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عقـــــود الشـــــركات اإلعـــــــــالنات 
املنـــــــــــــوعة

برئا�سة نائب خادم احلرمني ال�سريفني

جمل�س الوزراء يجدد عزم اململكة واإ�سرارها على 
الت�سدي للفكر ال�سال ومالحقة اأربابه

جدة - واس
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احلييرمييني  خييادم  نائب  راأ�يييس 

اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بيين  نييايييف  بيين  حممد  الأمييير 

الإثنني يييوم  ظهر  بعد  الييييوزراء،  جمل�س  عقدها  التي  اجلل�سة 

ال�سالم  2015م، يف ق�سر  اأغ�سط�س   10 1436هي املوافق  25 �سوال 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  رفع  اجلل�سة  م�ستهل  ويف  بجدة. 

خال�س التعازي واملوا�ساة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

الذين  الواجب  �سهداء  يف  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

ا�ست�سهدوا يف حادث التفجر الإرهابي الذي طال عددًا من من�سوبي 

قوة الطوارئ اخلا�سة مبنطقة ع�سر اأثناء اأدائهم ال�سالة جماعة 

اخلا�سة  بالدورات  امللتحقني  من  متدربون  بينهم  ومن  امل�سجد  يف 

“اإن  �سموه  وقال  احلييرام.  اهلل  بيت  �سيوف  خلدمة  احلج  باأعمال 

وا�ستخفافهم  املجرمني  هوؤلء  حقد  مدى  ك�سف  الإرهابي  التفجر 

بحرمات بيوت اهلل وباأرواح الآمنني، نظرًا ملا يحملونه من فكر �سال 

وجترد من كل القيم الدينية والأخالقية والإن�سانية، وما يقومون به 

من اأعمال ل متت اإىل الإ�سالم ب�سلة، موؤكدًا �سموه اأن هذه احلوادث 

واحة  اهلل  مب�سيئة  و�ستظل  �سعبها،  والتفاف  اململكة  على  توؤثر  لن 

به  يقوم  وما  الإرهابية  الأعمال  هذه  تثني  ولن  وا�ستقرار،  اأميين 

اخلوارج عزائم رجال الأمن يف املواجهة والت�سدي بكل حزم جلميع 

من ت�سول له نف�سه العبث باأمن الوطن ومكت�سباته”. 

خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى 
ات�سالني هاتفيني

من ملكي الأردن والبحرين
عمان - المنامة - واس

اهلل  �سعود حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  تلقى خادم احلرمني 

ات�ساًل هاتفياً يوم اجلمعة 22 �سوال 1436هي املوافق 07 اأغ�سط�س 2015م، من 

فيه  عرب  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

عن اإدانته وا�ستنكاره لالعتداء الآثم الذي وقع يف م�سجد قوات الطوارئ مبنطقة 

الواجب،  �سهداء  يف  املفدى  للملك  وموا�ساته  عزائه  عن  جاللته  وعرب  ع�سر. 

داعياً اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته ومغفرته، واأن مُين على امل�سابني بال�سفاء 

العاجل. واأعرب خادم احلرمني ال�سريفني عن �سكره وتقديره جلاللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�سني على م�ساعره النبيلة، �سائاًل اهلل اأن ل يريه اأي مكروه.

كما  تلقى حفظه اهلل، ات�ساًل هاتفياً اليوم نف�سه، من جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين، اأعرب فيه عن ا�ستنكاره لالعتداء الآثم الذي وقع 

يف م�سجد قوات الطوارئ مبنطقة ع�سر. وعرب جاللته عن عزائه وموا�ساته للملك 

املفدى يف �سهداء الواجب، �سائاًل اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته ومغفرته، واأن 

مُين على امل�سابني بال�سفاء العاجل. واأعرب خادم احلرمني ال�سريفني عن �سكره 

وتقديره جلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على م�ساعره الطيبة، داعياً اهلل اأن 

ل يريه اأي مكروه.

نائب خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل الأمراء 
والوزراء وكبار امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني

جدة - واس
ال�سريفني  احلييرمييني  خييييادم  نييائييب  ا�ييسييتييقييبييل 

نايف  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ق�سر  يف  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

1436هي املوافق  19 �سوال  ال�سالم يوم الثالثاء 

ال�سمو الأمراء،  اأ�سحاب  2015م،  اأغ�سط�س   04

وكبار  اليييوزراء،  واملعايل  الف�سيلة  واأ�سحاب 

من  امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني، وجموعاً 

اهلل.  رعاه  عليه  لل�سالم  قدموا  الذين  املواطنني، 

ويف بداية ال�ستقبال اأن�ست اجلميع لتالوة اآيات 

بال�سالم  اجلميع  ت�سرف  ثم  الكرمي.  القراآن  من 

على نائب خادم احلرمني ال�سريفني. 

الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال  ح�سر 

خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  الفي�سل  خالد 

املكرمة،  مكة  منطقة  اأميير  ال�سريفني  احلرمني 

بن حممد  فهد  بن  الأمر حممد  ال�سمو  و�ساحب 

الأمر عبداهلل  ال�سمو  بن عبدالرحمن، و�ساحب 

و�ساحب  عبدالرحمن،  بيين  حممد  بيين  فهد  بيين 

ال�سمو امللكي الأمر تركي بن عبداهلل الفي�سل بن 

عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر م�سعل 

بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة، و�ساحب 

رئي�س  حممد  بن  �سعود  بن  بندر  الأميير  ال�سمو 

و�ساحب  الفطرية،  للحياة  ال�سعودية  الهيئة 

ال�سمو الأمر �سعود بن �سعد بن عبدالعزيز بن 

بندر  الدكتور  الأميير  ال�سمو  و�ساحب  تركي، 

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

�سعود بن بدر بن حممد، و�ساحب ال�سمو امللكي 

عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي  الأميير 

تركي  بن  عبدالعزيز  الأميير  ال�سمو  و�ساحب 

بن  من�سور  الأمر  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  بن 

الأمر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  في�سل،  بن  بدر 

عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز 

نواف  بن  في�سل  الأمر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

في�سل  الأمر  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 

عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن  م�ساعد  بن  فهد  بن 

نايف  بن  فهد  الأميير  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

الأمر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 

عبدالعزيز،  بن  عبداملجيد  بن  في�سل  بن  تركي 

بن  �سعود  بن  نييواف  الأميير  ال�سمو  و�ساحب 

بن  عبدالرحمن  الأمر  ال�سمو  و�ساحب  هذلول، 

الأمر  ال�سمو  و�ساحب  عبدالرحمن،  بن  في�سل 

تركي بن بدر بن فهد بن �سعود.
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جدة - واس
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  راأ�ييس 

اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  الأميير 

الإثنني يوم  ظهر  بعد  الييوزراء،  جمل�س  عقدها  التي  اجلل�سة 

ق�سر  يف  2015م،  اأغ�سط�س   10 املوافق  1436هييي  �سوال   25

احلرمني  خادم  نائب  رفع  اجلل�سة  م�ستهل  ويف  بجدة.  ال�سالم 

ال�سريفني خال�س التعازي واملوا�ساة خلادم احلرمني ال�سريفني 

�سهداء  يف  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

الذي  الإرهابي  التفجر  حادث  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  الواجب 

طال عددًا من من�سوبي قوة الطوارئ اخلا�سة مبنطقة ع�سر 

متدربون  بينهم  ومن  امل�سجد  يف  جماعة  ال�سالة  اأدائهم  اأثناء 

من امللتحقني بالدورات اخلا�سة باأعمال احلج خلدمة �سيوف 

بيت اهلل احلرام. وقال �سموه “اإن التفجر الإرهابي ك�سف مدى 

حقد هوؤلء املجرمني وا�ستخفافهم بحرمات بيوت اهلل وباأرواح 

القيم  كل  فكر �سال وجترد من  ملا يحملونه من  نظرًا  الآمنني، 

ل  اأعمال  من  به  يقومون  والإن�سانية، وما  الدينية والأخالقية 

لن  احلييوادث  هذه  اأن  �سموه  موؤكدًا  ب�سلة،  الإ�سالم  اإىل  متت 

توؤثر على اململكة والتفاف �سعبها، و�ستظل مب�سيئة اهلل واحة 

اأمن وا�ستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به 

اخلوارج عزائم رجال الأمن يف املواجهة والت�سدي بكل حزم 

جلميع من ت�سول له نف�سه العبث باأمن الوطن ومكت�سباته”. 

زيد  بن  عادل  الدكتور  والإعييالم  الثقافة  وزير  معايل  واأو�سح 

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

جمل�س الوزراء اأعرب عن �سكر اململكة وتقديرها ملا عربت عنه 

الإ�سالمية  واملنظمات  وم�سوؤولوها  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول 

والدولية والعلماء وامل�سايخ واملواطنون من اإدانة وا�ستنكار 

لهذا احلادث الإجرامي، وجدد يف الوقت نف�سه املواقف الثابتة 

للفكر  الت�سدي  على  واإ�سرارها  وعزمها  الإرهاب  من  للمملكة 

الوطن  وا�ستقرار  اأميين  عن  دفاعاً  اأربييابييه،  ومالحقة  ال�سال 

واملواطنني. 

وبني معاليه، اأن جمل�س الوزراء نوه بعمق العالقات التاريخية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  تربط  التي  والرا�سخة  والوثيقة 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  الها�سمية  الأردنية  واململكة 

امللك جاللة  واأخيه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

اإىل نتائج زيارة �ساحب  عبداهلل الثاين، وا�ستمع يف هذا ال�ساأن 

بن عبدالعزيز، ويل ويل  �سلمان  بن  الأمر حممد  امللكي  ال�سمو 

العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، لالأردن 

امل�سوؤولني  من  وعدد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  مع  واجتماعه 

البيان  عليه  ا�ستمل  ما  على  الوزراء  و�سدد جمل�س  الأردن،  يف 

من  ت�سمنه  وما  الزيارة  مبنا�سبة  ال�سادر  امل�سرتك  اخلتامي 

وال�سيا�سي  ال�سرتاتيجي  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  اتفاق 

والعمل  البلدين،  بني  والأميينييي  والع�سكري  والقت�سادي 

واأن  الإرهابية،  والتنظيمات  الإرهيياب  مكافحة  يف  امل�سرتك 

�سالمة واأمن البلدين كل ل يتجزاأ. واطلع، جمل�س الوزراء بعد 

ذلك على جملة من التقارير عن جمريات الأحداث وتداعياتها 

امل�سرتك  بالبيان  ال�سياق  هذا  يف  ورحب  والعامل،  املنطقة  يف 

ال�سادر عقب اجتماع اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء خارجية 

العام  والأمييني  العربية  اخلليج  لييدول  التعاون  جمل�س  دول 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  خارجية  وزييير  مع  للمجل�س 

ب�ساأن  القادمة  اخلطوات  ور�سم  املحرز  التقدم  لبحث  الدوحة 

التي  التعاون  وجمالت  اجلانبني  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

2015م، كما رحب  14 مايو  اأعلن عنها يف قمة كامب ديفيد يف 

بالبيان ال�سادر عن جلنة مبادرة ال�سالم العربية يف اجتماعها 

املجموعات  لو�سع  دعوات  من  ت�سمنه  وما  بالقاهرة  الطارئ 

الإرهابية  املنظمات  قوائم  على  الإ�سرائيلية  ال�ستيطانية 

حتميل  و�سرورة  الدولية،  املحاكم  اأمام  اأع�سائها  ومالحقة 

اجلرائم  عن  املبا�سرة  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلي  الحتالل  دولة 

الإرهابية املنظمة التي ترتكبها تلك املجموعات بحق املواطنني 

الفل�سطينيني . 

افتتاح  على  العربية  م�سر  جمهورية  الييوزراء  جمل�س  وهناأ 

امل�سروع  يحمله  مبا  منوهاً  اجلديدة،  ال�سوي�س  قناة  م�سروع 

من اأهمية يف تنمية م�سر وحركة املالحة العاملية.

واأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، اأن جمل�س الوزراء اطلع 

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

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

انتهى املجل�س اإىل ما يلي: 

اتفاقية مع ألمانيا
اأوًل: بعد الطالع على ما رفعه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر يف قرار 

1436هي،   /8  /15 وتاريخ   )44  /84( رقم  ال�سورى  جمل�س 

قرر جمل�س الوزراء املوافقة على اتفاقية بني وزارة الداخلية 

يف  الحتادية  الداخلية  ووزارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

لتطوير  امل�ساعدة  تقدمي  �ساأن  يف  الحتادية،  اأملانيا  جمهورية 

ال�سعودية، املوقع  العربية  اململكة  وتدريب حر�س احلدود يف 

مدينة  ويف  1436هي   /5/  17 بتاريخ  الريا�س  مدينة  يف  عليها 

برلني بتاريخ 26/ 5/ 1436هي. 

وقد اأعد مر�سوم ملكي بذلك. 

اتفاقية التراث الثقافي
ثانياً: بعد الطالع على ما رفعه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني، وبعد النظر يف قرار 

قرر  1427هييي،   /3  /5 وتاريخ   )2  /4( رقم  ال�سورى  جمل�س 

الرتاث  حماية  ب�ساأن  اتفاقية  على  املوافقة  الييوزراء  جمل�س 

الأمم  ملنظمة  العام  املوؤمتر  اأقرها  التي  باملياه  املغمور  الثقايف 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( يف دورته احلادية 

والثالثني املنعقدة يف باري�س بتاريخ 17/ 8/ 1422هي. 

اتفاقية مع أفريقيا الوسطى
وزييير  معايل  تفوي�س  على  الييييوزراء  جمل�س  وافييق  ثييالييثيياً: 

اخلارجية اأو من ينيبه، بالتباحث مع حكومة اأفريقيا الو�سطى 

اململكة  حكومة  بني  للتعاون  عامة  اتفاقية  م�سروع  �ساأن  يف 

الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية  وحكومة  ال�سعودية  العربية 

املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفييع  ثم  وميين  عليه،  والتوقيع 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية. 

تعيين أعضاء
معايل  من:  كل  تعيني  على  املوافقة  الوزراء  جمل�س  قرر  رابعاً: 

الأ�ستاذ اأحمد بن �سالح احلميدان ممثاًل لوزارة العمل، والدكتور 

ال�سحة، ع�سوين يف  لوزارة  ال�سريف ممثاًل  اإبراهيم  بن  عبداهلل 

جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية. 

الطيران المدني
خام�ساً: بعد الطالع على ما رفعه معايل رئي�س جمل�س اإدارة 

الهيئة العامة للطران املدين، قرر جمل�س الوزراء ما يلي:

1 - جتديد ع�سوية الأ�ستاذ ماجد بن عبداهلل البواردي ممثاًل 

عن وزارة التجارة وال�سناعة يف جمل�س اإدارة الهيئة العامة 

للطران املدين ملدة ثالث �سنوات.

الهيئة  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�ساء  اأ�سماوؤهم  الآتية  تعيني   -  2

تاريخ  من  ابتداًء  �سنوات  ثالث  ملدة  املدين  للطران  العامة 

�سدور هذا القرار: 

وزارة  عن  ممثاًل  اجلربوع  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  املهند�س   -

القت�ساد والتخطيط.

العامة  الهيئة  ال�سماعيل ممثاًل عن  الدكتور حمد بن حممد   -

لل�سياحة والرتاث الوطني.

- الدكتور رميح بن حممد الرميح، واملهند�س عبداهلل بن حممد 

الرويتع.. ممثلني  اإبراهيم  بن  الزامل. واملهند�س عبدالرحمن 

عن القطاع اخلا�س. 

تعيين وتجديد عضوية
�ساد�ساً: بعد الطالع على ما رفعه معايل رئي�س الهيئة العامة 

للطران املدين رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للخطوط 

اجلوية العربية ال�سعودية، قرر جمل�س الوزراء ما يلي: 

اأ - جتديد ع�سوية الآتية اأ�سماوؤهم يف جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة 

ثالث  ملييدة  ال�سعودية  العربية  اجلييوييية  للخطوط  العامة 

�سنوات: 

وزارة  عن  ممثاًل  املزيد  حمود  بن  حممد  الأ�ستاذ  معايل   -  1

املالية. 

الهيئة  ال�سقر ممثاًل عن  بن حمد  في�سل  الدكتور  2 - معايل 

العامة للطران املدين.

ب - تعيني الآتية اأ�سماوؤهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة 

العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ملدة ثالث �سنوات 

الدكتور وليد بن حممد  القرار:  تاريخ �سدور هذا  ابتداًء من 

احلميدي ممثاًل عن الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني، 

وزارة  عن  ممثاًل  اجلالجل  عبدالرحمن  بن  فهد  واملهند�س 

جمعة،  بن  �سالح  بن  عبداهلل  والأ�ستاذ  وال�سناعة،  التجارة 

والأ�ستاذ عبداملح�سن بن عبدالعزيز الفار�س، والأ�ستاذ مطلق 

�سامي بن علي �سندي، والأ�ستاذ  املري�سد، والأ�ستاذ  بن حمد 

عبداهلل بن �سليمان الربيعان.. ممثلني عن القطاع اخلا�س.

تعيينات
باملرتبتني  تعيينات  على  اليييوزراء  جمل�س  وافييق  �سابعاً: 

اخلام�سة ع�سرة والرابعة ع�سرة ووظيفة )�سفر(، وذلك على 

النحو التايل: 

الطويل، على وظيفة  �سليمان  بن  بن عبداهلل  نبيل  1 - تعيني 

منطقة  باإمارة  ع�سرة  اخلام�سة  باملرتبة  اأمني(  )م�ست�سار 

الريا�س. 

الدو�سري،  عبداهلل  بن  مبارك  بن  حممد  املهند�س  تعيني   -  2

ع�سرة  اخلام�سة  باملرتبة  جازان(  منطقة  )اأمني  وظيفة  على 

باأمانة منطقة جازان. 

وظيفة  على  عييارف،  اإبراهيم  بن  جميل  بن  عادل  تعيني   -  3

)�سفر( بوزارة اخلارجية. 

وظيفة  على  احلقيل،  عثمان  بن  �سالح  بن  عثمان  تعيني   -  4

ع�سرة  اخلام�سة  باملرتبة  العمالية(  لل�سوؤون  الوزارة  )وكيل 

بوزارة العمل. 

وظيفة  على  الدعيلج،  حممد  بن  عبداهلل  بن  علي  تعيني   -  5

العليا  باملحكمة  ع�سرة  الرابعة  باملرتبة  حمكمة(  عام  )اأمني 

بوزارة العدل. 

على  العريفي،  عبدالرحمن  بن  �سالح  بن  عبداهلل  تعيني   -  6

وظيفة )رئي�س قطاع( باملرتبة الرابعة ع�سرة بوزارة املالية. 

7 - تعيني �سالح بن علي بن �سالح الهويريني، على وظيفة 

)رئي�س قطاع( باملرتبة الرابعة ع�سرة بوزارة املالية. 

وظيفة  على  ال�سايع،  �سالح  بن  حمود  بن  حممد  تعيني   -  8

منطقة  باأمانة  ع�سرة  الرابعة  باملرتبة  الباحة(  منطقة  )اأمني 

الباحة.

العنقري،  اأحمد  بن  حممد  بن  عبداهلل  املهند�س  تعيني   -  9

على وظيفة )مهند�س م�ست�سار مدين( باملرتبة الرابعة ع�سرة 

بوزارة ال�سوؤون البلدية والقروية. 

تقرير سنوي
الهالل  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  الوزراء على  كما اطلع جمل�س 

الأحمر ال�سعودي للعام املايل )1434/ 1435هي(، وقد اأحاط 

املجل�س علماً مبا ورد يف التقرير ووجه حياله مبا راآه.

برئا�سة نائب خادم احلرمني ال�سريفني 

جمل�س الوزراء يجدد عزم اململكة واإ�سرارها على الت�سدي للفكر ال�سال ومالحقة اأربابه

نائب خادم الحرمين الشريفين: التفجير اإلرهابي كشف مدى 
حقد المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت اهلل 

اتفاقية سعودية ألمانية لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة
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عمان - واس
1436هييييييي املييوافييق  19 �يييسيييوال  �ييسييدر يييييوم اليييثيييالثييياء 

04 اأغ�سط�س 2015م، بيان م�سرتك مبنا�سبة زيارة �ساحب 

عبدالعزيز، بيين  �سلمان  بيين  حممد  الأمييير  امللكي  ال�سمو 

وزير  الييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل 

انطالقاً  ن�سه:  يلي  فيما  الها�سمية،  الأردنية  للمملكة  الدفاع 

من العالقات التاريخية الوثيقة والرا�سخة التي تربط اململكة 

العربية ال�سعودية واململكة الأردنية الها�سمية، بقيادة خادم 

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

ال�سمو  �ساحب  قام  فقد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  واأخيه 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي 

وزير  الييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل 

تلبية  الها�سمية،  الأردنييييية  اململكة  اإىل  بييزيييارة  الييدفيياع، 

الثالثاء يوم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من  كرمية  لدعوة 

4/ 8/ 2015م. وعقد جاللته  املوافق   19/ 10/ 1436هي 

احلرمني  خادم  حتيات  �سموه  فيه  نقل  �سموه،  مع  اجتماعاً 

و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ال�سمو امللكي الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

الداخلية،  وزييير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

مباحثات  عقد  مت  كما  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأخيهما  اإىل 

البلدين  بني  التعاون  عالقات  على  ركزت  ومو�سعة،  ثنائية 

كانت  والتي  املنطقة،  يف  الراهنة  والتطورات  ال�سقيقني، 

امللك  جاللة  واأخيه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نظر  وجهات 

خادم  توجيهات  على  وبناًء  حيالها.  متطابقة  الثاين  عبداهلل 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز واأخيه جاللة 

على  املباحثات  خييالل  التفاق  مت  فقد  الثاين  عبداهلل  امللك 

اأهمية تعزيز التعاون ال�سرتاتيجي ال�سيا�سي والقت�سادي 

والع�سكري والأمني بني اململكة الأردنية الها�سمية واململكة 

العربية ال�سعودية. واأكد البلدان على اأهمية العمل امل�سرتك 

ملبادئ  حماية  الإرهابية،  والتنظيمات  الإرهيياب  مكافحة  يف 

الدين الإ�سالمي احلنيف، ودفاعاً عن اأمن املنطقة و�سعوبها. 

واأكد اجلانبان على اأن �سالمة واأمن اململكة الأردنية الها�سمية 

بحث  وجرى  يتجزاأ.  ل  كل  هو  ال�سعودية  العربية  واململكة 

تطورات الأو�ساع املوؤملة يف �سوريا، و�سبل اإيجاد حل ي�سمن 

الأمن والأمان لل�سعب ال�سوري وحقوقه. 

به  يقوم  ومييا  اليمن،  يف  الأو�ييسيياع  تييطييورات  بحث  مت  كما 

التحالف بقيادة اململكة العربية ال�سعودية من جهود كبرة، 

ال�سعب  عن  للدفاع  ال�سرعية  احلكومة  ملنا�سدة  ا�ستجابة 

اليمني ال�سقيق، وحماية اأمنه وا�ستقراره، والدعم الإن�ساين 

الذي يقدم مل�ساعدة ال�سعب اليمني يف جتاوز اأزمته. هذا وقد 

مت التاأكيد على تكثيف الدعم الدويل لالأردن يف جهوده املتعلقة 

يبذله  وما  اأعبائهم  وحتمل  ال�سوريني،  الالجئني  با�ستقبال 

اأكد اجلانبان  اإن�سانية يف هذا املجال. وقد  الأردن من جهود 

كافة  اإ�سراك  و�سرورة  واأمنه  العراق  وحييدة  اأهمية  على 

يف  واحدة  يدًا  ليكونوا  ال�سيا�سية  العملية  يف  �سعبه  مكونات 

ا�ستقالله،  الدفاع عن ترابه وبناء موؤ�س�ساته واحلفاظ على 

اإيران  تدخل  ملحاولت  القاطع  رف�سهما  اجلانبان  اأكد  كما 

زعزعة  اإىل  والهادفة  العربية،  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 

املواثيق والأعراف  لكافة  فيها، واملنافية  الأمن وال�ستقرار 

تقت�سي  اجلييوار  ح�سن  مبادئ  اأن  على  و�ييسييددا  الدولية، 

وحماولت  العربية  الييدول  �سوؤون  يف  التدخل  عن  البتعاد 

ب�سط الهيمنة. هذا واأكد الطرفان على اأهمية التقدم يف العملية 

وقييرارات  لل�سالم،  العربية  املبادرة  اأ�سا�س  على  ال�سلمية 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  تطلعات  لتحقيق  الدولية  ال�سرعية 

ح�سوله على حقوقه امل�سروعة يف اإقامة دولته امل�ستقلة ذات 

ال�سيادة الكاملة. وفيما يخ�س العالقات الثنائية بني البلدين 

اململكة  بدعم  الثاين  امللك عبداهلل  اأ�ساد جاللة  فقد  ال�سقيقني، 

املا�سية  والعقود  ال�سنوات  مدى  على  ال�سعودية  العربية 

يف  التنموية  العملية  يف  به  �ساهمت  وما  الأردين،  لالقت�ساد 

�ساحب  اأكييد  فقد  جانبه  ومن  الها�سمية.  الأردنية  اململكة 

ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

حر�س خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

القت�سادية  العالقات  تعزيز  على  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 

املجالت،  كافة  يف  امل�سرتك  بالعمل  والرتقاء  البلدين،  بني 

�ساأنها  من  والتي  بينهما  امل�سرتكة  ال�ستثمار  فر�س  وتوفر 

ختام  ويف  ال�سقيقني.  وال�سعبني  للبلدين  بالنفع  تعود  اأن 

اأخيه  اإىل  حتياته  نقل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  طلب  اللقاء 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، واأخيه 

عبدالعزيز بن  نايف  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وعييرب  �سعود.  اآل 

وتقديره  �سكره  بالغ  عن  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

جلاللة امللك واحلكومة الأردنية على ما لقيه والوفد املرافق 

من كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

3 األخبــــــار

أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن  آل سعود

يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ -١٩2٤م

المشرف العام
د. عادل بن زيد الطريفي

وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

الجمعة 29  شـوال 1436 هـ      14 أغسطس 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4579          

بيان م�سرتك مبنا�سبة زيارة ويل ويل العهد لالأردن

تعزيز التعاون ال�سرتاتيجي وال�سيا�سي والقت�سادي والع�سكري والأمني

عمان - واس
و�سل �ساحب ال�سمييو امللكي الأمر حممد بن �سلمان 

بيين عبدالعزيز اآل �سعود، ويل ويل العهد النائب الثاين 

لرئي�ييس جمل�س الييوزراء وزير الدفاع، يييوم الثالثاء 

19 �سييوال 1436هييي املوافييق 4 اأغ�سط�ييس 2015م، 

اإىل اململكيية الأردنييية الها�سمييية، تلبييية لدعييوة ميين 

جالليية امللك عبييداهلل الثاين بيين احل�سني ملييك اململكة 

الأردنييية الها�سمييية. وكان يف ا�ستقبييال �سمو ويل ويل 

العهييد لييدى و�سولييه املطار �سمييو الأميير في�سل بن 

احل�سني. كمييا كان يف ا�ستقباله رئي�س الديوان امللكي 

الها�سمييي الدكتييور فايييز الطراونيية، ونائييب رئي�ييس 

الييوزراء وزييير اخلارجية و�سييوؤون املغرتبني نا�سر 

جييودة، وم�ست�سار جالليية امللك لل�سييوؤون الع�سكرية 

رئي�ييس هيئيية الأركان امل�سرتكيية الفريييق اأول ركيين 

م�سعييل الزبن، وم�ست�سار جاللة امللييك ل�سوؤون الأمن 

القومييي مدير املخابييرات العامة الفريييق اأول في�سل 

ال�سوبكي، ومدييير مكتب جاللة امللييك الدكتور جعفر 

ح�سييان، ومبعييوث جالليية امللييك للمملكيية العربييية 

ال�سعودييية الدكتييور با�سييم عو�ييس اهلل، واأمني عمان 

عقييل بلتاجييي، وحمافييظ العا�سميية خالييد اأبييو زيد، 

وعييدد من امل�سوؤولني يف احلكوميية الأردنية. كما كان 

يف ال�ستقبييال �سفيير خييادم احلرمييني ال�سريفني لدى 

الأردن الدكتييور �سامي ال�سالييح، وامللحق الع�سكري 

ال�سعييودي يف الأردن العقيد �سليمييان الع�سكر، وعدد 

ميين امل�سوؤولييني يف ال�سفييارة ال�سعودييية بعمان. وقد 

اأجريت ل�سمييو ويل ويل العهد مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية 

ا�ستعر�س فيها حر�س ال�سرف. وي�سم الوفد الر�سمي 

املرافييق ل�سمييو ويل ويل العهييد معايل وزييير ال�سوؤون 

الجتماعييية الدكتور ماجييد الق�سبييي، ومعايل وزير 

الثقافيية والإعييالم الدكتور عييادل الطريفييي. وو�سل 

مبعييية �سمييوه، معييايل امل�ست�سييار يف الديييوان امللكي 

الأ�ستاذ فهييد العي�سى، ومعييايل امل�ست�سار يف الديوان 

القحطيياين، وامل�ست�سييار يف  �سعييود  الأ�ستيياذ  امللكييي 

الديوان امللكي الأ�ستاذ يا�سر الرميان.

ويل ويل العهد ي�سل اإىل الأردن 
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نائب خادم احلرمني ال�سريفني يجتمع بقادة القطاعات الأمنية
جدة - واس

اليي�ييسييريييفييني �ساحب  نييائييب خييييادم احلييرمييني  راأ�ييييس 

عبدالعزيز بن  نايف  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو 

�سموه  مكتب  يف  اهلل،  حفظه  الداخلية  وزير  �سعود  اآل 

املوافق 1436هييي  �سوال   23 ال�سبت  يوم  م�ساء  بجدة 

القطاعات  قييادة  مع  اجتماعاً  2015م،  اأغ�سط�س   8

الأمنية. ونقل نائب خادم احلرمني ال�سريفني يف بداية 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  وموا�ساة  تعازي  الجتماع 

اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بيين  �سلمان  امللك 

التفجر  حادث  يف  الواجب  �سهداء  الوطن  اأبناء  لأ�سر 

الطوارئ  لقوات  م�سجدًا  ا�ستهدف  الييذي  الإرهييابييي 

 )15( ا�ست�سهاد  عنه  ونتج  ع�سر،  منطقة  يف  اخلا�سة 

املوىل عز وجل  داعياً  الأمن،  من رجال   )33( واإ�سابة 

وي�سكنهم  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  ال�سهداء  يتغمد  اأن 

ف�سيح جنته، واأن يعجل ب�سفاء امل�سابني. وقال �سموه: 

املواجهة  يف  عزائمنا  تثني  لن  احلييوادث  هذه  “اإن 
والت�سدي بكل حزم لكل من ت�سول له نف�سه العبث باأمن 

مناق�سة  الجتماع  خالل  وجرى  ومكت�سباته”.  الوطن 

اآخر امل�ستجدات الأمنية على ال�ساحة وتداعياتها يف ظل 

الظروف التي ت�سهدها املنطقة. ودعا �سمو الأمر حممد 

بن نايف بن عبدالعزيز ل�سرورة تكثيف ال�ستعدادات 

اأي  مييواجييهيية  يف  احليييييطيية  درجييييات  م�ستوى  ورفيييع 

خالل  �سموه  واطلع  اهلل.  قدر  ل  تطراأ  قد  م�ستجدات 

الجتماع على ما مت تنفيذه من خطط اأمنية خالل مو�سم 

اإىل جانب ا�ستعرا�س  العمرة يف �سهر رم�سان املبارك، 

خالل  اهلل  باإذن  تنفيذها  �سيتم  التي  امل�ستقبلية  اخلطط 

مو�سم احلج يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�ساعر 

املقد�سة.
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اأعربوا عن ا�ستنكارهم لالعتداء الآثم الذي وقع مب�سجد قوات الطوارئ

نائب خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى ات�سالت هاتفية من قادة وم�سوؤولني خليجيني
جدة - واس 

بن  حممد  الأمييير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احلييرمييني  خييادم  نائب  تلقى 

املوافق 1436هيييي  �سوال   22 اجلمعة  يييوم  هاتفياً  ات�ساًل  عبدالعزيز،  بن  نايف 

2015م، من �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل   7 اأغ�سط�س 

البحرين،  مبملكة  الييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الطوارئ  قوات  م�سجد  ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  للتفجر  اإدانته  عن  خالله  اأعييرب 

اأن  اهلل  �سائاًل  ال�سهداء،  لأ�سر  وموا�ساته  عزائه  عن  �سموه  واأعييرب  ع�سر.  مبنطقة 

يتغمدهم بوا�سع رحمته، واأن مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل. وقدم �سمو نائب 

خادم احلرمني ال�سريفني �سكره وتقديره ل�سمو ويل عهد مملكة البحرين على م�ساعره 

النبيلة، داعياً اهلل اأن ل يريه اأي مكروه. 

بن  �سيف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  نف�سه،  اليوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  حفظه  وتلقى 

العربية  الإمارات  الداخلية بدولة  الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان،  اآل  زايد 

املتحدة، اأعرب فيه عن ا�ستنكاره لالعتداء الآثم الذي وقع يف م�سجد قوات الطوارئ 

اأن  اهلل  �سائاًل  ال�سهداء،  لأ�سر  وموا�ساته  تعازيه  عن  �سموه  وعرب  ع�سر.  مبنطقة 

يتغمدهم بوا�سع رحمته، واأن مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل. وقدم �سمو نائب 

نهيان على  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  ل�سمو  �سكره وتقديره  ال�سريفني  خادم احلرمني 

م�ساعره الطيبة، داعياً اهلل اأن ل يريه اأي مكروه. 

وتلقى رعاه اهلل، ات�ساًل هاتفياً اليوم نف�سه من معايل الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن 

للتفجر  اإدانته  عن  فيه  اأعرب  البحرين،  مبملكة  الداخلية  وزير  خليفة،  اآل  عبداهلل 

عن  معاليه  وعرب  ع�سر.  مبنطقة  الطوارئ  قوات  م�سجد  ا�ستهدف  الذي  الإرهابي 

عزائه وموا�ساته لأ�سر ال�سهداء، �سائاًل اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته، واأن مين على 

امل�سابني بال�سفاء العاجل. وقدم �سمو نائب خادم احلرمني ال�سريفني �سكره وتقديره 

ملعايل وزير الداخلية مبملكة البحرين على م�ساعره الطيبة، داعياً اهلل اأن ل يريه اأي 

مكروه.

ال�سيخ حممد اخلالد  ال�سمو  نف�سه من �ساحب  اليوم  ات�ساًل هاتفياً  اأيده اهلل،  وتلقى 

احلمد ال�سباح، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، اأدان فيه 

التفجر الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجد قوات الطوارئ مبنطقة ع�سر. وعرب �سموه 

عن عزائه وموا�ساته لأ�سر ال�سهداء، �سائاًل اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته، واأن مين 

�سكره  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  �سمو  وقدم  العاجل.  بال�سفاء  امل�سابني  على 

ل  اأن  اهلل  داعياً  الطيبة،  م�ساعره  على  الكويت  بدولة  الداخلية  وزير  ل�سمو  وتقديره 

يريه اأي مكروه.

نائب خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى 

ات�سال هاتفيا من ملك املغرب

جدة - واس 
عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  تلقى 

ات�ساًل هاتفياً يوم اخلمي�س 21 �سوال 1436هي املوافق 06 اأغ�سط�س 2015م، من جاللة امللك حممد 

ال�ساد�س ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، اأعرب خالله عن اإدانته للتفجر الإرهابي الذي ا�ستهدف يوم 

1436هي، م�سجد قوات الطوارئ مبنطقة ع�سر. وعرب ملك املغرب عن خال�س  21 �سوال  اخلمي�س 

عزائه وموا�ساته لأ�سر ال�سهداء، �سائاًل اهلل تعاىل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته، واأن مين على امل�سابني 

بال�سفاء العاجل. وقدم �سمو نائب خادم احلرمني ال�سريفني �سكره وتقديره جلاللة ملك املغرب على 

م�ساعره الطيبة، داعياً اهلل اأن ل يريه اأي مكروه.

ويل ويل العهد يبعث برقية �سكر
مللك الأردن

عمان - واس
بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع، برقية �سكر جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�سمية، وذلك بعد انتهاء 

زيارة �سموه لالأردن فيما يلي ن�سها: 

�ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل، ملك اململكة الأردنية الها�سمية.. ال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته: ي�سرين واأنا اأغادر بلدكم ال�سقيق اأن اأعرب جلاللتكم عن امتناين وتقديري ملا لقيته والوفد املرافق من 

كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال. 

عقدناها  التي  امل�سرتكة  املباحثات  اأن  لأوؤكد  بلدينا،  بني  الرا�سخة  الأخوية  بالعالقات  اأ�سيد  اإذ  اإنني  امللك:  جاللة 

لروؤية مقام  اأوا�سر التعاون يف كافة املجالت، وذلك وفقاً  اأثبتت عمق هذه العالقات ومتانتها، والرغبة يف تعزيز 

بلدينا  مل�سلحة  تهدف  والتي  وجاللتكم،  اهلل  اأيده  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

و�سعبينا ال�سقيقني، �سائاًل املوىل عز وجل جلاللتكم موفور ال�سحة وال�سعادة، واأن يدمي على بلدكم و�سعبكم ال�سقيق 

الأمن وال�ستقرار والزدهار يف ظل قيادتكم احلكيمة، واهلل يحفظكم ويرعاكم. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ً ً
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أبها - واس
احلرمني  خيييادم  نييائييب  ورعييايييتييه  اهلل  بحفظ  و�ييسييل 

ال�سريفني �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن نايف 

اإىل منطقة ع�سر م�ساء يوم  اآل �سعود،  بن عبدالعزيز 

اأغ�سط�س   10 املييوافييق  1436هيييي  �سوال   25 الإثيينييني 

2015م، لتقدمي واجب العزاء واملوا�ساة لذوي �سهداء 

الواجب الذين ا�ست�سهدوا يف حادث التفجر الإرهابي 

اخلا�سة  الطوارئ  قوة  من�سوبي  من  عددًا  طال  الذي 

مبنطقة ع�سر اأثناء اأدائهم ال�سالة جماعة يف امل�سجد، 

ومن بينهم متدربون من امللتحقني بالدورات اخلا�سة 

باأعمال احلج خلدمة �سيوف بيت اهلل احلرام. وكان يف 

لدى و�سوله  ال�سريفني  نائب خادم احلرمني  ا�ستقبال 

مطار اأبها الإقليمي �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 

بن خالد بن عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر. كما كان يف 

ا�ستقبال �سموه معايل مدير الأمن العام الفريق عثمان 

بن نا�سر املحرج، ووكيل اإمارة منطقة ع�سر �سليمان 

الع�سكرية  ال�سوؤون  عام  ومدير  اجلري�س،  حممد  بن 

بوزارة الداخلية اللواء اإبراهيم املحرج، وقائد قوات 

�سرطة  ومدير  احلربي،  قييرار  خالد  اللواء  الطوارئ 

منطقة ع�سر اللواء حممد بن عبداهلل اأبو قرنني، ومدير 

امل�سوؤولني  كبار  من  وعدد  العدواين،  فهد  اأبها  مطار 

نائب خادم  من مدنيني وع�سكريني. وقد و�سل مبعية 

احلرمني ال�سريفني، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي 

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

بن عبدالعزيز،  نايف  بن  �سعود  بن  الأمر عبدالعزيز 

بن  عبداهلل  الأ�ستاذ  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  ومعايل 

عبدالرحمن املحي�سن، ومعايل رئي�س ال�سوؤون اخلا�سة 

الكثري،  نايف  بن  �سليمان  الأ�ستاذ  العهد  ويل  ل�سمو 

ومعايل نائب مدير عام املباحث العامة الفريق عبداهلل 

بن علي القرين. وكان نائب خادم احلرمني ال�سريفني قد 

غادر جدة يف وقت �سابق م�ساء اليوم نف�سه. 

حفظ اهلل �سموه يف �سفره واإقامته.

أبها - واس
ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احلرمني  خييادم  نائب  ا�ستقبل 

�سعود اآل  عبدالعزيز  بيين  نايف  بيين  حممد  الأمييير  امللكي 

حفظه اهلل، يف مقر قوة الطوارئ اخلا�سة بع�سر يوم الإثنني

25 �سوال 1436هي املوافق 10 اأغ�سط�س 2015م، اأ�سر وذوي 

�سهداء الواجب الذين ا�ست�سهدوا يف حادث التفجر الإرهابي 

الذي طال عددًا من من�سوبي قوة الطوارئ اخلا�سة مبنطقة 

بينهم  ومن  امل�سجد،  يف  جماعة  ال�سالة  اأدائهم  اأثناء  ع�سر 

احلج  باأعمال  اخلا�سة  بالدورات  امللتحقني  من  متدربون 

نائب خادم احلرمني  بيت اهلل احلرام. وقال  خلدمة �سيوف 

احلرمني  خييادم  اأوكلني  ال�ستقبال:  بداية  يف  ال�سريفني 

نقل خال�س  �سعود  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

الأميين  رجييال  اأبنائنا  يف  جميعاً  لكم  وموا�ساته،  تعازيه 

رحمته  بوا�سع  يتغمدهم  باأن  اهلل،  اأيده  ودعواته  البوا�سل، 

اهلل،  حفظه  �سموه  واأكد  جناته.  ف�سيح  وي�سكنهم  ومغفرته 

حماية  �سبيل  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  باأبنائها  اململكة  اعتزاز 

الوطن والذود عنه �سد اأ�سحاب الفكر ال�سال والفئة الباغية 

التي ت�سعى اإىل تقوي�س الأمن وقتل الأبرياء، داعياً اهلل جل 

يف عاله اأن يحمي اململكة من �سرور املجرمني ومن ت�سول له 

باأمن وا�ستقرار اململكة. واأ�ساف �سموه  اإحلاق الأذى  نف�سه 

فاإنه  و�سعبها  اململكة  باأمن  العبث  يحاول  من  كل  اإن  قائاًل: 

�سيجد الرد عملياً يف امليدان فورًا دون اأي تاأخر، و�سيفهم من 

يحاول ذلك عملياً. 

من جهتهم اأعرب ذوو ال�سهداء عن �سكرهم وتقديرهم خلادم 

على  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  ونائب  ال�سريفني،  احلرمني 

هذا  اأن  موؤكدين  بهم،  والهتمام  لهم  وتعازيهما  موا�ساتهما 

هو ديدن القيادة الر�سيدة. وقالوا “اإن اأرواح ذويهم جميعاً 

يقدمونها فداء للدين والوطن، �سائلني اهلل عز وجل اأن يحفظ 

اململكة وقيادتها من كل مكروه واأن يرد كيد الكائدين”. 

عددًا  اهلل،  رعاه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  ا�ستقبل  كما 

لل�سفاء  متاثلوا  الذين  الإرهابي  التفجر  حادث  م�سابي  من 

بعد تلقيهم العالج. ونقل �سموه حفظه اهلل، للم�سابني متنيات 

اهلل  مين  باأن  اهلل،  اأيييده  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ودعييوات 

عليهم بال�سفاء العاجل. واطماأن �سموه على الو�سع ال�سحي 

متمنياً  ويتلقونها،  تلقوها  التي  الطبية  والرعاية  للم�سابني 

لن  الإ�سابات  هذه  اأن  امل�سابون  واأكد  العاجل.  ال�سفاء  لهم 

الوطن  عن  الذود  يف  زمالئهم  م�ساركة  موا�سلة  عن  تثنيهم 

ال�سريفني  احلرمني  خلييادم  �سكرهم  عن  معربين  واأهييلييه، 

كل  على  اهلل،  حفظهم  عهده  ويل  ويل  ول�سمو  نائبه،  ول�سمو 

ح�سر  املا�سية.  الفرتة  طيلة  واهتمام  رعاية  من  يلقونه  ما 

بن  خالد  بن  في�سل  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال 

عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر 

ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي 

امللكي الأمر عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز. 

كما ح�سره معايل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن نا�سر 

عبداهلل  الأ�ستاذ  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  ومعايل  املحرج، 

اخلا�سة  ال�سوؤون  رئي�س  ومعايل  املحي�سن،  عبدالرحمن  بن 

الكثري، ومعايل  نايف  الأ�ستاذ �سليمان بن  العهد  ل�سمو ويل 

نائب مدير عام املباحث العامة الفريق عبداهلل بن علي القرين، 

اللواء  الداخلية  بييوزارة  الع�سكرية  ال�سوؤون  عام  ومدير 

قرار  خالد  اللواء  الطوارئ  قوات  وقائد  املحرج،  اإبراهيم 

احلربي، ومدير �سرطة منطقة ع�سر اللواء حممد بن عبداهلل 

اأبو قرنني، وكبار امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني.

نائب خادم احلرمني ال�سريفني:

ًكل من يحاول العبث باأمن اململكة و�سعبها �سيجد الرد عمليا يف امليدان

نائب خادم احلرمني ال�سريفني ي�سل اإىل منطقة ع�سري

األخبــــــار

نائب خادم احلرمني ال�سريفني يتفقد م�سجد قوة الطوارئ اخلا�سة مبنطقة ع�سري 
أبها - واس

تيييفيييقيييد نييييائييييب خييييييييادم احليييييرميييييني الييي�يييسيييرييييفيييني �يييسييياحيييب 

اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييييير حمييمييد بييين نييياييييف بييين عييبييدالييعييزيييز 

املوافق  1436هي  �سوال   25 الإثنني  يوم  م�ساء  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 

2015م، م�سجد قوة الطوارئ اخلا�سة مبنطقة ع�سر،  اأغ�سط�س   10

الذي ا�ست�سهد واأ�سيب فيه عدد من من�سوبي قوة الطوارئ بعد عملية 

تفجر اإرهابية اأثناء اأدائهم ال�سالة جماعة يف امل�سجد. وبعد اأن اأدى 

�سمو الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز ركعتني حتية امل�سجد، اطلع 

على اآثار التفجر الآثم داخل امل�سجد الذي طالت اأ�سراره كتاب اهلل عز 

وجل ومزجت دماء ال�سهداء ب�سفحاته املبعرثة، موؤكدًا �سموه اأن اآثار 

الدماء التي توزعت على جدران امل�سجد و�سجادته لن تزيد اجلميع اإل 

اإ�سرارًا وثباتاً وقوة للت�سدي لهذه الفئة الباغية التي مل تراع حرمة 

امل�سجد  ترميم  اإعادة  اأعمال  �سموه مببا�سرة  املكان وامل�سلني. ووجه 

وتهيئته ل�ستقبال امل�سلني باأ�سرع وقت ممكن. 

رافق نائب خادم احلرمني ال�سريفني اأيده اهلل، خالل الزيارة التفقدية، 

اأمر  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

فهد  بن  تركي بن حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  منطقة ع�سر، و�ساحب 

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

بن  عثمان  الفريق  العام  الأمن  مدير  ومعايل  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن 

نا�سر املحرج، وقادة القطاعات الأمنية، وكبار امل�سوؤولني من مدنيني 

وع�سكريني.
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πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
∫hC’G π°üØdG

التعريفات وا�هداف وحاالت ا�يذاء وا�همال
المادة ا�ولى:

�غراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات ا�تية – أينما 
وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما 

لم يقتض سياق النص خالف ذلك. 
.√ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG RhÉéàj ⁄ ¿É°ùfEG πc :١-    الطفل

:É¡æeh ,∂dòH ójó¡àdG hCG ¬dÓ¨à°SG hCG πØ£∏d IAÉ°SE’G ∫Éµ°TCG øe πµ°T πc :٢     ا�يذاء
.…ó°ùL AGòjEG hCG Qô°†d πØ£dG ¢Vô©J :ا�ساءة الجسدية      -

 á«°ùØf kGQGô°VCG ¬d ÖÑ°ùj ób …òdG πeÉ©àdG Aƒ°ùd πØ£dG ¢Vô©J :ا�ساءة النفسية       -
.á«ë°U hCG

 ∫Ó¨à°S’G hCG AGòjE’G hCG AGóàY’G øe ´ƒf …C’ πØ£dG ¢Vô©J :ا�ساءة الجنسية       -
.»°ùæ÷G

 ,ájó°ù÷G äÉLÉ◊G :πª°ûJh ,∂dP ‘ Ò°ü≤àdG hCG á«°SÉ°SC’G πØ£dG äÉLÉM ÒaƒJ ΩóY :٣-   ا�همال
.á«æeC’Gh ,á«aÉ≤ãdGh ,á«YÉªàL’Gh ,ájôµØdGh ,á«ª«∏©àdGh ,ájƒHÎdGh ,á«°ùØædGh ,á«ØWÉ©dGh ,á«ë°üdGh

.ΩÉ¶ædG Gò¡d ájò«ØæàdG áëFÓdG :٤-  الالئحة
.áëFÓdG √Oó– ÉŸ kÉ≤ah ,πØ£dG ájÉªëH ábÓY É¡d »àdG äÉ¡÷G :٥-      الجهات ذات العالقة

 ¢üædG ¥É«°S »°†à≤j ⁄ Ée ,É¡æe πc ΩÉeCG áæ«ÑŸG ÊÉ©ŸG áëFÓdG √òg ‘ äOQh ÉªæjCG äGQÉÑ©dGh ®ÉØdC’ÉH ó°ü≤j

.∂dP ±ÓN

.¥É«°ùdG ¬«°†à≤j Ée Ö°ùëH á°üàîŸG IQGRƒdG :١-   الوزارة
.¥É«°ùdG ¬«°†à≤j Ée Ö°ùëH ¢üàîŸG ôjRƒdG :٢-  الوزير

.πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶f :٣-  النظام
.πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG :٤-  الالئحة

 ÖLƒÃ ø°ùdG âÑãjh ,√ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG RhÉéàj ⁄ ≈ãfCG hCG ¿Éc kGôcP ¿É°ùfEG πc :٥-    الطفل
 óæà°ùŸG óLƒj ⁄ GPEÉa ,ôNBG »ª°SQ óæà°ùe …CG hCG ,Iô°SC’G πé°S hCG ,á«æWƒdG ájƒ¡dÉH hCG ,OÓ«ŸG IOÉ¡°T

.Ióªà©ŸG á«Ñ£dG äÉ¡÷G ióMEG πÑb øe ø°ùdG Q q pó ob »ª°SôdG

 ¬fCÉ°T øe ¿ƒµj πØ£dG √ÉŒ ¢üî°T øe Qó°üj ∫ƒb hCG π©a πc :٦-    التهديد بإيذاء الطفل
 QOÉb ójó¡àdG Qó°üe ¿CG ø¶dG ≈∏Y Ö∏¨jh ,¬dÉÃ hCG ¬°üî°ûH ¬YÉ≤jEG OGôj ô£N øe ¬°ùØf ‘ ±ƒÿG åH

.á«°ùæ÷G hCG á«°ùØædG hCG ájó°ù÷G IAÉ°SE’G ´GƒfCG øe ´ƒf …CÉH πØ£dG ójó¡àc , ¬YÉ≤jEG ≈∏Y

 ¥É◊EG ¬«∏Y ÖJÎj ,Qôµàe hCG …óªY ∫ÉªgEG hCG Ò°ü≤J hCG ∫ƒb hCG π©a πc :٧-   ا�يذاء الجسدي
.πØ£dG ¿óÑH Qô°†dG

 kÓ¨à°ùe áYhô°ûe ÒZ hCG áYhô°ûe ∫ÉªYCG ‘ πØ£dG ΩGóîà°SÉH ¢üî°T …CG ΩÉ«b ƒg :٨-   االستغالل
.¬«∏Y áHƒ≤©dG ´É≤jEG ΩóY hCG ¬JÈN ΩóY hCG √Gƒg hCG ¬°û«W hCG ¬æ°S ô¨°U

 äÉ°SQÉªŸG øe …C’ hCG,IQÉYódG ¢VhôY hCG ∫ÉªYC’ πØ£dG ¢†jô©J :٩-    االستغالل الجنسي
 á≤aGƒÃh πHÉ≤e ¿hóH hCG πHÉ≤Ã ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe πµ°ûH AGƒ°S ΩÉ¶ædG hCG ´ô°û∏d áØdÉîŸG á«°ùæ÷G

.¬à≤aGƒe ΩóY hCG πØ£dG

 »ë°üdGh »°ùØædG ƒªædÉH QGô°VE’G ¤EG …ODƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe π©a hCG ∫ƒb πc  :١٠-    سوء التعامل
 »àdG ¬bƒ≤M hCG ¬àeGôµH hCG πØ£dG ¿óÑH ¢SÉ°ùŸG ¤EG …ODƒjh ,QGôµàdG hCG QGôªà°S’G áØ°U òNCÉj ,πØ£∏d

.ΩÉ¶ædG hCG ´ô°ûdG É¡∏Øc

 ¬àHÉbQ ∫ÉªgEG hCG á«°SÉ°SC’G ¬JÉLÉM ÒaƒàH πØ£dG ájÉYQ ¤ƒàj øe hCG øjódGƒdG ΩÉ«b ΩóY :١١-    ا�همال
 ,πØ£dG IÉ«M ≈∏Y á¶aÉëŸG ΩóY É¡æeh ,kÉeÉ¶f hCG ,kÉYô°T É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“ ΩóY hCG

 .á«fóÑdGh á«°ùØædGh á«∏≤©dG ¬àeÓ°ShCG

  ¬°ùØf ájÉªMh πØ£dG AÉ≤H ≈∏Y á¶aÉëª∏d Ωõ∏j Ée πc :١٢-  الحاجة الجسدية للطفل
.¬æµ°ùeh ¬°ùÑ∏eh ¬Hô°ûeh ¬∏cCÉe ÒaƒJh  ¬fóHh

 ∫É°üeC’ÉH ¬æ«°ü– ∂dP øeh ,πØ£∏d á«ë°üdG ájÉæ©dG Òaƒàd Ωõ∏jÉe πc :١٣-  الحاجة الصحية
.Ö°SÉæŸG êÓ©dG ≈∏Y ¬dƒ°üM ¿Éª°Vh ,¢VGôeC’Gh áÄHhC’G øe ¬àjÉbhh ,á«bGƒdG äÉMÉ≤∏dGh

  AÉ≤H  ∂dP øeh ,á«ØWÉ©dG πØ£dG äÉLÉM ´ÉÑ°TEG ¿Éª°†d Ωõ∏j Ée πc :١٤-  الحاجة العاطفية
 ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒÃ ¬bÉ◊EG hCG ,áæ°VÉM hCG á∏jóH Iô°SCG ÒaƒJ hCG ,á«©«Ñ£dG ¬Jô°SCG ∞æc ‘ πØ£dG

.É¡ªµM ‘ Ée hCG á«YÉªàL’G

 ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ πØ£∏d …ƒ°ùdG »°ùØædGƒªædG ¿Éª°†d Ωõ∏j Ée πc :١٥-  الحاجة النفسية
 êÓ©dG ≈∏Y ¬dƒ°üMh ºFGódG ±ƒÿG hCG ójó¡àdÉH √Qƒ©°T ΩóYh IOƒeh A±óH ¬à∏eÉ©Ÿ áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG

.ôeC’G Ωõd ¿EG ¬àdÉ◊ Ö°SÉæŸG »°ùØædG

 ¬àÄ°ûæJh ¬à«YƒJh ,¬æ°ùd áÑ°SÉæŸG äGÈÿGh ±QÉ©ŸÉH πØ£dG OGóeEG :١٦-  الحاجة التربوية
.áë«ë°üdG ájƒHÎdG Ö«dÉ°SCÓd kÉ≤ah √OGóYEGh

 ÒaƒJ ¿Éª°Vh ,πØ£∏d ÊÉéŸG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG Òaƒàd Ωõ∏j Ée πc :١٧- الحاجة التعليمية
.¬àdÉMh ¬æ°ùd áÑ°SÉæe á«ª«∏©J áÄ«H

 ‘ kÉ«∏©a ¬cGô°TEGh ,¬JÉÑZQh ¬FGQBG øY ÒÑ©àdG ‘ πØ£dG ≥M ádÉØc :١٨- الحاجة الفكرية
 áLQOh ¬æ°ùd áÑ°SÉæŸGh ¬H á≤∏©àŸG ájƒHÎdG hCG á«YÉªàL’G hCG ájQGOE’G hCG á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’G

.¬é°†f

 ájôµØdGh á«ë°üdG á«MÉædG øe kÉª«∏°S Gƒ‰ πØ£dG π≤Y ƒªæd Ωõ∏j Ée πc :١٩-  الحاجة العقلية
.ájƒ¨∏dGh á«cGQOE’Gh á«ª∏©dGh

 ™e ≥Øàj ÉÃ kÉ«bÓNCGh kÉ«aÉ≤Kh kÉ«°ùØfh kÉ«fóH πØ£dG áÄ«¡àd Ωõ∏j Ée πc :٢٠-  الحاجة االجتماعية
 á«YÉªàLG äÉbÓY øjƒµJh ,IójóL äGQÉ¡e πØ£dG ÜÉ°ùàcG øª°†jh á«YÉªàL’Gh á«æjódG ™ªàéŸG º«b

.øjôNB’G ™e êÉeófGh ¿hÉ©Jh äÉbGó°Uh

 ±QÉ©eh ¿ƒæah ÜGOBG øe á«aÉ≤ãdG ¬JÉLÉM ´ÉÑ°TEG ‘ πØ£dG ≥M ádÉØc :٢١-    الحاجة الثقافية
 ÊÉ°ùfE’G çGÎdG ≈∏Y ±ô©àdG ∫ÓN øe ¬cQGóe ™«°SƒJh ,¬©ªà›h ¬Jó«≤Y øe Ióªà°ùe äÉeƒ∏©eh

.ô°UÉ©ŸG »æ≤àdGh »ª∏©dG Ωó≤àdGh

 hCG á«©«Ñ£dG ¬Jô°SCG §« ‘ ¿ÉeC’ÉH πØ£dG Qƒ©°T ¿Éª°†d Ωõ∏j Ée πc :٢٢-  الحاجة ا�منية
 ÒZ á∏eÉ©ŸG hCG ,Qô°†dG hCG ,∞æ©dG ∫Éµ°TCGh ´GƒfCG πc øe ¬àjÉªMh ,¬H á£«ëŸG áÄ«ÑdG hCG á∏jóÑdG

.á«fÉ°ùfE’G

 ájƒHÎdG ájÉYôdG ÒaƒJ É¡«dEG πcƒj »àdG Iô°SC’G :٢٣-  ا�سرة البديلةأو الحاضنة
.á«©«Ñ£dG ¬Jô°SCG ‘ ¬àÄ°ûæJ ¿hO ¬ahôX âdÉM …òdG πØ£∏d á«ë°üdGh á«°ùØædGh á«YÉªàL’Gh

 ¬æY áHÉ«f πØ£dG ¿hDƒ°T IQGOEGh ±ô°üàdG á«MÓ°U ¬dƒîJ ‹ƒ∏d ´ô°ûdG É¡àÑãj á£∏°S :٢٤-  الوالية
.¬◊É°üe ≥≤ëj ÉÃh ¬dÉeh ¬°ùØfh ¬fóÑH ≥∏©àj Éª«a

 ¿hDƒ°T IQGOEGh ,±ô°üàdG á«MÓ°U ¢üî°ûdG »£©j ΩÉ¶ædG hCG ´ô°ûdG ¬Ä°ûæj ≥M :٢٥-  السلطة
.¬◊É°üe ≥≤ëj ÉÃ πØ£dG

 πØ£dG ∫É©aCG ≈∏Y ÖJÎj ÉªY kÉeÉ¶f hCG kÉYô°T k’hDƒ°ùe ¢üî°ûdG É¡«a ¿ƒµj ádÉM :٢٦-  المسؤولية
.á«eÉ¶f hCG á«Yô°T ábÓY øe ¬H ¬£HôJ Ée ≈∏Y AÉæH

 á«°SÉ°SC’G ¬JÉLÉM ÒaƒJ ±ó¡H πØ£∏d á∏jóÑdG ájÉYôdG ´GƒfCG øe ´ƒf …CG É¡H ó°ü≤j :٢٧- الكفالة
.áª«∏°S áÄ°ûæJ ¬àÄ°ûæJh

.á«©«Ñ£dG ¬Jô°SCG ájÉYQ πØ£dG É¡«a ó≤Øj ádÉM πc :٢٨- إبقاؤه دون سند عائلي
.¥É«°ùdG ¬«°†à≤j Ée Ö°ùM …QÉÑàY’G hCG »©«Ñ£dG ¢üî°ûdG :٢٩-  الشخص

 áÑZôdG ´ÉÑ°TEG ±ó¡H »°ùæL •É°ûf hCG IQÉKEG …C’ πØ£dG ¢†jô©J :٣٠-    التحرش الجنسي
 πØ£dG ¢†jô©J hCG ,êÓjE’G ‘ ´hô°ûdG hCG ,áÑYGóŸG hCG IQƒ©dG QÉ¡XEG ∂dP ‘ ÉÃ ,¢Tôëàª∏d á«°ùæ÷G

.∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH É¡©jRƒJ hCG É¡LÉàfEG ‘ ¬eGóîà°SG hCG ,á«MÉHE’G Qƒ°üdG hCG ΩÓaC’G IógÉ°ûŸ

 øe ¬æ«µ“h πØ£dG ájÉªëH ábÓY É¡d á°UÉN hCG áeÉY á¡L πc :٣١-    الجهات ذات العالقة
 IQGRh ,á«∏NGódG IQGRh ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ô°ü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æeh ,¬bƒ≤M

 IQGRh ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ,ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG IQGRh ,∫ó©dG IQGRh ,áë°üdG IQGRh ,º«∏©àdG

 AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áÄ«g ,OÉ°TQE’Gh IƒYódGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG

 §N ,…ô°SC’G ¿ÉeC’G èeÉfôH ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«æWƒdG á«©ª÷G,ádƒØ£∏d á«æWƒdG áæé∏dG ,ΩÉ©dG

.ábÓY äGP iôNCG á¡L …CGh ,πØ£dG IófÉ°ùe

 ájôµ°ùY á¡÷ ΩÉª°†f’G É¡à©«ÑW »°†à≤J »àdG ∫ÉªYC’G É¡H ó°ü≤j :٣٢-  ا�عمال العسكرية
.á«eÉ¶f ÒZ hCG á«eÉ¶f áë∏°ùe äGƒb hCG

 ´QÉ°ûdG ‘ á«©«ÑW ÒZ IQƒ°üH √OƒLh ÖÑ°ùH ô£î∏d ¢Vô©ŸG πØ£dG :٣٣-  الطفل المشرد
.ô£î∏d ájƒHÎdG hCG ájó°ù÷G hCG á«°ùØædG hCG á«bÓNC’G ¬àeÓ°S ¢Vô©J »àdG áLQó∏d

 hCG øjódGƒdG ájÉYQ øe Ωô oM hCG ,øjƒHC’G ∫ƒ¡› πØW πc :٣٤-  الطفل المحتاج للرعاية
 »∏≤Y ¢VôÃ áHÉ°UE’G hCG ,øé°ùdG hCG ,ÚLhõdG ÚH ∫É°üØf’G hCG ,IÉaƒdG ÖÑ°ùH ÜQÉbC’G hCG ÉªgóMCG

 ¬àjÉYQ øY ¬Jô°SCG äõéYh ,º¡ªµM ‘ øe hCG , m¢ü©à°ùe ôNBG ¢Vôe …CG hCG π∏°ûdÉc ºFGO »ª°ùL hCG

.¬LÓYhCG

 hCG á«bÓNC’G ¬àeÓ°S ¢V q pô©J áÄ«H ‘ OƒLƒŸG πØ£dG :٣٥-  الطفل المعرَّض لالنحراف
.ô£î∏d ájƒHÎdG hCG ájó°ù÷G hCG á«°ùØædG

 Ö©∏d …ô°üM ÒZ hCG …ô°üM πµ°ûH á¡LƒŸG hCG áªª°üŸG äÉéàæŸG :٣٦-  ألعاب الطفل
.kÉeÉY ô°ûY á«fÉªK øY ºgQÉªYCG π≤J øjòdG ∫ÉØWC’G á£°SGƒH

-á°UÉN hCG áeÉY – á«YÉªàL’G ájÉYô∏d á°ù°SDƒe πc :٣٧- المؤسسات االجتماعية
.ìÓ°UE’G hCG ájÉYô∏d ÚLÉàëŸG ∫ÉØWC’G áaÉ°†à°SG hCG AGƒjE’ â°ü°üN

 »≤∏àd  á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ‘ ¢ü°üîŸG õcôŸG :٣٨-   مركز تلقي البالغات
.áµ∏ªŸG iƒà°ùe ≈∏Y AGòjE’G ä’ÉM øY á«ØJÉ¡dG äÉZÓÑdG

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:

 kÉaôW áµ∏ªŸG ¿ƒµJ »àdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh áª¶fC’Gh ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ¬JQôb Ée ≈∏Y ó«cCÉàdG      -1

.∫ÉªgE’Gh AGòjE’G ∫Éµ°TCG πc øe ¬«ª–h πØ£dG ¥ƒ≤M ßØ– »àdGh É¡«a

 á£«ëŸG áÄ«ÑdG ‘ É¡d ¢Vô©àj ób »àdG ÉªgôgÉ¶eh ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G ∫Éµ°TCG πc øe πØ£dG ájÉªM     -2

 hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G hCG á«HÎdGh ájÉYôdG QhO hCG áeÉ©dG øcÉeC’G hCG »◊G hCG á°SQóŸG hCG ∫õæŸG) ¬H

 hCG πØ£dG ≈∏Y áj’h ¬d ¢üî°T øe ∂dP ™bh AGƒ°S ,(É¡ªµM ‘ Ée hCG á«∏gC’Gh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG

.√ÒZ øe hCG ,¿Éc πµ°T …CÉH ábÓY ¬H ¬d hCG á«dhDƒ°ùe hCG á£∏°S

.¬d áeRÓdG ájÉYôdG ÒaƒàH ,∫ÉªgE’Gh AGòjEÓd ¢Vô©J …òdG πØ£dG ¥ƒ≤M ¿Éª°V     -3

.∫ÉªgE’GhAGòjE’G øe ¬àjÉªëH §ÑJôj Ée á°UÉîHh ,É¡H ¬Øjô©Jh πØ£dG ¥ƒ≤ëH »YƒdG ô°ûf     -4

:»∏j ÉÃ ¬°üîj Éª«a πc ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J ΩÉ¶ædG ±GógCG ≥«≤ëàd

 Ée ≥ah ¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“h ,∫Ó¨à°S’Gh õ««ªàdGh ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G ∫Éµ°TCG áaÉc øe πØ£dG ájÉªM   1/2

 äGP iôNC’G áª¶fC’Gh ,ájò«ØæàdG ¬àëF’h πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶f ΩÉµMCGh ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ¬JQôb

.áµ∏ªŸG É¡«dEG âª°†fG »àdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh ,ábÓ©dG

 hCG ;áeÉ©dG øcÉeC’G hCG ;»◊G hCG ;á°SQóŸG hCG ;∫õæŸG ‘ πØ£dÉH á£«ëŸG áÄ«ÑdG ¿ƒµJ ¿CG ¿Éª°V   2/2

 hCG ;á«∏gC’Gh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG hCG ;á∏jóÑdG Iô°SC’G hCG ;á«YÉªàL’G äƒ«ÑdG hCG ;ájÉYôdG QhO

 hCG ,á«°ùØædG hCG ,ájó°ù÷G ¬àë°U hCG √AÉ≤H Oó¡j Ée πc øe πØ£dG ájÉª◊ áÑ°SÉæe áÄ«H ;É¡ªµM ‘ Ée

.á«bÓNC’G hCG ,ájƒHÎdG hCG ,ájôµØdG
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 øª°†j ÉÃh ∫ÉªgE’G hCG AGòjEÓd ¢Vô©àj …òdG πØ£∏d ΩRÓdG π«gCÉàdGh ájÉæ©dGh ájÉYôdG ÒaƒJ   3/2

.á«YÉªàL’Gh ájô°SC’G ¬YÉ°VhCG ™e ∞«µàdGh QGô≤à°S’G ≈∏Y ¬JóYÉ°ùe

 ÒjÉ©ŸÉH πØ£dG ájÉªM hCG á«HôJ hCG ájÉYQ øY ádhDƒ°ùŸG ≥aGôŸGh äGQGOE’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ΩGõàdG ¿Éª°V   4/2

 øe πØ£dG ájÉªM ∫ÉªYCG º¡«dEG á∏cƒŸG ÚØXƒŸG IAÉØch áë°üdGh áeÓ°ùdG ∫É› ‘ É¡«∏Y ±QÉ©àŸG

.¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“h ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G

 ájƒHÎdGh á«YÉªàL’Gh ájQGOE’G áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ΩÉ«b  5 /2

 IAÉ°SE’G hCG Qô°†dG hCG ∞æ©dG hCG õ««ªàdG ∫Éµ°TCG ™«ªL øe ájÉª◊G πØ£∏d πØµJ »àdG á«ª«∏©àdGh

 hCG ∫Ó¨à°S’G hCG á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG hCG ∫ÉªgEG ≈∏Y ájƒ£æŸG á∏eÉ©ŸG hCG ∫ÉªgE’G hCG á«∏≤©dG hCG á«fóÑdG

 ¢üî°T …CG ájÉYQ ‘ ¿Éc ΩCG Éª¡ªµM ‘ øe ΩCG ÉªgóMCG ΩCG ¬jódGh ájÉYQ ‘ ¿ÉcCG AGƒ°S IGhÉ°ùŸG ΩóY

.ájÒN hCG á«YÉªàLG hCG á«FGƒjEG hCG á«MÓ°UEG hCG á«ª«∏©J á°ù°SDƒe hCG ôNBG

 äÉ°ù°SDƒe É¡H âeÉbCG AGƒ°S ,¬H ≥∏©àJ »àdG äGAGôLE’G ™«ªL ‘ ≈∏°†ØdG πØ£dG ídÉ°üe IÉYGôŸ »©°ùdG   6/2

.iôNC’G äÉ¡÷G ΩCG ájQGOE’G äÉ£∏°ùdG ΩCG ºcÉëŸG ΩCG ,á°UÉÿG ΩCG áeÉ©dG á«YÉªàL’G ájÉYôdG

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∫ÓN øe ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G øe ¬àjÉªMh ,¬bƒ≤M øe πØ£dG Úµ“ á«ªgCÉH »YƒdG ô°ûf   7/2

 OGôaCG á«YƒJ øª°†j ÉÃ ,iôNC’G á∏°üdG äGP äÉ¡÷Gh á«YÉªàL’Gh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh áØ∏àîŸG

 ,™ªàéŸGh OôØdG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG √QÉKBG ìÉ°†jEGh ,¬JQƒ£Nh πØ£∏d ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G Ωƒ¡ØÃ ™ªàéŸG

 º¡JÉÑLGhh º¡bƒ≤ëH ô°SC’Gh ∫ÉØWC’G á«YƒJh ,¬©e πeÉ©àdGh ¬æe ájÉbƒ∏d ¥ô£dG π°†aCG ¿É«Hh

 á«cƒ∏°ùdG ôgGƒ¶dG á÷É©e ≈∏Y óYÉ°ùj ÉÃ …ô°SC’G OÉ°TQE’G èeGôH ∞«ãµJh ,á«eÉ¶ædGh á«Yô°ûdG

 π«Ñ°S ‘ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒdh ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G çhó◊ áÑ°SÉæe áÄ«H OÉéjEG ‘ ºgÉ°ùJ »àdG

.ábÓ©dG äGP á°UÉÿG hCG áeÉ©dG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ∂dP ≥«≤–

 hCG AGòjE’G øe πØ£dG ájÉªëH ábÓ©dG äGP á°ü°üîàŸG äÉ°SGQódGh á«ª∏©dG çƒëÑdG AGôLEG ºYO   8/2

 ™e πeÉ©àdÉH Ú«æ©ŸG ™«ª÷ á°ü°üîàŸG á«ÑjQóàdG èeGÈdG ò«ØæJh º«¶æJ ≈∏Y πª©dGh ∫ÉªgE’G

 ≥«≤ëàdGh §Ñ°†dG ∫ÉLQh IÉ°†≤dG á°UÉNh ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G »Hƒ°ùæe øe AGòjE’G ä’ÉM

.¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“h πØ£dG ájÉªëH ábÓY É¡d »àdG äÉ¡÷G øe ÉgÒZh ,Ú«FÉ°üNC’Gh AÉÑWC’Gh

 øe ¬æ«µ“ ΩóY hCG ,¬dÉªgEGhCG ,πØ£dG AGòjEÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ≥«KƒJh ™ªLh ó°UQ   9/2

 á«∏NGódG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉHh ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh πÑb øe ,áµ∏ªŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¬bƒ≤M

 ™e πeÉ©àdÉH ábÓ©dG äGP á°UÉÿG hCG ,áeÉ©dG iôNC’G äÉ¡÷Gh áë°üdG IQGRhh º«∏©àdG IQGRhh

 ,OÓÑdG iƒà°ùe ≈∏Y IóMƒeh á≤Kƒeh á≤«bO äÉ«FÉ°üMEG ÒaƒJ ±ó¡H ∂dPh ,∫ÉªgE’Gh AGòjE’G ä’ÉM

 á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG AGôLEG ‘h ,IôgÉ¶dG ∂∏J êÓ©d äÉ«dBG ™°Vh ‘ É¡æe IOÉØà°S’G øµÁ

.∫ÉéŸG Gòg ‘ á°ü°üîàŸG

 »°ùØædG ºYódGh AGƒjE’G äÉeóN Ëó≤J ¿Éª°†d É¡æ«H Éª«a ≥«°ùæàdÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ΩÉ«b  10/2

 ∫ÉØWC’G øe ∫Éªg’G hCG AGòjEÓd ¢Vô©àj øŸh ,ΩÉY πµ°ûH πØ£∏d »æeC’Gh »ë°üdGh »YÉªàL’Gh

.¢UÉN πµ°ûH

 ƒL ‘h ,á«∏FÉY áÄ«H ‘ ¬JCÉ°ûf ¿Éª°V ∫ÓN øe kÉ≤°SÉæàeh kÓeÉc kGƒ‰ πØ£dG á«°üî°T ƒ‰ ≈∏Y πª©dG  11/2

.ºgÉØàdGh áÑëŸGh IOÉ©°ùdG øe

 »àdG É«∏©dG πãŸGh º«≤dG ≈∏Y ¬à«HôJh ,™ªàéŸG ‘ ájƒ°S IÉ«M É«ë«d kÓeÉµàe kGOGóYEG πØ£dG OGóYEG  12/2

 ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG äÉ«bÉØJ’Gh ≥«KGƒŸGh á∏«°UC’G á«Hô©dG ±GôYC’Gh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG É¡«∏Y å–

.áµ∏ªŸG É¡«dEG âª°†fG »àdGh ,πØ£dG

 ≈∏Y óYÉ°ùj ÉÃ ™ªàéŸGh OGôaCÓd á«Ø«≤ãJh ájƒYƒJ èeGôH ™°Vƒd áeRÓdG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJG  13/2

 ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G øe ájÉbƒdG ¥ôWh ∫Éµ°TCG ¿É«Hh ,¬àjÉYôH Ωƒ≤j øŸh πØ£∏d ΩRÓdG ºYódG ÒaƒJ

.É¡æY ÆÓHE’G äÉ«dBGh

.¬æY ≠«∏ÑàdG äÉ«dBGh º«∏©àdG ègÉæe ‘ ∞æ©dGh AGòjE’G áëaÉµe º«gÉØe ∫ÉNOEG ≈∏Y πª©dG   14/2

 ΩÉ¶ædG ò«ØæJ ø°ùM ‘ ºgÉ°ùj ÉÃh πØ£dG ÉjÉ°†b ™e πeÉ©àdG á«Ø«c ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ÖjQóJ  15/2

.ájò«ØæàdG ¬àëF’h

المادة الثالثة:
يعد إيذاء أو إهماًال تعرض الطفل �ي مما يأتي:

.»∏FÉY óæ°S ¿hO √DhÉ≤HEG    -1

.É¡«∏Y á¶aÉëŸG ΩóY hCG ,É¡ÑéM hCG ,á«JƒÑãdG ¬≤FÉKh êGôîà°SG ΩóY    -2

.áÑLGƒdG á«ë°üdG ¬JÉª«©£J ∫Éªµà°SG ΩóY    -3

.º«∏©àdG øY ¬YÉ£≤fG ‘ ÖÑ°ùàdG    -4

.ô£î∏d É¡«a ¢Vô©àj ób áÄ«H ‘ √OƒLh    -5

.¬à∏eÉ©e Aƒ°S    -6

.»°ùæ÷G ∫Ó¨à°SÓd ¬°†jô©J hCG ,kÉ«°ùæL ¬H ¢TôëàdG    -7

.∫ƒ°ùàdG ‘ hCG ,ΩGôLE’G ‘ hCG ,kÉjOÉe ¬dÓ¨à°SG    -8

.√Ò≤– ¤EG …ODƒJ hCG ¬àeGôc øe §– »àdG áÄ«°ùŸG äÉª∏µdG ΩGóîà°SG    -9

.¬æ°ùd áÑ°SÉæe ÒZ hCG ,á«eGôLEG hCG ,ÜOC’ÉH á∏ ógÉ°ûŸ ¬°†jô©J  -10

.…OÉ°üàbG hCG ,»YÉªàLG hCG ,»bôY ÖÑ°S …C’ √ó°V õ««ªàdG  -11

.¬àjÉYQh ¬à«HôJ ‘ π°UGƒàŸG qÚÑdG Ò°ü≤àdG  -12

.á«eÉ¶ædG ø°ùdG ¿hO áÑcôŸG IOÉ«≤H ¬d ìÉª°ùdG  -13

.á«°ùØædG hCG ájó°ù÷G ¬àë°U hCG ¬àeÓ°S Oó¡j Ée πc  -14

 ≥◊G ¬dh ,∂dP áë∏°üŸG â°†àbG GPEG ’EG ¬jƒHCG øY ¬∏°üa ΩóYh »∏FÉ©dG ¬£« ‘ πØ£dG AÉ≤HEG Ωõ∏j   1/3

.…OÉ©dG »∏FÉ©dG §«ëŸG ™e áÑ°SÉæàŸGh ,¬æ°ùdh ¬JÉLÉ◊ áªFÓŸG IÉ«◊G ±hôX ∞∏àîÃ ™àªàdG ‘

 òæe á«ª°ùàdG ‘ ≥◊G ¬d ¿ƒµjh ,kÉ«YÉHQ ¬ª°SCG ¿ƒµj ¿CG ≈YGôjh kGQƒa ¬JO’h ó©H πØ£dG π q né°ù oj   2/3

 á©jô°û∏d kÉ«aÉæe ¿ƒµj hCG ,¬àeGôµd áfÉ¡e hCG Ò≤– ≈∏Y kÉjƒ£æe º°S’G ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’h ,¬JO’h

.Éª¡àjÉYQ »≤∏Jh ¬jódGh áaô©e ‘ ¿ÉµeE’G Qób ≥◊G ¬d ¿ƒµjh ,á«eÓ°SE’G

 ∞∏àîÃ ™àªàdG ≈ah ,áæeÉ°†àeh áµ°SÉªàe Iô°SCG ∞æc ‘ ƒªædGh  AÉ≤ÑdGh ,IÉ«◊G ‘ ≥◊G πØ£∏d   3/3

 á«°ùæ÷Gh ájƒæ©ŸGh á«fóÑdG  IAÉ°SE’Gh Qô°†dGh ∞æ©dG ∫Éµ°TCG áaÉc øe ¬àjÉªMh,á«FÉbƒdG ÒHGóàdG

.∫Ó¨à°S’Gh  á∏eÉ©ŸG  IAÉ°SEG ∫Éµ°TCG øe ∂dP ÒZ hCG Ò°ü≤àdGh ∫ÉªgE’Gh

 ¿CGá°üàîŸG äÉ£∏°ùdG Qô≤J ÉeóæY hCG,»FÉ°†b ºµëH ’EG Éª¡æe √ôc ≈∏Y ¬jódGh øY πØ£dG π°üa Rƒéj’   4/3

 øjódGƒdG IAÉ°SEG ádÉM ‘ á°UÉNh ,≈∏°†ØdG ¬◊É°üe ¿ƒ°Uh πØ£dG ájÉª◊ …Qhô°V π°üØdG Gòg

 áeÉbEG π ¿CÉ°ûH QGôb PÉîJG Ú©àjh Ú∏°üØæe ¿GódGƒdG ¢û«©j ÉeóæYhCG,¬d Éª¡dÉªgEG hCG πØ£dG á∏eÉ©e

 ¤EG ´ƒ°VƒŸG ádÉMEÉH Ωƒ≤J ¿CG π°üØdG QGôb äQó°UCG »àdG á¡÷G ≈∏Yh ,ºgóMCG øe ¬àjÉYQ Qò©àd πØ£dG

.…Qƒa πµ°ûHh AÉ°†≤dG

 ,º°S’G ájƒ¡dG πª°ûJh ,¬JO’h òæe-ájÉYô∏d ÚLÉàëŸG ∫ÉØWC’G ∂dP ‘ ÉÃ -ájƒ¡dG ‘ ≥◊G πØ£∏d   5/3

 hCG Iô°SC’G πé°S hCG OÓ«ŸG IOÉ¡°ûH ∂dP äÉÑKEG ¿ƒµjh ,á«°ùæ÷Gh ,IO’ƒdG ïjQÉJh ,ø°ùdGh ,Ö≤∏dGh

.á°üàîŸG á¡÷G √ô≤J »ª°SQ óæà°ùe …CG hCG á«æWƒdG ájƒ¡dG ábÉ£H

 á«JƒÑãdG ¥GQhC’G êGôîà°SG ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG ¬àfÉ°†M ≥M ¬d øe hCG πØ£dG ódGh ≈∏Y Öéj    6/3

 äÉ¡÷G √òg ≈∏Yh ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Ωõ∏j Ée ∫Éªµà°S’ ábÓ©dG äGP ájQGOE’G äÉ¡÷G á©LGôeh πØ£∏d

 ≈àM ¬ª«∏©J á∏°UGƒÃ ¬d íª°ùj Ée hCG πØ£dG ájƒg äÉÑKE’ Ωõ∏j Ée êGôîà°SG ‘ AÉ£HEG ¿hO IóYÉ°ùŸG

 ,¬àjƒg âÑãj Ée ≈∏Y ¬dƒ°üM hCG ¬à«°ùæL ¿CÉ°ûH äÉ«dÉµ°TEG ¬jód ÉªgÓc hCG ¬JódGh hCG √ódGh ¿Éc ƒd

.á°SGQódG øe πØ£dG ™æe Rƒéj ’ ∫GƒMC’G πc ‘h

 øÃ ¿Éc ¢üî°T hCG ,á¡L …CG øe ,É¡«∏Y á¶aÉëŸG ΩóY hCG ,πØ£∏d á«JƒÑãdG ¥GQhC’G ÖéM Rƒéj ’    7/3

 Qò©J ádÉM ‘ πØ£∏d á∏jóH ≥FÉKh êGôîà°SG á«æ©ŸG á¡÷G hCG πØ£dG ≈Yôj øŸ Rƒéjh ,¬jódGh º¡«a

 .¬JRƒM ‘ »g ø‡ É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G

 √Qô≤J Ée ≥ah É¡d πØ£dG ´ƒ°†N ÖLGƒdGh ¢VGôeC’G øe á«bGƒdG äÉª«©£àdÉH πØ£dG Ú°ü– Öéj    8/3

 Ëó≤J ÖLGh ™≤jh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IQô≤ŸG OóŸGh ó«YGƒŸG Ö°ùëHh ábÓ©dG äGP á«ë°üdG äÉ¡÷G

 Ωõà∏Jh ,¬àjÉYQ hCG ¬àfÉ°†M ‘ πØ£dG ¿ƒµj …òdG ¢üî°ûdG hCG √ódGh ≥JÉY ≈∏Y º«©£à∏d πØ£dG

 ≈∏Y CGô£j Éeh áÑLGƒdG äÉª«©£àdG ¬«a ¿hój πØW πµd ∞∏e çGóëà°SÉH ádhDƒ°ùŸG á«ë°üdG äÉ¡÷G

 ¢üëØdG AGôLEÉH É¡eÉ≤e Ωƒ≤J »àdG á«ë°üdG á¡÷G hCG á«°SQóŸG áë°üdG Ωƒ≤Jh ,Qƒ£J øe ¬àë°U

 Gòg ºàj ¿CG ≈∏Y »©eÉ÷G πÑb º«∏©àdG πMGôe ∫ÓN ¢SQGóŸÉH Ú≤ëà∏ŸG ∫ÉØWC’G ≈∏Y …QhódG

.πbC’G ≈∏Y áæ°S πc Iôe ¢üëØdG

 ¿CG Rƒéj ’h ∂dP π«¡°ùàd áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG PÉîJG á°üàîŸG äÉ¡÷G ≈∏Yh º«∏©àdG ‘ ≥◊G πØW πµd    9/3

 ôµÑŸG Üô°ùàdG ™æŸ »©°ùdG »¨Ñæjh ¢SQGóŸÉH ¬bÉ◊EG hCG πØ£dG ∫ƒÑb ¿hO …QGOEG AGôLEG …CG ∫ƒëj

.É¡d º¶àæŸG Qƒ°†◊G ™«é°ûJ ≈∏Y πª©dGh ,¢SQGóŸG øe ∫ÉØWCÓd

 …C’ Rƒéj ’h á°SQóŸÉH πØ£dG ¥É◊EÉH Éª¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ¬àfÉ°†M ≥M ¬d øe hCG πØ£dG ódGh Ωõà∏j  10/3

 øY QÉ°ùØà°S’ÉH πØ£dG É¡H ≥ëà∏ŸG á°SQóŸG IQGOEG πª©Jh ,º«∏©àdG øY ¬YÉ£≤fG ‘ ÖÑ°ùàdG º¡æe

.á°üàîŸG äÉ¡é∏d ôeC’G Ωõd ¿EG ∂dP øY ™aôJh ,¬YÉ£≤fG ÜÉÑ°SCG

 á«cƒ∏°ùdG hCG á«ÑjOCÉàdG äÉHƒ≤©∏d Aƒé∏dG Ωó©H ájƒHÎdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸG Ωõà∏J  11/3

.¬æY ¬YÉ£≤fG ‘ ÖÑ°ùàdG hCG º«∏©àdG øe ¬fÉeôM hCG ¬©æe É¡fÉ°T øe ¿ƒµjh πØ£dG ≈∏Y ≥Ñ£J »àdG

 ∫É› ‘ á∏eÉ©dG AGƒjE’Gh ájÉYôdG äƒ«Hh QhOh á«ª«∏©àdGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸG Ωõà∏J  12/3

 ájóªY IAÉ°SEG …CG øe É¡H ºgóLGƒJ øcÉeCG πNGO ∫ÉØWC’G ájÉªëH á∏«ØµdG äÉ°SÉ«°ùdG ™°VƒH ádƒØ£dG

 á°SQÉ‡hCG πØ£∏d iPCG …CG ´ƒbh ™æŸ á«HÉbôdG äGAGôLE’G ™°†J ¿CGh ájóªY ÒZ IQÉ°V á°SQÉ‡ hCG

.áYhô°ûe ÒZ

 hCG áj’h ¿hO ¬côJhCG »°ùæ÷G ∫Ó¨à°SÓd πØ£dG ¢Vô©J ΩóY ¿Éª°†H ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J  13/3

.ájô°SCG ájÉYQ hCG á«HÉbQ á£∏°S

 áª¶æŸG ºFGô÷G ‘ ¬cGô°TEG hCG …QÉéàdG ≥jƒ°ùàdG ‘ πØ£dG ∫Ó¨à°SG ™æÃ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J  14/3

.Oô°ûàdG hCG ∫ƒ°ùàdÉH ¬d ìÉª°ùdGhCG áª¶æŸG ÒZ hCG

 hCG á∏°UGƒàŸG á«YÉªàL’G hCG á«°ùØædG IAÉ°SEÓd πØ£dG ¢Vô©J ΩóY ¿Éª°†H ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J  15/3

 ≈∏Y kGQGô°VCG ¬d ÖÑ°ùj É‡ »¶Ø∏dG ∞æ©dG ΩGóîà°SG hCG á«°SÉb hCG á«HÉf ®ÉØdCG ΩGóîà°SG ÈY IQôµàŸG

.É¡d ¬eGÎMGh ¬°ùØæd ¬Jô¶f á°UÉîHh »°ùØædG ¬æjƒµJ iƒà°ùe

 á∏îŸG á«eÓYE’G OGƒª∏d ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe πµ°ûH πØ£dG ¢†jô©J ™æÃ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J  16/3

.ô£î∏d ¬cƒ∏°S hCG √ôµa hCG √ó≤à©e ¢V q pô©J »àdG hCG,¬æ°ùd áÑ°SÉæŸG ÒZ hCG ,á«eGôLE’G hCG ,ÜGOB’ÉH

 hCG OÓ«ŸG π ÖÑ°ùH ,õ««ªàdG ´GƒfCG øe ´ƒf …CG øe πØ£dG ájÉªëH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωõà∏J  17/3

 ÚH á«∏©ØdG IGhÉ°ùŸG ÚeCÉJh ,ôNBG ™°Vh …CG hCG ,ábÉYE’G hCG,ô°üæ©dG hCG ¢ùæ÷G hCG ,øjódGƒdG

.¥ƒ≤◊G áaÉµH ´ÉØàf’G ‘ ∫ÉØWC’G

 á«eÉ¶ædG ø°ùdG ≠∏Ñj ⁄Ée áÑcôŸG IOÉ«≤H ¬d ìÉª°ùdG ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG πØ£dG …ódGƒd Rƒéj ’  18/3

 …CG QÉéÄà°SG hCG IOÉ«b øe ƒëf …CG ≈∏Y ¬æ«µ“ Rƒéj ’ Éªc ájQÉ°ùdG QhôŸG áª¶fCG ≥ah IOÉ«≤∏d

.IOÉ«b á°üNQ ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H ’EG ,á«dBG áÑcôe

المادة الرابعة:
يُعد الطفل معرضًا لخطر االنحراف في أّي مما يأتي:

.´hô°ûe ÒZ πªY …CG hCG ∫ƒ°ùàdG á°SQÉ‡      -1

.¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG øjƒHC’G á£∏°S øY ¬LhôN      -2

.á«FGƒjE’G hCG ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG øe hCG â«ÑdG øe Üô¡dG ≈∏Y √OÉ«àYG      -3

.â«ÑŸG hCG áeÉbEÓd Ió©e ÒZ øcÉeCG ‘ ΩƒædG ≈∏Y √OÉ«àYG      -4

 ¬à£dÉ hCG ,¬æ°ùd áÑ°SÉæŸG ÒZ øcÉeC’G hCG ,kÉ«YÉªàLG hCG kÉ«bÓNCG ágƒÑ°ûŸG øcÉeC’G ≈∏Y √OOôJ       -5

.øjó°SÉØdG hCG øjOô°ûàŸG

 øe áeóîH ¬eÉ«b hCG ,Égƒëf hCG äGQóîŸG hCG QÉª≤dG hCG ≥°ùØdG hCG IQÉYódÉH π°üàJ ∫ÉªYCÉH ¬eÉ«b       -6

.É¡H ¿ƒeƒ≤j

 …CG ‘ hCG ∂dP ‘ ¬dÓ¨à°SG hCG ∫ƒ°ùàdÉH ¬d ìÉª°ùdG ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG πØ£dG q…ódGh ≈∏Y ô¶ëj    1/4

.´hô°ûe ÒZ πªY

 ´hô°ûe ÒZ πªY ‘Ò¨dG πÑb øe q nπ¨ oà°SoG hCG ∫ƒ°ùàj πØW …CG §Ñ°V óæY ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≈∏Y    2/4

 πØ£dG ¿Éc GPEGh ∂dP ‘ kGOó› ¬Yƒbh ΩóY ¿Éª°Vh πØ£dG ájÉª◊ áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G PÉîJG

 Ëó≤J QGôªà°SG ™e É¡«dEG ¬∏«MÎd ¬àdhO ™e ≥«°ùæàdG Ωõ∏«a √ÉYôJ Iô°SCG ¬jód ¢ù«dh …Oƒ©°S ÒZ

.ájOƒ©°ùdG »°VGQC’G ¬JQOÉ¨e ≈àM ¬d IófÉ°ùŸGh IóYÉ°ùŸG

 »YÉªàLG åëH AGôLEG Öé«a ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG øjƒHC’G á£∏°S øY πØ£dG êhôN ádÉM ‘    3/4

 AÉYóà°SGh ¬«dEG ´Éªà°S’Gh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á«æ©ŸG á¡÷G πÑb øe ¬àdÉ◊ »°ùØfh

 ¤EG Oƒ©J ΩCG ¬«dEG Oƒ©J ÜÉÑ°SC’G πg áaô©eh ¬àdÉM ‘ º¡à°ûbÉæeh ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG ¬jódGh
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 ¬àdÉ◊ áÑ°SÉæŸG á«°UƒàdG OGóYEG ºK øeh ¬H á£«ëŸG áÄ«ÑdG hCG ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG ¬jódGh

.Égò«ØæJ á©HÉàe ≈∏Y πª©dGh ÉgOÉªàY’

 øcÉeCG ‘ ΩƒædG hCG á«FGƒjE’G hCG ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG øe hCG â«ÑdG øe Üô¡dG πØ£dG OÉ«àYG ádÉM ‘    4/4

 ÒZ øcÉeC’G hCG ,kÉ«YÉªàLG hCG kÉ«bÓNCG ágƒÑ°ûŸG øcÉeC’G ≈∏Y OOÎdG hCG â«ÑŸG hCG áeÉbEÓd Ió©e ÒZ

:»∏j Ée PÉîJG Ωõ∏«a ,øjó°SÉØdG hCG øjOô°ûàŸG ¬à£dÉ hCG ,¬æ°ùd áÑ°SÉæŸG

.∂dP øY ÆÓHE’G á≤HÉ°ùdG ä’É◊G øe …CG ‘ πØ£dG ´ƒbƒH º∏©j ¢üî°T πc ≈∏Y      - CG

 Ωƒ≤j øe hCG ¬jódGh ™eh πØ£dG ™e π°UGƒàdÉH Ωƒ≤J ∂dòH á°üàîŸG á¡÷G øe ÆÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SG óæY     -Ü

.’ ΩCG Éª¡ÑfÉL øe Ò°ü≤J ∑Éæg πgh ÜÉÑ°SC’G áaô©Ÿ Éª¡eÉ≤e

 πØ£dG ájÉYQ ≈∏Y Éª¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ÉªgóMCG hCG øjódGƒdG ÖfÉL øe AGòjEG hCG Ò°ü≤J OƒLh ádÉM ‘     -ê

 ‘ Ò°ü≤àdG hCG ¬àÑbGôe ∑ôJ hCG πØ£dG ∫ÉªgEG Ωó©H º¡«∏Y ó¡©àdG òNCGh º¡à°ûbÉæeh ºgDhÉYóà°SG ºà«a

.ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ¤EG ´ƒ°VƒŸG ádÉMEG ºà«°S ¬fCÉH ºgQGòfEG ºàj QGôµàdG ádÉM ‘h ¬¡«LƒJ

 IQGRƒH á«æ©ŸG á¡÷G Ωƒ≤àa ¬H á£«ëŸG áÄ«ÑdG hCG ¬°ùØf πØ£dG ¤EG Oƒ©J ÜÉÑ°SC’G ¿CG ÚÑJ GPEG      -O

 ºK øeh ¬à°ûbÉæeh ¬«dEG ´Éªà°S’G ó©H ,¬àdÉ◊ »°ùØfh »YÉªàLG åëH AGôLEÉH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

.Égò«ØæJ á©HÉàe ≈∏Y πª©dGh ÉgOÉªàY’ ¬àdÉ◊ áÑ°SÉæŸG á«°UƒàdG OGóYEG

 Ëƒ≤Jh ¬àjÉYQh ¬¶ØM ¿CG í°†JGh ÉªgóMC’ ¬àfÉ°†M âfÉch Ú∏°üØæe πØ£dG GódGh ¿Éc GPEG      -`g

 ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G øe QGô≤H ÉàbDƒe ∂dP ºà«a ôNB’G √ódGh ¤EG ¬∏≤æH ≥≤ëàj ¬cƒ∏°S

 Égô¶f á¡LƒH áYƒØ°ûe áfÉ°†◊G ºµ◊ IQó°üŸG áªµëŸG ¤EG kGQƒa ¬bGQhCG ∫É–h ,á«YÉªàL’G

.ÉYô°T ´ƒ°VƒŸG ‘ π°üØ∏d

 ‹ƒàŸG hCG øjódGƒdG óMCG øe ¬«∏Y »°ùæL AGóàYG ™bh GPEG hCG ô£ÿÉH IOó¡e πØ£dG IÉ«M âfÉc GPEG     -h

.√ôeCG ‘ ô¶ædG ºàj ≈àM ,áàbDƒeh á∏LÉY IQƒ°üH á∏FÉ©dG êQÉN ¬d á∏jóH ájÉYQ ÒaƒJ ºà«a ,¬àjÉYQ

 hCG ,Égƒëf hCG äGQóîŸG hCG QÉª≤dG hCG ≥°ùØdG hCG IQÉYódÉH π°üàJ ∫ÉªYCÉH Ωƒ≤j πØ£dG §Ñ°V ádÉM ‘   5/4

 ;∂dP øY Éª¡àdAÉ°ùeh ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG ¬jódGh AÉYóà°SG ºà«a É¡H ¿ƒeƒ≤j øe áeóîH Ωƒ≤j

 ájÉYôdG ÒaƒJ ºà«a  ;∂dP á°SQÉ‡ ¤EG πØ£dG ™aO øe ºg GƒfÉc hCG º¡Jƒµ°Sh º¡àaô©e í°†JG GPEÉa

 ºàjh  ,ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe hCG á∏jóÑdG ô°SC’G iód ¬FGƒjEG hCG óLh ¿EG ¬FÉHôbCG óMCG iód πØ£∏d áÑ°SÉæŸG

 ájÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j ¿Éc øe hCG ∫GƒMC’G Ö°ùëH ÉªgóMCG hCG øjódGƒdG ≥ëH áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG

 á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SGh ágƒÑ°ûŸG øcÉeC’G ∂∏J ¥ÓZE’ á°üàîŸG äÉ¡é∏d Öàµjh πØ£dG

.É¡≤ëH

 πØ£dG ájÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG ÉªgóMCGhCG øjódGƒdG ÖfÉL øe Ò°ü≤J hCG ∫ÉªgEG OƒLh ΩóY âÑK GPEG    6/4

.¬dÉªgEG ΩóYh πØ£dG ≈∏Y á¶aÉëŸÉH ÉªgóMCG hCG øjódGƒdG ≈∏Y ó¡©J òNDƒ«a

ÊÉãdG π°üØdG
حقوق الطفل في الحماية

المادة الخامسة:
للطفل – في جميع ا�حوال- أولوية التمتع بالحماية 

والرعاية وا�غاثة.
 Ëó≤àH ≥∏©àj Éª«a √ÒZ ≈∏Y á«∏°†aC’G ≈£©jh ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πÑb øe πØ£dG ídÉ°üe ≈YGôJ   1/5

.»æeC’Gh »ë°üdGh »YÉªàL’Gh »°ùØædG ºYódGh IóYÉ°ùŸGh AGƒjE’G äÉeóN

 ‘ Ée hCG Ühô◊G hCG á«©«Ñ£dG çQGƒµdG óæY áKÉZE’Gh ájÉbƒdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ √ÒZ ≈∏Y πØ£dG Ω q nó≤ oj   2/5

.É¡ªµM

 IÉ«ëH á°UÉN ájÉYôH kÉjó°ùL hCG kÉ«∏≤Y ¥ƒ©ŸG πØ£dG ™à“ ¿Éª°V ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J   3/5

 ‘ á«∏©ØdG ¬àcQÉ°ûe ô°ù«Jh ¢ùØædG ≈∏Y √OÉªàYG Rõ©Jh ¬àeGôc ¬d πØµJ ±hôX ‘h,áÁôch á∏eÉc

.¬ÑjQóJh ¬ª«∏©J øª°†Jh,™ªàéŸG

 äÉeóNh ,á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN ≈∏Y ¥ƒ©ŸG πØ£dG ∫ƒ°üM ¿Éª°V ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J   4/5

 ≥«≤– ¤EG …ODƒJ IQƒ°üH ∂dP »≤∏Jh á«¡«aÎdG ¢UôØdGh ,πª©dG á°SQÉªŸ OGóYE’Gh ,π«gCÉàdG IOÉYEG

.»∏≤©dGh ‘É≤ãdG √ƒ‰ ∂dP ‘ ÉÃ ,…OôØdG √ƒ‰h πØ£∏d »YÉªàL’G êÉeóf’G

 ájÉYôdG ¿Gó«e ‘ ∂dPh ,É¡æ«H Éª«a áÑ°SÉæŸG äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ¿Éª°V ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J   5/5

 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ô°ûf ≈∏Y πª©J Éªc ,∫ÉØWCÓd »Ø«XƒdGh »°ùØædGh »Ñ£dG êÓ©dGh á«FÉbƒdG á«ë°üdG

 äÉ¡÷G √òg ΩÉ«b á«¨H ∂dPh ,É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEGh á«æ¡ŸG äÉeóÿGh π«gCÉàdG IOÉYEG ègÉæÃ

.ä’ÉéŸG √òg ‘ É¡JGÈN ™«°SƒJh É¡∏ªY äÉ«dBGh É¡JGQÉ¡eh É¡JGQób Ú°ùëàH

المادة السادسة:
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال ا�يذاء أو ا�همال.
 AGòjE’G ∫Éµ°TCG áaÉc øe ¬àjÉª◊ ≈©°ùJh IÉ«◊G ‘ πØ£dG ≥M ¿Éª°V ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J   1/6

.kÉeÉ¶fh kÉYô°T IQô≤ŸG ¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“h ∫ÉªgE’Gh

 ≥M ‘ ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G øe ájÉªë∏d áÑ°SÉæŸG á«FÉbƒdG ÒHGóàdG ìGÎbÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J   2/6

 .É¡æe É¡°UÉ°üàNG ‘ πNój Ée ò«ØæJ ≈∏Y πª©Jh πØ£dG

 ∫ÉªgEG hCG AGòjEG ä’ÉM ™e É¡∏eÉ©J óæY äÉ¡÷G ™«ªL ≈∏Y Öéj ,áëFÓdG √òg ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e   3/6

:á«dÉàdG óYGƒ≤dG QÉÑàY’G ‘ òNC’G ∫ÉØWC’G

.¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“h AGòjE’G øe ¬àjÉª◊ IòîàŸG äGAGôLE’G áaÉc ‘ πØ£dG áë∏°üe IÉYGôe    -1

 ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ÚH ≥jôØàdÉH íª°ùJ »àdG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah ∫ÉØWC’G ∫ÉªgEG hCG AGòjEG ä’ÉM ™e πeÉ©àdG     -2

 IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ºàj å«ëH ,á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ QôµàŸG hCG OÉà©ŸG hCG πªàëŸG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’Gh Ò£ÿG

 ¬d ¢Vô©J …òdG AGòjE’G ´ƒf ¬Ñ∏£àj ÉŸ kÉ≤ah ôeC’G Ωõd ¿EG áaÉ°†à°S’G hCG AGƒjE’G hCG ájÉª◊Gh á÷É©ŸGh

.πØ£dG

 hCG ,πØ£dG ≈∏Y ó°TCG Qô°V á÷É©ª∏d áeóîà°ùŸG πFÉ°SƒdG øe …CG ¤EG Aƒé∏dG ≈∏Y ÖJÎj ’CG IÉYGôe     -3

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G ≈∏Yh ,»°û«©ŸG hCG …ô°SC’G ¬©°Vh ≈∏Y ∂dP ôKDƒj ¿CG

 QGôµJ ™æ“h AGòjE’G hCG áØdÉîŸG Qó°üe ´OôJh πØ£dG »ª– »àdG á«≤«aƒàdG ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ≈∏Y ¢Uô◊G

.¬æe Qó°U Ée

المادة السابعة:
للطفل الذي ال تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها 
ل�يذاء أو ا�همال، الحق في الرعاية البديلة من خالل ما يأتي:

.¬àjÉYQh ¬àdÉØc ¤ƒàJ »àdG áæ°VÉ◊G Iô°SC’G    -1

 Oó–h .áæ°VÉM Iô°SCG ôaGƒàJ ⁄ GPEG ,ájÒÿG hCG á«∏gC’G hCG á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe     -2

.∂dòd áeRÓdG §HGƒ°†dG áëFÓdG

 á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe hCG áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG ô°SC’G ∫ÓN øe πØ£dG ájÉYQ ±ó¡J   1/7

 âdÉM øjòdG ∫ÉØWCÓd á«æ¡ŸGh á«ë°üdGh á«°ùØædGh á«YÉªàL’G ájÉYôdG ÒaƒJ ¤EG ájÒÿG hCG á«∏gC’G hCG

 √hó≤a ÉªY º¡°†jƒ©Jh áª«∏°S á«HôJ º¡à«HôJ ±ó¡H ∂dPh á«©«Ñ£dG ºgô°SCG ‘ GƒÄ°ûæj ¿CG ¿hO º¡ahôX

.ájÉYô∏d ÚLÉàëŸG ∫ÉØWC’G ¢üNC’G ≈∏Yh ,¿ÉæMh ∞£Y øe

 AÉ≤ÑdÉH ¬d íª°ùj ’ …òdG hCG ,»∏FÉ©dG √óæ°S hCG á«∏FÉ©dG ¬àÄ«H øe áªFGO hCG áàbDƒe áØ°üH ΩhôëŸG πØ£∏d     2/7

 äÉ°ù°SDƒe ∫ÓN øe AGƒjE’Gh IóYÉ°ùŸGh ájÉª◊G ‘ ≥◊G ,≈∏°†ØdG ¬◊É°üe ≈∏Y kÉXÉØM áÄ«ÑdG ∂∏J ‘

 ΩóY ∫ƒëj ’h ,áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG ô°SC’GhCG ájÒÿG hCG á«∏gC’G hCG á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G ájÉYôdG

.¬dÉÑ≤à°SG ΩóY ádÉM ‘ ájÉYQ ¿hóH ≈≤Ñ«°S πØ£dG ¿Éc GPEG ádÉ◊G ∫ƒÑb ¿hO É¡°†©H hCG äGóæà°ùŸG ôaƒJ

 ≈∏Y º¡dƒ°üM øe ócCÉàdGh ,º¡d áÁôµdG IÉ«◊G ¿Éª°Vh ∫ÉØWC’G ∫ÉÑ≤à°S’ á∏jóÑdG áÄ«ÑdG áÄ«¡J Ωõ∏j     3/7

.ájò¨àdGh ,êÓ©dG ,º«∏©àdG ,á«HÎdG ‘ º¡bƒ≤M ™«ªL

 á°üàîŸG äÉ£∏°ùdG õé©J øeh ájÉYô∏d ÚLÉàëŸG ∫ÉØWC’G áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG ô°SC’G ájÉYQ øe ™Øàæj     4/7

 ‘ º¡àjÉYQ ádÉëà°SG »YÉªàL’G åëÑdÉH âÑãj øe hCG ,º¡àeÉbEG øcÉeCG hCG º¡jódGh ≈∏Y ∫’óà°S’G øY

.á«©«Ñ£dG ºgô°SCG

 hCG kÉjó°ùL hCG kÉ«°ùæL hCG kÉjOÉe áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG ô°SC’G πÑb øe πØ£dG ∫Ó¨à°SG ΩóY øe ócCÉàdG »¨Ñæj     5/7

.™ªàéŸG πNGO êÉeóf’G ‘ ¬JóYÉ°ùe ¿Éª°Vh ,¬dÉªgEG hCG ¬à∏eÉ©e IAÉ°SEG hCG kÉ«°ùØf

 Ö°ùM ôµÑe ø°S ‘ ¬©bGƒH øjódGƒdG ∫ƒ¡› πØ£dG QÉÑNEÉH á∏jóÑdG ájÉYôdG øYádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G Ωƒ≤J     6/7

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód á©ÑàŸG äGAGôLE’G

 ô°SC’Gh á∏jóÑdG ájÉYôdG ΩÉ¶æH πeÉ©àdÉH Ú«æ©ŸG ™«ª÷ á°ü°üîàe á«ÑjQóJ èeGôH º«¶æJ »¨Ñæj    7/7

 hCG á«∏gC’G hCG á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe hCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ‘ áæ°VÉ◊G

 ‘ º¡°VÎ©J ób »àdG äÉHƒ©°üdGh äÓµ°ûŸG á°SGQóH á°UÉÿG äGAÉ≤∏dGh äGhóædG ó≤Yh ájÒÿG

.º¡FGOCG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ±ó¡H ∂dPh ,πª©dG

 hCG »°ùØædG hCG …ó°ù÷G ∞æ©∏d á∏jóÑdG hCG áæ°VÉ◊G ¬Jô°SCG ‘ ájÉYô∏d êÉàëŸG πØ£dG ¢Vô©J ádÉM ‘    8/7

 á©HÉàdG QhódG ¬YGójEGh IQGRƒdG ≥jôW øY ¬Ñë°S ºàj ¬bƒ≤M øe ¬fÉeôM hCG ¬à∏eÉ©e IAÉ°SEG hCG ∫ÉªgE’G

 ∂dP πîj ¿CG ¿hOh º¡àjÉYQ hCG ∫ÉØWC’G ádÉØc øe kÓÑ≤à°ùe áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G √òg Ωô–h É¡d

.∫ÉªgEG hCG AGòjEG øe πØ£dG √ÉŒ º¡æe QóH ÉªY º¡àdAÉ°ùÃ

 á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe hCG á∏jóÑdG hCG áæ°VÉ◊G ô°SC’G ‘ ∫ÉØWC’G ájÉYQ ôªà°ùJ    9/7

 IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G Qô≤J ⁄ Ée çÉfEÓd êGhõdG hCG Qƒcò∏d πª©dÉH QGô≤à°S’G ø°S ≈àM á«∏gC’G hCG

.∂dP ÒZ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

 á°SÉ«°S ìGÎbÉH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á∏jóÑdG hCG áæ°VÉ◊G ô°SC’ÉH á°üàîŸG á¡÷G Ωƒ≤J  10/7

 ‘ ô¶ædGh É¡H πª©dG º««≤Jh á©HÉàeh ò«ØæJh É¡«∏Y ±Gô°TE’Gh áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG ô°SC’G ΩÉ¶æH πª©dG

 Gòg ‘ áeRÓdG ájQhódG ôjQÉ≤àdG Ëó≤Jh É¡àjÉYôH Údƒª°ûŸG ∫ÉØWC’G ´É°VhCG á©HÉàeh áeó≤ŸG äÉÑ∏£dG

.¿CÉ°ûdG

 IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G Égó©J IOó §HGƒ°Vh ÒjÉ©e ≥ah á∏jóÑdG hCG áæ°VÉ◊G Iô°SC’G QÉ«àNG ºàj  11/7

 á©HÉàŸG ΩCG OÉæ°SE’G á∏Môe ‘ ∂dP ¿ÉcCG AGƒ°S πØ£dG ájÉªMh áeÓ°S øª°†j ÉÃh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

:»∏j Ée ∂dP ‘ ≈YGôj ¿CG ≈∏Y,¿É°†àM’G AÉ¡fEG ΩCG

 á«æjódGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG É¡«a ôaGƒàJ á◊É°U áÄ«H ‘ áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G ô≤e ¿ƒµj ¿CG     – 1

 OGôaC’ ∫ƒÑ≤ŸG »ë°üdG iƒà°ùŸGh øµ°ùŸG ‘ á«ë°üdG •hô°ûdG ôaGƒàJ ¿CGh ,á«°VÉjôdGh á«Ñ£dGh

.Iô°SC’G

 πH ,Iô°SCÓd kÉaóg ájÉYôdG ∫óH ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿ƒµj ’CGh ,É¡JÉLÉ«àMG ó°ùd kÉ«aÉc Iô°SC’G πNO ¿ƒµj ¿CG      - 2

.ájÉYôdG π πØ£dG ájÉYQ ≥«≤– ≈∏Y É¡d kGóYÉ°ùe kÓeÉY

.ájÉYôdG π πØ£dG ájÉYôH É¡àbhh áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G ±hôX íª°ùJ ¿CG       -3

 ±Gô°TE’G Gòg πª°ûjh ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh »∏ã‡ ±Gô°TEG áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G πÑ≤J ¿CG       -4

 ≈∏Y á¶aÉëŸG CGóÑÃ ∫ÓNE’G ¿hO ¬dGƒMCGá©HÉàeh ájÉYôdG π πØ£dG á∏HÉ≤eh Iô°SC’G ∫õæe IQÉjR

.á°UÉÿG IÉ«◊G áeôM

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≥jôW øY πØ£dG ¿hDƒ°T ‘ ∫É°üJ’G ¿ƒµj ¿CÉH áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G ó¡©àJ ¿CG       -5

.ôNBG ¢üî°T …CG ¤EG hCG GóLh ¿EG ÉªgóMCG hCG ¬jódGƒd kÉàbDƒe ƒdh ¬ª«∏°ùJ É¡«∏Y ô¶ëjh ,á«YÉªàL’G

 á«YÉªàL’G É¡àdÉM ‘ Ò«¨J πc øY kGQƒa á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh QÉ£NEÉH á∏jóÑdG Iô°SC’G Ωõà∏J ¿CG       -6

 ¬bÉ◊EG hCG πªY ‘ ¬∏«¨°ûJ πãe ájÉYôdG π πØ£dG ±hôX ≈∏Y CGô£j Ò«¨J πµHh É¡àeÉbEG π ‘ hCG

.IÉàØdG êGhR hCG ¬JÉah hCG ¬Hhôg hCG á°SQóÃ

 hCG ájÉYôdG π πØ£dG áÑë°üH-áµ∏ªŸG êQÉN ¤EG ôØ°ùdG Ωó©H áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G Ωõà∏J ¿CG       -7

.á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G á≤aGƒÃ ’EG-¬fhóH

 hCG ¿É°†àM’G ≈∏Y áØ∏àîŸG ±ô°üdG ¬LhCÉH á≤∏©àŸG ájOÉŸG ÖfGƒ÷G á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤ƒàJ  12/7

.∂dòd áª¶æŸG äÉª«∏©àdGh íFGƒ∏dGh áª¶fC’G Ö°ùM É¡aÉ≤jEG hCG áªFGódG hCG áàbDƒŸG ádÉØµdG

 Éªc πHÉ≤e Ò¨H ájÉYôdG π πØ£∏d ájÉYôdG äÉÑLGƒH Ωƒ≤J ¿CG áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG Iô°SCÓd Rƒéj  13/7

 ¿CG É¡d Éªc ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMCG √ô≤J …òdG Qó≤dG É¡cÓeCG øe ¬Ñ¡J hCG ¬d »°UƒJ ¿CG É¡d ≥ëj

 √òg áaÉ°VEG IQGRƒdG ≈∏Yh ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd kÉjQhO º∏°ùJh ájÉYôdG π πØ£∏d ≠dÉÑe ôNóJ

 ó©H ’EG áYOƒŸG ≠dÉÑŸG øe ±ô°üdG Rƒéj ’h ¬H ¢UÉÿG ÒaƒàdG ¥hóæ°U ‘ πØ£dG ÜÉ°ùM ¤EG ≠dÉÑŸG

.á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ‘ á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe ÉgOÉªàYGh ∂dòd IQÈŸG ÜÉÑ°SC’G ìÉ°†jEG

 â°†àbG GPEG iôNCG ¤EG á«YÉªàLG á°ù°SDƒe øe hCG iôNCG ¤EG Iô°SCG øe ájÉYôdG π πØ£dG π≤f Rƒéj  14/7

 IQGRh iód É¡H ∫ƒª©ŸG äÉª«∏©àdGh íFGƒ∏dGh áª¶fC’G ¬H »°†≤J Ée Ö°ùëHh ∂dP ¬àjÉªM hCG ¬àë∏°üe

.á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 á∏jóÑdG hCG áæ°VÉ◊G ô°SC’Gh ájÒÿG hCG á«∏gC’G hCG á«eƒµ◊G á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe Ωƒ≤J  15/7

.É¡à©HÉàeh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ±Gô°TEG â– AGƒjE’Gh á∏eÉµdG ájÉYôdG Ëó≤àH

 ™e É¡∏eÉ©J óæY á∏jóÑdG hCG áæ°VÉ◊G ô°SC’Gh É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe Ωõà∏J 16 /7

 AGòjE’G øe ájÉª◊G ΩÉ¶fh ájò«ØæàdG ¬àëF’h πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶f ΩÉµMCÉH ájÉYô∏d ÚLÉàëŸG ∫ÉØWC’G

.ábÓ©dG äGP iôNC’G áª¶fC’Gh á«°SÉ°SC’G á«YÉªàL’G äƒ«ÑdG áëF’h ájò«ØæàdG ¬àëF’h

ådÉãdG π°üØdG
المحظورات المتصلة بحماية الطفل

المادة الثامنة:
دون ا�خالل بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل 

قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال 
قد تضر بسالمته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه 

في ا�عمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
 ácQÉ°ûŸGh ¬æ°ùd áÑ°SÉæŸG ΩÉªéà°S’G á£°ûfCGh ÜÉ©dC’G ádhGõeh ,ÆGôØdG âbhh áMGôdG ‘ ≥◊G πØ£∏d    1/8

.áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ ájôëH

 πãÁ ¿CG hCG kGÒ£N ¿ƒµj ¿CG íLôj πªY …CG AGOCG øeh …OÉ°üàb’G ∫Ó¨à°S’G øe ¬àjÉªM ‘ ≥◊G πØ£∏d     2/8

.»YÉªàL’G hCG ,…ƒæ©ŸG hCG ,»∏≤©dG hCG ,ÊóÑdG √ƒªæH hCG ¬àë°üH kGQÉ°V ¿ƒµj ¿CG hCG ,¬ª«∏©àd ábÉYEG

 ‘ á∏eÉc áæ°S Iô°ûY ¢ùªN ø°S ¬Zƒ∏H πÑb πØ£dG π«¨°ûJ ô¶ëj πª©dG ΩÉ¶f ¬«∏Y ¢üæj Ée IÉYGôe ™e     3/8

 ábÉ°ûdG ÒZh ájOÉ©dG ∫ÉªYC’G ¢†©H ≈∏Y ¬ÑjQóJ π«¨°ûàdG π«Ñb øe ó©j ’h ΩÉ©dG hCG ¢UÉÿG ´É£≤dG

.É¡ªµM ‘ Ée hCG Iô°SC’G ¥É£f ‘ ¬à°SGQO ≈∏Y ¬àÑXGƒÃ πîJ ’h  √ƒ‰ hCG ¬àë°üH ô°†J ’ »àdGh

 øjòdG ∫ÉØWC’G πªY hCG π«¨°ûàH íª°ùj ¿CG πª©dG ôjRƒd Rƒéj (3-8) Iô≤ØdG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e     4/8

 hCG ºgƒ‰ hCG º¡àë°üH IQÉ°V ¿ƒµJ ’CG •ô°ûH áØ«ØN ∫ÉªYCG ‘ áæ°S 15-13 ÚH Ée ºgQÉªYCG ìhGÎJ

 ≈∏Y º¡JQób ∞©°†J hCG ,»æ¡ŸG ÖjQóàdG hCG ¬«LƒàdG èeGôH ‘ º¡cGô°TEGh á°SQóŸG ‘ º¡àÑXGƒe π£©J

.¬fƒ≤∏àj …òdG º«∏©àdG øe IOÉØà°S’G

 •hô°ûdG ójó–h áæ°S Iô°ûY ¢ùªN øY √ôªY ójõj …òdG πØ£dG πªY äÉYÉ°ùd Ö°SÉæe ΩÉ¶f ™°Vh Öéj    5/8

 π∏îàJ ¿CG Öéjh Ωƒ«dG ‘ äÉYÉ°S â°S øe ÌcCG πØ£dG π«¨°ûJ Rƒéj ’h ¬∏ªY ±hô¶d ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG

 √òg OóëàJh IóMGh áYÉ°S øY É¡Yƒª› ‘ π≤J ’ áMGôdGh ΩÉ©£dG ∫hÉæàd ÌcCG hCG IÎa πª©dG äÉYÉ°S

.á∏°üàe äÉYÉ°S ™HQCG øe ÌcCG πØ£dG π¨à°ûj ’ å«ëH äGÎØdG hCG IÎØdG

 …òdG πª©dG ≈∏Y ¬JQóbh á«ë°üdG ¬à«∏gCG øe ócCÉà∏d πª©dÉH ¬bÉ◊EG πÑb πØ£∏d »Ñ£dG ¢üëØdG iôéj     6/8

 πª©dG ÖÑ°ùj ’CG Öéj ∫GƒMC’G ™«ªL ≈ah ,áæ°S πc πbC’G ≈∏Y Iôe kÉjQhO ¢üëØdG OÉ©jh ,¬H ≥ëà∏«°S

 ¬JGQób á«ªæJh íjhÎdGh º«∏©àdG ‘ ¬à°Uôa øe ¬eôëj hCG ,πØ£∏d á«°ùØf hCG á«fóH kGQGô°VCG hCG kÉe’BG

.¬∏ªY IÎa ∫ÓN áæ¡ŸG QGô°VCG øe ¬àjÉªMh ¬«∏Y ÚeCÉàdÉH πª©dG ÖMÉ°U Ωõ∏jh ,¬ÑgGƒeh

 äÓ£©dG hCG á«YƒÑ°SC’G áMGôdG ΩÉjCG ‘ º¡∏«¨°ûJ hCG á«aÉ°VEG πªY äÉYÉ°S ∫ÉØWC’G π«¨°ûJ ô¶ëj     7/8

 Iô°ûY »àæKG øY π≤J ’ π«∏dG øe IÎa AÉæKCG ∫ÉØWC’G π«¨°ûJ Rƒéj’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h ,á«ª°SôdG

.πª©dG ôjRh ÉgOóëj »àdG ä’É◊G ‘ ’EG á«dÉààe áYÉ°S

 ¿CG ,É¡H ΩÉ«≤dG ±hôX hCG É¡à©«ÑW ºµëH ,øµÁ »àdG ∫ÉªYC’G ´GƒfCG øe q m…CG ‘ πØ£dG π«¨°ûJ ô¶ëj     8/8

 ∫Éµ°TCG CGƒ°SCG ‘ πØW …CG π«¨°ûJ ¢UÉN πµ°ûH ô¶ëjh ,ô£î∏d ¬bÓNCG hCG ¬àeÓ°S hCG πØ£dG áë°U ¢Vq pô© oJ

.ábÓ©dG äGP á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ‘ áa q nô©ŸG ∫ÉØWC’G πªY

.πØ£dG IQƒ°U É¡«∏Y ≥°ü∏Jh ¬jód πª©j ¬fCG âÑãJ ábÉ£H ¬ëæÃ kÓØW Ωóîà°ùj πªY ÖMÉ°U πc Ωõà∏j      9/8

 ∫ÉØWC’G øe ¬jód Ú∏eÉ©dG ™«ªL ø°S âÑãJ »àdG á«ª°SôdG ≥FÉKƒdÉH πª©dG ô≤Ã πª©dG ÖMÉ°U ßØàëj  10/8

 ∫ÉØWC’G ø°S øe ócCÉàdG øY k’hDƒ°ùe πª©dG ÖMÉ°U Èà©jh ,Ö∏£dG óæY É¡eó≤jh ,á«ë°üdG º¡JQó≤eh

 .¬jód Ú∏eÉ©dG

 ≈∏Y Ú∏eÉ©dG ∫ÉØWC’G ÜQójh á«æ¡ŸG áeÓ°ùdGh áë°üdG äÉWÉ«àMG ™«ªL πª©dG ÖMÉ°U ôaƒj  11/8

.É¡eGóîà°SG

 ádÉM ‘h ,»µæÑdG ¬HÉ°ùM ‘ ¬≤ëà°ùj É‡ ∂dP ÒZh ¬JCÉaÉµe hCG πØ£dG ôLCG ´Oƒj ¿CG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y  12/8

 áaô©Ãh ¬°ùØf πØ£dG ¤EG ∂dP ÒZ hCG ICÉaÉµŸG hCG ôLC’G º«∏°ùJ ºà«a πØ£∏d »µæH ÜÉ°ùM OƒLh Qò©J

.¬jódGh óMCG

 áæeBG áŸÉ°ùe áÄ°ûæJ ¬àÄ°ûæJh πØ£dG IÉ«M ≈∏Y á¶aÉëŸG ájƒdhCG ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™«ªL πØµJ  13/8

 ‘ ¬bƒ≤M ΩGÎMG πØµJh ,á«Hô◊G ∫ÉªYC’G ‘ ¬WGôîfG ΩóY ¿Éª°Vh ,áë∏°ùŸG äÉYGõædG øY Ió«©H

 πc áÑbÉ©eh á≤MÓŸ ÒHGóàdG áaÉc òîàJh ,áë∏°ùŸG äÉYGõædGh Ühô◊Gh çQGƒµdGh ÇQGƒ£dG ä’ÉM

.á«fÉ°ùfE’G ó°V ºFGô÷G øe hCG á«YÉª÷G IOÉHE’G hCG Üô◊G ºFGôL øe áÁôL πØ£dG ≥M ‘ ÖµJôj øe

 ácQÉ°ûe ΩóY ¿Éª°†d kÉ«∏ªY áæµªŸG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJG ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™«ªL πª©J  14/8

 ¿hO ¢üî°T …CG ó«æŒ ô¶ëjh ,Üô◊G ‘ Gô°TÉÑe kÉcGÎ°TG Iô°ûY áæeÉãdG ø°S ¿hO øjòdG ¢UÉî°TC’G

 Ú©°VÉÿG áª¶fC’G ∂dP ÒZ ≈∏Y ¢üæJ ⁄Ée ,É¡ªµM ‘ Ée hCG ájôµ°ù©dG äGƒ≤dG ‘ Iô°ûY áæeÉãdG ø°S

.É¡d

.äÉª«∏©àdGh áª¶fCÓd áØdÉîŸG äGÒ°ùŸGh äÉ©ªéàdG ‘ ∫ÉØWC’G ∫Ó¨à°SG ô¶ëj 15/8

المادة التاسعة:
يحظر استغالل الطفل جنسيًا، أو تعريضه �شكال االستغالل 

الجنسي، أو المتاجرة به في ا�جرام أو التسول.
 ¢UÉN ¬LƒHh ,»°ùæ÷G ∫Ó¨à°S’G ∫Éµ°TCG ™«ªL øe πØ£dG ájÉªM ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J    1/9

 ‘ ¬dÓ¨à°SG hCG πØ£dG ΩGóîà°SG hCG ,´hô°ûe ÒZ »°ùæL •É°ûf …CG »WÉ©J ≈∏Y ¬gGôcEG hCG ¬∏ªM

 πØ£∏d »°ùæ÷G ∫Ó¨à°S’G π«Ñb øe qó©jh ,áYhô°ûŸG ÒZ á«°ùæ÷G äÉ°SQÉªŸG øe ÉgÒZ hCG IQÉYódG

 ÒZ hCG Iô°TÉÑe á≤jô£Hh πHÉ≤e ¿hóH hCG πHÉ≤Ã AGƒ°S IQÉYódG ∫ÉªYC’ ¬°†jô©J ;≈ãfCG hCG ¿Éc kGôcP

.Iô°TÉÑe

.IôYGódG OGƒŸGh ¢Vhô©dG ‘ ¬dÓ¨à°SG hCG πØ£dG ΩGóîà°SG ô¶ëj    2/9

 ™«H hCG º¡©«H hCG ∫ÉØWC’G ±É£àNG ™æŸ áªFÓŸG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJG ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J    3/9

.∫ƒ°ùàdG ‘ º¡eGóîà°SG hCG,∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH hCG ¢VGôZC’G øe ¢VôZ …C’ º¡H QÉŒ’G hCG º¡FÉ°†YCG

 Ö°ü©àdG QÉµaCG ´QR ∂dP ‘ ÉÃ º¶æŸG ÒZh º¶æŸG ΩGôLE’G ∫Éµ°TCG ∞∏à ‘ πØ£dG ∫Ó¨à°SG ô¶ëj    4/9

.ÜÉgQE’G hCG ™jhÎdGh ∞æ©dG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ¬°†jô– hCG ,¬«a á«gGôµdGh

المادة العاشرة:
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو 

المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من ا�شكال.
 ájQGOE’G ÒHGóàdG ∂dP ‘ ÉÃ ,áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG ™«ªLPÉîJG ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J  1/10

 IôKDƒŸG OGƒŸGh IQóîŸG OGƒª∏d ´hô°ûŸG ÒZ ΩGóîà°S’G øe ∫ÉØWC’G ájÉbƒd ,ájƒHÎdGh á«YÉªàL’Gh

.á∏°üdG äGP á«dhódG äGógÉ©ŸGh á«∏NGódG áª¶fC’G ‘ äO q pó oM ÉªÑ°ùM ,π≤©dG ≈∏Y

 êÉàfEG ‘ ∫ÉØWC’G ΩGóîà°SG ™æŸ á∏«ØµdG äGAGôLE’Gh  ÒHGóàdG PÉîJG ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J  2/10

.É¡H QÉŒ’G hCG á«∏≤©dG äGôKDƒŸG hCG IQóîŸG OGƒŸG

 ∂dP ‘ ÉÃ Qƒ°üdG øe IQƒ°U …CÉH πØ£dÉH QGô°VE’G ΩóY ¿Éª°†d áeRÓdG á«FÉbƒdG πÑ°ùdG PÉîJG Öéj  3/10

.∂dP ÒZ hCG á«ÑW hCG á«ª«∏©J ÜÉÑ°SC’ á«∏≤©dG äGôKDƒŸG hCG IQóîŸG OGƒª∏d ´hô°ûŸG ΩGóîà°S’G ádÉM

المادة الحادية عشرة:
 Ωóîà°ùj ¿CG ô¶ëj ∂dòch ,¬àeÓ°ùH ô°†J »àdG OGƒŸG øe √ÒZh ¬JÉ≤à°ûeh ≠ÑàdG πØ£∏d ´ÉÑj ¿CG ô¶ëj       -1

.É¡d ájÉYódG hCG É¡©«H hCG É¡LÉàfEG øcÉeCG hCG É¡FGô°T ‘

 äGhOCG øe IGOCG …CG hCG ôFÉé°S áÄ«g ≈∏Y á©æ°üŸG iƒ∏◊G hCG πØ£dG ÜÉ©dCG ™«Hh OGÒà°SG ô¶ëj       -2

.ÚNóàdG

.√OƒLh AÉæKCG ÚNóàdG ∂dòc ô¶ëjh ,ÚNóàdG ≈∏Y πØ£dG ™é°ûJ »àdG ógÉ°ûŸG ¢VôY ô¶ëj      -3

 AGƒ°S ¬JÉ≤à°ûe øe …CG hCG ≠ÑàdG ∫ÉØWC’G ™«H É¡«a Ú∏eÉ©dGh ájQÉéàdG äÓëŸG ÜÉë°UCG ≈∏Y ô¶ëj  1/11

.√Ò¨d ΩCG ¬°ùØæd πØ£dG ¬jÎ°û«°S ¿ÉcCG

 √ò¡d …Î°ûŸG ¿CG øe ócCÉàdG- á«eÉ¶ædG ádAÉ°ùŸG á∏FÉW â–- É¡«a Ú∏eÉ©dGh äÓëŸG ÜÉë°UCG ≈∏Y   2/11

.kÓØW ¢ù«d OGƒŸG

 ¬JÉ≤à°ûeh ≠ÑàdG ™«H ™æÃ É¡eGõàdG ióe áÑbGôe äÓëŸG √òg øY ádhDƒ°ùŸG á«HÉbôdG äÉ¡÷G ≈∏Y   3/11

 hCG ∫ÉØWC’G Ö©d øe Égƒ∏N ¿Éª°†d ájQhO áØ°üH ájQÉéàdG ∫ÉëŸG ≈∏Y ¢û«àØàdÉH Ωƒ≤J Éªc ,∫ÉØWCÓd

.iôNC’G ÚNóàdG äGhOCG øe IGOCG …CG hCG ôFÉé°S áÄ«g ≈∏Y á©æ°üŸG iƒ∏◊G

 ΩGóîà°SG á«fhÎµd’G ™bGƒŸGh á«FôŸGh áYƒª°ùŸGh IAhô≤ŸG áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ô¶ëj     4/11

.¬àë°U hCG ¬àeÓ°ùH ô°†J iôNCG OGƒe …CG hCG ¬JÉ≤à°ûe øe …CG hCG ≠ÑàdG ™«Ñd ájÉYódG ‘ ∫ÉØWC’G

 ¢VôY á«fhÎµd’G ™bGƒŸGh á«FôŸGh áYƒª°ùŸGh IAhô≤ŸG áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ô¶ëj    5/11

.∂dP ¬d QÈJ hCG ÚNóàdG ≈∏Y πØ£dG ™é°ûJ »àdG ógÉ°ûŸG

 á°UÉÿG hCG áeÉ©dG øcÉeC’G hCG á°SQóŸG hCG ∫õæŸG ‘ AGƒ°S ¬©e Ú∏eÉ©àŸG øe …CGh πØ£dG AÉHôbCG ≈∏Y   6/11

.√OƒLh AÉæKCG ÚNóàdG øY ´Éæàe’G

 iƒ∏◊G hCG πØ£dG ÜÉ©dCG ™«Hh OGÒà°SG ™æÃ ∑QÉª÷G áë∏°üeh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh Ωƒ≤J    7/11

 á«Hô©dG áµ∏ªª∏d É¡dƒNO ΩóY øª°†j ÉÃh ÚNóàdG äGhOCG øe IGOCG …CG hCG ôFÉé°S áÄ«g ≈∏Y á©æ°üŸG

.ájOƒ©°ùdG

المادة الثانية عشرة:
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو 
مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما 

يزين له سلوكًا مخالفًا �حكام الشريعة ا�سالمية أو النظام 
العام أو ا�داب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على 

االنحراف.
 IRÉ«M hCG ¢VôY hCG ô°ûf hCG êÉàfEG á°UÉN ΩCG áeÉY âfÉcCG AGƒ°S á∏°üdG äGP äÉ¡÷G ™«ªL ≈∏Y ô¶ëj    1/12

 ™é°ûj hCG ºgÉ°ùj ÉÃ ÉgÒãj hCG ¬JõjôZ ÖWÉîj πØ£∏d ¬Lƒe ´ƒª°ùe hCG »Fôe hCG ´ƒÑ£e ∞æ°üe …CG

.áeÉ©dG ÜGOB’G hCG á«Yô°ûdG ΩÉµMC’G áØdÉ ≈∏Y

 ¿Éª°†d πØ£∏d ¬LƒŸG Ahô≤ŸGh ´ƒª°ùŸGh »FôŸG »eÓYE’G êÉàfE’G áÑbGôÃ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J    2/12

.áeÉ©dG ÜGOB’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh ájQÉ°ùdG áª¶fC’Gh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’ ¬JÉYGôe

 hCG »FôŸG hCG ´ƒÑ£ŸG ∞æ°üŸG É¡eóîj »àdG ájôª©dG áÄØdG ójó– πØ£dÉH ≈æ©J »àdG äÉ¡÷G ≈∏Y    3/12

.¬aGôëfG ΩóY ≈∏Y óYÉ°ùjh πØ£∏d »∏≤©dGh …ôµØdG ƒªædG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ ´ƒª°ùŸG

 OGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸGh èeGÈdG ô°ûf ≈∏Y áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh É¡«a ÉÃ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J    4/12

.πØ£∏d á«ª«∏©àdGh ájƒHÎdGh ájôµØdGh á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G á©ØæŸG äGP

 ÇOÉÑe ™°Vh ™«é°ûJh Égô°ûfh Ió«ØŸG ∫ÉØWC’G Öàc êÉàfEG ™«é°ûJ ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J    5/12

.¬àë°Uh ¬à«HÎH ô°†J »àdG OGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸG øe πØ£dG ájÉbƒd áªFÓe á«¡«LƒJ

 ±ó¡à°ùJ πØ£∏d á¡Lƒe ájRÉØ∏J èeGôH êÉàfEG ≈∏Y »eÓYE’G êÉàfE’ÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™é°ûJ    6/12

.¬jód áæWGƒŸG º«b ≥ q pª©Jh áª«∏°S ájôµah á«eÓ°SEG áÄ°ûæJ ¬àÄ°ûæJh ¬à«HôJ õjõ©J

المادة الثالثة عشرة:
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو 

الترفيهية التي تعرض سالمته أو صحته للخطر.
 äÉbÉÑ°ùdG ‘ ácQÉ°ûŸG óæY πØ£dG áeÓ°S ¿Éª°†d áeRÓdG ÒHGóàdG PÉîJÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J    1/13

.ô£î∏d ¬àë°U hCG ¬àeÓ°S ¢Vô©J ΩóY øª°†j ÉÃ á«¡«aÎdG hCG á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædGh

 ¬àeÓ°S ¢Vô©J »àdG á«¡«aÎdG hCG á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædGh äÉbÉÑ°ùdG ‘ πØ£dG ácQÉ°ûÃ ìÉª°ùdG ô¶ëj    2/13

.É¡ªµM ‘ Ée hCG øé¡dG äÉbÉÑ°ùc ô£î∏d ¬àë°U hCG

 äÉbhCG ‘ ÜÉ©dCÓd ∫ÉØWC’G á°SQÉªŸ ¬æeBGh áÑ°SÉæe øcÉeCG ÒaƒàH á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸG Ωƒ≤J    3/13

.ºgQÉªYCG ™e Ö°SÉæàj ÉÃh º¡ZGôa

 á°ü°üîŸG øcÉeC’G ‘ ájOÉ°TQE’G äÉª«∏©àdG ™°VƒH á°UÉÿGh áeÉ©dG ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J    4/13
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
.AGòjEÓd ¢Vô©àdG øe ¬àeÓ°S πØµj ÉÃ πØ£∏d á«¡«aÎdGh á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG á°SQÉªŸ

 hCG á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædGh äÉbÉÑ°ùdG ‘ ¬àcQÉ°ûe óæY πØ£∏d ≠dÉH ≥ paGô oe hCG ÖbGô oe ÒaƒJ Öéj    5/13

.ô£î∏d ¬°Vô©J hCG ¬àeÓ°ùH ô°†J ’ »àdG á«¡«aÎdG

.É¡æe ∫ÉØWC’G •ƒ≤°S ™æŸ ,áLÉ◊G óæY iôNC’G ÜÉ©dC’Gh í«LGôŸG óYÉ≤Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG ÒaƒJ Ωõ∏j    6/13

 á©ØJôŸG ÜÉ©dC’G ≈∏Y áÑ°SÉæe õLGƒM ™°VƒH á«¡«aÎdG øcÉeC’G ôeCG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh ∑ÓŸG Ωõà∏j    7/13

.É¡æe ∫ÉØWC’G •ƒ≤°S ΩóY ¿Éª°†d

 ΩGóîà°SG øY áŒÉædG çOGƒ◊G á¡LGƒe á«Ø«c ≈∏Y á«¡«aÎdG øcÉeC’G ‘ Ú∏eÉ©dG ÖjQóJ Öéj    8/13

.øcÉeC’G √òg ‘ áeÓ°ùdGh øeC’G äÉÑ∏£àe ™e πeÉ©àdGh ,∫ÉØWC’G ÖYÓeh ÜÉ©dCG

 áÑ©d πc ÖfÉéH áMƒd â q nÑã oJh ,É¡eóîà°ùj …òdG πØ£dG äGQóbh ôªY ™e ÜÉ©dC’G Ö°SÉæàJ ¿CG »¨Ñæj    9/13

 ájQhô°V äÉeƒ∏©e …CGh  óMGh  âbh ‘ É¡eGóîà°S’ OóëŸG Oó©dGh É¡d Ö°SÉæŸG ø q°ùdG ìÉ°†jE’

.øµeCG Éª∏c Ö©∏dG á≤jôW áMƒ∏dG í°VƒJ Éªc,iôNCG

 ‘ ¬©°Vhh ∫ÉØWC’G ÉgOÉJôj »àdG ¬«aÎdG øcÉeCGh ÖYÓŸG ‘ á«dhC’G äÉaÉ©°SEÓd ¥hóæ°U ÒaƒJ Ωõ∏j  10/13

.áWô°ûdG hCG ±É©°SE’ÉH ∫É°üJÓd ∞JÉg OƒLh π«¡°ùJ ™e,¬«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj ¿Éµe

 ÖfGƒL ≈∏Y á«aÉ°VE’G äÓé©dÉc ¿ÉeC’G äÉ q n«dÉªµH-øµeCG Éª∏c- áª q nYóe πØ£dG ÜÉ©dCG ¿ƒµJ ¿CG »¨Ñæj  11/13

.´GƒcC’Gh ÖcôdG äÉ«eÉMh ¢SCGôdG IPƒNh äÉLG q nQódG

 AGƒ°S ¬«aÎdG øcÉeCGh ÖYÓŸG ¤EG ∫ÉØWC’G ∫ƒ°Uh áeÓ°ùd áæeBG ôHÉ©eh ¥ôW OÉéjEG IÉYGôe Öéj  12/13

 äÉÑÑ°ùeh ájQhôŸG ácô◊G øY kGó«©H Ö©∏ŸG ™bƒe ¿ƒµj ¿CGh ,äÉLG q nQódG ΩGóîà°SÉH hCG kÉ«°ûe

.çOGƒ◊G

 ¢SQGóŸGh AÉ«MC’G ‘ º¡¡«aôJ øcÉeCGh ∫ÉØWC’G ÖYÓe AÉ°ûfEG ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™é°ûJ  13/13

.º¡fhDƒ°ûH á«æ©ŸG õcGôŸGh

 π≤J øjòdG ∫ÉØWC’G πÑb øe ΩÉ©dG ≥jô£dG ‘ ∫ÉØWCÓd á°ü°üîŸG ÜƒcôdG äÉLG q nQO IOÉ«b Rƒéj ’  14/13

 ∂dP øY ºéæj ÉªY k’hDƒ°ùe ¬àjÉYôH Ωƒ≤j øe hCG πØ£dG ôeCG ‹h ¿ƒµjh áæ°S Iô°ûY »àæKG øY ºgQÉªYCG

.QGô°VCG øe

 áæ°S Iô°ûY »àæKG øY √ôªY π≤j øŸ ÉgÒLCÉJ ∫ÉØWCÓd á°ü°üîŸG ÜƒcôdG äÉLGQO …ôLDƒŸ Rƒéj’  15/13

.¬°ùØf πØ£∏dh Ò¨∏d QGô°VCG øe ∂dP øY ºéæj ÉªY ÚdhDƒ°ùe GƒfÉc ’EGh

المادة الرابعة عشرة:
دون ا�خالل بما تقضي به ا�نظمة ا�خرى، يحظر القيام بأي 

تدخل أو إجراء طبي للجنين إال لمصلحة أو ضرورة طبية.
 ΩÉµMCG √Qô≤J Ée ≥ah ,á«ÑW IQhô°V hCG áë∏°üŸ ’EG Úæé∏d »ÑW AGôLEG hCG πNóJ …CÉH ΩÉ«≤dG ô¶ëj     1/14

.º≤©dG êÓYh áæLC’Gh ÜÉ°üNE’G äGóMh ΩÉ¶fh ájò«ØæàdG ¬àëF’h á«ë°üdG ø¡ŸG ΩÉ¶f

 Úæ÷G ájÉYQ øª°†j ÉÃ πeÉ◊G ΩCÓd IófÉ°ùŸGh ºYódG Ëó≤àH ábÓ©dG äGP á«ë°üdG äÉ¡÷G Ωƒ≤J    2/14

.Égó©Hh É¡FÉæKCGh IO’ƒdG πÑb ¢VGôeC’G øe ¬àjÉbhh

™HGôdG π°üØdG
حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

المادة الخامسة عشرة:
 á«dÉŸG Éª¡JÉfÉµeEG OhóM ‘ ÚdhDƒ°ùe -¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG ,ÉªgóMCG hCG – πØ£dG GódGh ó©j           -1

.∫ÉªgE’Gh AGòjE’G øe ¬àjÉªMh ,¬d ájÉYôdG ÒaƒJ ≈∏Y πª©dGh ,¬bƒ≤M ¿Éª°Vh ¬à«HôJ øY Éª¡JGQóbh

 -¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG– πØ£dG …ódGh ΩGõàdG ¿Éª°†d áeRÓdG ÒHGóàdG ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJ          -2

.∫ÉªgE’Gh AGòjE’G øe ¬àjÉªMh ,¬bƒ≤M ßØMh ,¬gÉŒ Éª¡JÉ«dhDƒ°ùe πªëàj

 ¬àë∏°üe ¢†à≤J ⁄ Ée ,Éª¡æe …CÉH ∫É°üJ’Gh IQÉjõdG ≥M πØ£∏d øª°†j ,øjódGƒdG ∫É°üØfG ádÉM ‘           -3

.∂dP ÒZ

 áaô©e ‘ ≥◊G ¬dh É¡àjÉYQ » q p≤∏Jh áæeÉ°†àeh áµ°SÉªàe Iô°SCG ∞æc ‘ ¢û«©dG ‘ ≥◊G πØ£∏d     1/15

 äÉ«dhDƒ°ùe ÉªgÓc πØ£dG GódGh πªëàjh ,» q pæÑàdG ô¶ëjh ,ÉªgÒ¨d πØ£dG Ö°ùæj ¿CG Rƒéj ’h ,¬jódGh

-ádÉ◊G Ö°ùM- Éª¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG øjódGƒdG ≥JÉY ≈∏Y ™≤Jh √ƒ‰h πØ£dG á«HôJ øY ácÎ°ûe

 ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJh ,≈∏°†ØdG ¬◊É°üe IÉYGôeh √ƒ‰h πØ£dG á«HôJ øY ¤hC’G á«dhDƒ°ùŸG

 äÉ«dhDƒ°ùŸG πªëàH ¬àjÉYQ ≈∏Y Ωƒ≤j øe hCG πØ£dG …ódGh ΩGõàdG ¿Éª°†d áeRÓdG ÒHGóàdG πc

.π°†aC’G ¬LƒdG ≈∏Y ¬FÉ‰h ¬¡«LƒJh ¬àjÉYQh πØ£dG á«HôJ ‘ º¡H áWÉæŸG ácÎ°ûŸG äÉÑLGƒdGh

 π«¡°ùJh ¬«∏Y á≤ØædÉH ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG √ódGh Ωõà∏«a ¬jódGh óMCG áfÉ°†M ‘ πØ£dG OƒLh ádÉM ‘     2/15

-ΩÉ«≤dG øY á«°SÉ°SC’G á«dhDƒ°ùŸG πªëàjh á«JƒÑãdG ¬bGQhCG êGôîà°SGh ¬LÓYh ¬ª«©£Jh ¬ª«∏©J ôeCG

.πØ£dG ƒªæd áeRÓdG á«°û«©ŸG ±hô¶dG ÚeCÉàH -¬JGQóbh á«dÉŸG ¬JÉ«fÉµeEG OhóM ‘

 π°UGƒJ ¿Éª°†H ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωõà∏J ,áëFÓdG √òg øe (4/3) Iô≤ØdG ¬«∏Y â°üf Ée IÉYGôe ™e     3/15

 ™æÁ »FÉ°†b ºµM Qó°üj ⁄ Ée √GôcE’ÉH ¬jƒHCG øY ¬∏°üa Rƒéj ’h Éª¡JQÉjRh ¬jódGh ™e πØ£dG

 π°UGƒàdG πØ£dG ájÉªëH á°üàîŸG á¡÷G ™æ“ ¿CG âbDƒe πµ°ûH Rƒéjh ,∂dP øe ÉªgóMCG hCG Éª¡«∏c

 Qó°üj ≈àM ¬Ñjò©J hCG ¬FGòjEÉH kÉª¡àe ¿Éc GPEG Éª¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ¬jódGh øe …CGh πØ£dG ÚH ô°TÉÑŸG

.≈∏°†ØdG πØ£dG ídÉ°üŸ IÉYGôe ∂dòH »°VÉ≤dG ¿PCÉj hCG »FÉ°†b ºµM

 øe Éª¡æ«µªàd Éª¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG øjódGƒ∏d áªFÓŸG IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≈∏Y      4/15

.∫ÉØWC’G ájÉYQ äÉeóNh ≥aGôeh äÉ°ù°SDƒe ôjƒ£J ádÉØc ∫ÓN øe πØ£dG á«HôJ äÉ«dhDƒ°ùÃ ´Ó£°V’G

 äBÉ°ûæŸG ‘ ádƒØ£dG ájÉYQ ≥aGôeh äÉeóN Òaƒàd áeRÓdG ÒHGóàdG πc ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJ      5/15

.πØ£dG IódGh É¡«a πª©J »àdG

 ¿Éª°†dG äÉeóîH ´ÉØàf’G ‘ Ò≤a πØW πc Iô°SCG ≥M ádÉØc ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J     6/15

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ΩÉ¶f ¬«∏Y ¢üæj Ée ≥ah äGóYÉ°ùŸGh äÉfÉYE’G íæe ∂dP ‘ ÉÃ »YÉªàL’G

 »∏≤©dGh ÊóÑdG √ƒªæd ºFÓe »°û«©e iƒà°ùe ‘ πØW πc ≥M ádÉØc ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J      7/15

.»YÉªàL’Gh …ƒæ©ŸGh

 ,kÉYô°T ¬eõ∏J ø‡ πØ£dG á≤Øf π«°ü– ádÉØµd áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG πc ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJ      8/15

.π°UGƒàeh ôªà°ùe πµ°ûH É¡«∏Y ¬dƒ°üM ¿Éª°Vh

 ®ÉØàM’G ‘ ≥◊G ÉªgóMCG øY hCG ¬jódGh øY π°üØæŸG πØ£∏d ,≈∏°†ØdG πØ£dG áë∏°üe IÉYGôe ™e     9/15

 ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©Jh ,áª¶àæe IQƒ°üH ¬jódGh Óc ™e Iô°TÉÑe ä’É°üJGh á«°üî°T äÉbÓ©H

 …CG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ RGƒL Ωó©H Éª¡dÉ°üØfG ádÉM ‘ ÉªgÒcòJh  ¬jódGh ™e πØ£dG π°UGƒJ ¿Éª°V ≈∏Y

.•ô°ûdG õcGôe ‘ πØ£dG ájDhQ ójó– ô¶ëjh ,πØ£dG ô¶f ‘ ôNBÓd Éª¡æe

 ôNB’G ÜC’G πÑb øe øjƒHC’G óMCG iód ¬JQÉjR hCG ¬àjDhQ hCG ¬JógÉ°ûeh ,áfÉ°†◊G ‘ ≥◊G πØ£∏d π nØµ oj 10/15

 IQÉjõdG ºµM ò«ØæJ ºà«a IQÉjõdG ¿Éµe ≈∏Y Éª¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG øjƒHC’G ¥ÉØJG ΩóY ádÉM ‘h IOó äÉbhCG ‘

 iôNC’G äÉ¡÷Gh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≈∏Yh ,∂dòd á°ü°üîŸG á«YÉªàL’G õcGôŸG ‘ ¿ƒ°†ëŸG πØ£∏d

 hCG É¡d á©HÉàdG äÉ«©ª÷G ‘ hCG É¡Yhôa ‘ …ô°SC’G AÉ≤∏d äGóMhh õcGôe AÉ°ûfEG ºYOh ™«é°ûJ ábÓ©dG äGP

.πØ£∏d »YÉªàL’Gh »°ùØædG ¿ÉeC’G ¿Éª°V πLCG øe É¡«∏Y áaô°ûŸG

 ¿ƒ°†ëŸG πØ£dG IOÉYEG ΩóY hCG,¬JQÉjõH ôNB’G √ódGh ΩÉ«b πØ£dG áfÉ°†M ≥M ¬d øe ¢†aQ ádÉM ‘  11/15

 ájÉªëH á°üàîŸG á¡é∏d Rƒé«a ,¬àjÉYQ ‘ ¿ƒµj ¿CG Öéj øŸ hCG ø°VÉë∏d ájDhôdG hCG IQÉjõdG ó©H

 ∫Éë«a ¬Øbƒe ≈∏Y ô°UCG ¿Éa ,∫Éãàe’ÉH ¬eGõdEG áWô°ûdG øe Ö∏£dG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH πØ£dG

 ò«ØæàdG ΩÉ¶f ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£Jh ∫Éãàe’ÉH ¬eGõdEÉH áÑdÉ£ª∏d ¢üàîŸG AÉ°†≤dG ¤EG

 hCG »FÉ°†b ºµëH ’EG ¬JódGh øe ™«°VôdG ´õf hCG òNCG Rƒéj ’ ∫GƒMC’G πc ‘h ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IQô≤ŸG

.»©£b π«dóH ¬d É¡Ñjò©J hCG É¡FGòjEG äƒÑK

المادة السادسة عشرة:
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع 

ا�جراءات التي تتخذ في شأنه وا�سراع في إنجازها، ومراعاة 
حاجاته العقلية، والنفسية، الجسدية، والتربوية، والتعليمية، 

بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
 »∏≤©dGh ÊóÑdG √ƒªæd ºFÓe »°û«©e iƒà°ùe ‘ πØW πc ≥M ádÉØc ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J    1/16

 ¬JÉLÉ«àMG ≈∏Y πØ£dG ∫ƒ°üM ióe áÑbGôe á£∏°S äÉ¡÷G √ò¡d ¿ƒµjh ,»YÉªàL’Gh …ƒæ©ŸGh

 á«∏°UC’G Iô°SC’G ‘ AGƒ°S á«ª«∏©àdG hCG ájƒHÎdG hCG á«°ùØædG hCG á«fóÑdG äÉLÉ«àM’G πãe áØ∏àîŸG

 »àdG øcÉeC’G øe ÉgÒZ hCG ¢SQGóŸG ‘ hCG á«YÉªàL’G ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe ‘ hCG á∏jóÑdG Iô°SC’G ‘ hCG

 ¿Éª°†d äGAGôLE’Gh ÒHGóàdG áaÉc ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJh ,πØ£dG É¡©e πeÉ©àj hCG ÉgOÉJôj

.áØ∏àîŸG ¬JÉLÉ«àMG ≈∏Y πØ£dG ∫ƒ°üM

 ≈∏Y ájƒdhC’G πØ£dG AÉ£YEG ≈∏Y ócDƒJ É¡«Hƒ°ùæŸ äÉª«∏©J QGó°UEG ≈∏Y ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πª©J     2/16

 ¿ƒµJh ,ÉgÒZh á«ª«∏©àdGh á«ë°üdGh ájQGOE’Gh á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’Gh äÓeÉ©ŸG ™«ªL ‘ √ÒZ

 kÉjCG ádƒØ£dÉH á≤∏©àŸG äGAGôLE’Gh äGQGô≤dG ™«ªL ‘ ájƒdhC’G ≈∏°†ØdG ¬◊É°üeh πØ£dG ájÉª◊

.Égô°TÉÑJ hCG ÉgQó°üJ »àdG á¡÷G âfÉc

 Qô°†dG ¬H ≥ë∏j ød kÉeÉY ô°ûY á«fÉªK øY √ôªY πb øe èjhõJ ¿CÉH ócCÉàdG êGhõdG ó≤Y ΩGôHEG πÑb Ωõ∏j    3 /16

.≈ãfCG hCG ¿Éc kGôcP ≈∏°†ØdG ¬◊É°üe ≥≤ëjh

 ¬fCÉ°T øe ¿ƒµj ±ô°üJ …CÉH Ωƒ≤j ¿CG πØ£dG ™e πeÉ©àj …QÉÑàYG ΩCG »©«ÑW ¢üî°T …CG ≈∏Yô¶ëj      4/16

 ‹h ≈∏Yh ,á«ª«∏©àdG hCG ájƒHÎdG hCG á«fóÑdG hCG á«°ùØædG hCG á«∏≤©dG πØ£dG äGQób ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒj ¿CG

 á«∏≤©dG ¬JÉLÉM »YGôj ’ πØ£dG ¬d ¢Vô©àj ±ô°üJ …CG øY ≠ q p∏Ñj ¿CG ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG πØ£dG ôeCG

 äÉ¡÷G ≈∏Yh ,¬àë∏°üe hCG ¬àë°U hCG ¬æ°S hCG á«ª«∏©àdG hCG ájƒHÎdG hCG ájó°ù÷G hCG á«°ùØædG hCG

 √òg øe çóëj Ée á÷É©Ÿ hCG ∂dP øe ájÉbƒ∏d áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG PÉîJG ¬°üîj Éª«a πc ábÓ©dG äGP

.äÉaô°üàdG

 á«JƒÑãdG ¥GQhC’G ¿CÉ°ûH á«dÉµ°TEG ∑Éæg ¿Éc GPEGh ,¬àjƒg âÑãj Ée ≈∏Y πØ£dG ∫ƒ°üM ÒNCÉJ Rƒéj ’      5/16

.iôNC’G ¥ƒ≤◊ÉH ™àªàdGh êÓ©dGh º«∏©àdG øe ¬æµÁ kÉJÉÑKEG ≈£©«a ÉªgóMC’ hCG ¬jódGƒd

 á©°VÉÿG äÉ«©ª÷G hCG äÉ°ù°SDƒŸG hCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ájÉYQ ‘ ¿ƒµj …òdG πØ£dG ø qµÁ      6/16

 êÓ©dGh º«∏©àdG ‘ ¬bƒ≤M øe á«JƒÑK kÉbGQhCG πªëj ’h áæ°VÉ◊G hCG á∏jóÑdG ô°SC’G hCG É¡aGô°TC’

.¬≤M øe πØ£dG ÚµªàH á«æ©ŸG á¡é∏d ¬Lƒj IQGRƒdG øe ÜÉ£N ÖLƒÃ iôNC’G ¥ƒ≤◊Gh

المادة السابعة عشرة:
على الجهات ذات العالقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية وا�صالح 
المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سالمته العقلية أو 

النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر االنحراف.
 ±Gôëf’G ô£N øe πØ£dG ájÉª◊ áeRÓdG äGAGôLE’Gh ÒHGóàdG áaÉc ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJ      1/17

 ô£ÿ lÉ°Vô©e πØ£dG ó©jh ô£î∏d ájƒHÎdG hCG ájó°ù÷G hCG á«°ùØædG hCG á«∏≤©dG ¬àeÓ°S ¢Vq pô© oj …òdG

:á«JB’G ∫GƒMC’G øe …CG ‘ ∂dPh ,¬d ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG áÄ°ûæàdG áeÓ°S Oó¡J ádÉM ‘ óLh GPEG ,±Gôëf’G

.ô£î∏d ¬JÉ«M hCG ¬àë°U hCG ¬bÓNCG hCG ¬æeCG ¢Vô©J GPEG          -1

 ¬°Vô©J ¿CG É¡fCÉ°T øe ÉgÒZ hCG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe hCG á°SQóŸG hCG Iô°SC’G ‘ ¬à«HôJ ±hôX âfÉc GPEG           -2

.Oô°ûàdG hCG ∫Ó¨à°S’G hCG ∞æ©dG hCG IAÉ°SEÓd hCG ∫ÉªgEÓd kÉ°Vô©e ¿Éc hCG ô£î∏d

 ¬d øe hCG ¬jódGh óMCG ájDhQ hCG áfÉ°†M ‘ á«FõL áØ°üH ƒdh ¬≤M øe Æƒ°ùe Ò¨H πØ£dG ΩôM GPEG           -3

.∂dP ‘ ≥◊G

 øY √ôeCG ‹ƒàe hCG Éª¡«∏îJ hCG ÉªgóMCG hCG ¬jódGh ó≤Ød ¢Vô©J hCG ¬«∏Y ¥ÉØfE’ÉH Ωõà∏ŸG ¬æY ≈∏îJ GPEG           -4

.¬∏Ñb á«dƒÄ°ùŸG

.»°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe πØ£dG Ωô oM GPEG          -5

 hCG ∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëà∏d ÉgÒZ hCG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe hCG á°SQóŸG hCG Iô°SC’G πNGO ¢Vô©J GPEG           -6

 ÒZ ∫Éª©à°S’G hCG ¢TôëàdG hCG …QÉéàdG ∫Ó¨à°S’G hCG á«MÉHE’G ∫ÉªYC’G hCG ÜGOBÓd á«aÉæŸG ∫ÉªYC’G

.á«∏≤©dG ¬àdÉM ≈∏Y IôKDƒŸG IQóîŸG OGƒŸG hCG äÉ«dƒëµ∏d ´hô°ûŸG

 ’ á«fGƒ∏¡H ÜÉ©dCÉH ΩÉ«≤dG hCG á¡aÉJ äÉeóN hCG ™∏°S ¢VôY ∫ƒ°ùàdG ∫ÉªYCG øe ó©jh , k’ƒ°ùàe óLh GPEG           -7

.∂dP ÒZh äÓª¡ŸGh äÓ°†ØdG ™ªL ¢SQÉe hCG ,¬æ°Sh Ö°SÉæàJ

.â«ÑŸG hCG áeÉbEÓd Ió©e ÒZ iôNCG øcÉeCG ‘ hCG äÉbô£dG ‘ IOÉY â«Ñj ¿Éc hCG ô≤à°ùe áeÉbEG π ¬d øµj ⁄ GPEG           -8

.IÒ°ùdG Aƒ°S º¡æY ô¡ oà°ToCG øjòdG hCG º¡«a ¬Ñà°ûŸG hCG ÚaôëæŸG §dÉN GPEG          -9
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 ‘ ¬eCG á£∏°S øe hCG √ôeCG ‹ƒàe hCG ¬«°Uh hCG ¬«dh hCG ¬«HCG á£∏°S øe kÉLQÉNh ∑ƒ∏°ùdG Å«°S ¿Éc GPEG        -10

.¬à«∏gCG ΩóY hCG ¬HÉ«Z hCG ¬«dh IÉah ádÉM

 .ø“Dƒe πFÉY ¬d øµj ⁄ hCG ¢û«©∏d áYhô°ûe á∏«°Sh πØ£∏d øª°†j øe ∑Éæg øµj ⁄ GPEG       -11

 QÉ«àN’G hCG ∑GQOE’G ≈∏Y ¬JQób ‘ ôKDƒj É‡ √ƒëf hCG »°ùØf hCG »∏≤Y hCG ÊóH ¢VôÃ lÉHÉ°üe ¿Éc GPEG        -12

.Ò¨dG áeÓ°S hCG ¬àeÓ°S ≈∏Y ∞©°†dG hCG ¢VôŸG Gòg øe ≈°ûîj å«ëH

 πØ£dG OƒLh ádÉM ‘ áÑ°SÉæŸG ìÓ°UE’Gh ájÉYôdG ÒHGóJ PÉîJG áYô°ùH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G Ωƒ≤J      2/17

 äÉ°ù°SDƒeh QhO hCG á∏jóH Iô°SCG hCG ¬Jô°SCG πNGO ¬àjÉYQ øª°†j ÉÃh á≤HÉ°ùdG ä’É◊G øe …CG ‘

.á°üàîŸG á«YÉªàL’G ájÉYôdG

المادة الثامنة عشرة:
على الجهات ذات العالقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من 

أجل ا�تي:
 Éª«a á°UÉîHh ,πØ£dG ¥ƒ≤ëH á«YƒàdGh »ë°üdG OÉ°TQE’Gh ájÉbƒdG ∫É› ‘ πYÉah AÉæH QhóH ΩÉ«≤dG           -1

 Qô°Vh çOGƒ◊G øe ¬àjÉbhh √ôµa áeÓ°Sh á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG ÉjGõeh ¬àjò¨Jh ¬àë°üH ≥∏©àj

.áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÈY ∂dPh ,¥ƒ≤M øe πØ£∏d Ée í«°VƒJh πª◊G AÉæKCG ¬JQƒ£N ¿É«Hh ÚNóàdG

.»ë°üdG OÉ°TQE’Gh ájÉbƒdG ∫É› ‘ πeÉµdG √QhóH Ωƒ≤«d á«°SQóŸG áë°üdG ΩÉ¶f ºYO          -2

.¬æ°ùd Ö°SÉæŸG º«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ πØ£dG ≥M ¿Éª°V          -3

.IÒ£ÿGh ájó©ŸG ¢VGôeC’ÉH πØ£dG áHÉ°UEG øe ájÉbƒdG          -4

.ÉgÒZh äÉÑcôŸG çOGƒM øe áŒÉædG äÉHÉ°UE’G øe πØ£dG ÚeCÉJ          -5

.»Ä«ÑdG çƒ∏àdG ô£N øe πØ£dG ájÉbh          -6

 ´QGƒ°ûdG ∫ÉØWCGh ,º¡«∏Y ´RÉæàŸG ∫ÉØWC’Éc ,áÑ©°U ±hôX ‘ ¿ƒ°û«©j øjòdG ∫ÉØWC’G IÉfÉ©e ™aQ           -7

.Ühô◊Gh çQGƒµdG ÉjÉë°Vh ,øjOô°ûŸGh

 áeRÓdG ÒHGóàdGh äGAGôLE’G áaÉc PÉîJÉH iôNC’G ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh áë°üdG IQGRh Ωƒ≤J      1/18

 ≥aGôŸG ÒaƒJ ∫ÓN øe ¬Zƒ∏H øµÁ »ë°U iƒà°ùe ≈∏YCÉH ™àªàdG øe ¬æ«µ“h oÉ«ë°U πØ£dG ájÉYôd

 øe πØW …CG Ωôëj q’CG ¿Éª°V ™e ,»ë°üdG º¡∏«gCÉJ IOÉYEGh ∫ÉØWC’G ¢VGôeCG êÓ©d áÑ°SÉæŸG á«ë°üdG

.á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN øe …CG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ¬≤M

 ódGƒd º∏°ùJh ¢üàîŸG »ë°üdG õcôŸÉH ¢UÉN πé°S ‘ É¡JÉfÉ«H πé°ùJ á«ë°U ábÉ£H πØW πµd ¿ƒµj      2/18

 ájÉYôdG õcGôe ‘ πØ£∏d »ÑW ¢üëa πc óæY á«ë°üdG ábÉ£ÑdG √òg Ëó≤J ºàjh √ôeCG ‹h hCG πØ£dG

 äÉª«©£àdG É¡H πé°ùJh ,πØ£∏d á«ë°üdG ádÉ◊G É¡H âÑãjh ,ÉgÒZhCG á«ë°üdG äGóMƒdG hCG á«dhC’G

.É¡îjQGƒJh πØ£∏d iôŒ »àdG

 á∏MôŸG ‘ á°SQóŸÉH πØ£dG ¥ÉëàdG ¥GQhCG ™e äÉª«©£àdG É¡H ¿hóŸG á«ë°üdG ábÉ£ÑdG ≥aôJ      3/18

 ≈∏Y CGô£j Éeh πØ£dG ≈∏Y …QhódG »Ñ£dG ¢üëØdG èFÉàf π«é°ùJ ¢Vô¨H- ∂dP øµeCG Éª∏c- á«FGóàH’G

.»°SQóŸG ∞∏ŸÉH ßØ– ¿CG ≈∏Y äÉHÉ°UEG hCG ¢VGôeCG øe á«ë°üdG ¬àdÉM

 ó«YGƒeh ¢SQGóŸG ∫ÉØWCG ≈∏Y …QhódG »Ñ£dG ¢üëØdG äGAGôLEG É¡æe QGô≤H á«ë°üdG äÉ¡÷G Oó–     4/18 

.∂dòd áª¶æŸG íFGƒ∏dGh äÉª«∏©à∏d kÉ≤ah ¬FGôLEG

 äGô°†ëà°ùŸGh ájòZC’G ¤EG á«FGòZ äÉaÉ°VEG …CG hCG á¶aÉM hCG áfƒ∏e OGƒe …CG áaÉ°VEG Rƒéj ’    5/18

.á°üàîŸG äÉ¡÷G øe Ióªà©ŸG äÉØ°UGƒŸGh •hô°û∏d á≤HÉ£e âfÉc GPEG ’EG ∫ÉØWC’G ájò¨àd á°ü°üîŸG

 ∫ƒ°ü◊Gh É¡∏«é°ùJ ó©H ’EG ∫ÉØWC’G ájò¨àd á°ü°üîŸG äGô°†ëà°ùŸGh ájòZC’G øY ¿ÓYE’G Rƒéj ’    6/18

.ΩC’G Ö«∏M πFGóH á°UÉNh á°üàîŸG äÉ¡÷G øe É¡dhGóàH ¢ü«NôJ ≈∏Y

 hCG ¢SQGóª∏d áÑ°SÉæe ÒZ ájòZCG ∫ƒNóH ìÉª°ùdG ΩóYá°üàîŸG á«ª«∏©àdG äÉ¡÷Gh ¢SQGóŸG ≈∏Y    7/18

 ójó– á∏°üdG äGP iôNC’G äÉ¡÷Gh á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH äÉ¡÷G √òg ≈∏Yh ,É¡©«H

 øjó¡©àŸG πÑb øe É¡Áó≤J ºàj »àdG ∂∏J hCG á«°SQóŸG ∞°UÉ≤ŸG ‘ ´ÉÑJ »àdG ájòZC’Gh äÉÑLƒdG á«Yƒf

 Ió«Øe ÒZ iôNCG OGƒe …CGh ábÉ£dG äÉHhô°ûeh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™«H ô¶ëjh ¢SQGóª∏d øjOQƒŸG hCG

.πØ£dG áë°üd

 õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ áFQÉ£dG ä’Éë∏d êÓ©dG ÒaƒJh ájó©ŸG ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdG ‘ ≥◊G πØ£∏d    8/18

.á«eƒµ◊G

.πØ£∏d ájÉªM ájó©ŸGh á«KGQƒdG ¢VGôeC’G øe ºgƒ∏N äÉÑKE’ »Ñ£dG ∞°ûµdÉH êGhõdG ‘ ¿ƒÑZGôdG Ωõ∏ oj    9/18

 ´QGƒ°ûdG ∫ÉØWCGh ,º¡«∏Y ´RÉæàŸG ∫ÉØWC’Éc áÑ©°U ±hôX ‘ ¿ƒ°û«©j øjòdG ∫ÉØWC’G IóYÉ°ùe Öéj  10/18

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ∫ÓN øe º¡JÉfÉ©e ™aQ ‘ ºgÉ°ùj ÉÃh Ühô◊Gh çQGƒµdG ÉjÉë°Vh ,øjOô°ûŸGh

 ´QGƒ°ûdG ∫ÉØWCG ´GójEGh ,ádÉM πc äÉÑ∏£àe Ö°ùëH »∏«gCÉàdGh »ª«∏©àdGh »LÓ©dGh »FGƒjE’Gh

 »∏FÉY óæ°S hCG ô°SCG º¡d ¢ù«dh ∫ÉªgEÓd º¡°Vô©J äÉjôëàdG ∫ÓN øe ÚÑàj øjòdGh øjOô°ûŸGhCG

 ÜÉ£N ≈∏Y AÉæH á°ü°üîàŸG á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ióMEG ‘ á«°ùØf hCG á«∏≤Y ¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©jh

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh QÉ©°TEG áWô°ûdG ≈∏Y IÒNC’G ádÉ◊G ‘h ,áWô°ûdG hCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh øe

.É¡à©HÉàeh É¡JQÉjõH ΩÉ«≤∏d ádÉ◊ÉH á«YÉªàL’G

:πLCG øe áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG ábÓ©dG äGP á«ë°üdG äÉ¡÷G òîàJ 11/18

.∫ÉØWC’Gh ™°VôdG äÉ«ah ¢†ØN        (CG)

.∫ÉØWC’Gh äÉ¡eCÓd ÚàeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdGh á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG ÒaƒJ ádÉØc      (Ü)

 ÒaƒJ ‘ πØ£dG ≥M ¿Éª°Vh Égôjƒ£Jh á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH ájÉæ©dGh ∫ÉØWC’G ¢VGôeCG áëaÉµe        (ê)

.á«eƒµ◊G õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ kÉfÉ› á«ë°üdG ájÉYôdG

 äÉeóN ÒaƒJ ™e Égó©Hh IO’ƒdG óæYh πª◊G AÉæKCG äÉ¡eCÓd áÑ°SÉæŸG á«ë°üdG ájÉYôdG ádÉØc         (O)

 ƒªædG ¿Éª°Vh IÒ£ÿGh á«KGQƒdG ¢VGôeC’G øe Éª¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d πØ£dGh ΩCÓd …QhódG ¢üëØdG

.πØ£∏d º«∏°ùdGh »ë°üdG

 á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸG ‘h ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àîÃ »ë°üdG ∞«≤ãàdG ô°ûf ≈∏Y πª©dG       (`g)

 ÉjGõeh ,¬àjò¨Jh πØ£dG áë°üH á≤∏©àŸG á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸÉH äÉ¡eC’Gh AÉHB’G á«YƒJh áØ∏àîŸG

.çOGƒ◊G øe ájÉbƒdGh ,»Ä«ÑdG ìÉë°UE’Gh áë°üdG ßØM ÇOÉÑeh ,á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG

 á≤∏©àŸG äÉeóÿGh á«ª«∏©àdG äÉ¡÷Gh ,øjódGƒ∏d Ωó≤ŸG OÉ°TQE’Gh á«FÉbƒdG á«ë°üdG ájÉYôdG ôjƒ£J        (h)

.Iô°SC’G º«¶æàH

.∫ÉØWC’G áë°üH ô°†J »àdG ájó«∏≤àdG äÉ°SQÉªŸG AÉ¨dEG á«¨H áªFÓŸG ádÉ q©ØdG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJG        (R)

 ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’h »ë°üdG OÉ°TQE’Gh ájÉbƒdG ∫É› ‘ ∫É©ah AÉ qæH QhóH áaÉc ΩÓYE’G πFÉ°Sh ΩÉ«b  12/18

 ÚNóàdG QÉ°†eh çOGƒ◊G øe ájÉbƒdGh ,á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG ÉjGõeh ¬àjò¨Jh πØ£dG áë°U ä’ÉéÃ

.ábÉ£dG äÉHhô°ûeh

 hCG ¬jódGƒd πØ£dG ≈∏Y á«ª«∏©àdG áj’ƒdG ¿ƒµJh ,¿ÉéŸÉH ádhódG ¢SQGóÃ ∫ÉØWC’G ™«ª÷ ≥M º«∏©àdG  13/18

 º«∏©àdG πØ£∏d ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ôaƒJh ,πØ£dG áë∏°üe ≥≤ëj ÉÃh ,¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ø°VÉë∏d

:»∏j ÉÃ ¢UÉN ¬LƒH Ωƒ≤Jh ,¬æ°ùd Ö°SÉæŸG

.º«∏©àdG ‘ ¬≤M øe πØ£dG ¿ÉeôM Rƒéj ’h ™«ªé∏d kÉfÉ›h kÉMÉàeh kÉ«eGõdEG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG π©L         (CG)

 Ëó≤Jh ,∫ÉØWC’G ™«ª÷ É¡àMÉJEGh ÉgÒaƒJh ,»æ¡ŸGh ΩÉ©dG º«∏©àdG ∫Éµ°TCG ≈à°T ôjƒ£J ™«é°ûJ       (Ü)

.É¡«dEG áLÉ◊G óæY á«dÉŸG IóYÉ°ùŸG

 .á°SGQódG ∑ôJ ä’ó©e øe π«∏≤àdGh ¢SQGóŸG ‘ º¶àæŸG Qƒ°†◊G ™«é°ûàd ÒHGóJ PÉîJG       (ê)

.º¡fhDƒ°T ¤ƒàj øeh ∫ÉØWC’G ™«ª÷ Iôaƒàe á«æ¡ŸGh ájƒHÎdG ájOÉ°TQE’G ÇOÉÑŸGh äÉeƒ∏©ŸG π©L        (O)

 πØ£dG áeGôc ™e ≈°ûªàj ƒëf ≈∏Y ¢SQGóŸG ‘ ΩÉ¶ædG IQGOEG ¿Éª°†d áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG áaÉc PÉîJG       (`g)

.áµ∏ªŸG ‘ íFGƒ∏dGh áª¶fC’G ™e ≥aGƒàjh á«fÉ°ùfE’G

 .äGQó≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ™«ªé∏d kÉMÉàe áÑ°SÉæŸG πFÉ°SƒdG ≈à°ûH ‹É©dG º«∏©àdG π©L       (h)

:ƒëf kÉ¡Lƒe πØ£dG º«∏©J ¿ƒµj ¿CG       (R)

.á«æWƒdG ¬ª«bh ¬à¨dh ¬àaÉ≤Kh ¬àjƒ¡d ¬eGÎMGh ¬æWƒH √RGõàYGh ¬æjóH πØ£dG ∂°ù“ á«ªæJ       (1)

.É¡JÉfÉµeEG ≈°übCG ¤EG á«fóÑdGh á«∏≤©dG ¬JGQóbh ¬ÑgGƒeh πØ£dG á«°üî°T á«ªæJ       (2)

 äGP äÉ«bÉØJ’Gh íFGƒ∏dGh áª¶fCÓd kÉ≤ah á«°SÉ°SC’G äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ πØ£dG ΩGÎMG á«ªæJ        (3)

.áµ∏ªŸG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG á∏°üdG

 íeÉ°ùàdGh º∏°ùdGh ºgÉØàdG øe ìhôH ,Òæà°ùe ™ªà› ‘ á«dhDƒ°ùŸG ô©°ûà°ùJ IÉ«◊ πØ£dG OGóYEG        (4)

.ádGó©dGh IGhÉ°ùŸGh

 á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ É¡JGQób ôjƒ£J πLCG øe áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG ™«ªL áë°üdG IQGRh òîàJ  14/18

.¬àjÉªMh ¬àjò¨Jh πØ£dG áë°üH á≤∏©àŸG »ë°üdG OÉ°TQE’Gh á«LÓ©dGh á«FÉbƒdG

 ádÉM ‘ »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ≈∏Y πØ£dG ∫ƒ°ü◊ áeRÓdG ÒHGóàdG áaÉc ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G òîàJ  15/18

.áµ∏ªŸG ‘ ájQÉ°ùdG íFGƒ∏dGh áª¶fCÓd kÉ≤ah »ë°üdG ÚeCÉàdGh ,áLÉ◊G

 hCG ájÉª◊G hCG ájÉYôdG ¢VGôZC’ ¬YGójEG ádÉM ‘ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G πÑb øe πØ£∏d ±GÎY’G Öéj  16/18

 iôNC’G ±hô¶dG ™«ª÷h ¬d Ωó≤ŸG êÓ©∏d ájQhO á©LGôe ‘ ¬≤ëH á«∏≤©dG hCG á«fóÑdG ¬àë°U êÓY

.¬YGójEÉH á∏°üdG äGP

 ¢SQGóŸG ‘ ΩÉ¶ædG IQGOEG ¿Éª°†d áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG áaÉc É¡d á©HÉàdG äGQGOE’Gh º«∏©àdG IQGRh òîàJ  17/18

 .∫ÉªgE’GhCG AGòjE’G ¬Ñæéjh ¬bƒ≤M ≈∏Y ßaÉëjh πØ£dG áeGôc ™e ≈°ûªàj ƒëf ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh

 ÉÃh ,áµ∏ªŸG AÉëfCG ™«ªL ‘ á«eC’Gh π¡÷G ≈∏Y AÉ°†≤dG øª°†j ÉÃ ,πØ£dG º«∏©àH ΩÉªàg’G »¨Ñæj  18/18

 áØ°üHh IÉYGôe Ωõ∏jh ,áãjó◊G º«∏©àdG πFÉ°Shh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG ±QÉ©ª∏d πØ£dG ∫ƒ°Uh ô°ù«j

 .á«FÉædG ≥WÉæŸG ‘ ∫ÉØWC’G äÉLÉ«àMG á°UÉN

 ÖYÓeh ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’Gh õcGôŸG äGQGOEGh áØ∏àîŸG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸG äGQGOEG πª©J  19/18

 äÉHÉ°UE’G øe πØ£dG ÚeCÉJ πLCG øe Ωõ∏j Ée PÉîJG ≈∏Y á«¡«aÎdG øcÉeC’Gh áeÉ©dG ≥FGó◊Gh ∫ÉØWC’G

 ájOÉ°TQE’G äÉMƒ∏dG ™°Vh ∂dP øeh ¢UÉN πµ°ûH äÉÑcôŸG çOGƒMh ΩÉY πµ°ûH çOGƒ◊G øY áŒÉædG

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG äÉWÉ«àM’G πc PÉîJGh ∫ÉØWCÓd Ú≤aGôŸGh ÚÑbGôŸG QhO π«©ØJh

 ¬©°Vhh ,¿ÉeC’G ΩGõM §HQh á«Ø∏ÿG óYÉ≤ŸG ‘ ¬°Sƒ∏L IÉYGôÃ ¬àÑcôe ‘ kÓØW πªëj øe πc Ωõà∏j   20/18

.ôª©dG øe áãdÉãdG ø°S ¿hO ¿Éc GPEG ¢UÉN »°Sôc ‘

 äÉ°SQÉªŸG AÉ¨dE’ ádÉ©ØdG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJG Ωõ∏jh ,áØ«¶fh á«ë°Uh á◊É°U áÄ«H ‘ ≥◊G πØ£∏d   21/18

 hCG ¢SQGóŸG AÉ°ûfEG óæY ∂dP IÉYGôeh »Ä«ÑdG çƒ∏àdG øe πØ£dG ájÉªM »¨Ñæjh ¬àë°üH IQÉ°†dG

.É¡àjÉªMh á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ΩGÎMG ≈∏Y ∫ÉØWC’G ™«é°ûJh ÉgQÉéÄà°SG

 ‘ ácQÉ°ûª∏dh ¬ qæ°ùd áÑ°SÉæŸG á£°ûfC’Gh ÜÉ©dC’G ádhGõŸh áMGô∏d âbh ‘ ≥◊G á°SQóŸG ‘ πØW πµd   22/18

.á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G

 ∫ÉØWCÓd I qó©ŸG õcGôŸGh ¢SQGóŸG ¢ùØæH ÖjQóàdGh º«∏©àdG ‘ ≥◊G á°UÉÿG ±hô¶dG …P πØ£∏d   23/18

 º«∏©àdG ÚeCÉJ »¨Ñæj á«FÉæãà°S’G ábÉYE’G ä’ÉM ‘h ,∂dòH íª°ùJ ¬àdÉM âfÉc GPEG ÚjOÉ©dG

 …OÉ©dG º«∏©àdG ΩÉ¶æH á£ÑJôe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y á°UÉN õcGôe hCG ¢SQGóe hCG ∫ƒ°üa ‘ ÖjQóàdGh

 ,∫ÉØWC’G A’Dƒg äÉLÉ«àMG Ö°ùM ¬JÉjƒà°ùeh ¬YGƒfCÉH º«∏©àdG ÒaƒJ ºàjh ,πØ£dG äÉLÉ◊ áªFÓeh

.º¡àbÉYEG Ö°ùM º¡ÑjQóJh º¡ª«∏©àd kÉjƒHôJ Ú∏gDƒŸÉH ÉgójhõJ ºàj Éªc

 á«YÉªàL’G ájÉYôdG ÒaƒJ πØµJ ∫ÉØWCÓd õcGôeh …OGƒf AÉ°ûfEG ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™é°ûJ   24/18

 áª«∏°ùdG ájƒHÎdG Ö«dÉ°SC’Gh πFÉ°SƒdÉH º¡ZGôa äÉbhCG π¨°T ≥jôW øY ∫ÉØWCÓdá«ª«∏©àdGh ájƒHÎdGh

:á«JB’G ¢VGôZC’G ≥≤ëj ÉÃh

 Ωƒ«dG AóH πÑbh äGRÉLE’G IÎa AÉæKCG º¡ZGôa äÉbhCG ∫ÓN kÉjƒHôJh kÉ«YÉªàLG ∫ÉØWC’G ájÉYQ           -1

.√ó©Hh »°SGQódG

 ájÉª◊ á∏eÉ©dG πØ£dG ΩCG IóYÉ°ùe ≈∏Y πª©dGh πØ£dG ∫É«M á°SQóŸGh Iô°SC’G ádÉ°SQ ∫Éªµà°SG           -2

.±GôëfÓd ¢Vô©àdG øe º¡àjÉbhh  …ƒHÎdGh ÊóÑdG ∫ÉªgE’G øe ∫ÉØWC’G

 á«fGóLƒdGh á«∏≤©dGh á«fóÑdG »MGƒædG ™«ªL øe kÓeÉµàe kGƒ‰ ƒªæj »µd πØ£∏d á°UôØdG áÄ«¡J           -3

.áæeÉµdG ¬JGQób á«ªæJ øe øµ‡ Qób ÈcCG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh IójóL äGQÉ¡eh äGÈN ÜÉ°ùàcGh

.»°SGQódG º¡∏«°ü– IOÉjR ≈∏Y ∫ÉØWC’G áfhÉ©e          -4

.∫ÉØWC’G ô°SCGh õcôŸG hCG …OÉædG ÚH §HGhôdG ájƒ≤J          -5

 ≥ah √OGóYEGh ¬àÄ°ûæJ πeGƒYh πØ£dG á«HôJ ∫ƒM á«YƒàdG ô°ûfh áaô©ŸÉH Égóeh πØ£dG Iô°SCG áÄ«¡J           -6

.áë«ë°üdG ájƒHÎdG Ö«dÉ°SC’G

المادة التاسعة عشرة:
على الجهات ذات العالقة وضع برامج صحية وتربوية 

وتعليمية ونفسية واجتماعية �عادة تأهل الطفل الذي 
تعرض �حدى حاالت ا�يذاء أو ا�همال.

 IQGRhh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™«ªL òîàJ      1/19

 πØ£∏d »YÉªàL’G êÉeóf’G IOÉYEGh »°ùØædGh ÊóÑdG π«gCÉàdG ™«é°ûàd áÑ°SÉæŸG ÒHGóàdG πc áë°üdG
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 ôNBG πµ°T …CG hCG Öjò©àdG hCG IAÉ°SE’G hCG ∫Ó¨à°S’G hCG ∫ÉªgE’G ∫Éµ°TCG øe πµ°T …CG á«ë°V ™≤j …òdG

 …ôéjh ,áë∏°ùŸG äÉYRÉæŸG hCG ,áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG hCG á∏eÉ©ŸG ∫Éµ°TCG øe

.¬àeGôch ,¬JGòd ¬eGÎMGh ,πØ£dGáë°U Rõ©J áÄ«H ‘ êÉeOE’G IOÉYEGh π«gCÉàdG Gòg

 ¬Jô°SCG ¤EG ¬JOƒY πØµj ÉÃ ¬à∏FÉYh á∏eÉ©ŸG Aƒ°ùd ¢Vô©J …òdG πØ£dG π«gCÉJ äGAGôLEG áaÉc PÉîJG      2/19

 äGQÉ¡ŸG á«ªæJh á«ª«∏©àdGh á«Ø«≤ãàdG äGQhódGh »°ùØædG π«gCÉàdGh êÓ©dG ∂dP ‘ ÉÃ ,á«©«ÑW ádÉëH

 GPEG ¬àjÉYQ ‹ƒàŸG hCG øjódGƒdG iód ¿ÉeOE’G á÷É©eh πØ£dG iód äGòdG ájÉªM äGQÉ¡eh á«YÉªàL’G

.∂dP ôeC’G ≈°†àbG

 á«ë°üdG »MGƒædG øe á∏eÉ©ŸG Aƒ°Sh ∫ÉªgE’G hCG AGòjEÓd ∫ÉØWC’G øe ¢Vô©J øe ä’ÉM á°SGQO ºàj      3/19

 ∂∏J á©HÉàeh ,É¡d áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G PÉîJGh ,á«eÉ¶ædGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh

.¬àjÉYQ ‹ƒàŸG hCG øjódGƒdG ¤EG πØ£dG º«∏°ùJ ádÉM ‘ ájQhO áØ°üH ä’É◊G

المادة العشرون:
على الجهات ذات العالقة وضع معايير وجودة شاملة �لعاب 
ا�طفال المصنعة محليًا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة 

للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل 
السالمة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.

 áæ«àe OGƒe øe á©æ°üe êQÉÿG øe IOQƒà°ùŸG hCG É«∏ á©æ°üŸG ∫ÉØWC’G ÜÉ©dCG ¿ƒµJ ¿CG Öéj      1/20

 äÉÑ∏£àŸG å«M øe á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d á≤HÉ£eh πcBÉàdGh CGó°ü∏d áehÉ≤eh

.áfÉ«°üdGh ¢üëØdG äÉÑ∏£àeh ,Ö«cÎdGh ™bGƒŸG äÉÑ∏£àeh áeÓ°ù∏d áeÉ©dG

 ¿ƒµJ ¿CGh πØ£dG áeÓ°Sh áë°üH IQÉ°V á«FÉ«ª«c OGƒe …CG øe ∫ÉØWC’G ÜÉ©dCGƒ∏N øeócCÉàdG Ωõ∏j      2/20

.¿ÉeC’G •hô°T É¡«a ôaƒàJh á«HÉ«°ùfG ácôëH πª©Jh ∫ÉØWC’G ácôM πªëàJ OGƒe øe áYƒæ°üe

 ƒ∏îJ ¿CGh ,πØ£dG πÑb øe É¡YÓàHG π¡°ùj ácôëàe AGõLCG äGP É¡æe AGõLCG hCG ÜÉ©dC’G ¿ƒµJ ’CG Öéj      3/20

.¬jPDƒJ ¿CG øµÁ »àdG áæ°ûÿGh I q nOÉ◊G ±GôWC’Gh ÉjGhõdG øe

 hCG áeÉ°S hCG á«æÑd OGƒe RôØJ ’CGh âHÉK AÓ£H á«∏£eh ∫É©à°TÓd á∏HÉb ÒZ ÜÉ©dC’G ¿ƒµJ ¿CG Öéj      4/20

.á«dÉ©dG IQGô◊G äÉLQO øFGó∏dG hCG ∂«à°SÓÑdG øe áYƒæ°üŸG ÜÉ©dC’G πªëàJ ¿CGh ,áé«¡e

 Qó°üe ≈∏Y ÜÉ©dC’G óªà©J ’CGh ôgÉX ÒZ ÜÉ©dC’G ‘ äÉjQÉ£ÑdG ™°Vh ¿Éµe ¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj      5/20

.É¡∏ª©d kÉWô°T AÉHô¡µdÉH É¡dÉ°üJG ¿ƒµj hCG Iô°TÉÑe AÉHô¡µdG

.º qo∏©à∏d kGQó°üe πØ£dG ÜÉ©dCG ¿ƒµJ ¿CG-kÉæµ‡ ∂dP ¿Éc Éª∏c- Öéj     6/20

.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’ áØdÉ ÜÉ©dC’G øª°†àJ ’CG Öéj     7/20

 èàæª∏d øeB’G ΩGóîà°S’G äÉeƒ∏©e É¡H ≥ë∏ŸG π«dódG hCG Iô°ûædG hCG áÑ©∏dG ≈∏Y ¿hój ¿CG •Î°ûj      8/20

 áæµªŸG QÉ£NC’Gh ¬eGóîà°S’ ºFÓŸG πØ£dG ôªYh ¬æjõîJ ¥ôW ¿É«Hh ,¬eGóîà°SG πÑb ¬Ø«¶æJ á≤jôWh

 á¨∏dG áaÉ°VEG øµÁh á«°SÉ°SCG á¨∏c á«Hô©dG á¨∏dÉH ,πØ£dG áeÓ°S ≈∏Y ßaÉ– iôNCG äÉfÉ«H …CGh

.á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ ádhGóàeh á£«°ùHh IÒ°üb áeóîà°ùŸG äGQÉÑ©dG ¿ƒµJ ¿CG Öéjh ájõ«∏‚E’G

المادة الحادية والعشرون:
ال تخل ا�حكام وا�جراءات المنصوص عليها في هذا النظام 

بما يأتي:
.¬°UÉ°üàNG Ö°ùëH πc ,iôNC’G á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàd’G          -1

.¬«a kÉaôW áµ∏ªŸG ¿ƒµJ á«dhO á«bÉØJG hCG ôNBG ΩÉ¶f ¬«∏Y ¢üæj πØ£∏d π°†aCG ájÉªM πØµj ºµM …CG          -2

 ájÉª◊ É¡JÉeóN Ëó≤àH πØ£dG ájÉªëH ábÓY É¡d »àdG á°UÉÿGh áeÉ©dG iôNC’G äÉ¡÷G ôªà°ùJ    1/21

 ¬àëF’h ΩÉ¶ædG ±GógCG ≥≤ëj ÉÃh äÉ¡÷G ∂∏J É¡d á©°VÉÿG áª¶fC’G ΩÉµMC’ kÉ≤ah ¬JóYÉ°ùeh πØ£dG

.É¡©e ¢VQÉ©àj ’ ÉÃh ájò«ØæàdG

 πØ£dG ájÉª◊ π°†aCG iôNCG ¥ƒ≤M …CÉH áÑdÉ£ŸG ¿hO ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≥«Ñ£J ∫ƒëj ’    2/21

.É¡«a kÉaôW áµ∏ªŸG ¿ƒµJ á«dhO äÉ«bÉØJG hCG iôNCG áª¶fCG É¡∏ØµJ

¢ùeÉÿG π°üØdG
ا�بالغ والنظر في مخالفة النظام 

والئحته ووقت العمل به
المادة الثانية والعشرون:

.kGQƒa á°üàîŸG äÉ¡÷G ≠«∏ÑJ ,∫ÉªgEG hCG AGòjEG ádÉM ≈∏Y ™∏ q£j øe πc ≈∏Y        -1

 ≠«∏ÑàdG á°UÉîHh ,∫ÉªgE’Gh AGòjE’G ä’ÉM øY ≠«∏ÑàdG äGAGôLEG π¡°ùJ ¿CG á°üàîŸG äÉ¡÷G ≈∏Y         -2

.πØ£dG øe OQGƒdG

.É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch ∫ÉªgE’Gh AGòjE’G ä’ÉM øY ≠«∏ÑàdG äGAGôLEG áëFÓdG Oó–        -3

 hCG AGòjE’G ä’ÉM á°UÉNh ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ áØdÉádÉM ≈∏Y ™∏£j øe πc ≈∏Y Öéj    1/22

  .≠«∏ÑàdG äGAGôLEG π«¡°ùàH á°üàîŸG äÉ¡÷G Ωõà∏Jh kGQƒa á°üàîŸG äÉ¡÷G ≠∏Ñj ¿CG πØ£dG ≥M ‘ ∫ÉªgE’G

 áØdÉádÉM …CG øY áWô°ûdG hCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ÆÓHEÉH á°UÉN hCG áeÉY á¡L πc Ωõà∏J   2/ 22

 É¡H º∏©dG Qƒa É¡«∏Y ™∏£J »àdG πØ£dG ∫ÉªgEG hCG AGòjEG ä’ÉMá°UÉNh ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’

.É¡fCÉ°ûH kÉZÓH É¡«≤∏J hCG

 áWô°ûdG ÆÓHEÉH á¡÷G Ωƒ≤àa πLÉ©dG πNóàdG Ö∏£àJ ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádÉM hCG áØdÉîŸG âfÉc GPEG    3/22

.≠∏ÑŸG ájƒg ájô°S ≈∏Y á¶aÉëŸG ÜƒLh ™e kGQƒa

 ádhDƒ°ùe πØ£dG ∫ÉªgEGhCG AGòjEG ádÉM hCG áØdÉîŸG øY É¡«a Ú∏eÉ©dG óMCG É¡ ö q p∏ nÑ oj »àdG πª©dG á¡L ¿ƒµJ   4/22 

 ¢UÉî°TC’G á«dhDƒ°ùŸG ∂∏J ∫É£Jh ádÉ◊G øY ÆÓHE’ÉH É¡eÉ«b ΩóY hCG É¡«NGôJ ≈∏Y ÖJÎj ÉªY

 º¡à«dhDƒ°ùe øe ∞Øîj hCG »Øæj ’h AGòjE’G á©bGh hCG áØdÉîŸG çhóM âbh É¡fƒ∏ãÁ øjòdG Ú«©«Ñ£dG

.¿Éc ÖÑ°S …C’ ádAÉ°ùŸG âbh É¡d Ú∏ã‡ GhOƒ©j ⁄ º¡fƒc

 äÉ°ù°SDƒŸG hCG ¢SQGóŸG πÑb øe ¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“ ΩóY hCG πØ£∏d ∫ÉªgEG hCG AGòjEG ádÉM ±É°ûàcG óæY    5/22

 IQGOEG Ωƒ≤J ,á«ª«∏©àdG á°ù°SDƒŸG πÑb øe ádÉë∏d áÑ°SÉæe ∫ƒ∏M OÉéjEG Qò©Jh iôNC’G á«ª«∏©àdG

 ∫É°SQEG ™e ∂dòH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G ≠«∏ÑàH É¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG á°SQóŸG

 á°ù°SDƒŸG hCG á°SQóŸG ¤EG IQGRƒdG »Hhóæe ∫ƒNOh ∫ƒ°Uh ôeCG π«¡°ùJ ≈∏Y πª©Jh ,ádÉ◊G øY ôjô≤J

 ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH ºà«a Ò£ÿG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádÉM ‘h ,É¡©°Vh á©HÉàeh ádÉ◊G á∏HÉ≤Ÿ á«ª«∏©àdG

 ™«ªL ∫É°SQE’ áÑ°SÉæŸG á«dB’G ™°Vh ¢SQGóŸGh º«∏©àdG äGQGOEG ≈∏Y ∫GƒMC’G πc ‘h áWô°ûdG ÆÓHEG

 »àdG ä’É◊G ∂dP ‘ ÉÃ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG ∫ÉØWC’G ∫ÉªgEGh AGòjEÉH á≤∏©àŸG äÉ«FÉ°üME’G

.º¡∏Ñb øe kÉjOh É¡à÷É©e hCG É¡∏M ”

 Ωƒ≤àa á«ë°üdG äÉ¡÷G πÑb øe ¬bƒ≤M øe ¬æ«µ“ ΩóY hCG πØ£∏d ∫ÉªgEG hCG AGòjEG ádÉM ±É°ûàcG óæY    6/22

 IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G ≠«∏ÑJ ≈∏Y πª©Jh ,ádÉë∏d áeRÓdG á«Ñ£dG ájÉæ©dGh êÓ©dG Ëó≤àH á¡÷G √òg

 »Hhóæe ∫ƒ°Uh ôeCG π«¡°ùJ ≈∏Y πª©Jh ,ádÉ◊G øY ôjô≤J ∫É°SQEG ™e ∂dòH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

 áaÉ°VE’ÉH ºà«a Ò£ÿG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádÉM ‘h ,É¡©°Vh á©HÉàeh É¡à∏HÉ≤Ÿ ádÉ◊G ¤EG IQGRƒdG

 ™«ªL ∫É°SQE’ áÑ°SÉæŸG á«dB’G ™°Vh á«ë°üdG äÉ¡÷G ≈∏Y ∫GƒMC’G πc ‘h áWô°ûdG ÆÓHEG ∂dP ¤EG

 »àdG ä’É◊G ∂dP ‘ ÉÃ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG ∫ÉØWC’G ∫ÉªgEGh AGòjEÉH á≤∏©àŸG äÉ«FÉ°üME’G

.º¡∏Ñb øe kÉjOh É¡à÷É©e hCG É¡∏M ”

 ΩÉ¶f ΩÉµMCG áØdÉ ä’ÉM øY áµ∏ªŸÉH ≥WÉæŸG áaÉc øe äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SÉH äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe Ωƒ≤j    7/22

 hCG áWô°ûdG øe hCG ¢UÉî°TC’G øe AGƒ°S ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ä’ÉM á°UÉNh ájò«ØæàdG ¬àëF’h πØ£dG

 ô°üMh ÆÓÑdG ≥«KƒàH ≠∏ÑŸG ájƒg øe ócCÉàdG ó©H Ωƒ≤jh á°UÉÿG hCG áeÉ©dG äÉ¡÷G øe ÉgÒZ øe

.ájƒ¡dG ‹ƒ¡› øe äÉZÓÑdG πÑ≤J ’h äóLh ¿EG ¬JÉ≤aôe ¿É«H

 ádÉ◊G ô≤e á≤£æŸG ‘ á q°üàîŸG á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ¤EG ÆÓÑdG äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe π«ëj    8/22

.ÆÓÑdG √ÉŒ É¡eÉ¡e Iô°TÉÑe ¤ƒààd É¡æY ≠∏ÑŸG

 ÊhÎµdEG ≥«KƒJ ΩÉ¶f ó©j Éªc äÉZÓÑdG »≤∏àd áª¶æŸG êPÉªædGh äÓé°ùdG äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe ó©j    9/22

.∫ÉØWC’ÉH á°UÉÿG ¬«dEG IOQGƒdG äÉZÓÑdG áaÉµd

 ¢ü°üîŸG ºbôdG ≈∏Y õcôª∏d kÉ«ØJÉg IOQGƒdG ä’É°üJ’G ™«ªL π«é°ùàH äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe Ωƒ≤j  10/22

.É¡àjô°S ≈∏Y ßaÉëjh ÆÓÑ∏d

 á≤∏©àŸG ¬«dEG OôJ »àdG ihÉµ°ûdGh äÉZÓÑdG øY á«FÉ°üMEG ájQhO ôjQÉ≤J äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe ó©j  11/22

 ¬d ¢Vô©J øe ¢ùæLh ¬JQƒ£Nh ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G hCG áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùM É¡Øæ°üjh ∫ÉØWC’ÉH

.É¡à÷É©e â“ »àdG ä’É◊G OóYh ≠∏ÑŸG á©«ÑWh

 øe IQGRƒ∏d π°üJ äÉZÓH …CG ™e πeÉ©àdG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH ájÉªë∏d áeÉ©dG IQGOE’G ¤ƒàJ  12/22

 Ωƒ≤Jh äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe äÉ«dhDƒ°ùeh ΩÉ¡e ™e ¢VQÉ©àj ’ ÉÃ ∂dPh á°UÉÿG hCG áeÉ©dG äÉ¡÷G

 ™aôdÉH Ωƒ≤J hCG É¡à÷É©eh É¡à°SGQOh É¡ãëH ¤ƒààd á°üàîŸG á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ¤EG É¡àdÉMEÉH

.É¡fCÉ°ûH äÉ¡«LƒàdG òNC’

 òNCGh  √É°VQ Ò¨H ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádÉM hCG áØdÉîŸG øY ≠∏ÑŸG ájƒg øY ìÉ°üaE’G Rƒéj ’  13/22 

:á«dÉàdG ä’É◊G ‘ ’EG ∂dP ≈∏Y á«HÉàµdG ¬à≤aGƒe

 ájƒg øY ìÉ°üaE’G IQhô°V Ωõ∏à°ùJ AGòjE’G ádÉM á÷É©e ¿CG á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh äCGQ GPEG           -CG

.Ohó◊G ≥«°VCG ‘ ∂dP ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y IóMƒdG ÉgQó≤J ájôgƒL ÜÉÑ°SC’ ≠∏ÑŸG

 Ö∏W ¿Éc hCG á«ª°SôdG äÉ¡÷G ióMEG øe kÉÑÑ°ùe kÉ«ª°SQ kÉÑ∏W á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh â≤∏J GPEG        –Ü

 ájô°S ≈∏Y á¶aÉëŸÉH ≠∏ÑŸG ájƒg øY É¡d í°üØŸG äÉ¡÷G Ωõà∏Jh ,á«FÉ°†b á¡L øe kGQOÉ°U ìÉ°üaE’G

.∂dP ∞dÉîj øe πc á«dhDƒ°ùŸG á∏FÉW â– ™≤jh É¡FÉ°ûaEG ‘ ¿hÉ¡àdG ΩóYh ≠∏ÑŸG ájƒg

 πØ£∏d ∫ÉªgEG hCG AGòjEG ádÉM øY hCG ájò«ØæàdG ¬àëF’ hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ áØdÉ øY ≠∏Ñe πc Èà©j  14/22

.∂dP ±ÓN ó«ØJ øFGôb hCG ádOCG ôaGƒàJ ⁄ Ée á«ædG ø°ùM

 É≤ah ≠∏ÑŸG áÑbÉ©Ã áÑdÉ£ŸG áë∏°üe ÖMÉ°U πµdh Qô°†àª∏d Rƒé«a ÆÓÑdG áë°U ΩóY í°†JG GPEG 15/22 

 Aƒ°S äÉÑKEG AÖY ™≤jh ,¢†jƒ©àdÉH ¬àÑdÉ£Ã Qô°†àŸG ≥ëH ∫ÓNEG ¿hO ∂dPh É¡H ∫ƒª©ŸG áª¶fCÓd

.»YóŸG ≈∏Y á«ædG

 ádÉ◊G ™e π°UGƒàdG ∫ÓN øe πØ£dG ∫ÉªgEG hCG AGòjEÉH á≤∏©àŸG äÉZÓÑdG ™e …QƒØdG πeÉ©àdG »¨Ñæj   16/22

 äGAGôLE’G áaÉc PÉîJGh ,ôeC’G Ωõd GPEG É¡d »Ñ£dG Ëƒ≤àdG AGôLEGh IQƒ£ÿG å«M øe É¡©°Vh º««≤Jh

.¬ªµM ‘ øe hCG ‹ƒdG á≤aGƒe ¬Jô°TÉÑeh ÆÓÑdG ∫ƒÑb Ö∏£àj ’h ádÉ◊G ™e πeÉ©à∏d áÑ°SÉæŸGh áeRÓdG

 ÒHGóàdG PÉîJG ‘ êQóàdG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ä’É◊ É¡Jô°TÉÑe óæY á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ≈∏Y  17/22 

 ájOÉ°TQE’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLEÓd á÷É©ŸG ‘ ájƒdhC’G ≈£©J ¿CG ≈∏Y ,ä’É◊G ∂∏J á÷É©Ÿ áeRÓdG

.πØ£dG áë∏°üe øª°†j ÉÃh ádÉ◊G ±GôWCG ÚH ìÓ°UE’Gh

 ∫ÓN øe ádÉ◊G á÷É©Ã AÉØàc’G »°†à≤J πØ£dG áë∏°üe ¿CG á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh äCGQ GPEG  18/22 

 ÖJÎj ød AGôLE’G Gòg ¿CG øe ócCÉàdG É¡«∏©a »YÉªàL’Gh …ô°SC’Gh »°ùØædG OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG ÒaƒJ

.¬àeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëª∏d áeRÓdG πFÉ°SƒdG PÉîJG ∫ÓN øe ∂dPh πØ£dÉH ó°TCG Qô°V ¥É◊EG ¬«∏Y

 »°ùØfh »ÑW êÓY øe á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG ájÉYôdG πØ£∏d á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ôaƒJ   19/22

 hCG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ÖÑ°ùH ¬H Ú£«ëŸG øe ájÉYô∏d êÉàëj øe É°†jCG ∂dP πª°ûjh ,á«∏«gCÉJ èeGôHh

 ádÉME’G ∫ÓN øe áeRÓdG ájÉYôdG ÒaƒJ ºàjh ,ájò«ØæàdG ¬àëF’ hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ iôNCG áØdÉ …CG

 ádÉë∏d á¡÷G ∂∏J ∫ƒÑb ΩóY ∫ÉM ‘h ,áHƒ∏£ŸG ájÉYôdG hCG AGôLE’G ´ƒæd kÉ≤ah á°ü°üîàŸG äÉ¡é∏d

 ºcÉ◊G áÑWÉîÃ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh Ωƒ≤J É¡d áeRÓdG ájÉYôdG Ëó≤J hCG É¡©e πeÉ©àdG hCG

.∂dP ≥«≤– ¿Éª°†d …QGOE’G

 ™e πØ£dG »≤Ñ oJ ¿CG á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMƒd Rƒéj Ò£ÿG ÒZ ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ä’ÉM ‘   20/22

 ¬æ«µ“h πØ£∏d áeRÓdG ájÉª◊G ÒaƒàH ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG Iô°SC’G ÜQ ≈∏Y ó¡©àdG òNCG ™e ¬à∏FÉY

 ‘ ¬JQÉjRh ¬H ∫É°üJ’G øe IóMƒdG »ØXƒe øe Ú°üàîŸG Úµ“h IóMƒdÉH ô°TÉÑŸG ∫É°üJ’G øe

 ∞µdÉH ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G Qó°üe ≈∏Y ó¡©àdG òNCG ™e ∂dP ôeC’G ≈°†àbG ¿EG ¬àdÉM á©HÉàŸ âbh …CG

 áYhô°ûŸG ¬bƒ≤M áaÉc øe ¬æ«µªàH ¬eGõàdGh πØ£dÉH ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ´GƒfCG øe ´ƒf …CG ¥É◊EG øY

 á«dhDƒ°ùŸG πeÉc ¬∏ª–h á«°SÉ°SC’G ¬JÉLÉM πc ÒaƒJh πØ£dG √ÉŒ ¬JÉÑLGhh  ¬à«dhDƒ°ùÃ ΩÉ«≤dGh

.∂dòd ¬àØdÉ ∫ÉM ‘

 á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ô≤Ÿ Qƒ°†◊G ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G hCG áØdÉîŸG ¬æe â©bh øe ¢†aQ ∫ÉM ‘   21/22

 AÉ¡àf’G ºàj ≈àM Égô≤e ¤EG √QÉ°†MEGh ¬£Ñ°V áWô°ûdG øe IóMƒdG Ö∏£J ,É¡JÉª«∏©J ™e ÜhÉéàdG hCG

 ÜhÉéàdG hCG IóMƒdG ôeGhC’ πãàÁ ⁄ øe πc ≈∏Y AGôLE’G Gòg ≥Ñ£jh ,√ó°V Ωó≤ŸG ÆÓÑdG ¢üëa øe

.áØdÉîŸG hCG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G á«ë°V πØ£dÉH ábÓY º¡£HôJ øjòdG ¢UÉî°TC’G øe É¡JÉª«∏©J ™e
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س
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áªàJ .. πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG
 ≈∏Y ôgÉX ójó°T Qô°V ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G π©a øY èàf Ée GPEG IÒ£N ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádÉM Èà©J   22/22

 ójó°ûdG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G π©a ¿Éc GPEG hCG ¬Yƒbh ™æe hCG ¬aÉ≤jE’ …QƒØdG πNóàdG ÖLƒà°ùj πØ£dG

 ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G π©a ¿Éc GPEG IÒ£N ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádÉM Èà©J Éªc ,»ÑW ôjô≤àH kÉàÑãe

 Qó°üe πÑb øe ¬àë°U hCG ¬àeÓ°S hCG ¬JÉ«M ≈∏Y π°UGƒàe hCG ÈcCG Qô°†d πØ£dG ¢Vô©J ¬©e ≈°ûîj

 øY á°üàîŸG á«æeC’G äÉ¡÷Gh …QGOE’G ºcÉ◊G ÆÓHEG ºàj ä’É◊G √òg ‘h ,∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G

.ádÉ◊G

 øe ÉgÒZh áWô°ûdG ÆÓHEG É¡«∏©a ádÉ◊G IQƒ£N ÆÓÑdG øe á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMƒd ô¡X GPEG   23/22

 PÉîJG äÉ¡÷G ∂∏J øe Ö∏£dGh ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ´ƒ°VƒÃ ábÓ©dG äGP á°üàîŸG á«æeC’G äÉ¡÷G

.É¡JQƒ£N ™e ≈°ûªàj ÉÃ ádÉ◊G ™e πeÉ©à∏d áeRÓdG äGAGôLE’G ™«ªL

 IóMh øe äÉ°üàîŸG hCG Ú°üàîŸG πÑb øe ¬dGƒbC’ ´Éªà°S’Gh AGòjEÓd ¢Vô©àŸG πØ£dG á∏HÉ≤e ºàJ   24/22

 ÉgPÉîJG ÖLGƒdG ¬àdÉ◊ áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’Gh ∫ƒ∏◊G ¬«∏Y ¢Vô©J ºK øeh á«YÉªàL’G ájÉª◊G

 ,∂dP ≈∏Y ¬à≤aGƒe òNCG ºàjh ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG øª°V øe πNóJ »àdGh ¬fCÉ°ûH

 äGAGôLE’G PÉîJGh ¬©°Vh á©HÉàe ºàà°S ¬fCÉH ¬eÉ¡aEG ºà«a ¬FGƒjEG hCG ¬HÉë£°U’ ¬°†aQ ádÉM ‘h

 ‘ ¿Éc GPEG ¬à≤aGƒe ¿hóH πØ£dG ÜÉë£°UG á«fÉµeEG QÉÑàY’G ‘ òNDƒjh ,AGòjE’G ÖµJôe ó°V áÑ°SÉæŸG

.¬àjÉYQ ≈∏Y ø“Dƒj ø‡ ¬FÉHôbCG øe óMCG iód ¬FGƒjEG Qò©Jh ¬àeÓ°S Oó¡j ô£N ¬FÉ≤H

 á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ‘ »°ùØf hCG »YÉªàLG »FÉ°üNCG hCG á«FÉ°üNCG Qƒ°†ëH πØ£dG á∏HÉ≤e ºàJ   25/22

 ≈∏Y ôKDƒj hCG ¬Ñgôj ¿CG ¬fCÉ°T øe Ée πc ‘ÓJ ÜƒLh ™e ,¬æ°S ™e Ö°SÉæàj Üƒ∏°SCÉH ¬àdAÉ°ùe ºàJh

.∂dP Ö∏£àJ áë∏°üŸG âfÉc GPEG ¬©e ¬FÉHôbCG óMCG OƒLh ‘ OGôØfG ≈∏Y ¬«dEG ´Éªà°S’G øµÁh ,¬JOGQEG

 AÉ≤HEG πªà– ’ ádÉ◊G âfÉch Ú∏°üØæŸG øjódGƒdG óMCG øe ∫ÉªgEG hCG AGòjEG á«ë°V πØ£dG ¿Éc GPEG  26/ 22

 π°†aC’G áë∏°üŸG ôjó≤Jh ádÉ◊G á°SGQO ó©H á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMƒ∏a AGòjE’G Qó°üe ™e πØ£dG

 kÉàbDƒe ¬d áeRÓdG ájÉYôdG ÒaƒJ ≈∏Y QOÉ≤dG ¬HQÉbCG óMC’ hCG ôNB’G √ódGƒd kGQƒa ¬ª«∏°ùàH ôeCÉJ ¿CG πØ£∏d

 ÖµJôe áë∏°üŸ áfÉ°†◊ÉH ºµM OƒLh AGôLE’G Gòg PÉîJG øe ™æÁ ’h ,¬©°Vh á÷É©e ºàj ≈àM

 áYƒØ°ûe á©bGƒdÉH kGQƒa ºµ◊G IQó°üe áªµëŸG QÉ©°TEG Öéj ádÉ◊G √òg ‘h ,∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G

 πc ‘h ,áfÉ°†ë∏d ø°VÉ◊G á«MÓ°U ‘ ô¶ædG IOÉYEG ¿CÉ°ûH √GôJ Ée PÉîJ’ ádÉ◊G øY ôjô≤àH

.AÉ°†≤dG ¤EG Aƒé∏dG AGôLE’G Gòg ≈∏Y ¢VÎ©j øe ≈∏Y ∫GƒMC’G

:á«dÉàdG •hô°û∏d kÉ≤ah ¬àaÉ°†à°SG hCG πØ£dG AGƒjEG ºàj 27/22 

.Iô°ûY áæeÉãdG ø°S ¿hO πØ£dG ≈∏Y áaÉ°†à°S’G hCG AGƒjE’G ô°üà≤j          - CG

 ¬àëF’h πØ£dG ájÉªM ΩÉ¶f ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ∫ÉªgE’G hCG AGòjEÓd â°Vô©J ób ádÉ◊G ¿ƒµJ ¿CG           ` Ü

.á∏jóH Iô°SCG iód hCG É¡HQÉbCG iód ÉgDhGƒjEG Qò©Jh ájò«ØæàdG

.ôeC’G ‹h á≤aGƒe ≈∏Y ádÉ◊G AGƒjEG ∞bƒàj ’        - ê

 RhÉéàJ ’ iôNCG IóŸ ∂dP ádÉ◊G ±hôX âÑ∏£J GPEG Égójó“ øµÁh ,ΩÉjCG áKÓK AGƒjE’G Ióe          - O

 ∂dPh iôNCG OóŸ Égójó“ øµª«a ∂∏J øe ∫ƒWCG Ióe ádÉ◊G á÷É©e âÑ∏£J ∫ÉM ‘h ,øjô¡°ûdG

.¢üàîŸG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh π«ch á≤aGƒÃ

 äGAGôLE’ÉH á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh Ωƒ≤J É¡dÉÑ≤à°SG hCG ádÉ◊G AGƒjEG ≈∏Y á≤aGƒŸG óæY  28/ 22

:á«dÉàdG

 π≤æJ ’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h ,πØ£dG ¢üîj Ühôg hCG Ö q«¨J ÆÓH óLƒj ¿Éc GPEG ÉªY áWô°ûdG øe ócCÉàdG            -CG

 hCG ∞«bƒà∏d áÑLƒŸG ºFGô÷G øe áÁôéH áª¡àe É¡fCG âÑK GPEG ’EG á¶MÓŸG hCG ∞«bƒàdG QGO ¤EG ádÉ◊G

 É¡«a áª¡àe á«°†b áeP ≈∏Y É¡Ø«bƒàH »°†≤j ≥«≤– á£∏°S …CG øe QOÉ°U Égó°V ΩÉ¡JG QGôb ∑Éæg ¿CG

.É¡Ø«bƒàH »FÉ°†b ôeCG Qó°U GPEG hCG

 ¿ÉµŸG ‘ kÉàbDƒe √DhGƒjEG ºà«a ¬æ«M ‘ ∂dP ô°ù«àj ⁄ GPEGh ,πØ£dG ≈∏Y ΩRÓdG »Ñ£dG ∞°ûµdG AGôLEG         - Ü

.¬àeÓ°S øe ócCÉàdGh ∞°ûµdG AGôLEG ºàj ¿CG ¤EG ä’É◊G ∫ÉÑ≤à°S’ ¢ü°üîŸG

 á«ë°üdG õcGôŸG hCG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ióME’ ¬àdÉMEG ºàJ áæeõe á«°ùØf ¢VGôeCG øe πØ£dG IÉfÉ©e ádÉM ‘           -ê

 hCG ádÉ◊G ∫ƒÑb øY äÉ¡÷G ∂∏J øe …CG QGòàYG ∫ÉM ‘h ,¬LÓ©d á«°ùØædG ¢VGôeC’G ‘ á°ü°üîàŸG

.…QGOE’G ºcÉë∏d ∂dòH ™aôdG ºà«a É¡©e πeÉ©àdG

 ºàj ¿CG ¤EG âbDƒe πµ°ûH ¿ƒµ«°S ¬àaÉ°†à°SG hCG √AGƒjEG ¿CÉH ¬fhDƒ°T ≈∏Y Ωƒ≤j øeh πØ£dG ΩÉ¡aEG ºàj             - O

 ,¬Jô°SC’ iôNCG Iôe IOƒ©dG hCG øµ°ùdÉH ≥∏©àj Éª«a AGƒ°S áÑ°SÉæe πFGóH øY ¬d åëÑdGh ¬à∏µ°ûe πM

 πØ£dG ø qµÁh ,¬d ¢Vô©àj …òdG ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ádGRE’ ájQhô°†dG äGAGôLE’G PÉîJG ó©H ∂dPh

 ™æÁ ’ ∫GƒMC’G πc ‘h ,¬àaÉ°†à°SG hCG ¬FGƒjEG IÎa AÉæKCG ¬à°SGQO á∏°UGƒe øe AGòjE’G á«ë°V

.IóMƒdG á©HÉàeh ±Gô°TEÉH ∂dPh ¬Jô°SCG ™e π°UGƒàdG øe πØ£dG

 øY »YÉªàLG åëH AGôLEG ∫ÓN øe ócCÉàdG ó©H ’EG ¬àaÉ°†à°SG hCG √DhGƒjEG ºàj …òdG πØ£dG êôîj ’           -`g

 OGôaCG ¢†©H ™e ≥«°ùæàdG ó©Hh ,¬àeÓ°S hCG ¬JÉ«M Oó¡j ∫ÉªgEG hCG AGòjE’ ¢Vô©àj ød ¬fCG øe ¬£«

 hCG ¬JÉ«M Oó¡j ô£N OƒLh OôéÃ áaÉ«°†dG hCG AGƒjE’G QGód OÉ©jh ,¬dÉÑ≤à°S’ ¬HQÉbCG hCG ¬Jô°SCG

 º¡ã◊ ôNBGh ÚM ÚH ¬Jô°SCG OGôaCG ™e áaÉ°†à°S’G hCG AGƒjE’G IÎa AÉæKCG π°UGƒàdG ºàjh ,¬àeÓ°S

.∂dP ≥«≤ëàd ôeC’G Ωõd ¿EG ÚÑdG äGP ìÓ°UEG áæé∏H ¿É©à°ùjh ,¬dÉÑ≤à°SG ≈∏Y

 AÉæKCG IOƒ©dGh êhôÿG øe ∂dòH íª°ùJ ¬ qæ°S âfÉc GPEG ¬àaÉ°†à°SG hCG √DhGƒjEG ºàj …òdG πØ£dG ø q nµ oÁ    29/22

 QGô°VE’G ¤EG ∂dP …ODƒj ’CG •ô°ûHh º¡aGô°TEG â– hCG ÚÑbGôe á≤aGôÃ áaÉ°†à°S’G hCG AGƒjE’G IÎa

 ÚeCÉJ πLCG øe ¥ƒ°ùà∏d hCG »°VÉjQ hCG »¡«aôJ •É°ûf ádhGõŸ hCG ¬à°SGQO á©HÉàŸ ∂dP ¿ƒµjh ,¬©°VƒH

 á«aÉ≤K á£°ûfCG hCG äÉ«dÉ©a ‘ ¬àcQÉ°ûe IóMƒdG äCGQ GPEG Ée ∫ÉM ‘ hCG ájQhô°†dG á«°üî°ûdG ¬JÉLÉM

 ájÉª◊G IóMh äÉª«∏©àH πØ£dG ΩGõàdG •Î°ûjh ,áaÉ«°†dG hCG AGƒjE’G QGO ô≤e êQÉN á«¡«aôJ hCG

 øe IOóëŸG äGAGôLEÓd kÉ≤ah ä’É◊G ∂∏J ‘ ¬JOƒYh ¬LhôN ¿ƒµjh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«YÉªàL’G

 É¡à«dhDƒ°ùe ≈∏îJh áWô°ûdG ÆÓHEÉH kGQƒa IóMƒdG Ωƒ≤J ¬JOƒY ΩóY hCG ¬Ñ«¨J ∫ÉM ‘h ,IóMƒdG πÑb

 øY á©bGƒdG ∂∏J ∫ƒ– ’h ,º¡ZÓHEG QÈj ≈°†à≤e ∑Éæg ¿Éc ¿EG ¬jhP ≠∏Ñj Éªc ,∂dòH ádÉ◊G øY

 ΩRÓdG AGôLE’G PÉîJGh ¬JOƒY ΩóY hCG ¬Ñ«¨J ∫ƒM ¬àdAÉ°ùe ó©H iôNCG Iôe πØ£∏d IóMƒdG ∫ÉÑ≤à°SG

.á©bGƒdG QGôµàH πØ£dG ΩÉ«b ΩóY ∫É«M

 á©HÉàdG QhódG ióMEG ‘ πjõf πØW ó°V IQOÉ°U ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G á©bGh hCG áØdÉîŸG âfÉc ∫ÉM ‘   30/22 

 ,IQGRƒdG É¡«∏Y ±ô°ûJ á¡÷ á©HÉàdG QhódG ióMEG ‘ πjõf πØW ó°V hCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd

 øª°V πNój Ée òîààd ádÉ◊G √òg øY áWô°ûdG ÆÓHEGh »∏NGO ≥«≤– AGôLEÉH IQGRƒdG Ωƒ≤àa

 ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G ÖµJôe áÑbÉ©Ã ∫ÓNE’G ΩóY ™e ∂dPh ÆÓÑdG á©HÉàeh äGAGôLEG øe É¡°UÉ°üàNG

.¢†jƒ©àdÉH áÑdÉ£ŸG ‘ ¬jhP hCG πjõædG πØ£dG ≥ëHh áeRÓdG á«ÑjOCÉàdG äÉHƒ≤©dÉH

 áeRÓdG á«æeC’G äÉ°SGô◊G ÒaƒJ πLCG øe á«∏NGódG IQGRh ™e á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≥°ùæJ  31 / 22

 á°UÉÿG IQGRƒ∏d á©HÉàdG iôNC’G äBÉ°ûæŸGh áaÉ«°†dG QhOh á«YÉªàL’G ájÉª◊G äGóMh QÉ≤Ÿ

 ÒaƒJ ∫ÉªgE’G hCG AGòjE’G øe ájÉª◊G ∫É› ‘ É¡∏ªY á©«ÑW Ö∏£àJ »àdGh ºgÒZh ∫ÉØWC’ÉH

.É¡d áeRÓdG á«æeC’G ájÉª◊G

 ájÉª◊G IóMh Ö∏£d ájQƒØdG áHÉéà°S’G á q°üàîŸG á«æeC’G äÉ¡÷G øe ÉgÒZh áWô°ûdG ≈∏Y    32/22

 á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh øe Ú q°üàîª∏d á∏eÉµdG ájÉª◊G ÒaƒJh m™bƒe q p…CG ∫ƒNóH á«YÉªàL’G

.ádÉë∏d

 ádÉ◊G á÷É©e ¿CG IóMƒdG äCGQ GPEG ádÉ◊G ™bƒŸ ∫É≤àf’G á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ‘ Ú°üàîª∏d    33/22

 ±GôWCG QÉ°†MEÉH á°üàîŸG äÉ¡÷G øe ÉgÒZh áWô°ûdG Ωõà∏J ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h ,∂dP »°†à≤J

.IóMƒdG øe Ú°üàîŸG Ö∏W ≈∏Y AÉæH á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh ™bƒŸ ádÉ◊G

 ºàj ,ádÉ◊G Iô°TÉÑŸ ∫É≤àf’G á«YÉªàL’G ájÉª◊G IóMh øe ¿ƒ°üàîŸG Qô≤j »àdG ä’É◊G ‘   34/22 

 AÉæKCG º¡©e AÉ≤ÑdGh º¡àeÓ°S ¿Éª°Vh ™bƒª∏d º¡dƒNO áª¡e π«¡°ùàH Ωƒ≤àd kGQƒa áWô°ûdG ÆÓHEG

 »°üà ∫ƒNO É¡∏NGóH øe ¢†aôj »àdG ™bGƒŸG ¤EG ∫ƒNódÉH áWô°ûdG Ωƒ≤Jh ,ádÉë∏d º¡Jô°TÉÑe

 áªgGóŸG äÉ«∏ªY ‘ º¡cGô°TEG ΩóYh º¡àeÓ°S ¿Éª°V ádÉ◊G √òg ‘ áWô°ûdG ≈∏Yh ,ájÉª◊G IóMh

.ΩÉëàb’Gh

المادة الثالثة والعشرون:
 áÄ«g ¤ƒàJ ,ΩÉ¶ædG Gòg øe (øjô°û©dGh á«fÉãdG) IOÉŸG øe (3) Iô≤ØdG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e            -1

 áªµëŸG ΩÉeCG iƒYódG áeÉbEGh ,ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG äÉØdÉ ‘ ≥«≤ëàdG ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG

.á°üàîŸG

 äÉØdÉ ‘ ô¶ædG á°üàîŸG áªµëŸG ¤ƒàJ ,ábÓ©dG äGP iôNC’G áª¶fC’G ¬H »°†≤J Ée IÉYGôe ™e            -2

.∞dÉîŸG ≥M ‘ áÑ°SÉæŸG áHƒ≤©dG ôjô≤Jh ,ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG

 ¬dÉªgEGh πØ£dG AGòjEÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG •ô°ûdG ΩÉ°ùbCGh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh π«–       1/23

 áÄ«g ¤EG É¡«a ≥«≤ëàdG á«ªgCG iôJ »àdGh ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ iôNC’G äÉØdÉîŸGh

.ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG

 hCG ¿Éc kÉª¡àe πØ£dÉH ≥∏©àJ ÉjÉ°†b øe É¡«dEG ∫Éëj Éª«a ≥«≤ëàdÉH ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g Ωƒ≤J       2/23

 ∫Éëjh ¬fCÉ°ûH √PÉîJG Öéj Éeh ¬àdÉM ¿CÉ°ûH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh øe kGôjô≤J Ö∏£Jh á«ë°V

 Ö°ùëH á«°†≤dG ßØM ≥«≤ëàdG á¡L iôJ ⁄ GPEG á°üàîŸG áªµëŸG ¤EG iƒYódG ™e ôjô≤àdG Gòg

.ΩÉ¶ædG

 ¬àeGôc ¬d ßØ– á≤jô£H ¬à∏eÉ©e äÉª«∏©àdGh áª¶fCÓd áØdÉ …CG ÜÉµJQÉH πØ£dG ΩÉ¡JG óæY ≈YGôj       3/23

.™ªàéŸG ‘ ¬LÉeófG IOÉYEG π¡°ùJh ¬æ°S »YGôJh ¬°ùØæd ¬eGÎMG Rõ©Jh √Qóbh

.ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ah ¬àfGOEG âÑãJ ≈àM ¬àªcÉh ¬©e ≥«≤ëàdG óæY πØ£dG IAGôH ¢VÎØJ      4/23 

 ¬«dEG á¡LƒŸG º¡àdÉH -¬d ∫É≤j Ée ÜÉ©«à°SG ≈∏Y kGQOÉb ¿Éc GPEG- Iô°TÉÑeh kGQƒa πØ£dG QÉ£NEG Öéj      5/23 

 mΩÉëÃ áfÉ©à°S’G øe ¬æ«µ“ ¤EG áaÉ°VEG ¬fhDƒ°T ≈∏Y Ωƒ≤j hCG ¬∏ãÁ øe hCG √ódGh Qƒ°†ëH ∂dPh

.áÑ°SÉæŸG á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh

 ¬d ¿Éc Éª∏c áµ∏ªŸG ‘ çGóMCÓd á°ü°üîŸG á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’Gh ¢UÉ°üàN’G øe πØ£dG ó«Øà°ùj       6/23

.¬H á£«ëŸG ±hô¶dGh ¬àdÉMh ¬ qæ°S πØ£dG ™e πeÉ©àdG óæY ¿ÉÑ°ù◊G ‘ òNDƒjh ,∂dP ‘ áë∏°üe

 ≈fOCG kÉæ°S Oó– »àdG äÉª«∏©àdGh áª¶fC’G ≥«Ñ£J QÉÑàY’G ‘ òNCÉJ ¿CG ≥«≤ëàdGh §Ñ°†dG äÉ¡L ≈∏Y      7/23

 ¬ qæ°S ≠∏Ñj ⁄ GPEG ∂dP ÖLƒj Ée ¬HÉµJQG óæY kÉ«FÉæL πØ£dG á∏FÉ°ùe ºàj ’ å«ëH,kÉ«FÉæL πØ£dG á∏FÉ°ùŸ

.äÉª«∏©àdGh áª¶fC’G ∂∏J ‘ ≈fOC’G ó◊G

 ΩÉ¶f ‘ OQhÉe ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG äÉØdÉ ‘ ô¶ædÉH á°üàîŸG áªµëŸG »YGôJ       8/23

.∞dÉîŸG ≥M ‘ áÑ°SÉæŸG áHƒ≤©dG Égôjô≤J óæY  ájò«ØæàdG ¬àëF’h AGòjE’G øe ájÉª◊G

 ¤EG Aƒé∏dG ¿hO ¬cƒ∏°S Ëƒ≤Jh πØ£dG á∏eÉ©Ÿ áeRÓdG ÒHGóàdG PÉîJG ∂dP øµeCG Éª∏c ≈YGôj       9/23

.¬àjôM ¢ùÑMh á«HÉ≤©dG äGAGôLE’G

 áÑ°SÉæŸG äÉÑ∏£àŸG ¬d ìÉàJ ¿CG Öé«a á«YÉªàL’G ájÉYôdG hCG AGƒjE’G QhO ‘ πØ£dG ´GójEG ádÉM ‘     10/23

 áaÉ°VEG ,ô°†j ’ Éª«a QÉ«àN’G ≥M ¬FÉ£YEGh IQƒ°ûŸGh áÑbGôŸGh ±Gô°TE’Gh OÉ°TQE’Gh ájÉYôdG πãe

 á∏eÉ©e ¿Éª°†d ,á«°ù°SDƒŸG ájÉYôdG πFGóH øe ÉgÒZh »æ¡ŸG ÖjQóàdGh º«∏©àdG èeGôH øe ¬æ«µ“ ¤EG

.AGƒ°ùdG ≈∏Y óLh ¿EG ¬eôLh ¬ahôXh ¬à«gÉaQh ¬æ°S ™e Ö°SÉæàJh ¬bƒ≤M ¬d ßØ– á≤jô£H πØ£dG

 πc ájÉª◊G IQGOEG øe á«YÉªàLG á«FÉ°üNCG hCG »FÉ°üNCG OƒLh πØ£dG ™e ≥«≤ëàdG á∏Môe ‘ ≈YGôj      11/23

.kÉæµ‡ ∂dP ¿Éc Ée

المادة الرابعة والعشرون:
يصدر وزير الشؤون االجتماعية الالئحة خالل (تسعين) يومًا من 

تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع 
وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة 

حقوق ا�نسان والجهات ا�خرى ذات العالقة كّل فيما يخصه، 
ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

 ≥∏©àJ ,á°UÉN á«∏«°üØJ á«∏ªY äÉ«dBG hCG §HGƒ°V hCG óYGƒb …CG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh Qó°üj        1/24

.ÉgOGƒe øe IOÉe …CG hCG áëFÓdG √òg ò«ØæàH

 º««≤Jh á©LGôÃ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH Iô°SC’Gh á«YÉªàL’G ájÉYô∏d IQGRƒdG ádÉch Ωƒ≤J        2/24

 Ö∏£J Éªc ,∂dòd áLÉ◊G âYO Éª∏c hCG ÉgQGó°UEG ïjQÉJ øe Úàæ°S πc áëFÓdG √òg ΩÉµMCG ≥«Ñ£J

 äÉMÎ≤e øe √GôJ ÉÃ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRƒd ™aôdG É¡«∏Yh ,ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G äÉ«Fôe

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Ωõ∏j Ée PÉîJ’ É¡dÉ«M

المادة الخامسة والعشرون:
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ √ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj (Ú©°ùJ) ó©H ΩÉ¶ædG Gò¡H πª©j

 .ÉgQhó°U ïjQÉJ øe áëFÓdG √òg ΩÉµMCÉH πª©dG …ô°ùj       1/25
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UM AL-QURA 39393 UM AL-QURA قــرارات وأنظمــة14 الجمعة 29 شوال  1436 هـ     14 أغسطس 2015 م
نةال�سنة 93      العدد 4579          

س
ال

1

á«µ∏e ´õæH `g1436 - 9-22 ïjQÉàH (1 -1136) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1436 - 9 -27ïjQÉàH (1 - 1149 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

 ábÉ£dG IAÉØc äÉÑ∏£àe áëF’ óªà©j áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏›
IQÉfE’G äÉéàæŸ äÉbÉ£ÑdG ™°Vhh π«¨°ûàdG äÉÑ∏£àeh

á«µ∏e ´õæH `g1436 - 9 -27 ïjQÉàH (1 -1148 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe

 ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG

 ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J

: »∏j Ée Qô≤j

 (800 ,597 ,596 ,595) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 ‘ á©bGƒdG (Ü/1411/±/1) ºbQ ó°SC’G AGôªM §£ øª°V

 ¢VôY ´QÉ°T ∫Éª°ûdG øe Égóëj »àdGh ,IQƒæŸG áæjóŸÉH ¿ÉbQh »M

 ´QÉ°T Üƒæ÷G øeh , kGÎe (90^00) ∫ƒ£H äGQÉ«°S ∞bGƒeh Ω(12)

(30) ¢VôY ´QÉ°T ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (88^71) ∫ƒ£H Ω(30) ¢VôY

 ∫ƒ£H Ω(7) ¢VôY IÉ°ûe ô‡ Üô¨dG øeh , kGÎe (47^11) ∫ƒ£H Ω

 á©HQCG 2Ω(4086^92) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh , kGÎe (47^76)

 ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿ƒ©°ùJh ¿ÉæKGh kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒfÉªKh áà°Sh ±’CG

 ó¡L AGôª◊G á£ AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ,(±.∑13^8-110)

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe

 øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG

 OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

  AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN

 øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG

 ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

 QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah ¥ƒ≤◊G

 hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG

.áªµëŸG

 øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

 º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG äGQGôb

.QGô≤dÉH

 ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe

 ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G øe

 IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G

 øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG

.ΩÉ¶ædG

 , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã πª©dGh

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe

 ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG

 ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J

: »∏j Ée Qô≤j

 557h 553h 552h 551) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 ¢ùdófC’G »M ‘ á©bGƒdG (1628) ºbQ §£îŸG øª°V (559h 558h

 ∫ƒ£H Ω(15) ¢VôY ´QÉ°T ∫Éª°ûdG øe Égóëj »àdGh ,¢VÉjôdG áæjóÃ

 ∫ƒ£H (560 h 554) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b Üƒæ÷G øeh , kGÎe (60)

(30) ¢VôY …ô©°T’G ≈°Sƒe »HCG ´QÉ°T ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (60)

 (78) ∫ƒ£H Ω(15) ¢VôY ´QÉ°T Üô¨dG øeh , kGÎe (78) ∫ƒ£H Ω

 áFÉªà°Sh ±’CG á©HQCG 2Ω(4^680) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh , kGÎe

 AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒfÉªKh

 ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ,±.∑ 132 ó¡L (8141) ºbQ á£ëŸG

.AÉHô¡µ∏d

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe

 øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG

 OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

  AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN

 øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG

 ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

 áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah ¥ƒ≤◊G

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh  , ¬à«µ∏e

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe

 IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G

 É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah

 , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã πª©dGh

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe

 ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG

 ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J

: »∏j Ée Qô≤j

 §Hôj …òdG ≥jô£dG ΩôM øª°V á©bGƒdG »°VGQC’G á«µ∏e ´õæJ :  k’hCG

 ô°ûY áãdÉãdGh ô°ûY á«fÉãdG ó«dƒàdG »à£ëÃ (äGôe-AÉeô°V) ≥jôW

 ,¢VÉjôdG á≤£æÃ (ÜôZ-¥ô°T) Ö«HÉfC’G §N ∫Éª°T Úà©bGƒdG

 á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh , kGÎe (25) ¢VôYh , kGÎe (23^080) ∫ƒ£H

 ,kÉ©Hôe kGÎe ∞dCG ¿ƒ©Ñ°Sh á©Ñ°Sh áFÉª°ùªN (577^000) ÉgQób

 ácô°ûdG ídÉ°üd ∂dPh ,≥jô£dG πeÉµd §£` (1) OóY ÖLƒÃ

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe

 øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG

 OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

  AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN

 øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG

 ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

 QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah ¥ƒ≤◊G

 hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG

.áªµëŸG

 øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

 º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG äGQGôb

.QGô≤dÉH

 ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe

 ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G øe

 IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G

 øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG

.ΩÉ¶ædG

 , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã πª©dGh

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

 á©°SÉàdG IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ``©°ùdG á``Ä«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¿EG

 »àdGh `g1431-6-17 ïjQÉJh 216 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒ``Ã QOÉ``°üdG É¡`ª«¶æJ øe

: ¿CÉH »°†≤J

 äGQGô≤dG ™«ªL òîàjh ,ÉgQƒeCG ∞jô°üJh ,áÄ«¡dG ¿hDƒ°T IQGOEÉH á°üàîŸG á£∏°ùdG ƒg ¢ù∏éŸG

 äÉØ°UGƒŸG OÉªàYG ¢UÉN ¬LƒH ¬dh ,º«¶æàdG Gòg ΩÉµMCG OhóM ‘ É¡°VGôZCG ≥«≤ëàd áeRÓdG

. É¡≤«Ñ£J ¥ôWh á«FÉ¡ædG É¡JQƒ°U ‘ ájOƒ©°ùdG á«æØdG íFGƒ∏dGh á«°SÉ«≤dG

 ºbQ ¬YÉªàLG ‘ IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ôbCG ó≤a ¬«∏Yh

 äÉÑ∏£àÃ{ á°UÉÿG ájOƒ©°ùdG á«æØdG áëFÓdG OÉªàYG ,`g1436-9-6 ïjQÉàH ó≤Y …òdG (152)

 πª©dG ºàjh .z∫hC’G Aõ÷G – IQÉf’G äÉéàæŸ äÉbÉ£ÑdG ™°Vhh π«¨°ûàdG äÉÑ∏£àeh ábÉ£dG IAÉØc

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ Égô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S ó©H É¡H
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

1

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قيادة القوات 
الجوية 

الملكية 
السعودية

1- تأمني املياه ملواقع الرصد 
اجلوي التابعة لقاعدة امللك 
فهد اجلوية بالقطاع الغربي

36/78 3000

1436/12/1هـ1436/12/1هـ
2- توريد وتركيب أثاث وأجهزة 
مكتبية لقاعدة امللك فيصل 

اجلوية بالقطاع الشمالي
36/79 3000

3- توريد وتركيب معدات 
ومستلزمات طبية  للقوات 

اجلوية
36/80 4000

1436/12/2هـ1436/12/2هـ
4- توريد مالبس إطفاء حريق 

للقوات اجلوية
36/81 3000

5- تأمني وتوريد أحبار طابعات 
وفاكسات وآالت تصوير

36/82 3000
1436/12/3هـ1436/12/3هـ

6- تأمني عربات أمنية جيب 
)4x4( خمسة راكب

36/83 5000

7- تأمني احملاليل 
واإلكسسوارات ألجهزة 

الكشف اخملبري وصيانتها
36/84 3000

1436/12/4هـ1436/12/4هـ
8- استكمال ربط املباني 
بالقواعد اجلوية بشبكة 

احلاسب اآللي ) مرحلة ثانية (
36/85 13.000

القوات البرية 
إدارة 

المشتريات 
الداخلية

1- توريد إعاشة أفراد وحدات 
اخلرج والسليل

1436/12/23هـ1436/12/23هـ2000        21  

2- توريد إعاشة أفراد وحدات 
قوة شرورة

1436/12/28هـ1436/12/28هـ2000        22  

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

1- إعادة تأهيل شبكات خطوط 
الهاتف ملواقع متفرقة تابعة 

للقوات البرية باملنطقة الشرقية
36/35 1000

1436/12/4هـ1436/12/3هـ
2- إعادة تأهيل امللعب الرياضي 

مبدينة امللك فهد العسكرية 
باملنطقة الشرقية

36/36 1000

إدارة التشغيل 
والصيانة 
بالطائف

1- إعادة طرح منافسة أعمال 

البنية التحتية ملوقع كبائن 

مركز امللك سلمان بن عبد العزيز 

للحرب اجلبلية بشمرخ

436/211000

1436/11/7هـ1436/11/7هـ

2- عمل إصالح وإستبدال 

مصاعد الضيافات العسكرية 

بالطائف

436/352000

اإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 

المسلحة 

توريد املواد الغذائية لكتيبة 

الشرطة العسكرية باإلدارة 

العامة للخدمات الطبية 

للقوات املسلحة 

1437/1/1هـ 1436/12/30هـ  1500  36/19

مركز األمير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

منافسة صيانة بوابات املركز 

اإللكترونية ونظام اإلتصاالت 

االدارية

1436/12/24هـ1436/12/23هـ600 1436/21/28

مجمع الملك 
فهد الطبي 

العسكري 
بالظهران

توريد وتركيب أثاث إلسكان 

العوائل 
12/23 /1436هـ1436/12/22هـ5000 1436/26/31

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتأمني مستلزمات األدوات 

املكتبية

1436/11/10 هـ 1436/11/9 هـ1436/241000

2- مشروع عمليات نزح مياه 

الصرف الصحي
1436/38500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ
3- توريد وتأمني محروقات 

ملركبات النقل باملستشفى
1436/39500

4- منافسة توريد مياه شرب 

للمستشفى ومرافقه
1436/40500

  مستشفي  
القوات 

المسلحة  
بالجنوب

 متديد موعد منافسة توريد 

احملروقات للمستشفى
1436/11/25هـ1436/11/25هـ1436/9/351000

منافسة توريد وتركيب أجهزة 

األشعة ملستشفى القوات 

املسلحة باجلنوب 

1436/12/2هـ1436/12/2هـ1436/12/353000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الشؤون 
الصحية 

بوزارة الحرس 
الوطني

1- منافسة تنفيذ خدمات 

البريد السريع احمللي والدولي 

)حسب الطلب ( ملستشفيات 

ومرافق الشؤون الصحية بوزارة 

احلرس الوطني

 م ش 

ص /79/ 

1436هـ

1436/11/16هـ 1436/11/15هـ 3000 

2- مشروع توريد وتركيب 

وتقدمي خدمات الضمان 

والصيانة لنظام املراقبة 

الرقمي بالكاميرات األمنية 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض وجميع املباني التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش 

ص /80/ 

1436هـ

1436/12/1هـ 1436/11/29هـ 3000 

3- توصيل كابل اجلهد 

املتوسط من محطة شركة 

الكهرباء الرئيسية إلى احملول 

رقم )4( مبستشفى امللك 

عبدالعزيز باألحساء التابع 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

 / 82 /

1436هـ

1436/11/26هـ 1436/11/25هـ3000 

4- مشروع هدم وإزالة املبنى 

رقم 10 و 16 باملدينة السكنية 

)MC( مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

 / 83 /

1436هـ

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ1000 

5- منافسة تقدمي خدمة 

الدعم والصيانة لنظام أوراكل 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص/84/ 

1436هـ

1436/11/25هـ 1436/11/24هـ5000 

6- مشروع تصميم وتنفيذ 

نظام االجتماعات السمعية 

والبصرية ملبنى أشعة القلب 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض

م ش 

ص/85/ 

1436هـ

1436/12/3هـ  1436/12/2هـ 3000 

7- مشروع نظام تصريف املياه 

اخلارجي للمشتل واملستودع 

الطبي مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص/87/ 

1436هـ(

1436/12/18هـ 1436/12/17هـ2000 

8- منافسة تأمني وتوريد 

مستلزمات اخملتبر جلميع 

مستشفيات الشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص/88/ 

1436هـ

1436/12/22هـ1436/12/21هـ1000 

9- مشروع جتديد وترميم 

مركز ترفيهي للموظفني 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص/89/ 

1436هـ

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ2000 

10- تأمني وتوريد مستلزمات 

التمريض جلميع مستشفيات 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص / 

90/ 1436هـ
1436/12/25هـ1436/12/24هـ3000 

11- مشروع السياج احلديدي 

باألسالك الشائكة للمستودع 

الطبي مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص /91/ 

1436هـ

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 3000 

12- مشروع جتديد غرف 

العمليات في املستشفى 

الرئيسي مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية في 

وزارة احلرس الوطني

م ش 

ص /67/ 

1436هـ

1436/11/5هـ1436/11/4هـ4000

وزارة الحرس الوطنيوزارة الدفاع



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  29  شوال  1436 هـ        14  أغسطس  2015 م16

UM AL-QURAال�سنة 93   العدد 4579              إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام 
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  
وحدة 

المنافسات 
والعقود

1- مشروع التجهيزات اخلاصة 

مببنى وتوسعة فرع اإلدارة 

العامة لالتصاالت واألنظمة 

األمنية مبنطقة مكة املكرمة 

)مبنى ورش صيانة تراسل(

1436/11/18هـ1436/11/18هـ47/36/53/11000

2- بناء نظام معلومات 

جغرافي لوكالة الوزارة لشؤون 

املناطق

1436/11/25هـ1436/11/25هـ48/36/53/15000

مركز 
المعلومات 

الوطني

1- متديد موعد منافسة 

مشروع حتديث األنظمة 

UES-V1 الكهربائية

1436/11/16هـ1436/11/15هـ 5000 2015/11

2- متديد موعد منافسة 

مشروع تراخيص 

مايكروسوفت- املرحلة الثانية

  MOI-MSLP2

1436/11/18هـ1436/11/17هـ10.000 2015/12

3- متديد موعد منافسة 

مشروع جتهيز معامل مركز 

األبحاث ودعم تنويع مصادر 

املعلومات البحثية

  NIC-RDLIR

1436/11/22هـ1436/11/19هـ5000 2015/14

4- متديد موعد منافسة 

Im-  ششروع حجز املركبات

pound Vehicles System

1436/11/24هـ1436/11/23هـ3000 2015/15

5- مشروع صيانة األنظمة 

اجلغرافية )املرحلة الثانية( 

GISM2

1436/12/23هـ1436/12/22هـ4000 2015/13

6- مشروع تأمني قطع غيار 

  SSCM2 أجهزة احلاسب
1436/12/25هـ1436/12/24هـ 3000 2015/16

7- مشروع تأمني قطع غيار 

صيانة املرافق واألجهزة 

  SSFM2 املساندة

1436/12/29هـ1436/12/28هـ3000 2015/17

قوات أمن 
المنشآت

1- توريد ألواح مضادة للرصاص 
 41

/1437/1436هـ
500

1436/12/18هـ  1436/12/17هـ 
2- توريد وتركيب أنظمة 

مراقبة أمنية لنقاط التفتيش 

التابعة لقوات أمن املنشآت 

باملنطقة الشرقية 
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/1437/1436هـ
500

المديرية 
العامة 

للمباحث
1436/11/25هـ1436/11/24هـ10111000ترميم مبنيني مبدينة الرياض

المديرية 
العامة 

للجوازات

1- تأمني ملصقات ورقية 

للمعامالت السرية والعادية 

واألحبار اخلاصة بامللصقات

1436/12/3هـ1436/12/2هـ36/72500

2- مشروع تطوير نظام أمر 

العمليات احلج
1436/12/4هـ1436/12/3هـ36/73500

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

توريد وتركيب أجهزة حتديد 

املواقع ومتابعة وتسجيل 

األحداث ملنطقة جازان

1436/12/1هـ1436/11/29هـ5/436/1301500

األحوال 
1436/12/2هـ 1436/12/1هـ1436/211000توريد سيارات لألحوال املدنيةالمدنية

إمارة منطقة 
الباحة

1- مشروع إنشاء مبنى مركز 

الفرعة    
1000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ
2- مشروع إنشاء مبنى مركز 

بلخزمر    
1000

3- مشروع إنشاء مبنى مركز 

بني كبير    
1000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ
4- مشروع إنشاء مبنى مركز 

تربة اخليالة    
1000

51000- مشروع إنشاء مبنى مركز نيرا    

1436/12/3هـ1436/12/2هـ
6- مشروع إنشاء مبنى مركز 

معشوقه    
1000

7- مشروع إنشاء مبنى مركز 

كرا احلائط    
1436/12/4هـ1436/12/3هـ1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إمارة 
المنطقة 

الشرقية

مشروع حفر بئر في ضيافة 

اإلمارة مبحافظة األحساء
1436/11/24هـ1436/11/23هـ3581500

إدارة إسكان 
قوى األمن 

الداخلي 
بعرعر وطريف

صيانة وتشغيل ونظافة 

إسكان قوى األمن الداخلي 

بعرعر وطريف

1436/12/22هـ 1436/12/22هـ 1436/35000هـ

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  
إدارة العقود 
والمشتريات

1- جتهيز وتأثيث ورشة صيانة 

احلاسب اآللي
1436/12/2هـ1436/12/1هـ436/231000

2- توريد وتركيب سياج شبكي 

من احلديد اجمللفن بعدة مواقع 

مبنطقة مكة املكرمة 

1436/12/3هـ1436/12/2هـ436/241000

وزارة الماليـــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المالية

1- أعمال الصيانة والتشغيل 

والنظافة حملطة توليد الطاقة 

الكهربائية مبنفذ الرقعي 

والشبكات الكهربائية التابعة لها

1436/12/18هـ1436/12/17هـ18121500

2- عملية توريد وتركيب مظالت 

حديدية )زنك( مبستودع الوزارة 

مبحطة القطار ومستودع 

الرجيع الواقع بشمال مجمع 

الوزارة الرئيسي بالرياض

1436/12/24هـ1436/12/23هـ18131000

إدارة 
المصروفات 

العامة

مشروع متطلبات السالمة حلظائر 

الطائرات مبطاري امللك خالد 

بالرياض وامللك عبدالعزيز بجدة

1436/12/24هـ 1436/12/23هـ36/250.000

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- عملية تظليل وسفلتة 

منطقة الساحة اجلمركية 

بجمرك مطار امللك عبدالعزيز 

الدولي بجدة

 45

1437/1436/
1436/11/24هـ1436/11/24هـ2000 

2- املرحلة الثانية ملنافسة 

نظام احلضور واإلنصراف 

)البصمة( للمنافذ اجلمركية 

التالية : جمرك ميناء جدة 

اإلسالمي ، جمرك مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي ، جمرك 

ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام ، 

جمرك مطار امللك فهد الدولي 

، جمرك جسر امللك فهد 

 47

1437/1436/
1436/12/1هـ1436/12/1هـ 3000 

وزارة العـــدل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العدل

1- كراسة الشروط واملواصفات 

اخلاصة بتشغيل بوفية مبنى 

الوزارة ومبنى مشروع خادم 

احلرمني الشريفني لتطوير 

مرفق القضاء

2015/80500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- كراسة الشروط واملواصفات 

لعملية ترميم دورات املياه 

مببنى احملكمة العامة باألحساء 

باملنطقة الشرقية

2015/81500

وزارة الداخلية
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

3
وزارة الصحــة

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الصحة

1- تأجيل موعد منافسة 

مشروع حوسبة عدد 28 

مستشفى باملنطقة الوسطى

1436/12/21هـ1436/12/21هـ36001104005215.000

2- تأجيل موعد منافسة مركز 

االتصال اإللكتروني لتقدمي 

اخلدمات اإلسعافية مبركز 937

1436/11/16هـ1436/11/16هـ36001104005110.000

3- تأجيل موعد منافسة توريد 

نظام األرشفة اإللكترونية 

للصور الطبية القلبية – لعدد 

من مراكز القلب لوزارة الصحة

1436/11/22هـ1436/11/22هـ36001104005320.000

4- تأجيل موعد منافسة توريد 

نظام األرشفة اإللكترونية جملموعة 

من مستشفيات وزارة الصحة

1436/11/23هـ1436/11/23هـ36001104005420.000

 MERS-M 5

Cov
1436/12/1هـ1436/12/1هـ3600110200595000

6- تشغيل ودعم وصيانة 

البرنامج اإللكتروني ملراكز 

مراقبة السموم بوزارة الصحة

1436/12/18هـ1436/12/18هـ3600110300562000

1- تأجيل موعد منافسة تأمني 

أدوات احلماية اآلمنة للمرضى 

بدورات املياه مبستشفيات 

منطقة مكة املكرمة 

1436/11/8هـ1436/11/8هـ500 360251020058  

2- تأمني محروقات 

ملستشفيات صحة مكة 

املكرمة 

  360251020062 500

1436/11/29هـ1436/11/29هـ 3- صيانة وتشغيل تقنية 

املعلومات واالتصاالت 

مبستشفى النور التخصصي 

مبكة املكرمة

  360251020063 5000

صحة جدة

تأمني األجهزة لبرنامج 

زراعة القوقعة اإللكترونية 

ملستشفى امللك فهد بجدة 

لعام 1436هـ

1436/31

1436/11/23هـ1436/11/22هـ3602610000282000

صحة عسير

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

سيارات لزوم فرق الطب املنزلي 

بصحة عسير

1436/11/12هـ1436/11/12هـمجانا1436/983ً

2- تأجيل موعد منافسة جتهيز 

وتأثيث عدد املراكز الصحية 

املستحدثة مبنطقة عسير

1436/11/2هـ1436/11/2هـ1436/98515.000

صحة 
المنطقة 

الشرقية

1- إعادة تأهيل دورات املياه 

مبستشفى الظهران العام
1436/11/24هـ1436/11/23هـ1436/4/111000

2- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى العيون التخصصي 

بالظهران

1436/2/282000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ 3- تأمني جهاز محاكاة 

عمليات املاء األبيض 

والشبكية ملستشفى العيون 

التخصصي بالظهران

1436/2/291000

صحة حائل

1- مشروع إنشاء محطة 

تنقية املياه وتطوير نظام األمن 

والسالمة مببنى إدارة اخملتبرات 

وبنوك الدم واخملتبر اإلقليمي 

مبنطقة حائل

1436/12/1هـ 1436/12/1هـ1436/355000 هـ

2- تأمني مستلزمات مكتبية 

وبعض األثاث املكتبي إلدارة 

الصحة العامة والقطاعات 

الصحية ومراكز الرعاية 

الصحية األولية رقم )1(

1436/11/29هـ 1436/11/29هـ1000 1436/46 هـ

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة الجوف

1- تقدمي خدمات التغذية 

ملستشفى امللك عبدالعزيز 

باجلوف

5000

1436/12/9هـ1436/12/9هـ
2- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى ميقوع العام 

باجلوف 

1000

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

136037500- تأمني سيارات متنوعة

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- جدولة وإدارة القوى العاملة 

إلدارة الرعاية التنفسية
360382000

3- تشغيل وصيانة نظام 

كاميرات املراقبة األمنية ونظام 

دخول البوابات اإللكترونية

360395000

4360402000- توريد خدمات اإلنترنت

5- توريد وتركيب أجهزة 

حاسب آلي وملحقاتة
360415000

مدينة الملك 
عبداهلل 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة

1- متديد موعد منافسة تأمني 

مستلزمات العظام ) التأهيل 

الطبي – العمودي الفقري ( 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

2015/155/29

1436/11/12هـ1436/11/11هـ

2- متديد موعد منافسة تأمني 

لوازم اخملتبرات مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية 

 2015 /156/30

3- متديد موعد منافسة 

تأمني وتشغيل جهاز الرنني 

املغناطيسي مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ125/26 /2015

4- متديد موعد منافسة تأمني 

وتركيب وتشغيل مصعد 

باملستشفى التخصصي 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

1436/11/26هـ 1436/11/25هـ 135/27/ 2015

5- متديد موعد منافسة تأمني 

وإحالل وتشغيل جلهاز املعالج 

اخلطي ملركز األورام بجدة 

ملدينة امللك عبداهلل الطبية

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ154/28/ 2015

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

1- توريد كتب اإلنعاش القلبي  

الرئوي 
7م/2015

1436/11/23هـ1436/11/22هـ 

8م/22015- توريد وتركيب األثاث املكتبي 

وزارة الزراعــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- تأجير موقع صراف آلي في 

مبنى الوزارة
4617300

1436/11/26هـ1436/11/25هـ 2- إيصال املياه املعاجلة لبعض 

املزارع بشعيب صفار مبحافظة 

الدرعية

46182000

3- متابعة وتقييم حالة 

متبقيات املبيدات في املنتجات 

الزراعية

46211000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

4- تشغيل وتوريد وصيانة 

أجهزة ترشيد مياه الري بالزراعة
46242000
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

4

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة الملك 
عبد العزيز  

تأمني الدعم الفني ملكتب إدارة 

املشاريع
1436/12/17هـ1436/12/17هـ827963000/د

نقل طالب وطالبات فرع جامعة جدة 

اجلامعة بالكامل 
1436/12/21هـ1436/12/21هـ36/1263000/د

جامعة الملك 
فيصل

 1- منافسة األعمال 

الديكورية ملباني أقسام 

الطالبات وكلية السنة 

التحضيرية وكلية إدارة 

األعمال

1437/1/13هـ 1437/1/12هـ30.000 20150040

2- منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل أجهزة وأدوات احتياج 

معامل احملاكاة السريرية 

لطالب وطالبات املنهج 

اجلديد بكلية الطب مبنى 98 

باجلامعة

1436/12/1هـ 1436/11/29هـ 2000 20150041

3- منافسة أعمال اخلدمات 

والتوزيع ملقر مركز االختبارات 

لعمادة التعلم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد

1436/12/2هـ1436/12/1هـ2000 20150042

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

2- تأجيل موعد منافسة 

صيانة أنظمة اإلتصاالت 

باجلامعة

 216

15101422/
1436/11/25هـ1436/11/24هـ5000 

جامعة الدمام
مشروع البنية التحتية لغرف 

االتصاالت اخلاصة باملستشفى 

اجلامعي اجلديد

1436/12/1هـ1436/11/29هـ36/4115.000

تعليم مكة 
المكرمة

تأمني املستلزمات التعليمية 

ملدارس اجلاليات مبكة )مجزئة(
1436/12/1هـ1436/11/29هـ500 83/36/4

تعليم عسير
تأمني وسائل السالمة عدد )10( 

مدارس اجملموعة الثالثة بنات 

لقطاع أحد رفيدة والواديني

1436/11/25هـ1436/11/24هـ100/36/201000

1436/12/22هـ 1436/12/21هـ500 114/36/6تأمني العيادات املدرسيةتعليم صبياء

تعليم 
القصيم

1- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بشمال 

بريدة ) اجملموعة األولى (

1436/1 500

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

2- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بشمال 

بريدة ) اجملموعة الثانية (

1436/2500

3- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بجنوب 

بريدة ) اجملموعة الثالثة (

1436/3500

4- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بجنوب 

بريدة ) اجملموعة الرابعة (

1436/4500

5- توريد املياه الصاحلة 

للشرب للمباني التعليمية 

حملافظة رياض اخلبراء والبدائع 

والنبهانية )اجملموعة اخلامسة(

1436/5500

1436/12/25هـ1436/12/24هـ

6- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية حملافظة 

عقلة الصقور والفوارة 

)اجملموعة السادسة (

1436/6500

7- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية حملافظة 

عيون اجلواء وقصيباء واألسياح 

والشماسية ) اجملموعة 

السابعة (

1436/7500

تعليم حائل

1- افتتاح حضانات في 

الروضات ومدارس البنات 

احلكومية واألقسام النسائية

36/114500

1436/12/18هـ1436/12/17هـ

2- تشغيل حراس وحارسات 

أمن لإلدارات النسائية 
36/115500

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

إنشاء ملحق مبركز هيئة الورود 

مبدينة تبوك
1436/11/23هـ1436/11/22هـ36/24200

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- استبدال كيبل اجلهد 

املتوسط املغذي ملبنى الصالة 

الرياضية بالرياض

118

500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- عملية توريد وتركيب 

الكيابل للجهد املتوسط 

للمحول الكهربائي رقم )2( 

املغذي للصالة الرياضية 

بالدمام

500

3- عملية أعمال العزل املائي 

واحلراري لسطح مدينة امللك 

خالد الرياضية بتبوك مع حاجز 

خرساني حول امللعب الرديف

1000

4- استبدال العزل املائي 

واحلراري لسطح املبنى القدمي 

مبستشفى األمير فيصل بن 

فهد للطب الرياضي

1000

5- استبدال العزل املائي جلميع 

املباني بنادي القادسية باخلبر

119

1000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

6- تنفيذ غرف تبديل املالبس 

للملعب الرديف باملدينة 

الرياضية بحائل

500

7- تنفيذ غرف العبني وغرفة 

حراسة ودورات مياه للجمهور 

والالعبني مللعب تدريب 

الناشئني )الصائغ سابقاً(

1500

8- أعمال تنفيذ أنابيب املياه 

الباردة واحلارة بنادي الشباب 

الرياضي بالرياض

 1000

9- عملية استبدال أعمال 

العزل بأسطح مدينة األمير 

عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 

الرياضية بحائل

 500

البنك السعودي للتسليف واإلدخار

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع توريد وتركيب نظام 

اجلدار الناري
1436/11/23هـ 1436/11/22هـ 2000 2015/13

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكروزارة التعـليـم
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

5

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المياه 
والكهرباء

1- تشغيل وصيانة مشاريع 

مياه قرى ومدن منطقة جازان 
1436/12/1هـ1436/11/29هـ3772000

2- حتسني وتنفيذ شبكات املياه 

بحي املنصورية وبدنة والصاحلية 

مبنطقة احلدود الشمالية

37810.000

1436/11/25هـ1436/11/24هـ
3- استئجار مبنى لفرع املياه  

مبحافظة طريف مبنطقة 

احلدود الشمالية

379

4- حتسني شبكات املياه 

مبنطقة جازان )املرحلة الثانية (
3802000

5- تنفيذ ماخذ املياه اخلام على 

سد وادي جازان
1436/11/26هـ1436/11/25هـ38110.000

6- تنفيذ شبكات الصرف 

الصحي ألحياء مدينة جنران 

املرحلة الرابعة عقد رقم 1

38210.000

1436/11/24هـ1436/11/23هـ

7- تنفيذ شبكات املياه في واحة 

الزيتون بسكاكا مبنطقة اجلوف
3833000

8- تنفيذ خط الفائض حملطة 

معاجلة مياه الصرف الصحي 

الرئيسية مبحافظة صبياء 

مبنطقة جازان

1436/12/1هـ1436/11/29هـ3842000

9- استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

1436/11/26هـ1436/11/25هـ385

10- حفر ثمانية آبار أنبوبية 

تدعيميــة في حقل املستوي

) أم حزم ( مبنطقة القصيم

1436/12/1هـ1436/11/29هـ3865000

11- حفر خمسة آبار 

أنبوبية تدعيمية في كل من 

السليمانية  والدعيجاء وغيئة  

واحلماد وصديع ) مبنطقة اجلوف(

3875000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

12- تشغيل وصيانة محطات 

تنقية املياه املصغرة 

) عدد 9 محطات( )السليمانية 

-أم خنصر- الكاسب- ابن 

ثنيان- الدويد- زهوه- نعيجان- 

السلمانية- يدية اخلر( مبنطقة 

احلدود الشمالية - املرحلة 

الثانية أ

3891500

13- تطوير ورفع مستوى 

محطة تنقية بيش )املرحلة 

األولى( مبنطقة جازان

1436/12/22هـ1436/12/21هـ3921000

14- تنفيذ شبكات الصرف 

الصحي ملدينة أبو عريش 

مبنطقة جازان

1436/12/24هـ1436/12/23هـ39310.000

15- استكمال األعمال املدنية 

والكهربائية وامليكانيكية 

مبحطات املياه مبحافظة 

أبو عريش مبنطقة جازان

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ3942000

16- تنفيذ محطة املعاجلة واخلط 

الرئيسي ملدينة غامد الزناد 

مبنطقة الباحة )املرحلة األولى(

39610.000

1436/12/25هـ1436/12/24هـ
17- تنفيذ محطة املعاجلة 

واخلط الرئيسي ملدينة احلجرة 

مبنطقة الباحة )املرحلة األولى(

39710.000

18-  تنفيذ شبكات مياه 

سكاكا مبنطقة اجلوف )املرحلة 

السادسة(

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ3983000

19-  تنفيذ محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي سعة 

12000م3 يوم ومحطة 

الضخ الرئيسية وخط الطرد 

وخط الفائض مبحافظة أحد 

املسارحة مبنطقة جازان

1436/12/24هـ.1436/12/23هـ39910.000

20- تنفيذ خط االنحدار الرئيسي 

لشبكة الصرف الصحي مبدينة 

صبياء مبنطقة جازان

1436/12/30هـ1436/12/29هـ4005000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مياه الرياض

1- عقد تشغيل وصيانة 

شبكات مياه الصرف الصحي 

مبدينة السيح باخلرج

 61

1436/1436/
 1000

1436/11/26هـ1436/11/25هـ

2- عقد سقيا مجموعة غرب 

منطقة الرياض

 62

1437/1436/
 1000

3- عقد سقيا مجموعة 

عفيف والدوادمي مبنطقة 

الرياض

 63

1437/1436/
1436/12/2هـ1436/12/1هـ1000 

4- عقد سقيا املناطق النائية 

جنوب منطقة الرياض

 65

1437/1436/
 1000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ
5- عقد سقيا مجموعة جنوب 

منطقة الرياض

 65

1437/1436/
 1000

6- عقد سقيا محافظات 

منطقة الرياض مجموعة 

شرق ووسط الرياض

 66

1437/1436/
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000 

7- عقد تشغيل وصيانة 

محطة تنقية مياه الشرب 

مبحافظة احلريق

 67

1437/1436/
1436/12/2هـ1436/12/1هـ2000 

8- عقد إيصال املياه إلى 

مخططات املنح مبحافظة 

القويعية )املرحلة األولى(

 68

1437/1436/
1436/11/26هـ1436/11/25هـ10.000 

مياه مكة 
المكرمة

عملية سقيا مراكز وقرى مكة 

املكرمة ومحافظة بحرة  
1436/11/29هـ1436/11/29هـ1000 1436/21

مياه المدينة 
المنورة

عقد تطوير جتهيزات أمن 

املعلومات لتحقيق األمن 

الشامل باملديرية العامة 

للمياه باملدينة املنورة

1436/12/22هـ1436/12/21هـ437/436/343000

مياه عسير

1- مشروع تنفيذ شبكات 

الصرف الصحي ألحياء لعصان 

مبدينة أبها - املرحلة األولى

2596 10.000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ 2- مشروع تنفيذ محطة 

الضخ وخط الطرد بشرق 

مدينة خميس مشيط )املرحلة 

األولى(

2597 10.000

مياه القصيم

1- مشروع ترحيل خدمات املياه 

والصرف الصحي املتعارضة 

تنفيذ بعض الطرق مبدينة 

بريدة

1436/12/1هـ1436/11/29هـ37/36/532000

2- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء شبكات صرف 

صحي مبحافظة عنيزة - 

مرحلة خامسة

1436/11/25هـ1436/11/24هـ37/36/28

3- تأجيل موعد منافسة 

مشروع توسعة محطة 

معاجلة الصرف الصحي 

الثالثة مبحافظة الرس

1436/11/17هـ1436/11/16هـ37/36/29

4- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء شبكات صرف 

صحي مبناطق متفرقة مبدينة 

بريدة ) مرحلة ثالثة (

1436/11/9هـ1436/11/8هـ37/36/30

5- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء خط ناقل 

وشبكات صرف صحي 

مبحافظة الرس

1436/11/17هـ1436/11/16هـ37/36/33

6- تأجيل موعد منافسة 

مشروع تنفيذ خزان مياه 

استراتيجي وملحقاته شرق 

مدينة بريدة رقم - 8 - مرحلة 

أولى

1436/12/23هـ1436/12/22هـ37/36/45

7- تأجيل موعد منافسة 

مشروع تنفيذ توسعة محطة 

تنقية املياه السابعة مبدينة 

بريدة ) مرحلة أولى (

1436/12/24هـ1436/12/23هـ37/36/47

وزارة المياه والكهرباء
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

6

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد استكماالت طرق : 

املغزالية، وقران، والسدرية، 

واخليس بطول )21( كلم

110.000

1436/11/15هـ1436/11/15هـ

2- متديد استكماالت طرق: 

عقبة اخلشبة، وحمايات 

لعقبة نصاب ،وطريق آل عمار 

اجلوف بطول )12( كلم

4250.000

3- متديد طريق ظهياي العقل 

اجملمعة ،وطريق قرى زعبان 

حميد العالي بطول )62( كلم

47100.000

4- متديد استكمال إزدواج 

طريق الشميسي الكر وتقاطع 

وطرق خدمة الدائري األوسط 

)الثالث( مبكة املكرمة بطول 

)20( كلم

17100.000

5- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق ثول/ رابغ            

عقد )310(

1015000

6- متديد استكمال النماص 

الفرعائ مصنع االسمنت 

)املناص بيشة( )املرحلة الثانية(

14610.000

7- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الثانية عشر(

16710.000

8- متديد استكماالت طرق: 

تقاطع دائري الرس ، وصلة 

جنوب البدائع، إزدواج طريق 

املذنب اخلرماء ، ومحول البدائع، 

طريق الزغيبية بطول  )18( 

كلم

25100.000

1436/11/16هـ1436/11/16هـ

9- متديد استكمال إزدواج 

طريق أبها الطائف مع حمايات 

لكامل الطريق )املرحلة 

السادسة ( بطول )7( كلم

4450.000

10- متديد طريق ثبا املشرق 

العتمة واستكماالت طرق 

بلغازي،جبل صماد، الوسيط، 

احلصمة، جبل قيس، آل سعيد، 

عثوان، آل محمد،

 بطول )58.5( كلم

66100.000

11- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

السادسة والعشرون(

15710.000

12- متديد األعمال املتبقية 

لتعديل املنحنيات على الطرق 

الزراعية مبنطقة اجلوف

15810.000

13- متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

الثمامة حتى مفرق الطوقي 

)املرحلة الثانية( بطول )12( 

كلم

15910.000

14- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية مبنطقة حائل

16810.000

1436/11/17هـ1436/11/17هـ

15- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة 

الصيم )اجملموعة الرابعة(

16910.000

16- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الزراعية 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة السادسة عشر(

17010.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

17- متديد احملاور التي تخدم 

العوامية مع التقاطعات 

بطول )13( كلم 

33100.000

1436/11/17هـ1436/11/17هـ

18- متديد امتداد طريق الرياض 

الدمام من تقاطعه مع طريق 

الدمام الظهران السريع إلى 

التقائه بطريق امللك عبداهلل 

بطول )6( كلم

32100.000

19- إعادة طرح استكمال 

الطريق املزدوج الذي يربط 

تقاطع اخلضراء مع طريق جنران/

شرورة إلى احلصينية مع اإلنارة 

)32( كلم

7850.000

20- إعادة طرح الطرق 

القصيرة مبنطقة الرياض 

)اجملموعة الثامنة(

31910.000

1436/11/18هـ1436/11/18هـ

21- إعادة طرح تشغيل 

وصيانة ونظافة طرق بريدة/

األسياح عقد رقم )505(

2405000

22- إعادة طرح األعمال 

املتبقية للطرق الرئيسية 

واستكماالت بعض الطرق 

باملنطقة الشرقية

9910.000

23- إعادة طرح تشغيل 

وصيانة ونظافة طرق غرب 

حائل )603(

2485000

24- متديد طرق وتقاطعات 

محطات سكة احلديد مع 

الدراسة والتصميم

1436/11/12هـ1436/11/12هـ148150.000

25- متديد استكماالت طرق 

- إزدواج طريق حفيرة نساح 

، وربط احلريق بطريق احلوطة 

ووصلة نعام ، وربط الدلم 

بطريق احلائر احلوطة وطريق 

الصناعية ضرقا بطول )34( 

كلم

8100.000

1436/11/19هـ1436/11/19هـ
26- متديد تقاطعات مدينة 

الرياض عثمان بن عفان 

.الطائف.املهدية.لنب. الطريق 

الذي يربط طريق الريا القصيم 

السريع مع طريق الرياض 

صلبوخ حرميالء

10100.000

27- متديد  الطريق احملوري أحد 

رفيدة شعار مروراً بشرق املطار 

) املرحلة الثانية(

4550.000

28- متديد استكماالت بعض 

الطرق الشرقية )اجملموعة 

السادسة(

162100.000

1436/11/22هـ1436/11/22هـ

29- متديد صيانة مبنى إدارة 

الطرق والنقل مبنطقة الرياض
2164000

30- متديد تقاطعات جامعة 

تبوك ) املرحلة األولى (
5550.000

31- متديد استكماالت األعمال 

التكميلية لتقاطع طريق 

خريص مع الطريق الدائري الثاني

410.000

32- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة مكة 

املكرمة

9410.000

33- متديد الطرق القصيرة  

مبنطقة جازان )اجملموعة 

اخلامسة(

32810.000

وزارة النقـــــل
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101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

34- متديد استكماالت طرق: 

إزدواج طريق مركز الهدية 

،طريق القرائن احلرس الوطني 

،تقاطع فيضة يكلب بطول 

)12( كلم

2110.000

1436/11/23هـ1436/11/23هـ 35- متديد استكماالت طرق: 

السليل روضان بن هشبل، 

ومنصبة تنومة،والعرفج بهوان 

طول )46( كلم

4350.000

36- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة الباحة
8710.000

37- طرح األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة احلدود 

الشمالية )اجملموعة الرابعة(

19710.000

1436/12/17هـ1436/12/17هـ

38- طرح األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة 

الرياض )اجملموعة التاسعة 

والثالثون(

19810.000

39- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة القصيم )اجملموعة 

السابعة عشر(

19910.000

40- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة جازان )اجملموعة 

العاشرة(

20010.000

1436/12/18هـ1436/12/18هـ

41- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الرابعة عشر(

20110.000

42- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة جازان )اجملموعة 

السادسة(

20210.000

43- طرح األعمال املتبقية 

الستكمال طريق حائل/املدينة 

املنورة بطول 182 )اجلزء الواقع 

مبنطقة املدينة املنورة(

20310.000

44- طرح األعمال املتبقية 

بإصالح املسار احلالي لطريق 

حائل /املدينة املنورة بطول )20(

كلم مبنطقة حائل

20410.000

1436/12/21هـ1436/12/21هـ

45- طرح األعمال املتبقية 

المتداد طريق الرياض/الدمام 

السريع مع التقاطعات بطول 

)12(كلم باملنطقة الشرقية

20510.000

46- طرح األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

حائل/بقعاء بطول )63( كلم 

مبنطقة حائل

20610.000

47- طرح األعمال املتبقية 

الستكمال طريق أبو معن/

أم الساهك مع جسر أرامكوا 

باملنطقة الشرقية

20710.000

48- طرح األعمال املتبقية 

الستكمال طريق الرديف 

الشمالي لطريق أبها/خميس 

مشيط املزدوج )املرحلة الثانية 

مبنطقة عسير(

20810.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

49- طرح األعمال املتبقية 

لتوسعة طريق الطائف/

السيل الكبير مع ربط السيل 

الكبير بطريق الطائف/

الرياض السريع )املرحلة األولى( 

مبنطقة مكة املكرمة

20910.000

1436/12/22هـ1436/12/22هـ

50- طرح األعمال املتبقية 

للطرق الثانوية مبنطقة مكة 

املكرمة )اجملموعة الثالثة(

21010.000

51- طرح األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية باملنطقة الشرقية 

)اجملموعة األولى(

21110.000

52- طرح توريد وتركيب وضبط 

مكونات شبكة احلاسب اآللي 

وأنظمة الهاتف الرقمي مببنى 

اإلدارة العامة للطرق والنقل 

مبنطقتي الرياض والشرقية

2124000

53- متديد استكماالت طرق: 

القصير باحلريق، والطرق 

الزراعية مبحافظة وادي 

الدواسر بطول )25( كلم

310.000

1436/11/23هـ1436/11/23هـ
54- متديد الطرق التي تخدم 

املدينة اجلامعية جلامعة امللك 

خالد بالفرعاء مع عدد )3( 

تقاطعات )املرحلة األولى(

51100.000

55- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة حائل )اجملموعة الثالثة 

عشر(

10010.000

1436/11/24هـ1436/11/24هـ

56- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة حائل 

)اجملموعة العاشرة(

10110.000

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 
لألرصاد 

وحماية البيئة

1- مشروع الدراسات 

اخلاصة بأضرار مادة 

االسبستوس مشروع رقم  

62/000/000/77/00/4

500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- مشروع دراسة إعداد اإلطار 

العام والتنفيذي للتقييم 

البيئي واإلدارة البيئية مشروع 

رقم 62/000/000/100/00/4

5000

3- منافسة اإلشراف على 

اإلستراتيجية الوطنية 

للصحة والبيئة مشروع رقم  

 62/000/000/148/01/00/03

5000

وزارة النقـــــل
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

8

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
البلدية 

والقروية

1- اتفاقية توحيد إجراءات 
الرخص املستخدمة لقواعد 

البيانات اوراكل للوزارة وفروعها
1436/12/24هـ1436/12/23هـ65000

2- مشروع جتديد وتوريد رخص 
برامج وأنظمة مايكروسوفت 

من خالل اتفاقية كبار العمالء 
1436/12/29هـ1436/12/28هـ75000

أمانة الرياض

1- تأهيل مكاتب اإلدارات 
اخملتلفة التابعة ألمانة منطقة 

الرياض مبخطط القصر
1436/11/25هـ1436/11/25هـ1582000

2- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

العريجاء ومنار
15910.000

1436/11/29هـ1436/11/29هـ
3- تشغيل وصيانة املزروعات 
16010.000واحلدائق في نطاق بلدية امللز

4- تشغيل وصيانة املزروعات 
16110.000واحلدائق في نطاق بلدية العليا

1436/12/1هـ1436/12/1هـ
5- تشغيل وصيانة املزروعات 

16210.000واحلدائق في نطاق بلدية الشميسي

6- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

الروضة
16310.000

1436/12/2هـ1436/12/2هـ
7- تشغيل وصيانة املزروعات 

واحلدائق في نطاق بلدية 
البطحاء

16410.000

8- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

الشمال وعرقه
16510.000

1436/12/3هـ1436/12/3هـ
9- تشغيل وصيانة املزروعات 

واحلدائق في نطاق بلدية 
الشفاء والعزيزية واحلائر

16610.000

10- تشغيل وصيانة املزروعات 
16710.000واحلدائق في نطاق بلدية السلي

1436/12/4هـ1436/12/4هـ 11- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

النسيم
16810.000

12- إعداد وجتهيز معارض أمانة 
منطقة الرياض

1436/12/23هـ1436/12/23هـ1715000

13- تأجيل موعد منافسة 
مشروع اخلطة اإلعالمية 

للمجلس البلدي
1436/11/4هـ1436/11/4هـ1391000

14- تأجيل موعد منافسة 
تهيئة وتأهيل مجرى وادي 

السويدي بيئياً
1436/11/10هـ1436/11/10هـ4360.000

15- تأجيل موعد منافسة 
فتح وتأهيل مجاري األدوية 

والشعاب بغرب الرياض 
)املرحلة األولى (

1436/12/4هـ1436/12/4هـ4580.000

أمانة جدة

1- إنشاء وتطوير املشتل 
الشمالي )مشتل املطار( 

6/001/0311/00/00/4
2000

1436/12/22هـ1436/12/22هـ

2- تطوير وحدة العمليات 
وربط املردم بشبكة األمانة 

5/001/0378/00/00/4
500

3- توفير أعالم وسواري 
بنظام االستئجار في 

املناسبات مع التركيب والفك 
9/001/0003/21/00/3

1500

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

 

1- متديد موعد منافسة 
مشروع تصريف مياه األمطار 
بالدمام املرحلة احلادي عشر  

اجلزء الثاني

 14.000

1436/11/16هـ 1436/11/16هـ
2- متديد موعد منافسة 

مشروع تصريف مياه األمطار 
بالدمام املرحلة احلادي عشر 

اجلزء الثالث 

 14.000

أمانة عسير

1- صيانة اجلسور واألنفاق 
19/07/001/0029/00/00/3

 2500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ 2- إعادة تأهيل الطرق 
والشوارع الرئيسية 

19/07/001/0001/04/08/3
15.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة الجوف

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة ) تصريف مقبرة قارا ( 

19/10/001/5002/08/00/4

1500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- درء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة 

)حي الفيصلية – سكاكا ( 

19/10/001/602/06/00/4

3000

3- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة ) تخفيض 

منسوب – حي الصفاء ( 

19/10/001/5002/08/00/4

3000

أمانة جازان

1- مكافحة آفات الصحة 

العامة بأمانة جازان 

19/09/001/0116/14/00/4

 10.000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ 2- جمع ونقل النفايات 

والتخلص منها 

للمرافق البلدية بجازان 

19/09/001/0001/20/00/3

2000

3- توريد وتركيب أجهزة 

حاسب آلي وبرامج 

وخوادم مركزية باألمانة 

19/09/001/0608/99/01/4

2000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

4- تأهيل الشركات واملؤسسات 

إلعادة احلفريات اخلدمية 

مبنطقة جازان لعام 1436

200

أمانة تبوك

1- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة األولى( 

19/11/001/0001/09/04/3

19525000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة الثانية( 

19/11/001/0001/09/04/3

19535000

3- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة الثالثة( 

19/11/001/0001/09/04/3

19545000

4- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة الرابعة( 

19/11/001/0001/09/04/3

19555000

5- متديد موعد منافسة 

إنارة الشوارع لألمانة 

والبلديات التابعة بتبوك 

19/11/01/0601/09/00/4

19492000

أمانة تبوك 
)تيماء(

متديد موعد منافسة 

تأهيل املنطقة املركزية 

والتاريخية بهداج )تيماء( 

19/11/201/0092/00/00/4

1436/12/1هـ1436/11/29هـ19463000

أمانة تبوك 
)القليبة(

1- متديد موعد منافسة 

تأهيل وتطوير الطرق 

والشوارع بالقليبة 

19/11/703/0026/00/00/4

19471000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- متديد موعد منافسة تأمني 

معدات وآالت لبلدية القليبة 

)املرحلة الثالثة( )شاحنة مع 

وايت مياه سعة 3000 جالون( 

19/11/703/0021/00/00/4

1950500

3- متديد موعد منافسة تأمني 

معدات وآالت لبلدية القليبة 

)املرحلة الثالثة( )شاحنة 

مع صهريج شفط مجاري 

بالتفريغ سعة 2500 جالون( 

19/11/703/0021/00/00/4

1951500

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

9

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية محايل 
عسير

1- سفلتة وارصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م1

19/07/01/601/08/00/4

8000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليتها

19/07/204/233/01/00/4 

5000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

19/07/01/602/08/00/4

5000

4- صيانة اسفلت وسور مبنى 

التشغيل والصيانة

19/07/204/0006/00/00/3 

3000

5- صيانة مدخل محايل

19/07/204/0001/00/00/3 
3000

بلدية 
المجاردة

1- متديد موعد منافسة 

استئجار سيارات
2241000

1436/11/17هـ1436/11/16هـ 

2- متديد موعد منافسة 

جسور وكباري مع 

الدراسة واإلشراف م 1 

019/007/403/0045/00/00/4

20.000

3- متديد موعد منافسة صيانة 

املباني واملرافق واملنشآت م 4 

019/007/403/0006/00/00/3

2000

4- متديد موعد منافسة 

صيانة أعمدة اإلنارة م 4 

019/007/403/0008/00/00/3

2000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة الطرق والشوارع م 6 

019/007/403/0009/00/00/3

2000

6- متديد موعد منافسة صيانة 

املنتزهات واحلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري م 6 

019/007/403/0010/00/00/3

2000

بلدية عنيزة

1- مشروع سفلتة وأرصفة 

)مدمج( مبحافظة عنيزة
1 4000

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ

2- مشروع فتح الطرق 

الهيكلية )مرحلة رابعة (
2 15.000

3- مشروع تقاطع طريق امللك 

عبداهلل مع طريق امللك فيصل 
3 15.000

4- مشروع صيانة وتشغيل 

مشتل بلدية محافظة عنيزة
4 2000

بلدية 
القطيف

مشروع مراقبة مبنى بلدية 

محافظة القطيف والبلديات 

الفرعية التابعة لها واملباني 

املساندة

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ 2000          

  بلدية 
قصيباء

التسمية والترقيم 

19/008/0709/0017/00/00/4
1436/12/1هـ1436/11/29هـ100 

بلدية قصر  
ابن عقيل 

متديد موعد منافسة مبنى 

بلدية قصر ابن عقيل
1436/11/23هـ1436/11/22هـ10.000

بلدية الجله 
وتبراك

1- توريد وتنفيذ بردورات 

وأنترلوك للشوراع 

19/004/711/0022/00/00/4

1 500

1436/12/2هـ1436/12/2هـ

2- إعادة تأهيل الشوراع 

19/004/711/0024/00/00/4
2 2000

3- أسواق ومسالخ )إنشاء 

سور للمسلخ + مستودع ( 

19/004/77/0026/00/00/4

3 2000

4- إنشاء منطقة صناعية 

19/004/77/0026/00/00/4
4 2000

5- تسمية وترقيم 

الشوراع واألمالك 

19/004/711/0020/00/00/4

5 1500

بلدية أبانـات
)ضليع رشيد(

إنشاء حدائق عامة للمراكز 

التابعة لبلدية أبانات 

19 /008/704/0016/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الكهفة

1- سفلتة  مخططات املنح 

البلدية باململكة )بلدية 

الكهفة( 00/4/ 19/1/851/00

4000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

2- حفر آبار إرتوازية لري 

احلدائق واملسحطات اخلضراء 

19/12/606/605/02/00/4

1000

3- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات –  عقد 1 

19/12/606/150/01/00/00/4

1000

4- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات – عقد 2 

19/12/606/150/01/00/00/4

1000

5- حدائق وممرات مشاة 

وساحات )م 2( - الوفر 

19/12/606/46/00/00/4

1500

6- شراء سيارات 

19/12/606/2224/00/00/4
500

صيانة احلدائق وشبكات الري بلدية القوارة

019/008/703/0003/03/00/3
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000

بلدية صبيا

1- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ

2- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م3 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

3- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م4 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

4- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0601/08/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0602/08/00/4

2000

6- متديد موعد منافسة 

صيانة شوارع جنوب 

غرب الهيكلي م2 

019/009/201/0001/00/00/3

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000

7- متديد موعد منافسة إعادة 

تأهيل الشوارع وامليادين م2

019 / 009 / 201 / 0101 / 00 /00/ 4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ
8- متديد موعد منافسة أسواق 

ومسالخ 

019 / 009 / 201 / 0606 / 99 /00/ 4

2000

9- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وعبارات 

019/009/0093/00/00/4

1436/11/16هـ1436/11/15هـ2000

10- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وعبارات 

019/009/0100/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000

11- صيانة وري 

احلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

019/009/201/0003/02/00/3

2000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

12- إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

019/009/201/0605/99/01/4

2000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  29  شوال  1436 هـ        14  أغسطس  2015 م24

UM AL-QURAال�سنة 93   العدد 4579              إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية رنية

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة املدخل الشمالي( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ 

2- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة املنتزه( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة طريق العمائر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

4- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة طريق امللك سعود( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

5- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة اخملضار( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

6- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )مسار وادي األغر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

7- سفلتة وأرصفة 

برنية والقرى التابعة 

019/016/001/0601/08/00/4

5000

8- إنارة برنية والقرى التابعة 

019/016/303/0601/09/00/4
5000

9- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ) وفورات( 

019/016/303/0601/99/01/4

5000

10- إنشاء مجسمات جمالية 

019/016/303/0083/00/00/4
5000

بلدية الدرب

1- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات
2000

1436/11/2هـ1436/11/1هـ
2- تأهيل وتطوير التقاطعات 

وامليادين
2000

3- توريد وتركيب انترلوك 

وأجنيلة زراعية
1000

1436/11/24هـ1436/11/23هـ

4- توريد وتركيب أعمدة إنارة 

ديكورية
1000

5- توريد وتركيب مظالت 

حدائق وبلدورات
1000

6- توريد ألعاب حدائق 

ومصدات وكراسي جلوس
1000

7500- تأمني مبيدات حشرية

8- صيانة السفلتة واألرصفة 

واإلنارة 
2000

9- إنشاء مباني ومرافق بلديات 

)وفر(
2000

بلدية البدائع

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة 

البدائع استكمال تصريف 

حي رامات )مرحلة ثالثة( 

019/008/001/0602/08/00/4

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 3000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية عين دار 

1- إنشاء مبنى اجمللس البلدي 

بعني دار
3000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

2- تطوير وتنمية مخططات 

البلدية م3
5000

3- إعادة تأهيل وتطوير الشوارع 

واستبدال أعمدة اإلنارة م3
5000

4- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات
3000

5- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها
5000

62000- إنارة الشوارع 

7- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها
2000

بلدية النقيع

1- متديد موعد منافسة 

صيانة احلدائق واملنتزهات 

19/007/715/0005/00/00/3

2000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- متديد موعد منافسة تسوير 

مقابر وإنشاء مغاسل موتى 

19/007/715/0022/00/00/4

1500

3- متديد موعد منافسة إنشاء 

مباني بلدية ومرافق عامة 

19/007/715/0607/99/02/4

1000

4- متديد موعد منافسة 

تطوير احلاسب اآللي 

19/007/715/0021/00/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة الطرق والشوارع 

19/007/715/0004/00/00/3

2000

6- متديد موعد منافسة 

تطوير األسواق واملسالخ 

19/007/715/0606/99/2/4

3000

7- متديد موعد منافسة تطوير 

الشوارع والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م2 

19/07/715/18/00/00/4

2000

8- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م3 

19/07/001/0602/00/07/4

2000

9- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات ( 

 19/07/715/0001/00/00/4

1000

10- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول و تصريف مياه 

األمطار  لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ) تأمني معدات ( م2 

19/007/001/0602/00/7/4

2000

11- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات( م2 

19/07/715/0001/00/00/4

2000

12- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/07/715/0601/99/1/4

2000

13- متديد موعد منافسة 

إنارة الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/07/01/0601/9/00/4

2000

14- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م 1 

19/07/01/0602/08/00/4

2000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

11

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الساحل

500 1225- توريد محروقات 

1436/11/23هـ1436/11/22هـ

2224500-  تأجير سيارات ومعدات

3- تأمني سيارات 

019/007/718/0027/00/00/4
 500

4- تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل املوتى 

019/007/001/0603/05/00/4

 500

بلدية جبة

1- تطوير املنطقة القدمية – عقد 

19/12/401/607/02/00/04 1
1000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- تطوير املنطقة 

القدمية – عقد 2 

19/12/401/607/02/00/04

1000

3- تطوير املنطقة 

القدمية – عقد 3 

19/12/401/607/02/00/04

1000

4- سفلتة مخططات املنح 

البلدية باململكة )بلدية جبة( 

19/ 1/ 851/ 00/ 00/ 4

8000

5- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة لها )جبة عقد 1( 

19/12/001/602/08/00/4

2000

6- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة لها )جبة عقد 2( 

19/12/001/602/08/00/4

2000

7- إنشاء استراحة للبلدية 

19/12/401/607/03/00/4
2000

بلدية عفيف

1- تطوير سوق األنعام 

19/04/202/0139/00/00/4

25

1437/1436
3000

1436/12/1هـ1436/12/1هـ

2- إنشاء ممرات مشاة 

19/04/202/0605/99/01/4

26

1437/1436
4000

3- استكمال مشروع تسوير 

مقابر القرى التابعة لعفيف 

19/04/202/0033/00/00/4

27

1437/1436
1500

4- إنشاء حدائق 

داخل اخملططات 

19/04/202/0605/99/01/4

28

1437/1436
4000

5- تطوير أسوق النفع العام 

19/04/202/0606/99/01/4

29

1437/1436
2000

6- إنشاء كراجات ومستودعات 

للبلدية  )مرحلة ثانية( 

19/01/202/607/99/01/4

30

1437/1436
4000

7- إنشاء املوقع العام 

للمرمى الهندسي 

19/01/202/0116/00/00/4

31

1437/1436
7000

8- إنشاء ساحات بلدية 

19/04/202/0605/99/ 01/4

32

1437/1436
4000

بلدية فيد

1- مشروع سفلتة 

وأرصفة وإنارة ) بلدية 

مدينة فيد ( رقم املشروع  

19/12/705/601/99/01/4

 5000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ
2- مشروع درء أخطار 

السيول بـ بلدية مدينة 

فيد  رقم املشروع  

19/12/705/0029/00/00/4

1500

بلدية 
أبوعجرم

تأمني معدات ثقيلة 

وآليات )شيول كبير+شيول 

صغير بقصاصة( 

19/010/702/0034/00/00/4

1436/12/3هـ1436/12/2هـ1000

المرة 
األولى

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

الهيئات والمؤسساتوزارة الشؤون البلديـة والقروية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة العامة 
لإلعالم 
المرئي 

والمسموع

تشغيل وصيانة ونظافة مبنى 

فرع الهيئة باملنطقة الشرقية
1436/12/2هـ1436/12/1هـ500 1436/006هـ

الهيئة العامة 
للسياحة 
والتراث 

الوطني 

1436/11/23هـ1436/11/22هـ 500 11436/130- ملتقى احلرفيني الوطني

2- أعمال تنفيذ متحف 

األحساء اإلقليمي
1437/1/8هـ1437/1/7هـ5000 1436/131

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

1- مجموعة واحدة تتكون 

من بعض املعدات والشاحنات 

والسيارات واألثاث املدرسي 

واملكتبي واألجهزة الكهربائية 

واإللكترونية والطبية ومواد 

أخرى متنوعة

 1436/11/4هـ 1436/11/4هـمجانا37ً أ

2- مشروع تطوير منتزهات 

األندلس والدفي وجند
1436/11/24هـ1436/11/24هـ5319000- ع71

3- مشروع استبدال أنظمة 

العزل املائي ملباني الهيئة 

امللكية

1436/11/25هـ1436/11/25هـ1141000- ع85

4- خدمات تشغيل املراكز 

الثقافية واالجتماعية
1436/11/26هـ1436/11/26هـ6713000 – خ02

5- تطوير التجهيزات الثانوية 

)F3( حلي املطرفية القطاع
1436/12/1هـ1436/12/1هـ7139000 – ع03

الهيئة 
الملكية بينبع

إنشاء ملعب اجلولف بالواجهة 

البحرية
1436/12/4هـ1436/12/4هـ1000 5998

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

توريد عربات وروافع للمؤسسة 

العامة للصناعات العسكرية

4/8 لعام 

1436هـ
1436/12/1هــ1436/11/29هـ1000

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

1- إنشاء الكلية التقنية 

للبنني مبكة املكرمة
1436/11/26هـ1436/11/25هـ14610.000

2- إنشاء مباني إضافية 

بالكلية التقنية للبنني بجدة
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1475000

3- تأمني سيارات لوحدات 

املؤسسة التدريبية واإلدارية 

للعام املالي 1436هـ

148500

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

4- تأمني موزعات للكلية 

التقنية للبنات بالطائف
149500

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

إعادة طرح منافسة إزدواج 

اخلط احلديدي رقم )2( بني اخلرج 

والرياض

1436/12/22هـ1436/12/22هـ30.000 201421004

ميناء الملك 
فهد الصناعي 

بينبع

منافسة أعمال توريد وتركيب 

رافعات حاويات في ميناء امللك 

فهد الصناعي بينبع

1437/1/23هـ 1437/1/23هـ 15.000 

ميناء الجبيل 
التجاري

1- منافسة مشروع إعادة 

تأهيل اإلسكان  باحلي 

السكني الكيلو عشرة  مليناء 

اجلبيل التجاري 

1437/1/14هـ1437/1/14هـ 7000

2- متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة مشروع توريد وتركيب 

وحدات تكييف متنوعة مبيناء 

اجلبيل التجاري

1436/11/18هـ1436/11/18هـ
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف اإدارة تنمية ال�ستثمـارات البلدية عن طرح ال�ستثمـارات الآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/7500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة الريـان 1

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

436/9500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة ال�سجرة باأم العراد 2

436/21500ا�ستثمار موقع ملعب كـرة قـدم بال�سيل الكـبري 3

436/303000ا�ستثمار املجموعة الثالثة على ج�سور امل�سـاة والكباري 4

436/313000ا�ستثمار عدد )20( موقع لوحات ميقا كوم 5

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369(  .
علمًا بأن المواعيد حسب تقويم أم القـرى .

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�ستني التاليتني  :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة م

5000ل يوجدتاأجري مبنى البوفية رقم )22( الواقعه بكورني�ش الدمام 1
1436/11/23هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/23هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2
تاأجري موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار باملخطط رقم )378( بحي املزروعية 

بجوار م�ست�سفى تداوي مبدينة الدمام
5000ل يوجد

1436/11/23هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/23هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة 

5000ل يوجدتاأجري عدد )130( موقع لوحات اإعالنية من نوع ـ تيبول ـ مبحافظة بقيق
1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية ال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

مزايــدة تركيب 6 لوحـات اإعالنيــة دعائيــة يوين بول1

1000 بدون

1436/11/15هـ1436/11/15هـ

1436/11/17هـ1436/11/17هـمزايدة تركيــب 3 لوحــات اإعالنيـة دعائية نوع �سكاي2

1436/11/22هـ1436/11/22هـمزايدة تركيب لوحات اإعالنية دعائية باأعمدة الكباري اخلر�سانيـــة3

1436/11/17هـ1436/11/17هـمزايـــــــــــــــدة جم�ســـــــــــم اإعــــــــــــالين دعائـــــــــــــــي4

1436/11/29هـ1436/11/29هـمزايدة تركيـــب 50 لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر موبي5

1436/11/29هـ1436/11/29هـمزايــدة تركيــب 6 لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول6

1436/12/21هـ1436/12/21هـمزايدة تركيب 200 لوحة اإعالنية دعائية نــــوع فوانيــــــ�ش7

1436/12/23هـ1436/12/23هـمزايــدة تركيــب 6 لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول8

1436/12/28هـ1436/12/28هـمزايدة تركيـــب 50 لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر ميجا9
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن ال�سوؤون ال�سحية بالطائف عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

271936151000تاأجري موقع البوفية مب�ست�سفى رنيه العام  1

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

271936161000تاأجري موقع البوفية مب�ست�سفى اخلرمه العام  2

271936171000تاأجري موقع البوفية مب�ست�سفى تربة العام  3

272336181000تاأجري موقع ال�سراف الآيل مب�ست�سفى امللك عبدالعزيز التخ�س�سي 4

272336191000تاأجري موقع ال�سراف الآيل مب�ست�سفى امللك في�سل 5

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة 

3000ل يوجدتاأجري موقع رقم )خ 3( باملخطط رقم )86/10( بال�سرار لغر�ش اإقامة ق�سر اأفراح 
1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم ] لبلدية الصرار [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة راأ�ش تنورة عن متديد موعد املزايدة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 

تاأجري عدد )100( موقع لإقامة عدد )200( لوحة اإعالنية من نوع )تيبول( 

مبحافظة راأ�ش تنورة
--2000

1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن بلدية حمافظة ال�سما�سية عن تاأجري موقعني �سراف اآيل وم�سلخ ن�سف اآيل قائم  باملزايدة العامة :

موعد االخطار بالترسيةإعالن نتيجة المزايدة موعد فتح المظاريف ببلدية محافظة الشماسيةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

500تاأجري موقعني �سراف اآيل    1

1436/12/28هـ

ال�ساعة الثانية ظهرًا
حتدده البلدية حتدده البلدية1436/12/29هـ

500م�سلخ ن�سف اآيل 2

يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن طرح املناف�سات ال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10161000ت�سغيل كافترييا رقم )1(  مببنى ال�سوؤون الأكادميية والتدريب

الثالثاء

1436/11/24هـ

الأربعاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة 11:00 �ش

10171000ت�سغيل كافترييا رقم )2(  مببنى املركز الرتفيهي

10181000ت�سغيل كافترييا )3(  بامل�ست�سفى الرئي�سي

يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من قسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية بالمستشفى
 )مبنى 5-مكتب رقم105(.

شروط التقديم للمنافسة للشركات/ المؤسسات هي كالتالي:
 أ- أن تكون الشركة/ المؤسسة لها سابق خبرة في نفس المجال.

ب- يجب أن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بموجب خطاب رسمي من الشركة مصطحبًا معه األوراق الثبوتية للشركة.
ج- لمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .
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يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن طرح املناف�سة ال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10151500ت�سغيل موقع بقالة )�سوبر ماركت( بامل�ست�سفى بالدمام )وميني ماركت( يف �سكن امل�ست�سفى باخلرب
الإثنني

1436/11/24هـ

الثالثاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة 10:00 �ش

-يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من قسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية بالمستشفى
 )مبنى 5-مكتب رقم105(.

شروط التقديم للمنافسة للشركات/ المؤسسات هي كالتالي:
 أ- أن تكون الشركة/ المؤسسة لها سابق خبرة في نفس المجال.

ب- يجب أن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بموجب خطاب رسمي من الشركة مصطحبًا معه األوراق الثبوتية للشركة.
ج- لمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .

تعلن  اإدارة نادي العدالة الريا�سي مبحافظة الأح�ساء عن طرح مزايدة ا�ستثمار جزء من اأر�ش مقر النادي بحد اأدنى لالإيجار ال�سنوي )2017615( مليونان و�سبعة ع�سر األف و�ستمائة  وخم�سة ع�سر ريال �سنوياً :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان بيع الكراسةقيمة الكراسةغرض المزايدةوصف المزايدةرقم المزايدةاسم المزايدة

حمالت جتارية و�سكنية

 ) العدالة �سنرت (

Adalah sentar
)واحد( لعام 

1436هـ

م�سروع 

ا�ستثماري جتاري 

�سكني م�سلح من 

دورين )اأر�سي 

+اأول (

متويل اإن�ساء حمالت جتارية 

و�سكنية على م�ساحة 17.855 

األف مرت مربع من اأر�ش النادي

 يف مدينة جواثا

3500

مقر نادي العدالة الريا�سي 

0545871168

0505915226

فاك�ش: 0135960864

مقر نادي العدالة  

الأحد  1436/11/29هـ
1436/12/2هـ

فعلى الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى مقر نادي العدالة الرياضي للحصول على كراسة الشروط وتقديم العطاءات مصطحبين معهم األوراق 
الالزمة وفقا للمادة الرابعة من الئحة تنظيم استثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم )  3368 ( بتاريخ 1432/3/11هـ 

الواردة بكراسة الشروط.

 تعلن بلدية رو�سة هبا�ش لعموم املواطنني عن رغبتها بطرح 

بالأرقام )د/ عدد )2( مواقع خدمات طرق برو�سة هبا�ش واملعتمد 

املختوم  بالظرف  مبزايدة  وذلك  د/هـ/1435/14(  هـ/1435/13ــ 

وفقاً لل�سروط التالية:

 18 عن  عمره  يقل  واأل  اجلن�سية  �سعودي  املتقدم  يكون  اأن   -1

�سنة.

2- اأن يتعهد بالبناء خالل 15 �سهر من تاريخ توقيع العقد.

3- األ ي�ستخدم العقار اإل ملا خ�س�ش له )خدمات طرق(.

4- اأن ل يكون على املتقدم اأي م�ستحقات للبلدية ويف هذه احلالة 

�سرورة ت�سوية تلك امل�ستحقات م�سبقاً قبل التقدمي.

5- ل يحق للمتقدم التقدمي على اأكرث من موقع.

خالل  البلدية  مراجعة  باملزايدة  الدخول  الراغبني  فعلى   -6

على  للح�سول   ، 1436/11/29هـ  اإىل   ، 1436/11/1هـ  من  الفرتة 

ال�سروط واملوا�سفات مقابل دفع مبلغ )1000ريال( غري  ن�سخة من 

م�سرتد وتقدمي اأ�سعارهم بظرف مغلق.

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية - بلدية حمافظة النعريية - عن متديد موعد املناف�ستني التاليتني :

 رقم اسم المزايدةم
المزايدة

 قيمة
 الكراسة

 موعد تسليم العطاءات
 إلدارة المشتريات باألمانة

موعد فتح المظاريف
 باألمانة

1 

تاأجري موقع رقم )خ23( باملخطط رقم )95/10( 

بهجرة النقري مبحافظة النعريية لغر�ش اإقامة 

حمالت جتارية

2500ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30  

اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2

تاأجري موقع رقم )خ24( باملخطط رقم )95/10( 

بهجرة النقري مبحافظة النعريية لغر�ش اإقامة 

حمالت جتارية 

2500ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30  

اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بإحدى المزايدتين التقدم ] لبلدية محافظة النعيرية [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة حبونا عن رغبتها يف متديد موعد املناف�ستني التاليتني :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1500حمطة حمروقات رقم )1( مبخطط ال�سناعية بالفي�ش1

الأربعاء

1436/11/25هـ

اخلمي�ش

1436/11/26هـ

2500حمطة حمروقات رقم )2( مبخطط ال�سناعية بالفي�ش2

فعلى من لدية الرغبة في االستثمار مراجعة بلدية محافظة حبونا - قسم االستثمارات لشراء كراسة الشروط .
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تعلن بلدية حمافظة عنيزة عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة م

1500موقع لإقامة مطعم داخل مبنى البلدية للموظفني واملراجعني1

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

1500موقع بوفية قائم على طريق امللك عبدالعزيز2

1500بوفية قائم يف حديقة املطار3

1500حمل قائم رقم ) 2( على طريق املدينة4

1000موقع كويف �سوب �سيار على طريق حممد القا�سي5

1000موقع كويف �سوب �سيار على طريق املدينة6

تعلن بلدية حمافظة خلي�ش عن طرح مواقع ا�ستثمارية لالإيجار يف املواقع التالية :

مالحظاتقيمة الكراسة )مدة العقد )سنة(موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءاتالمساحةالموقععدد القطعاسم المنافسةعدد

4625  م2خمطط اليمانية1�سكني جتاري متعدد الأدوار1

1436/12/1هـ1436/12/1هـ

20500

462520500  م2خمطط اليمانية1�سكني جتاري متعدد الأدوار2

462520500  م2خمطط اليمانية1�سكني جتاري متعدد الأدوار3

5300-الطرق الرئي�سية باملحافظة15لوحات دعائية نيون كبرية4

5300-على الأر�سفة باملحافظة 10لوحات دعائيه نيون �سغرية5

6
�سكني جتاري

متعدد الأدوار
630020500م2خمطط امتداد ال�سالم 131

7
�سكني جتاري

متعدد الأدوار
274820500م2خمطط امتداد ال�سالم 18

8
�سكني جتاري

متعدد الأدوار
228320500م2خمطط امتداد ال�سالم 19

250020500م2خمطط غران موقع رقم 11�سكني جتاري متعدد الأدوار9

250020500م2خمطط غران موقع رقم 12�سكني جتاري متعدد الأدوار10

15300---حرة خلي�ش1نادي ريا�سي11
اإكمال اأعمال مباين 

وت�سغيل

65300   م2الدف  1اإن�ساء ك�سك12

65300   م2  املغاربة1اإن�ساء ك�سك13

وعلى الراغبين في التقدم مراجعة قسم االستثمار  بمقر بلدية محافظة خليص لشراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية علمًا بأن موعد تقديم العطاءات الساعة التاسعة صباحًا يوم اإلثنين 
الموافق 1436/12/1 هـ ، وموعد فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحًا يوم اإلثنين الموافق 1436/12/1 هـ .

علمًا بأنه  لن يقبل أي عطاء بعد التاريخ المحدد لتقديم العطاءات .
تلفون  2907980  فاكس  2880399 ص ب 97    الرمز البريدي 21921 - محافظة خليص
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تعلن بلدية حوطة �سدير  عن رغبتها تاأجري مواقع ا�ستثمارية وذلك عن طريق املزايدة العامة بالظرف املختوم :

الشروط الخاصةقيمة كراسة الشروط  مدة العقد اسم المنافسةمساحة العقارموقع العقارنوع العقار  الرقم

1
   اأر�ش 

 جممع جتاري

      خمطط رقم 1031 / رقم القطعة 1 

حوطة �سدير
13855م2

اإن�ساء وا�ستكمال وت�سغيل واإدارة 

و�سيانة جممع جتاري
خربة وتخ�س�ش يف الن�ساط255000�سنة

اأر�ش ف�ساء2
منتزه امللك �سلمان

حوطة �سدير
تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سراف اآيل �سيار70م2

تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سراف اآيل �سيار70م2ع�سرية �سدير خمطط 454اأر�ش ف�ساء3

تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سرا ف اآيل �سيار70م2ع�سرية �سدير خمطط 571اأر�ش ف�ساء4

حمل قائم5
    حمل رقم 21 �سوق اللحوم 

واخل�سار حوطة �سدير 
بدون7300 �سنةبوفية31م2

بدون 15300�سنةبوفية24م2موقع بوفية خمطط 454 ع�سرية �سدير اأر�ش ف�ساء6

اأر�ش ف�ساء7
خمطط رقم 965 / رقم القطعة )5(

ع�سرية �سدير
بدون251000�سنةجتاري �سكني8766م2

اأر�ش ف�ساء8
خمطط رقم 965 / رقم القطعة )4(

ع�سرية �سدير
بدون251000�سنةجتاري �سكني6750م2

اأر�ش ف�ساء9
خمطط رقم 899 قطعة رقم  17

اجلنيفي ب�سدير
بدون25300�سنةجتاري �سكني3600م2

اأر�ش ف�ساء10
خمطط رقم 1063 قطعة رقم 579

حوطة �سدير
بدون25500�سنةجتاري �سكني3375م2

فعلى من له الرغبة وتنطبق عليه شروط االستثمار مراجعة البلدية )تنمية الواردات( لشراء كراسة الشروط والمواصفات . آخر موعد إلستالم العروض هو  يوم اإلثنين الموافق: 1436/12/1هـ 
و فتح المظاريف هو يوم الثالثاء الموافق: 1436/12/2هـ ، في مقر البلدية في تمام الساعة العاشرة صباحًا .

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف - اإدارة تنمية ال�ستثمـارات البلدية - عن طرح ال�ستثمـارات الآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/102000ا�ستثمار موقع مطعم رقم )1( مبنتزه الردف 1

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

436/142000ا�ستثمار موقع مطعم رقم )4( مبنتزه الردف 2

436/152000ا�ستثمار ك�سك رقم )4( لبيع الآي�سكرمي مبنتزه الردف 3

436/26500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار رقم )3( مبنتزه الردف 4

436/27500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )1( مبنتزه الردف 5

436/28500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )2( مبنتزه الردف 6

436/29500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )3( مبنتزه الردف 7

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369( .

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية ال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1436/12/23هـ1436/12/23هـ2000بدونمزايدة حمطة وقود بجنوب مكة املكرمة
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن القوات البحرية امللكية ال�سعودية باجلبيل - قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية - مركز الت�سغيل وال�سيانة عن طرح املزايدة التالية: - 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1
ا�ستثمار: -

عدد ) 4 ( مواقع مغا�سل ا�ستالم وت�سليم املالب�ش فقط    
500ق-ب-ع م / 1124 / 36

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً 

 الأحد

1436/11/29هـ

2015/09/13م

ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرًا 

الأحد

1436/11/29هـ

2015/09/13م 

2

ا�ستثمار: -

�سيدلية - مطعم وجبات �سريعة ذو موا�سفات عاملية  -مطعم اأكالت �سعبية  - بوفية 

كفترييا - خمبز  - كويف �سوب - مغ�سلة مالب�ش )ا�ستالم وت�سليم( - قرطا�سية 

حالق -خياط مالب�ش ع�سكرية - خياط ن�سائي – حمل مالب�ش رجالية وريا�سة

ق-ب-ع م / 1125 / 36
1000

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً 

الإثنني

1436/12/01هـ

2015/09/14م

ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرًا 

 الإثنني

1436/12/01هـ

2015/09/14م

قاعدة امللك عبد العزيز البحرية – مركز الت�سغيل وال�سيانة

ت / 3641234 حتويلة 2889

)ي�سرتط وجود خربات �سابقة واأن يكون ال�سجل التجاري اأو الرخ�سة مطابقة للن�ساط(

تعلن اإدارة مدينة  امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك عن طرح املناف�سات التالية :

الموعد الُمحدد  لفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري حمل رقم 1/10 الن�ساط  مفتوح امل�ساحة )67.68م2( بال�سوق املركزي رقم )1(  

مبدينة امللك عــبــدالــعـزيــز الع�سكرية بتبوك
جمانـا16051-10ً

يوم الإثنني 

22 /1436/12هـ

يوم الإثنني 

22 /1436/12هـ

ال�ساعة 11.00 �سباحاً

2
تاأجري حمل رقم )1/19( - الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )205م2( بال�سوق املركزي رقم 

)1(  مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا16060-10ً

3
تاأجري حمل - الن�ساط مفتوح امل�ساحة )25.94م2( بال�سوق املركزي رقم )1(  مبدينة 

امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا16068-10ً

4
تاأجري حمل رقم 8/2 الن�ساط مفتوح امل�ساحة )34.50م2( بال�سوق املركزي رقم )2( 

مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا16043-10ً

جمانـا10ً-98936تاأجري حمل بحي الأثيلي – الن�ساط مفتوح – امل�ساحة )188.1م2(5

جمانـا10ً-73404تاأجري �سحب الديزل الرجيع من حمطة الكهرباء الرئي�سية وال�ستفادة منه 6

7
تاأجري موقع بحي الرو�سة  )ا�ستثمار(

 – الن�ساط )�سوبرماركت( 
جمانـا109410-10ً

8
تاأجري موقع بحي ال�سالمة )ا�ستثمار( 

)�سوبرماركت(  جمانـا10ً-109412– الن�ساط 

جمانـا10ً-116659تاأجري  كويف �سوب بفرع الإدارة ب�سرما10

جمانـا10ً-116661تاأجري ن�ساط الو�سائط والدبابات والقوارب البحرية للنزهة البحرية بفرع الإدارة ب�سرما11

تعلن اأمانة منطقة احلدود ال�سمالية - عرعر عن رغبتها ا�ستثمار املواقع التالية وفق لئحة الت�سرف بالعقارات البلدية ال�سادرة مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم 3/ب/38313 يف 1427/9/24هـ بطريق املناف�سة   :

المطلوبموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العروضقيمة الشروط والمواصفاتالنشاط

مواقع خم�س�سة لال�سرتاحات التجارية على طريق اجلديدة 

) جتاري  (
اخلمي�ش  1436/12/19هـالأربعاء  1436/12/18هـ500

-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-6-4-2

-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23

44-43-42-41-40-39-38-37-36-35

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

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني عن حاجتها اإىل ا�ستئجار مبنى  كمقر لكلية التقنية للبنات يف حمافظة 
اخلرج وفقاً لل�سروط التالية :

1- اأن يقع املبنى على �سارع عام اأو فرعي ال يقل عن 15 م واأن يك�ن من اخلر�سانة امل�سلحة .

2- اأال يك�ن املالك اأحد من�س�بي امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.

3- اأن يك�ن املبنى م�سم�اًل باخلدمات العامة )ماء+ كهرباء+ هاتف( مع وج�د �سبكة هاتفية متكاملة باملبنى ويك�ن املالك على 

ا�ستعداد تام لتعديلها مبا يخدم عمل الكلية .

4- اإح�سار �سهادة �سالمة من�ساأة من الدفاع املدين و تقرير مكتب هند�سي يفيد ب�سالمة املبنى ومالئمة امل�قع والعقار.

5- اأن يتعهد املالك باإجراء التعديالت واالإ�سافات التي تلبي حاجة الكلية.

6- اأال يك�ن املبنى �سبق اإخالوؤه من جهة حك�مية بناًء على طلب املالك.

7- يتم ا�ستالم ن�سخة من امل�ا�سفات املطل�بة للمبنى املراد ا�ستئجاره من الكلية التقنية للبنني باخلرج.

8- للم�ؤ�س�سة احلق يف اختيار ماتراه منا�سباً لها وفق ال�سروط وامل�ا�سفات املحددة . 

م�عد تقدمي العطاءات ي�م االربعاء 1436/10/27هـ, مبقر امل�ؤ�س�سة ويحت�ي على االآتي:

- حتديد قيمة االأجرة �سن�ياً واالإلتزام بنظام ا�ستئجار الدولة للعقار واإخالئه.      - �س�رة �سك امللكية.       - كروكي للمبنى.       

- �س�رة خمططات املبنى )االإن�سائية-املعمارية-الكهربائية-امليكانيكية- االت�ساالت-... الخ(

الدور  ال��سم -  امللك فهد مع �سارع  – تقاطع طريق  –الريا�ض  التقني واملهني  للتدريب  العامة  امل�ؤ�س�سة  التقدمي مقر  مكان 

االأول-اإدارة امل�سرتيات .

تعلن  اإمارة منطقة تب�ك عن حاجتها ال�ستئجار مبنى يف مركز الروي�سات التابع ملحافظة اأملج.
باال�سروط وامل�ا�سفات التالية:

1.  �سك ملكية العقار

2. اأن يك�ن املبنى مبنى من اخلر�سانة امل�سلحة .

3. ال تقل عدد الغرف فيه عن )5( باالإ�سافة لدورات املياه .

4.  اأن يك�ن م�قع العقار على �سارع رئي�سي . 

5.  وج�د فناء داخل املبنى .

6.  اأن تت�فر يف العقار جميع اخلدمات . 

7.  اال�ستعداد الإجراء التعديالت الالزمة .

فعلى من لديه مبنى ويرغب بتاأجريه مراجعة اإمارة منطقة تب�ك ) اإدارة امل�ستـريات ( وتقدمي عر�ض بقيمة االأجرة يف ظرف 

مغلق علماً اأنه �س�ف يك�ن اآخر م�عد الإ�ستالم العرو�ض ي�م االأحد امل�افق1436/12/21هـ, وفتح املظاريف يـ�م االإثنني 

امل�افق 1436/12/22هـ .

تعلن مديرية الزراعة مبحافظة الطائف عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر لفرع ال�حدة البيطرية بظلم وذلك ح�سب ال�سروط 
وامل�ا�سفات التالية:

1- اأن يك�ن عدد الغرف من 12 اإىل 15 غرفة وتك�ن وا�سعة على اأن ال تقل م�ساحة الغرف عن 5 م x 4 م مع منافعها وخزانات   

مياه اأر�سي وعل�ي. 

2-اأن يك�ن املبنى من اال�سمنت امل�سلح والت�سطيب ل�ك�ض وعلى �س�ارع وا�سعة تت�فر بداخله وح�له م�اقف لل�سيارات مع ت�فر 

�سروط االأمن وال�سالمة وكذلك ت�فري الكهرباء بالطاقة الالزمة واملياه وم�سعد ملا زاد عن 3 اأدوار.

واحدة  وغرفتني  وال�ر�سة  لل�سيانة  وحفرتني  ب�ائك  على  وحتت�ي  االأقل  على  20م   * 10م  م�ساحته  لل�سيارات  3-كراج   

للميكانيكي واأخرى للحار�ض مع دورة مياه. .

 4-القيام بال�سيانة الدورية للمبنى عند احلاجة لذلك .

 5-ت�فري و�سائل االأمن وال�سالمة من )جهاز اأنذار للحرائق – طفايات حرائق – خمارج ط�ارئ(.

 6-ت�فري �سبكة حا�سب اآيل يف املبنى.

 7-ت��سيل خط�ط الهاتف جلميع املرافق املطل�بة باملبنى وربطها بجهاز �سنرتال.

 8-يلتزم �ساحب امل�قع باأي تعديالت يتطلبها امل�قع يف حالة امل�افقة على اال�ستئجار وال ي�سبح االإيجار �ساري املفع�ل اإال 

بعد تنفيذ هذه املالحظات والتعديالت .

وبناًء على ذلك تاأمل مديرية الزراعة مبحافظة الطائف من االإخ�ة ممن لديهم الرغبة وي�جد لديهم مباين تت�فر فيها ال�سروط 

امل��سحة بعاليه التقدم بالعر�ض يف ظرف خمت�م م��سح فيه مقدار االإيجار ال�سن�ي ومرفق �س�رة من ال�سك م�سدقة.

علماً باأن اآخر م�عد لتقدمي العطاءات 1436/11/29هـ, وم�عد فتح املظاريف: 1436/12/1هـ .

التقل  الطبية  االأ�سناف  لتخزين  م�ست�دع  ا�ستئجار  يف  رغبته  عن  االأح�ساء  مبحافظة  واالأطفال  ال�الدة   م�ست�سفى  يعلن 
م�ساحته عن )300( م2.

واآخر م�عد لتقدمي العطاءات : 1436/11/17هـ, وم�عد فتح املظاريف: 1436/11/21هـ .

تعلن وزارة العمل عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى اإداري يف منطقة مكة املكرمة خالل فرتة احلج.
اآخر م�عد لتقدمي العطاءات: ي�م االربعاء 1436/11/4هـ, م�عد فتح املظاريف: ي�م اخلمي�ض 1436/11/5هـ .

تعلن  اأمانة حمافظة جدة للعم�م عن رغبتها يف بيع وحدات ومكائن م�سنع فرز النفايات ال�سلبة �ساملة قطع الغيار 
جلميع مك�نات امل�سنع اخلا�ض مب�سروع برنامج معاجلة النفايات مبحافظة جدة ال�اقع �سرق طريق احلرمني ب�ا�سطة املزاد 

العلني ي�م )الثالثاء( امل�افق 1436/11/24هـ, ال�ساعة العا�سرة �سباحاً بنف�ض امل�قع.

فكل من له الرغبة يف ال�سراء عليه احل�س�ر اإىل املقر املحدد بعاليه ويلتزم امل�سرتي بنقل جميع ما اأ�سرتاه من م�اد خالل مدة 

ال تتجاوز )15( ي�ماً من تاريخ البيع ويف حالة االإخالل بذلك فاإن االأمانة ال تتحمل ما يحدث ملا مت بيعه من فقدان اأو تلف اأو 

امل�سادرة. وملزيد من اال�ستف�سار ميكن مراجعة ال�س�ؤون االإدارية واملالية لالإطالع على بيانات املزايدة اأو االت�سال على هاتف 

رقم )6149626(. علماً باأن الداللة وكافة الر�س�م على امل�سرتي.

  

اأنابيب  من  التحلية  وحدات  خملفات  بيع  عن   – ال�سعيبة  – حمطات  العامة لتحلية املياه املاحلة  امل�ؤ�س�سة  تعلن 
نحا�ض ونيكل عن طريق املزايدة باملظاريف املقفلة.

ومن لديه الرغبة يف ال�سراء عليه احل�س�ر اإىل امل�قع ملعاينة االنابيب واحل�س�ل على كرا�سة ال�سروط والبيع علماَ باأن �سعر 

البيع على الطن ال�احد .

وعلى كل من يتقدم للمناف�سة عليه اإح�سار �سيك م�سدق بقيمة  )1.5% ( من التكلفة التقديرية االإجمالية.

علماَ باأن اآخر م�عد الإ�ستالم املظاريف ه� ي�م الثالثاء 1436/11/3 هـ, امل�افق 2015/8/18م.

للمزيد من املعل�مات: م/ عبدالرحمن �سليم الع�يف 0555576847 اأ/ نا�سر عبداهلل ب�سي�ين 0555595313

بيع رجيع بالمزاد العلني

ال�اقع �سرق طريق  االأمانة اجلديد  االأعيان امل�ج�دة مبردم  لديها بع�ض  اأن  للعم�م  اأمانة حمافظة جدة  تعلن 
تقرر  وقد  املختلفة.  واملقا�سات  االأحجام  ذات  وامل�ستخدمة  التالفة  االإطارات  من  جدًا  كبرية  كميات  عن  عبارة  احلرمني 

واإ�ستالم  العطاءات  لتقدمي  م�عد  اآخر  باأن  علماً  خمت�م  ظرف  ب�ا�سطة  املزايدة  طريق  عن  وذلك  ال�سادر(  )بر�سم  بيعها 

بنكي  بالعر�ض �سمان  يرفق  اأن  اأنه يجب  مع مالحظة  1436/12/1هـ,  امل�افق  االأثنني  ي�م  املخت�م  بالظرف  العرو�ض 

اإبتدائي بن�سبة )2%( من القيمة االإجمالية للعر�ض . وال يفرج عنه اإال بعد اأن يتم �سداد كامل املبلغ ونقل جميع االأ�سناف 

امل�سرتاه مع اإح�سار بيان ال�سادر من م�سلحة اجلمارك ال�سع�دية ي�ؤيد االإنتهاء من االإجراءات اجلمركية للمنق�الت ويف 

حالة االإخالل بذلك فاإن االأمانة ال تتحمل ما يحدث ملا مت بيعه من فقدان اأو تلف اأو امل�سادرة على اأن يتم تقدمي العرو�ض 

باالإدارة العامة لل�س�ؤون االإدارية واملالية و�سيتم فتح مظاريف املزايدة يف ي�م )الثالثاء( امل�افق 1436/12/2هـ, يف متام 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً مبقر اأمانة حمافظة جدة وملزيد من املعل�مات ميكن مراجعة ال�س�ؤون االإدارية واملالية لالإطالع 

على بيانات املزايدة.  

 

تعلن بلدية القفل عن رغبتها يف بيع ال�سيارات التالفة امل�سح�بة من ال�س�ارع العامة واالأحياء وعدد من اأ�سناف امل�اد 
التالفة وذلك عن طريق املزاد العلنى يف م�قع املزاد بامل�عد املحدد ي�م اخلمي�ض امل�افق 1436/12/18هـ, ال�ساعة التا�سعة 

�سباحاً فعلي الراغبني يف ال�سراء احل�س�ر اإىل مقر احلركة وال�سيانة بج�ار البلدية واأن يتم الدفع عن طريق خدمة �سداد وعلى 

امل�سرتي دفع 2,5% للمحرج وعليه نقل املبيعات خالل خم�سة ع�سر ي�ماً من تاريخ املزاد.

منطقة  اأمانة  تعلن 
الريا�ض عن اإلغاء االإعالن للمناف�سة 

1437/1436هـ,  لعام   )12( رقم 

مبنى  اإن�ساء  مب�سروع  اخلا�سة 

االإدارة العامة للراحة وال�سالمة.

تعلن اأمانة االأح�ساء باأن  على اأ�سحاب العقار رقم )34( العائد للم�اطنة ) مرمي بنت علي ال�سلطان( املنزوع ل�سالح �سارع عر�ض )20م( 
باملخطط املعتمد رقم )14/19( بقرية القارة باالأح�ساء .

عليهم مراجعة االأمانة ) االإدارة ال�س�ؤون االإدارية واملالية - اإدارة نزع امللكية( م�سطحبني معه ال�ثائق وال�سك�ك ال�سرعية التي تثبت ملكيتهم لتلك 

العقارات وذلك يف مدة التتجاوز )30 ي�م( ثالث�ن ي�ماً من تاريخ ن�سر االإعالن ال�ستكمال االإجراءات اللالزمة للتع�ي�ض.

نزع ملكية عقارات

تعلن هيئة الري وال�سرف باالأح�ساء عن رغبتها يف �سغل ال�ظائف املدرجة اأدناه بالكفاءات ال�طنية 
التالية:

1- مهندس حماية بيئة.          العدد:) 1 (.          الدرجة العلمية: بكال�ري��ض.  الراتب: )8150  ريال(.
التخ�س�ض: بكال�ري��ض يف الهند�سة البيئة .  يف�سل من لديه خربة يف جماالت اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة.

2-  باحث حماية بيئة.                العدد:) 1 (.              الدرجة العلمية: بكال�ري��ض.  الراتب: )7760 ريال(.
التخ�س�ض: بكال�ري��ض يف �سحة البيئة . يف�سل من لديه خربة يف جماالت اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة.

و على المتقدم في شغل أي من هذه الوظائف إرسال صورة من أوراقه الرسمية شاملة السيرة 
الذاتية و المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية مصدقة من جهات حكومية أو من التأمينات 
االجتماعية وصـورة مـن بطاقـة األحـوال المـدنيـة وتقدم الطلبات لدى وحدة التوظيف موضحًا 
ال  طلبات  أي  إلغاء  سيتم  بأنه  علمًا  تاريخه  من  يومًا  عشر   خمسة  خــالل  هواتفه  وأرقام  عنوانه 
بموعد  الوظيفة  شغل  شروط  عليه  تنطبق  ممن  المتقدم  إشعار  وسيتم  الشروط  عليها  تنطبق 

االختبار  والمقابلة الشخصية في موعد الحق.

وظائف شاغرة

إلغاء منافسات

تعلن اأمانة االأح�ساء  عن اإلغاء 
مناف�سة م�سروع تط�ير النظم والتطبيقات 

االإلكرتونية ملدينة امللك عبداهلل للتم�ر رقم 

.)1436 / 106(

مكة  مبنطقة  ال�سحية  ال�س�ؤون  تعلن 
املكرمة عن اإلغاء مناف�سة تاأمني جهاز حا�سب اآيل 

 Unity Program مل�ست�سفى حراء بربنامج

رقم ) 36/025/1/02/0056 (.



93 UM AL-QURAالجمعة  29  شوال  1436 هـ        14  أغسطس  2015 مإعالنات حكومية

33ال�سنة 93   العدد 4579           93 UM AL-QURAالجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 مإعالنات حكومية

101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

1

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة إمدادات 
وتموين 

القوات البرية 
إدارة 

المشتريات 
الداخلية

تأجيل فتح مظاريف منافسة 
تأمني محروقات وحدات الرياض

1436/11/23هـ1436/11/23هـ1000                  16 

إدارة 
المشتريات 

الداخلية 
للقوات 
المسلحة

1436/451000هـ1- تأمني ونقل احملروقات 

1436/11/25هـ1436/11/24هـ

2- صيانة شبكة االتصاالت 
الهاتفية

1436/471000هـ

3- البنية التحتية للبيانات 
 )MSDI( املكانية العسكرية

املرحلة األولى
1436/572000

إدارة تشغيل 
وصيانة 

المنشآت 
العسكرية 

بمنطقة 
المدينة 
المنورة

1- إنشاء منصة ميدان العرض 
العسكري  مبعسكر القوات 

البرية امللكية السعودية رقم 
)1( باملدينة املنورة

436/1/14 500

  1436/11/22هـ1436/11/22هـ

2- توريد وتركيب بيوت جاهزة 
لسكن العمال  مبعسكر القوات 
البرية امللكية السعودية رقم )1( 

باملدينة املنورة

436/2/14 300

3- توريد وتركيب مظلة منصة 
ميدان العرض العسكري  

مبعسكر القوات البرية امللكية 
السعودية رقم )1( باملدينة املنورة

436/3/14 500

إدارة تشغيل 
وصيانة 

المنشآت 
العسكرية 
بالمنطقة 

الغربية

مشروع إنشاء السجن 
العسكري باملنطقة الغربية

1436/11/23هـ 1436/11/23هـ 99/5/25000

إدارة التشغيل 
والصيانة  
للمنشآت 

العسكرية 
بنجران

تأمني عربات ومعدات إلدارة 
التشغيل والصيانة  للمنشآت 

العسكرية بنجران
1436/11/9هـ1436/11/8هـ436/1/11500

اإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 

المسلحة 

تأمني وتركيب خوادم واتصاالت 
السلكية لإلدارة العامة 

للخدمات الطبية للقوات 
املسلحة وبعض املستشفيات   

التابعة لها 

1436/12/24هـ 1436/12/23هـ3000 36/18

برنامج 
مستشفى 

القوات 
المسلحة 

بوادي الدواسر

مشروع حتديث غرف العمليات 
وملحقاتها من األجهزة 

الطبية
1436/12/1هـ1436/11/29هـ2015/810.000

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع الطائف
متديد موعد مشروع بناء 

مستودع منوذجي إلدارة األوقاف 
واملساجد مبحافظة الطائف 

1436/11/25هـ1436/11/24هـ  1000

فرع الباحة
متديد موعد منافسة احلراسات 

األمنية ملبنى فرع الوزارة 
مبنطقة الباحة

1436/11/12هـ1436/11/11هـ1436/451000

وزارة البترول والثروة المعدنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة البترول 
والثروة 

المعدنية

جتديد اتفاقية مشروع تراخيص 

األنظمة والبرامج
1436/12/1هـ1436/11/29هـ500 1436/74

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام  
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  
وحدة 

المنافسات 
والعقود

مشروع التجهيزات اخلاصة 

مببنى وتوسعة فرع اإلدارة 

العامة لالتصاالت واألنظمة 

األمنية مبنطقة مكة املكرمة 

) مبنى ورش صيانة تراسل (

1436/11/18هـ1436/11/18هـ47/36/53/11000

األمن العام 
إدارة 

المشتريات 
والعقود

متديد موعد منافسة تأمني 

جتهيزات أمنية لإلدارة العامة 

لدوريات األمن 

 106

1437/1436/
1436/11/9هـ 1436/11/8هـ500 

قوات أمن 
المنشآت

1- توريد دواليب حلفظ 

األسلحة  

 37

/1437/1436هـ 
 500

1436/12/1هـ1436/11/29هـ 2- توريد وتركيب أجهزة تتبع 

املركبات لقوات أمن املنشآت 

وأفرعها باملناطق  

 38

/1437/1436هـ
 500

3- صيانة آالت التصوير 
 39

/1437/1436هـ
500

1436/12/2هـ  1436/12/1هـ

4- صيانة الفاكسات 
 40

/1437/1436هـ 
 500

المديرية 
العامة 

للسجون

1- مشروع إعادة تأهيل سجن 

برميان بجدة

 73

/1437/36هـ
1436/12/23هـ1436/12/23هـ35.000

2- تأمني سيارات ورافعات 

للمديرية العامة للسجون

 74

/1437/36هـ
4000  

1436/11/24هـ1436/11/24هـ
3- تأمني سيارات صغيرة 

للمديرية العامة للسجون

 75

/1437/36هـ
1500

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

متديد موعد منافسة مشروع 

توريد وتركيب وتشغيل نظام 

التشفير عن بعد )KMF( مع 

كافة امللحقات

1436/11/9هـ1436/11/8هـ5/436/1162000

األحوال 
المدنية

1- عملية تهيئة وإنشاء 

قسمي الرجال والنساء لنظام 

املوظف الشامل مببنى إدارة 

األحوال املدنية مبحافظة 

تثليث

1436/18 1000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ 2- توريد وتأسيس شبكة 

احلاسب اآللي إلدارات ومكاتب 

األحوال املدنية 

1436/19 1000

3- توريد وتركيب أجهزة كشف 

التزوير إلدارات ومكاتب األحوال 

املدنية

1436/20 1000

إمارة منطقة 
الحدود 

الشمالية 
عرعر

متديد موعد منافسة ألعمال 

الصيانة والنظافة ملباني 

احملافظات رفحاء وطريف 

العويقيلة واملراكز التابعة 

إلمارة منطقة احلدود 

الشمالية وعددها أربعة 

وعشرون مركز وملدة خمس 

سنوات

1436/11/19هـ1436/11/18هـ1000

اإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية

1- متديد موعد منافسة صيانة 

األجهزة واملعدات الطبية 

باملراكز الصحية التابعة  

لإلدارة العامة للخدمات 

الطبية لعام 1436هـ

1436/10/27هـ1436/10/26هـ15/33/122000

2- منافسة تركيب وتوريد 

وتشغيل الشبكة وجتهيز 

غرفة الداتا سنتر قي العيادات 

التخصصية مبركز غرب الرياض 

لعام 1436هـ

1436/11/10هـ1436/11/09هـ18/33/122000

إدارة إسكان 
قوى األمن 

الداخلي 
بعرعر وطريف

صيانة وتشغيل ونظافة 

إسكان قوى األمن الداخلي 

بعرعر وطريف

1436/12/22هـ 1436/12/22هـ 1436/35000هـ

وزارة الداخليةوزارة الدفاع
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة مكة 
المكرمة

تطوير قسم التعقيم 

مبستشفى النور التخصصي 

مبكة املكرمة

1436/11/23هـ  1436/11/23هـ3000 360251020061  

منافسة جتهيز مستشفي صحة الباحة

بلجرشي اجلديد )املرحلة الثالثة( 
1436/11/26هـ1436/11/26هـ1436/3415.000هـ

صحة جازان

1- منافسة تأمني أجهزة 

حاسب آلي للمستشفيات 

واملراكز الصحية 

1436/11/15هـ1436/11/12هـ1201000

2- منافسة إحالل أسرة 

العناية املركزة مبستشفى 

امللك فهد املركزي

1436/11/16هـ1436/11/15هـ1213000

3- منافسة تأمني احتياجات 

قسم العيون مبستشفى 

األمير محمد بن ناصر من 

اآلالت اجلراحية

1436/11/17هـ1436/11/16هـ1222000

4- منافسة تأمني مكتب 

طبيب متكامل ملستشفيات 

ودوائر صحة جازان 1436هـ

1436/11/18هـ1436/11/17هـ1231000

صحة األحساء

1- عملية ترميم وتطوير غرف 

سالبة الضغط ملستشفى 

العفالق مبحافظة األحساء 

 1/04/0012

36/035/
500

1436/11/24هـ 1436/11/23هـ
2- عملية ترميم وتطوير غرف 

سالبة الضغط ملستشفى 

اجلفر مبحافظة األحساء 

 1/04/0013

36/035/
500

3- عملية ترميم وتطوير غرف 

سالبة الضغط ملستشفى 

الصحة النفسية مبحافظة 

األحساء 

 1/04/0014

36/035/
500

1436/11/25هـ 1436/11/24هـ

4- عملية ترميم وتطوير غرف 

سالبة الضغط ملركز األمير 

سلطان مبحافظة األحساء 

 1/04/0015

36/035/
500

5- عملية ترميم وتطوير غرف 

سالبة الضغط ملستشفى 

سلوى مبحافظة األحساء 

 1/04/0016

36/035/
500

1436/12/1هـ 1436/11/29هـ
6- عملية ترميم وتطوير غرف 

سالبة الضغط ملستشفى 

سلوى مبحافظة األحساء 

 1/04/0017

36/035/
500

صحة الجوف

1- إنشاء مظالت سيارات 

اإلسعاف وسيارات اخلدمة 

باملراكز الصحية مبنطقة اجلوف 

1000

1436/12/2هـ1436/12/2هـ
2- استكمال جتهيزات 

مستشفى امللك عبدالعزيز 

بسكاكا )القسطرة القلبية(

 5000

صحة حائل

1- تأمني الطابعات واملاسحات 

الضوئية وأجهزة احلاسب اآللي 

املكتبية بكامل ملحقاتها 

للمديرية العامة للشؤون 

الصحية بحائل

1436/11/22هـ 1436/11/22هـ1000 1436/43 هـ

2- تأمني الطابعات واملاسحات 

الضوئية وأجهزة احلاسب اآللي 

املكتبية بكامل ملحقاتها 

للصحة العامة مبنطقة حائل

1436/11/23هـ 1436/11/23هـ1436/441000 هـ

3- تأمني الطابعات واملاسحات 

الضوئية وأجهزة احلاسب اآللي 

املكتبية بكامل ملحقاتها 

للمستشفيات بصحة 

منطقة حائل

1436/11/24هـ 1436/11/24هـ1000 1436/45 هـ

صحة حفر 
الباطن

تأجيل موعد منافسة 

تطوير قسم العناية املركزة 

مبستشفى حفرالباطن املركزي

 1/03/0014

36/036/
1436/11/2هـ 1436/11/1هـ5000

صحة الحدود 
الشمالية

الربط الكهربائي مبستشفى 

الصحة اجلديد بعرعر
1436/11/25هـ 1436/11/24هـ1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مدينة الملك 
سعود الطبية 

بالرياض

مشروع إنشاء برج اجلراحة ومركز 

اإلصابات مبدينة امللك سعود 

الطبية )البرج الطبي الثالث(

1436/11/12هـ1436/11/11هـ2015/17100,000

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

1- تأمني خدمة املواصالت من 

وإلى اإلسكانات اخلارجية 
360355000

1436/11/26هـ1436/11/25هـ
2- منافسة السعر املضمون 

)GPPRR( لكل نتيجة مقبولة
360365000

3- متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل أجهزة الطابعات 

وآالت التصوير وملحقاتها 

360325000

1436/10/28هـ1436/10/27هـ

4- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب وتشغيل عدادات اإلسكان
360335000

وزارة الماليــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المالية

1- عملية ترميمات مبنى 

وكالة األنباء اإلسالمية 

الدولية مبحافظة جدة

18071000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ
2- عملية تأمني رافعات 

كهربائية ملصلحة مطابع 

احلكومة

18081000

3- عملية توريد وتركيب 

وتشغيل وحدات تكييف 

منفصلة )أسبليت( ووحدات 

تكييف مركزية مدمجة 

)باكج( ملكتب الوزارة مبحافظة 

حفر الباطن ومباني مدارس 

البنني والبنات مبنفذ الرقعي

18091000

1436/12/17هـ1436/12/16هـ

4- عملية توريد وتركيب 

وتشغيل وحدات تكييف 

منفصلة )أسبليت( للمدينة 

السكنية املرحلة الثانية مبنفذ 

حالة عمار 

18101000

5- مشروع استبدال نظام 

التحكم بالتوربينات الغازية 

بإدارة كهرباء الناصرية 

1436/12/22هـ1436/12/21هـ2000 1811

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- تأجيل منافسة عملية توريد 

وتركيب وتشغيل نظام البنية 

التحتية ونظام العمليات 

مبصلحة اجلمارك العامة

 34

1437/1436/
1436/11/4هـ1436/11/4هـ1000 

2- األعمال التكميلية ملبنى 

الوسائل الرقابية ومستودعات 

املهربات واملتروكات بجمرك 

البطحاء )أعمال املوقع العام(

 46

1437/1436/
1436/11/25هـ1436/11/25هـ3000 

وزارة الثقافة واإلعالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
واإلعالم

1- عملية صيانة ونظافة 

مبنى املطبوعات في الطائف

 11/03/3

37/36/
1436/12/25هـ1436/12/24هـ500 

2- عملية صيانة ونظافة 

املكتبات العامة باملنطقة 

الشرقية

 23/0123/03/3

1437/1436/
1436/12/29هـ1436/12/28هـ1000 

وزارة التجارة والصناعة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

حتديث البنية التقنية ملركز 

البيانات في مجلس املنافسة
1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000 2015/36

وزارة الصحــة
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
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3
وزارة التعـليـم

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التعليم
املشروع الوطني لقياس 

التعليم اجلامعي ) املرحلة 

الثانية ( 

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

جامعة الملك 
عبدالعزيز 

1- مشروع مبنى عيادات 

الكليات الصحية برابغ 
1436/11/17هـ 1436/11/17هـ 20,000 

2- متديد موعد مشروع تطوير 

وتأهيل وترميم مباني شطر 

الطالبات باجلامعة 

1436/12/17هـ 1436/12/17هـ 50,000

3- زيادة تغطية الشبكة 

الالسلكية مببنى كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية رقم )1( 

ومبنى األمير عبد اجمليد رقم )1( 

121480

/35/ د  
1436/11/23هـ1436/11/23هـ3000

جامعة الملك 
سعود

1- توريد وتركيب أجهزة تصوير 

القلب باملوجات فوق الصوتية 

ملركز امللك فهد ألمراض القلب 

1436/11/3هـ1436/11/2هـ36/681000

2- تأمني سيارات متنوعة 

للمدينة الطبية اجلامعية 
1436/11/9هـ1436/11/8هـ36/692000

3- جتهيز معامل كلية 

الهندسةفرع املزاحمية من 

أجهزة علمية ومكتبية وأثاث 

معملي )املرحلة الثانية( 

1436/11/10هـ1436/11/9هـ36/705000

4- مشروع إعادة تأهيل غرف 

الصرف الصحي مبستشفى 

امللك خالد اجلامعي 

تصنيف مباني

1436/11/11هـ1436/11/10هـ36/713000

5- توريد وتركيب مصاعد 

إضافية باملبنى اإلداري ومبنى 

العيادات باملدينة الطبية 

بجامعة امللك سعود 

1436/11/16هـ 1436/11/15هـ721000 /36

6- مشروع الورشة املركزية 

مبستشفى امللك خالد 

اجلامعي واملستودعات التابعة 

له تصنيف مباني

1436/11/17هـ1436/11/16هـ36/7310.000

7- مشروع نظام معاجلة صرف 

مياه املطبخ مع محطة رفع 

املياه وحتسني التهوية في 

املبنى اإلداري مبستشفى امللك 

خالد اجلامعي

1436/11/18هـ1436/11/17هـ36/743000

8- توريد وتركيب جهاز 

التحليل اخملبري لفصل املواد 

عن طريق الكتلة ، وجهاز آلي 

لتخطيط البكتيريا ، وجهاز 

منظم أيونات البروتون  

1436/11/23هـ1436/11/22هـ36/751500

9- تطوير وتصميم مناطق 

متفرقة باملدينة اجلامعية 

)تطوير ساحة املسجد( 

تصنيف مباني 

1436/11/24هـ1436/11/23هـ36/762000

10- توريد وتركيب األثاث غير 

الطبي ملبنى توسعة كلية 

الطب باملدينة الطبية

1436/11/25هـ1436/11/24هـ36/771500

11- مشروع توريد وتركيب 

وتشغيل قاعدة بيانات 

للمرضى وبرنامج التحليل 

واإلحصاء الالزمة لهذه 

القواعد 

1436/12/1هـ1436/11/29هـ36/782000

12- جتهيز مشروع توسعة 

مستشفى امللك عبدالعزيز 

اجلامعي 

1436/12/3هـ1436/12/2هـ36/7950.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة 
الملك فيصل

1- منافسة تشغيل 

استوديوهات إدارة البث 

الفضائي باجلامعة

1436/11/18هـ1436/11/17هـ 5000 20150038

2- متديد موعد منافسة إنشاء 

مبنى املستشفى  البيطري 

التعليمي باجلامعة

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 50.000 20150028

3-  منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل محطة معاجلة مياه 

الصرف الصحي مبقر اجلامعة

1436/11/26هـ1436/11/25هـ5000 20150039

جامعة
أم القرى

1- مشروع تشغيل املركز 

الطبي اجلامعي بالعابدية لعام 

1436هـ  

1436/11/23هـ 1436/11/19هـ 10.000 1436/4/38

2- مشروع تأمني وتوريد أجهزة 

ومستهلكات وكيماويات 

وعينات تشريحية لكلية 

الطب بالقنفذة  

1436/11/24هـ 1436/11/19هـ 5000 1436/2/15

جـامعة جــدة 

مشروع املناقصة العامة 

الحتياجات الفيديو كونفرنس 

جلميع قطاعات اجلامعة 

وفروعها  

1436/11/29هـ1436/11/29هـ48843000/ د /36 

جامعة طيبة

1- متديد مشروع جتهيز مبنى 

معامل لكليات الطالبات 

بالعال 

1436/10/26هـ 1436/10/26هـ 2010.000/ش/36

2- متديد مشروع جتهيز مبنى 

معامل لكليات الطالبات 

بينبع

1436/10/27هـ 1436/10/27هـ 10.000 21/ش/36

جامعة 
القصيم

1- أ: متديد موعد منافسة 

جتهيز قسم األشعة والتصوير 

الطبي باملستشفى اجلامعي 

بجامعة القصيم

ب:  متديد موعد منافسة 

جتهيز وكسوة غرفة العمليات 

والعناية املركزة باملستشفى 

اجلامعي 

بجامعة القصيم

1436/11/23هـ1436/11/22هـ37/36/1650.000

2- أ : متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء كلية العلوم 

واآلداب للطالبات مبحافظة 

البدائع

ب : متديد موعد مشروع إنشاء 

كلية العلوم واآلداب للطالبات 

مبحافظة عقلة الصقور

1436/11/24هـ1436/11/23هـ37/36/2050.000

3- أ : متديد موعد منافسة 

مشروع تصميم وإنشاء 

كلية اجملتمع ببريدة بجامعة 

القصيم

ب : متديد موعد مشروع تطوير 

املوقع العام لكلية الصحة 

العامة واملعلوماتية الصحية 

مبحافظة البكيرية

1436/11/25هـ1436/11/24هـ37/36/840.000



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  29  شوال  1436 هـ        14  أغسطس  2015 م36

UM AL-QURAال�سنة 93   العدد 4579              إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
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4

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز 

الجامعي  
بجامعة 
األميرة 

نورة بنت 
عبدالرحمن

1- مشروع توريد وتركيب 

أجهزة بنك الدم

م م ع ج / 

1436/111هـ
5000

1436/11/19هـ1436/11/18هـ
2- مشروع توريد وتركيب جهاز 

األشعة السينية

م م ع ج / 

1436/112هـ
5000

3- مشروع توريد وتركيب 

أجهزة طبية لقسم العالج 

الطبيعي

م م ع ج / 

1436/113
5000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ
4- مشروع توريد وتركيب 

أجهزة طبية لصيدلية 

املستشفى 

م م ع ج / 

1436/114
5000

5- مشروع توريد وتركيب 

أجهزة طبية لقسم النطق

م م ع ج / 

1436/115هـ
5000

تعليم جدة

1- تأمني احتياجات إدارة 

النشاط من  الهدايا واجلوائز 

)دروع وهدايا(

36/181 500

1436/11/23هـ   1436/11/2هـ

2- توفير وسائل األمن 

والسالمة مبكتبي جنوب 

وجنوب غرب 

36/182 500

3- توفير وسائل األمن 

والسالمة مبكتبي الشمال 

والصفا 

36/183 500

4- صيانة اآلالت تصوير 

املستندات )الشمال( اجملموعة 

)5(

36/184 500

1436/11/23 هـ 1436/11/22هـ

5- صيانة اآلالت تصوير 

املستندات )جنوب شرق(

اجملموعة )8(

36/185 500

6- صيانة اآلالت تصوير 

املستندات )جنوب غرب(

اجملموعة )7(

36/186 500

7- صيانة اآلالت تصوير 

املستندات ) الوسط ( اجملموعة 

)6(

36/187 500

تعليم بيشة

1- متديد موعد منافسة 

الصيانة الطارئة حلماية أسوار 

مدرسة ابتدائية آل عامر - 

بنات

101/36/92500

1436/11/9هـ1436/11/8هـ

2- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة ملبنى إدارة 

التعليم اجلديدة 

101/36/93500

3- متديد موعد منافسة 

صيانة وتركيب مكيفات اجملزأ 

) االسبليت ( والشباك مبدارس 

إدارة التعليم مبحافظة بيشة 

101/36/94500

4- متديد موعد منافسة إنشاء 

أسوار خارجية مبدرسة ب + م + 

ث أبو هريرة - بنني

101/36/95500

تعليم الجوف

 عملية تشغيل وإصالح 

املصاعد مبباني إدارة  تعليم 

اجلوف 

106/36/95 1000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ
عملية تأهيل وتوفير وسائل 

السالمة للمدرسة املتوسطة 

األولى بدومة اجلندل

106/36/94 1000

تعليم 
المنطقة 

الشرقية

نظافة املباني املدرسية اجملموعة 

الثانية باخلبر )بنني وبنات( ملدة 

ثالث سنوات دراسية )30 شهراً(

1436/12/1هـ1436/11/29هـ97/36/15500

تعليم 
األحساء

1- نقل طالب وطالبات معاهد 

ومراكز التربية اخلاصة باحلافالت 
36/57200

1436/11/26هـ1436/11/25هـ
2- نقل طالب وطالبات معاهد 

التربية اخلاصة ملستخدمي 

الكراسي املتحركة باحلافالت

36/58200

3- نقل طالب وطالبات برامج 

التربية اخلاصة باحلافالت
36/59200

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم 
القويعية

1- متديد موعد منافسة جتهيز 

العيادات املدرسية بالقويعية
74/36/1500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ

2- متديد موعد منافسة 

تشغيل املقاصف املدرسية 

للمجمعات التعليمية

74/36/2500

3- متديد موعد منافسة تأمني 

محروقات لسيارات اإلدارة 

والقطاعات التابعة لها

74/36/3300

4- متديد موعد منافسة توريد 

املياه ملدارس القويعية بنني 

- بنات

74/36/4300

5- متديد موعد منافسة عمالة 

حتميل وتنزيل باملستودعات 

القويعية

74/36/5300

6- متديد موعد منافسة 

صيانة طارئة ملدرسة ابتدائية 

ومتوسطة حتفيظ القران 

الكرمي بالرويضة

74/36/6300

7- متديد موعد منافسة صيانة 

طارئة ملبنى إدارة التعليم 

بالقويعية

74/36/7300

8- متديد موعد منافسة صيانة 

طارئة ملدرسة ابتدائية حتفيظ 

القرآن الكرمي بالرين ومدرسة 

اإلمام الشافعي

74/36/8300

تعليم حوطة 
بني تميم 

والحريق

إصالح وصيانة وتشغيل 

املصاعد في مبنى إدارة 

التعليم

73/36/2
300 لكل 

كراسة
1436/11/23هـ 1436/11/22هـ

وزارة الزراعة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- تأجيل موعد منافسة تأمني 

لقاحات بيطرية )املرحلة الثانية(
1436/11/11هـ1436/11/10هـ44652000

2- إنشاء سور ومستودع 

وغرفة حارس لفرع الزراعة 

مبحافظة ثادق

46041000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ

3- إنشاء مركز لإلرشاد الزراعي 

مبنطقة الرياض
46051500

4- مشروع الرفع املساحي 

التفصيلي لألراضي الزراعية 

املوزعة مبنطقة اجلوف

4608300

1436/11/26هـ1436/11/25هـ

5- مشروع الرفع املساحي 

التفصيلي لألراضي الزراعية 

املوزعة مبنطقة حائل

4609300

6- مشروع إعداد رفع مساحي 

حديث لألراضي املسلمة 

للشركات الوطنية للتنمية 

الزراعية

4610300

7- تأجيل موعد منافسة تأمني 

سيارات للوزارة - املرحلة الثانية
1436/11/16هـ1436/11/15هـ44763000

مجلس الشورى

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مجلس 
الشورى

1- متديد موعد مشروع حتديث 

وتطوير سنترال مجلس 

الشورى

1436/10/28هـ1436/10/27هـ2000 1436/13

2- تأمني مكائن تصوير ورقي 

جمللس الشورى
1436/11/19هـ1436/11/18هـ500 1436/14

وزارة التعـليـم
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

5

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مياه مكة 
المكرمة

عملية عقد رقم ) 5 - ب( 

تنفيذ خط املياه الناقل طريق 

الرياض ) رضوان - ظلم (  

1436/11/26هـ1436/11/26هـ10.000 1436/20

مياه المدينة 
المنورة

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

سيارات متنوعة للمديرية 

العامة للمياه مبنطقة املدينة 

املنورة

1436/11/4هـ1436/11/3هـ437/436/113000

2- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ خزان استراتيجي للمياه 

رقم 3 بغرب املدينة املنورة

1436/11/12هـ1436/11/11هـ437/436/1615.000

3- تأجيل موعد منافسة خط 

تفريغ مياه خزانات غرب املدينة 

املنورة

1436/11/16هـ1436/11/15هـ437/436/1810.000

4- تأجيل موعد منافسة 

صيانة شبكات املياه 

وملحقاتها )باملدينة املنورة(

1436/11/18هـ1436/11/17هـ437/436/1915.000

مياه المنطقة 
الشرقية

1- سقيا املواطنني باملياه في 

القرى والهجر التابعة حملافظة 

بقيق 

 1436/1437

626/
1436/12/23هـ1436/12/22هـ750

2- مشروع تنفيذ بعض 

اخلطوط الرئيسية مبحافظة 

اخلبر  

 1436/1437

627/
1436/12/25هـ1436/12/24هـ750

3- سقيا املواطنني باملياه في 

القرى والهجر التابعة حملافظة 

األحساء 

 1436/1437

628/
1436/12/30هـ1436/12/29هـ750

4- مشروع تنفيذ محطة 

الضخ للمياه احملالة لهجر 

السلمانية مبحافظة النعيرية 

 1436/1437

629/
1437/1/2هـ1437/1/1هـ1000

مياه القصيم

1- عقد تشغيل وصيانة 

مشاريع املياه مبحافظة عقلة 

الصقور وضرية وقرى ومراكز 

منطقة القصيم

1436/11/26هـ1436/11/25هـ37/36/49500

2- عقد تشغيل وصيانة 

شبكات املياه مبحافظة عيون 

اجلواء واملراكز التابعة لها

1436/11/26هـ1436/11/25هـ37/36/50500

3- مشروع إنشاء محطة 

معاجلة الصرف الصحي 

مبحافظة األسياح

1436/12/1هـ1436/11/29هـ37/36/5115.000

4- تأجيل منافسة مشروع 

إنشاء محطات تنقية مصغرة 

مبنطقة القصيم - مرحلة 

ثانية

1436/11/25هـ1436/11/24هـ37/36/38

5- تأجيل منافسة مشروع 

إنشاء خط نقل مياه الصرف 

الصحي الرئيسي مبدينة 

بريدة-مرحلة ثانية

1436/11/2هـ1436/11/1هـ37/36/19

مياه تبوك

1- عقد سقيا محافظة أملج 

) مدينة أملج والقرى اجملاورة (
1000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ 2- تشغيل وصيانة مشاريع 

مياه الشرب لقرى منطقة 

تبوك

5000

3- تأمني قطع غيار شبكات 

املياه واآلبار واخلزانات مبنطقة 

تبوك

1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مدينة الملك 
عبد العزيز 

للعلوم 
والتقنية

متديد موعد منافسة جتهيز 

املركز االحتياطي واالستعادة 

من الكوارث

1436/11/19هـ1436/11/18هـ63000 م/36 

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

للبحوث 
العلمية 
واإلفتاء 

استبدال املصاعد في املبنى 

الرئيسي للرئاسة

9 للعام 

املالي 

 1437/1436

هـ

1436/11/25هـ1436/11/24هـ500 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- احتياج اخلدمات العامة 

البترولية وغسيل سيارات 

الرئاسة العامة لرعاية 

الشباب من األصلي

1436/12/1هـ1436/11/29هـ116300

2- الساحة الشعبية )العليا/

الرياض(
 2000

1436/10/15هـ1436/10/14هـ

3- الساحة الشعبية 

)اجلارودية(
 2000

4- املعسكر الدائم وملعب 

بالطائف
 2000

5- بيت األمير / فيصل بن فهد 

للشباب بالرياض وامللحق
 3000

3000 6- بيوت الشباب بجدة

البنك السعودي للتسليف واإلدخار

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع صيانة ودعم 

وتشغيل األنظمة بإدارة تقنية 

املعلومات بالبنك

1436/11/16هـ 1436/11/15هـ 2000 2015/12

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

1- التخلص من النفايات 

الطبية

 03/276

2015/
1436/11/17هـ1436/11/16هـ1000

2- تأجيل موعد منافسة تأمني 

عدسات تزرع داخل العني

 /273

2015/03
1436/11/9هـ1436/11/8هـ1000

المجلس الصحي السعودي

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المجلس 
الصحي 

السعودي

متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل احلاسب اآللي لألمانة 

العامة للمجلس الصحي 

السعودي

1436/11/9هـ1436/11/9هـ1492000

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةوزارة المياه والكهرباء
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

6

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون

1- استبدال وحدات التكييف 

مبركز تلفزيون أملج مبنطقة 

تبوك

 36

1437/1436/
1436/10/25هـ1436/10/24هـ2000

2- ترميم مبنى احلراسة مبركز 

تلفزيون بيشة

 41

1437/1436/
1436/11/25هـ1436/11/24هـ500

3- توريد وتركيب املواد 

واملعدات الالزمة إليصال 

التيار الكهربائي العمومي 

إلى محطة اإلرسال اإلذاعي 

باخلمرة بجدة

 42

1437/1436/
1436/11/26هـ1436/11/25هـ2000

4- ترميم مكاتب برنامج صباح 

السعودية وتنفيذ قواطع 

جبسية إلدارة اإلنتاج بالقناة 

اإلخبارية مببنى التلفزيون 

بالرياض

 43

1437/1436/
1436/12/1هـ1436/11/29هـ2000

5- تأجيل حتديث االستديوهات 

اإلذاعية لكال من )الرياض - 

الدمام - أبها(

 34

1437/1436/
1436/11/10هـ1436/11/9هـ2000

6- حتديث استديو )C( للقناة 

الثقافية إلى النظام عالي 

الدقة مبركز تلفزيون الرياض

 44

1437/1436/
2000

1436/11/26هـ1436/11/25هـ

7- توريد وتركيب وتسليم 

خطوط ربط بني مقر هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون في عرفات 

ومسجد منرة

 45

1437/1436/
1000

8- توريد وتركيب وتسليم 

استديو تلفزيوني واستديو 

إذاعي لتلفزيون اخلليج بحي 

السفارات بالرياض

 46

1437/1436/
1500

هيئة حقوق 
اإلنسان

صيانة ونظافة مبنيي فرع 

الهيئة مبنطقة القصيم 

)الرجالي والنسوي(

 04/3/9

1437/1436/
1436/12/2هـ1436/12/1هـ 500

الهيئة 
الملكية بينبع

1- إنشاء التجهيزات 

األساسية بحي النواة حارة 1 

غرب العقيق

بي آي سي 

آي -7029 
1436/12/1هـ1436/12/1هـ 1000 

2- إنشاء مباني التصنيع 

اجلاهزة للمستثمرين 

بي آي سي 

إف -8146
1436/12/2هـ1436/12/2هـ7500 

3- إنشاء عمائر سكنية بحي 

العزيزية ايه1 )املرحلة الثانية(

بي آي سي 

إف -8148
1436/12/17هـ1436/12/17هـ9000 

هيئة تطوير 
المدينة 
المنورة

تأجيل موعد مشروع تطوير 

شبكة احلاسب الالسلكية
1436/11/4هـ 1436/11/3هـ1500 1436/15

هيئة الهالل 
األحمر 

السعودي

توريد املستلزمات الطبية 

لسيارات النقل غير اإلسعافي
1436/11/24هـ1436/11/24هـ36/281000

الخطوط 
الجوية 

السعودية 
لتنمية 

وتطوير العقار 
)سارد(

1- املرحلة الثانية لتنفيذ 

أعمال اإلنشاء ملبنى العمليات 

اجلوية اجلديد ومبنى اخلدمات 

احلكومية مبطار امللك 

عبدالعزيز الدولي بجدة

1436/12/22هـ 1436/12/21هـ 36/3030,000

2- عملية تنظيف وصيانة 

مبنى السعودية اجلديد 

باملدينة املنورة

1436/11/11هـ 1436/11/10هـ 36/311000

الخطوط 
الجوية 
العربية 

السعودية

1- تنظيف ومكافحة احلشرات  

ملكاتب ومرافق السعودية 

بجازان

1436/11/23هـ1436/11/22هـ36/231000

2- تنظيف ومكافحة اآلفات 

والعناية باملزروعات ملبنى احلجز 

واملبيعات بحي السفارات 

بالرياض

1436/11/18هـ1436/11/17هـ36/223000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

توريد اآلالت التالية :جهاز 

قياس الصالدة عدد )2( آلة شد 

عامة عدد )1( جهاز فحص 

بالبودرة املغناطيسية عدد )2(

4/7 لعام 

1436هـ
1436/11/18هـ1436/11/17هـ500

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

1- نظافة الكلية التقنية 

للبنني بالقنفذه
143500

1436/11/24هـ1436/11/23هـ
2- أعمال ترميمات الكلية 

التقنية ببريدة
1441000

3- نظافة وصيانة كافة 

منشآت ومباني الوحدات 

التدريبية مبنطقة جنران

1436/11/26هـ1436/11/25هـ1452000

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- منافسة استئجار مبنى 

ألغراض مكاتب إدارة املشاريع 

الكبرى وأعمال التخطيط 

والتطوير باملؤسسة العامة 

لتحلية املياه املاحلة 

1436/11/23هـ1436/11/23هـ 500 -

2- نقل وقود الزيت اخلام 

)البنكرسي( من مصفاة رأس 

تنورة إلى خزانات شركة الزيت 

العربية باخلفجي الساحل 

الشرقي 

1436/11/25هـ1436/11/25هـ1000 -

3- تطوير وتأهيل عدد )26( 

قاعة تدريبية باإلضافة إلى 

معامل احلاسب اآللي واللغة 

اإلجنليزية مبركز التدريب 

باجلبيل

1436/11/29هـ1436/11/29هـ500 -

4- القيام بإعادة وتأهيل 

وترميم منطقة األسيد حملطة 

التناضح العكسي باملرحلة 

الثانية مبحطات حتلية ينبع 

Y/C/G/0206 5001436/12/2هـ1436/12/2هـ

5- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل ودهان الهياكل 

واملشايات الفوالذية ودرابزينات 

احلماية وأنابيب مياه مكافحة 

احلريق وأنابيب املياه لكامل 

وحدات التحلية مع حامالت 

األنابيب في املرحلة الثانية 

مبحطات حتلية الشعيبة

MT-766 5001436/11/19هـ1436/11/19هـ

6- متديد موعد منافسة 

استبدال زيوت الكيبالت 

الكهربائية 110 ك . ف لعدد 

21 كيبل مبحطات حتلية 

الشعيبة )املرحلة األولى(

MT-384 10001436/11/26هـ1436/11/26هـ

المؤسسة 
العامة 

لصوامع 
الغالل 

ومطاحن 
الدقيق

1- نقل القمح املستورد على 

بعض اخلطوط الرئيسية
1436/11/26هـ1436/11/25هـ 37-36/2660,000

2- صيانة خطوط كهرباء 

الضغط العالي
1436/12/2هـ1436/12/1هـ37-36/272000

شركة المياه الوطنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

مشروع تنفيذ محطة معاجلة 

ثالثية بطاقة استيعابية 

)500 ألف م3 يوم( املطار - 2 

مدينة جدة

  PR

402150076
1436/11/5هـ1436/11/5هـ100,000

الهيئات والمؤسسات
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة 
المركزية 

للمشروعات 
التطويرية

مشروع حراسة مبنى مكتب 

مختبرات البناء واإلدارة املركزية 

للمشروعات التطويرية 

مبنطقة املدينة املنورة

 15

/1437/1436هـ
1436/11/25هـ1436/11/24هـ1000

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

1- نظافة وصيانة شبكة      

تصريف مياه األمطار    

والسيول مبشعر منى 

19/2/1/334/00/00/3

1422500

1436/11/18هـ1436/11/17هـ
2- نظافة وصيانة شبكة      

تصريف مياه األمطار   

والسيول مبشعر عرفات 

19/2/1/334/00/00/3

1431500

3- إنشاء حدائق وساحات        

ومالعب وممرات مشاة وتنفيذ 

جداريات ونوافير وشالالت 

19/2/1/603/7/00/4

1403000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ

4- تنفيذ قنوات رئيسية 

وفرعية لتصريف مياه األمطار 

شرق مكة املكرمة )مرحلة 

ثانية( 19/2/1/821/1/1/4

14115.000

5- تسوير مقابر وإنشاء       

مغاسل املوتى مبحافظة     

اجلموم والقرى التابعة 

19/2/401/70/00/00/4

144500

أمانة المدينة 
المنورة

1- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص من 

النفايات لبلدية محافظة خيبر 

 15023

/1436هـ
2000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ 2- توريد معدات لبلدية 

محافظة خيبر 

 15333

/1436هـ
1000

3- توريد بردورات وانترلوك 

لبلدية محافظة خيبر 

 15332 

/1436هـ
500

4- تطوير وحتسني طريق أمير 

املؤمنني عثمان بن عفان رضي 

اهلل عنه وتنفيذ املسارات 

البانورامية لواحة الشفاء 

باملدينة املنورة

 15409

/1436هـ
20.000

1436/11/25هـ1436/11/24هـ
5- تطوير أساليب إنارة 

الشوارع بطريقة LED والطاقة 

الشمسية باملدينة املنورة

 15346

/1436هـ
2000

6- استكمال تنفيذ شبكة 

لتصريف مياه األمطار ومعاجلة 

التكورات باألحياء واخملططات 

باملدينة املنورة

 15396

/1436هـ
40.000

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

1- استكمال أعمال مشروع 

مركز امللك عبداهلل احلضاري ـ 

املرحلة األولى

1436/12/22هـ 1436/12/22هـ15.000 

2- مشروع جمع ونقل النفايات 

من مدينة اخلبر ملدة خمس 

سنوات ميالدية )1825( يوم 

لألعوام 2017 - 2022م

 70.000

1436/12/29هـ 1436/12/29هـ
3- مشروع جمع ونقل النفايات 

من مدينة الظهران ملدة خمس 

سنوات ميالدية )1825( يوم 

لألعوام 2017 - 2022م

 50.000

4- مشروع تطوير اخلدمات 

اإللكترونية باألمانة 
1436/12/28هـ 1436/12/28هـ10.000 

أمانة القصيم 

1- متديد موعد منافسة 

تشغيل وصيانة محطة 

املعاجلة للمسلخ النموذجي 

مبدينة األنعام ببريدة  

2000

1436/11/9هـ 1436/11/8هـ 

2- متديد موعد منافسة 

تأمني مواد سباكة للحدائق 

والتجميل مبدينة بريدة 

500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة جدة
إنشاء نوافير تفاعلية 

مبدينة جدة - مرحلة أولى 

7/001/0357/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/25هـ2500

أمانة األحساء

1- متديد موعد منافسة 

مشروع تبتير وتنزيل 

مخططات بلدية يبرين )3(

1436 / 82 5000 

1436/11/23هـ1436/11/22هـ
2- متديد موعد منافسة 

مشروع تشغيل وصيانة مقابر 

األحساء

1436 / 84 5000 

3- متديد موعد منافسة 

مشروع نزح املياه ونظافة 

الهجر التابعة ألمانة األحساء

1436 / 45 20.000 

1436/10/25هـ1436/10/24هـ

4- متديد موعد منافسة نظافة 

وتشغيل مدينة امللك عبداهلل 

للتمور

1436 / 68 20.000 

5- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء مبنى العقير 

التاريخي

1436 / 78 5000 

6- متديد موعد منافسة 

مشروع األنظمة املساعدة 

للبالغات امليدانية

1436 / 79 5000 

7- مشروع تطوير النظم 

والتطبيقات اإللكترونية ملدينة 

امللك عبداهلل للتمور

1436/11/24هـ1436/11/24هـ 1065000 / 1436

أمانة عسير

1- إعادة تأهيل الطرق 

والشوارع الرئيسية  

19/07/001/0001/04/08/3

1500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ 2- صيانة املنطقة املركزية 

  19/07/001/0035/00/00/3
10.000

3- صيانة املنطقة املركزية م3 

19/07/001/0035/00/00/3
2500

أمانة جازان

1-  متديد موعد منافسة  

تأهيل وتطوير الشوارع 

والتقاطعات ملدينة جازان 

19/09/001/0188/00/004

 2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ

2- متديد موعد منافسة 

إنشاء مكتب إدارة 

مشاريع تقنية املعلومات 

19/09/001/8001/02/00/4

 2000

3- متديد موعد منافسة بيع 

الرجيع والسكراب واملعدات 

والسيارات التالفة بأمانة 

جازان - مرحلة ثالثة

1000

أمانة تبوك

1- متديد موعد منافسة 

الرقابة الصحية 

بتبوك )إشراف( 

19/011/001/0017/00/00/3

1000

1436/11/16هـ1436/11/15هـ

2- متديد موعد منافسة 

متابعة عقود النظافة بتبوك 

19/011/001/0012/02/02/3

1000

3- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة )تبوك( 

)مراقبة ومتابعة مشاريع 

األمانة( 19/11/001/601/08/00/4

1000

أمانة تبوك 
)حقل(

التخلص من النفايات وآليات 

التخلص من النفايات بحقل 

)حافلة لنقل عمال النظافة 

35 راكب 6سلندر عدد 1( 

19/11/304/0044/00/00/4

1436/11/16هـ1436/11/15هـ500

أمانة تبوك 
)الشبحة(

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة بالشبحة 

19/11/001/0602/08/00/4

1436/11/16هـ1436/11/15هـ3000

أمانة تبوك 
)بدا(

صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة واحلدائق ببدا 

19/11/707/0005/00/00/3

1436/11/16هـ1436/11/15هـ2500

وزارة الشؤون البلديـة والقروية



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  29  شوال  1436 هـ        14  أغسطس  2015 م40

UM AL-QURAال�سنة 93   العدد 4579              إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

8

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية خميس 
مشيط

1- متديد موعد منافسة إنشاء 

مباني بلدية ومرافق عامة م 2
1436/11/16هـ1436/11/15هـ15.000

2- تنفيذ تقاطعات وجسور 

م1 )استكمال نفق املعارض( 

019/07/101/0152/00/00/4

30.000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ

3- تنفيذ تقاطع طريق امللك 

سعود مع شارع الثمانني 

19/007/101/0207/01/00/4

75.000

4- حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 7 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

1436/11/24هـ1436/11/23هـ

5- حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 8 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

6- حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 9 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

715.000- تطوير املناطق السياحية م3 

815.000- تطوير املناطق السياحية م4 

بلدية 
المحاني

1- سفلتة وأرصفة باحملاني  

19/16/1/601/00/4
2500

1436/10/25هـ1436/10/24هـ

2- إنارة باحملاني 

19/16/1/601/00/4
1000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار باحملاني )مرحلة 

ثامنة( 19/16/1/602/00/4

3500

4- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار باحملاني )مرحلة 

تاسعة( 19/16/1/602/00/4

3500

5- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار باحملاني )مرحلة 

عاشرة( 19/16/1/602/00/4 

3500

6- حتسني وجتميل املداخل  

باحملاني )مرحلة ثانية( 

19/16/1/603/00/4

1500

بلدية الجبيل

1- متديد موعد منافسة 

استكمال درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار باجلبيل 

)مدمج( 19/6/1/602/8/00/4

1436/11/18هـ1436/11/17هـ7000

2- شراء سيارات 

19/06/202/2240/00/00/4
1436/11/10هـ1436/11/9هـ1000

3- سفلتة وأرصفة وإنارة 

جسر ربط جزيرة جنة 

باجلبيل )مرحلة رابعة( 

19/6/202/0601/99/1/4

1436/11/24هـ1436/11/23هـ15.000

بلدية البدائع

1- استئجار سيارات متنوعة 

بدون سائق وبدون وقود خلدمات 

بلدية البدائع

1000

1436/11/23 هـ1436/11/22هـ
2- صيانة املزروعات 

واملسطحات اخلضراء وشبكات 

الري

1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية األسياح

1- إنشاء جسور علوية بطريق 

امللك فهد وامللك عبدالعزيز 

19/08/301/0083/00/00/4

1436/12/29هـ1436/12/28هـ4000

2- درء أخطار السيول 

مبحافظة األسياح 

19/08/001/0602/08/00/4

3000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ
3- درء أخطار السيول 

بقرى األسياح 

19/08/001/0602/08/00/4

3000

بلدية القليب

مشروع إنشاء حدائق 

وممرات مشاة وساحات في 

القليب والقرى التابعة لها 

019/006/710/0020/00/00/4

1436/11/23هـ1436/11/22هـ3000

1436/10/27هـ1436/10/26هـ224500تأمني سيارات ومعداتبلدية السهي

بلدية الغزالة

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

محافظة بلدية الغزالة

19 /12/703/601/99/01/4

3500

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار )مدينة الغزالة(

19/12/ 703/37/00/00/4

4000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار )قرى الغزالة(

19/12/703/37/00/00/4

4000

بلدية 
األرطاوية

1- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

19/004/703/0605/99/01/4

1000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ
2- درء أخطار السيول 

19/004/703/0602/99/01/4
1000

3- تصريف مياه األمطار ودرء 

أخطار السيول 

19/004/703/  5003 /02/00/4

1000

بلدية قصر بن 
عقيل

1500- تدوير النفايات

1436/11/25هـ1436/11/24هـ
2- نقطة ذبح في مركز 

اخلشيبي
500

بلـديـــة 
أبـانات 

)ضليع رشيد(

1- حدائق وممرات مشاة 

وساحات )إنشاء 

مالعب وساحات( 

019/008/704/0605/99/01/4

1500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ
2- نقل خط الكهرباء 

الضغط العالي 

19/08/704/0026/00/00/4

1500

3- تأهيل وتطوير 

وحتسني الطرق 

19/08/704/0028/00/00/4

3000

استئجار سيارات )يحق بلدية ضرية

للبلدية التجزئة(
1436/10/25هـ1436/10/24هـ3000

بلدية 
البكيرية

متديد موعد مشروع )درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالبكيرية( 

019/008/001/0602/08/00/4

1436/12/29هـ1436/12/28هـ37/36/1910.000

قص وتهذيب الطرق اجلبلية بلدية فيفاء

19/09/202/0079/00/00/4
10/27 /1436هـ1436/10/26هـ1000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

9

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الحصاة

1- متديد موعد منافسة إنشاء 

مركز حضاري )مرحلة ثانية(

 2

/1437/436هـ
1000

1436/11/25هـ1436/11/25هـ

2- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول 

 3

/1437/436هـ
1000

3- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة

 4

/1437/436هـ
1000

4- متديد موعد منافسة إنشاء 

مشتل للبلدية

 5

/1437/436هـ
1000

5- متديد موعد منافسة إنشاء 

محالت للورش والصناعات 

اخلفيفة

 6

/1437/436هـ
1000

6- متديد موعد منافسة إنشاء 

قرية تراثية

 7

/1437/436هـ
1000

7- متديد موعد منافسة تسوير 

مقابر وإنشاء مغسلة موتى

 9

/1437/436هـ
1000

8- متديد موعد منافسة 

سفلتة مخططات املنح 

)مخطط فيضة األبرق(

 10

/1437/436هـ
1500

بلدية الزلفي

1- مباني بلديه ومرافق عامة 

019/004/204/0607/99/01/4

 115

 1437/1436/

هـ

1436/12/30هـ1436/12/30هـ1500 

2- سفلتة وأرصفة وإنارة 

019/004/204/0601/99/01/4

 116

 1437/1436/

هـ

1436/11/29هـ29/ 1436/11هـ1500 

3- إنشاء مدينة األنعام 

019/004/204/0115/00/00/4

 117

 1437/1436/

هـ

1436/12/30هـ30/ 1436/12هـ1500 

4- درء أخطار السيول 

للزلفي والقرى التابعة 

19/04/204/5002/07/01/4

 118

 1437/1436/

هـ

1000

29 /1436/11هـ29/ 1436/11هـ 5- أرشفة البلدية إلكترونياً 

019/004/204/0100/00/00/4

 119

 1437/1436/

هـ

 1000

6- حتسني وجتميل مداخل 

19/004/204/0603/99/01/4

 120

 1437/1436/

هـ

 1000

7- معدات وسيارات 224

 121

 1437/1436/

هـ

1436/12/30هـ30/ 1436/12هـ1000 

بلدية 
نفــــــي

1- مباني بلدية ومرافق عامة
 /436/5

1437
5000

1436/11/26هـ1436/11/26هـ
2- تطوير البيئة العمرانية 

باألودية

 /436/6

1437
5000

3- استئجار سيارات
 /436/7

1437
500

بلدية مليجة

1- متديد موعد منافسة 

إنشاء مركز حضاري مبليجة 

19/704/059/00/00/4

7000

1436/11/26هـ1436/11/25هـ
2- متديد موعد منافسة 

مشروع سفلتة وأرصفة 

مبليجة 19/6/1/601/8/00/4

3000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية جبة

1- تطوير املنطقة 

القدمية - عقد 1 

19/12/401/607/02/00/04

 1000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- تطوير املنطقة 

القدمية - عقد 2 

19/12/401/607/02/00/04

 1000

3- تطوير املنطقة القدمية - عقد3 

19/12/401/607/02/00/04
 1000

4- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

)بلدية جبة( عقد السفلتة 

19/12/001/601/08/00/04

 1500

5- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

)بلدية جبة( عقد اإلنارة 

19/12/001/601/08/00/04

 1000

6- سفلتة مخططات املنح 

البلدية باململكة )بلدية جبة( 

19/ 1/ 851/ 00/ 00/ 4

 8000

7- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة لها )جبة عقد 1( 

19/12/001/602/08/00/4

 2000

8- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة لها )جبة عقد 1( 

19/12/001/602/08/00/4

 2000

9- إنشاء استراحة للبلدية 

19/12/401/607/03/00/4
2000

بلدية طريف

1- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها )العقد 

الثاني( 19/13/302/602/08/00/4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ

2- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول )العقد الثاني( 

19/13/302/602/99/1/4

2000

3- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول : توريد آليات 

ومعدات للبلدية )العقد 

الثاني( 19/13/302/602/99/1/4

1000

4- متديد موعد منافسة حتسني 

وجتميل املداخل وامليادين 

واألحياء )العقد السادس( 

19/13/302/603/99/1/4

1500

5- متديد موعد منافسة صيانة 

الشوارع واألرصفة واإلنارة )العقد 

الثاني( 19/13/302/006/00/00/3

1000

6- متديد موعد منافسة صيانة 

شبكة تصريف مياه األمطار 

19/13/302/008/00/00/3

1500

7- متديد موعد منافسة مباني 

و مرافق بلدية )تنفيذ بوابات 

جمالية( 19/13/302/607/99/1/4

1500

8- متديد موعد منافسة تطوير 

املنطقة املركزية )العقد الثاني( 

19/13/302/79/00/00/4

500

بلدية الرفيعة
متديد موعد منافسة 

استكمال مشروع مباني بلدية 

ومرافق عامة 

1436/11/4هـ1436/11/3هـ2000 

المرة 
األولى

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

وزارة الشؤون البلديـة والقروية

المرة 
الثانية
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن �أمانة منطقة حائل – الإدارة العامة لال�ستثمارات – اإدارة املزايدات عن املزايدات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

2000بيع قطعة �لأر�ض رقم )30( باملخطط �ملعتمد رقم )647( بحي �ملروج مبدينة حائل مب�ساحة قدرها )438.80م2( 1

1436/11/9هـ1436/11/8هـ

2
تاأجري قطعة �لأر�ض رقم )1( باملخطط رقم )2540( �لو�قع جنوب م�ستودعات �لتعليم على �لد�ئري �جلنوبي مبدينة حائل مب�ساحة 

قدرها )9258 م2( لغر�ض �إقامة وكالة �سيار�ت
3000

1000تاأجري موقع بوفية وت�سوير وتغليف د�خل �أمانة منطقة حائل مب�ساحة قدرها )30 م2( 3

1500تاأجري حمالت جتارية ومطعم �سرق مقر �لنقل �جلماعي - غرب مبنى �ل�سرطة مب�ساحة قدرها )306 م2( 4

5
تاأجري قطعة �لأر�ض رقم )3( باملخطط رقم )2951( �لو�قع على طريق جبة – حائل  مبدينة حائل مب�ساحة قدرها )2000 م2( 

لغر�ض �إقامة معر�ض لبيع �لتمور
2000

6
تاأجري قطعة �لأر�ض رقم )4( باملخطط رقم )2951( �لو�قع على طريق جبة – حائل  مبدينة حائل مب�ساحة قدرها )1400 م2( 

لغر�ض �إقامة معر�ض لبيع م�ستلزمات �لتخييم و�لرحالت �لربية
2000

7
تاأجري قطعة �لأر�ض رقم )6( باملخطط رقم )2951( �لو�قع على طريق جبة – حائل  مبدينة حائل مب�ساحة قدرها )1451.60 م2( 

لغر�ض �إقامة معر�ض لبيع در�جات نارية وخدماتها
2000

8
تاأجري  قطعة �لأر�ض رقم )1م ( باملخطط رقم )171( بحي �خلما�سية مبدينة حائل م�ساحتها ) 1815 م 2( لغر�ض �إقامة �سوق 

جتاري 
1500

9
تاأجري  قطعة �لأر�ض رقم )9143 ( باملخطط رقم )2020( بحي �ملد�ئن مبدينة حائل م�ساحتها ) 9505.99 م 2( لغر�ض �إقامة 

حمطة وقود .
2000

10
تاأجري  قطعة �لأر�ض رقم )4970 ( باملخطط رقم )1000( بحي �لو�دي مبدينة حائل م�ساحتها ) 14000م 2( لغر�ض �إقامة ق�سر 

�أفر�ح 
2000

11
تاأجري موقع �أر�ض لإقامة �سر�ف �آيل �سيار باملخطط �لتنظيمي رقم )1898( مب�ساحة 12 م2 يف حي �لتلفزيون ) �سرق �ملتو�سطة 

�ل�سابعة للبنني ( 
1500

تعلن جامعة �لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن  عن طرح �ملناف�سة �لتالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

14300م�سروع �إن�ساء حمل لبيع �لتذكارية �لأدو�ت �لقرطا�سية بجامعة �لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن بالريا�ض
يوم �لأحد

 �ملوفق 1436/10/24هـ 

يوم �لإثنني  

1436/10/25هـ 

تعلن وز�رة �ملالية )م�سلحة �أمالك �لدولة( عن رغبتها يف تاأجري �لعقارين �لتابعني لأمالك �لغيَّب �لو�قعني يف حمافظة �خلرب �ملو�سحني �أدناه ، وذلك عن طريق �ملز�د �لعلني مبقر فرع �لوز�رة باملنطقة �ل�سرقية يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
1436/11/4هـ �ل�ساعة �لتـا�سعة �سباحاً. 

نوع العقار المسـاحــة المـــوقــــعرقم العقار

1

حي �خلرب �ل�سمالية- تقاطع �سارع �لأمري بنـدر مع �لـ�سـارع �لـر�بـع

مبنى قـديـم301/93م2

مبنى قـديـم652/18م22

وذلك حسب الشروط التالية :-
1- مـدة عـقـد اإليجـار عــشــر سـنـوات.  2- يشترط لدخول المزاد تقديم شيك مصرفي ألمر وزارة المالية بمبلغ )50.000( خمسون ألف ريال لكل عقار على حده، يتم احتسابها من قيمة األجرة 

السنوية التي يرسي بها المزاد، أو إعادة الشيك لصاحبه عند عدم رسـو المزاد عليه.  3- يشترط هدم وإزالة البناء الحالي لكل عقار، وإعادة بناء العقار من قبل المستأجر بمبنى حديث يليق 
بالموقع بما ال يقل عن عدد )4( أربعة أدوار وفق التنظيم واشتراطات البناء لدى البلدية.   4- على المتقدم أن يقوم قبل الدخول في المزايدة بمراجعة الجهات الحكومية المختصة، وذلك فيما 
يتعلق بتحديد نوعية النشاط المرخص به للعقار وإمكانية استخراج التصاريح الالزمة لإلنشاء وفق اشتراطات البناء والتنظيم، أو غير ذلك.  5- يقدم من يرسو عليه المزاد ضمانًا ماليًا مقداره %50 

من قيمة األجرة السنوية التي يرسي بها المزاد، على أن يدفع النصف الباقي بعد اعتماد الترسية من الوزارة وعند توقيع العقد.  6- يلتزم من يرسو عليه المزاد بالتوقيع على محضر المزايدة 
وشروط وإلتزامات عقد اإليجار المعدين لذلك.  7- نتيجة المزاد غير ملزمة للوزارة إال بعد موافقتها على الترسية.  8- يمكن لمن يرغب في دخول المزايدة معاينة العقارات بالتنسيق مع فرع الوزارة 

بالمنطقة الشرقية هاتف )013/8331111 تحويلة 444( أو االتصال على الهاتف )011/4016173(. 
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن �أمـانة حمافظة �لطـائف - �إد�رة تنمية �ل�ستثمـار�ت �لبلدية عن طرح �ل�ستثمـار�ت �لآتية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/7500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة �لريـان 1

1436/11/17هـ1436/11/16هـ

436/9500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة �ل�سجرة باأم �لعر�د 2

436/21500��ستثمار موقع ملعب كـرة قـدم بال�سيل �لكـبري 3

436/303000��ستثمار �ملجموعة �لثالثة على ج�سور �مل�سـاة و�لكباري 4

436/313000ا�ستثمار عدد )20( موقع لوحات ميقا كوم 5

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369(  .
* علمًا بأن المواعيد حسب تقويم أم القـرى .

تعلن بلدية �لدليمية مبنطقة �لق�سيم عن طرح �ملناف�ستني �لتاليتني :

قيمه الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتاسم المنافسة م

��ستثمار موقع �سر�ف �آيل �سيار طريق درمييحة مقابل حمطه �ملحروقات1
�لأربعاء

1436/11/25هـ

2015/9/9م

�خلمي�ض

 1436/11/26هـ               

2015/9/10م

200

200��ستثمار موقع �سر�ف �آيل �سيار ب�سبيح طريق �مللك عبد�لعزيز مقابل �مللعب2

مكان تقديم العطاءات :  بلدية الدليمية تنمية االستثمارات

تعلن مديرية �ل�سوؤون �ل�سحية مبحافظة جدة عن طرح �ملناف�سات �لتالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

261936092000تاأجري كافترييا لبيع �لوجبات �ل�سريعة مب�ست�سفى �مللك فهد 1

1436/11/17هـ1436/11/16هـ

261436102000تاأجري حمل لبيع �لهد�يا و�لورود مب�ست�سفى �مللك فهد2

261936112000تاأجري كافترييا مب�ست�سفى �سرق جدة3

262236122000تاأجري كويف �سوب مب�ست�سفى �سرق جدة4

261436132000تاأجري حمل لبيع �لهد�يا و�لورود مب�ست�سفى �سرق جدة5

262236141000تاأجري كويف �سوب مبركز طب �لأ�سنان �سمال جدة6

تباع وثائق المنافسة و تفتح المظاريف بمقر إدارة الموارد الذاتية بمديرية الشؤون الصحية ) المبنى الجديد-حي الورود ( بمحافظة جدة
    h-ecojed@hotmail.com   :لالستفسار: ت/ 0126608978  تحويلة 105 - البريد اإللكتروني لإلدارة
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تعلن  �إد�رة نادي �لعد�لة �لريا�سي مبحافظة �لأح�ساء عن طرح مز�يدة ��ستثمار جزء من �أر�ض مقر �لنادي بحد �أدنى لالإيجار �ل�سنوي )2017615( مليونان و�سبعة ع�سر �ألف و�ستمائة  وخم�سة ع�سر ريال �سنوياً :

مكان وموعد تقديم العطاءات وفتح مكان بيع الكراسةقيمة الكراسةغرض المزايدةوصف المزايدةرقم المزايدةاسم المزايدة
المظاريف

حمالت جتارية و�سكنية

 ) العدالة �سنرت (

Adalah sentar
)و�حد( لعام 

1436هـ

م�سروع 

��ستثماري جتاري 

�سكني م�سلح من 

دورين )�أر�سي 

+�أول (

متويل �إن�ساء حمالت جتارية و�سكنية على 

م�ساحة 17.855 �ألف مرت مربع من �أر�ض 

�لنادي

 يف مدينة جو�ثا

3500

مقر نادي �لعد�لة �لريا�سي 

0545871168

0505915226

فاك�ض: 0135960864

مقر نادي �لعد�لة  

�لثالثاء �ملو�فق: 1436/12/2هـ

فعلى الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى مقر نادي العدالة الرياضي للحصول على كراسة الشروط وتقديم العطاءات مصطحبين معهم األوراق 
الالزمة وفقا للمادة الرابعة من الئحة تنظيم استثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم )  3368 ( بتاريخ 11 / 3 / 1432هـ 

الواردة بكراسة الشروط.

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن �إد�رة �لأوقاف و�مل�ساجد و�لدعوة و�لإر�ساد مبحافظة بلجر�سي عن رغبتها يف تاأجري �أعيان �لأوقاف )�لزر�عية( �ملو�سحة �أدناه وذلك عن طريق �ملز�د �لعلني ملدة عام قابل للتجديد فمن لديه �لرغبة يف �ل�ستئجار تلك �لأوقاف فعليه 
�حل�سور �إىل �لإد�رة يف �ملوعد �ملحدد حل�سور �ملز�د ومن ير�سو عليه �ملز�د يدفع ن�سف �لأجرة و�لباقي عند توقيع �لعقد علماً باأن �لأجرة تدفع �سنويا ومقدمة 

موعد المزادنوعهالمساحة اإلجماليةموقعهاسم الوقفرقم الوقفم

292.19م�ل�سعبة�سقة �مل�سجد1558

1436/11/8هـزر�عي

261.43مبني عامرحبله �لودفة288

140.85محزنة�ملرتفة3185

287.88م�حلال�لعطف4252

541.15م�لطلقية�سد عثمان5391

تعلن �أمانة �ملنطقة �ل�سرقية ) بلدية حمافظة ر�أ�ض تنورة( عن طرح �ملز�يدة �لتالية:

 موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسةرقم المزايدة اسم المزايدة

تاأجري �لأر�ض رقم )1 ، 2 ، 3( باملخطط رقم )79/6( ب�سارع �مللك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز بحي �ملنتزه مبحافظة ر�أ�ض تـنورة  لغر�ض �إقامة م�سروع فندق 
10.000ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30   �إىل �ل�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد �لظهر 

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

تعلن بلدية حمافظة طريف عن متديد موعد طرح �ملوقعني �لتاليني لال�ستثمار :

 موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةاسم الموقعم

1000��ستثماري جتاري )طريق �مللك عبد�لعزيز(1

 �ل�ساعة �لو�حدة و�لن�سف من يوم �لأربعاء �ملو�فق 

1436/11/18هـ

 �ل�ساعة �لو�حده م�ساًء  من يوم �خلمي�ض �ملو�فق 

1436/11/19هـ

500مقاهي2

فعلى من يرغب فعليه التقدم لبلدية محافظة طريف  )قسم االستثمارات( لشراء كراسة الشروط والمواصفات 
_ علمًا بأن أخر موعد لتقديم العطاءات هو نهاية دوام يوم األربعاء الموافق  18/ 11 /1436هـ

_ ويتم فتح  العطاءات  يوم الخميس الموافق 19/ 11 / 1436هـ
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13ال�سنة 93   العدد 4574          
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة عفيف عن متديد موعد فتح مظاريف مناف�سات �ملو�قع �ل�ستثمارية �لتالية :

موعد  فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

500تاأجري موقع �سر�ف �آيل �سيار جممع �ملو��سي و�لأعالف1

1436/11/2هـ                                                                                                            1436/11/2هـ

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم )م25(و)م26( باملخطط �ملعتمد رقم)951(2

3

دعاية و�إعالن - �سيانة وت�سغيل �سا�ستني دعاية و�إعالن ) قائمتني (

1/ �أمام حمطة �ل�سبح – �سرق �ملحافظة- �ل�سارع �لعام

2/ و�سط �ملحافظة - مبنى �لبلدية - �ل�سارع �لعام

500

3000 حمالت جتارية  - �لقطعة رقم )1534( باملخطط �ملعتمد رقم )863(4

500تاأجري موقع �سر�ف �آيل �سيار يف �ملو�قف �أمام حديقة �مللك عبد �لعزيز5

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم ) م 19 ( باملخطط  �ملعتمد رقم ) 817 (6

500دعاية و�إعالن - عدد  )200( موقع للوحات �لدعاية و�لإعالن مثبتة على �أعمدة �لإنارة د�خل حمافظة عفيف7

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم  ) م10 ( باملخطط �ملعتمد رقم ) 851 ( 8

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم )م71(و)م72(و)م74(باملخطط رقم)861(9

 500تاأجري موقع �سر�ف �آيل �سيار بجو�ر حمطة �ل�سرق – �ل�سارع �لعام10

3000جتاري- �سالت جتارية- �لقطعة رقم ) م4( باملخطط �ملعتمد رقم ) 861 (11

3000حمالت جتارية - �لقطعة رقم )1540( باملخطط �ملعتمد رقم )863(12

500دعاية و�إعالن - عدد )20( موقع للوحات �لدعاية و�لإعالن مثبتة على �لأر�سفة �جلانبية  د�خل حمافظة عفيف13

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم ) م31 ( باملخطط �ملعتمد رقم )  817 ( 14

500موقع لإن�ساء ك�سك وت�سغيله مبجمع �ملو��سي و�لأعالف �ملخطط �ملعتمد )931(15

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم ) م21( باملخطط �ملعتمد رقم ) 855 (16

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم )م68(و)م69(و)م70(باملخطط رقم)861(17

 3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم ) م 76( باملخطط �ملعتمد رقم )  857 (18

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم )م 14( باملخطط �ملعتمد رقم ) 855 ( 19

 3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم ) م57 ( باملخطط �ملعتمد رقم ) 857 (20

3000جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم  ) م 28 ( باملخطط �ملعتمد رقم  ) 951 (21

3000 جتاري- �سالت جتارية - �لقطعة رقم ) م19( باملخطط �ملعتمد رقم ) 855 (22

فعلى الراغبين في الدخول في هذه المنافسة مراجعة البلدية في مقرها بمحافظة عفيف للحصول على كراسة الشروط والمواصفات وسيكون آخر موعد لقبول العروض يوم اإلثنين الموافق 
1436/11/2هـ الساعة التاسعة صباحًا , وسيكون فتح المظاريف يوم اإلثنين الموافق 1436/11/2هـ  ، الساعة العاشرة والنصف  صباحًا .
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة فر�سان عن طرح عدد من �ملو�قع �ل�ستثمارية �لتالية :

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم  العطاءاتالموقع اسم المنافسةم

�سارع �لغدير �لرئي�سي تاأجري موقع لإقامة �سر�ف �آيل1

1436/10/27هــ1436/10/26هـ �سارع �لبلديةتاأجري موقع لإقامة ك�سك2

تقاطع �ل�سقيدتاأجري �أر�ض لإقامة م�سنع بلك 3

  

تعلن بلدية حمافظه �ملذنب عن طرح �ملز�يدة �لتالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

م�ستل جنوب �ملذنب1

1436/11/26هـ1436/11/25هـ1000 

ت�سغيل م�سلخ �لبلدية2

م�ستل �سمال �ملذنب3

�سر�ف �سيار �سمال �ملذنب4

قاعة �أفر�ح5

نقليات ب�سائع جنوب �ملذنب6

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

تعلن بلدية �سمري�ء للمرة �لثانية عن طرح �ملناف�سات �لتالية  :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

500نقطة ذبح بقرية �لعظيم1

1436/12/23هـ

�ل�ساعة �لو�حدة ظهرً�

1436/12/24هـ

�ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً
500نقطة ذبح بقرية عقلة بن د�ين2

500�أ�سو�ق جتارية مبحافظة �سمري�ء3

 فعلــــى الشركــــــات والمؤسسات الراغبة الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية محافظة سميراء   ) المشتريات ( للحصــــــول  على   المواصفات  والوثائق
لالستفسار هاتف : )0165210076( تحويلة ] 159[ .
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 تعلن جامعة حفر �لباطن عن طرح �ملناف�سات �لتالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم  العطاءاتقيمة الكراسةرقم المشروعموقع المشروعاسم المنافسةم

1
مناق�سة �لنظافة و�ل�سيانة و�لب�ستنة ملبنى �ل�سنة �لتح�سريية 

بنني �لتابع جلامعة حفر �لباطن
36/043000حفر �لباطن

1436/11/24هـ

�ل�ساعة �لثانية ظهرً�

�لثالثاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة 1 ظهرً�

مناق�سة تاأجري عدد )5( كافترييا  للكليات �لتابعة جلامعة حفر �لباطن2

حفر �لباطن

36/051000
1436/11/25هـ

�ل�ساعة �لثانية ظهرً�

1436/11/26هـ

يوم �لأربعاء

ال�ساعة 1 ظهرً�

حفر �لباطن

�لنعريية

�لقرية �لعليا

�خلفجي 

الشروط :- تفتح المظاريف الساعة الواحدة ظهرًا – استالم كراسة المواصفات بإدارة المشتريات والمناقصات - مبنى إدارة الجامعة - الدور األول - إدارة المشتريات والمناقصات ، بموجب شيك 
مصدق بإسم مؤسسة النقد العربي السعودي وأن يكون متخصص في المجال الذي يعمل به – وأن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بخطاب تفويض من المقاول مصدق من المنشأة .

إحضار جميع األوراق الثبوتية للمنشأة – إحضار أصل شهادة السعودة اإللكترونية .
لالستفسار تليفون رقم 0137247218/ فاكس رقم 0137203426/ تحويلة 1225

تعلن  �إد�رة مدينة �مللك عبد�لعزيز �لع�سكرية للت�سغيل و�ل�سيانة بتبوك عن طرح �ملناف�سات �لتالية :

الموعد المحدد لفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري حمطة حتلية مياه م�ساحة )832م2( خلف �ل�سوق �ملركزي رقم 

)2( مبدينة �مللك عبد�لعزيز �لع�سكرية بتبوك

98932-10
جمانـاً

يوم �لإثنني

23 /1436/11هـ

يوم �لإثنني

1436/11/23هـ

ال�ساعة 11.00�سباحاً

جمانـا10ً-108692تاأجري موقع �سر�ف �آيل بالقرب من نادي �ل�سباط مبدينة �مللك عبد�لعزيز �لع�سكرية بتبوك2

3
تاأجري موقع لإن�ساء �سر�ف �آيل �أمام مبنى �لفرع �ملايل مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لع�سكرية 

بتبوك
جمانـا16070-10ً

يوم �خلمي�ض

26 /1436/11هـ

يوم �خلمي�ض

1436/11/26هـ

ال�ساعة 11.00�سباحاً

جمانـا10ً-83808تاأجري موقع �إن�ساء �سر�ف �آيل بال�سوق �لتابع لإ�سكان معهد �سالح �ملدرعات 4

5
تاأجري موقع لإن�ساء �سر�ف �آيل بال�سوق �ملركزي رقم )1( مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لع�سكرية 

بتبوك
83809-10

جمانـاً

6
تاأجري موقع لإن�ساء �سر�ف �آيل بال�سوق �ملركزي رقم )2( مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لع�سكرية 

بتبوك
جمانـا83810-10ً

7
تاأجري موقع لإن�ساء �سر�ف �آيل بالقرب من �لنــــادي �لريا�ســـي �لتـــابع مل�ست�سفى �مللك 

�سلمان �لع�سكري و�سكن �ملمر�سات �لقدمي 
83811-10

جمانـاً

8
تاأجري موقع لإن�ساء �سر�ف �آيل باملو�قف �لتـــابعة  مل�ست�سفى �مللك �سلمان �لع�سكري بتبوك 

مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لع�سكرية بتبوك
جمانـا83813-10ً

9
تاأجري موقع لإن�ساء �سر�ف �آيل بالقرب من و�سكن �ل�سباط �لعز�ب وق�سم �ل�سوؤون �لريا�سية 

مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لع�سكرية بتبوك
جمانـا83816-10ً
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يعلن �حلر�ض �لوطني للقطاع �لغربي - �إد�رة �ملناق�سات - عن طرح �ملناف�سات �لتالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقمهااسم المنافسةم

13300/�ض-1437/36م�سروع تاأمني برك�سات لزوم �سكن �أفر�د �حلر��سة بجيز�ن1
�لثالثاء

1436/11/24هـ

�لأربعاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة )10:00( �سباحاً

2300/ز-1436/35�إعادة طرح تاأجري حمل فرن �لتمي�ض باملنطقة �ملركزية مبدينة �مللك خالد �ل�سكنية بالطائف2
�لأحد

1436/11/22هـ

الإثنني

1436/11/23هـ

ال�ساعة )10:00( �سباحاً

3300/ز-1436/35�إعادة طرح تاأجري حمل �لكفي نت باملنطقة �ملركزية مبدينة �مللك خالد �ل�سكنية بالطائف3
�لأحد

1436/11/22هـ

الإثنني

1436/11/23هـ

ال�ساعة )10:15( �سباحاً

4
�إعادة طرح تاأجري حمل �لوجبات �ل�سريعة باملنطقة �ملركزية مبدينة �مللك خالد �ل�سكنية 

بالطائف
4300/ز-1436/35

�لأحد

1436/11/22هـ

الإثنني

1436/11/23هـ

ال�ساعة )10:30( �سباحاً

5
�إعادة طرح تاأجري حمل بيع �لأدو�ت �ملكتبية و�لقرطا�سية باملنطقة �ملركزية مبدينة �مللك خالد 

�ل�سكنية بالطائف
5300/ز-1436/35

�لأحد

 1436/11/22هـ

الإثنني

1436/11/23هـ

ال�ساعة )10:45( �سباحاً

تعلن �ملوؤ�س�سة �لعامة للخطوط �حلديدية عن  �إعادة طرح مز�يدة )تاأجري �أر��سي ��ستثمارية د�خل �لنطاق �لعمر�ين مبنطقة �لظهر�ن و�لأح�ساء( كالتايل :

آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريفقيمة الكراسةالمساحة)م2(رقم المخططرقم األرضاسم المنافسةم

293935000م41DH62-42-43تخزين مك�سوف و�سكن عمال1

الإثنني 1436/10/25هـ

�ملو�فق 2015/8/10م

100005000م4DH52تخزين مك�سوف و�سكن عمال2

3021.305000م2HF162�إن�ساء حمطة بنزين3
الإثنني 1436/11/02هـ

�ملو�فق 2015/08/17م

الراغبين في دخول المزايدة تقديم خطاب رسمي موجه للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومراجعة إدارة األراضي والمساحة بمقر المؤسسة بمدينة الدمام أو مدينة الرياض خالل أوقات  
الدوام الرسمي لشراء كراسة الشروط وتقديمها إلى لجنة المنافسات يوم فتح المظاريف وسيكون آخر موعد الستقبال العروض الساعة التاسعة صباحًا ولن يقبل أي عرض بعد ذلك  وسيكون 

فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحًا .
للمزيد من المعلومات االتصال:  الدمام : )8713344/8715306( الرياض : 4480000 تحويلة )2377/2380(

يعلن جممع �مللك عبد�هلل �لطبي بجدة عن متديد موعد �ملز�يد�ت �لتالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

25/14/36/032000متديد مز�يدة )حمل لبيع �لزهور و�لهد�يا(1
1436/11/24هـ

ال�ساعة 10:00 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة 10:00 �سباحاً

25/16/36/042000متديد مز�يدة )حمل لبيع �ل�سوكولته(2
1436/11/24هـ

ال�ساعة 10:15 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة 10:15 �سباحاً

25/23/36/053000متديد مز�يدة )جهازي �سر�ف �آيل(3
1436/11/24هـ

ال�ساعة 10:30 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة 10:30 �سباحاً

تباع وثائق المزايدة وتفتح المظاريف بمقر مجمع الملك عبداهلل الطبي بجدة 
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وزارة النقل )الإدارة العامة للطرق والنقل مبنطقة مكة املكرمة( عن بيع بع�ض حمتويات م�سنع اخلر�سانة  تعلن 
التابع للوزارة مبدينة جدة وذلك يوم الحد املوافق1436/11/15هـ, ال�ساعة العا�سرة �سباحاً مبوقع الإدارة بجدة - برميان.

وعلى من يرغب ال�سراء التواجد يف املكان والزمان املحددين يف هذا الإعالن علماً باأن الدلله على امل�سرتى وعلى من ير�سو عليه 

املزاد دفع كامل املبلغ نقدًا ورفع م�سرتياته من املوقع خالل مدة اإ�سبوع واحد والإدارة غري م�سوؤولة عن فقدان كل اأو بع�ض 

امل�سرتيات بعد هذه املدة. 

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة عن رغبتها بيــع هناقر وحديد مب�سروع تنفيذ تقاطع طريق الدائري الرابع مع طريق 
ال�سيل باملزاد العلني و�سيكون موعد املزاد – مب�سيئة اهلل تعاىل- يف يوم الأربعاء املوافق 1436/10/20هـ, بعد �سالة الع�سر 

مبا�سرة و�ستكون نقطة التجمع باملنطقة ال�سناعية باملعي�سم مقابل م�سجد البديوي.

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة عن رغبتها بيــع كميات من الإطارات التالفة باأحجام ومقا�سات خمتلفة باملزاد العلني 
و�سيكون موعد املزاد – مب�سيئة اهلل تعاىل - يف يوم الأربعاء املوافق 1436/10/27هـ, بعد �سالة الع�سر مبا�سرة وذلك مبوقع 

مرمى النفايات العام )جنوب مكة املكرمة(.

كهربائية  واأجهزة  مكتبية  واأجهزة  مكتبي  اأثاث  من  مكون  رجيع  بيع  عن   - العام  الديوان   - املالية  وزارة  تعلن 
ومكيفات مب�ستودعات مقر جامعة الأمرية نورة �سابقاً غرب الدائري ال�سرقي بني خمرجي )9 و10( وذلك يوم الأربعاء املوافق 

1436/12/17هـ, بعد �سالة الع�سر.

اللجنة بالعنوان كاماًل رقم  اأعاله باملوعد املحدد, وتزويد  اإىل املوقع املذكور  فعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد احل�سور 

الفاك�ض و�سندوق الربيد والرمز الربيدي واجلوال. 

على اأن يلتزم من ير�سي عليه املزاد بدفع مبلغ بن�سبة »5%« من قيمة البيع نقدا كدفعة مقدمة تعاد له بعد نقل املواد املباعة 

و�سداد كامل املبلغ خالل »10« ع�سرة اأيام من تاريخ اإبالغه باملوافقة على البيع , ويف حالة جتاوز هذه املدة �ست�سطر الوزارة 

لنقلها من موقعها على ح�سابه.

وللمزيد من املعلومات ميكن الت�سال على الهاتف رقم »0555599703«

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعلن جوازات العا�سمة املقد�سة عن بيع عدد من ال�سيارات الرجيع من خمتلف الأنواع واملوديالت وذلك عن طريق 
املزاد العلني يف متام ال�ساعة الثامنة من �سباح يوم الأربعاء املوافق 1436/11/11هـ ,ح�سب تقومي اأم القرى.

بالنوارية  و�سيتحمل امل�سرتى  ال�سيارات  بالتنعيم جوار حجز  ال�سيانة واحلركة  التواجد يف  ق�سم  بال�سراء  فعلى من يرغب 

كافة امل�ساريف املرتتبة على �سراء ال�سيارة من نقل ملكية وفح�ض اأو م�ساريف اأخرى علماً بانه يحق للجنة البيع جتزئة بيع 

ال�سيارات وفقاً ملاتراه حمققاً للم�سلحة العامة.

وملزيد من املعلومات ميكن الت�سال على الهاتف رقم )5207320(.

تعلن الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الأح�ساء عن رغبتها يف  بيع رجيع )بيع حمتويات م�ستودع الرجيع( 
بالإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الأح�ساء عن طريق املزايدة العلنية.

مكان املزاد: م�ستودع الرتبية الفكرية �سابقاً, تاريخ وموعد املزاد: 1436/11/26هـ, ال�ساعة 9 �سباحاً.

مالحظة:

1- على من تر�سي عليه املزايدة دفع )5, 2( من قيمة ال�سراء ملنظم املزاد.

2- املزايدة تخ�سع لنظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية.

يعلن  فرع وزارة الزراعة مبركز بني عمرو عن رغبته يف بيع رجيع لديه مبقر الفرع فمن يرغب يف دخول املزاد فعليه 
احل�سور اإىل مقر الفرع  ملعاينة الرجيع  يوم الإثنني املوافق  1436/11/2هـ  .

و�سوف يكون  البيع باملزاد يوم الثالثاء املوافق 1436/11/3هـ, يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً  يف مقر الفرع.

لال�ستف�سار الت�سال على  2870441-017 ت 102.

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن بيع جمموعة من الربتبالت رجيع الواقعة مبقر بلدية غرب الدمام �سابقاً.
قيمة كرا�سة املزايدة: )1000(, موعد ت�سليم العطاءات: 1436/11/1هـ, موعد فتح املظاريف: 1436/11/1هـ .

فعلى من لديه الرغبة  الدخول باملزايدة التقدم لإدارة امل�سرتيات بالأمانة ل�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات.

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

الغيَّب مبكة املكرمة  التابعني لأمالك  العقارين  تاأجري  الدولة - عن رغبتها يف  اأمالك  تعلن وزارة املالية - م�سلحة 
املو�سحني اأدناه, . 

رقم العقار: )507(. املـوقـع: ال�سليمانية - �سعبة النـور. امل�ساحة:)43/86 م2(. نوع العقار: مبنى �سعبي دور واحد.

رقم العقار: )804(. املـوقـع: اخلنـ�سـاء- طلعـة العـدل. امل�ساحة:)426/70 م2(. نوع العقار: مبنى م�سلح دورين.

وذلك ح�سب ال�سروط التالية :

1- مـدة عـقـد الإيجـار خمـ�ض �سـنـوات.       2- ي�سرتط لدخول املزاد تقدمي �سيك م�سريف لأمر وزارة املالية مببلغ )5.000( 

خم�سة اآلف ريال لكل عقار على حده, يتم احت�سابها من قيمة الأجرة ال�سنوية التي ير�سي بها املزاد, اأو اإعادة ال�سيك ل�ساحبه 

عند عدم ر�سـو املزاد عليه.        3- على املتقدم اأن يقوم قبل الدخول يف املزايدة مبراجعة اجلهات احلكومية املخت�سة, وذلك 

4- يقدم  فيما يتعلق بتحديد نوعية الن�ساط املرخ�ض به للعقار واإمكانية ا�ستخراج الت�ساريح الالزمة لالإن�ساء وخالفه.       

من ير�سو عليه املزاد �سماناً مالياً مقداره 50% من قيمة الأجرة ال�سنوية التي ير�سي بها املزاد, على اأن يدفع الن�سف الباقي 

بعد اعتماد الرت�سية من الوزارة وعند توقيع العقد.      5- يلتزم من ير�سو عليه املزاد بالتوقيع على حم�سر املزايدة و�سروط 

واإلتزامات عقد الإيجار املعدين لذلك.        6- نتيجة املزاد غري ملزمة للوزارة اإل بعد موافقتها على الرت�سية.       7- ميكن ملن 

يرغب يف دخول املزايدة معاينة العقارات بالتن�سيق مع مكتب الوزارة مبكة املكرمة هاتف )012/5738081 حتويلة 3396 - 

3333( اأو الت�سال على الهاتف )011/4016173(. 

كرا�سة  من  ن�سخة  لإ�ستالم  البلدية  اإدارة  مراجعة  ذلك  يف  الرغبة  لديه  من  فعلى  املختوم  بالظرف  املزايدة  طريق  عن  وذلك 

ال�سروط واملوا�سفات مع مراعاة التقيد باأن يكون العر�ض م�سموناً ب�سمان بنكي ابتدائي مبقدار )1%( ويكون �ساري املفعول 

مع اإرفاق �سورة من ال�سجل التجاري والزكاة والدخل والغرفة التجارية والتاأمينات الجتماعية �سارية املفعول وملزيد من 

ال�ستف�سار مراجعة ق�سم ال�ستثمار بالبلدية اأو الت�سال على الرقم )0177466023(.

وذلك عن طريق املزاد العلني مبقر مكتب الوزارة مبكة املكرمة يف يوم الأربعاء املوافق 1436/11/25هـ, ال�سـاعة التـا�سـعـة 

�سباحاً.

تعلن بلدية حمافظة بقيق عن رغبتها تاأجري عدد من الأحوا�ض ب�سوق الغنم باملزاد العلني فعلى الراغبني يف ذلك 
احل�سور يف موقع املزاد الكائن ب�سوق الغنم مبحافظة بقيق وذلك يوم الأحد املوافق 1436/12/21 هـ, ال�ساعة ) 9 ( �سباحاً. 

مع مالحظة اأن الدللة على امل�ستاأجر .

تعلن بلدية حمافظة بقيق عن رغبتها تاأجري عدد من املحالت التجارية ب�سوق النزهة باملزاد العلني فعلى الراغبني 
يف ذلك احل�سور يف موقع املزاد الكائن بحي النزهة غرب املنطقة ال�سناعية �سارع الغ�سق مبحافظة بقيق وذلك يوم اخلمي�ض 

املوافق 1436/12/25 هـ, ال�ساعة ) 9 ( �سباحاً . مع مالحظة اأن الدللة على امل�ستاأجر .

وظيفة: خبري اقت�سادي.
 الوصف الوظيفي والشروط:

1- اإعداد درا�سات عن اأمناط املعايري التمويلية والأعباء القت�سادية املتعلقة بتنمية وتطوير م�ساريع التعدين باململكة.

2- ت�سميم وتنفيذ وتطوير نظام �سجالت خا�ض بتقارير املتابعة الدورية الن�سف �سنوية مبا يف ذلك تقارير الإنتاج والت�سويق 

املقدمة من قبل ال�سركات احلا�سلة على رخ�ض و�سكوك وامتيازات التعدين.

3- تقييم الدرا�سات القت�سادية اخلا�سة مب�ساريع الرخ�ض من قبل ال�سركات املختلفة احلا�سلة على رخ�ض ا�ستك�ساف للتاأكد 

من �سحة التقارير والبيانات املقدمة.

4- درجة ماج�ستري يف القت�ساد مع اإجادة اللغة الإجنليزية حتدثاَ وكتابًة.

5- مراجعة الدرا�سات القت�سادية اخلا�سة باأعمال ال�ستثمارات التعدينية واإعداد التو�سيات.

املعادن  عن  والتنقيب  البحث  اأعمال  بتكاليف  اخلا�سة  والتقارير  للدرا�سات  خمت�سرات  واإعداد  القت�سادية  امل�سورة  تقدمي 

وا�ستخراجها.

6- اإعداد املذكرات القت�سادية عن امل�ساريع التعدينية يف خمتلف الدول.

7- اإعداد الدرا�سات الت�سويقية الأولية عن مكامن اخلامات الواعدة.

8- اإعداد قاعدة بيانات خا�سة باقت�ساديات اأعمال التعدين.

متغريات  وفق  اخلامات  وت�سويق  التعدينية  امل�ساريع  بتمويل  اخلا�سة  الدولية  ال�سهرية  الن�سرات  وت�سنيف  جتميع   -9

ال�سوق الدولية ومعطياته ومتابعة كل ما ي�ستجد يف ال�سوق العاملي من اأعمال يف هذا ال�سياق واإعداد درا�سات حول الت�سورات 

امل�ستقبلية ل�سوق املعادن الدويل.

املختلفة  الدول  يف  التعدين  لقطاعات  الدويل  القت�سادي  النظام  على  تتم  التي  املختلفة  والتطورات  التغريات  متابعة   -10

واقرتاح ما ميكن اقتبا�سه من هذه الأنظمة لتطوير العمل.

11- مراجعة ال�سجالت اخلا�سة باقت�ساديات م�ساريع التعدين املحلية املعدة من قبل املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية والتاأكد 

من مواءمتها مع اللوائح املعتمدة من قبل الوكالة.

12- امل�ساهمة يف اإعداد حما�سرات عن اقت�ساديات املعادن.

وظائف شاغرة

وظيفة: خبري جيولوجي تعدين.
 الوصف الوظيفي والشروط:

1- تقييم الأعمال الفنية اخلا�سة مب�ساريع ال�ستك�ساف املنفذة من قبل ال�سركات املختلفة احلا�سلة على رخ�ض ا�ستك�ساف للتاأكد من 

�سحة التقارير والبيانات املقدمة ورفع تقارير عنها بعد التن�سيق مع اإدارة مراقبة ال�ستثمارات التعدينية.

2- متابعة تقارير برامج ال�ستك�ساف التي تنفذ من قبل احلا�سلني على رخ�ض ال�ستك�ساف ورفع ملخ�سات عنها لوكيل الوزارة 

امل�ساعد لال�ستثمارات التعدينية.

3- بكالوريو�ض جيولوجيا اأو ما يعادلها مع اإجادة اللغة الإجنليزية حتدثاً وكتابًة.

4- مراجعة الدرا�سات الفنية اخلا�سة باأعمال التنقيب عن املعادن واإعداد التو�سيات.

5- تقدمي امل�سورة الفنية لوكيل الوزارة امل�ساعد لال�ستثمارات التعدينية واإعداد خمت�سرات للدرا�سة والتقارير اخلا�سة باأعمال 

البحث والتنقيب عن املعادن وا�ستخراجها.

6- اإعداد قاعدة بيانات خا�سة باأعمال التنقيب.

7- جتميع وت�سنيف الن�سرات ال�سهرية الدولية اخلا�سة مب�ساريع التنقيب عن املعادن ودرا�سات تقييم املكامن املعدنية بالإ�سافة 

اإىل اأعمال التعدين ومتابعة كل ما ي�ستجد يف ال�سوق العاملي من اأعمال هذا ال�سياق.

8- متابعة التغريات والتطورات املختلفة التي تتم على اأنظمة التعدين املعتمدة يف الدول املختلفة واقرتاح ما ميكن 9- اقتبا�سه 

من هذه الأنظمة لتطوير النظام احلايل للتعدين.

10- امل�ساهمة يف اإعداد املحا�سرات الفنية واللقاءات التقنية املتخ�س�سة التي تقام من قبل الوكالة لت�سجيع ال�ستثمار يف قطاع 

التعدين من قبل املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية اأو من م�ستثمرون دوليون.

تعلن بلدية حوطة �سدير عن موعد مقابلة للمتقدمني للوظائف وحتديث البيانات للمرة الثانية وذلك يوم الثالثاء املوافق: 
1436/10/26هـ,حتى يوم اخلمي�ض املوافق: 1436/10/28هـ, من ال�ساعة ) 6 حتى ال�ساعة 9 ( م�ساًء وتفيد البلدية للمتقدمني 

ب�سرورة احل�سور يف الوقت املحدد للمتقدم والتوا�سل عرب هاتف البلدية رقم )0164431300(.
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ال�سنة 93   العدد 4579             

استئجار مباٍن

تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبان لتكون مقارًا ملراكز اإ�سعافية على النحو 
التايل:

اســم الموقـعالمنطقةم

1

مكــة املكـرمة

اخلالدية مبحافظة جدة

جنوب الطائف مبحافظة الطائف2

الأرطاويةالريا�ض3

4

ع�سري

رجـــال األـمـــــع

5
حمايل ع�سري

وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات التالية:

�سيارات  وخروج  لدخول  احلركة  �سهولة  يكفل  رئي�سي  �سارع  على  للمباين  الرئي�سية  الواجهة  تقع  اأن  يجب   -1

الإ�سعاف وعر�ض ل يقل عن 30م.

2- ل تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن )5( غرف.

3- ل تقل م�ساحة الغرفة عن )20(م2 واأن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف )حار – بارد (.

4- �سهولة احلركة داخل مرافق املباين.

5- اأن تكون كافة املرافق الداخلية مالئمة للغر�ض من ا�ستئجار املباين.

6- توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.

7- توافر مواقف داخلية اآمنة ومظللة لزوم �سيارات الإ�سعاف.

8- توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املراكز.

9- توافر الفر�ض الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�سمل ) وحدات املطبخ – املكيفات (.

10- موافقة املالك على عمل التعديالت.

11- اإرفاق ر�سم كروكي خا�ض باملوقع مع خمطط للعقار مت�سمناً ا�سم احلي.

علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم اخلمي�ض املوافق 1436/11/19هـ, ح�سب تقومي 

ميكن  ال�ستف�سار  من  وملزيد  اأعاله,  واردة  منطقة  لكل  العامة  بالإدارات  العرو�ض  تقدمي  يتم  اأن  على  القرى,  اأم 

الت�سال على الهاتف رقم: 2805555  حتويلة: 1448.

.)www.srca.org.sa( :ولل�سكاوي واملالحظات فاك�ض رقم: 2807777, اأو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة

تعلن املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة املدينة املنورة عن رغبتها باإ�ستئجار عدد )  6 ( م�ستودعات 
طبية على اأن تكون داخل املدينة املنورة وتكون على قرب من موقع التموين الطبي احلايل وذلك قدر الإمكان.

فعلى من لديه م�ستودع ويرغب بتاأجريه ملا ذكر بعاليه مراجعة املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة املدينة 

املنورة )اإدارة امل�سرتيات( لإ�ستالم ن�سخة من ال�سروط واملوا�سفات والتقدم بالعطاء خالل �سهر من تاريخه.

1436/3/12هـ  يف   16437 رقم  قرار  �سدر  باأنه  ع�سري  منطقة  اأمانة  تعلن 
 ( للمواطن  العقار رقم )104(اململوك  اإجراءات نزع ملكية جزء من  بدء  باملوافقة على 

�سم�سان  20م بحي  �سارع عر�ض  ل�سالح م�سروع   ) الع�سريي  اآل راوي  علي حممد علي 

مبدينة اأبها مبنطقة ع�سري والقرار رقم 20494يف 1436/8/2هـ, اخلا�ض بنزع جزء من 

اآل يو�سف  ملكية عقار املواطن ) م�سفر دليم القحطاين( ل�سالح جدار ا�ستنادي مبخطط 

مبدينة اأبها منطقة ع�سري فعليهم مراجعة الأمانة واإح�سار م�ستم�سكاتهم ال�سرعيه.

تعلن بلدية حمافظة الزلفي باأنه قد �سدرت موافقة معايل وزير ال�سوؤون البلدية 
والقروية برقم 22133 وتاريخ 1436/8/17هـ بالبدء باإجراءات نزع امللكية جلزء من 

بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  �سارع  تو�سعة  ل�سالح   ) الدعف�ض  اأحمد  بن  حممد   ( املواطن  عقار 

ال�سديق ر�سي اهلل عنهما مبحافظة الزلفي , وفقاً للمادة اخلام�سة من نظام نزع امللكية 

للمنفعة العامة ال�سادر بقرار جمال�ض الوزراء رقم 31 يف 1424/2/5هـ.

فعلى �ساحب العقار مراجعة البلدية وتقدمي م�ستندات متلك العقار وذلك خالل �سهر من 

تاريخه.

تعلن اأمانة الإح�ساء باأن على اأ�سحاب العقار رقم )89( العائد للمواطن )عبداهلل 
بن ابراهيم العبداملح�سن ( املنزوع ل�سالح �سارع عر�ض )20م( وخط تنظيم جبل القارة 

بالأح�ساء.

 ) امللكية  نزع  اإدارة   - واملالية  الإدارية  ال�سوؤون  الإدارة   ( الأمانة  مراجعة  عليهم 

وذلك  العقارات  لتلك  ملكيتهم  تثبت  التي  ال�سرعية  وال�سكوك  الوثائق  معه  م�سطحبني 

الإجراءات  لإ�ستكمال  الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ثالثون  يوم(   30( يف مدة لتتجاوز 

اللالزمة للتعوي�ض.

نزع ملكية عقارات

للمدر�سة  مقرًا  تكون  مباين  ا�ستئجار  اإىل  حاجتها  عن  ع�سري  حمايل  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  اإدارة  تعلن 
املذكورة اأدناه.

1- متو�سطة اأم املوؤمنني حف�سة للبنات باملرتاق املحدثة )للمرة الثانية(. 

2- ابتدائية الأن�سار بالراحة للبنني  )للمرة الثانية (.

3- ثانوية �سهيب بن �سنان بنني )للمرة الأوىل(.

4- جممع بني ذيب للبنات  )للمرة الثالثة (.

5- رو�سة الأطفال بالقريحاء ببارق   )للمرة الثانية(.

فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب تاأجريه مراجعة الإدارة ق�سم الأجور لإ�ستالم ال�سروط.

تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبان لتكون مقارًا لإدارات عامة واإدارات تدريب 
واملوا�سفات  ال�سروط  ح�سب  وذلك  املكرمة,  مكة  مبنطقة  جدة  مبحافظة  وكذلك  املنورة  املدينة  مبنطقة  ن�سوية 

التالية:

1- يجب اأن يكون املبنى على �سوارع رئي�سية وي�سهل ال�ستدلل عليه.

ترميمه  واأُعيد  �سنوات  يزيد عمره عن خم�ض  ل  اأو  �سابقاً  ي�ستعمل  البناء ومل  وحديث  م�سلحاً  املبنى  يكون  اأن   -2

ب�سورة ممتازة.

3- اأن يتعهد املالك باإجراء التعديالت والإ�سافات املطلوبة وبدون املطالبة باإزالتها بعد اإنتهاء مدة الإيجار املتفق عليها.

4- األ يكون م�سايقاً للمجاورين.

5- توفر خمارج الطوارئ.

6- اأن يكون م�سموًل باخلدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف وخدمة الت�سالت )�سبكة(.

7- على املالك التعهد ب�سيانة ال�سباكة والكهرباء مع قطع الغيار.

8- ل تقل م�ساحة الأر�ض املقام عليها املبنى عن )700م2(.

9- توفر مواقف حول املبنى تت�سع لعدد 20 �سيارة فاأكرث.

10- توافر و�سائل الأمن وال�سالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.

11- اأن ل يقل عدد الغرف للدور الواحد عن �ستة غرف مب�ساحة )4x6 اأو اأكرب(.

12- عدد )2( �سالة كبرية ل تقل م�ساحتها عن 70 مرت مربع تت�سع لع�سرة مكاتب.

13- توفر عدد )10( قاعات للتدريب ل تقل م�ساحة كل قاعة عن 30م.

14- يجب اأن يحتوي املبنى على الأقل على عدد )8( دورات مياهـ.

15- مالحق علوية واأر�سية.

16- ملحقات خدمة )دورات مياهـ, غرفة عامل وحار�ض, مواقف �سيارة(.

تقومي  ح�ســب  1436/11/19هـ,  املوافق  اخلمي�ض  يوم  العرو�ض  وا�ستالم  العطاءات  لتقدمي  موعد  اآخر  باأن  علماً 

اأن يتم تقدمي العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة املدينة املنورة وكذلك الإدارة العامة مبنطقة مكة  اأم القرى, على 

املكرمة.

وملزيد من ال�ستف�سار ميكن الت�سال على الهاتف رقم: 2805555  حتويلة: 1448, ولل�سكاوي واملالحظات فاك�ض 

,)www.srca.org.sa( :رقم: 2807777, اأو زيارة موقع هيئة الهالل الأحمــر ال�سعودي

تعلن  املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية باحلدود ال�سمالية عن موعد فتح مظاريف مناف�سة �سراء اأر�ض يف حي م�سرف بعرعر 
)للمرة الرابعة( ل تقل م�ساحتها عن )2500( مرت مربع , اأن تكون على �سوارع منا�سبة , ل يقل عر�ض الأر�ض عن )50( مرت , اأن تكون 

الأر�ض منا�سبة لإقامة مركز �سحي عليها من حيث املوقع والطبوغرافية وتكون متو�سطة احلي.

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات

يوم الإثنني املوافق 1436/12/22هـ, ال�ساعة  التا�سعة �سباحاًنهاية دوام يوم الأحد املوافق 1436/12/21هـ

يجب على كل من يتقدم لهذه املناف�سة اإرفاق امل�ستندات التالية : 

1- �سك الأر�ض.                 2- بطاقة الأحوال املدنية للمالك .

فعلى الراغبني الدخول يف هذه املناف�سة تقدمي عطاءاتهم بظرف خمتوم بغري ال�سمع الأحمر باملوعد واملكان املحددين اأعاله باإ�سم مدير عام 

ال�سوؤون ال�سحية باحلدود ال�سمالية  ويكتب على الظرف من اخلارج موقع الأر�ض.

شراء أراٍض

تعلن  اأمانة املنطقة ال�سرقية عن اإلغاء مناف�سة رقم )6( مب�سمى )م�سروع ت�سغيل و�سيانة نظام اإدارة �سيانة الطرق(.

تعلن الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب عن اإلغاء مناف�سة مب�سمىعامة �سيانة ونظافة وت�سغيل م�ست�سفى الأمري في�سل بن فهد 
للطب الريا�سي )�سعه36�سرير( رقم  املناف�سة )117( والتي �سبق اأن مت الإعالن عنها يف مناف�سة عامة و�سوف يتم طرحها يف وقت لحق 

باإذن اهلل.

إلغاء منافسات
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 ïjQÉàH AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ∂dPh (2) ºbQ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d ´ÉªàLEG  ó≤©H πjƒªàdGh IQÉLEÓd ô°ù«dG ácô°T âeÉb

 - õ∏ŸG »M - ¢VÉjôdÉH ácô°ûdG ô≤e ‘ ∂dPh kAÉ°ùe 10:30 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ Ω2015/07/07 ≥aGƒŸG `g1436/09/20

 -: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hó÷ kÉ≤ah

 äÉcô°T áÑbGôŸ …Oƒ©°ùdG  »Hô©dG  ó≤ædG  á°ù°SDƒe ΩÉ¶f ™e ≥aGƒàj ÉÃ ∂dPh kÓeÉc kÓjó©J »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG  πjó©J-

-: ‹ÉàdÉc »gh …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe øe ¬«∏Y ≥aGƒŸGh á≤aôŸG á¨«°üdG Ö°ùM πjƒªàdG

: »∏jÉe πjó©J-1

-28-27-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-1

. 42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-31-30-29

: ‹ÉàdÉc »gh IójóL OGƒe áaÉ°VEG-2

. (49) , (48) , (47) , (46) , (45) , (44) , (43) ºbQ IOÉŸG-

.Iô°VÉ◊G º¡°SC’G øe (%100) áÑ°ùæH É¡«dEG QÉ°ûŸG OGƒŸG áaÉ°VEGh πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ∂dP ó©Hh

1

 ä’hÉ≤ª∏d ájQÉ≤©dG πeÉµàdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 IOhóëŸG IQÉéà∏d ÉjÉÑ°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 1010407961 : ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ä’hÉ≤ª∏d ájQÉ≤©dG πeÉµàdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 : ºgh áæjóÃ `g1435/05/17 ïjQÉJh

 `g1396/07/01 OÓ«e ïjQÉJ 1030083297 ºbQ Êóe πé°S á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ˆG ø©j óª øH »∏Y ˆGóÑY  /1

 ¢VÉjôdÉH º«≤jh

 `g1386/01/01  OÓ«e  ïjQÉJh  1010902326  ºbQ  Êóe  πé°S  á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S  …ójGõdG  πHÉb  ôØ°S  óª  /2

 ¢VÉjôdÉH º«≤jh

 πeÉc 1030083297 ºbQ Êóe πé°S ˆG ø©j óª »∏Y ˆGóÑY / ∫hC’G ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ 1010902326 ºbQ Êóe πé°S …ójGõdG πHÉb ôØ°S óª / ÊÉãdG ∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM

 ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG

 ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É`≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH

 á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É`≤ÑWh , QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , …ójGõdG πHÉb ôØ°S óª / ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 …ójGõdG πHÉb ôØ°S óª :º°S’G                     ˆG ø©j óª »∏Y ˆGóÑY :º°S’G                        

 :™«bƒàdG                       :™«bƒàdG                        

 : äÉcô°ûdG IQGOEG ôjóe IOÉ©°S

 Ω2015/7/23 ≥aGƒŸG `g1436/10/7 : ïjQÉàH ¬fCG

  `g1429/5/16 : ïjQÉJh (1010250563) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , IOhóëŸG IQÉéà∏d ÉjÉÑ°U ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG

 . ∫ÉjQ (1231612) â¨∏H »àdGh Ω2014/8/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É`≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 »eÉ«dG ídÉ°U »∏Y óª : º°S’G    á«dhódG äGQƒ£©dG øa ácô°T : º°S’G                     

 : ™«bƒàdG       : ™«bƒàdG                     

 ácô°ûd (2) ºbQ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
πjƒªàdGh IQÉLEÓd ô°ù«dG

:ºgh ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ´ÉªàLG ” Ω2014/5/12 ≥aGƒŸG `g1435/7/13 ïjQÉàH ÚæKC’G Ωƒj ‘ ¬fG

 ∫hCG ±ôW                      »∏Y óª ΩÉ°ùH / ó«°ùdG -1                    

 ÊÉK ±ôW     ˆGóÑY  ⁄É°S QƒfG / ó«°ùdG -2                  

 ådÉK ±ôW                      ¢ùjôdG êGô°S / ó«°ùdG -3                  

-:‹ÉàdG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SGQ øe %100 áÑ°ùf πã“ á°üM (500) ¿ƒµ∏Á øjòdGh ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb å«M

 ïjQÉàH(4031055825) ºbQ …QÉŒ πé°ùH Ió«≤ŸG IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d á«dhódG á∏îædG ácô°T á«Ø°üJh πM - : k’hCG

 (95)  ºbQ  áØ«ë°U  √óL  á¶aÉëÃ  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ∫óY  ÖJÉc  iód  É¡°ù«°SCÉJ  ó≤Y  âÑKGh  `g1430/4/11

 ÖJÉc …ód âÑãŸG `g1433/4/13 ïjQÉàH πjó©àdG QGôbh `g1429/11/17 ïjQÉàHh ¢U /8/3 ó∏éŸG øe 89 Oó©dÉH

. ¢T -4 ó∏éŸG øe (12) OóY (156) ¬Ø«ë°U ∫óY

 2268384712 ºbQ ájƒg  ¢ùjôdG êGô°S ` ó«°ùdG 2268385040 ºbQ ájƒg  »∏Y óª ΩÉ°ùH /ó«°ùdG ¢VƒØj -: kÉ«fÉK

 πMh á«Ø°üà∏d äGAGôL’G ∫Éªµà°S’ ôFGhódG áaÉc iód äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬dh ácô°û∏d  ÉeÉY É«Ø°üe øjOôØæe

. ácô°ûdG

 ådÉK ±ôW                    ÊÉK ±ôW             ∫hCG ±ôW                                  

 ¢ùjôdG êGô°S                          ¿É°ùM ˆGóÑY ⁄É°S QƒfG                   »∏Y óª ΩÉ°ùH                             

 á«dhódG á∏îædG ácô°T πMh á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d

 á«Hô©dG ájOƒ©°ùdG øjô‚G ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 ïjQÉJh 2051041706 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , IOhóëŸG á«Hô©dG ájOƒ©°ùdG øjô‚G ácô°T ôFÉ°ùN ¿CG å«M

 , ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ∞°üf äRhÉŒ ób Ω 2014/12/31  ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ,ÈÿG áæjóÃ `g 1431/3/1

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑW h

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

,,, ≥aƒŸG ˆGh

.∂fG øjô‚G ácô°T                                     »Ñ«©°ûdG ø°ùëŸGóÑY π«¡°S ácô°T                      

á°†HÉ≤dG √O’hCGh                      

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

: º°S’G                                                                                   : º°S’G                     

: áØ°üdG                                                                                   : áØ°üdG                    

: º¡FÉª°SG á«J’G AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/10/18 ≥aGƒŸG ÚæK’G Ωƒj ‘ ¬fG

ˆGóÑY »∏Y óª óªMG -1  

»ÑædG óÑY óª óª -2  

 ≥◊G OÉL ˆGóÑY πeÉc »LÉf -3  

 πjóæb ôHÉ°U óªMG AÓY -4  

 57 ºbQ OóY 54 ºbQ áØ«ë°üdÉH ∫óY ÖJÉc …ód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥KƒŸG IôNÉØdG ºYÉ£ª∏d íHGôdG ácô°T á«Ø°üJ GhQôb å«M

 `g1430/3/24 ïjQÉàH 7/7975 ºbQ πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IQƒæŸG áæjóŸG áæjóÃ `g1430/3/24 ïjQÉàH 12 ºbQ ó∏›

: »∏j ÉŸ kÉ≤ah `g1430/2/14 ïjQÉàH (4/1/173) ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh

. QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ kGAGõL ó«¡ªàdG Èà©j  : k’hCG

.¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd      kÉ≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ É≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM : É«fÉK

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc áëæeh ácô°û∏d ÉeÉY É«Ø°üe 1037566104 ájƒ¡dG ºbQ øjódG º«MQ ∞°Sƒj ø°ùM ÜÉ¡jG Ú©J  : kÉãdÉK

.™«bƒàdG …ôL ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh

,,,≥«aƒàdG ‹h ˆGh

™HGôdG ±ô£dG                    ådÉãdG ±ô£dG                         ÊÉãdG ±ô£dG                             ∫h’G ±ô£dG                  

πjóæb ôHÉ°U óªMCG            ˆGóÑY πeÉc »LÉf             »ÑædG óÑY óª óª            ˆGóÑY »∏Y óª óªMCG          

 IQÉéàd  ájOƒ©°ùdG  »H  ¬jEG  ¢SEG  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  ™ªàLEG  Ω2015/06/18  ≥aGƒŸG  `g1436/09/01  ïjQÉàH  ¬fCG

 åëÑd  ¢VÉjôdG  áæjóe  ‘   `g1428/12/02  ïjQÉJh  (1010241780  )  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  äÉ«›ÈdG

 (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW h .∫ÉŸG ¢SGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdG h Ω2013/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN

 ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SEG  ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 .á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J

 ôFÉ°ùÿG áaÉc á«£¨àH (»L ¬jEG »H ¬jEG ¢SEG kÉ≤HÉ°S ≈ª°ùŸG h …EG ¢SEG »H ¬jEG ¢SEG ácô°T) ∫h’G ∂jô°ûdG ó¡©àj :á¶MÓe

 á°ù°SDƒe ) ÊÉãdG ∂jô°ûdG ≈∏Y á«dÉe AÉÑYCG …CG áaÉ°VEG ¿hO á«fGõ«ŸG ºYóH πØµàj h %100 áÑ°ùæH ácô°ûdG ≈∏Y áÑJÎŸG

 .â¨∏H Éª¡e (äGó¡©àdG h äGójQƒà∏d äGƒæ≤dG

 ≥aƒŸG ˆGh

IôNÉØdG ºYÉ£ª∏d íHGôdG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb

 IQÉéàd ájOƒ©°ùdG »H ¬jEG ¢SEG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H äÉ«›ÈdG

™jRƒàdG èeGôH ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
Ω2014/12/30≥aGƒŸG `g1436/3/8 ïjQÉàH (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)

 ïjQÉJh 1010299333 ºbQ …QÉŒ πé°S IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh ™jRƒàdG èeGôH /ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe É¡WÉ°ûf ∫hGõJ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH  `g1432/1/16

 É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæe hCG á∏LBG hCG ¬dÉM äÉeGõàdG hCG kÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG

.á°üàîŸG äÉ¡é∏d hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR …CG

 AÉcô°ûdG ¿ƒµj Gò¡jh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùM πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

.ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób ób

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

. á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  kÉ≤«Ñ£f  ácô°ûdG  AÉ¡fEÉH  QGôbEGh  »eÉàN  ÜÉ°ùMh  á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©jh

. ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG

,,,≥aƒŸG ˆGh

 AÉ`cô°ûdG

¬©ª÷G »∏Y øH ó©°S /¢Sóæ¡ŸG

ÊGôª°ûdG ≈°Sƒe øH ¢†jÉY /¢Só¡æŸG

º«∏°ùdG óª øH øªMôdGóÑY /PÉà°SC’G

º«∏°ùdG óª øH óªMCG /QƒàcódG

 …EG ¢SEG »H ¬jEG ¢SEG ácô°T :∫h’G ∂jô°ûdG

:™«bƒàdG 

 äGó¡©àdG h äGójQƒà∏d äGƒæ≤dG á°ù°SDƒe :ÊÉãdG ∂jô°ûdG

:™«bƒàdG 
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2

 á°ü°üîàŸG äÉÑ«cÎdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 á©°SÉàdG ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb
 …ô°†ÿG ø°ùëŸGóÑY ˆGóÑY AÉæHCG ácô°ûd

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG á°ü°üîàŸG äÉÑ«cÎdG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªLG Ω2014/7/23 ≥`aGƒŸG `g1436/10/7 ïjQÉàH ¬fCG

 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/2/4 ïjQÉJh (1010300383) ºbQ …QÉéàdG

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 50% äRhÉŒ »àdG Ω2014/02/31

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É`≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 : É¡æY ™bƒjh √Écô°Th RGƒØdG ≥«àY óLÉe ácô°T : ∫hC’G ±ô£dG

 ¿Gôª©dG ¿GôªY ∞°Sƒj : º°S’G              RGƒØdG ≥«àY ˆGóÑY : º°S’G               ¿Gôª©dG ¿GôªY óª : º°S’G         

 : ™«bƒàdG                  : ™«bƒàdG                 : ™«bƒàdG         

 : É¡æY ™bƒjh á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d Éæ≤e ácô°T : ÊÉãdG ±ô£dG

 ¿Gôª©dG ¿GôªY ∞°Sƒj : º°S’G              RGƒØdG ≥«àY ˆGóÑY : º°S’G               ¿Gôª©dG ¿GôªY óª : º°S’G         

 : ™«bƒàdG                  : ™«bƒàdG                 : ™«bƒàdG         

 â–  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸGh  (IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP)  »ë°üdG  ¿ÉLôŸG  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  QGôb  ≈∏Y  AÉæH  ¬fCG

 :  ≥aGƒŸG  `g1434/08/10  :  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  ¢VÉjôdG  :  áæjóÃ  `g1432/09/06  ïjQÉJh  (1010314035)  ºbQ

 äÉ£∏°ùdGh  äÉ«MÓ°üdG  áaÉc  »ëæeh  É¡d  É«Ø°üe  »æ««©Jh  IQƒcòŸG  ácô°ûdG  á«Ø°üJh  πëH  »°VÉ≤dG  ,  Ω2013/06/18

 . GóY Ée á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’

 `` : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿CG äÉeGõàdG ¬«∏Y hCG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc ƒYOCGh »æ««©J QGôb ô¡°TCG ¬«∏Yh

 »ë°üdG ¿ÉLôŸG ¿Écô°T

 (2) ºbQ IóMh `` É«∏©dG »M `` »FÉ¨dG ∞°Sƒj ´QÉ°T `` 3143

 7860 ~12313 `` ¢VÉjôdG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 . ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh

»ë°üdG ¿ÉLôŸG ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

. ¢VÉjôdG : áæjóÃ `g1432/09/06 ïjQÉJh (1010314035) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 : ºgh ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/01/09 : ≥aGƒŸG âÑ°ùdG : Ωƒj ‘ ¬fCG

 . ∞°Sƒj ∞°Sƒj ôµH ƒHCG IÒeCG / Ió«°ùdG `1

 . »Hô◊G ÊGQóÑdG í«∏aEG óªM ô°UÉf / ó«°ùdG `2

 ............................ : ´ÉªàL’G ‘ É¡∏ãÁh

 : »∏j Ée GhQôbh

 : á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd kÉjQÉ«àNG É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM : k’hCG

 . ácô°ûdG ôFÉ°ùN `1

 . äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ É`≤ahh , ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y OƒæÑd É`≤ÑWh

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc É¡ëæeh , »ë°üdG ¿ÉLôŸG : ácô°ûd kÉ«Ø°üe , ∞°Sƒj ∞°Sƒj ôµH ƒHCG ÊÉeCG / Ió«°ùdG Ú«©J : kÉ«fÉK

 . á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’ áeRÓdG äÉ£∏°ùdGh

AÉcô°ûdG ™«bGƒJ

 : ™«bƒàdG    ∞°Sƒj ∞°Sƒj ôµH ƒHCG IÒeCG / ∂jô°ûdG                                 

: ™«bƒàdG    »Hô◊G ÊGQóÑdG í«∏aEG óªM ô°UÉf / ∂jô°ûdG                                 

Ω 2015/6/18 ≥aGƒŸG `g1436/09/01 ïjQÉàH Ió≤©æŸG

ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG πjó©àH §≤a á£ÑJôŸGh

 IOÉe áaÉ°VEÉH  ∂dPh ,  “  º¡°SC’G  h ∫ÉŸG ¢SCGQ ”  ¿ƒæ©ŸGh »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  øe ÊÉãdG  ÜÉÑdG  πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  – 1

: ¤ÉàdG ¢üæ∏d É≤ah ” äGóæ°ùdG ” ¿GƒæY â– IójóL

 á∏HÉbh áª«≤dG ájhÉ°ùàe äGóæ°S Égó≤©J ≈àdG ¢Vhô≤dÉH Qó°üJ ¿CG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ó©H ácô°û∏d Rƒéj )

 ¤EG  É«ª°SEG  óæ°ùdG ≈≤Ñj ¿CG  Öéjh , É¡∏eÉ◊ hCG á«ª°SEG  äGóæ°ùdG √òg ¿ƒµJ ¿CG  Rƒéjh , áFõéà∏d á∏HÉb ÒZh ∫hGóà∏d

 »°†≤j •ô°T πc Èà©jh , ájhÉ°ùàe Ébƒ≤M óMGh ¢Vôb áÑ°SÉæe ≈a IQOÉ°üdG äGóæ°ùdG ÖJôJh  ¬àª«b πeÉc OGó°S ÚM

 IójóL ¢Vôb äGóæ°S QGó°UEG Rƒéj ’h , ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ áª«b ≈∏Y äGóæ°ùdG áª«b ójõJ ’h , øµj ⁄ ¿CÉc ∂dP ±ÓîH

 ≈a »bÉÑdG É¡«dEG ÉaÉ°†e Iójó÷G äGóæ°ùdG áª«b ójõJ ’CG •ô°ûHh á∏eÉc É¡àª«b áÁó≤dG äGóæ°ùdÉH ¿ƒÑààµŸG ™aO GPEG ’EG

 √ò¡H IQGOE’G ¢ù∏› ¢VƒØJ ¿CG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏dh , ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y áÁó≤dG äGóæ°ùdG øe ácô°ûdG áeP

. ( á«MÓ°üdG

. áaÉ°VE’G ™e ≥Øàj ÉÃ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe º«bôJh Ö«JôJ IOÉYEG – 2

»ë°üdG ¿ÉLôŸG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb

Ω2014/12/23:≥aGƒŸG ,`g1436/03/01:ïjQÉJ (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)

 áj’h ÚfGƒb  ÖLƒÃ á°ù°SDƒeh áªFÉb  IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T  ,»°S  ∫EG  ∫EG  ,»F  ΩCG  õ°ùaÒ°S »à∏«°SÉa  ∂æ«d  ácô°T

.(“∫hC’G ∂jô°ûdG”)                   á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ôjh’O

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ,IóL áæjóŸ …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤e   IOhó á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  ,IOhóëŸG  QÉªãà°SÓd  É°VQ ácô°T

.(“ÊÉãdG ∂jô°ûdG”)          (4030010031) ºbôdG â– ájOƒ©°ùdG

 πé°ùdÉH  Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »g IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  õ°ùaÒ°S »à∏«°SÉa  ∂æ«d  ácô°T ¿CG  å«M

 áÄ«¡dÉH ∫ó©dG ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥Kƒeh (2051044461) ºbôH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,ÈÿG áæjóŸ …QÉéàdG

 É¡«dEG QÉ°ûjh) `g1431/12/04 ïjQÉJh (16) ó∏éŸG øe (1) OóY (1) ºbQ áØ«ë°üdÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG

.(“ácô°ûdG” `H »∏j Éª«a

 â°üf ÉŸ kÉ≤ahh kÉjQÉ«àNG ácô°ûdG á«Ø°üJ ‘ ≥◊G AÉcô°û∏d »£©J ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y øe ô°ûY á°SOÉ°ùdG IOÉŸG ¿CG å«Mh

.…Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉŸG ¬«∏Y

 ‘ IOQGƒdG  á«Ø°üàdG  ΩÉ``µMC’ É≤ahh ,ácô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  ó≤Y OƒæÑd  kÉ≤ah kÉjQÉ«àNG ácô°ûdG  á«Ø°üJ ‘ AÉcô°ûdG  ÖZQ å«Mh

.…Oƒ©°ùdG äÉcô``°ûdG ΩÉ```¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG

:»∏j Ée ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Q qôb ó≤a Gòd

.QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ AõL √ÓYCG ó«¡ªàdG Èà©j  : k’hCG

.¬∏LCG øe â°ù°SCG …òdG ¢Vô¨dG ≥«≤– øe ácô°ûdG øµ“ Ωó©d kÉjQÉ«àNG ácô°ûdG á«Ø°üJ :kÉ«fÉK

 äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc º¡ëæeh ácô°û∏d Ú«Ø°üe »Hô◊G óª øH ójÉYh »°Tô≤dG óªMCG øH ÊÉg ó«°ùdG Ú«©J    :kÉãdÉK

.ácô°ûdG á«Ø°üJ RÉ‚Gh ò«Øæàd áeRÓdG

 äÉ¡÷G ¤EG  É¡Áó≤àd iô`NC’G ï°ùædGh ,¬ÑLƒÃ πª©∏d ¬æe áî°ùf ∂jô°T πc º∏à°SG ,ï°ùf(5) øe QGô≤dG Gòg Q qôM :kÉ©HGQ

.á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G áaÉc ∫Éªµà°S’ á°üàîŸG

:AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

ÈÿG áæjóÃ `g1417 /07/04 ïjQÉJh 2051021333 …QÉŒ πé°S(IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)

. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ΩÉµMCG ≈∏Y AÉæH

 óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjO áaÉc OGó°S ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤j Éªc É¡à«Ø°üJ AÉ¡àfG IQƒcòŸG ácô°ûdG »Ø°üe ø∏©j

 ∂dPh ΩGó≤à°S’G Öàµe √ÉŒ ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL ´É°VhCG ájƒ°ùJ ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤j Éªc , Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO

. ÈÿG áæjóÃ `g1417 /07/04 ïjQÉJh 2051021333 ºbQ …QÉŒ πé°S Ö£°ûd á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’

 õ°ùaÒ°S »à∏«°SÉa ∂æ«d ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG Ωƒµ«∏J ¢ùµeÉæjGO ∫GÔL ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 ácô°ûdG »Ø°üe

 ∞°Sƒj ∞°Sƒj ôµHƒHCG ÊÉeCG : º°S’G

 : ™«bƒàdG

0505205741 : ∫Gƒ÷G

ÊÉãdG ∂jô°ûdG

 IOhóëŸG QÉªãà°SÓd É°VQ ácô°T

:ó«°ùdG É¡∏ãÁh

∫hC’G ∂jô°ûdG

»°S ∫EG ∫EG ,»F ΩCG õ°ùaÒ°S »à∏«°SÉa ∂æ«d ácô°T

:ó«°ùdG É¡∏ãÁh

¿ƒ«fƒfÉb ¿ƒÑ°SÉ πeGõdG óªMCG Öàµe :ácô°ûdG »Ø°üe

π`eGõdG ó`ªMCG : º°S’G

:™`«bƒàdG

 øe É¡∏jƒëàH ájQÉéàdG ∫É°TG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T

  `g  1427/04/27  ïjQÉJ  ‘  ,  2051032624  /  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  h  ájQÉéàdG  ∫É°TG  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  Qôb

 : ºgh ΩÉeódG áæjóÃ

 ( ∫h’G ±ô£dG )                              ™fÉŸG ˆGóÑY óª Ö«‚ / ó«°ùdG-1

 ( ÊÉãdG ±ô£dG )                              ™fÉŸG óª Ö«‚ ˆGóÑY / ó«°ùdG-2

 ( ådÉãdG ±ô£dG )                               ™fÉŸG óª Ö«‚ π°ü«a / ó«°ùdG-3

 Ö«‚ π°ü«a / ∂jô°ûdG h ( ÊÉãdG ±ô£dG ) ™fÉ`ŸG óª Ö«‚ ˆGóÑY / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y GAÉæH

. ( ∫h’G ±ô£dG ) ™fÉŸG ˆGóÑY óª Ö«‚ / ∂jô°û∏d º¡à°üM πeÉc øY ( ådÉãdG ±ô£dG ) ™fÉŸG óª

  ¬d ∫RÉæàŸG øe Éª¡bƒ≤M áaÉc Éª∏à°SG ób Éª¡fÉH ÚdRÉæàŸG Úµjô°ûdG ô≤j h , ¬dÉªY h äÉeGõàdG øe É¡«∏YÉe h ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 OGó°S h äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµM’ É≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚ÉH ƒeÉb Éª¡fÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc

 ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ( 15 ) IOÉª∏d É≤ÑW h , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM  AÉcô°ûdG h ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG

  á«°ùæ÷G …Oƒ©°S , ™fÉŸG ˆGóÑY óª Ö«‚ / ó«°ùdG ƒgh óMGh ∂jô°T ¤G É¡dÉe ¢SGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ ób h Gòg , 10830071811/ ºbQ ∫GƒMG ábÉ£H ÖLƒÃ

. AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe ≈∏Y h

. ≥aƒŸG ˆGh

: ™«bƒàdG                     ™fÉŸG ˆGóÑY óª Ö«‚  /∫h’G ±ô£dG                                          

: ™«bƒàdG                      ™fÉŸG óª Ö«‚ ˆGóÑY / ÊÉãdG ±ô£dG                                          

: ™«bƒàdG                     ™fÉŸG óª Ö«‚ π°ü«a / ådÉãdG ±ô£dG                                          

 è«∏ÿG ¢ù«°ShôH ôcCG  ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
  ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 IOhóëŸG è«∏ÿG ¢ù«°ShôH ôcCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG . Ω 2015/07/12 ≥aGƒŸG `g1436/09/25 Ωƒ«dG ‘ Gòg ¬fCG

 øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd .¿Gô¡¶dG áæjóÃ 1426/2/3  ïjQÉJh 2052001299  ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 (180) IOÉŸG ΩÉµM’ É≤ÑWh É¡dÉe ¢SGQ ∞°üf äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸGh (Ω2014) á«dÉŸG áæ°ùdG

. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 ‘ ºYódG Gòg ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG ™aóH Ëó≤àdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG

AÉcô°ûdG ™«bƒJ

 OóàŸ ¢ù«°ShôHôcG ácô°T                                          á°†HÉ≤dG è«∏ÿG ÈY ácô°T                                  
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س
ال 1

 ø∏©J  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG

  IOQGƒdG  äÉà«cÉ÷G  á«dÉ°SQG  á«°†b  ‘  `g1435  º`É©d  (122)

 πé°Sh  ájQÉéàdG  …ƒ∏Y  Ö«ÑM  óª  ¿É£∏°S  á°ù°SDƒe/º`°SEÉH

 (51985) Ü.¢U/Ió`L/É¡fGƒæYh (4030147914) ºbQ …QÉŒ

 (6316  )  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ∫ƒª°ûe  (21553)  …ójÈdG  õeôdG

: »∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 ¿É£∏°S á°ù°SDƒe / ÖMÉ°U …ƒ∏Y Ö«ÑM óª ¿É£∏°S /á`fGOEG : k’hCG

»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z ájQÉéàdG …ƒ∏Y Ö«ÑM óª

 Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGôZ  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉ«fÉK

 á«fÉªKh  ¿ÉàFÉeh  ±B’G  áKÓK  (3298)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  á«côª÷G

. k’ÉjQ Ú©°ùJh

 IQOÉ°üe  ∫óÑc  á«dÉ°SQE’G  áª«b  ∫OÉ©jÉe  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉãdÉK

 Ú©Ñ°Sh á«fÉªKh áFÉª©°ùJh kÉØdCG ô°ûY áKÓK (13^978) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe

 kÉ¨∏Ñe (kÉãdÉKh kÉ«fÉK) ÚJô≤ØdÉH IQô≤ŸG áeGô¨dG ‹ÉªLEG íÑ°ü«d k’ÉjQ

. k’ÉjQ Ú©Ñ°Sh áà°Sh ¿ÉàFÉeh kÉØdCG ô°ûY á©Ñ°S (17^276) √QGó≤e

 ºµ◊G  ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  30  ∫ÓN  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb

.»FGóàHE’G

 ø∏©J  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 (52) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG

 ácô°T  /º`°SEÉH   IOQGƒdÉJÉà«cÉ÷G  á«dÉ°SQG  á«°†b  ‘  `g1435  ΩÉ©d

 (4030208651)  ºbQ  …QÉŒ  πé°Sh  ájòZCÓd  …OGƒdG  ±ƒ£b

 (2231496) ºbQ ¿ƒØ∏J (1647) Ü.¢U/§«°ûe ¢ù«ªN/É¡fGƒæYh

: »∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh (170168 ) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ∫ƒª°ûe

 kÉjQƒ°†M  ájòZCÓd  …OGƒdG  ±ƒ£b  ácô°T  ™æ°üe  /á`fGOEG  :  k’hCG

 . »côª÷G Öjô¡àdÉH

 »````∏ãe  ∫OÉ```©J  á«cô```ªL  á```eGôZ  ™``aóH  ácô``°ûdG  ΩGõdEG  :  kÉ«fÉK

 ÚØdCG (2100) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe ∞dÉîŸG ∞æ°ü∏d á«cô````ª÷G Ωƒ°SôdG

. ∫ÉjQ áFÉeh

 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe ∞dÉîŸG ∞æ°üdG áª«b ∫OÉ©jÉe ™aóH ácô°ûdG ΩGõdEG: kÉãdÉK

 ‹ÉªLEG íÑ°ü«d IQOÉ°üe ∫óÑc ∫ÉjQ ∞dCG øjô°ûYh óMGh (21^000)

 (23^100)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  (kÉãdÉKh  kÉ«fÉK)  ÚJô≤ØdÉH  IQô≤ŸG  áeGô¨dG

. ∫ÉjQ áFÉeh kÉØdCG øjô°ûYh áKÓK

 ºµ◊G  ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉ```eƒj  30  ∫Ó```N  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb

.»FGóàHE’G

 ø∏©J  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 (160) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG  É¡fCÉH IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG

 /º`°SEÉH   IOQGƒdG  á«FGò¨dG  OGƒŸG  á«dÉ°SQG  á«°†b  ‘  `g1435  ΩÉ©d

 ºbQ  …QÉŒ  πé°Sh  ¬LƒN  øjódG  »  õjõ©dGóÑY  óª  á°ù°SDƒe

 …ójÈdG õeôdG (3249) Ü.¢U / IóL /É¡fGƒæYh (4030173288)

:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh (15876 ) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ∫ƒª°ûe (23323)

 á°ù°SDƒe / ÖMÉ°U áLƒN øjódG » õjõ©dGóÑY óª /á`fGOEG : k’hCG

. »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z ¬LƒN øjódG » õjõ©dGóÑY óª

 áª«b  øe  (%10)  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGôZ  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉ«fÉK

 á«fÉªKh áFÉª©°ùJh kÉØdCG ô°ûY ÉæKCG (12^928) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe á«dÉ°SQE’G

. k’ÉjQ øjô°ûYh

 IQOÉ°üe  ∫óÑc  á«dÉ°SQE’G  áª«b  ∫OÉ©jÉe  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉãdÉK

 ¿ÉàFÉeh  kÉØdCG  øjô°ûYh  á©°ùJh  áFÉe  (129^281)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe

 ÚJô≤ØdÉH  IQô≤ŸG  áeGô¨dG  ‹ÉªLEG  íÑ°ü«d  k’ÉjQ  ÚfÉªKh  óMGhh

 kÉØdCG Ú©HQCGh ÚæKCGh áFÉe (142^209) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe (kÉãdÉKh kÉ«fÉK)

. ∫ÉjQ á©°ùJh ¿ÉàFÉeh

 ºµ◊G  ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  30  ∫ÓN  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb

.»FGóàHE’G

 áæé∏dG  ø∏©J  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH á«FGóàH’G  á«côª÷G áæé∏dG  ø∏©J

 `g1435 ΩÉ©d (75) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G

 IóFGôdG É«°SBG á°ù°SDƒe /º`°SEÉH  IOQGƒdG á«FGò¨dG OGƒŸG á«dÉ°SQG á«°†b ‘

 Ü.¢U/IóL/É¡fGƒæYh (4030210009) ºbQ …QÉŒ πé°Sh IQÉéà∏d

 )  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ∫ƒª°ûe((21581)  …ójÈdG  õeôdG  (44390)

:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh (143821

 Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d IóFGôdG  É«°SBG  á°ù°SDƒe / ÖMÉ°U á`fGOEG  :  k’hCG

. »côª÷G

 Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGôZ  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉ«fÉK

 ÚæKCGh áFÉªKÓKh kÉØdCG ô°ûY á°ùªN (15^362) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe á«côª÷G

. k’ÉjQ Úà°Sh

 IQOÉ°üe  ∫óÑc  á«dÉ°SQE’G  áª«b  ∫OÉ©jÉe  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉãdÉK

 ÚæKCGh  áFÉªà°Sh  kÉØdCG  Ú°ùªNh  áKÓKh  áFÉe  (153^622)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe

 (kÉãdÉKh kÉ«fÉK) ÚJô≤ØdÉH IQô≤ŸG áeGô¨dG ‹ÉªLEG  íÑ°ü«d k’ÉjQ øjô°ûYh

 á©HQCGh áFÉª©°ùJh kÉØdCG Úà°Sh á«fÉªKh áFÉe (168^984) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe

. k’ÉjQ ÚfÉªKh

.»FGóàHE’G ºµ◊G ≠«∏ÑJ ïjQÉJ øe kÉeƒj 30 ∫ÓN ±ÉæÄà°SÓd kÓHÉb kGQGôb

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 º°SÉH  §æ°T  á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g1435  ΩÉ©d  (519  )  ºbôH  É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ   ¿ƒ¡«°T øH ídÉ°U óª √QÉ°S / á°ù°SDƒe

 ΩÉeCG  OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe  á«°†≤dÉH  âÑdG  Ö∏£àjh  (  359488  )  ºbQ

 OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG

 áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW  øY

 ÚKÓK  ∫ÓN  ô°†ëj  ⁄  GPEGh  á«ª°SôdG  Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY

 É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 √õgÉL ¢ùHÓe á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ  `g1436  ΩÉ©d ( 19) ºbôH É¡eÉeCG

 ¿É«H  ÖLƒÃ   ¿ƒ¡«°T  øH  ÜôdGóÑY  ó«éŸGóÑY  /  á°ù°SDƒe  º°SÉH

 OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh (75752  ) ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh  á«ª°SôdG  Iójô÷ÉH ô°ûædG  ≥jôW øY áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 QÉ«Z  ™£bá«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g1435  ΩÉ©d  (469  )  ºbôH  É¡eÉeCG

 ¿É«H ÖLƒÃ  …ôeÉ©dG ídÉ°U óª / á°ù°SDƒe ´ôa º°SÉH äGQÉ«°S

 OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh (323355  ) ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh  á«ª°SôdG  Iójô÷ÉH ô°ûædG  ≥jôW øY áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 º°SÉH   ΩÉàNCG  á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g1435  ΩÉ©d  (27  )  ºbôH  É¡eÉeCG

 Ö∏£àjh …ójôH OôW ¢Uƒ°üîH ≥jƒ°ùà∏d ∫Éª°ûdG ±É«WCG / á°ù°SDƒe

 √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG  OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe  á«°†≤dÉH  âÑdG

 á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW  øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 º°SÉH  ¢ùHÓe á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ  `g1435  ΩÉ©d  (  146) ºbôH É¡eÉeCG

 )  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ    ájQÉéàdG  ÒZ  Iôµa  /á°ù°SDƒe

 áæé∏dG  ΩÉeCG  OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe  á«°†≤dÉH  âÑdG  Ö∏£àjh  (  164867

 øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd

 øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW

 kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW

 É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg  ô°ûf  ïjQÉJ  øe

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG

 ø∏©J  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 (84) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG

 ´ôa  /º`°SEÉH   IOQGƒdG    AÉæ◊G  á«dÉ°SQG  á«°†b  ‘  `g1435  ΩÉ©d

 ºbQ  …QÉŒ  πé°Sh  ájQÉéàdG  …óªM  óªMCG  óª  √óÑY  á°ù°SDƒe

 (0561566679)  ∫GƒL  /  IóL/É¡fGƒæYh  (4030187333)

:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh (274684 ) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ∫ƒª°ûe

 á°ù°SDƒe  ´ôa  /  ÖMÉ°U  …óªM  óªMCG  óª  √óÑY  /  á`fGOEG:  k’hCG

. »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z ájQÉéàdG …óªM óªMCG óª √óÑY

 áª«b øe (%10) ∫OÉ©J á«côªL áeGôZ ™aóH ôLÉàdG  ΩGõdEG:  kÉ«fÉK

 óMGhh  ¿ÉàFÉeh  ±B’G  áKÓK  (3251)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  á«dÉ°SQE’G

. k’ÉjQ Ú°ùªNh

 IQOÉ°üe ∫óÑc á«dÉ°SQE’G áª«b ∫OÉ©jÉe ™aóH ôLÉàdG  ΩGõdEG:  kÉãdÉK

 óMCGh  áFÉª°ùªNh  kÉØdCG  ÚKÓKh  ÚæKCG  (32^511)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe

 (kÉãdÉKh kÉ«fÉK) ÚJô≤ØdÉH IQô≤ŸG áeGô¨dG ‹ÉªLEG íÑ°ü«d k’ÉjQ ô°ûY

 ÚæKCGh  áFÉª©Ñ°Sh  kÉØdCG  ÚKÓKh  á°ùªN  (35^762)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe

. k’ÉjQ Úà°Sh

 ºµ◊G  ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  30  ∫ÓN  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb

.»FGóàHE’G

 ø∏©J  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 (34) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG

  IOQGƒdG    á«FÉHô¡µdG  äÉjhÉµdG  á«dÉ°SQG  á«°†b  ‘  `g1435  ΩÉ©d

 …QÉŒ πé°Sh ájQÉéàdG …Oôc »∏Y Ú°ùM πFGh á°ù°SDƒe /º`°SEÉH

 (6700670)  ¿ƒØ∏J  /  IóL/É¡fGƒæYh  (4030196544)  ºbQ

:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh (50611 ) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ∫ƒª°ûe

 πFGh  á°ù°SDƒe  /  ÖMÉ°U  …Oôc  »∏Y  Ú°ùM  πFGh  /á`fGOEG  :  k’hCG

. »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z ájQÉéàdG …Oôc »∏Y Ú°ùM

 Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGôZ  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG:  kÉ«fÉK

 áà°Sh áFÉª©Ñ°S (716) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe ∞dÉîŸG ∞æ°ü∏d á«côª÷G

. k’ÉjQ ô°ûY

 kÉ¨∏Ñe  ∞dÉîŸG  ∞æ°üdG  áª«b  ∫OÉ©jÉe  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉãdÉK

 k’ÉjQ  Úà°Sh  á``©HQCGh  áFÉ```eh  ±B’G  á```©Ñ°S  (7164)  √QGó```≤e

 kÉ«fÉK)  ÚJô≤ØdÉH  IQô≤ŸG  áeGô¨dG  ‹ÉªLEG  íÑ°ü«d  IQOÉ``°üe ∫óÑc

 ÚfÉªKh  áFÉ‰ÉªKh  ±B’G  á``©Ñ°S  (7880)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  (kÉãdÉKh

 ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  30  ∫Ó````N  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb  .  k’ÉjQ

»FGóàHE’G ºµ◊G

 áæé∏dG ø∏©J äQó°UCG É¡fCÉH IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ΩÉ©d  (75)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G

 º`°SEÉH  IOQGƒdGQÉ«¨dG  ™£bh  äÉfƒjõØ∏àdG  á«dÉ°SQG  á«°†b  ‘  `g1435

 (1010308256)  ºbQ  …QÉŒ  πé°Sh  IQÉéà∏d  OÉ›C’G  ióe  á°ù°SDƒe

 (159259 ) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ∫ƒª°ûe (832) Ü.¢U/IóL  É¡fGƒæYh

:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  IQÉéà∏d  OÉ›C’G  ióe  á°ù°SDƒe  /á`fGOEG  :  k’hCG

. »côª÷G

 Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGôZ  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉ«fÉK

 áFÉª©Ñ°Sh  kÉØdCG  ô°ûY  áà°S  (16^702)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  á«côª÷G

 . ÚdÉjQh

 kÉ¨∏Ñe  áØdÉîŸG  äÉfƒjõØ∏àdG  áª«b  ∫OÉ©jÉe  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG:  kÉãdÉK

 øjô°ûYh  á«fÉªKh  kÉØdCG  Úà°Sh  á©Ñ°Sh  áFÉ``e  (167^028)  √QGó≤e

 kÉ«fÉK) ÚJô≤ØdÉH IQô≤ŸG áeGô¨dG ‹ÉªLEG íÑ°ü«d IQOÉ°üe ∫óÑc k’ÉjQ

 kÉØdCG  ÚfÉ```ªKh  áKÓKh   á```FÉe  (183^730)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  (kÉãdÉKh

. k’ÉjQ ÚKÓKh áFÉª©Ñ°Sh

 ºµ◊G  ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  30  ∫Ó```N  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb

 .»FGóàHE’G

 áæé∏dG ø∏©J äQó°UCG É¡fCÉH IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ΩÉ©d  (75)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G

 á°ù°SDƒe /º`°SEÉH   IOQGƒdG IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG á«dÉ°SQEG á«°†b ‘ `g1435

 (4030214872)  ºbQ  …QÉé``J  πé°S  ájQÉéàdG  á«bGôdG  AÉª«°ûdG

 ∫ƒª°ûe(21484) …ójÈdG õeôdG (17117) Ü.¢U/IóL/É¡fGƒæYh

: »∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh (226284 )  ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H

 kÉ«HÉ«Z  ájQÉéàdG  á«bGôdG  AÉª«°ûdG  á°ù°SDƒe  /  ÖMÉ°U  á`fGOEG  :  k’hCG

. »côª÷G Öjô¡àdÉH

 Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGôZ  ™aóH  ôLÉàdG  ΩGõdEG  :  kÉ«fÉK

 á«fÉªKh  áFÉª©Ñ°S  (798)  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  ∞dÉîŸG  ∞æ°ü∏d  á«côª÷G

. k’ÉjQ Ú©°ùJh

 IQOÉ°üe ∫óÑc ∞dÉîŸG ∞æ°üdG áª«b ∫OÉ©jÉe ™aóH ôLÉàdG ΩGõdEG : kÉãdÉK

 k’ÉjQ Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉª©°ùJh ±B’G á©Ñ°S (7975) √QGó≤e kÉ¨∏Ñe

 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe (kÉãdÉKh kÉ«fÉK) ÚJô≤ØdÉH IQô≤ŸG áeGô¨dG ‹ÉªLEG íÑ°ü«d

. k’ÉjQ Ú©Ñ°Sh áKÓKh áFÉª©Ñ°Sh ±B’G á«fÉªK (8773)

 ºµ◊G  ≠«∏ÑJ  ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  30  ∫Ó````N  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  kGQGôb
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 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 º°SÉH   á«FGòZ OGƒe á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1435 ΩÉ©d (385) ºbôH É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ   …ó©°ùdG ¬°†«Y ¢†jÉY AGô°†N /á°ù°SDƒe

 áæé∏dG  ΩÉeCG OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG  Ö∏£àjh ( 36854) ºbQ

 øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd

 øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW

 øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW

 áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG Ió`éH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 äGQGƒ°ù°ùcCG  á«dÉ```°SQEÉH  ≥``∏©àJ   `g1436  ΩÉ©d  (36  )  ºbôH  É¡eÉeCG

 ¿É«H ÖLƒÃ  IQÉéà∏d  áÑîædG  º``«gÉØe / á```°ù°SDƒe º``°SÉH ä’GƒL

 OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG  Ö∏£àjh (146092  )  ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN  ô°†ëj  ⁄  GPEGh  á«ª°SôdG  Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG Ió`éH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

  á«FGòZ  OGƒe  á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g1435  ΩÉ©d  (  306)  ºbôH  É¡eÉeCG

 ¿É«H  ÖLƒÃ  ájQÉéàdG  »£eÉ°üdG  óª ódÉN /á°ù°SDƒe ´ôa º°SÉH

 OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG  Ö∏£àjh (200006  )  ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN  ô°†ëj  ⁄  GPEGh  á«ª°SôdG  Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 º°SÉH  ÖæY ¥Qh á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1435 ΩÉ©d (382 ) ºbôH É¡eÉeCG

 ¿É«H ÖLƒÃ ÖLƒÃ   Iô°ùª°ùdGh  IQÉéà∏d á«FGò¨dG IQódG /á°ù°SDƒe

 ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh(72829 ) ºbQ OGÒà°S’G

 OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG

 øY áæé∏dG ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY

 øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW

 áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

  IõgÉL ¢ùHÓe á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1435 ΩÉ©d (158 ) ºbôH É¡eÉeCG

 ¿É«H  ÖLƒÃ   …ô°ûÑdG  ôHÉL  QÉÑ÷GóÑY  áªWÉa  /á°ù°SDƒe  º°SÉH

 OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh (24020  ) ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW øY áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

  IõgÉL ¢ùHÓe á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1435 ΩÉ©d (279 ) ºbôH É¡eÉeCG

 ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ   AÉjRBÓd ábÉf’G áLhCG / á°ù°SDƒe º°SÉH

 áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh (125361  )

 øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG  √òg ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd

 øY áæé∏dG  ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G  ≥jôW

 kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW

 É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg  ô°ûf  ïjQÉJ  øe

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG

 á«°†b  É¡jód  ¿CG  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

  ∫ÉØbCG á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1435 ΩÉ©d ( 497) ºbôH É¡eÉeCG IQƒ¶æe

 ¿É«H  ÖLƒÃ    ájQÉéàdG  ∞jô°ûdG  óª  óªMG  /á°ù°SDƒe  º°SÉH

 OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh (35093  ) ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW øY áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeG IQƒ¶æe á«°†b É¡jód óLƒj ¬fCÉH

 áæé∏dG ¿Éa º¡fGƒæY áaô©e Qò©àdh.¿É©≤°U óªMG óª á°ù°SDƒe

 ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG ∫ƒãŸG ¬æe Ö∏£àJ

 ÉgQGôb  á«côª÷G  áæé∏dG  Qó°üà°S  IOóëŸG  IóŸG  ∫ÓN Qƒ°†◊G

   .É¡jód IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 º°SÉH   ¢ùHÓe  á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g1436  ΩÉ©d  (48  )  ºbôH  É¡eÉeCG

  (118863   )  ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ  õ«ªŸG ÜQ’G /á°ù°SDƒe

 ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG  ΩÉeCG  OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG  Ö∏£àjh

 äÉ¡÷G  ≥jôW  øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘

 ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG

 ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 Qó°üJh  áægGôdG  É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG

 á«°†b  É¡```jód  ¿CG  Ió```éH  á«FGó`àH’G  á```«cô`ª÷G  á`æé∏dG  ø``∏©J

 øMGƒ°T á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (21 ) ºbôH É¡eÉeCG IQƒ¶æe

 OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒ``Ã  IQÉéà∏d πà°TG / á``°ù°SDƒe º``°SÉH ä’GƒL

 áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh (69283  ) ºbQ

 øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd

 øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW

 øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW

 áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G á``æé∏dG ø∏©J

  QÉ«Z  ™£bá«dÉ°SQEÉH  ≥``∏©àJ   `g1435  ΩÉ```©d  (  148)  ºbôH  É```¡eÉeCG

 ¿É«H ÖLƒÃ  IQÉ```éàdGh  äGó¡©à∏d á≤FÉØdG ∞«£dG /á````°ù°SDƒe º°SÉH

 OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh ( 138303 ) ºbQ OGÒà°S’G

 Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG

 ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d ¬JƒYO Qô≤J ó≤a á«ª°SôdG äÉ¡÷G  ≥jôW øY OQƒà°ùŸG

 ∫ÓN  ô°†ëj  ⁄  GPEGh  á«ª°SôdG  Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG

 á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

  á«FÉHô¡c Iõ¡LCG  á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (19 ) ºbôH É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ IQÉéà∏d ¿hõ«ªŸG ÚŸÉ`°ùdG  /á°ù°SDƒe º°SÉH

 áæé∏dG  ΩÉeCG  OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG  Ö∏£àjh (50336) ºbQ

 øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘  ¬JÉYƒaO  Ωó≤àd

 øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ≥jôW

 øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH ô°ûædG ≥jôW

 áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh

 ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Ö∏£àJ  É¡eÉeG  IQƒ¶æe  á«°†b  É¡jód  óLƒj  ¬fCÉH

 áæé∏dG ¿Éa º¡fGƒæY áaô©e Qò©àdh.ó«©°ùdG º«gGôHG ˆGóÑY á°ù°SDƒe

 ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG  ∫ƒãŸG  ¬æe Ö∏£àJ

 kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG IóŸG ∫ÓN Qƒ°†◊G

   .É¡jód IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d

 

 ¬fCÉH  ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á°ù°SDƒe OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeG IQƒ¶æe á«°†b É¡jód óLƒj

 ∫ƒãŸG  ¬æe  Ö∏£àJ  áæé∏dG  ¿Éa  º¡fGƒæY  áaô©e  Qò©àdh.Òah  ôëH

 IóŸG ∫ÓN Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG

 IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG

   .É¡jód

 ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Ö∏£àJ  É¡eÉeG  IQƒ¶æe  á«°†b  É¡jód  óLƒj  ¬fCÉH

 áæé∏dG  ¿Éa º¡fGƒæY áaô©e Qò©àdh.…hôZ óª π«YÉª°SG  á°ù°SDƒe

 ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG  ∫ƒãŸG  ¬æe Ö∏£àJ

 kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG IóŸG ∫ÓN Qƒ°†◊G

   .É¡jód IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d

 ¬fCÉH  ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á°ù°SDƒe OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeG IQƒ¶æe á«°†b É¡jód óLƒj

 ¬æe Ö∏£àJ áæé∏dG ¿Éa º¡fGƒæY áaô©e Qò©àdh.…Oƒª©dG óª ìÉª°S

 ∫ÓN Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG ∫ƒãŸG

 äGóæà°ùª∏d  kÉ≤ah  ÉgQGôb  á«côª÷G  áæé∏dG  Qó°üà°S  IOóëŸG  IóŸG

  .É¡jód IôaƒàŸG

 ¬fCÉH  ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ó¡a π OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeG IQƒ¶æe á«°†b É¡jód óLƒj

 ∫ƒãŸG ¬æe Ö∏£àJ áæé∏dG ¿Éa º¡fGƒæY áaô©e Qò©àdh.…õ«ª≤dG óªM

 IóŸG ∫ÓN Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG

 IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG

   .É¡jód

 ¬fCÉH  ∑QÉª÷G  áë∏°üÃ  ¤h’G  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ácô°T  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Ö∏£àJ  É¡eÉeG  IQƒ¶æe  á«°†b  É¡jód  óLƒj

 ¬æe  Ö∏£àJ  áæé∏dG  ¿Éa  º¡fGƒæY  áaô©e  Qò©àdh.ájOƒ©°ùdG  ∫RÉÑdG

 ∫ÓN Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG ∫ƒãŸG

 äGóæà°ùª∏d  kÉ≤ah  ÉgQGôb  á«côª÷G  áæé∏dG  Qó°üà°S  IOóëŸG  IóŸG

   .É¡jód IôaƒàŸG

 áæjóe)  Égô≤eh  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  äÉYRÉæe  ‘  π°üØdG  áæ÷  ø∏©J

 QhódG »Hƒæ÷G êÈdG/á«fhÉ©àdG êGôHCG  ,ó¡a ∂∏ŸG  ≥jôW ,¢VÉjôdG

 øH  »Yhôe  øH  ó«©°S  /øe  áeÉ≤e  iƒYO  É¡jód  ¿CÉH  (ô°ûY  ådÉãdG

 »ëÑdódG  ó«©°S  øH  ¢VGƒY  øH  ∞jÉf  :øe  πc  ó°V  ÊÉ£ë≤dG  ó©°S

 , (á«°ùæ÷G …Oƒ©°S) »Ñ«à©dG »HÉjòdG ¿ÉÑjôM øH ô°UÉfh ,»Ñ«à©dG

 ïjQÉJh (36/129) ºbôH π°üØdG ¿Éé∏d áeÉ©dG áfÉeC’G iód Ió«≤ŸGh

 ïjQÉàH  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  á°ù∏L  Égô¶æd  Oó–  å«M  ,`g1436/6/9

 (11:00) áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ Ω2015/9/17 ≥aGƒŸG `g1436/12/4

 øjQƒcòŸG  QÉ©°TEG  áHÉãÃ ¿ÓYE’G Gòg ó©jh ,kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G

 ,á°ù∏÷G óYƒe ∫ÓN áæé∏dG ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h ,∂dòH

 Qó°üJh ¥GQhCG øe É¡jód Ée Ö°ùM iƒYódG ‘ ô¶æJ ±ƒ°S áæé∏dG ¿EÉa

.kÉ«HÉ«Z ÉgQGôb

 áæjóe)  Égô≤eh  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  äÉYRÉæe  ‘  π°üØdG  áæ÷  ø∏©J

 »Hƒæ÷G êÈdG/á«fhÉ````©àdG  êGô```HCG  ,ó````¡a  ∂∏ŸG  ≥jôW ,¢VÉjôdG

 øªMôdGóÑY  /øe  áeÉ≤e  iƒ``YO  É```¡jód  ¿CÉH  (ô```°û`Y  ådÉãdG  QhódG

 ´ƒHôL  øH  ô°UÉf  øH  ¢†jÉY  /ó°V  í«eôdG  ˆGóÑY  øH  º«gGôHEG  øH

 ºbôH  π°üØdG  ¿Éé∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  iód  Ió``«≤ŸGh  ,»Ñ``gGƒdG

 á°ù∏L  Égô¶æd  Oó–  å«M  ,`g1436/8/16  ïjQÉJh  (36/222)

 Ω2015/9/17  ≥aGƒŸG  `g1436/12/4  ïjQÉàH  ¢ù«ªÿG  Ωƒj

 áHÉãÃ ¿ÓYE’G Gòg ó©jh , kGô¡X á«fÉãdG  (02:00) áYÉ°ùdG  ΩÉ“ ‘

 ∫ÓN áæé∏dG ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h ,∂dòH QƒcòŸG QÉ©°TEG

 É¡jód Ée Ö°ùM iƒYódG  ‘ ô¶æJ ±ƒ°S áæé∏dG ¿EÉa ,á°ù∏÷G óYƒe

.kÉ«HÉ«Z ÉgQGôb Qó°üJh ¥GQhCG øe
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 AÉ«Ø°T) É¡«dG Ωó≤J ¬fCÉH  á°û«H á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 (√ÒeCG) ¤EG (AÉ«Ø°T) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (ÊÉ£ë≤dG …ójƒg ó«¡a

 ÖLƒÃ (ÊÉ£ë≤dG …ójƒg ó«¡a √ÒeCG) πjó©àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (1070161185) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  AÉ«Ñ°U  á¶aÉ  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πjó©àH »°VÉ≤dG, `g1436/1/23 ïjQÉJh (221)ºbôH á«YôØdG áæé∏dG

 º«gGôHEG  óª)  ¤EG  (»ãjôdG  ≈°Sƒe  º«gGôHG  ™dÉW)`d  ∫hC’G  º°S’G

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(1092342003)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»ãjôdG  ≈°Sƒe

.√ô°ûf iôL

 OGDƒa) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1037181714) ºbQ Êóe πé°S (ÊGôgõdG »°ûjô≤dG óªMCG øH ó«©°S øH

 ÉgQó°üe  `g1416/12/21  ïjQÉJh  (10935)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 º°S’G ¿ƒµ«d (ˆGóÑY) ¤EG (OGDƒa) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (AÓÁôM)

 ¬d  øªa  (ÊGôgõdG  »°ûjô≤dG  óªMCG  øH  ó«©°S  øH  ˆGóÑY)  πjó©àdG  ó©H

 áWÉMÓdh ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 âæH ¬«bQ) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Ò«¨J  Ö∏£H(1002901203)  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (…ôª°ûdG  ∞∏N  ∑QÉÑe

 âæH ËQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ËQ) ¤EG (¬«bQ) øe ∫hC’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG ∞∏N ∑QÉÑe

 Oƒ©°S  πYõe)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G πjó©J Ö∏£H (1109439750) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ (‘ƒ©dG ≥«HQ

 ¿ÉcGQ) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (¿ÉcGQ) ¤EG (πYõe) øe ∫h’G

 ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa(‘ƒ©dG  ≥«HQ  Oƒ©°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

 ¬°VƒY) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH ¿GRÉL á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Ö∏£H  (1026095891)  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (≈°ù«©dG  »∏Y  óª  âæH

 ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (AÉæg) ¤EG (¬°VƒY) øe ∫h’G º°S’G πjó©J

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (≈°ù«©dG »∏Y óª âæH AÉæg) πjó©àdG

 (4) Iô≤ØdG ÖLƒÃh √ƒ∏b á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øH ≥aƒe) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  `g1436/3/28  ‘ (31994)  º«ª©àdG øe

 (1099797654) ºbQ  Êóe πé°S  (ÊGôgõdG …hó°ûdG ¿Éàbh øH …ôµH

 kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (±Gƒf) ¤EG (≥aƒe) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏£H

 áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG …hó°ûdG ¿Éàbh øH …ôµH øH ±Gƒf) πjó©àdG ó©H

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ´RÉa) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ¢UÉªædG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1068763000) ºbQ Êóe πé°S(Êô≤dG …õjõY ∫BG ø°ùM øH ó©°S øH

 πeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d  (ó¡a)  ¤EG  (´RÉa)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ÖZôj

 ∂dòH áWÉMÓdh (Êô≤dG …õjõY ∫BG ø°ùM øH ó©°S øH ó¡a) πjó©àdG ó©H

.√ô°ûf iôL

 áØ«æe)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  πFÉM  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ö∏£H(1037838958) ÊóŸG πé°ùdÉH (…ôª°ûdG …ójƒ°ùdG ∞«∏N óæ°S

 πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (±ƒf) ¤EG (áØ«æe) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG …ójƒ°ùdG ∞«∏N óæ°S ±ƒf)

 ihõZ) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1058029917)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»Ñ«à©dG  »©«ØædG  Oƒ©°S  ó«Y

 ÉgQó°üe  `g1431/5/13  ïjQÉJh  (24118)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 º°S’G ¿ƒµ«d (≈æe) ¤EG (ihõZ) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (∞FÉ£dG)

 á°VQÉ©e  ¬d  øªa  (»Ñ«à©dG  »©«ØædG  Oƒ©°S  ó«Y  ≈æe)  πjó©àdG  ó©H

 ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y

.√ô°ûf iôL

 πjó©J Ö∏W ∫ƒ```Ñb º```J ¬fCÉH Ió``L ‘ á`«fóŸG ∫Gƒ```MC’G IQGOEG ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S(…ó«HõdG óªM …hP óª óeÉM √ƒ∏Y) `d ∫hC’G º°S’G

 πjó©àdG ó©H º°S’G  íÑ°ü«d (∫Éæe) ¤EG  (√ƒ∏Y) øe (1089880577)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ó«HõdG óªM …hP óª óeÉM ∫Éæe)

 πjó©J Ö∏W ∫ƒ```Ñb  º``J  ¬fCÉH Ió``L ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  π``é°S  (ô```Ø¶e  óªMCG  øª```MôdGóÑY  ¬ª«µM)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (IÉ«M) ¤EG (¬ª«µM) øe (1008483297)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ôØ¶e óªMCG øªMôdGóÑY IÉ«M)

 ∫ƒÑb ” ¬fCÉH á«Hƒæ÷G á«°Vô©dG õcôÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Êóe πé°S (Êô≤dG ∑QÉÑeG º«gGôHEG ¬◊É°U)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W

 ó©H πeÉc º°S’G íÑ°ü«d  (ËQ) ¤EG (¬◊É°U) øe (1062146772) ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG ∑QÉÑeG º«gGôHEG ËQ) πjó©àdG

 …óæg) É¡«dG Ωó≤J  ¬fCÉH  êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H(…ô°ShódG  »∏«©e  ∫BG  QÉª°ùe  øH  ídÉa  øH

 íÑ°ü«d (óª) ¤EG (…óæg)  øe (1095236186) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH

 (…ô°ShódG  »∏«©e  ∫BG  QÉª°ùe  øH  ídÉa  øH  óª)Ò«¨àdG  ó©H   º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 √ƒ∏M) É¡«dG Ωó≤J  ¬fCÉH  êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  ∫hC’G  º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(…óeÉ¨dG  ó««©°S ∫BG  ¢†jÉY øH  ¿Éª∏°S âæH

 íÑ°ü«d (ÚæM) ¤EG (√ƒ∏M)  øe (1062123987) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH

 (…óeÉ¨dG ó««©°S ∫BG ¢†FÉY øH ¿Éª∏°S âæH ÚæM) Ò«¨àdG ó©H º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 áæé∏dG QGôb Qó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

   `g1435/2/1  ïjQÉJh  (126)  ºbQ   ∑ƒÑJ  á≤£æe  ∫GƒMCÉH  á«YôØdG

 óª  øH  ˆGóÑY  øH  Oƒª)  `d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH

 ó©H  kÓeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d  (øªMôdGóÑY)  ¤EG  (Oƒª)  øe(º°TÉgƒHCG

 ÊóŸG πé°ùdG  ‘ (º°TÉgƒHCG  óª øH ˆGóÑY øH øªMôdGóÑY) Ò«¨àdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1033435882) ºbQ

 ¢ù«Y)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  πFÉM  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

(1094652854)  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (…ôª°ûdG  »ª∏°S’G  »ëjƒ°V  ¬Ø«∏N

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d (≈°ù«Y) ¤EG (¢ù«Y) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H

 ∂dòH  áWÉMÓdh  (…ôª°ûdG  »ª∏°S’G  »ëjƒ°V  ¬Ø«∏N  ≈°ù«Y)  πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 ºWÉa) É¡«dEG  Ωó≤J ¬fCÉH  ¿GRÉL á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πjó©J Ö∏£H (1084957628) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ (ï«°T óªMCG  ø°ùM

 πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (QƒM) ¤EG  (ºWÉa) øe ∫h’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ï«°T óªMCG ø°ùM QƒM)

 õjôH ó«©°S π«dO) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH √ójÈH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1046828271) ÊóŸG πé°ùdÉH (…Ò£ŸG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (∫’O) ¤EG (π«dO) øe

 √óÑY …ó©°S)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  πjó©J  Ö∏£H  (1050853314)  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (ÊÉ°ùM  óª

 Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°üj  å«ëH  (AGó©°S)  ¤EG  (…ó©°S)  øe  ∫h’G

 Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa(ÊÉ°ùM  óª  √óÑY  AGó©°S)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 Ö«Ñ°T) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH ìÉeQ á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¤EG  (Ö«Ñ°T)  øe  ∫h’G  º°S’G  πjó©J  Ö∏£H  (»©«Ñ°ùdG  Ö«Ñ°T  ¿ÓÑb

 (»©«Ñ°ùdG Ö«Ñ°T ¿ÓÑb QóæH) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (QóæH)

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(1069583126)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ∂dPh

.√ô°ûf iôL

 π«Ñ«YO) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH ¬jÒµÑdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1084072311) ºbQ Êó``ŸG  π``é°S (»```eRÉ©dG πà©dG π«Ñ«YO ¿Éª«æZ

  (¢SôdG) ÉgQó°üe  `g1430/11/19 ïjQÉJh (63639) ¢SƒØf á¶«ØM

  πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµ«d (πFGh) ¤EG (π«Ñ«YO) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨àd

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y ¬°VQÉ©e ¬d øªa (»eRÉ©dG πà©dG π«Ñ«YO ¿Éª«æZ πFGh)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1066243146) ºbQ Êóe πé°S(‘É≤°T π«YÉª°SG ô°UÉf √OGôL) `d ∫hC’G

 ô°UÉf  ôgGƒL)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ôgGƒL)  ¤EG  (√OGôL)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(‘É≤°T π«YÉª°SG

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒ``Ñb  º``J  ¬fCÉH  Ió```L  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(»```ª≤ÑdG  »```ª«gódG  ¿GóªM  ójõe  ôØ°U)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 ô≤°U) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ô≤°U) ¤EG (ôØ°U) øe(1020645006)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ª≤ÑdG »ª«gódG ¿GóªM ójõe

 √ó«Y) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á¶«ØMh  (1061687016)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»ª«°ü©dG  ºNGôW  ó«ÑY

 (∞FÉ£dG)  ÉgQó°üe  `g1433/8/6  ïjQÉJh  (40036)  ºbQ  ¢SƒØf

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµ«d  (É¡e)  ¤EG  (√ó«Y)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©àd

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (»ª«°ü©dG ºNGôW ó«ÑY âæH É¡e)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 (…QƒãdG ≥∏£e ¿É£∏°S ó°TGQ π«dO)`d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 º°S’G íÑ°ü«d (∫’O) ¤EG (π«dO) øe (1030384331) ºbQ Êóe πé°S

 ∂dòH áWÉMÓdh , (…QƒãdG ≥∏£e ¿É£∏°S ó°TGQ âæH ∫’O) πjó©àdG ó©H

.√ô°ûf iôL

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ™Øjƒf  øH  ó¡a  âæH  ¬◊É°U)`d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ¤EG (¬◊É°U) øe (1069449948) ºbQ Êóe πé°S (»Ñ«à©dG ÊÉ«°†Y

 ÊÉ«°†Y ™Øjƒf øH ó¡a âæH ¿ÉÁEG) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (¿ÉÁEG)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (»Ñ«à©dG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S (∞jô°ûdG »∏Y OƒªM ¬ªWÉa)`d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d (øJÉa) ¤EG (¬ªWÉa) øe (1071151599) ºbQ Êóe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (∞jô°ûdG »∏Y OƒªM øJÉa) πjó©àdG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ≈°Sƒe  øH  »∏Y  âæH  √ôëL)`d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 (Ëôe)  ¤EG  (√ôëL)  øe  (1103777106)  ºbQ  Êóe  πé°S  (ÊGÈN

 ,  (ÊGÈN  ≈°Sƒe  øH  »∏Y  âæH  Ëôe)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ¿GóªM  øH  óHÉY  âæH  AGhõZ)`d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ¤EG  (AGhõZ)  øe  (1020142764)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»ª≤ÑdG  »ª°ùdG

 ¿GóªM  øH  óHÉY  âæH  πYÉ°ûe)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (πYÉ°ûe)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (»ª≤ÑdG »ª°ùdG

 á≤aGƒŸG  äQó````°U  ¬```fCÉH  ¢VÉjôdÉH á```«fóŸG ∫Gƒ```MC’G IQGOEG ø∏©J

 Êóe  πé°S  (…OÉ¡ØdG  »∏Y  óª  ≈£H)  `d   ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ≈∏Y

 (»£H) ¤EG  (≈£H) øe  ∫hC’G  º°S’G πjó©àH  (1004218481) ºbQ

 áWÉMÓdh  (…OÉ¡ØdG  »∏Y  óª  »£H)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 Êóe πé°S (»KQÉ◊G …OGó°ûdG Ö«¨e »°TÉf ôµH) `d  ∫hC’G º°S’G πjó©J

 (¢SQÉa)  ¤EG  (ôµH)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1072023912)  ºbQ

 (»KQÉ◊G  …OGó°ûdG  Ö«¨e  »°TÉf  ¢SQÉa)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S  (»Ñ«à©dG  »bhôdG  ¿GóªM ≥∏£e πFÉ°U) `d   ∫hC’G  º°S’G  πjó©J

 ¤EG  (πFÉ°U)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1051952255)  ºbQ  Êóe

 ¿GóªM ≥∏£e øªMôdGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (øªMôdGóÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (»Ñ«à©dG »bhôdG

 Ò```«¨àH  á```©ªéŸG  á¶`aÉëÃ  á`«fóŸG  ∫Gƒ``MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êó````e  π```é°S  (…ô```«£ŸG  êô```a  ÖjÉZ  ÜGô``M)`d  ∫h’G  º°S’G

  (¿É£∏°S)  ¤EG  (ÜGôM)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨àH  (1088449648)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 á≤aGƒŸG äQó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (»Ø«ØdG …ôª©dG »ëj øH ≈°Sƒe âæH ¬«aÉY)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y

 âæH  óYh)  Ò«¨àdG  ó©H  kÓeÉc   º°S’G  íÑ°ü«d  (óYh)  ¤EG  (¬«aÉY)  øe

 (1105529794) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (»Ø«ØdG …ôª©dG »ëj øH ≈°Sƒe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 iƒLQ) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1060301346)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»°Tô≤dG  »∏«ª¡dG  ÒØ°S  ¬d’GóÑY

 ÉgQó°üe  `g1434/3/16  ïjQÉJh  (45314)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 º°S’G ¿ƒµ«d (AÉLQ) ¤EG (iƒLQ) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (∞FÉ£dG)

 á°VQÉ©e ¬d øªa (»°Tô≤dG »∏«ª¡dG ÒØ°S ¬d’GóÑY AÉLQ) πjó©àdG ó©H

 ∂dòH  áWÉMÓdh,  ¬îjQÉJ  øe ô¡°T  ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y

.√ô°ûf iôL
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UM AL-QURA عقــود تجـــارية
13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

بعون اهلل وتوفيقه مت التفاق يف يوم 15/06/1435هـ ، املوافق 15/04/2014م بني كل من : ــ 
1ـ  �سركة )بعد الوفاء( ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم )1010410296(  وتاريخ 09/06/1435هـ ومركزها 
الرئي�سي الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد رقم )35414965( وتاريخ 29/03/1435هـ 

)طرف اأول(  وعنوانها الريا�س حي اجلزيرة �س.ب 27144 الريا�س .  
2ـ  �سركة مداد )الوفاء( ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم )1010410299( وتاريخ 09/06/1435هـ ومركزها 
الرئي�سي الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س بالعدد رقم )35414984( وتاريخ 29/03/1435هـ 

)طرف ثاين(  وعنوانها الريا�س حي اجلزيرة �س.ب 27144 الريا�س .  
لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6(  تاأ�سي�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقـاً  التفاق على 

وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديالته ، ووفقــاً لل�سروط التالية : ـ 
اأوًل : ا�سم ال�سركة : �سركة بعد ال�سفا )ذات م�سوؤولية حمدودة( 

ثانياً : اأغرا�س ال�سركة : 
1ـ الزراعة وال�سيد . 

2ـ املناجم والبرتول وفروعهما . 
3ـ ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية . 

4ـ الكهرباء والغاز واملاء وفروعه . 
5ـ الت�سييد والبناء . 

6ـ النقل والتخزين والتربيد . 
7ـ خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى . 

8ـ خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية . 
9ـ التجارة . 

10ـ تقنية املعلومات . 
11ـ الأمن وال�سالمة . 

اأو  بالتق�سيط  اأو  نقدًا  بـالبيع  وا�سـتثمارها  عـلـيـهـا  مـبـان  واإقـامة  والأرا�سي  الـعـقـارات  وتـمـلـك  �سـراء  12ـ 
 . ال�سركة  ل�سالح  الإيجار 

13ـ تطوير و�سيانة واإدارة والعقار و�سراء وبيع الأرا�سي والعقارات حل�ساب ال�سركة . 
14ـ اأعمال ا�ست�سالح الأرا�سي ل�سالح ال�سركة اأو للغري . 

15ـ امل�ساركة بال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على تلك ال�سركات . 
العامة  واملنتزهات  التجارية  واملكاتب  والأ�سواق  وامل�ست�سفيات  الفنادق  ومتلك  وت�سغيل  واإدارة  وتاأ�سي�س  اإقامة  16ـ 
الوقود  وحمطات  والتعليمية  وال�سكنية  وال�سناعية  وال�سياحية  والرتفيهية  ال�سحية  واملرافق  ال�سياحية  واملجمعات 

واملطاعم وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار وتطويرها واإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها وتاأثيثها ل�سالح ال�سركة اأو للغري . 
وتزاول ال�سركة اأن�سطتها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 

ثالثاً : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية . 
رابعاً : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )99( ت�سعة وت�سعون عاماً تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

األف  مائتي  اإىل  مق�سم  �سعودي  ريال   )2،000،000( مليوين  مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد   : املال  راأ�س   : خام�ساً 
، قيمة كل ح�سة ع�سرة ريالت �سعودية )10 ريالت( ، مت توزيعها بني  القيمة  )200،000( ح�سة نقدية مت�ساوية 

ال�سريكني على النحو التايل : ـ 

النسبة المئوية اإلجمالي قيمة الحصة بالريال عدد الحصص النقدية الشريكم

50%100,000101,000,000شركة بعد الوفاء 1

50%100,000101,000,000شركة مداد الوفاء 2

20000010200000اإلجمالياإلجمالي 
 

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، واأدوعت احل�س�س النقدية لدى اأحد 
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا ال�ساأن . 

�ساد�ساً : اإدارة ال�سركة : 
يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثالثة )3( مدراء ل يزيد عن �سبعة )7( مدراء ويعينهم الطرف الأول بقرار م�ستقل 

ولهم يف ذلك جميع ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 
يراه  من  عنه  يوكل  اأن  ولل�سريك  ال�سركة  باأمور  يتعلق  ما  كل  يف  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر   : ال�سركة  قرارات   : �سابعاً 
فيه  تدون  خا�س  �سجال  ال�سركة  وتعد  مكتوب  توكيل  مبوجب  عنه  نيابة  الت�سويت  ويف  ال�سركاء  الجتماع  حل�سور 

حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء . 
فـي  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارًا  لل�سركة  املالية  ال�سنة  تبداأ   : املالية  ال�سنة   : ثامناً 

 . اأثني ع�سر �سهرًا  31/12/2014م ، وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك 
تا�سعاً : الأرباح واخل�سائر : توزع اأباح ال�سركة بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل : ــ 

اأ ( جتنب ن�سبة قدرها )%10( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي . ب ( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة 
ح�س�س كل واحد منهم يف راأ�س املال . 

بـخـطابـات  الـ�سـركـة  وبـيـن  بـينـهم  اأو  الـ�سـركـاء  بـيـن  فـيما  الإخـطارات  جـميـع  تـوجـه   : الإخطارات   : عا�سرًا 
 . عناوينهم  على  م�سجلة 

واهلل املوفق ،،،

التوقيعالشريكم

شركة بعد الوفاء 1

شركة مداد الوفاء 2

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة بعد ال�صفا 
)�صركة ذات م�صئولية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351056661( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/8/12هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

اأول ً : اأ�سماء ال�سركاء : 

1ـ ال�سيد / عبدالعزيز حممد بن مانع العقيلي ـ  �سعودي اجلن�سيةـ  مبوجب بطاقة اأحوال رقم )1007756099( ال�سادرة 

من مدينة اخلرج بتاريخ 1385/1/13هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف اأول( 

وتاريخ   1007756107 رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  ـ  اجلن�سية  �سعودية  ـ  ال�سفيان  نا�سر  علي  منرية   / ال�سيدة  2ـ 

1421/3/12هـ الرتخي�س ال�سادرة من مدينة اخلرج ومهنته ربة منزل وتقيم يف مدينة الريا�س )طرف ثاين( 

ثانياً : ا�سم ال�سركة : �سركة عبدالعزيز حممد بن مانع و�سركاه 

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

1ـ الزراعة وال�سيد . 

2ـ املناجم والبرتول وفروعها . 

3ـ ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية . 

4ـ الكهرباء والغاز واملاء وفروعه . 

5ـ الت�سييد والبناء . 

6ـ التجارة . 

7ـ النقل والتخزين والتربيد . 

8ـ خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى . 

9ـ خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية . 

10ـ تقنية املعلومات . 

رابعاً : املركز الرئي�سي : مدينة الريا�س . 

خام�ساً : مدة ال�سركة : ملدة 99 عاماً تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل  التجاري . 

�ساد�ساً : راأ�س املال : 

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ 500،000 ريال �سعودي )خم�سمائة األف ريال �سعودي( مق�سم اإىل )1000( ح�سة عينية 

مت�ساوية القيمة ، قيمة كل ح�سة )1000( ريال �سعودي مت توزيعها بني ال�سريكني ح�سب اجلدول التايل :-

اإلجمالي عدد الحصص قيمة الحصةاسم الشريك

1000490490000عبدالعزيز محمد بن مانع العقيلي 

10001010000منيرة بنت علي ناصر الضفيات

500500000اإلجمالي 

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم وقاموا باإيداع راأ�س املال لدى اأحد البنوك املعتمدة يف اململكة با�سم 

ال�سركة وفق �سهادة اإيداع راأ�س املال . 

ال�سلطات  كافة  ذلك  يف  وله   ، العقيلي  مانع  بن  حممد  عبدالعزيز   / ال�سيد  ال�سركة  يدير   : ال�سركة  اإدارة   : �سابعاً 

وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع . 

تا�سعاً : ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1437/3/20هـ 

املوافق 2015/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 

عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

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

ال�سركات والباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال . 

حادي ع�سر : الإخطارات : 

يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 

 . ال�سركة  لدى  احل�س�س  �سجل 

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

الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية : ـ 

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة 
عبدالعزيز حممد بن مانع و�صركاه 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351420052( 

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

كاتب العدل 
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13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم : ـ 
1ـ ال�سيد / نايف بن عبداهلل ح�سن القحطاين ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب �سجل مدين رقم )1014179624( 

2ـ ال�سيد / منوخ بن عبد العزيز منوخ اأبو ثنني ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب �سجل مدين رقم )1032502757( 
3ـ ال�سيد / حممد عبد العزيز عبد الكرمي العيدان ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب �سجل مدين رقم )1075593507( 

وتاريخ   1010422245  / برقم  الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  للتجارة  الأمان  �سرح  �سركة  تاأ�سي�س 
1435/10/28هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة رقم / 5285 
اإدارة   ( بــ  اخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سركاء  رغب  وحيث   . 1435/10/24هـ  بتاريخ   351316257 عدد 
الذين  ال�سركاء  جميع  مبوافقة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  تعديل  ال�سركاء  قرر  فقد   )10( رقم  املادة  وتعديل  ال�سركة( 

ميلكون )4500( ح�سة متثل ن�سبة 100% من راأ�س املال وفقـاً ملا يلي : ــ 
اأوًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

بعد  �سياغتها  لت�سبح   ) ال�سركة  اإدارة   ( بـ  واخلا�سة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  من   )10( املادة  تعديل   : ثانياً 
ــ   : التايل  النحو  على  التعديل 

1ـ يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثالثة مدراء وهم : 
ال�سيد / منوخ بن عبد العزيز منوخ اأبو اثنني ـ �سجل مدين رقم )1032502757( ــ رئي�س جمل�س املديرين 

ال�سيد / نايف بن عبد اهلل ح�سن القحطاين ـ �سجل مدين رقم )1014179624( ــ مدير 
ال�سيد / حممد عبد العزيز عبد الكرمي العيدان ـ �سجل مدين رقم )1075593507( ــ مدير 

2ـ �سالحيات جمل�س املديرين » وللمجل�س اأن يفو�س املجل�س ببع�س ال�سالحيات : 
اأ ( ــ ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�سركة مبا يتفق مع اأغرا�سها وحتقيق اأهدافها واإجراء كافة الت�سرفات واملعامالت يف حدود 

اأغرا�س ال�سركة كال�سراء والبيع وال�ستئجار ل�سالح ال�سركة وتوقيع العقود با�سم ال�سركة . 
واللجان  واملحاكم  الق�ساء  واأمام  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  احلكومية  وامل�سالح  الوزارات  لدى  ال�سركة  متثيل  ــ   ) ب 

الق�سائية واملدافعة واملرافعة عن ال�سركة . 
ال�سمانات  واإ�سدار  العتمادات  وفتح  ال�سيكات  و�سرف  عليها  والتوقيع  واإقفالها  ال�سركة  با�سم  احل�سابات  فتح  ــ   ) ج 

وخطابات العتماد . 
د ( ــ متثيل ال�سركة اأمام ديوان املظامل واأمام العمالء والبنوك واجلهات احلكومية والأهلية . 

3ـ دعوة جمل�س املديرين : 
اجتماعا  املجل�س  يعقد  اأن  ويجوز  ذلك  الأمر  اقت�سى  كلما  رئي�سه  دعوة  على  بناء  املديرين  جمل�س  يجتمع 

 . ليه  اإ طلب  اإذا  طارئا 
)2( من املديرين اأو مراقب ح�سابات ال�سركة وتوجه الدعوة لالجتماع اإىل املديرين خطياً قبل موعد اأي جل�سة بـ )30( 

يوما على الأقل كما ميكن لأي مدير اأن ينيب عنه خطياً اأي مدير اآخر حل�سور اية جل�سة والت�سويت نيابة عنه . 
4ـ كيفية اجتماع املجل�س ون�ساب الجتماع والن�ساب الالزم حل�سة �سدور القرارات : 

اإل بح�سور )2( من املديرين على الأقل ويف حالة عدم توفر الن�ساب يف جل�سة مقررة يتم  ل يكون الجتماع �سحيحا 
اأو من ميثلهم ويف حالة ت�ساوي  باأغلبية املديرين احلا�سرين  اإىل اجتماع ثان وت�سدر قرارات جمل�س املديرين  الدعوة 
بدون  املديرين  قرارات جمل�س  اإ�سدار  الأحوال  كما يجوز يف جميع  املجل�س  رئي�س  فيه  الذي  الأ�سوات يرجح اجلانب 
املطلوب  القرار  و�سيغة  القرتاح  مت�سمنا  املديرين  جمعية  اإىل  املجل�س  رئي�س  يوجه  اإ�سعار  طريق  عن  وذلك  اجتماع 

اإ�سداره ويعترب القرار نافذا اإذا تلقى رئي�س املجل�س موافقة مكتوبة على القرار من جميع املديرين . 
5ـ مكان انعقاد الجتماع : ـ 

تنعقد جميع اجتماعات جمل�س املديرين باملركز الرئي�سي لل�سركة اإل اإذا اتفق جميع املدراء على غري ذلك . 
6ـ تدوين حما�سر الجتماعات : 

ت�سجل قرارات جمل�س املديرين يف �سجل خا�س ويوقع عليه رئي�س املجل�س وكل املدراء احلا�سرين . 
7ـ وباإمكان جمل�س املديرين اأن يعينوا مديرا تنفيذيا : ـ القيام بالأعمال اليومية لل�سركة �سواء كان من املديرين اأو من 

الغري اإذا كان من الغري فال يعترب من املديرين ولي�س له حق الت�سويت . 
ثالثاً : ـ تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل . 

القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى  ا�ستلم كل طرف ن�سخة من   ، اأ�سلية  القرار من ) 6 ( ن�سخ  ـ حرر هذا   : رابعاً 
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية . وعليه جرى التوقيع . 

                                                       الإ�سم                                                                             التوقيع
                          منوخ بن عبدالعزيز منوخ اأبو ثنني

                           نايف بن عبداهلل ح�سن القحطانـي
                        حممد عبدالعزيز عبدالكرمي العيدان

قرار ال�صركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�صي�س
�صركة �صرح الأمان للتجارة 

)�صركة ذات م�صئولية حمدودة(
 بتاريخ 1435/10/24هـ   املوافق 2014/8/20م 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351400191( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/9هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

لقد �سبق لالأطراف التالية اأ�سماوؤهم :-

يف  م�سجلة   ، هولندا  قوانني  مبوجب  قائمة  �سركة   ، يف  بي  هولدنــــغ  انرتنا�سيونــــال  جرايــــف  �سركــــة   -1

هولندا  ـ  فريالند  كي  ايه   3633/6 بريج�سويج  وعنوانها   33065401 برقم  اأوتريخت  ملدينة  التجاري  ال�سجل 

وي�سار اإليها فيما بعد بـ                                                                                                                              “ الطرف الأول “

بتاريخ   4030005930 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  وهي   ، برتومني  �سركة   -2

1388/11/16هـ ال�سادر يف مدينة جدة وفق النظام الأ�سا�سي ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/34 وتاريخ 

الثالث  بالعدد )2392( و�سحيفة )46(باجللد  العدل  كاتب  لدى  املوثق  التاأ�سي�س  1387/11/26هـ ومبوجب عقد 

لالإقرارات واملبايعات للعام 1388هـ واملعدل بقرار جمل�س الوزارء رقم 29 بتاريخ 1427/02/22هـ وي�سار اإليها 

فيما بعد بـ                                                                                                                                   “ الطرف الثاين “ 

 1/1105 رقم  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  ترخي�س  مبوجب   ، املحدودة  ال�سعودية  العربية  جرايف  �سركة  تاأ�سي�س 

التجاري  بال�سجل  واملقيدة  1435/07/14هـ  وتاريخ   101030082807 برقم  واملجدد  1428/08/09هـ  وتاريخ 

بالهيئة  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  1428/11/02هـ  وتاريخ   1010240112 برقم  الريا�س  مبدينة 

1428/09/03هـ  وتاريخ   )1428( لعام   )12( املجلد  من   )1168( وبالعدد   )126( بال�سحيفة  لال�ستثمار  العامة 

من   2241 عدد   78 بال�سحيفة  بالريا�س  لال�ستثمار  العامة  بالهيئة  العدل  كاتب  امام  املثبت  ال�سركاء  بقرار  املعدل 

تاأ�سي�س  عقد  من  )ال�ساد�سة(  املادة  بتعديل  ال�سريكان  رغب  وحيث   ، 1430/01/27هـ  يف  1431هـ  لعام   22 املجلد 

ال�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة .

 ، ريال   ) مليون  )ثمانية  راأ�سمالها 8،000،000  والبالغ  ال�سركة  واللذان ميلكان جميع احل�س�س يف  ال�سريكان  قرر  لذا 

اإجراء التعديل بزيادة راأ�س املال يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :-

اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً : تعديل راأ�س املال :-

تعديل املادة )6( من عقد تاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س املال لت�سبح بعد التعديل كالتايل :-

األف  و�ستون  اثنان   (  62،500 اإىل  مق�سم   ، ريال   ) مليون  خم�سون   (  50،000،000 مببلغ  املال  راأ�س  حدد  )اأ( 

على  توزيعها  مت  �سعودي  ريال  )ثمامنائة(   800 ح�سة  كل  قيمة  القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة   ) وخم�سمائة 

-: التايل  النحو  على  ال�سركاء 

 عدد الحصص اسم الشريكم
 النقدية

 قيمة الحصة
الواحدة بالريال

 إجمالي قيمة
الحصص بالريال

 النسبة المئوية

 شركة جرايف انترناشنونال1-
هولدنغ بي في

31,87580025,500,000%51

49%30,62580024,500,000شركة بترومين2-

10%50,000,000ـــــ62,500 اإلجمالي3-

الطرفني  قبل  من  املال  راأ�س  يف  بالزيادة  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  جميع  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

. امل�ستبقاة  الإيرادات  نقدياً ومن 

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

رابعاً :حرر هذا القرار من )7( �سبعة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

املخت�سة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س الأطراف ال�سادة �سركة الغزاوي لال�ست�سارات القانونية ل�ساحبها 

الدكتور طالل امني غزاوي و�سركاه يف امتام الإجراءات النظامية امام اجلهات املخت�سة .

ا�سهادًا على ما تقدم فقد مت التوقيع امام كات بالعدل بالهيئة العامة لال�ستثمار . 

2- �سركة برتومني                 1-  �سركة جرايف انرتنا�سونال هولدنغ بي يف   

                                      الطرف الأول                                 الطرف الثاين

قرار ال�صركاء بتعديل عقد تاأ�صي�س 
�صركة جرايف العربية ال�صعودية املحدودة

 بتاريخ 1435/9/24هـ   املوافق 2014/7/21م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351396480( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/8هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم : ـ 
1ـ ال�سيد / نايف بن عبداهلل ح�سن القحطاين ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب �سجل مدين رقم )1014179624( 

2ـ ال�سيد / منوخ بن عبد العزيز منوخ اأبو ثنني ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب �سجل مدين رقم )1032502757( 
3ـ ال�سيد / حممد عبد العزيز عبد الكرمي العيدان ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب �سجل مدين رقم )1075593507( 

وتاريخ   1010422245  / برقم  الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  للتجارة  الأمان  �سرح  �سركة  تاأ�سي�س 
1435/10/28هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة رقم / 5285 
اإدارة   ( بــ  اخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سركاء  رغب  وحيث   . 1435/10/24هـ  بتاريخ   351316257 عدد 
الذين  ال�سركاء  جميع  مبوافقة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  تعديل  ال�سركاء  قرر  فقد   )10( رقم  املادة  وتعديل  ال�سركة( 

ميلكون )4500( ح�سة متثل ن�سبة 100% من راأ�س املال وفقـاً ملا يلي : ــ 
اأوًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

بعد  �سياغتها  لت�سبح   ) ال�سركة  اإدارة   ( بـ  واخلا�سة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  من   )10( املادة  تعديل   : ثانياً 
ــ   : التايل  النحو  على  التعديل 

1ـ يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثالثة مدراء وهم : 
ال�سيد / منوخ بن عبد العزيز منوخ اأبو اثنني ـ �سجل مدين رقم )1032502757( ــ رئي�س جمل�س املديرين 

ال�سيد / نايف بن عبد اهلل ح�سن القحطاين ـ �سجل مدين رقم )1014179624( ــ مدير 
ال�سيد / حممد عبد العزيز عبد الكرمي العيدان ـ �سجل مدين رقم )1075593507( ــ مدير 

2ـ �سالحيات جمل�س املديرين » وللمجل�س اأن يفو�س املجل�س ببع�س ال�سالحيات : 
اأ ( ــ ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�سركة مبا يتفق مع اأغرا�سها وحتقيق اأهدافها واإجراء كافة الت�سرفات واملعامالت يف حدود 

اأغرا�س ال�سركة كال�سراء والبيع وال�ستئجار ل�سالح ال�سركة وتوقيع العقود با�سم ال�سركة . 
واللجان  واملحاكم  الق�ساء  واأمام  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  احلكومية  وامل�سالح  الوزارات  لدى  ال�سركة  متثيل  ــ   ) ب 

الق�سائية واملدافعة واملرافعة عن ال�سركة . 
ال�سمانات  واإ�سدار  العتمادات  وفتح  ال�سيكات  و�سرف  عليها  والتوقيع  واإقفالها  ال�سركة  با�سم  احل�سابات  فتح  ــ   ) ج 

وخطابات العتماد . 
د ( ــ متثيل ال�سركة اأمام ديوان املظامل واأمام العمالء والبنوك واجلهات احلكومية والأهلية . 

3ـ دعوة جمل�س املديرين : 
اجتماعا  املجل�س  يعقد  اأن  ويجوز  ذلك  الأمر  اقت�سى  كلما  رئي�سه  دعوة  على  بناء  املديرين  جمل�س  يجتمع 

 . ليه  اإ طلب  اإذا  طارئا 
)2( من املديرين اأو مراقب ح�سابات ال�سركة وتوجه الدعوة لالجتماع اإىل املديرين خطياً قبل موعد اأي جل�سة بـ )30( 

يوما على الأقل كما ميكن لأي مدير اأن ينيب عنه خطياً اأي مدير اآخر حل�سور اية جل�سة والت�سويت نيابة عنه . 
4ـ كيفية اجتماع املجل�س ون�ساب الجتماع والن�ساب الالزم حل�سة �سدور القرارات : 

اإل بح�سور )2( من املديرين على الأقل ويف حالة عدم توفر الن�ساب يف جل�سة مقررة يتم  ل يكون الجتماع �سحيحا 
اأو من ميثلهم ويف حالة ت�ساوي  باأغلبية املديرين احلا�سرين  اإىل اجتماع ثان وت�سدر قرارات جمل�س املديرين  الدعوة 
بدون  املديرين  قرارات جمل�س  اإ�سدار  الأحوال  كما يجوز يف جميع  املجل�س  رئي�س  فيه  الذي  الأ�سوات يرجح اجلانب 
املطلوب  القرار  و�سيغة  القرتاح  مت�سمنا  املديرين  جمعية  اإىل  املجل�س  رئي�س  يوجه  اإ�سعار  طريق  عن  وذلك  اجتماع 

اإ�سداره ويعترب القرار نافذا اإذا تلقى رئي�س املجل�س موافقة مكتوبة على القرار من جميع املديرين . 
5ـ مكان انعقاد الجتماع : ـ 

تنعقد جميع اجتماعات جمل�س املديرين باملركز الرئي�سي لل�سركة اإل اإذا اتفق جميع املدراء على غري ذلك . 
6ـ تدوين حما�سر الجتماعات : 

ت�سجل قرارات جمل�س املديرين يف �سجل خا�س ويوقع عليه رئي�س املجل�س وكل املدراء احلا�سرين . 
7ـ وباإمكان جمل�س املديرين اأن يعينوا مديرا تنفيذيا : ـ القيام بالأعمال اليومية لل�سركة �سواء كان من املديرين اأو من 

الغري اإذا كان من الغري فال يعترب من املديرين ولي�س له حق الت�سويت . 
ثالثاً : ـ تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل . 

القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى  ا�ستلم كل طرف ن�سخة من   ، اأ�سلية  القرار من ) 6 ( ن�سخ  ـ حرر هذا   : رابعاً 
لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية . وعليه جرى التوقيع . 

                                                       الإ�سم                                                                             التوقيع
                          منوخ بن عبدالعزيز منوخ اأبو ثنني

                           نايف بن عبداهلل ح�سن القحطانـي
                        حممد عبدالعزيز عبدالكرمي العيدان

قرار ال�صركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�صي�س
�صركة �صرح الأمان للتجارة 

)�صركة ذات م�صئولية حمدودة(
 بتاريخ 1435/10/24هـ   املوافق 2014/8/20م 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351400191( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/9هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

لقد �سبق لالأطراف التالية اأ�سماوؤهم :-

يف  م�سجلة   ، هولندا  قوانني  مبوجب  قائمة  �سركة   ، يف  بي  هولدنــــغ  انرتنا�سيونــــال  جرايــــف  �سركــــة   -1

هولندا  ـ  فريالند  كي  ايه   3633/6 بريج�سويج  وعنوانها   33065401 برقم  اأوتريخت  ملدينة  التجاري  ال�سجل 

وي�سار اإليها فيما بعد بـ                                                                                                                              “ الطرف الأول “

بتاريخ   4030005930 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  وهي   ، برتومني  �سركة   -2

1388/11/16هـ ال�سادر يف مدينة جدة وفق النظام الأ�سا�سي ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/34 وتاريخ 

الثالث  بالعدد )2392( و�سحيفة )46(باجللد  العدل  كاتب  لدى  املوثق  التاأ�سي�س  1387/11/26هـ ومبوجب عقد 

لالإقرارات واملبايعات للعام 1388هـ واملعدل بقرار جمل�س الوزارء رقم 29 بتاريخ 1427/02/22هـ وي�سار اإليها 

فيما بعد بـ                                                                                                                                   “ الطرف الثاين “ 

 1/1105 رقم  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  ترخي�س  مبوجب   ، املحدودة  ال�سعودية  العربية  جرايف  �سركة  تاأ�سي�س 

التجاري  بال�سجل  واملقيدة  1435/07/14هـ  وتاريخ   101030082807 برقم  واملجدد  1428/08/09هـ  وتاريخ 

بالهيئة  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  1428/11/02هـ  وتاريخ   1010240112 برقم  الريا�س  مبدينة 

1428/09/03هـ  وتاريخ   )1428( لعام   )12( املجلد  من   )1168( وبالعدد   )126( بال�سحيفة  لال�ستثمار  العامة 

من   2241 عدد   78 بال�سحيفة  بالريا�س  لال�ستثمار  العامة  بالهيئة  العدل  كاتب  امام  املثبت  ال�سركاء  بقرار  املعدل 

تاأ�سي�س  عقد  من  )ال�ساد�سة(  املادة  بتعديل  ال�سريكان  رغب  وحيث   ، 1430/01/27هـ  يف  1431هـ  لعام   22 املجلد 

ال�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة .

 ، ريال   ) مليون  )ثمانية  راأ�سمالها 8،000،000  والبالغ  ال�سركة  واللذان ميلكان جميع احل�س�س يف  ال�سريكان  قرر  لذا 

اإجراء التعديل بزيادة راأ�س املال يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :-

اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً : تعديل راأ�س املال :-

تعديل املادة )6( من عقد تاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س املال لت�سبح بعد التعديل كالتايل :-

األف  و�ستون  اثنان   (  62،500 اإىل  مق�سم   ، ريال   ) مليون  خم�سون   (  50،000،000 مببلغ  املال  راأ�س  حدد  )اأ( 

على  توزيعها  مت  �سعودي  ريال  )ثمامنائة(   800 ح�سة  كل  قيمة  القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة   ) وخم�سمائة 

-: التايل  النحو  على  ال�سركاء 

 عدد الحصص اسم الشريكم
 النقدية

 قيمة الحصة
الواحدة بالريال

 إجمالي قيمة
الحصص بالريال

 النسبة المئوية

 شركة جرايف انترناشنونال1-
هولدنغ بي في

31,87580025,500,000%51

49%30,62580024,500,000شركة بترومين2-

10%50,000,000ـــــ62,500 اإلجمالي3-

الطرفني  قبل  من  املال  راأ�س  يف  بالزيادة  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  جميع  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

. امل�ستبقاة  الإيرادات  نقدياً ومن 

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

رابعاً :حرر هذا القرار من )7( �سبعة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

املخت�سة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س الأطراف ال�سادة �سركة الغزاوي لال�ست�سارات القانونية ل�ساحبها 

الدكتور طالل امني غزاوي و�سركاه يف امتام الإجراءات النظامية امام اجلهات املخت�سة .

ا�سهادًا على ما تقدم فقد مت التوقيع امام كات بالعدل بالهيئة العامة لال�ستثمار . 

2- �سركة برتومني                 1-  �سركة جرايف انرتنا�سونال هولدنغ بي يف   

                                      الطرف الأول                                 الطرف الثاين

قرار ال�صركاء بتعديل عقد تاأ�صي�س 
�صركة جرايف العربية ال�صعودية املحدودة

 بتاريخ 1435/9/24هـ   املوافق 2014/7/21م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351396480( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/8هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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التجارية                                                  ال�سعودية  العاملية  جموح  تاأ�سي�س   �سركة  عقد  ملخ�س    

حمدودة( م�سئولية  )ذات   
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

اجلن�سيةال�سم
ال�سجل املدين/ 

رقم جواز ال�سفر
املدينةالعمراملهنةتاريخ النتهاء

نوع 

ال�سراكة

المرية نوره بنت في�سل بن عبد 

الرحمن ال �سعود
طرفالريا�س26طالبة11096406881438/4/10�سعودي

المري عبد الرحمن في�سل بن عبد 

الرحمن ال �سعود
طرفالريا�س24طالب11096407041437/4/22�سعودي

المري عبد العزيز بن خالد بن �سعد 

ال �سعود
طرفالريا�س30طالب11054878451440/4/10�سعودي

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة جموح العاملية ال�سعودية التجارية                                                 

 ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

التجارة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   15   �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التج

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س: 

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   100000 ريال �سعودي   مائة األف  ريال

مق�سم اإىل   4  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    25000  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

االميرة نوره بنت فيصل بن عبد 
250002050000الرحمن ال سعود

االمير عبد الرحمن فيصل بن عبد 
250001025000الرحمن ال سعود

االمير عبد العزيز بن خالد بن سعد 
250001025000ال سعود

40100000ــــــ             االجمالى     

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

النقدي لدى احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/اإلقامة

االميرة نوره بنت 
فيصل بن عبد الرحمن 

ال سعود
الرياض11096406881438/4/1026سعودي

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

اأخرى  تعديالت  اإيه  او  املال  راأ�س  خف�س  او  لزيادة  ال�سركة  معها  تندمج  او 

فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل 

ال�سركات  عقود  على  والتوقيع  ال�سركة  فيها  اأمل�ساهمه  ال�سركات  فى  ال�سركة 

التجارة  وزارة  لدى  وت�سجيلها  ال�سركة  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  وفى 

املخت�س  واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة 

�سهر وت�سجيل  الإجراءات من  لتنفيذ  يلزم  ما  التوقيع عليها واتخاذ كل  وفى 

وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة 

وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء فى ال�سركات وقرارات التعديل 

ال�سركة فى  وله حق متثيل  املالحق  او  التاأ�سي�س  مادة من عقود  او  بند  لى 

جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات 

العمومية العادية وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية 

واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  حما�سر  على  والتوقيع 

واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول ال�سلح او رف�سه وقبول 

واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم 

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 

القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية 

واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع 

ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  للبا�سهم  والإفراغ  وال�سراء 

لل�سركة فى ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم 

حق  وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها 

القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س 

مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى  ال�سركة 

ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع

�سناديق  عقود  توقيع  حق  وله  والتجارية  والأهلية  احلكومية  العقود  على   

انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية  التنمية 

الأمور �سواء  الق�ساء وفى جميع  الغري واإمام  ال�سركة فى عالقاتها مع  ميثل 

العمل  مكتب  مراجعة  حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اإمام 

العامل هاو  التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي  وا�ستخراج 

املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات يف البنوك با�سم 

ال�سيكات  على  والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة 

وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات  وطلب الت�سهيالت

واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات  والئتمان   

واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س 

وقبول ال�سمانات والكفالت

 و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة وقيده 

وخارج  داخل  ذكر  ما  وجميع  الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة  اجلهات  لدى 

ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية  اململكة 

باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واأنابه 

الغري يف ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

 ال�سركاءحادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

 املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم                                                                                                                                            التوقيع

المرية نوره بنت في�سل بن عبد الرحمن ال �سعود

المري عبد الرحمن في�سل بن عبد الرحمن ال �سعود

المري عبد العزيز بن خالد بن �سعد ال �سعود

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ــــ عدد341540691   ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـ 

من املجلد  ـــــــ لعام1434  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1434/12/1هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

االميرة نوره بنت 
فيصل بن عبد الرحمن 

ال سعود

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على 

التجارية  املعامالت  فى  ال�سركة  عن  التوقيع  حق  احل�سر:  ل  املثال  �سبيل 

واملالية والداريه ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع 

على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم
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 لقد �سبق للأطراف التية اأ�سما�ؤهم :

1013981269 �سادر من الح�ساء  – ال�سيد / �سالح بن احمد بن �سالح املاجد �سجل املدنى رقم   1

ا�ل –طرف 
2 – ال�سيد / احمد بن �سالح بن احمد املاجد �سجل مدنى رقم 1157971449 – طرف ثانى

3 – ال�سيد / عبداهلل بن �سالح بن احمد املاجد �سجل مدنى رقم 1157971555 – طرف ثالث

تــاأ�سيـــ�س �ســـركـــة الآجمــــاد الكـــــربى )ذات م�سئــــولية حمد�دة ( املقــيدة بال�سجــل التجـارة مبدينة 

الهفوف حتت رقم   2251027860   �تاريخ   1423/4/8هـ

1434/4/15هـ  34463928 �تاريخ  �اثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة العدل الثانية بالإح�ساء بالعدد 

من  بزيادته  املال  براأ�س  �اخلا�سه  التاأ�سي�س  عقد  من  �سابعا(   ( املادة  بتعديل  ال�سركاء  رغب  �حيــث 

50000 ريال اىل 300000 ريال ) ثلثمائة الف ريال (

فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء الذين ميلكون )1000( ح�سة متثل 

ن�سبة )100%( من راأ�س املال �فقا ملا يلي :ا�لآ : يعترب التمهيد ال�سابق جزءاآ ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياآ : تعديل املادة ) �سابعا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو التاىل :

6000 ح�سة  اىل  مق�سم   ) �سعودى  ريال  الف  ثلثمائة   ( ريال   300000 ال�سركة مببلغ  مال  راأ�س  حدد 

مت�سا�ية القيمة قيمة كل ح�سة 50 ريال.مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التاىل :-

عدد احل�س�سال�سم
 قيمة احل�سة

الواحدة

الجماىل

) بالريال(
الن�سبة املئوية

99.8%598850299400�سالح بن احمد بن �سالح املاجد

0.1 %650300احمد بن �سالح بن احمد املاجد

0.1%650300عبداهلل بن �سالح بن احمد املاجد

100%6000300000الجماىل

اما  التاأ�سي�س  عند  املال  براأ�س  الوفاء  �سبق  �انه  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  باأنة  ال�سركاء  �يقر 

طريق  عن  بها  الوفاء  مت  فقد  ريال  األف  �خم�سون  مائتان   )250000  ( �قدرها  املال  را�س  فى  الزيادة 

احل�ساب اجلارى لل�سركاء �ذلك ح�سب ال�سهادة ال�سادرة من مراقب احل�سابات بهذا اخل�سو�س .

ثالثاآ: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التى مل ي�سملها التعديل فى هذا القرار كما هى عليه د�ن تعديل .

رابعاآ: حرر هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الخرى 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / على بن احمد بن 

نا�سر املجبيبل فى امتام الجراءات �عليه جرى التوقيع .

                                               ا�سماء ال�سركاء

الطرف ال�ل                                                                                 الطرف الثانى                                                              الطرف الثالث

ال�سم / �سالح بن احمد بن �سالح املاجد              ال�سم /  احمد بن �سالح بن احمد املاجد            ال�سم / عبداهلل بن �سالح بن احمد املاجد  

التوقيع / .........                                                   التوقيع / ........                                                     التوقيع / .......

�سبط بعدد  35635265  تاريخ   1435/5/11هـ من ال�سبط

ذات   ( الكربى  الآجماد  �شركه  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار    

2014/2/10م املوافق  1435/4/10هـ  بتاريخ   )1( (رقم  حمدودة  م�شئولية 
لقد �سبق للأطراف الآتية ا�سمائهما:

1- ال�سيد / حممد بن �سامل بن �سالح العجيمي                           طرف اأ�ل

2- ال�سيد / بندر بن عبداهلل بن عبدالعزيز احلازمي                     طرف ثاين

تاأ�سي�س �سركة اأ�سا�س الأ�ىل القاب�سة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الدمام حتت رقم )2050061479( 

�تاريخ 1429/7/25هـ �اأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتاب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية بالدمام بالعدد 

1429/6/28هـ �حيث رغب ال�سركاء تعديل البند الثاين من  23 �تاريخ  38 من املجلد  36 ال�سحيفة 

عقد التاأ�سي�س اخلا�س باأغرا�س ال�سركة ، فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد التاأ�سي�س مبوافقة ال�سركاء الذين 

ميتلكون ) 300 ( ح�سة �متثل ن�سبة 100% من راأ�س مال ال�سركة �فقا ملا يلي :-

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

ثانيا : تعديل املادة الثانية من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو التايل :

�ت�سويق  )ت�سدير  جتارية  خدمات   ، عليها  ال�سيطرة  من  متكنها  بن�سبة  ال�سركات  بتاأ�سي�س  امل�ساركة 

حل�ساب الغري( ، جتارة اأد�ات التجميل �العطور ، الأد�ات الكهربائية � املنزلية �ال�سحية ، جتارة 

 � �الأجهزة  الأد�ات  �جتارة  ا�سترياد   ، غيارها  �قطع  �ال�سيارات  �ال�ساحنات  املعدات  �ا�سترياد  

املعدات � امل�ستلزمات الطبية ، املقا�لت العامة للمباين �جتهيزها ��سيانتها �اأعمال الطرق �الكباري 

�اجل�سور   ، ا�سترياد � ت�سدير � جتارة املواد الغذائية � الفواكه � اخل�سرا�ات � اللحوم ، ا�سترياد 

�جتارة املنظفات ، �املفر��سات � الأثاثات املكتبية � املنزلية ،  �الأبواب � الأنظمة التوماتيكية ، 

، �الأد�ات  الأطفال  العاب    ، الت�سليح  البناء � حديد  ا�سترياد � جتارة مواد   ، الأحذية   � �امللب�س 

�املعدات � الآليات الثقيلة ، خدمات الدعاية � الإعلن، ا�سترياد � توريد معدات م�سانع اخلر�سانة 

املعدات  ا�سترياد   � جتاره   ، باململكة  الربية  الطرق  على  باأجر  �املهمات  الب�سائع  نقل   ، �الإ�سفلت 

ال�سحية ، ت�سغيل � �سيانة � نظافة � متوين امل�ست�سفيات �اجلامعات �املعاهد �املدار�س ، �كالت 

خدمات   ، �النجارة  �الأملونيوم  احلدادة  �ر�س   ،  ) �البحري  اجلوى   ( �ال�سحن  �ال�سياحة   ال�سفر 

اإقامة �اإدارة �ت�سغيل امل�ساريع الزراعية ، خدمات ال�سياحة �خدمات الت�سلية  التخلي�س اجلمركي ، 

الرتفيهية ، � جتارة اأجهزة الكمبيوتر � قطع غيارها � �سيانتها ، املطاعم � البوفيهات � الكويف �سوب .

) �ل تزا�ل ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة ( .

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

5 ( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى   ( القرار من  رابعا : حرر هذا 

لتقدميها للجهات املخت�سة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / يحيى حممد علي 

القحطاين ، يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه مت التوقيع .

�اهلل املوفق ،،،.

الطرف الأ�ل                                                                                             الطرف الثاين 

ال�سم : حممد بن �سامل بن �سالح العجيمي                ال�سم : بندر بن عبداهلل بن عبدالعزيز احلازمي

التوقيع :                                                                                                           التوقيع :

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية:لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35732480  

ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/7هـ ��سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله ��سحبه ��سلم

القاب�شة الأوىل  اأ�شا�س  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

2014/2/26م املوافق  1435/4/26هـ  (بتاريخ  حمدودة  م�شوؤولية  ذات   (  

حيث اأن الأطراف التالية اأ�سما�ؤهم :-

)طرف اأ�ل( 1- ال�سادة/ �سركة ر�ابي القاب�سة   

)طرف ثاين( 2- ال�سيد/ عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن الرتكي 

ميتلكون �سركة ر�ابي للخدمات ال�سناعية امل�ساندة املحد�دة “�سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة” املقيدة 

بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 2051028310 �تاريخ 1424/08/02هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها 

 )159( �ال�سحيفة   )155( بالعدد  ال�سرقية  باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  لدى 

التجارية  الغرفة  عدل  كاتب  لدى  �املثبت  بال�سركة  ال�سركاء  قرار  �اآخر  1424/06/14هـ  �تاريخ 

ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية برقم 34151240 �تاريخ 1434/02/09هـ. 

�حيث رغب ال�سركاء يف تعديل املادة الثامنة ع�سر من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة بالأحكام العامة 

�ذلك بالإ�سافة. 

لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة �فقاً ملا يلي: 

اأ�ل:

 يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار. 

ثانياً :

 تعديل املادة )ثامن ع�سر( �اخلا�س بالأحكام العامة لت�سبح �سياغتها كالتايل: 

ثامن ع�سر

: اأحكام عامة: 

1-تخ�سع ال�سركة لكافة الأنظمة ال�سارية املفعول باململكة.

امل�شاندة  ال�شناعية  للخدمات  روابي  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

2014/03/10م املوافق  1435/05/09هـ  العامةبتاريخ  الأحكام  بتعديل  وذلك  املحدودة 
�عقد  ال�سارية  الأنظمة  مع  يتعار�س  ل  فيما  القاب�سة  ر�ابي  �سركة  حوكمة  لنظام  ال�سركة  2-تخ�سع 

تاأ�سي�س ال�سركة .

3-كل ما مل يرد به ن�س يف هذا العقد يطبق ب�ساأنه نظام ال�سركات.

ثالثاً: 

اأ�  تبقى مواد عقد التاأ�سي�س � ملحقه التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل 

تغيري. 

رابعاً: 

لتقدميها  الأخرى  �الن�سخ  مبوجبها  للعمل  منها  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )8( من  القرار  هذا  حرر 

للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية اللزمة. هذا �قد فو�س ال�سركاء كل من

 ال�سيد/ جعفر اليو�سف �ال�سيد / خليفه عبداهلل احل�سني باإمتام الإجراءات النظامية 

�عليه جرى التوقيع.

الطرف الثاين                                                             الطرف الأ�ل  

ال�سادة/ �سركة ر�ابي القاب�سة                 ال�سيد/ عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن الرتكي  

التوقيع :                                                                          التوقيع :                                

�سبط  ال�سرقية:لقد   باملنطقة  ال�سناعية   التجارية  بالغرفة  بالعمل  املكلف  العدل  /كاتب  العدل  �زارة 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 357358981  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/8هـ ��سلى اهلل على نبينا حممد 

اآله ��سحبه ��سلم
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ADEL 2

الطبية الوطنية  �صحتي  ت�أ�صي�س �صركة  عقد  ملخ�س    

حمدودة( م�صئوليه  ذات   (
  اأول: اأ�سماء ال�سركاء: 

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة

عبد العزيز محمد عبد 
طرفالرياض49متقاعد10391907391443/1/4سعوديهللا العثمان

عبد الملك عبد العزيز 
طرفالرياض20طالب10817836471440/11/26سعوديمحمد العثمان

ال�سركة: ا�سم   ثانيا: 

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة �سحتي الوطنية الطبية

ال�سركة: اأغرا�س   ثالثا: 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

الزراعة والصيد

المناجم والبترول وفروعها

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه

التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

تقنية المعلومات

االمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   500000  ريال �سعودي   خم�سمائة الف  ريال

مق�سم اإىل   5000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    100  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

10004900490000عبد العزيز محمد عبد هللا العثمان

100010010000عبد الملك عبد العزيز محمد العثمان

05000500000ــــــــ             االجمالى     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله.

العينية  الغري عند تقييم احل�س�س  امام  اموالهم اخلا�سة  النظامية يف  ال�سركاء مب�سئوليتهم  كما يقر 

التالية

قيمة األصلاألصل

325000أثاث مكتبي

174000أدوات مكتبية وأجهزة اتصاالت وحاسب الى

500000االجمالى

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/اإلقامة

الرياض10391907391443/1/449سعوديعبد العزيز محمد عبد هللا العثمان

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

عبد العزيز محمد 
عبد هللا العثمان

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة لزيادة 

او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق 

ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات اأمل�ساهمه فيها ال�سركة 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب العدل واملوظف 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

التابعة وامل�ساهم  لل�سركة وال�سركات  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق 

او  بند  لى  التعديل  وقرارات  ال�سركات  فى  ال�سركاء  قرارات  على  والتوقيع  فيها 

الإدارة  ال�سركة فى جمال�س  املالحق وله حق متثيل  او  التاأ�سي�س  مادة من عقود 

لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية 

وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق 

املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 

الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او  ال�سلح 

والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة 

التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم 

وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية 

واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة 

القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي 

والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك 

وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة 

اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س 

والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة وفى 

وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها 

العقود احلكومية والأهلية  التوقيع على  رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق 

والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 

وتقدمي العرو�س للعمالء كما انه ميثل ال�سركة فى عالقاتها مع الغري واإمام الق�ساء 

حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اإمام  �سواء  الأمور  جميع  وفى 

ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله  التاأ�سريات  وا�ستخراج  العمل  مكتب  مراجعة 

الأيدي العامل هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات 

والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  البنوك  يف 

الت�سهيالت والئتمان  على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات  وطلب 

والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات 

ال�سمانات  بذلك واملنح وقبول  العقود اخلا�سة  ال�سرعية وتوقيع  ال�سوابط  وفق 

والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة 

وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 

اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج 

يف  الغري  واأنابه  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله 

ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.  

ال�سم التوقيع

عبد العزيز حممد عبد اهلل العثمان

عبد امللك عبد العزيز حممد العثمان

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد 

:لقد  �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ 

عدد35608594  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/11هـ 

 و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم
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لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم:

1- ال�سيد/ معدي م�سعود معدي الهاجري                                                                                         طرف اأ�ل

2- ال�سيد/ عبداهلل معدي م�سعود الهاجري                                                                                        طرف ثاين

3- الآن�سة/ نورة معدي م�سعود الهاجري                                                                                         طرف ثالث

4- ال�سيد/ في�سل معدي م�سعود الهاجري                                                                                        طرف رابع

5- ال�سيد/ عبدالعزيز معدي م�سعود الهاجري                                                                                  طرف خام�س

6- الآن�سة/ منال معدي م�سعود الهاجري                                                                                        طرف �ساد�س

7- الآن�سة/ جوري معدي م�سعود الهاجري                                                                                     طرف �سابع

حتت  اخلرب  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  �ال�سيانة  للت�سغيل  ماين  �سركة  ميتلكون 

رقم/2051024511 �تاريخ:1421/06/29هـ  �اأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتاب عدل املنطقة ال�سرقية 

بالعدد )3( ال�سحيفة )3( 

  من املجلد )76( لعام1433هـ  �تاريخ:1433/09/02 هـ �املعدل بالقرار الأخري لل�سركات املثبت 

1434هـ                     لعام   34575612 رقم  ال�سرقية  باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  لدى 

�تاريخ 1434/05/07هـ �حيث رغب ال�سركاء بتعديل املادة )الثالثة( من عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة 

باأغرا�س ال�سركة.

لذا قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميتلكون )200( ح�سة متثل ن�سبة 

)100%( من راأ�س املال �فقا ملا يلي:

اأ�ل: 

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

ثانيا: 

تعديل املادة)الثالثة( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة بغر�س ال�سركة باإ�سافة الأن�سطة التالية:

�سيانة �اإ�سلح الطرق.

تقدمي خدمات نظم املعلومات �برامج اإدارة الوثائق �الأر�سفة الإلكرت�نية.

نظافة املدن �املباين �نظافة املجمعات ال�سكنية �التجارية �ال�سناعية.

�سيانة �ت�سغيل �تركيب �جتهيز امللعب الريا�سية.

)�ل تزا�ل ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س(. 

ثالثا:

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

رابعاً: 

حرر هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها 

ال�سيد/ حم�سن م�سعود معدي  ال�سركاء  النظامية �قد فو�س  للجهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات 

الهاجري هوية رقم 1012360796يف اإمتام الجراءات �عليه مت التوقيع:               

   الطرف ال�ل                                                      الطرف الثاين                                             الطرف الثالث

معدي م�سعود معدي الهاجري                     عبداهلل معدي م�سعود الهاجري            نورة معدي م�سعود الهاجري

الطرف الرابع                                    الطرف اخلام�س                         الطرف ال�ساد�س                                                                                                                                                                               

في�سل معدي م�سعود الهاجري        عبدالعزيز معدي م�سعود الهاجري         منال معدي م�سعود الهاجري

الطرف ال�سابع

جوري معدي م�سعود الهاجري

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية:لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35763345  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/14هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

للت�شغيل  ماين  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

حمدودة(بتاريخ:1435/05/22هـ  م�شوؤولية  )ذات  وال�شيانة 

املوافق:2014/03/23م

 ) حمدودة  م�شوؤولية  ذات   ( التجارية   و�شركاءه  التميمي  �شليمان  فهد  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�ُشركاء   قرار 

2014/03/31 م املوافق  1435/05/30 هـ  بتاريخ 
 لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم  :

 1- ال�سّيد /  فهد بن �سليمان بن �سعب التميمي                                                       طرف اأ�ل

2- ال�سّيد  / �سليمان �سعب بن فهد العفنان                                                           طرف ثاين

3- ال�سّيد /  حممد بن فهد �سليمان التميمي                                                           طرف ثالث

التجاري  بال�سجل  املقيدة  التجارية  ��سركاءه  التميمي  �سليمان  فهد  �سركة  تاأ�سي�س 

. هـ    1397/07/03 �تاريخ   2054000297 رقم  حتت    ) رحيمة   (  مبدينة  

 163 بالعدد  ال�سرقية   باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كتابة  لدى  تاأ�سي�سها  عقُد  �اأثَبت 

الغرفة  عدل  كاتب  لدى  �املثبت  لل�سركاء  قرار  �اآخر   ، هـ    1428/06/16 195�تاريخ  ال�سحيفة 

جميع  رغب   ، هـ   1432/08/09 بتاريخ   4 املجلد   4 بالعدد  ال�سرقية  باملنطقة  �ال�سناعية  التجارية 

ال�سركاء تعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة : 

1 - اإ�سم ال�سركة : تعديل املادة ) الثانية ( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باإ�سم ال�سركة .

2 - اأغرا�س ال�سركة : تعديل املادة ) ثالثاً ( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة .

3 - اإدارة ال�سركة  : تعديل املادة )احلادي ع�سر( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باإدارة ال�سركة .

فقد قرر ال�سركاء تعديل بع�س بنود عقد تا�سي�س ال�سركة مبواآفقة ) ال�سركاء الثلثة ( الذين ميتلكون ) 

500 ح�سة ( متثل ن�سبة 

) 100 % ( من راأ�س املال �فقاً ملا يلي :

اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ليتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً :

 تعديل املادة ) الثانية ( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باإ�سم ال�سركة لي�سبح بعد التعديل كما يلي: 

اإ�سم ال�سركة /  �سركة فهد �سليمان التميمي ��سركاءه للتجارة �املقا�لت � ال�سناعة .

ثالثاً : تعديل املادة ) ثالثاً ( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل 

على النحو التايل : 

اأغرا�س ال�سركة :-

 1 - مقا�لت عامة للمباين ) اإن�ساء – اإ�سلح - هدم – ترميم ( .  

2  - مقا�لت ال�سيانة �النظافة �الت�سغيل �الإعا�سة .                                             

 3 - نقل النفايات ال�سناعية �اإعادة تد�يرها .

 4 - اأعمال ال�سرف ال�سحي �الأعمال امليكانيكية .

 5 - ت�سغيل  ��سيانة �نظافة   املدن .

 6 - اأعمال احلفر �الردم .

 7 - اأعمال �سيانة �اإ�سلح معدات امل�سانع .

 8 - ت�سكيل املعادن �التوربينات .

9 - تاجري املعدات الثقيلة �اخلفيفة �تاأجري ال�سقالت املعدنية .

10 - اإنتاج احلا�سلت الزراعية.

11-جتارة اجلملة �التجزئة ال�سترياد �الت�سدير  يف املعدات الثقيلة �اخلفيفة 

12-تقدمي خدمات جتارية)ال�سترياد �الت�سدير �الت�سويق حل�ساب الغري(

�ل متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاآخي�س اللزمة.

راآبعـاً : تعديل املادة )احلادي ع�سر( اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل :

اإدارة ال�سركة :-

اأ- يدير ال�سركة ال�سركاء جمتمعني اأ� منفردين �هم :

)1( فهد �سليمان �سعب التميمي .  )2( �سليمان �سعب فهد العفنان .   )3( حممد فهد �سليمان التميمي . 

�له يف ذلك كافة ال�سلطات �ال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة �اأموالها �مبا�سرة اأ�جه الن�ساط فيها 

اأغرا�سها �ن�ساطاتها مبا يف ذلك  التى يحتاجها يف هذا اخل�سو�س يف حد�د  الت�سرفات  �اإتخاذ جميع 

اإبرام عقود �اإتفاقيات 

العقود  من  ال�سرعية �غريها  لل�سواآبط  �فقاً  البنوك  من  �الأقرتا�س  �الأرا�سي  العقارات  بيع �رهن 

�الإتفاقيات �التوقيع عليها �على جميع الوثائق �امل�ستندات �املكاتبات ، �متثيل ال�سركة يف علقاتها 

مع الغري �اأمام املحاكم 

بجميع درجاتها �هيئات التحكيم �الد�اآئر احلكومية املوؤ�س�سات العامة �اخلا�سة �ال�سركات �البنوك 

البنوك  من  الأموال  ��سحب  �اإيداع  �الإعتمادات  احل�سابات  �فتح  �العمال  املوظفني  �ف�سل  �تعيني 

�حت�سيل حقوق ال�سركة �تنفيذ اإلتزاآماتها 

�اإجراء ماهو لزم من الت�سرف باإ�سم ال�سركة �حل�سابها �ت�سيري اأعمالها �تنفيذ ال�سيا�سات �الرباآمج 

املر�سومة لها طبقاً لأغرا�سها ، �له اأن ينيب عنه غريه �توكيل من يراآه يف كل اأ� بع�س من تلك ال�سلطات 

�ال�سلحيات .

ب - عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة د�ن الإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا 

�قع العزل بغري مربر مقبول اأ� يف �قت غري لئق .

خام�ساً :

تعديل  د�ن  عليه  هي  كما  القرار  هذا  يف  التعديل  ي�سملها  مل  التي  التاأ�سي�س �ملحقه  عقد  مواد  تبقى   

.�ساد�سـاً :

 حرر هذا القرار من )خم�س( ُن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها �الُن�سخ الأخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامّية �قد فو�س ال�ُسركاء

 ال�سّيد / عبدالرحمن فهد �سليمان التميمي  يف اإمتام هذه الإجراءات 

�عليه مت التوقيع .

الطرف ال�ل :                                                      الطرف الثاين :                              الطرف الثالث:      

الإ�سم: فهد �سليمان �سعب التميمي            الإ�سم: �سليمان بن �سعب فهد العفنان              الإ�سم: حممد بن فهد �سليمان التميمي  

        التوقيع:                                                      التوقيع:                                       التوقيع:

 �زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية:لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35771823  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/15هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد �اآله ��سحبه ��سلم



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 29 شوال  1436 هـ     14  أغسطس 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4579              6271 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

ADEL 2

تطبيقاً الأحكام املادتني » 164، 161 » من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم »م/6« 

وتاريخ 385/3/22هـ وتعديالته وفقاً لل�سروط التالية:اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم:

�سعودية مبوجب  �سركة  م�سوؤولية حمدودة(  )ذات  والعقاري؛  التجاري  لال�ستثمار  بي�سان  1-�سركة 

عقد  واملثبت  1429هـ   /10/20 بتاريخ  ال�سادر من اخلرب   «  2051038379 رقم«  التجاري  ال�سجل 

 )9( بال�سحيفة  ال�سرقية  باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  املكلف  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها 

بالعدد)9( باملجلد )27( لعام 1429هـ بتاريخ 1429/10/11هـ ومقرها الرئي�سي مدينة اخلرب �سارع 

الأمري تركي �س ب: 250مدينة اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية. “طرف اأول”

ال�سجل  مبوجب  �سعودية  �سركة  حمدودة(  م�سوؤولية  )ذات  للمقاولت؛  اجلزيرة  مقاول  2-�سركة 

التجاري رقم )2051048071( ال�سادر من اخلرب بتاريخ 1433/4/13هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى 

وال�سحيفة   )61( بالعدد  ال�سرقية  باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  املكلف  العدل  كاتب  ف�سيلة 

1433/2/20هـ، وعنوانها اخلرب �سارع امللك عبد العزيز  1433هـ بتاريخ  )61(  باملجلد )65( لعام 

طرف ثاين” �س ب: 250مدينة اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية. 

ثانياً: ا�سم ال�سركة: �سركة تــام للــعـقــار )�سركة ذات م�سئولية حمدودة (.

ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة:- اإن الأغرا�س التي كونت لأجلها ال�سركة هي: 

1-�سراء الأرا�سي واإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة.

2-تطوير واإدارة و�سيانة العقار. 3-توليد ونقل وتوزيع الطاقة. 4-املقاولت العامة للمباين) اإن�ساء، 

الرتفيهية  املن�ساآت  التعليمية،  واملن�ساآت  التجارية،  املباين  ال�سكنية،  املباين  ترميم(  هدم،  اإ�سالح، 

والريا�سية، املن�ساآت ال�سحية، الفنادق واملطاعم.

5-اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة مراكز التعليم والتدريب الأهلية واملراكز الرتفيهية وال�سياحية و 

واملطاعم واملقاهي والفنادق واملالعب الريا�سية واملجمعات ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت ال�سناعية.

6-متديد �سبكات وحمطات الكهرباء وحمطات حتليه املياه وال�سرف ال�سحي وحمطات ال�سخ و�سبكات 

بعد  التوزيع  وكالء  و  التجارية  الوكالت  للغري-  الت�سويق  و  )الت�سدير  جتارية  7-خدمات  الري.  

ت�سجيل كل وكالة على حدى لدى وزارة التجارة وال�سناعة(.

ول متار�س ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س.

رابعاً: املركز الرئي�سي لل�سركة: يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخُلرب.

ال�سركة الدكتور/عاي�س بن فرحان بن مبارك القحطاين؛ بكامل م�سئولياتها مبا يف ذلك  خام�ساً: يدير 

توجيه ن�ساطها وو�سع اخلطط و ال�سيا�سة العامة لها و الالزمة لتحقيق اأغرا�سها و اعتماد الربامج و 

اللوائح املالية و الإدارية املتعلقة بال�سركة وله يف ذلك جميع ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارتها

�ساد�ساً: حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )30000 ريال( ثالثون األف ريال مق�سم اإىل )3000( ثالثة اآلف ح�سة 

نقدية وعينية  قيمة كل ح�سة )10( ريال مت توزيعها كالآتي:

م
ا�سم

ال�سريك

عدد

 احل�س�س

العينية

عدد احل�س�س

 النقدية

 قيمة

احل�سة

بالريال

اإجمايل

 احل�س�س

بالريال

الن�سبة

%

95%95019001028500�سركة بي�سان لالإ�ستثمار التجاري والعقاري1

5%50100101500�سركة مقاول اجلزيرة للمقاولت2

100%1000200030.000املجموع

واأودعت احل�س�س  كاملة  بقيمتها  الوفاء  بينهم ومت  فيما  توزيع احل�س�س  قد مت  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

اأمام الغري عن �سحة تقييم  اأموالهم اخلا�سة  ُيقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف  كما 

احل�س�س العينية املبينة كما يلي:

القيمة بالريالبيــان نــوع الأ�ســل

10.000 ريالاأثاث وديكور

10.000 ريالالإجمايل

�سابعاً: 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 »10 %« من الأرباح ح�سب نظام ال�سركات املادة 

»176«.ب/ الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

ثامناً: تاريخ بدء ال�سركة وانتهائها: تاأ�س�ست ال�سركة ملدة »)99( ت�سعة وت�سعون �سنة تبداأ من تاريخ 

قيدها بال�سجل التجاري.تا�سعاً: قرارات ال�سركاء: ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري 

ال�سركة مبوافقة  لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد  املالية  الأعباء  اأو زيادة  ال�سركة  جن�سية 

اأرباع راأ�س املال على الأقل وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل  اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة 

تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ولل�سريك اأن 

يوكل عنه من يراه حل�سور اجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه، وذلك مبوجب توكيل مكتوب، 

وتعد ال�سركة �سجاًل خا�ساً تدون فيه حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون 

على املحا�سر والقرارات املتخذة.عا�سرًا: ال�سنة املالية لل�سركة: تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من تاريخ 

قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد 

بينهم  اأو  ال�سركاء  الإخطارات فيما بني  الإخطارات: توجه جميع  اأثنى ع�سر �سهرًا.حادي ع�سر:  ذلك 

وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة اأو بالفاك�س اأو ت�سلم باليد لقاء اإي�سال وذلك على عناوينهم املبينة يف 

�سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد. 

ثاين ع�سر: �سبط العقد: مت �سبط العقد لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية بال�سرقية بالعدد        

)   ( �سحيفة )  ( يف   /   /1434هـ.

للــعـقــار تــام  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�شئولية  )ذات   

للتجارة  القوة  فريق  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

خروج/�شريك  بدخول/اأو  حمدودة(  م�شوؤولية  )ذات  واملقاوالت 

2014/01/27م املوافق  1435/03/26هـ  بتاريخ 
لقد �سبق لالأطراف التية اأ�سماوؤهم:

1-ال�سيد/ خـلقـان بن عي�سه ح�سني الربي                                  طرف اأول

2-ال�سيد/ اإبراهيم بن خلقان عي�سه الربي                                  طرف ثاين

رقم/  الدمام حتت  التجاري مبدينة  بال�سجل  املقيده  املقاولت  و  للتجارة  القوة  فريق  �سركة  تاأ�سي�س 

2051055310 وتاريخ 1435/02/01هـ واملثبت يف عقد التاأ�سي�س لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية 

باملنطقة ال�سرقية بالعدد 69 �سحيفة 73 من جملد 26 وتاريخ 1429/12/17هـ، واآخر قرار لل�سركاء 

املثبت لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية ال�سناعية بال�سرقية بالعدد 35129697 لعام 1435 هـ وعليه 

عي�سه  خلقان  اإبراهيم  ال�سيد/  الثاين  الطرف  اأن  وحيث  1435/01/28هـ.   يف  حرر  الت�سديق.  جرى 

البالغة )150( ح�سة لكاًل من الطرف  التنازل عن جميع ح�س�سه يف راأ�سمال ال�سركة  الربي، رغب يف 

ح�سني  عبدالرحمن  زينة  ولل�سيدة/  ح�سة   )120( بواقع  الربي  ح�سني  عي�سه  ال�سيد/خلقان  الأول 

الربي ك�سريك جديد يف ال�سركة بواقع )30( ح�سة. وقد وافق الأطراف املتنازل لهم على هذا التنازل 

واآلت اإليهم ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبالها من حقوق وماعليها من األتزامات وقد اأ�ستوفى 

جميع الأطراف حقوقهم وقبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة 

ونهائية فيما بينهم. لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع على تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:

 اأوًل:

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

ثانياً: 

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

1-ال�سيد/ خلقان بن عي�سه ح�سني الربي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1047854698 

1377/07/01هـ  ميالده  وتاريخ  اخلرب  وم�سدرها  1395/01/13هـ  بتاريخ   15902 نفو�س  حفيظة 

ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الظهران  �س.ب )2882-8628( الرمز الربيدي )34424( طرف اأول.

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية   �سعودية  الربي  ح�سني  عبدالرحمن  بنت  زينة  2-ال�سيدة/ 

ميالدها  وتاريخ  منزل  ربة  ومهنتها  اخلرب  م�سدرها   15902 نفو�س  وحفيظة   1047854706

1386/07/01 هـ وتقيم يف مدينة الظهران  �س.ب )2882-8628( الرمز الربيدي )34424( 

طرف ثاين.

ثالثاً: تعديل املادة ال�ساد�سه اخلا�سه براأ�سمال ال�سركة لت�سبح على النحو الآتي:

راأ�س املال:

حدد راأ�سمال ال�سركة ب )150000( ريال �سعودي مق�سم اإىل )300( ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 

ح�سة )500( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كمايلي:

عدد اسم الشريك
الحصص

قيمة 
النسبة األجماليالحصة

المئوية

90%135000 لاير270500خـلقــان بن عــيضه حسـين البـري
10%15000 لاير30500زينه بنت عبدالرحمن حسين البري

150000 300500المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
100%لاير

يقر ال�سركاء اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم فاإنه �سبق اأن مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س.

رابعاً: 

 يراعى تعديل البند العا�سر اخلا�س باإدارة ال�سركة على النحو الآتي:

جميع  ذلك  يف  وله  لل�سركة  عاماً  مديرًا  الربي(  ح�سني  عي�سه  بن  )خلقان  ال�سيد/  ال�سركة  يدير   -1

ال�سالحيات الالزمة لإدارتها و التوقيع عن ال�سركة يف كل مايلزمها التوقيع عليه، البنوك )�سحب و اإيداع 

وفتح ح�سابات واإغالقها( و جميع الدوائر احلكوميه و جميع عقود ال�سركة ومتثيلها يف عالقتها مع الغري 

واأمام الق�ساء وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة عن ال�سركة واإنابة الغري يف جميع �سالحيتها.

خام�ساً: 

بجميع  ويلتزم  تعديالته  و  وملحقاته  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  على  اأطلع  قد  باأنه  اجلديد  ال�سريك  يقر 

الن�سو�س الواردة يف العقد.

�ساد�ساً: 

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

�سابعاً: 

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

للجهات املخت�سة لإ�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ اإبراهيم بن خلقان عي�سه 

الربي، يف اإمتام هذه الإجراءات وعليه مت التوقيع.

الطرف الثاين               الطرف املتنازل املتخارج الطرف الأول   

خلقان بن عي�سه ح�سني الربي         زينة بنت عبدالرحمن الربي          اإبراهيم بن خلقان عي�سه الربي              

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية:لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35527735  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/4/24هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

للخدمات                                                                                                                 التزويد  مداد  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

 ) حمدودة  لية  م�شئو  ذات  ال�شناعية) 
وفقا للمادتني رقمي 161 و164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م/6( وتاريخ 

1402/6/28 هـ فقد تا�سي�س  1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م /23 وتاريخ 

ال�سركة وفقا ملاياتي :- 

اأول :- اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�ساتهم :

رقم  نفو�س  حفيظة  مبوجب   ) اجلن�سية  �سعودي   ( رميح  ال  النبي  عبدرب  احمد  فهمي  1-ال�سيد/  

56966 وتاريخ 1410/8/24هـ �سادرة من احوال القطيف و�سجل مدين رقم 1007036476 ومهنته 

تاجر وتاريخ ميالده 1392 هـ ويقيم مبحافظة �سيهات وعنوانه الدمام �س/ب 3781 الدمام 31481 ،

) طرف اول(

2-الطفل / اأحمد  فهمي احمد عبدرب النبي ال رميح ) �سعودي اجلن�سية ( مبوجب حفيظة نفو�س والده 

رقم 56966 وتاريخ 1410/8/24هـ  هـ �سادرة من احوال القطيف و�سجل مدين رقم 1129676852 

الدمام  �س/ب3781  الدمام  وعنوانه  �سيهات  مبحافظة  ويقيم  1426هـ  ميالده  وتاريخ  طفل  ومهنته 

31481، وهو قا�سر وينوب عنه والده بالتوقيع على هدا العقد

) طرف ثاين (

ثانيا :

 اأ�سم ال�سركة : �سركة مداد التزويد للخدمات ال�سناعيه ) ذات م�سئولية حمدودة ( 

ثالثا : 

غر�س ال�سركة: اإن الغرا�س التى كونت ال�سركة لجلها هي :

تاأجري املعدات واللت 

جتارية اجلمة والتجزئة يف مواد البناء ) �سحية – كهربائية – ان�سائية ( واللت والعدد ال�سناعية 

والبرتولية واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

العمال ال�سناعية ) متديد انابيب الزيت والغاز واملاء (

حفر و�سيانة ابار البرتول والغاز واخلدمات امل�ساندة لها (

القيام بتطوير اعمال البرتول والغاز وجميع العمال امل�سانده لها

مقاولت الن�ساءات العامة ) العمال الكهربائية وامليكانيكة واعمال الطرق (

واحلديد  والخ�ساب  الثقيلة  اللت  غيار  قطع  يف  والت�سدير  وال�سترياد  والتجزئة  اجلملة  جتارة 

الكهربائية  والداوات  ال�سيارات  ولديرتات  والزيوت  والبطاريات  احلراري  والطوب  والملنيوم 

والتجارة يف املواد الكيماوية 

ولمتار�س ال�سركة اأن�سطتها البعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة  .

رابعا : املركز الرئي�سي : مدينة الدمام 

خام�سا : تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهائها : مدة ال�سركة )25( �سنة تبداء من تاريخ قيدها بال�سجل 

التجاري .

 100 اإىل  مق�سم  �سعودي(  )ريال  الف  مائة   )100000( ال�سركة  مال  راأ�س  حدد  املال  را�س   : �ساد�سا 

ح�سة ) مائة ح�سة ( نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1000( ريال �سعودي  مت توزيعها على 

ال�سريكني كالآتي :

عدد الحصصأسماء الشركاءم
النقدية

قيمة الحصة
لاير سعودي

إجمالي القيمة
لاير سعودي

١۰۰۰٩۵۰۰۰٫۰۰ لاير سعودي٩۵فهمي احمد عبدرب النبي  ال رميح١

١۰۰۰ لاير ۵احمد  فهمي عبدرب النبي ال رميح٢
سعودي

۵۰۰۰٫۰۰

١۰۰١۰۰۰۰۰٫۰۰

باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقيمتها كامله واودعت احل�س�س  ال�سركاء  ويقر 

النقدية لدى البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

�سابعا :

 اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة ال�سيد / فهمي احمد عبدرب النبي ال رميح وله اأو�سع ال�سالحيات لدارة 

ال�سركة وت�سريف �سئونها ور�سم ال�سيا�سة العامه لتحقيق اغرا�سها .

ثامنا : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اوزيادة 

العباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة 

ثالثة ارباع مال ال�سركة على القل .

تا�سعا : ال�سنة املالية : تبداء ال�سنة املالية الوىل لل�سركة اعتبار من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

وتنتهي يف   9/ 3 / 1436هـ  املوافق : 2014/12/31م  وتكون كل �سنه مالية بعد ذلك اإثنى ع�سرا .

عا�سرا : الرباح واخل�سائر : توزيع  ارباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل : 

النظامي املن�سو�س علية يف  لتكوين الحتياطي  ال�سافية  10% من  الرباح  اأ ( جتنب ن�سبة وقدرها 

املادة )176( من نظام ال�سركات .

ب ( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف را�س املال .

حادي ع�سر : الخطارات : توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء او بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجله على عناوينهم .

ثاين ع�سر : مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )        ( ال�سحيفة )            ( بتاريخ 

الطبية ينبع  رام  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�شئولية  )ذات   
)م/6(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )164 و   161( رقمي  للمادتني  وفقاً 

1402/06/28هـ. مت  الكرمي رقم )م/23( وتاريخ  امللكي  باملر�سوم  1385/3/22هـ واملعدل  وتاريخ 

تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:

اول: اأ�سماء ال�سركاء وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم:   

 1024618066 رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  رباح   عبداهلل  �سعيد  حممد  1-ال�سيد/ 

وتاريخ 1415/06/17هـ �سادر من الريا�س ومهنته تاجر وتاريخ ميالده 1397هـ ويقيم مبدينة الدمام    

)طرف اأول( 

2--   ال�سيدة / يا�سمني منذر يا�سني رباح  �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1019885860 

وتاريخ 1425/05/01هـ �سادر من الريا�س ومهنتها ربة منزل وتاريخ ميالدها 1406هـ وتقيم مبدينة 

الدمام  . )طرف ثانى(                                                                                                              

ثانيا : ا�سم ال�سركة :-  �سركة  رام ينبع الطبية  ) �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة(

ثالثا:غر�س ال�سركة :-ان الأغرا�س التى كونت ال�سركة لأجلها:-

اإن الأغرا�س التى كونت ال�سركة لأجلها:-

اإقامة واإدارة وت�سغيل ونظافة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات الطبية ومراكز الأ�سنان واملجمعات الطبية . 

تقدمي اخلدمات الطبية .

خدمات جتارية وا�سترياد وت�سدير وت�سويق حل�ساب الغري .

 )ول متار�س ال�سركة ن�ساطها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س(

رابعا: املركز الرئي�سى لل�سركة :- يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الدمام 

 خام�سا: 

مـدة ال�سركـة :- تاأ�س�ست ال�سركة ملدة  )25( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجارى 

�ساد�سا: 

راأ�س املـال :-  

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ 30000 ريال �سعودى )ثالثون الف ريال  �سعودي( مق�سمه اإىل 3000 ثالثة 

اللف ح�سة عينية  مت�ساوية القيمة ، قيمة كل ح�سة10 ريال مت توزيعها على ال�سريكان كالأتى:-

 الن�سبة

املئوية
 الإجمايل

 قيمة

احل�سة

الواحدة

ا�سماء ال�سركاء عدد احل�س�س العينية

% 99 29700 10 2970 حممد �سعيد عبداهلل رباح- 1

% 50 300 10 30 يا�سمني منذر يا�سني رباح - 2

% 100 30000 10 3000 الجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي

بانهم  ال�سركاء  يقر  بقيمتها كاملة  كما  الوفاء  بينهم ومت  فيما  باأنه مت توزيع احل�س�س  ال�سركاء  ويقر 

م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة امام الغري عن �سحة تق�سيم احل�س�س العينية املبينة 

كمايلي:-

                بيان نوع ال�سل                                  قيمة ال�سل

        معدات واآلت                                                 30000

الإجمايل                     

30000 

�سابعا : 

اإدارة ال�سركة يدير ال�سركة ال�سيد/ حممد �سعيد رباح  ويكون لديه كافة  ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة 

لدارة ال�سركة منها على �سبيل املثال ل احل�سر  متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�ساء من 

حماكم وجلان حتكيم على اإختالف اأنواعها ودرجاتها 

ثامنا: 

زيادة  اأو  ال�سركة  جن�سية  بتغيري  يتعلق  فيما  بالإجماع  ال�سركاء  قرارات  ال�سركاء:-ت�سدر  قـرارات 

الأعباء املالية لل�سركاء، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون 

ثالثة اأرباع را�س املال على الأقل 

تا�سعا: 

ال�سنة املالية :  تبداأ  ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اعتبارا من تاريخ قيدها بال�سجل التجارى وتنتهى فى 

1436/03/09هـ  املوافق 2014/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية لحقة بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهرا 

ميالدي.

عا�سرا: 

الأرباح واخل�سائر:- 

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التاىل:-

جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطى النظامى 

الباقى يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم فى راأ�س املال 

حادي ع�سر: الإخطارات:- توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة .

ثاين ع�سر : مت اثبات العقد لدى ف�سيلة كاتب العدل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية برقم                    

وتاريخ   /    /1435هـ.
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23-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

اأوًل/ اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم : 
بعون اهلل وتوفيقه مت التفاق يوم الأحد : 1434/8/14هـ املوافق : 2013/6/23م بني كل من:

1-ال�سيد/ حامت حممد تي�سري الأيوبي. �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1009330919( ، املهنة : رجل 
اأعمال . تاريخ امليالد : 1383هـ . يقيم يف جدة.                                                                 

) طرف اأول ( .
 : املهنة   .)1001697554( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   . عابد  �سراج  بن  عمر  بن  �سراج  2-ال�سيد/ 

موظف اأهلي تاريخ امليالد: 1391هـ . يقيم يف جدة.
) طرف ثاٍن ( . 
تامة  العقد مبثابة خمال�سة  هذا  توقيعهم على  ، ويعترب  البع�س  بع�سهم  قبل  ال�سركاء حقوقهم  ا�ستوفى  وقد   : متهيد 
ونهائية؛ لذا فقد اتفق الأطراف املذكورون اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفًقا لنظام ال�سركات ال�سادر 

باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6(، وتاريخ: 1385/3/22هـ، وتعديالته وفًقا لل�سروط والأحكام التالية: 
اأوًل : يعترب التمهيد جزء ل يتجزاأ من العقد .

ثانياً : ا�سم ال�سركة : �سركة �سيدليات اآ�سيا املتميزة الطبية املحدودة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة ( .
ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة :

1-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات والآلت والأجهزة الطبية عامة وكل ما يتعلق بها بالإ�سافة اإىل اأجهزة الطباعة 
والت�سوير واحلا�سب الآيل واأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ومعدات تنقية املياه ومعدات ال�سالمة واحتياجاتها 

2-جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الكيميائية والأدوية واحتياجاتها. 
3-اخلدمات التجارية:من وكالت وخدمات ت�سويق وا�سترياد للغري بعد ح�سولها على الرتاخي�س املنا�سبة .

اأو  قائمة  اأخرى  فـي �سركات  الأ�سهم واحلـ�س�س  فـي  متلك  :لل�سركة احلـق  الغري  ال�سركة مع  ا�سرتاك  :  جـواز  رابعاً 
تـندمج معها، ولها حق ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سئولية الـمحدودة لـمزاولة ن�ساط 
اأو متمم لها، بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة. و يحق لها �سراء الأ�سهم واحل�س�س والت�سرف فيها  دون  مماثل 

الو�ساطة فـي تداولها. 
موافقة  بعد  اململكة  وخارج  داخل  فروع  افتتاح  لها  ويحق   ، بجدة  الرئي�سي  :املركز  لل�سركة  الرئي�سي  املركز  خام�ساً: 

ال�سركاء وجهات الخت�سا�س .
تـلـقـائـيـاً  وتـجـدد  التــجاري  بـالـ�سـجـل  قـيـدهـا  تـاريـخ  مـن  تـبـداأ  �سـنـة  وتـ�سـعـيـن  تـ�سـعـة   : الـ�سـركـة  مـدة   : �ساد�ساً 
اأ�سهر  الـمجددة ب�ستة  اأو  الـ�سـركـاء الآخـر بـرغــبـته فـي عدم ال�ستمرار، قبل نهاية املدة الأ�سلية  اأحـد  لـم يـخـطـر  مـا 

وبخطاب م�سجل على عناوينهم .
�سابعاً : راأ�س الـمال :حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )100.000( مائة األف ريال �سعودي ، مق�سم اإىل )100( مائة ح�سة 

عينية ، قيمة كل ح�سة )1000( األف ريال، وقد مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

النسبةاإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصأسماء الشركاء

95%95.000 ألف ريال1000 ريال95حاتم بن محمد  تيسير األيوبي

5%5.000 ألف ريال1000 ريال5سراج بن عمر عابد

100%100.000 ألف ريال1000 ريال100اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية اأمام الغري عن �سحة تقومي احل�س�س العينية التايل : 

 القيمةبيان نوع الحصة

30.000 ريالوسائل اتصال

65.000 ريالأثاث

15.000 ريالحاسب

100.000 ريالالمجموع

ثامناً: زيادة اأو تخفي�س راأ�س املال : بعد موافقة ال�سركاء يجوز زيادة راأ�سمال ال�سركة عن طريق رفع القيمة الأ�سهمية 
حل�س�س ال�سركاء ، اأو عن طريق اإ�سدار ح�س�س جديدة مع اإلزام جميع ال�سركاء دفع قيمتها بن�سبة م�ساركتهم  يف راأ�س 
املال . كما يجوز زيادة راأ�س املال  بعد موافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل .كما 

يجوز بقرار من جمعية ال�سركاء تخفي�س راأ�س املال ب�سرط األ يقل عن احلد الأدنى ووفًقا لالأو�ساع التالية :
اأ ( اإذا كان تخفي�س راأ�س املال نتيجة زيادته عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإىل اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل 
�ستني يوًما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة ر�سمية، واإذا اعرت�س اأحدهم ب�سكل قانوين وجب على ال�سركة اعطائه 

دينه حاًل اأو تقدمي �سمان كاف ب�سداده . 
ب( ل يجوز اإجراء التخفي�س  يف حال كانت اخل�سارة اكرث من ن�سف راأ�س املال.

تا�سعاً  : احل�س�س : قابلة لالنتقال بني ال�سركاء و ورثتهم ال�سرعيني، ول يجوز لأي �سريك التنازل عن ح�س�سة للغري 
بعـو�س اأو بغري عو�س اإل مبوافقة بـاقي ال�سركاء و يجـوز لباقي ال�سركاء ا�سرتداد احلـ�س�س التي يرغب اأحد ال�سركاء 

يف التنازل عنها طبًقا لأحكام املادة )165( من نظام ال�سركات .

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �سيدليات اآ�سيا املتميزة الطبية املحدودة
الـمـمـلوكـة  الـحـ�سـ�س  وعـدد  الـ�سـركـاء  اأ�سـمـاء  بـه  بـالـحـ�سـ�س  �سـجـل  الـ�سـركـة  تـعـد   : الـحـ�سـ�س  �سـجـل  عا�سرًا: 
لهـم وبـياناتهم ال�سخ�سية والقانونية وت�سرفاتهم فـي  هذه احل�س�س، ول ينفذ انتقال ملكية هذه احل�س�س فـي مواجهة 
اأو  للك�سط  تعر�سه  يجوز  ول  مرقم  ويكون  املذكور  ال�سجل  فـي  للملكية  الناقل  ال�سبب  قيد  مت  اإذا  اإل  الغري  اأو  ال�سركة 

التعديل اأو نزع اأحد اأوراقه . 
حادي ع�سر : اإدارة ال�سركة :

اأ( اتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد / حامت حممد تي�سري الأيوبي – �سجل مدين رقم )1009330919( ،
لل�سركة واعتمادها وله  العامة والأنظمة والإجراءات  ال�سيا�سات  الروؤية وحتديد الأهداف وو�سع  اإعداد  وله احلق يف 

كافة ال�سلطات وال�سالحيات القانونية والق�سائية وال�سرعية والأدبية لإدارة ال�سركة . 
ب( عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر اأو يف وقت غري لئق .
ثانـي ع�سر : مـراقـبـو الـحـ�سـابـات :يـتـم اخـتـيـارهـم �سـنـويـاً مـن قـبـل الـ�سـركـاء عـلـى اأن يـكـون مـن الـمـرخـ�س لـهـم 
الـر�سمية  الأوراق  كافة  على  الإطالع  فـي  احلق  وله  ال�سركاء  خالل  من  راتبه  حتديد  ويتم  الـمملـكة  داخـل  بالعـمـل  

واحل�سابية الـمطلوبة لإنهاء مهمته بنجاح . 
ثالث ع�سر : جمعية ال�سركاء : تدعى لالجتماع بناًء على طلب مدير ال�سركة اأو مراقبي احل�سابات للنظر يف اأي اأمر يجب 
عر�سه على اجلمعية ، كما تدعى لالجتماع خالل ال�سهور ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية للنظر يف تقرير املدير عن 
ن�ساط ال�سركة ، ومركزها املايل ، وتقرير مراقبي احل�سابات ، واعتماد ميزانية ال�سركة وح�ساباتها اخلتامية ، وتقرير 

توزيع الأرباح ، وتعيني مراقب ح�سابات اآخر ، اأو اإعادة تعيينه وحتديد اأتعابه .
رابع ع�سر : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء املتعلقة بزيادة الأعباء املالية لل�سركاء ، اأو تغيري جن�سية ال�سركة 
باإجماع ال�سركاء ، و يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل، 
ول يجوز ل�سريك واحد اأن يغري بن�س العقد مبفرده حتى لو كان ميتلك الأغلبية، وت�سدر قرارات ال�سركاء يف امل�سائل التي 
ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل، ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه 
ا تدون فيه حما�سر  حل�سور اجتماع ال�سركاء، ويف الت�سويت نيابة عنه ، وذلك مبوجب توكيل ، وتعد ال�سركة �سجاًل خا�سًّ

وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة .
خام�س ع�سر : ال�سنة املالية :تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري ، وتنتهي يف 2013/12/31م 

املوافق 1435/2/27هـ ، وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهًرا .
�ساد�س ع�سر : الأرباح واخل�سائر :توزيع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف 

على النحو التايل :
اأ(جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة )176( من نظام 

ال�سركات، ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.
ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطات اأخرى ، اأو 
ا لل�سنة املالية التالية . وكذلك احلال بالن�سبة للخ�سائر يتم حتميلها على ال�سركاء على  ا اأو جزئيًّ ترحيل ر�سيد الأرباح كليًّ

ح�سب ن�سبهم  ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد الإنتهاء من اخل�سائر . 
نظام  من   )15( املادة  يف  الواردة  النق�ساء  اأ�سباب  باأحد  ال�سركة  :تنق�سى  وت�سفيتها  ال�سركة  انق�ساء   : ع�سر  �سابع 
ال�سركات، وبانق�سائها تدخل يف دور الت�سفية وفًقا لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و يف حالة الت�سفية 

الختيارية يلزم اتخاذ الآتي :
1( اإعداد مركز مايل لل�سركة يف تاريخ �سدور قرار ال�سركاء بحلها وت�سفيتها معتمد من حما�سب قانوين مرخ�س له بالعمل 

يف اململكة يثبت قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها جتاه الغري.
2( �سداد كافة حقوق الدائنني اأو اإبرام �سلح معهم ، اأو اأ�سهار الإفال�س  وفًقا لنظام املحكمة التجارية .

على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه   : الإخطارات   : ع�سر  ثامن 
عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

تا�سع ع�سر : اأحكام عامة :
1-تخ�سع ال�سركة لكافة الأنظمة �سارية املفعول باململكة العربية ال�سعودية .

2-كل ما مل يرد به ن�س يف هذا العقد يطبق ب�ساأنه نظام ال�سركات .
3-حتال كافة النزاعات النا�سئة عن هذا العقد اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية .

ع�سرون : ن�سخ العقد : حرر هذا العقد من )7( �سبع ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبه ، والن�سخ الأخرى 
الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  الأ�سمري  �سعيد  بن  ال�سيد/حممد  ال�سركاء  �س  فوَّ  ، املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخ�س ذلك .
واهلل املوفق ،،،،،،  

الطرف الأول : حامت بن حممد تي�سري الأيوبي                                                  التوقيع : 
الطرف الثاين: �سراج بن عمر بن �سراج عابد                                                     التوقيع : 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2525/35781717 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/16هـ .
 كاتب العدل 
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ADEL 2

لقد  �سبق للأطراف  الآتية  اأ�سما�ؤهم  :

1- ال�سيد / حممد بن را�سد بن خمي�س ابوالعل  �سعودي  اجلن�سية  �سجل مدين  رقم )1050160462(  

تاريخ  امليلد 1395/6/4هـ  �مهنته  مت�سبب  �يقيم  يف  مدينة  الريا�س .  ) طرف ا�ل (   

2- ال�سيدة / فلوة  بنت حممد بن را�سد بن خمي�س ابو العل  �سعودية اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

) 1130393463( تـــــاريخ امليلد 1426/07/07هـ  قا�سر �ميثلها يف التوقيع علي هذا  القرار  �ليها 

ال�سرعي �الدها ) طرف ثاين ( . 

3- ال�سيد / �سلمان بن حممد بن را�سد بن خمي�س اأبو العل  �سعودي اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

) 1140509207( ، تـــــاريخ امليلد 1428/11/27هـ  قا�سر  �ميثله يف التوقيع علي هذا القرار  �ليه 

ال�سرعي �الده  ) طرف ثالث  ( 

4- ال�سيد / نايف  بن حممد بن را�سد بن خمي�س ابو العل  �سعودي  اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

)1151214432( ، تـــــاريخ امليلد 1431/07/17هـ  قا�سر �ميثله يف التوقيع علي هذا  القرار  �ليه 

ال�سرعي �الده  ) طرف رابع  ( 

تاأ�سي�س  �سركة اجنا للت�سالت �تقنية املعلومات  املحد�ده  بال�سجل التجاري رقم )1010258314 ( 

�ال�سادر من الريا�س بتاريخ  1429/11/17هـ �املثبت  تاأ�سي�سها  لدى  كاتب  العدل  املكلف  بوزارة  

�تاريخ    318 املجلد  من   1244 عدد   137 بال�سحيفة   �ذلك  الريا�س   مبدينة   �ال�سناعة   التجارة  

1432/4/9هـ  �اخر  قرار �سركاء �املثبت لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة مبدينة 

الريا�س �ذلك بال�سحيفة 1 عدد 872 من املجلد 417 �تاريخ 1434/3/2هـ ، حيث رغبت ال�سيده / 

ال�سركة �التنازل عن جميع ح�س�سها �البالغة  فلوه بنت حممد بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من 

جديد  ك�سريك  املحد�دة   �التدريب  للتعليم  اجنا   �سركة   ل�سالح   10.000ريال   بقيمة  100ح�سة  

�اي�سا رغب ال�سيد / �سلمان بن حممد بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع 

ح�س�سه �البالغة 100ح�سة  بقيمة 10.000ريال  ل�سالح  �سركة  اجنا  للتعليم �التدريب  املحد�ده  

�اي�سا رغب ال�سيد / نايف  بن حممد بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع 

ح�س�سه �البالغة 100ح�سة  بقيمة 10.000ريال  ل�سالح  �سركة  اجنا  للتعليم �التدريب املحد�ده  

�قد �افق  ال�سريك  اجلديد  على  قبول جميع احل�س�س �الدخول يف ال�سركة  �اطلع على  جميع بنود 

عقد التاأ�سي�س  �قد  �افق  ال�سريك  ال�ل  على  دخول  ال�سريك  اجلديد ، �قد ا�ستوفى   جميع  الأطراف  

حقوقهم  من  قبل  بع�سهم  البع�س  �يعد  توقيعهم  علي  هذا  القرار  مبثابة  خمال�سة   تامة  �نهائية  

فيما بينهم ، عليه  فقد  قرر  ال�سركاء  تعديل  عقد  تاأ�سي�س  ال�سركة    ) مبوافقة  جميع  ال�سركاء  ( الذين  

ميلكون  جميع  احل�س�س  �التي  متثل  100% من  را�س  املال  �فقاً  ملايلي :

ا�ًل :  يعترب  التمهيد  ال�سابق  جزءًا  ل يتجزاأ  من  القرار  .

ثانياً : تعديل  مقدمة  العقد ال�سا�سي  لي�سبح  ال�سركاء  احلاليني املالكني  لل�سركة  هم :  

رقم  مدين   �سجل  اجلن�سية   �سعودي   ابوالعل   خمي�س  بن  را�سد  بن  حممد   / ال�ل   ال�سريك   -1

)1050160462(  تاريخ  امليلد 1395/6/4هـ  �مهنته  مت�سبب  �يقيم  يف  مدينة  الريا�س .       ) 

طرف ا�ل (  

2- ال�سريك الثاين:�سركة اجنا  للتعليم �التدريب املحد�ده  �سجل جتاري رقم ) 1010307528 ( �سادر 

التجارة   املكلف  بوزارة   العدل   تاأ�سي�سها لدى كاتب   1432/5/20هـ  �املثبت  بتاريخ  الريا�س  من 

�ال�سناعة  مبدينة  الريا�س  �ذلك بال�سحيفة  197 عدد 1656 من املجلد 313 �تاريخ  1432/5/8هـ 

�ميثلها يف هذا العقد ال�سيد / حممد را�سد بن خمي�س ابوالعلد ) طرف ثاين ( 

ثالثاً : تعديل  املادة ال�سابعة  من عقد  التاأ�سي�س  �اخلا�سة برا�س  املال  �احل�س�س لي�سبح �سياغتها 

( ريال  مليون ريال   1000.000  ( اىل   ال�سركة   يتم رفع  را�س مال   : التايل  النحو  التعديل على  بعد 

�سعودي مق�سم  ايل 1000ح�سة  عينية  مت�سا�ية  القيمة  قيمة  كل ح�سة  1000ريال  الف   ريال  موزعة  

على ال�سركاء كالتايل 

الإجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�ساإ�سم ال�سريكم

7001000700.000حممد بن را�سد بن خمي�س ابوالعل  1

3001000300.000�سركة اجنا للتعليم �التدريب 2

100.000ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1000الجمايل 

بيان برا�س املال العيني :

الجمايل �سعر الوحدةالعدداإ�سم ال�سنفم

848000384.000�سيارة اك�سنت موديل 12013

1151.150151.150لودر بوب كات كرتبلر موديل 22011

115000150000�سيارة اي�سوز� قلب موديل 2012 3

1120.850120.850من�سار تران�سر4

18500085000�سيول �سغري موديل 52012

109.000109.000جمموعهاثاث �اجهزة حا�سب ايل �ات�سالت6

1000.000الجمايل 

رابعاً : تبقى مواد عقد  التاأ�سي�س � التي مل  ي�سملها  التعديل  يف هذا القرار  كما  هي  علية  د�ن  تعديل   

خام�ساً : حرر  هذا   القرار  من  خم�سة  ن�سخ  اإ�ستلم  كل  طرف  ن�سخة   للعمل  مبوجبها  �الن�سخ  

الأخرى  لتقدميها للجهات  املخت�سة  ل�ستكمال  الجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد /  ح�سن 

املحدودة امل�سئولية   ات  ذ  املعلومات   وتقنية  لالت�ساالت  اجنا  �سركة   يف   ال�سركاء   قرار 

2014/03/13م املوافق  1435/05/12هـ  بتاريخ   التاأ�سي�س    عقد  بنود  بع�س  بتعديل 
احمد هادي النجعي   يف  اإمتام  الإجراءات � التوقيع  نيابة  عن  ال�سركاء  �عليه  جرى  التوقيع  . 

        ال�سريك الأ�ل                         ال�سريك الثاين ) اجلديد (                                  ) �سريك من�سحب (                          

) �سريك من�سحب (    

حممد بن را�سد بن خمي�س             �سركة اجنا للعليم �التدريب                            فلوه بنت حممد بن را�سد 

بن خمي�س    �سلمان بن حممد بن را�سد بن خمي�س

                                                                                  ) �سريك من�سحب  (                                      

                                                                      نايف بن حممد بن را�سد بن خمي�س  

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد3687769  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/29هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم           

الثمار  الكرتونيات  �سركة  تاأ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرار 

االدارة  بند  وتعديل  لل�سركة  )ن�ساط(  اأغرا�س  املحدودةاإ�سافة 

2014/2/25م االأحد  املوافق  1435/4/25هـ   بتاريخ 
ا�ًل:- لقد �سبق للأطراف التية اأ�سما�ؤها :-

1/ د. طالب حممد �سعيد عبيد �سعودي اجلن�سية . مبوجب ال�سجل املدين رقم 1035919784 �سادر من 

الريا�س بتاريخ 1993/7/7 هــ.

 1055580805 رقم  الحوال  بطاقة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية  زاهد  كامل  حممد  اأمل   / ال�سيدة   /2

�سادر من الريا�س بتاريخ 1431/7/23هــ.

تاأ�سي�س �سركة الكرت�نيات الثمار املحد�دة ، �سركة ذات م�سئولية حمد�دة مقيــدة بال�سجل التجاري 

عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �مثبت  1406/9/5هـــ،  �تاريخ   1010062853 برقم  الريا�س  ملدينة 

1406 هــ. �كان اخر  83 لعام   46 من املجلد  1406/7/14هــ �سحيفة  1338 �تاريخ  الريا�س برقم 

قرار �سركاء مثبت لدى ف�سيلة كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة عدد )3476514( لعام 

1434هـ  بتاريخ 1434/6/14هــ.

ثانياً:-

 حيث قرر ال�سركاء تعديل املادة الثالثة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�س ) اأغرا�س ال�سركة ( ن�ساط 

ال�سركة  باإ�سافة اأن�سطة اأخرى اىل ن�ساط ال�سركة �بيان الأن�سطة كالأتي :- القيام بتنفيذ اأعمال تقنية 

الت�سالت �الأعمال الإليكرت�نية �الأعمال امليكانيكية �اأعمال الكهرباء �اأعمال تركيب ��سيانة الهاتف 

�ال�سنرتالت.

�ي�سرف  يدير  ال�سركة  باإدارة  �اخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  من   ) ع�سر  الثالثة   ( املادة  تعديل   -: ثالثاً 

رقم  �طنية  هوية  اجلن�سية  �سعودي  عبيد  �سعيد  حممد  طالب  الدكتور  من  كل  ال�سركة   �سئون  على 

)1035919784( �سادرة من الريا�س بتاريخ 1393/7/7هــ

 )1050881364( رقم  �طنية  هوية  اجلن�سية  �سعودي  عبيد  �سعيد  حممد  طالب  طارق   . �الأ�ستاذ   

�سعودي  عبيد  �سعيد  حممد  طالب  مر�ان  �الأ�ستاذ  1409/5/11هــ  بتاريخ  الريا�س  من  �سادرة 

اجلن�سية هوية �طنية رقم )1035919800( 

ال�سركة  لإدارة  اللزمة  ال�سلحيات  كافة  منهم  �لكل  1417/3/23هــ  بتاريخ  الريا�س  من  �سادرة 

جمتمعني اأ� منفردين �ي�سمل ذلك د�ن ح�سر ، اإبرام �توقيع العقود مبختلف انواعها �تعيني �عزل 

اجلهات  امام  ال�سركة  �متثيل   . التعامل  ا�سكال  بكافة  البنوك  مع  �التعامل  ��كلئها  ال�سركة  موظفي 

�الأعمال  الجراءات  بجميع  القيام  عامة  �ب�سورة   . الق�سائية  �اجلهات  الر�سمية  �غري  الر�سمية 

الدارية �املالية اللزمة لإدارة ال�سركة �ت�سيري اعمالها �اإجراء كافة الت�سرفات �املعاملت يف حد�د 

�الأ�سهم  العقارات  �رهن  القر��س  �عقد  �ال�ستئجار  �التاأجري  �البيع  كال�سراء  ال�سركة  اغرا�س 

�املعدات �اإبرام التفاقيات التي حتقق اغرا�س ال�سركة .�للمدير احلق يف ان يفو�س خطيا كل ا� بع�س 

�سلحياته ملن يراه. 

رابعاً :- 

 تزا�ل ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س من اجلهات املخت�سة.

خام�ساً :-

القرار للعمل مبوجبها �الن�سخة الخرى  ال�سركاء ن�سخة من  ا�ستلم  القرار من ثلث ن�سخ   �سور هذا 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات النظامية .

�اهلل �يل التوفيق ،،،

التوقيعاالسم
د. طالب حممد �سعيد عبيد �ينوب عنه مر�ان طالب حممد �سعيد عبيد مبوجب الوكالة 

رقم )34632277( �تاريخ 1434/5/19 هــ �سادرة عن كتابة العدل الثانية بالريا�س

امل حممد كامل زاهد �ينوب عنها طارق طالب حممد �سعيد عبيد مبوجب الوكالة رقم 

)34151346( �تاريخ 1434/2/9هــ �سادرة عن كتابة العدل الثانية بالريا�س

 �زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد3573339  

ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/6/1هـ ��سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله ��سحبه ��سلم
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للتجارة و�أوالده   خمي�س  بن  ر��شد  حممد  �شركة   يف   �ل�شركاء   قر�ر 

�لتاأ�شي�س    عقد  بنود  بع�س  بتعديل  حمدودة(  م�شئولية  �ت  )ذ   

2014/03/13م �ملو�فق  1435/05/12هـ  بتاريخ  
لقد  �سبق للأطراف  الآتية  اأ�سما�ؤهم  :

1- ال�سيد / حممد بن را�سد بن خمي�س ابوالعل  �سعودي  اجلن�سية  �سجل مدين  رقم )1050160462(  

تاريخ  امليلد 1395/6/4هـ  �مهنته  مت�سبب  �يقيم  يف  مدينة  الريا�س .  ) طرف ا�ل (   

2- ال�سيدة / فلوة  بنت حممد بن را�سد بن خمي�س ابو العل  �سعودية اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

) 1130393463( تـــــاريخ امليلد 1426/07/07هـ  قا�سر �ميثلها يف التوقيع علي هذا  القرار  �ليها 

ال�سرعي �الدها ) طرف ثاين ( . 

3- ال�سيد / �سلمان بن حممد بن را�سد بن خمي�س اأبو العل  �سعودي اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم ) 

1140509207( ، تـــــاريخ امليلد 1428/11/27هـ  قا�سر  �ميثله يف التوقيع علي هذا القرار  �ليه 

ال�سرعي �الده  ) طرف ثالث  ( 

4- ال�سيد / نايف  بن حممد بن را�سد بن خمي�س ابو العل  �سعودي  اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

)1151214432( ، تـــــاريخ امليلد 1431/07/17هـ  قا�سر �ميثله يف التوقيع علي هذا  القرار  �ليه 

ال�سرعي �الده  ) طرف رابع  ( 

بال�سجل  املحد�ده   العقاري   �التطوير  لل�ستثمار  �اأ�لده  خمي�س  بن  را�سد  حممد  �سركة  تاأ�سي�س  

التجاري رقم )1010258369 ( �ال�سادر من الريا�س بتاريخ  1429/11/18هـ �املثبت  تاأ�سي�سها  

لدى  كاتب  العدل  املكلف  بوزارة  التجارة  �ال�سناعة  مبدينة  الريا�س  �ذلك بال�سحيفة  79 عدد 

3554 من املجلد 391 �تاريخ  1433/9/10هـ  ، حيث رغبت ال�سيده / فلوه بنت حممد بن را�سد بن 

خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع ح�س�سها �البالغة 100ح�سة  بقيمة 10.000ريال  

ل�سالح  �سركة  اجنا  للت�سالت  �تقنية  املعلومات املحد�دة  ك�سريك جديد �اي�سا رغب ال�سيد / 

�سلمان بن حممد بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع ح�س�سه �البالغة 

املحد�ده   املعلومات  �تقنية   للت�سالت   اجنا   �سركة   ل�سالح   10.000ريال   بقيمة  100ح�سة  

�اي�سا رغب ال�سيد / نايف  بن حممد بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع 

ح�س�سه �البالغة 100ح�سة  بقيمة 10.000ريال  ل�سالح  �سركة  اجنا  للت�سالت  �تقنية  املعلومات 

املحد�ده  �قد �افق  ال�سريك  اجلديد  على  قبول جميع احل�س�س �الدخول يف ال�سركة  �اطلع على  

جميع بنود عقد التاأ�سي�س   �قد  �افق  ال�سريك  ال�ل  على  دخول  ال�سريك  اجلديد ، �قد ا�ستوفى   

جميع  الأطراف  حقوقهم  من  قبل  بع�سهم  البع�س  �يعد  توقيعهم  علي  هذا  القرار  مبثابة  خمال�سة   

تامة  �نهائية  فيما بينهم ، عليه  فقد  قرر  ال�سركاء  تعديل  عقد  تاأ�سي�س  ال�سركة    ) مبوافقة  جميع  

ال�سركاء  ( الذين  ميلكون  جميع  احل�س�س  �التي  متثل  100% من  را�س  املال  �فقاً  ملايلي :

ا�ًل :  يعترب  التمهيد  ال�سابق  جزءًا  ل يتجزاأ  من  القرار  .

ثانياً : تعديل  مقدمة  العقد ال�سا�سي  لي�سبح  ال�سركاء  احلاليني املالكني  لل�سركة  هم :  

رقم  مدين   �سجل  اجلن�سية   �سعودي   ابوالعل   خمي�س  بن  را�سد  بن  حممد   / ال�ل   ال�سريك   -1

)1050160462(  تاريخ  امليلد 1395/6/4هـ  �مهنته  مت�سبب  �يقيم  يف  مدينة  الريا�س .     

  ) طرف ا�ل (  

2- ال�سريك الثاين : �سركة اجنا  للت�سالت �تقنية  املعلومات املحد�ده  �سجل جتاري رقم

 ) 1010258314 (  �سادر من الريا�س بتاريخ 1429/11/17هـ  �املثبت  تاأ�سي�سها  لدى  كاتب  العدل  

املكلف  بوزارة  التجارة  �ال�سناعة  مبدينة  الريا�س  �ذلك بال�سحيفة  137 عدد 1244 من املجلد 

التجارة  املكلف بوزارة  العدل  لدى كاتب  �سركاء �املثبت  قرار  1432/4/9هـ  �اخر  318 �تاريخ  

1434/3/2هـ  �تاريخ   417 املجلد  من   872 عدد   1 بال�سحيفة  �ذلك  الريا�س  مبدينة  �ال�سناعة 

�ميثلها يف  هذا العقد ال�سيد / حممد را�سد بن خمي�س ابوالعلد  ) طرف ثاين (     

ثالثاً : تعديل املادة ال�يل من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة با�سم ال�سركة لي�سبح ا�سم  ال�سركة : 

�سركة حممد را�سد بن خمي�س لل�ستثمار �التطوير العقاري   ذات امل�سئوليه املحد�دة  . 

رابعاً : تعديل  املادة ال�سابعة  من عقد  التاأ�سي�س  �اخلا�سة برا�س  املال  �احل�س�س لي�سبح �سياغتها 

بعد التعديل على النحو التايل : حدد را�س مال ال�سركة بـ ) 100.000 ( ريال  مائة  الف ريال �سعودي 

مق�سم  ايل 1000ح�سة  نقدية مت�سا�ية  القيمة  قيمة  كل ح�سة  100ريال مائة  ريال  موزعة  على 

ال�سركاء كالتايل 

الإجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�ساإ�سم ال�سريكم

70010070.000حممد بن را�سد بن خمي�س ابوالعل  1

30010030.000�سركة اجنا للت�سالت �تقينة املعلومات 2

100.000ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1000الجمايل 

خام�ساً : تبقى مواد عقد  التاأ�سي�س � التي مل  ي�سملها  التعديل  يف هذا القرار  كما  هي  علية  د�ن  تعديل   

�ساد�ساً : حرر  هذا   القرار  من  خم�سة  ن�سخ  اإ�ستلم  كل  طرف  ن�سخة   للعمل  مبوجبها  �الن�سخ  

  / ال�سيد  ال�سركاء  النظامية �قد فو�س  املخت�سة  ل�ستكمال  الجراءات  للجهات   لتقدميها  الأخرى  

ح�سن احمد هادي النجعي   يف  اإمتام  الإجراءات � التوقيع  نيابة  عن  ال�سركاء  �عليه  جرى  التوقيع  

.     ال�سريك الأ�ل                         ال�سريك الثاين ) اجلديد (                                  ) �سريك من�سحب (     

حممد بن را�سد بن خمي�س          �سركة اجنا للت�سالت �تقنية املعلومات                فلوه بنت حممد بن 

را�سد بن خمي�س   

            ) �سريك من�سحب  (                                   )  �سريك من�سحب ( 

�سلمان  بن حممد بن را�سد  بن خمي�س                    نايف بن حممد بن را�سد بن خمي�س             

�بعد  �حده  هلل  احلمد  �ال�سناعة    التجارة  بوزارة  بالعمل  املكلف  العدل  /كاتب  العدل  �زارة   

ـــــ  :لقد  �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

1435/5/29هـ  الت�سديق  ..حرر يف  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى  عدد35687746  من املجلد  

��سلى اهلل على نبينا حممد اآله ��سحبه ��سلم

لال�شتثمار  و�أوالده   خمي�س  بن  ر��شد  حممد  �شركة   يف   �ل�شركاء   قر�ر 

بنود  بع�س  بتعديل  �ملحدودة  �مل�شئولية   �ت  ذ  �لعقاري   و�لتطوير 

2014/03/13م  �ملو�فق  1435/05/12هـ  بتاريخ   �لتاأ�شي�س    عقد 
لقد  �سبق للأطراف  الآتية  اأ�سما�ؤهم  :

1- ال�سيد / حممد بن را�سد بن خمي�س ابوالعل  �سعودي  اجلن�سية  �سجل مدين  رقم )1050160462(  

تاريخ  امليلد 1395/6/4هـ  �مهنته  مت�سبب  �يقيم  يف  مدينة  الريا�س .  ) طرف ا�ل (   

2- ال�سيدة / فلوة  بنت حممد بن را�سد بن خمي�س ابو العل  �سعودية اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

) 1130393463( تـــــاريخ امليلد 1426/07/07هـ  قا�سر �ميثلها يف التوقيع علي هذا  القرار  �ليها 

ال�سرعي �الدها ) طرف ثاين ( . 

3- ال�سيد / �سلمان بن حممد بن را�سد بن خمي�س اأبو العل  �سعودي اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم ) 

1140509207( ، تـــــاريخ امليلد 1428/11/27هـ  قا�سر  �ميثله يف التوقيع علي هذا القرار  �ليه 

ال�سرعي �الده  ) طرف ثالث  ( 

4- ال�سيد / نايف  بن حممد بن را�سد بن خمي�س ابو العل  �سعودي  اجلن�سية �سـجل  مدين رقـــــــــم 

)1151214432( ، تـــــاريخ امليلد 1431/07/17هـ  قا�سر �ميثله يف التوقيع علي هذا  القرار  �ليه 

ال�سرعي �الده  ) طرف رابع  ( 

رقم  التجاري  بال�سجل  املحد�ده   للتجارة   �اأ�لده  خمي�س  بن  را�سد  حممد  �سركة  تاأ�سي�س  

)1010154493 ( �ال�سادر من الريا�س بتاريخ  1420/3/13هـ �املثبت  تاأ�سي�سها  لدى  كاتب  العدل  

املكلف  بوزارة  التجارة  �ال�سناعة  مبدينة  الريا�س  �ذلك بال�سحيفة  78 عدد 3272 من املجلد 384 

�تاريخ  1433/8/12هـ ، حيث رغبت ال�سيده / فلوه بنت حممد بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من 

اجنا   �سركة   ل�سالح   2000ريال   بقيمة  100ح�سة   �البالغة  ح�س�سها  جميع  عن  �التنازل  ال�سركة 

للت�سالت  �تقنية  املعلومات املحد�دة  ك�سريك جديد �اي�سا رغب ال�سيد / �سلمان بن حممد بن را�سد 

بن خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع ح�س�سه �البالغة 100ح�سة  بقيمة 2000ريال  

ل�سالح  �سركة  اجنا  للت�سالت  �تقنية  املعلومات املحد�ده  �اي�سا رغب ال�سيد / نايف  بن حممد 

بن را�سد بن خمي�س يف  اخلر�ج من ال�سركة �التنازل عن جميع ح�س�سه �البالغة 100ح�سة  بقيمة 

2000ريال  ل�سالح  �سركة  اجنا  للت�سالت  �تقنية  املعلومات املحد�ده  �قد �افق  ال�سريك  اجلديد  

على  قبول جميع احل�س�س �الدخول يف ال�سركة  �اطلع على  جميع بنود عقد التاأ�سي�س   �قد  �افق  

ال�سريك  ال�ل  على  دخول  ال�سريك  اجلديد ، �قد ا�ستوفى   جميع  الأطراف  حقوقهم  من  قبل  بع�سهم  

البع�س  �يعد  توقيعهم  علي  هذا  القرار  مبثابة  خمال�سة   تامة  �نهائية  فيما بينهم ، عليه  فقد  قرر  

ال�سركاء  تعديل  عقد  تاأ�سي�س  ال�سركة    ) مبوافقة  جميع  ال�سركاء  ( الذين  ميلكون  جميع  احل�س�س  

�التي  متثل  100% من  را�س  املال  �فقاً  ملايلي :

ا�ًل :  يعترب  التمهيد  ال�سابق  جزءًا  ل يتجزاأ  من  القرار  .

ثانياً : تعديل  مقدمة  العقد ال�سا�سي  لي�سبح  ال�سركاء  احلاليني املالكني  لل�سركة  هم :  

رقم  مدين   �سجل  اجلن�سية   �سعودي   ابوالعل   خمي�س  بن  را�سد  بن  حممد   / ال�ل   ال�سريك   -1

)1050160462(  تاريخ  امليلد 1395/6/4هـ  �مهنته  مت�سبب  �يقيم  يف  مدينة  الريا�س .       ) 

طرف ا�ل (  

 ( رقم  جتاري  �سجل  املحد�ده   املعلومات  �تقنية   للت�سالت  اجنا   �سركة   : الثاين  ال�سريك   -2

1010258314 (  �سادر من الريا�س بتاريخ 1429/11/17هـ  �املثبت  تاأ�سي�سها  لدى  كاتب  العدل  

املكلف  بوزارة  التجارة  �ال�سناعة  مبدينة  الريا�س  �ذلك بال�سحيفة  137 عدد 1244 من املجلد 

التجارة  بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  لدى  �املثبت  �سركاء  قرار  �اخر  1432/4/9هـ   �تاريخ    318

�ال�سناعة مبدينة الريا�س �ذلك بال�سحيفة 1 عدد 872 من املجلد 417 �تاريخ 1434/3/2هـ �ميثلها 

يف  هذا العقد ال�سيد / حممد را�سد بن خمي�س ابوالعلد  ) طرف ثاين (       

: تعديل املادة ال�يل من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة با�سم ال�سركة لي�سبح ا�سم  ال�سركة :  ثالثاً 

�سركة حممد را�سد بن خمي�س للتجارة  املحد�ده 

رابعاً:تعديل املادة ال�سابعة من عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة برا�س املال �احل�س�س لي�سبح �سياغتها بعد 

الف ريال �سعودي  20.000 ( ريال  ع�سر�ن   ( بـ  ال�سركة  التايل :حدد را�س مال  النحو  التعديل على 

20ريال ع�سر�ن ريال موزعة على  القيمة  قيمة  كل ح�سة   1000ح�سة نقدية مت�سا�ية   مق�سم  ايل 

ال�سركاء كالتايل  

الإجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�ساإ�سم ال�سريكم

7002014.000حممد بن را�سد بن خمي�س ابوالعل  1

300206.000شركة اجنا لالتصاالت وتقينة المعلومات 2

20.000ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1000االجمالي 

خام�ساً : تبقى مواد عقد  التاأ�سي�س � التي مل  ي�سملها  التعديل  يف هذا القرار  كما  هي  علية  د�ن  تعديل   

�ساد�ساً : حرر  هذا   القرار  من  خم�سة  ن�سخ  اإ�ستلم  كل  طرف  ن�سخة   للعمل  مبوجبها  �الن�سخ  

  / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  �قد  النظامية  الجراءات  ل�ستكمال   املخت�سة   للجهات   لتقدميها  الأخرى  

ح�سن احمد هادي النجعي   يف  اإمتام  الإجراءات � التوقيع  نيابة  عن  ال�سركاء  �عليه  جرى  التوقيع  . 

        ال�سريك الأ�ل                         ال�سريك الثاين ) اجلديد (                                  ) �سريك من�سحب (     

حممد بن را�سد بن خمي�س          �سركة اجنا للت�سالت �تقنية املعلومات                فلوه بنت حممد بن 

را�سد بن خمي�س   

            ) �سريك من�سحب  (                                   )  �سريك من�سحب ( 

�سلمان  بن حممد بن را�سد  بن خمي�س                    نايف بن حممد بن را�سد بن خمي�س             

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35687988  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/29هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم
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بذك��رى ال�ستق��الل والي��وم الوطن��ي

خادم احلرمني ال�سريفني ونائبه يهنئان 
قادة بوركينا فا�سو وبوليفيا وكوت ديفوار 

و�سنغافورة والإكوادور وت�ساد

جدة - واس 
بن  �سلمان  املييلييك  ال�سريفني  احلييرمييني  خيييادم  بعث 

الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

مي�سيل كفاندو رئي�س بوركينا فا�سو، مبنا�سبة ذكرى 

وا�سم  با�سمه  املفدى  امللك  واأعييرب  بييالده.  ا�ستقالل 

�سعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن اأ�سدق 

التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

اطييراد  ال�سديق  فا�سو  بوركينا  و�سعب  وحلكومة 

التقدم والزدهار. 

اإيفو  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

مبنا�سبة  بوليفيا،  جمهورية  رئي�س  اأميييا  مورالي�س 

با�سمه  املفدى  امللك  واأعييرب  بييالده.  ا�ستقالل  ذكييرى 

ال�سعودية عن  العربية  اململكة  �سعب وحكومة  وا�سم 

وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق 

اطراد  ال�سديق  بوليفيا  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

التقدم والزدهار. 

وبعث رعاه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س احل�سن 

واتارا رئي�س جمهورية كوت ديفوار، مبنا�سبة ذكرى 

با�سمه  املفدى  امللك  واأعييرب  لبالده.  الوطني  اليوم 

ال�سعودية عن  العربية  اململكة  �سعب وحكومة  وا�سم 

وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق 

ديفوار  كوت  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار. 

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س توين تان 

كنق يام رئي�س جمهورية �سنغافورة، مبنا�سبة ذكرى 

با�سمه  املفدى  امللك  واأعييرب  لبالده.  الوطني  اليوم 

ال�سعودية عن  العربية  اململكة  �سعب وحكومة  وا�سم 

وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق 

�سنغافورة  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعييياه  وبييعييث 

الإكييوادور،  جمهورية  رئي�س  دجلييادو  كوريا  رفائيل 

امللك  واأعرب  لبالده.  ال�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة 

العربية  اململكة  وحكومة  �سعب  وا�سم  با�سمه  املفدى 

ال�سعودية عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة 

جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة 

الإكوادور ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

الفريق  الرئي�س  لفخامة  اأيده اهلل، برقية تهنئة  وبعث 

جمهورية  رئي�س  اإتنو  ديبي  اإدري�س  الطيار  الركن 

واأعرب  لبالده.  الوطني  اليوم  ذكرى  ت�ساد، مبنا�سبة 

اململكة  وحكومة  �سعب  وا�سم  با�سمه  املفدى  امللك 

العربية ال�سعودية عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات 

و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة 

جمهورية ت�ساد ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار. 

كما بعث نائب خادم احلرمني ال�سريفني �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

رئي�س  كفاندو  مي�سيل  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية 

ا�ستقالل بالده. وعرب  بوركينا فا�سو، مبنا�سبة ذكرى 

التهاين  اأبلغ  عن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  �سمو 

واأطيب التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

من  املزيد  ال�سديق  فا�سو  بوركينا  و�سعب  وحلكومة 

التقدم والزدهار.

اإيفو  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

مبنا�سبة  بوليفيا،  جمهورية  رئي�س  اأميييا  مورالي�س 

ذكرى ا�ستقالل بالده. وعرب �سمو نائب خادم احلرمني 

مبوفور  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  ال�سريفني 

ال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب بوليفيا 

ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبعث رعاه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س احل�سن 

واتارا رئي�س جمهورية كوت ديفوار، مبنا�سبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده. وعرب �سمو نائب خادم احلرمني 

مبوفور  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  ال�سريفني 

و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة 

التقدم  من  املزيد  ال�سقيق  ديييفييوار  كييوت  جمهورية 

والزدهار.

توين  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

مبنا�سبة  �سنغافورة،  جمهورية  رئي�س  يام  كنق  تان 

خادم  نائب  �سمو  وعرب  لبالده.  الوطني  اليوم  ذكرى 

التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  ال�سريفني  احلرمني 

وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبييوفييور 

من  املزيد  ال�سديق  �سنغافورة  جمهورية  و�سعب 

التقدم والزدهار.

وبعث رعاه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س رفائيل 

مبنا�سبة  الإكوادور،  جمهورية  رئي�س  دجلادو  كوريا 

خييادم  نييائييب  وعييرب  لييبييالده.  ال�ستقالل  يييوم  ذكيييرى 

التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  ال�سريفني  احلرمني 

وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبييوفييور 

و�سعب جمهورية الإكوادور ال�سديق املزيد من التقدم 

والزدهار.

الفريق  الرئي�س  لفخامة  اأيده اهلل، برقية تهنئة  وبعث 

جمهورية  رئي�س  اإتنو  ديبي  اإدري�س  الطيار  الركن 

وعرب  لبالده.  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  ت�ساد، 

التهاين  اأبييلييغ  عيين  ال�سريفني  احلييرمييني  خيييادم  نييائييب 

واأطيب التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

من  املزيد  ال�سقيق  ت�ساد  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

التقدم والزدهار.

ويل ويل العهد يوجه مبعاملة ال�سهداء 
الإماراتيني احلمادي وال�سحي 

واحلب�سي معاملة ال�سهداء ال�سعوديني 
ماديا ومعنويا  

جدة - واس 
وجيييه �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييير حمييمييد بيين �ييسييلييمييان بيين عييبييدالييعييزيييز،

الأحد يوم  الدفاع،  وزييير  الييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل 

العريف  ال�سهداء  مبعاملة  2015م،  اأغ�سط�س   9 املوافق  1436هييي  �سوال   24

عييبييداهلل  حمييمييد  خييالييد  اأول  والييعييريييف  احليييميييادي،  جمعة  جييوهيير  جمعة  اأول 

القوة  ميين  اهلل،  رحمهم  احلب�سي  اأحييمييد  �سعيد  فاهم  اأول  والعريف  ال�سحي، 

ال�سبت يييوم  ا�ست�سهدوا  الييذييين  التحالف،  عمليات  يف  امل�ساركة  الإميياراتييييية 

23 �سوال 1436هي املوافق 9 اأغ�سط�س 2015م، معاملة ال�سهداء ال�سعوديني مادياً 

ومعنوياً. وكانت قيادة القوات امل�سرتكة لتحالف دعم ال�سرعية يف اليمن قد اأعلنت 

يف بيان لها ا�ست�سهادهم اأثناء اأدائهم الواجب يف الدفاع عن ال�سعب اليمني.

ًً

نائب خادم احلرمني ال�سريفني يغادر اأبها

أبها - واس
غيييييادر بييحييفييظ اهلل ورعييياييييتيييه نيييائيييب خيييييادم احليييرميييني اليي�ييسييريييفييني 

�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييير حمييمييد بيين نييايييف بيين عييبييدالييعييزيييز 

اأغ�سط�س   10 املوافق  1436هي  �سوال   25 الإثنني  يوم  م�ساء  �سعود،  اآل 

لذوي  واملوا�ساة  العزاء  واجييب  قييدم  اأن  بعد  ع�سر  منطقة  2015م، 

�سهداء الواجب الذين ق�سوا يف حادث التفجر الإرهابي الذي طال عددًا 

اأدائهم ال�سالة  اأثناء  من من�سوبي قوة الطوارئ اخلا�سة مبنطقة ع�سر 

جماعة يف امل�سجد، واطماأن �سموه على الو�سع ال�سحي للم�سابني جراء 

لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  وداع  يف  وكان  الآثييم.  التفجر  هذا 

بن  في�سل  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الإقليمي،  اأبها  مطار  مغادرته 

معايل  �سموه،  وداع  يف  كان  كما  ع�سر.  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  خالد 

ال�سوؤون  عام  ومدير  املحرج،  نا�سر  بن  عثمان  الفريق  العام  الأمن  مدير 

قوات  وقائد  املييحييرج،  اإبراهيم  الييلييواء  الداخلية  بيييوزارة  الع�سكرية 

اللواء  ع�سر  منطقة  �سرطة  ومدير  احلربي،  قرار  خالد  اللواء  الطوارئ 

من  وعدد  العدواين،  فهد  اأبها  مطار  ومدير  قرنني،  اأبو  عبداهلل  بن  حممد 

خادم  نائب  مبعية  غييادر  وقد  وع�سكريني.  مدنيني  من  امل�سوؤولني  كبار 

احلرمني ال�سريفني، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن حممد بن فهد 

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

نايف بن عبدالعزيز، ومعايل امل�ست�سار بالديوان امللكي الأ�ستاذ عبداهلل بن 

العهد  ويل  ل�سمو  اخلا�سة  ال�سوؤون  رئي�س  ومعايل  املحي�سن،  عبدالرحمن 

الأ�ستاذ �سليمان بن نايف الكثري. 

حفظ اهلل �سموه يف �سفره واإقامته.
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عمان - واس
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  غادر 

وزير  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  �سعود،  اآل 

الدفاع، يوم الثالثاء 19 �سوال 1436هي املوافق 04 اأغ�سط�س 2015م، 

اململكة الأردنية الها�سمية بعد زيارة ر�سمية لها، تلبية لدعوة من جاللة 

الها�سمية. وكان  الأردنية  اململكة  الثاين بن احل�سني ملك  امللك عبداهلل 

امللك عبداهلل  املطار جاللة  مغادرته  لدى  العهد  �سمو ويل ويل  وداع  يف 

وداعه  يف  كان  كما  الها�سمية.  الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني  بن  الثاين 

وحمافظ  بلتاجي،  عقل  عمان  واأمني  احل�سني،  بن  في�سل  الأمر  �سمو 

الأردنية.  احلكومة  يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  زيد،  اأبو  خالد  العا�سمة 

كذلك كان يف وداعه �سفر خادم احلرمني ال�سريفني لدى الأردن الدكتور 

�سامي ال�سالح، وامللحق الع�سكري ال�سعودي يف الأردن العقيد �سليمان 

وي�سم  بعمان.  ال�سعودية  ال�سفارة  يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  الع�سكر، 

الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  معايل  العهد  ويل  ويل  ل�سمو  الر�سمي  الوفد 

الدكتور عادل  الثقافة والإعالم  الق�سبي، ومعايل وزير  الدكتور ماجد 

امللكي  الديوان  يف  امل�ست�سار  معايل  املرافق  الوفد  وي�سم  الطريفي. 

الأ�ستاذ  امللكي  الديوان  يف  امل�ست�سار  ومعايل  العي�سى،  فهد  الأ�ستاذ 

�سعود القحطاين، وامل�ست�سار يف الديوان امللكي الأ�ستاذ يا�سر الرميان.
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ويل ويل العهد يغادر الأردن

برئا�سة ويل ويل العهد

جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية يطلع على روؤى الهيئة 
الوطنية للحياة الفطرية واملوؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغالل

جدة - واس 
عقد جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية اجتماعاً م�ساء يوم الإثنني 

ال�سالم  ق�سر  يف  2015م،  اأغ�سط�س   10 املوافق  1436هييي  �سوال   25

بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  بجدة، 

وزير  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز، 

الدفاع رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، وقد اطلع املجل�س 

والتنموية،  القت�سادية  املو�سوعات  من  عدد  على  الجتماع  خالل 

واملوؤ�س�سة  الفطرية،  للحياة  الوطنية  الهيئة  وروؤى  توجهات  ومنها 

العامة ل�سوامع الغالل ومطاحن الدقيق، وقد اتخذ املجل�س حيال تلك 

املو�سوعات التو�سيات الالزمة.

ويل ويل العهد ي�ستقبل وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع القطري

جدة - واس 

عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

يف  الدفاع،  وزييير  الييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل 

املوافق 1436هيييي  �سوال   25 الإثيينييني  يييوم  م�ساء  بجدة  ال�سالم  ق�سر 

10 اأغ�سط�س 2015م، معايل وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع بدولة قطر اللواء 

ال�ستقبال  خالل  وجرى  له.  املرافق  والوفد  العطية  علي  بن  حمد  ركن 

يف  وخا�سة  ال�سقيقني  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  روابط  ا�ستعرا�س 

املجالت الع�سكرية، بالإ�سافة اإىل عدد من امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك. 

العاي�س،  حممد  الأ�ستاذ  الدفاع  وزير  م�ساعد  معايل  ال�ستقبال  ح�سر 

ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق اأول ركن عبدالرحمن البنيان، 

واملفت�س العام للقوات امل�سلحة بدولة قطر اللواء ثامر املح�سادي.




