/
الرفيعة
 -5استكماالت طرق ( إزدواج
طريق الزلفي/الغاط  ،طريق
مزارع العواد ،طريق خب الرضم
وإزدواج طريق ملهم) بطول ()43
كلم -:
 .1استكمال إزدواج طريق
الزلفي/الغاط (املرحلة الثالثة)
 .2استكمال طريق خب الرضم
 .3استكمال إزدواج طريق
ملهم /صلبوخ وإزدواج طريق
ملهم  /القرينه (املرحلة األولى)
 .4استكمال طريق مزارع العواد

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

308

500.000

1436/7/21هـ

1436/7/21هـ

309

500.000

1436/7/28هـ

1436/7/28هـ

27

500.000

1436/8/15هـ

1436/8/15هـ

101

10.000

1436/8/10هـ

1436/8/10هـ

314

500.000

1436/7/9هـ

1436/7/9هـ

315

500.000

1436/7/16هـ

1436/7/16هـ

316

500.000

1436/7/24هـ

1436/7/24هـ

317

500.000

1436/8/2هـ

1436/8/2هـ

310

1

2

3

5

6

500.000

10.000

4000

10.000

50.000

50.000

1436/7/24هـ

1436/7/15هـ

1436/7/18هـ

1436/7/16هـ

1436/7/14هـ

1436/8/23هـ

1436/7/24هـ

1436/7/15هـ

1436/7/18هـ

1436/7/16هـ

1436/7/14هـ

1436/8/23هـ

3
20
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 24إبريل  2015م
UM AL -QURA

اجلمعة  5رجـــــب 1436هـ

إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4563
حكومية
إعالنات

 gوزارة النقــــــــل
اسم الجهة
المعلنة

 -6استكمال طرق خدمة
للجسر املعلق

7

50.000

1436/7/16هـ

1436/7/16هـ

 -7استكماالت طرق (إزدواج
طريق حفيرة نساح  ،ربط
احلريق بطريق احلائر احلوطة
ووصلة نعام  ،وربط الدلم
بطريق احلائر /احلوطة وطريق
الصناعية شرقا بطول ()37
كم)
 .1استكمال إزدواج طريق
حفيرة نساح (املرحلة الثالثة)
 .2الطريق املباشر الذي يربط
الدلم بطريق احلائر /احلوطة
وطريق الصناعية شرقا ً
(املرحلة األولى)
 .3استكمال ربط احلريق
بطريق احلائر احلوطة ووصلة
نعام (املرحلة الثالثة)

8

 -8استكماالت طرق ( طريق
مجمع كسارات أم الغربان
 ،إزدواج احملول الشرقي لربط
طريق الدمام السريع بطريق
اخلرج ) بطول ( )71كلم-:
 .1استكمال طريق مجمع
كسارات أم الغربان
 .2استكمال إزدواج احملول
الشرقي لربط طريق الدمام
السريع بطريق اخلرج

9

 -9تقاطعات مدينة الرياض
(عثمان بن عفان  ،الطائف ،
املهدية  ،لنب  ،الطريق الذي
يربط طريق الرياض/القصيم
السريع مع طريق الرياض/
صلبوخ/حرميالء ) :
-1تقاطع طريق األمير سلمان
بن عبدالعزيز مع طريق عثمان
بن عفان
-2استكمال تقاطع رقم ()34
شارع الطائف وتقاطع املهدية
وجسر لنب مع الطريق الدائري
مبدينة الرياض
-3استكمال األعمال املتبقية
لتقاطع الطريق الذي يربط
طريق الرياض/القصيم السريع
مع طريق الرياض/صلبوخ/
حرميالء

10

 -10استكماالت طرق ( إزدواج
طريق الرياض /خريص /األحساء
 ،وطريق البرشاعة ) بطول ()14
كلم -:
 .1استكمال إزدواج طريق
الرياض /خريص /األحساء مع
التقاطعات واإلنارة عند مدخل
مدينة الرياض (املرحلة الثانية)
 .2استكمال الطريق الذي
يتفرع من طريق الدمام السريع
املؤدي إلى أرض وزارة الداخلية
(البرشاعة)

11

100.000

1436/8/30هـ

1436/8/30هـ

100.000

1436/7/14هـ

1436/7/14هـ

مشاريع الجوف

150.000

1436/8/30هـ

1436/8/30هـ

مشاريع تبوك

100.000

1436/7/8هـ

1436/7/8هـ

7

g

اسم الجهة
المعلنة

مشاريع المدينة المنورة

مشاريع منطقة الرياض

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

المنافسة

 20مارس 2015م

المنافسة
 -1استكمال إنارة طريق
مكة املكرمة  /املدينة املنورة
(الهجرة ) اجلزء الواقع مبنطقة
املدينة املنورة بطول ( )25كلم
 -2إزدواج طريق ينبع النخل/
العيص ( املرحلة األولى ) بطول
( )20كلم
 -3استكماالت طرق ( تقاطع
األمير نايف (طريق اجلامعات)
مع طرق خدمة وحتسني
احملوالت اإلنتقالية على طريق
امللك عبداهلل ) -:
 .1استكمال تقاطع األمير
نايف (طريق اجلامعات) مع
طرق خدمة على طريق املدينة
املنورة  /ينبع السريع
 .2حتسني احملوالت اإلنتقالية
على طريق امللك عبداهلل

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

34

10.000

1436/7/15هـ

1436/7/15هـ

35

10.000

1436/7/25هـ

1436/7/25هـ

36

100.000

1436/8/28هـ

1436/8/28هـ

رقمها

 -4إصالح املسار احلالي لطريق
تبوك /املدينة املنورة وتقاطع
املليليح بطول ()25كلم
 .1تقاطع املليليح على طريق
املدينة املنورة  /تبوك
 .2إصالح املسار احلالي لطريق
تبوك /املدينة املنورة (املرحلة
اخلامسة)

37

 -5استكماالت طرق ( احملول
الشرقي ملدينة ينبع الصناعية
وتقاطع املطار ،وتقاطع بدر)
بطول ( )25كلم -:
 .1استكمال تقاطع طريق
املطار مع احملول الشرقي ملدينة
ينبع الصناعية
 .2استكمال احملول الشرقي
ملدينة ينبع الصناعية ( تنفيذ
املسار الثالث مع تقاطع )
 .3استكمال تقاطع بدر من
اجلهة الشمالية

38

 -1استكمال إزدواج طريق
تبوك/ضبا (املرحلة التاسعة)
بطول ( )14كلم

53

100.000

100.000

50.000

1436/8/24هـ

1436/7/15هـ

1436/7/21هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/8/24هـ

1436/7/15هـ

1436/7/21هـ

 -2استكمال إزدواج وإصالح
طريق تبوك  /حقل بطول ()50
كلم

54

150.000

1436/8/1هـ

1436/8/1هـ

 -3تقاطعات جامعة تبوك
(املرحلة األولى)

55

50.000

1436/8/28هـ

1436/8/28هـ

 -1مبنى فرع القريات

69

10.000

1436/7/17هـ

1436/7/17هـ

 -2الطريق الدائري حول
سكاكا ودومة اجلندل ( املرحلة
الثانية بطول ( )15كلم )
وإزدواج طريق اللقائط /هدبان/
الرفيعة/النظامي :املرحلة األولى
بطول ( )15كم -
 .1الطريق الدائري حول سكاكا
ودومة اجلندل ( املرحله الثانية )
 .2إزدواج طريق اللقائط /
هدبان/الرفيعة/النظامي مع
تعديل املنحنيات ( املرحلة
األولى )

72

100.000

1436/7/14هـ

1436/7/14هـ

8

اجلمعة  5رجـــب 1436هـ

 20مارس 2015م

ال�سنة  93العدد AL -QURA 4563

حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gوزارة النقــــــــل
اسم الجهة
المعلنة

 -1استكمال طرق فرعية
مبنطقة مكة املكرمة مع
تنفيذ حمايات بطول ( )34كلم
 .1استكمال طريق سبت
اجلارة/الفائجة مع أعمال
احلمايات واحلواجز الالزمة
 .2أعمال حماية امليول اجلانبية
لطريق بني يزيد/الرياحني/
الغميات
 .3أعمال احلمايات الالزمة
لطريق أم الزلة/حوية منار
(املرحلة الثالثة )
 .4استكمال طريق احليط
مدرسة الغريف/أبو عميرة مع
أعمال حمايات
 .5استكمال وصلة امللحة
والهولة مع أعمال حمايات
 .6استكمال وصلة قمالن مع
أعمال حمايات
 .7استكمال وصلة/متايا/
مغنية/حجر مع أعمال
احلمايات
 .8استكمال وصلة حرف بني
مالك مع أعمال احلمايات
 .9استكمال وصلة ريع
اإلسيود مع أعمال احلمايات
 .10استكمال وصلة السليم
مع أعمال احلمايات
 .11استكمال طريق حراض/
املطارفة/القفيف (حمايات
خرسانية على محطات
مختلفة  +عبارات أنبوبية)
 .12استكمال األعمال
التكميلية لوصلة شمران/
آل كثير مع عبارات صندوقية
واحلمايات
 .13استكمال وصلة الشوالن

14

50.000

1436/7/17هـ

1436/7/17هـ

مشاريع المنطقة الشرقية

 -2طريق أم الغيران و طريق
جليل مراخ بطول ( )48كلم
 .1طريق أم الغيران
 .2طريق جليل مراخ

13

10.000

1436/7/18هـ

1436/7/18هـ

 -3استكمال إزدواج طريق
اخملواة -اجملاردة (املرحلة الثانية)
بطول ( )35كلم

15

50.000

1436/8/28هـ

1436/8/28هـ

 -4استكمال إزدواج طريق
الزميا/اجلموم مع حتسني
التقاطع على طريق مكة/
الطائف (السيل) بطول ()20
كلم

16

 -5استكمال إزدواج طريق
الشميسي  /الكر وقاطع
وطرق خدمة الدائري األوسط
(الثالث) مبكة املكرمة بطول
( )20كلم
 .1استكمال إزدواج طريق
الشميسي  /الكر (طريق غير
املسلمني)
 .2األعمال التكميلية للطريق
الدائري األوسط (الثالث) مبكة
املكرمة ( تقاطع وطرق خدمة )

17

100.00

1436/8/28هـ

1436/8/28هـ

مشاريع الباحة

100.000

1436/8/27هـ

1436/8/27هـ

ال�سنة  93العدد 4563

21

g

اسم الجهة
المعلنة

مشاريع مكة المكرمة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

93

UM AL -QURA

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

المنافسة

رقمها

 -6استكمال ربط السيل
الكبير بطريق الطائف /
الرياض السريع و تقاطع احلوية
(الدهاس) بطول ( )20كلم0
 .1استكمال ربط السيل
الكبير بطريق الطائف /
الرياض السريع
 .2استكمال تقاطع احلوية
(الدهاس )

18

 -7متديد استكمال طريق مكة
املكرمة  /جدة املباشر وتقاطع
احلميدانية

20

 -1استكمال تقاطع الصداوي
واستكمال وإصالح طريق أبرق
الكبريت بطول ( )9كلم
-1استكمال األعمال
التكميلية لتقاطع الصداوي
-2استكمال وإصالح طريق أبرق
الكبريت

26

 -2تنفيذ جسر لطريق بطحاء/
شيبة/أم الزمول موازي للجسر
الذي مت إنشائه على طريق
أرامكو القائم (تقاطع )

27

 -3استكمال إصالح وتوسعة
طريق الدمام/اجلبيل السريع إلى
أربع مسارات لكل إجتاه (املرحلة
الثالثة) بطول ( )50كلم
 -4استكمال إزدواج طريق
اخلالدية مع التقاطعات بطول
( )9كلم
 -5استكمال الطريق الذي
يربط طريق الدمام/اجلبيل
بطريق الرياض/الدمام السريع
وطريق الظهران/العقير/سلوى
مع تقاطع على طريق أبقيق
بطول ( )16كلم
 -6امتداد طريق الرياض /الدمام
من تقاطعه مع طريق الدمام/
الظهران السريع إلى إلتقائه
بطريق امللك عبداهلل بطول
( )6كلم
 -7احملاور التي تخدم العوامية
مع التقاطعات بطول ()13
كلم
 -1استكمال إنارة طريق
الباحة/احلزم/املطار بطول ()24
كلم
 -2استكمال بعض الطرق
الفرعية مبنطقة الباحة
واستكمال طريق اشحط
واستكمال طريق شدا األعلى
بطول ( )20كلم
 -3استكمال ربط محافظة
بلجرشي مبحافظة العقيق
وربط محافظة القرى بالعقيق
بطول ( )26كلم
 .1استكمال ربط محافظة
بلجرشي مبحافظة العقيق
 .2استكمال ربط محافظة
القرى بالعقيق

قيمة
الكراسة

150.000

200.000

10.000

10.000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/17هـ

1436/8/2هـ

1436/7/22هـ

1436/7/22هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/8/17هـ

1436/8/2هـ

1436/7/22هـ

1436/7/22هـ

28

50.000

1436/8/1هـ

1436/8/1هـ

30

100.000

1436/8/24هـ

1436/8/24هـ

31

100.000

1436/8/23هـ

1436/8/23هـ

32

100.000

1436/8/29هـ

1436/8/29هـ

33

100.000

1436/8/29هـ

1436/8/29هـ

73

10.000

1436/7/17هـ

1436/7/17هـ

74

10.000

1436/7/23هـ

1436/7/23هـ

77

150.000

1436/8/24هـ

1436/8/24هـ

3
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 24إبريل  2015م
UM AL -QURA

اجلمعة  5رجـــــب 1436هـ

إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4563
حكومية
إعالنات

 gوزارة النقــــــــل
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

مشاريع عسير

40

10.000

1436/7/16هـ

1436/7/16هـ

 -2استكمال طريق حسوة
(املرحلة الثالثة)

41

10.000

1436/7/21هـ

1436/7/21هـ

 -3استكماالت طرق (عقبة
اخلشبه  ،حمايات لعقبة
نصاب  ،طريق آل عمار اجلوف )
بطول ( )12كلم-:
 .1استكمال عقبة اخلشبه
مع جسر
 .2استكمال حمايات لعقبة
نصاب
 .3طريق آل عمار اجلوف اجلزء
الواقع بعسير مع جسر

42

 -4استكماالت طرق (السليل
روضان بن هشبل  ،منصبة/
تنومة  ،العرفج  /بهوان) بطول
( )46كلم -:
 .1استكمال طريق السليل
روضان بن هشبل
 .2استكمال طريق منصبة/
تنومة ( املرحلة الثالثة )
 .3استكمال طريق العرفج /
بهوان

43

50.000

1436/8/1هـ

1436/8/27هـ

1436/8/1هـ

1436/8/27هـ

مشاريع نجران

44

50.000

1436/8/24هـ

1436/8/24هـ

 -6الطريق احملوري أحد رفيدة
شعار مرورا ً بشرق املطار
(املرحلة الثانية )

45

50.000

1436/8/29هـ

1436/8/29هـ

 -7متديد طريق ظهياي العقل
اجملمعة وطريق قرى زعبان
حميد العالي بطول ( )62كلم

47

 -8استكمال إزدواج طريق
محائل  /بحر أبو سكينة /
احلريضة (املرحلة الثانية)
بطول ( )35كلم

48

100.000

100.000

1436/8/2هـ

1436/7/8هـ

1436/8/2هـ

1436/7/8هـ

مشاريع حائل

 -5استكمال إزدواج طريق أبها/
الطائف مع حمايات لكامل
الطريق (املرحلة السادسة )
بطول ( )7كلم

9

g

اسم الجهة
المعلنة

مشاريع عسير

 -1استكماالت طرق (عقبة
جدالء  ،حمايات لطريق متنيه
وادي ذهب وطريق آل حسان ،
حمايات لعقبة محمية ريدة )
بطول ( )19كلم -:
 .1استكمال عقبة جدالء مع
وصلة السويداء آل تضراع
(املرحلة الثانية)
 .2استكمال أعمال حمايات
لطريق متنيه وادي ذهب ريدة مع
اجلزء األخير من أسفل العقبة
( طريق آل حسان )
 .3استكمال حمايات لعقبة
محمية ريدة

50.000

 20مارس 2015م

المنافسة

رقمها

 -9استكماالت طرق (الفرع
الصداره  ،احلمضة يهرة  ،لهو،
جبل الغول وبشران وخريص)
بطول ( )74كلم -:
 .1استكمال طريق الفرع
الصداره
 .2استكمال طريق احلمضة
الديرة املروة يهرة
 .3استكمال طريق لهو مع
جسر
 .4استكمال طريق جبل الغول
وبشران وخريص وذي برم

49

 -10استكماالت طرق ( إزدواج
طريق محايل  /اجملاردة ،
الطحاحني /غرغرة  ،تقاطع
طريق الدرب  /رجال أملع) بطول
( )57كلم -:
 .1استكمال إزدواج طريق
محايل  /اجملاردة
 .2استكمال طريق الطحاحني/
غرغرة مع جسور (املرحلة
الثانية)
 .3استكمال تقاطع طريق
الدرب  /رجال أملع  /الفطيحة

50

 -11الطرق التي تخدم املدينة
اجلامعية جامعة امللك خالد
بالفرعاء مع عدد ( )3تقاطعات
(املرحلة األولى)

51

قيمة
الكراسة

100.000

100.000

100.000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/7/10هـ

1436/7/14هـ

1436/7/16هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/7/10هـ

1436/7/14هـ

1436/7/16هـ

 -12استكمال إزدواج طريق
خميس مشيط/بيشة مع
تقاطع بطول ( )30كلم

52

100.000

1436/7/18هـ

1436/7/18هـ

 -1استكمال إزدواج طريق
جنران/شرورة/الوديعة بطول
( )25كلم

67

100.000

1436/7/7هـ

1436/7/7هـ

 -2طريق الوادي من جهة
اجلنوب واستكمال ربط
طريق امللك عبدالعزيز بطريق
سلطان بجوار املدينة الطبية
بطول ( )19كلم
 .1طريق الوادي من جهة
اجلنوب (املرحلة الثالثة)
 .2إستكمال ربط طريق امللك
عبدالعزيز بطريق سلطان
بجوار املدينة الطبية

68

100.000

1436/7/23هـ

1436/7/23هـ

 -1استكمال اجلزء املتبقي من
طريق حائل/الروضة املزدوج
بطول ( )7كلم

56

10.000

1436/7/16هـ

1436/7/16هـ

 -2رفع مستوى طريق سقف
(املرحلة الثانية) بطول ()25
كلم

57

10.000

1436/7/21هـ

1436/7/21هـ

 -3استكمال اجلزء املتبقي
من طريق حائل/املدينة املنورة
املزدوج (املباشر) بطول ()12
كلم

58

 -4استكمال إزدواج طريق
حائل  /رفحاء (اجلزء الواقع
مبنطقة حائل ) بطول ()143
كلم

59

50.000

150.000

1436/6/18هـ

1436/8/27هـ

1436/6/18هـ

1436/8/27هـ

10

اجلمعة  5رجـــب 1436هـ

 20مارس 2015م

ال�سنة  93العدد 4563

AL -QURA

حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gوزارة النقــــــــل
اسم الجهة
المعلنة

مشاريع جازان

 -1إصالح املسار احلالي لطريق
العارضة /أبو عريش بطول
( )12كلم

62

10.000

1436/7/17هـ

1436/7/17هـ

 -2إصالح املسار احلالي لطريق
صبيا  /العيدابي بطول ()15
كلم

63

10.000

1436/7/23هـ

1436/7/23هـ

 -3استكماالت طرق ( مركز
رمي  ،الوجيه  ،اجلوف األحواش ،
وادي الساهية الغاوية ) بطول
( )4كلم -:
 .1استكمال طرق مركز رمي
وإنشاء جسور عدد ()2
 .2استكمال طريق الوجيه
(تنفيذ جسرين )
 .3استكمال طريق اجلوف/
األحواش/أم البهم/القورة/
الذهب/املشاف ( تنفيذ
جسرين )
 .4استكمال طريق وادي
الساهية/الغاوية/كرس الداير

64

 -4طريق ثبأ املشرق العتمة
واستكماالت طرق (بلغازي/
جبل صماد  ،الوسيط ،
احلصمة  ،جبل قيس ،
آل سعيد/عثوان  ،آل محمد )
بطول ( )58.5كلم -:
 .1طريق ثبأ املشرق العتمة
 .2استكمال طريق بلغازي/
جبل صماد مع احلمايات
 .3استكمال طريق الوسيط
 .4استكمال طريق احلصمة
مع جسر
 .5استكمال طريق جبل قيس
 .6استكمال طريق آل سعيد/
عثوان مع جسر
 .7استكمال قبائل آل محمد

66

 -1استكماالت طرق ( روضة
هباس  ،عذفاء/نعيجاء  ،طرق
اخملططات الزراعي ) بطول
( )24.5كلم-:
 .1استكمال طريق روضة
هباس إلى أعيوج لينة
 .2استكمال طريق عذفاء/
نعيجاء
 .3استكمال طرق اخملطط
الزراعي رقم (/1926ب) ،
(/215ج))1,928/4(،)211( ،

60

 -2تقاطع وعد الشمال
و(جسور أودية وحمايات) على
طريق رفحاء  /عرعر /طريف
(املرحلة األولى)
 .1تقاطع مدينة وعد الشمال
للصناعات املعدنية
 .2استكمال األعمال
التكميلية لطريق رفحاء /
عرعر /طريف الرئيسي رقم
(( )85جسور أودية وحمايات)
(املرحلة األولى)

61

50.000

100.000

10.000

150.000

1436/8/1هـ

1436/8/24هـ

1436/7/16هـ

1436/7/21هـ

1436/7/16هـ

1436/7/21هـ

المنافسة

 -1استكماالت طرق ( إزدواج
طريق مركز الهدية  ،طريق
القرائن/احلرس الوطني ،تقاطع
فيضة يكلب ) بطول ()12
كلم -:
 .1استكمال طريق القرائن/
احلرس الوطني
 .2إزدواج طريق مركز الهدية
 .3استكمال تقاطع فيضة
يكلب

1436/8/1هـ

1436/8/24هـ

UM AL -QURA

ال�سنة  93العدد 4563

23

g

اسم الجهة
المعلنة

 -2استكماالت طريق األمير
نايف وتقاطع طريق امللك فهد
(إشارة املطار) -:
 .1استكمال طريق األمير نايف
(إمتداد الشقة/املطار)
 .2استكمال تقاطع طريق
امللك فهد (إشارة املطار) مع
طريق عنيزة/املطار اجلديد

مشاريع القصيم

مشاريع الحدود الشمالية

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

93

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

 -3استكماالت طرق (تقاطع
طريق امللك خالد مع طريق
بريدة الدائري الداخلي مع
تنفيذ تقاطعي امللك عبداهلل
وامللك عبدالعزيز ) -:
 .1استكمال تقاطع طريق
امللك خالد مع طريق بريدة
الدائري الداخلي الغربي
 .2استكمال طريق الدائري
الداخلي ببريدة مع تنفيذ
تقاطعي امللك عبداهلل وامللك
عبدالعزيز مع الضلع الشمالي

 -4استكماالت طرق ( دائري
الرس  ،وصلة جنوب البدائع،
إزدواج طريق املذنب  /اخلرماء
 ،محول البدائع  ،طريق
الزغيبية) بطول ( )18كلم -:
 .1استكمال الطريق الدائري
حملافظة الرس مع اإلنارة
 .2استكمال طريق الزغيبية
(شمال تقاطع الزغيبية)
 .3استكمال إزدواج طريق
املذنب  /اخلرماء (املرحلة
الثانية)
 .4استكمال محول البدائع
(املرحلة الثانية)
 .5استكمال وصلة جنوب
البدائع

رقمها

21

22

24

25

قيمة
الكراسة

10.000

50.000

100.000

100.000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/7/15هـ

1436/7/18هـ

1436/8/28هـ

1436/8/24هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/7/15هـ

1436/7/18هـ

1436/8/28هـ

1436/8/24هـ

3
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 24إبريل  2015م
UM AL -QURA

اجلمعة  5رجـــــب 1436هـ

إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4563
حكومية
إعالنات

 gوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

1500

800

فرع الرياض

1500

1436/8/9هـ

1436/8/10هـ

1000

فرع نجران

1500

1000

فرع مكة المكرمة

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ
اسم الجهة
المعلنة

1000

500

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

1000

1000

500

فرع المنطقة الشرقية

500

المنافسة

رقمها

 -10ترميم جامع خباب بن
األرت باخلفجي
مدة التنفيذ  8شهور
 -11ترميم مسجد الفاحت
بالدمام
مدة التنفيذ  6شهور
 -12ترميم جامع امللك
عبدالعزيز بالدمام
مدة التنفيذ  10شهور
 -13ترميم جامع امللك فهد
رحمه اهلل بالدمام
مدة التنفيذ  10شهور
 -14ترميم جــامع احلمــادي
ومصلى الــعيد امللحق به
بالدمام مدة التنفيذ  8شهور

قيمة
الكراسة

500

1500

1500

 -1إنشاء جامع وملحقاته
مبطار جنران
 -2إنشاء جامع وملحقاته
مبحافظة ثأر

1500

 -3إنشاء جامع وملحقاته
مبحافظة حبــونا

1500

 -4إنشاء جامع وملحقاته
مبحافظة خباش

1500

رقمها

قيمة
الكراسة

 -1صيانة ونظافة وتشغيل
نادي النهضة بالدمام

3000

 -2صيانة ونظافة وتشغيل
نادي اجلبيل باجلبيل

3000

 -3صيانة ونظافة وتشغيل
مدينة األمير نايف الرياضية
بالقطيف
 -4صيانة ونظافة وتشغيل
مدينة األمير عبدالعزيز بن
جلوي بحائل
 -5صيانة ونظافة وتشغيل
ملعب الرئاسة بعنيزة (نادي
العربي بعنيزة)
 -6صيانة ونظافة وتشغيل
نادي الفتح باملبرز
 -7صيانة ونظافة وتشغيل
استاد األمير محمد بن فهد
بالدمام
 -8صيانة ونظافة وتشغيل
نادي احلمادة بالغاط
 -9صيانة ونظافة وتشغيل
مكتب الرئاسة مبحافظة جدة
 -10صيانة ونظافة وتشغيل
مكتب الرئاسة مبحافظة
الزلفي

91

2000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

1500
3500

 -6ترميم جامع املنيزلة
باألحساء
مدة التنفيذ  8شهور
 -7ترميم مسجد عباد بن
الصامت بالقرية العليا ـ مدة
التنفيذ  8شهور

1000

 -11صيانة ونظافة وتشغيل
نادي الطائي مبنطقة حائل

1000

 -12صيانة ونظافة وتشغيل
تنفيذ بوابات إلكترونية بكافة
مشتمالتها إلستاد امللك فهد
الدولي بالرياض

3000

 -13صيانة ونظافة وتشغيل
مركز املعلومات

5000

500

g

1000

1000

 -8ترميم مسجد عبد اهلل بن
مسعود بالقرية العليا
مدة التنفيذ  9شهور
 -9ترميم مسجد العباس بن
عبد املطلب بالنعيرية
مدة التنفيذ  3شهور

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

3000

 -5ترميم مسجد عبداهلل بن
قحافة بالدمام
مدة التنفيذ  6شهور

1436/7/28هـ

1436/7/28هـ

1436/7/29هـ

1500

1000

1436/7/29هـ

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1000

1500

المنافسة

11

g

 gالرئاسة العامة لرعاية الشباب

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 -1ترميم مصلى العيدين
بشارع امللك فيصل بحي
الديرة مدة التنفيذ  8أشهر
 -2ترميم مسجد املثنى بن
حارثة وإنشاء مصلى للنساء
بحي العريجاء الغربي بالرياض
مدة التنفيذ  8أشهر
 -3هدم وإعادة بناء مسجد
البيان بالرين مبحافظة
القويعية مدة التنفيذ  12شهر
 -4هدم وإعادة بناء مسجد
الوسيطاء مبركز شالح بالرين
مدة التنفيذ  12شهر
 -5هدم وإعادة بناء مسجد
الشلغمية مبركز احلصاة
مبحافظة القويعية
مدة التنفيذ  12شهر
 -1عملية هدم وإنشاء مسجد
البصالن ببني سعد مبحافظة
الطائف مبنطقة مكة املكرمة
(مدة العملية ثمانية عشر
شهرا ً)
 -2عملية هدم وإنشاء جامع
الصويفة بأضم السفلى
مبحافظة الليث مبنطقة مكة
املكرمة( .مدة العملية إثنى
عشر شهرا ً)
 -3عملية استكمال بناء جامع
مركز العصلة مبحافظة تربة
التابعة ملنطقة مكة املكرمة
(مدة العملية تسعة عشر
شهرا ً)
 -1ترميم جامع أبو هريرة
بالقطيف
مدة التنفيذ  6شهور
 -2ترميم جامع أبو بكر
الصديق بالقطيف
مدة التنفيذ  8شهور
 -3ترميم مسجد دليل بن
عبد العزيز بعنك
مدة التنفيذ  3شهور
 -4ترميم مسجد األبرار
بالدمام
مدة التنفيذ  4شهور

1434-547

3000

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

فرع المنطقة الشرقية

وزارة الشؤون
اإلسالمية
حتسني وتطوير املكيفات
واألوقاف
ملسجد منره بعرفات
والدعوة
واإلرشاد

رقمها

قيمة
الكراسة

 20مارس 2015م

2500
2000
2000

94

2500

1436/8/20هـ

1436/8/21هـ

12

اجلمعة  5رجـــب 1436هـ

 20مارس 2015م

ال�سنة  93العدد AL -QURA 4563

حكومية
UMإعالنات
حكومية
إعالنات

 gاهليئــــــات واملؤسســــــــــات
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

هيئة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

منافسة احلملة التوعوية
اخلاصة بحماية األطفال على
اإلنترنت

1000

هيئة تطوير
المدينة
المنورة

الهيئة
الملكية
بينبع

الهيئة
العامة
للسياحة
واآلثار

تأمني سيارات لهيئة تطوير
املدينة املنورة

1436/13

1000

1436/8/7هـ

1436/8/8هـ

 -1توريد معدات صيانة ونظافة
الطرق ملدينة رأس اخلير الصناعية

08ج – ط
ش  10أ

1000

1436/8/6هـ

1436/8/6هـ

 -2ترقية شبكة تقنية
املعلومات في مدينة رأس اخلير

23ط  -ط
ش06ج

1000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

 -3مشروع صيانة سيارات
اإلطفاء

35ب-خ01

3000

1436/8/9هـ

1436/8/9هـ

 -1توريد سيارات ومعدات
للهيئة امللكية بينبع

أمر الشراء
رقم 6030 :

500

1436/8/9هـ

1436/8/9هـ

 -2إنشاء وتطوير طريق امللك
سلمان وربط طريق امللك
عبدالعزيز باحملول الشرقي
(املرحلة األولى)

بي آي سي
آر 7508-

9000

 -1تأمني املستلزمات واخلدمات
التقنية للهيئة وفروعها باملناطق

1436/40

1000

 -2تقدمي خدمات الدعم الفني
والتقني ألنظمة التخزين
الشبكية

1436/41

1000

 -1توريد سيارات

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

 -2توريد مولدات
 -3توريد كفرات
 -4توريد معدات ثقيلة
 -5توريد أثاث للمحميات

1436/8/21هـ

1436/7/28هـ

1
1437/1436/
2
1437/1436/
3
1437/1436/
4
1437/1436/
5
1437/1436/

1436/8/21هـ

1436/7/29هـ

1000
1000
1000

1436/7/16هـ

1436/7/17هـ

1000
1000

 -6توريد أجهزة اتصاالت
السلكية

6
1437/1436/

1000

 -7تتبع مركبات

7
1437/1436/

1000

1436/7/17هـ

1436/7/18هـ

مؤسسة البريد السعودي

 -1توريد سيارات بريدية

(  ) 9لعام
1437/1436هـ

10.000

1436/8/8هـ

1436/8/8هـ

 -2الدعم الفني باملكاتب
البريدية ومركز التحكم
ومراقبة الشبكة

(  ) 10لعام
1437/1436هـ

15.000

1436/9/6هـ

1436/9/6هـ

 -3التشغيل والصيانة
للمعلومات الرقمية املكانية
للعنوان الوطني
 -4صيانة آالت الفرز اآللي

(  ) 11لعام
1437/1436هـ

15.000

1436/8/22هـ

1436/8/22هـ

(  ) 12لعام
1437/1436هـ

1000

1436/8/23هـ

1436/8/23هـ

إعادة طرح توريد وتركيب
ساللم كهربائية بنفق محطة 201520266
األحساء

1000

1436/8/7هـ

1436/8/7هـ

ال�سنة  93العدد 4563

25

g
المنافسة

رقمها

 -1متديد موعد منافسة
استبدال زيوت الكيبالت
الكهربائية  110ك  .ف لعدد
 21كيبل مبحطات حتلية
الشعيبة (املرحلة األولى)

MT-384

 -2متديد موعد منافسة إزالة
وتصميم وتوريد وتركيب
واختبار وتشغيل لوحتني
كهربائيتني  480فولت
(S-411-A&A2-40-S-411-B-
 )40-A2مبحطات حتلية ينبع
املدينة املنورة (املرحلة األولى)

Y/
MED/01/001

 -3متديد موعد منافسة عمرة
وصيانة املفاتيح الكهربائية
( 230ك.ف) مبحطة التحلية
باخلبر _ املرحلة الثانية

KH/
R/E/314

 -4متديد موعد منافسة
استبدال املولد القدمي ( )Bمبولد
جديد ( )800كيلو وات في
محطة حتلية العزيزية

2700/566

 -5متديد موعد منافسة محطة
حتلية شاطىء العقير (املرحلة
األولى) إنشاء محطة حتلية مياه
واملرافق التابعة لها بشاطىء
العقير  ،لتغذية مشروع شاطىء
العقير السياحي مبياه الشرب

 -7تنظيف قنوات مدخل املياه
مع تغيير خطوط احلقن في
منطقة مدخل املياه مبحطة
اخلبر (املرحلة الثالثة)

KH/
R/M/349

 -1توريد وتركيب فينيل وخزائن
بالصالة الرياضية بحي صالح
الدين

107

 -2تنفيذ أعمال ترميم خزان
املياه العلوي اخلاص بكتب
الدعم وضبط اجلودة باملدينة
املنورة

108

 -3أعمال تصريف السيول
للكلية التقنية للبنات
بالطائف

109

 -4أعمال تركيب مظالت
ملواقف السيارات وشبك
حماية جملرى السيل للكلية
التقنية للبنني بجدة

110

1000

500

500

500

500

500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

1436/8/3هـ

1436/8/23هـ

1436/8/28هـ

1436/7/28هـ

1436/7/29هـ

 -5أعمال ترميم باملعهد
الصناعي الثانوي باخملواة
 -6مشروع معاجلة وترميم
التشققات والتصدعات
بالكلية التقنية بنجران

112

300

1436/8/6هـ

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

1436/8/3هـ

1436/8/23هـ

1436/8/29هـ

1436/7/28هـ

1436/7/29هـ

1436/8/7هـ

300

500
 1436/8/8هـ

500

500
1436/8/8هـ

113

موعد فتح
المظاريف

200

 1436/8/7هـ
111

 -7إنشاء سور وبوابات وغرفة
حارس بكلية الغذاء والبيئة
ببريدة

قيمة
الكراسة

50.000

 -6متديد موعد منافسة حتديث
نظام التحكم اإللكتروهيدوليكي
KH/R/I/319
للتوربينات  5,4,3,1مبحطة حتلية
اخلبر (املرحلة الثانية)

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المؤسسة
العامة
للخطوط
الحديدية

1436/8/3هـ

1436/8/6هـ

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الهيئة
الملكية
بالجبيل

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

93

UM AL -QURA

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

500

1436/8/9هـ

3
26

الجمعة  5رجـب  1436هـ

ال�سنة  93العدد 4563

93

 24إبريل  2015م
UM AL -QURA

اجلمعة  5رجـــــب 1436هـ

 20مارس 2015م

إعالنات
حكومية UM AL -QURAال�سنة  93العدد 4563
حكومية
إعالنات
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 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة

g

اسم الجهة
المعلنة

تأمني سيارات جديدة جلهاز
الوزارة

أمانة الرياض

أمانة العاصمة المقــدسة

 -12حفر وتطهير حفر
مخلفات الذبيح باجملازر
ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -13متديد موعد منافسة
إنشاء واستبدال مخازن أرضية
للنفايات باملشاعر املقدسة
19/2/1/818/00/00/4
 -14نظافة مجزرة املعيصم
احلديثة الوحدة ()B
ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3

11
1437/1436/هـ

3000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

12
1437/1436/

7000

1436/8/28هـ

1436/8/29هـ

9

10.000

1436/7/23هـ

1436/7/23هـ

43

60.000

1436/10/24هـ

1436/10/24هـ

44

150.000

1436/8/10هـ

1436/8/10هـ

45

80.000

1436/10/24هـ

1436/10/24هـ

110

2000

1436/7/17هـ

1436/7/17هـ

81

1000

82

1000

83

4500

84

2000

85

800

86

2000

87

1000

88

1000

89

1000

90

1000

91

1000

1436/8/6هـ

1436/8/13هـ

1436/8/8هـ

92

1436/8/7هـ

1436/8/14هـ

1436/8/9هـ

أمانة جدة

 -1مشروع نظافة مبنى
اإلدارة العامة ملشروع تطوير
اإلدارة
منى ومركز حفظ الوثائق
المركزية
واملستندات بكدي مبكة املكرمة
للمشروعات
 -2مشروع أعمال التشغيل
التطويرية والصيانة خملتبرات البناء مبقر وزارة
الشؤون البلدية والقروية باملعذر
 -1تأجيل موعد منافسة
صيانة وترميم األسواق
املركزية وساحات البيع
 -2تأجيل موعد منافسة
تهيئة وتأهيل مجرى وادي
السويدي بيئيا ً
 -3تأجيل موعد منافسة
تنفيذ شبكات تصريف مياه
األمطار والسيول بأحياء غرب
الرياض ( املرحلة األولى )
 -4تأجيل موعد منافسة
فتح وتأهيل مجاري األودية
والشعاب بغرب الرياض
(املرحلة األولى )
 -5تأجيل موعد منافسة صيانة
أجهزة مركز املصغرات الفلمية
 -1تأهيل وتطوير منتزه
عسفان 19/2/705/17/00/00/4
 -2توريد وإنشاء مالعب
أطفال ومظالت باحلدائق
لبلدية محافظة اجلموم
19/2/401/68/00/00/4
 -3تأهيل شبكات اإلنارة
مبكة املكرمة واملشاعر
املقدسة (مرحلة ثانية)
19/2/1/601/07/00/4
 -4تأهيل وحتسني الشوارع
باجلموم 19/2/401/69/00/00/4
 -5إنشاء أسوار مقابر املوتى
بأماكن متفرقة مبكة املكرمة
19/2/1/818/00/00/4
 -6تشغيل وصيانة شبكة
االتصاالت واألجهزة الالسلكية
 -7تأهيل الطرق بقرى مكة
املكرمة 19/2/1/601/07/01/4
 -8نظافة مجزرة املعيصم رقم
( )1ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -9نظافة مجزرة املعيصم رقم
( )2املطورة ومنطقة احلظائر
اجملاورة لـها ملوسم حج عام
1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -10نظافة مجزرة املعيصم
رقم ( )3ملوسم حج عام
1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -11مراقبة وحجز املواشي
السائبة واخملالفة مبكة املكرمة
واملشاعر املقدسة وتشغيل
وصيانة ونظافة وحراسة
مراكز حجز املاشية باملشاعر
املقدسة لعام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3

5

1000

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

أمانة العاصمة المقــدسة

وزارة الشؤون
البلدية
والقروية

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

المنافسة
 -15نظافة مجزرة املعيصم
احلديثة الوحدة ()D
ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -16نظافة مجزرة املعيصم
احلديثة الوحدة ()E
ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -17نظافة مجزرة املعيصم
احلديثة الوحدة ()F
ملوسم حج عام 1436هـ
19/2/1/0335/00/00/3
 -1إنشاء حمايات للطرق بأضم
1/701/0053/00/00/4
 -2إنشاء محطة تنقية ملياه
اآلبار لري املزروعات واحلدائق
بالقنفذة 1/301/0091/00/00/4
 -3إنشاء كوبري وادي ساية
1/601/0057/00/00/4
 -4إنشاء حدائق وممرات
مشاة وساحات بحجر
1/703/0026/00/00/4
 -5إنشاء مزلقانات
للطرق واألودية بحجر
1/703/0028/00/00/4
 -6األرشفة اإللكترونية
للوثائق ببلدية رابغ
1/201/0095/00/00/4
 -7إنشاء محطة تنقية مياه
لري احلدائق واملزروعات بالليث
1/302/0097/00/00/4
 -8توريد وشراء سيارات لبلدية
الليث 1/302/2240/00/00/4
 -9التخلص من النفايات
وردم املستنقعات وآليات
التخلص من النفايات
تسوير مردم النفايات بالليث
1/302/0096/00/00/4
 -10التخلص من النفايات وردم
املستنقعات وآليات التخلص
من النفايات برابغ توريد معدات
1/201/0096/00/00/4
 -11إنشاء سكن عمال برابغ
1/201/0093/00/00/4
 -12تسوير مقابر وإنشاء
مغاسل موتى بأضم
1/701/0055/00/00/4
 -13تسمية وترقيم
الشوارع بأضم وفر
2/701/0040/00/00/4
 -14تنفيذ حميات
خرسانية للطرق بأضم وفر
2/701/0034/00/00/4
 -15إنشاء أسواق
شعبية بأضم وفر
2/701/0035/00/00/4
 -16تفتيت وتكسر
الصخور لربط القرى بأضم
1/701/0054/00/00/4
 -17تأهيل امليادين وإنشاء
مجسمات جمالية بالكامل
1/601/0061/00/00/4
 -18إنشاء مزلقانات وحمايات
خرسانية للطرق بالكامل
1/601/0063/00/00/4
 -19إنشاء حدائق وممرات مشاة
وساحات بالعرضية الشمالية
2/707/0013/00/00/4

1000

72

5000

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

93

1000

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

 -20استكمال املركز احلضاري
بالعرضية الشمالية
2/707/0003/00/00/4
 -21توريد معدات أعمال صيانة
ونظافة بالليث مكنسة
2/302/2240/00/00/4
 -22إنشاء جسر طريق نويبع
برابغ 1/201/0089/00/00/4

رقمها

94

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1000

95

1000

96

1000

1436/8/15هـ

1436/8/16هـ

500
500
500
500
500

1436/8/14هـ

1436/8/14هـ

500
500
500

500

500

1436/8/16هـ

1436/8/14هـ

1436/8/16هـ

1436/8/14هـ

500
500
500
500
500
500
1436/8/16هـ
500
500
500
500
500
500

1436/8/16هـ
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حكومية
UMإعالنات
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93
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 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة
اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

10.000

2000
2000
3000
2500
2500

أمانة الطائف

2000

4000

10.000

 -12نظافة منتزه الردف
بالطائف
 -13توريد وتركيب مستلزمات
كهربائية
 -14تصريف املياه اجلوفية
مبخطط الوسام

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

2000
3000

أمانة األحساء

1436 / 52

10.000

 -3متديد موعد منافسة صيانة
إنارة مدينتي الهفوف واملبرز
والقرى والهجر التابعة لها

1436 / 57

25.000

 -4مشروع تسوية وإزالة
الرمال للهجر التابعة ألمانة
األحساء

1436 / 75

1436/7/8هـ

10.000

1436/7/14هـ

1436/8/20هـ

1436/7/9هـ

1436/7/15هـ

1436/8/21هـ

1500

1500

أمانة عسير

1436/7/28هـ
1500

1000

2000

1436/7/29هـ

بلدية الحصينية

1500

أمانة نجران

 -2متديد موعد منافسة
مشروع توريد شبكات ري
منوعة ملدينة البطحاء

10.000

بلدية خباش

 -1متديد موعد منافسة
مشروع إنشاء أسواق أعالف
ومواشي مبدينة البطحاء

1436 / 48

 -1درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار م4
19/07/001/0602/08/00/4
 -2درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار م5
19/07/001/0602/08/00/4
 -3درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار م6
19/07/001/0602/08/00/4
 -4درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار م7
19/07/001/0602/08/00/4
 -5إدارة قواعد البيانات
املركزية لألمانة
19/007/001/0608/99/01/4
 -6تطوير املناطق
السياحية والساحلية (م)3
19/07/001/0610/00/02/4

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

2500

2000

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

2000

أمانة عسير

10.000

1436/7/28هـ

1436/7/29هـ
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 -7إنشاء وتطوير احلدائق
واملنتزهات وممرات املشاة م1
19/07/001/0241/00/00/4
 -8إنشاء وتطوير املباني
واملراكز واخملتبرات مع التجهيز
19/07/001/0607/99/02/4
 -9صيانة وتشغيل ونظافة
مباني ومرافق األمانة
019/007/001/0019/00/00/3
صيانة املباني واملرافق بتبوك
أمانة منطقة (صيانة مبنى قائم مع
تبوك
اإلضافات – أعمال خيام)
19/11/01/0001/02/05/3
 -1إنشاء حدائق وممرات
مشاة وساحات بتيماء
أمانة تبوك 19/11/201/0093/00/00/03
(تيماء)
 -2حتسني وجتميل
املداخل بتيماء
19/11/001/0603/03/00/4
 -1الرقابة الصحية بأملج
19/11/301/0009/00/00/03
أمانة تبوك
 -2صيانه الشوارع واألرصفة
(أملج)
واإلنارة واحلدائق بأملج
19/11/301/0006/00/00/03
صيانة الشوارع
أمانة تبوك
واألرصفة واإلنارة بضباء
(ضباء)
19/11/302/0005/00/00/3
 -1تطوير األحياء
بالقرى التابعة للقليبة
19/11/703/0029/00/00/4
 -2تأمني معدات وآالت
لبلدية القليبة (وايت مياه
مع شاحنة سعة 3000
جالون) املرحلة الثانية
19/11/703/0021/00/00/4
 -1تسوير أراضي ومنتزهات
األمانة  -املرحلة األولى
019/015/001/0172/00/00/4
 -2إنشاء دورات مياه
عامة  -املرحلة األولى
019/015/001/0171/00/00/4
التخلص من النفايات وتأهيل
بلدية حبونا املرمى القدمي  -املرحلة الثانية
019/015/701/0053/00/00/4
 -1سفلتة وأرصفة وإنارة
لألمانة والبلديات والقرى
التابعة  -املرحلة األولى
019/015/001/0601/08/00/4
 -2حتسني وجتميل املداخل
لألمانة والبلديات والقرى
التابعة  -املرحلة األولى
019/015/001/0603/08/00/4
 -3سفلتة وأرصفة وإنارة
لألمانة والبلديات والقرى
التابعة  -املرحلة الثانية
019/015/001/0601/08/00/4
 -1أسواق ومسالخ
 املرحلة الثانية019/015/707/0020/00/00/4
 -2إنارة الشوارع لألمانة
والبلديات والقرى
التابعة  -املرحلة األولى
019/015/001/0601/10/00/4
 -3تطوير وحتسني األحياء
القدمية  -املرحلة الثانية
019/015/707/0016/00/00/4
التخلص من النفايات وردم
املستنقعات ومكافحة
بلدية يدمه
األوبئة  -املرحلة الثانية
019/015/601/0060/00/00/4

أمانة تبوك (القليبة)

 -1تنفيذ نفق وجسر امللك
فيصل بالطائف
 -2تنفيذ كبري طريق امللك
عبداهلل مع الطريق الدائري
 -3تأمني مياه لسقيا األشجار
خارج مدينة الطائف
 -4تأمني مياه لسقيا األشجار
داخل مدينة الطائف
 -5صيانة وري حدائق ومنتزهات
ملنطقة شرق الطائف
 -6صيانة وتأمني األلعاب
باحلدائق ومنتزهات ضواحي
الطائف
 -7صيانة وري املسطحات
اخلضراء بالطائف
 -8صيانة وري احلدائق
واملنتزهات شرق الطائف
(املنطقة الثانية )
 -9صيانة شبكات الري
ومضخات املياه واآلبار
لضواحي الطائف
 -10تنفيذ املرحلة الثانية
لطريق مركز شعر مبحافظة
تربة
 -11تنفيذ كبري ونفق تقاطع
طريق امللك خالد مع طريق
خالد بن الوليد رضي اهلل عنه

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة
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1500

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

5000

1838

1000

1833

3000

1834

2000

1702

1000

1697

1000

1783

1000

1436/8/2هـ

1436/8/2هـ

1835

1436/8/2هـ

1436/8/2هـ

49
1437/1436/
50
1437/1436/

3500

51
1437/1436/

2000

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

57
1436/1435/

1436/8/3هـ

1436/8/3هـ

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

2000
1436/8/14هـ

53
1436/1435/

1436/8/3هـ

500

3500

52
1437/1436/

1436/8/3هـ

2000
1436/8/2هـ

1836

1436/8/3هـ

1436/8/15هـ

500

3000

54
1436/1435/

1000

55
1437/1436/

1000

56
1436/1435/

500

58
1437/1436/

1000

1436/8/16هـ

1436/8/16هـ

1436/8/14هـ

1436/8/17هـ

1436/8/17هـ

1436/8/15هـ

3
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 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة

g

اسم الجهة
المعلنة

بلدية خميس مشيط

 -3إنشاء مباني (مرحلة ثالثة)

5000
5000
1500

1436/8/9هـ

1436/8/10هـ

3000

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

2000

بلدية قوز الجعافرة

3000

2000

2500

1000

بلدية تثليث

1000

 -2إنشاء وتطوير اجلسور
والكباري والتقاطعات
19/07/302/0083/00/00/4

5000

 -3إنشاء مباني بلدية
ومرافق عامة (املركز الثقافي)
19/07/302/0607/99/02/4

5000

بلدية بني عمرو

 -6تأمني آليات ومعدات
للبلدية وسيارات نظافة
019/007/717/0233/01/00/4
 -7صيانة املسطحات اخلضراء
019/007/717/0005/00/00/3
 -8حتسني وجتميل املداخل
لألمانة والبلديات التابعة
019/007/001/0603/07/00/4
 -9سفلتة وأرصفة
وإنارة لألمانة والبلديات
التابعة ( إنارة )
019/007/001/0601/07/00/4

1436/7/14هـ

1436/8/14هـ

1436/7/15هـ

1436/8/14هـ

 -1نقل النفايات والتخلص
منها وتثبيت احلاويات
19/12/302/605/02/00/4

1000

 -2حدائق وممرات
مشاة وساحات
19/12/302/605/99/1/4

1000

 -3سفلتة وأرصفة
وإنارة (طبقة اسفلت )
19/12/302/50/00/00/4

1000

مشروع التخلص من
النفايات وردم املستنقعات
وآليات التخلص من
النفايات (تأمني معدات )
19/6/203/0068/00/00/4

2000

 -1صيانة واستبدال األرصفة
لطرق محافظة خليص
19/005/303/0001/00/00/3

500

 -2صيانة مراكز خدمات
بلدية محافظة خليص
19/005/303/0001/00/00/3

500

 -1مشروع سفلتة وأرصفة
وإنارة مبيسان ( مرحلة ثانية )
019/016/001/0601/08/00/4

5000

 -2مشروع درء أخطار
السيول وتصريف مياه
األمطار مبيسان ( وفر )
019/016/001/0602/08/00/4

1500

 -3مشروع قطع
صخري وتسوية ( وفر )
019 /16/702/0045/00/00/4

1000

 -4تأمني معدات
019/016/702/0003/00/00/4

2000

 -1صيانة شبكات
وعبارات وتصريف األمطار
019/004/204/0008/00/00/3

1000

 -2حدائق وممرات مشاة
019/004/204/0605/99/01/4

106
1437/1436/هـ

1500

 -3تسوير مقابر
19/004/204/0074/00/00/4

107
1437/1436/هـ

 -4تأمني معدات
وآليات للطوارئ
019/004/204/0111/00/00/4

108
1437/1436/هـ

1500

 -5سفلتة وأرصفة وإنارة
019/004/204/0601/99/01/4

109
1437/1436/هـ

1500

 -6درء أخطار السيول
019/004/204/0602/99/01/4

110
1437/1436/هـ

1000

 -7إنشاء كوبري على طريق
امللك فهد (املرحلة الثانية )
019/004/204/0084/00/00/4

111
1437/1436/هـ

10000

500

 -8أرشفة البلدية إلكترونيا
019/004/204/0100/00/00/4

112
1437/1436/هـ

1000

500

 -9حتسني وجتميل مداخل
19/004/204/0603/99/01/4

113
1437/1436/هـ

1000

 -10أسواق ومسالخ
019/004/204/0606/99/01/4

114
1437/1436/هـ

2000

 -11مباني بلدية ومرافق عامة
019/004/204/0607/99/01/4

115
1437/1436/هـ

1500

500
500
500
500
500
3000

500

1436/7/16هـ

1436/7/17هـ

1436/8/7هـ

1436/8/9هـ

1436/8/7هـ

93
1437/1436/هـ

بلدية الزلفي

 -5توريد حاويات نظافة
019/007/717/0001/00/00/3

1436/7/7هـ

1436/7/8هـ

بلدية خليص

3000

 -1درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار لألمانة والبلديات م3
19/07/001/0602/08/00/4

 -1صيانة الشالالت
019/007/717/0001/00/00/3
 -2صيانة وعمل
مجسمات جمالية
019/007/717/0001/00/00/3
 -3صيانة الطرق والشوارع
019/007/717/0004/00/00/3
 -4توريد أدوات
كهربائية وأدوات نظافة
019/007/717/0001/00/00/3

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

بلدية ميسان

 -4تطوير وحتسني الطرق
والشوارع وامليادين (مرحله ثانية)
19/007/101/0601/99/02/4
مشروع صيانة واجهات مبني
البلدية وملحقاته
فتح الشوارع األمنية
في األحياء العشوائية
19/009/401/0078/00/00/4
 -1إنشاء مزلقانات
وعبارات وجدران استنادية
019/009/715/0031/00/4
 -2درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار  -مرحلة أولى
019/009/001/0602/08/00/4
 -3درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار  -املرحلة الثانية
019/009/001/0602/08/00/4
 -4إنشاء الساحات
واحلدائق وممرات املشاة
019/009/715/0027/00/00/4
 -5التخلص من النفايات
وردم املستنقعات وآليات
التخلص من النفايات
019/009/715/0017/01/01/4
 -6تأمني مبيدات
019/009/715/002/223

1500

بلدية بقيق

بلدية أحد
المسارحة

 -1صيانة الطرق املستلمة من
املواصالت (مرحلة خامسة)
 -2صيانة شوارع األحياء
اجلديدة (مرحلة رابعة)

1500

بلدية تربه حائل

بلدية بيش

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

1436/8/1هـ

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

1436/8/10هـ

1436/8/7هـ

1436/8/2هـ

1436/8/6هـ

1000

1436/8/13هـ

 1436/8/20هـ

1436/10/10هـ

1436/8/13هـ

1436/8/20هـ

1436/10/10هـ
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 gوزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة
اسم الجهة
المعلنة

بلدية رفحاء
بلدية العيساوية

 -1العقد الثاني
استئجار سيارات
19/13/301/224/00/00/2
 -2درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار
19/13/301/602/99/01/4
 -3مباني ومرافق بلدية ( لعقد
الثاني إنشاء مدرج احتفاالت )
19/13/301/607/99/01/ 4
 -4مباني ومرافق بلدية ( العقد
الثالث إنشاء دورات مياه )
19/13/301/607/99/01/ 4
 -1إنارة الشوارع لألمانة
والبلديات التابعة
19/601/001/0601/09/00/4
 -2درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار لألمانة
والبلديات التابعة (وفر )
19/10/001/0602/08/00/4
 -3إنشاء مباني بلدية
ومرافق عامة (وفر)
19/10/701/0048/00/4
 -1درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار ( العقد السابع )
19/13/001/602/07/00/4
 -2درء أخطار السيول وتصريف
مياه األمطار ( العقد الثامن )
19/13/001/602/07/00/4

200
10.000
1436/8/7هـ
2000
500
5000

5000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

5000
2500
1436/8/7هـ

1436/8/8هـ

2500

بلدية مدينة األجفر

 -2سفلتة وأرصفة وإنارة
لبلدية األجفر ( مطلوب سابقة
أعمال مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/706/28/00/00/4

3000

 -3درء أخطار السيول وتصريف
األمطار ألمانة حائل والبلديات
التابعة لها (مطلوب سابقة
أعمال مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/1/602/8/0/4

3000

 -4درء أخطار السيول
وتصريف األمطار لبلدية
األجفر (مطلوب سابقة
أعمال مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/706/27/0/0/4

3000

بلدية تربة

2000

1436/8/15هـ
1000

3000

1000

2500

1436/8/16هـ

بلدية بللحمر

 -1سفلتة وأرصفة ألمانة
منطقة حائل والبلديات
التابعة لها ( مطلوب سابقة
أعمال مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/1/601/8/0/4

 -5حتسني وجتميل املداخل
ألمانة حائل والبلديات التابعة
لها ( مطلوب سابقة أعمال
مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/1/603/07/00/4
 -6إنشاء ساحات وحدائق
وممرات مشاة ( مطلوب سابقة
أعمال مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/706/605/2/0/4
 -7إنارة الشوارع ألمانة
منطقة حائل والبلديات
التابعة لها ( مطلوب سابقة
أعمال مماثلة) رقم املشـروع :ـ
19/12/1/601/8/0/4
 -8التخلص من النفايات
وردم املستنقعات وآليات
التخلص من النفايات (توريد
معدات) مطلوب سابقة
أعمال مماثلة رقم املشروع -:
19/12/706/150/1/00/4

1436/8/8هـ
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المنافسة

متديد موعد منافسة درء أخطار
السيول وتصريف مياه األمطار
بلدية موقق لألمانة والبلديات التابعة
لها بلدية موقق عقد ()2
19/12/1/602/8/00/4
 -1متديد موعد منافسة
إنشاء سفلتة وأرصفة وإنارة
لألمانة والبلديات (دمج)
19/007/202/0601/08/00/4
 -2متديد موعد منافسة
حتسني وجتميل املداخل
لألمانة والبلديات
19/007/202/0603/08/00/4
 -3متديد موعد منافسة
درء أخطار السيول م2
19/007/202/0602/08/01/4
 -4متديد موعد منافسة
تطوير املناطق السياحية
والقرى التراثية
19/007/202/0090/00/00/4
 -5متديد موعد منافسة
تطوير األسواق واملسالخ
19/007/202/0606/99/02/4
 -6متديد موعد منافسة
تطوير وحتسني املداخل
19/007/202/0603/99/01/4
 -1متديد موعد منافسة إنشاء
جسر مشاة بتربة
19/016/301/0071/00/00/ 4
 -2متديد موعد منافسة تطوير
وتأهيل حديقة احلائرية
19/016/301/0068/00/00/ 4
 -3متديد موعد منافسة
معاجلة وتطوير التقاطعات
بتربة وفورات 2
19/016/301/0055/01/00/4
 -4متديد موعد منافسة
سفلتة وأرصفة بتربة والقرى
التابعة لها
19/016/01/0601/07/00/4
 -5متديد موعد منافسة إنارة
بتربة والقرى التابعة لها
19/016/01/0601/07/00/4
 -1متديد موعد منافسة إنارة
الطرق والشوارع لألمانات
واملراكز والقرى التابعة
 -2متديد موعد منافسة درء
أخطار السيول لألمانات
واملراكز والقرى التابعة م2
 -3متديد موعد منافسة
حتسني وجتميل املداخل
لألمانات واملراكز والقرى
التابعة م2
 -4متديد موعد منافسة
مشروع توفير سيارات لبلدية
بللحمر بنظام التأجير ملدة
ثالث سنوات ميالدية
 -1صيانة دوار الشارع العام
بلدية
الصبيخة
 -2توريد وتركيب بلدوره
التخلص من النفايات
بـلـدية
وردم املستنقعات وآليات
التخلص من النفايات
الذيبية
019/006/714/0001/00/00/4
إنشاء أسواق ومسالخ
بلدية البدائع مبحافظة البدائع والقرى
التابعة لها
بلدية قصر
مشروع تسوير مقابر
بن عقيل

بلدية ظهران الجنوب

بلدية
العويقيلة

المنافسة

رقمها

قيمة
الكراسة

آخر موعد
لتقديم
العطاءات

موعد فتح
المظاريف

اسم الجهة
المعلنة

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

رقمها

قيمة
الكراسة

2500

آخر موعد
لتقديم
العطاءات
1436/7/14هـ

موعد فتح
المظاريف

1436/7/15هـ

5000

5000

1436/7/21هـ

1436/7/22هـ

6000

5000

1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

5000
1436/7/21هـ

1436/7/22هـ

5000
2000

1436/8/7هـ

1436/8/8هـ

3000

2000
1436/7/16هـ

1436/7/17هـ

2500

1000
1000
2000

1000

1436/7/28هـ

1436/7/29هـ

1000
200
200

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

3000

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

15.000

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

1000

 1436/8/13هـ

1436/8/14هـ

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

المرة
األولى

3
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة �لعا�سمة �ملقد�سة  -تنمية �ال�ستثمار�ت �لبلدية  -عن طرح �ملناف�سة �لتالية :
اسم المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

--

1000

1436/8/15هـ

1436/8/15هـ

متديد موعد مز�يدة مو�قف للحافالت و�سيار�ت �الأجرة

تعلن �أمانة منطقة �حلدود �ل�سمالية  /عرعر عن رغبتها ��ستثمار �ملو�قع �لتالية وفق الئحة �لت�سرف بالعقار�ت �لبلدية �ل�سادرة مبوجب �الأمر �ل�سامي �لكرمي رقم /3ب 38313/يف 1427/9/24هـ بطريق �ملناف�سة :
اسم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

المطلوب

500

�الأربعاء
1436/8/2هـ

�خلمي�ص
1436/8/3هـ

ترخي�ص مركز ريا�سي

موقع خم�س�ص الإن�ساء مركز ريا�سي غرب �ملن�سورية ت 1مب�ساحة 480م 2تقريباَ

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

تعلن �أمانة �الأح�ساء عن طرح �ملز�يد�ت �لتالية :
قيمة كراسة المواصفات

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

م

1

مز�يدة ��ستثمار �إن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطة تدوير �ملخلفات �الإن�سائية مبحافظة �الأح�ساء
عطاء فني– عطاء مايل

5000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

�ل�ساعة �لو�حدة من ظهر يوم �الإثنني
�ملو�فق 1436/8/7هـ

�ل�ساعة �لو�حدة من ظهر يوم �الأربعاء
�ملو�فق 1436/8/23هـ

2

مز�يدة ��ستثمار �لكافترييا �لو�قعة يف �لبهو �لرئي�سي بالدور �الأر�سي لالأمانة

1000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

3

مز�يدة ��ستثمار لوحات �إعالنية من نوع ميجا كوم عدد  40لوحة يف �لهفوف و�ملربز

10.000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

4

مز�يدة ��ستثمار لوحة �إعالنية يف طريق �لريا�ص مقابل مرجان �ل�سعودية باالأح�ساء

5

اسم المنافسة

2000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د
4000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

مز�يدة ��ستثمار لوحة �إعالنية على �لدو�ر �لو�قع على نفق �ملربز باالأح�ساء

6

مز�يدة ��ستثمار ) (3لوحات �إعالنية بالقرب من �سور جامعة �مللك في�سل من نوع يونبول باالأح�ساء

3000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

7

مز�يدة ��ستثمار �الأر��سي جتارية رقم ) (4-3باملخطط رقم  828/4بال�سعبة باالأح�ساء

2000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

8

9

مكان فتح المظاريف

مز�يدة ��ستثمار ك�سك �سيار على طريق �مللك فهد بن عبد�لعزيز �جلزء �ل�سرقي بالقرب من م�ست�سفى ح�سني �لعلي

�الإد�رة �لعامة لتنمية �ال�ستثمار�ت
�ل�ساعة �لو�حدة من ظهر يوم �الإثنني
�ملو�فق1436/8/ 7هـ

�ل�ساعة �لعا�سرة من �سباح يوم �لثالثاء
�ملو�فق1436/8/ 8هـ

2000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د
3000
ويتم دفعها عن طريق نظام �سد�د

مز�يدة ��ستثمار ك�سك �سيارة بجانب حديقة �ل�سلمانية �جلنوبية باالأح�ساء

لالستفسار اإلتصال باإلدارة العامة لتنمية االستثمارات تلفون 5850930 :

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبنطقة �جلوف عن وجود مناف�سات عامة وهي كما يلي:
اسم المنافسة

ت�سغيل �ملقا�سف �ملدر�سية

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

/16م36/

500

�الأحد
1436/8/6هـ

�الإثنني
1436/8/7هـ
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �خلرمة عن طرح �ملناف�سات �لتالية :
اسم المنافسة

م

قيمة الكراسة

1

حمطة وقود فئة ) �أ ( بالدغمية

2000

2

عدد ) � ( 1سر�ف �آيل مقابل �جلزيرة �لو�سطية على طريق �لطائف �خلرمة �ملار بالدغمية

1000

3

عدد ) � ( 1سر�ف �آيل يف مبنى �لبلدية  3 × 3م

1000

4

عدد )  ( 1ك�سك مقابل �جلزيرة �لو�سطية على طريق �لطائف �خلرمة �ملار بالدغمية

500

5

�إن�ساء �سوق جتاري بحي �حلديقة مبحافظة �خلرمة

2000

آخر موعد لتقديم العطاءات

�الأحد 1436/7/28هـ
�ل�ساعة �لو�حدة بعد �لظهر
ببلدية �خلرمة

موعد فتح المظاريف

�الإثنني 1436/7/29هـ
�ل�ساعة �لتا�سعة �سباحاً
ببلدية �خلرمة

تعلن بلدية حمافـظة �لبكريية عن طرح عدد من �ملو�قع �ال�ستثمارية يف مز�يدة عامة كالتايل :ـ
العقارات المطروحة لالستثمار

م

المساحة

قيمة الكراسة

2500م2

1000

3881.89م2

1000

1000

1

�أر�ص ف�ساء الإن�ساء بنك باملخطط رقم ق /ك 530/على طريق �مللك عبد�هلل �سمن مركز �مللك عبد�هلل �حل�ساري

2

�أر�ص ف�ساء الإن�ساء �أ�سو�ق �سعبية باملخطط رقم ق /ك 530/خلف �لدفاع �ملدين مقابل مول �لبكريية

3

�أر�ص ف�ساء الإن�ساء مركز جتاري باملخطط /221ق علي طريق �مللك عبد�هلل

3500م2

4

�أر�ص ف�ساء الإن�ساء مركز جتاري باملخطط /221ق علي طريق �مللك عبد�هلل

3500م2

1000

5

�أر�ص ف�ساء الإن�ساء م�ستو�سف �أهلي باملخطط ق/ك 38/خلف مول �لبكريية

3499.31م2

1000

6

�إن�ساء مركز جتاري باملخطط رقم ق /ك 530/غرب �ملركز �حل�ساري

3439.73م2

1000

7

�أر�ص ف�ساء �لقطعة رقم ) (9باملخطط رقم ق/ك 437 /الإن�ساء م�ستودع طبي

10285.54م2

1000

آخر موعد لتقديم العطاءات

�ل�ساعة 12ظهر ً� من يوم �لثالثاء
�ملو�فق 1436/8/ 22هـ

موعد فتح المظاريف

�الأربعاء
�ملو�فق1436/8/23هـ

مرفقات العطاء-:
-1صورة مصدقة وسارية المفعول من السجل التجاري والزكاة والدخل والتأمينات االجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها .
-2صورة من شهادة الخبرة لنفس النشاط إن وجدت .
-3ضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول لمدة عام .

تعلن قاعدة �مللك خالد �جلوية بالقطاع �جلنوبي )خمي�ص م�سيط ( عن طرح �ملناف�سة �لتالية :
اسم المنافسة

تاأجري ثالث مو�قع �أبر�ج متفرقة بالقاعدة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

309

500

1436/8/1هـ

1436/8/2هـ

وعلى �لر�غبني �لتقدم للمناف�سة مر�جعة جناح �الإمد�د�ت بالقاعدة ق�سم �مل�سرتيات ل�سر�ء كر��سة �ملز�يدة

يعلن م�ست�سفى �لقو�ت �مل�سلحة باجلنوب عن طرح �ملناف�سة �لتالية :
اسم المنافسة

��ستثمار موقع مقهى ) كويف �سوب( للم�ست�سفى

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1435/4/35

1000

1436/8/8هـ
يوم �لثالثاء �ل�ساعة � 9.30سباحاً

1436/8/8هـ
يوم �لثالثاء �ل�ساعة �10سباحاً

3
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استـثمار مواقع
يعلن فرع وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف و�لدعوة و�الإر�ساد مبنطقة جاز�ن عن رغبته يف تاأجري �الأوقاف �لتالية:
م

اسم الوقف

الموقع

المزايا

المساحة

مقدار الضمان

مدة العقد

نوع اإلجراء

1

وقف �لقيدمي

�أحد �مل�سارحة

جتاري �سكني )ال يوجد �سك(

) 31758م(2

) (%50من �الأجرة

� 15سنة

فتح مظاريف

2

وقف �ل�سحوي

�أبو عري�ص

جتاري على �لطريق �ملوؤدي �إىل قنبورة )ال يوجد �سك(

15084.20م2

) (%50من �الأجرة

� 10سنو�ت

فتح مظاريف

3

وقف �آل �سديق

�أبو عري�ص

جتاري على �حلز�م �لد�ئري �ل�سمايل للمحافظة )ال يوجد �سك(

12724.96م2

) (%50من �الأجرة

� 10سنو�ت

فتح مظاريف

4

وقف �لردحة

�أبو عري�ص

جتاري �سرق �سناعية �أبو عري�ص )ال يوجد �سك(

80911,64م2

) (%50من �الأجرة

 20ع�سرون �سنة

فتح مظاريف

فعلى من لديه الرغبة في الدخول في المنافسة (أفراد ،مؤسسات ،شركات) التقدم إلى فرع الوزارة بمنطقة جازان إدارة األوقاف لتقديم العرض داخل ظرف مغلق ويسلم إلدارة أألوقاف بالفرع في موعد أقصاه نهاية
دوام يوم الخميس الموافق 1436/8/3هـ .على أن يتضمن العرض بعض الشروط وللحصول عليها مراجعة إدارة األوقاف بجازان قسم التحصيل (شعبة التسويق).
لالستفسار يمكن االتصال على هاتف (  ) 0173220007تحويلة ( ) 336-335-342

تعلن بلدية حمافظة �لنبهانية عن طرح �ملناف�ستني �لتاليتني :
م

اسم المنافسة

1

عدد )  ( 9م�سالخ �آلية ) قائمة ( يف �لقرى �لتابعة ملحافظة �لنبهانية

2

كافترييا ) قائمة ( يف حديقة �الأمري في�سل بن بندر

قيمة الكراسة

500

مكان تسليم المظاريف

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

بلدية
حمافظة �لنبهانية
ق�سم �ل�سوؤون �ملالية

�الأربعاء 1436/8/9هـ
�ملو�فق 2015/5/27م

�خلمي�ص 1436/8/10هـ
�ملو�فق 2015/5/28م
�ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً

تعلن بلدية حمافظة بقعاء عن رغبتها تاأجري مو�قع ��ستثمارية وذلك عن طريق �ملز�يدة �لعامة بالظرف �ملختوم كالتايل :
اسم المنافسة

م

نوع العقار

1

�أر�ص ف�ساء

خمطط �لظهريه
مبحافظة بقعاء

2

�أر�ص ف�ساء

خمطط رقم 2/356
قرية �ل�سيحية

8064م2

3

�أر�ص ف�ساء

خمطط ملحق �لكهرب
حمافظة بقعاء

4167م2

حمل غاز

4

�أر�ص ف�ساء

خمطط رقم410
قرية �لنا�سرية

300م2

جتاري

� 20سنة

5

�أر�ص ف�ساء

خمطط ملحق �لكهرب
حمافظة بقعاء

5965م2

جممع جتاري

� 25سنة

موقع العقار

مساحة العقار

النشاط

مدة العقد

قيمة الكراسة

2386م2

جممع جتاري

� 25سنة

1500

جممع جتاري

� 25سنة

1000

� 15سنة

3000

500

1500

آخر موعد لتقديم العطاءات

�الأحد
1436/8/6هـ

موعد فتح المظاريف

�الإثنني
1436/8/7هـ
فى مقر �لبلدية فى متام
�ل�ساعة � 10سباحاً.

فعلى من له الرغبة وتنطبق عليه شروط االستثمار مراجعة البلدية ( قسم االستثمار ) لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية �لدمل عن طرح �ملناف�ستني �لتاليتني :
م

اسم المنافسة

قيمة الكراسة

1

ت�سغيل م�سلخ بلدية �لدمل

500
)�إد�رة �الأر��سي و�ال�ستثمار(

2

موقع مرمى �لنفايات

500
)�إد�رة �الأر��سي و�ال�ستثمار(

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

�الإثنني 1436/8/14هـ
�ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً ببلدية �لدمل
)�إد�رة �ل�سوؤون �ملالية(

�الإثنني 1436/8/14هـ
�ل�ساعة �لو�حدة ظهر ً� ببلدية �لدمل
)�د�رة �ل�سوؤون �ملالية(

تعلن وز�رة �ملالية )م�سلحة �أمالك �لدولة( عن تاأجري �الأر�ص �لعائدة
للدولة �لو�قعة على �سارع �لنه�سة بحي �لفي�سلية مبدينة �لريا�ص و�لبالغ
م�ساحتها )11.618/80م (2لن�ساط )م�ستودعات( وذلك باملز�يدة �لعامة
عن طريق تقدمي �لعرو�ص باملظاريف �ملختومــة  ،وفقــاً ل�سروط �لتاأجــري
و�ال�ستثمار و�لتي ميكن �حل�سول على ن�سخة منها من م�سلحة �أمالك �لدولة -
�إد�رة حت�سيل �الأجور يف مبنى �لوز�رة رقم ) (2بالريا�ص مقابل مبلغ )(3000
ثالثة �آالف ريال مبوجب �سيك م�سريف باإ�سم وز�رة �ملالية و�سيكون �آخر موعد
لتقدمي �لعرو�ص نهاية دو�م يوم �لثالثاء �ملو�فق 1436/8/8هـ وموعد فتح
�ملظاريف يوم �الأربعاء �ملو�فق 1436/8/9هـ� ,ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً
ولال�ستف�سار ميكن �الت�سال على �إد�رة حت�سيل �الأجور مب�سلحة �أمالك �لدولة
على �لهاتف رقم )� (0114016110أو رقم ) (0114050000حتويلة )(2165
.
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة خمي�ص م�سيط ) �إد�رة �ال�ستثمار�ت ( عن متديد موعد طرح �ملناف�سة �لتالية :
اسم المشروع

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

500

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

�أر�ص �سكني جتاري �لقطعة رقم  239مبخطط �الأ�سو�ق

.1تقديم العطاء بقسم االتصاالت اإلدارية بالبلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق الضمان البنكي % 100
. 2شراء المزايدات من البلدية (إدارة االستثمارات) مباشرة.

تعلن بلدية حمافظة خمي�ص م�سيط ) �إد�رة �ال�ستثمار�ت ( عن متديد موعد طرح �ملناف�سة �لتالية :
اسم المشروع

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

500

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

�أر�ص �سكني جتاري �لقطعة رقم  240مبخطط �الأ�سو�ق

.1تقديم العطاء بقسم االتصاالت اإلدارية بالبلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق الضمان البنكي % 100
. 2شراء المزايدات من البلدية (إدارة االستثمارات) مباشرة.

تعلن بلدية حمافظة خمي�ص م�سيط ) �إد�رة �ال�ستثمار�ت ( عن متديد موعد طرح �ملناف�سة �لتالية :
قيمة الكراسة

اسم المشروع

�أر�ص �سكني جتاري �لقطعة رقم  241مبخطط �الأ�سو�ق

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1436/8/14هـ

1436/8/15هـ

500

.1تقديم العطاء بقسم االتصاالت اإلدارية بالبلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق الضمان البنكي % 100
. 2شراء المزايدات من البلدية (إدارة االستثمارات) مباشرة.

تعلن بلدية بللحمر عن متديد موعد طرح تاأجري �ملو�قع �لتالية :
الموقع

قيمة الكراسة

اسم المنافسة

م

1

م�سلخ قائم مبركز بللحمر

مركز بللحمر

500

2

�سوق �سعبي مبركز بللحمر

مركز بللحمر

500

3

�سوق �سعبي مركز باملاوين ببللحمر

مركز �ملاوين بللحمر

500

4

�سوق �سعبي مركز باالثب ببللحمر

مركز �الثب بللحمر

500

5

�أر�ص ��ستثمارية معتمدة باملخطط رقم
/1431/6ع23/

تقع على طريق �أبها �لطائف
مقابل تقاطع �ملاوين

500

6

�أر�ص ��ستثمارية معتمدة باملخطط رقم
/1432/3ع23/

تقع على طريق �أبها �لطائف
مقابل مدر�سة �لبنات مب�سفره

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/7/28هــ

موعد فتح المظاريف

1436/7/29هــ

على من يرغب الدخول في المزايدات أعاله مراجعة بلدية بللحمر قسم االستثمار للحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة عنيزة عن طرح �ملناف�سة �لتالية :
اسم المنافسة

�أر�ص الإقامة �سالة جتارية بحي �الأ�سرفية لبيع �ملو�د �لغذ�ئية

قيمة الكراسة

آخر موعد لشراء الكراسة

موعد فتح المظاريف

3000

�الأربعاء
1436/8/9هـ

�خلمي�ص
1436/8/10هـ

3
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �أحد رفيدة عن تاأجري مو�قع ��ستثمارية متفرقة باملحافظة كما يلي :
م

المخطط

الموقع

نوع النشاط

رقم القطعة أو العدد

قيمة الكراسة

1

�ملخطط رقم /1417/150ع6/

ح�سن �لغرب�ء �لعقرية

جتاري �سكني

من /1ب �إىل /14ب

300

2

�ملخطط رقم /1417/152ع6/

ح�سن �لغرب�ء

جتاري �سكني

من /13ب �إىل /20ب
ومن /25ب �إىل /27ب

300

3

�ملخطط رقم /1412/76ج6/

�الأر��سي �ل�سكنية بالفرعني

جتاري �سكني

4،3

300

4

�ملخطط رقم /1418/165ع6/

�الأر��سي �حلكومية بالفرعني

جتاري �سكني

/5ب

300

5

�ملخطط رقم /1408/39ج6/

�سرق بني متيم

جتاري �سكني

من � 1إىل 4

300

6

�ملخطط رقم /1419/194ع6/

�لنـزهــة

جتاري �سكني

من /1ب �إىل /4ب

300

7

�ملخطط رقم /1423/245ع6/

�الأر��سي �حلكومية
باآل �لد�ح�ص

جتاري �سكني

من /1ت �إىل /4ت
/6ب /8 ،ب /9 ،ب

300

8

�ملخطط رقم /1435/465ع6/

�ل�سناعية

بوفية

رقم 4

300

9

�ملخطط رقم �/3أ4/

بجو�ر �لبلدية

بوفية

1

300

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم �لثالثاء
1436/8/22هـ

موعد فتح المظاريف

يوم �الأربعاء
1436/8/23هـ

مالحظة  /يلزم المتقدم على المواقع االستثمارية أن يرفق ما يلي -:
-1صورة من السجل التجاري سارية المفعول -2 .صورة من شهادة انتساب الغرفة التجارية سارية المفعول -3 .صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول -4 .صورة من شهادة التأمينات االجتماعية سارية
المفعول  -5 .ضمان بنكي بواقع  %100من قيمة العطاء .

تعلن بلدية حمافظة �أحد رفيدة عن ��ستثمار مو�قع �سر�فات �آلية متفرقة باملحافظة كمايلي :
نوع النشاط

العدد

قيمة الكراسة

الموقع

م

1

موقع د�خل مبنى �لبلدية �جلديد رقم 1

�سر�ف �آيل

1

500

2

موقع د�خل مبنى �لبلدية �جلديد رقم 2

�سر�ف �آيل

1

500

3

موقع بطريق حمومه مبخطط حمومه

�سر�ف �آيل

1

500

4

موقع مبخطط �آل بريد مقابل �لدفاع �ملدين 1

�سر�ف �آيل

1

500

5

موقع مبخطط �آل بريد مقابل �لدفاع �ملدين 2

�سر�ف �آيل

1

500

6

موقع بالفرعني مقابل فرع �لبلدية

�سر�ف �آيل

1

500

7

�سارع �مللك فهد مقابل �لبلدية

�سر�ف �آيل

1

500

8

�سارع �الأمري �سلطان �ل�سناعية

�سر�ف �آيل

1

500

9

طريق �مللك خالد بني �إ�سارة لزمه و�إ�سارة �لو�ديني يف �لطريق �ملوؤدي �إىل �سر�ة عبيدة بجو�ر جد�ر
�ملدينة �لع�سكرية

�سر�ف �آيل

1

500

10

طريق �مللك خالد بني �إ�سارة لزمه و�إ�سارة �لو�ديني يف �لطريق �ملوؤدي �إىل خمي�ص م�سيط

�سر�ف �آيل

1

500

11

طريق �مللك خالد بعد �إ�سارة بن �سمان يف �لطريق �ملوؤدي �إىل �سر�ة عبيدة

�سر�ف �آيل

1

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم �لثالثاء
1436/8/22هـ

موعد فتح المظاريف

يوم �الأربعاء
1436/8/23هـ

مالحظة  /يلزم المتقدم على المواقع االستثمارية أن يرفق ما يلي :
 -1صورة من السجل التجاري ساري المفعول  -2 .صورة من شهادة إنتساب الغرفة التجارية سارية المفعول  -3 .صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول  -4 .صورة من شهادة التأمينات االجتماعية سارية
المفعول  -5 .ضمان بنكي بواقع  %100من قيمة العطاء .

إعالنات حكومية

UM AL -QURA

تعلن بلدية حمافظة موقق عن طرح املناف�ستني التاليتني:
اسم المشروع

رقمــه

1

�شراء �سيارات

19/12/607/2224/00/00/4

2

�آليات ومعدات

19/12/607/609/00/00/4

آخر موعد لتقديم
العطاءات

فتح المظاريف

1436/8/6هـ

1436/8/7هـ

قيمة كراسة
الشروط

5000

وعلى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الراغبة بالتقدم لهذه املناف�ستني التقدم �إىل بلدية مدينة موقق (ق�سم امل�شرتيات) بالبلدية للح�صول على
كرا�سة ال�شروط و املوا�صفات.
تعلن بلدية الربوعه عن املناف�سات التالية:
اسم المشروع

عدد

رقم المشروع

قيمة النسخة

1

ت�أمني بوكلني دقاق

2

19/007/701/233/01/00/4

1000

2

ت�أمني مكن�سة �شارع

2

19/007/701/233/01/00/4

1000

3

ت�أمني ر�صا�صة ترابية

1

19/007/701/233/01/00/4

500

آخر موعد لتقديم العطاءات

1436/8/1هـ

فتح المظاريف

1436/8/2هـ

مالحظة هامة:
� -1شراء ن�سخ املناف�سة من(بلدية الربوعه)مبا�شره.

مزاد علني
تعلن بلدية حمافظة العال عن رغبتها بت�أجيل �إعالن بيع املوجودات املنقولة يف حمطة الإخال�ص امل�سحوبة من م�ستثمرها
والواقعة على طريق املدينة املنورة وذلك عن طريق املزاد العلني يوم الثالثاء املوافق1436/8/15:هـ وي�شتمل املزاد على مايلي:
 حمتويات حمل التموينات مع الرفوف والديكورات. حمتويات حمل بيع قطع غيار وزينة ال�سيارات. حمتويات امل�ستودع و�سكن العمال. حمتويات مغ�سلة ال�سيارات والبن�شر.فعلى من يرغب الدخول يف املزايدة احل�ضور يف املوعد املحدد مبوقع املحطة ال�ساعة العا�شرة �صباحاً ،وميكن املعاينة قبل املزاد
بالتن�سيق مع ال�ش�ؤون الفنية يف البلدية.

نتائج منافسة بوكالة وزارة البترول للثروة المعدنية
إعالن عن أسماء متقدمين لمنافسة بوكالة وزارة البترول للثروة المعدنية
اسم المنافسة :

برنامج احلرا�سات الأمنية ملباين وزارة البرتول والرثوة املعدنية (وكالة الوزارة للرثوة املعدنية).
مكان تنفيذ المنافسة :

مباين وكالة الوزارة للرثوة املعدنية مبحافظة جدة وع�سفان.
الشركة  /المؤسسة الفائزة بالمنافسة :

 -2تقدمي العطاء ب�أمانة منطقة ع�سري ح�سب املواعيد املحددة.

تعلن بلدية البدائع عن رغبتها يف ت�أمني معدات كالتايل:
المنافسة

تعلن �أمانة منطقة ع�سري ب�أنها تعتزم البدء يف ا�ستكمال مراحل تنفيذ املخططات التطويرية ملنطقة العقبة بالكامل من مبنى التعليم
وحتى قر�ضه على مراحل ,تنفيذ ًا لأمر �أمري املنطقة و�سمو رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ب�أن تكون ع�سري �سياحة م�ستدمية خالل
عامني ورغبة الأمانة ا�ستكمال الإجراءات النظامية حيال التعرف على الأمالك وا�ستكمال �إجراءاتها النظامية.
فعلى من لديه ملكية تعرت�ض م�سار هذا امل�شروع مراجعة الأمانة م�صطحباً معه امل�ستم�سكات ال�شرعية .

1000

بلدية موقق

مكان فتح المظاريف

العدد

االسم � :شركة دروع الوطنية املحدودة للحرا�سات الأمنية.
العنوان � :ص  .ب  18428مكة املكرمة . 21955
النشاط :
ت�أمني خدمة احلرا�سة الأمنية املدنية اخلا�صة من�ش�آتها وتقدميها ملن يطلبها يف جميع مناطق اململكة من الفئة الثالثة.
نوع العقد  :مناف�سة عامة.
أعمال العقد :

قيمة النسخة

آخر موعد لتقديم العطاءات

تاريخ فتح المظاريف

1500

 1436/8/15هـ

 1436/8/16هـ

تنفيذ �أعمال احلرا�سة الأمنية ملباين الوكالة على مدار �أربع وع�شرين �ساعة يومياً تق�سم على ثالثة ورديات كل وردية ثمانية �ساعات طوال
مدة العقد مبا فيها �أيام الإجازات والعطل الر�سمية وفقاً لل�شروط واملوا�صفات املطروحة .
مكان تنفيذ العقد :

 ر�أ�س تريلة وايت �سك�س -قالب �سك�س

مباين وكالة الوزارة للرثوة املعدنية مبحافظة جدة وع�سفان
تاريخ توقيع العقد:

1436/06/25هـ ,املوافق 2015/04/14م .
مدة تنفيذ العقد :
ثالث �سنوات ميالدية ابتداء من 2015/07/19م .
القيمة اإلجمالية للعقد:
(4.281.898/32ريال) �أربعة ماليني ومائتان وواحد وثمانون �ألف وثمامنائة وثمانية وت�سعون ريال و�إثنان وثالثون هللة فقط الغري .

بلدية البدائع  -ال�ش�ؤون املالية

تقديم العطاءات

علماً ب�أن �آخر موعد قفل العطاءات يوم الثالثاء املوافق  1436/8/15هـ ,ال�ساعة الثانية ظهر ًا.
وفتح املظاريف يوم الأربعاء املوافق  1436/8/16هـ ،ال�ساعة العا�شرة �صباحاً ( مبقر بلدية حمافظة البدائع ).
لال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف الإدارة املالية بالبلدية رقم 063320606

إضافة شروط لمنافسات

إلغاء منافسات

تعلن �أمانة منطقة الريا�ض عن �إ�ضافة �شرط للمناف�ستني التاليتني :

تعلن بلدية احلرجة عن رغبتها يف �إلغاء املناف�سات التالية:

رقم المنافسة
م
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تأمين معدات

م
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اسم المنافسة

رقم المنافسة

قيمة النسخة

224

200
500

اسم المنافسة

78
1

ت�أجري معدات و�سيارات

2

تنزيل املخططات

019/007/501/0001/00/00/3

3

�صيانة املج�سمات

19/07/501/0001/00/00/3

300

4

�صيانة �سكن العمال

019/007/501/0001/00/00/3

200

5

�صيانة م�ستودعات

019/007/501/0001/00/00/3

200

6

ت�أمني �أدوات كهربائية خمتلفة الأنواع

019/007/501/0001/00/00/3

300

7

�صيانة امل�سطحات اخل�ضراء

019/007/501/0001/00/00/3

500

8

ت�أمني �سيارات

019/07/501/2240/00/00/4

300

المطلوب

�صيانة لوحات �أ�سماء ال�شوارع و�أرقام املنازل
�-1أن يكون املتقدم لديه م�صنع مرخ�ص وقائم
� -2أن يكون املقاول متخ�ص�ص يف �إنتاج لوحات �أ�سماء ال�شوارع و�أرقام املنازل
توريد وتركيب لوحات �أرقام املنازل (  )QR Codeمبدينة الريا�ض

79
المطلوب

�-1أن يكون املتقدم لديه م�صنع مرخ�ص وقائم �أو وكي ًال ر�سمياً لأحد امل�صانع العاملية
� -2أن يكون املقاول متخ�ص�ص يف �إنتاج لوحات �أ�سماء ال�شوارع و�أرقام املنازل

وظائف شاغرة
تعلن بلدية حمافظة بي�شة عن عزمها ل�شغل عدد من الوظائف الن�سائية على بند الأجور وذلك للقيام ببع�ض �أعمال البلدية املختلفة.
على من ترغب يف �شغل �أي من الوظائف الدخول على موقع البلدية الإلكرتوين الرابط) www.b-bishah.qov.sa ( :
للإطالع على ال�شروط و من ثم �إدخال البيانات .

صرف تعويضات
تعلن �أمانة منطقة ع�سري عن بدء �إجراءات �صرف تعوي�ضات م�شروع و�سط �أبها.
فعلى من لديه ملكية مراجعة الأمانة وا�ستكمال �إجراءات ال�صرف م�صطحباً معه �أ�سا�س ال�صك و�صورة من بطاقة الهوية الوطينة للمطابقة.

3
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إعالنات حكومية

UM AL -QURA

مبان
استئجار
ٍ
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية بجازان عن رغبتها يف ا�ستئجار عدد من املباين كمايلي:
 -1مقر ًا لـ �إدارة ال�صحة العامة� ,آخر موعد لتقدمي العطاءات1436/7/25 :هـ ،وموعد فتح املظاريف1436/7/28 :هـ ،احلادية ع�شر �صباحاً.
 -2مقر ًا لـ الرعاية الأولية بجبال القهر� ,آخر موعد لتقدمي العطاءات1436/7/28 :هـ ،وموعد فتح املظاريف1436/7/29 :هـ.
 -3مقر ًا لـ �إدارة الطوارئ والأزمات� ,آخر موعد لتقدمي العطاءات1436/7/29 :هـ ،وموعد فتح املظاريف1436/8/1 :هـ.
تعلن الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى لفرع الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة مبنطقة
الريا�ض ( مدينة الريا�ض ).
املوا�صفات املطلوبة:
• �أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي  ,ي�سهل اال�ستدالل عليه.
• �أن ال تقل م�ساحة املوقع عن ( 800م.)2
• �أن يكون املبنى حديث الإن�شاء من اخلر�سانة امل�سلحة ,وال يزيد عمره الإن�شائي عن ثالث �سنوات وتتوفر فيه جميع اخلدمات ال�ضرورية
كاملاء والكهرباء والهاتف وال�صرف ال�صحي.
• �أن ال تقل �أدوار املبنى عن دورين.
• �أن ال تقل امل�ساحة الإجمالية امل�سطحة لأدوار املبنى عن ( 1200م.)2
• �أن يتوفر يف املوقع غرفة للحرا�سة.
• �أن ي�شتمل املوقع على فناء مواقف �سيارات ال تقل عن ع�شرة مواقف.
• �أن يكون املبنى مقام برخ�صة بناء نظامية على �أر�ض مثبتة امللكية ب�صك �شرعي.
• �أن يكون املبنى م�ستوفياً ل�شروط الأمن وال�سالمة مع وجود خمرج للطوارئ.
• �أن يلتزم �صاحب املبنى ب�إجراء التعديالت والإ�ضافات التي تطلبها الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة دون املطالبة ب�إزالتها بعد
�إنتهاء العقد.
• يتم �إرفاق �صورة من املخطط املعماري لأدوار املبنى وكروكي للداللة على املوقع.
فعلى من لديه مبنى تتوفر فيه ال�شروط ويرغب بت�أجريه �أن يتقدم بعر�ضه داخل ظرف خمتوم يو�ضح عليه عنوان وجوال �صاحب العالقة.
مكان ت�سليم الوثائق� :إدارة املناف�سات وامل�شرتيات ( الدور الرابع) يف مقر الرئا�سة.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات1436/8/9 :هـ ،ال�ساعة التا�سعة �صباحاً.
موعد فتح املظاريف1436/8/10 :هـ ,ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً باملقر الرئي�سي بالدور الثامن.
تعلن وزارة الثقافة والإعالم عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للمكتبة العامة ببقعاء وفقاً لل�شروط التالية:
� -1أن تتالئم م�ساحة م�سطح املبنى مع حجم املكتبة على �أن ال يقل عن ( )500مرت مربع تتوفر �ضمنها م�ساحات مفتوحة يف الأدوار ال�سفلى
ميكن تق�سيمها ح�سب الطلب.
 -2مواقف ل�سيارات الرواد.
� -3أن يكون جيد التهوية والإ�ضاة الطبيعية.
� -4أن يكون املبنى �سليم من الناحية الإن�شائية ( �أر�ضيات  -نوافذ � -أبواب  -دهانات  -متديدات  -كهربائية  -متديدات �صحية  -ومن الرخام
�أو ال�سرميك الراقي ).
� -5أن يكون على ال�شارع الرئي�سي و�سط املدينة� -6 ٫أن يتوفر يف املبنى �صالة انتظار ر�سمية لتقدمي امل�شروبات والقهوة لرواد املكتبة.
� -7أن يتوفر تكييف لكامل املبنى� -8 .أن تتوفر فيه �إمكانية لرتكيب عدة هواتف للمبنى.
� -9أن يكون املبنى مطابق لو�سائل ال�سالمة ( ح�سب �شروط الدفاع املدين ).
 -10اليقل ارتفاع ال�سقف عن ( 2.80م) وتقدمي مايثبت تنفيذ العزل احلراري.
� -11أن تكون �صيانة امل�صاعد على ح�ساب املالك.
� -12أن ال يكون �صاحب املبنى من من�سوبي الوزارة.
 -13يتحمل املالك تكاليف �إجراء التعديالت التي تراها الوزارة باملبنى على ح�سابه ح�سب متطلبات وحاجة العمل بالوزارة والتي جتعل املبنى
يالئم مع الغر�ض امل�ست�أجر من �أجله.
 -14يتعهد كل من تتوفر يف مبناه ال�شروط �أعاله بتقدمي �إقرار خطي يت�ضمن عدم ارتباطه مع �أي دائرة حكومية �أخرى �أو �أي جهة �أخرى بغر�ض
ت�أجري املبنى.
 -15على املواطنني الذي تتوفر يف مبانيهم ال�شروط املطلوبة ويرغبون يف الت�أجري التقدمي بطلباتهم �إىل �سعادة امل�ست�شار امل�شرف العام على
الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بالريا�ض ( ال�ش�ؤون املالية � -إدارة امل�صروفات ) يف ظرف خمتوم يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س
1436/7/18هـ ،ال�ساعة الواحدة ظهر ًا و�إرفاق مايلي:
• �صورة من �صك ملكية املبنى� • .صورة من رخ�صة الإن�شاء� • .صورة من املخططات الإن�شائية للمبنى • .حتديد قيمة االيجار املطلوب
• �شهادة الدفاع املدين� • .شهادة من مكتب هند�سي يفيد ب�سالمة املبنى� • .أال يتم االعرتا�ض من جماوري املبنى املعرو�ض للإيجار.
تعلن امانة حمافظة جدة  -بلدية العر�ضية اجلنوبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون �سكن للعمال وفق ال�شروط واملوا�صفات التالية:
� -1أن يكون املبنى مملوك ب�صك �شرعي.
� -2أن يكون املبنى بحالة جيدة مكون من دور واحد على الأقل ويف�ضل �أن يكون حوله مواقف.
 -3ال يقل عدد الغرف عن  4غرف وال تقل م�ساحة الغرف عن ( ) 5 × 4
 -4يكون عدد دورات املياه ( 2دورات مياه) ومطبخ على الأقل.
 -5يلتزم �صاحب املبنى بعمل الإ�ضافات والتعديالت املطلوبة على املبنى .
� -6أن يكون املبنى جاهز ًا لال�ستخدام بجميع ما يلزم من �أعمال كهربائية و�سباكة ومكيفات
� -7أن ال يكون مالك املبنى من من�سوبي وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
فمن لديه الرغبة عليه �أن يتقدم لبلدية العر�ضية اجلنوبية بظرف مغلق مرفقا فيه التايل:
 �صورة من �صك ملكية املبنى � +صورة بطاقة املالك. �إرفاق ن�سخة من خمطط املبنى مو�ضح فيه الأدوار والغرف وم�ساحاتها وامل�ساحة الإجمالية للمبنى. يتم حتديد قيمة الأجر املطلوب من قبل �صاحب املبنى يف اخلطاب املقدم رقماً وكتابةمالحظة :يبد�أ ا�ستقبال الطلبات يوم الإثنني املوافق1436/7/7 :هـ ،ملدة �شهــر و�سيكون �آخر موعد ال�ستقبال العرو�ض يوم الإثنني ال�ساعة
التا�سعة �صباحاً املوافق1436/8 /7 :هـ ،وفتح املظاريف يف نف�س اليوم ال�ساعة احلادي ع�شرة �صباحاً  ،املوافق 1436/8/7 :هـ ،و�سيتم
معاينة املباين على الطبيعة.
مبان لتكون مقار ًا للمدار�س املذكورة �أدناه.
تعلن �إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة حمايل ع�سري عن حاجتها �إىل ا�ستئجار ٍ
 -2رو�ضة الأطفال بالقريحاء (للمرة الثانية).
 -1متو�سطة احلماطة للبنات (للمرة الثالثة).
 -4رو�ضة الأطفال الأوىل باملجاردة (للمرة الثانية).
 -3ابتدائية الأن�صار بالراحة بنني (للمرة الثانية).
فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب ت�أجريه مراجعة الإدارة ق�سم الأجور لإ�ستالم ال�شروط .
تعلن وزارة الداخلية  -الإدارة العامة للمجاهدين  -عن رغبتها يف متديد موعد ا�ستئجار مبنى مبحافظة رنية.
قيمة الن�سخـة :جماناً ،علماً ب�أن �آخر موعد تقدمي املظاريف1436/8/7 :هـ ,موعد فتح املظاريف1436/8/8 :هـ..
جهة التقدمي� :إدارة امل�شرتيات.

مبان لتكون مقار ًا ملراكز �إ�سعافية مبدينة الريا�ض على النحو التايل:
تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار ٍ
 .1مركز �إ�سعاف حي اجلنادرية .2 .مركز �إ�سعاف حي الن�سيم الغربي .3 .مركز �إ�سعاف حي ال�سعادة.
وذلك ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
 -1يجب �أن تقع الواجهة الرئي�سية للمبنى على �شارع رئي�سي يكفل �سهولة احلركة لدخول وخروج �سيارات الإ�سعاف وعر�ض ال يقل عن 30م.
 -2ال تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن ( )5غرف.
 -3ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()20م 2و�أن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف (حار – بارد ).
� -4سهولة احلركة داخل مرافق املبنى.
� -5أن تكون كافة املرافق الداخلية مالئمة للغر�ض من ا�ستئجار املبنى.
 -6توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.
 -7توافر مواقف داخلية �آمنة ومظللة لزوم �سيارات الإ�سعاف.
 -8توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املركز.
 -9توافر الفر�ش الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�شمل ( وحدات املطبخ – املكيفات ).
 -10موافقة املالك على عمل التعديالت.
� -11إرفاق ر�سم كروكي خا�ص باملوقع مع خمطط للعقار مت�ضمناً ا�سم احلي.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم الثالثاء املوافق 1436/8/8هـ  ،ح�سب تقومي �أم القرى ،على �أن يتم تقدمي العرو�ض
بالإدارة العامة مبنطقة الريا�ض ،وملزيد من اال�ستف�سار ميكن االت�صال على الهاتف رقم 2805555 :حتويلة .1448- 1400 :ولل�شكاوي
واملالحظات فاك�س رقم� ،2807777 :أو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة.)www.srca.org.sa( :
تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا لإدارة التدريب مبنطقة ع�سري ،وذلك ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
 -1يجب �أن تقع الواجهة الرئي�سية للمبنى على �شارع رئي�سي بعر�ض ال يقل عن (30م).
 -2ال تقل عدد غرف املبنى عن ( )8غرف.
 -3ال تقل م�ساحة الغرفة عن (25م ،)2و�أن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف احلار البارد.
 -5توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املركز ومواقف للمتدربني.
� -4أن تكون مرافق املبنى الداخلية مالئمة للغر�ض من اال�ستئجار.
 -6توافر الفر�ش الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�شمل ( :وحدات املطبخ – املكيفات ).
 -7توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.
� -8إرفاق ر�سم كروكي خا�ص باملوقع مع خمطط للعقار مت�ضمناً ا�سم احلي.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1436/08/16هـ ح�سب تقومي �أم القرى ،على �أن يتم تقدمي
العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة ع�سري ،وملزيد من اال�ستف�سار ميكن االت�صال على الهاتف رقم 2805555 :حتويلة.1448- 1400 :
لل�شكاوي واملالحظات فاك�س رقم� ،2807777 :أو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة.)www.srca.org.sa( :
تعلنهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا ملركز �إ�سعــــاف �أبهــــا مبنطقة ع�سري؛ وذلك ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
 -1يجب �أن تقع الواجهة الرئي�سية للمبنى على �شارع رئي�سي يكفل �سهولة احلركة لدخول وخروج �سيارات الإ�سعاف وعر�ض ال يقل عن 30م.
 -2ال تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن ( )5غرف.
 -3ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()20م 2و�أن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف (حار – بارد ).
� -4سهولة احلركة داخل مرافق املبنى.
� -5أن تكون كافة املرافق الداخلية مالئمة للغر�ض من ا�ستئجار املبنى.
 -6توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.
 -7توافر مواقف داخلية �آمنة ومظللة لزوم �سيارات الإ�سعاف.
 -9توافر الفر�ش الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�شمل ( وحدات املطبخ – املكيفات ).
 -8توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املركز.
� -11إرفاق ر�سم كروكي خا�ص باملوقع مع خمطط للعقار مت�ضمناً ا�سم احلي.
 -10موافقة املالك على عمل التعديالت.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1436/8/16هـ ,ح�سب تقومي �أم القرى ،على �أن يتم تقدمي
العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة ع�ســــري ،وملزيد من اال�ستف�سار ميكن االت�صال على الهاتف رقم 2805555 :حتويلة.1448- 1400 :
ولل�شكاوي واملالحظات فاك�س رقم� ،2807777 :أو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة.)www.srca.org.sa( :
تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا للإدارة العامة مبنطقة الريا�ض ،وذلك ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
 -1يجب �أن تقع الواجهة الرئي�سية للمبنى على �شارع رئي�سي يكفل �سهولة احلركة لدخول وخروج ال�سيارات وعر�ض ال يقل عن 30م.
 -2ال تقل عدد غرف املبنى عن ( )15غرفة.
 -3ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()20م 2و�أن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف (حار – بارد ).
� -4أن تكون كافة املرافق الداخلية مالئمة للغر�ض من ا�ستئجار املبنى.
 -5توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.
 -6توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املبنى.
 -8موافقة املالك على عمل التعديالت.
 -7توافر الفر�ش الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�شمل ( وحدات املطبخ – املكيفات ).
� -9إرفاق ر�سم كروكي خا�ص باملوقع مع خمطط للعقار مت�ضمناً ا�سم احلي.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم الثالثاء املوافق 1436/8/8هـ  ،ح�سب تقومي �أم القرى ،على �أن يتم تقدمي العرو�ض
بالإدارة العامة مبنطقة الريا�ض ،وملزيد من اال�ستف�سار ميكن االت�صال على الهاتف رقم 2805555 :حتويلة.1400- 1448 :
لل�شكاوي واملالحظات فاك�س رقم� ،2807777 :أو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة.)www.srca.org.sa( :
تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبان لتكون مقار ًا ملراكز �إ�سعافية مبنطقة الريا�ض على النحو التايل:
 .1مركز �إ�سعاف مفرق جنران .2 .مركز �إ�سعاف امل�صيف .3 .مركز �إ�سعاف الأرطاوية.4 .مركز �إ�سعاف ملهـم .5 .مركز �إ�سعاف فرزان.
وذلك ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
 -1يجب �أن تقع الواجهة الرئي�سية للمباين على �شارع رئي�سي يكفل �سهولة احلركة لدخول وخروج �سيارات الإ�سعاف وعر�ض ال يقل عن 30م.
 -2ال تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن ( )5غرف.
 -3ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()20م 2و�أن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف (حار – بارد ).
� -4سهولة احلركة داخل مرافق املباين.
� -5أن تكون كافة املرافق الداخلية مالئمة للغر�ض من ا�ستئجار املباين.
 -6توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.
 -8توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املراكز.
 -7توافر مواقف داخلية �آمنة ومظللة لزوم �سيارات الإ�سعاف.
 -9توافر الفر�ش الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�شمل ( وحدات املطبخ – املكيفات ).
 -10موافقة املالك على عمل التعديالت.
� -11إرفاق ر�سم كروكي خا�ص باملوقع مع خمطط للعقار مت�ضمناً ا�سم احلي.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1436/8/16هـ  ،ح�سب تقومي �أم القرى ،على �أن يتم تقدمي
العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة الريا�ض ،وملزيد من اال�ستف�سار ميكن االت�صال على الهاتف رقم 2805555 :حتويلة.1448- 1400 :
ولل�شكاوي واملالحظات فاك�س رقم� ،2807777 :أو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة.)www.srca.org.sa( :

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة اإلدارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة لزوم
( ذات م�ش�ؤولية حمدودة)
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء
ال�سجل املدين /
اجلن�سية
رقم جواز ال�سفر

ال�سم

عمرو بن عبد الرحمن تركي العطي�سان �سعودي

ال�سم
اأ�س�س
لال�ستثمار
القاب�سة

مدينة
كاتب
العدل

املركز
الرئي�سي

ال�سجل التجاري التاريخ

1010398554

1071707838

الريا�س

 15/02/1440الريا�س

تاريخ النتهاء

املهنة

06/02/1439

طالب

عدد
رقم
ال�سحيفة رقم

0

نوع
ال�سراكة

العمر املدينة
25
رقم
املجلد

0 35205826

الريا�س طرف

بتاريخ

نوع
القرار
اأو العقد
لل�سركة

14/02/1435

عقد مل
يعدل

 :ثانياً
 :ا�سم ال�سركة
ا�سم ال�سركة هو � :سركة لزوم
 :ثالثاً  :اأغرا�س ال�سركة
 :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

الغر�س

الزراعة وال�سيد
املناجم والبرتول وفروعها
ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية
الكهرباء والغاز واملاء وفروعه
الت�سييد والبناء
النقل والتخزين والتربيد
خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى
خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية
التجارة
تقنية املعلومات
الأمن وال�سالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات
 .الخت�سا�س
 :رابعاً  :املركز الرئي�سي
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة
الريا�س
 :خام�ساً  :مدة ال�سركة
.تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
� :ساد�ساً  :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ
500000
ريال �سعودي
خم�سمائة األف ريال
 5000ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  100مق�سم اإىل
ريال �سعودي مت
 :توزيعها على ال�سركاء كالآتي
ا�سم ال�سريك

قيمة احل�سة

عدد احل�س�س النقدية

عدد احل�س�س العينية

قيمة الإجمايل

اأ�س�س لال�ستثمار القاب�سة

5000

0

99

495000

عمرو عبد الرحمن تركي العطي�سان

5000

0

1

5000

الإجمايل

ــــ

0

100

500000

 .يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة
كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية
 :التالية
األصل

قيمة األصل

اأثاث مكتبي

250000

اأجهزة حا�سب اآيل

250000

الإجمايل

� :سابعاً  :اإدارة ال�سركة
ـ يدير ال�سركة ال�سيد
ا�سم املدير

500000

اجلن�سية

ال�سجل املدين  /اجلواز /
الإقامة

تاريخ النتهاء

العمر

مكان
الإقامة

الأمري �سلمان بن �سلطان بن �سلمان
اآل �سعود

�سعودي

1091350148

06/02/1440

24

الريا�س

اسم المدير

السلطات والصالحيات الالزمة

األمير سلمان
بن سلطان بن
سلمان آل
سعود

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على
�سبيل املثال ل احل�سر  :حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية
والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود
التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج
معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود
التاأ�سي�س  ،وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات
امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم
ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة
واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ
الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإلغائها وجتديدها
وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة
وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات
وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل
ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات
واجلمعيات العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع
على املحا�سر والقرارات وله حق املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة
واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول ال�سلح اأو رف�سه وقبول التحكيم
اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات
والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية
والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل
واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية
الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق
ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ
لالأ�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى
التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك
والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات
املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق
تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم
وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود
�سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما
اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع الأمور �سوا ًء اأمام
العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج
التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني
القانونيني اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة
وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب
والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية
وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية
وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم
واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات
املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة العربية
ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق
 .توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات

ـ يجوز لل�سركاء املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو
 .يف وقت غري لئق
 :ثامناً  :قرارات ال�سركاء
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء
 :تا�سعاً  :ال�سنة املالية
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 10/03/1436هـ املوافق
31/12/2014 .م وتكون كل �سنة مالية بعد اأثني ع�سر �سهر ًا
 :عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر
.جتنب ن�سبة قدرها ( 10%ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء
 :حادي ع�سر  :الإخطارات
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
التوفيع
ال�سم
اأ�س�س لال�ستثمار القاب�سة
عمرو عبد الرحمن تركي العطي�سان
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط ملخ�س هذا
العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد  35251008من املجلد ــــــ
لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/23هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم.
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة مب�درات للتنمية
(ذات م�ش�ؤولية حمدودة)
اأول ً  :اأ�سماء ال�سركاء
ال�سم

ا�سم املدير
ال�سجل املدين
اجلن�سية  /رقم جواز
ال�سفر

تاريخ النتهاء

املهنة

العمر املدينة

نوع
ال�سراكة

اجلن�سية

�ساميه عبد الرحمن بن اإبراهيم اآل
مبارك

�سعودي

ال�سجل املدين  /اجلواز
 /الإقامة
1063138273

تاريخ النتهاء
13/11/1444

العمر
35

مكان
الإقامة
الريا�س

�سامية عبد الرحمن بن اإبراهيم
اآل مبارك

�سعودي

1063138273

13/11/1444

طالبة

35

الريا�س

طرف

اسم المدير

السلطات والصالحيات الالزمة

ملى حممد اأحمد الثمريي

�سعودي

1087500185

04/12/1437

طالبة

20

الريا�س

طرف

حممد حمود �سليمان الطريقي

�سعودي

1030255853

16/02/1441

مت�سبب

60

الريا�س

طرف

ساميه عبد الرحمن
بن إبراهيم
آل مبارك

للمدير كافة السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الشركة وله على سبيل المثال
ال الحصر  :تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء ،
وله في ذلك حق التوقيع بالنيابة عن الشركة لدى كتابة العدل والمحاكم الشرعية
وأمام جميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والمؤسسات
والهيئات العامة والخاصة واألفراد والشركات ،
والشركات وأمام جميع المحاكم على اختالف درجاتها ،
وأمام كافة اللجان القضائية وديوان المظالم ولجان التحكيم ،
كما له حق تعيين الخبراء والمحكمين وتوكيل المحامين  ،ودفع أتعابهم
وعزلهم وإبرام وتوقيع العقود وتنفيذ االتفاقيات والعقود إلنجاز الصفقات
والتصرفات والخدمات واألعمال الداخلة ضمن نطاق أغراض الشركة والدخول
في المناقصات وتقديم العطاءات والمنافسة وقبول الترسية ورفضها وتعيين
الموظفين والعمال الالزمين لتسيير أعمال الشركة وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء
خدماتهم وصرف مستحقاتهم وإدارة شئونهم طبقاً لألنظمة السارية في المملكة
والمدافعة والمرافعة واألخذ والرد ومطالبة المدينين والتوقيع أمام فضيلة كاتب
العدل في جميع أنحاء المملكة كما له حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض
ما ذكر نيابة عن الشركة ،
كما له فسخ الوكاالت وإلغائها وعزل الوكالء وفتح الحسابات البنكية والتوقيع
على الشيكات وكلما يلزم لتسيير أمور الشركة .
ب  :األعمال والتصرفات والعقود المحظورة على المدير  :ال يجوز للمدير
ممارسة السلطات والصالحيات إال بعد الحصول على موافقة الشركاء في
الشركة وهي :
رهن أصول الشركة أو االقتراض وطلب الضمانات والتسهيالت وفتح
االعتمادات البنكية أو الحصول عليها والتنازل أو التخلي عن أي حق أو مطالبة
ً
مسئوال تجاه الشركة باستثناء ما يحدث أثناء سير
قانونية ضد أي شخص يكون
األعمال العادية للشركة والتوقيع على عقود تأسيس ومالحق تعديل الشركات
التي تشارك فيها الشركة سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ،
وشراء الحصص واألسهم وقبولها والتنازل عنها وللشركات التي ترغب
المشاركة فيها والشركات القائمة المشاركة فيها وبيع أو رهن أو التنازل عن
األراضي والعقارات المملوكة للشركة أو التوقيع أمام فضيلة كاتب العدل في
جميع أنحاء المملكة وخارجها على أية صكوك إفراغ للغير .
ب  :عزل المدير :
يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون اإلخالل بحقه في
التعويض إذ وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير الئق .

 :ثانياً
ا�سم ال�سركة ا�سم ال�سركة هو � :سركة مبادرات للتنمية املحدودة
 :ثالثاً
 :اأغرا�س ال�سركة
 :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

الغر�س

الزراعة وال�سيد
املناجم والبرتول وفروعها
ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية
الكهرباء والغاز واملاء وفروعه
الت�سييد والبناء
النقل والتخزين والتربيد
خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى
خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية
التجارة
تقنية املعلومات
الأمن وال�سالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات
 .الخت�سا�س
رابعاً  :املركز الرئي�سي يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س
 :خام�ساً
 :مدة ال�سركة
 .تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
� :ساد�ساً

راأ�س املال وتوزيع احل�س�س :
مئة األف ريال
ريال �سعودي
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ 100000
10
ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة
10000
مق�سم اإىل
�سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
قيمة احل�سة عدد احل�س�س النقدية عدد احل�س�س العينية
ا�سم ال�سريك

ريال
قيمة الإجمايل

�ساميه عبد الرحمن بن اإبراهيم اآل مبارك

10

0

3350

33500

ملى حممد اأحمد الثمريي

10

0

3350

33500

حممد حمود �سليمان الطريقي

10

0

3300

3300

الإجمايل

ـــ

0

10000

100000

 .يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة
كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية
 :التالية
الأ�سل

قيمة الأ�سل

اأثاث  .حا�سوب

100000

الإجمايل

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

100000

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري
 .مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق
 :ثامناً
 :قرارات ال�سركاء
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
 .لل�سركاء
 :تا�سعاً
 :ال�سنة املالية
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 10/03/1436هـ
 .املوافق 31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا
 :عا�سر ًا
 :الأرباح واخل�سائر
جتنب ن�سبة قدرها ( 10%ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على
 .ال�سركاء
 :حادي ع�سر
 :الإخطارات
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
التوفيع
ال�سم
�ساميه عبد الرحمن بن اإبراهيم اآل مبارك
ملى حممد اأحمد الثمريي
حممد حمود �سليمان الطريقي
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط ملخ�س
هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد  35170037من املجلد
ــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/6هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه
و�سلم.

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

شــركات
UMعقــود
شــركات
عقـود

93

AL-QURA

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م
UM

ال�سنة  93العدد 4563

39

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة خرباء الأعم�ل اخل��شة
(ذات م�ش�ؤولية حمدودة)
 :اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء

املهنة

العمر

املدينة

نوع
ال�سراكة

ال�سم

اجلن�سية

ال�سجل املدين  /رقم تاريخ النتهاء
جواز ال�سفر

�سالح بن حممد بن علي القحطاين

�سعودي

1048329898

11/06/1443

مت�سبب

40

الريا�س

طرف

من�سور عبد اهلل �سعيد �سغب

�سعودي

1041512680

17/12/1437

مت�سبب

31

الريا�س

طرف

ثانياً ا�سم ال�سركة ا�سم ال�سركة هو � :سركة خرباء الأعمال اخلا�سة املحدودة
 :ثالثا :اأغرا�س ال�سركة :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

الغر�س

خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى
خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية
التجارة
تقنية املعلومات

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات
الخت�سا�س  .رابعاً املركز الرئي�سي يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س
 .خام�ساً مدة ال�سركة  .تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
 .تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
� :ساد�ساً راأ�س املال وتوزيع احل�س�س
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ
50000
ريال �سعودي
خم�سون األف ريال
ريال �سعودي مت توزيعها على  100ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  500مق�سم اإىل
 :ال�سركاء كالآتي
ا�سم ال�سريك

قيمة احل�سة

عدد احل�س�س النقدية

عدد احل�س�س العينية قيمة
الإجمايل

�سالح بن حممد بن علي القحطاين

100

250

0

25000

من�سور عبد اهلل �سعيد �سغب
الإجمايل

100
ــــ

250
500

0
0

25000
50000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة  ،واأودع راأ�س املال النقدي
 .لدى اأحد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س
� :سابعا اإدارة ال�سركة ـ يدير ال�سركة ال�سادة
اسم المدير

الجنسية

السجل المدني /
رقم جواز السفر

تاريخ االنتهاء العمر

مكان
اإلقامة

صالح بن محمد بن علي
القحطاني

سعودي

1048329898

11/06/1443

40

الرياض

منصور عبد هللا سعيد شغب

سعودي

1041512680

17/12/1437

31

الرياض

اسم المدير
صالح بن محمد بن علي القحطاني

السلطات والصالحيات الالزمة

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر  :حق
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم وكتابات العدل
والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج
معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود التاأ�سي�س  ،وله
حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على
عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ
الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم
كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله
حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات
العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق
املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول ال�سلح اأو رف�سه وقبول
التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل
لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان
الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل
كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني
وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع
وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها
وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س
والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها
وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق
التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية العقارية
وال�سناعية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها مع الغري اأمام الق�ساء
ويف جميع الأمور �سوا ًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل
وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني القانونيني
اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف
ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات
وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية
وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات

صالح بن
محمد بن علي
القحطاني

والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع
لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل
وخارج اململكة العربية ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة
واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات.

اسم المدير

السلطات والصالحيات الالزمة

منصور عبد هللا للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على
سعيد شغب �سبيل املثال ل احل�سر  :حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية
والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على
عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك
اأو تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف
اأي بند من عقود التاأ�سي�س  ،وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل
ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات ويف
تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها
واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت
التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل
قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على
قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س
اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان
التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية والغري عادية
واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق املطالبة
واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول
ال�سلح اأو رف�سه وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى
والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة
بح�سم املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية
واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل
كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني
القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ للح�س�س وكل ذلك
لل�سركة يف ال�سركات يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم
وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة
وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن
اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم
ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود
احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية
والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها
مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع الأمور �سوا ًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر
احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل
الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني القانونيني اأو املحامني وله احلق
يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف
ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب
الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها
واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك
واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات
العقارية وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل
الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات
والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة
 .واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات
ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري
مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق  .ثامناً  :قرارات ال�سركاء
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
. .لل�سركاء  .تا�سعاً  :ال�سنة املالية
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 10/03/1436هـ
 .املوافق 31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا
 :عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر
جتنب ن�سبة قدرها ( 10%ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على
 : .ال�سركاء حادي ع�سر  :الإخطارات
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
التوفيع
ال�سم
�سالح بن حممد بن علي القحطاين
من�سور عبد اهلل �سعيد �سغب
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد
 35227555من املجلد ــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/19هـ و�سلى
.اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم
.
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة احللول الذكية املبتكرة الطبية
( ذات م�شوؤولية حمدودة )
اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء :

ا�سم املدير
تاريخ النتهاء

املهنة

العمر

املدينة

نوع
ال�سراكة

ال�سجل املدين /
اجلن�سية
رقم جواز ال�سفر

في�سل نايف كميخ العتيبي

�سعودي

1037112446

28/05/1440

موظف متعاقد
بوز

30

الريا�س

طرف

راكان عـبد اهلل م�سعل
الدويرج

�سعودي

1023948399

09/08/1442

موظف اأهلي

37

الريا�س

طرف

عادل �سامل ر�سيد احلربي

�سعودي

1002310785

25/07/1442

طبيب اأهلي

46

الريا�س

طرف

ال�سم

ثانياً :
ا�سم ال�سركة :
ا�سم ال�سركة هو :
�سركة احللول الذكية املبتكرة الطبية
ثالثاً :
اأغرا�س ال�سركة :
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

الغرض

الزراعة والصيد
المناجم والبترول وفروعها
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية
الكهرباء والغاز والماء وفروعه
التشييد والبناء
النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية
التجارة
تقنية المعلومات
األمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات
الخت�سا�س .
رابعاً  :املركز الرئي�سي :
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة
الريا�س
خام�ساً  :مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�ساً  :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ
12000
ريال �سعودي
اثنا ع�سر األف ريال
 1ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  12000مق�سم اإىل
ريال �سعودي مت توزيعها على
ال�سركاء كالآتي :
عدد احل�س�س العينية

قيمة الإجمايل

قيمة احل�سة عدد احل�س�س النقدية

ا�سم ال�سريك

في�سل نايف كميخ العتيبي

1

0

4000

4000

راكان عبد اهلل م�سعل الدويرج

1

0

4000

4000

عادل �سامل ر�سيد احلربي

1

0

4000

4000

الإجمايل

ــــ

0

8000

12000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة .
كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية
التالية :
األصل

قيمة األصل

أثاث مكتبي وأجهزة كمبيوتر

12000

اإلجمالي

12000

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

في�سل نايف كميخ
العـتيبي

اجلن�سية

ال�سجل املدين  /اجلواز /
الإقامة

�سعودي

1037112446

اسم المدير

تاريخ النتهاء

28/05/1440

العمر

مكان
الإقامة

30

الريا�س

السلطات والصالحيات الالزمة

فيصل نايف كميخ العـتيبي

ملدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر  :حق
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات
العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو
تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود التاأ�سي�س ،
وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على
عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ
الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم
كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله
حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات
العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق
املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول ال�سلح اأو رف�سه
وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل
لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان
الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة
الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق
ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء
والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم
وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن
وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق
تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع
على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية
والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع
الأمور �سوا ًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج
التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني القانونيني اأو املحامني وله
احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع
على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية
وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود
اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية
وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج
اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل
الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات
يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري
مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق .
ثامناً  :قرارات ال�سركاء :
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
لل�سركاء .
تا�سعاً :
ال�سنة املالية :
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 01/30/6341هـ
املوافق 13/21/4102م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا :
الأرباح واخل�سائر :
جتنب ن�سبة قدرها ( 01%ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على
ال�سركاء  .حادي ع�سر  :الإخطارات :
توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة .
التوقيع
ال�سم
في�سل نايف كميخ العتيبي
راكان عبد اهلل م�سعل الدويرج
عادل �سامل ر�سيد احلربي
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط ملخ�س
هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد  35261757من
املجلد ــــــ لعام 1434هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/27هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد واآله و�سحبه و�سلم
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عقــود
شــركات
عقـود
شــركات93

UM AL -QURA

اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ  8مار�س  2013م
الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م
ال�سنة  90العدد 4452
ال�سنة  93العدد 4563

137
41

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة مركز لبنى اجلمال للخياطة الن�سائية
( ذات م�سئوليه حمدودة)
اول :ا�سماء ال�سركاء:
ال�سم

�سعيد احمد حممد الزهرانى
مطرة مهدى حممد الزهراين

ال�سجل املدنى /رقم تاريخ النتهاء املهنه
جواز ال�سفر
 1442/2/6موظف اهلى
1007295353
 1441/11/5ربة بيت
1040115477

اجلن�سيه
�سعودى
�سعودى

ثانيا :ا�سم ال�سركة:
ا�سم ال�سركه هو :مركز لبنى اجلمال للخياطة الن�سائية
ثالثا :اغرا�س ال�سركه:
ان الغرا�س التى كونت اال�سركه لجلها هى:

العمر املدينه نوع
ال�سراكه
الريا�س طرف
39
الريا�س طرف
39

الغر�س

الت�سييد والبناء
خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية
التجارة

ومتار�س ال�سركه ان�سطتها وفق النظمه املتبعه وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمه من جهات
الخت�سا�س
رابعا :املركز الرئي�سى:
الريا�س
يكون املركز الرئي�سى لل�سركه فى مدينة
خام�سا :مدة ال�سركه:
تاأ�س�ست ال�سركه ملدة � 99سنه تبدا من تاريخ قيدها بال�سجل التجارى
�ساد�سا :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:
حدد راأ�سمال ال�سركه ب  100000ريال �سعودى مائة الف ريال
مق�سم اىل  1000ح�سه مت�ساويه القيمه وقيمة كل ح�سه  100ريال �سعودى مت توزيعها على
ال�سركاء كالتى:
اسم الشريك

قيمة الحصه

عدد الحصص النقديه

عدد الحصص
العينيه

قيمة االجمالى

سعيد احمد محمد الزهرانى

100

0

950

95000

مطرة مهدى محمد الزهراني

100

0

50

5000

االجمالى

ـــــــــ

0

100

100000

يقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمها كامله
كما يقر ال�سركاء مب�سئوليتهم النظامية فى اموالهم اخلا�سة امام الغري عند تقييم احل�س�س العينية
التاليه
ال�سل
عدد  15كر�سى كوفرية
ديكورات
مكيفات عدد 10

قيمة ال�سل
15000
20000
23000

مكائن خياطة عدد 12
اجهزة ا�ست�سوار عدد 18
كرا�سى عدد  26وطاولت عدد 6
لوحة خارجية
الجماىل

30000
3600
4900
3500
100000

�سابعا :ادارة ال�سركه:
 يدير ال�سركه ال�سيد:اسم المدير

تاريخ االنتهاء

العمر

مكان االقامه

الجنسيه

السجل المدنى/
الجواز/االقامه

الرياض

سعيد احمد محمد الزهرانى

سعودى

1442/2/6 1007295353

39

مطرة مهدى محمد الزهراني

سعودى

1441/11/5 1040115477

39

اسم المدير

السلطات والصالحيات الالزمه

سعيد احمد محمد الزهرانى

يقوم المدير بتمثيل الشركة فى عالقتها مع الغير واما القضاء ولة حق
توكيل الغير فى المرافعه والمدافعه عن الشركة وانابة الغير فى
اعمال االدارة عند غيابة بعد موافقة الشركاء.

مطرة مهدى محمد الزهراني

يقوم املدير بتمثيل ال�سركة فى عالقتها مع الغري واما الق�ساء
ولة حق توكيل الغري فى املرافعه واملدافعه عن ال�سركة وانابة
الغري فى اعمال الدارة عند غيابة بعد موافقة ال�سركاء.

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني فى عقد ال�سركه دون اخالل بحقه فى التعوي�س اذا وقع العزلبغري مربر مقبول او فى وقت غري لئق.
ثامنا :قرارات ال�سركاء:
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالجماع فى كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركه او زيادة العباء املاليه
لل�سركاء.
تا�سعا :ال�سنه املاليه:
تبداأ ال�سنة املاليه الوىل لل�سركه من تاريخ قيدها بال�سجل التجارى وتنتهى فى  1436/03/10هـ
املوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثنى ع�سر �سهرا
عا�سرا :الرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها  ( %10ع�سرة باملائه) من الرباح لتكوين الحتياطى النظامى الباقى يوزع على
ال�سركاء
حادى ع�سر :الخطارات:
توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء او بينهم وبني ال�سركه بخطابات م�سجله على عناوينهم
املبينه فى �سجل احل�س�س لدى ال�سركه.
التوقيع
ال�سم
�سعيد احمد حممد الزهرانى
مطرة مهدى حممد الزهراين
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط
ملخ�س هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد 336023
من املجلد ــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/1/8هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد اآله و�سحبه و�سلم

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة عيادات الدكتور مرزوق ح�سني
اآل قنا�س لطب اال�سنان ( ذات م�سئولية حمدودة)
تطبيقا لأحكام املادتني ( )161و ( )164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م6/
وتاريخ 1385/03/22هـ
ً
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية
او َل :
ا�سماء ال�سركاء وبياناتهم -1مرزوق ح�سني خر�سان اآل قنا�س – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم
()1021862931
 -2م�سهور ح�سني خر�سان اآل قنا�س – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ()102186290
او ًل متهيد-:
ميلك الطرف الول فرع موؤ�س�سة فردية با�سم فرع جممع عيادات الدكتور مرزوق ح�سني اآل قنا�س
الطبي املقيدة بال�سجل التجاري برقم ( )5950013622وتاريخ 1429/03/04هـ ولرغبتها يف حتويل
فرع املوؤ�س�سة ايل �سركة ذات م�سئولية حمددة مبالها من حقوق وما عليها من التزامات مب�ساركة الطرف
الثاين وقد مت تقييم موجودات املوؤ�س�سات مببلغ ( )100.000مائة الف ريال لأغري  ،كما رغب ال�سركاء
بالحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري امل�سار اليه اعاله ويعترب توقيع ال�سركاء على العقد مبثابة
خمال�سة تامة ونهائية :
ثانياً :
اأ�سم ال�سركة � :سركة عيادات الدكتور مرزوق ح�سني اآل قنا�س لطب ال�سنان املحدودة
ثالثاً  :اأغرا�س ال�سركة  :ان الغرا�س التي تكونت من اجلها ال�سركة  -1ادارة وت�سغيل امل�ست�سفيات
امل�ستو�سفات وال�سيدليات واملختربات وال�سعة اخلا�سة
رابعا  :امل�ساركة والندماج  :يجوز لل�سركة اأن متتلك ال�سهم واحل�س�س يف �سركات اخري قائمة او
تندمج معها ولها حق ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات ،
خام�ساَ  :مركزها الرئي�سي  :جنران ،
�ساد�ساً  :مدة ال�سركة  :ع�سرون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائياً ملدة اأو مدد
اخري مماثلة
�سابعاً :
را�س املال حدد را�س مال ال�سركة بــــ ( )100.000مائة الف ريال �سعودي ق�سمت ايل ( )100مائة
ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة ( )1000األف ريال �سعودي ومت توزيعها كالتي :
-1مرزوق ح�سني خر�سان اآل قنا�س عدد احل�س�س ( -2 )90م�سهور ح�سني خر�سان اآل قنا�س عدد
احل�س�س ( )10ويقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كامله ،
ثامناً  :زيادة او تخفي�س را�س املال يجوز مبوافقة جميع ال�سركات زيادة را�س املال ال�سركة عن طريق
رفع القيمة ال�سمية حل�س�س ال�سركاء او ا�سدار ح�س�س جديدة ويجوز بقرار من جمعية ال�سركاء
خف�س را�س املال اذا كان التخفي�س نتيجة زيادته عن حاجة ال�سركة او نتيجة خ�سارة ال�سركة  ،تا�سعاً
 :احل�س�س قابله لالنتقال بني ال�سركاء وكذلك ايل ورثتهم ال�سرعيني ول يجوز التنازل عن احل�س�س
ال مبوافقة باقي ال�سركاء وتعد ال�سركة �سجال خا�س باحل�س�س  ،عا�سر ًا ادارة ال�سركة  :يدير ال�سركة
املدير يعينه ال�سركاء منهم او من الغري ،
حادي ع�سر :
ً
مراقب احل�سابات يختاره ال�سركاء �سنويا او بقرار ي�سدر يف جمعية ال�سركاء  ،ثاين ع�سر  :جمعية
ال�سركاء تدعي جمعية ال�سركاء لالجتماع بناءا على طلب احد ال�سركاء او مدير ال�سركة او مراقب
احل�سابات للنظر يف اأي امر ثالث ع�سر :ال�سنة املالية  :تبدا من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي
يف 1436/03/09ه املوافق 2014/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهر ًا  ،رابع
ع�سر  :الرباح واخل�سائر  :توزع ارباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية
والتكاليف على النحو التايل  :جتنيب ن�سبة قدرها  %10من الرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي
املن�سو�س عليه يف املادة( )176من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة توقيف جتنيب هذا الحتياطي
متي بلغ ن�سف را�س املال والباقي يوزع لل�سركاء بن�سبة ح�س�س لكل منهم يف را�س املال  ،خام�س
ع�سر  :انق�ساء ال�سركة وت�سفيتها  :تنق�سي ال�سركة باأحد ا�سباب النق�ساء الواردة يف املادة ( )15من
نظام ال�سركات � ،ساد�س ع�سر  :الخطارات  :توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء او بينهم وبني
ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم � ،سابع ع�سر  :احكام عامة  :تخ�سع ال�سركة لكافة النظمة
�سارية املفعول باململكة وكل ما مل يرد به ن�س يف هذا العقد يطبق ب�ساأنه نظام ال�سركات  ،ثامن ع�سر :
مت اثبات عقد ال�سركة لدى ف�سيلة كاتب عدل جنران  ،وباهلل املوفق .
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اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء :
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ـ يدير ال�سركة ال�سيد :
اجلن�سية ال�سجل املدين  /اجلواز  /الإقامة تاريخ النتهاء

ا�سم املدير

تاريخ النتهاء

املهنة

العمر

املدينة نوع ال�سراكة

فهد �سامل بن وديعان
احلربي

�سعودي

1005953599

03/12/1442

مت�سبب

45

الريا�س طرف

اسم المدير

حجي هالل عيد
احلربي

�سعودي

1030401564

28/10/1440

مت�سبب

49

الريا�س طرف

فهد سالم بن وديعان الحربي

ثانياً :
ا�سم ال�سركة :
ا�سم ال�سركة هو :
�سركة الأهلية لتدوير الزيوت وخدمات البيئة املحدودة
ثالثاً :
اأغرا�س ال�سركة :
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

الغر�س

الزراعة وال�سيد
املناجم والبرتول وفروعها
ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية
الكهرباء والغاز واملاء وفروعه
الت�سييد والبناء
النقل والتخزين والتربيد
خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى
خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية
التجارة
تقنية املعلومات
الأمن وال�سالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات
الخت�سا�س .
رابعاً :
املركز الرئي�سي :
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة
الريا�س
خام�ساً :
مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 10سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�ساً :
راأ�س املال وتوزيع احل�س�س :
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ
خم�سمائة الف
ريال �سعودي
500000
 500ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 1000
ريال �سعودي ريال
�سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
ا�سم ال�سريك

قيمة احل�سة

عدد احل�س�س النقدية

عدد احل�س�س العينية

قيمة الإجمايل

فهد �سامل بن وديعان احلربي

1000

0

250

250000

حجي هالل عيد احلربي

1000

0

250

250000

الإجمايل

ــــ

0

500

500000

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة .
كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية
التالية :
األصل

قيمة األصل

أثاث مكتبي وأجهزة كهربائية

500000

اإلجمالي

500000

�سابعاً :
اإدارة ال�سركة :

157

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة الأهلية الأوىل لتدوير الزيوت وخدمات البيئة
( ذات م�شوؤولية حمدودة)

ال�سجل املدين /
اجلن�سية
رقم جواز ال�سفر

ال�سم

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

فهد �سامل بن وديعان احلربي

�سعو=دي 1005953599

03/12/1442

العمر

مكان الإقامة

45

الريا�س

السلطات والصالحيات الالزمة

ملدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر :
حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية
وكتابات العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم
اأو ت�سارك اأو تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من
عقود التاأ�سي�س  ،وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها
ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة
التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها
واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإلغائها
وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات
التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة
من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية
وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع
على املحا�سر والقرارات وله حق املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة
واملداعاة وقبول ال�سلح اأو رف�سه وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد
عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية
والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية
والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني
واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع
وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى
التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة
باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س
ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم
و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع
عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة
يف عالقتها مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع الأمور �سوا ًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية
وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة
اأو املحا�سبني القانونيني اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم
املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب
الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س
وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء
الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله
حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات
واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة
الغري يف ال�سالحيات .
ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري
مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق .
ثامناً :
قرارات ال�سركاء :
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
لل�سركاء.
تا�سعاً :
ال�سنة املالية :
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 01/30/6341هـ
املوافق 13/21/4102م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا .
عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر :
جتنب ن�سبة قدرها ( 01%ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على
ال�سركاء .
حادي ع�سر  :الإخطارات :
توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم
املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة .
التوقيع
ال�سم
فهد �سامل بن وديعان احلربي
حجي هالل عيد احلربي
وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط ملخ�س
هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد  35255469من
املجلد ــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/26هـ و�سلى اهلل على نبينا
حممد واآله و�سحبه و�سلم
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شــركات93

171
43

إبريل2013
1436هـهـ 248مار�س
الجمعةال5آخررجـب1434
اجلمعة  26ربيع
 2015مم
ال�سنة  90العدد 4452
ال�سنة  93العدد 4563

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة نربا�س الوادي للتجارة
(ذات م�شوؤولية حمدودة)
اسم المدير

 :اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء

تاريخ النتهاء

املهنة

العمر

املدينة

نوع
ال�سراكة

ال�سم

اجلن�سية ال�سجل املدين  /رقم
جواز ال�سفر

�سال�س ممدوح غدير
ال�سمري

�سعودي

1120939572

14/03/1439

مت�سبب

25

الريا�س

طرف

خالد اأحمد فزع اجلرباء

�سعودي

1120379258

24/11/1442

موظف
اأهلي

32

الريا�س

طرف

 :ثانياً
 :ا�سم ال�سركة
ا�سم ال�سركة هو � :سركة نربا�س الوادي للتجارة
 :ثالثاً
 :اأغرا�س ال�سركة
 :اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

الغرض

الزراعة والصيد
المناجم والبترول وفروعها
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية
الكهرباء والغاز والماء وفروعه
التشييد والبناء
النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية
التجارة
تقنية المعلومات
األمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات
 .الخت�سا�س
 :رابعاً  :املركز الرئي�سي
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة
الريا�س
 :خام�ساً
 :مدة ال�سركة
 .تاأ�س�ست ال�سركة ملدة � 99سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري
� :ساد�ساً  :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س
مئة األف ريال
ريال �سعودي مت
 :توزيعها على ال�سركاء كالآتي

حدد راأ�سمال ال�سركة بـ
100000
ريال �سعودي
 1000ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  100مق�سم اإىل

ا�سم ال�سريك

قيمة احل�سة

عدد احل�س�س النقدية

عدد احل�س�س العينية

قيمة الإجمايل

�سال�س ممدوح غدير ال�سمري

1000

0

75

75000

خالد اأحمد فزع اجلرباء

1000

0

25

25000

الإجمايل

ــــ

0

100

100000

 .يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة
كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية
 :التالية
األصل

قيمة األصل

أثـاث

50000

سيارة

50000

اإلجمالي

100000

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

خالد أحمد فزع الجرباء

الجنسية

السجل المدني /
الجواز  /اإلقامة

سعودي

1120379258

تاريخ االنتهاء

24/11/1442

العمر

مكان
اإلقامة

32

الرياض

السلطات والصالحيات الالزمة
اسم المدير
خالد
للمدير كافة السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الشركة بما في ذلك على سبيل المثال
فزع
أحمد
ال الحصر  :حق التوقيع عن الشركة في المعامالت التجارية والمالية واإلدارية وتمثيلها
الجرباء
لدى المحاكم الشرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل
للشركة في الشركات التي تساهم أو تشارك أو تندمج معها الشركة لزيادة أو خفض
رأس المال أو أية تعديالت أخرى في أي بند من عقود التأسيس  ،وله حق استخراج
السجالت التجارية وتمثيل الشركة في الشركات المساهمة فيها الشركة والتوقيع على
عقود الشركات وفي تأسيس الشركات باسم الشركة وتسجيلها لدى وزارة التجارة وإدارة
الشركات والجهات المختصة وأمام كاتب العدل والموظف المختص وفي التوقيع عليها
واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ اإلجراءات من شهر وتسجيل واستخراج السجالت التجارية
وإلغائها وتجديدها واستالمها واستالم كافة الوثائق المتعلقة بتسجيل قرارات الشركاء
للشركة والشركات التابعة والمساهم فيها والتوقيع على قرارات الشركاء في الشركات
وقرارات تعديل أي بند أو مادة من عقود التأسيس أو المالحق وله حق تمثيل الشركة
في مجالس اإلدارة للشركات واللجان التنفيذية وحضور االجتماعات والجمعيات العمومية
العادية والغير عادية والجمعيات التأسيسية والتوقيع على المحاضر والقرارات وله حق
المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة والمصالحة والمداعاة وقبول
الصلح أو رفضه وقبول التحكيم أو رفضه واإلقرار واإلنكار وسماع الدعاوى والرد عليها
وإعطاء المخالصات والتنازل لدى المحاكم الشرعية واللجان المتعلقة بحسم المنازعات
التجارية والعمالية ولجان التحكيم ولجان األوراق التجارية والمالية ومكاتب العمل واللجان
االبتدائية والعليا للعمال وديوان المظالم وعمل كافة اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك وله
حق تعيين المحكمين والمحاسبين القانونيين والمحامين وله حق الشراء والبيع واإلفراغ
وقبوله للعقار واألراضي والبيع والشراء واإلفراغ لألسهم والبيع والشراء واإلفراغ
للحصص وكل ذلك للشركة في الشركات األخرى التابعة والتوقيع على عقودها وتسليم
واستالم أثمانها واستالم وتسليم الصكوك والكفالة المتعلقة بأمور الشركة وله حق القبض
والرهن وفك الرهن للموجودات المنقولة وغير المنقولة ضمن أغراض الشركة وفي
مصلحتها وباسمها وله حق تعيين الموظفين بجميع مراتبهم ووظائفهم وتحديد رواتبهم
وصالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود الحكومية واألهلية والتجارية وله حق
توقيع عقود صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وتقديم العروض للعمالء كما
أنه يمثل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام القضاء وفي جميع األمور سواءً أمام العمالء
أو الجهات والدوائر الحكومية وله حق مراجعة مكتب العمل واستخراج التأشيرات وله
حق توكيل الغير في استقدام األيدي العاملة أو المحاسبين القانونيين أو المحامين وله
الحق في فتح الحسابات في البنوك باسم الشركة واستالم المبالغ النقدية وصرف الشيكات
والتوقيع على الشيكات والسحب واإليداع وفتح االعتمادات وطلب التسهيالت واالئتمانات
والضمانات البنكية وفق الضوابط الشرعية وتعديلها وإلغائها واالقتراض وفق الضوابط
الشرعية وتوقيع العقود الخاصة بذلك والمنح وقبول الضمانات والكفاالت وشراء األسهم
والحصص والمستندات العقارية وافتتاح فروع للشركة وقيدها لدى الجهات المختصة
وله حق توكيل الغير وجميع ما ذكر داخل وخارج المملكة العربية السعودية والسفارات
والقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة
نيابة عن الشركة وإنابة الغير في الصالحيات .

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري
 .مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق
 :ثامناً  :قرارات ال�سركاء
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية
 .لل�سركاء
 :تا�سعاً
 :ال�سنة املالية
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 10/03/1436هـ
 .املوافق 31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهر ًا
 :عا�سر ًا  :الأرباح واخل�سائر
جتنب ن�سبة قدرها ( 10%ع�سرة باملائة) من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على
 .ال�سركاء
 :حادي ع�سر  :الإخطارات
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
التوفيع
االسم
شالش ممدوح غدير الشمري
خالد أحمد فزع الجرباء

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة احلمد هلل وحده وبعد :لقد �سبط ملخ�س
هذا العقد لدينا بح�سور الطراف املعنية وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـــــــ عدد  35259019من
املجلد ــــــ لعام 1435هـ .وعليه جرى الت�سديق ..حرر يف1435/2/26هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد
اآله و�سحبه و�سلم.

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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مار�س  2013م
اجلمعة  26ربيع الآخر  1434هـ 8
الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م
ال�سنة  90العدد 4452
ال�سنة  93العدد 4563

تجـــارية
عقــود
شــركات
عقـود
93

UM AL-QURA

UM AL -QURA
1435-12-18هـ

قرار ال�شركاء بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة بنى اململكة للمقاوالت
(�شركة ذات م�شئولية حمدودة) بتاريخ 1435/3/26هـ املوافق 2014/1/27م
لقد �سبق للأطراف التالية:
«طرف اأول»
� -1سركة مقاول اجلزيرة للمقاولت ؛
«طرف ثاين»
� -2سركة م�ساريع البناء ال�سياحية للمقاولت؛
تاأ�سي�س �سركة بنى اململكة للمقاولت ،وهي �سركة �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة
كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد « »17وال�سحيفة « »17من املجلد «»66
لعام 1433هـ بتاريخ 1433/2/20هـ ،واملثبت اأخر قرار �سركاء لدى ف�سيلة كاتب املكلف بالعمل بالغرفة التجارية
ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد « »35231678لعام 1435هـ بتاريخ 1435/2/20هـ ،وامل�سجلة بال�سجل التجاري
رقم « »2051048072وتاريخ1433/4/13هـ مبدينة اخلرب.
وحيث رغب ال�سركاء يف تعديل املادة عا�سر ًا من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باإدارة ال�سركة لذا فقد قرر ال�سركاء املالك�ن
لعدد ( 3000ح�سة) بقيمة ( )30.000ثلث�ن األف ريال �سع�دي والتي متثل ( )%100من راأ�س املال بالإجماع تعديل
عقد الـتاأ�سي�س وفقاً ملا يلي:
ً
اأو ًل :يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً :تعديـل الـمادة “عا�سر ًا” مـن عـقد الـتاأ�سي�س والـخا�سة باإدارة الـ�سركـة لتـ�سبح �سـياغتها بـعد الـتعديل عـلى
النح� التالـي:
عا�سر ًا:اإدارة ال�سركة:
اأ -يدير ال�سركة ال�سيد /تركي بن فرحان بن مبارك بن �سعد القحطاين  ،بكامل م�سئ�لياتها مبا يف ذلك ت�جيه ن�ساطها
وو�سع اخلطط وال�سيا�سة العامة لها واللزمة لتحقيق اأغرا�سها واعتماد الربامج والل�ائح املالية والإدارية املتعلقة
بال�سركة وله يف ذلك جميع ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارتها وهي على �سبيل املثال ل احل�سر:
 .1متثيل ال�سركة يف علقاتها مع الغري واأمام اجلهات احلك�مية واخلا�سة و اأمام املحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية
ودي�ان املظامل ومكاتب العمل واللجان العمالية العليا والبتدائية وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�سائية
الأخرى وهيئات التحكيم وله حق املطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح والإبراء وقب�ل الأحكام
ونفيها والتنازل والإقرار والإنكار والق�سمة والفرز وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ستها.
 .2كما له حق الت�قيع على عق�د تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة اأو تندمج معها والت�قيع على كافة قرارات
ال�سركاء وملحق التعديل بهذه ال�سركات بتعديل عق�د تاأ�سي�سها وت�سمل �سراء احل�س�س والتنازل عنها و زيادة وتخفي�س
راأ�س املال وتعديل الأغرا�س اأمام اإدارة ال�سركات وال�سجل التجاري وكتابة العدل لل�سركات امل�ساركة فيها ال�سركة ،كما
له حق ا�ستلم الأرباح وفائ�س التخ�سي�س و ت�سجيل وتعديل الأ�سماء التجارية وت�ثيقها باإ�سم و�سالح ال�سركة.
 .3كما له حق البيع وال�سراء لكافة املنق�لت التابعة لل�سركة والتاأجري وال�ستئجار وا�ستلم الثمن وت�سليم املثمن
وال�ستلم والت�سليم والقب�س والت�سديد واملطالبة بحق�ق ال�سركة لدى الغري �س�اء كانت يف �س�رة مبالغ نقدية وا�ستلمها
اأو يف �س�رة �سيكات وا�ستلم ال�سيكات باإ�سم و�سالح ال�سركة.
 .4افتتاح فروع لل�سركة داخل وخارج اململكة وحتديد اأغرا�س ومهام الفروع وميزانيتها وا�ستخراج تراخي�سها
و�سجلتها التجارية وا�ستلمها وتعيني مدراء لهذه الفروع وحتديد �سلحياتهم وعزلهم وت�سفية هذه الفروع واإغلقها
و�سطب �سجلتها التجارية.
 .5كما له احلق يف الت�قيع على عق�د ال�كالت التجارية وعق�د المتياز وعق�د الت�زيع وكافة اأن�اع العق�د وال�ثائق
وامل�ستندات والأوراق كما حق الت�قيع على م�ستندات املناق�سات والدخ�ل فيها والت�قيع على كافة املعاملت التجارية
واملالية والإدارية وحت�سيل حق�ق ال�سركة وت�سديد اأي من التزاماتها باإ�سم و�سالح ال�سركة.
 .6كما له حق اإدارة ورقابة م�ساريف ال�سركة مبا يف ذلك دون ح�سر فتح احل�سابات البنكية واملحافظ ال�ستثمارية
وال�سناديق وغريها واإداراتها وتن�سيطها واإغلقها وال�سحب والإيداع والت�قيع على ال�سيكات و�سندات الأمر
والتح�يلت والقرو�س وفقاً لل�س�ابط ال�سرعية والرهن وتقدمي وطلب الكفالت وال�سمانات والإعتمادات والت�سهيلت
والت�قيع عليها وعلى كافة اخلدمات املالية وامل�سرفية واملنتجات البنكية وله احلق يف البيع وال�سراء وال�سحب والإيداع
والتح�يل والكتتاب والتداول والرهن وفك الرهن وذلك للأ�سهم واحل�س�س يف ال�سركات وامل�ؤ�س�سات وغريها والت�قيع
على جميع عق�د البيع وال�سراء ونقل امللكية والتنازل وا�ستلم الأرباح والفائ�س و�سندات امللكية وتعديلها وله احلق
يف طلب والت�سهيلت والقرو�س من كافة اجلهات احلك�مية والأهلية وفقاً لل�س�ابط ال�سرعية كما له حق الت�قيع نيابة
عن ال�سركة يف كفالة الغري والت�قيع على الكفالت با�سم و�سالح ال�سركة وال�سمانات والعتمادات والت�قيع على عق�دها
و�سماناتها وغريها وا�ستلم القرو�س وت�سديدها نيابة عن ال�سركة لهدف حتقيق م�ساحلها.
 .7مراجعة ومتثيل ال�سركة اأمام ال�سركات والإمارة وكتاب العدل والهيئات اخلا�سة ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية
ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة �س�ق املال والهيئة العامة لل�ستثمار ووزارة البرتول والرثوة املعدنية ومراجعة
ال�سفارات الأجنبية والقن�سليات باخلارج واجلمارك واحلق�ق املدنية والدفاع املدين و�سركة الت�سالت ال�سع�دية
و�سركة الكهرباء واملرور وال�سرطة والبلدية والأمانة لكافة مدن اململكة والغرف التجارية ال�سناعية ومراجعة جميع
الدوائر احلك�مية والأهلية وامل�ؤ�س�سات على اإختلف اأن�اعها والأفراد.
 .8مراجعة ومتثيل ال�سركة اأمام مكاتب ال�ستقدام ومكتب العمل والعمال واجل�ازات وا�ستقدام العمالة من اخلارج
وا�ستخراج التاأ�سريات وال�سهادات الطبية وعمل الإقامات وجتديدها وعمل تاأ�سرية اخلروج والع�دة واخلروج النهائي
ونقل الكفالة والتنازل عنها وا�سرتجاع مبالغ التاأ�سريات.
 .9تعيني الـم�ظفني والعمال وت�كيل الـمحا�سبني والـمحاميني والـمعقبني واأ�سحاب اخلربة مــمن تطلب م�سلحة
ال�سـركة ت�كيلهم.
 .10له حق ت�كيل اأو تف�ي�س الغري يف كل اأو بع�س �سلحياته املذك�رة اأعله.
ب -عزل املدير:
يج�ز لل�سركاء عزل مدير ال�سركة املعني بعقد ال�سركة اأو بعقد م�ستقل دون الإخلل بحقه يف التع�ي�س اإذا وقع العزل
بغري مربر مقب�ل اأو يف وقت غري لئق.
ثالثاً :تبقى باقي م�اد عقد التاأ�سي�س وقرارات ال�سركاء التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل
اأو تغيري.
رابعاًُ :ح ِّرر هذا القرار من (� )6ستة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مب�جبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات

املخت�سة هذا وقد ف��س ال�سركاء مكتب الدكت�ر�/سلمان بن غازي ال�سماعيل الظفريي للمحاماة (عن�انه �س ب1595 :
اخلرب31952هاتف  8670999فاك�س )8678855لإمتام الإجراءات النظامية لذلك واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة فيما
يخت�س بهذا ال�ساأن وعليه جرى الت�قيع.
واهلل ويل الت�فيق و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و على اآله و�سحبه و�سلم ،،
الطرف األول
شركة مقاول الجزيرة للمقاوالت

الطرف الثاني
شركة مشاريع البناء السياحية للمقاوالت

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35473801
لعام 1435هـ وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/4/12هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.
كاتب العدل

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة
ابتكار الكربى القاب�شة (�شركة ذات م�شئولية حمدودة)
بخروج ودخول �شريك
بتاريخ 1435/3/25هـ املوافق 2014/1/26م
لقد �سبق للأطراف الآتية ا�سمائهم :
( )1ال�سيد /طارق بن �سليمان بن �سعد ال�سبغ �سجل مدين رقم (( )1046801922طرف اول)
( )2ال�سيدة� /سميه بنت ابراهيم بن عبداهلل اخل�يف �سجل مدين رقم (( )1046392377طرف ثاين)
تاأ�سي�س �سركة ابتكار الكربى القاب�سة (ذات م�سئ�لية حمدودة) املُق ّيدة بال�سجل التجاري مبدينة الهف�ف حتت
رقم( )2251052992وتاريخ1434/08/06هـ واملُث َبت عق ُد تاأ�سي�سها لدى كتابة العدل الثانية مبحافظة الأح�ساء
بالعدد( )34987572وتاريخ1434/07/24هـ.
وحيث رغب الطرف الثاين ال�سيدة� /سميه بنت ابراهيم بن عبداهلل اخل�فيفي التنازل بالبيع عن كامل ح�س�سها يف راأ�سمال
ال�سركة والبالغة ( )5000ح�سة بقيمة اجمالية قدرها ( )50000ريال خم�س�ن الف ريال اإىل الطرف الول ال�سيد/
طارق بن �سليمان بن �سعد ال�سبغ وقد قبل املتنازل له هذا التنازل واآلت اإليه ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا
لها من حق�ق وماعليها من التزامات  ،كما رغب الطرف الول ال�سيد /طارق بن �سليمان بن �سعد ال�سبغ يف التنازل عن
( )100ح�سة بقيمة اجمالية ( )1000الف ريال من ح�س�سه يف راأ�سمال ال�سركة والبالغة ( )10000ح�سة اإىلال�سيد/
�سلمان بن طارق بن �سليمان ال�سبغ ك�سريك جديد بال�سركة وقد قبل املتنازل له هذا التنازل واآلت اإليه ملكية احل�س�س
املتنازل عنها مبا لها من حق�ق وماعليها من التزامات  ،وقد ا�ست�فى جميع الأطراف حق�قهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب
ت�قيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامه ونهائية فيما بينهم  ،ورغب ال�سركاء تعديل مقدمة العقد ال�سا�سي اخلا�سة
بال�سركاء واملادة (�ساد�سا) من العقد واخلا�سة براأ�س املال  ،وعليه فقد قرر ال�سركاء الذين ميلك�ن ( )10000ح�سة
متثل ن�سبة  %100من راأ�س مال ال�سركة تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي:
اأو ًل ُ :يعترب التمهيد ال�سابق ُجزء ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانيا :تعديل مقدمة العقد ال�سا�سي لي�سبح ال�سركاء احلالي�ن املالكني لل�سركة هم:
( )1ال�سيد /طارق بن �سليمان بن �سعد ال�سبغ �سع�دي اجلن�سية مب�جب ال�سجل املدين رقم (� )1046801922سادر من
اأح�ال الأح�ساء ومهنته ( مت�سبب ) وتاريخ ميلده 1408/01/14هـ ويقيم يف الأح�ساء (طرف اول)
( )2ال�سيد� /سلمان بن طارق بن �سليمان ال�سبغ �سع�دي اجلن�سية مب�جب ال�سجل املدين رقم (� )1137968234سادر
من اأح�ال الح�ساءوتاريخ ميلده 1428/03/10هـ ويقيم يف الح�ساء وه� قا�سر وميثلة بالت�قيع وليه ال�سرعي
والده(طرف ثاين)
ثالثا  :تعدّيل املادة (�ساد�سا) من العقد الأ�سا�سي لل�سركة واخلا�سة براأ�س الـمال لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على
النح� التالـي:
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ ( )100000مائة األف ريال �سع�دي مق�سم اإىل ( )10000ح�سة مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة
( )10ع�سرة ريال مت ت�زيعها على ال�سركاء كالآتي :
( )1ال�سيد /طارق بن �سليمان بن �سعد ال�سبغ وعدد ح�س�سه ( )9900ح�سة بقيمة اإجمالية ()99000ت�سعة وت�سع�ن
الف ريال
( )2ال�سيد�/سلمان بن طارق بن �سليمان ال�سبغ وعدد ح�س�سه ( )100ح�سة بقيمة اإجمالية ( )1000الف ريال
ويقر ُ
ال�سركاء اأنه مت ت�زيع احل�س�س فيما بينهم وانه مت ال�فاء برا�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س .
رابعا :يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ويلتزم بجميع الن�س��س ال�اردة فيه.
خام�سا  :تبقى م�اد العقد الأ�سا�سي لل�سركة التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري.
�ساد�سا  :حررهذاالقرارمن (ُ )6ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مب�جبه وال ُن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظام ّية وقد ف��س ُ
ال�سركاء ال�س ّيد /خليل بن ابراهيم بن حممد احلم�د يف اإمتام هذه
الإجراءات وعليه جرى الت�قيع.واهلل امل�فق،،،،
الطرف الأول ال�سيد /طارق بن �سليمان بن �سعد ال�سبغ الطرف الثاين ال�سيد� /سلمان بن طارق بن �سليمان ال�سبغ
الت�قيع/
الت�قيع/
الطرف املتنازل ال�سيدة� /سميه بنت ابراهيم بن عبداهلل اخل�يف
الت�قيع/
وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل وحده وبعد  :لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35450309
لعام 1435هـ وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 1435/4/6هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.
كاتب العدل
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قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة اأمن�ر اأحمد فلمب�ن و�شريكه (�شركة ذات م�شئولية حمدودة)
بدخول �شريك وخروج �شريك  -بت�ريخ  1435 /12/19هـ املوافق 2014 /10/12م
لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم:
1ـ ال�سيد  :اأمنار اأحمد فلمبان

جرى �سبط القرار لدى كاتب عدل املكلف بالعمل بالغرفة التجاررية ال�سناعية مبكة املكرمة بال�سبط رقم 351579829

�سجل مدين 1084675311

2ـ ال�سيد :بديع عبدا لعزيز فلمبان �سجل مدين 1006191553

بتاريخ 1435/12/28هـ وعلى ذلك جرى التوقيع ’’’

طرف اأول
طرف ثاين

الطرف الأول

الطرف ( املتداخل )

الطرف الثاين ( متخارج )

تاأ�سي�س �سركة اأمنار اأحمد فلمبان و�سريكه الـمقيد بال�سجل التجاري مبدينة مكة املكرمة رقم 4031077836

ال�سم :اأمنار اأحمد فلمبان

ال�سم  :بديع عبد العزيز فلمبان

ال�سم  :اأحمد هارون فلمبان

وتاريخ 1434 /8 /6هـ

التوقيع..................... :

التوقيع ....................... :

التوقيع..................... :

(واملثبت عقد تاأ�سي�سه لدى كتابة العدل املكلف بالعمل يف مقر الغرفة التجارية ال�سناعية مبكة املكرمة بالعدد

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة
عبد اهلل اإبراهيم عبد اهلل العريفي
وط�رق اإبراهيم عبد اهلل العريفي املحدودة

 341410617وتاريخ 1434 / 11 / 6هـ )
حيث اأن الطرف الأول  /اأمنار اأحمد فلمبان رغب يف التنازل بيعا عن جزء من ح�س�سه مبقدار( ) 20ح�سة من اإجمال
ح�س�سه يف راأ�سمال ال�سركة والبالغة (  ) 50ح�سة اإىل ال�سيد  :اأحمد هارون فلمبان ك�سريك جديد .
حيث اأن الطرف لثاين  /بديع عبدا لعزيز فلمبان رغب يف التنازل بيعا عن جميع ح�س�سه البالغة ( ) 50من راأ�سمال

اأو ًل  :اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

ال�سركة اإلـى ال�سيد  /اأحمد هارون فلمبان ك�سريك جديد يف ال�سركة وقد وافق الطرف املتنازل له على هذا التنازل والت

 -1ال�سيد /عبد اهلل بن اإبراهيم عبد اهلل العريفي �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س رقم  14819بتاريخ

اإليه ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وقد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم

 1405/10/12هـ � ،سادرة من الريا�س و�سجل مدنـي رقـم  1012082358ومـهنـته مـت�سبب وتـاريخ الـميالد :
 1388/07/01هـ ويقيم يف مدينة الريا�س  -طرف اأول .

قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم على القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم .

 -2ال�سيد  /طارق اإبراهيم عبد اهلل العريفي �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س رقم  33789بتاريخ

حيث رغب ال�سركاء يف تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س واملادة ( ال�سابعة ) واخلا�سة براأ�سمال ال�سركة لذا فقد قرر ال�سركاء

1424/06/12هـ � ،سادرة من مدينة الريا�س و�سجل مدين رقم  1071449522ومهنته مت�سبب وتاريخ امليالد

بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي :

1408/07/01هـ ويقيم يف مدينة الريا�س – طرف ثاين .
ثانياً  :ا�سم ال�سركة  :عبد اهلل اإبراهيم عبد اهلل العريفي وطارق اإبراهيم عبد اهلل العريفي املحدودة

اأول  :يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثالثاً  :غر�س ال�سركة � :سراء وا�ستثمار الأرا�سي لإقامة الـمبانـي وا�ستثمار هذا الـمبانـي بالإيجار ال�سركة واإدارة

ثانيا  :تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم :

و�سيانة وتطوير العقار  ،مقاولت عامة للمبانـي ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س من اجلهات

1ـ ال�سيد :اأحمد هارون فلمبان �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين  1002696845وتاريخ  1406 / 1 /1هـ �سادرة
من مكة تاريخ امليالد  1388 / 11/ 14ومهنته متقاعد ويقيم مبدينة مكة املكرمة.

طرف اأول

2ـ ال�سيد  :اأمنار اأحمد فلمبان �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين  1084675311وتاريخ 1429 / 12 /24هـ �سادر
من مكة تاريخ امليالد 1414 / 7 /15هـ مهنته طالب ويقيم مبدينة مكة املكرمة .

طرف ثاين

ثال ًثا :تعديل املادة ( ال�سابعة ) من العقد الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة لت�سبح على النحو الأتي :
حدد راأ�سمال ال�سركة بـ (  ) 100000ريال مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل عدد (  )100ح�سة عينية مت�ساوية القيمة ’
قيمة كل ح�سة (  )1000ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالتايل:

ذات الخت�سا�س
رابعاً  :مـركز الـ�سركة :يـكون الـمركز الرئيـ�سي لل�سـركة فـي مدينة مكـة املكرمة ولل�سركة احلق فـي افتتاح فروع لها
داخل وخارج اململكة .
خام�ساً  :الإدارة  :يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء
�ساد�ساً  :مدة ال�سركة  :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ع�سر �سنوات
�سابعاً  :راأ�س مال ال�سركة  50.000:ريال
ويقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية فـي اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية
كما يلي -:
االسم

م

االســـــم

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

أحمد هارون فلمبان

 70حصة

1000ريال

 70000ريال

أنمار أحمد فلمبان

 30حصة

1000ريال

30000ريال

اإلجمالي

100حصة

ــــــــــــــــــــــ

100000ريال

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة (ريال)

اإلجمالي ( ريال )

عينية

1

عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل العريفي

25

1000

25.000

2

طارق إبراهيم عبد اهلل العريفي

25

1000

25.000

50

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50.000

ثامناً  :توزيع الأرباح توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على النحو التايل
جتنيب ن�سبة قدرها  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة ( )176من نظام

ويقر ال�سركاء اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم واأنه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س.

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

رابعا  :يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اأطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ويلتزم بجميع الن�سو�س الواردة يف العقد.

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال
تا�سعاً � :سكل التبليغات بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء

خام�سا :تبقى باقي مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري.

عا�سر ًا  :مت اإثبات عقد ال�سركة لدى ف�سيلة كاتب العدل بالغرفة التجارية ال�سناعية مبكة املكرمة برقم 3613268
وتاريخ 1436 /1/3هـ .

�ساد�سا  :حرر هذا القرار من ( )6ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها

حادي ع�سر  :ختم الـملخ�س :تـم ختم واأعتماد الـملخ�س مـن قـبـل قـ�سـم الـ�سـركات بــفرع وزارة التجارة وال�سناعة

للجهات املخت�سة للجهات اوقد فو�س ال�سركاء ال�سيد  :اأحمد هارون فلمبان يف اإمتام هذه الإجراءات .

مبكة الـمكرمة .

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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93

UM AL -QURA
1436/3/20هـ

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة ( الدرع الع�م) للتج�رة وال�شن�عة واملق�والت املحدودة
االسم

عدد الحصص

السيد /اسماعيل بن حسن احمد بشارة

300

 1000ريال

األنسة  /رهف بنت وليد محمد المسلم

200

 1000ريال

المجموع

500

تطبيقا لأحكام املادتني ()161،164من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م  6/وتاريخ 1385/3/22هـ
فقد مت بعون اهلل وتوفيقه تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط والبيانات التالية-:
اأول :ا�سماء ال�سركاء وبياناتهم :
 -1ال�سيد  /ا�سماعيل بن ح�سن احمد عمر ب�سارة

قيمة الحصص الوحدة االجمالي بالريال

النسبة

 300,000ريال

%60

200,000ريال

%40

 500,000ريال

%100

�سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم  69964وتاريخ 1389/ 5/ 20هـ �سادرة من مكة املكرمة رقم ال�سجل
املدين ( )1007860628ومهنته رجل اعمال تاريخ امليالد 1370/6/1هـ ويقيم يف مدينة مكة املكرمة �سارع امنة بنت
وهب حي احلمراء (طرف اول ) .
 -2الأن�سة  /رهف بنت وليد حممد امل�سلم
�سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة رقم  255931وتاريخ 1434/8/28هـ �سادرة من جدةرقم ال�سجل مدين
(  )1094575121تاريخ امليالد 1417/12/1هـ ومهنتها ربة منزل وتقيم يف املدينة املنورةحي اخلالدية (طرف ثاين)

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.
�ساد�سا  :الأرباح واخل�سائر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :
اأ -جتنب ن�سبة قدرها  %10من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة ( )176من نظام

اتفق الطرفان املذكوران على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي

ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف را�س املال .

رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ  .وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية .

ب -الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال مامل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطيات اأخرى اأو

ثانياآ  :ا�سم ال�سركة  :الدرع العام للتجارة وال�سناعة واملقاولت املحدودة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ثالثاً  :غر�س ال�سركة :
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :
 -1مقاولت عامة وت�سمل ان�ساء مباين وترميمها ونظافتها وت�سغيلها و�سيانتها
 -2العقار وت�سمل �سراء العقار باأنواعه و الرا�سي واقامة املباين عليها والبيع وال�سراء والتاأجري ل�سالح ال�سركة
 -3احلرا�سات المنية وت�سمل اعداد كادر من ال�سعوديني وغريه مدرب علي امن وحرا�سة و�سالمة املرافق واملن�سئات
احلكومية والتجارية واخلا�سة وتوريد انظمة مراقبة وكامريات وات�سالت وو�سائل التفتي�س الإلكرتونية واحلديثة
وانظمة املتكاملة لك�سف احلريق
 -4انتاج اخلر�سانة اجلاهزة والبلوك ال�سمنتي والفخاري
 -5مقاولت اعمال الكهرباء وت�سمل اعمال التمديدات الكهربائية و�سيانتها واملولدات ونقل وحتويل الطاقة
ومقاولت اعمال امليكانيكية وت�سمل اعمال التربيد والتكيف باأنواعه ومقاولت العمال اللكرتونية وت�سمل �سبكات
الت�سال ال�سلكي ولال�سلكي و�سبكات احلا�سب والربجمة وانظمة التحكم اليل ومقاولت الديكور والدعاية والعالن
 -6تاأجري املعدات الثقيلة
 -7جتارة اجلملة والتجزئة يف غرف النوم والثاث املنزيل
 – 8ان�ساء حمطات الوقود واملواد البرتولية
 -9خدمات عامة وت�سمل التعقيب وتخلي�س املعامالت من الدوائر احلكومية الر�سمية والتجارية
 -10جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وقطع غيارها و�سيانتها و�سراها والت�سدير
وتزاول ال�سركة اغرا�سها بعد احل�سول الرتاخي�س النظامية من جهة الخت�سا�س
رابعاً  :املركز الرئي�سي لل�سركة :
كون املركز الرئي�سي لل�سركة يف املدينة املنورة ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة متى اقت�ست
م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة ال�سركاء وجهات الخت�سا�س
خام�سا ً  :الدارة :
يدير ال�سركة ال�سيد  /عبد العزيز بن عبدالرحمن امل�سلم يف اإمتام الإجراءات النظامية الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركة لدى
اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
خام�سا ً  :راأ�س املال :
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ  500000ريال �سعودي (خم�سمائة الف ريال �سعودي) مق�سم اإىل  500ح�سة نقدية مت�ساوية
القيمة قيمة كل ح�سة  1000ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي :

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�سائر  .واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�سمالها وجب على
املدير دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف ا�ستمرار
ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف حلها ول يكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً اإل اإذا �سدر طبقاً
للمادة ( )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 املتقدم اأو حلها اأ�سبح
ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .
�سابعا ال�سنة املالية :
اأ -تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اعتبارا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري املنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق
2014/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنتي ع�سر �سهر ًا.
ب -يعد مدير ال�سركة خالل اأربعة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�سركة ميزانية عمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر
وتقرير عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحات ب�ساأن توزيع الأرباح وعليه اأن ير�سل اإىل كل �سريك واإىل اإدارة
ال�سركات بوزارة التجارة بن�سخة من تلك الوثائق مع �سورة من تقرير مراقب احل�سابات وذلك خالل �سهرين من تاريخ
اإعدادها .
ثامناً  :تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ النتهاء
تاريخ بدء ال�سركة من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتاريخ النتهاء
تا�سعا  :قرارات ال�سركة :
ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالأجماع  .ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه حل�سور اجتماع
ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سج ًال خا�ساً تدون فيه  .حما�سر وقرارات
جمعية ال�سركاء  ،ويوقع احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة
عا�سراالإخطارات :
توجيه جميع الخطارات فيما بعد بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل
احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ( )9من هذا العقد
حادي ع�سر :
مت اإثبات عقد تا�سي�س ال�سركة لدى ف�سيلة كاتب عدل ه�سام بن فايز العلي
العدد( )351494865وتاريخ 1435/11/27هـ

حممد بيطار ( �أبو يو�سف )
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة
م�شنع الي��س لالأكي��س البال�شتيكية
(�شركة ذات م�شئولية حمدودة)
تطبيقاً لأحكام املادتني (  )164 ,161من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22
هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقاً لل�سروط والبيانات التالية :
اأو ًل :اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :
 -1ال�سيدة  /حياة بنت ح�سني علي خوج _�سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( ) 1002858189وتاريخ
1429/06/26هـ �سادرة من  :املدينة املنورة ومهنتها  :ربة منزلومقيمةيف مدينة  :باملدينة املنورة(طرف اأول)
 -2ال�سيد  /حممد بن اأحمد �سعيد اإليا�س _ �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( ) 1012183784تاريخ
1407 /08/01هـ �سادرة من  :املدينة املنورةومهنته  :مت�سبب ويقيم يف مدينة  :املدينة املنورة ( طرف ثاين )
 -3ال�سيد  /حامت بن اأحمد �سعيد اإليا�س _ �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( ) 1002858197وتاريخ
1407/08/01هـ �سادرة من  :املدينة املنورة ومهنته  :مت�سبب ويقيم يف مدينة  :املدينة املنورة ( طرف ثالث )
 -4ال�سيد  /با�سم بن اأحمد �سعيد اإليا�س _ �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( ) 1002858205وتاريخ
1411/03/13هـ �سادرة من  :املدينة املنورة ومهنته  :مت�سبب ويقيم يف مدينة  :املدينة املنورة ( طرف رابع )
 -5ال�سيدة  /ب�سمة بنت اأحمد �سعيد اإليا�س _ �سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ()1002858213تاريخ
1428 /07/08هـ �سادرة من :املدينة املنورة ومهنتها :ربة منزل ومقيمةيف مدينة  :املدينة املنورة(طرف خام�س )
-6ال�سيدة/براءة بنت اأحمد �سعيد اإليا�س _ �سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم () 002858221
وتاريخ1431/1/11هـ �سادرة من:املدينة املنورة ومهنتها:ربة منزل ومقيمة يف مدينة:املدينة املنورة (طرف �ساد�س)
 -7ال�سيدة /بيان بنت اأحمد �سعيد اإليا�س _ �سعودية اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( )1046436653وتاريخ
1429/06 /26هـ �سادرة من  :املدينة املنورة ومهنتها  :ربة منزل ومقيمةيف مدينة  :املدينة املنورة(طرف �سابع)
ثانياً  :اأ�سم ال�سركة � :سركة م�سنع اليا�س لالأكيا�س البال�ستيكية ذات م�سوؤولية حمدودة
ثالثاً  :اأغرا�س ال�سركة :
� -1سناعة اأكيا�س النايلون � -2سناعة �سفر الطعام � -3سناعة مالعق الطعام � -4سناعة اأكيا�س الزبالة .
وتزاول ال�سركة اأغرا�سها بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية من جهات الخت�سا�س.
رابعاً  :املركز الرئي�سي لل�سركة  :املدينة املنورة – املنطقة ال�سناعية .
خام�ساً  :راأ�س املال  ) 100.000 ( :مائة األف ريال ل غري
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ مائة األف ريال �سعودي (يحدد كتابة ) مق�سمة اإىل (  ) 7ح�سة نقدية  /عينية مت�ساوية القيمة
قيمة كل ح�سة ( األف ) ريال �سعودي ( يحدد كتابة ) مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :
إسم الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة

اإلجمالي

النسبة

حياة بنت حسين علي خوج

28

1000

28.000

%28

محمد بن أحمد سعيد إلياس

16

1000

16.000

%16

حاتم بن أحمد سعيد إلياس

16

1000

16.000

%16

باسم بن أحمد سعيد إلياس

16

1000

16.000

%16

بسمة بنت أحمد سعيد إلياس

8

1000

8.000

%8

براءة بنت أحمد سعيد إلياس

8

1000

8.000

%8

بيان بنت أحمد سعيد إلياس

8

1000

8.000

%8

اإلجمالي

100

-

100.000

%100

ويقر ال�سركاء باأن قد مت توزيع فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة
لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
�ساد�ساً  :الأرباح واخل�سائر :توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمولية والباقي يوزع على
ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم .
�سابعاً  :ال�سنة املالية  :ال�سنة املالية هي ال�سنة امليالدية وكل �سنة هي اثنى ع�سر �سهر ًا
ثامناً  :تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ الإنتهاء  :تبداء ال�سنة املالية من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف
1436/03/09هـ املوافق  2014/12/31م .
تا�سعاً � :سدور القرارات  :ت�سدر القرارات عن طريق املدير وباإجماع ال�سركاء
عا�سر ًا  :الإخـطـارات  :تـوجـه جـمـيـع الإخـطـارات فـيـمـا بـيـن الـ�سـركـاء اأو بـيـنـهـم وبـيـن الـ�سـركـة بـخطابات م�سجلة
على عناوينهم الـمبينة .
حادي ع�سر  :مت اإثبات عقد تاأ�سي�س ال�سركة لدى ف�سيلة كاتب عدل  /الثانية بالـمدينة املنورة العدد ( ) 351470019
وتاريخ 1435/11/22 :هـ .

93

AL-QURA

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م
UM

ال�سنة  93العدد 4563
1436/3/20هـ

47

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد الت�أ�شي�س
ل�شركة خرباء العمران للمق�والت
بدخول وخروج �شرك�ء
بت�ريخ 1435/10/30هـ املوافق 2014/8/26م
لقد �سبق لالأطراف التالية اأ�سمائهم:
 -1ال�سيد /بدر �سامل وا�سل العلوي احلربي � .سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ( )1031571365م�سدرها
الطرف الأول
املدينة املنورة مبهنة مت�سبب .
 -2ال�سيد /ربيع �سالح م�سيعود عبد اهلل ال�سيعري � .سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم ()1003605944
الطرف الثاين
م�سدرها �سرورة مبهنة مت�سبب .
اأو ًل :ا�سم ال�سركة� :سركة خرباء العمران ذات م�سئولية حمدودة.
ثانيًا :اأغرا�س ال�سركة
 -1مقاولت  -2التجارة  -3الت�سدير وال�سترياد -4 .عقارات.
وتزاول ال�سركة اأغرا�سها بعد احل�سل على الرتاخي�س النظامية من جهات الخت�سا�س.
ثال ًثا :املركز الرئي�سي لل�سركة املدينة املنورة.
رابعًا :الإدارة :يدير ال�سركة ال�سيد /بدر �سامل وا�سل العلوي احلربي ,وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات لإدارة
ال�سركة.
خام�سا :يقر ال�سركاء اجلدد باأنهم اطلعوا على عقد التاأ�سي�س ووافقوا على ما ورد به من اأحكام.
ً
�ساد�سا :تبقى بالتايل مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري.
ً
�سابعًا :حرر هذا القرار من ( )8ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية ,وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد /بدر �سامل وا�سل العلوي احلربي يف اإمتام هذه
الإجراءات وعليه جرى التوقيع.
ثام ًنا :مت اإثبات عقد تاأ�سي�س كاتب ال�سركة لدى ف�سيلة كاتب عدل /نايف بن حممد اليو�سفي .العدد ()351471096
وتاريخ 1435/11/22هـ .
طرف اأول
بدر �سامل وا�سل العلوي احلربي

طرف ثانـي
ربيع �سالح م�سيعود اآل عبد اهلل ال�سيعري

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة
حممد روزي للمق�والت
(�شركة ذات م�شئولية حمدودة)
بت�ريخ  1435/12/26هـ املوافق  2014/10/20م
لقد �سبق لالأطراف التية ا�سماوؤهم:
طرف اأول
 -1ال�سيد  /عبداملجيد حممد روزي تختة حممد �سجل مدين رقم .1046165203
طرف ثانـي
 -2ال�سيد  /حممد عبداملجيد حممد روزي حممد �سجل مدين رقم .1046165237
تاأ�سي�س �سركة حممد روزي للمقاولت املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت رقم  4030153823وتاريخ
 1426/01/13هـ واثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الثانية مبكة املكرمة حتت �سحيفة رقم  186 – 181منال�سبطرقم
 1/96و تاريخ 1425/05/26هـوحيث رغب ال�سركاء بتعديل املادة ( عا�سرا ) من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باإدارة
ال�سركة ,لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي:
اول :يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانيا :تعديل املادة ( عا�سرا ) من عقد تاأ�سي�س ال�سركة و اخلا�سة باإدارة ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على
النحو التايل:
اأ) يدير ال�سركة مديرين يعينهم ال�سركاء منهم اأو من الغري بعقد م�ستقل حتدد فيه �سالحياتهم ومهامهم .
ب) عزل املدير :يجوز لل�سركاء عزل املديرين املعينني يف عقد ال�سركة او يف عقد م�ستقل دون اخالل بحقهم يف التعوي�س
اذا وقع العزل بغري مربر مقبول او يف وقت غري لئق.
ثالثا :تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل او تغيري.
رابعا :حرر هذا القرار من (  ) 5ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها و الن�سخ الخرى لتقدميها
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات النظامية و قد فو�س ال�سركاء ال�سيد :حممد عبداملجيد حممد روزي حممد يف
امتام هذه الجراءات وعليه جرى التوقيع وقد جرى ت�سجيل و توثيق  5قرار �سركاء ب�سجل عقود ال�سركات بال�سبط
رقم()3632003وتاريخ1436/1/6ه وذلك بح�سور وتوقيع الطراف املعنية و عليه جرى الت�سديق.
الطرف الول
عبداملجيد حممد روزي تختة حممد
التوقيع:

الطرف الثاين
حممد عبداملجيد حممد روزي حممد
التوقيع:
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اإلعالنات المنوعة

á«YÉæ°üdG »LÎÑdG áYƒª› ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH IOhóëŸG
ºbQ …QÉŒ πé°S - IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T – IOhóëŸG á«YÉæ°üdG »LÎÑdG áYƒª› ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
- : ºgh IóL áæjóÃ `g 1421/06/22 ïjQÉJh (4030131423)
`g1378/04/14 ïjQÉàH 1076 ºbQ ¢SƒØf á¶«ØM ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S - »LÎH ø°ùM º«gGôHG óª -1
. 1008763763 ºbQ Êóe πé°S √óL øe QOÉ°U
`g 1400/01/08 ïjQÉàH 69231 ºbQ ¢SƒØf á¶«ØM ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S - »LÎH º«gGôHG óª ¿RÉe -2
. 1008801811 ºbQ Êóe πé°S √óL øe QOÉ°U
`g 1403/11/23 ïjQÉàH 80254 ºbQ ¢SƒØf á¶«ØM ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S - »LÎH º«gGôHG óª Oƒª -3
. 1008363473 ºbQ Êóe πé°S √óL øe QOÉ°U
1411/11/07 ïjQÉàH 112732 ºbQ ¢SƒØf á¶«ØM ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S - »LÎH º«gGôHG óª º«gGôHG -4
. 1008763789 ºbQ Êóe πé°S √óL øe QOÉ°U `g
»LÎH º«gGôHG óª Oƒª / ∂jô°ûdGh »LÎH º«gGôHG óª ¿RÉe / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ »∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJEG »∏Y AÉæH
øe É¡d ÉÃ - »LÎH ø°ùM º«gGôHG óª / ∂jô°ûdG ‹EG º¡°ü°üM πeÉc øY »LÎH º«gGôHG óª º«gGôHEG / ∂jô°ûdGh
ô≤j Éªc . äÉeGõàdEG øe ácô°ûdG »∏Y ÖLƒàjÉe πc øY ’k ƒÄ°ùe ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M
∫ÉªYCG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc . ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe º¡bƒ≤M áaÉc Gƒª∏à°SG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG
IÉcõdG OGó°S ºà°S ¬fCÉH ±GôW’G áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG
íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ( 15 ) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ »àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG »∏Y á≤ëà°ùŸG
óbh Gòg - »LÎH ø°ùM º«gGôHG óª / ƒg óMGh ∂jô°T ‹EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfEG ÖÑ°ùH ¬«°†≤æe ácô°ûdG
. ájOôa á°ù°SDƒe ‹G É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ
AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe »∏Yh
/ ™«bƒàdG
»LÎH ø°ùM º«gGôHG óª -1
/ ™«bƒàdG
»LÎH º«gGôHG óª ¿RÉe -2
/ ™«bƒàdG
»LÎH º«gGôHG óª Oƒª -3
/ ™«bƒàdG
»LÎH º«gGôHG óª º«gGôHG -4

¬µjô°Th …RÉZ ìƒàØdG ƒHCG óeÉM ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
:º¡FÉª°SG á«J’G AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/4/2 ïjQÉàdG ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ ¬fEG
º«gGôHEG Oƒª øªMôdG óÑY óª -1
iRÉZ ìƒàØdG ƒHG óeÉM -2
ó∏› 58 ºbQ OóY 57 ºbQ áëØ°üdÉH ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥KƒŸG iRÉZ ìƒàØdG ƒHG óeÉM ácô°T á«Ø°üJ GhQôb å«M
¢ü«NôJ ÖLƒÃh `g1431/6/12 ïjQÉJh ¢T Q3 ºbQ πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IóL áæjóÃ `g1431 ïjQÉJh ¢TQ 3 ºbQ
:≈∏j ÉŸ É≤ah `g1431/7/1 ïjQÉJh 4031059507 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG
QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ GAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j :’hCG
.¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ É≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM : É«fÉK
..........: ÉãdÉK
.........: É©HGQ
äÉ«MÓ°üdG áaÉc áëæeh ácô°û∏d ÉeÉY É«Ø°üe(2332457544) ájƒ¡dG ºbQ Oƒª øªMôdG óÑY óª Ú©J : É°ùeÉN
.≥«aƒàdG ¤h ˆGh ™«bƒàdG iôL á«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh
ådÉãdG ±ô£dG
ÊÉãdG ±ô£dG
∫h’G ±ô£dG
…RÉZ ìƒàØdG ƒHG óeÉM
º«gGôHEG Oƒª øªMôdG óÑY óª:º°S’G
1436/6/11: ïjQÉàdG
ádÉcƒdÉH

IQÉéà∏d ¿ÉfƒdG äGRÉ‚G ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH ä’hÉ≤ŸGh
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T) ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿ÉfƒdCG äGRÉ‚G ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
ºbQ ´ôah ÈÿG - `g1434/7/2 ïjQÉJh 2051052957 ºbQ É¡Yhôah `g1416/2/26 ïjQÉJh ÈÿG – 2051020365
-: ºgh ÈÿG - `g1420/11/21 ïjQÉàH 2051023981 ºbQh ÈÿÉH `g1433/3/8 ïjQÉàH 2051047738
∫hCG ±ôW
»``ªé©dG øjPhCG ⁄É°S øH óª øH ⁄É°S /ó«°ùdG -1
ÊÉK ±ôW
»ªé©dG øjPhCG óª øH ΩÓ°S øH óª /ó«°ùdG-2
ådÉK ±ôW
»```ªé©dG øjPhCG óª øH ⁄É°S øH ó¡a /ó«°ùdG-3
øH ó¡a /ó«°ùdGh (∫hC’G ±ô£dG) »ªé©dG øjPhCG ⁄É°S øH óª øH ⁄É°S/ AÉcô°ûdG ∫RÉæJ øY º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG »∏Y AÉæH
⁄É°S øH óª /ó«°ùdG ∂jô°ûdG ¤EG É¡Yhôah ácô°ûdG ‘ º¡°ü°üM πeÉc øY (ådÉãdG ±ô£dG) »ªé©dG øjPhCG óª øH ⁄É°S
ób ¬fCÉH ¿ƒdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤jh ádÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ (ÊÉãdG ∂jô°ûdG) »ªé©dG øjPhCG óª øH
ΩÉµMC’ kÉ≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe º¡bƒ≤M áaÉc ΩÓà°SG ”
Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh É¡Yhôah ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG
¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe É¡Yhôah ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh QGô≤dG
á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , »ªé©dG øjPhCG óª øH ⁄É°S øH óª /ó«°ùdG ƒg óMGh ∂jô°T
.ádƒëŸG äÓé°ùdG AÉª°SCGh ïjQGƒJh ΩÉbQCÉH ®ÉØàM’G ™e ájOôa
.AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
,, ,, ≥aƒŸG ˆGh
∫hC’G ±ô£dG
»ªé©dG øjPhCG óª øH óª øH ⁄É°S
................................. : ™«bƒàdG
ådÉãdG ±ô£dG
ÊÉãdG ±ô£dG
»ªé©dG øjPhCG óª øH ⁄É°S øH ó¡a
»ªé©dG øjPhCG óª øH ⁄É°S øH óª
................................. : ™«bƒàdG
................................. : ™«bƒàdG
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¬µjô°Th »∏HÉc øªMôdGóÑY ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
:ºgDhÉª°SG á«JB’G AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/6/5 ïjQÉàH AÉ©HQ’G Ωƒj ‘ ¬fG
»∏HÉc ôªY øªMôdGóÑY – 1
ƒ°û«°ûM óªMCG ≥«aƒJ – 2
ºbQ ó∏›h 131 ºbQ OóY 167 ºbQ áØ«ë°üdÉH ∫ó©dG ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ¥ƒKƒŸG ácô°ûdG á«Ø°üJ GhQôb å«M
`g1427/4/18 ïjQÉJh 4030161747 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh √óL ¬æjóÃ `g1436/11/9 ïjQÉJh 2/¢T/4
: »∏j ÉŸ kÉ≤ah `g1430/4/4 ïjQÉJh 112030043911 ºbQ QÉªãà°SÓd ¬eÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh
.QGô≤dG Gòg øe CGõéàj’ AõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j :’k hG
. ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd kÉ≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ kÉ≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM :kÉ«fÉK
áaÉc ¬ëæeh ácô°û∏d kÉeÉY kÉ«Ø°üe 1083885168 ájƒ¡dG ºbQ »æ«°ü◊G √óÑY ∞«°S ΩÓ°ùdG óÑY /PÉà°S’G Ú©J :kÉãdÉK
¬«∏Yh ¬«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ `g1435/7/28 ïjQÉàH 35983356 ºbQ ¬dÉch ∂°U ÖLƒÃ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG
.≥«aƒàdG ‹h ˆGh ™«bƒàdG iôL
ÊÉãdG ±ô£dG
ƒ°û«°ûM óªMCG ≥«aƒJ/¢Sóæ¡ŸG

∫h’G ±ô£dG
»∏HÉc ôªY øªMôdGóÑY /PÉà°S’G

äGÈÿG ácô°T á«Ø°üJ øY »eÉàN ÜÉ°ùMh »FÉ¡f ôjô≤J
IOhóëŸG äÉYÉæ°ü∏d IóëàŸG
ÖJÉc iód á∏é°ùŸGh IOhóëŸG äÉYÉæ°ü∏d IóëàŸG äGÈÿG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG `g 1436/02/15 óM’G Ωƒj ‘ ¬fG
…QÉéàdG πé°ùdGh `g 1432 ΩÉ©d ¢T/4 ó∏éŸG øe 146 OóYh 114 ºbQ áØ«ë°üdÉH IóéH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫ó©dG
%100 áÑ°ùæd ÚµdÉŸGh ∫ÉjQ 1^000^000 ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SGQh 112031036902 ºbQ ¢ü«NÎdGh 4030209681 ºbQ
: º¡FÉª°SG á«J’G ∫ÉŸG ¢SGQ øe
Ò°S’G »cR ÊƒY óæg / Ió«°ùdG-1
¢ùë«∏e Oƒ©°ùe õeGQ óFGQ / ó«°ùdG-2
: »∏j Ée ´ÉªL’ÉH GhQôb å«M
áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫ó©dG ÖJÉc iód á∏é°ùŸGh IOhóëŸG äÉYÉæ°ü∏d IóëàŸG äGÈÿG ácô°T á«Ø°üJ ∫ÉªYG AÉ¡àfG-1
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh `g 1432 ΩÉ©d ¢T/4 ó∏éŸG øe 146 OóYh 114 ºbQ áØ«ë°üdÉH IóéH QÉªãà°SÓd
áMƒd êÉàfG É¡WÉ°ûfh ∫ÉjQ 1^000^000 ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SGQh 112031036902 ºbQ ¢ü«NÎdGh 4030209681
IÒÑµdG á«fó©ŸG ôLÉæ¡dG ÜGƒHG á«FÉHô¡µdG äÓHÉc …QÉ›h πeGƒM á«fó©e AÉHô¡c ™jRƒJ áÑ∏Y á«FÉHô¡c ™WÉ≤e
. á«fó©e ≥jOÉæ°U á∏bÉf Qƒ«°S ™«ªŒ á«FÉHô¡c ™jRƒJ øFÉÑc á«fó©e äÉYÉ£b π≤f âdhÉW
. á«fGõ«e ôN’ É≤ÑW ácô°ûdG ≈∏Y Ò¨∏d ¿ƒjO hCG äÉÑdÉ£e …G óLƒj ’-2
: ™«bƒàdG
: ™«bƒàdG

AÉcô°ûdG ™«bƒJ
Ò°S’G »cR ÊƒY óæg : ∫h’G ±ô£dG
¢ùë«∏e Oƒ©°ùe õeGQ óFGQ : ÊÉãdG ±ô£dG

áYƒª› ácô°T ‘ ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîàH AÉcô°ûdG QGôb
á°†HÉ≤dG ¬fGƒNEGh ¿É«æãdG »æjƒK »∏Y
Ω2015/03/09 ≥aGƒŸG `g1436/05/18 ïjQÉàH ¬fEG
4030131096 ºbôdG â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG á°†HÉ≤dG ¬fGƒNEGh ¿É«æãdG »æjƒK »∏Y áYƒª› ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLCG
. `g1421/05/15 ïjQÉJh
510,000 ≠∏Ñe ¤EG (∫ÉjQ ∞dG ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e á©HQCG) ∫ÉjQ 4,200,000 ≠∏Ñe øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ¢†«ØîJ ‘ ô¶æ∏d
.ácô°ûdG áLÉM øY ¬JOÉjõd áé«àf ∂dPh (∫ÉjQ ∞dG Iô°ûYh áFÉª°ùªN) ∫ÉjQ
:»JCÉj Ée GhQôbh
.∫ÉjQ 510,000 ≠∏Ñe íÑ°ü«d ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ¢†«ØîJ ≈∏Y á≤aGƒŸG :’hCG
∂dPh ¢†«ØîàdG ≈∏Y º¡JÉ°VGÎYG AGóHEG Iójô÷ÉH QGô≤dG ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ¿ƒà°S ∫ÓN ácô°ûdG »æFGO ≈∏Y :É«fÉK
.21412 IóL – 4928 Ü ¢U -GRÓH ¿É«æãdG – ∫RÉædG áæjóŸG ≥jôW -IóL ƒgh ácô°ûdG ¿GƒæY ≈∏Y
.ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG É¡H »àdG á«eƒ«dG óFGô÷G ióMEÉH QGô≤dG Gòg ô°ûæj :ÉãdÉK
∂jô°ûdG
á°†HÉ≤dG √AÉæHCGh ¿É«æãdG »æjƒK ídÉ°U ácô°T

∂jô°ûdG
á°†HÉ≤dG √AÉæHCGh ¿É«æãdG »æjƒK »∏Y ácô°T

∂jô°ûdG
á°†HÉ≤dG √AÉæHCGh ¿É«æãdG »æjƒK êÉéM ácô°T

äÉeóNh ºYÉ£ª∏d »cQÉe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH á°TÉYE’G
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó äÉ«dhDƒ°ùe äGP ácô°T á°TÉYE’G äÉeóNh ºYÉ£ª∏d »cQÉe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
: ºgh πFÉM áæjóÃ `g1428/4/19 ïjQÉJh 3350019364
»cÎdG ¿Éª«∏°S óªMCG ` 1
ôeÉ©dG ôeÉY º«gGôHEG ` 2
/ ∫h’G ∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY ôeÉ©dG ôeÉY º«gGôHEG / ÊÉãdG ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH
. »cÎdG ¿Éª«∏°S óªMCG
, ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh
óbh Gòg . »cÎdG ¿Éª«∏°S óªMG / ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ
. ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ
: ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
ôeÉ©dG ôeÉY º«gGôHEG : º°S’G
»cÎdG ¿Éª«∏°S óªMG : º°S’G
: ™«bƒàdG
: ™«bƒàdG
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اإلعالنات المنوعة

áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
∫ƒfÉã«ŸG äÉ«FÉª«c ácô°ûd ájOÉ©dG
kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ΩGôµdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG ƒYój ¿CG ∫ƒfÉã«ŸG äÉ«FÉª«c ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
Ω2015/04/22 ≥aGƒŸG ``g 1436/07/03 AÉ©HQC’G Ωƒj ¢SOÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÌcCÉa
ô¶æ∏d ∂dPh , ΩÉeódG áæjóÃ- ™jô°ùdG ÈÿG ΩÉeódG ≥jôW – ΩÉeódG π«Jƒaƒf ¥óæØH Gk ô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘
: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘
. Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ AÉL Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
»¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤Jh ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y ≥jó°üàdG-2
Ω2014/12/31 ‘
k
É¡££N õjõ©Jh ‹ÉŸG ácô°ûdG õcôŸ ÉªYO ∂dPh Ω 2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ájó≤f ìÉHQG ™jRƒJ ΩóY ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
.á«é«JGÎ°S’G
πNGO á©ÑàŸG AGô°ûdG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah ábÓY äGP ±GôWCGh ácô°ûdG ÚH â“ »àdG Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
: »JC’Éc »gh ΩOÉb ΩÉ©d É¡H ¢ü«NÎdGhÉ≤ah Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ácô°ûdG
øe πc IQGOE’G ¢ù∏› ‘ É¡∏ãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 272,359 ≠∏ÑÃ ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj ácô°T øe QÉ«Z ™£b AGô°T -CG
ƒfÉc »∏Y π©°ûe / PÉà°S’Gh ƒfÉc õjõ©dG óÑY øH QóH / PÉà°S’G
IQGOE’G ¢ù∏› ‘ É¡∏ãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 132,176 ≠∏ÑÃ ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj ácô°T øe ó«eQƒØdG ¢†ªM AGô°T-Ü
ƒfÉc »∏Y π©°ûe / PÉà°S’Gh ƒfÉc õjõ©dG óÑY øH QóH / PÉà°S’G øe πc
øe πc IQGOE’G ¢ù∏› ‘ É¡∏ãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 27,322 ≠∏ÑÃ ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj ácô°T øe äÉfGõN ¢üëa-ä
ƒfÉc »∏Y π©°ûe / PÉà°S’Gh ƒfÉc õjõ©dG óÑY øH QóH / PÉà°S’G
øe πc IQGOE’G ¢ù∏› ‘ É¡∏ãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 593,980 ≠∏ÑÃ ójÈà∏d πeGõdG ácô°T øe ∞««µJ äGóMh AGô°T-ç
πeGõdG ˆG óÑY øH ÖjOCG /PÉà°SC’Gh πeGõdG ˆG óÑY øH ódÉN /PÉà°S’G
∫ÉjQ 524,878 ≠∏ÑÃ IOhóëŸG á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG áfÉ«°Uh ¢üëØd πeGõdG ácô°T øe áfÉ«°Uh ¢üëa äÉeóN-ê
. πeGõdG ˆG óÑY øH ÖjOCG /PÉà°SC’Gh πeGõdG ˆG óÑY øH ódÉN /PÉà°S’G øe πc IQGOE’G ¢ù∏› ‘ É¡∏ãÁh …Oƒ©°S
øe πc IQGOE’G ¢ù∏› ‘ É¡∏ãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3,458 ≠∏ÑÃ á°†HÉ≤dG πeGõdG áYƒª› øe QÉ«Z ™£b AGô°T-ì
. πeGõdG ˆG óÑY øH ÖjOCG /PÉà°SC’Gh πeGõdG ˆG óÑY øH ódÉN /PÉà°S’G
Ω2014/12/31 »`a á`«¡àæŸG á`«dÉŸG á`æ°ùdG ∫ÓN º¡FGOCG øY IQGOC’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGô`HEG-5
ΩÉ©∏d ácô°ûdG ∫ÉªYCG á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ùë∏d ™LGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
. ájƒæ°S ™HôdGh ájƒæ°ùdG º¡HÉ©JCG ójó–h Ω2015 ‹ÉŸG
Ω2015/11/12 øe Ak GóàHEG IójóL IQhód IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfEG-7
: »∏jÉe ¤EG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ájÉæY ¬Lƒf ¿CG Oƒf Gòd
∫Éª°SCGQ øe πbC’G ≈∏Y (%50) ¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY Qƒ°†M ƒg á«©ª÷G OÉ≤©fE’ ΩRÓdG ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG-1
. ácô°ûdG
hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG √Qƒ°†M Qò©àj øŸ Rƒéj -2
øª°†àj ¿CGh kÉ«£N ¿ƒµj ¿CG π«cƒàdG áë°üd •Î°ûjh ,É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG
∑ƒæÑdG hCG ÉgGóME’ kÉÑ°ùàæe ºgÉ°ùŸG ¿Éc GPEG á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG ±ô¨dG øe kÉbó°üe ¿ƒµj ¿CGh kÉ«YÉHQ π«cƒdG º°SEG
π°Sôj ¿CG ≈∏Y ,≥aôŸG êPƒªæ∏d É≤ah á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ióMEG hCG ºgÉ°ùŸG πªY á¡L hCG ájOƒ©°ùdG
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dPh á«©ª÷G OÉ≤©fEG ïjQÉJ øe πbC’G ≈∏Y πªY ΩÉjCG áKÓK πÑb ácô°ûdG ô≤e ¤EG π«cƒàdG
31471 ΩÉeódG 3139 Ü.¢U ,™jô°ùdG ÈÿG ΩÉeódG ≥jôW - ∑QÉH ¢ùfõ«H π«Jƒaƒf , ∫ƒfÉã«ŸG äÉ«FÉª«c ácô°T
. IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S : ájÉæY
´ÉªàLE’G óYƒe πÑb Ghô°†ëj ¿CG º¡«∏cƒe øY áHÉ«f hCG º¡°ùØfCG øY ádÉ°UCG Qƒ°†◊G ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y-3
. á«°üî°ûdG º¡JÉjƒg º¡©eh Qƒ°†◊G ∞°ûµH º¡FÉª°SG ó«≤d πbC’G ≈∏Y áYÉ°ùH
π«cƒJ êPƒ‰
ïjQÉJh.............. øe IQOÉ°U ................... ºbQ ájƒ¡dG ÖLƒÃ √ÉfOCG ™bƒŸG ..................... /ºgÉ°ùŸG ÉfCG
/ºgÉ°ùŸG â∏ch ób º¡°S ......... Oó©d ∂dÉŸGh ∫ƒfÉã«ŸG äÉ«FÉª«c ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh ,`g..../../..
ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh ,............. ºbQ Êóe πé°S .................
ácô°ûd ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ácô°ûdG ÜÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH
á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ Ω2015/04/22 ≥aGƒŸG ``g 1436/07/03 AÉ©HQC’G Ωƒj √ó≤Y Qô≤ŸGh ∫ƒfÉã«ŸG äÉ«FÉª«c
≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh ΩÉeódG áæjóÃ ΩÉ````eódG π«Jƒaƒf ¥óæØH Gk ô°üY
ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLEÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc ,´ÉªàLE’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc
.´ÉªàLE’G Gòg π«LCÉJ
..../../.. ‘ QôM
™«bƒàdG ≈∏Y ≥jó°üàd
™«bƒàdG

™jRƒà∏d ™WÉ°ùdG ójó÷G ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
(√Ohó á«dƒÄ°ùe äGP)
â– ΩÉeódG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤eh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) ™jRƒà∏d ™WÉ°ùdG ójó÷G ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j
Éªc ,πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …G ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1430/04/26 ïjQÉJh2051039808 ºbQ
´RÉæàe hG ¬∏LBG hG ¬dÉM äÉeGõàdG hG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hG ∫ƒ°UG ácô°û∏d óLƒj’ áfCÉH AÉcô°ûdG ô≤j
AÉcô°ûdG ΩÉb óbh . á°üàîŸG äÉ¡÷G hG ádhó∏d Ωƒ°SQ hG ÖFGô°V hG IÉcR ájG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y
ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµjGòHh ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áà°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée Öë°ùH
∂dGPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j óbÉe AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh.
IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉHQGôbGh »eÉàN ÜÉ°ùMh á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh. á°UÉÿG º¡dGƒeG ‘
.ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223)
ÊÉãdG ±ô£dG
ìÉeôdG Oƒ©°S ¿Éª«∏°S ≥«aƒJ / ó«°ùdG

AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

∫h’G ±ô£dG
á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ìÉeôdG ácô°T
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áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
á«ªæà∏d á«bô°ûdG ácô°û∏d ¿ƒKÓãdGh øeÉãdG ájOÉ©dG
øeÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàL’G Qƒ°†◊ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe IƒYóH á«ªæà∏d á«bô°ûdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ±ô°ûàj
ô≤Ã Ω2015/04/26 ≥aGƒŸG `g1436/07/07 óMC’G Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ∂dPh ÚªgÉ°ùª∏d ¿ƒKÓãdGh
∫hóL ‘ ô¶æ∏d ÅWÉ°ûdG »M è«∏ÿG ≥jôW ( ÊÉãdG QhódG – CG êôH ) π«îædG êGôHCG ≈æÃ ΩÉeódÉH ácô°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G
: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G
: ¿ƒKÓãdGh øeÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG IÎØdG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ OQh Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
. Ω2014/12/31 ‘ ácô°û∏d ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’G ÜÉ°ùMh á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ≥jó°üàdG-2
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY »LQÉÿG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-4
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á`©LGôŸ , á`©LGôŸG á`æ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe »LQÉN äÉHÉ°ùM ™`LGôe QÉ`«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
. ¬HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d
. ácô°ûdÉH á°UÉÿG áªcƒ◊G áëF’ ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
----π`«cƒJ
ácô°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh ................ºbQ............ ÖLƒÃ √ÉfOCG ™bƒŸG................................./ºgÉ°ùŸG ÉfCG ôbCG
»æfCÉH ..................... ∞JÉg .....................................ÊGƒæY , kÉª¡°S ............. Oó©d ∂∏ŸGh á«ªæà∏d á«bô°ûdG
ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàL’G Qƒ`°†M ‘ ..................... ºbQ Êóe πé°S ................................... ó«°ùdG â∏ch
ô≤Ã Ω2015/04/26 ≥aGƒŸG `g1436/07/07 óMC’G Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG áYÉ°ùdG Égó≤Y Qô≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d ¿ƒKÓãdGh øeÉãdG
âjƒ°üàdG ‘ »æY áHÉ«f , ÅWÉ°ûdG »M è«∏ÿG ≥jôW ( ÊÉãdG QhódG – CG êôH ) π«îædG êGôHCG ≈æÃ ΩÉeódÉH ácô°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G
á≤∏©àŸG äGóæà°ùŸGh ¥GQhC’G áaÉch ÚªgÉ°ùŸG Qƒ°†M πé°S ‘ »æY áHÉ«f ™«bƒàdGh , IQƒcòŸG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y
. ´ÉªàL’G π«LCÉJ ∫ÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc , á«©ª÷ÉH
: áeÉg äÉ¶MÓe
. ácô°ûdÉH kÉØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ Gk ƒ°†Y ¿ƒµj ’ ¿CGh ácô°ûdÉH kÉªgÉ°ùe π«cƒdG ¿ƒµj ¿CG •Î°ûj -1
. á«ª°SQ á¡L øe ábó°üe ádÉcƒdG ¿ƒµJ -2
. ∂æÑdG πÑb øe º¡°SC’G ÜÉ°ùM ó«°UQ hCG º¡°SC’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U ¥ÉaQEG -3
. π«cƒdGh πcƒª∏d á∏FÉ©dG ÎaO hCG ∫GƒMC’G ábÉ£H IQƒ°U ¥ÉaQEG -4
. á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe øe ΩÉjG áKÓK πÑb π«cƒàdG π°UCG π°Sôj -5
31462 ΩÉeódG 7118 Ü . ¢U - á«ªæà∏d á«bô°ûdG ácô°ûdG :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y √ÓYCG ôcP Ée ¤EG áaÉ°VE’ÉH ádÉcƒdG π°SôJ -6
. ( 44 ) ¬∏jƒ– - 03/8099439 ºbQ ∞JÉg ≈∏Y ácô°ûdÉH ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T IQGOEÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SEÓd-7

º```°SE’G
™``«bƒàdG
≥jó`°üàdG

/ / ‘ QôM
á`````Ø°üdG

É¡∏jƒëàH ájOƒ©°ùdG äÉjhÉª«c ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGô`b
áªFÉ≤dG ¬à°ù°SDƒŸ ÚYôa ≈dEG É¡Yhôah ácô°ûdG
`g1425/02/14 ïjQÉJh (2050045329) ºbôH …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG äÉjhÉª«c ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
-: ºgh ΩÉeódG áæjóÃ
(∫hCG ±ôW)
ó«ÑY ˆG óÑY óª QOÉf /ó«°ùdG-1
(ÊÉK ±ôW) »ª«©ædG óªMG ˆG óÑY ¿Éª©f /ó«°ùdG-2
‹G áà°üM πeÉc øY (ÊÉãdG ±ô£dG) »ª«©ædG óªMCG ˆG óÑY ¿Éª©f / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ »∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJE’G »∏Y Gk AÉæH
. ( ∫hC’G ±ô£dG) ó«ÑY ˆG óÑY óª QOÉf É¡ÑMÉ°üd ácÎ°ûŸG RÉ¨dGh §ØædG äÉ«∏ªY õcôe / ∂jô°ûdG
øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SEG ób áfCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , ´hôah ¢ü«NGôJh ¬dÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ
øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµME’ kÉ≤ah Éª¡àaô©Ãh á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG
ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ »àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG »∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f
ˆG óÑY óª QOÉf /ó«```°ùdG ƒg ó```MGh ∂jô°T ‹G É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfEG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG
.áªFÉ≤dG áà°ù°SDƒŸ ÚYôa ¤EG É¡Yhôah ácô°ûdG πjƒëàH ¬d RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg . ó«ÑY

¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe »∏Yh
,,,≥aƒŸG ˆGh

ÊÉãdG ±ô£dG
»ª«©ædG óªMCG ˆG óÑY ¿Éª©f
.....................: ™«bƒàdG

∫h’G ±ô£dG
ó«ÑY ˆG óÑY óª QOÉf
................: ™«bƒàdG

IOhóëŸG á°†jô©dG §HGhôdG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
(IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ájOƒ©°S ácô°T)
…QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG h (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) ácô°T »g h IOhóëŸG á°†jô©dG §HGhôdG ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j
Ωƒ≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH , `g1435/01/18:ïjQÉJh 2051055109 :ºbQ ÈÿG áæjóÃ
¬∏LCG hCG ¬dÉM äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG …CG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CÉH
.á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG
AÉcô°ûdG ¿ƒµj ∂dòH h ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùM πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh
¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j óbÉe AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àe h øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àj h ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób
.á°UÉÿG º¡dGƒeCG ‘ ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG
ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh , »eÉàN ÜÉ°ùMh , á«Ø°üJ ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh
.ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc ,äÉcô°ûdG
:™«bƒàdG
:™«bƒàdG
:™«bƒàdG

:AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ
.ÊÉÑdG ˆG óÑY øH ∞«∏N øH Qƒ°üæe :∫hCG ±ôW
.»Ñ«à©dG ¿hó©°S øH ìÓa øH π°ü«a :ÊÉK ±ôW
.ó«°TôdG óª øH º«gGôHG øH ¥QÉW :ådÉK ±ôW
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اإلعالنات المنوعة

∂∏Á ºgÉ°ùe πµdh , ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 πãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY Qƒ°†M á«©ª÷G √òg OÉ≤©fG áë°üd •Î°ûj ¬fCÉH Éª∏Y
OóëŸG óYƒŸG ‘ ºgQƒ°†M Qò©àj øjòdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôjh , áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLE’ Qƒ°†◊G ≥M º¡°S 20
»ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe) ´ÉªàLE’G Qƒ°†M ≥M º¡d ø‡ ÚªgÉ°ùŸG øe ºgÒZ π«cƒJ ‘ ¿ƒÑZôjh
≈∏Y ¬dÉ°SQEGh , πª©dG á¡L hCG ∑ƒæÑdG óMCG øe hCG ájQÉéàdG áaô¨dG øe ábó°üe áeRÓdG äÓ«cƒàdG ∫É°SQEG (ácô°ûdG
- ájô°UÉædG »M – ΩÉeódG (áYQõŸG ¥Gƒ°SCG) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG 31412 ΩÉeódG 4605 Ü.¢U ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG
hG ádÉ°UCG) ´ÉªàLEÓd ÚªgÉ°ùŸG QÉ°†MEG IQhô°V ™e πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓãH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb ∂dPh ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
0138535940 ± , 0138535775 ä ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓdh , á«°üî°ûdG º¡JÉbÉ£H (ádÉch
,,, »JÉ«– ¢üdÉN Gƒ∏Ñ≤Jh
(¬YQõŸG ¥Gƒ°SCG) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
Oƒ°SC’G ΩRÉM ôgÉe /¢Sóæ¡ŸG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
---π«cƒJ
ÚeÎëŸG
( áYQõŸG ¥Gƒ°SCG ) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG / IOÉ°ùdG
,, ¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
áªgÉ°ùe ácô°T ( áYQõŸG ¥Gƒ°SCG ) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG óMCG »àØ°üHh ( »YÉHôdG º°S’G ) ÉfCG
. ∫ÉŸG ¢SCGQ øe % ( ) ¬àÑ°ùf Ée …CG ( ±ôMC’ÉH º¡°S’G OóY ) ( ΩÉbQC’ÉH º¡°S’G OóY ) Oó©d ∂dÉŸGh ájOƒ©°S
( ) ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ – á«°ùæ÷G …Oƒ©°S – ( »YÉHôdG º°S’G ) / ó«°ùdG / ºgÉ°ùŸG ¢VƒaCG »æfEÉa
Ωƒj ‘ ó≤©æà°S »àdG ( áYQõŸG ¥Gƒ°SCG ) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ájOÉ©dG Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ‘ »∏«ãªàd
¬°VƒØf Éªc , Gk ô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG – ΩÉeódÉH ¿ƒJGÒ°ûdG ¥óæa ‘ Ω2015/4/29 ≥aGƒŸG √1436/7/10 AÉ©HQC’G
∂dòd áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG PÉîJGh ÉæY áHÉ«f É¡«∏Y âjƒ°üàdGh ∫ÉªYC’G ∫hóL OƒæH áaÉc á°ûbÉæeh á°SGQO ‘ ácQÉ°ûŸÉH
.´ÉªàL’G äGAGôL’ áeRÓdG ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh
. ´ÉªàL’G Gòg π«LCÉJ ∫ÉM ‘ ‹ÉàdG ´ÉªàLÓd ¢†jƒØàdG Gòg …ô°ùj Éªc
,, äÉ«ëàdG Ö«WCG ºµdh
............................... : ïjQÉàdG
........................... : ºgÉ°ùŸG ™«bƒJ
.....................: ™«bƒàdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG
. É¡ªàNh á°UÉÿG ºµbGQhCG ≈∏Y π«cƒàdG áYÉÑ£H π°†ØàdG ≈Lôj - 1
. ájQÉéàdG áaô¨dG øe hCG É¡©e ¿ƒ∏eÉ©àJ øjòdG ∑ƒæÑdG óMCG πÑb øe ™«bƒàdG ≥jó°üàH π°†ØàdG ≈Lôj – 2
. á«©ª÷G óYƒe øe πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓK πÑb Éæ«dG π«cƒàdG IOÉYEG ≈Lôj – 3
ΩGÎM’G ∫ƒÑ≤H Gƒ∏°†ØJh

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÊÉ£jÈdG …Oƒ©°ùdG ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏éŸ
ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ¤EG ÊÉ£jÈdG …Oƒ©°ùdG ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› IƒYO ¤EG IQÉ°TE’ÉH
ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) Ω2015 ¢SQÉe 11 ≥aGƒŸG `g1436 ¤hC’G iOÉªL 20 AÉ©HQC’G Ωƒj ô°üY ó©H äó≤Y »àdG ájOÉ©dG
∂æÑ∏d ≥Ñ°S …òdGh ¢VÉjôdÉH …ƒ∏L øH óYÉ°ùe øH õjõ©dGóÑY ÒeC’G ´QÉ°ûH ∂æÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G ô≤e ‘ ∂dPh (iô≤dG
: á«dÉàdG äGQGô≤dG ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe â“ ó≤a , á«∏ëŸG ∞ë°üdÉH ‘ ¬æY ¿ÓYE’G
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN ∂æÑdG äÉWÉ°ûf ¿CÉ°ûH ÚªgÉ°ùŸG ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (1
. Ω2014
ÜÉ°ùMh Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸGh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y ≥jó°üàdG (2
. ïjQÉàdG ∂dP ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G
Èª°ùjO 31 ≈àMh Ω2014 ôjÉæj 1 øe IÎØ∏d º¡JQGOEG ∫ÉªYCG èFÉàf øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG â“ (3
. Ω2014
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1050 √Qóbh ‹ÉªLEÉH ÚªgÉ°ùª∏d ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (4
º¡°SC’G ìÉHQC’ á∏ãªŸGh , IÉcõdG º°üN ó©H º¡°ù∏d äÓ∏g ¢ùªNh óMGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ (1,05) ™bGƒH , …Oƒ©°S
. á«ª°S’G º¡°ùdG áª«b øe 10,50% ∫OÉ©j ÉÃh Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d
á©LGôe º¡d πcƒ«d á©LGôŸG áæ÷ á«°Uƒàd kÉ`≤ah Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (5
. º¡HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°ùdG ™HôdG ôjQÉ≤àdGh , Ω2015 ΩÉ©∏d ∂æÑ∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG
áæª°†ŸGh º¡JQGOEGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áYƒaóŸG äÉ°†jƒ©àdGh äBÉaÉµŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (6
. Ω2014 Èª°ùjO 31 ≈àMh Ω2014 ôjÉæj 1 øe IÎØ∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘
äÉ¡÷G øY IQOÉ°üdG äÉÑ∏£àŸG ™e ≥°ùàj ÉÃ “á©LGôŸG áæ÷” πªY íFGƒdh óYGƒb πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (7
. á«aGô°TE’G
∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏éÃ …ò«ØæJ ÒZ ƒ°†©c , »∏°†ØdG ø°ùëŸGóÑY øH ó©°S / PÉà°SC’G Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (8
¢ù∏éŸG IQhO ájÉ¡f ≈àMh , Ω2014 πjôHCG 1 ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG , ¿Éëª°ùdG øªMôdG óÑY øH óª / PÉà°SCÓd kÉØ∏N
.Ω2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«dÉ◊G
¿ƒ«∏e 15,000 ¤EG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 10,000 øe %50 áÑ°ùæH ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (9
™bGƒH á«fÉ› º¡°SCG QGó°UEGh , »eÉ¶ædG »WÉ«àM’Gh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe AõL á∏ª°SQ ≥jôW øY ∂dP …Oƒ©°S ∫ÉjQ
ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hóJ ájÉ¡f ‘ Éªc ∂æÑdG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d Úª¡°S πµd º¡°S
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 15,000 ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«dh , Ω2015 ¢SQÉe 11 ≥aGƒŸG `g1436 ¤hC’G iOÉªL 20
1,000 ™e áfQÉ≤ŸÉH (º¡°S ¿ƒ«∏e áFÉª°ùªNh ∞dCG) 1,500 ¤EG kÉª°ù≤e (§≤a …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ∞dCG ô°ûY á°ùªN)
. (ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY) ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 º¡°S πc áª«bh á«ª°S’G áª«≤dG ájhÉ°ùàe (º¡°S ¿ƒ«∏e ∞dCG)
∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG ™e ≥aGƒààd »°SÉ°SC’G ∂æÑdG ΩÉ¶f øe (6) ºbQ IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ (10
: »∏j Éªc É¡°üf íÑ°ü«dh
(1,500,000,000) ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ∞dCG ô°ûY á°ùªN (15,000,000,000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SGQ ”
É¡∏c ¿ƒµJh .ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) º¡°S πc áª«bh áª«≤dG ájhÉ°ùàe …ó≤f º¡°S ¿ƒ«∏e áFÉª°ùªNh ∞dCG
πjó©J ‘ ≥◊G ácô°û∏dh , »MGƒædG áaÉc øe äÉeGõàdGh ¥ƒ≤M øe ¬ÑJôJ hCG ¬dƒîJ Éª«a ájhÉ°ùàeh ájó≤fh ájOÉY º¡°SCG
áÑbGôe ΩÉ¶fh äÉcô°ûdG ΩÉ¶fh »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IOQGƒdG ΩÉµMC’G IÉYGôe ™e ¢†«ØîàdÉH hCG IOÉjõdÉH É¡dÉª°SCGQ
.” ∂dP ≈∏Y …ô°ùJ iôNCG íFGƒd hCG áª¶fCG ájCGh ∑ƒæÑdG
. ≥«aƒàdG ‹h ˆGh ... áWÉME’Gh ¬jƒæàdG Ωõd Gòd
IQGOE’G ¢ù∏›
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ájOÉ◊G ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(¬«fó©e) ¿OÉ©ŸG ∂Ñ°Sh ™«æ°üàd á«æWƒdG ácô°û∏d ¿hô°û©dGh
á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IƒYO (¬«fó©e) ¿OÉ©ŸG ∂Ñ°Sh ™«æ°üàd á«æWƒdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
AÉ©HQC’G Ωƒj ∂dPh ¬«YÉæ°üdG π`«Ñ÷G áæjóe »`a ácô°ûdG ô≤Ã Égó≤Y Qô≤ŸGh ,¿hô°û©dGh ájOÉ◊G ájOÉ©dG áeÉ©dG
-: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d Gk ô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ »`a Ω2015/4/15 ≥aGƒŸG `g1436/6/26
. Ω2014 ΩÉ``©d IQGOE’G ¢ù`∏› ô`jô`≤J ≈`∏Y á`≤aGƒŸG-1
‹ÉŸG ΩÉ©∏d ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸGh ácô°ûdG äÉHÉ°ùM »©LGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.Ω2014
…Oƒ©°S ∫ÉjQ (14,056,044^50) ÉgQób ÚªgÉ°ùª∏d ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
á«≤MCG ¿ƒµJ ±ƒ°Sh .º¡°ù∏d á«ª°S’G áª«≤dG øe (%5) πãÁ …òdG h º¡°ù∏d ∫ÉjQ (∞°üf) ™bGƒH Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY
.áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH ∫hGóJ iód ácô°ûdG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d ìÉHQC’G
™bGƒH ∫ÉjQ (600,000) ≠∏Ñe Ω2014 á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ájó≤f ìÉHQCG ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
.ƒ°†Y πµd ∫ÉjQ (100,000)
.Ω2014 ΩÉY ∫ÓN º¡dÉªYCG ø`Y IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-5
:øe πµd
m IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y ‘ Ú«©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.Ω2015/2/9 øe GQÉÑàYEG ¬gõædG ídÉ°U øH ó¡a /¢Sóæ¡ª∏d kÉØ∏N ó°ûjôŸG ≥∏£e øH óªM øH ≥∏£e /¢Sóæ¡ŸG GQÉÑàYEG ó«Ñ©dG ËôµdGóÑY øH ídÉ°U /¢Sóæ¡ŸG π«≤à°ùŸG ƒ°†©dG øe ’k óH »Ñ«à©dG ´QÉ°T øH πaÉf øH ôcÉ°T /¢Sóæ¡ŸG Ω2015/2/9 øe
øe GQÉÑàYEG ¢û«gódG ó«ÑY øH º«gGôHEG /¢Sóæ¡ª∏d kÉØ∏N »Ñ«°ü≤dG øªMôdGóÑY øH ódÉN øH ¿Ghôe /PÉà°SC’G .Ω2015/2/19
GQÉÑàYEG ¿Gó«ª◊G ø°ùëŸGóÑY øH Òª°S /¢Sóæ¡ª∏d kÉØ∏N ⁄É°ùdG øªMôdGóÑY øH õjõ©dGóÑY øH øªMôdGóÑY /¢Sóæ¡ŸG .Ω2015/2/19 øe
äÉHÉ°ù◊G á©LGôe ¤ƒà«d á©LGôŸG á`æ÷ π`Ñb ø`e Úë°TôŸG ø`«H ø`e äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-7
.¬HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ΩÉ©d ácô°û∏d á«eÉàÿG
∂∏Á ºgÉ°ùe πµdh ,∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 πãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY Qƒ°†M á«©ª÷G √òg OÉ≤©fG áë°üd •Î°ûj ¬fCÉH Éª∏Y
OóëŸG óYƒŸG ‘ ºgQƒ°†M Qò©àj øjòdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôjh ,áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàL’ Qƒ°†◊G ≥M º¡°S 20
»ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe) ´ÉªàL’G Qƒ°†M ≥M º¡d ø‡ ÚªgÉ°ùŸG øe ºgÒZ π«cƒJ ‘ ¿ƒÑZôjh
≈∏Y ¬dÉ°SQEGh ,πª©dG á¡L hCG ∑ƒæÑdG óMCG øe hCG ájQÉéàdG áaô¨dG øe ábó°üe áeRÓdG äÓ«cƒàdG ∫É°SQEG (ácô°ûdG
(ádÉch hG ádÉ°UCG) ´ÉªàLÓd ÚªgÉ°ùŸG QÉ°†MEG IQhô°V ™e 31961 á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G 10882 :Ü.¢U ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG
0133588000 : ∞JÉg ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓdh ,á«°üî°ûdG º¡JÉbÉ£H
,,, ≥«aƒàdG ‹h ˆGh
ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏›
π``«cƒJ êPƒ‰
‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SEG hCG /É«YÉHQ º°SC’G) √ÉfOCG ™bƒŸG -----------------/ºgÉ°ùŸG ÉfCG
`g14 / / ïjQÉJh (----------)º`bQ (…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) Ö`LƒÃ (…QÉéàdG É¡∏é°S
â∏ch ó`b º`¡°S ( ) Oó©d ∂dÉŸGh (á«fó©e) ¿OÉ©ŸG ∂Ñ°Sh ™«æ°üàd á«æWƒdG ácô`°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh (
) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG - (»YÉHQ º°SE’G)---------------------- /ºgÉ°ùŸG
‘ »æY Üƒæ«d É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏›
≥aGƒŸG `g1436/6/16 AÉ©HQC’G Ωƒj Égó≤Y Qô≤ŸGh ,¿hô°û©dGh ájOÉ◊G ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M
áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh Ω2015/4/15
.´ÉªàLE’G π«LCÉJ ∫ÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLEÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc ,´ÉªàLE’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh
--------------------:º````°SE’G
/ / ≥aGƒŸG / / ‘ Qô`M
--------------------:™``«bƒàdG
™«bƒàdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG
:á```Ø°üdG
:≥jó°üàdG
-: ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ¤EG áHÉàµdG hCG (218) á∏jƒ– (013/3583831) :¢ùcÉa – (013/3588000) : ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJE’G QÉ°ùØà°SEÓd
info@maadaniyah.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG ÈY hCG ÚªgÉ°ùŸG IQGOEG - 31961 ¬«YÉæ°üdG π«Ñ÷G – 10882 : Ü.¢U

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(áYQõŸG ¥Gƒ°SCG) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d
ÌcCÉa º¡°S 20 ¿ƒµ∏Á øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ( áYQõŸG ¥Gƒ°SCG ) ≥jƒ°ùà∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ƒYój
Ωƒj ‘ ΩÉeódG áæjóÃ ¿ƒJGÒ°ûdG ¥óæØH ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ √OÉ≤©fEG Qô≤ŸG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL á°ûbÉæŸ ∂dPh Gk ô°üY 4 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ Ω 2015/4/29 ≥aGƒŸG `g1436/7/10 AÉ©HQC’G
.Ω2014 ΩÉ©d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG
’k hCG
Ω2014/12/31 ïjQÉàH á«¡àæŸG áæ°ù∏d IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh ácô°ûdG äÉHÉ°ùM »©LGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG

kÉ«fÉK

. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG ≈∏Y á≤aGƒŸG :kÉãdÉK
á©LGôŸ ∂dPh á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe ácô°û∏d äÉHÉ°ùM ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :kÉ©HGQ
¬HÉ©JCG ójó–h Ω2015/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°û∏d ájƒæ°ùdGh á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG
¢üëa êPƒ‰ ‘ áë°Vƒe »g Éªc ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e áØ∏àîŸG äÓeÉ©àdG h Oƒ≤©dG ≈∏Y á≤aGƒŸG :kÉ°ùeÉN
≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH ΩôµdG QGO ºYÉ£e ídÉ°üd ácô°ûdG øe äÉ©«Ñe : Ω2014 ΩÉY ∫ÓN â“ »àdGh äGó«cCÉàdG
‹ÉªLEÉH ájQÉ≤©dG äÉeóî∏d Oƒ°SC’G á°ù°SDƒe ídÉ°üd ácô°ûdG ≈∏Y QÉéjEG ±hô°üe . ∫ÉjQ (776,293)
‹ÉªLEÉH áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d AÉ°†ØdG ádÉch øe ácô°ûdG ídÉ°üd äÉjÎ°ûe . ∫ÉjQ (7,733,336) ≠∏Ñe
‹É```ªLEÉH ájQÉ````éàdG Oƒ`````°SC’G á°ù°SDƒe ø``e ácô``°ûdG í∏``É°üd äÉjô``à°ûe . ∫ÉjQ (3,237,227) ≠∏Ñe
IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d ∫ÉØWC’G áæjR á°ù°SDƒe øe ácô°ûdG ídÉ°üd QÉéjG OGôjG . ∫ÉjQ (2,031,951 ) ≠∏Ñe
(150,000) ≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Oƒ°SC’G á°ù°SDƒe øeh , ∫ÉjQ (249,867) ≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH
ΩRÉM /¢Sóæ¡ŸG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FôH ábÓY äGP √ÓYCG IQƒcòŸG ±GôWC’G ™«ªL QÉÑàYÉH ∂dPh . ∫ÉjQ
≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH IOhóëŸG á«Ñ£dG äÉeóî∏d AGhódG ácô°T øe ácô°ûdG ídÉ°üd äÉjô``à°ûe , Oƒ°SC’G õFÉa
¬fCG kÉª∏Y , »©«Ñ°ùdG êGôØdG ó©°S óª / IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y É¡°SCGôj »àdGh ∫ÉjQ ( 5,438,847 )
.äÓeÉ©àdG √òg ‘ á«∏«°†ØJ •hô°T óLƒJ’
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≈∏Y ΩÉjCG áKÓK πÑb ä’ÉcƒdG π°üJ ¿CG ≈∏Yh ,¬æY áHÉ«f É¡JQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†M ‘
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ´ÉªàL’G óYƒe øe πbC’G
011/2884641 : ¢ùcÉa 111 /109/108 ¬∏«°UƒJ 011/ 2884400: ∞JÉg 11443 : ¢VÉjôdG 10667 : Ü ¢U
ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T äÉbÓY º°ùb
IQGOE’G ¢ù∏›
( πª©dG á¡L / ∑ƒæÑdG óMG / ájQÉéàdG áaô¨dG ) á«dÉàdG äÉ¡÷G óMG øe ä’ÉcƒdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG πeCÉf -: á¶MÓe
.º¡°SC’G á«µ∏e äÉÑKG hCG º¡°SC’G IOÉ¡°T øe √Qƒ°U ™e á∏FÉ©dG ÎaO hCG ájƒ¡dG ábÉ£H øe √Qƒ°U ¥ÉaQEGh
π`«cƒJ êPƒª`f
k
ácô°ûdG º°SG hCG / É«YÉHQ º°S’G ………………………………………….…… ºgÉ°ùŸG ÉfCG
…QÉéàdG É¡∏é°S ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG
`g14 / / ïjQÉJh (
) ºbQ (
) ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG
…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG
º¡°S (
) Oó©d ∂dÉŸGh ………………………………… ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
kÉ«YÉHQ º°S’G ......………………………………………………… / ºgÉ°ùŸG â∏ch ób
»ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YEG ÒZ øe ƒgh) (
) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG
á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ( É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG
Ω2015/4/6 ≥aGƒŸG `g1436/6/17 ÚæK’G Ωƒj ‘ Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d ¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG
ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh
. ´ÉªàLE’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLEÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc . ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh
/ ≥jó°üàdG
/ áØ°üdG
/ ™«bƒàdG
/ º°S’G
`g1436 / / ‘ QôM

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(ƒcOGRÉL) á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°ûd ¿hô°û©dGh á«fÉãdG

Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO (ƒcOGRÉL) á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
Gk ô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ ÉgOÉ≤©fG Qô≤ŸGh ¿hô°û©dGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG
: »JB’G ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ¿GRÉL áæjóÃ `g1436/07/03 ≥aGƒŸGh Ω2015/04/22 AÉ©HQC’G Ωƒj
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d πNódG áªFÉbh ‹ÉŸG õcôŸG áªFÉbh ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ÖbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
. Ω2014/12/31
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-3
áæ÷ É¡JóYCG »àdG í«°TÎdG áªFÉb Ö°ùM ¬HÉ©JCG ójó–h Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ÖbGôe QÉ«àNG-4
. á©LGôŸG
IOÉŸG ≈∏Y Gk OÉªàYG ∂dPh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ‘ Ω2014/6/30 ≈àM áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG ∫ÉØbCG ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
. áªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (126)
¢ü«NÎdGh Ω2014 ΩÉY ‘ ∫Éà«HÉc â«LƒL ¤hC’G á«dÉŸG áWÉ°SƒdG ácô°T ™e QÉªãà°S’G ßaÉ Oƒ≤Y ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
ôgƒL ódÉN / PÉà°SC’Gh ó«°TôdG øªMôdGóÑY õjõ©dGóÑY / PÉà°SC’G IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe πc ¿C’ ∂dPh ΩOÉb ΩÉ©d É¡H
. â«LƒL ¤hC’G á«dÉŸG áWÉ°SƒdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏éÃ AÉ°†YCG kÉ°†jCG ¢ù«ªÿG óªM ¿ÉfóY / PÉà°SC’Gh ôgƒ÷G
≥jôW øY ´ÉªàL’G Qƒ°†M ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ≈∏Y õFÉM ºgÉ°ùe πµd ≥ëj ¬fCG ¤EG ÚªgÉ°ùŸG / IOÉ°ùdG ájÉæY ¬Lƒfh
πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG ºgÉ°ùe áHÉfEG hCG ádÉ°UC’G
. ¬æY áHÉ«f É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†◊ É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa
π«cƒàdG π°UCG π°üj ¿CG Öéjh (∑ƒæÑdG óMCG øe hCG ájQÉéàdG áaô¨dG) øe kÉbó°üe ¿ƒµj ¿CG π«cƒàdG áë°üd •Î°ûjh
ΩÉjCG áKÓãH á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe πÑb ácô°ûdG ¤EG º¡°SC’G IOÉ¡°T øe IQƒ°Uh (π«cƒdGh πcƒŸG) ábÉ£H øe IQƒ°Uh
øY óMGh ºgÉ°ùŸ IQOÉ°üdG äÓ«cƒàdG ‘ º¡°SC’G áª«b ójõJ ’ ¿CG Öéjh ¢ùcÉØdG hCG π«cƒàdG IQƒ°U πÑ≤J ’h .πbC’G ≈∏Y
: ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dPh ¬Jô°SCG OGôaCGh ºgÉ°ùe øe Gk QOÉ°U π«cƒàdG øµj ⁄ Ée ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%5)
¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùe Qƒ°†M ƒg á«©ª÷G OÉ≤©f’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CÉH kÉª∏Y . (ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T) ¿GRÉL 127 Ü.¢U
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50
---------π«cƒàdG êPƒ‰
(ƒcOGRÉL) á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°T / IOÉ°ùdG
... ¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
√ÉfOCG ™bƒŸG ....................................... / ºgÉ°ùŸG ÉfCG ôbCG
(…QÉéàdG É¡∏é°S ‘ Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG /É«YÉHQ º°S’G)
`g / / ïjQÉàH .................... øe IQOÉ°üdG............................... ºbQ ábÉ£H ÖLƒÃ
(…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG )
. kÉª¡°S (.................) Oó©d ∂dÉŸG (...................) ºbQ ºgÉ°ùe ácô°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
.......................... ºbQ ∞JÉg........................... …ójÈdG õeôdG ...................... : Ü.¢U ÊGƒæYh
(É«YÉHQ º°S’G) ............................................./ ºgÉ°ùŸG »æY â∏ch ób »æfCÉH
`g / / ïjQÉàH ....................... øe IQOÉ°U...................................... ºbQ ábÉ£H πªëjh
É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh
Ωƒj ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ Égó≤Y Qô≤ŸGh ¿hô°û©dGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d
≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f ∫ÉªYC’G ∫hGóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh `g1436/07/03 ≥aGƒŸG Ω2015/04/22 AÉ©HQC’G
π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc . ´ÉªàL’G AGôLE’ áeRÓdG ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc
. π«cƒàdG Gòg ≈∏Y ™«bƒàdÉH âªb ó≤a ∂dP ≈∏Y GOÉæà°SGh ´ÉªàL’G
,,, ≥aƒŸG ˆGh
Ω2015/ / ≥aGƒŸG `g1436/ / ‘ QôM
........................../ áØ°üdG ....................................... / º°S’G
........................ / ≥jó°üàdG ....................................../ ™«bƒàdG
` 249 á∏jƒ– 0173222162 ∞JÉg 127 : Ü.¢U ¿GRÉL / ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T º°ùb ` á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°T
0173222357 : ¢ùcÉa
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ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG õfÉ«dCG ácô°T IQGOEG ¢ù∏éŸ
Ak É°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG ¿PEÉH ó≤©à°S »àdGh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO
≈æÑÃ ™bGƒdG ∫h’G QhódG ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG ô≤e ‘ (Ω2015/04/30) ≥aGƒŸG `g1436/07/11 ¢ù«ªÿG Ωƒj øe
:á«dÉàdG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh ¢VÉjôdG áæjóÃ –õ∏ŸG – è«∏ÿG ô°ùL Üôb – ¢üjôN ≥jôW – …QÉéàdG IƒØ°üdG
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.á«dÉŸG áæ°ùdG ¢ùØf øY ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ≈∏Yh Ω2014/12/31 ‘ Éªc ácô°û∏d á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y ≥jó°üàdG-2
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
IÎØ∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ áæª°†ŸGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ä’óÑdGh äÉ°†jƒ©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ≈àMh Ω2014 ôjÉæj 1 øe
.Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-5
ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ á«∏NGódG á`©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.º¡HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°ùdG ™HQ äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG
¬≤M á°SQÉ‡h ÚªgÉ°ùª∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ≥M (ÌcCÉa kÉª¡°S ¿hô°ûY ∂∏àÁ) ºgÉ°ùe πµd ≥ëj ¬fCÉH Éª∏Y
»ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe Gk ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY Ö«æj ¿CG ‘ ≥◊G ¬dh ,º¡°S πµd äƒ°U ¢SÉ°SCG ≈∏Y âjƒ°üàdÉH
:É¡H ±Î©e á¡L øe É¡«∏Y ¥ó°üe á«£N ádÉch ÖLƒÃ Qƒ°†◊G ‘ ácô°ûdG
.ájQÉÑàYG á°ù°SDƒe hCG ácô°T ºgÉ°ùª∏d ¿Éc GPEG ∫É◊G ∂dòch ÉgóMC’ ÉÑ°ùàæe ºgÉ°ùŸG ¿Éc ≈àe á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG ±ô¨dG.¥ó°üŸG ∂æÑdG iód ÜÉ°ùM πcƒª∏d ¿ƒµj ¿CG á£jô°T ájOƒ©°ùdG ∑ƒæÑdG.π«cƒàdG ‘ ÖZGôdG ºgÉ°ùŸG É¡«a πª©j »àdG á¡÷G.á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ióMEG– è«∏ÿG ô°ùL Üôb – ¢üjôN ≥jôW – …QÉéàdG IƒØ°üdG ≈æÑÃ ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôª∏d ä’ÉcƒdG ∂∏J º∏°ùJ ¿CG ≈∏Y
¢ù∏› ô°S ÚeCG Öàµe hCG 011/8749799 ºbQ ¢ùcÉa 11481 ¢VÉjôdG 3540 ºbQ ójôH ¥hóæ°U ¢VÉjôdG áæjóÃ –õ∏ŸG
É¡àë°U øe ócCÉàdGh ä’ÉcƒdG Rôa ºàj å«M ´ÉªàL’G óYƒe øe ΩÉjCG áKÓK πÑb 011/4037261 ºbQ ¢ùcÉØdG IQGOE’G
.IQGRƒdG º«ª©J Ö°ùM IQÉéàdG IQGRh Ühóæe á£°SGƒH
ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh ,IQó°üŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %50 ƒg áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh
ábÉ£H ¤EG áaÉ°VE’ÉH (óLh ¿EG ¬«∏cƒÃh) ¬H á°UÉÿG º¡°SC’G á«µ∏e âÑãj Ée ¬©e Öë£°üj ¿CG ´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ ÖZôj
.( áeÉbE’G / ájƒ¡dG )
™e .π«é°ùàdG äGAGôLEG AÉ¡fE’ ±Éc âbƒH OóëŸG óYƒŸG πÑb ´ÉªàL’G ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj Éªc
∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y âjƒ°üàdGh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M á«¨H º¡°SC’G äÉ©jÉÑe π«é°ùàd óYƒe ôNBG ¿CÉH º∏©dG
.(Ω2015/04/ 29) ≥aGƒŸG ``g1436/07/10 AÉ©HQ’G Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ƒg
≥«aƒàdG ‹h ˆGh
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG õfÉ«dG ácô°T
--------------------------------------------π`«cƒJ êPƒ‰
πé°ùdG ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG É«YÉHQ º°S’G)
/ºgÉ°ùŸG ÉfCG
`g14 / / ïjQÉJh
ºbQ (áeÉbE’G ábÉ£H / …QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG , (…QÉéàdG
/ ºgÉ°ùŸG â∏ch ób º¡°S (
) Oó©d ∂dÉŸGh ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«°ùfôØdG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh)
ºbQ (…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) (É«YÉHQ º°S’G)
ácô°û∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d (É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG
‘ (Ω2015/ 04 / 30 ) ≥aGƒŸG `g1436/07 /11 ¢ù«ªÿG Ωƒj øe Ak É°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG ¿PEÉH Égó≤Y Qô≤ŸGh
–õ∏ŸG – è«∏ÿG ô°ùL Üôb – ¢üjôN ≥jôW – …QÉéàdG IƒØ°üdG ≈æÑÃ ™bGƒdG ∫h’G QhódG ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG ô≤e
ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ≥«KƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¢VÉjôdG áæjóÃ
.´ÉªàL’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc ,´ÉªàL’G AGôLE’ áeRÓdGh
≥jó°üàdG
/
/ ‘ QôM
:áØ°üdG
:™«bƒàdG
:º°S’G

á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
( ƒµàHÉ°S ) »YÉª÷G π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ¿ƒKÓãdGh
øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M IƒYO ƒµàHÉ°S - »YÉª÷G π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
ÚæK’G Ωƒj øe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ΩÉ`“ ‘ ” ¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG” á`jOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S
QhódG ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW á«fhÉ©àdG êGôHCG – ∫hGóàd »eÓYE’G õcôŸÉH ∂dPh ,Ω2015/4/6 ≥aGƒª`dG `g1436/6/17
: »gh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóŸGQƒeC’G ‘ ô¶æ∏d ∂dPh, ¢VÉjôdG É«∏©dG »M (LG) »∏Ø°ùdG »°VQC’G
. Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤àH OQh Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
. Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
(0^75) ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCG ∫ÉjQ (93^750^000) ≠∏Ñe ™jRƒJ ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG º¡°S’ ÚµdÉŸG ÚªgÉ°ùª∏d ìÉHQC’G á«≤MCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%7^5) áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
. á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj
(0^50) ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCG ∫ÉjQ (62^500^000) ≠∏Ñe ™jRƒJ ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
á«≤MCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y IQƒæŸG áæjóŸG ¢VQCG ™«H ¢†jƒ©J øe á«dÉª°SCGôdG ìÉHQC’G øe ∂dPh (%5) áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
. á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG º¡°S’ ÚµdÉŸG ÚªgÉ°ùª∏d ìÉHQC’G
™bGƒH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ICÉaÉµe . (∫ÉjQ ∞dCG áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e) ∫ÉjQ 1^800^000 ≠∏Ñe ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
. ΩÉ¶ædG Ö°ùM Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ƒ°†Y πµd ∫ÉjQ ∞dBG 200
¬dÉªYCG CGóÑj äGƒæ°S çÓK IóŸ ójó÷G IQGOE’G ¢ù∏éÃ ¢UÉÿG ´É£≤dG »∏ã‡ AÉ°†YCG á°ùªN QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.(»ªcGôJ âjƒ°üàdG ¿ƒµj ±ƒ°S) , Ω2016/01/01 øe Gk QÉÑàYEG
. Ω2014/12/31 »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-7
‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ ∂dPh á©LGôŸG áæ÷ í«°TôJ Ö°ùM äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe QÉ«àNEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-8
. ¬HÉ©JCG ójó–h Ω2016 ΩÉ©d ∫hC’G ™HôdGh , Ω2015 ΩÉ©d ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015
¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ÚªgÉ°ùŸG øe ºgÒZ π«cƒJ Qƒ°†◊G º¡«∏Y Qò©àj øjòdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M øe »Lôjh
Rƒéj ’ ¬fCÉH Éª∏Y √ÉfOCG ¬°üf ÚÑŸG π«cƒàdG ÖLƒÃ ´ÉªàL’G ‘ π«ãªà∏d ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á ø‡ IQGO’G
É¡HÉ°ù◊ …QGOG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸGhCG ácô°ûdG »ØXƒe øe ôNG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d
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اإلعالنات المنوعة

≈∏Y ΩÉjCG áKÓK πÑb ä’ÉcƒdG π°üJ ¿CG ≈∏Yh ,¬æY áHÉ«f É¡JQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†M ‘
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ´ÉªàL’G óYƒe øe πbC’G
011/2884641 : ¢ùcÉa 111 /109/108 ¬∏«°UƒJ 011/ 2884400: ∞JÉg 11443 : ¢VÉjôdG 10667 : Ü ¢U
ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T äÉbÓY º°ùb
IQGOE’G ¢ù∏›
( πª©dG á¡L / ∑ƒæÑdG óMG / ájQÉéàdG áaô¨dG ) á«dÉàdG äÉ¡÷G óMG øe ä’ÉcƒdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG πeCÉf -: á¶MÓe
.º¡°SC’G á«µ∏e äÉÑKG hCG º¡°SC’G IOÉ¡°T øe √Qƒ°U ™e á∏FÉ©dG ÎaO hCG ájƒ¡dG ábÉ£H øe √Qƒ°U ¥ÉaQEGh
π`«cƒJ êPƒª`f
ácô°ûdG º°SG hCG / kÉ«YÉHQ º°S’G ………………………………………….…… ºgÉ°ùŸG ÉfCG
…QÉéàdG É¡∏é°S ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG
`g14 / / ïjQÉJh (
) ºbQ (
) ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG
…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG
º¡°S (
) Oó©d ∂dÉŸGh ………………………………… ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
kÉ«YÉHQ º°S’G ......………………………………………………… / ºgÉ°ùŸG â∏ch ób
»ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YEG ÒZ øe ƒgh) (
) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG
á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ( É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG
Ω2015/4/6 ≥aGƒŸG `g1436/6/17 ÚæK’G Ωƒj ‘ Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d ¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG
ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh
. ´ÉªàLE’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLEÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc . ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh
/ ≥jó°üàdG
/ áØ°üdG
/ ™«bƒàdG
/ º°S’G
`g1436 / / ‘ QôM

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(ƒcOGRÉL) á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°ûd ¿hô°û©dGh á«fÉãdG

Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO (ƒcOGRÉL) á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
Gk ô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ ÉgOÉ≤©fG Qô≤ŸGh ¿hô°û©dGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG
: »JB’G ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ¿GRÉL áæjóÃ `g1436/07/03 ≥aGƒŸGh Ω2015/04/22 AÉ©HQC’G Ωƒj
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d πNódG áªFÉbh ‹ÉŸG õcôŸG áªFÉbh ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ÖbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
. Ω2014/12/31
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-3
áæ÷ É¡JóYCG »àdG í«°TÎdG áªFÉb Ö°ùM ¬HÉ©JCG ójó–h Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ÖbGôe QÉ«àNG-4
. á©LGôŸG
IOÉŸG ≈∏Y Gk OÉªàYG ∂dPh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ‘ Ω2014/6/30 ≈àM áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG ∫ÉØbCG ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
. áªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (126)
¢ü«NÎdGh Ω2014 ΩÉY ‘ ∫Éà«HÉc â«LƒL ¤hC’G á«dÉŸG áWÉ°SƒdG ácô°T ™e QÉªãà°S’G ßaÉ Oƒ≤Y ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
ôgƒL ódÉN / PÉà°SC’Gh ó«°TôdG øªMôdGóÑY õjõ©dGóÑY / PÉà°SC’G IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe πc ¿C’ ∂dPh ΩOÉb ΩÉ©d É¡H
. â«LƒL ¤hC’G á«dÉŸG áWÉ°SƒdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏éÃ AÉ°†YCG kÉ°†jCG ¢ù«ªÿG óªM ¿ÉfóY / PÉà°SC’Gh ôgƒ÷G
≥jôW øY ´ÉªàL’G Qƒ°†M ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ≈∏Y õFÉM ºgÉ°ùe πµd ≥ëj ¬fCG ¤EG ÚªgÉ°ùŸG / IOÉ°ùdG ájÉæY ¬Lƒfh
πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG ºgÉ°ùe áHÉfEG hCG ádÉ°UC’G
. ¬æY áHÉ«f É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†◊ É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa
π«cƒàdG π°UCG π°üj ¿CG Öéjh (∑ƒæÑdG óMCG øe hCG ájQÉéàdG áaô¨dG) øe kÉbó°üe ¿ƒµj ¿CG π«cƒàdG áë°üd •Î°ûjh
ΩÉjCG áKÓãH á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe πÑb ácô°ûdG ¤EG º¡°SC’G IOÉ¡°T øe IQƒ°Uh (π«cƒdGh πcƒŸG) ábÉ£H øe IQƒ°Uh
øY óMGh ºgÉ°ùŸ IQOÉ°üdG äÓ«cƒàdG ‘ º¡°SC’G áª«b ójõJ ’ ¿CG Öéjh ¢ùcÉØdG hCG π«cƒàdG IQƒ°U πÑ≤J ’h .πbC’G ≈∏Y
: ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dPh ¬Jô°SCG OGôaCGh ºgÉ°ùe øe Gk QOÉ°U π«cƒàdG øµj ⁄ Ée ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%5)
¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùe Qƒ°†M ƒg á«©ª÷G OÉ≤©f’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CÉH kÉª∏Y . (ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T) ¿GRÉL 127 Ü.¢U
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50
---------π«cƒàdG êPƒ‰
(ƒcOGRÉL) á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°T / IOÉ°ùdG
... ¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
√ÉfOCG ™bƒŸG ....................................... / ºgÉ°ùŸG ÉfCG ôbCG
(…QÉéàdG É¡∏é°S ‘ Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG /É«YÉHQ º°S’G)
`g / / ïjQÉàH .................... øe IQOÉ°üdG............................... ºbQ ábÉ£H ÖLƒÃ
(…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG )
. kÉª¡°S (.................) Oó©d ∂dÉŸG (...................) ºbQ ºgÉ°ùe ácô°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
.......................... ºbQ ∞JÉg........................... …ójÈdG õeôdG ...................... : Ü.¢U ÊGƒæYh
(É«YÉHQ º°S’G) ............................................./ ºgÉ°ùŸG »æY â∏ch ób »æfCÉH
`g / / ïjQÉàH ....................... øe IQOÉ°U...................................... ºbQ ábÉ£H πªëjh
É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh
Ωƒj ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ Égó≤Y Qô≤ŸGh ¿hô°û©dGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d
≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f ∫ÉªYC’G ∫hGóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh `g1436/07/03 ≥aGƒŸG Ω2015/04/22 AÉ©HQC’G
π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc . ´ÉªàL’G AGôLE’ áeRÓdG ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc
. π«cƒàdG Gòg ≈∏Y ™«bƒàdÉH âªb ó≤a ∂dP ≈∏Y GOÉæà°SGh ´ÉªàL’G
,,, ≥aƒŸG ˆGh
Ω2015/ / ≥aGƒŸG `g1436/ / ‘ QôM
........................../ áØ°üdG ....................................... / º°S’G
........................ / ≥jó°üàdG ....................................../ ™«bƒàdG
` 249 á∏jƒ– 0173222162 ∞JÉg 127 : Ü.¢U ¿GRÉL / ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T º°ùb ` á«ªæà∏d ¿GRÉL ácô°T
0173222357 : ¢ùcÉa
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ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG õfÉ«dCG ácô°T IQGOEG ¢ù∏éŸ
Ak É°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG ¿PEÉH ó≤©à°S »àdGh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO
≈æÑÃ ™bGƒdG ∫h’G QhódG ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG ô≤e ‘ (Ω2015/04/30) ≥aGƒŸG `g1436/07/11 ¢ù«ªÿG Ωƒj øe
:á«dÉàdG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh ¢VÉjôdG áæjóÃ –õ∏ŸG – è«∏ÿG ô°ùL Üôb – ¢üjôN ≥jôW – …QÉéàdG IƒØ°üdG
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.á«dÉŸG áæ°ùdG ¢ùØf øY ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ≈∏Yh Ω2014/12/31 ‘ Éªc ácô°û∏d á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y ≥jó°üàdG-2
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
IÎØ∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ áæª°†ŸGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ä’óÑdGh äÉ°†jƒ©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ≈àMh Ω2014 ôjÉæj 1 øe
.Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-5
ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ á«∏NGódG á`©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.º¡HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°ùdG ™HQ äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG
¬≤M á°SQÉ‡h ÚªgÉ°ùª∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ≥M (ÌcCÉa kÉª¡°S ¿hô°ûY ∂∏àÁ) ºgÉ°ùe πµd ≥ëj ¬fCÉH Éª∏Y
»ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe Gk ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY Ö«æj ¿CG ‘ ≥◊G ¬dh ,º¡°S πµd äƒ°U ¢SÉ°SCG ≈∏Y âjƒ°üàdÉH
:É¡H ±Î©e á¡L øe É¡«∏Y ¥ó°üe á«£N ádÉch ÖLƒÃ Qƒ°†◊G ‘ ácô°ûdG
.ájQÉÑàYG á°ù°SDƒe hCG ácô°T ºgÉ°ùª∏d ¿Éc GPEG ∫É◊G ∂dòch ÉgóMC’ ÉÑ°ùàæe ºgÉ°ùŸG ¿Éc ≈àe á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG ±ô¨dG.¥ó°üŸG ∂æÑdG iód ÜÉ°ùM πcƒª∏d ¿ƒµj ¿CG á£jô°T ájOƒ©°ùdG ∑ƒæÑdG.π«cƒàdG ‘ ÖZGôdG ºgÉ°ùŸG É¡«a πª©j »àdG á¡÷G.á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ióMEG– è«∏ÿG ô°ùL Üôb – ¢üjôN ≥jôW – …QÉéàdG IƒØ°üdG ≈æÑÃ ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôª∏d ä’ÉcƒdG ∂∏J º∏°ùJ ¿CG ≈∏Y
¢ù∏› ô°S ÚeCG Öàµe hCG 011/8749799 ºbQ ¢ùcÉa 11481 ¢VÉjôdG 3540 ºbQ ójôH ¥hóæ°U ¢VÉjôdG áæjóÃ –õ∏ŸG
É¡àë°U øe ócCÉàdGh ä’ÉcƒdG Rôa ºàj å«M ´ÉªàL’G óYƒe øe ΩÉjCG áKÓK πÑb 011/4037261 ºbQ ¢ùcÉØdG IQGOE’G
.IQGRƒdG º«ª©J Ö°ùM IQÉéàdG IQGRh Ühóæe á£°SGƒH
ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh ,IQó°üŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %50 ƒg áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh
ábÉ£H ¤EG áaÉ°VE’ÉH (óLh ¿EG ¬«∏cƒÃh) ¬H á°UÉÿG º¡°SC’G á«µ∏e âÑãj Ée ¬©e Öë£°üj ¿CG ´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ ÖZôj
.( áeÉbE’G / ájƒ¡dG )
™e .π«é°ùàdG äGAGôLEG AÉ¡fE’ ±Éc âbƒH OóëŸG óYƒŸG πÑb ´ÉªàL’G ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj Éªc
∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y âjƒ°üàdGh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M á«¨H º¡°SC’G äÉ©jÉÑe π«é°ùàd óYƒe ôNBG ¿CÉH º∏©dG
.(Ω2015/04/ 29) ≥aGƒŸG ``g1436/07/10 AÉ©HQ’G Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ƒg
≥«aƒàdG ‹h ˆGh
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG õfÉ«dG ácô°T
--------------------------------------------π`«cƒJ êPƒ‰
πé°ùdG ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG É«YÉHQ º°S’G)
/ºgÉ°ùŸG ÉfCG
`g14 / / ïjQÉJh
ºbQ (áeÉbE’G ábÉ£H / …QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG , (…QÉéàdG
/ ºgÉ°ùŸG â∏ch ób º¡°S (
) Oó©d ∂dÉŸGh ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«°ùfôØdG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh)
ºbQ (…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) (É«YÉHQ º°S’G)
ácô°û∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d (É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG
‘ (Ω2015/ 04 / 30 ) ≥aGƒŸG `g1436/07 /11 ¢ù«ªÿG Ωƒj øe Ak É°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG ¿PEÉH Égó≤Y Qô≤ŸGh
–õ∏ŸG – è«∏ÿG ô°ùL Üôb – ¢üjôN ≥jôW – …QÉéàdG IƒØ°üdG ≈æÑÃ ™bGƒdG ∫h’G QhódG ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG ô≤e
ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ≥«KƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¢VÉjôdG áæjóÃ
.´ÉªàL’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc ,´ÉªàL’G AGôLE’ áeRÓdGh
≥jó°üàdG
/
/ ‘ QôM
:áØ°üdG
:™«bƒàdG
:º°S’G

á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
( ƒµàHÉ°S ) »YÉª÷G π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ¿ƒKÓãdGh
øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M IƒYO ƒµàHÉ°S - »YÉª÷G π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
ÚæK’G Ωƒj øe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ΩÉ`“ ‘ ” ¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG” á`jOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S
QhódG ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW á«fhÉ©àdG êGôHCG – ∫hGóàd »eÓYE’G õcôŸÉH ∂dPh ,Ω2015/4/6 ≥aGƒª`dG `g1436/6/17
: »gh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóŸGQƒeC’G ‘ ô¶æ∏d ∂dPh, ¢VÉjôdG É«∏©dG »M (LG) »∏Ø°ùdG »°VQC’G
. Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤àH OQh Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
. Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
(0^75) ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCG ∫ÉjQ (93^750^000) ≠∏Ñe ™jRƒJ ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG º¡°S’ ÚµdÉŸG ÚªgÉ°ùª∏d ìÉHQC’G á«≤MCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%7^5) áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
. á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj
(0^50) ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCG ∫ÉjQ (62^500^000) ≠∏Ñe ™jRƒJ ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
á«≤MCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y IQƒæŸG áæjóŸG ¢VQCG ™«H ¢†jƒ©J øe á«dÉª°SCGôdG ìÉHQC’G øe ∂dPh (%5) áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
. á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG º¡°S’ ÚµdÉŸG ÚªgÉ°ùª∏d ìÉHQC’G
™bGƒH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ICÉaÉµe . (∫ÉjQ ∞dCG áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e) ∫ÉjQ 1^800^000 ≠∏Ñe ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
. ΩÉ¶ædG Ö°ùM Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ƒ°†Y πµd ∫ÉjQ ∞dBG 200
¬dÉªYCG CGóÑj äGƒæ°S çÓK IóŸ ójó÷G IQGOE’G ¢ù∏éÃ ¢UÉÿG ´É£≤dG »∏ã‡ AÉ°†YCG á°ùªN QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.(»ªcGôJ âjƒ°üàdG ¿ƒµj ±ƒ°S) , Ω2016/01/01 øe Gk QÉÑàYEG
. Ω2014/12/31 »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-7
‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ ∂dPh á©LGôŸG áæ÷ í«°TôJ Ö°ùM äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe QÉ«àNEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-8
. ¬HÉ©JCG ójó–h Ω2016 ΩÉ©d ∫hC’G ™HôdGh , Ω2015 ΩÉ©d ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015
¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ÚªgÉ°ùŸG øe ºgÒZ π«cƒJ Qƒ°†◊G º¡«∏Y Qò©àj øjòdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M øe »Lôjh
Rƒéj ’ ¬fCÉH Éª∏Y √ÉfOCG ¬°üf ÚÑŸG π«cƒàdG ÖLƒÃ ´ÉªàL’G ‘ π«ãªà∏d ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á ø‡ IQGO’G
É¡HÉ°ù◊ …QGOG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸGhCG ácô°ûdG »ØXƒe øe ôNG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d
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اإلعالنات المنوعة

: ‹Éàc »gh ( IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YG øe
: ºg IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YG øe É¡«a AÉcô°ûdGh ôLCÉà°ùªc ôJƒ«Ñªµ∏d è«∏ÿG ácô°Tt
¢ü°ü◊G OóY
1^125
1^125
1^625
1^125

ƒ°†©dG º°SG
ó°TGôdG ó°TGQ øH õjõ©dGóÑY
…hó°ûdG »∏Y øH óªMG
ó¡«∏ÑdG OÉªM øH õjõ©dGóÑY
…ô°ùdG óª øH óªMG

ºbôdG
1
2
3
4

: ºg IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YG øe É¡«a AÉcô°ûdGh ôLDƒªc ∂∏ØdG ácô°T -t
áÑ°ùædG
%22^9987
%30^9987
%22^9987
%22^9987

ƒ°†©dG º°SG
ó°TGôdG ó°TGQ øH õjõ©dGóÑY
…hó°ûdG »∏Y øH óªMG
ó¡«∏ÑdG OÉªM øH õjõ©dGóÑY
…ô°ùdG »∏Y øH óªMG

ºbôdG
1
2
3
4

º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏ÿG ácô°T IOÉ°ùdG
ÚeÎëŸG
,,, ¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG /É«YÉHQ º°S’G) √ÉfOCG ™bƒŸG ........................................ / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
óMCG »àØ°üHh `g....... /.. /.. ïjQÉJh (...............) ºbQ (................) ÖLƒÃ ( ÊóŸG / …QÉéàdG É¡∏é°S ‘
-: â∏ch ób , º¡°S (.......) Oó©d ∂dÉŸGh º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏ÿG ácô°ûH ÚªgÉ°ùŸG
(...................) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG (É«YÉHQ º°S’G) ............................... / ºgÉ°ùŸG-1
(...................) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG (É«YÉHQ º°S’G) ............................... / ºgÉ°ùŸG-2
∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh Ω2015/04/13 ≥aGƒŸG `g1436/06/24 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ √ó≤Y Qô≤ŸGh
´ÉªàLG …CG hCG ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G
. πLDƒj
/ / ‘ QôM
/ á````Ø`°ü`dG
/ º```°S’G
/ ≥jó°üàdG
/™```«bƒàdG

∂æÑdG »ªgÉ°ùŸ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
…óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG
äó≤©fG »àdGh ∂æÑdG »ªgÉ°ùŸ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG èFÉàf øY …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG ∂æÑdG ø∏©j
‘ , Ω2015 ¢SQÉe 17 ≥aGƒŸG `g1436 ∫hC’G iOÉªL 26 AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ á«eÉ¶f áØ°üH
á≤aGƒŸGh âjƒ°üàdG ” å«M ¢VÉjôdÉH ¢üjôN ≥jôW á°VhôdG »M (áMGƒdG õcôe) …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG ∂æÑdG ô≤e
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y ábOÉ°üŸG -1
. Ω2014/12/31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y ábOÉ°üŸG -2
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y ábOÉ°üŸG -3
. Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN º¡FGOCG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG -4
‘ áæª°†ŸGh º¡JQGOEGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áYƒaóŸG äÉ°†jƒ©àdGh äBÉaÉµŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG -5
.Ω2014 /12/ 31 ≈àMh Ω2014/01/01 øe IÎØ∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J
äÉfÉ«ÑdGh ∂æÑdG äÉHÉ°ù◊ Ú©LGôªc ¿ÉMó°ùdGh ¿GRƒØdG »L ΩG »H »c IOÉ°ùdG h ≠fƒjh â°ùfQG IOÉ°ùdG QÉ«àNG -6
.º¡HÉ©JG ójó–h Ω2015 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájƒæ°S ™HôdG äÉfÉ«ÑdGh ájƒæ°ùdG á«dÉŸG
. á©LGôŸG áæ÷ πªY áëF’ ≈∏Y á≤aGƒŸG -7
…CG ,óMGƒdG º¡°ù∏d ‘É°U ∫ÉjQ 1 ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCG ™jRƒàH IQGO’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -8
.º¡°ù∏d á«ª°SE’G áª«≤dG øe %10 ∫OÉ©j Ée ,∫ÉjQ 476,280,000 √Qób ‹ÉªLG ≠∏Ñe ™jRƒJ
á©HQG (4^762^800^000) øe ∂dPh %20 áÑ°ùæH ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -9
áFÉª©Ñ°Sh ±B’G á°ùªN (5^715^360^000) ¤EG ∫ÉjQ ∞dG áFÉe ¿ÉªKh ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh ¿ÉæKGh áFÉª©Ñ°Sh ±B’G
øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 952 .6 √QGó≤eÉe áª∏°SQ ∫ÓN øe ∂dPh , ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒà°Sh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªNh
476,280,000 øe ∂æÑdG º¡°SCG OóY ™ØJôJ ∂dòHh .º¡°SCG á°ùªN πc πHÉ≤e º¡°S íæe ≥jôW øY , IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G
IOÉŸG πjó©J ºàj ±ƒ°S ∂dòd kÉ©ÑJh ¬dÉªYCG á«ªæJh ∂æÑdG äÉWÉ°ûf ºYO ±ó¡H ,º¡°S 571,536,000 ¤G º¡°S
.∂æÑ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (6)
¿ƒà°Sh ¿ÉæKGh áFÉª©Ñ°Sh ±B’G á©HQG) ∫ÉjQ 4^762^800^000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ : πjó©àdG πÑb (6) IOÉŸG ¢üf
¿ƒfÉªKh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh áà°Sh áFÉª©HQG) º¡°S 476^280^000 ¤EG º°ù≤e (∫ÉjQ ∞dG áFÉe ¿ÉªKh ¿ƒ«∏e
.πeÉµdÉH áYƒaóe ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY º¡°S πc áª«b ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe …ó≤f º¡°S (∞dG
ô°ûY á°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh ±B’G á°ùªN)∫ÉjQ 5^715^360^000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ : πjó©àdG ó©H (6) IOÉŸG ¢üf
áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh óMGhh áFÉª°ùªN)º¡°S 571^536^000 ¤EG º°ù≤e (∫ÉjQ ∞dG ¿ƒà°Sh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e
.πeÉµdÉH áYƒaóe ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY º¡°S πc áª«b , áª«≤dG ájhÉ°ùàe …ó≤f º¡°S (∞dG ¿ƒKÓKh áà°Sh
´ƒª› øe %80^88 ¬àÑ°ùf Ée â∏µ°T kÉJƒ°U 385^192^800 ´ÉªàL’G ‘ á∏ãªŸGh Iô°VÉ◊G äGƒ°UC’G â¨∏H óbh
.∂æÑdG ∫Éª°SCGôd á∏ãªŸG º¡°SC’G
äÓé°S ‘ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG á«≤MCG øe ¿ƒµJ ±ƒ°S áëæŸG º¡°SCGh ájó≤ædG ìÉHQC’G ¿CÉH ΩGôµdG Éæ«ªgÉ°ùe ó«Øf Éªc
…òdGh , Ω2015 ¢SQÉe 17 ≥aGƒŸG `g1436 ¤hC’G iOÉªL 26 AÉKÓãdG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc ∫hGóJ ΩÉ¶fh ∂æÑdG
´GójE’G á£°SGƒH ∂dPh - Ω2015 ¢SQÉe 29 ≥aGƒŸG √1436 IôNB’G iOÉªL 9 ïjQÉJ øe Ak GóàHG É¡©jRƒJ ºàj ±ƒ°S
. ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdÉH á°UÉÿG ájQÉªãà°S’G ßaÉëŸG ‘ áWƒHôŸG äÉHÉ°ù◊G ‘

UM AL -QURA

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
äÉjhÉª«chÎÑ∏d ájOƒ©°ùdG ¿É«c ácô°ûd ÊÉãdG ´ÉªàL’G
( ájOƒ©°ùdG ¿É«c )
ÉgOÉ≤©fG Qô≤ŸG øe ¿Éc »àdG h ¤hC’G É¡JƒYO ‘ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG Ωó©d Gk ô¶f
`g1436 ¤hC’G iOÉªL 27 AÉ©HQC’G Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G áæjóÃ ácô°ûdG ô≤e ‘
äÉjhÉª«chÎÑ∏d ájOƒ©°ùdG ¿É«c ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj ¬fEÉa , Ω2015 ¢SQÉe 18 ≥aGƒŸG (iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM)
áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S 20 Oó©d ÚµdÉŸG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO (ájOƒ©°ùdG ¿É«c)
áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G áæjóÃ ácô°ûdG ô≤e ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ ÉgOÉ≤©fG Qô≤ŸG h (ÊÉãdG ´ÉªàL’G) ájOÉ©dG
ô¶æ∏d ,.Ω2015 πjôHG 5 ≥aGƒŸG ( iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM ) `g1436 IôNB’G iOÉªL 16 óM’G Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘
.Ω2014-12-31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G h , ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ™LGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2014-12-31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
™HQ á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ »LQÉÿG äÉHÉ°ù◊G ™LGôe QÉ«àNG ¿CÉ°ûH á©LGôŸG áæ÷ á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
.Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ¬HÉ©JCG ójó–h , ácô°û∏d ájƒæ°ùdGh ájƒæ°ùdG
’óH , …OÈ◊G ˆGóÑY øH õjõ©dGóÑY / ¢Sóæ¡ŸG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y Ú«©àH IQGO’G ¢ù∏› QGôb ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
ïjQÉàH ¢ù∏éŸG øe É¡dƒÑb ” h ¬àdÉ≤à°SG Ωób …òdGh , ó°ûjôŸG óªM øH ≥∏£e /¢Sóæ¡ŸG π«≤à°ùŸG ƒ°†©dG øek
.¢ù∏éª∏d á«dÉ◊G IQhó∏d á«≤ÑàŸG IóŸG ∫ÉªcE’ ∂dPh Ω2015/1/11
.Ω2014-12-31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-5
øe GQÉÑàYG CGóÑJ »àdG áeOÉ≤dG IQhó∏d º¡æe á©HQCG ∂HÉ°S í°TôJ IQGOE’G ¢ù∏éŸ AÉ°†YCG á©Ñ°S ÜÉîàfG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
Ú∏≤à°ùe AÉ°†YCG áKÓK º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y äGƒæ°S çÓK IóŸh Ω2015/4/5 ïjQÉàH áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe
.»ªcGÎdG âjƒ°üàdG Üƒ∏°SC’ kÉ≤ah IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d Úë°TôŸG áªFÉb øe
∂HÉ°S øY πã‡ √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ÊÉãdG ´ÉªàL’G Èà©j ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (32) IOÉŸG ΩÉµMC’ Gk OÉæà°SG h
¿CG kÉª∏Y , Qƒ°†◊G πé°ùH º¡FÉª°SCG π«é°ùJ Qƒ°†◊G ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏©a , ¬«a á∏ãªŸG º¡°SC’G OóY ¿Éc kÉjCG h
ºgÉ°ùe π«cƒJ Qƒ°†◊G ¬«∏Y Qò©àj øŸ øµÁ Éªc , ´ÉªàL’G ájGóH øe áYÉ°S ∞°üf πÑb πØ≤j ±ƒ°S Qƒ°†◊G πé°S
™«ªL π°SôJ ¿CG ≈∏Y , á«ª°SQ á¡L øe ¥ó°üe π«cƒJ ÖLƒÃ ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG
31961 á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G 10302 Ü.¢U :¿Gƒæ©dG ≈∏Y πbC’G ≈∏Y πªY ΩÉjCG áKÓãH ´ÉªàL’G πÑb ácô°ûdG ô≤Ÿ ä’ÉcƒdG
. shares@saudikayan.sabic.com ÊhÎµdE’G ójÈdG ≥jôW øY hCG (033593111) ºbQ ¢ùcÉa
,,≥aƒŸG ˆGh
------π`«cƒ`J
( ájOƒ©°ùdG ¿É«c ) äÉjhÉª«chÎÑ∏d ájOƒ©°ùdG ¿É«c ácô°T / IOÉ°ùdG
`g / / :É¡îjQÉJ ......... :ÉgQó°üe ......... :ájƒ¡dG ºbQ................. / ºgÉ°ùŸG ÉfCG º©f
`g / / :É¡îjQÉJ......... :ÉgQó°üe ......... :ájƒ¡dG ºbQ ................. / ºgÉ°ùŸG ¢VƒaCG
¿É«c ácô°ûd (ÊÉãdG ´ÉªàL’G) ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ™«ªL ≈∏Y »æY áHÉ«f âjƒ°üàdGh Qƒ°†◊ÉH
Ëƒ≤J Ö°ùM ) `g1436 IôNB’G iOÉªL 16 óM’G Ωƒj ó≤©à°S »àdGh , (ájOƒ©°ùdG ¿É«c ) äÉjhÉª«chÎÑ∏d ájOƒ©°ùdG
.Ω2015 πjôHG 5 ≥aGƒŸG ( iô≤dG ΩCG
™«bƒàdG ≈∏Y ≥jó°üàdG
ºgÉ°ùŸG ™«bƒJ

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
è`«`∏ÿG ácô`°ûd ∫h’G ´É`ªàL’G ájOÉ`©dG ô`«Zh
º«∏©àdGh ÖjQóà∏d

ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏ÿG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
™e kÉbô°T ™WÉ≤àŸG (64) ºbQ ´QÉ°ûH ácô°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G ô≤e ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ ó≤©à°S »àdGh ájOÉY Ò¨dGh
1436-06-24 ïjQÉàH 17:00 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ É«∏©dG »ëH (9) ºbQ ≈æÑe ΩÉ©dG É«∏©dG ´QÉ°T
-: ‹ÉàdG ájOÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYG ∫hóL øª°†àjh 2015-04-13 ≥aGƒŸG
. 2014-12-31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG - 1
. 2014-12-31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤Jh á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸG - 2
2014-12-31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG IQGOG á«dhDƒ°ùe øe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG –3
Ω 2014 ΩÉ©dG øY º¡°S πµd ∫ÉjQ (0^80) QGó≤Ã ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH IQGO’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG –4
OÉ©J »àdGh
ÚªgÉ°ùª∏d ájó≤ædG ìÉHQC’G á«≤MCG ¿ƒµJ ±ƒ°Sh , ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 28 ‹ÉªLEG ≠∏ÑÃ º¡°ù∏d á«ª°S’G áª«≤dG øe (%8) ∫
¬«a ó≤©æJ …òdG ∫hGóàdG Ωƒj ájÉ¡æH ( ∫hGóJ ) á«dÉŸG ¥GQhCÓd ´GójE’G õcôe iód ácô°ûdG äÓé°ùH Ú∏é°ùŸG
. ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G
πµd …Oƒ©°S ∫ÉjQ (100^000) ™bGƒH …Oƒ©°S ∫ÉjQ (900^000) ≠∏ÑÃ IQGOE’G ¢ù∏› ICÉaÉµe ≈∏Y á≤aGƒŸG – 5
Ω2014-12-31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«Fôd …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000)h ƒ°†Y
á©LGôŸ ∂dPh á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe ácô°û∏d äÉHÉ°ù◊G ™LGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG – 6
.áHÉ©JCG ójó–h ájƒæ°S ´ÉHôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájƒæ°ùdG á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh ácô°ûdG äÉHÉ°ùM
-: ‹ÉàdG ájOÉY Ò¨dG á«©ª÷G ∫ÉªYG ∫hóL øª°†àjh
º¡°S (1) íæÃ ∂dPh ∫ÉjQ 400,000,000 ¤G ∫ÉjQ 350,000,000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG - 1
≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj øe ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ º¡°SG (7) πc πHÉ≤e
IOÉ¡°T ‘ Éªc √É≤ÑŸG ìÉHQ’G óæH øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (50) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿G
Ω2014/12/31 ïjQÉàH á≤aôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe
. ácô°û∏d »°SÉ°SB’G ΩÉ¶ædG øe ∫ÉŸG ¢SCGôH á°UÉÿG áæeÉãdGh á©HÉ°ùdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG - 2
ácƒ∏‡ â∏cô°T) ábÓ©dG äGP ±GôWGh ácô°ûdG ÚH äGQÉéjE’ÉH á°UÉÿG ∫ÉªYC’G ¢†©H IRÉLEG ≈∏Y á≤aGƒŸG - 3
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ájOƒ©°ùdG QhÉH ácô°T ÚHh -iô≤dG ΩCG âæª°SEG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿Gôª©dG ¿GôªY øH õjõ©dGóÑY /PÉà°SC’G É¡∏ãÁh
ΩCG âæª°SEG ™æ°üe CÉ°ûæj ±ƒ°S »àdG áHÎdG ájƒ≤àd á≤«ªY äÉ°SÉ°SCG AÉæÑH Ωƒ≤J »àdG ácô°ûdG ≈gh äÉ°SÉ°SC’G ä’hÉ≤Ÿ
áÑ°ùf øY ¢ü≤æj hCG ójõj ÉÃ ó≤©dG áª«b ‘ Ò¨àdG . …Oƒ©°S ∫ÉjQ 4,440,000 ≈g á«Ñjô≤àdG ó≤©dG áª«b . É¡«∏Y iô≤dG
:äÉ©aódG . Qƒ¡°T 6 ó≤©dG Ióe . á«FÉ¡ædG ∫ÉªYC’G º«ª°üàd kÉ©°VÉN ó©j %25
.ÊÉãdG ±ô£∏d ™aóJ (IQó≤ŸG ó≤©dG áª«b øe %10 ∫OÉ©J) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 444,000 áª«≤H áeó≤e á©aO -1
∫hC’G ±ô£dG ´hô°ûe ôjóe á≤aGƒe ïjQÉJ øe ΩÉjCG á©Ñ°S ∫ÓN ÊÉãdG ±ô£∏d á«YƒÑ°SC’G á«∏MôŸG äÉ©aódG Oó°ùJ -2
.ÊÉãdG ±ô£dG ¬eób …òdG ™aódG Ö∏W ≈∏Y
èFÉàf ≈∏Y á≤aGƒŸGh ™æ°üŸG ΩÉ“EG ÚM ¤EG á«YƒÑ°SC’G á«∏MôŸG äÉ©aódG øe 5% áÑ°ùæH ∫hC’G ±ô£dG ßØàëj -3
.ÊÉãdG ±ô£dG πÑb øe É¡H ΩÉ≤ŸG ∫ÉªYC’G áHôŒ
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dGh áª¶fCÓd ó≤©dG Gòg ™°†îjh
ïjQÉàH ó≤©æŸG ´ÉªàL’G ‘ ó≤©dG Gòg π«°UÉØJ øY ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏éŸ ìÉ°üaE’ÉH IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ΩÉb óbh
.Ω2013/11/11
ΩCG âæª°SEG ácô°T ‘ á°ù°SDƒe ácô°T ≈gh- √Écô°Th ¿Gôª©dG ¿GôªY õjõ©dGóÑY ácô°T ÚH ó≤©dG Gòg ΩGôHEG ” - Ü
Éeƒæ«°S ácô°Th ÚHh -iô≤dG ΩCG âæª°SEG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿Gôª©dG ¿GôªY øH õjõ©dGóÑY /PÉà°SC’G É¡∏ãÁh iô≤dG
áª«bh . Gk ô¡°T 24 ó≤©dG Ióeh . iô≤dG ΩCG âæª°SEG ™æ°üe AÉæÑH Ωƒ≤J »àdG ácô°ûdG ≈gh IOhóëŸG á«ŸÉ©dG á«°Sóæ¡dG
É©°VÉN ó©j %25 áÑ°ùf øY ¢ü≤æj hCG ójõj ÉÃ ó≤©dG áª«b ‘ Ò¨àdG) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 28,640,000 á«Ñjô≤àdG ó≤©dG
áfÉ°Sôî∏d á«dÉªL’G áª«≤dG øe 5% OQƒª∏d ΩÉ©dG ∫hÉ≤ŸG ™aój ¿CG ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJEGh . ( á«FÉ¡ædG ∫ÉªYC’G º«ª°üàd
áµ∏ªŸG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dGh áª¶fCÓd ó≤©dG Gòg ™°†îj. IOƒ÷G ¿Éª°V πHÉ≤e ∂dPh ó≤©dG ájÉ¡f øe ô¡°T ∫ÓN
¢ù∏› ¢ù«FQ ΩÉb óbh .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ º«µëàdG ¤EG ±GôWC’G ÚH ´Gõf …CG ∫Éëjh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
.Ω2014/03/12 ïjQÉàH ó≤©æŸG ´ÉªàL’G ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏éŸ ó≤©dG Gòg π«°UÉØJ øY ìÉ°üaE’ÉH IQGOE’G
ácô°T ‘ á°ù°SDƒe ácô°T ≈gh - √Écô°Th ¿Gôª©dG ¿GôªY õjõ©dG óÑY ácô°T ÚH áfÉ°SôN ójQƒJ ó≤Y ΩGôHEG ” - `L
ácô°T ÚHh - iô≤dG ΩCG âæª°SCG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿Gôª©dG ¿GôªY øH õjõ©dG óÑY / PÉà°SC’G É¡∏ãÁh iô≤dG ΩCG âæª°SCG
á£ AÉ°ûfEG ∫ÉªYCÉH Ωƒ≤J »àdG Ó«°ùJQGh ácô°T ™e πª©j øWÉÑdG øe ∫hÉ≤e ƒgh á«FÉ°ûfE’G äÉeóî∏d á«Hô©dG ¿õŸG
ÉÃ ó≤©dG áª«b ‘ Ò¨àdG) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1,017,500 á«Ñjô≤àdG ó≤©dG áª«bh . Qƒ¡°T 6 ó≤©dG Ióeh . á«Hô¡µdG ábÉ£dG
∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dGh áª¶fCÓd ó≤©dG Gòg ™°†îjh ( á«FÉ¡ædG ∫ÉªYC’G º«ª°üàd É©°VÉN ó©j %25 áÑ°ùf øY ¢ü≤æj hCG ójõj
. ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ É¡H
k
hCG ádÉ°UC’ÉH ´ÉªàL’G Gòg Qƒ°†M ≥M ÌcCÉa Éª¡°S øjô°ûY ∂∏Á ºgÉ°ùe πµd ¿CG ¤EG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ájÉæY ¬Lƒfh
¬à«µ∏e âÑãj Éeh …QÉéàdG πé°ùdG hCG á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H ÜÉë£°UG Qƒ°†◊G ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh , ádÉcƒdÉH
hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ´ÉªàL’G Gòg Qƒ°†M ≥M ¬d ôNBG kÉªgÉ°ùe πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d ≥ëjh , º¡°SCÓd ¬«∏cƒeh
á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG ±ô¨dG ióMEG øe π«cƒàdG ≥jó°üJ IQhô°V ™e √ÉfOCG ¬°üf ÚÑŸG π«cƒàdG ÖLƒÃ , ácô°ûdG »ØXƒe
: ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ´ÉªàL’G óYƒe øe ΩÉjCG 3 πÑb ácô°ûdG π°üj ¿CG ≈∏Y , πª©dG á¡L øe hCG , ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG hCG ,
ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY IQGOEG - 11433 ¢VÉjôdG 10182 :Ü.¢U
,,≥aƒŸG ˆGh
iô≤dG ΩCG âæª°SEG ácô°T IQGOEG ¢ù∏›
----π«cƒJ
ºbQ ∫GƒMC’G ábÉ£H ÖLƒÃ á«°ùæ÷G ....................,............................................... √ÉfOCG ™bƒŸG ÉfCG
∂dÉeh kÉªgÉ°ùe »àØ°üHh ( ...................... ºbQ …QÉŒ πé°S hCG ) `g ....../.../.... ïjQÉJh .......................
ábÉ£H ................................... ºgÉ°ùŸG â∏ch ób ,iô≤dG ΩCG âæª°SEG ácô°T º¡°SCG øe º¡°S ........... Oó©d
áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh ).......................... ºbQ ∫GƒMCG
á`Ä«°ûÃ √ó`≤Y Qô`≤ŸG á`jOÉ©dG á`eÉ©dG á`«©ª÷G ´É`ªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ( É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO
¢VÉjôdG áæjóÃ QÉgOR’G ¿EG …Gó«dƒg ¥óæa ‘ Ω2015/04/13 ≥aGƒŸG `g1436 /06/24 ïjQÉJ ÚæK’G Ωƒj ˆG
áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh á«©ª÷G √òg ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ áLQóŸG OƒæÑdG ≈∏Y »æY áHÉ«f âjƒ°üàdGh ,
. ´ÉªàL’G Gòg π«LCÉJ ∫ÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdG ájQhô°†dGh
.........../....../..... ‘ QôM
................................. : ™```«bƒàdG ......................................... : º``°S’G
................................. : ≥jó°üàdG ......................................... : áØ°üdG
IQÉéàdG IQGRh äÉª«∏©J ™e kÉ«°û“ π«cƒàdG ™e …QÉéàdG πé°ùdG / ∫GƒMC’G ábÉ£H IQƒ°U ¥ÉaQEG ≈Lôj :áeÉg á¶MÓe
äÉbÓY IQGOEÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓdh á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe πÑb ΩÉjCG áKÓK √É°übCG óYƒe ‘ ∂dPh áYÉæ°üdGh
.»ª°SôdG ΩGhódG ∫ÓN 0112011337 ¢ùcÉa hCG 0112884484 ∞JÉ¡dG ÈY ÚªgÉ°ùŸG

áYƒª› ácô°ûd áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG äGQGôb
á°†HÉ≤dG »ëLGôdG
2014/10/14 ≥aGƒŸG 1435/12/20 ïjQÉàH ó≤©æŸG ( á∏Ø≤e ájOƒ©°S áªgÉ°ùe)
áaÉ°VÉH ∂dPh IQGO’G ¢ù∏› äÉ«MÓ°üH á°UÉÿG h ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (21) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG(1
á«dÉàdG äÉ«MÓ°üdG
π≤fh ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG äGóMh OGOÎ°SG h ôeGhC’G AÉ¨dG h πjó©J h ôjô– h ájQÉªãà°S’G ßaÉëŸG íàa-1
. á¶ØëŸG øe º¡°SC’G
h AÓØµdG Ëó≤Jh ¥hóæ°üdG ™e ó≤©dG ΩGôHGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y Ëó≤àdG h á«YÉæ°üdG á«ªæàdG ¥hóæ°U á©LGôeh-2
ÖJÉc ΩÉeG ™«bƒàdGh ájOÉe äÉeGõàdG …CG OƒLh ΩóY Ö∏W h Égójó°ùJ h ¢Vhô≤dG øe AÉØY’G Ö∏Wh º¡©e øeÉ°†àdG
»YÉæ°üdG øgôdG ¢üîj Éª«a ∫ó©dG
¢†©H Iô°TÉÑe ‘ Ò¨dG øe hCG ¬FÉ°†YCG øe ÌcCG hCG GóMGh ¢VƒØj hCG/h πcƒj ¿CG ¬°UÉ°üàNG OhóM ‘ ¢ù∏éª∏dh-3
.Ò¨dG ¢†jƒØJ / π«cƒJ ≥M ¢VƒØŸG / π«cƒ∏d »£©j ¿Gh ¬dÉªYCG
(19) íæÃ ∂dPh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe(100^000000) ¤G ∫ÉjQ(5000000) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG(2
ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ º¡°S πc πHÉ≤e á«fÉ› Éª¡°S
øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJh á°ùªN(95^000^000) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y
.Ω2014/9/18 ïjQÉàH á≤aôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc ÚªgÉ°ùŸG øe Ωó≤e πjƒ“ ÜÉ°ùM
..∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõ∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe(8) IOÉŸGh(7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG(3
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ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
OÓÑdG ∂æÑd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR áæª°†àŸGh á°SOÉ°ùdG
áæª°†àŸGh á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IƒYO OÓÑdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
IôNB’G iOÉªL 25 AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe øe ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG óæY ˆG áÄ«°ûÃ ó≤©à°S »àdGh ,∂æÑdG ∫Ée ¢SGQ IOÉjR
∂dPh ,¢VÉjôdG áæjóÃ ,ΩQÉµe ¬YÉb - ¢VÉjôdG äƒjQÉe ¥óæØH ,Ω2015 πjôHCG 14 ≥aGƒŸG (iô≤dG ΩCG â«bƒJ Ö°ùM) `g1436
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.Ω2014/12/31 ‘ »g Éªc ∂æÑ∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ≥jó°üàdG-3
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-4
ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ ∂dPh á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
.º¡HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°ùdG ™HQ á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ¢üëa h ,Ω2015 ‹ÉŸG
ôjô≤J ‘ äOQh Éªc º¡JQGOEGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áYƒaóŸG äÉ°†jƒ©àdGh äBÉaÉµŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ¤EG Ω2014 ôjÉæj 1 øe IÎØ∏d IQGOE’G ¢ù∏›
™bGƒH ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (200) IQóbh ‹ÉªLEG ≠∏ÑÃ ÚªgÉ°ùª∏d ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-7
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ∂dPh ,º¡°ù∏d á«ª°S’G áª«≤dG øe (%5) ∫OÉ©j ÉÃh º¡°S πµd ∫ÉjQ (0,50)
¿ƒ«∏e (5,000) íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (4,000) øe ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-8
IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe ∫ÉjQ (995,557,000) ≠∏Ñe á∏ª°SôH ∂dPh ,∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%25) πã“ »àdGh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ
íæe ∫ÓN øe ∂dPh ,Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ∂æÑ∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe ∫ÉjQ (4,443,000) ≠∏Ñeh
.º¡°S ¿ƒ«∏e (500) ¤G º¡°S ¿ƒ«∏e (400) øe º¡°S’G OóY ∂dòH ™ØJÒd ,áªFÉb º¡°SG (4) πc πHÉ≤e ÊÉ› º¡°S (1)
.º¡°S’G OóYh ∫ÉŸG ¢SCGôH á°UÉÿGh ∂æÑ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-9
-: »∏j Ée ¤EG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ájÉæY ¬Lƒfh
áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH ∂æÑdG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d ìÉHQC’Gh áëæŸG º¡°SCG á«≤MCG ¿ƒµà°St
ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôbEG ó©H ∂dPh ,(Ω2015 πjôHCG 14 ≥aGƒŸG `g1436 IôNB’G iOÉªL 25) á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG ÒZ
±ô°U ‘ AóÑdG óYƒe ójó– ºà«°Sh ,áëæŸG º¡°SCG πª°ûJ ød É¡©jRƒJ ºà«°S »àdG ájó≤ædG ìÉHQC’G ¿CÉH kÉª∏Y ,É¡«∏Y ájOÉ©dG
.≥M’ âbh ‘ ìÉHQ’G
ô©°ùH É¡©«Hh º¡°SC’G á∏ªM ™«ª÷ IóMGh á¶Ø ‘ É¡©«ªŒ ºà«°ùa ∫ÉŸG ¢SGQ IOÉjR øY º¡°SG Qƒ°ùc èàf ∫ÉM ‘t
§°Sƒàe ¢SÉ°SG ≈∏Y ¬à°üM Ö°ùëH Ók c á«≤M’G ïjQÉàH Ú≤ëà°ùª∏d Qƒ°ùµdG º¡°SCG ™«H á∏«°üM ™jRƒJ ºK øeh ¥ƒ°ùdG
kÉ≤ah É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y áë«ë°üdG º¡°SC’G ™jRƒJ ïjQÉJ øe kÉeƒj (30) RhÉéàJ ’ √Îa ∫ÓN ∂dPh óMGƒdG º¡°ùdG ™«H ô©°S
.ΩÉ¶æ∏d
.á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’G ‘ ∂æÑdG OQGƒÃ ®ÉØàM’Gh á«dÉŸG ∂æÑdG IAÓe õjõ©J ƒg ∫ÉŸG ¢SGQ IOÉjR øe ±ó¡dG ¿EGt
.πbC’G ≈∏Y (%50) ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿ƒµjt
Gk ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG ¬dh ,√ÓYG ¬«dEG QÉ°ûŸG ´ÉªàL’G Qƒ°†M ,πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S ¿hô°ûY ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjt
πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ∂æÑdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe) πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S ¿hô°ûY ∂∏àÁ
OÓÑdG ∂æH ¤EG º∏°ùj /π°Sôj å«ëH ,√ÉfOCG ¬°üf ÚÑŸG π«cƒàdG ÖLƒÃ ´ÉªàL’G ‘ ¬∏«ãªàd ,(¬HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa
ΩÉjCG áKÓãH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb ∂æÑdG π°ü«d ,(11411 ¢VÉjôdG 140 Ü . ¢U ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY ájÉæY)
ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj Éªc ,á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H QÉ°†MEG ,´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh ,πbC’G ≈∏Y
.º¡∏«é°ùJ äGAGôLEG AÉ¡fE’ ∂dPh ±Éc âbƒH ´ÉªàL’G OÉ≤©fG óYƒe πÑb Qƒ°†◊G
¢ùcÉØdG ÈY hCG 011/4798585 ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj ,äGQÉ°ùØà°SG …CG OƒLh ∫ÉM ‘t
.(kAÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ¤G kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG øe) ∂æÑ∏d »ª°SôdG ΩGhódG äÉYÉ°S ∫ÓN 011/4798505 ºbQ
,,≥aƒŸG ˆGh
OÓÑdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏›
11411 ¢VÉjôdG 140 : Ü ¢U
--------¢UÉN π«cƒJ
...... ºbQ ÊóŸG πé°ùdG Ö````LƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG ................................................................. / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
....................... ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG hCG) `g ........./...../..... ïjQÉJh ...............................................
ºgÉ°ùŸG â∏ch ób ,º¡°S (...................) Oó©d ∂dÉŸGh ,OÓÑdG ∂æH »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh ( ..............................
øe ƒgh ) , .............................................. ºbQ Êóe πé°S ......................................................
‘ »æY Üƒæ«d (¬HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ∂æÑdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ
`g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ˆG áÄ«°ûÃ Égó≤Y Qô≤ŸGh ,∂æÑ∏d á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M
áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh ,Ω2015/04/14 ≥aGƒŸG
.∫hC’G ´ÉªàL’G π«LCÉJ ∫ÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc .´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh
.Ω2015/..... /..... ≥aGƒŸG `g1436/..... /..... : ‘ Gôjô–
............................................. : áØ°üdG
.............................................. : º°S’G
............................ : ™«bƒàdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG
............................................ : ™«bƒàdG

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
iô≤dG ΩCG âæª°SCG ácô°T IQGOEG ¢ù∏éŸ (á«fÉãdG)
Qƒ°†◊ ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO ( ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ) iô≤dG ΩCG âæª°SEG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
≥aGƒŸG `g1436 /06/24 ïjQÉJ ÚæK’G Ωƒj ˆG áÄ«°ûÃ ó≤©«°S …òdG á«fÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG
∫hóL ≈a ô¶æ∏d ∂dPh ¢VÉjôdG áæjóÃ QÉgOR’G ¿EG …Gó«dƒg ¥óæa ‘ AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG óæY Ω2015/04/13
: ¤ÉàdG ∫ÉªYC’G
. Ω 2014 Èª°ùjO 31 ≈a á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ∫hC’G IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ OQh Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
. Ω 2014 Èª°ùjO 31 ≈a á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ≥jó°üàdG-2
. 2014 Èª°ùjO 31 ≈a á«¡àæŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-3
¢üëah á©LGôŸ ( á©LGôŸG áæ÷ ) πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ™LGôe QÉ«àNEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
áæ÷ ôjô≤J ¿CÉH kÉª∏Y , ¬HÉ©JCG ójó–h , Ω 2016 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdGh , Ω 2015 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY á«dÉŸG ºFGƒ≤dG
. ácô°ûdG äÉHÉ°ùM á©LGôŸ Úë°TôŸG Ú©LGôŸG QÉ©°SCG ¢VhôY π«°UÉØJ øª°†àj áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG á©LGôŸG
™bƒe ‘ πª©J »àdG äÉcô°ûdG ¢†©H ÚHh √Écô°Th ¿Gôª©dG õjõ©dG óÑY ácô°T ÚH áeÈe Oƒ≤Y 3 øY ìÉ°üaE’G -5
: ‹ÉàdÉc ≈gh áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe òNCGh ´hô°ûŸG
iô≤dG ΩCG âæª°SEG ácô°T ‘ á°ù°SDƒe ácô°T ≈gh- √Écô°Th ¿Gôª©dG ¿GôªY õjõ©dGóÑY ácô°T ÚH ó≤©dG Gòg ΩGôHEG ” .CG
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اإلعالنات المنوعة

ΩÉ¶f Ö°ùM kÉjOÉY kÉàjƒ°üJ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG ≈∏Y âjƒ°üàdG ¿CÉH kÉª∏Y) Ω2018/4/31 ‘ »¡àæJ
.(»ªcGôJ ¢ù«dh »°SÉ°SC’G ácô°ûdG
ø‡ hCG ácô°ûdG »Hƒ°ùæe ÒZ øeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG ÉªgÉ°ùe áHÉàc ¬æY πcƒj ¿CG ≥◊G ºgÉ°ùª∏dh
≈∏Y Ak ÉæHh . ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ áLQóŸG πFÉ°ùŸG ≈∏Y âjƒ°üàdGh ´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ ácô°ûdG ™e áªFGO ∫ÉªYCÉH ¿ƒeƒ≤j
É¡©e πeÉ©àj …òdG ∑ƒæÑdG óMCG øe hCG ájQÉéàdG áaô¨dG øe kÉbó°üe π«cƒàdG ¿ƒµj ¿CG •Î°ûj ¬fEÉa IQÉéàdG IQGRh º«ª©J
IOÉª∏d kÉ≤ÑW πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓãH á«©ª÷G OÉ≤©fG πÑb ácô°ûdG Öàµe ¤EG π«cƒàdG π°üj ¿CGh .¬∏ªY á¡L øe hCG πcƒŸG
.ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ü) Iô≤a (39)
´ÉªàL’G óYƒe πÑb Ghô°†ëj ¿CG ` º¡«∏cƒe øY áHÉ«f hCG º¡°ùØfCG øY ádÉ°UCG ` Qƒ°†◊G ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Yh
.º¡JÉjƒgh , º¡°SCÓd º¡à«µ∏e âÑãj Ée º¡©e Ghô°†ëj ¿CGh ,Qƒ°†◊G ∞°ûc ‘ º¡FÉª°SCG ó«≤d πbC’G ≈∏Y áYÉ°ùH
πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe Égô°†M GPEG ’EG Éë«ë°U ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ¿ƒµj ’
.ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (CG) Iô≤a (38) IOÉª∏d É≤ÑW
¢ùcÉa 28 h24 h250 á∏jƒ– 012 – 6518050 hG 6517016) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äGQÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh
info@almasafi.com.sa : ÊhÎµdEG ójôH (30 á∏jƒ–

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG ¢ùjG ácô°ûd á©HÉ°ùdG
ÌcCG hCG oÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏àÁ øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG ¢ùjG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
Ωƒj øe Ak É°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG ¿PEÉH Égó≤Y Qô≤ŸGh á©HÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊
∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh ÈÿG áæjóe ‘ ácô°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G ô≤e ‘ Ω2015/4/16 ≥aGƒŸG `g1436/6/27 ¢ù«ªÿG
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G
(Ω2014/12/31 ¤EG Ω2014/1/1 øe) á°ùeÉÿG á«dÉŸG áæ°ù∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ≈∏Y äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ¢VôY .1
.¬«∏Y á≤aGƒŸGh
.(Ω2014/12/31 ¤EG Ω2014/1/1 øe) á°ùeÉÿG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácô°û∏d ájƒæ°ùdG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸG .2
.Ω2014 á«dÉŸG áæ°ù∏d ácô°ûdG ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG .3
πª°ûJ »àdGh ΩOÉb ΩÉ©d É¡H ¢ü«NÎdGh ÚªgÉ°ùŸG QÉÑch IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áë∏°üe É¡«a Oƒ≤Y ≈∏Y á≤aGƒŸG .4
:á«dÉàdG Oƒ≤©dG
øH ˆGóÑY ï«°ûdG á°ù°SDƒŸG πãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 381^320 áª«≤Hh ΩÉY IóŸ »éjôÿG á°ù°SDƒe ™e ÚeCÉJ Oƒ≤Y .CG
.IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ »éjôÿG õjõ©dGóÑY
ácô°ûdG πãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 474^598 áª«≤Hh ΩÉY IóŸ äÉ«fhÎµd’Gh IQÉéà∏d »éjôÿG ácô°T ™e ÚeCÉJ Oƒ≤Y .Ü
.»éjôÿG ËôµdGóÑY øH óª /PÉà°SC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Yh »éjôÿG ËôµdGóÑY øH õjõ©dGóÑY /PÉà°SC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y
πãÁh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3^084 áª«≤Hh ΩÉY IóŸ á«∏ª©dG äGhOCÓd á«æØdG äÉeóÿG ácô°T ™e äÉÑcôe ÚeCÉJ ó≤Y .ê
.π«NO óeÉM øH ó¡a QƒàcódG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ácô°ûdG
…Oƒ©°S ∫ÉjQ 61^418^044 Ióæ°ùe •É°ùbCG ´ƒªéÃ (»bÉØJG hCG/h …QÉ«àNG ÚeCÉJ IOÉYEG) ÚeCÉJ äÉ«∏ªY OÉæ°SEG .O
á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ¬jEG ¿EG …BG ¢ùjG ácô°T ¢ù°SDƒŸG ∂jô°ûdG ºµ– â–h ,ô°TÉÑe ÒZh ô°TÉÑe πµ°ûH á©HÉJ äÉcô°ûd
π«°û«e êÒ°S /PÉà°SC’Gh ¿ƒ°ùµjO ¿ÉjôH øØ«à°SG /PÉà°SC’G ºgh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ AÉ°†YCG áKÓK É¡∏ãÁh ,IOhóëŸG
.√É°T »∏Y ôªY ó«°S /PÉà°SC’Gh ±ƒ°ShG
»éjôÿG á°ù°SDƒe ™e ¢VÉjôdG ´ôa ≈æÑeh ÈÿG ´ôah ácô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG ≈æÑe QÉLG ó≤Y ácô°ûdG âeôHCG .`g
¢ù∏› ƒ°†Y h »éjôÿG ËôµdGóÑY øH õjõ©dGóÑY /PÉà°SC’G IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y É¡∏ãÁh äÉ«fhÎµdE’Gh IQÉéà∏d
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^254^621 ≠∏ÑÃ ójóéà∏d á∏HÉb áæ°S IóŸ »éjôÿG ËôµdGóÑY øH óª /PÉà°SC’G IQGOE’G
óª /PÉà°SC’G IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d ácƒ∏ªŸGh äGQÉ«°ù∏d áeÉ©dG áfÉ«°üdG õcôe á°ù°SDƒe ™e ácô°ûdG πeÉ©àJ .h
áª«b â¨∏Hh ,…ô°üM ÒZ πµ°ûH áæeDƒŸG ácô°ûdG AÓªY äÉÑcôŸ áfÉ«°üdG äÉeóN Ëó≤àd »éjôÿG ËôµdGóÑY øH
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 4^550^780 ≠∏Ñe äÓeÉ©àdG
.iôNC’G ±GôWC’G ™e É¡JGóbÉ©J ‘ ácô°ûdG É¡≤Ñ£J »àdG Ióªà©ŸG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ™«ª÷ Oƒ≤©dG √òg ™°†îJh
.Ω2014 á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG IQGOEG á«dhDƒ°ùe øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG .5
ΩÉ©∏d ácô°ûdG äÉHÉ°ùM á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG .6
.¬HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG
Iô°†M ´ÉªàLG πc øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (3^000) ≠∏Ñe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ Qƒ°†M ∫óH ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG .7
á©LGôŸG áæ÷h ájò«ØæàdG áæé∏dG äÉYÉªàLG øe Iô°†M ´ÉªàLG πc øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^500) ≠∏Ñeh ƒ°†©dG
πLCG øe Égƒ∏ª– »àdG á«∏©ØdG äÉ≤ØædGh ,ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷h QÉªãà°S’G áæ÷h äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷h
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 381^980 ≠∏Ñe ´ƒªéÃ äÉYÉªàL’G √òg Qƒ°†M
AÉ°†YC’ …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^110^000 ≠∏Ñe ´ƒªéÃ Ω2014 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájƒæ°ùdG ICÉaÉµŸG ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG .8
.º¡JÉeóN πHÉ≤e IQGOE’G ¢ù∏›
.Ω2014 á«dÉŸG áæ°ùdG ìÉHQCG ™jRƒJ Ωó©H IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG .9
≥aGƒŸG `g1436/7/12 øe CGóÑJ äGƒæ°S çÓK IÎØd Úë°TôŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG .10
.Ω2015/5/1
πØ≤j ±ƒ°S Qƒ°†◊G πé°S ¿CÉH áWÉME’G ™e Qƒ°†◊G πé°ùH º¡FÉª°SCG π«é°ùJ Qƒ°†◊G ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏©a
¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG ºgÉ°ùe π«cƒJ Qƒ°†◊G ¬«∏Y Qò©àj øŸ øµÁ Éªc ,´ÉªàL’G ájGóH øe áYÉ°S ∞°üf πÑb
πÑb ácô°ûdG ô≤Ÿ ä’ÉcƒdG ™«ªL π°üJ ¿CG ≈∏Y ,á«ª°SQ á¡L øe ¥ó°üe π«cƒJ ÖLƒÃ ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G
¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG ’EG kÉë«ë°U ¿ƒµj ’ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿CÉH kÉª∏Y .πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓãH ´ÉªàL’G
.≥aƒŸG ˆGh ,ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (32) IOÉŸG Ö°ùëH πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf
IQGOE’G ¢ù∏›
--------:π«cƒJ êPƒ‰
ÖLƒÃ (…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG) hCG (kÉ«YÉHQ º°S’G)................./ºgÉ°ùŸG ÉfCG
»ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh ,`g..../.../... ïjQÉàH (.......) øe QOÉ°U (................)ºbQ …QÉŒ πé°S/áeÉbEG/ábÉ£H
â∏ch ób ,kÉª¡°S (.......) Oó©d ∂dÉŸGh (“ácô°ûdG”) (áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG ¢ùjCG ácô°T
»ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh (.............) ºbQ ábÉ£H (»YÉHôdG º°S’G) .................. ºgÉ°ùŸG
á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ,ácô°ûdG ÜÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©j áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG
`g1436/6/27 ïjQÉàH ¢ù«ªÿG Ωƒj øe Ak É°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ √ó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG
»∏MÉ°ùdG ≥jô£dG – π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW – ∫ÉªYCÓd ÈÿG áHGƒH ‘ øFÉµdG ácô°ûdG ô≤e ‘ Ω2015/4/16 ≥aGƒŸG
Gòg …ô°ùj Éªc ,´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG áaÉc ≈∏Y ™«bƒàdGh âjƒ°üàdGh ÈÿG áæjóe –
: º°S’G .Ω...../..../... ≥aGƒŸG `g...../..../... ïjQÉàH QôM ´ÉªàL’G π«LCÉJ ádÉM ‘ á«dÉàdG äÉYÉªàLÓd π«cƒàdG
..................... :≥jó°üàdG .............................. :™«bƒàdG..........................

UM AL -QURA

ájOƒ©°ùdG á«YÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H
(1010335475) ºbôH …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸG (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T)
Ω2015 ΩÉ©dG øe ôjGÈa ô¡°T øe øjô°û©dGh ådÉãdG ‘ ≥aGƒŸG `g1436 ΩÉ©dG øe ∫hC’G iOÉªL ô¡°T øe ™HGôdG ïjQÉàH
≥jôW ,(19) ∑ƒ∏H á«ÑàµŸG äƒ«ÑdG ™ª› ‘ º¡d kÉYÉªàLG ájOƒ©°ùdG á«YÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ó≤Y
:øe πc Qƒ°†M ∫ÓN øe ∂dPh ,¢VÉjôdG – (305454) .Ü.¢U »côJ ÒeC’G ™WÉ≤J áHhô©dG
πé°ùdG ‘ á∏é°ùŸG ,»HO ‘ ‹hódG ‹ÉŸG õcôŸG áª¶fC’ É≤ah á°ù°SDƒŸG IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ôjó«dƒ°S ácô°T ∂jô°ûdG -1
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ‘ áeÉbEG π IòîàŸG ,2007/7/7 ïjQÉJ 412 ºbôdG â– …QÉéàdG
Liberty House, Suite 806, Plot no CP-01 DIFC, Gate Drive, PO Box 506640 DIFC, Dubai, UAE

.™«bƒàdÉH ¢Vƒq ØŸG ,´Éª°ûdG ¢VÉjQ ô°UÉf ó«°ùdÉH á∏ãªŸG ,(IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G) ,»HO
.ájOƒ©°ùdG áYÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°T ¢ü°üM ´ƒª› øe (%95) IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ôjó«dƒ°S ácô°T ∂∏“h
á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ »ÑæLC’G QÉªãà°SE’G ΩÉ¶æd É≤ah á°ù°SDƒe á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »gh ájOƒ©°ùdG ôjó«dƒ°S ácô°T ∂jô°ûdGt
(1010261161) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ `g1431/1/18 ïjQÉJh (102031016031) ºbQ â– ájOƒ©°ùdG
(1554) OóY (94) áØ«ë°üdÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫ó©dG ÖJÉµdG iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh `g1430/1/21 ïjQÉJh
™WÉ≤J áHhô©dG ´QÉ°T (19) ∑ƒ∏H á«ÑàµŸG äƒ«ÑdG ™ª› ‘ áª«≤ŸG ,`g1429/8/8 ïjQÉJ `g1429 ΩÉ©d (18) ó∏÷G øe
.ΩÉ©dG ôjóŸG ,áª©f ≥«aƒJ ójôa ó«°ùdÉH á∏ãªŸG 305454 .Ü.¢U õjõ©dG óÑY øH »côJ ÒeC’G
.ájOƒ©°ùdG áYÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°T ¢ü°üM ´ƒª› øe (%5) ájOƒ©°ùdG ôjó«dƒ°S ácô°T ∂∏“h
øe º¡d ´ÉªàLG ó≤Y ‘ ,øjôjóŸG ¢ù∏› IƒYód AÉæHh , ájOƒ©°ùdG á«YÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ÖZQ å«Mh
RhÉŒ ÖÑ°ùH QÉªãà°SEÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG πÑb øe á«YÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°ûd …ƒæ°ùdG ¢ü«NÎdG ´ƒ°Vƒe ‘ ∫hGóàdG πLCG
á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh äÉfÉ«ÑdG ‘ OQGh ƒg Éªc ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe áFÉŸÉH (%50) ¿ƒ°ùªN Ω2014 ΩÉ©dG ‘ ácô°ûdG ôFÉ°ùN
,ájOƒ©°ùdG á«YÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°ûd
:»∏j Ée ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a
:∫hC’G QGô≤dG
øe (%50) Ω2014 ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ ácô°ûdGôFÉ°ùN RhÉŒ øe ºZôdG ≈∏Y ácô°ûdG QGôªà°SG ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH á≤aGƒŸG
Ëó≤àH AÉcô°ûdG ΩGõàdG ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH á≤aGƒŸGh Éªc ,äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑW ∂dPh É¡dÉª°SCGQ
.ácô°û∏d á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG
´ÉªLE’ÉH QGô≤dG Gòg ¥kó°U
:ÊÉãdG QGô≤dG
QGô≤dG ò«ØæàdG ™°Vƒe ™°Vh πLCG øe ∑ƒµ°üdGh äGóæà°ùŸG ôFÉ°S ≈∏Y ™«bƒàdÉH áÁôc ÊGQ ó«°ùdG ¢†jƒØJ ≈∏Y á≤aGƒŸG
.√ÓYCG ¬æY ¢Uƒ°üæŸG ácô°û∏d ∫hC’G
´ÉªLE’ÉH QGô≤dG Gòg ¥kó°U
ï°ùf áKÓK øe QGô≤dG Gòg QôMh ,ájOƒ©°ùdG á«YÉæ°üdG ôjó«dƒ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG á«©ªL ´ÉªàLG ™aQ ” ¬«∏Yh
.™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh ,á«∏°UCG
ájOƒ©°ùdG ôjó«dƒ°S ácô°T
áª©f ≥«aƒJ ójôa ó«°ùdG

IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ôjó«dƒ°S ácô°T
´Éª°ûdG ¢VÉjQ ô°UÉf ó«°ùdG

¿ƒ©HQ’Gh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL
(ƒcQÉ°S) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ‘É°üŸG ácô°ûd ∫hC’G ´ÉªàL’G
Ω2015/4/14 ≥aGƒŸG `g1436/6/25 AÉKÓãdG
º¡°SCG Iô°ûY ¿ƒµ∏àÁ øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO (ƒcQÉ°S) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ‘É°üŸG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
áYÉ°ùdG ˆG ¿PEÉH ó≤©æà°S »àdG (∫hC’G ´ÉªàL’G) ¿ƒ©HQC’Gh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÌcCÉa
∂dPh (QƒædG áYÉb) IóL ¿ÉjójÒe ¥óæØH Ω2015/4/14 ≥aGƒŸG `g1436/6/25 AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe øe á©HÉ°ùdG
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG -1
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸG -2
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG -3
ºgÉ°ùŸG ¬µ∏àÁ º¡°S πc øY (á∏∏g ¿ƒ©Ñ°S) ™bGƒH(∫ÉjQ 10^500^000) ÉgQób ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -4
.(¿ƒ©HQ’Gh áãdÉãdG) ácô°û∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH
.Ω2015 ΩÉ©d ¬HÉ©JCG ójó–h á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe í°TôŸGh äÉHÉ°ù◊G ™LGôe QÉ«àNG -5
äÓ«¡°ùàdGh á«µæÑdG ¢Vhô≤dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿CÉ°ûH ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ QOÉ°üdG ¢†jƒØàdG ójóŒ ≈∏Y á≤aGƒŸG -6
∂dPh ácô°û∏d ácƒ∏ªŸG ádƒ≤æŸG ÒZh ádƒ≤æŸG AGƒ°S á«æ«©dG äÉfÉª°†dG Ëó≤Jh ¿ƒgôdG ó≤Yh áeRÓdG á«aô°üŸG
áeRÓdG äGóæà°ùŸGh ¥GQh’G áaÉc ≈∏Y ™«bƒàdG ≥M Gòg ‘ º¡d ¿ƒµjh É¡°VGôZCG ≥«≤–h ácô°ûdG ∫ÉªYCG Ò°ù«àd
.ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (19) IOÉŸG øe (CG) Iô≤ØdG ¢üf ≈∏Y kÉ°ù«°SCÉJ ∂dPh ácô°ûdG øY áHÉ«f
ácQÉ°ûŸG äÉcô°û∏d á«µæÑdG ÒZh á«µæÑdG ä’ÉØµdGh äÉfÉª°†dG íæŸ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ¢†jƒØJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -7
∂dòH ΩÉ«≤dG äÉcô°ûdG ∂∏J É¡æe âÑ∏W ≈àe É¡à£°ûfCGh É¡dÉªYCG Ò°ù«àd (á©HÉàdGh á∏«eõdG äÉcô°ûdG) ácô°ûdG É¡«a
.∂dòd áeRÓdG äGóæà°ùŸGh ¥GQh’G áaÉc ≈∏Y ™«bƒàdGh
¢ù∏› ƒ°†Y Ö°üæe π¨°ûH Oƒ©°S ∫BG »côJ øH ódÉN øH óª / ÒeC’G ƒª°S IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d ¢ü«NÎdG -8
ácô°ûdG øª°†J »àdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ‘É°üŸG ácô°ûd Ók ã‡ IOhóëŸG èjQÉ¡°ü∏d á«Hô©dG ácô°ûdÉH øjôjóŸG
∂dPh äGƒæ°S (7-5) É¡Jóeh(∫ÉjQ59^001^750) É¡àª«b ´ƒª› á«µæH ¢Vhôb ‘ IOhóëŸG èjQÉ¡°ü∏d á«Hô©dG
.¢Vô≤dG …ó≤Y •hô°ûd É≤ah
ácô°ûdÉH øjôjóŸG ¢ù∏› ƒ°†Y Ö°üæe π¨°ûH »cÎdG ódÉN ¿É£∏°S / PÉà°SC’G IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d ¢ü«NÎdG -9
äÉfƒØ∏°ù∏d á«Hô©dG ácô°ûdG øª°†J »àdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ‘É°üŸG ácô°ûd Ók ã‡ IOhóëŸG äÉfƒØ∏°ù∏d á«Hô©dG
•hô°ûd É≤ah ∂dPh kÉjƒæ°S OóŒ áæ°S É¡Jóeh(∫ÉjQ10^200^000)É¡àª«b ´ƒª› á«µæH äÓ«¡°ùJ ‘ IOhóëŸG
.äÓ«¡°ùàdG …ó≤Y
k
26 IOÉŸG ¤EG GOÉæà°SG (∫ÉjQ625^027) √Qóbh ≠∏ÑÃ ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ICÉaÉµe ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG -10
.ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe
,äGƒæ°S áKÓK IóŸh Ω2015/05/01 ‘ CGóÑJ »àdG Iójó÷G IQhó∏d Úë°TôŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG `11
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اإلعالنات المنوعة

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
AÉ‰E’G ±ô°üŸ (á«fÉãdG Iôª∏d 6 ºbQ)
Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M ƒYój ¿CG AÉ‰E’G ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ √ó≤Y Qô≤ŸGh “á«fÉãdG Iôª∏d” (6) ºbQ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG
¥óæa ‘ Ω2015 ¢SQÉe 16 ≥aGƒŸG iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM `g1436 ¤hC’G iOÉªL 25 ÚæKE’G Ωƒj AÉ°ùe øe ∞°üædGh
:»JB’G ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh ¢VÉjôdG áæjóe - ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW - (áØ«£d áYÉb) π«Jƒaƒf
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ≥jó°üàdG-2
.Ω2014/12/31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YG áeP AGôHEG-3
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ±ô°üŸG äÉHÉ°ùM »©LGôe ôjô≤J ≈∏Y ábOÉ°üŸG-4
‘ áæª°†ŸGh º¡JQGOEGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áYƒaóŸG äÉ°†jƒ©àdGh äBÉaÉµŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ≈àMh Ω2014 ôjÉæj 1 øe IÎØ∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J
á∏∏g 50 ™bGƒH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 745 ÉgQób Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ìÉHQCG ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.IÉcõdG º°üN ó©H á«ª°SE’G º¡°ùdG áª«b øe %5 πã“ »àdGh óMGƒdG º¡°ù∏d
.±ô°üª∏d á«Yô°ûdG áÄ«¡dG áëF’ ≈∏Y ábOÉ°üŸG-7
.Ω2015 πjôHCG 1 øe CGóÑJ äGƒæ°S çÓK IÎØdh áãdÉãdG IQhó∏d ±ô°üª∏d á«Yô°ûdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG Ú«©J ≈∏Y ábOÉ°üŸG-8
ΩÉ©∏d ±ô°üŸG äÉHÉ°ùM á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G »©LGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-9
.Éª¡HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG
.º¡°SCÓd º¡à«µ∏e âÑãj Éeh á«°üî°ûdG º¡JÉbÉ£H QÉ°†MEG ´ÉªàL’G ¿hô°†ë«°S øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG øe ≈Lôj Éªc
ºgÉ°ùe π«cƒJ Qƒ°†◊G ¬«∏Y Qò©àj øŸ øµÁh ¬«a á∏ãªŸG º¡°SC’G OóY ¿Éc kÉjCG kÉë«ë°U á«fÉãdG Iôª∏d ´ÉªàL’G ó©jh
ÚØ∏µŸG hCG ±ô°üŸG »ØXƒe ÒZ øeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M ¬d ôNBG
¿CG ≈∏Y ≥aôŸG π«cƒàdG êPƒªæH áë°VƒŸG §HGƒ°†∏d kÉ≤ahh ,±ô°üŸG ÜÉ°ù◊ »æa hCG …QGOEG πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH
øe πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓK πÑb (011-5525-218) ºbQ ¢ùcÉØdG ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T – ±ô°üŸG ¤EG ádÉcƒdG π°üJ
.á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe
,,≥aƒŸG ˆGh
-------¢UÉN π«cƒJ
/ ...ïjQÉJh ........................ ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG , ......................... / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
±ô°üe ‘ kÉª¡°S .......... Oó©d kÉµdÉeh kÉªgÉ°ùe »àØ°üHh (......................... ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG hCG) `g ..../ ...
ÒZ øe ƒgh) , ............................ ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ................................... ºgÉ°ùŸG â∏ch ób ,AÉ‰E’G
Üƒæ«d ( ±ô°üŸG ÜÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ±ô°üŸG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG
ΩÉ“ ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ √ó≤Y Qô≤ŸGh AÉ‰E’G ±ô°üŸ á«fÉãdG Iôª∏d (6) ºbQ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY
π«Jƒaƒf ¥óæa ‘ Ω2015 ¢SQÉe 16 ≥aGƒŸG `g1436 ¤hC’G iOÉªL 25 ÚæKE’G Ωƒj AÉ°ùe øe ∞°üædGh á©HGôdG áYÉ°ùdG
πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¢VÉjôdG áæjóe (áØ«£d áYÉb)
.´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG
. ( Ω2015/ .... / .... ≥aGƒŸG) `g1436 / .... / .... : ‘ QôM
......................................: áØ°üdG
...............................................: º°S’G
....................................:≥jó°üàdG
.............................................: ™«bƒàdG

ä’hÉ≤ª∏d OQƒà°ùŸG QGO áYƒª› ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH
Ω2015/03/09 ≥aGƒŸG `g 1436/05/18 ïjQÉàH
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T ä’hÉ≤ª∏d OQƒà°ùŸG QGO áYƒª› ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
-: ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ 1425/11/2 ïjQÉJh 1010203902
( 1036000048 ) ºbQ á«fóe ∫GƒMCG ábÉ£H πªëjh -…Oƒ©°S á«°ùæ÷G- OhGódG º«gGôHEG ó¡a øH QóH /ó«°ùdG -1
ÖÑ°ùàe áæ¡ŸGh Ò°üf øH ≈°Sƒe ´QÉ°T ¢VÉjôdG ‘ º«≤ŸGh ¢VÉjôdG ó«dGƒe `g1392OÓ«ŸG ïjQÉJ ¢VÉjôdG øe IQOÉ°U
( ∫hCG ±ôW)
…QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ -IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T – IQÉéà∏d OQƒà°ùŸG QGO áYƒª› ácô°T/ IOÉ°ùdG -2
`g1431/01/06 ‘ ñQDƒŸG ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ÖLƒÃ ¢VÉjôdG øe QOÉ°U `g1419/11/13 ïjQÉJh (1010152910)ºbQ
270 ó∏÷G øe `g1431 ΩÉ©d 143 OóY52 áØ«ë°üdÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh
( ¿ÉK ±ôW)
OhGódG º«gGôHEG ó¡a QóH /ó«°ùdG É¡∏ãÁh `g1431/01/16 ïjQÉJh
∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY , IQÉéà∏d OQƒà°ùŸG QGO áYƒª› ácô°T / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH
¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡dÉÃ , OhGódG º«gGôHEG ó¡a QóH /
…OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe
øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY
º«gGôHEG ó¡a QóH /ƒgh óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f
Éeh πé°ùdG ïjQÉJh ºbQh º°S’ÉH ®ÉØàM’G ™e ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , OhGódG
. ∞«æ°üJh ¬dÉªY øe É¡«∏Y
: º°S’G
: ™«bƒàdG

¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

:º°S’G
: ™«bƒàdG

ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG äGQGôb
IÉ«◊G ∞°Uƒà°ùe

: ‹ÉàdÉc Ω2015/03/04 ≥aGƒŸG `g1436/05/12 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj äó≤©fG »àdG
∞°Uƒà°ùe äGOÉ«Y ™ª› íÑ°ü«d ácô°ûdG º°SÉH ¢UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (2) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG ``
(á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T) IÉ«◊G
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ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÊhÉ©àdG ÚeCÉàdG è«∏ÿG OÉ–G ácô°ûd (á«fÉãdG Iôª∏d)
áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ΩGôµdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG IƒYO ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d è«∏ÿG OÉ–G ácô°T ô°ùj
`g1436/06/11 AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG AÉ°T ¿EG ó≤©«°S …òdGh , á«fÉãdG Iôª∏d ácô°û∏d ájOÉ©dG
™WÉ≤J õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G ´QÉ°T ∑ƒeÒdG »M , ÈÿG áæjóÃ »Ñ«°ü≤dG ¥óæØH Ω2015/03/31 ≥aGƒŸG
: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh á°ûbÉæª∏d , √ôe øH hôªY ´QÉ°T
áæ°ù∏d ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG áæª°†àe ácô°û∏d ájƒæ°ùdG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
. Ω2013 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG
k
k
ôNBG ÉªgÉ°ùe ¬æY Ö«æj ¿CG ‘ ≥◊G ¬dh áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ÌcCG hCG Éª¡°S øjô°ûY ∂∏Á ºgÉ°ùe πµd ≥ëj ¬fCÉH kÉª∏Y
‘ É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe
: á«dÉàdG É¡H ±Î©ŸG äÉ¡÷G óMCG øe É¡«∏Y ¥ó°üe , √ÉfOCG êPƒªædG Ö°ùM á«£N ádÉch ÖLƒÃ Qƒ°†◊G
äGP á°ù°SDƒe hCG ácô°T ºgÉ°ùª∏d ¿Éc GPEG ∫É◊G ∂dòch ÉgGóME’ kÉÑ°ùàæe ºgÉ°ùŸG ¿Éc ≈àe á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG áaô¨dG-CG
. ájQÉÑàYG á«°üî°T
. ¥ó°üŸG ∂æÑdG iód ÜÉ°ùM πcƒª∏d ¿ƒµj ¿CG á£jô°T ájOƒ©°ùdG ∑ƒæÑdG-Ü
. π«cƒàdG ‘ ÖZGôdG ºgÉ°ùŸG É¡H πª©j »àdG á¡÷G-ä
. ∫ó©dG ÖJÉc-ç
, ¿Gô¡¶dG ´ô°T ™WÉ≤J , …QÉéàdG πé©ŸG õcôe , ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d è«∏ÿG OÉ–G ácô°T ¤EG ä’ÉcƒdG º∏°ùJ ¿CG ≈∏Y
áKÓK πÑb 13 `` 8333517 ºbQ ¢ùcÉØdG ≈∏Y É¡dÉ°SQEG hCG `` IQGOE’G ¢ù∏› ô°S ÚeCG Öàµe `` ΩÉeódG `` óª ÒeC’G ´QÉ°T
º¡°SC’G OóY ¿Éc kÉjCG kÉë«ë°U á«fÉãdG Iôª∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ¿ƒµj .´ÉªàL’G óYƒe øe πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG
¬«∏cƒÃh) ¬H á°UÉÿG º¡°SC’G á«µ∏e âÑãj Ée ¬©e ô°†ëj ¿CG ´ÉªàL’G Qƒ°†ëH ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh . ¬«a á∏ãªŸG
. ájƒ¡dG ábÉ£H ¤EG áaÉ°VE’ÉH (óLh ¿EG
∫ÉªcE’ (πbC’G ≈∏Y) áYÉ°S ∞°üæH OóëŸG óYƒŸG πÑb ´ÉªàL’G ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj Éªc
.π«é°ùàdG äGAGôLEG
,,,,, ≥«aƒàdG ‹h ˆGh
-------π«cƒJ êPƒ‰
πé°ùdG ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG »YÉHôdG º°S’G) ............................................ / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
`g14 / / ïjQÉJh ..................... : ºbQ (…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) ÖLƒÃ √ÉfOCG ™bƒŸG (…QÉéàdG
ºgÉ°ùŸG â∏ch ób º¡°S (.....................) Oó©d ∂dÉŸGh ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d è«∏ÿG OÉ–G ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
øe ƒgh ........................ / ºbQ (…QÉéàdG πé°ùdG / ÊóŸG πé°ùdG) ,(»YÉHôdG º°S’G) ......................... /
Üƒæ«d É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ
AÉ°ùe ˆG ¿PEÉH Égó≤Y Qô≤ŸGh ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d è«∏ÿG OÉ–G ácô°ûd ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY
ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh Ω2015/03/31 ≥aGƒŸG `g1436/06/11 AÉKÓãdG Ωƒj
. ´ÉªàL’G AGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY
. ´ÉªàL’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc
.................................. : ≥jó°üàdG
/ / ‘ QôM
.................................... : ™«bƒàdG
................................. : º°S’G
: ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e ájC’h QÉ°ùØà°SÓd
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG 31432 ΩÉeódG 5719 .Ü .¢U
13 `8333517 : ¢ùcÉa 13 `8333544 : ¿ƒØ∏J

ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG èFÉàf
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d É°ùcG

áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ äó≤Y »àdGh ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG èFÉàf øY ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d É°ùcG ácô°T ø∏©J
ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ó©H ¢VÉjôdG áæjóÃ äƒjQÉŸG ¥óæa ‘ Ω2015-02-10 ≥aGƒŸG `g1436-04-21 ïjQÉàH 16:30
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y âjƒ°üàdG èFÉàf âfÉc å«M ÊƒfÉ≤dG
(450,000,000) ¤EG …Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200,000,000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
≥jôW øY ∂dPh ,‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %125 ≠∏ÑJ IOÉjR áÑ°ùæH ,…Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCG
-¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ ácô°ûdG øY IQOÉ°üdG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ áë°VƒŸG á«dB’G ≥ah – ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW
,º¡°S πµd ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ,º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25,000,000) ÉgOóY ≠∏Ñj
Ú©HQCGh á°ùªN (45,000,000) ¤EG º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20,000,000) øe ácô°ûdG º¡°SCG OóY IOÉjR ‹ÉàdÉHh
ÚªgÉ°ùª∏d ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºà«°Sh ,º¡°S πc øY ™HQh óMGh º¡°S ≠∏Ñj IOÉjR ∫ó©Ãh ,º¡°S ¿ƒ«∏e
.ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°S ‘ øjó«≤ŸG
.∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) ºbQ IOÉŸG h (7) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2

É¡∏jƒëàH IhóëŸG …õcôŸG øcôdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe
(1010285227) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T …õcôŸG øcôdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1431/4/14 ïjQÉJh
. (1006207961) ºbQ Êóe πé°S (á«°ùæ÷G …Oƒ©°S) »Hô◊G ó©°S ˆGóÑY øH ó©°S / ó«°ùdG `1
. (1006583841) ºbQ Êóe πé°S (á«°ùæ÷G …Oƒ©°S) »∏«î°U º°TÉg øH »∏Y / ó«°ùdG `2
øH ó©°S / ∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY , …Òî°üdG º°TÉg »∏Y / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y Ak ÉæH
∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh É¡d ÉÃ »Hô◊G ˆGóÑY
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ`≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb É¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ`≤ÑWh QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh
óbh Gòg , »Hô◊G ˆGóÑY øH ó©°S ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ
. ájQÉéàdG º°S’Gh …QÉéàdG πé°ùdG ºbQ ¢ùØf ®ÉØàM’G ™e . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ
: ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
»∏«î°U º°TÉg øH »∏Y : º°S’G
»Hô◊G ˆGóÑY øH ó©°S : º°S’G
........................ : ™«bƒàdG
......................... : ™«bƒàdG
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اإلعالنات المنوعة

áYƒª› ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G èFÉàf
á°†HÉ≤dG ôØ°ù∏d QÉ«£dG
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y »gh Ω2015/03/04 ≥aGƒŸG `g1436/05/13ïjQÉàH Ió≤©æŸG
.ácô°ûdG ¢VGôZCÉH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (3) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG .1
áMÎ≤ŸG IOÉjõ∏d É≤ah ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGôH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG .2
.∫ÉŸG ¢SGQ ‘
.IQGOE’G ¢ù∏› øjƒµàH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (14) IOÉŸG øe (ä) Iô≤ØdG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG .3
. IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YCG äBÉaÉµeh äÉ«MÓ°üH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (15) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG . 4
IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôbh äÉYÉªàLEÉH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (16) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG .5
.øjódG äGhOCÉH ¢üàîJh (14) ºbQ πª– ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶æ∏d IOÉe áaÉ°VG ≈∏Y á≤aGƒŸG . 6
.á©LGôŸG áæé∏H ¢üàîJh (19) ºbQ πª– ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶æ∏d IOÉe áaÉ°VG ≈∏Y á≤aGƒŸG . 7
.äÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæé∏H ¢üàîJh (20) ºbQ πª– ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶æ∏d IOÉe áaÉ°VG ≈∏Y á≤aGƒŸG . 8
áaÉ°†ŸG OGƒŸGh äGô≤ØdG ™e ≥Øàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG OGƒeh äGô≤a º«bôJh Ö«JôJ IOÉYG ≈∏Y á≤aGƒŸG -9
.ádó©ŸGh

ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÚeCÉà∏d Éah ácô°ûd ÊÉãdG ´ÉªàLE’G á«fÉãdG ájOÉ©dG
(ÊÉãdG ´ÉªàLE’G) á«fÉãdG ájOÉ©dG Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†◊ ΩGôµdG É¡«ªgÉ°ùeƒYóJ ¿CG ÚeCÉà∏d Éah ácô°Tô°ùj
– ¢VÉjôdÉH ácô°ûdG ô≤e ‘ ∂dPh ,Ω2015/04/08 ≥aGƒŸG ``g1436/06/19 ïjQÉàH AÉ©HQ’G Ωƒj ÉgOÉ≤©fEG Qô≤ŸG
:√ÉfOCG ∫ÉªYC’G ∫hóL á°ûbÉæŸ ∂dPh Gk AÉ°ùe 9:00 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ 6 h 5 »Lô ÚH ∞«°üŸG »M ,‹Éª°ûdG …ôFGódG
á°ùªNh ¬Äe (105,000,000) áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
»àdGh ∫ÉŸG ¥ƒ°S áÄ«g øe É¡«∏Y ≥aGƒŸG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG á«dC’Gh π«°üØàdG ≥ah ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe
.±Éc âbƒH á«©ª÷G πÑbh ≥M’ âbh ‘ Égô°ûf ºà«°S
.∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
ájƒ°†©dG Ióeh QÉªãà°S’G áæ÷ AÉ°†YCG QÉ«àNG óYGƒb ≈∏Y ¬≤aGƒŸG ∂dòch QÉªãà°S’G áæ÷ π«µ°ûJ ≈∏Y ¬≤aGƒŸG-4
.É¡eÉ¡eh áæé∏dG πªY Üƒ∏°SGh
.√QGO’G ¢ù∏› ‘ ¬jƒ°†©dG äGAGôLGh ÒjÉ©e h äÉ«°SÉ«°S ≈∏Y ¬≤aGƒŸG-5
øH ôeÉK /PÉà°SC’Gh ∫GhófÉc ÉeQÉ°T ófÉfƒjGO ¢û«LGQ /PÉà°SC’G ºgh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YG Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.’Ò°ûàfÉc ƒHÉH çÉfGQóæ«aGQ Ò∏c /PÉà°SC’Gh ó©°SG óª
π«cƒJ
............................................................. / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
(…QÉéàdG É¡∏é°S ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SEG hCG /É«YÉHQ º°SC’G)
`g14..../..... /.... ïjQÉJh (................. ) ºbQ (....................... ) ÖLƒÃ √ÉfOCG ™bƒŸG
(…QÉéàdG πé°ùdG , ÊóŸG πé°ùdG)
ób º¡°S (.......) Oó©d ∂dÉŸGh (ÚeCÉà∏d Éah)ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh
øe ƒgh) (.............) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG (É«YÉHQ º°S’G) ......................................./ ºgÉ°ùŸG â∏ch
(É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ
AÉ©HQ’G Ωƒj Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d (ÊÉãdG ´ÉªàLE’G) á«fÉãdG ájOÉ©dG Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d
≈∏Y ™«bƒàdGh É¡dÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y »æY áHÉ«f âjƒ°üàdGh Ω2015/04/08 ≥aGƒŸG ``g1436/06/19
.ôNBG óYƒŸ π«LCÉàdG ádÉM ‘ π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc , É¡JGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG
........................... /≥jó°üàdG .................... /™«bƒàdG / / ‘QôM
: »∏j Ée ¤EG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ájÉæY ¬Lƒfh
´ÉªàLE’G) á«fÉãdG ¬jOÉ©dG Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M πb’G ≈∏Y Éª¡°S ¿hô°ûY (20) ∂∏Á ºgÉ°ùe πµd ≥ëjÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YG ÒZ øe ôNBG ” ÉªgÉ°ùe Qƒ°†◊G ‘ ¬æY πcƒj ¿CG ¬dh ,(ÊÉãdG
, √ÓYCG ¬°üf ÚÑŸG π«cƒàdG ÖLƒÃ á«©ª÷G ‘ ¬∏«ãªàd ∂dPh , É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH
π°UCG º∏°ùj ¿CG ≈∏Y ’ á«∏ëŸG ∑ƒæÑdG óMCG hCG á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG ±ô¨dG …óMEG øe ¬«∏Y “Ébó°üe ¿ƒµj ¿G Öéjh
Ü ¢U – ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY IQGOEG ájÉæY á«©ª÷G OÉ≤©fEG óYƒe øe πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓK πÑb ácô°ûdG iód π«cƒàdG
2163411 ¢ùcÉa – 2163400 ∞JÉg 11333 ¢VÉjôdG 341413
hCG ¬à«µ∏e ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸGh , ∫GƒMC’G ábÉ£H QÉ°†MEG ¬∏«ch hCG , á«©ª÷G Qƒ°†M ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Y.¬∏«é°ùJ äGAGôLEG AÉ¡fE’ πbC’G ≈∏Y áYÉ°ùH á«©ª÷G AóH óYƒe πÑb óLGƒàdG á«ªgCGh , º¡°SCÓd ¬«∏cƒe
ÚªgÉ°ùŸG øe áÑ°ùf …G Qƒ°†ëH á«fÉãdG ájOÉY Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fE’ ΩRÓdG ÜÉ°üædG, äÉcô°ûdG ΩÉ¶f Ö°ùM.≥aƒŸG ˆGh

ä’É°üJ’G ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
(øjR) ájOƒ©°ùdG á∏≤æàŸG
AÉ©HQC’G Ωƒj Ió≤©æŸG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb Qhó°U øY ,(øjR) ájOƒ©°ùdG á∏≤æàŸG ä’É°üJ’G ácô°T ø∏©J
: ≈∏Y á≤aGƒŸÉH Ω2015/02/25 ≥aGƒŸG `g1436/05/06
¢VÉØîfG áÑ°ùæH ,∫ÉjQ 5,837,291,750 ¤EG ∫ÉjQ 10,801,000,000 øe ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ-1
.%45,96 ÉgQób
≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ OóM (7) IOÉŸG: ‹ÉàdÉc É¡°üf íÑ°ü«d ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) ºbQ IOÉŸG πjó©J-2
Ú°ùªNh áFÉª©°Sh ∞dCG Ú©°ùJh óMGhh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ÚKÓKh á©Ñ°Sh áFÉ‰ÉªKh äGQÉ«∏e á°ùªN (5,837,291,750)
á°ùªNh áFÉeh ∞dCG øjô°ûYh á©°ùJh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ÚfÉªKháKÓKh áFÉª°ùªN (583,729,175) ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ
.( ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) É¡æe πµd á«ª°S’G áª«≤dG ≠∏ÑJ áª«≤dG ájhÉ°ùàeh ájó≤f ájOÉY º¡°S Ú©Ñ°Sh
‘ ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG:(8) IOÉŸG) : ‹ÉàdÉc É¡°üf íÑ°ü«d ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) ºbQ IOÉŸG πjó©J-3
, º¡°S Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉeh ∞dCG øjô°ûYh á©°ùJh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ÚfÉªKh áKÓKh áFÉª°ùªN (583,729,175)
á©Ñ°Sh áFÉ‰ÉªKh äGQÉ«∏e á°ùªN(5,837,291,750) ÉgQób á«dÉªLEG áª«≤HhájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) º¡°S πc áª«b
.( …Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh ∞dCG Ú©°ùJh óMGhh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ÚKÓKh
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ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d (∫hC’G ´ÉªàL’G) ¿hô°û©dGh áæeÉãdG
(OÈe) QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d
øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO “OÈe” QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
Ωƒj ˆG áÄ«°ûÃ ó≤©à°S »àdGh ,∫h’G ´ÉªàLÓd ¿hô°û©dGh áæeÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÌcCÉa º¡°S
~ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW -É«∏©dG »M) ¢VÉjôdÉH ácô°ûdG ô≤Ã Ω2015/04/16 ≥aGƒŸG `g1436/06/27 ïjQÉàH ¢ù«ªÿG
-:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL »`a ô¶æ∏d ∂dPh Ak É°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ »`a (ô°ûY ådÉãdG QhódG ÊÉãdG Oƒæ©dG IÒe’G êôH
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG IÎØdG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ AÉL Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G ≈∏Y ≥jó°üàdGh »LQÉÿG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.Ω2014/12/31
.Ω2014/12/31 ‘ ∞«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YG áeP AGôHG -3
∞°üf ™bGƒH ∫ÉjQ 9,000,000 á¨dÉÑdGh 2014 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG øY ìÉHQCG øe ¬©jRƒJ ” Ée ≈∏Y ábOÉ°üŸG-4
.º¡°S πc øY ∫ÉjQ
ÊÉãdG ∞°üædG øY óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ ∞°üf ∫ÉjQ(0^5) ™bGƒH ìÉHQ’G ™jRƒJ ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ OÉªàYG-5
áª«≤dG øe %5 ¬àÑ°ùf Ée πµ°ûJh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e á©°ùJ ∫ÉjQ 9,000,000 IQóbh ≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øe
Éaƒ°Sh ¿hô°û©dGh áæeÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH º¡°S’G »∏eÉ◊ â≤ëà°SGh º¡°ù∏d á«ª°S’G
.É≤M’ ™jRƒàdG ïjQÉJ øY ø∏©j
™bGƒH ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG Ö°ùM IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’G ICÉaÉµe ±ô°üH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.ƒ°†Y πµd ∫ÉjQ200,000
.ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájƒæ°S ∞°üf hG ájƒæ°S ™HQ ìÉHQCG ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-7
‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG -8
.¬HÉ©JG ójó–h ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2016 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdGh Ω2015
Ö«æj ¿CG ºgÉ°ùe πµd Rƒéjh ,ÌcCÉa º¡°S øjô°ûY ≈∏Y øjõFÉ◊G ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ô°UÉb á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M ¿CÉH kÉª∏Y
hCG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe π«cƒdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,á«©ª÷G Qƒ°†M ¬d ≥ëj ø‡ ÚªgÉ°ùŸG øe √ÒZ
¿ƒµJ ¿CG áHÉfE’G áë°üd •Î°ûjh ,É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ,ácô°ûdG »ØXƒe
óYƒe πÑb ¢VÉjôdÉH ácô°ûdG IQGOEG ô≤Ÿ π«cƒàdG êPƒ‰ ∫É°SQEGh √ÉfOCG í°VƒŸG êPƒªædG Aƒ°V ≈∏Y »HÉàc π«cƒJ ÖLƒÃ
ÚªgÉ°ùe Qƒ°†M ƒg ∫hC’G ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàL’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CÉH Éª∏Y ,πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓãH ´ÉªàL’G
.≥«aƒàdG ‹h ˆGh ÌcG hG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 ¿ƒµ∏Á
IQGOE’G ¢ù∏›
...........................................................................................................
(920001984) hCG 0114187877: ºbQ ∞JÉg ,11472 ¢VÉjôdG – 7939 -:Ü.¢U
-0114187801www.mubarrad.com: ºbQ ¢ùcÉa
...........................................................................................................
π`«cƒJ êPƒ‰
»ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh ,`g / / ïjQÉJh (
) ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ √ÉfOCG ™bƒŸG~~~~~~~~~~~~~~/ ºgÉ°ùŸG ÉfCG
Êóe πé°S ~~~~~~~~~~ /ºgÉ`°ùŸG â∏ch ób (º¡°S
) Oó©d ∂dÉŸGh ,“OÈe” QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
»æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏é`e AÉ°†YCG ÒZ øe ƒg h) (
) ºbQ
√ó≤Y Qô≤ŸG ácô°ûdG »ªgÉ°ùŸ ¿hô°û©dGh áæeÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG »`a »æY Üƒæ«d (É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG
∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh , Ω2015/04/16 ≥aGƒŸG `g1436/06/27 ïjQÉàH ¢ù«ªÿG Ωƒj AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG
.,´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG
.`g1436/ / :ïjQÉàdG ,~~~~~~~~~~~/™«bƒàdG ,~~~~~~~~~ /ºgÉ°ùŸG º°SG
.................................................................................................
.ºgÉ°ùŸG ¬©e πeÉ©àj …òdG ∂æÑdG hCG ájQÉéàdG áaô¨dG øe π«cƒàdG êPƒ‰ ≈∏Y ábOÉ°üŸG
.................................................................................................

É¡∏jƒëàH IOhóëŸG ÚdOÉe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe
áæjóÃ `g1429/05/19 ïjQÉJh 1010250649 ºbQ …QÉŒ πé°S IOhó á«dDƒ°ùe äGP IOhóëŸG ÚdOÉe ácô°T
:ºgh ¢VÉjôdG
»é◊G ójR óª ódÉN-1
¿Gó«ë∏dG ˆGóÑY »∏Y ¿Éª«∏°S-2
¿Gó«ë∏dG ˆGóÑY »∏Y ¿Éª«∏°S / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y Ak ÉæH
»é◊G ójR óª ódÉN / ∂jô°ûdG ¤EG ¬à°üM πeÉc øY
Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ
OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY ájOÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYEG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j
ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ( 15 ) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG
∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , »é◊G ójR óª ódÉN ƒg óMGh ‹EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe
. ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d
................... ™«bƒàdG
»é◊G ójR óª ódÉN -1
................... ™«bƒàdG
¿Gó«ë∏dG ˆGóÑY »∏Y ¿Éª«∏°S -2

ácô°ûd á«fÉãdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
§«°ù≤àdGh QÉªãà°SEÓd ±Éfôc
: ‹ÉàdÉc Ω2015/3/23 ≥aGƒŸG `g1436/6/3 ïjQÉàH ÚæK’G Ωƒj äó≤©fG »àdG
ΩÉ¶ædG êPƒ‰ Ö°ùëH (“51” IOÉŸG ≈àM “1” IOÉŸG øe) OGƒª∏d ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG äÓjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG (1)
.” ÉeÉ°S ” …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe πÑb øe óªà©ŸG »°SÉ°SC’G
¬«Lƒàd É`≤ah “πjƒªà∏d ±Éfôc ácô°T” ¤EG ” §«°ù≤àdGh QÉªãà°SÓd ±Éfôc ácô°T” øe ácô°ûdG º°SG Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG (2)
. “ÉeÉ°S” …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe
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اإلعالنات المنوعة

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(∑Ó°SCG) ∑Ó°SC’G ™fÉ°üe OÉ–G ácô°ûd á°SOÉ°ùdG
ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏àÁ øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IƒYO (∑Ó°SCG) ∑Ó°SC’G ™fÉ°üe OÉ–EG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
áYÉb – ¢VÉjôdÉH á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ √ó≤Y Qô≤ŸG á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dGÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M
Ω2015/05/03 ≥aGƒŸG (iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) `g1436/07/ 14 óMC’G Ωƒj øe ∞°üædGh á©HGôdG áYÉ°ùdG , OƒaƒdG
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ôjô≤J ‘ AÉL Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤Jh á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
∫ÉjQ (1,25) ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y Ω2014 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG øY ìÉHQCG øe ¬©jRƒJ ” Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
á©HQCG (54,843,750) √Qóbh ≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%12,5) ¬àÑ°ùf Ée …CG ,óMGƒdG º¡°ùdG øY
.∫ÉjQ ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh ∞dCG ¿ƒ©HQCGh áKÓKh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh
∫ÉjQ 0^50 ™bGƒH Ω2014 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ∞°üædG øY ájó≤f ìÉHQCG ™jQRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
¿ƒµ«°Sh ( ∫ÉjQ 21^937^500) √Qóbh ≠∏Ñe ‹ÉªLEÉHh , ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %5 ¬àÑ°ùf Ée …CG , óMGƒdG º¡°ù∏d
.áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ájÉ¡æH ∫hGóJ äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG º¡°SC’G »µdÉŸ É¡à«≤MCG
ΩÉ©∏d ácô°ûdG äÉHÉ°ùM á©LGôŸ , á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.¬HÉ©JCG ójó–h ,ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG
π«≤à°ùŸG ƒ°†©dG øe ’k óH IQGOE’G ¢ù∏› ‘ Gk ƒ°†Y »ãjó◊G º«gGôHEG óª ¿É£∏°S / PÉà°SC’G Ú«©J ≈∏Y ábOÉ°üŸG-7
. óª Ú°SÉj óªMCG Ú°ùM / PÉà°SC’G
.( ácô°ûdG ¢VGôZCG ) »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (3) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-8
.( IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG äÉ«MÓ°U ) »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (20) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-9
.( IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ äÉ«MÓ°U ) »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (22) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-10
.( IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG ) »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (24) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-11
øeh ¬àKQh ¬µ∏Á …òdGh ∂«à°SÓÑdG ™«Ñd ó«°TôdG óªM øH óª øH ó«°TQ á°ù°SDƒe ™e äÓeÉ©àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG-12
ójóŒh , ó«°TôdG ó«°TQ ídÉ°U /ó«°ùdGh , ó«°TôdG ó«°TQ óª /ó«°ùdG IQGO’G ¢ù∏› …ƒ°†Y / IOÉ°ùdG º¡æª°V
.ΩOÉ≤dG ΩÉ©∏d º¡©e πeÉ©àdG
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ICÉaÉµe ( ∫ÉjQ 700^000 ) ≠∏Ñe ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG-13
( π«cƒJ )
(∑Ó°SCG) ∑Ó°SC’G ™fÉ°üe OÉ–EG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ / IOÉ©°S
ôbƒŸG
11383 …ójôH õeQ 355208 Ü.¢U – ¢VÉjôdG
/ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG ................................................................ / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
óMCG »àØ°üHh , `g1
/
/
ïjQÉJh (
) ºbQ …QÉŒ πé°S
....... / ºgÉ°ùŸG â∏ch ób , Éª¡°S ( .............. ) Oó©d ∂dÉŸGh ( ∑Ó°SCG ) ∑Ó°SC’G ™fÉ°üe OÉ–G ácô°T »ªgÉ°ùe
´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d (
) ºbQ Êóe πé°S ....................................
ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) `g1436/07/ 14 óMC’G Ωƒj Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d á°SOÉ°ùdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G
πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh Ω2015/05/03 ≥aGƒŸG (iô≤dG
ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc .. ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG
.´ÉªàL’G π«LCÉJ
,,, ≥aƒŸG ˆGh
................................................... : º``°S’G
..................................................... : á`Ø°üdG
™«bƒàdG ≥jó°üJ
................................................... : ™«bƒàdG
-----------------------------------------------------: äÉ¶MÓe
.π«cƒàdG ≈∏Y ™«bƒàdG ™e º¡°SC’G IOÉ¡°T ‘ ƒg Éªc πeÉµdG º°S’G áHÉàc ≈Lôj-1
.É¡«Hƒ°ùæeh (∑Ó°SCG) ∑Ó°SC’G ™fÉ°üe OÉ–G ácô°T IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe óMCG π«cƒJ ≥ëj ’-2
.(∑Ó°SCG) ∑Ó°SC’G ™fÉ°üe OÉ–G ácô°T »ªgÉ°ùe ÒZ øe óMCG π«cƒJ ≥ëj ’-3
π°UCG ∫É°SQEG hCG ¢VÉjôdÉH á«fÉãdG á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH ácô°ûdÉH ÚªgÉ°ùŸG ¿ƒÄ°T IQGOE’ π«cƒàdG º«∏°ùJ ≈Lôj-4
ójÈdÉH ájQÉéàdG áaô¨dG hCG ∑ƒæÑdG øe √≈∏Y ≥jó°üàdG ó©H π«cƒàdG
011-2655637/011-2655556 ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh .. ( 11383 …ójôH õeQ 355208 Ü.¢U )

IOhóëŸG ájQÉéàdG ÉcGôJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T IOhóëŸG ájQÉéàdG ÉcGôJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
ájQÉéàdG ÉcGôJ ácô°T ´ôa QGôY QOGƒf º°SÉH ´ôa É¡jódh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1418/07/02 ïjQÉJh (1010147697)
-:ºgh `g1424/02/07 ïjQÉJh (1010185611) ºbQ πé°ùdÉH Ió«≤e
1043385036 ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S »cÎdG »côJ óª ó¡a / ó«°ùdG-1
1043385044 ºbQ πé°S ÖLƒÃ á«°ùæ÷G ájOƒ©°S ¿ô≤ŸG øªMôdGóÑY ódÉN âæH ¬æ«eG/ Ió«°ùdG-2
/∂jô°ûdG ¤G É¡°ü°üM πeÉc øY , ¿ô≤ŸG øªMôdGóÑY ódÉN âæH ¬æ«eG /áµjô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH
.»cÎdG »côJ óª ó¡a
ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M º∏à°SG ób ¬fÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh ,äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ
OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG
íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y ¬≤ëà°ùŸG IÉcõdG
∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg ,»cÎdG »côJ óª ó¡a ƒgh ∂jô°T ¤G É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG
. ájOôa á°ù°SDƒe ´ôa ¤G É¡Yôa πjƒ–h ájOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG
-: ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe ≈∏Yh
ÊÉãdG ∂jô°ûdG
∫h’G ∂jô°ûdG
¿ô≤ŸG øªMôdGóÑY ódÉN âæH ¬æ«eG
»cÎdG »côJ óª ó¡a
/™«bƒàdG
/™«bƒàdG
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ÒZh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
QÉªãà°SE’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°ûd ájOÉ©dG
Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO , ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T - QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
¬©HÉ°ùdGh ¬©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ »`a – ˆG ¿PEÉH – ó≤©«°S …òdGh ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG
á`jOƒ©°ùdG á`«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ô`≤Ã ∂dPh Ω 2015 / 4 /15 ≥aGƒŸG `g 1436/ 6 /26 AÉ©HQ’G Ωƒj AÉ°ùe øe ∞°üædGh
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d »eÓYE’G õcôŸG “∫hGóJ ”
. Gk AÉ°ùe ¬©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G : ’k hCG
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤bóŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
»``a á``«¡àæŸG á«dÉŸG á`æ°ùdG ø`Y á`cô°ûdG IQGOEG á«dhDƒ°ùe øe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG á≤aGƒŸG-3
.Ω2014/12/31
á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≥«bóJh á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G ™LGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
.¬HÉ©JCG ójó–h Ω2015/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ájƒæ°S ™HôdGh ájƒæ°ùdG
™bGƒH Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 75 ÉgQóbh ájó≤f ìÉHQCG ±ô°üH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
äÓé°ùH Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡à«≤MCG ¿ƒµJh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %10 ¬àÑ°ùf Ée ìÉHQC’G πã“h ,º¡°ù∏d/∫ÉjQ 1
.ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc á«dÉŸG ¥GQhC’G ´GójEG õcôe ‘ ácô°ûdG
™bGƒH ∫ÉjQ (600^000) ÉgQóbh Ú∏≤à°ùŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ájƒæ°S IBÉaÉµe ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ƒ°†Y πµd ∫ÉjQ (200^000)
428 øe ’k óH ôjô°S 600 íÑ°üàd ágõædG ´ôa …OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ´hô°ûŸ á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ ≈∏Y á≤aGƒŸG-7
á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G AÉ¡àfG ïjQÉJ πjó©Jh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 663 øe ’k óH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 683 íÑ°üàd ´hô°ûŸG áª«b πjó©Jh ôjô°S
∂dPh ,Ω2015 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG øe ’k óH Ω2016 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG ‘ íÑ°ü«d »ÑjôéàdG π«¨°ûàdG AóH ïjQÉJh
:øe πc øe ¿ƒµŸG ±ÓàF’G ™e
ôjƒ£J ácô°Th …OÉª◊G ídÉ°U øH óª /PÉà°SC’G IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d ácƒ∏ªŸGh ä’hÉ≤ª∏d …OÉª◊G á°ù°SDƒe
IQGOE’G ¢ù`∏› AÉ°†YCG ´ÉæàeG ™e …OÉª◊G óª øH õjõ©dGóÑY /QƒàcódG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d ácƒ∏ªŸGh ¢VÉjôdG
. QGô≤dG Gòg ≈∏Y âjƒ°üàdG øY ø`jQƒcòŸG
á«©ª÷G øe OóŒh á«dÉe áæ°S Oƒ≤©dG Ióe) ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e â“ »àdG äÓeÉ©ŸGh Oƒ≤©dG ≈∏Y á≤aGƒŸG
:»∏j Éªc (ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG
…OÉª◊G ídÉ°U óª /ƒ°†©dG º°SG-1
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd …OÉª◊G ídÉ°U óª á°ù°SDƒe /ácô°ûdG º°SG
∫ÉjQ 260^092 :ácô°ûdG ™e äÓeÉ©ŸG áª«b
…OÉª◊G óª øH õjõ©dGóÑY .O /ƒ°†©dG º°SG-2
πàcG ácô°T /ácô°ûdG º°SG
∫ÉjQ 3^582^360 :ácô°ûdG ™e äÓeÉ©ŸG áª«b
…OÉª◊G óªM óª õjõ©dGóÑY .O /ƒ°†©dGh ,…OÉª◊G ídÉ°U óª /ƒ°†©dG º°SG-3
¢VÉjôdG ôjƒ£J ácô°Th ä’hÉ≤ª∏d …OÉª◊G á°ù°SDƒe OÉ–G /ácô°ûdG º°SG
∫ÉjQ 365^595^009 :ácô°ûdG ™e äÓeÉ©ŸG áª«b
.Gk AÉ°ùe ∞°üædGh ¬©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G : Ék «fÉK
ÊÉ› º¡°S (3) íæÃ ∂dPh ¿ƒ«∏e (1^200^000^000) ¤EG ∫ÉjQ (750^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR
IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ º¡°S (5) πc πHÉ≤e
(58^000^000) ≠∏Ñeh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G óæH øe ∫ÉjQ (392^000^000) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG
.Ω2014/12/31 ‘ Éªc √É≤ÑŸG ìÉHQC’G óæH øe ∫ÉjQ
:ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) ºbQ IOÉŸG πjó©J
:πjó©àdG πÑb
Ú©Ñ°Sh á°ùªN ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (750^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ OóM
ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) É¡æe º¡°S πµd á«ª°SC’G áª«≤dG ≠∏ÑJ ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe kÉ«ª°SEG kÉª¡°S (75^000^000) ¿ƒ«∏e
.ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ‘ º¡°SC’G πeÉc πã“ ájOÉY º¡°SCG É¡«©ªLh
:πjó©àdG ó©H
¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (1200^000^000) ¿ƒ«∏e ÚàFÉeh ∞dCG ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ OóM
É¡«©ªLh ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) É¡æe º¡°S πµd á«ª°SC’G áª«≤dG ≠∏ÑJ ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe kÉ«ª°SEG kÉª¡°S (120^000^000)
.ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ‘ º¡°SC’G πeÉc πã“ ájOÉY º¡°SCG
-------π«cƒJ êPƒ‰
ÚeÎëŸG
QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T / IOÉ°ùdG
¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
…QÉéàdG É¡∏é°S ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG /É«YÉHQ º°S’G) √ÉfOCG ™bƒŸG ..................... / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°ûH ÚªgÉ°ùŸG óMCG »àØ°üHh `g... /.. /.. ïjQÉJh (..........) ºbQ (.........) ÖLƒÃ ( ÊóŸG /
-: â∏ch ób , º¡°S (.......) Oó©d ∂dÉŸGh QÉªãà°S’Gh
AÉ°†YCG ÒZ øe Éªgh / ƒgh(..............) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG (É«YÉHQ º°S’G) .......................... / ºgÉ°ùŸG
ÉHƒæ«d / Üƒæ«d (É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏›
‘ Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ (Ú©ªà› hCG øjOôØæe) »æY
á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh `g........../......../...... ≥aGƒŸG Ω........../...../..... .......... Ωƒj
. πLDƒj ´ÉªàLG …CG hCG ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f
/ / ‘ QôM
/™```«bƒàdG
/ º````°S’G
/ ≥jó°üàdG
/ á``Ø`°ü`dG

≈dhC’G ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG QGôb
á°†HÉ≤dG áeÉª°S ácô°ûd
: ‹ÉàdÉc Ω2015/02/12 ≥aGƒŸG `g1436/04/23 ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ äó≤©fG »àdGh (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T)
AÉª°SC’G ±òëH ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› øjƒµàH á°UÉÿGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (17) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG `1
. IOÉŸG ¢üæH IOQGƒdG
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äÉ«MÓ°üdG √òg áaÉc hCG øe …CG ¢†jƒØJ ≥M ∂dP π«Ñ°S ‘ ¢ù∏éª∏d ¿CG Éªc .ä’ÉØµdGh äÉfÉª°†dGh ¿ƒgôdG Ëó≤Jh
.Ò¨dG ¢†jƒØJ ≥M º¡FÉ£YEGh øjôNBG ¢UÉî°TCG hCG ¢üî°T …CG ¤EG
‘ ∂dòch , ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY IQGOEG iód áMÉàe »gh) É¡ãjó– ó©H äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷ áëF’ QGôbEG -9
.(∂æÑ∏d »ª°SôdG ™bƒŸG
ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY IQGOEG iód áMÉàe »gh) É¡ãjó– ó©H É¡dÉªYCG äGAGôLEG π«dOh á©LGôŸG áæ÷ πªY áëF’ QGôbEG-10
.(∂æÑ∏d »ª°SôdG ™bƒŸG ‘ ∂dòch
äÉbÓY IQGOEG iód áMÉàe »gh) É¡ãjó– ó©H IQGO’G ¢ù∏› ájƒ°†©d QÉ«àN’Gh í«°TÎdG á°SÉ«°S QGôbG-11
.(∂æÑ∏d »ª°SôdG ™bƒŸG ‘ ∂dòch , ÚªgÉ°ùŸG
k
∂∏àÁ ôNBG ÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG ¬dh , ¬«dEG QÉ°ûŸG ´ÉªàL’G Qƒ°†M ≥M ÌcCG hCG kÉª¡°S øjô°ûY ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµdh
¢VÉjôdG ∂æH π°ü«d π°Sôj å«ëHh ,√ÉfOCG ¬°üf ÚÑŸG π«cƒàdG ÖLƒÃ ´ÉªàL’G ‘ ¬∏«ãªàd ,ÌcCG hCG kÉª¡°S øjô°ûY
ájƒ¡dG ábÉ£H QÉ°†MEG , ´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh . πbC’G ≈∏Y óMGh ´ƒÑ°SCÉH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb
óYƒe πÑb Qƒ°†◊G ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG øe ≈Lôjh . º¡°SCÓd ¬«∏cƒeh ¬à«µ∏e ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸGh á«æWƒdG
kÉë«ë°U ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿ƒµjh . º¡∏«é°ùJ äGAGôLEG AÉ¡fE’ ∂dPh πbC’G ≈∏Y áYÉ°S ∞°üæH ´ÉªàL’G
.πbC’G ≈∏Y ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG
≥aGƒŸG `g1436/06/17 ÚæK’G Ωƒj áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH ƒg ìÉHQC’G ¥É≤ëà°SG ïjQÉJ ¿CÉH kÉª∏Y
.Ω2015/04/06
ô`Ñ`Y hCG , 11416 ¢VÉjôdG 22622 Ü . ¢U ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY IQGOEG ™e π°UGƒàdG ≈Lôj á∏°SGôŸG hCG QÉ°ùØà°SÓdh
ºbQ ∞JÉ¡dG
011-4030016 ºbQ ¢ù`cÉØdG ÈY hCG ,∂æÑ∏d »ª°SôdG ΩGhódG äÉYÉ°S ∫ÓN ,(2445) ºbQ ¬∏«°UƒJ 011-4013030
ÊhÎµd’G ójÈdG ÈY hCG :shareholders@riyadbank.com
¢VÉjôdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏›
. ≥``aƒŸG ¬`∏dGh
-------¢UÉN π«cƒJ
`g ..../.... /...ïjQÉJh .............. / ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ √ÉfOCG ™bƒŸG ....................... / ºgÉ°ùŸG ÉfCG
(
)Oó©d ∂dÉŸGh ¢VÉjôdG ∂æH ‘ ÚªgÉ°ùŸG óMCG »àØ°üHh (.................... ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG hCG)
¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh ( ................ / ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ).......................... ºgÉ°ùŸG â∏ch ób , º¡°S
m
´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ,¬HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ∂æÑdG »ØXƒe hCG IQGOE’G
≥aGƒŸG `g1436/06/17 ÚæK’G Ωƒj ˆG áÄ«°ûÃ √ó≤Y Qô≤ŸGh , ¢VÉjôdG ∂æH »ªgÉ°ùŸ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G
áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh , Ω2015/04/06
. ´ÉªàL’G π«LCÉJ ∫ÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc , ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh
. Ω2015/ … / … ≥aGƒŸG `g6143 / … / … : ‘ QôM
: º°S’G
: ™«bƒàdG
: áØ°üdG
: ≥jó°üàdG

ájQÉéàdG ∫ÉØW’G ÜÉ©dG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
(IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)
â– ΩÉeódG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤eh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) ájQÉéàdG ∫ÉØW’G ÜÉ©dGácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j
Éªc ,πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …G ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1430/04/26 ïjQÉJh2051039821 ºbQ
´RÉæàe hG ¬∏LBG hG ¬dÉM äÉeGõàdG hG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hG ∫ƒ°UG ácô°û∏d óLƒj’ áfCÉH AÉcô°ûdG ô≤j
AÉcô°ûdG ΩÉb óbh . á°üàîŸG äÉ¡÷G hG ádhó∏d Ωƒ°SQ hG ÖFGô°V hG IÉcR ájG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y
.ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµjGòHh ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áà°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée Öë°ùH
∂dGPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j óbÉe AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh
IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉHQGôbGh »eÉàN ÜÉ°ùMh á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh. á°UÉÿG º¡dGƒeG ‘
ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223)
AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ
ÊÉãdG ±ô£dG
∫h’G ±ô£dG
ìÉeôdG Oƒ©°S ¿Éª«∏°S ≥«aƒJ / ó«°ùdG
á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ìÉeôdG ácô°T

IOhóëŸG á«dhódG IQÉéà∏d ¿É°Sôa ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG IOhóﬁ á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T øe É¡∏jƒëàH
: º¡FÉª°SCG á«JB’G ±GôWCÓd ≥Ñ°S ó≤d
»eôµŸG óª »∏Y ihQCG / 1
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj »∏Y /2
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj …QGòY /3
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj ájõY /4
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj óªMG /5
óªMGh »eôµŸG Ú°SÉj ájõYh »eôµŸG Ú°SÉj …QGòYh »eôµŸG Ú°SÉj »∏Y / AÉcô°ûdG ∫RÉæJ º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH
äÉeGõàdG øe É¡«∏YÉeh ¥ƒ≤M øe É¡dÉÃ »eôµŸG »∏Y ihQCG / ∂jô°ûdG ‹G ácô°ûdÉH º¡°ü°üM πeÉc øY »eôµŸG Ú°SÉj
RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe º¡bƒ≤M áaÉc Gƒª∏à°SG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤jh
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ( 15 ) IOÉª∏d É≤ÑWh , äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYG
Gòg »eôµŸG óª »∏Y ihQCG / ƒg óMGh ∂jô°T ‹G É¡dÉe ¢SGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ
. ájOôa á°ù°SDƒe ‹G É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh
AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe ≈∏Yh
»ªcôŸG »∏Y Ú°SÉj »∏Y : º°S’G
»eôµŸG óª »∏Y ihQCG : º°SC’G
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj ájõY : º°S’G
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj …QGòY : º°S’G
»eôµŸG »∏Y Ú°SÉj óªMG : º°S’G
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ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
¥QƒdG áYÉæ°üd ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d
Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IƒYO ¥QƒdG áYÉæ°üd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
áYÉ°ùdG óæY ΩÉeódÉH á«fÉãdG á«YÉæ°üdG áæjóŸÉH »°ù«FôdG ácô°ûdG ô≤e ‘ Égó≤Y Qô≤ŸG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG
∫hóL ‘ ô¶æ∏d Ω2015/04/13 ≥aGƒŸG (iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) `g1436/06/24 ÚæKC’G Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G
.Ω2014/12/31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2014/12/31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh ,ácô°ûdG äÉHÉ°ùM »©LGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.»eÉ¶ædG »WÉ«àMEÓd ìÉHQC’G øe %10 áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
.Ω2014/12/31 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-4
äÉHÉ°ùM á©LGôŸ á«∏NGódG á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe ácô°û∏d äÉHÉ°ùM ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
.¬HÉ©JG ójó–h Ω2015 ΩÉ©∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh ájƒæ°S ™HôdG ácô°ûdG
á«©ª÷G OÉ≤©fEG ïjQÉJ ≈àM Ω2015/04/01 ïjQÉJ øe É¡H ΩÉb »àdG IQGOE’G ¢ù∏› ∫ÉªYCG IRÉLEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
. ájOÉ©dG áeÉ©dG
¿CG ≈∏Y º¡ë«°TôJ äÉÑ∏£H Úeó≤àŸG Úë°TôŸG ÚH øe ójó÷G IQGOE’G ¢ù∏›AÉ°†YCG ÜÉîàfG ≈∏Y á≤aGƒŸG-7
»¡àæJ ájOÓ«e äGƒæ°S çÓK IóŸh Ω2015/04/13 á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG ¬dÉªYCG ójó÷ É°ù∏éŸG CGóÑj
.Ω2018/04/12ïjQÉàH
´ÉªàL’G óYƒŸ Úà≤HÉ°ùdG ÚàYÉ°ùdG ∫ÓN Qƒ°†◊G πé°ùH º¡FÉª°SCG π«é°ùJ Qƒ°†◊G ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏©a
π«cƒJ Qƒ°†◊G ¬«∏Y Qòq ©àj øŸ øµÁ Éªc ,kAÉ°ùe ¬≤«bO ¿ƒ°ùªNh á°ùªNh áãdÉãdG áYÉ°ùdG ‘ Qƒ°†◊G πé°S πØ≤«°Sh
ójõJ’ ¿CG ≈∏Y á«ª°SQ á¡L øe ¥qó°üe π«cƒJ ÖLƒÃ ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG ºgÉ°ùe
,¬Jô°SCG OGôaCG ™e hCG óMGh ºgÉ°ùe πcƒŸG ¿Éc GPEG ’EG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%5) øY óMGƒdG ºgÉ°ùª∏d äÓ«cƒàdG áÑ°ùf
øe %50 ∫OÉ©jÉe ƒg »eÉ¶ædG ÜÉ°üædG πãÁ …òdG º¡°SC’G OóY ¿CÉH ¬WÉME’G ™e .√ÉfOCG í°VƒŸG êPƒªædG Ö°ùM ∂dPh
.IQó°üŸG º¡°SC’G OóY
,,,≥aƒŸG ˆGh
IQGOE’G ¢ù∏›
----------------------------------------π«cƒJ
¥QƒdG áYÉæ°üd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG /IOÉ°ùdG
......................................... /ºgÉ°ùŸG ºbQ ..................................................../ºgÉ°ùŸG ÉfCG º©f
............................................................................................................)ÊóŸG πé°ùdG ºbQ
........................... :É¡îjQÉJh ............................................. :ÉgQó°üe (..............................
............................................................................................................. /ºgÉ°ùŸG ¢Vƒq aCG
(.....................................................................) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ ....................................
áYÉæ°üd ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ™«ªL ≈∏Y »æY áHÉ«f âjƒ°üàdGh Qƒ°†◊ÉH
≥aGƒŸG (iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) √1436/06/24 ÚæK’G Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG áYÉ°ùdG ó≤©à°S »àdGh ¥QƒdG
.Ω2015/04/13
™«bƒàdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG
ºgÉ°ùŸG ™«bƒJ
----------------------------------------ÊhÎµdG ójÈdG≈∏Y hCG 0138123209 ¢ùcÉa234 á∏jƒ–0138121016 ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØ°SEÓd
investor.relations@saudipaper.com
7169 – 34326 ΩÉeódG 2 ºbQ IóMh á«fÉãdG á«YÉæ°üdG áæjóŸG 2598 ¥QƒdG áYÉæ°üd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG hCG
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
OÉ≤©fG óYƒe øe πbC’G ≈∏Y πªY ΩÉjCG áKÓK πÑb √ÓYCG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG äÉbÓY IQGOEG ¤EG π«cƒàdG π°Sôj :á¶MÓe
.∂dP ó©H Ωó≤J äÓ«cƒJ …CG óªà©J’h á«©ª÷G

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸGIƒYO
¢VÉjôdG ∂æÑd
, ó≤©«°S …òdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ΩGôµdG ¬«ªgÉ°ùe IƒYO ¢VÉjôdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
Ω2015/04/06 ≥aGƒŸG `g1436/06/17 ÚæK’G Ωƒj Üô¨e ó©H øe á≤«bO 45h á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG óæY , ˆG áÄ«°ûÃ
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh ¢VÉjôdG áæjóÃ õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG ≥jô£H ¢VÉ`jôdG ∂æÑd áeÉ©dG IQGOE’G ô≤Ã
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG -1
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG -2
.Ω2014/12/31 ‘ »g Éªc ∂æÑ∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ≥jó°üàdG -3
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG -4
ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG -5
.º¡HÉ©JCG ójó–h , áÑjô°†dG äÉeóN Ëó≤Jh , ájƒæ°ùdG ™HQ á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh ,Ω2015 ‹ÉŸG
∞°üædG ‘ ¬©jRƒJ ” Ée ¤EG áaÉ°VE’ÉH º¡°ù∏d á∏∏g 35 QGó≤Ã ìÉHQC’G ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -6
≠∏ÑÃ , º¡°ù∏d á∏∏g 73 ¬©jRƒJ ìÎbG Éeh ´Rh Ée ‹ÉªLEG íÑ°üj å«ëH , º¡°ù∏d á∏∏g 38 √Qóbh áæ°ùdG øe ∫hC’G
.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ΩÉ©dG øY ,∫ÉŸG ¢SCGQ áª«b øe % 7^3 ∫OÉ©j Ée …CG , ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2,190 ‹ÉªLG
¢ù∏› ôjô≤J ‘ áæª°†ŸGh º¡àjƒ°†Y Ò¶f IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áYƒaóŸG äÉ°†jƒ©àdGh äBÉaÉµŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG -7
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ≈àMh Ω2014 ôjÉæj 1 øe IÎØ∏d IQGOE’G
‘ ∂dP ¿Éc Ak Gƒ°S ,∂æÑdG ¬LÉàëj Ée Ö°ùëH ôNBG ¤EG âbh
m øe äGóæ°S hCG kÉcƒµ°U ∂æÑdG Qó°üj ¿CG ≈∏Y á≤aGƒŸG -8
•hô°ûdGh º«≤dÉHh äÉbhC’G ‘ ,ÌcCG hCG èeÉfôH ÖLƒÃ äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe hCG AGõLCG IóY hCG AõL
ÒZ hCG Iô°TÉÑe ,É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO ∂dPh ,∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› ÉgQô≤j »àdG á∏µ«¡dGh
PÉîJÉH IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJh ,âbƒdG ∂dP ‘ ´ƒaóŸG ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ øY É¡àª«b ójõJ ’ ¿CG ≈∏Y ,Iô°TÉÑe
∫ƒ°ü◊Gh kÉÑ°SÉæe ¢ù∏éŸG √Gôj ÉªÑ°ùM äGóæ°ùdG hCG ∑ƒµ°üdG ∂∏J QGó°UE’ áeRÓdG ÒHGóàdGh äGAGôLE’G áaÉc
¬LhCGh ,É¡à∏µ«gh ,É¡Whô°Th ,É¡ªéMh ,É¡àª«bh ,ÉgQGó°UEG äÉbhCG ójó–h ,á°üàîŸG äÉ¡÷G øe äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y
.ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG ´ƒLôdG ¿hO ∂dPh ,iôNCG ΩÉµMCG hCG •hô°T …CGh ,ÉgOGó°S á«Ø«ch ,É¡eGóîà°SG
øjôNB’G ™e äÉcGô°Th äÉeGõàdGh Oƒ≤Y ‘ ∫ƒNódÉH äGQGó°UE’G √òg ¢üîj Éª«a á«MÓ°üdG IQGOE’G ¢ù∏éŸh
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اإلعالنات المنوعة

¢SCGQ øe (%25) ¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùe OóY √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ÊÉãdG ´ÉªàLE’G ¿ƒµjh á«dÉàdG kÉeƒj ÚKÓãdG ∫ÓN ó≤©j
.πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée
π«cƒJ êPƒ‰

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ IOÉ©°S
(ƒµ°SÉ°S) äGó©ŸGh äGQÉ«°ùdG äÉeóÿ ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
‘ ÉæY/»æY áHÉ«f ..................../ó«°ùdG â∏ch ób º¡°S ( ) Oó©H ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùŸG .....................ÉfCG
»°ù«FôdG ô≤ŸÉH ó≤©à°S »àdGh Iô°TÉ©dG ájOÉ©dG ÒZh ¿ƒKÓãdGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M
á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ õ∏ŸG »M ` Ú©HQC’G ´QÉ°T ™e AÉ°ùME’G ´QÉ°T ™WÉ≤àH øFÉµdG ácô°û∏d
QƒcòŸG ´ÉªàLE’G ‘ ÉæY / »æY áHÉ«f âjƒ°üàdGh Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG `g1436/07/08 ÚæK’G Ωƒj AÉ°ùe
‘ ÊÉãdG ´ÉªàLEÓd π«cƒàdG …ô°ùjh ´ÉªàLE’G ∫ÓN É¡©«bƒJ Üƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ÉæY / »æY áHÉ«f ™«bƒàdGh
.ôcP ÉÃ »æe π«cƒJ Gògh ∫hC’G ´ÉªàLE’G OÉ≤©fEG ΩóY ∫ÉM
:™«bƒàdG
:º°SE’G
:≥jó°üàdG
:áØ°üdG

ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »Hô©dG ´QódG ácô°ûd
ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »Hô©dG ´QódG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
21 ≥aGƒŸG `g1436 ¿ÉÑ©°T 03 ïjQÉàH ¢ù«ªÿG Ωƒj øe Ak É°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ √ó≤Y Qô≤ŸGh
∫hóL ≈∏Y áLQóŸG QƒeC’G ‘ ô¶æ∏d ∂dPh ¢VÉjôdG áæjóÃ - ∞dƒ¨dG áYÉb – ∫ÉàææàæcÎf’G ¥óæa ‘ ∂dPh Ω2015 ƒjÉe
: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Yh ∫ÉªYC’G
Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG (1
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ábOÉ°üŸG (2
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG (3
.Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN º¡FGOCG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG (4
áæ÷ øe á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°ûdG ∫ÉªYCG á©LGôŸ Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸG QÉ«àNG ≈∏Y á≤aGƒŸG (5
:ºgh º¡HÉ©JG ójó–h á©LGôŸG
äÉHÉ°ù◊G ≥«bóàd QGódG (CG
¿ƒØdÉëàe ¿ƒÑ°SÉ ôªædG h ΩÉ°ùÑdG ±EG »c »H (Ü
≠∏Ñeh ƒ°†©dG √ô°†M ´ÉªàLG πc øY ∫ÉjQ 3000 ≠∏ÑÃ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ Qƒ°†M ∫óH ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG (6
.IQGOE’G ¢ù∏› ¿É÷ äÉYÉªàLG øe ´ÉªàLG πc øY ∫ÉjQ 1500
kÉ≤ah .Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ájƒæ°ùdG IÉaÉµŸG ±ô°U ≈∏Y á≤aGƒŸG (7
500,000 ≠∏Ñe 7 h 6 øjóæÑdG ÖLƒÃ áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG RhÉéàJ ’ ¿CG ≈∏Y ,ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe 17 IOÉª∏d
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ
.Ω2014 áæ°ùd ìÉHQCG ™jRƒJ Ωó©H IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG (8
¢ü«NÎdGh º¡FÉª°SCG á«dÉàdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe πch ácô°ûdG ÚH â“ »àdG Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G ≈∏Y á≤aGƒŸG (9
OƒLh ¿hO áæ°S IóŸh ÚeCÉJ IOÉYEGh »ÑW ÚeCÉJh ΩÉY ÚeCÉJ Oƒ≤Y »g á©bƒŸG Oƒ≤©dG ™«ªL ¿CÉH kÉª∏Y ,ΩOÉb ΩÉ©d É¡H
:iôNC’G ÚeCÉàdG ≥FÉKh øY ∞∏àîJ äGõ«e hCG äGAÉæãà°SG hCG •hô°T ájCG
:(ájQÉªãà°SG Oƒ≤Yh »ÑW ÚeCÉJh ΩÉY ÚeCÉJ ) ÒÑµdG Oƒ©°S øH óª øH ¿É£∏°S / Òe’G (CG
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 2,307,799 :¬d ácƒ∏‡ äBÉ°ûæe hCG »°üî°ûdG áª°SCÉH Oƒ≤Y (1
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 65,477,989 :»YGôŸG ácô°T (2
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 11,842,742 :ájOƒ©°ùdG áeÉª«dG âæª°SG ácô°T (3
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 3,279,977 :ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª› (4
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 1,380,724 ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »Hô©dG ´QódG ácô°T (5
h »YGôŸG ácô°T øY IQOÉ°U ∑ƒµ°U ‘ …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3,000,000 áª«≤H GQÉªãà°SEG Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G øª°†àJ Éªc (6
.ÒÑµdG Oƒ©°S øH óª øH ¿É£∏°S ÒeC’G É¡∏ãÁ
:( »ÑW ÚeCÉJ h ΩÉY ÚeCÉJ ) ¿Éµ«Ñ©dG øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY(Ü
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 23,251,768 :¿Éµ«Ñ©dG áYƒª› ácô°T (1
:( ΩÉY ÚeCÉJ ) ´ƒ£ŸG óª øH ô°UÉf (ê
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 66,699 : »°üî°ûdG áª°SCÉH Oƒ≤Y(1
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 6,488,103 : π«¨°ûàdGh áfÉ«°ü∏d áeÉª°S ácô°T (2
:(ÚeCÉJ IOÉYEG h ΩÉY ÚeCÉJ) ¿GRƒdG Òª°S (O
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 1,305,192 :ÚeCÉà∏d á«æWƒdG øjôëÑdG ácô°T (1
:(ΩÉY ÚeCÉJ) IOƒY πeÉc º°SÉH (`g
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 4,500 :»°üî°ûdG áª°SCÉH Oƒ≤Y (1
:(ΩÉY ÚeCÉJ) ¢ù«ØjO OQƒØ«∏c ¿ƒL (h
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 4,589 :»°üî°ûdG áª°SÉH Oƒ≤Y (2
:ºgh IôZÉ°ûdG óYÉ≤ŸG ‘ IQGOE’G ¢ù∏éÃ øjƒ°†Y Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG (10
…ò«ØæJ ÒZ ƒ°†Y – ¿GRƒdG Òª°S / PÉà°S’G (CG
π≤à°ùe ƒ°†Y -¿Óà¡dG ¿Éª«∏°S / PÉà°S’G (Ü
á°SQÉ‡h √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†ëH ≥◊G ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ¿CÉH kÉª∏Y
´ÉªàLE’G ‘ ¬∏«ãªàd ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY ¢VƒØj ¿CG ¬dh ,ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (28) IOÉª∏d kÉ≤ah âjƒ°üàdÉH á≤M
…QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¿ƒµj ’ ¿CG ≈∏Y )
á«∏ëŸG ∑ƒæÑdG óMCG øe hCG É¡«dEG kÉÑ°ùàæe ºgÉ°ùŸG ¿Éc GPEG ájQÉéàdG áaô¨dG øe ¥ó°üe ¢†jƒØJ ÖLƒÃ ∂dPh (É¡HÉ°ù◊
≥jôW – ¢VÉjôdG ‘ øFÉµdG ácô°û∏d ¢ù«FôdG õcôŸG ¤EG ¢†jƒØàdG π°UCG ∫É°SQG ºàj ¿CG ≈∏Y ,É¡«a kÉHÉ°ùM ºgÉ°ùª∏d »àdG
OÉ≤©fG ¿ƒµj ’h ,á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe πÑb (3) QhódG (15) ºbQ ¿ƒcÒ°ùdG ôFÉªY -ôjôL áÑàµe πHÉ≤e ΩÉ©dG É«∏©dG
kÉ≤ÑW ∂dPh ,πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG ’EG kÉë«ë°U ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G
á≤M á°SQÉ‡h ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (32) IOÉŸG ΩÉµMC’
.ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (34) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW ∂dPh º¡°S πµd äƒ°U ¢SÉ°SCG ≈∏Y âjƒ°üàdÉH
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ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d Iô°TÉ©dG ájOÉ©dGÒZh ¿ƒKÓãdGh áãdÉãdG
(ƒµ°SÉ°S) äGó©ŸGh äGQÉ«°ùdG äÉeóÿ
øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO ( ƒµ°SÉ°S ) äGó©ŸGh äGQÉ«°ùdG äÉeóÿ ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
‘ Iô°TÉ©dG ájOÉ©dG ÒZh ¿ƒKÓãdGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY ¿ƒµ∏Á
øFÉµdG ácô°û∏d »°ù«FôdG ô≤ŸÉH Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG `g1436/07/08 ÚæKE’G Ωƒj AÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ΩÉ“
: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ¢VÉjôdG áæjóÃ ` õ∏ŸG »M ` Ú©HQC’G ´QÉ°T ™e AÉ°ùME’G ´QÉ°T ™WÉ≤àH
:á«dÉàdG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh ¿ƒKÓãdGh áãdÉãdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLE’ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO : ’k hCG
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ‘ OQh Ée ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ```©∏d á«dÉŸG ºFGƒ```≤dGh á«eƒ```ª©dG á«```fGõ```«ŸGh äÉHÉ```°ù◊G ™``LGôe ôjô````≤J ≈∏Y á```≤aGƒ```ŸG-2
.Ω2014 Èª°ùjO 31
πµd (…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG 200) ™bGƒH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ICÉaÉµe ±ô°üH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY ƒ°†Y
øe Gk QÉÑàYEG IQGOE’G ¢ù∏éÃ ôZÉ°ûdG ó©≤ŸG ‘ Gk ƒ°†Y π«ÿG ÉHCG »∏Y øH óª øH »∏Y /PÉà°SC’G Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
.Ω2015 ƒ«fƒj 29 ‘ ¢ù∏éª∏d Iô°TÉ©dG IQhódG ájÉ¡f ≈àMh Ω2015 ôjGÈa 3
¢SQÉ“ »àdG äÉcô°ûdG óMCG ‘ Iô°TÉÑe ÒZ á°üM ¬cÓàeEÉH IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ IOÉ©°ùd ìƒæªŸG ¢ü«NÎdG ójóŒ-5
.ácô°ûdG ∫ÉªYC’ ¬HÉ°ûe •É°ûf
¢ü°üM IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ¢†©H É¡«a ∂∏àÁ äÉcô°Th ácô°ûdG ÚH â“ »àdG ∫ÉªYC’Gh Oƒ≤©dG ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
Ω 2015 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæJ »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ≈àM Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G ∂∏àd ¢ü«NÎdGh (ábÓY hP ±GôWCG)
:»∏j Ée ≈∏Y äÓeÉ©àdG √òg πª°ûJh
¿É£∏°S /PÉà°SC’Gh »ãjó◊G óª øH º«gGôHEG /PÉà°SC’G É¡JQGOEG ¢ù∏› ‘ ∑Î°ûj å«M :QÉªãà°SEÓd RÉ¡f ácô°Tt
ácô°T ΩÉ«b øY IQÉÑY äÓeÉ©àdG √ògh , É¡dÉe ¢SCGQ øe (%0^03) ≠∏ÑJ á°üM Éª¡æe πc ∂∏àÁh »ãjó◊G óª øH
¢Vô¨d (kÉjƒæ°S ∫ÉjQ 320^000) ≠∏ÑÃ QÉªãà°SEÓd RÉ¡f ácô°T øe ™bƒe QÉéÄà°SEÉH (á©HÉJ ácô°T) π≤ædG ∫ƒ£°SCG
.π≤ædG ∫ƒ£°SCG ácô°ûd ô≤ªc É¡eGóîà°SEG
É¡dÉe ¢SCGQ øe (%33^34) ≠∏ÑJ á°üM »ãjó◊G óª øH º«gGôHEG /PÉà°SC’G ∂∏àÁ å«M :á«fÓYE’G øcGO ácô°Tt
øY IQÉÑY äÓeÉ©àdG √ògh , É¡dÉe ¢SCGQ øe (%33^33) ≠∏ÑJ á°üM »ãjó◊G óª øH ¿É£∏°S /PÉà°SC’G ∂∏àÁh
.¿ÓYE’Gh ájÉYódG ∫É› ‘ ∫ÉªYCGh äÉeóN Ëó≤J
á°üëH »ãjó◊G óª øH º«gGôHEG /PÉà°SC’G øe πc É¡JQGOEG ¢ù∏› ‘ ∑Î°ûj å«M :QÉªãà°SEÓd á«µ∏eo ácô°Tt
ÉeCG É¡dÉe ¢SCGQ øe (%21^45) ≠∏ÑJ á°üëH »ãjó◊G óª øH ¿É£∏°S /PÉà°SC’Gh É¡dÉe ¢SCGQ øe (%17^67) ≠∏ÑJ
á«bÉØJEG øY IQÉÑY äÓeÉ©àdG √ògh , É¡dÉe ¢SCGQ øe (%5) ≠∏ÑJ á°üM ∂∏àª«a ≈°ù«©dG ∞«£∏dGóÑY øH OÉjR /PÉà°SC’G
.¬îjQÉJ ≈àM É¡JQGOEG CGóÑJ ⁄ (∫ÉjQ 50^000^000) ≠∏ÑÃ ∫Éà«HÉc »∏gC’G ácô°ûH ájQÉªãà°SEG á¶Ø IQGOEG
.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG ≈∏Y á≤aGƒŸG-7
≈àMh Ω2015 ƒ«fƒj 30 øe CGóÑJ »````àdG ô```°ûY ájOÉ```◊G IQhó∏d ácô``°û∏d IQGOEG ¢ù``∏› AÉ```°†YCG ÜÉ```îàfEG-8
.Ω2018 ƒ«fƒj 29
äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe í°TôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe QÉ«àNEG-9
.¬HÉ©JCG ójó–h Ω2016 ‹ÉŸG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG É¡«a ÉÃ ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG
:á«dÉàdG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh Iô°TÉ©dG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLE’ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO : kÉ«fÉK
(540,000,000) ¤EG ∫ÉjQ (450,000,000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
ÚªgÉ°ùŸG πé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏Á áªFÉb º¡°SCG (5) πc πHÉ≤e ÊÉ› º¡°S íæÃ ∂dPh (%20) áÑ°ùæH ∫ÉjQ
á«dÉ◊G äÉ©°SƒàdG á∏HÉ≤Ÿ á«dÉŸG ácô°ûdG IQób õjõ©àd ∂dPh ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fEG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH
IOÉjõdG áª«b Oó°ùJ ¿CG ≈∏Y , áeOÉ≤dG ΩGƒYC’G ∫ÓN π°†aCG ƒ‰ ä’ó©e ≥«≤– πLCG øe É¡à£°ûfCG áaÉc ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸGh
(50,000,000) ≠∏Ñeh “»eÉ¶ædG »WÉ«àME’G” óæH øe ∫ÉjQ (40,000,000) ≠∏Ñe πjƒ– ≥jôW øY ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘
º¡°S (54,000,000) ¤EG º¡°S (45,000,000) øe º¡°SC’G OóY OGOõj ‹ÉàdÉHh , “IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G” óæH øe ∫ÉjQ
. º¡°S (9,000,000) ÉgQób IOÉjõH
¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©HQCG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ” ≈∏Y ¢üæJ »àdG »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (6) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
…Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY É¡æe πc áª«b ≠∏ÑJ áª«≤dG ájhÉ°ùàe º¡°S ÚjÓe ¿ƒ©HQCGh á°ùªN ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ
∫Ée ¢SCGQ” ‹ÉàdÉc πjó©àdG ó©H íÑ°üàd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ™e Ö°SÉæàj ÉÃ “ájó≤f ájOÉY á«ª°SEG º¡°SCG É¡©«ªL
≠∏ÑJ áª«≤dG ájhÉ°ùàe º¡°S ÚjÓe ¿ƒ°ùªNh á©HQCG ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áFÉª°ùªN ácô°ûdG
.“ájó≤f ájOÉY á«ª°SEG º¡°SCG É¡©«ªL …Oƒ©°S ∫ÉjQ Iô°ûY É¡æe πc áª«b
∞dDƒe IQGOEG ¢ù∏› ácô°ûdG IQGOEG ¤ƒàj” ≈∏Y ¢üæJ »àdG »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (16) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
IQGOEG ¤ƒàj ” ‹ÉàdÉc πjó©àdG ó©H íÑ°üàd “äGƒæ°S çÓK IóŸ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G º¡æ«©J AÉ°†YCG á©Ñ°S øe
.” äGƒæ°S çÓK IóŸ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G º¡æ«©J AÉ°†YCG á©°ùJ øe ∞dDƒe IQGOEG ¢ù∏› ácô°ûdG
GPEG ’EG kÉë«ë°U ¢ù∏éŸG ´ÉªàLEG ¿ƒµj ’” ≈∏Y ¢üæJ »àdG »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (23) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
AGQBG á«Ñ∏ZCÉH ¢ù∏éŸG äGQGôb Qó°üJh á©HQCG øY øjô°VÉ◊G OóY π≤j ’ ¿CG •ô°ûH πbC’G ≈∏Y AÉ°†YC’G ∞°üf ô°†M
≈∏Y AÉ°†YC’G ∞°üf ô°†M GPEG ’EG kÉë«ë°U ¢ù∏éŸG ´ÉªàLEG ¿ƒµj ’ ” ‹ÉàdÉc πjó©àdG ó©H íÑ°üàd “øjô°VÉ◊G
.” øjô°VÉ◊G AGQBG á«Ñ∏ZCÉH ¢ù∏éŸG äGQGôb Qó°üJh AÉ°†YCG á°ùªN øY øjô°VÉ◊G OóY π≤j ’ ¿CG •ô°ûH πbC’G
AÉ¡fE’ πbC’G ≈∏Y IóMGh áYÉ°ùH ´ÉªàLE’G óYƒe πÑb Qƒ°†◊G á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†M ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh
ÒZ øe ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG √Qƒ°†M Qò©àj øŸ øµÁh , ∫GƒMC’G ábÉ£H ¬©e ô°†ëj ¿CGh ¬∏«é°ùJ äGAGôLEG
≈∏Y É¡dÉ°SQEG hCG ácô°ûdG ô≤Ã ä’ÉcƒdG º∏°ùJ ¿CG ≈∏Y (¥ó°üe π«cƒàH) ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG
óYƒe πÑb ácô°û∏d π«cƒàdG π°üj ¿CG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ô°S ÚeCG/ ájÉæY (51880 .Ü.¢U 11553 ¢VÉjôdG) ácô°ûdG ¿GƒæY
ióMEG hCG ájQÉéàdG áaô¨dG hCG ∫ó©dG áHÉàc øe π«cƒàdG ≥jó°üJ ÜƒLh ™e πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG çÓãH √ÓYCG á«©ª÷G OÉ≤©fG
áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fE’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CÉH kÉª∏Y .É¡d ¬à«µ∏e âÑãj Ée hCG º¡°SC’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U ¥ÉaQEG ™e ∑ƒæÑdG
‘ ÜÉ°üædG Gòg ôaƒàj ⁄ GPEGh , πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%50) ¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùe OóY Qƒ°†M ƒg ájOÉ©dG
¿Éc kÉjCG kÉë«ë°U ÊÉãdG ´ÉªàLE’G ¿ƒµjh á«dÉàdG kÉeƒj ÚKÓãdG ∫ÓN ó≤©j ÊÉK ´ÉªàLE’ IƒYódG ¬LƒJ , ∫hC’G ´ÉªàLE’G
¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùe OóY Qƒ°†M ƒg ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fE’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ÉeCG.¬«a á∏ãªŸG º¡°SC’G OóY
ÊÉK ´ÉªàLE’ IƒYódG ¬LƒJ , ∫hC’G ´ÉªàLE’G ‘ ÜÉ°üædG Gòg ôaƒàj ⁄ GPEGh πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%50)
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ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
≥jƒ°ùà∏d áÑàµŸG ácô°ûd ájOÉ©dG
(á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T)
¿PEÉH √ó≤Y Qô≤ŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO , ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj
ô¶æ∏d ∂dPh ,¢VÉjôdG ¿ƒJGÒ°T ¥óæØH Gk ô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG ,Ω2015/4/20 ≥aGƒŸG `g1436/7/1 ÚæK’G Ωƒj ‘ ˆG
:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘
áFÉe (150,000,000) ¤EG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªKÓK (300,000,000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¢†«ØîJ ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
ôFÉ°ùÿG AÉØWE’ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉe (150,000,000) √Qób ¢†«ØîàH ∂dPh ,∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh
0 á≤aôŸG ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG IOÉ¡°T ≈∏Y AÉæH ácô°ûdG É¡d â°Vô©J »àdG áªcGÎŸG
íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉe (150,000,000) øe ¬°†«ØîJ ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
á«ª°SCG áª«≤H º¡°S ÚjÓe á°ùªN (5,000,000) ìôW ≥jôW øY ∂dPh ,∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200,000,000)
á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡«a Öààµj ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªN (50,000,000) ÉgQób
. ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (13) IOÉŸG ¬«∏Y â°üf Ée ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,Gk ó≤f ™aóJh
™e É≤Øààd ácô°ûdG ∫Éª°SCGôH Úà≤∏©àŸG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) IOÉŸGh (7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-3
. ìÎ≤ŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjRh ¢†«ØîJ
ÒZ øe ôNBG ÉªgÉ°ùe π«cƒJ hCG ,¬«dÉ©H IQƒcòŸG äÉYƒ°VƒŸG á°ûbÉæŸ ,É«°üî°T Qƒ°†◊G IQGOE’G ¢ù∏› ºµæe πeCÉj
ƒg á«©ª÷G OÉ≤©f’ ΩRÓdG ÜÉ°üædG ¿CÉH kÉª∏Y π«cƒàdG êPƒ‰ ≈°†à≤Ã ºµæY áHÉ«f Qƒ°†ë∏d IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG
. πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùe Qƒ°†M
,, .≥«aƒàdG ‹h ˆGh
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
¿Ò≤ŸG õjõ©dGóÑY øH ódÉN

≥jƒ°ùà∏d á«ŸÉ©dG ìÉeôdG õcôe ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
(√Ohó á«dƒÄ°ùe äGP)
ΩÉeódG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤eh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)≥jƒ°ùà∏d á«ŸÉ©dG ìÉeôdG õcôeácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j
,πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …G ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1430/04/26 ïjQÉJh2051039811 ºbQ â–
´RÉæàe hG ¬∏LBG hG ¬dÉM äÉeGõàdG hG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hG ∫ƒ°UG ácô°û∏d óLƒj’ áfCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc
AÉcô°ûdG ΩÉb óbh . á°üàîŸG äÉ¡÷G hG ádhó∏d Ωƒ°SQ hG ÖFGô°V hG IÉcR ájG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y
ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµjGòHh ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áà°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée Öë°ùH
∂dGPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j óbÉe AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh.
IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉHQGôbGh »eÉàN ÜÉ°ùMh á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh. á°UÉÿG º¡dGƒeG ‘
.ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223)
AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ
ÊÉãdG ±ô£dG
∫h’G ±ô£dG
ìÉeôdG Oƒ©°S ¿Éª«∏°S ≥«aƒJ / ó«°ùdG
á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ìÉeôdG ácô°T

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »à≤jôW ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH …QÉéàdG QÉªãà°SE’Gh
πé°ùdÉH √ó«≤e IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T …QÉéàdG QÉªãà°S’Gh ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »à≤jôW ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ácô°ûdG ìôah ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1429/7/20ïjQÉJh ( 1010253907)ºbQ …QÉéàdG
-: ºgh `g1435/2/16 ïjQÉJh (1010398657)
ihÉYô≤dG ¿Éª«∏°S ídÉ°U øH øªMôdGóÑY/ó«°ùdG -1
ihÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY øH ΩÉ£°S /ó«°ùdG -2
…hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY øH »côJ /ó«°ùdG -3
…hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY »côJ h ihÉYô≤dG ¿Éª«∏°S ídÉ°U øªMôdGóÑY / Úµjô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH
Úµjô°ûdG ô≤jh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ …hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY ΩÉ£°S ∂jô°ûdG ¤EG Éª¡°ü°üM πeÉc øY
º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe Éª¡bƒ≤M áaÉc Éª∏à°SG ób Éª¡fCÉH ÚdRÉæàŸG
Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah
∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh QGô≤dG
.ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , ihÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY ΩÉ£°Sƒg óMGh
: AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
ihÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY ΩÉ£°S -2
ihÉYô≤dG ¿Éª«∏°S ídÉ°U øªMôdGóÑY-1
…hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY ≈côJ -3

É¡∏jƒëàH IQÉéà∏d ìôeh ìôa ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe
( 1010250671)ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH √ó«≤e IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T IQÉéà∏d ìôeh ìôa ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
-: ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1429/5/20ïjQÉJh
…hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY øH »côJ /ó«°ùdG -1
π«≤©dG ô°UÉf óª øJÉa /Ió«°ùdG -2
»côJ ∂jô°ûdG ¤EG É¡°ü°üM πeÉc øY π«≤©dG ô°UÉf óª øJÉa / áµjô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH
¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ …hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY
ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe
øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe
øªMôdGóÑY »côJ ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f
.ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , ihÉYô≤dG ídÉ°U

: AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
π«≤©dG ó°UÉf óª øJÉa
…hÉYô≤dG ídÉ°U øªMôdGóÑY ≈côJ
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É¡∏jƒëàH ájQÉ≤©dG π°UGƒJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGô`b
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe
(1010213230) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ájQÉ≤©dG π°UGƒJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
- : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ 1426/09/08 ïjQÉJh
1005402266 Êóe πé°S ôjó¨dG ìÓa º«gGôHEG õjõ©dG óÑY-1
1039408610 Êóe πé°S π©°ûŸG øªMôdG óÑY óª IQƒf-2
∂jô°ûdG ¤EG É¡°ü°üM πeÉc øY , π©°ûŸG øªMôdG óÑY óª âæH IQƒf / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y Ak ÉæH
ôjó¨dG ìÓa º«gGôHEG õjõ©dG óÑY
,¬`d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬`bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ó`b ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh ,äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿É`µjô°ûdG ô`≤j Éªc
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh ,QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh
ôjó¨dG ìÓa º«gGôHEG õjõ©dG óÑY ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ
.ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg
:¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
π©°ûŸG øªMôdG óÑY óª IQƒf. : º°S’G
ôjó¨dG ìÓa º«gGôHEG õjõ©dG óÑY : º°S’G
.................................. : ™«bƒàdG
................................. : ™«bƒàdG

ä’hÉ≤ª∏d á«dhódG …OhÉŒ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH äGQÉ≤©dGh
…QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T äGQÉ≤©dGh ä’hÉ≤ª∏d á«dhódG …OhÉŒ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb
` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/4/9 ïjQÉJh (1010304902) ºbQ
(1035342094) ºbQ Êóe πé°S á«°ùæ÷G …Oƒ©°S …õæ©dG ™jóL óª ídÉ°U ó«°ùdG `1
(1037752944) ºbQ Êóe πé°S á«°ùæ÷G ájOƒ©°S …õæ©dG OÉjG ∞∏N á°ûFÉY Ió«°ùdG `2
ídÉ°U / ∂jô°ûdG ¤EG É¡°ü°üM πeÉc øY …õæ©dG OÉjG ∞∏N á°ûFÉY / áµjô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y Ak ÉæH
…õæ©dG ™jóL óª
, ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ`≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc
äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ`≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh
Gòg …õæ©dG ™jóL óª ídÉ°U ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ
. ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh
: ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh
…õæ©dG OÉjG ∞∏N á°ûFÉY : º°S’G
…õæ©dG ™jóL óª ídÉ°U : º°S’G
: ™«bƒàdG
: ™«bƒàdG

á«æWƒdG áYƒªéª∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
»FÉŸG ´GQõà°SÓd
Ωƒj ‘ (“ácô°ûdG”) »FÉŸG ´GQõà°SÓd á«æWƒdG áYƒªéª∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ¬≤«aƒJh ˆG óªëH äó≤©fG
ácô°ûdG ô≤Ã ∂dPh Gk ô°üY (4) á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ,Ω2015/03/03 ≥aGƒŸG `g1436/05/12 ïjQÉàH AÉKÓãdG
:‹ÉàdÉc »gh á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL »∏Y áLQóŸG OƒæÑdG áaÉc ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH á≤aGƒŸG â“h ,IóL áæjóÃ
.Ω2013/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-1
.Ω2013/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d á≤bóŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG-2
.Ω2013/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©dG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG-3
ójó–h ,Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°ûdG äÉHÉ°ùM á©LGôŸ Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-4
.ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y á≤aGƒŸGh º¡HÉ©JCG
.ácô°ûdG ¢VGôZCÉH á≤∏©àŸGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (3) áãdÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-5
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FôH á≤∏©àŸGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (23) ¿hô°û©dGh áãdÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG-6
.ÒJôµ°ùdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dGh

áeÓ°ùdG áª¶fC’ ìÉeôdG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
≥jô◊G áëaÉµeh
(IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)
…QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤eh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)≥jô◊G áëaÉµeh áeÓ°ùdG áª¶fC’ ìÉeôdGácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j
⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …G ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1430/04/26 ïjQÉJh2051039817 ºbQ â– ΩÉeódG áæjóÃ
hG ¬dÉM äÉeGõàdG hG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hG ∫ƒ°UG ácô°û∏d óLƒj’ áfCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ,πªY …CÉH º≤J
. á°üàîŸG äÉ¡÷G hG ádhó∏d Ωƒ°SQ hG ÖFGô°V hG IÉcR ájG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hG ¬∏LBG
GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµjGòHh ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ áà°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh
äÉeGõàdG hG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j óbÉe AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh. ácô°ûdG á«Ø°üàH
É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉHQGôbGh »eÉàN ÜÉ°ùMh á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh. á°UÉÿG º¡dGƒeG ‘ ∂dGPh Ò¨∏d
ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊
ÊÉãdG ±ô£dG
ìÉeôdG Oƒ©°S ¿Éª«∏°S ≥«aƒJ / ó«°ùdG

AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

∫h’G ±ô£dG
á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ìÉeôdG ácô°T
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(36817827) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
øH ó¡a âæH ôjƒf) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/6 ïjQÉJh á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G ø∏©J
ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ÉÁO) ¤EG (ôjƒf) øe (1090075316) ºbQ Êóe πé°S(iÒ£ŸG iôØjƒ°†dG Qƒà°ùe óª ¬æ) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/6/5 ïjQÉJh (73132)ºbQ á«bô°ûdG á≤£æŸÉH
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(iÒ£ŸG iôØjƒ°†dG Qƒà°ùe øH ó¡a âæH ÉÁO) πjó©àdG πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (∫Éæe) ¤EG(¬ëæe) øe(1061849921) ºbQ Êóe πé°S (…ô¡°ûdG ˆGóÑY
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ô¡°ûdG »Ø∏¨dG ˆGóÑY óª ∫Éæe)
(36844196) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ºbQ Êóe πé°S (…ó«∏àdG ¿ÉÑë°S ⁄É°S ¿É°†eQ) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
âæH ¬ªWÉa) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/12 ïjQÉJh
¿ÉÑë°S ⁄É°S ˆGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d (ˆGóÑY) ¤EG (¿É°†eQ) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (1083026193)
ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿ÉæM) ¤EG (¬ªWÉa) øe (1069697892) ºbQ Êóe πé°S(¿Gõæ©dG »∏Y øH ó°TGQ
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ó«∏àdG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(¿Gõæ©dG »∏Y øH ó°TGQ âæH ¿ÉæM) πjó©àdG
Êóe πé°S (»Hô◊G »ŸÉ°ùdG ≥«àY óª ¿Éà«æ°U) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(36648443) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
óª ¿É£∏°S) º°S’G íÑ°ü«d (¿É£∏°S) ¤EG (¿Éà«æ°U) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1021454390) ºbQ
âæH ¬◊É°U) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/5/4 ïjQÉJh
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G »ŸÉ°ùdG ≥«àY
ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ËQ) ¤EG (¬◊É°U) øe (1038105225) ºbQ Êóe πé°S(»KQÉ◊G ó«©°S øH ô£e
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»KQÉ◊Gó«©°S ô£e âæH ËQ) πjó©àdG …GõZ »∏Y ióf) ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
Góf) º°S’G íÑ°ü«d(Góf) ¤EG (ióf) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1076912193) ºbQ Êóe πé°S (»Ø∏îŸG
(36658984) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ø∏îŸG …GõZ »∏Y
âæH ¬î«dR) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/5/5 ïjQÉJh
ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿ÉjCG) ¤EG (¬î«dR) øe (1066657949) ºbQ Êóe πé°S(‹Éeƒ°üdG √óÑY øH ó«©°S ºbQ Êóe πé°S (¿É°Tƒ◊Gô°UÉf óª ô°UÉf) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(‹Éeƒ°üdG √óÑY øH ó«©°S âæH ¿ÉjCG) πjó©àdG óª õjõ©dGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d (õjõ©dGóÑY) ¤EG (ô°UÉf) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1014074270)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(¿É°Tƒ◊G ô°UÉf
ºbôH ∫ó©dG á``HÉàc øe QGô```≤dG ≥``«KƒJ ” ¬fCÉ``H ¢VÉjôdG á``≤£æÃ á``«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/5/13 ïjQÉJh (36703732) Êóe πé°S (…ó©°ùdG »î«Ñ£dG »MÉæe »∏Y »MÉæe) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(1060551452) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ShódG º°SÉb ∫BG øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY âæH AÉÑéY) `d ∫hC’G »MÉæe »∏Y óª) º°S’G íÑ°ü«d(óª) ¤EG (»MÉæe) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1089539272) ºbQ
º°SÉb ∫BG øªMôdGóÑY øH ˆGóÑY âæH ¿ÉæM) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿ÉæM) ¤EG (AÉÑéY) øe
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ó©°ùdG »î«Ñ£dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG
Êóe πé°S(»Ñ«à©dG …OÈ◊G πØc OÉéH ¢SÉª) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(36805776) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó«éŸGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d(ó«éŸGóÑY) ¤EG (¢SÉª) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1045390786) ºbQ
óª âæH AÉëf) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/4 ïjQÉJh
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG …OÈ◊G πØc OÉéH
πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ôª°S) ¤EG (AÉëf) øe (1015469925) ºbQ Êóe πé°S(ÊGô¡°ûdG í∏Øe øH
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGô¡°ûdG í∏Øe øH óª âæH ôª°S) Êóe πé°S (»eôYódG QhóéŸG »ëj ˆGóÑY ó«©°S) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
»ëj ˆGóÑY ójõj) º°S’G íÑ°ü«d(ójõj) ¤EG (ó«©°S) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1108524958) ºbQ
(36638509) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»eôYódG QhóéŸG
âæH ¬jô£e) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/4/30 ïjQÉJh
πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ÓM) ¤EG (¬jô£e) øe (1066812429) ºbQ Êóe πé°S(ÊÉ£ë≤dG ¿ÉMôa πé°S (ÊGô¡°ûdG ¿GóªM ∫BG ó«©°S ô°UÉf ¬°VƒY) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG ¿ÉMôa âæH ÓM) ô°UÉf »côJ) º°S’G íÑ°ü«d(»côJ) ¤EG (¬°VƒY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1098800566) ºbQ Êóe
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGô¡°ûdG ¿GóªM ∫BG ó«©°S
(36835041) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
óª ¬Øjô°T) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/10 ïjQÉJh ºbQ Êóe πé°S (…ó«∏àdG »∏Y ó```ª Úæ°S) É¡d Ωó``≤J ¬``fCÉH ¢VÉjôdÉH á``«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¥ƒ°T) ¤EG (¬Øjô°T) øe (1006444036) ºbQ Êóe πé°S(å«¨dG ƒHG óªMCG »∏Y óª ˆGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d(ˆGóÑY) ¤EG (Úæ°S) ø```e ∫hC’G º```°S’G πjó``©àH (1083741650)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(å«¨dG ƒHG óªMCG óª ¥ƒ°T)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ó«∏àdG

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﻢ

á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH øWÉÑdG ôØM á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ºbQ Êóe πé°S (…õ«æ©dG ¿ÉªãY ˆGóÑY ¿ÉªãY) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
¿ÉªãY ˆGóÑY ±Gƒf) º°S’G íÑ°ü«d (±Gƒf) ¤EG (¿ÉªãY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1088307333) ¢†«©e øH π°†a øH º∏jƒ°S) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/4/1 ïjQÉJh (71390) ºbQ
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…õ«æ©dG ¢†«©e øH π°†a øH ¬d’GóÑY) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (¬d’GóÑY) ¤EG (º∏jƒ°S) øe (»Hô◊G …ÒÑ¡dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬Ñ∏W ≈∏Y AÉæH ∂dPh (»Hô◊G …ÒÑ¡dG
óª ôgGƒL)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(Iôgƒ÷G) ¤EG (ôgGƒL) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1030969156) ºbQ Êóe πé°S (º∏jƒ°ùdG ¿Éª«∏°S á«bô°ûdÉH á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(º∏jƒ°ùdG ¿Éª«∏°S óª Iôgƒ÷G) º°S’G íÑ°ü«d »∏«ª¡dG OGOQ ˆGóÑY √ó«Z) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG , `g1436/5/10 ïjQÉJh (72624) ºbQ
AGó«Z) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (AGó«Z) ¤EG (√ó«Z) øe (1010598587) ºbQ Êóe πé°S (»KQÉ◊G
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»KQÉ◊G »∏«ª¡dG OGOQ ˆGóÑY
ó«©°S »ëj)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(≈«ëj) ¤EG (»ëj) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1062230657) ºbQ Êóe πé°S (ÊÉ£ë≤dG »Mô≤ŸG ìGƒ°†e
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG »Mô≤ŸG ìGƒ°†e ó«©°S ≈«ëj) º°S’G íÑ°ü«d ¿GÒN øH ¿É«∏Y øH ∞«∏N) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J AÓÁôM á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πjó©àdG ó©H Ók eÉc º°S’G íÑ°ü«d (1030401382) ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ ∂dPh (»Hô◊G »ë«Ñ°üdG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh( »Hô◊G »ë«Ñ°üdG ¿GÈN øH ¿É«∏Y øH ˆGóÑY)
¬°†«Y øH ∞∏N)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(¿Éª∏°S) ¤EG (∞∏N) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1023126574) ºbQ Êóe πé°S(»µdÉŸG ‹óÑ©dG ÈL øH
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»µdÉŸG ‹óÑ©dG ÈL øH ¬°†«Y øH ¿Éª∏°S) º°S’G íÑ°ü«d ïjQÉJh (5294)ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ¬©ªéŸG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J (…Ò£ŸG ôHÉL »LÉM AÉë°Vh) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨àH »°VÉ≤dG , `g1435/6/29
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1073224568) ºbQ Êóe πé°S (ÒÑY) ¤EG (AÉë°Vh)
(36845361) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
≈«ëj ¬MQÉe) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/12 ïjQÉJh
É¡e) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (É¡e) ¤EG (¬MQÉe) øe (1091701456) ºbQ Êóe πé°S (»°Tô› √óÑY `g1435/3/26 ïjQÉJh (26511)ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ób ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»°Tô› √óÑY ≈«ëj (…õæ©dG ÊÓª°ûdG ¿É©°ûe RGƒa πeCG) ¤EG (…õæ©dG ÊÓª°ûdG ¿É©°ûe RGƒa ΩÉàN) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1056220559) ºbQ Êóe πé°S
(36290184) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
âæH ¬jQóH) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/2/24 ïjQÉJh á«bô°ûdÉH á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ióf) ¤EG (¬jQóH) øe (1004383905) ºbQ Êóe πé°S(»Ñ«à©dG ¿GóÑd øH Ú°ùM ⁄É°S ∫BG ô°UÉf Ú°ùM …ó¡e) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG , `g1436/6/10 ‘ (73229)ºbQ
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG ¿GóÑd øH Ú°ùM âæH ióf) πjó©àdG ódÉN) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ódÉN) ¤EG (…ó¡e) øe (1065505529) ºbQ Êóe πé°S (»ªé©dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»ªé©dG ⁄É°S ∫BG ô°UÉf Ú°ùM

اﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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UM AL -QURA

á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ájÒ©ædG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
øH ójR øH ¢†FÉY)`d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/4/2 ïjQÉJh (71538)ºbQ á«bô°ûdG
¿Éë«a øH ójR øH ¿É£∏°S) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (¿É£∏°S) ¤EG (¢†FÉY) øe (»Ñ«à©dG »HÉjòdG ¿Éë«a
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG »HÉjòdG

áµÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ¬eôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó°TGQ ≥∏£e πé«æe) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/4/13ïjQÉJh (1185)ºbQ áeôµŸG
iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1079818876) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ˆGóÑY) ¤EG (πé«æe) øe(»©«Ñ°ùdG ΩƒàdG
.√ô°ûf

Ö∏W (ôjQÉ°üŸG …ÒéH øH »MÉæe ¬«Mh) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G ídÉ°U øH ójR øH »bôW) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH º«°ü≤dG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
øH »côJ) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (»côJ) ¤EG (»bôW) øe ∫hC’G º°S’G Ò¨J ÉÑdÉW (1026002541) »MÉæe ≈∏«d) º°S’G íÑ°ü«d (≈∏«d) ¤EG (¬«Mh) øe (1077441366) ºbQ Êóe πé°S ∫hC’G º°S’GÒ«¨J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ôjQÉ°üŸG …ÒéH
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa(»Hô◊G ídÉ°U øH ójR
ïjQÉJh (69884)ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ºbQ (…õæ©dG »°ûªÿG ¢†«©e í«∏a ¢†«©e) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó©H º°S’G íÑ°ü«d (õjõ©dGóÑY) ¤EG (¢†«©e) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(1090292457) ÊóŸG πé°ùdG íÑ°ü«d (»Hô◊G …ƒ∏©dG ÜQÉ óª ÖÑ°ûe) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/3/9
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…õæ©dG »°ûªÿG ¢†«©e í«∏a õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH ∂dPh (»Hô```◊G …ƒ``∏©dG ÜQÉ ó``ª` õjõ©dGóÑY) Ò``«¨àdG ó©H π``eÉµdG º``°S’G
¢VÉjôdG πé°S `g1428/8/27 ïjQÉJh (490245) ºbQ ¬```°SƒØf á¶«ØM ¢SÉ```°SCGh (1070609845)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh
ºbQ (…ôª°ûdG »∏°†ØŸG OGQh ΩhGõe ¬°û‰) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (∞jQ) ¤EG (¬°û‰) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(1083766517) ÊóŸG πé°ùdG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG »∏°†ØŸG OGQh ΩhGõe ∞jQ) (71617) ºbQ á«YôØdG á``æé∏dG QGô``b Qó``°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(…ôª°ûdG AGóf øH Oƒ©°S âæH AÉë∏e) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á``≤aGƒŸÉH , `g1436/4/7 ïjQÉJh
ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH ∂dPh (…ôª°ûdG AGóf âæH Oƒ©°S âæH √ÒeCG) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d
∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH ¿Gô‚ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πjó©àH á≤aGƒŸÉH,`g1435/6/7 ïjQÉJh (515) ºbQ ¿Gô‚ á≤£æÃ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«fóŸG AÉ°ùMC’G πé°S `g1433/7/28 ïjQÉJh (105816) ºbQ ¬°SƒØf á¶«ØM ¢SÉ°SCGh (1054353600)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh
¢†«©e π°Sôe)`d ,`g1435/5/1 ‘ (35553453) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÜÉàc iód ¬≤«KƒJ ”h ∫hC’G º°S’G
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (ódÉN) ¤EG (π°Sôe) øe(1092403326) ºbQ Êóe πé°S(ôeÉY ∫BG óª
(31981)ºbQ IQƒæŸG áæjóŸÉH á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCG IQƒæŸG áæjóŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
Êóe πé°S (…ôHÉ÷G ÊGôª◊G ¿É°û«ØW Qƒæe ¿É©°ûe) Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/4/6 ïjQÉJh
(Êô≤dG óª ó©°S AÉ«Ø°T) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
óª ó©°S AÉ«Ÿ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(AÉ«Ÿ) ¤EG (AÉ«Ø°T) øe(1053583421) ºbQ Êóe πé°S ˆGóÑY) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d (ˆGóÑY) ¤EG (¿É©°ûe) øe ∫hC’G ¬ª°SG Ò«¨J (1031166752)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG `g1411/2/29 ïjQÉJh (120467) ºbQ ¬°SƒØf á¶«ØM ¢SÉ°SCG ‘ ∂dPh (…ôHÉ÷G ÊGôª◊G ¿É°û«ØW Qƒæe
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,IQƒæŸG áæjóŸG πé°S
øªMôdGóÑY ó©°S º«MO) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó©°S óLÉe) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(óLÉe) ¤EG (º«MO) øe(1028213468) ºbQ Êóe πé°S(Êô≤dG ∫GƒMÓd á«∏NGódG IQGRh π«ch ¤É©e º«ª©J ≈∏Y AÉæH ¬fG ¢SôdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG øªMôdGóÑY ´hô°ûÃ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG (4) Iô≤ØdÉH πª©dG OÉªàYG øª°†àŸG `g1436/3/28 ‘ 31994 ºbQ á«fóŸG
ídÉ°U ídÉa øH OÉæY) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ó≤a ∫hC’G º°S’ÉH ≥∏©àj Éª«a óMƒŸG QGô≤dG
πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (OÉªY) ¤EG (OÉæY) øe (1092809142) ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G ÊGQóÑdG
ø°ùM ó«©°S ájQóH) `d ∫hC’G º°S’G πjó``©J Ö∏W ∫ƒ``Ñb ” ¬fCÉH Ió``L ‘ á«fóŸG ∫Gƒ``MC’G IQGOEG ø∏©J
ó«©°S ÉÁQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ÉÁQ) ¤EG (ájQóH) øe(1083244671) ºbQ Êóe πé°S(…ô¡°ûdG ∂dòH ¬WÉMÓdh ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (»Hô◊G ÊGQóÑdG ídÉ°U ídÉa øH OÉªY)
.√ô°ûf iôL
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô¡°ûdG ø°ùM
∫GƒMÓd á«∏NGódG IQGRh π«ch ¤É©e º«ª©J ≈∏Y AÉæH ¬fG ¢SôdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(óHÉY ø°ùM …RÉZ âaGQ) `d ∫hC’G º°S’G πjó`©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ø°ùM …RÉZ ¿Éª∏°S) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿Éª∏°S) ¤EG (âaGQ) øe(1004475891) ºbQ Êóe πé°S QGô≤dG ´hô°ûÃ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG (4) Iô≤ØdÉH πª©dG OÉªàYG øª°†àŸG `g1436/3/28 ‘ 31994 ºbQ á«fóŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(óHÉY …RÉZ πFÉ°U âæH √hõZ) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ó≤a ∫hC’G º°S’ÉH ≥∏©àj Éª«a óMƒŸG
πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (ËQ) ¤EG (√hõZ) øe (1037817630) ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G »Ñ«ZõdG
∂dòH ¬WÉMÓdh ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (»Hô◊G »Ñ«ZõdG …RÉZ πFÉ°U âæH ËQ)
(ÊÉYó÷G ∑QÉÑe ∂jôH) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL
∑QÉÑe º°SÉH) πjó````©àdG ó©H º°S’G í```Ñ°ü«d (º°SÉH) ¤EG (∂jôH) øe(1103691836) ºbQ Êóe π``é°S
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉYó÷G
á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH áeôµŸG áµÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(É«∏Y) ¤EG (¬«∏Y) øe(1056830548) ºbQ Êóe πé°S(…ÒãµdG ⁄É°S óªMCG âæH ¬«∏Y)`d ∫hC’G º°S’G πjó©àH
Üƒ≤©j π«YÉª°SG √ôjõf) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,`g1436/6/11 ‘ (36835174) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h
ÉÁO) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ÉÁO) ¤EG (√ôjõf) øe(1092595782) ºbQ Êóe πé°S(»°Tƒ∏ÑdG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»°Tƒ∏ÑdG Üƒ≤©j π«YÉª°SG
∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH áeôµŸG áµÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
º°S’G πjó©àH á≤aGƒŸÉH `g1436/3/16 ‘ (897) ºbQ áeôµŸG áµÃ á«YôØdG áæé∏dG QG ôb Qó°U ¬fCÉH á«fóŸG
»∏Y ¢ûÑ¨e √óÑY) `d ∫hC’G º°S’G πjó```©J Ö∏W ∫ƒ```Ñb ” ¬fCÉH Ió``L ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
¤EG (¢ûÑ¨e) øe ÜC’G º°SG πjó©Jh(øªMôdGóÑY) ¤EG (√óÑY) øe(1018722478) ºbQ Êóe πé°S(»eÓ°S óª ó«©°S ¬jó©°S)`d `g1436/4/23 ‘ (36595441) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h ∫hC’G
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,( »eÓ°S »∏Y õjõ©dGóÑY øH øªMôdGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d (õjõ©dGóÑY) .√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(É«fO) ¤EG (¬jó©°S) øe(1039366222) ºbQ Êóe πé°S (ÊGôgõdG …óªM’G

∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH Ωƒ``ª©∏d áMÉ``ÑdG á``≤£æÃ á``«fóŸG ∫Gƒ``MC’G IQGOEG ø∏©J
(»Hô◊G ⁄É°S óª ¬Øjô°T) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
⁄É°S óª ¥hô°T) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¥hô°T) ¤EG (¬Øjô°T) øe(1035461548) ºbQ Êóe πé°S Ò```«¨J ≈∏Y á```≤aGƒŸÉH »```°VÉ≤dG , `g1436/4/14 ïjQÉJh (∫/192)ºbQ áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ÊGôgõdG ó````ª ¿ÓY √Qƒf) ¤EG (ÊGôgõdG ó```ª ¿ÓY ¬°VƒY) `d ∫hC’G º°S’G

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﻢ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1154064396) (36810365) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
Ö«°ùŸG ôeÉY AÓªL) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/5 ïjQÉJh
Ö«°ùŸG ôeÉY AÓ‚) º°S’G íÑ°ü«d(AÓ‚) ¤EG (AÓªL) øe (1006291239) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ShódG
á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH Ωƒª©∏d áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG
¢†FÉY ójƒZ) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1435/8/21 ïjQÉJh (∫/451)ºbQ áMÉÑdG
áWÉMÓdh,(1038248231) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (…óeÉ¨dG ìó«æ°U ¢†FÉY óª) ¤EG (…óeÉ¨dG ìó«æ°U
.√ô°ûf iôL ∂dòH (36754507) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
øH º∏°ùe âæH πjõZ) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/5/24 ïjQÉJh
º∏°ùe âæH ∫õZ) º°S’G íÑ°ü«d(∫õZ) ¤EG (πjõZ) øe (1006142333) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ShódG ó«©°S
…ôØ©L Ö≤∏ŸG óª ≈«ëj √OƒªM) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG ó«©°S øH
íÑ°ü«d (1089419392) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ÉÁO) ¤EG (√OƒªM) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (…óLÉŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…óLÉŸG …ôØ©L Ö≤∏ŸG óª ≈«ëj ÉÁO) πjó©àdG ó©H
(36812030) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
óª øH »ëj âæH ¬°û≤H) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ `g1436/6/5 ïjQÉJh
(…QÉª©dG √ôgGƒ°ùdG óª óªMCG ¢†«©e) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (109217789) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (óª) ¤EG (¢†«©e) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H øH »ëj âæH iô°ûH) º°S’G íÑ°ü«d(iô°ûH) ¤EG (¬°û≤H) øe (1071201154) ºbQ Êóe πé°S(¿’ƒ°T
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(¿’ƒ°T óª
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…QÉª©dG √ôgGƒ°ùdG óª óªMCG óª)
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(»Hô◊G ÚeÉZódG ⁄É°S √óe ¬°†jƒY) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
íÑ°ü«d (1091751881) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (õjõ©dGóÑY) ¤EG (¬°†jƒY) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»Hô◊G ÚeÉZódG ⁄É°S √óe õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ó©H
Ö∏£H (…ô¡°ûdG óª óªMCG »∏«Ñ°T) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1096513310) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ó¡a) ¤EG (»∏«Ñ°T) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ô¡°ûdG óª óªMCG ó¡a)
`g1436/4/21 ‘ (753) ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ¿GRÉL á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G ø∏©J
ºbQ Êóe πé°S (¬ª«∏M) ¤EG(º«∏M) øe (…ÒÑY »∏Y ˆGóÑY º«∏M) øWGƒª∏d ∫hC’G º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1053239792)

á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«∏ëŸG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH øWÉÑdG ôØM á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
»∏Ñ÷G Qƒ°üæe øH AÉLQ øH »©ãe) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/4/1 ‘ (71389)ºbQ
(…Ò£ŸG »∏Ñ÷G Qƒ°üæe øH AÉLQ øH óª) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (óª) ¤EG (»©ãe) øe (…Ò£ŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬Ñ∏W ≈∏Y AÉæH ∂dPh(1045395553) ºbQ ÊóŸG ¬∏é°S ‘
á«bô°ûdÉH á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πé°S (ÊÉª«dG óªMCG ˆGóÑY √óHÉY) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG , `g1436/3/27 ‘ (71121)ºbQ
óªMCG ˆGóÑY √ójÉY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(√ójÉY) ¤EG (√óHÉY) øe (1015760026) ºbQ Êóe
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ÊÉª«dG
á«bô°ûdÉH á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(ó«©°S øH ∫BG ¥ƒà©e ø°ùM ¬°SƒªM) `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG , `g1436/5/3 ‘ (72312)ºbQ
ø°ùM á°ùª°T) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(á°ùª°T) ¤EG (¬°SƒªM) øe (1053638803) ºbQ Êóe πé°S
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ó«©°S øH ∫BG ¥ƒà©e

…ó«ªM »∏Y √óeÉM) `d ∫hC’G º°S’G πjó``©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH Ió`````L ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πé°S (…ô°ShódG õjÉa ∑QÉÑe É£ÑY )É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ô°SGhódG …OGh á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
»∏Y ∫É«d) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(∫É«d) ¤EG (√óeÉM) øe(1098357518) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ûàŸG
¢SÉ°SCGh ÊóŸG É¡∏é°ùH ∂dPh (ÒÑY) ¤EG (É£ÑY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (1035782364)ºbQ Êóe
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ûàŸG …ó«ªM
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¢VÉjôdG ∫GƒMCG πé°S `g1434/2/5 ‘ (257874) ºbQ É¡à¶«ØM
(´ƒ°üd ídÉ°U óªM á∏ØW) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ÊóŸG πé°ùdG ºbQ (¿Éªé©dG ¿É«æH ôHÉL ó©jƒL) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH √ójÈH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ídÉ°U óªM Oƒ∏N) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(Oƒ∏N) ¤EG (á∏ØW) øe(1029595368) ºbQ Êóe πé°S
Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (¿ÉcGQ) ¤EG (ó©jƒL) øe ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1067635910)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(´ƒ°üd
¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(¿Éªé©dG ¿É«æH ôHÉL ¿ÉcGQ)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh »Yôe óªMCG ¬îjÉ°T) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
»HhQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(»HhQ) ¤EG (¬îjÉ°T) øe(1036853297) ºbQ Êóe πé°S(…Ò°ùY
πé°ùdG ºbQ (…ôª°ûdG ˆGóÑY ∞«∏N ¬∏jõf) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò°ùY »Yôe óªMCG
πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (¬æjR) ¤EG (¬∏jõf) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(1033027127) ÊóŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG ˆGóÑY ∞«∏N ¬æjR) (…Ò£ŸG ¿õe óª √Qƒf) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
¿õe óª GQGƒf) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(GQGƒf) ¤EG (√Qƒf) øe(1080952557) ºbQ Êóe πé°S
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG
ºbQ (…ôª°ûdG ∞«∏N ≈°ù«Y øH Ú°ùM) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ódÉN) ¤EG (Ú°ùM) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(1056801739) ÊóŸG πé°ùdG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG ∞«∏N ≈°ù«Y øH ódÉN) πjó©àdG ¢VƒY óªMCG ´ƒ∏W) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ÚæM) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ÚæM) ¤EG (´ƒ∏W) øe(1029595368) ºbQ Êóe πé°S(…Ò°ùY
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò°ùY ¢VƒY óªMCG
(…Ò£ŸG ÊÉëjódG ¿ÉÑ«∏c ¢†jÉY ôgÉW) É¡d Ωó≤J ¬fG ™FGóÑdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(ìGôL) ¤EG (ôgÉW) øe ∂dPh ¬d ∫hC’G º°S’G πjó©J ‘ ÖZôj …òdGh (1047399116) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ
ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (…Ò£ŸG ÊÉëjódG ¿ÉÑ«∏c ¢†jÉY ìGôL) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d ógGóg ¢†jÉY ìƒ∏°U) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe πeCG) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(πeCG) ¤EG (ìƒ∏°U) øe(1027132321) ºbQ Êóe πé°S(…Ò£ŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG ógGóg ¢†jÉY
ºbQ (»Hô◊G ÊGQóÑdG ¿É«∏Y ¢VƒY ¿É«∏Y) É¡d Ωó≤J ¬fG ™FGóÑdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
(ˆGóÑY) ¤EG (¿É«∏Y) øe ∂dPh ¬d ∫hC’G º°S’G πjó©J ‘ ÖZôj …òdGh (1091048403) ÊóŸG πé°ùdG »∏Y ™aGQ …ôµ°T) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (»Hô◊G ÊGQóÑdG ¿É«∏Y ¢VƒY ˆGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ó¡a) ¤EG (…ôµ°T) øe(1065543744) ºbQ Êóe πé°S(…ô¡°ûdG »°ù«Ñ≤dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô¡°ûdG »°ù«Ñ≤dG »∏Y ™aGQ ó¡a)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe
`g1435/7/14 ‘ (683)ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
´QGR º«gGôHEG º«°ùf) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
πé°ùdÉH ∂dPh (ΩÉgQ) ¤EG (¬Ø«°†e) øe (ÊÉ«Ø°ùdG »WÉY øH ˆG ∞«°V âæH ¬Ø«°†e) º°SG Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(º«°Sh) ¤EG (º«°ùf) øe(1028054789) ºbQ Êóe πé°S(»YÉaôdG …ôª¨dG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1034970291) ºbQ ÊóŸG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,( »YÉaôdG …ôª¨dG ´QGR º«gGôHEG º«°Sh)
á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ¬«©jƒ≤dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
∫BG ´Éæe ˆGóÑY ¬«æe) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ø°ùM øH ¢SÉª) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH, `g1435/11/7 ïjQÉJh (9439)ºbQ ¢VÉjôdG ≈æe) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(≈æe) ¤EG (¬«æe) øe(1015056193) ºbQ Êóe πé°S(…ôª©dG ≥∏°T
∞∏eh, (1092237831) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (±Gƒf) (¢SÉª) øe (ÊÉ£ë≤dG ¿É«∏Y ∫BG ¢†jÉY øH
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ôª©dG ≥∏°T ∫BG ´Éæe ˆGóÑY
πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d á«©jƒ≤dG πé°S `g1422/11/16 ïjQÉJh(32055) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ÊÉ£ë≤dG ¿É«∏Y ∫BG ¢†jÉY øH ø°ùM øH ±Gƒf) ¿ÉæØY ¬côH ¬°†«©e) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
¥ƒ°T) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¥ƒ°T) ¤EG (¬°†«©e) øe(1091920494) ºbQ Êóe πé°S(…Ò£ŸG
`g1436/3/28 ‘ (31994) º«ª©àdG øe (4) Iô≤ØdG ÖLƒÃh √ƒ∏b á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG ¿ÉæØY ¬côH
Ö∏£H (1088963325) ºbQ Êóe πé°S (ÊGôgõdG …ƒ∏©dG óª øH ˆGóÑY øH Qƒà°ùe) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH
óª øH ˆGóÑY øH π°ü«a) πjó©àdG ó©H Ók eÉc º°S’G íÑ°ü«d (π°ü«a) ¤EG (Qƒà°ùe) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J (71786)ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGô```b Qó```°U ¬fCÉH á```«bô°ûdG á≤£æŸÉH á````«fóŸG ∫Gƒ``MC’G IQGOEG ø`∏©J
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG …ƒ∏©dG ¿Ó«MódG √ó```ÑY »∏Y Gó``æ°S) `d ∫hC’G º`````°S’G Ò«¨J ≈````∏Y á≤aGƒŸÉH,`g1436/4/12 ïjQÉJh
ºbQ Êóe πé°S(…ô````ª°ûdG ¿Ó```«MódG √óÑY »∏Y ∫Éæe) ô```«``«¨àdG ó©H º````°S’G í`Ñ°ü«d (…ôª°ûdG
ïjQÉJh (1279) ºbQ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH ¢UÉªædG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
AÉ°ùMC’G πé°S ,`g1435/3/21 ïjQÉJh (141268) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh (1045892609)
(…ôª°S’G Ωô¨e ∫BG ¢†FÉY øH ˆGóÑY øH ´QÉ°T) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH,`g1436/4/26
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh
πjó©àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d (õjõ©dGóÑY) ¤EG (´QÉ°T) øe (1033657428) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°S’G Ωô¨e ∫BG ¢†FÉY øH ˆGóÑY øH õjõ©dGóÑY) ∫GƒMÓd á«∏NGódG IQGRh π«ch ¤É©e º«ª©J ≈∏Y AÉæH ¬fG ¢SôdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
´hô°ûÃ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG (4) Iô≤ØdÉH πª©dG OÉªàYG øª°†àŸG `g1436-3-28 ‘ 31994 ºbQ á«fóŸG
πé°S (ËõÿG ídÉ°U óª Ö«¡°U) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH ¬jÒµÑdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
õjõ©dGóÑY ÜGƒK) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ó≤a ∫hC’G º°S’ÉH ≥∏©àj Éª«a óMƒŸG QGô≤dG
(¬jÈµÑdG) ÉgQó°üe `g1428/9/21 ïjQÉJh (35305) ¢SƒØf á¶«ØM(1079639835) ºbQ ÊóŸG ¿ƒµj å«ëH (óª) ¤EG (ÜGƒK) øe (1075987840) ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G Êƒ°ù«◊G ¢VGƒY
¬d øªa (ËõÿG ídÉ°U óª ÊÉg) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµ«d (ÊÉg) ¤EG (Ö«¡°U) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨àd ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (»Hô◊G Êƒ°ù«◊G ¢VGƒY õjõ©dGóÑY óª) πjó©àdG ó©H º°S’G
.√ô°ûf iôL ∂dòH ¬WÉMÓdh ¬îjQÉJ øe
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y ¬°VQÉ©e

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﻢ

(»ÑMôŸG πjõZ ∫BG ôcGP ÚYQO ¢ûgóe) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J
ó©H íÑ°ü«d (1070934805) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ˆGóÑY) ¤EG (¢ûgóe) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»ÑMôŸG πjõZ ∫BG ôcGP ÚYQO ˆGóÑY) πjó©àdG

اﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

º`````````°SG πjó```````©J
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 ..وي�ستعر�ض مع وزيري الداخلية والدفاع
الكويتيني م�ستجدات الأحداث يف املنطقة

ويل ويل العهد ي�ستقبل وزيري الداخلية
والدفاع الكويتيني

الرياض  -واس
و�ص��ل مع��ايل نائب رئي���س جمل�س الوزراء وزي��ر الداخلية بدولة الكوي��ت ال�شيخ حممد اخلالد احلم��د ال�صباح ،ومعايل
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ خالد اجلراح ال�صباح ،يوم الأحد  30جمادى الآخرة 1436هـ املوافق
� 19إبري��ل 2015م� ،إىل الريا���ض .وكان يف ا�ستقبالهما مبطار قاعدة الريا�ض اجلوية� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن ناي��ف بن عبدالعزي��ز ،ويل ويل العهد النائب الث��اين لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،وزير الدفاع رئي�س الديوان امللكي امل�ست�شار اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني.
كم��ا كان يف ا�ستقبالهم��ا مع��ايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء الدكتور �سعد بن خالد اجل�بري ،ومعايل وكيل وزارة
الداخلية الدكتور �أحمد بن حممد ال�سامل ،وال�شيخ ثامر بن جابر الأحمد ال�صباح �سفري دولة الكويت لدى اململكة ،وقادة
القطاع��ات الأمني��ة وكبار امل�س�ؤول�ين يف وزارة الداخلية من مدني�ين وع�سكريني ،وقائد قاع��دة الريا�ض اجلوية املكلف
اللواء طيار ركن خالد الرو�ضان.

الرياض  -واس
التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية،
يف ق�صر �سموه بالريا�ض يوم الأحد  30جمادى الآخرة 1436هـ املوافق � 19إبريل 2015م ،معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية بدولة الكويت ال�شيخ حممد اخلالد احلمد ال�صباح ،ومعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ خالد اجلراح
ال�صب��اح والوف��د املرافق لهما .وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية الوثيقة بني البلدين ال�شقيقني� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة
م�ستجدات الأحداث يف املنطقة عامة واجلمهورية اليمنية ال�شقيقة خا�صة.
ح�ض��ر اللق��اء �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،وزير الدفاع رئي�س الدي��وان امللكي امل�ست�شار اخلا�ص
خل��ادم احلرم�ين ال�شريفني ،وال�شي��خ ثامر بن جابر الأحم��د ال�صباح �سفري دولة الكوي��ت لدى اململكة ،ومعايل وزي��ر الدولة ع�ضو
جمل���س ال��وزراء الدكتور م�ساعد بن حمم��د العيبان ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء الدكتور �سعد بن عبداهلل اجلربي،
وع��دد م��ن قادة القطاع��ات الع�سكرية .وقد �أقام �سمو ويل ويل العه��د ،م�أدبة غداء تكرمياً ملعايل وزير الداخلي��ة ومعايل وزير الدفاع
بدولة الكويت والوفد املرافق لهما.

ويل ويل العهد ي�ستقبل وزير الدفاع املاليزي
الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن ناي��ف ب��ن
عبدالعزي��ز ،ويل ويل العه��د النائب الثاين لرئي���س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،مبكتبه يوم اخلمي�س 27جمادى الآخرة 1436هـ
املواف��ق � 16إبري��ل 2015م ،معايل وزي��ر الدفاع املالي��زي ه�شام
الدين ح�سني والوفد املرافق له.
وج��رى خالل اال�ستقبال بحث امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك بني
البلدين ال�شقيقني .وقد �ألقى معايل وزير الدفاع املاليزي كلمة �أكد
فيه��ا على �شرعية الرئي���س عبدربه هادي وحكومت��ه ،وا�ستجابة
ماليزي��ا لطلب حكوم��ة اليمن ال�شرعي��ة للمجتمع ال��دويل للحفاظ

ويل ويل العهد ي�ستقبل قائد القيادة
الو�سطى الأمريكية
الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية ،مبكتبه يوم اخلمي���س 27جمادى الآخرة 1436هـ املواف��ق � 16إبريل 2015م ،معايل
قائ��د القي��ادة الو�سط��ى الأمريكية الفري��ق �أول لويد �أو�سنت والوف��د املرافق له .وجرى خ�لال اال�ستقبال بحث
امل�سائ��ل ذات االهتم��ام امل�شرتك يف �إط��ار العالقات التاريخية والتع��اون والتن�سيق اللذي��ن تت�سم بهما عالقات
البلدي��ن ال�صديقني .ح�ضر اال�ستقبال مع��ايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور �سعد اجلربي ،ومعايل
نائ��ب وزي��ر الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحم��ن الربيعان .كما ح�ضر من اجلانب الأمريك��ي �سفري الواليات املتحدة
الأمريكية لدى اململكة جوزيف وي�ستفول ،وال�سفري الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

عل��ى وح��دة وا�ستق�لال الأرا�ض��ي اليمني��ة ،م�ش��دد ًا عل��ى ت�أييد
ماليزيا جلميع الإج��راءات التي اتخذتها اململكة حلماية حدودها
واحلف��اظ على �أمنه��ا و�سيادتها ،ودع��ا جميع الأط��راف اليمنية
لالمتث��ال لق��رار جمل�س الأم��ن رقم  .2216كما �أك��د على �ضرورة
�إكم��ال العملية ال�سيا�سية يف اليمن على �أ�سا�س املبادرة اخلليجية
و�آليته��ا التنفيذي��ة وخمرج��ات احل��وار الوطني اليمن��ي ،معرباً
با�سم حكومة بالده عن �شكره وتقديره للجهود التي بذلتها اململكة
للم�ساعدة يف �إجالء الرعايا املاليزيني من اليمن.
ح�ض��ر اال�ستقبال معايل نائب وزير الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن
الربيعان.

66
3

الجمعة  5رجـب  1436هـ  24إبريل  2015م

ال�سنة  93العدد 4563

93

األخبــــــار

UM AL -QURA

بيان من الديوان امللكي

وفاة والدة الأمري في�صل بن عبداملجيد بن عبدالعزيز
� 15إبريل 2015م ،البيان التايل:

امللكي الأم�ير في�صل بن عبداملجي��د بن عبدالعزيز امل�سج��د احلرام مبكة املكرم��ة .تغمدها اهلل بوا�سع

الرياض  -واس
�آل �سع��ود ،و�سي�صلى عليها �إن �شاء اهلل ،بعد �صالة رحمت��ه ومغفرت��ه ور�ضوان��ه ،و�أ�سكنه��ا ف�سي��ح
�ص��در ع��ن الدي��وان امللك��ي ي��وم الأربع��اء “بيان من الديوان امللكي”
 26جم��ادى الآخ��رة 1436ه��ـ املواف��ق انتقل��ت �إىل رحمة اهلل تعاىل ،وال��دة �صاحب ال�سمو ع�ص��ر يوم اخلمي�س املواف��ق 1436 /6 /27هـ ،يف جناته�( ..إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).

يف وفاة والدته

ويل العهد يعزي الأمري في�صل بن عبداملجيد
الرياض  -واس
ق�����ام ����ص���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم���ي���ر م���ق���رن ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
�آل �����س����ع����ود ،ويل ال���ع���ه���د ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء
حفظه اهلل ،م�ساء ي��وم الأح���د  30ج��م��ادى الآخ����رة 1436ه����ـ امل��واف��ق
� 19إب��ري��ل 2015م ،ب��زي��ارة ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر في�صل بن
عبداملجيد ب��ن عبدالعزيز يف ق�صره بالريا�ض ق��دم خاللها حفظه اهلل،
تعازيه وموا�ساته ل�سموه يف وف��اة والدته رحمها اهلل ،كما قدم �سمو ويل
العهد تعازيه ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن في�صل بن
عبداملجيد بن عبدالعزيز ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن في�صل
بن عبداملجيد بن عبدالعزيز .و�س�أل �سمو ويل العهد ،امل��وىل عز وجل �أن

ويل ويل العهد يعزي ذوي
�شهداء الدوريات الأمنية
الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري حممد
ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل ويل العه��د
النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل���س ال��وزراء وزير
الداخلي��ة ،مبكتب��ه م�س��اء ي��وم الأربع��اء
 26جم��ادى الآخ��رة 1436ه��ـ املواف��ق
� 15إبري��ل 2015م ،ذوي �شه��داء الواج��ب من
من�سوب��ي دوري��ات الأم��ن اجلن��دي �أول ثام��ر
عم��ران املط�يري ،واجلن��دي �أول عبداملح�سن
خل��ف املط�يري ،تغمدهما اهلل بوا�س��ع رحمته.
ونقل �سم��وه تعازي وموا�س��اة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
القائ��د الأعلى للق��وات الع�سكري��ة ،و�سمو ويل
عه��ده الأم�ين حفظهم��ا اهلل� ،إىل �أ�س��رة وذوي

ال�شهيدي��ن� ،سائ ً
�لا اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغمدهما
برحمت��ه وي�سكنهم��ا ف�سي��ح جنات��ه ،ويله��م
�أهلهم وذويه��م ال�صرب وال�سلوان .و�أعرب ذوو
ال�شه��داء عن �شكرهم وتقديره��م ل�سمو ويل ويل
العه��د على عزائ��ه وموا�ساته له��م� ،سائلني اهلل
ع��ز وج��ل �أن يجع��ل ذل��ك يف مي��زان ح�سناته،
و�أن يتغمد الفقيدي��ن بوا�سع رحمته وي�سكنهما
ف�سيح جناته.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال مع��ايل وزي��ر الدول��ة ع�ضو
جمل�س الوزراء الدكتور �سعد اجلربي ،ومعايل
نائ��ب وزي��ر الداخلي��ة الأ�ست��اذ عبدالرحم��ن
الربيع��ان ،ومع��ايل مدي��ر الأمن الع��ام الفريق
عثم��ان املحرج ،ومدير �شرط��ة منطقة الريا�ض
الل��واء �سع��ود اله�لال ،ومدي��ر الإدارة العامة
لدوريات الأمن اللواء �صالح ال�صالح.

يتغمد الفقيدة بوا�سع مغفرته ور�ضوانه ،و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ،و�أن
يلهم ذويها ال�صرب وال�سلوان .وقد �أعرب �سمو الأمري في�صل بن عبداملجيد
عن �شكره وتقديره ل�سمو ويل العهد على عزائه وموا�ساته له ،داعياً اهلل
�سبحانه �أن يحفظ اململكة قيادة و�شعباً من كل مكروه ،و�أن يدمي الأمن
والأمان يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ورعاه.
ح�ضر العزاء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري من�صور بن �سعود بن عبدالعزيز،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير فهد بن من�صور بن نا�صر بن عبدالعزيز،
ومعايل رئي�س ديوان �سمو ويل العهد املكلف ال�سكرتري اخلا�ص ل�سموه الأ�ستاذ
عبدالعزيز بن �صالح احلوا�س ،وعدد من �أ�صحاب املعايل.

وكيل �إمارة منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي
�شهيد الواجب احلمدي
الطوال  -واس
�أدى وكي��ل �إم��ارة منطق��ة ج��ازان امل�ساع��د
الدكت��ور عبدالرحم��ن ب��ن عل��ي نا�ش��ب وجموع
م��ن امل�صل�ين ،عق��ب �صالة ع�ص��ر ي��وم ال�سبت
 29جم��ادى الآخ��رة 1436ه��ـ املواف��ق
� 18إبري��ل 2015م� ،صالة امليت بقرية ال�سعدية
التابع��ة ملحافظة الط��وال ،على �شهي��د الواجب
وكي��ل رقيب علي بن حمود حم��دي من من�سوبي
الق��وات امل�سلح��ة ،ال��ذي ا�ست�شه��د �أثن��اء �أداء
عمل��ه مبركز احل�صني بظه��ران اجلنوب .وعقب
ال�ص�لاة نق��ل الدكت��ور نا�ش��ب تع��ازي خ��ادم
احلرم�ين ال�شريفني امللك �سلم��ان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،و�سم��و ويل عه��ده الأم�ين ،و�سم��و
ويل ويل العه��د حفظه��م اهلل ،كما نقل تعازي �سمو
وزي��ر الدف��اع ،و�سم��و �أم�ير منطقة ج��ازان �إىل
�أ�سرة ال�شهيد� ،سائ ًال اهلل تعاىل �أن يتقبله بوا�سع
الرحم��ة واملغفرة و�أن يله��م �أهله وذويه ال�صرب

وال�سلوان .كما �أدى ال�صالة على ال�شهيد حمافظ
الط��وال علي��وي ب��ن قي�ض��ي العن��زي ،ومدي��ر
�شرط��ة منطقة ج��ازان اللواء نا�ص��ر الدوي�سي،
وقائد ق��وة جازان الل��واء ركن مرع��ي بن �سامل
ال�شه��راين ،وقائد حر�س احل��دود بجازان اللواء

حمي��ا ب��ن عط��ا اهلل العتيب��ي ،وعدد م��ن �ضباط
الق��وات امل�سلح��ة والأم��ن الع��ام .م��ن جانبه��م
عرب ذوو ال�شهيد ع��ن �شكرهم وتقديرهم لكل من
�ش��ارك يف موا�ساتهم� ،سائلني اهلل تعاىل �أن يحفظ
لبالدنا �أمنها وا�ستقرارها وقيادتها الر�شيدة.

�أمري ع�سري ينقل تعازي القيادة لذوي ال�شهداء
�آل غايب والقحطاين والع�سريي
أبها  -واس
نق��ل �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير في�صل ب��ن خالد ب��ن عبدالعزي��ز �أمري
منطق��ة ع�سري ،تع��ازي وموا�ساة خادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،و�سمو ويل عهده الأمني ،و�سمو ويل ويل العهد ،و�سمو
وزير الدفاع حفظهم اهلل� ،إىل �أ�سر ال�شهداء جمعان بن وعلة �آل غايب ،وحممد
بن ح�سني القحطاين ،وعلي بن م�سفر الع�سريي ،الذين ا�ست�شهدوا خالل �أداء
مهامه��م على احل��دود اجلنوبية .وعرب �سم��وه خالل زيارته لأ�س��ر ال�شهداء
يف مرك��ز اخلنقة ،وحمافظة تثليث ،وقرية �شوح��ط التابعة ملدينة �أبها ،يوم

الأح��د  30جم��ادى الآخرة 1436هـ املوافق � 19إبري��ل 2015م ،عن خال�ص
تعازي��ه وموا�سات��ه لأ�سر ال�شهداء� ،سائ ً
�لا اهلل تعاىل لهم املغف��رة والرحمة،
ً
وال�ص�بر وال�سل��وان لأهاليهم وذويه��م ،م�ؤكدا �سموه اعت��زاز وفخر الوطن
ب�أبنائ��ه الذين وهبوا �أرواحهم فداء للدفاع عن الدين وتراب الوطن .و�أبدى
ذوو ال�شه��داء �شكره��م وتقديرهم ل�سمو الأمري في�صل ب��ن خالد على تعازيه
وموا�ساته لهم ،مثمنني حر�ص �سموه الدائم للوقوف �إىل جانب �أبناء املنطقة
ومتابعت��ه امل�ستمرة لهم يف جميع املواق��ف� ،سائلني اهلل تعاىل �أن يحفظ لبالد
احلرمني ال�شريفني �أمنها وا�ستقرارها يف ظل القيادة الر�شيدة.
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ويل العهد يرعى حفل افتتاح �أعمال منتدى ومعر�ض
“جامعة تخرتع”
الرياض  -واس
رع��ى �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري مقرن ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء حفظ��ه اهلل ،م�س��اء ي��وم
الأربع��اء  26جم��ادى الآخرة 1436هـ املواف��ق � 15إبريل 2015م،
حفل افتتاح �أعمال “منتدى ومعر�ض جامعة تخرتع” ،الذي تنظمه
جامعة امللك �سعود بقاعة حمد اجلا�سر مبقر اجلامعة.
وكان يف ا�ستقب��ال �سم��و ويل العه��د ل��دى و�صول��ه� ،صاح��ب ال�سمو
امللك��ي الأمري في�ص��ل بن بندر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض،
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 رئي�س جمل���س �إدارة (�سابك)،
و�صاح��ب ال�سم��و الأمري �أحمد ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالرحمن حمافظ
الدرعي��ة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سع��ود بن عبدالرحمن بن
نا�صر بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعد بن متعب
ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزي��ز ،ومعايل الأم�ين العام ملجل���س الوزراء
الأ�ست��اذ عبدالرحمن ال�سدحان ،ومعايل وزير التعليم الدكتور عزام
ب��ن حممد الدخيل ،ومعايل مدي��ر جامعة امللك �سعود الدكتور بدران
العم��ر .وقد و�صل مبعية �سموه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعد
ب��ن عبدالعزي��ز ب��ن �سعد ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سم��و امللكي
الأمري �سعود بن عبدالعزيز بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز.
وفور و�ص��ول �سمو ويل العهد عزف ال�سالم امللكي .عقب ذلك �صافح
�سم��و ويل العهد �أع�ضاء جمل���س �إدارة اجلامعة وعمدائها ،ثم اطلع
�سم��وه على لوح��ة “دام عزك يا وطن” ،التي حت��وي �سجل م�شاعر
لدعم جنودنا البوا�سل يف عملية عا�صفة احلزم .وبعد �أن �أخذ �سموه
مكان��ه يف املن�ص��ة الرئي�سية ب��دئ احلفل بتالوة �آي��ات من كتاب اهلل
الكرمي .ثم �ألقى �سمو ويل العهد كلمة بهذه املنا�سبة فيما يلي ن�صها:
ب�س��م اهلل الرحمن الرحي��م ،وال�صالة وال�سالم عل��ى �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني ،نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أيه��ا الإخوة والأخوات الكرام :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
ي�سع��دين يف ه��ذا امل�ساء �أن �أ�ش��ارك هذه النخبة املمي��زة من العلماء
واملخرتع�ين يف ه��ذه اجلامع��ة العريق��ة جامعة امللك �سع��ود .ومن
خ�لال املراقبة الدقيق��ة للم�شهد العاملي يف �صناع��ة املعرفة وتنويع
م�ص��ادر الن��اجت املحلي الإجمايل لدى املجتمع��ات ،ن�ستنتج �أن تقدم
الأمم وقوته��ا يكمن يف مدى ُقدرتها على املناف�سة العاملية يف التعليم
واالبت��كار وتخريج �أجيال متمي��زة للعمل يف �شتى قطاعات املعرفة،
ف�أ�صبح��ت اجلامع��ات ركي��زة �أ�سا�سي��ة يق��وم عليه��ا كي��ان الدولة
ويحقق لها التق��دم واال�ستقرار على جمي��ع امل�ستويات االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية .فلي�س غريباً اهتمام وتركيز الدول املتقدمة
يف الق��رن احل��ادي والع�شرين على بناء االقت�ص��اد املعريف من خالل
الرتكي��ز عل��ى التعليم والبح��ث والتطوي��ر والتحفيز عل��ى الإبداع
واالبتكار وحتويل املخرجات البحثية للجامعات �إىل تقنيات حديثة

تلبي متطلبات املجتمع.
�أيه��ا الإخ��وة والأخوات الك��رام� :إن اململكة العربي��ة ال�سعودية مل
تكن مبعزل عن هذا التوجه العاملي نحو �صناعة املعرفة واالبتكار،
فقياد ُتن��ا بح�سها الواعي �أدركت قيمة خمرج��ات املعرفة والتقنيات
احلديث��ة الناجت��ة عن االبت��كار يف تطور الب�لاد ،باعتباره��ا �أف�ضل
الق��وى الدافعة ال�ستدامة االقت�صاد ومن��وه ،وتوفري فر�ص العمل،
واحلفاظ على ال�ثروة ،واملناف�سة الدولية .من هذا املنطلق وجهت
القي��ادة الر�شيدة باتخاذ �إج��راءات ا�سرتاتيجية ملواكبة هذا النهج
العاملي ،ف�صدر �أمر املقام ال�سامي ب�إعداد وتنفيذ “ال�سيا�سة الوطنية
للعل��وم والتقني��ة” ،و�إعداد “ا�سرتاتيجية وطني��ة �شاملة وعملية،
نح��و حت��ول اململك��ة �إىل جمتم��ع املعرف��ة” ،وتنفي��ذ ا�سرتاتيجي��ة
املوهب��ة والإب��داع ودع��م االبت��كار“ ،اال�سرتاتيجي��ة الوطني��ة
لل�صناعة” ،بالإ�ضافة �إىل خطة التنمية العا�شرة للمملكة التي ن�صت
عل��ى ن�شر ثقاف��ة االقت�صاد القائم على املعرف��ة يف املجتمع ،ومتكني
امل��وارد الب�شرية منه��ا ،وعلى حتفيز اجلامعات عل��ى اال�ستثمار يف
جماالت الأبح��اث ،والتطوير ،واالبتكار ،وهي �إ�شارة وا�ضحة على
الفه��م العميق لقيم��ة التعليم واالبت��كار ودور اجلامعات يف حتقيق
التنمي��ة االقت�صادية واالجتماعية يف اململك��ة ،وعلى �أرقى ما يكون
من م�ستويات اجلودة والكفاءة العلمية النادرة.
�أيه��ا الإخ��وة والأخ��وات الك��رام� :إن جامعة امللك �سع��ود بو�صفها
�أول جامع��ة �أ�س�س��ت يف اململكة ،تق��ع على عاتقه��ا م�س�ؤولية كبرية
يف تخري��ج �أجي��ال من املخرتع�ين لبناء امل�ستقب��ل وحتقيق التنمية
امل�ستدام��ة للوطن ،فاجلامعة باتت حم��ط �أنظار املجتمع ال�سعودي
مل��ا حققته من زيادة يف معدل ت�سجيل ب��راءات االخرتاع وم�ؤ�شرات
البح��ث العلمي النوع��ي ،ومواكبتها ملا يَ�س َتجّ ��د يف التقنية والعلوم
احلديث��ة ،وال�ش��ك يف �أن تن��وع التخ�ص�ص��ات الطبي��ة والهند�سي��ة
والعلوم احليوي��ة وتقنية املعلومات جتعل من جامعة امللك �سعود
�أر�ض��اً خ�صب��ة للبحث العلم��ي والتطوير التقني وخدم��ة املجتمع.
وختاماً :ا�س���أل اهلل �أن يوفق قائد امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني
املل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود حفظ��ه اهلل ،و�أن ي�شد حزمه

ويق��وي عزم��ه و�أن يجزيه خري اجل��زاء ملا يقدمه لوطن��ه و�شعبه،
وم��ا يخ�ص به قط��اع اجلامعات عامة وجامعة املل��ك �سعود خا�صة
م��ن الرعاية والدعم ،وال �سيما �أنه �أي��ده اهلل� ،صانع تاريخ اجلامعة
احلديث وم�ساندها الأول منذ �أن كان �أمري ًا ملنطقة الريا�ض ب�إ�شرافه
على بذور ت�أ�سي�سها الأوىل ومتابعته ذلك حتى ا�شتد عودها وو�صلت
مل��ا هي عليه اليوم م��ن ت�صدير براءات االخ�تراع وتخريج العلماء
والق��ادة الذي��ن يتول��ون منا�صب قيادي��ة ح�سا�سة يف عام��ة �أجهزة
الدول��ة� ،أ�س���أل اهلل �أن يكتب �أج��ر امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز الذي
رعى كل ذل��ك وما يزال داعماً وموجها� .أرجو لكم التوفيق والنجاح
و�أن حتقق منظومة �صناعة املعرفة يف جامعة امللك �سعود الأهداف
التي �أُن�شئت من �أجلها .واهلل �أ�س�أل �أن يوفق اجلميع للخري وال�سداد.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بع��د ذل��ك �ألق��ى �سم��و ويل العه��د كلم��ة ارجتالي��ة �أو�ضح فيه��ا �أن
االخ�تراع �إذا كان ح�بر ًا عل��ى ورق ف�إن��ه ال يج��د طريق��ه للنج��اح
وه��ذا ي�سمون��ه ترف��اً علمياً نح��ن يف غنى عن��ه ،م�ش��دد ًا �سموه على
�ض��رورة �أن يكون هناك حا�ضنات يف اجلامعات تتوىل البحث وتثمن
تكالي��ف الإنت��اج لكل خمرتع يبتكر �شيئاً جدي��د ًا ينفعه وينفع بالده
والإن�ساني��ة .وا�ست�شهد �سموه مبقولة للملك عب��داهلل بن عبدالعزيز
رحم��ه اهلل ،الت��ي كان يردده��ا ب��كل منا�سبة وب��د�أت يف جامعة امللك
عب��داهلل للعلوم والتقني��ة حينما قال �إن املخرتع عندم��ا يبتكر �شيئاً
جدي��د ًا ينفع نف�س��ه وينفع اململكة وينفع الإن�ساني��ة ،الفتاً النظر �إىل
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية التي تعتني باملخرتعني ،مبيناً
�أن اجلامع��ة تتوىل البحث ع��ن امل�صدر �أو ًال �إذا �أنتج �شيئاً معيناً هل
يتم بيعها يف �سوق اململكة �أو ال�سوق العاملية وبكم يباع وكم تكاليف
الإنت��اج بحيث يتم عم��ل االخرتاع بنموذج م�صغ��ر .وقال �سمو ويل
العه��د� :ساب��ك تبيع يف ي��وم من الأي��ام ب�إنتاجية ملي��ون طن ،ولكن
الإن�سان يف اجلامعة الذي لي�س لديه �إمكانية يعمل طناً واحد ًا فقط،
مفي��د ًا �سموه �أن اجلامع��ة لديها �أرا�ضي لإن�ش��اء م�صنع باال�شرتاك
م��ع القطاع اخلا�ص على �أ�سا���س �إنتاج �ألف طن و�إن�شاء فرع جتارة
وت�سوي��ق وتكاليف الإنتاج .وتاب��ع �سموه �أنه يفكر ب�صوت املواطن

ويل ويل العهد ي�ستقبل مبعوث
رئي�س الوزراء الباك�ستاين
الرياض  -واس
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،مبكتبه يوم الأربعاء
 26ج����م����ادى الآخ��������رة 1436ه��������ـ امل���واف���ق
� 15إبريل 2015م ،املبعوث اخلا�ص لرئي�س وزراء

باك�ستان رئي�س �إقليم البنجاب حممد �شهباز �شريف،
ووزي��ر اخلارجي��ة �سرت��اج عزي��ز ،ورئي���س �أركان
الق��وات الربية الفري��ق �إ�شفاق ن��دمي �أحمد ،و�سفري
باك�ستان لدى اململكة منظور احلق ،والوفد املرافق
له��م .وجرى خالل اال�ستقب��ال ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائي��ة بني البلدي��ن ال�شقيقني و�سب��ل تعزيزها يف
املجاالت كافة.
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م��ن خالل م��ا عاي�شه و�شاه��ده يف جامعة امللك عب��داهلل ،الفتاً �سموه
االنتباه �إىل �أهمية التحفيز له�ؤالء املخرتعني.
ث��م �ألقى �صاح��ب ال�سمو الأم�ير �سعود بن عبداهلل ب��ن ثنيان رئي�س
الهيئة امللكية للجبيل وينبع رئي�س جمل�س �إدارة (�سابك) كلمة ،بعد
ذل��ك �ألقى معايل وزير االقت�صاد والتخطي��ط الدكتور حممد اجلا�سر
كلم��ة ،ثم �شاهد �سمو ويل العهد واحل�ضور عر�ضاً مرئياً عن �صناعة
منظوم��ة و�صناعة املعرفة واالخرتاعات ،كما احتوى العر�ض على
ع��دد م��ن االخرتاعات .بعد ذل��ك �ألقى امل�شرف الع��ام على منظومة
�صناع��ة املعرفة الدكتور عبداهلل بن �ش��رف الغامدي كلمة ،بعد ذلك
�ألقى معايل مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران العمر كلمة ،بعد
ذل��ك �ألقى معايل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد الدخيل كلمة،
�إث��ر ذلك ك��رم �سمو الأمري مقرن بن عبدالعزي��ز ال�ضيوف املتحدثني
يف املنت��دى والراع��ي احل�ص��ري للمنا�سب��ة “�ساب��ك” ،حي��ث ك��رم
�سم��وه �صاح��ب ال�سمو الأم�ير �سعود بن عبداهلل ب��ن ثنيان ،ومعايل
وزي��ر االقت�ص��اد والتخطيط ،ومعايل وزي��ر التعليم ،بع��د ذلك كرم
�سم��وه املخرتع�ين .بعد ذل��ك ت�سلم �سم��و ويل العه��د درع املنظومة
قدم��ه ل��ه معايل مدير جامعة امللك �سعود .ث��م تف�ضل �سمو ويل العهد
حفظه اهلل ،بتد�ش�ين املرحلة النهائية للمنظومة “اال�ستثمار” .عقب
ذل��ك التقطت ال�ص��ور التذكارية بهذه املنا�سبة .ث��م تف�ضل �سمو ويل
العه��د بتد�ش�ين املعر�ض امل�صاحب للمنت��دى ،حيث جتول �سموه يف
�أروقة املعر�ض وا�ستمع �إىل �شرح مف�صل من جمموعة من العار�ضني
الذين يبلغ عددهم �أكرث من مئة عار�ض عن اخرتاعاتهم العلمية منها
 56اخرتاع��اً تقدمه جامعة امللك �سعود يف خمتلف املجاالت التقنية
واملعرفية م��ن �أ�صل  600براءة اخرتاع م�سجل��ة با�سمها يف مكاتب
�أوروبية و�أمريكية و�صينية بالإ�ضافة �إىل اململكة ترغب حتويلها �إىل
منتجات جتاري��ة ذات عائد اقت�صادي بال�شراك��ة مع رجال الأعمال
�أو املراك��ز �أو ال�ش��ركات الراغبني يف ا�ستثماره��ا ،كما �ضم املعر�ض
عرو�ضاً لثمانية مراكز لتطوير املعرفة واال�ستثمار يف �شتى املجاالت
التقنية والطبية والهند�سية وال�صيدلية والبرتوكيماويات و�شركات
نا�شئة بد�أت من فكرة واخرتاع وحتولت �إىل منتج معريف .كما جتول
�سم��وه يف معر�ض �سابك وا�ستمع �إىل �شرح مف�صل من القائمني عليه.
ويف نهاية اجلولة التقطت ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة .بعد ذلك
توج��ه �سم��وه �إىل لوحة “دام ع��زك يا وطن” و�سج��ل الكلمة التالية
تعبري ًا عن دعم��ه جلنودنا البوا�سل امل�شاركني يف “عا�صفة احلزم”
ق��ال فيها“ :حمى اهلل هذه البالد وعزها بالإ�سالم وعز الإ�سالم بها”.
عق��ب ذلك ع��زف ال�سالم امللكي .ثم غادر �سم��و ويل العهد مقر احلفل
مودعاً مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي.
ح�ضر احلفل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالإله بن
عبدالعزيز ،وعدد من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء ،ومعايل رئي�س ديوان
�سمو ويل العهد املكلف ال�سكرتري اخلا�ص ل�سموه الأ�ستاذ عبدالعزيز
بن �صالح احلوا�س ،وعدد من �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ،وعدد من
الأكادمييني رواد الفكر واملثقفني.
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املليك ي�أمر بتخ�صي�ص  274مليون دوالر لأعمال الإغاثة الإن�سانية يف اليمن
ا�ستجاب��ة لالحتياجات الإن�سانية لل�شع��ب اليمني ال�شقيق والتي
ت�ضمنته��ا منا�ش��دة الأمم املتح��دة بتاري��خ 2015/4/17م ،فقد
�ص��در �أمر خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلم��ان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود حفظه اهلل ،بتخ�صي�ص مبلغ  274مليون دوالر لأعمال

الرياض  -واس
�صدر يوم اجلمعة  28جمادى الآخرة 1436هـ املوافق
� 17إبريل 2015م ،عن الديوان امللكي ،البيان التايل:

الإغاث��ة الإن�ساني��ة يف اليم��ن م��ن خ�لال الأمم املتح��دة .وت�ؤكد
اململكة العربية ال�سعودية وقوفها التام �إىل جانب ال�شعب اليمني
ال�شقيق ،وتدعو املوىل عز وجل �أن يعيد الأمن واال�ستقرار لليمن
ال�شقيق� ..إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س وم�س�ؤويل املنظمة العربية لل�سياحة
الرياض  -واس
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء حفظه اهلل ،يف مكتبه بق�صر اليمامة يوم الأحد
 30جمادى الآخرة 1436هـ املوافق � 19إبريل 2015م ،معايل رئي�س املنظمة
العربية لل�سياحة الدكتور بندر بن فهد �آل فهيد ،وعدد ًا من م�س�ؤويل املنظمة.
وجرى خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث حول عدد من املو�ضوعات ذات ال�صلة
بال�سياحة العربية و�أهداف املنظمة وخططها لتعزيز التعاون بني الدول العربية
يف جمال اال�ستثمارات ال�سياحية وتطوير ال�سياحة البينية وحتقيق امل�صالح
امل�شرتكة .و�أكد �سمو ويل العهد حفظه اهلل ،خالل اال�ستقبال حر�ص حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني على تقدمي الت�سهيالت الالزمة للمنظمة لتحقق الأهداف التي
و�ضعت من �أجلها ،خ�صو�صاً فيما يتعلق بتحقيق ر�ؤية العمل العربي امل�شرتك
مبجال ال�سياحة .وتطرق �سموه يف ثنايا حديثه عن االهتمام الذي توليه حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني لل�سياحة باململكة ،م�ست�شهد ًا بالنجاحات العديدة

التي حققتها هيئة ال�سياحة والآثار يف هذا ال�صدد .وعرب معايل رئي�س املنظمة
العربية لل�سياحة من جانبه ،عن �شكره وامتنانه حلكومة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،على موافقة جمل�س
الوزراء م�ؤخر ًا على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية واملنظمة
العربية لل�سياحة ،مبيناً �أن اململكة هي من تبنت فكرة ت�أ�سي�س املنظمة مببادرة
من �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز الرئي�س
الفخري للمنظمة رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار .وت�سلم �سمو ويل العهد
حفظه اهلل ،من معايل رئي�س املنظمة العربية لل�سياحة تقرير ًا عن �إجن��ازات
املنظمة حتى نهاية عام 2014م ،ون�سخة من جملة املنظمة العدد الثالث ،كما
ت�سلم �سموه هدية تذكارية من �أع�ضاء املنظمة العربية لل�سياحة بهذه املنا�سبة.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز
امل�ست�شار بديوان �سمو ويل العهد ،ومعايل رئي�س ديوان �سمو ويل العهد املكلف
ال�سكرتري اخلا�ص ل�سموه الأ�ستاذ عبدالعزيز بن �صالح احلوا�س.

ويل العهد ي�ستقبل �سفري �سلطنة عمان
لدى اململكة

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
مق��رن بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي���س جمل�س ال��وزراء حفظه اهلل،
يف مكتب��ه بق�ص��ر اليمام��ة ي��وم الأربع��اء
 26جم��ادى الآخ��رة 1436ه��ـ املواف��ق
� 15إبري��ل 2015م� ،سف�ير �سلطن��ة عُ مان
ل��دى اململك��ة الدكت��ور �أحم��د ب��ن ه�لال
البو�سعي��دي .وهن���أ �سم��و ويل العه��د
حفظ��ه اهلل ،يف بداي��ة اال�ستقب��ال �سف�ير
�سلطن��ة عُ م��ان مبنا�سب��ة ع��ودة جالل��ة
ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعي��د �سلط��ان
عُ م��ان م��ن رحلت��ه العالجية ،معرب��اً عن
�أ�ص��دق التهاين و�أطي��ب التمنيات مبوفور
ال�صح��ة وال�سعادة جلاللت��ه ،واملزيد من
الرق��ي واالزده��ار ل�شع��ب �سلطن��ة عُ مان
ال�شقي��ق .وج��رى خ�لال اال�ستقبال بحث

حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني

املو�ضوع��ات ذات االهتم��ام امل�شرتك بني
البلدين.
ح�ضر اال�ستقب��ال �صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير في�ص��ل ب��ن خالد ب��ن �سلط��ان بن
عبدالعزي��ز امل�ست�ش��ار بدي��وان �سمو ويل
العه��د ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري

من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز امل�ست�شار

وزير التعليم يفتتح املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل
للتعليم العايل

بدي��وان �سم��و ويل العهد ،ومع��ايل رئي�س

الرياض  -واس

ديوان �سم��و ويل العهد املكل��ف ال�سكرتري

حت��ت رعاي��ة خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن

اخلا���ص ل�سم��وه الأ�ست��اذ عبدالعزيز بن

عبدالعزي��ز �آل �سع��ود حفظ��ه اهلل ،افتت��ح معايل وزي��ر التعليم

�صالح احلوا�س.

الدكت��ور ع��زام الدخي��ل ،ي��وم الأربع��اء  26جم��ادى الآخ��رة

1436هـ املوافق � 15إبريل 2015م ،فعاليات املعر�ض وامل�ؤمتر
ال��دويل للتعليم العايل يف دورت��ه ال�ساد�سة ال��ذي تنظمه وزارة
التعلي��م حتت عن��وان “جامع��ة الق��رن الواح��د والع�شرين”،
وذلك يف مرك��ز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض مب�شاركة
“ ”450جامعة وم�ؤ�س�سة عاملية.

جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية يعقد اجتماعا
الرياض  -واس
ً
عقد جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية اجتماعا يوم الثالثاء  25جمادى الآخ��رة 1436هـ
املوافق � 14إبريل 2015م ،يف الديوان امللكي برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نايف بن عبدالعزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،رئي�س
جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،وح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5215776

سنـترال
012 - 5204344
012 - 5202902

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

مكتب الدمام
013 - 8254681

اخلارجية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئي�س الديوان امللكي
امل�ست�شار اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني ،و�أع�ضاء املجل�س .وا�ستمع املجل�س خالل االجتماع
�إىل �إيجاز �سيا�سي و�أمني حول عدد من تطورات الأو�ضاع الإقليمية والدولية ،وبخا�صة �آخر
م�ستجدات عمليات حتالف “عا�صفة احلزم” .كما بحث املجل�س عدد ًا من املو�ضوعات ال�سيا�سية
والأمنية ،واتخذ ب�ش�أنها التو�صيات الالزمة.

مكتب جـــدة
012 - 6534787

مكتب املدينـــة
014 - 8285774

