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اإلعـــــــــالنات 
املنـــــــــــــوعة

عقـــــود الشـــــركات

جدة - واس
�سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  ر�أ���س 

�لإثنني يوم  ظهر  بعد  �ل��وزر�ء،  جمل�س  عقدها  �لتي  �جلل�سة  �هلل،  حفظه 

1 ذو �حلجة 1436ه� �ملو�فق 14 �سبتمرب 2015م، يف ق�سر �ل�سالم بجدة.

وجل  عز  �هلل  بدعاء  للمجل�س  حديثه  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  و��ستهل 

و�أن  �حلر�م،  بامل�سجد  �لر�فعات  �إحدى  �سقوط  �سحايا  جلميع  يغفر  �أن 

يدخلهم ف�سيح جناته، وقال �أيده �هلل: “نحت�سب عند �هلل ح�سن �خلامتة 

�لطاهر  �ملكان  هذ�  يف  �لأج��ل  و�فاهم  �لذين  و�ل��زو�ر  �حلجاج  لهوؤلء 

منا�سك  لأد�ء  �حلر�م  بيته  قا�سدون  وجل  عز  �ملوىل  �إىل  متوجهون  وهم 

�حلج، ن�ساأل �هلل لهم �ملغفرة و�لرحمة، ون�سكر جميع �إخو�ننا �أ�سحاب 

�جلاللة و�لفخامة و�ل�سمو قادة �لدول �ل�سقيقة، وكل من عرب عن عز�ئه 

�أ�سر وذوي �ملتوفني  ومو��ساته يف هذ� �مل�ساب �جللل، ونقدم لهم ولكل 

�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة، ومتنياتنا للم�سابني بال�سفاء �لعاجل، ونوؤكد 

�لرحمن  �سيوف  بخدمة  �لعالقة  ذ�ت  �لقطاعات  جلميع  توجيهاتنا  على 

برعاية �مل�سابني وم�ساعدتهم لأد�ء منا�سك �حلج مع �إخو�نهم �مل�سلمني”.

جدة - واس
�لقعدة  ذو   26 �خلمي�س  ي��وم  �سدر 

1436ه� �ملو�فق 10 �سبتمرب 2015م،

�أمر ملكي فيما يلي ن�سه:

 ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 

�لرقم: �أ/ 272 

�لتاريخ 11/26/ 1436ه�.

بعون �هلل تعاىل 

نحن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 

ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

�لأ�سا�سي  �لنظام  على  �لط��الع  بعد 

رقم  �مللكي  ب��الأم��ر  �ل�سادر  للحكم 

1412ه���.   /8  /27 بتاريخ  )�أ/90( 

وب��ع��د �لط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام جمل�س 

رقم  �مللكي  بالأمر  �ل�سادر  �ل��وزر�ء 

1414ه���.   /3  /3 بتاريخ  )�أ/13( 

رقم  �مللكي  �لأمر  على  �لطالع  وبعد 

1436ه���.   /4  /9 بتاريخ  )�أ/68( 

�أمرنا مبا هو �آت: 

بن  �سعد  �لدكتور  معايل  يعفى  �أوًل: 

وزي��ر  �جل���ربي  �هلل  �سعد  ب��ن  خ��ال��د 

من  �ل����وزر�ء  جمل�س  ع�سو  �ل��دول��ة 

من�سبه. 

للجهات  ه���ذ�  �أم���رن���ا  يبلغ  ث��ان��ي��اً: 

�ملخت�سة لعتماده وتنفيذه. 

�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 

اأمر ملكي يف جل�سة جمل�س الوزراء

املليك يوجه جميع القطاعات بخدمة امل�سابني يف حادث �سقوط 

اإحدى الرافعات يف احلرم وم�ساعدتهم لأداء منا�سك احلج

اإعفاء �سعد بن خالد بن �سعد اهلل 
اجلربي وزير الدولة ع�سو جمل�س 

الوزراء من من�سبه

جدة - واس
�جلمعة يوم  م�ساء  �إندوني�سيا  جمهورية  رئي�س  ويدودو  جوكو  �لرئي�س  فخامة  و�سل 

27 ذو �لقعدة 1436ه� �ملو�فق 11 �سبتمرب 2015م، �إىل جدة، يف زيارة ر�سمية للمملكة. 

وكان يف ��ستقباله مبطار �مللك عبد�لعزيز �لدويل،خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان 

بن عبد�لعزيز �آل �سعود حفظه �هلل.

بن  �لفي�سل  �لأمري خالد  �مللكي  �ل�سمو  �إندوني�سيا، �ساحب  رئي�س  ��ستقبال  كان يف  كما 

عبد�لعزيز م�ست�سار خادم �حلرمني �ل�سريفني �أمري منطقة مكة �ملكرمة، و�ساحب �ل�سمو 

�مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�لد�خلية، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل ويل �لعهد 

�لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، ومعايل رئي�س �ملر��سم �مللكية �لأ�ستاذ 

بن  حممد  �لأ�ستاذ  �لوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزير  ومعايل  �لعباد،  �سالح  بن  خالد 

عبد�مللك �آل �ل�سيخ �لوزير �ملر�فق، ومعايل �أمني حمافظة جدة �لدكتور هاين �أبو ر��س.

مبطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل الرئي�س الإندوني�سي

التفاصيل ص4
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مجلس الــوزراء

جدة - واس
عبد�لعزيز ب��ن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  ر�أ����س 

�آل �سعود حفظه �هلل، �جلل�سة �لتي عقدها جمل�س �لوزر�ء، بعد ظهر 

يوم �لإثنني 1 ذو �حلجة 1436ه� �ملو�فق 14 �سبتمرب 2015م، يف 

ق�سر �ل�سالم بجدة.

عز  �هلل  بدعاء  للمجل�س  حديثه  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  و��ستهل 

بامل�سجد  �لر�فعات  �إحدى  �سقوط  �سحايا  جلميع  يغفر  �أن  وجل 

�حلر�م، و�أن يدخلهم ف�سيح جناته، وقال �أيده �هلل: “نحت�سب عند 

�لأجل  و�فاهم  �لذين  و�لزو�ر  �حلجاج  لهوؤلء  �خلامتة  ح�سن  �هلل 

�إىل �ملوىل عز وجل قا�سدون  �لطاهر وهم متوجهون  �ملكان  يف هذ� 

بيته �حلر�م لأد�ء منا�سك �حلج، ن�ساأل �هلل لهم �ملغفرة و�لرحمة، 

قادة  و�ل�سمو  و�لفخامة  �جلاللة  �أ�سحاب  �إخو�ننا  جميع  ون�سكر 

�لدول �ل�سقيقة، وكل من عرب عن عز�ئه ومو��ساته يف هذ� �مل�ساب 

�لعز�ء  �سادق  �ملتوفني  وذوي  �أ�سر  ولكل  لهم  ونقدم  �جللل، 

على  ونوؤكد  �لعاجل،  بال�سفاء  للم�سابني  ومتنياتنا  و�ملو��ساة، 

توجيهاتنا جلميع �لقطاعات ذ�ت �لعالقة بخدمة �سيوف �لرحمن 

�إخو�نهم  مع  �حلج  منا�سك  لأد�ء  وم�ساعدتهم  �مل�سابني  برعاية 

�مل�سلمني”.

ورفع جمل�س �لوزر�ء تعازيه خلادم �حلرمني �ل�سريفني و�سمو ويل 

�لعهد و�سمو ويل ويل �لعهد حفظهم �هلل، و�لأمة �لإ�سالمية، ولذوي 

�ملتوفني، �سائاًل �هلل عز وجل �أن يتقبلهم يف �ل�سهد�ء، و�أن يدخلهم 

جنات �لنعيم، و�أن يعجل ب�سفاء جميع �مل�سابني، و�أن مين عليهم 

باإكمال حجهم.

على  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  ذل��ك،  بعد  �ل��وزر�ء  جمل�س  وهناأ 

حققته  وما  �لأمريكية،  �ملتحدة  للوليات  �لر�سمية  زيارته  جناح 

من نتائج، وما جرى خاللها من مباحثات وتوقيع �تفاقيات، وعرب 

خادم �حلرمني �ل�سريفني يف هذ� �ل�سياق عن �سكره وتقديره لفخامة 

لقيه  ملا  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  رئي�س  �أوباما  بار�ك  �لرئي�س 

جمددً�  �ل�سيافة،  وك��رم  �ل�ستقبال  حفاوة  من  �ملر�فق  و�لوفد 

�لتاأكيد على �أن �ملباحثات �لتي عقدها مع فخامته، ل�سيما ما يتعلق 

منها بال�سر�كة �ل�سرت�تيجية �جلديدة للقرن �حلادي و�لع�سرين 

ومتانتها،  �لعالقات  تعميق  يف  �هلل  مب�سيئة  �ست�سهم  �لبلدين،  بني 

�لبلدين  م�سلحة  يحقق  مبا  �مل�سرتك  �لتعاون  �أو��سر  تعزيز  ويف 

و�ل�سعبني �ل�سديقني.

مباحثاته  نتائج  على  �ملجل�س  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �أطلع  ثم 

�إندوني�سيا،  جمهورية  رئي�س  ويدودو  جوكو  �لرئي�س  فخامة  مع 

منوهاً بعمق �لعالقات بني �لبلدين �ل�سقيقني وحر�سهما على دعمها 

وتعزيزها يف خمتلف �ملجالت.

زيد  بن  ع��ادل  �لدكتور  و�لإع���الم  �لثقافة  وزي��ر  معايل  و�أو���س��ح 

�أن  �جلل�سة،  عقب  �ل�سعودية  �لأنباء  لوكالة  بيانه  يف  �لطريفي 

و�ل�ستعد�د�ت  �خلطط  ذل��ك  بعد  ��ستعر�س  �ل���وزر�ء  جمل�س 

�سيوف  بخدمة  �ملعنية  و�لأهلية  �حلكومية  �لقطاعات  قبل  من 

ووجه  عميق،  فج  كل  من  �ململكة  على  تو�فدو�  �لذين  �لرحمن 

خادم �حلرمني �ل�سريفني �جلميع مب�ساعفة �جلهود لتقدمي �أف�سل 

لأد�ء  �لرحمن  �سيوف  لر�حة  �ل�ساملة  �لرعاية  وتوفري  �خلدمات 

منا�سك �حلج بي�سر و�سهولة، وت�سخري كل �لإمكانات للحفاظ على 

�سالمتهم يف �حلرمني �ل�سريفني ويف مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة 

و�مل�ساعر �ملقد�سة وعلى خمتلف �لطرق �ملوؤدية لها، ومنذ قدومهم 

وحتى عودتهم �ساملني مب�سيئة �هلل تعاىل.

وقال رعاه �هلل: “�إن من نعم �هلل على هذه �لبالد �أن �سرفها بخدمة 

�حلرمني  وخدمة  و�لزو�ر  و�ملعتمرين  �حلجاج  �لرحمن  �سيوف 

توحيد  منذ  �حلمد  وهلل  به  نعتز  و�سرف  و�جب  وهذ�  �ل�سريفني، 

�ململكة على يد �ملوؤ�س�س �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �سعود 

هذه  �أد�ء  يف  ما�سني  وقدرته  �هلل  مب�سيئة  و�سنظل  �هلل،  رحمه 

�لر�سالة وبذل كل �جلهود لتقدمي �أرقى �خلدمات ل�سيوف �لرحمن، 

ر�جني �جلز�ء و�لثو�ب من �هلل عز وجل”.

وبني معاليه، �أن جمل�س �لوزر�ء ناق�س ما �أثري من �تهامات خاطئة 

وم�سللة عن جهود �ململكة بخ�سو�س �لالجئني �ل�سوريني، جمددً� 

�لد�عمة  �ل��دول  مقدمة  يف  د�ئماً  �ستظل  �ململكة  �أن  على  �لتاأكيد 

لل�سعب �ل�سوري �ل�سقيق و�ملتلم�سة ملعاناته �لإن�سانية، ولن تقبل 

�ملز�يدة عليها يف هذ� �ل�ساأن �أو �لت�سكيك يف مو�قفها، م�سددً� يف هذ� 

�خل�سو�س على �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �ململكة منذ بدء �لأزمة 

منذ  ��ستقبلت  حيث  �ل�سوريني،  �لأ�سقاء  م�ساعدة  يف  �ل�سورية 

�ملليون مو�طن �سوري  �ملليونني ون�سف  �لأزمة ما يقارب  �ندلع 

يف  �لالجئني  �ل�سوريني  من  �ملاليني  ورعاية  ودعم  �ململكة،  د�خل 

�لدول �ملجاورة لوطنهم.

عن  �لتقارير  م��ن  جملة  �إىل  �ل���وزر�ء  جمل�س  ��ستمع  ذل��ك  بعد 

م�ستجد�ت �لأحد�ث وتطور�تها على �ل�ساحات �لعربية و�لإقليمية 

��ستهدف  �لذي  �لإرهابي  للهجوم  �إد�نته  عن  و�أع��رب  و�لدولية، 

رجال �لأمن مبركز �سرطة �خلمي�س يف مملكة �لبحرين، وعده عماًل 

�لبحرين،  مملكة  يف  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  زعزعة  �إىل  يهدف  �إرهابياً 

موؤكدً� وقوف �ململكة وتاأييدها ململكة �لبحرين يف كل ما تتخذه من 

�إجر�ء�ت للت�سدي لهذه �لأعمال �لإرهابية.

�إىل �جلهود �لتي تقوم بها قو�ت �لتحالف  وتطرق جمل�س �لوزر�ء 

عن  معربً�  �ليمنية،  �جلمهورية  يف  �لأم��ل  �إع��ادة  عملية  �إط��ار  يف 

�سجاعة  من  �لبو��سل  �ململكة  جنود  يبذله  مبا  و�لعتز�ز  �لفخر 

و�إقد�م ل�سد �لعدو�ن �لآثم على �جلمهورية �ليمنية من �ملتمردين 

و�أعو�نهم، كما نوه مبختلف �جلهود �لتي تقوم بها قو�ت �لتحالف 

��ست�سهدو� يف  �لقدير جلميع من  �لعلي  �لعملية، �سائاًل �هلل  يف هذه 

ميد�ن �ل�سرف من قو�ت �ململكة ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذويهم  �أهلهم  يرزق  و�أن  و�ملغفرة،  �لرحمة  �لبحرين  ومملكة 

�لعاجل،  بال�سفاء  �مل�سابني  على  مين  و�أن  و�ل�سلو�ن،  �ل�سرب 

�ل�سرعية  و�إع��ادة  �ملعتدين  لدحر  �لتحالف  قو�ت  �أبطال  ويوفق 

للجمهورية �ليمنية و�حلفاظ على �أمنها و��ستقر�رها.

و�أعرب جمل�س �لوزر�ء عن �إد�نته و��ستنكاره �ل�سديدين لقتحام 

و�نتهاك  �ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد  �لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  �سلطات 

بو�سع حد لهذه �جلر�ئم  حرمته و�لعتد�ء على �مل�سلني، مطالباً 

و�مل�ستوطنني،  �لحتالل  �سلطات  قبل  من  �ملتكررة  و�لنتهاكات 

عليه  �هلل  �سلى  و�ملر�سلني  �لأنبياء  خامت  وم�سرى  �لقبلتني  لأوىل 

و�سلم.

�لإ�سر�ئيلية  �مل�ستوطنات  لبناء  حد  بو�سع  �ملجل�س  طالب  كما 

و�إز�لة ما �أن�سئ منها، موؤكدً� �أن تلك �مل�ستوطنات من �أ�سد �لق�سايا 

�لدويل  �ملجتمع  ومنا�سدً�  �ملنطقة،  يف  �ل�سالم  عملية  على  خطرً� 

حلماية  �ل�سرورية  �لتد�بري  و�تخاذ  مب�سوؤولياته  �ل�سطالع 

�لتي  �لإ�سر�ئيلية  �لعدو�نية  �لإجر�ء�ت  من  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

تعد ��ستفز�زً� مل�ساعر �مل�سلمني و�لعرب كافة.

�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  بقر�ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  ورح��ب 

على  مر�قبة  دول��ة  ب�سفتها  فل�سطني  دول��ة  علم  رف��ع  �عتماد 

�إجنازً�  نيويورك وجنيف وفيينا، وعده  �ملتحدة يف  �لأمم  مقر�ت 

على  فل�سطني  دولة  ح�سول  باجتاه  �إ�سافية  وخطوة  دبلوما�سياً 

�لع�سوية �لكاملة يف �لأمم �ملتحدة.

و��ستعر�س جمل�س �لوزر�ء �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �أعمال �لدورة 

�لر�بعة و�لأربعني بعد �ملائة ملجل�س جامعة �لدول �لعربية، وما 

�لق�سايا  خمتلف  جتاه  �لعربية  للدول  ثابتة  مو�قف  من  ت�سمنته 

�لتي تهم �لأمة �لعربية.

�لوزر�ء  جمل�س  �أن  �لطريفي،  زيد  بن  عادل  �لدكتور  معايل  و�أفاد 

�طلع على �ملو�سوعات �ملدرجة على جدول �أعمال جل�سته، ومن 

بينها مو�سوعات ��سرتك جمل�س �ل�سورى يف در��ستها، وقد �نتهى 

�ملجل�س �إىل ما يلي:

الترخيص لبنك قطر
قطر  لبنك  �لرتخي�س  على  �ملو�فقة  �ل��وزر�ء  جمل�س  قرر  �أوًل: 

�أن يلتزم �لبنك يف مز�ولته  �لوطني بفتح فرع له يف �ململكة، على 

�لأعمال �مل�سرفية بالأنظمة و�للو�ئح و�لتعليمات �ملعمول بها يف 

�لبنك  مع  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  تن�سق  و�أن  �ململكة، 

ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك.

تنظيم خدمات المعتمرين
ثانياً: قرر جمل�س �لوزر�ء �عتبار �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها وز�رة 

�حلج ل�سبط �إجر�ء�ت منح تر�خي�س �سركات وموؤ�س�سات �لعمرة 

يف  م�ساندة  خدمات  قدمت  �لتي  �ل�سركات  وتر�خي�س  وجتديدها 

و�لإ�سكان  �لإلكرتونية  و�خلدمات  و�لتوديع  �ل�ستقبال  جمال 

�لنبوي  �مل�سجد  �ملعتمرين وزو�ر  لتنظيم خدمات  مكملًة ومنفذًة 

�ل�سريف �لقادمني من خارج �ململكة ولئحته �لتنفيذية.

مجلس الضمان الصحي
بن  عبد�هلل  �لدكتور  تعيني  على  �ل���وزر�ء  جمل�س  و�ف��ق  ثالثاً: 

�لتعاوين،  �ل�سحي  �ل�سمان  جمل�س  يف  ع�سوً�  �ل�سريف  �إبر�هيم 

ممثاًل عن وز�رة �ل�سحة.

مذكرة تعاون مع الجزائر
ر�بعاً: بعد �لطالع على ما رفعه معايل وزير �لت�سالت وتقنية 

�ملعلومات، وبعد �لنظر يف قر�ر جمل�س �ل�سورى رقم )86/ 45( 

على  �ملو�فقة  �ل��وزر�ء  جمل�س  قرر  1436ه���،   /8  /21 وتاريخ 

مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال �لت�سالت وتقنية �ملعلومات بني 

هيئة �لت�سالت وتقنية �ملعلومات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

يف  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  و�مل��و����س��الت  �لربيد  �سبط  و�سلطة 

مدينة  يف  �ملوقعة  �ل�سعبية،  �لدميقر�طية  �جلز�ئرية  �جلمهورية 

)�لريا�س( بتاريخ 11/ 2/ 1436ه�.

وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.

تطبيق عقوبات
ع�سو  �لدولة  وزي��ر  معايل  رفعه  ما  على  �لط��الع  بعد  خام�ساً: 

قر�ر  يف  �لنظر  وبعد  �ل�سورى،  جمل�س  ل�سوؤون  �ل��وزر�ء  جمل�س 

قرر  1436ه���،   /8  /1 وتاريخ   )40/79( رقم  �ل�سورى  جمل�س 

جمل�س �لوزر�ء �ملو�فقة على تطبيق �لعقوبات �ملن�سو�س عليها 

باملر�سوم  �ل�سادر  �ل�سعودية،  �لعربية  للمملكة  �لعلم  نظام  يف 

�مللكي رقم )م/ 3( وتاريخ 10/ 2/ 1393ه�، عند �لتعر�س لعلم 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.

تعيينات
�ساد�ساً: و�فق جمل�س �لوزر�ء على تعيينات باملرتبتني �خلام�سة 

ع�سرة و�لر�بعة ع�سرة، وذلك على �لنحو �لتايل:

1� تعيني فوزي بن عليان بن مفرح �ل�سعود على وظيفة )م�ست�سار 

م�ساريع( باملرتبة �خلام�سة ع�سرة بال�سندوق �ل�سعودي للتنمية.

وظيفة  على  �حلميد�ن،  عبد�هلل  بن  عبد�هلل  بن  م�ساعد  تعيني   �2

�لقت�ساد  بوز�رة  ع�سرة  �خلام�سة  باملرتبة  �قت�سادي(  )خبري 

و�لتخطيط.

3� تعيني �ملهند�س عبد�لعزيز بن حممد بن عبد�هلل �لعبد �جلبار، 

ع�سرة  �خلام�سة  باملرتبة  �لنقل(  ل�سوؤون  )م�ست�سار  وظيفة  على 

بوز�رة �لنقل.

على  �ل�سنتلي،  عثمان  بن  حممد  بن  �إبر�هيم  �ملهند�س  تعيني   �4

وظيفة )مدير عام �إد�رة �لطرق و�لنقل مبنطقة �لريا�س( باملرتبة 

�لر�بعة ع�سرة بوز�رة �لنقل.

5� تعيني �ملهند�س عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لهدلق، 

على وظيفة )رئي�س بلدية حمافظة ينبع( باملرتبة �لر�بعة ع�سرة 

بوز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية.

6� تعيني �سباب بن نا�سر بن عليان �ل�سبيعي، على وظيفة )مدير 

�ل�سوؤون  �لر�بعة ع�سرة بوز�رة  �لقانونية( باملرتبة  عام �لإد�رة 

�لبلدية و�لقروية.

7� تعيني حممد بن �إبر�هيم بن عيد �لعلي، على وظيفة )مدير عام 

بوز�رة  ع�سرة  �لر�بعة  باملرتبة  ع�سري(  مبنطقة  �ل��وز�رة  فرع 

�خلدمة �ملدنية.

تقارير سنوية
�خلدمة  ل��وز�رة  �سنوية  تقارير  على  �ل���وزر�ء  جمل�س  و�طلع 

�ملدنية، و�سندوق �لتنمية �لعقارية، و�ملوؤ�س�سة �لعامة ل�سو�مع 

وقد  1435ه���(،   /1434( �ملايل  للعام  �لدقيق،  ومطاحن  �لغالل 

�أحاط �ملجل�س علماً مبا جاء فيها ووجه حيالها مبا ر�آه.

يف جل�سة جمل�س الوزراء

املليك يوجه جميع القطاعات بخدمة امل�سابني يف حادث �سقوط اإحدى الرافعات يف احلرم وم�ساعدتهم 

لأداء منا�سك احلج

المملكة ستظل دائما في مقدمة الدول الداعمة 
للشعب السوري

مجلس الوزراء يستعرض خطط واستعدادات 
القطاعات الحكومية واألهلية للحج
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أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن  آل سعود

يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ -١٩2٤م

المشرف العام
د. عادل بن زيد الطريفي

وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

الجمعة  5  ذو الحجـة 1436 هـ      18 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4584          

خادم احلرمني ال�سريفني ي�سل اإىل جدة قادما من املغرب
جدة - واس

و�سل بحفظ �هلل ورعايته خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 

1436ه�  �لقعدة  ذو   26 يوم  م�ساء  جدة  �إىل  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز 

�ملتحدة  للوليات  ر�سمية  زيارة  بعد  2015م،  �سبتمرب   10 �ملو�فق 

�إجازة  يف  �ململكة  خارج  �أي��ام  عدة  �هلل،  �أي��ده  وق�سائه  �لأمريكية، 

خا�سة. 

ولدى و�سول خادم �حلرمني �ل�سريفني، مطار �مللك عبد�لعزيز �لدويل 

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لطائرة،  باب  عند  ��ستقباله  يف  كان 

خالد �لفي�سل بن عبد�لعزيز م�ست�سار خادم �حلرمني �ل�سريفني �أمري 

منطقة مكة �ملكرمة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان 

�لوطني،  و�ل��رت�ث  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  عبد�لعزيز  بن 

ويل  عبد�لعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، و�ساحب �ل�سمو 

�مللكي �لأمري م�سعل بن ماجد بن عبد�لعزيز حمافظ جدة، و�ساحب 

منطقة  �أمري  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

�ملدينة �ملنورة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سعود بن �سلمان بن 

عبد�لعزيز. 

�ل�سمو  �ساحب  �مللكية  �ل�سالة  يف  �هلل،  رعاه  ��ستقباله  يف  كان  كما 

في�سل  �لأمري  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�هلل،  بن  تركي  بن  في�سل  �لأمري 

عبد�هلل  �لأمري  �ل�سمو  و�ساحب  تركي،  بن  عبد�لعزيز  بن  تركي  بن 

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  تركي،  بن  عبد�لعزيز  بن  تركي  بن 

بن  بندر  �لأم��ري  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  خالد  بن  عبد�هلل 

حممد،  بن  عبد�هلل  بن  فهد  �لأم��ري  �ل�سمو  و�ساحب  خالد،  بن  فهد 

�أمري  عبد�لعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

منطقة �لريا�س، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خالد بن �سلطان بن 

حممد،  بن  عبد�هلل  بن  في�سل  �لأم��ري  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز، 

�أمري  عبد�لعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

بن  عبد�هلل  بن  خالد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  تبوك،  منطقة 

بن  من�سور  �لدكتور  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز، 

م�ست�سار  �لوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزير  عبد�لعزيز  بن  متعب 

بن  �لأمري متعب  �مللكي  �ل�سمو  �ل�سريفني، و�ساحب  خادم �حلرمني 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز وزير �حلر�س �لوطني، و�ساحب �ل�سمو �لأمري 

�لأمري فهد بن عبد�هلل بن  �ل�سمو  حممد بن فهد بن حممد، و�ساحب 

م�ساعد، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن خالد بن عبد�لعزيز 

�أمري منطقة ع�سري، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن عبد�هلل 

�لفي�سل، و�ساحب �ل�سمو �لأمري تركي بن عبد�هلل بن حممد م�ست�سار 

�ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن  �ل�سريفني، و�ساحب  خادم �حلرمني 

ثامر بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سطام بن �سعود 

بن  نايف  بن  �سعود  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن 

عبد�هلل  �لأمري  �ل�سمو  و�ساحب  �ل�سرقية،  �ملنطقة  �أمري  عبد�لعزيز 

عبد�هلل  بن  تركي  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  حممد،  بن  فهد  بن 

بن  بن  عبد�هلل  بن  م�سعل  �لدكتور  �لأمري  �ل�سمو  و�ساحب  �لفي�سل، 

و�ساحب  �ل�سمالية،  �حل��دود  منطقة  �أم��ري  م�ساعد  بن  عبد�لعزيز 

�ل�سمو �لأمري �لدكتور �سعود بن �سلمان بن حممد، و�ساحب �ل�سمو 

�مللكي �لأمري نهار بن �سعود بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

�مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  �سلطان  بن  في�سل  �لأم��ري 

�لأمري �لدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد�لعزيز �أمري منطقة 

�لق�سيم، و�ساحب �ل�سمو �لأمري خالد بن في�سل بن تركي، و�ساحب 

و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  بندر  بن  عبد�لعزيز  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

�ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  بدر  بن  طالل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

�مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  حممد،  بن  �سلمان  بن  بندر  �لدكتور  �لأمري 

خادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز  بن  �سطام  بن  عبد�لعزيز  �لدكتور  �لأمري 

و�أ�سحاب  �لأم��ر�ء،  �مللكي  �ل�سمو  و�أ�سحاب  �ل�سريفني،  �حلرمني 

�ملعايل �لوزر�ء، وكبار �مل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني. 

�ل�سمو  �ل�سريفني، كل من �ساحب  وقد و�سل مبعية خادم �حلرمني 

�مللكي �لأمري طالل بن �سعود بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

�ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  �سعود  بن  ح�سام  �لدكتور  �لأمري 

�مللكي �لأمري حممد بن عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو 

�مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن �سعود بن نايف بن عبد�لعزيز، و�ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري �أحمد بن فهد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، و�ساحب 

يف  و�سل  كما  عبد�لعزيز.  بن  �سلمان  بن  ر�كان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

بن عبد�لعزيز  �إبر�هيم  �لدكتور  �ملالية  �هلل، معايل وزير  �أيده  معيته 

زيد  بن  ع��ادل  �لدكتور  و�لإع���الم  �لثقافة  وزي��ر  ومعايل  �لع�ساف، 

�سالح  بن  خالد  �لأ�ستاذ  �مللكية  �ملر��سم  رئي�س  ومعايل  �لطريفي، 

�ل�سريفني  �حلرمني  خلادم  �خلا�سة  �ل�سوؤون  رئي�س  ومعايل  �لعباد، 

�لأ�ستاذ حازم بن م�سطفى زقزوق، ومعايل نائب �ل�سكرتري �خلا�س 

لل�سوؤون  �مللكي  �لديو�ن  رئي�س  م�ساعد  �ل�سريفني  �حلرمني  خلادم 

رئي�س  نائب  ومعايل  �لع�سكر،  عبد�هلل  بن  فهد  �لأ�ستاذ  �لتنفيذية 

رئي�س  ومعايل  �لعقال،  علي  بن  عقال  �لأ�ستاذ  �ملكلف  �مللكي  �لديو�ن 

�لعوهلي، ومعايل  �أول حمد بن حممد  �لفريق  �حلر�س �مللكي �ملكلف 

م�ساعد �ل�سكرتري �خلا�س خلادم �حلرمني �ل�سريفني �لأ�ستاذ متيم بن 

عبد�لعزيز �ل�سامل. 

طنجة  مدينة  غادر  قد  �هلل،  حفظه  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  وكان 

ود�عه  يف  وكان  نف�سه.  �ليوم  من  �سابق  وقت  يف  �ملغربية،  باململكة 

رعاه �هلل، مبطار طنجة، معايل رئي�س جمل�س �لنو�ب �ملغربي ر�سيد 

و�لقائد  يعقوبي،  حممد  وتطو�ن  طنجة  وو�يل  �لعلمي،  �لطالبي 

من  وع��دد  �مل��ر�ب��ط،  حممد  بطنجة  �لع�سكرية  للحامية  �ملنتدب 

�أيده �هلل، �ساحب  �مل�سوؤولني يف �ململكة �ملغربية. كما كان يف ود�عه 

�ل�سمو �لأمري خالد بن فهد بن خالد، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  �سعود  بن  من�سور 

�سعود بن فهد بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري تركي بن 

�سلمان بن عبد�لعزيز، و�سفري خادم �حلرمني �ل�سريفني لدى �ململكة 

�ملغربية �لدكتور عبد�لرحمن بن حممد �جلديع، و�مللحق �لع�سكري 

�ل�سعودية  �ل�سفارة  �لعايد، و�أع�ساء  �لعقيد ركن نبيل  لدى �ملغرب 

باملغرب. 

حفظ �هلل خادم �حلرمني �ل�سريفني يف �سفره و�إقامته.

جدة - واس
عبد�لعزيز ب��ن  �سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �ط��ل��ع 

1436ه�  26 ذو �لقعدة  حفظه �هلل، لدى و�سوله ليلة يوم �خلمي�س 

يف  �لدويل  عبد�لعزيز  �مللك  مطار  �إىل  2015م،  �سبتمرب   10 �ملو�فق 

جدة، على منوذج �لطائرة �لتي �كت�ست ب�سور فوتوغر�فية للحرمني 

�ل�سريفني و�أبرز �ملعامل �لإ�سالمية و�حل�سارية و�ل�سياحية للمملكة، 

وتبنت  �لوطني  و�ل��رت�ث  �ل�سياحة  هيئة  �أطلقتها  مبادرة  �سمن 

خادم  ب��ارك  وقد  �ل�سعودية.  �لعربية  �جلوية  �خلطوط  تنفيذها 

�حلرمني �ل�سريفني حفظه �هلل، �ملبادرة �لتي ح�سر �إطالقها �ساحب 

خادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز  بن  �لفي�سل  خالد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

�حلرمني �ل�سريفني �أمري منطقة مكة �ملكرمة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

و�لرت�ث  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �سلمان  بن  �سلطان  �لأمري 

�لوطني، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز،

و�ساحب  �لد�خلية،  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل 

جدة،  حمافظ  عبد�لعزيز  بن  ماجد  بن  م�سعل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

و�أ�سحاب �ل�سمو �لأمر�ء.

خادم احلرمني ال�سريفني يطلع على منوذج الطائرة املزينة 
ب�سور احلرمني واملعامل احل�سارية وال�سياحية باململكة 

ً
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.. وي�ستعر�سان العالقات الثنائية بني البلدين
جدة - واس

�سعود �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  عقد 

حفظه �هلل، يف ق�سر �ل�سالم بجدة يوم �ل�سبت 28 ذو �لقعدة 1436ه� �ملو�فق 

جوكو  �لرئي�س  فخامة  مع  ر�سمية  مباحثات  جل�سة  2015م،  دي�سمرب   12

ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا. 

جمهورية  رئي�س  فخامة  �ل�سريفني،  �حلرمني  خادم  قلد  �جلل�سة  بد�ية  ويف 

“قالدة �مللك عبد�لعزيز”، �لتي تعد �أعلى �لأو�سمة �ل�سعودية،  �إندوني�سيا 

خادم  ورحب  و�ل�سديقة.  �ل�سقيقة  �لعامل  دول  وزعماء  قادة  لكبار  ومتنح 

�ململكة،  �لإقامة يف  له وملر�فقيه طيب  �ل�سريفني بفخامته، متمنياً  �حلرمني 

�حلرمني  خ��ادم  ولقائه  �ململكة  ب��زي��ارة  �سعادته  عن  فخامته  عرب  فيما 

ح�سن  من  �ململكة  يف  ومر�فقوه  وجده  ما  على  �سكره  عن  معرباً  �ل�سريفني، 

��ستقبال وكرم �سيافة. بعد ذلك جرى خالل �جلل�سة ��ستعر��س �لعالقات 

�لثنائية بني �لبلدين و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف �ملجالت، �إىل جانب 

بحث م�ستجد�ت �لأو�ساع على �ل�ساحات �لإ�سالمية و�لإقليمية و�لدولية.

بن  �لفي�سل  خالد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �ملباحثات  جل�سة  ح�سر 

�ملكرمة،  مكة  منطقة  �أمري  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز 

ومعايل وزير �ملالية �لدكتور �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لع�ساف، ومعايل وزير 

�لدولة ع�سو جمل�س �لوزر�ء �لأ�ستاذ حممد بن عبد�مللك �آل �ل�سيخ �لوزير 

�لطريفي،  زيد  بن  عادل  �لدكتور  و�لإع��الم  �لثقافة  وزير  ومعايل  �ملر�فق، 

وزير  ومعايل  �جلبري،  �أحمد  بن  ع��ادل  �لأ�ستاذ  �خلارجية  وزي��ر  ومعايل 

خالد  �لأ�ستاذ  �ملكلف  �مللكي  �لديو�ن  رئي�س  �لوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة 

�إندوني�سيا  �ل�سريفني لدى  �لعي�سى، و�سفري خادم �حلرمني  بن عبد�لرحمن 

م�سطفى �ملبارك.

لل�سوؤون  �ملن�سق  �ل��وزي��ر  معايل  �لإندوني�سي  �جلانب  من  ح�سرها  كما 

�لقت�سادية د�رمني نا�سوتيون، ومعايل وزيرة �خلارجية ريتنو مار�سودي، 

توما�س  �لتجارة  وزي��ر  ومعايل  �سعيد،  �سودرمان  �لطاقة  وزي��ر  ومعايل 

�سكرتري  ومعايل  جليل،  �سفيان  للتخطيط  �لدولة  وزير  ومعايل  ليمبونغ، 

جمل�س �لوزر�ء بر�مونو �نو�نغ، ومعايل رئي�س هيئة �ل�ستثمار �لإندوني�سية 

�ل�سرق  �إىل  �لرئي�س  لفخامة  �خلا�س  �ملبعوث  ومعايل  �سيبار�ين،  فرنكي 

�لأو�سط �لدكتور علوي �سهاب.

جدة - واس
و�سل فخامة �لرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية 

�إندوني�سيا م�ساء يوم �جلمعة 27 ذو �لقعدة 1436ه� 

زي��ارة  يف  ج��دة،  �إىل  2015م،  �سبتمرب   11 �مل��و�ف��ق 

ر�سمية للمملكة. 

�ل��دويل،  عبد�لعزيز  �مللك  مبطار  ��ستقباله  يف  وك��ان 

عبد�لعزيز بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم 

�آل �سعود حفظه �هلل.

كما كان يف ��ستقبال رئي�س �إندوني�سيا، �ساحب �ل�سمو 

م�ست�سار  عبد�لعزيز  بن  �لفي�سل  خالد  �لأمري  �مللكي 

�ملكرمة،  مكة  منطقة  �أمري  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم 

بن  نايف  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز، 

حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �لد�خلية،  وزير 

بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين 

رئي�س  ومعايل  �لدفاع،  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س  لرئي�س 

�ملر��سم �مللكية �لأ�ستاذ خالد بن �سالح �لعباد، ومعايل 

حممد  �لأ�ستاذ  �ل��وزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزي��ر 

�أمني  ومعايل  �ملر�فق،  �لوزير  �ل�سيخ  �آل  عبد�مللك  بن 

حمافظة جدة �لدكتور هاين �أبو ر��س.

�سالة  يف  �لإندوني�سي،  �لرئي�س  ��ستقبال  يف  كان  كما 

�لدكتور  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لت�سريفات 

ع�سو  �لدولة  وزير  عبد�لعزيز  بن  متعب  بن  من�سور 

�ل�سريفني،  �حلرمني  خادم  م�ست�سار  �ل��وزر�ء  جمل�س 

عبد�هلل  ب��ن  متعب  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

و�ساحب  �لوطني،  �حل��ر���س  وزي��ر  عبد�لعزيز  ب��ن 

عبد�لعزيز  بن  ماجد  بن  م�سعل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

�لدكتور  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  حمافظ جدة، و�ساحب 

خادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز  بن  �سطام  بن  عبد�لعزيز 

�حلرمني �ل�سريفني، و�أ�سحاب �ملعايل �لوزر�ء، وكبار 

�ل�سفارة  و�أع�ساء  وع�سكريني،  مدنيني  من  �مل�سوؤولني 

�لإندوني�سية لدى �ململكة.

4
مبطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل الرئي�س الإندوني�سي

األخبــــــار

.. ويقيم ماأدبة غداء اإحتفاء برئي�س اإندوني�سيا
جدة - واس

��ستقبل خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

�ل�سبت  ي��وم  بجدة  �ل�سالم  ق�سر  يف  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل 

28 ذو �لقعدة 1436ه� �ملو�فق 12 �سبتمرب 2015م، فخامة 

�لرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا. 

مر��سم  �إندوني�سيا،  جمهورية  رئي�س  لفخامة  �أجريت  وقد 

للبلدين،  �لوطنيان  �ل�سالمان  عزف  حيث  ر�سمية،  ��ستقبال 

فخامته  �سافح  ذل��ك  بعد  �ل�سرف،  حر�س  ��ستعر�س  ث��م 

�أ�سحاب �ل�سمو �لأمر�ء، و�أ�سحاب �ملعايل �لوزر�ء، و�أع�ساء 

�حلرمني  خادم  �سافح  كما  باململكة.  �لإندوني�سية  �ل�سفارة 

�لرئي�س  لفخامة  �ملر�فق  �لر�سمي  �لوفد  �هلل،  �أيده  �ل�سريفني 

�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  �سحب  ثم  �لإندوني�سي. 

جوكو  �لرئي�س  فخامة  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان 

�ل�ستقبال  �سالة  �إىل  �إندوني�سيا،  جمهورية  رئي�س  ويدودو 

�أ�سحاب  فخامته  �سافح  حيث  �مللكي،  بالديو�ن  �لرئي�سية 

�ل�سمو �لأمر�ء، و�أ�سحاب �ملعايل �لوزر�ء، وكبار �مل�سوؤولني.

وقد �أقام خادم �حلرمني �ل�سريفني ماأدبة غد�ء �حتفاء بفخامة 

رئي�س جمهورية �إندوني�سيا.

ح�سر �ل�ستقبال وماأدبة �لغد�ء �ساحب �ل�سمو �لأمري عبد�هلل 

�مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  تركي،  بن  عبد�لعزيز  بن  تركي  بن 

�لأمري خالد �لفي�سل بن عبد�لعزيز م�ست�سار خادم �حلرمني 

�لأمري  �ل�سمو  �ملكرمة، و�ساحب  �أمري منطقة مكة  �ل�سريفني 

�لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  حممد،  بن  فهد  بن  حممد 

�لدكتور من�سور بن متعب بن عبد�لعزيز وزير �لدولة ع�سو 

جمل�س �لوزر�ء م�ست�سار خادم �حلرمني �ل�سريفني، و�ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن ثامر بن عبد�لعزيز، و�ساحب 

عبد�لعزيز،  ب��ن  �سعود  ب��ن  �سطام  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو 

�لفي�سل،  �لعبد�هلل  تركي  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري م�سعل بن ماجد بن عبد�لعزيز 

حمافظ جدة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري نهار بن �سعود 

�ل�سمو �لأمري تركي بن عبد�هلل بن  بن عبد�لعزيز، و�ساحب 

م�ساعد، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن �سلمان بن 

�ل�سمو  و�ساحب  �ملنورة،  �ملدينة  منطقة  �أمري  عبد�لعزيز 

�مللكي �لأمري في�سل بن خالد بن �سلطان �مل�ست�سار بالديو�ن 

�لعبد�هلل  في�سل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �مللكي، 

�لفي�سل، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن عبد�لرحمن 

بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن 

نو�ف بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل 

بن نو�ف بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري فهد 

بن نايف بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �أحمد 

بن فهد بن �سلمان، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سعود بن 

وكبار  �ل��وزر�ء،  �ملعايل  و�أ�سحاب  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان 

�مل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني.

الجمعة  5 ذو الحجـة 1436 هـ      18 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4584             
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`g1436-11-9 ïjQÉJh (470) ºbQ QGôb

`g1436-11-9 ïjQÉJh (471) ºbQ QGôb

`g1436-11-9 ïjQÉJh (472) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 34596 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜÉ£N ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-7-23 ïjQÉJh

 ¢ù«FQ ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ÊÉãdG ÖFÉædG ó¡©dG ‹h ‹h

 9490-1-1 ºbQ ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG IQGOEG ¢ù∏›

 ïjQÉJh 13293-1-1 ºbQ √ƒª°S á«bôHh , `g1436-5-7 ïjQÉJh

 øe AÉ°†YCG áKÓK í«°TôJ ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏W ¿CÉ°T ‘ , `g1436-6-20

 äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG IQGOEG ¢ù∏› ‘ ¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP

 ïjQÉJh 48495 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸGh .ájôµ°ù©dG

 19930-1-1 ºbQ  √ƒª°S ÜÉ£N ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-10-1

.´ƒ°VƒŸG ¿CÉ°T ‘ `g1436-9-6 ïjQÉJh

  AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (24) IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1414-3-3 ïjQÉJh (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG

 áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG º«¶æJ øe (á°ùeÉÿG) IOÉŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 (285) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG , ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d

. `g1434-8-22 ïjQÉJh

 (1781) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-10-27 ïjQÉJh

:»∏j Ée Qô≤j

 ¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP øe kAÉ°†YCG ºgDhÉª°SCG á«JB’G Ú«©J : k’hCG

 (çÓK) IóŸ ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG IQGOEG ¢ù∏› ‘

:QGô≤dG Gòg PÉØf ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG , äGƒæ°S

.ï«°ûdG ∫BG ∂∏ŸGóÑY øH óª /PÉà°SC’G ‹É©e -1

.Ö«£ÿG π«≤Y øH óªMCG/PÉà°SC’G ‹É©e -2

.πeGõdG ˆGóÑY øH øªMôdGóÑY/QƒàcódG -3

 á°ù°SDƒŸG º«¶æJ øe (á°ùeÉÿG) IOÉŸG ájÉ¡f ¤EG ºµM áaÉ°VEG :kÉ«fÉK

 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG , ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG

:¬°üfh , `g1434-8-22 ïjQÉJh (285)

 IQGRh »Hƒ°ùæe øe ÚæKG RhÉéàj ’ OóY áaÉ°VEG ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôdh{

 á°ùeÉÿG øY Éª¡æe πc áÑJôe π≤J ’CG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ¤EG ´ÉaódG

.zÉ¡dOÉ©j Ée hCG Iô°ûY

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 5464 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

  ºbQ ´ÉaódG IQGRh ÜÉ£N ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-2-6 ïjQÉJh

 IQGRƒdG Ö∏W øª°†àŸG , `g1436-1-19 ïjQÉJh 1448-1-1

 IQGRƒdG ≥aGôeh äBÉ°ûæe ≈∏Y áeÉ©dG ≥aGôŸG ájÉªM ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

.≥aGôŸG √òg á«°Uƒ°üNh á©«ÑW ™e ≥Øàj …òdG Qó≤dÉH

 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , áeÉ©dG ≥aGôŸG ájÉªM ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 Ωƒ°SôŸÉH ∫ó©ŸGh , `g1405-12-20 ïjQÉJh (62/Ω) ºbQ »µ∏ŸG

. `g1428-6-5 ïjQÉJh (54/Ω) ºbQ »µ∏ŸG

  `g1436-3-23 ïjQÉJh (181) ºbQ øjô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 AGÈÿG áÄ«g ‘ øjó©ŸG , `g1436-10-28 ïjQÉJh (692) ºbQh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ

 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-11-1 ïjQÉJh (1832)

Qô≤j

 ∫ƒ``«`°ùdG ∞jô```°üJ äGƒ`æbh ájô`°üÑdG ±É`«dC’G π``HÉ`«c ¿ƒ``µJ

 √É````«`ŸG äÉfGõ```Nh É```¡JGójó```“h AÉHô```¡µdG äGódƒ``eh

 hCG É¡µ∏ªàJ hCG É`¡Ä°ûæJ hCG É¡JCÉ°ûfCG »`àdG - ¥ô`£dGh É`¡JGójó`“h

  ádhó∏d áeÉ©dG ≥aGôŸG øe - á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe …CG É¡H ™ØàæJ

 ájÉªM ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á∏°üdG äGP ΩÉµMC’G É¡fCÉ°T ‘ ≥Ñ£Jh

.áeÉ©dG ≥aGôŸG

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ïjQÉJh 2954 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 IhÌdGh ∫hÎÑdG ôjRh ‹É©e »à«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1435-1-22

 ‘ ÚàNQDƒŸG 1434-1732-01 ºbQh 1434-1733-01 ºbQ á«fó©ŸG

 á«µ∏ŸG áÄ«¡dG ¤EG ó¡©j ¿CG ≈∏Y á≤aGƒŸG ¬«dÉ©e Ö∏W ¿CÉ°T ‘ , `g1434-5-14

  ˆGóÑY ∂∏ŸG ´hô°ûe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh IQGOEGh ò«ØæJh º«ª°üJ ™Ñæjh π«Ñé∏d

.∫Éª°ûdG óYh áæjóe ôjƒ£àd

.`g1433-3-28 ïjQÉJh (87) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 IôcòŸGh , `g1436-7-15 ïjQÉJh (388) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ øjó©ŸG ,`g1436-10-28 ïjQÉJh (690) ºbQ

.AGQRƒdG

 (1840) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-11-2 ïjQÉJh

Qô≤j

 (87) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb øe (kÉ°ùeÉN) óæÑdG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG

 :‹ÉàdG ¢üædÉH ¿ƒµ«d . `g1433-3-28 ïjQÉJh

 (87) ºbQ QGô≤dG øe (kÉ©HGQ)h (kÉãdÉK) øjóæÑdG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e :kÉ°ùeÉN

:á«JB’G á«ª«¶æàdG äÉÑ«JÎdG òîàJ , `g1433-3-28 ïjQÉJh

 á∏MôŸG ò«ØæJ (¿OÉ©e) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øjó©àdG ácô°T ¤EG ó¡© oj-1-CG

 ∂∏ŸG ´hô°ûŸ ΩÉ©dG §£îŸG øe (Ü) á∏MôŸG øe ∫hC’G Aõ÷Gh (CG) ¤hC’G

 ´hô°ûe »°VGQCG ¥É£f êQÉN ™≤j É‡- ∫Éª°ûdG óYh áæjóe ôjƒ£àd ˆGóÑY

 ≈æÑdG ≈∏Y á∏ªà°ûŸG -¬H á£ÑJôŸG ™jQÉ°ûŸGh á«JÉØ°SƒØdG äÉYÉæ°ü∏d ¿OÉ©e

 ácô°ûdG òîàJh ,ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG ≥WÉæŸGh á«YÉªàL’G ≥aGôŸGh á«àëàdG

 ¿óª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ¤ƒàJh , Üƒ∏£ŸG πµ°ûdÉH ´hô°ûŸG ΩÉ«≤d Ωõ∏j Ée πc

 á«YÉæ°üdG á≤£æª∏d á«àëàdG ≈æÑdG ò«ØæJ (¿óe) á«æ≤àdG ≥WÉæeh á«YÉæ°üdG

 IhÌdGh ∫hÎÑdG IQGRh ÚHh É¡æ«H ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ºàj Ée Ö°ùëH ∂dPh

.á«fó©ŸG

 ™WÉ≤J ´hô°ûe ò«ØæJ (¿OÉ©e) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øjó©àdG ácô°T ¤EG ó¡©j -2

.QÉ£ŸG ≥jôWh ∫Éª°ûdG óYh áæjóe

 ∫Éªµà°SG (¿óe) á«æ≤àdG ≥WÉæeh á«YÉæ°üdG ¿óª∏d  ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ¤ƒàJ -3

 á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG  ∂dP ‘ ÉÃ ΩÉ©dG  É¡££ ≥ah áæjóŸG ∫ÉªYCG »bÉH ò«ØæJ

.á«æµ°ùdGh ájQÉéàdGh

 ºt∏°ùJ (¿óe) á«æ≤àdG ≥WÉæeh á«YÉæ°üdG ¿óª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ¤ƒàJ -Ü

 äÉYÉæ°ü∏d ¿OÉ©e ´hô°ûe »°VGQCG ¥É£f êQÉN ™≤j É‡ - á∏eÉc áæjóŸG

 ±Gô°TE’Gh  º«¶æàdG ∂dP ‘ ÉÃ  É¡àfÉ«°Uh É¡∏«¨°ûJh É¡JQGOE’ - á«JÉØ°SƒØdG

 º«eÉ°üàdGh äÉ££îŸG OÉªàYGh  áeRÓdG ¢ü«NGÎdG QGó°UEGh á©HÉàŸGh

 Ωõ∏j Ée πc PÉîJGh äÉYhô°ûŸG πªY äÉbÉ£f ™«ªéH á°UÉÿG äÉ°SGQódGh

 ,á«YÉæ°üdG  áæjóª∏d ¢ù«FQ π¨°ûeh Qƒ£ªc Üƒ∏£ŸG πµ°ûdÉH ´hô°ûŸG IQGOE’

 øe ∫hC’G Aõ÷Gh (CG) ¤hC’G á∏MôŸG ò«ØæàH (¿OÉ©e) ácô°T ΩÉ«b ∫ÓN ∂dPh

.(Ü) ¤hC’G á∏MôŸG

  ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dGh  á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdG IQGRh øe πªY ≥jôa πµ°ûj -ê

 øjó©àdG ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH (¿óe) á«æ≤àdG á≤WÉæeh á«YÉæ°üdG  ¿óª∏d

  ÉgôcP OQGƒdG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ¬àª¡e ¿ƒµJ (¿OÉ©e) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 Ée ò«ØæJ ¿Éª°†d `g1433-3-28 ïjQÉJh (87) ºbQ  AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ‘

.¬«a OQh

 - (Ü) ¤hC’G á∏MôŸG øe ∫hC’G Aõé∏d IQó≤ŸG  áeRÓdG  ≠dÉÑŸG óªà©J -O

 Aõ÷G Gòg ò«ØæJ πLCG øe (¿OÉ©e) ácô°ûd - (1) ºbQ ≥aôŸG ‘  áë°VƒŸG

 óªà©Jh,QÉ£ŸG ≥jôWh ∫Éª°ûdG óYh áæjóe ™WÉ≤J ´hô°ûe ò«ØæJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH

  áë°VƒŸG (Ü) ¤hC’G á∏MôŸG øe ÊÉãdG Aõé∏d  IQó≤ŸG áeRÓdG  ≠dÉÑŸG ∂dòc

 á«æ≤àdG ≥WÉæeh  á«YÉæ°üdG ¿óª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡∏d -(1) ºbQ ≥aôŸG ‘

 ¤hC’G á∏Môª∏d »æeõdG ∫hó÷G ≥ah ∂dPh , Aõ÷G Gòg ò«ØæJ πLCG øe (¿óe)

.(2) ºbQ ≥aôŸG ‘ í°VƒŸG (Ü)

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 IQGOEG ¢ù∏› ‘ ¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP øe AÉ°†YCG Ú«©J
äGƒæ°S (çÓK) IóŸ ájô`µ`°ù©dG äÉYÉ`æ°ü∏d á`eÉ©dG á`°ù°SDƒŸG

ádhó∏d áeÉ©dG ≥aGôŸG øe ¿ƒµJh ´ÉaódG IQGRh ≥aGôeh äBÉ°ûæe ≈∏Y áeÉ©dG ≥aGôŸG ájÉªM ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

`g1433-3-28 ïjQÉJh (87) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb øe (kÉ°ùeÉN) óæÑdG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG

`g1436-11-16 ïjQÉJh (492) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 39546 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

  ºbQ è◊G ôjRh ‹É©e ÜÉ£N ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-8-17 ïjQÉJh

 OGƒŸG πjó©J ¬«dÉ©e Ö∏W øª°†àŸG , `g1435-2-2 ïjQÉJh 690369

.πNGódG êÉéM áeóN ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dÉH á≤∏©àŸG á«eÉ¶ædG

 QOÉ``°üdG , πNGódG êÉ`éM á``eóN ΩÉ¶``f ≈`∏Y ´ÓW’G ó`©Hh

. `g1426-10-28 ïjQÉJh (58/Ω) º`bQ »`µ∏ŸG Ωƒ°Sôª``dÉH

 ‘ ó©ŸG , `g1435-6-2 ïjQÉJh (341) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g

 ï`jQÉ`Jh (36-70) º```bQ iQƒ``°ûdG ¢ù`∏› QGô``b ‘ ô`¶ædG ó``©Hh

. `g1436-7-16

 (1415) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-8-28 ïjQÉJh

Qô≤j

 ¤EG (Qôµe ¿hô°û©dGh á«fÉãdG IOÉŸG) IójóL IOÉe  áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG

 ïjQÉJh (58/Ω) ºbQ Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , πNGódG êÉéM áeóN ΩÉ¶f

 QOÉ°üdG QGô≤dG Úª°†J Rƒéj{:»JB’G ¢üædÉH , `g1426-10-28

 - (øjô°û©dGh á«fÉãdG)h (øjô°û©dG) ÚJOÉŸG ‘ IOQGƒdG - áHƒ≤©dÉH

 ‘ Qó°üJ á«∏ áØ«ë°U ‘ ∞dÉîŸG á≤Øf ≈∏Y ¬°üî∏e ô°ûf ≈∏Y ¢üædG

 √ô°ûf hCG , ¬d á≤£æe ÜôbCG »Øa áØ«ë°U ∑Éæg øµJ ⁄ ¿EÉa , ¬àeÉbEG ô≤e

 áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùëH ∂dPh , kÉ©e Éª¡H hCG , áÑ°SÉæe iôNCG á∏«°Sh …CG ‘

 ¬HÉ°ùàcG ó©H QGô≤dG ô°ûf ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , ÉgQÉKBGh É¡àeÉ°ùLh áÑµJôŸG

 áªµëŸG øe √ó«jCÉàH hCG , kÉeÉ¶f IQô≤ŸG IóŸG »°†Ã á«FÉ¡ædG áØ°üdG

.zá°üàîŸG

.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U , ∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

πNGódG êÉéM áeóN ΩÉ¶f ≈dEG (Qôµe ¿hô°û©dGh á«fÉãdG IOÉŸG) IójóL IOÉe áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG
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`g1436-11-16  ïjQÉJh (494) ºbQ QGôb

`g1436-11-16  ïjQÉJh (493) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1436-8-17 ïjQÉJh 39546 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 OGƒŸG πjó©J ¬«dÉ©e Ö∏W øª°†àŸG , `g1435-2-2 ïjQÉJh 690369  ºbQ è◊G ôjRh ‹É©e ÜÉ£N ≈∏Y

 ÚeOÉ≤dG ∞jô°ûdG …ƒÑædG óé°ùŸG QGhRh øjôªà©ŸG äÉeóN º«¶æJ ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dÉH á≤∏©àŸG á«eÉ¶ædG

.áµ∏ªŸG êQÉN øe

 ,áµ∏ªŸG êQÉN øe ÚeOÉ≤dG ∞jô°ûdG …ƒÑædG óé°ùŸG QGhRh øjôªà©ŸG äÉeóN º«¶æJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1420-6-10 ïjQÉJh (93) ºbQ  AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1435-6-2 ïjQÉJh (341) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.`g1436-7-16 ïjQÉJh (36-70) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-8-28 ïjQÉJh (1415) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

Qô≤j

 …ƒÑædG óé°ùŸG QGhRh øjôªà©ŸG äÉeóN º«¶æJ  øe (á©HÉ°ùdG) IOÉŸG ¤EG IójóL Iô≤a  áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG

. `g1420-6-10 ïjQÉJh (93) ºbQ  AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG ,áµ∏ªŸG êQÉN øe ÚeOÉ≤dG ∞jô°ûdG

 ‘ ∞dÉîŸG á≤Øf ≈∏Y ¬°üî∏e ô°ûf ≈∏Y ¢üædG  áHƒ≤©dÉH QOÉ°üdG QGô≤dG Úª°†J Rƒéj -4{ :»JB’G ¢üædÉH 

 á∏«°Sh …CG ‘ √ô°ûf hCG , ¬d á≤£æe ÜôbCG »Øa áØ«ë°U ∑Éæg øµJ ⁄ ¿EÉa , ¬àeÉbEG ô≤e ‘ Qó°üJ á«∏ áØ«ë°U

 ô°ûf ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , ÉgQÉKBGh É¡àeÉ°ùLh áÑµJôŸG áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùëH ∂dPh , kÉ©e Éª¡H hCG , áÑ°SÉæe iôNCG

.zá°üàîŸG áªµëŸG øe √ó«jCÉàH hCG , kÉeÉ¶f IQô≤ŸG IóŸG »°†Ã á«FÉ¡ædG áØ°üdG ¬HÉ°ùàcG ó©H QGô≤dG

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1436-8-17 ïjQÉJh 39546 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 OGƒŸG πjó©J ¬«dÉ©e Ö∏W øª°†àŸG , `g1435-2-2 ïjQÉJh 690369  ºbQ è◊G ôjRh ‹É©e ÜÉ£N ≈∏Y

.ºgOÓH ¤EG º¡JOÉYEGh áµ∏ªŸG ¤EG êÉé◊G π≤f ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dÉH á≤∏©àŸG á«eÉ¶ædG

 (58/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , ºgOÓH ¤EG º¡JOÉYEGh áµ∏ªŸG ¤EG êÉé◊G π≤f ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.`g1425-12-28 ïjQÉJh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1435-6-2 ïjQÉJh (341) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-7-16 ïjQÉJh (36-70) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-8-28 ïjQÉJh (1415) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

Qô≤j

 ¤EG º¡JOÉYEGh áµ∏ªŸG ¤EG êÉé◊G π≤f ΩÉ¶f ¤EG (Qôµe ¿hô°û©dG IOÉŸG) IójóL IOÉe  áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG

 Úª°†J Rƒéj{ :»JB’G ¢üædÉH ,`g1425-12-28 ïjQÉJh (58/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,  ºgOÓH

  ¬àeÉbEG ô≤e ‘ Qó°üJ á«∏ áØ«ë°U ‘ ∞dÉîŸG á≤Øf ≈∏Y ¬°üî∏e ô°ûf ≈∏Y ¢üædG  áHƒ≤©dÉH QOÉ°üdG QGô≤dG

 ∂dPh , kÉ©e Éª¡H hCG , áÑ°SÉæe iôNCG á∏«°Sh …CG ‘ √ô°ûf hCG , ¬d á≤£æe ÜôbCG »Øa áØ«ë°U ∑Éæg øµJ ⁄ ¿EÉa

 á«FÉ¡ædG áØ°üdG ¬HÉ°ùàcG ó©H QGô≤dG ô°ûf ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , ÉgQÉKBGh É¡àeÉ°ùLh áÑµJôŸG áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùëH

.zá°üàîŸG áªµëŸG øe √ó«jCÉàH hCG , kÉeÉ¶f IQô≤ŸG IóŸG »°†Ã

.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U , ∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 äÉeóN º«¶æJ øe (á©HÉ°ùdG) IOÉŸG ≈dEG IójóL Iô≤a áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG
á``µ∏ªŸG êQÉ`N ø`e ÚeOÉ`≤dG ∞jô`°ûdG …ƒ`ÑædG ó``é°ùŸG QGhRh øjô```ªà©ŸG

 (Qôµe ¿hô`°û©dG) Ió```jóL IOÉ``e á``aÉ°VEG ≈`∏Y á``≤aGƒŸG
ºgOÓH ≈dEG º¡JOÉYEGh áµ∏ªŸG ≈dEG êÉé◊G π≤f ΩÉ¶``f ≈`dEG

`g1436-11-17  ïjQÉJh 72/Ω  »µ∏e Ωƒ°Sôe
¤É©J ˆG ¿ƒ©H

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN º°SÉH

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e ÖFÉf Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óª øëf

. `g1436-10-9 ïjQÉàH (267/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G ≈∏Y kAÉæH

 ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y  kAÉæH

. `g1412-8-27

 ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1414-3-3

 ïjQÉàH  (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶`f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1412-8-27

. `g1436-7-16 ïjQÉàH (36-70) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-11-16 ïjQÉàH (493) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

 áµ∏ªŸG ¤EG êÉé◊G π≤f ΩÉ¶f ¤EG (Qôµe ¿hô°û©dG IOÉŸG) IójóL IOÉe  áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 :»JB’G ¢üædÉH ,`g1425-12-28 ïjQÉàH (58/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,ºgOÓH ¤EG º¡JOÉYEGh

 á«∏ áØ«ë°U ‘ ∞dÉîŸG á≤Øf ≈∏Y ¬°üî∏e ô°ûf ≈∏Y ¢üædG  áHƒ≤©dÉH QOÉ°üdG QGô≤dG Úª°†J Rƒéj{

 iôNCG á∏«°Sh …CG ‘ √ô°ûf hCG , ¬d á≤£æe ÜôbCG »Øa áØ«ë°U ∑Éæg øµJ ⁄ ¿EÉa , ¬àeÉbEG ô≤e ‘ Qó°üJ

 QGô≤dG ô°ûf ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , ÉgQÉKBGh É¡àeÉ°ùLh áÑµJôŸG áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùëH ∂dPh , kÉ©e Éª¡H hCG , áÑ°SÉæe

.zá°üàîŸG áªµëŸG øe √ó«jCÉàH hCG , kÉeÉ¶f IQô≤ŸG IóŸG »°†Ã á«FÉ¡ædG áØ°üdG ¬HÉ°ùàcG ó©H

 Éª«a πc - á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK

.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ - ¬ t°ü oîj

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óªfi

`g1436-11-16  ïjQÉJh (496)  ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1436-8-17 ïjQÉJh 39546 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 OGƒŸG πjó©J ¬«dÉ©e Ö∏W øª°†àŸG , `g1435-2-2 ïjQÉJh 690369  ºbQ è◊G ôjRh ‹É©e ÜÉ£N ≈∏Y

 ¿Éµ°SEG ∫É› ‘ πeÉ©àdG øe ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ™æŸ á«ª«¶æàdG áëFÓdG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dÉH á≤∏©àŸG á«eÉ¶ædG

.QGhõdGh øjôªà©ŸGh êÉé◊G

 øjôªà©ŸGh êÉé◊G ¿Éµ°SEG ∫É› ‘ πeÉ©àdG øe ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ™æŸ á«ª«¶æàdG áëFÓdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.É¡JÓjó©Jh , `g1426-12-23 ïjQÉJh (303) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG ,  QGhõdGh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1435-6-2 ïjQÉJh (341) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-7-16 ïjQÉJh (36-70) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-8-28 ïjQÉJh (1415) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

Qô≤j

 øe ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ™æŸ á«ª«¶æàdG áëFÓdG øe (Iô°TÉ©dG) IOÉŸG ¤EG IójóL Iô≤a  áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG

 ïjQÉJh (303) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG ,  QGhõdGh øjôªà©ŸGh êÉé◊G ¿Éµ°SEG ∫É› ‘ πeÉ©àdG

 ¬°üî∏e ô°ûf ≈∏Y ¢üædG  áHƒ≤©dÉH QOÉ°üdG QGô≤dG Úª°†J Rƒéj{ -`g:»JB’G ¢üædÉH , `g1426-12-23

 , ¬d á≤£æe ÜôbCG »Øa áØ«ë°U ∑Éæg øµJ ⁄ ¿EÉa , ¬àeÉbEG ô≤e ‘ Qó°üJ á«∏ áØ«ë°U ‘ ∞dÉîŸG á≤Øf ≈∏Y

 ÉgQÉKBGh É¡àeÉ°ùLh áÑµJôŸG áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùëH ∂dPh , kÉ©e Éª¡H hCG , áÑ°SÉæe iôNCG á∏«°Sh …CG ‘ √ô°ûf hCG

 áªµëŸG øe √ó«jCÉàH hCG , kÉeÉ¶f IQô≤ŸG IóŸG »°†Ã á«FÉ¡ædG áØ°üdG ¬HÉ°ùàcG ó©H QGô≤dG ô°ûf ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,

.zá°üàîŸG

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 á«ª«¶æàdG áëFÓdG øe (Iô°TÉ©dG) IOÉŸG ≈dEG IójóL Iô≤a  áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG
QGhõdGh øjô`ªà©ŸGh êÉ`é◊G ¿Éµ`°SEG ∫É`› ‘ π`eÉ©àdG ø`e ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ™æŸ
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`g1436-11-16  ïjQÉJh (497) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 πª©dG IQGRh á«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-4-28 ïjQÉJh 17562 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

.á«ª°SƒŸG äGÒ°TCÉàdG áëF’ á°SGQód á∏µ°ûŸG áæé∏dG ´ÉªàLG ô°† É¡d ≥aGôŸG , `g1433-10-22 ïjQÉJh  ´/4629/1/1  ºbQ

. `g1428-11-3 ïjQÉJh (88/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-4-20 ïjQÉJh (188) ºbQh `g1428-11-2 ïjQÉJh (325) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› …QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 (573) ºbQh `g1435-3-7 ïjQÉJh (164) ºbQh , `g1434-12-26 ïjQÉJh (710) ºbQ ô°VÉëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG, `g1435-4-6 ïjQÉJh (220) ºbQ IôcòŸGh `g1436-9-14 ïjQÉJh

.`g1436-3-21 ïjQÉJh (4-5) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-9-19 ïjQÉJh (1580) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:»∏j Ée Qô≤j

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH , á«ª°SƒŸGh áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G äGÒ°TCÉàd á«ª«¶æàdG áëFÓdG ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 âbDƒŸG πª©∏d ∫ƒNódG IÒ°TCÉàd º°SQh , ∫ÉjQ ∞dCG (1000) √QGó≤e »ª°SƒŸG πª©∏d ∫ƒNódG IÒ°TCÉàd º°SQ ¢Vôa :kÉ«fÉK

 (1000) √QGó≤e - É¡æe AõL hCG É¡°ùØf Ióª∏d - âbDƒŸG πª©∏d áeÉbE’G Ióe ójóªàd º°SQh , ∫ÉjQ ∞dCG (1000) √QGó≤e

.ádhó∏d áeÉ©dG áæjõÿG ‘ ´OƒJh , áµ∏ªŸG πNGO Ωƒ°SôdG ≈aƒà°ùJh , ∫ÉjQ ∞dCG

. `g1436-4-20 ïjQÉJh (188) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb øe (kÉ°ùeÉN) óæÑdG ¬H ≈°†b ÉÃ πª©dG QGôªà°SG :kÉãdÉK

.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U , QGô≤dG Gòg øe (kÉ«fÉK) óæÑdG ‘ OQh ÉÃ »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

á«ª°SƒŸGh áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G äGÒ°TCÉàd á«ª«¶æàdG áëFÓdG ≈∏Y á≤aGƒŸG

`g1436-11-17  ïjQÉJh (73/Ω)  »µ∏e Ωƒ°Sôe
¤É©J ˆG ¿ƒ©H

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN º°SÉH

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e ÖFÉf Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óª øëf

. `g1436-10-9 ïjQÉàH (267/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G ≈∏Y kAÉæH

 ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸGh (øjô°û©dG) IOÉŸG IOÉŸG ≈∏Y  kAÉæH

. `g1412-8-27 ïjQÉàH (90/CG)

. `g1414-3-3 ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1412-8-27 ïjQÉàH  (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶`f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1436-3-21 ïjQÉàH (4-5) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.`g1436-11-16 ïjQÉàH (497) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

 πª©∏d ∫ƒNódG IÒ°TCÉàd º°SQh , ∫ÉjQ ∞dCG (1000) √QGó≤e »ª°SƒŸG πª©∏d ∫ƒNódG IÒ°TCÉàd º°SQ ¢Vôa : k’hCG

 √QGó≤e - É¡æe AõL hCG É¡°ùØf Ióª∏d - âbDƒŸG πª©∏d áeÉbE’G Ióe ójóªàd º°SQh , ∫ÉjQ ∞dCG (1000) √QGó≤e âbDƒŸG

.ádhó∏d áeÉ©dG áæjõÿG ‘ ´OƒJh , áµ∏ªŸG πNGO Ωƒ°SôdG ≈aƒà°ùJh , ∫ÉjQ ∞dCG (1000)

 - ¬ t°ü oîj Éª«a πc - á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK

.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óªfi

âbDƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ : ∫hC’G π°üØdG

المادة ا�ولى:
 , áæ°S RhÉéàJ ’ IóŸ , äGôe Ió©d hCG IóMGh IôŸ áµ∏ªŸG ¤EG ∫ƒNó∏d Qó°üJ »àdG IÒ°TCÉàdG »g âbDƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ

.è◊G ∫ÉªYCG ¥É£f êQÉN Oó πª©dh

المادة الثانية:
.ÉgQhó°U ïjQÉJ øe áæ°S ∫ÓN âbDƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ øe IOÉØà°S’G á«MÓ°U ¿ƒµJ

المادة الثالثة:
 AÉ≤H Rƒéjh .ºFGO πªY IÒ°TCÉJ ¤EG πjƒëà∏d á∏HÉb ÒZ , ≈∏YCG kGóM ô¡°TCG áà°S âbDƒŸG πª©dG IÒ°TCÉàd áeÉbE’G Ióe -1

 hCG , IÒ°TCÉàdG √òg ÖLƒÃ áµ∏ªŸG ¤EG ∫hC’G ¬dƒNO ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S ó©H áµ∏ªŸG ‘ âbDƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ πeÉM

.Égójó“ ∫ÉM ‘ ∂dP øe áæ°S ó©H

 √òg ÖLƒÃ áµ∏ªŸG ¤EG ∫hC’G ¬dƒNO ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S ó©H áµ∏ªŸG ‘ âbDƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ πeÉM AÉ≤H Rƒéj ’ -2

. Égójó“ ∫ÉM ‘ ∂dP øe áæ°S ó©H hCG , IÒ°TCÉàdG

المادة الرابعة:
 ÖMÉ°U Ö∏W óæY hCG , ÉgQhó°U ïjQÉJ øe áæ°S ó©H áeóîà°ùŸG ÒZ âbDƒŸG πª©dG äGÒ°TCÉJ AÉ¨dEÉH πª©dG IQGRh Ωƒ≤J

.∂dP IÒ°TCÉàdG

»ª°SƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ :ÊÉãdG π°üØdG

المادة الخامسة:
 , è◊G º°SƒÃ ¢UÉN Oó πª©dh , áàbDƒe IóŸ áµ∏ªŸG ¤EG ∫ƒNó∏d Qó°üJ »àdG IÒ°TCÉàdG »g »ª°SƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ

.è◊ÉH É¡∏eÉ◊ ìô°üe ÒZh

المادة السادسة:
.¬∏LC’ äQó°U …òdG è◊G º°SƒŸ »ª°SƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ øe IOÉØà°S’G á«MÓ°U ¿ƒµJ -1

.ºFGO πªY IÒ°TCÉJ ¤EG É¡∏jƒ– hCG ,ójóªà∏d á∏HÉb ÒZ , ≈∏YCG kGóM ô¡°TCG á©HQCG »ª°SƒŸG πª©dG IÒ°TCÉàd áeÉbE’G Ióe -2

 º¡dƒNód Ωƒj ôNBG ¿ƒµjh , ∫Gƒ°T ô¡°T øe ∫hC’G Ωƒ«dG πÑb áµ∏ªŸG ¤EG »ª°SƒŸG πª©dG äGÒ°TCÉJ »∏eÉM ∫ƒNóH íª°ùj ’ -3

.Ωô ô¡°T ájÉ¡f áeÉbE’G Ióe RhÉéàJ ’ å«ëH , Ió©≤dG …P ô¡°T ájÉ¡f ƒg

 ∞«dÉµJ á¡LGƒŸ , πeÉY πc øY ∫ÉjQ ÉØdCG (2000) √QGó≤e πª©dG IQGRh ¤EG kÉæ«eCÉJ »ª°SƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ ÖdÉW Ωó≤j -4

.IÒ°TCÉàdG AÉ¨dEG hCG ,√ó∏H ¤EG πeÉ©dG IQOÉ¨e âÑãj ÉÃ πª©dG IQGRh äOhR GPEG ÚeCÉàdG Gòg ™LÎ°ùjh , √ó∏H ¤EG ¬JOÉYEG

المادة السابعة:
.ΩÉY πc øe áé◊G …P ô¡°T øe ∫hC’G Ωƒ«dG ‘ áeóîà°ùŸG ÒZ »ª°SƒŸG πª©dG äGÒ°TCÉJ AÉ¨dEÉH πª©dG IQGRh Ωƒ≤J

المادة الثامنة:
.ΩÉY πc øe ¿ÉÑ©°T ô¡°T ájÉ¡f πÑb ó«jCÉàdG øY ÆÓHE’G »ª°SƒŸG πª©dG äGÒ°TCÉàd ó«jCÉàdG É¡æe Qó°üj »àdG äÉ¡÷G ≈∏Y

المادة التاسعة:
.ΩÉY πc øe ∫Gƒ°T ájÉ¡f √É°übCG óYƒe ‘ á«LQÉÿG IQGRh ¤EG É¡«∏Y â≤aGh »àdG »ª°SƒŸG πª©dG äGÒ°TCÉJ ∫É°SQEÉH πª©dG IQGRh Ωƒ≤J

المادة العاشرة:
 øª°V êQÉÿG ‘ áµ∏ªŸG äÉ«∏ãªŸ - ó≤©dG ‘ôW øe ™bƒe - mπªY mó≤Y Ëó≤J ¬∏ãÁ øe hCG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y Öéj -1

.á«ª°SƒŸG ádÉª©∏d Ò°TCÉàdG Ö∏W äÉZƒ°ùe

 ‘ ájõ«∏‚C’G hCG , á«Hô©dG á¨∏dÉH »ª°SƒŸG πª©dG IÒ°TCÉJ ÖfÉéH (èë∏d á◊É°U ÒZ) :IQÉÑY äGQÉØ°ùdG ¿hóJ -2

.á«Hô©dÉH á≤WÉædG ÒZ ∫hódG

ácÎ°ûe ΩÉµMCG :ådÉãdG π°üØdG

المادة الحادية عشرة:
.IQGRƒdG Égô≤J »àdG •hô°ûdGh §HGƒ°†dG ≥ah , á«ª°SƒŸGh áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G äGÒ°TCÉJ πª©dG IQGRh Qó°üJ

المادة الثانية عشرة:
.É¡Whô°Th ø¡ŸG ´GƒfCGh , ÉgOGóYCG ójó–h , äGÒ°TCÉàdG √òg äÉÑ∏W á°SGQóH πª©dG IQGRh ¢üàîJ

المادة الثالثة عشرة:
.´hô°ûŸG hCG , •É°ûædG ≈∏Y áaô°ûŸG á¡÷G øe ó«jCÉJ ÜÉ£N ≈∏Y kAÉæH äGÒ°TCÉàdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿ƒµj

المادة الرابعة عشرة:
 á«ª°SƒŸGh áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G IÒ°TCÉJ ÖdÉW ≈∏Y , ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ •hô°Th §HGƒ°V øe πª©dG IQGRh √Qó°üJ Ée IÉYGôe ™e

:»JCÉj ÉÃ ΩGõàd’G - ¬∏ã‡ hCG -

.âbDƒŸG hCG »ª°SƒŸG πª©∏d ¬fGƒæY hCG , ºFGódG ¬fGƒæY ójó– -1

 á≤MÓdG äÉÑ∏£dG ‘ É¡æe IOÉØà°SÓd, (áeóÿG áÑdÉW) äGÒ°TCÉàdG Ö∏W äójCG »àdG á¡é∏d πª©dG ó≤Y øe áî°ùf Ëó≤J -2

.ó≤©dG π°UCÉH ¬∏ã‡ hCG πª©dG ÖMÉ°U ßØàëjh , πeÉ©∏d πª©dG ó≤Y øe áî°ùfh , ICÉ°ûæŸG √òg Ëƒ≤J hCG

:ºgôØ°S äGRGƒL ΩÉbQCGh , º¡æ¡eh , áeó≤à°ùŸG ádÉª©dG AÉª°SCÉH á«JB’G äÉ¡÷G ójhõJ -3

.…ôëÑdG hCG , …ÈdG hCG , …ƒ÷G òØæŸG äGRGƒL - CG

.(áeóÿG áÑdÉW) ¬Ñ∏£d IójDƒŸG á¡÷G - Ü

.¢üàîŸG πª©dG Öàµe - ê

.¬dÉªY IQOÉ¨e á©HÉàŸ áî°ùæH πª©dG ÖMÉ°U ßØàëjh

المادة الخامسة عشرة:
 Éª«a É¡∏ªY øe ó«cCÉàdGh , á«ª°SƒŸGh áàbDƒŸG ádÉª©dG á©HÉàe - á«∏NGódG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH - πª©dG IQGRh ≈∏Y

.¬∏LCG øe Gƒeó≤à°SG …òdG πª©dG ‘ Égƒeó≤à°ùe πª©j ’ »àdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG øY äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh , ¬d âeó≤à°SG

المادة السادسة عشرة:
يعاقب من يخالف أحكام هذه الالئحة وفق ا�تي:

:»JCÉj ÉÃ ÖbÉ©j »ª°Sƒe hCG âbDƒe πªY IÒ°TCÉJ ¬©«H âÑãj øe πc -1

 Oó©àJh , ∫ÉjQ ∞dCG ô°ûY á°ùªN (15000) ≈∏Y ójõJ ’h , ∫ÉjQ ±’BG á°ùªN (5000) øY π≤J ’ á«dÉe áeGôZ -CG

.â©«H »àdG äGÒ°TCÉàdG Oó©àH áHƒ≤©dG

.áØdÉîŸG √òg ÖÑ°ùH É¡«∏Y π°üM »àdG ≠dÉÑŸG ™«ªL OGOÎ°SG - Ü

.äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ á«ª°SƒŸG hCG áàbDƒŸG ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉ°ùaÉæŸG ∫ƒNO øe ¬©æe - ê

 AGƒ°S , ∫hDƒ°ùŸG ¬∏ã‡ hCG á«ª°SƒŸG hCG áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G äGÒ°TCÉJ ÖdÉW ¬eób …òdG ¿Gƒæ©dG áë°U ΩóY âÑK GPEG -2

 , áëFÓdG √òg øe (Iô°ûY á©HGôdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG ≥ah âbDƒŸG hCG »ª°SƒŸG πª©∏d ¬fGƒæY hCG , ºFGódG ¿Gƒæ©dG

.∫ÉjQ ±’BG á«fÉªK (8000) ≈∏Y ójõJ ’h , ∫ÉjQ ±’BG á©HQCG (4000) øY π≤J ’ áeGô¨H πª©dG ÖMÉ°U ÖbÉ©«a

 IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG ≥ah äGÒ°TCÉàdG Ö∏£d IójDƒŸG á¡é∏d πª©dG Oƒ≤Y øe áî°ùf πª©dG ÖMÉ°U Ωó≤j ⁄ GPEG -3

.¬àî°ùf Ωó≤j ⁄ πªY ó≤Y πc øY ∫ÉjQ áFÉe (100) ÉgQGó≤e áeGô¨H ÖbÉ©j , áëFÓdG √òg øe (Iô°ûY á©HGôdG)

 øe (Iô°ûY á©HGôdG) IOÉŸG øe (3) Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG äÉ¡é∏d Ú«ª°SƒŸG ∫Éª©dÉH äÉfÉ«H πª©dG ÖMÉ°U Ωó≤j ⁄ GPEG -4

.∫ÉjQ ±’BG Iô°ûY (10000) ≈∏Y ójõJ ’h , ∫ÉjQ ±’BG á°ùªN (5000) øY π≤J ’ áeGô¨H ÖbÉ©j , áëFÓdG √òg

 øY ∫ÉjQ ∞dCG (1000) øY π≤J ’ áeGô¨H , áëFÓdG √òg øe (Iô°TÉ©dG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG ºµM ∞dÉîj øe ÖbÉ©j -5

.∫ÉjQ ±’BG á°ùªN (5000) ≈∏Y ójõJ ’h , IÒ°TCÉJ πc

 ÖbÉ©j ,á≤HÉ°ùdG äGô≤ØdG ‘ áHƒ≤©dÉH ¢UÉN ºµM ¬fCÉ°T ‘ Oôj ⁄ áëFÓdG √òg ΩÉµMCG øe ºµM …CG ∞dÉîj øe πc -6

.∫ÉjQ ∞dCG (1000) ≈∏Y ójõJ ’h , ∫ÉjQ áFÉª°ùªN (500) øY π≤J ’ áeGô¨H

المادة السابعة عشرة:
 ™«ªL ‘ IQGRƒdG ƒ°ûàØe É¡£Ñ°†j »àdG áëFÓdG äÉØdÉ ‘ ≥«≤ëàdG (¢û«àØà∏d áeÉ©dG IQGOE’G) πª©dG IQGRh ¤ƒàJ

.iôNC’G äÉ¡÷Gh ≥«≤ëàdGh áHÉbôdG áÄ«g É¡«dEG É¡∏«– »àdG äÉØdÉîŸG hCG , á°Só≤ŸG ôYÉ°ûŸGh ∫ƒNódG òaÉæe

المادة الثامنة عشرة:
 ‘ ô¶æ∏d , kÉ«eÉ¶f kÓ«gCÉJ kÓgDƒe ºgóMCG ¿ƒµj , AÉ°†YCG áKÓK øe πª©dG IQGRh ‘ áæ÷ πª©dG ôjRh øe QGô≤H πµ°ûJ

 (Iô°ûY á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉHƒ≤©dG øe ÌcCG hCG áHƒ≤Y ´É≤jEÉH á«°UƒàdGh , §Ñ°† oJ »àdG äÉØdÉîŸG

 ΩÉeCG QGô≤dG øe º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°üdh , πª©dG ôjRh øe QGô≤H É¡JÉ«°UƒJ óªà©Jh , ÚØdÉîŸG ≥ëH áëFÓdG √òg øe

.¬eÉ¶æd kÉ≤ah ⁄É¶ŸG ¿GƒjO

المادة التاسعة عشرة:
 äGÒ°TCÉàd á«ª«¶æàdG áëFÓdG π π–h , Égô°ûf ïjQÉJ øe É¡H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ áëFÓdG √òg ô°ûæJ

 Ée πc »¨∏Jh , `g1428-11-2 ïjQÉJh (325) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG , á«ª°SƒŸGh áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G

.ΩÉµMCG øe É¡©e ¢VQÉ©àj

á`ë`FÓdG
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`g1436-10-25 ïjQÉJh (442) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ïjQÉJh 45468 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ÖFÉf ó¡©dG ‹h »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-9-15

 ‘ , `g1436-6-4 ïjQÉJh 57734 ºbQ á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ÚH á«bÉØJG ´hô°ûe ≈∏Y ≥jó°üà∏d á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SG Ö∏W ¿CÉ°T

 ájOÉ–’G  á«∏NGódG IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«∏NGódG IQGRh

 ¢SôM ÖjQóJh ôjƒ£àd IóYÉ°ùŸG  Ëó≤J ¿CÉ°T ‘ ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªL ‘

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ohó◊G

.¬«dEG QÉ°ûŸG á«bÉØJ’G ´hô°ûe ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1435-2-6 ïjQÉJh (52) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G  ó©Hh

 ‘ ó©ŸG , `g1436-7-8 ïjQÉJh (365) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g

. `g1436-8-15 ïjQÉJh (44-84) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

 (1644) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-9-22 ïjQÉJh

Qô≤j

 IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«∏NGódG IQGRh ÚH á«bÉØJG ≈∏Y á≤aGƒŸG

 IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ¿CÉ°T ‘ ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªL ‘ ájOÉ–’G á«∏NGódG

 É¡«∏Y ™bƒŸG , ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ohó◊G ¢SôM ÖjQóJh ôjƒ£àd

 áæjóe ‘h ,Ω2015-3-8 ≥aGƒŸG `g1436-5-17 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘

 á¨«°üdÉH ∂dPh ,Ω2015-3-17 ≥aGƒŸG `g1436-5-26 ïjQÉàH ÚdôH

.á≤aGôŸG

.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U , ∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ájQƒ¡ªL ‘ á«∏NGódG IQGRhh áµ∏ªŸG ‘ á`«∏NGódG IQGRh ÚH á«bÉØJG ≈∏Y á`≤aGƒŸG
áµ∏ªŸG ‘ Ohó◊G ¢SôM ÖjQóJh ôjƒ£àd IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ¿CÉ°T ‘ ájOÉ–’G É«fÉŸCG

`g1436-10-26 ïjQÉJh 69/Ω »µ∏e Ωƒ°Sôe
¤É©J ˆG ¿ƒ©H

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN º°SÉH

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e ÖFÉf Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óª øëf

. `g1436-10-9 ïjQÉàH (267/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G ≈∏Y kAÉæH

 ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y  kAÉæH

. `g1412-8-27 ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG

 ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1414-3-3 ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG

 QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶`f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1412-8-27 ïjQÉàH  (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH

 ïjQÉàH (44-84) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-8-15

. `g1436-10-25 ïjQÉàH (442) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«∏NGódG IQGRh ÚH á«bÉØJG  ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 ‘ ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªL ‘ ájOÉ–’G á«∏NGódG IQGRhh ájOƒ©°ùdG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ohó◊G ¢SôM ÖjQóJh ôjƒ£àd IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ¿CÉ°T

 `g1436-5-17 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ É¡«∏Y ™bƒŸG , ájOƒ©°ùdG

 ≥aGƒŸG `g1436-5-26 ïjQÉàH ÚdôH áæjóe ‘h ,Ω2015-3-8 ≥aGƒŸG

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ∂dPh ,Ω2015-3-17

 Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK

.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ - ¬ t°ü oîj Éª«a πc - á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óªfi

á«bÉØJG
 á«∏NGódG IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«∏NGódG IQGRh ¿EG

 (Úaô£dÉH ó©H Éª«a Éª¡«dEG QÉ°ûŸG)ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªL ‘ ájOÉ–’G

 ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©J ‘ áÑZQh ,Éª¡æ«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG øe kÉbÓ£fG

.≥«KƒdG »æeC’G ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe Éª¡æ«H

 äÉ°SÉ«°ù∏d kÉ≤ÑW ¿ƒµj ¿CG Ú©àj á«bÉØJ’G √òg ≥«Ñ£J ¿CÉH Éª¡æe kÉcQGOEGh

 ,Úàdhó∏d á«∏ëŸG ÚfGƒ≤dG ™e ¢VQÉ©àj ’h ,Éª¡æe πµd á«dhódGh á«æWƒdG

.á«dhódG Éª¡JÉeGõàdG ¥ƒ©j ’h

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ohó◊G ¢SôM RÉ¡L ºYO ¤EG Éª¡æe kÉ«©°Sh

.√ôjƒ£Jh ¬ãjó–h

 áµ∏ªŸG ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G Rõ©j øjó∏ÑdG ÚH  ¿hÉ©àdG ¿CÉH kGó«cCÉJh

.á≤£æŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 äGó¡©J ≈∏Y ôKDƒJ ’CG Öéj á«bÉØJ’G √òg ΩÉµMCG ¿CG QÉÑàY’G ‘ kGòNCGh 

 á«dhódG Éª¡JÉeGõàdGh ,iôNC’G á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ‘ IOQGƒdG Úaô£dG

 ∫hódG hCG Úaô£dG ídÉ°üe ó°V Ωóîà°ùJ ’CGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘

.á«æWƒdG É¡JóMh hCG É¡æeCGh , iôNC’G

قد اتفقتا على ما يلي:
المادة ا�ولى

 ⁄ Ée ,É¡æe πc øjôb IOQGƒdG ÊÉ©ŸG á«JB’G äGQÉÑ©dGh äÉë∏£°üª∏d ¿ƒµJ

.∂dP ∫ÓN ¥É«°ùdG ¢†à≤j

 √òg ò«Øæàd - ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ó© oe Öàµe : ÖàµŸG -CG

 øe Iô≤Ø∏d kÉ≤ah ,á«fÉŸC’G á«∏NGódG IQGRh øe ∞«∏µàH á«bÉØJ’G

 ÊÉÑŸG AGõLCGh ÊÉÑŸG ™«ªL πª°ûjh ,á«bÉØJ’G √òg øe (á©HGôdG)IOÉŸG

 ΩCG ¬d ácƒ∏‡ âfÉc AGƒ°S ,ÖàµŸG É¡∏¨°ûj »àdG É¡H á≤ë∏ŸG »°VGQC’Gh

.iôNCG áØ°U …CÉH É¡∏¨°ûj hCG IôLCÉà°ùe

 äGõ«¡Œh Ió°UQC’Gh ∫GƒeC’G ™«ªL :¬JGOƒLƒeh ÖàµŸG  ∫GƒeCG -Ü

 Égôjójh ÖàµŸG Ió¡Y ‘ ¿ƒµJ »àdG ,ÉgÒZh π≤f πFÉ°Shh çÉKCG  øe ÖàµŸG

.¬aGógCG ≥«≤ëàd É¡∏ª©à°ùj hCG

 á«∏NGódG IQGRh øe ¿ƒKƒ©ÑŸG ¿ÉŸC’G ¿ƒØXƒŸG :ÖàµŸG AÉ°†YCG -ê 

.ÖàµŸG ‘ πª©∏d á«fÉŸC’G ájOÉ–’G

 á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T :(GIZ) ‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉŸC’G ádÉcƒdG -O 

.ÊÉŸC’G ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ ICÉ°ûæe IOhó

المادة الثانية 
 ôjƒ£àd Úaô£dG ÚH ¿hÉ©àdG äÉWÉ°ûf ‘ ´hô°ûdG ƒg á«bÉØJ’G √òg ±óg

 õjõ©àd ¥ÉaBG íàah ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Ohó◊G ¢SôM RÉ¡L

.iôNCG á«æeCG ä’É› ‘  IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh ÖjQóàdG ∫É› ‘  ¿hÉ©àdG

المادة الثالثة
  ≥Øàj äÉÑ«JôJ ∫ÓN øe á«bÉØJ’G √òg ò«ØæJ π«°UÉØJ ójóëàH ¿Éaô£dG Ωƒ≤j

.É¡æ«H Éª«a É¡«∏Y

 المادة الرابعة
 äGAGôLE’G ∫Éªµà°SG ó©H - á«fÉŸC’G ájOÉ–’G  á«∏NGódG IQGRh ó© oJ -1

 ‘  áàbDƒe hCG áªFGO áØ°üH  á«bÉØJ’G  √òg ΩÉµMCG ò«Øæàd  kÉÑàµe -áeRÓdG

.áLÉ◊G óæY Öàµª∏d  á«fGó«e ´hôa íàa øµÁh ,¢VÉjôdG áæjóe

 …CG ¤ƒàj ¢üî°T hCG ∞Xƒe …C’ Rƒéj ’h , áfƒ°üe ÖàµŸG áeôM -2

 øe ¿PEÉH ’EG ¬àØ«XƒH ≥∏©àJ áª¡e Iô°TÉÑŸ ¬dƒNO áµ∏ªŸG ‘ áeÉY á£∏°S

 ¢üî°T …C’ íª°ùj ’CG ≈∏Y ,É¡«∏Y ≥aGƒj »àdG •hô°ûdÉHh ,ÖàµŸG ôjóe

 hCG ¬dÉªYCG ™e ≈aÉæàJ ¢VGôZCG ‘ πª©à°ùj ’CGh ,¬«dEG …hCÉj CÉé∏e ¬dÉª©à°SÉH

.¬aGógCG

 hCG ¢û«àØJ …CG ó°V áfÉ°ü◊ÉH ¬dGƒeCGh  ¬JGOƒLƒeh ÖàµŸG  ™àªàj -3 

.…ò«ØæJ AGôLCG …CG hCG õéM hCG AÓ«à°SG

 á°UÉN  âfÉc AGƒ°S áfƒ°üe áaÉc É¡YGƒfCÉH ≥FÉKƒdGh äÉXƒØëŸG áeôM -4

.¬JRÉ«M ‘ ΩCG ÖàµŸÉH

المادة الخامسة
:»JCÉj É‡ AÉØYE’ÉH ¬JGOƒLƒeh -ádƒ≤æe hCG âfÉc áàHÉK -ÖàµŸG  ∫GƒeCG ™àªàJ 

.áeÉY ≥aGôe äÉeóN πHÉ≤e  É¡«a ¿ƒµj Ée GóY Ée ,Iô°TÉÑŸG ÖFGô°†dG -1 

 ó««≤J hCG ô¶ëH IQOÉ°üdG  ôeGhC’Gh äGQGô≤dGh á«côª÷G Ωƒ°SôdG -2

 äGhOCG øe √Qó°üj hCG ÖàµŸG √OQƒà°ùj Ée ¤EG áÑ°ùædÉH ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

 ™«H ¬d Rƒéj ’h ,á«ª°SôdG  ¬JÉª¡Ÿ ÖàµŸG AGOC’ πª©à°ùJ á°UÉN OGƒeh

 øe áeRÓdG á≤aGƒŸG òNCG ó©H ’EG á«côª÷G  Ωƒ°SôdG øe ≈Ø©e √OQƒà°SG Ée

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á°üàîŸG äÉ£∏°ùdG

المادة السادسة
  ΩGÎMÉH ‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉŸC’G ádÉcƒdG ƒ∏eÉYh ÖàµŸG AÉ°†YCG Ωõà∏j-1

 É¡fhDƒ°T ‘ πNóàdG ΩóYh , É¡JGOÉYh Égó«dÉ≤J  IÉYGôeh ,áµ∏ªŸG  áª¶fCG

.º¡ØFÉXh ¥É£f øY  êôîj •É°ûf …CÉH ΩÉ«≤dG hCG á«∏NGódG

:á«JB’G äGRÉ«àe’Gh äÉfÉ°ü◊ÉH  º¡dÉªYCÉH º¡eÉ«b AÉæKCG ÖàµŸG AÉ°†YCG  ™àªàj-2

.á«°üî°ûdG º¡à©àeCG õéM hCG ºgõéM hCG º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG RGƒL ΩóY-CG

 - kÓªY hCG áHÉàc hCG kn’ƒb -º¡æY Qó°üj Éª«a á«FÉ°†≤dG  áfÉ°ü◊G -Ü

.á«ª°SôdG º¡àØ°üH

المادة السابعة
 ‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉŸC’G ádÉcƒdG »∏eÉYh ÖàµŸG AÉ°†YCG  áµ∏ªŸG íæ“ -1

 áæ°S IóŸ á◊É°U ¿ƒµJ É¡«°VGQCG ∫ƒNód á«ª°SQ äGÒ°TCÉJ (GIZ)

 GPEG ájÉª◊G ÒaƒJh , IOó©àe äGôŸ ∫ƒNódG IÒ°TCÉàdG í«àJh ,IóMGh

.∂dP ôeC’G ≈°†àbG

 º¶æŸG hCG IQƒ¶ëŸG ≥WÉæŸÉH á≤∏©àŸG áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG IÉYGôe ™e -2

  áµ∏ªŸG øª°†J ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG øeCÉH  ≥∏©àJ ÜÉÑ°SC’  É¡dƒNO

 á«fÉŸC’G ádÉcƒdG »∏eÉYh ÖàµŸG AÉ°†YCG ™«ª÷  É¡ª«∏bEG ‘ ∫ƒéàdG ájôM

. (GIZ) ‹hódG ¿hÉ©à∏d

 óæY ÊÉŸC’G »ª°SôdG πª©dG …R AGóJQG  ´hô°ûŸG  Öàµe AÉ°†YC’ ≥ëj -3

 ∂∏J  ò«Øæàd  á«fÉµŸG Ohó◊G ‘h  á«ª°SôdG  áª¡ŸG QÉWEG ‘  IQhô°†dG

.áª¡ŸG

المادة الثامنة
  ádOÉÑàŸG  ájô°ùdG äÉeƒ∏©ŸG  ™e πeÉ©àdG ÚeCÉJ ±ôW πc  øª°†j -1

 á«∏ëŸG  áª¶fC’Gh  ÚfGƒ≤dG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ  á«bÉØJ’G √òg  ÖLƒÃ

  É¡°ùØf  á«æeC’G  ájÉª◊G áLQO ájô°ùdG  äÉeƒ∏©ŸG √ò¡d  ôaƒjh ,á≤Ñ£ŸG

.ájô°ùdG áLQO ‘ á∏KÉªŸG ájô°ùdG ¬JÉeƒ∏©eh √OGƒŸ  IôaGƒàŸG

  kÉ≤ah Úaô£dG ÚH äÓ°SGôª∏d  á«æeC’G  ájÉª◊G iƒà°ùe ¿ƒµj-2

  áÑ°ùædÉHh (…ô°S)  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªª∏d áÑ°ùædÉH :»JB’G ∞«æ°üà∏d

.(Qƒ¶) ájOÉ–’G É«fÉŸCG  ájQƒ¡ª÷

 ,á«bÉØJ’G √òg ò«ØæJ QÉWEG ‘  ádOÉÑàŸG  äÉeƒ∏©ŸG ájÉªëH  ¿Éaô£dG ó¡©àj -3 

.É¡eób …òdG ±ô£∏d  á«£ÿG á≤aGƒŸG ó©H ’EG  ådÉK ±ôW ¤EG É¡∏≤f ΩóYh

  ´hô°ûŸG Öàµe AÉ°†YCG øe  ƒ°†Y …CG  äÉeóN øY  AÉæ¨à°S’G  áµ∏ªª∏d -4

.∂dP ‘ áë∏°üŸG äCÉJQG GPEG

المادة التاسعة
  á«fÉŸC’G ádÉcƒdÉH  áfÉ©à°S’G  á«fÉŸC’G  ájOÉ–’G  á«∏NGódG IQGRƒd 

  ájQGOE’G) IófÉ°ùŸG äÉª¡ŸG AGOCG  πLCG øe (GIZ)  ‹hódG  ¿hÉ©à∏d

 √òg ΩÉµMCG  ò«ØæJ øe  ÊÉŸC’G ±ô£dG  Úµªàd  áeRÓdG (á«à°ùLƒ∏dGh

  á«dhDƒ°ùŸG  á«fÉŸC’G ájOÉ–’G  á«∏NGódG IQGRh πªëàJh ,  á«bÉØJ’G

  ÖàµŸG iód  ¿ƒ∏ª©j øjòdG  ádÉcƒdG √òg »∏eÉY  äÉ°SQÉ‡ πc øY Iô°TÉÑŸG

.É¡æe áŒÉædG ÖbGƒ©dGh á«bÉØJ’G √òg â–

المادة العاشرة
 iƒ°ùj  É¡≤«Ñ£J hCG  á«bÉØJ’G √òg Ò°ùØJ øe  Úaô£dG ÚH CÉ°ûæj ±ÓN …CG  

 ¤EG Aƒé∏dG ¿hO ácÎ°ûŸG Éª¡◊É°üe  Ωóîj ÉÃ Éª¡æ«H QhÉ°ûàdÉH  kÉjOh

.¬àjƒ°ùàd ådÉK ±ôW hCG á«dhO hCG á«∏ áªµ

المادة الحادية عشرة
 ∫OÉÑàe QÉ©°TEG  ôNBG ïjQÉJ øe AGóàHG PÉØædG õ«M á«bÉØJ’G √òg πNóJ-1

.áeRÓdG  á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G  AÉ¡fEG ócDƒj  á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY

 , ò«ØæàdG õ«M É¡dƒNO ïjQÉJ øe CGóÑJ IóMGh áæ°S á«bÉØJ’G √òg Ióe -2

 ±ô£dG Úaô£dG øe …CG  ≠∏Ñj ⁄ Ée ,á∏KÉ‡ Oóe hCG IóŸ kÉ«FÉ≤∏J  OóéàJh

 AÉ°†≤fG πÑb É¡FÉ¡fEG ‘ ¬àÑZôH -á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY  áHÉàc -ôNB’G

  ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S  É¡eÉµMCG π¶J â«¡fCG GPEGh  ,πbC’G ≈∏Y  ô¡°TCG áà°ùH  É¡Jóe

  ¬àæj ⁄ »àdG hCG  É¡∏X ‘  â“ »àdG äÉYhô°ûŸG  hCG  èeGÈdG ¤EG áÑ°ùædÉH

.É¡eÉµMC’ kÉ≤ah ó©H ƒ°ùJ ⁄h  É¡∏X ‘  äCÉ°ûf »àdG ¥ƒ≤◊Gh , ÉgRÉ‚EG øe

 , `g1436-5-17 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ á«bÉØJ’G √òg äQôM 

  `g1436-5-26 ïjQÉàH ÚdôH  áæjóe ‘h ,Ω2015-3-8 ≥aGƒŸG

 á«Hô©dG Úà¨∏dÉH  Úà«∏°UCG  Úàî°ùf øe ,Ω2015-3-17 ≥aGƒŸG

.á«é◊G ‘ ¿ÉjhÉ°ùàe ¿É°üædGh , á«fÉŸC’Gh

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘  á«∏NGódG IQGRh øY
 õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óªfi

 ó¡©dG ‹h ‹h
á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ÊÉãdG ÖFÉædG

ájOÉ–’G É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªL ‘  á«∏NGódG IQGRh øY
ôjõ«e …O ¢SÉeƒJ .O 

‹Gôjó«ØdG á«∏NGódG ôjRh



UM AL-QURA 39393 UM AL-QURA93 UM AL-QURA9 الجمعة 5 ذو الحجة  1436 هـ     18 سبتمبر 2015 مقــرارات وأنظـمـة
ال�سنة 93      العدد 4584           نة

س
ال 5

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

`g1436-11-16  ïjQÉJh (498) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-7-22 ïjQÉJh 34081 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ≥jó°üàdG Ö∏W ¿CÉ°T ‘ , `g1436-1-16 ïjQÉJh  1-172  ºbQ  äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ÜÉ£N

 º«∏©àdG IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y

.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d Góæ∏æa ájQƒ¡ªL ‘ ä’É°üJ’Gh

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

. `g1435-6-21 ïjQÉJh (269) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG, `g1436-2-22 ïjQÉJh (110) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-6-17 ïjQÉJh (27-45) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-7-29 ïjQÉJh (1183) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

Qô≤j

 IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG

 ïjQÉàH É¡«∏Y ™bƒŸG , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d Góæ∏æa ájQƒ¡ªL ‘ ä’É°üJ’Gh º«∏©àdG

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH , Ω2014-11-4 ≥aGƒŸG `g1436-1-11

.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 IQGRhh áµ∏ªŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d Góæ∏æa ájQƒ¡ªL ‘ ä’É°üJ’Gh º«∏©àdG

`g1436-11-17 ïjQÉJh (74/Ω)  »µ∏e Ωƒ°Sôe
¤É©J ˆG ¿ƒ©H

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN º°SÉH

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e ÖFÉf Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óª øëf

. `g1436-10-9 ïjQÉàH (267/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G ≈∏Y kAÉæH

ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y  kAÉæH

. `g1412-8-27 

ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1414-3-3 

 ïjQÉàH  (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶`f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1412-8-27

. `g1436-6-17 ïjQÉàH (27-45) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-11-16 ïjQÉàH (498) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 ™bƒŸG , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d Góæ∏æa ájQƒ¡ªL ‘ ä’É°üJ’Gh º«∏©àdG IQGRhh

.á≤aôŸG á¨«°üdÉH , Ω2014-11-4 ≥aGƒŸG `g1436-1-11 ïjQÉàH É¡«∏Y

 Éª«a πc - á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK

.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ - ¬ t°ü oîj

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf øH óªfi

 Góæ∏æa ájQƒ¡ªL ‘ ä’É°üJ’Gh º«∏©àdG IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh ¿EG

 õjõ©J ‘ kÉ°ù«FQ  kÓeÉY ó©j äÉeƒ∏©ŸGh ä’É°üJ’G ôjƒ£J ¿CG , QÉÑàY’ÉH nkGòNCG (zÚaô£dG{ `H ó©H Éª«a Éª¡«dEG QÉ°ûŸG)

.øjó∏ÑdG Óc ‘ á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh , »æ≤àdGh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG

 ∫É› ‘ á°UÉîHh øjó∏ÑdG Óc áë∏°üŸ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ä’É› ∞∏à ‘ á«ªæàdG á«ªgC’ kÉcGQOEGh

.‹hódG ¿hÉ©àdG

  ä’É°üJ’G äÉµÑ°T åjó–h IQƒ£àe ä’É°üJG äÉeóN á«ªæJ πLCG øe øjó∏ÑdG ÚH ∫OÉÑàŸG ¿hÉ©àdG IQhô°†d kÉcGQOEGh

 äÉ«æ≤J ∫É› ‘ ‘ô©ŸG ∫OÉÑàdGh , äÉ«›ÈdG ôjƒ£Jh á«fhÎµd’G IQÉéàdG Ò°Sh , âfÎf’G ΩGóîà°SG õ«Ø–h

.á«°ùaÉæàdG É¡JQób ™aQ ∫ÓN øe øjó«Øà°ùª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ∞∏à á«Yƒf Ú°ù–h äÉeƒ∏©ŸG

 ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdGh , É¡ªYOh ájQÉéàdG äÉYhô°ûŸGh äÉcGô°ûdG ™«é°ûJ ‘ Úaô£dG ÚH ádOÉÑàŸG ™aÉæª∏d kÉcGQOEGh

.É¡JÉeóNh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ‘h á«fhÎµd’G áaô©ŸGh äÓeÉ©àdG ∫É›

 , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ´É£b ¥Gƒ°SG ‘ ™°SƒàdGh , »æ≤àdG ôjƒ£àdGh , ádOÉÑàŸG äGQÉªãà°S’G õ«Ø– ‘ kÓeBGh

.»ŸÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG ™ªà› ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J ‘ áÑZôdG ≈∏Y kGó«cCÉJh

-:»JCÉj Ée ≈∏Y Éà≤ØJG ób

المادة ا�ولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات ، ويشمل ذلك المجاالت ا�تية:-
.É¡àª¶fCGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G äÉ°SÉ«°S ` CG

.É¡JÉeóNh âfÎfE’G äÉ≤«Ñ£Jh , âfÎfE’G ∫ƒcƒJôHh , ¢†jô©dG ¥É£ædG äÉµÑ°T ` Ü

.É¡JÉeóNh IOó©àŸG á«ªbôdG §FÉ°SƒdG äÉ≤«Ñ£J ` ê

.OÉªàY’Gh á«æØdG ÒjÉ©ŸG ` O

.á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G ` `g

.ä’É°üJ’G ¢ü«NGôJh , …OOÎdG ∞«£dG IQGOEG ` h

.ÊhÎµd’G º«∏©àdGh á«fhÎµd’G áë°üdG πãe áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG ‘ âfÎfE’G äÉ≤«Ñ£J ` R

.á«eƒµ◊G á«fhÎµd’G äÓeÉ©àdGh á«fhÎµd’G IQÉéàdÉH ≥∏©àj Ée á°UÉîHh âfÎf’G §« á«bƒKƒeh ¿Éª°V ` ì

.äÉeƒ∏©ŸG øeCG äÉ«æ≤J ` •

.ájô°ûÑdG OQGƒŸG ` …

.ábÓ©dG äGP á«dhódG πaÉëŸGh äGô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG óæY ¿ÉµeE’G Qó≤H ∞bGƒŸG ≥«°ùæJ ` ∑

.ácÎ°ûŸG äÉYhô°ûŸG ` ∫

 äÉ¡÷Gh á«ª«¶æàdG äÉÄ«¡dGh á«ª«∏©àdGh á«ãëÑdG äÉ°ù°SDƒŸGh ∫ÉªYC’G ´É£b ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG πÑ°S á«ªæJ  ` Ω

.ábÓ©dG äGP iôNC’G

.á«eƒµ◊G ÒZh É¡æe á«eƒµ◊G ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡÷G ™e ∫É°üJ’G ™«é°ûJ ` ¿

.ábÓ©dG äGP ä’ÉéŸG ‘ ácÎ°ûŸG äGô“DƒŸGh äGhóædGh ¢VQÉ©ŸG áeÉbEG ` ¢S

.¿Éaô£dG É¡«∏Y ≥Øàj »àdG ábÓ©dG äGP iôNC’G ä’ÉéŸG ` ´

المادة الثانية:
`:»JCÉj Ée Úaô£dG ÚH äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG π«©ØJ äÉ«dBG πª°ûJ

.∂dòd áÑ°SÉæe äGƒæb ¢ù«°SCÉJh äÉeƒ∏©ŸGh ä’É°üJ’G á«æ≤àH á°UÉÿG äGhOC’Gh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ` CG

.ácÎ°ûŸG OƒaƒdGh áÑ∏£dGh Ú°ü°üîàŸGh AGÈÿG ≥jôW øY äGQÉjõdG ∫OÉÑJ ` Ü

 πLCG øe á°ü°üîàŸG äÉÄ«¡dGh á«ÁOÉc’Gh ájQGOE’G á«eƒµ◊G äÉª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdGh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh õ«Ø–  ` ê

.∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh ΩÉªàg’G ä’É› õjõ©J

 äÉã©ÑdGh á«ª∏©dG äÉ≤∏◊Gh á«°SÉ°SC’G äGhóædGh èeGÈdG º«¶æJh ácÎ°ûŸG äÉYhô°ûŸG ‘ QÉªãà°S’G π«¡°ùJ  ` O

.¢VQÉ©ŸGh äGô“DƒŸGh

.É¡éjhôJh áÑ°SÉæŸG ádOÉÑàŸG äÉWÉ°ûædGh ájQÉéàdG äÉ«dÉ©ØdG π«¡°ùJ ` `g

 Óc ‘ á©ÑàŸG º¶ædGh á«©jô°ûàdGh á«°SÉ°S’G äÉª«¶æàdG áaô©eh ´ÓWÓd Úaô£dG Óµd áÑ°SÉæŸG AGƒLC’G ÒaƒJ   ` h

.Éª¡«a á©ÑàŸG º¶ædGh äGAGôL’G ∂dòch øjó∏ÑdG

.Úaô£dG ÚH á«£N á≤aGƒÃ Égójó– …ôéj »àdG iôNC’G ¿hÉ©àdG π«©ØJ ∫Éµ°TCG  ` R

المادة الثالثة:
.IôcòŸG √ò¡H ábÓ©dG äGP ä’ÉéŸG ‘ ≥«°ùæàdG πLCG øe ¬d kÓã‡ Úaô£dG øe πc Ú©j

المادة الرابعة:
 ¥ƒ≤M ™e ≥Øàj ÉÃh πãŸÉH á∏eÉ©ŸG CGóÑŸ kÉ≤ÑWh , øjó∏ÑdG Óc ‘ á≤Ñ£ŸG äÉ©jô°ûà∏d kÉ≤ah IôcòŸG √òg ΩÉµMCG òØæJ  ` 1

.É¡«a kÉaôW ÚàdhódG Éà∏c ¿ƒµJ »àdG ‹hódG äÉ«bÉØJ’G Égô≤J »àdG ájôµØdG á«µ∏ŸG

.±ôW πµd áMÉàŸG á«dÉŸG äÉfÉµe’G ≥ah IôcòŸG √òg òØæJ ` 2

.É¡«∏Y ¿É≤Øàj »àdG á«dBÓd kÉ≤ah IôcòŸG √òg ΩÉµMCG øe ¬°üîj Ée ò«ØæJ ≈∏Y áÑJÎŸG äÉ≤ØædG ±ôW πc πªëàj ` 3

المادة الخامسة:
 ó©H ’CG , ådÉK ±ôW ¤EG É¡∏≤f hCG IôcòŸG √òg QÉWEG ‘ ôNB’G øe ±ôW …CG É¡«∏Y π°üM ájô°S áeƒ∏©e …CG AÉ°ûaEG Rƒéj ’

.É¡eób …òdG ±ô£dG øe á«HÉàc á≤aGƒe

المادة السادسة:
.øjó∏ÑdG ‘ ∂dòd áeRÓdG á«eÉ¶ædG äGAGôLEÓd kÉ≤ahh á«HÉàµdG Úaô£dG á≤aGƒÃ IôcòŸG √òg OƒæH πjó©J Rƒéj

المادة السابعة:
 ¿hO , äÉãMÉÑŸG ∫ÓN øe Éª¡æ«H kÉjOh iƒ°ùj É¡≤«Ñ£J hCG IôcòŸG √òg Ò°ùØJ ¿CÉ°T ‘ Úaô£dG ÚH CÉ°ûæj ±ÓN …CG

.¬àjƒ°ùàd ådÉK ±ôW hCG á«dhO hCG á«∏ áªµ …CG ¤EG Aƒé∏dG

المادة الثامنة:
 äGƒæ≤dG ÈY - Úaô£dG ÚH ∫OÉÑàe »HÉàc - QÉ©°TEG ôNCG ïjQÉJ øe kÉeƒj (ÚKÓK) ó©H PÉØædG õ«M IôcòŸG √òg πNóJ  ` 1

.É¡«∏Y á≤aGƒª∏d áeRÓdG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SG ócDƒj - á«°SÉeƒ∏HódG

 OóŸ hCG IóŸ kÉ«FÉ≤∏J OóéàJh , PÉØædG õ«M É¡dƒNO øe kGQÉÑàYG äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S IôcòŸG √òg pπ¶J  ` 2

.πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áà°ùH É¡FÉ¡àfG ïjQÉJ πÑb ÉgójóŒ ΩóY hCG É¡FÉ¡fEG ‘ ¬àÑZQ - áHÉàc - Úaô£dG óMCG óÑj ⁄ Ée á∏KÉ‡

.É¡H πª©dG AÉ¡fEG πÑb É¡H Ωõà∏ŸG ¿hÉ©àdG èeGôH ∫ÉªcEG ≈∏Y IôcòŸG √òg AÉ¡fEG ôKDƒj ’  ` 3

 , ájõ«∏‚’Gh á«Hô©dG :Úà¨∏dÉH Úà«∏°UCG Úàî°ùf øe Ω2014-11-4 ≥aGƒŸG `g1436-1-11 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ äQôM

.á«é◊G ‘ ¿ÉjhÉ°ùàe …õ«∏‚’Gh »Hô©dG ¿É°üædGh

ä’É°üJ’Gh º«∏©àdG IQGRh øY
Góæ∏æa ‘

hQƒ«c Éà°ùjôc
ä’É°üJ’Gh º«∏©àdG ôjRh

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G IQGRh øY
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘
Óe óªMCG øH π«ªL óªfi/Ω

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G ôjRh

ºgÉØJ Iôcòe
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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

1

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قوات الدفاع 
الجوي 

الملكي 
السعودي 

اإلدارة 
الهندسية 
واألشغال

إنشاء عدد )2( مستودع 

بالطائف 
1437/1/27هـ 1437/1/26هـ5000 35/2/5

إدارة مدينة 
الملك
فيصل 

العسكرية

متديد موعد منافسة مشروع 

إنشاء وترميم وتأثيث مباني 

بخميس مشيط

1437/1/8هـ1437/1/8هـ1000م/436/56

هيئة 
اإلمدادات 
والتموين 

بقوات الدفاع 
الجوي

تأمني وتوريد إعاشة غير 

مطهية ملنسوبي كلية امللك 

عبداهلل للدفاع اجلوي

1437/1/9هـ1437/1/8هـ36/572000

هيئة إمدادات 
وتموين 

القوات البرية
إدارة 

المشتريات 
الداخلية

 خدمات أعمال املستودعات   

وورش اخلياطة
1437/1/8هـ1437/1/8هـ  1000        1 

كلية الملك 
1436/12/29هـ1436/12/28هـ500 166تأمني سياراتفيصل الجوية

مجمع الملك 
فهد الطبي 

العسكري 
بالظهران

1- استبدال عدد )3( غاليات 

بكامل ملحقاتها في مبنى 

اخلدمات الرئيسي

1436/46/312000

1437/1/14هـ1437/1/13هـ

2- مزايدة بالظرف املغلق لبيع 

الزيوت املستعملة
مجانية1436/45/31

3- عقد مكافحة احلشرات 

والقوارض ملدة )5( سنوات
1436/49/31300

4- صيانة نظام الغازات 

الطبية ملدة )5( سنوات
1436/47/311000

5- صيانة نظام االتصاالت 

اإلدارية واألرشيفية - اخلدمات 

اإللكترونية ملدة )5( سنوات

1436/50/31300

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

1- تأجيل موعد منافسة 

مشروع عمليات نزح مياه 

الصرف الصحي
1436/38500

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- تأجيل موعد منافسة 

توريد وتأمني محروقات ملركبات 

النقل باملستشفى

1436/39500

3- تأجيل موعد منافسة 

توريد مياه شرب للمستشفى 

ومرافقه

1436/40500

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجنوب

 متديد موعد منافسة توريد 

احملروقات للمستشفى
1436/12/29هـ1436/12/29هـ1436/9/351000

وزارة الداخلية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قوات األمن 
الخاصة

إعادة تأهيل وسفلتة ملواقف 

السيارات مبدينة األمير نايف 

األمنية

 47/1/4/9

/1436هـ
1437/1/6هـ1437/1/5هـ1500

القيادة 
العامة 

لطيران األمن

توريد ملبوسات وجتهيزات 

عسكرية ملنسوبي طيران 

األمن

7 /1437/1هـ1437/1/6هـ36/2/171000

إمارة منطقة 
1437/1/5هـ1437/1/5هـ1500 1436/7توريد سياراتالرياض

إمارة منطقة 
جازان

مشروع تشغيل وصيانة 

احلاسب اآللي
1437/1/7هـ1437/1/6هـ5000 1436/13هـ

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الصحة

1- تأجيل مشروع حوسبة 

عدد )28( مستشفى باملنطقة 

الوسطى

1437/1/5هـ1437/1/5هـ36001104005215.000

2- مشروع إنشاء مستشفى 

تربة العام سعة )200( سرير
1437/1/20هـ1437/1/20هـ36001104005620.000

3- مشروع إنشاء مستشفى 

اخلرمة العام سعة )200( سرير
1437/1/22هـ1437/1/22هـ36001104005720.000

صحة مكة 
المكرمة

1- تأمني احتياجات مستشفى 

النور التخصصي من 

املستلزمات املكتبية لعام 

1436هـ - املرحلة األولى

1437/1/5هـ1437/1/5هـ500 360251020067  

2- تأمني احتياجات مستشفى 

النور التخصصي من 

املستلزمات املكتبية لعام 

1436هـ - املرحلة الثانية

1437/1/6هـ1437/1/6هـ500 360251020068  

صحة القصيم

1- إنشاء سكن العاملني 

ومركز ترفيهي وملعب 

مبستشفى النبهانية العام

1437/1/6هـ1437/1/6هـ2000 360631040016

2- تأمني أجهزة طبية لبعض 

املراكز الصحية باملنطقة
1437/1/7هـ1437/1/7هـ2000 360631020013

1437/1/12هـ1437/1/12هـ33606310400171500- تطوير مركز صحي العمار
مدينة الملك 

سعود الطبية 
بالرياض

تأمني سيارات إسعاف ملدينة 

امللك سعود الطبية
1437/1/7هـ1437/1/6هـ2015/383000

مدينة الملك 
عبداهلل 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة

1- متديد موعد منافسة 

تأمني وتشغيل جهاز الرنني 

املغناطيسي مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية

 152/26

2015/
3000

1437/1/6هـ1437/1/5هـ
2- متديد موعد منافسة تأمني 

وتركيب وتشغيل مصعد 

باملستشفى التخصصي 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

 153/27

2015/
1000

3- متديد موعد منافسة تأمني 

وإحالل وتشغيل جهاز املعالج 

اخلطي ملركز األورام بجدة 

ملدينة امللك عبداهلل الطبية

 154/28

2015/
1437/1/8هـ1437/1/7هـ5000

4- منافسة مشروع إنشاء 

قسم التنومي وأمراض الدم 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

 164/38

2015/
2000

1437/1/13هـ1437/1/12هـ 5- منافسة مشروع نظام 

توريد وتركيب نظام سالمة 

املرضى وإدارة اخملاطر مبدينة 

امللك عبداهلل الطبية  

 /39

2015/165
5000

6- منافسة تأمني مستلزمات 

األسنان والوجه والفكني 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

 166/40

2015/
1437/1/15هـ1437/1/14هـ2000

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ترميم وتقسيم مكاتب الفرع فرع عسير

مبنطقة عسير
1436/12/30هـ 1436/12/29هـ1436-20500

وزارة الحـــج

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحج
عملية احلراسات واخلدمات 

األمنية ملواقع الوزارة مبختلف 

مناطق اململكة

1437/1/7هـ1437/1/7هـ1500 1436/31هـ

وزارة الصحــةوزارة 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

جامعة الملك 
فيصل

 منافسة توريد أحواض زراعية 

من ستان لستيل ذاتية الري
1437/1/15هـ1437/1/14هـ 1000 20150045

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

1- توريد وتركيب وتشغيل 

واختبار مصاعد كهربائية 

ملبنى )21(

 174

14101397/
2000

1437/1/20هـ1437/1/19هـ

2- مشروع األرشفة 

اإللكترونية وإدارة احملتوى 

واالتصاالت اإلدارية - املرحلة 

الثانية

 94

14101655/
2000

3- توريد وتركيب مجهر 

إلكتروني ماسح ذو مجال 

انبعات

 246

15100684/
1000

4- توريد وتركيب واختبار 

وتشغيل عدد )2( مولد كهرباء 

ملبنى )21( ومحطة املياه 

الشمالية

 191

15100589/
500

1437/1/22هـ1437/1/21هـ 5- توريد وتركيب نظام بصري 

 DID D3 حقلي كامل

 242

15100727/
1000

6- توريد وتركيب آلة جلخ 

إسطواني تعمل بالتحكم 

الرقمي

 243

15100739/
1000

7- توريد وتركيب مخرطة 

تعمل بالتحكم الرقمي 

باحلاسوب

 239

15100880/
1000

1437/1/27هـ1437/1/26هـ

8- توريد وتركيب مكبس 

هيدروليكي يعمل بالتحكم 

من خالل احلاسوب

 244

15100954/
1000

9- توريد وتركيب مخرطة 

طحن ذات خمس محاور تعمل 

بالتحكم الرقمي باحلاسوب

 238

15100963/
1000

10- تأجيل موعد منافسة 

حتديث مركز البيانات مبركز 

تقنية املعلومات - املرحلة 

الثانية

 185

15100347/
1437/1/6هـ1437/1/5هـ1000 

جامعة
أم القرى

1- مشروع صيانة ونظافة 

كلية الطب بالقنفذة  
1436/03/07 2000

1437/1/15هـ 1437/1/12هـ  2- مشروع تنفيذ دورات 

تدريبية ملنسوبي جامعة 

أم القرى  

1436/4/45 3500

جامعة جازان

1- متديد موعد منافسة رقم 

384 صيانة ونظافة القطاع 

رقم )1(

3842000

1437/1/13هـ1437/1/12هـ
2- متديد موعد منافسة  رقم 

385 صيانة ونظافة القطاع 

رقم )2(

3852000

3- تأمني أجهزة أرشفة 

للجامعة
3942000

1437/1/6هـ1437/1/5هـ 4- صيانة أجهزة وعيادات 

ومعامل ومختبرات كلية طب 

األسنان

3952000

5- تأمني طلبية قسم 

الكيمياء من األجهزة البحثية
3962000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ
6- تأمني متطلبات قسم 

التربية البدنية بكلية التربية
3972000

تعليم 
سراة عبيدة

500 1105/36/8- توريد مستلزمات الصيانة

1437/1/7هـ 1437/1/6هـ

2- استكمال إنشاء ابتدائية 

صالح الدين األيوبي
105/36/9 500

3- استكمال الصالة الرياضية 

)أ( جملمع زيد بن ثابت
105/36/11 500

4- عملية توريد وتركيب 

مظالت لبعض املدارس
105/36/12 500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم جدة

1- نظافة املباني اإلدارية تعليم 

جدة )بنني(  
36/191 500

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- صيانة وإصالح وتشغيل 

أعمال التكييف والتبريد 

والتدفئة ملدارس الثغر التابعة 

إلدارة تعليم جدة

36/192 500

3- تأمني أجهزة ملشروع العيادة 

املدرسية الصحية مبدارس 

تعليم جدة

36/194 500

4- منافسة تأمني مستلزمات 

طبية ملشروع العيادة املدرسية 

الصحية مبدارس تعليم 

محافظة جدة

36/195 500

5- تأمني أثاث مدرسي  ملشروع 

العيادة املدرسية الصحية 

مبدارس تعليم جدة

36/196 500

6- تأمني وتوريد احتياج 

النشاط الطالبي من 

املطبوعات 

36/197 500

تعليم صبيا
صيانة وإصالح وتشغيل 

املدارس التابعة ملكتب تعليم 

الداير

1437/1/13هـ1437/1/12هـ500 114/36/11

تعليم
 الحدود 

الشمالية

1- متديد موعد منافسة تأمني 

نقل مدرسي لطالب وطالبات 

التربية اخلاصة

1437/1/6هـ1437/1/5هـ500 12/36/24

2- تأهيل وإنشاء ملعب 

عشب صناعي مبدرسة عمر 

بن عبدالعزيز االبتدائية )بنني( 

بطريف

112/36/27 1000

1437/1/8هـ1437/1/7هـ

3- تأهيل وتعلية دور بإنشاء 

صالة مغطاة فوق مبنى 

االتصاالت اإلدارية بإدارة 

التعليم 

112/36/25 1000

4- تأهيل مدرسة متوسطة 

وثانوية لينة )بنات( برفحاء 
112/36/26 1000

5- تأهيل وإنشاء صالة رياضية 

مغلقة متعددة األغراض 

)منوذج ص( وملعب عشبي 

مبدرسة عبدالرحمن بن عوف 

االبتدائية )بنني( بطريف

112/36/32 1000

6- متديد موعد منافسة إنشاء 

سور املتوسطة األولى بنات 

بطريف

112/36/7 500

1436/12/17هـ1436/12/16هـ

7- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب وتشغيل نظام املراقبة 

التلفزيونية مبدارس )البنات( 

بطريف

112/36/8 500

8- متديد موعد منافسة 

عملية توريد قطع غيار أعمال 

مدينة وكهربائية لزوم عقد 

الصيانة ملدارس البنني برفحاء 

والهباس )اجملموعة الثالثة( 

112/36/9 500

9- متديد موعد منافسة ترميم 

باملدرسة الثانوية الثانية بنات 

بطريف

112/36/10 500

10- متديد موعد منافسة 

عملية توريد قطع غيار أعمال 

مدينة وكهربائية لزوم عقد 

الصيانة ملدارس البنات بعرعر 

والعويقيلة )اجملموعة الثانية( 

112/36/11 500

وزارة 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

3
وزارة النقـــــل

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة النقل

1- متديد األعمال املتبقية 
الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة حائل اجملموعة الثالثة 
عشر

10010.000

1437/1/5هـ1437/1/5هـ

2- متديد استكمال طرق : 
عقبة جدالء حمايات لطرق 

متنية وادي ذهب وطريق 
آل حسان حمايات لعقبة 

محمية ريدة بطول )19( كم 

4010.000

3- متديد إصالح املسار احلالي 
لطريق العارضة أبو عريش 

بطول 12 كم
6210.000

4- متديد األعمال املتبقية 
ملشروع إصالح املسار احلالي 

لطريق ينبع / ينبع النخل 
)املرحلة االولى( 20 كم

10210.000

5- متديد األعمال املتبقية 
ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة جازان )اجملموعة 
الثامنة(

16210.000

6- متديد األعمال املتبقية 
ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة جازان )اجملموعة 
الثامنة(

16310.000

7- متديد تقاطع على طريق 
الرياض /الدمام السريع مع 
طريق احلسن بن احلسني بن 

علي

350.000

1437/1/6هـ1437/1/6هـ

8- متديد األعمال املتبقية 
للطرق الزراعية مبنطقة حائل 

)اجملموعة العاشرة(
10110.000

9- متديد األعمال التكميلية 
الستكمال الضلع اجلنوبي 

الشرقي للطريق الدائري الثاني 
مبدينة الرياض )تقاطعات ، طرق 

خدمة ،إنارة ، تصريف سيول (

304100.000

10- إعادة طرح عملية تشغيل 
وصيانة ونظافة طرق جازان-

الطوال عقد رقم )901(
2645000

11- إعادة طرح عملية تشغيل 
وصيانة ونظافة طرق صبيا-

الدرب عقد رقم )902(
2655000

12- إعادة طرح عملية تشغيل 
وصيانة ونظافة طرق صبيا –

الداير عقد رقم )903(
2665000

13- متديد األعمال املتبقية 
ملشروع استكماالت الوصالت 

الزراعية حول مدينة تبوك 
)اجملموعة السادسة( 30 كم 

10310.000

1437/1/7هـ1437/1/7هـ

14- متديد استكمال مباني 
فروع الوزارة 

14910.000

15- متديد األعمال املتبقية 
للطرق الزراعية مبنطقة 
حائل)اجملموعة اخلامسة(

2182000

16- طرح منافسة الطرق 
الثانوية مبنطقة حائل 

)اجملموعة األولى(
22610.000

17- متديد اجملموعة اخلامسة 
مبنطقة الباحة

8410.000

1437/1/8هـ1437/1/8هـ

18- متديد استكمال بعض 
الطرق الفرعية مبنطقة الباحة 

واستكمال طريق شدا األعلى 
بطول 20كلم

7410.000

19- متديد األعمال املتبقية 
للطرق الزراعية مبنطقة 

الرياض اجملموعة )اخلامسة 
والعشرون(

7810.000

20- متديد فتح ومتهيد وصيانة 
الطرق الترابية مبنطقة عسير 

)30/2015م-36شهر(
8510.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مياه الرياض
عقد إعادة تأهيل محطة 

معاجلة مياه الصرف الصحي 

باجملمعه )املرحلة األولى (

 78

1437/1436/
1437/1/2هـ1437/1/1هـ3000

مياه 
المدينة 
المنورة

تأجيل - صيانة شبكات املياه 

وملحقاتها ) باملدينة املنورة (
1437/1/6هـ1437/1/5هـ437/436/1915.000

مياه 
المنطقة 

الشرقية

1- منافسة متعهد التوصيالت 

املنزلية للمياه والتمديدات 

الالزمة لها مبحافظة اخلفجي 

 1437/1438

636/
1437/1/28هـ1437/1/27هـ1000

2- منافسة تشغيل وصيانة 

الصرف الصحي مبحافظة 

اخلفجي   

 1437/1438

637/
1437/1/30هـ1437/1/29هـ2000

3- منافسة مشروع استكمال 

شبكات الصرف الصحي 

مبواقع متفرقة 

مبحافظة رأس تنورة

 1437/1438

638/
1437/2/5هـ1437/2/4هـ1000

4- منافسة كشف ومعاجلة 

التسربات في شبكات املياه 

والتوصيالت املنزلية مبدينتي 

الدمام واخلبر 

 1437/1438

639/
1437/2/7هـ1437/2/6هـ2000

5- منافسة مشروع تنفيذ 

محطة الضخ باملروج وخط الطرد 

) اجلزء األول ( مبحافظة القطيف 

 1437/1438

640/
1437/2/12هـ1437/2/11هـ2000

6- منافسة مشروع مياه 

ضاحية امللك فهد احلي الثالث 

والرابع ) املرحلة األولى ( 

مبحافظة اجلبيل 

 1437/1438

641/
1437/2/14هـ1437/2/13هـ2000

7- منافسة مشروع إنشاء 

محطة النابية الرئيسية 

للصرف الصحي مع خط 

الطرد بغرب سيهات مبحافظة 

القطيف 

 1437/1438

642/
1437/2/19هـ1437/2/18هـ2000

وزارة الماليــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- تأجيل موعد منافسة 

عملية تظليل وسفلتة 

منطقة الساحة اجلمركية 

بجمرك مطار امللك عبدالعزيز 

الدولي بجدة

 45

1437/1436/
1436/12/21هـ1436/12/21هـ2000 

2- جتهيز شبكة احلاسب اآللي 

بجمرك بريد جازان

 55

1437/1436/
1000

1437/1/27هـ1437/1/27هـ

3- جتهيز شبكة احلاسب اآللي 

بجمرك مطار امللك عبداهلل 

بجازان

 56

1437/1436/
1000

4- جتهيز شبكة احلاسب اآللي 

بجمرك ميناء جازان

 57

1437/1436/
1000

وزارة الزراعـــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

توريد وتشغيل وصيانة آالت 

فرم وطحن أشجار النخيل 

وملحقاتها لبعض مناطق 

اململكة

1436/12/29هـ1436/12/28هـ47353000

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

4

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

كلية 
الملك خالد 
العسكرية 

بوزارة الحرس 
الوطني

منـــــافسة تأمني ملبوسات 

ومستلزمات رياضية بكلية 

امللك خالد العسكرية

 16

/1436/1435هـ
1437/1/8هـ  1437/1/7هـ1000 

الشؤون 
الصحية 

بوزارة الحرس 
الوطني

1- منافسة مشروع تركيب 

محول جديد ملركز طب 

األسنان مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص /99/ 

1436هـ

1437/1/9هـ1437/1/8هـ 3000 

2- منافسة 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 

/1436/80ه
1437/1/2هـ1437/1/1هـ3000 

وكالة األنباء السعودية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وكالة األنباء 
السعودية 

)واس(

صيانة ونظافة مبنى وكالة 

األنباء السعودية واملركز 

اإلعالمي )اجلديد ( بالرياض 

 5

 1437/1436/
1437/1/13هـ1437/1/12هـ 7000

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز األبحاث 

الرياض 
)مؤسسة 

عامة(

1- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة األشعة الالزمة 

ملبنى الطوارئ واجلناح اخلاص

1437/1/6هـ  1437/1/5هـ 36/905000

2- توريد وتركيب الغازات 

السائلة واملضغوطة
1436/12/24هـ 1436/12/23هـ 36/995000

3- توريد وتركيب جهاز 

للتصوير باألشعة املقطعية 

باملستشفى الرئيسي

36/1013000

1437/1/1هـ 1436/12/30هـ 
4- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة األشعة السينية 

الرقمية ذات الكاشف املزدوج 

36/893000

5- أداء اختبارات إبطال مفعول 

امليكروبات
1437/1/8هـ 1437/1/7هـ 36/1095000

6- متديد موعد مشروع إنشاء 

سكن العازبات املرحلة الرابعة 

)I&J( مجمع

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ 36/8620.000

7- متديد موعد مشروع أنظمة 

غرف املرضى الذكية مببنى 

الطواري واجلناح اخلاص

1437/2/4هـ 1437/2/3هـ 36/935000

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

نظام تكامل األجهزة الطبية
 277

2015/03/
1437/1/13هـ1437/1/12هـ1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة 
الملكية 

للجبيل ويبنع
 المركز 
الرئيس 
الرياض

تشغيل وصيانة أجهزة 

وبرامج وتطبيقات احلاسب 

اآللي باملركز الرئيس للهيئة 

امللكية للجبيل وينبع بالرياض 

وتقدمي كافة اخلدمات واملعدات 

واللوازم واملوظفني املؤهلني 

للقيام بجميع األعمال الالزمة 

لتنفيذ وإجناز العمل املطلوب 

ملدة ثالث سنوات ميالدية

 013ITOM

201510
1436/12/30هـ1436/12/30هـ1000

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

تأمني وتصميم وإنشاء محطة 

الكهرباء الرئيسية )3(
1437/1/13هـ1437/1/13هـ33.500 099– ع05

الهيئة 
الملكية بينبع

إعادة طرح منافسة إدارة 

وتشغيل مرافق الترفيه 

للهيئة امللكية )املتابعة رقم 

7( مبدينة ينبع الصناعية

بي أو إم إل 

2664-
1437/1/13هـ1437/1/13هـ 1000 

الهيئة العامة 
للسياحة 
والتراث 

الوطني 

توريد وتركيب األثاث ملتاحف 

الهيئة في مناطق )اجلوف – 

جنران  - تبوك(

1436/12/30هـ1436/12/29هـ 500 1436/152

الهيئة العامة 
للمساحة

تأجيل موعد فتح مظاريف 

منافسة منظومة التصوير 

اجلوي/ تأمني طائرة تصوير جوي

1437/1/6هـ 1437/1/5هـ 36/95/2110.000

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

توريد وتركيب أجهزة خدمة 

ذاتية داخل وخارج احملطات
1436/12/29هـ1436/12/29هـ500 201421177

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- إصالح وتعديل جدران 

الغالية الداخلية للوحدة )61( 

حملطة اجلبيل

JB/

R/M/2577
1436/12/18هـ1436/12/18 هـ500 

2- توسعة وإعادة تأهيل احملطة 

الفرعية الكهربائية وتغير 

محوالت التوزيع الفرعية 

باجملمع السكني حملطات حتلية 

ينبع املدينة املنورة

YM/

R/E/136
1437/1/19هـ1437/1/19هـ500 

3- تركيب أنظمة االتصاالت 

السلكية واملقسمات 

الهاتفية حملطة رأس اخلير 

1437/1/20هـ1437/1/20هـ500 36156

4- تركيب أنظمة االتصاالت 

الالسلكية والراديو حملطة رأس اخلير 
1437/1/21هـ1437/1/21هـ500 36267

5- تركيب نظام النداء الصوتي 

حملطة رأس اخلير
1437/1/22هـ1437/1/22هـ500 36574

مؤسسة 
البريد 

السعودي

التحميل والتنزيل لبعض 

املكاتب واملباني البريدية 

ببعض مناطق اململكة

) 17 ( لعام 

1437/1436هـ
1437/1/28هـ1437/1/28هـ15.000

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

1- متديد موعد منافسة إنشاء 

كلية السياحة والفندقة 

بنجران

1436/12/29هـ1436/12/28هـ15010.000

2- استكمال جتهيز أثاث 

معمل الكيمياء بالكلية 

التقنية بالدمام 36

1436/12/30هـ1436/12/29هـ1522000

3- مشروع توريد برنامج 

مكافحة الفيروسات
1531000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ 4- صيانة ونظافة كافة 

منشآت ومباني الوحدات 

التدريبية باحلدود الشمالية

154500

5- صيانة ونظافة الكلية 

التقنية بالرس واملعهد 

الصناعي الثانوي باألسياح

155
500 لكل 

مرفق
1437/1/2هـ1437/1/1هـ

الهيئات والمؤسساتوزارة الحرس الوطني
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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

أمانة الرياض

تأجيل موعد منافسة 

فتح وتأهيل مجاري األودية 

والشعاب بغرب الرياض 

) املرحلة األولى (

1436/12/18هـ1436/12/18هـ4580.000

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

1- تشغيل وصيانة شبكة 

االتصاالت واألجهزة الالسلكية
193000

1437/1/22هـ1437/1/21هـ 

2- تنظيم برنامج األلعاب 

النارية بإحتفاالت مهرجان 

الربيع وعيد الفطر املبارك 

واليوم الوطني 1437هـ

203000

3- ربط قرى بلدية مدركة )ربط 

قرى القفيف والسيل الكبير        

والطائف مع مدركة ورهاط 

واحملاني والقرى التابعة( 

19/2/1/601/7/00/4

213000

4- توريد وتنفيذ مجسمات 

باحلدائق العامة واملسطحات 

اخلضراء مبواقع متفرقة مبكة 

املكرمة 19/2/1/819/00/00/4

222000

أمانة المدينة 
سفلتة بلدية اجلسوالمنورة

 15460

/1436هـ
1437/1/6هـ1437/1/5هـ3000

أمانة األحساء

1- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة لقريتي بني معن 

والبطالية

1437/1/13هـ1437/1/12هـ1223000 / 1436

2- متديد موعد منافسة 

مشروع سفلتة مخطط 

الصناعية بجواثا

1436 / 993000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ 3- متديد موعد منافسة فتح 

وتسوية الطرق مبخططات 

مدينة العيون وقراها والهجر 

التابعة لها

1436 / 1083000

4- متديد موعد منافسة 

مشروع توريد وتركيب بيوت 

محمية وبذارة أوتوماتيكية 

لصالح أمانة األحساء

1436/12/23هـ1436/12/22هـ1095000 / 1436

5- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء جسور ومعابر 

مشاة في الطرق الرئيسية 

مبدينتي الهفوف واملبرز والقرى 

والهجر  التابعة لها 

1436 / 97 2000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

6- متديد موعد منافسة 

مشروع إعادة تأهيل الشوارع 

واإلنارة في سلوى

1436 / 105  5000

أمانة جازان

1- مباني ومرافق بلدية 

)استكمال مبنى األمانة بجازان ( 

19/09/001/0607/99/01/4

 3000

1437/1/6هـ1437/1/5هـ

2- تأثيث مركز األمير سلطان 

احلضاري مبدينة جازان 

19/09/001/0607/99/01/4

 3000

3- صيانة اإلنارة 

مبدخل مدينة جازان 

19/09/001/0003/04/05/3

 500

4- اإلشراف على عقود 

النظافة مبدينة جازان 

19/09/001/0116/13/00/4

 3000

5- اإلشراف على عقد مكافحة 

آفات الصحة العامة بجازان 

19/09/001/0116/13/00/4

 3000

6- إنشاء مدافن والتخلص 

من النفايات وردم املستنقعات 

)توريد وتركيب )3( محطات 

فرز نفايات مبنطقة جازان( 

19/09/001/0168/01/00/4

 2000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

1- متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل وتطوير أنظمة 

األرشفة اإللكترونية ونظام 

االتصاالت اإلدارية 

 10.000

1437/1/6هـ 1437/1/6هـ

2- متديد موعد منافسة إنشاء 

مبنى إدارة املرصد احلضري
 4000

تأمني سيارات ألمانة حائل أمانة حائل

19/12/001/2224/00/00/4
1436/12/29هـ1436/12/28هـ400

بلدية 
خميس 
مشيط

1- تنفيذ تقاطعات وجسور 

م 1 )استكمال نفق املعارض( 

019/07/101/0152/00/00/4

30.000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

2- تنفيذ تقاطع طريق امللك 

سعود مع شارع الثمانني 

19/007/101/0207/01/00/4

75.000

3- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 7 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

4- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 8 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

5- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 9 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

6- متديد موعد منافسة تطوير 

املناطق السياحية م 3
15.000

7- متديد موعد منافسة تطوير 

املناطق السياحية م 4
15.000

8- مشروع إنشاء مباني 

ومرافق عامة م 1
5000

1436/12/30هـ1436/12/29هـ 91500- صيانة اآلبار بالبلدية

10- إنشاء جسور 

وإنفاق وتقاطعات م 3 

19/07/101/0207/02/00/4

75.000

بلدية 
الظاهرية

1- تأمني عدد ) 3 ( ثالثة 

سيارات صالون دفع رباعي 

) 6 ( مقاعد

 221431

) 224 (
1000

1436/12/30هـ1436/12/29هـ
2- تأمني عدد ) 5 ( خمسة 

سيارات نيسان  

2240/00/00/4

1000

استكمال تطوير طريق امللك بلدية الصرار

عبداهلل بالصرار
1437/1/6هـ1437/1/5هـ4000

بلدية الحلوة

1- توريد كفرات 

1437/1/5هـ1437/1/5هـ

2- توريد زيوت 

3- توريد ورود 

4- مستلزمات إنارة ملبات 

وأغطية وقطع غيار 

5- بالط أسمنتي متداخل 

انترولوك 

6- مستلزمات حديد تيوب 

وجسر وصاج 

تأمني خدمة سيارات بنظام بلدية المندق

اإليجار
1437/1/8هـ1437/1/7هـ500 19/14/01/244

بلدية 
القويعية

1500 18- إنشاء منطقة صناعية

1436/12/29هـ 1436/12/29هـ  
2- رفع وخفض مناسيب املياه 

األرضية
5 1500

وزارة الشؤون البلدية والقروية
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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

بلديـة طريف

1- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

19/13/001/602/08/00/4

4000

1437/1/22هـ1437/1/21هـ

2- درء أخطار السيول 

19/13/302/602/99/1/4
15.000

3- درء أخطار السيول : 

توريد آليات ومعدات للبلدية 

19/13/302/602/99/1/4

2000

4- تطوير املنطقة املركزية 

19/13/302/79/00/00/4
2000

5- العقد الثاني لسفلتة 

وأرصفة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها 

19/13/001/601/08/00/4

1000

6- مباني ومرافق بلدية  

)تنفيذ بوابات جمالية ( 

19/13/302/607/99/1/4

1500

7- مباني ومرافق بلدية  

)تأثيث مبنى البلدية ( 

19/13/302/607/99/1/4

1500

8- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها )العقد الثاني( 

19/13/001/601/05/00/4

3000

9- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها )العقد الثالث( 

19/13/001/601/05/00/4

3000

10- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة )العقد األول(  

19/13/302/006/00/00/3

1000

11- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة )العقد الثاني( 

19/13/302/006/00/00/3

1000

12- صيانة شبكة 

تصريف مياه األمطار 

19/13/302/008/00/00/3

1000

13- معدات وسيارات ) تأمني 

خدمة سيارات بنظام التأجير 

لبلدية محافظة طريف ( 

19/13/302/224/00/00/2

1000

14- أسواق ومسالخ 

19/13/302/78/00/00/4
1000

بلدية 
المجاردة

1- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ملدينة اجملاردة 

019/007/403/0012/00/00/4

6000

1437/1/8هـ1437/1/7هـ 

2- الصيانة والنظافة 

املباشرة م5 

019/007/403/0001/00/00/3

2000

3- تأمني معدات 

لبلدية محافظة اجملاردة 

019/007/403/0009/00/00/4

2000

4- تأمني قالبات 

حمولة 3 طن 4 طن 

019/007/403/0009/00/00/4

500

5- تأمني معدات 

حمولة 17 طن 

019/007/403/0009/00/00/4

1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الساحل

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

محروقات
225 500

1436/12/25هـ1436/12/24هـ

2- تأجيل موعد منافسة تأجير 

سيارات ومعدات
224 500

3- تأجيل موعد 

منافسة تأمني سيارات 

019/007/718/0027/00/00/4

 500

4- تأجيل موعد 

منافسة تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل املوتى 

019/007/001/0603/05/00/4

 500

5- تأجيل موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

  19/007/001/0601/08/00/4

 1000

6- تأجيل موعد منافسة 

إنارة الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0601/09/00/4

 500

7- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول لتصريف مياه 

األمطار لألمانة والقرى التابعة 

19/007/001/0602/08/00/4

 1000

8- تأجيل موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0603/08/00/4

 500

بلدية الصرار

1- تعديل موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة )مرحلة 

ثانية ( 

1436/12/29هـ1436/12/28هـ1500

2- تعديل موعد منافسة 

استكمال تطوير طريق امللك 

عبد اهلل بالصرار

1437/1/6هـ1437/1/5هـ4000

3- تعديل موعد منافسة إعادة 

تأهيل وتطوير الشوارع بقرى 

الصرار

5000

1437/1/27هـ1437/1/26هـ

4- تعديل موعد منافسة 

إنشاء مغاسل موتى وتسوير 

مقابر بقرى الصرار

2000

5- تعديل موعد منافسة ردم 

وتسوية اخملططات وضبط 

املناسيب

3000

تأمني معدات للبلدية بلدية الدلم
 1/300

/1437/1436هـ
1436/12/29هـ         1436/12/28هـ    2500

سفلتة مخططات املنح  بلدية نفــي
 /1436/8

1437
1437/1/19هـ1437/1/19هـ6000

بلدية ضمد

1- األستفادة من مكونات 

النفايات مبحافظة ضمد 

والقرى التابعة لها

2000

1437/1/6هـ1437/1/5هـ

2- بيع حديد سكراب )سيارات 

تالفة(

3- صيانة وري املسطحات 

اخلضراء بضمد 

19/09/702/0001/00/00/3

1437/1/12هـ1437/1/11هـ2000

بلدية 
أبو عريش

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليـات 

التخلص منها م 2) توريد 

وتركيب محطة انتقالية 

للنفايات )مكبس نفايات ( 

19/09/301/0103/00/00/4

1437/1/15هـ1437/1/14هـ500

وزارة الشؤون البلدية والقروية



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  5 ذو الحجة  1436 هـ       18  سبتمبر  2015 م16

93ال�سنة 93   العدد 4584              UM AL-QURAالجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 مإعالنات حكومية

101ال�سنة 93   العدد 4568          
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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

7

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

متديد موعد منافسة تطوير بلدية بللسمر

احلاسب والنظم والشبكات
1437/1/8هـ1437/1/7هـ1000

بلدية 
بني حسن

1- إعادة طرح منافسة 

حتسني وجتميل املداخل 

019/014/001/0603/01/00/04

1500

1437/1/6هـ1437/1/5هـ

2- إعادة طرح منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

019/014/705/0029/00/00/4

2500

3- إعادة طرح منافسة 

إنشاء جسور مشاة 

019/014/705/0009/00/00/04

1500

4- إعادة طرح منافسة 

حتسني وجتميل املداخل 

019/014/001/0603/05/00/04

1500

5- إعادة طرح 

منافسة شراء سيارات 

019/014/0705/2240/00/00/04

500

1437/1/8هـ1437/1/7هـ

6- إعادة طرح منافسة تطوير 

املعدات واآلليات للبلدية 

019/014/0705/0027/00/00/04

1500

7- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

19/14/001/0603/08/00/04

1000

8- تأهيل وتطوير الشوارع 

والطرق واإلنارة م2 

019/014/705/0026/00/00/04

1500

9- تأهيل ثالثة 

مداخل لبني حسن 

019/014/705/0030/00/00/4

1500

1437/1/13هـ1437/1/12هـ

10- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات 

019/014/705/0028/00/00/4

1500

11- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار )م1( 

019/014/001/0602/03/00/04

2000

12- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار )م2( 

019/014/001/0602/03/00/04

2000

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

13- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار )م3( 

019/014/001/0602/03/00/04

2000

14- درء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة 

)تأمني وتوريد معدات( 

19/14/001/0602/08/00/04

2500

بلدية جبة

1- متديد موعد منافسة 

إنشاء استراحة للبلدية 

19/12/401/607/03/00/4

 2000

1437/1/21هـ1437/1/20هـ

2- آليات ومعدات – عقد1  

19/12/401/609/01/00/04
 500

3- آليات ومعدات – عقد2  

19/12/401/609/01/00/04
 500

4- مباني بلدية ومرافق 

عامة )إنشاء دورات مياه 

واستكمال سكن العمال(  

19/12/401/607/99/01/04

 1000

5- مباني بلدية ومرافق عامة 

)إنشاء بوابة ملدخل قرية قناء( 

19/12/401/607/99/01/04

 500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
حفر الباطن

1- شراء سيارات 

19/006/102/2240/00/00/4
1500

1437/1/15هـ1437/1/14هـ 2- تأمني مستلزمات 

الصيانة املباشرة للحدائق 

19/006/102/001/5/2/3

1500

3- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء 

19/006/102/0001/05/04/3

1437/1/22هـ1437/1/21هـ3000

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- إنشاء مقر لنادي الكوكب 

باخلرج مع التأثيث والتجهيز

123

 8000

1437/2/19هـ1437/2/18هـ

2- إنشاء مقر لنادي الدرعية 

بالدرعية مع التأثيث والتجهيز
 8000

3- إنشاء مقر لنادي وج 

بالطائف مع التأثيث والتجهيز
 8000

4- إنشاء مقر لنادي بيش 

ببيش مع التأثيث والتجهيز
 8000

5- إنشاء عدد خمس مقرات 

وصاالت إلحتاد ذوي االحتياجات 

اخلاصة في )حائل-الطائف-

املدينة املنورة-األحساء-أبها(

 10,000

6- إنشاء مقر لنادي الغزوة 

ببدر مع الـتأثيث والتجهيز

124

 8000

1437/2/20هـ1437/2/19هـ

7- إنشاء مقر لنادي مارد 

باألسياح مع الـتأثيث والتجهيز
 8000

8- إنشاء مقر لنادي العلمني 

باخلفجي مع التأثيث والتجهيز
 8000

9- إنشاء مقر لنادي جنران 

بنجران مع التأثيث والتجهيز
 8000

10- إنشاء مقر لنادي الشهيد 

مبحايل عسير مع التأثيث 

والتجهيز

125

 8000

1437/2/25هـ1437/2/24هـ

11- إنشاء مقر لنادي القلعة 

بسكاكا مع التأثيث والتجهيز
 8000

12- إنشاء مقر لنادي جرش بأحد 

رفيدة مع التأثيث والتجهيز
 8000

13- إنشاء مقر لنادي الصقور 

بتبوك مع التأثيث والتجهيز
 8000

شركة المياه الوطنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

1- مشروع تنفيذ خط نقل املياه 

املعاجلة مليدان امللك عبدالعزيز 

بنادي الفروسية بقطر )600 مم( 

في مدينة  الرياض  

1437/1/6هـ1437/1/5هـ25,000 

2- مشروع تصميم وتنفيذ 

محطة معاجلة ثالثية بسعة 

50,000 متر مكعب/اليوم– 

مدينة سكاكا

100,000

1437/1/12هـ1437/1/9هـ
3- مشروع تصميم وتنفيذ 

محطة معاجلة ثالثية بسعة 

50,000 متر مكعب/اليوم– 

مدينة عرعر

100,000

وزارة الشؤون البلدية والقروية

المرة 
األولى

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

تعلن بلدية بللحمر عن رغبتها بتاأجري املواقع التالية عن طريق املزايدة بالظرف املختوم :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحةاسم المزايدةنوع النشاطم

1922 م2تاأجري املوقع رقم ) 1/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني1

 500
1437/1/1هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1437/1/2هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

750 م2تاأجري املوقع رقم ) 2/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني2

750 م2تاأجري املوقع رقم ) 3/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني3

750 م2تاأجري املوقع رقم ) 4/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني4

750 م2تاأجري املوقع رقم ) 5/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني5

2100 م2تاأجري املوقع رقم ) 6/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني6

2100 م2تاأجري املوقع رقم ) 7/ت( مبخطط �سبح 997جتاري �سكني7

300 م2املوقع  رقم ) 104/م ( مبخطط االثب رقم 715جتاري8

300م2املوقع  رقم )105/م( مبخطط االثب رقم 715جتاري9

300م2املوقع  رقم )106/م( مبخطط االثب رقم 715جتاري10

وعلى من يرغب الدخول في المزايدات  أعاله مراجعة إدارة االستثمار ببلدية بللحمر لشراء نسخة من كراسة الشروط والمواصفات مع مراعاة ما يلي : 
• شراء النسخ من البلدية وتقديم إيصال التسديد مع الكراسة .	

• إرفاق ضمان بنكي يعادل نسبة ) 100%( من اإليجار السنوي ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ تقديمه .	
• تقديم العطاءات للبلدية داخل ظرف مختوم بالشمع األحمر ومختوم بختم المستثمر .	

• اإللتزام بمواعيد تقديم العطاءات ولن يتم قبول أي عطاء بعد التاريخ المحدد .	

تعلن بلدية بللحمر عن رغبتها بتاأجري املواقع التالية عن طريق املزايدة بالظرف املختوم :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحة/ عدد المواقعاسم المزايدةنوع النشاطم

1000 52289 م2تاأجري موقع ا�ستثماري جتاري رقم )1/م(  ال�سارع العامجتاري1

1437/1/5هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1437/1/6هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

30500 م2موقع �سراف اآيل ب�سبح جوار مركز �سرطة بللحمرجتاري2

30500 م2موقع �سراف اآيل باالثب جوار مركز �سرطة االأثبجتاري3

101000 مواقعمواقع الإن�ساء لوحات يونيبول على طريق اأبها – الطائفجتاري4

5500 مواقعمواقع  الإن�ساء لوحات موبي م�سيئة ) ال�سارع العام (جتاري5

21000 مواقععدد ) 2 ( لوحات يونيبول قائمة على طريق اأبها – الطائفجتاري6

1520500 م2ت�سغيل م�سلخ ب�سبح بللحمر خمطط رقم 12جتاري7

وعلى من يرغب الدخول في المزايدات أعاله مراجعة إدارة االستثمار ببلدية بللحمر لشراء نسخة من كراسة الشروط والمواصفات مع مراعاة ما يلي : 
• شراء النسخ من البلدية وتقديم إيصال التسديد مع الكراسة .	

• إرفاق ضمان بنكي يعادل نسبة ) 100%( من اإليجار السنوي ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ تقديمه .	
• تقديم العطاءات للبلدية داخل ظرف مختوم بالشمع األحمر ومختوم بختم المستثمر .	

• اإللتزام بمواعيد تقديم العطاءات ولن يتم قبول أي عطاء بعد التاريخ المحدد .	
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن متديد موعد املناف�سة اال�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
االأحد

1436/12/28هـ

االإثنني

1436/12/29هـ

ال�ساعة 10:00 �ص

- 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 باإلدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .

يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن طرح املناف�سة اال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10172500تاأجري موقع )خدمات ال�سفر وال�سحن وال�سياحة( بامل�ست�سفى
االأحد

1436/12/28هـ

االإثنني

1436/12/29هـ

ال�ساعة 09:00 �ص

- 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 باإلدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .

يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن  طرح املناف�سة اال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10181000ت�سغيل عدد )3( اأك�ساك كافترييا يف امل�ست�سفى
االأحد

1436/12/28هـ

االإثنني

1436/12/29هـ

ال�ساعة 11:00 �ص

-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 باإلدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .

يعلن م�ست�سفى االأمري حممد بن عبدالعزيز بالريا�ص )اإدارة املوارد الذاتية( عن متديد موعد املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحة التأجيريةرقم المنافسةاسم المنافسةم

19.91500م36/12ا�ستثمار موقع الإقامة ن�ساط ميني ماركت1

1436/12/29هـ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

1436/12/29هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

19.91500م36/22ا�ستثمار موقع الإقامة ن�ساط ال�سوكوال واحللويات2

19.91500م36/32ا�ستثمار موقع الإقامة ن�ساط الزهور والهدايا3

 19.91500م36/42ا�ستثمار موقع الإقامة ن�ساط وجبات خفيفة4

يمكن الحصول على الشروط والمواصفات من إدارة الموارد الذاتية بالمستشفى مقابل دفع القيمة المبينة أعاله للنسخة الواحدة . 
العنوان / الرياض – حي الروابي – شارع اإلمام أحمد بن حنبل هاتف 011/2616653-011/2616650

جوال / 0502092588
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تعلن  اإدارة مدينة  امللك عبدالعزيز الع�صكرية للت�صغيل وال�صيانة بتبوك عن مزاد علني لبيع حيوانات 
وطيور بحديقة امللك عبدالعزيز )حديقة الطيور ( ح�صب الآتي:

1- ماعز جبلي عدد )6( ذكور.           2- الإيل عدد )2( ذكور .              3- طاوو�س عدد )7( ج.

4- اأرانب عدد )30( .                          5- وبر عدد )20( .

موعد اإقامة املزاد: الأحد املوافق 1436/12/21هـ،ال�صاعة 10.00�صباحاً.

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعلن اأمانة منطقة ع�صري باأنه �صدر قرار رقم )27029( يف 1436/10/24هـ، باملوافقة على بدء اإجراءات 
نزع ملكية مل�صروع حديقة باملحالة باأبها باملخطط رقم )1423/967/ع/1(، واأن الأمانة تدعو �صاحب الأرا�صي 

املذكور مراجعة  امل�صروع  مع  املتعار�صة  النعمي  بن حممد  اأحمد  بن  للمواطن / ح�صن  العائدة   )78-86( رقم 

اإدارة نزع امللكية واإح�صار م�صتم�صكاتهم ال�صرعية.

تعلن اأمانة منطقة ع�صري باأنه �صدر قرار رقم )28274( يف 1436/11/9هـ، باملوافقة على بدء اإجراءات 
الأمري  طريق  امتداد  م�صروع  مع  املتعار�صة   )1/11( رقم  والعقار   )23( اإىل   )1( رقم  من  العقارات  ملكية  نزع 

�صلطان باآل �صرحان مبدينة اأبها مبنطقة ع�صري وعلى اأ�صحاب العقارات املتعار�صة مع امل�صروع املذكور مراجعة 

اإدارة نزع امللكية واإح�صار م�صتم�صكاتهم ال�صرعية.

نزع ملكية عقارات

املنطقة -  بلديات  ل�صوؤون  الأمانة  الريا�س وكالة  اأمانة منطقة  البلدية والقروية  ال�صوؤون  وزارة  تعلن 
بلدية حمافظة وادي الداو�صر - عن مناف�صة �صراء مكب�س نفاية )22ياردة( مع ال�صاحنة باملوا�صفات التالية:

المواصفات:
1- موديل 2015 م -2016م.

2- قدرة املحرك  )عند ل/د ( ليقل عن 200 ح�صان.

3- الوزن الت�صغيلي/الإجمايل ل يقل عن 17طن.

4- الوزن ال�صايف ل يقل عن 12طن.

5- عدد ال�صلندر )6( �صلندر.

6- ال�صرعات للجر بوك�س )6( اأمامية واحد خلفي.

مواصفات أخرى:
1- �صناعة املكب�س حملية. 

2- احلجم22 ياردة.

3- �صماكة ال�صاج  من 3-12ملم.

4- مدة الت�صليم ل تزيد عن )6( اأ�صهر.

اآخر موعد لقبول العطاء: الإثنني املوافق 1436/12/30هـ، يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحاً.

موعد فتح املظاريف: الإثنني املوافق 1436/12/30هـ،يف  متام ال�صاعة  الواحدة ظهراً.

تقدم العرو�س من اأ�صل و�صورة داخل ظرف خمتوم بختم املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�صم 

ورقم املناف�صة ومعنون باإ�صم رئي�س بلدية حمافظة وادي الدوا�صر م�صحوبا بالأتي:

) �صورة  ـــ   ) املفعول  �صارية  التجارية  بالغرفة  الإ�صرتاك  املفعول )�صورة من  �صارية  الزكاة والدخل  )�صورة 

من �صهادة ال�صجل التجاري �صارية املفعول( ــ ) �صورة من �صهادة مكتب التاأمينات الجتماعية( ـــ ) �صورة من 

�صهادة ال�صعودة �صارية املفعول ( تكتب الأ�صعار رقماً وكتابة على خطاب عر�س الأ�صعار واملوا�صفات مع اإرفاق 

ال�صروط واملوا�صفات خمتومة بختم ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة. 

ل يتم قبول اأي عطاء يرد للبلدية بعد املوعد املحدد. فتح املظاريف مبقر بلدية حمافظة وادي الدوا�صر.

شراء معدات

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة املنطقة ال�صرقية - بلدية ال�صرار- عن طرح املزايدة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتسليم العطاءات قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 

تاأجري مبنى امل�صلخ القائم رقم )1( الواقع �صرق خمطط رقم )91/10( مبدينة ال�صرار لغر�س 

اإدارته وت�صغيله
5000ل يوجد

1437/2/5هـ

من ال�صاعة 7.30   اإىل ال�صاعة  10 �صباحاً

1437/2/5هـ

ال�صاعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم  لبلدية الصرار  لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن اأمانة الأح�صاء عن طرح املناف�صة التالية :

مكان فتح المظاريف موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة اسم المزايدة 

الإدارة العامة لتنمية 

ال�صتثمارات

ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم 

الثالثاء 1437/1/7هـ

ال�صاعة الواحدة من ظهر يوم 

الإثنني   1437/1/6هـ

 2000

 ويتم دفعها عن طريق 

نظام �صداد

مزايدة ا�صتثمار موقع �صراف اآىل �صيار الواقع يف املحا�صن طريق الريا�س القدمي  بالأح�صاء

عليه  مان�صت  على  بناءا  اأنه  امل�صتاأجرين  لعموم   - ال�صتثمارات  اإدارة   - تثليث  حمافظة  بلدية  تعلن 
الأنظمة والتعليمات وبناءا على ما لحظته اجلهات الرقابية من تزايد عدم اإلتزام امل�صتاأجرين بت�صديد ما عليهم 

�صرعة  امل�صتاأجرين  جميع  حتيط  البلدية  فاأن  املتكررة  والإنذارات  املطالبة  رغم  وقتها  يف  مالية  م�صتحقات  من 

مراجعة البلدية خالل �صهر من تاريخه لت�صديد املبالغ امل�صتحقة و�صوف تقوم بتطبيق ماجاء بالفقرة رقم )3( من 

املادة )11( من العقد وذلك باإلغاء العقد وتاأجري املوقع على اأ�صخا�س اآخرين دون اأدنى م�صوؤولية على البلدية.

استدعاء لعموم المستأجرين

تعلن وزارة الداخلية - املديرية العامة للدفاع املدين - عن تعديل املناف�صات التالية:

م
مسمى المنافسة 

مسمى المنافسة رقم المنافسةقبل التعديل
قيمة النسخةبعد التعديل

1
           اأعمال تطوير مركز 

الدفاع املدين مبنطقة الق�صيم
 37/5

اأعمال تطوير مركز تدريب 

الدفاع املدين مبنطقة الق�صيم
5000

1437/1/21هـموعد فتح المظاريف1437/1/20هـموعد تقديم العروض

2

ا�صتكمال اأعمال املناف�صة 

رقم )30/48( واخلا�صة 

مب�صروع تطوير مباين 

ال�صوؤون الريا�صية باملديرية 

العامة للدفاع املدين بالريا�س 

) ديراب (

36/11
التعديل فقط على رقم املناف�صة 

من 36/11  اإىل  37/11
5000

1437/1/27هـموعد فتح المظاريف1437/1/26هـموعد تقديم العروض

) �صهادة الزكاة والدخل ــ ال�صجل التجاري ــ الإ�صرتاك يف الغرفة التجارية ــ �صهادة ال�صعودة ــ �صهادة التاأمينات 

الجتماعية ( واأن تكون هذه ال�صهادات �صارية املفعول.

فعلى من يرغب الدخول والإ�صرتاك يف هذه املناف�صات وتتوفر لديه ال�صروط مراجعة املديرية العامة للدفاع املدين 

الإدارة العامة للمناف�صات وامل�صرتيات - اإدارة املناف�صات - �صعبة  الإجراءات الأولية.

 مالحظة/ طريقة الدفع �صيك م�صدق باإ�صم املديرية العامة للدفاع املدين.                                                                                                                                  

تعديل مسمى منافسة

تعلن جامعة جازان عن اإلغاء مناف�صة رقم )386( �صيانة ونظافة القطاع 
رقم )3(.

إلغاء 
منافسة
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استئجار مباٍن

تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن رغبتها يف ا�صتئجار مبنى مبنطقة ع�صري.
1437/1/7هـ، ال�صاعة الواحدة ظهرًا، وموعد فتح  قيمة الن�صخـة: جماناً، اآخر موعد لتقدمي املظاريف:  الثالثاء 

املظاريف:  الأربعاء 1437/1/8هـ،ال�صاعة العا�صرة �صباحاً. 

جهة التقدمي: اإدارة امل�صرتيات بالريا�س.

 

تعلن ال�صوؤون ال�صحية مبحافظة الأح�صاء عن رغبتها يف ا�صتئجار مبنى بديل ليكون مقرًا ملديرية ال�صوؤون 
ال�صحية مبحافظة الأح�صاء.

فعلى املواطنني الذين يرغبون يف تاأجري مبانيهم مراجعة الإدارة املالية لدينا ق�صم العقود للح�صول على ن�صخة من 

ال�صروط م�صطحبني معهم �صورة من �صك التملك و�صورة من بطاقة الأحوال املدنية و�صورة من املخطط املعماري 

و�صورة من رخ�صة البناء للمبنى والتقدم بطلباتهم باإ�صم مدير ال�صوؤون ال�صحية مبحافظة الأح�صاء مو�صحاً فيه 

الأجرة ال�صنوية املطلوبة والعنـوان ورقـم الهاتف يف مدة اأق�صـاها �صهر من تاريخ ن�صره يف اجلريدة.

 

تعلن اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة حمايل ع�صري عن حاجتها اإىل ا�صتئجار مباين تكون مقرات املدر�س 
املذكورة اأدناه.

1- ابتدائية امل�صعب للبنات )للمرة الأوىل (.

2-  ابتدائية القرمل للبنات )للمرة الثانية (.

3- ابتدائية ق�صى اآل عا�صم للبنات )للمرة الرابعة(.

4- ابتدائية حم�صن للبنات )للمرة اخلام�صة (.

5- ابتدائية العيدة للبنات )للمرة اخلام�صة (.

6- ابتدائية اآل منام�س للبنات )للمرة اخلام�صة  (.

7- متو�صطة وثانوية ابن �صريين للبنني ) للمرة اخلام�صة (.

8- ثانوية اأم املوؤمنني خديجة للبنات باآل جحي�س )للمرة الثانية (. 

9- رو�صة الأطفال باآل م�صول ) للمرة الأوىل (.

فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب تاأجريه مراجعة الإدارة ق�صم الأجور لإ�صتالم ال�صروط .

 

تعلن املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة عن رغبتها متديد موعد مناف�صة ا�صتئجار مبنى اإداري لأغرا�س 
مكاتب اإدارة امل�صاريع الكربى واأعمال التخطيط والتطوير باملوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة.

كرا�صة املناف�صة: 500 ريال.

 واآخر موعد لتقدمي العطاءات وموعد فتح املظاريف: يوم الأربعاء 1436/12/24هـ .

تعلن مدينة امللك في�صل الطبية عن رغبتها يف ا�صتئجار مبنى مبدينة اأبها.
بال�صروط واملوا�صفات التالية:

اأن يتوفر باملبنى خدمات الهاتف والكهرباء واملياه   -2        . اأن يكون املبنى حديث الإن�صاء وعلى �صارع عام   -1

وال�صرف ال�صحي .           3- اأن يكون مملوك ب�صك �صرعي .         4- اأن ليكون املالك من من�صوبي وزارة ال�صحة .

5- اأن يكون املالك على ا�صتعداد لإجراء التعديالت والإ�صافات املطلوبة.         6- وجود مواقف لل�صيارات وتوفر 

و�صائل ال�صالمة.         7- اأن ل تقل عدد غرف املبنى عن 50 غرفة اإىل 65 غرفة ول تقل م�صاحتها عن  4 × 4 .

8- اأن يكون ت�صطيب املبنى مكتماًل وجاهز ومطابق ل�صروط الأمن وال�صالمة.     9- اأن يتوفر باملبنى م�صاعد كهربائية.

10- اأن لتقل امل�صاحة الجمالية للمبنى عن 1400 م مربع.

العا�صرة  ال�صاعة  املظاريف:  فتح  وموعد  1436/12/21هـ،  الأحد   :  يوم  العطاءات  لتقدمي  موعد  اآخر  باأن  علماً 

�صباحاً من يوم الإثنني 1436/12/22هـ .

فعلى من لديه الرغبة يف تاأجري عقاره وتتوفر فيه ال�صروط املو�صحة اأعاله التقدم خالل �صهر بحد اأق�صى من تاريخه  

اإىل مدينة امللك في�صل الطبية خلدمة مناطق اململكة اجلنوبية – اإدارة امل�صرتيات والعقود – اأبها –حي املن�صك مرفق 

بالعر�س كافة الأوراق الثبوتية والرتاخي�س اخلا�صة بالعقار.

 

تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�صعودي عن رغبتها يف ا�صتئجار مبنى ليكون مقرًا ملركز اإ�صعاف �صرما مبنطقة 
تبوك، وذلك ح�صب ال�صروط واملوا�صفات التالية:

1- يجب اأن تقع الواجهة الرئي�صية للمبنى على �صارع رئي�صي يكفل �صهولة احلركة لدخول وخروج �صيارات الإ�صعاف 

وعر�س ل يقل عن 30م.

2- ل تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن )5( غرف.

3- ل تقل م�صاحة الغرفة عن )20(م2 واأن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف )حار – بارد (.

4- �صهولة احلركة داخل مرافق املبنى.

5- اأن تكون كافة املرافق الداخلية مالئمة للغر�س من ا�صتئجار املبنى.

6- توافر و�صائل الأمن وال�صالمة املعتمدة من اجلهات ذات العالقة.

7- توافر مواقف داخلية اآمنة ومظللة لزوم �صيارات الإ�صعاف.

8- توافر مواقف مظللة ل�صيارات من�صوبي املركز.

9- توافر الفر�س الأ�صا�صي ملرافق املبنى وي�صمل ) وحدات املطبخ – املكيفات (.

10- موافقة املالك على عمل التعديالت.

11- اإرفاق ر�صم كروكي خا�س باملوقع مع خمطط للعقار مت�صمناً ا�صم احلي.

1436/12/30هـ ،ح�صب تقومي  املوافق  العرو�س يوم اخلمي�س  العطاءات وا�صتالم  لتقدمي  اآخر موعد  باأن  علماً 

اأم القرى، على اأن يتم تقدمي العرو�س بالإدارة العامة مبنطقة تبوك، وملزيد من ال�صتف�صار ميكن الت�صال على 

الهاتف رقم: 2805555  حتويلة: 1448. 

.)www.srca.org.sa( :ولل�صكاوي واملالحظات فاك�س رقم: 2807777، اأو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة

تعلن  جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عن حاجتها ل�صغل وظائف باملواطنني ال�صعوديني كالتايل:
) أ ( وظائف محاضري ) ب ( مع الدراسة في برنامج الدكتوراه.

1- اأن يكون املتقدم �صعودي اجلن�صية.

2- اأن يكون حا�صاًل على درجة املاج�صتري اأو ما يعادلها، من جامعة �صعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها مبعدل ل 

يقل عن  ) 3 من 4 ( اأو ما يعادله اأي تقدير ) جيد جدًا ( وتعطى الأف�صلية للمتخ�ص�صني يف الهند�صة و العلوم الطبيعية.

اأو ما يعادلها.  ) TOEFL ( يف اختبار اللغة الإجنليزية لغري الناطقني ) 3- احل�صول على درجة ل تقل عن ) 550

العام.  GRE 4- احل�صول على درجة مقبولة يف اختبار

5- اأن ي�صتويف املتقدم  ال�صروط الالزمة للقبول يف برامج الدكتوراه يف اجلامعة.

املميزات :

- راتب �صهري بواقع ) 4600 ( ريال.

- التفرغ الكلي للدرا�صة يف واحد من برامج الدكتوراه املتاحة يف اجلامعة. 

)ب ( وظائف ) مساعدي الباحثين ( مع الدراسة في برنامج الماجستير. 
1- اأن يكون املتقدم �صعودي اجلن�صية.

2- اأن يكون حا�صاًل على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها، من جامعة �صعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها مبعدل 

ل يقل عن ) 2.75 من 4 ( اأو ما يعادله اأي بتقدير ) جيد جدًا ( وتعطى الأف�صلية للمتخ�ص�صني يف الهند�صة والعلوم 

الطبيعية والعلوم الإدارية. 

3- احل�صول على درجة ل تقل عن ) 520 ( يف اختبار اللغة الإجنليزية لغري الناطقني ) TOEFL ( اأو ما يعادلها.

4- اأن ي�صتويف املتقدم ال�صروط الالزمة للقبول يف برامج املاج�صتري يف اجلامعة. 

املميزات :

- راتب �صهري بواقع ) 3450 ( ريال. 

- التفرغ الكلي للدرا�صة يف واحد من برامج املاج�صتري املتاحة يف اجلامعة. 

على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف تقديم طلباتهم آليًا خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
اإلعالن من خالل موقع عمادة الدراسات العليا في الجامعة على الرابط التالي: ص . ب )5005( الظهران 

31261 المملكة العربية السعودية أو إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني :
peraffrs@kfupm.edu.sa 

وظائف شاغرة

تعلن اأمانة الأح�صاء عن توفر وظائف �صاغرة على برنامج رفع كفاءات الأعمال الإدارية والفنية كالتايل:

الجنسالعددالمؤهل العلمي المطلوبالمرتبةاسم الوظيفة

ذكر2بكالوريو�س هند�صة ميكانيكيةعقدمهند�س ميكانيكي م�صاعد

 

الذين  املتقدمني  الجتماعية،وعلى جميع  للتاأمينات  )راتب مقطوع( حيث ل تخ�صع  العقود  بنظام  الوظائف  وهذه 

تنطبق عليهم ال�صروط واخلربات  املو�صحة اأدناه الت�صجيل يف موقع الأمانة:

1436/12/21هـ،  املوافق  الأحد  يوم  من  اعتبارًا  اأيام  ع�صرة  ملدة   )  http://www.alhasa.gov.sa (

بال�صروط التالية:

1- اأن يكون املتقدم �صعودي اجلن�صية.

2- لئقاً �صحياً وح�صن ال�صرية وال�صلوك.

3- اأن يكون املتقدم غري حمكوم عليه بحد �صرعي اأو بال�صجن يف جرمية خملة بال�صرف والأمانة يف الوقت احلا�صر 

وغري مطالب بفرتة ح�صر �صواء لال�صتقالة اأو الف�صل ح�صب النظام .

4- اجتياز املقابلة ال�صخ�صية للمتقدمني من قبل اللجنة امل�صكلة للتعيني .

5- ا�صتبعاد اأي طلب غري مكتمل ال�صروط املطلوبة .

6- ان يتم حتديد رقم اجلوال و العنوان للمر�صل حيث يتم العتماد عليها ومن مل يو�صح ذلك ي�صتبعد من الرت�صيح .

7- ل يرتتب على الطلبات اأي اإلتزام نحو الأمانة وتعترب لغية بعد اإنتهاء املقابالت واجتياز املر�صحني للوظائف ول 

يحق للمتقدم املطالبة بامل�صتندات اأو التوظيف .

 فمن لديهم الرغبة �صرعة الت�صجيل يف موقع الأمانة خالل الفرتة املحددة .

تعلن اإدارة الأوقاف وامل�صاجد والدعوة والإر�صاد مبحافظة القرى عن �صغور وظيفة موؤذن بجامع �صبيحة 
ال�صفلى بقرية �صبيحة ال�صفلى فئة جامع  مبكافاأة قدرها )1790ريال( .

فعلى من يجد يف نف�صه الرغبة التقدم للوظيفة مراجعة املكتب بالقرى لإكمال م�صوغات التعيني. 
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تعلن بلدية العيينة واجلبيلة عن اأ�صماء املمنوحني بالأوامر ال�صامية  يف اجلبيلة والبالغ عددهم )139( مواطـن ومواطنة وفيما يلي اأ�صماء املواطنني:

منح أراضي بالعيينة والجبيلة

وعلى الـمـواطنني املعلنة اأ�صماوؤهم احلـ�صور يوم الثالثاء املـوافـق 14/ 1/ 1437هـ، يف مقر البلديــة وذلك يف متام ال�صاعة التا�صعة �صباحاً والن�صف م�صطحبني معهم �صور من بطاقة الأحوال اأو وكالة �صرعية ومن مل يح�صر ف�صتقوم 

اللجنة بال�صحب عنه.

االسم رباعيم

البندري بنت عبد اهلل بن نا�صر اأبوعيد1

هياء بنت اإبراهيم بن حممد ال�صالح2

فواز بن عبد العزيز بن فواز الدليحان3

�صاره بنت ح�صن بن زامل الهزاين4

عبد الكرمي بن عبد العزيز بن فواز الدليحان5

فهد بن حمد بن اإبراهيم احلمودي6

خالد بن حمد بن اإبراهيم احلمودي7

نايف بن حمد بن اإبراهيم احلمودي8

طرفه بنت حممد بن �صعد بن معيلي9

في�صل بن عبد العزيز بن حمد احلمودي10

نوف بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز الرتيكي11

هند بنت اإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد العزيز املنقور12

هاله بنت اإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد العزيز املنقور13

عبد العزيز بن اإبراهيم بن عبد العزيز املنقور14

هدى بنت عبد الرحمن بن اإبراهيم املعمر15

اجلوهره بنت عبد الرحمن بن اإبراهيم املعمر16

نوره بنت عبد املح�صن بن اأحمد املعمر17

�صعود بن عبد اهلل بن �صعود العجاجي18

فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�صقري19

نوره بنت عبد اهلل بن نا�صر العجاجي20

جوهره بنت عبد اهلل بن نا�صر العجاجي21

م�صاعل بنت عبد اهلل بن نا�صر الرا�صد22

هدى بنت في�صل م�صاري بن حممد بن معمر23

جوزاء بنت مبارك بن حمدان العتيبي24

منريه بنت متعب بن �صبيب العتيبي25

اإبراهيم بن حمد بن عبد اهلل الغامن26

�صطام بن حمد بن عبد اهلل الغامن27

حممد بن يو�صف بن حممد الق�صيبي28

حمود بن فهد بن حمود ال�صهلي29

�صعود بن دخيل اهلل بن �صعيد القمي�صي املطريي30

�صعود بن م�صعود بن نوار النفيعي31

�صعد بن مو�صم بن �صليم ال�صفياين العتيبي32

من�صور بن �صعود بن مقعد الدهينه33

نايف بن �صعود بن مقعد الدهينه34

مقعد بن �صعود بن مقعد الدهينه35

في�صل بن عبد اهلل بن هالل النفيعي العتيبي36

حممد بن اإبراهيم بن حممد اآل داود37

نوف بن حممد بن عبد اهلل الدخيل38

عائ�صه بنت اإبراهيم بن عبد اهلل حمران39

عبد اهلل بن �صعيد بن علي اأبو م�صامع40

زيد بن حممد بن زيد اآل حممود41

جواهر بنت عبد الكرمي بن عبد املح�صن العبد الكرمي42

لطيفه بنت فراج بن وارد العتيبي43

عبد املجيد بن حممد بن عبد العزيز بن معمر44

�صعد بن حممد بن عبد العزيز بن معمر45

االسم رباعيم

�صعود بن حممد بن عبد العزيز بن معمر46

في�صل بن حممد بن عبد العزيز بن معمر47

نا�صر بن حممد بن عبد العزيز بن معمر48

رمي بنت حممد بن عبد الرحمن املعمر49

نرج�س بنت عبد اهلل بن عبد الرحمن العبد الكرمي50

لطيفه بنت حممد بن عبد العزيز املعمر51

طرفه بنت حممد بن عبد العزيز بن معمر52

وفاء بنت حممد بن عبد اللطيف اآل ال�صيخ53

دلل بنت عبد اهلل بن �صعود العجاجي54

فاطمه بنت عبد اهلل بن حممد الرميح55

فهد بن منديل بن عبد اهلل الفهيد56

ح�صه بنت فهد منديل الفهيد57

�صاره بنت عبد الرحمن بن اإبراهيم املعمر58

عمر بن عبد العزيز بن حمد احلمودي59

مو�صي بنت عبد الرحمن بن اإبراهيم املعمر60

عبد اهلل بن ابراهيم عبد اهلل حمران61

عبد الرحمن بن عبد اهلل هيف حمران62

�صفياء بنت عاتق دغيم الهزري63

عبد اهلل بن نايف مناور املخلفي احلربي64

منريه بنت ف�صي م�صلح احلربي65

�صهام بنت من�صور حممد بن جميعه66

رمي بنت �صالح اأحمد مري�صل67

خالد بن يحيى عوده العوده68

عبد اهلل بن عبد الرحمن نا�صر الربغ�س69

فاطمه بنت عبد الرحمن عبد اهلل املو�صى70

�صاره بنت عبد اهلل نا�صر برغ�س الربغ�س71

البندري بنت عبد اهلل نا�صر برغ�س الربغ�س72

عبد الرحمن بن �صالح عثمان احلرابي73

عباد بن �صالح عثمان احلرابي74

اأحمد بن عبد اهلل حممد بن زيد75

اجلوهره بنت حممد اأبراهيم املعمر76

ح�صه بنت حممد اأبراهيم املعمر77

عبد الرحمن بن ابراهيم عبد اهلل اجلا�صر78

عبد اهلل بن ابراهيم عبد اهلل اجلا�صر79

اأريج بنت ابراهيم عبد اهلل اجلا�صر80

اأروى بنت ابراهيم عبد اهلل اجلا�صر81

مها بنت �صعد �صعود اخلريف82

نوره بنت حممد �صالح حممد اآل ح�صني التميمي83

�صاره بنت حممد �صالح حممد اآل ح�صني التميمي84

اأحمد بن حممد �صالح حممد اآل ح�صني التميمي85

جمالء بنت را�صد اأبراهيم العقيلي86

حممد بن عبد اهلل نا�صر العجاجي87

في�صل بن عبد اهلل نا�صر العجاجي88

نا�صر بن عبد اهلل نا�صر العجاجي89

اأمل بنت �صعد عبد اهلل املعمر90

هند بنت حممد بن اإبراهيم املعمر91

االسم رباعيم

دلل بنت عبد العزيز بن اإبراهيم املعمر92

هال بنت م�صاري بن في�صل املعمر93

مو�صي بنت حممد بن م�صاري املعمر94

مها بنت حممد بن م�صاري املعمر95

�صو�صن بن حممد بن عبد الرحمن الرواف96

مي بنت اإبراهيم بن عبد اهلل بن معمر97

اأ�صواء بنت �صعد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الق�صيبي98

غاده بنت �صالح عيد احل�صيني99

اآلء بنت حممد بن عبد العزيز بن تركي الهزاين100

اجلوهره بنت عبد اهلل بن را�صد الهزاين101

هياء بنت حممد بن عبد العزيز بن تركي الهزاين102

اأماين بنت عبد الرحمن بن حممد الرواف103

�صارة بنت �صعود بن عبد الرحمن املعمر104

مو�صي بنت عبد اهلل بن اإبراهيم بن معمر105

فوزيه بنت عبد اهلل بن اإبراهيم بن معمر106

خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن املعمر107

مرام بنت �صليمان بن عبد الرحمن الذكري108

اأريج بنت حممد بن اأحمد الع�صري109

طرفه بنت علي بن اإبراهيم داوود110

هند بنت �صعود بن عبد الرحمن املعمر111

عبد اهلل بن �صعد بن عبد اهلل املعمر112

بندر بن حممد بن عبد الرحمن املعمر113

هدى بنت حممد بن م�صاري املعمر114

منريه بنت عبد اهلل بن اإبراهيم بن معمر115

نوره بنت اإبراهيم بن م�صاري املعمر116

منريه بنت عبد اهلل بن م�صاري معمر117

�صاره بنت عبد اهلل بن م�صاري املعمر118

مو�صي بنت حممد بن اإبراهيم املعمر119

�صاره بنت حممد بن اإبراهيم املعمر120

هند بنت اإبراهيم بن عبد الرحمن بن اإبراهيم املعمر121

نوف بنت اإبراهيم بن عبد الرحمن املعمر122

اإميان بنت اإبراهيم بن عبد الرحمن املعمر123

عبد الرحمن بن اإبراهيم بن عبد الرحمن املعمر124

ر�صميه بنت حممد بن عو�س املخلفي125

نايف بن مناور بن �صمري املخلفي احلربي126

عبد العزيز ابن فواز ابن عبد العزيز الدليحان127

رماح بن حممد بن رماح الدغيلبي128

جوهره بنت حممد بن �صعد بن معيلي129

لطيفه بنت حممد بن �صعد بن معيلي130

�صلطانه بنت حممد بن �صعد بن معيلي131

و�صحاء بنت عبد الرحمن بن جوبان العتيبي132

نوره بنت �صعد بن م�صلي بن مذخر الع�صيمي133

نوره بنت جمل بن �صرحان العتيبي134

ب�صاير بنت مبارك بن حممد العتيبي135

زيد بن نايف بن مبارك النفيعي العتيبي136

حممد بن زيد بن نايف النفيعي العتيبي137

اأماين بنت عثمان بن اإبراهيم عثمان138

خالد بن عبد اهلل بن حممد اآل فار�س الأحمري139
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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

إدارة مدينة 
الملك
فيصل 

العسكرية

إنشاء وترميم وتأثيث مباني 

بخميس مشيط
1436/12/30هـ1436/12/30هـ1000م/436/56

إدارة 
المشتريات 

الداخلية 
للقوات 
المسلحة

تأجيل موعد فتح املظاريف 

ملنافسة البنية التحتية 

للبيانات املكانية العسكرية 

)MSDI( املرحلة األولى

1436/12/22هـ1436/12/21هـ1436/572000

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

1- إعادة طرح منافسة فحص 

وإصالح وحدات املشتركني باملقاسم
436/30/11 500

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- إعادة طرح منافسة توريد 

وإزالة وتركيب محرك ديزل
436/55/11 500

3- إعادة طرح منافسة توريد 

وتشغيل مولد كهرباء
434/55/11 8000

إدارة 
مستشفيات 

القوات 
المسلحة 
بمنطقة 

الخرج

1- توريد وتركيب أجهزة 

التعقيم الطبي ملستشفيات 

القوات املسلحة باخلرج

1437/1/22هـ1437/1/21هـ1000 1436/049/4

2- توريد مستلزمات اخملتبر 

ومستلزمات فحص مرضى 

السكري بالدم مبستشفيات 

القوات املسلحة باخلرج

1437/1/20هـ1437/1/19هـ1500 1436/050/4

برنامج 
مستشفى 

القوات 
المسلحة 

بوادي الدواسر

متديد موعد منافسة مشروع 

حتديث غرف العمليات 

وملحقاتها من األجهزة 

الطبية

1437/1/6هـ1437/1/5هـ10.000 8 / 2015

مدينة األمير 
سلطان 
الطبية 

العسكرية 

1- تأمني خدمات تنسيق 

احلدائق
1437/1/7هـ1437/1/6هـ1436/25/271500

2- تأمني العمالة خلدمات 

النظافة واملغسلة ومكافحة 

احلشرات ملدينة األمير سلطان 

الطبية العسكرية

1437/2/5هـ 1437/2/4هـ1436/29/275000

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

1- منافسة صيانة األجهزة 

الطبية
1436/411000

1437/1/14هـ1437/1/13هـ
2- منافسة صيانة األجهزة 

الغير طبية
1436/421000

وزارة الثقافة واإلعالم 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
واإلعالم

عملية تركيب نظام مرئي 

ومسموع في غرفتي 

اجتماعات مبكتب معالي 

الوزير بجدة والرياض واألماكن 

اخملصصة للتقاضي عن بعد

 34

1437/1436/
1437/1/2هـ1437/1/1هـ500

وزارة العــــدل 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العدل

1- الشروط واملواصفات اخلاصة 

بتشغيل وصيانة مبنى مجمع 

الدوائر الشرعية ببريدة

2015/891000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ
2- كراسة الشروط 

واملواصفات الفنية لعملية 

صيانة ونظافة مبنى فرع 

الوزارة مبنطقة عسير واحملاكم 

وكتابات العدل التابعة لها 

2015/901000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

إعادة طرح مشروع :

إنشاء كتيبة النقل الثانية 

بجده ويتكون املشروع من 

) إنشاء مباني خرسانية 

مبساحة تقريبية )12,000م2( 

وإنشاء مظالت معدنية 

مبساحة تقريبية )10,800م2( 

مع أعمال املوقع العام والبنية 

التحتية . مطلوب تصنيف في 

مجال العمل

 43

/1437/1436هـ
1437/1/27هـ1437/1/26هـ10.000

الشؤون 
الصحية 

بوزارة الحرس 
الوطني

1- منافسة تأمني وتوريد 

مستلزمات األذن واألنف 

واحلنجرة جلميع مستشفيات 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص /92/ 

1436هـ

1437/1/6هـ1437/1/5هـ2000 

2- منافسة مشروع مبنى 

مواقف السيارات متعدد 

الطوابق ملستشفى امللك 

عبدالعزيز باألحساء التابع 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

/1436/93هـ
1436/12/30هـ1436/12/29هـ3000 

3- مشروع األعمال اخلارجية 

وتطوير موقع إسكان املوظفني 

مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بجدة التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني 

م ش ص 

/1436/94هـ
1437/1/2هـ 1437/1/1هـ5000 

4- منافسة مشروع حتديث 

وجتديد منطقة مركز التسوق 

MC مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص /96/ 

1436هـ

1436/12/24هـ1436/12/23هـ 3000 

5- مــنـافسة توريد 

وتركيب أجهزة حاسب آلي 

وتـــقديــم خدمـــات 

الدعــم الفـني – حسب 

الطلب -  للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص /97/ 

1436هـ 

1437/1/20هـ1437/1/19هـ5000 

6- منافسة توريد مياه صاحلة 

للشرب حسب الطلب جلامعة 

امللك سعود بن عبدالعزيز 

للعلوم الصحية باألحساء 

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص /98/ 

1436هـ

1436/12/23هـ1436/12/22هـ2000 

كلية 
الملك خالد 
العسكرية 

1- إعادة طرح منافسة تأمني 

وتوريد سيارات لألقسام بكلية 

امللك خالد العسكرية

 14

/1437/1436هـ
 1000  

1436/12/29هـ1436/12/28هـ 2- إعادة طرح منافسة تأمني 

وتوريد حافالت وسيارات بكلية 

امللك خالد العسكرية

 15

/1437/1436هـ
 1000  

وزارة الخارجية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الخارجية
إدارة 

المشتريات

1- تأثيث مساكن موظفي 

القنصلية في دبي
2363000

1436/12/22هـ 1436/12/21هـ 
2- تأثيث مساكن موظفي 

السفارة في مسقط
2373000

وزارة الحرس الوطنيوزارة 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

الديوان العام 
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية 
 وحدة 

المنافسات 
والعقود

1- توريد وتركيب معدات وقطع 

غيار معدات ميكانيكية وفنية 
1436/12/22هـ1436/12/22هـ52/36/53/11000

2- متديد موعد منافسة بناء 

نظام معلومات جغرافي 

لوكالة الوزارة لشؤون املناطق

1436/12/28هـ1436/12/28هـ48/36/53/15000

مركز 
المعلومات 

الوطني

1- مشروع تطوير البنية 

التحتية لتطبيق تقنية 

CLOUD2 احلوسبة السحابية

1437/1/2هـ1437/1/1هـ   5000 2015/18

2- مشروع توريد خدمات 

الشبكات والبنية التحتية 

NIR

1437/1/7هـ1437/1/6هـ  5000 2015/19

3- مشروع دعم وإصالح 

الطابعات املرتبطة باحلاسب 

اآللي وملحقاتها التابعة ملركز 

املعلومات الوطني وفروعه

1437/1/9هـ1437/1/8هـ  1000 2015/20

4- مشروع تأمني أجهزة 

احلاسب اآللي وملحقاته – 

PCE2 املرحلة الثانية

1437/1/22هـ   1437/1/21هـ5000 2015/23

5- مشروع تأمني سيارات 

الدعم الفني ملركز املعلومات 

CAR-TECH.S الوطني

1437/1/27هـ   1437/1/26هـ500 2015/24

6- متديد موعد منافسة 

مشروع جتهيز معامل مركز 

األبحاث ودعم تنويع مصادر 

  NIC-RDLIRاملعلومات البحثية

1437/1/29هـ  1437/1/28هـ5000 2015/14

قوات أمن 
المنشآت

إنشاء منصة لالستعراض 

العسكري مبركز تدريب قوات 

أمن املنشآت مبحافظة جدة 

– ذهبان  

 54

/1437/1436هـ
1437/1/6هـ 1437/1/5هـ500 

األمن العام
إدارة 

المشتريات 
والعقود

1- تأمني وتوريد البطاريات 

آلليات األمن العام مبختلف 

مناطق اململكة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية 

 1

1438/1437/
1437/1/13هـ 1437/1/12هـ5000 

2- تأمني وتوريد وتركيب 

اإلطارات وجميع لوازم البنشر 

لكافة آليات األمن العام 

مبختلف مناطق اململكة ملدة 

ثالث سنوات ميالدية 

 2

1438/1437/
1437/2/4هـ 1437/2/3هـ15.000

المديرية 
العامة 

للمباحث

متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة جتهيز عيادات األسنان 

ملستشفيات هذه الوزارة

1437/1/6هـ1437/1/5هـ10011500

المديرية 
العامة 

للسجون

1- مشروع توريد وتركيب 

مصدات خرسانية 

وهيدروليكية كهربائية 

وإشارات ضوئية لسجون 

منطقة جازان

 78

/1437/36هـ
1500

1436/12/30هـ1436/12/30هـ

2- مشروع توريد وتركيب 

واجهات ملقدمي اخلدمة 

بصاالت الطعام بإصالحية 

الرياض وإصالحية جدة

 79

/1437/36هـ
500

المديرية 
العامة 

للجوازات

1- صيانة ونظافة مباني 

جوازات منطقة جازان وفروعها
1436/12/29هـ1436/12/28هـ36/74500

2- صيانة ونظافة مباني جوازات 

منطقة القصيم وفروعها
1436/12/30هـ1436/12/29هـ36/75500

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

1- أعمال البنية التحتية 

ملنشآت حرس احلدود بالبديعة 

مبنطقة مكة املكرمة

23/436/1331500

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة مكة املكرمة

23/436/1341000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إمارة منطقة 
مكة المكرمة

1- صيانة ونظافة مبنى 

محافظة جدة ملدة )36 شهر 

ميالدياً(

2000

1436/12/30هـ1436/12/30هـ
2- صيانة ونظافة محافظات 

القنفذة والليث ومراكزها ملدة 

)36 شهر ميالدياً(

2000

إمارة منطقة 
عسير

مشروع األرشفة اإللكترونية 

إلمارة منطقة عسير ) فرز 

وأرشفة إلكترونية لوثائق  

إمارة منطقة عسير املرحلة 

 )   Back log RFP األولى

1436/12/22هـ 1436/12/21هـ2000 1436/ 1

إمارة 
المنطقة 

الشرقية

عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة مبنى االحتفاالت 

مبحافظة األحساء

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 3591500

كلية الملك 
فهد األمنية

1- تأمني وتوريد قطع غيار 

السيارات بكلية امللك فهد 

األمنية 

1000 1436/26هـ

1436/12/28هـ1436/12/28هـ 
2- تأمني وتوريد أدوية ملركز 

محمد بن نايف الطبي بكلية 

امللك فهد األمنية 

500 1436/27هـ

وزارة الماليــــة 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
الجمارك 

العامة

توريد وتركيب وتشغيل عدد 

)18( جهاز لفحص احلقائب 

والطرود باألشعة السينية 

مبنافذ جمركية متفرقة 

 49

1437/1436/
1436/12/25هـ1436/12/25هـ 3000  

وزارة الزراعـــة 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- إيصال مياه الصرف الصحي 

املعاجلة لبعض املزارع بالدرعية 

)شعيب غبيرة(

47272000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ

2- تشغيل وصيانة منتزهات 

منطقة الباحة الوطنية
47333000

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

االدارة العامة 
للشؤون 
االدارية 
والمالية

 إدارة العقود 
والمشتريات

1- تأمني أحبار طابعات 

وفاكسات
436/32 1000

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ
2- تأمني مستلزمات ومعدات 

احلاسب اآللي
436/33 1000

3- توريد أجهزة حاسب آلي مع 

ملحقاتها
436/34 1000

1437/1/1هـ 1436/12/30هـ
4- توفير رخص نظم وبرامج 

وأدوات مايكروسوفت
436/35 1000

5- تأمني مواد استهالكية 

وقطع غيار ومعدات للشبكات 
1437/1/6هـ 1437/1/5هـ1000 436/36

6- توريد وتركيب سياج شبكي 

من احلديد اجمللفن بعدة مناطق  

)عسير -  الباحة - جنران(

1437/1/8هـ 1437/1/7هـ1000 436/37

7- توريد وتركيب مولدات 

كهربائية بعدة مناطق 
1437/1/13هـ 1437/1/12هـ1000 436/38

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

1436/12/22هـ1436/12/22هـ1360011020061500- منافسة تأمني شنط حديد

2- تأجيل موعد مشروع توريد 

وتنفيذ تراخيص أمتتة البنية 

التحتية لتقنية املعلومات

1436/12/25هـ1436/12/25هـ36001104005515.000

صحة مكة 
المكرمة

1- إعادة طرح منافسة تأمني 

بطارية )ups( لألجهزة الطبية 

بقسم اخملتبر مبستشفى امللك 

عبدالعزيز بالعاصمة املقدسة

1436/12/25هـ1436/12/25هـ500 360251020066  

2- تنفيذ دورات وبرامج تدريبية 

ملنسوبي مستشفى النور 

التخصصي لعام 1436هـ  

1436/12/24هـ1436/12/24هـ500 360251020065  

صحة الرياض

1- صيانة ونظافة مستشفى 

النقاهة
1436/12/21هـ1436/12/21هـ4000 360141030036

2- صيانة ونظافة مستشفى 

نفي العام
1436/12/22هـ1436/12/22هـ3000 360141030037

3- صيانة ونظافة مستشفى 

مركز طب األسنان التخصصي 

بشرق الرياض

1436/12/23هـ1436/12/23هـ3000 360141030038

4- صيانة ونظافة مستشفى 

حرميالء العام
1436/12/24هـ1436/12/24هـ3000 360141030039

5- صيانة ونظافة مستشفى 

الدوادمي العام
1436/12/28هـ1436/12/28هـ4000 360141030040

6- تهيئة اخملتبر الطبي التابع 

ملدينة امللك سعود الطبية
1436/12/29هـ1436/12/29هـ2000 360141040028

7- تغيير أرضيات مستشفى 

الرفايع باجلمش 
1436/12/30هـ1436/12/30هـ3000 360141040029

صحة جدة
تأمني السيارات ملديرية الشؤون 

الصحية مبحافظة جدة لعام 

1436هـ

360261000029

1436/12/28هـ1436/12/27هـ1436/32500 

صحة نجران

منافسة توريد وتركيب مولد 

كهربائي قدرة 1263 ك ¬–ف.أ 

للعمليات الرقمية مبستشفى 

امللك خالد مبنطقة جنران 

1436/12/30هـ  1436/12/30هـ 1000 1436/25

صحة الجوف

1- تأمني أجهزة طبية ملركز 

األسنان التخصصي باجلوف
5000

1436/12/30هـ1436/12/30هـ

2- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى النساء والوالدة 

واألطفال باجلوف 

1000

3- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى الصحة النفسية 

باجلوف

1000

4- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى األمير متعب بن 

عبدالعزيز بسكاكا

1000

صحة األحساء

1- عملية تطوير مبنى 

الطوارئ مبستشفى امللك فهد 

بالهفوف

 1/04/0018

36/035/
1437/1/13هـ 1437/1/12هـ500

2- عملية استكمال تطوير 

مركز صحي هجرة الوسيع 

األحساء

 1/04/0019

36/035/
1437/1/14هـ 1437/1/13هـ 500

3- عملية تطوير وتوسعة 

املبنى اإلداري ملركز طب 

األسنان مبحافظة األحساء

 1/04/0020

36/035/
500

1437/1/15هـ 1437/1/14هـ  4- عملية إنشاء مركز 

الغسيل الكلوي سعة )40( 

كرسي مبستشفى العيون 

العام مبحافظة األحساء

 1/04/0021

36/035/
500

5- عملية إنشاء بنك الدم 

مبحافظة األحساء

 1/04/0022

36/035/
1437/1/16هـ 1437/1/15هـ 5000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة حائل

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي ملستشفيات 

الصحة النفسية وبقعاء 

العام وسميراء العام واحلائط 

العام مبنطقة حائل

1437/1/15هـ1437/1/15هـ1436/4910.000 هـ

صحة تبوك
منافسة الصيانة والنظافة 

والصيانة الطبية ملستشفى 

امللك فهد التخصصي بتبوك 

1436/12/29هـ 1436/12/29هـ 55/1515000

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

1- توريد وتركيب وتشغيل 

عدادات اإلسكان
360335000

1436/12/25هـ1436/12/24هـ 2- منافسة جدولة وإدارة 

القوى العاملة إلدارة الرعاية 

التنفسية

360382000

مدينة الملك 
عبداهلل 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة 

1- منافسة إنشاء معمل 

األسنان 

 158/32

2015/
1000

1436/12/28هـ1436/12/25هـ
2- منافسة تأمني وسائل 

النقل

 159/33

2015/
3000

3- منافسة احتياجات تطوير 

البنية التحتية لتقنية 

املعلومات واالتصاالت

 160/34

2015/
3000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
4- منافسة مشروع تنفيذ 

نظام االتصاالت اإلدارية 

واألرشفة اإللكترونية

 161/35

2015/
2000

5- منافسة مشروع إضافة 

مكاتب مببنى إدارة املشاريع 

ومعامل القياس واملعايرة 

 162/36

2015/
2000

1436/12/30هـ1436/12/29هـ
6- منافسة مشروع إنشاء 

مواقف قسم احلركة ومبنى 

السوبر ماركت

 163/37

2015/
1500

وزارة النقــــل 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد موعد منافسة 

استكماالت األعمال 

التكميلية لتقاطع طريق 

خريص مع الطريق الدائري 

الثاني

410.000

1437/1/2هـ1437/1/2هـ

2- متديد موعد منافسة 

استكماالت بعض الطرق 

باملنطقة الشرقية )اجملموعة 

السادسة (

162100.000

3- متديد موعد منافسة فتح 

ومتهيد وصيانة الطرق الترابية 

مبنطقة مكة املكرمة 

9410.000

4- متديد موعد منافسة الطرق 

القصير ة مبنطقة جازان 

)اجملموعة اخلامسة(

32810.000

5- إعادة طرح منافسة 

استكماالت طرق _ إزدواج 

طريق الرياض /األحساء )وطريق 

البرشاعة ( بطول )14( كم 

11150.000

وزارة الشؤون االجتماعية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

مشروع أعمال التطوير 

لشبكات احلاسب واملنظومة 

التقنية للوزارة

1437/1/6هـ1437/1/5هـ10,000 37/1
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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

جـامعة 
الملك 

عبد العزيز  

1- متديد موعد فتح مظاريف 

مشروع جتهيز معامل 

االختبارات اإللكترونية بشطر 

الطالبات بنظام األجهزة 

 ) VDi ( التخيلية

 1437/1/12هـ  1437/1/12هـ27975000/ د  

2- جتهيز وحدة املخ واألعصاب 

باملستشفى اجلامعي 
1437/1/14هـ1437/1/14هـ76115000/ س 

جامعة الملك 
فيصل

1-  منافسة إنشاء مبنى عالج 

األورام وغسيل الكلى
1437/1/20هـ1437/1/19هـ 25.000 20150043

2- منافسة تأمني الدوريات 

العلمية األجنبية لعام 2016م
1437/1/9هـ1437/1/8هـ 2000 20150044

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

1- توريد وتركيب وتشغيل 

واختبار مصاعد كهربائية 

ملبنى معهد البحوث )15(

 173

13102537/
2000

1437/1/15هـ1437/1/14هـ
2- توريد وتركيب نظام قياس 

املوصلية احلرارية

 241

15100591/
1000

3- توريد وتركيب جهاز للتدرب 

على األنواع اخملتلفة من 

مقاييس معدل التدفق

 240

15100599/
1000

4- تأجيل موعد منافسة 

توريد أجهزة حاسبات مكتبية 

وحاسبات محمولة ومحطات 

عمل وراسمات شاشات 

وطابعات وماسحات ضوئية 

للجامعة

 224

15100968/
1437/1/8هـ1437/1/7هـ5000 

جامعة
أم القرى

1- مشروع تشغيل مطابع 

جامعة أم القرى
1436/3/6 3000

1437/1/2هـ1436/12/29هـ 
2- مشروع توريد احتياجات 

األنشطة الطالبية بجامعة 

أم القرى

1436/2/16 1000

جامعة الباحة

1- منافسة توريد وتركيب 

مظالت للفناء اخلارجي لكليات 

البنات بشهبة

1437/1/15هـ1437/1/14هـ36/109500

2- إعادة طرح إعاشة طالب 

جامعة الباحة 
1437/1/20هـ1437/1/19هـ36/110500

1436/12/30هـ1436/12/30هـ1436/172000صيانة الشبكة التلفزيونيةجامعة نجران

جامعة
الحدود 

الشمالية

1- تركيب كاميرات مراقبة 

ملباني جامعة احلدود الشمالية 

وفروعها

1436/10 10,000

1437/1/29هـ 1437/1/28هـ 
2- صيانة وحتديث وتشغيل 

نظام البانر األكادميي
1436/11 2000

3- معامل اللغة اإلجنليزية 

واحلاسب اآللي باجلامعة 
1436/125000

1437/1/22هـ1437/1/21هـ
4- معامل احتياجات الكليات 

الطبية باجلامعة 
1436/135000

5- معامل كليات العلوم 

باجلامعة
1436/145000

6- مشروع االستوديوهات 

التعليمية لعمادة التعليم 

اإللكتروني والتعلم عن بعد
1437/1/29هـ1437/1/28هـ1436/155000

جامعة الدمام

1- إنشاء املمر الرابط بني 

مبنى )300( ومبنى )700( مبقر 

اجلامعة بالدمام

1436/12/29هـ1436/12/28هـ36/425000

2- مشروع خدمات األمن 

والسالمة ملباني املدينة 

اجلامعية

1436/12/30هـ1436/12/29هـ36/4310.000

تعليم 
المدينة 
المنورة

1- تأمني مستلزمات الصيانة 

)قطع غيار , مستهلكات(
54/36/88    1000

1437/1/2هـ 1437/1/1هـ

1000    255/36/88- تأمني باقة رسائل اجلوال

تعليم جدة

تأمني وتوريد احتياج إدارة 

تعليم جدة واإلدارات التابعة 

لها من احلاسب اآللي 

والطابعات واألسكنارات   

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ500 36/190

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم الباحة

1- عملية توريد وتركيب 

أنظمة أمنية للحماية من 

السرقة في املدارس اجملموعة 

األولى ملدارس البنني  مدة 
التنفيذ : مائة وعشرين يوماً

500 32/م/ش/36

1437/1/22هـ1437/1/21هـ
2- عملية توريد وتركيب 

أنظمة أمنية للحماية من 

السرقة في املدارس اجملموعة 

األولى ملدارس البنات  مدة 
التنفيذ : مائة وعشرين يوماً

500 33/م/ش/36

تعليم 
القنفذة

1- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع 

القنفذة

86/36/16500

   1437/1/6هـ 1437/1/5هـ

2- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع 

القوز

86/36/17500

3- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع 

املظيلف

86/36/18500

4- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع حلي
86/36/19500

5- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع 

قنونا

86/36/20500

6- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع 

العرضية الشمالية

86/36/21500

7- احلراسات األمنية املدنية 

ملباني إدارة التعليم قطاع 

العرضية اجلنوبية

86/36/22500

تعليم 
المنطقة 

الشرقية

1- تأهيل مدارس اجملموعة 

الثالثة لعدد )2( مدارس /1

1-مدرسة اجللوية االبتدائية 

بالدمام

2-مدرسة عمير بن احلمام 

املتوسطة بالدمام

36/1095 500

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- تأهيل مدارس اجملموعة 

الثالثة لعدد )2( مدارس /2

1-مدرسة عمرو بن اجلموح 

االبتدائية بالدمام

2-مدرسة الوليد بن القاسم 

االبتدائية بالدمام

36/1098 500

3- تأهيل مدارس اجملموعة 

الثالثة لعدد )2( مدراس /3

1-مدرسة مالك بن سنان 

املتوسطة بالدمام

2-املدرسة األولى االبتدائية 

باحلمام

36/1100 500

1436/12/30هـ1436/12/29هـ
4- تأهيل مدارس اجملموعة 

الثالثة لعدد )2( مدراس /4

1-مدرسة املدرسة األولى 

االبتدائية باألوجام

2-مدرسة نطاع االبتدائية 

واملتوسطة والثانوية بنطاع

36/1101 500

5- تأهيل مدارس اجملموعة 

الثالثة لعدد )2( مدراس /5

1-مدرسة اإلمام الدوري 

لتحفيظ القرآن الكرمي بالدمام

2-مدرسة مسلمة بن 

عبدامللك املتوسطة بالدمام

36/1102 500

1437/1/1هـ1436/12/30هـ

6- تأمني قطع غيار السيارات 

التابعة إلدارة التعليم 

باملنطقة الشرقية

97/36/19 500

وزارة 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

تعليم 
المخواة

عملية مشروع استكمال 

إنشاء مدرسة عبداهلل بن 

عمرو بن العاص 

م/خ/ش/

1436/24
1437/1/7هـ1437/1/6هـ1500

تعليم 
المذنب

عملية صيانة وإصالح 

وتشغيل أجهزة التبريد 

والتكييف والتدفئة في املباني 

التعليمية للبنني والبنات 

1436/12/30هـ1436/12/29هـ500 63/5

تعليم 
حفر الباطن

توريد قواطع كهربائية 

رئيسية وعمومية وفرعية 

ولوحات كهربائية عمومية 

للمستودعات املركزية 

1436/12/30هـ1436/12/29هـ36/37500

تعليم حائل

1- تأمني جهاز السبورة 

التفاعلية مع امللحقات 

اخلاصة ملدارس املنطقة بنني 

- بنات

36/116500

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- تأمني قطع غيار أعمال 

السباكة
36/1171000

3- تقفيل مظالت خارجية 

معدنية ملدارس اجملموعة 

العاشرة 

36/1181000

1437/1/8هـ1437/1/7هـ

4- تقفيل مظالت خارجية 

معدنية ملدارس اجملموعة 

احلادية عشر 

36/1191000

5- تقفيل مظالت خارجية 

معدنية ملدارس اجملموعة 

الثانية عشر 

36/1201000

6- تقفيل مظالت خارجية 

معدنية ملدارس اجملموعة 

الثالثة عشر

36/1211000

1437/1/9هـ1437/1/8هـ
7- تقفيل مظالت خارجية 

معدنية ملدارس اجملموعة 

الرابعة عشر

36/1221000

8- تقفيل مظالت خارجية 

معدنية ملدارس اجملموعة 

اخلامسة عشر

36/1231000

1437/1/13هـ1437/1/12هـ

9- إنشاء مظالت قماش 

شراعية )PVC ملدارس اجملموعة 

السابعة(

36/1241000

10- إنشاء مظالت قماش 

شراعية )PVC ملدارس اجملموعة 

الثامنة(

36/1251000

1437/1/14هـ1437/1/13هـ
11- إنشاء مظالت قماش 

شراعية )PVC ملدارس اجملموعة 

التاسعة(

36/1261000

12- إنشاء مظالت قماش 

شراعية )PVC ملدارس اجملموعة 

العاشرة(

36/1271000

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

13- تسوير بقية أرض ابتدائية 

أبو بكر الرازي ومتوسطة 

قصير بن متروك ) بنني (

36/128500

14- احتياج إدارة التجهيزات 

املدرسية من املستلزمات 

التعليمية والتقنية  ) جهاز 

عرض البيانات مع ملحقاته (

36/129500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع الباحة

1- متديد موعد منافسة ترميم 

مسجد التوحيد ببلعالء
1436/46200

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

2- متديد موعد منافسة ترميم 

مسجد الصار بالربيان مبدينة 

الباحة

1436/47200

3- متديد موعد منافسة ترميم 

مسجد بن ماجه بشهبة 

مبدينة الباحة

1436/48200

4- متديد موعد منافسة 

توسعة وعمل مرافق جلامع 

مخطط شبرقة مبدينة الباحة

1436/49200

5- متديد موعد منافسة ترميم 

جامع قرعة مبحافظة قلوة
1436/50200

6- متديد موعد منافسة 

ترميم مصلى العيدين الكبير 

مبحافظة قلوة

1436/51200

7- متديد موعد منافسة ترميم 

جامع سنان بحوالة مبحافظة 

بلجرشي
1436/52200

8- متديد موعد منافسة ترميم 

واستكمال أعمال بجامع عمر 

بن اخلطاب مبحافظة املندق

1436/53200

9- متديد موعد منافسة 

ترميم جامع آل خاجة بدوس 

مبحافظة املندق

1436/54200

10- متديد موعد منافسة 

ترميم جامع الدارين ببيضان 

مبحافظة بني حسن
1436/55200

11- متديد موعد منافسة 

ترميم جامع جفن اجلنوبي 

مبحافظة العقيق

1436/56200

12- متديد موعد منافسة 

ترميم مسجد الدرع بوارخ 

مبحافظة العقيق

1436/57200

13- متديد موعد منافسة 

ترميم مسجد املطيرية 

الشمالي مبحافظة القرى
1436/58200

14- متديد موعد منافسة 

ترميم جامع الوتيد بكرش 

مبحافظة احلجرة

1436/59200

15- متديد موعد منافسة 

استكمال وعمل مرافق ملصلى 

العيدين الكبير مبحافظة احلجرة

1436/60200

فرع جازان

1- عملية ترميم جامع  

األمير سلطان بن عبدالعزيز 

مبحافظة بيش مبنطقة جازان 

1436/12/29هـ1436/12/28هـ500

2- عملية استكمال جامع 

الغشاميه مبنطقة جازان
1437/1/2هـ1437/1/1هـ1000

3- عملية نظافة وصيانة 

وتشغيل جامع خادم احلرمني 

الشريفني  ومبنى الفرع 

وملحقاته مبنطقة جازان

1437/1/26هـ1437/1/25هـ1000

فرع 
المنطقة 

الشرقية

1- هدم وإعادة بناء جامع 

أبو لبانة بهجرة أم قليب بحفر 

الباطن ـ مدة التنفيذ 18 شهر

1000

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

2- هدم وإعادة بناء جامع 

عبداهلل بن مكتوم بحفر 

الباطن ـ مدة التنفيذ 16 شهر

1000

3- هدم وإعادة بناء مسجد 

خالد بن الوليد بهجرة مشله 

بقرية العليا ـ مدة التنفيذ 

16 شهر

1000

4- هدم وإعادة بناء جامع هجرة 

أم عقالء بقرية العليا ـ 

مدة التنفيذ 16 شهر

1000

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزارة التعـليـم
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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

وزارة المياه 
والكهرباء

1- متديد منافسة تنفيذ اخلط 
الناقل من سد وادي جازان إلى 
محطة تنقية جازان )املاطري(

1436/12/23هـ 1436/12/22هـ37520.000

2- تعديل منافسة إعادة استخدام 
املياه املعاجلة مبدينة الباحة

1436/12/30هـ 1436/12/29هـ4363000

3- استئجار مبنى لفرع املياه 
مبحافظة بقعاء مبنطقة حائل

1437/1/6هـ 1437/1/5هـ439

4- تأمني مياه الشرب بواسطة 
الناقالت ملدينة الشملي 

والقرى التابعة لها اجملموعة 
اخلامسة مبنطقة حائل

4401000

1437/1/7هـ 1437/1/6هـ

5- تأمني مياه الشرب بواسطة 
الناقالت حملافظة الغزالة 

والقرى التابعة لها اجملموعة 
الرابعة مبنطقة حائل

4411000

6- تأمني مياه الشرب بواسطة 
الناقالت حملافظة سميراء 

والقرى التابعة لها اجملموعة 
الثامنة مبنطقة حائل

4421000

7- تأمني املياه الصاحلة للشرب 
بواسطة الناقالت ألهالي 
محافظة الشنان والقرى 

التابعة لها  )اجملموعة الثالثة(

1437/1/8هـ 1437/1/7هـ4431000

8- تأمني املياه الصاحلة للشرب 
بواسطة الناقالت ألهالي 

محافظة بقعاء والقرى 
التابعة لها اجملموعة العاشرة

4441000

1437/1/6هـ 1437/1/5هـ

9- تأمني املياه الصاحلة للشرب 
بواسطة الناقالت ألهالي مدن 

وقرى وهجر منطقة حائل 
اجملموعة األولى

4511000

مياه المدينة 
المنورة

1- متديد أنابيب الصرف 
الصحي بالثقب األفقي 

مبنطقة املدينة املنورة

 35
437/436/

5000

1437/1/6هـ1437/1/5هـ
2- توريد وتركيب مركز االتصال 
املوحد باملديرية العامة للمياه 

مبنطقة املدينة املنورة

 36
437/436/

3000

3- تأجيل وتعديل مسمى منافسة 
-  تشغيل وصيانة محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي بينبع 
مبنطقة املدينة املنورة

 30
437/436/

1437/1/27هـ1437/1/26هـ10.000

مياه الرياض

1- عقد ترحيل خطوط 
أنابيب املياه املعترضة مشروع 
تنفيذ تقاطع جامعة شقراء/

الدوادمي مبنطقة الرياض

 75
1437/1436/

1000

1436/12/30هـ1436/12/29هـ

2- عقد حفر بئر تدعيمي 
بهجرة بن شعوان مبحافظة 

القويعية مبنطقة الرياض

 76
1437/1436/

500

3- عقد استكمال تنفيذ 
شبكة وخزان املياه العالي 

بالزلفي

 77
1437/1436/

1437/1/1هـ1436/12/30هـ1000

مياه القصيم

1- كشف ومعاجلة التسربات 
1437/1/29هـ1437/1/28هـ37/36/56500مبحافظة الرس

2- تأجيل موعد منافسة 
مشروع إنشاء محطات تنقية 

مصغرة مبنطقة القصيم - 
مرحلة ثانية

1436/12/23هـ1436/12/22هـ37/36/38

3- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ خزان مياه استراتيجي 
وملحقاته شرق مدينة بريدة 

رقم - 8 - مرحلة أولى

1437/1/27هـ1437/1/26هـ37/36/45

4- تأجيل موعد منافسة 
عقد تشغيل وصيانة مشاريع 
املياه مبحافظة عقلة الصقور 
وضرية وقرى ومراكز منطقة 

القصيم

1436/12/24هـ1436/12/23هـ37/36/49

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز األبحاث 
مؤسسة عامة 

فرع جدة

11436/0202000- برنامج التأمني

1436/12/23هـ 1436/12/22هـ 

2- توريد مياه )حتلية( صاحلة 

للشرب إلى اجملمعات السكنية
1436/0211000

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

تأجيل موعد منافسة 

التخلص من النفايات الطبية

 03/276

2015/
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000

المجلس الصحي السعودي

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المجلس 
الصحي 

السعودي

1- تأسيس وبناء وصيانة نظام 

السجالت الصحية
1436/12/28هـ1436/12/28هـ1532000

2- تشغيل إدارة السجالت 

الصحية في األمانة العامة 

للمجلس الصحي السعودي

1436/12/30هـ1436/12/30هـ1542000

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

1- صيانة وتشغيل البوابة 

الداخلية واملوقع الرسمي
1436/12/30هـ1436/12/29هـ2000 36/26

2- صيانة وتشغيل النظم 

املعلوماتية
1437/1/2هـ1437/1/1هـ3000 36/27

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- تعديل موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل نادي 

الترجي بالقطيف

114

2000

1436/12/17هـ1436/12/16هـ
2- تعديل موعد صيانة 

ونظافة وتشغيل نادي الباطن 

بحفر الباطن

2000

3- تعديل موعد صيانة 

ونظافة وتشغيل نادي الدرع 

بالدوادمي

2000

البنك السعودي للتسليف واإلدخار

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع صيانة وتشغيل 

ونظافة مباني البنك )اإلدارة 

العامة وفرع الرياض(

1437/1/1هـ 1436/12/30هـ 7000 2015/17

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثوزارة المياه والكهرباء
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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
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الرقابة 
والتحقيق

نظافة مبنى فرع الهيئة 

مبحافظة الطائف
1436/12/23هـ1436/12/22هـ1000

الهيئة العامة 
للسياحة 
والتراث 

الوطني 

بناء وفك وتنفيذ وتخزين 

جناح الهيئة في ملتقى ألوان 

السعودية 2015 بطريقة 

االستئجار

1436/12/29هـ1436/12/28هـ 500 1436/151

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

وينبع المركز 
الرئيس 
الرياض

مشروع تشغيل وصيانة 

ونظافة املركز الرئيس للهيئة 

امللكية للجبيل وينبع بالرياض 

)صيانة األعمال املدنية 

واإلنشائية واملعمارية( ملدة 

ثالث سنوات ميالدية 

)س16 – 

خ200(
1437/1/20هـ1437/1/20هـ1000

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

أعمال احلفر في مياه البحر 

باحلويالت والفناتير ومردومة 

للقنوات املقاربة

1436/12/22هـ1436/12/22هـ20433.500-ع61

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

تقدمي خدمات األمن ملباني 

ومختبرات ومنافذ الهيئة 

العامة للغذاء والدواء

1437/1/1هـ1436/12/30هـ1436/282000

هيئة الهالل 
األحمر 

السعودي

إنشاء مبنى منى بالعاصمة 

املقدسة
1437/1/7هـ1437/1/7هـ1000 36/31

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- إصالح اخلرسانة املتدهورة 

ومعاجلة تسرب املياه من 

 R1 C5 R1 C4 R1 _ احلجرات

C6 R2 & C6  _ بخزان مياه 

الطوارىء _ الرياض ، القيام 

بتنفيذ جميع أعمال إصالح 

اخلرسانة املتدهورة حسب 

ماورد في وثائق الشروط 

واملواصفات الفنية

1437/1/9هـ1437/1/8هـ 2000 

2- مشروع تطوير شبكة 

احلاسب اآللي باملركز الرئيسي
1437/1/12هـ1437/1/12هـ1000 

3- إعادة إعمار نظام االنقطاع 

املفاجىء )220 فولت( والتيار 

املستمر )110 فولت( مبحطة 

ضخ جدة )JPSI( بخطوط 

أنابيب نقل مياه الشعيبة

SH/

R/E/913
1437/1/14هـ1437/1/14هـ500 

4- مشروع تطوير البنية 

التحتية للشبكات احمللية
1437/1/15هـ1437/1/15هـ10.000 

5- متديد موعد منافسة 

العمرة الشاملة وتقييم العمر 

التشغيلي للمولد للوحدات 

)5.4.3.1( مبحطات التحلية 

باخلبر

KH/

R/E/311
1436/12/24هـ1436/12/24هـ500 

6- متديد موعد منافسة حتديث 

وتأهيل نظام صمامات الغلق 

خلط أنابيب ينبع املدينة املنورة 

)املرحلة الثانية(

Y/P/I/0048 5001437/1/16هـ1437/1/16هـ

مؤسسة 
البريد 

السعودي

1- استكمال مشروع إنشاء 

ستة مباني بريدية في كٍل من 

) الزلفي ، حوطة سدير ، بدر ، 

النعيرية ، البكيرية ، تيماء

) 15 ( لعام 

1437/1436هـ
1436/12/23هـ1436/12/23هـ15.000

2- مشروع استئجار سيارات 

ألعمال التوزيع محل االقامة 

)واصل ( مجهزة بنظام التتبع

) 16 ( لعام 

1437/1436هـ
1437/1/21هـ1437/1/21هـ15.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

للموانئ  
ميناء الملك 

عبدالعزيز

متديد موعد طرح منافسة 

توريد أثاث للمبنى اإلداري 

اجلديد مبيناء امللك عبدالعزيز

1436/12/24هـ1436/12/24هـ 500 127

ميناء الملك 
فهد الصناعي 

بينبع

متديد موعد تقدمي عطاءات 

منافسة حتسني التجهيزات 

البحرية مبيناء امللك فهد 

الصناعى بينبع

1436/12/28هـ 1436/12/28هـ 15.000 

ميناء جدة 
اإلسالمي

متديد موعد منافسة إنشاء 

مبنى إداري مبيناء جدة 

اإلسالمي

1436/12/28هـ1436/12/28هـ5000 36/3

ميناء ينبع 
التجاري

إعادة تأهيل وصيانة السور 

الشرقي للميناء
1436/12/28هـ1436/12/28هـ 3000

ميناء الجبيل 
التجاري

منافسة مشروع إنشاء 

شبكة إنحدارية لتصريف مياه 

األمطار )مرحلة ثانية( باحلي 

السكني الكيلو عشرة مبيناء 

اجلبيل التجاري 

1437/1/13هـ1437/1/13هـ 3000

ديوان المظالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المظالم

توريد وتركيب أجهزة البصمة 

بديوان املظالم ومحاكمه
1437/1/6هـ1437/1/5هـ500 36/19

وكالة األنباء السعودية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وكالة األنباء 
السعودية 

)واس(

1- صيانة وتشغيل أنظمة 

احلاسب اآللي بوكالة األنباء 

السعودية  

 3

 1437/1436/
 12.000

1437/1/27هـ1437/1/26هـ 

2- حتديث وتوثيق وأرشفة نظام 

وكالة األنباء السعودية 

 4

 1437/1436/
 5000

شركة المياه الوطنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

1- مشروع رفع عدادات من 
أرضي إلى جداري لتهيئتها 

لنظام القراءة اآللية  في 
مواقع متفرقة في مدينة جدة

  PR
 202150604

1436/12/4هـ1436/12/3هـ25,000

2- مشروع تصميم وتنفيذ 
مبنى البرج اإلداري لشركة 

املياه الوطنية بالرياض
1437/1/20هـ1437/1/19هـ100,000

3- تصميم وإنشاء واختبار 
خزانات استراتيجية في املدينة 

املنورة
1437/1/24هـ1437/1/23هـ100,000

الهيئات والمؤسسات
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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

أمانة جدة

1- معاجلة مالحظات حفريات 
مقاولي اجلهات اخلدمية  
211/001/9999/99/99/3

1437/1/8هـ1437/1/8هـ500

2- إنشاء نوافير تفاعلية 
مبدينة جدة - مرحلة أولى 

7/001/0357/00/00/4
1436/12/24هـ1436/12/24هـ2500

3- تدقيق وبناء قاعدة البيانات 
اجلغرافية للكروكيات 

التنظيمية بأمانة محافظة 
جدة- املرحلة الثالثة 

16/001/0604/07/00/4

500

1437/1/13هـ1437/1/13هـ

4- صيانة املرافق 
العامة التابعة لألمانة 

6/001/0001/26/05/3
2500

5- توريد وشراء سيارات لبلدية 
500حجر 1/703/2240/00/00/4

1436/12/29هـ1436/12/29هـ

6- مباني ومرافق بلدية حجر 
1/703/0027/00/00/4500

7- التخلص من النفايات 
وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 
بحجر وتوريد معدات وفر 

1/703/0015/20/00/4

500

8- إنشاء أسواق ومسالخ بحجر 
500وفر 2/703/0025/00/00/4

9- توريد وشراء سيارات 
لبلدية العرضية الشمالية 

1/707/2240/00/00/4
500

1437/1/1هـ1437/1/1هـ

10- إنشاء حدائق ومنتزهات 
بلدية العرضية الشمالية 

1/707/0016/00/00/4
500

11- توريد وشراء 
سيارات لبلدية الكامل 

1/601/2240/00/00/4
500

12- التخلص من النفايات 
وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 
بالكامل توريد معدات وفر 

2/601/0013/00/00/4

500

أمانة المدينة 
المنورة

1- تأمني مستلزمات زراعية 
وشبكة ري ألمانة املدينة املنورة

 15429
1436/500هـ

1436/12/29هـ1436/12/28هـ

2- توريد وتركيب نظام إنذار 
احلريق مبواقف السيارات 

متعددة األدوار مببنى األمانة 

 15461
1436/500هـ

3- إعادة تأهيل وتاثيث خيمة 
األمانة الواقعة مبركز خدمات 

احلجاج

 15408
1436/500هـ

4- سفلتة وأرصفة ببلدية 
محافظة بدر والقرى

 15452
1436/5500هـ

أمانة الطائف

1- نقل السور املعترض نفق 
1500مستشفى األمير منصور   

1436/12/22هـ1436/12/21هـ
2- عمل مصدات للسيارات 

1000لبوابات املنطقة املركزية 

3- تهذيب املناطق السياحية 
1000مبنطقة الهدا    

1436/12/30هـ1436/12/29هـ

4- تهذيب املناطق السياحية 
1000مبنطقة الشفا 

5- رفع أنقاض مبواقع متفرقة 
2000مبدينة الطائف 

6- تهذيب األشجار الشوكية 
1000بالطائف 

7- نظافة عبارات بالطائف 
1500والقرى التابعة )مرحلة ثانية(    

8- تصريف املياه اجلوفية مبحافظة 
1500الطائف والقرى التابعة لها  

أمانة حائل

1- سفلتة وأرصفة لألمانة 
والبلديات التابعة لها )تطوير 
األحياء املرحلة الثالثة( بحائل 

19/12/001/0601/08/00/4

10.000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- إنشاء حدائق وممرات 
مشاة وساحات )حدائق 

األمير سعود بن عبداحملسن ( 
19/12/001/0605/02/00/4

4000

3- استئجار مبنى مكتب 
خدمات بلدية في مركز الوادي 

التابع ألمانة منطقة حائل
1436/12/24هـ1436/12/23هـ2050

4- متديد موعد منافسة تأمني 
1436/12/29هـ1436/12/28هـ224400حفار ألمانة منطقة حائل

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة عسير

1- تنفيذ تقاطعات وجسور 
وأنفاق ) لنفق تقاطع طريق امللك 

فهد مع أحياء مدينة سلطان 
م2( 19/07/001/0207/02/00/4

 2000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار 

19/07/001/0602/06/00/4
1500

أمانة جازان

1- إنشاء مقر ونظام 
طوارئ لألمانة 

19/09/001/0196/00/00/4
 2000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- توريد أجهزة ومعدات ومواد 

كيميائية خملتبر احلشرات املركزي 
باألمانة

0 1500

أمانة األحساء

1- متديد موعد منافسة مشروع 
صيانة وتشغيل احلاسب اآللي 

بأمانة األحساء وفروعها
1436/12/23هـ1436/12/22هـ1041000 / 1436

2- مشروع إعادة تأهيل الشوارع 
1436/12/3هـ1436/12/2هـ1055000 / 1436واإلنارة في سلوى

3- مشروع مراقبة مبنى مدينة 
امللك عبداهلل للتمور بالكاميرات

1436 / 1164000
1436/12/29هـ1436/12/28هـ

4- مشروع إنارة بلدية البطحاء 
والقرى التابعة لها 1

1436 / 1194000

أمانة نجران 

1- صيانة شبكة تصريف 
السيول بنجران ) مطلوب 
تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/001/0004/00/00/3

 161
1435/1434/

3500

1437/1/16هـ 1437/1/15هـ 
2- صيانة ونظافة املباني 

واملرافق واملنشآت )مطلوب 
تصنيف ( - املرحلة الثانية 

019/015/001/0001/02/00/3

 162
1435/1434/

5000

بلدية حبونا 

درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 
تصنيف ( - املرحلة الرابعة 

019/015/001/0602/06/00/4

 150
1436/1435/

1437/1/13هـ1437/1/12هـ 2500

بلدية 
الحصينية 

1- إنارة الشوارع لألمانة 
والبلديات والقرى 

التابعة - املرحلة الثانية 
019/015/001/0601/10/00/4

 151
1437/1436/

1437/1/13هـ1437/1/12هـ 500

2- إنشاء مشتل منوذجي 
للبلدية - املرحلة الثانية 

019/015/707/0027/00/00/4

 156
1437/1436/

500

1437/1/15هـ 1437/1/14هـ 

3- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 
تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/09/00/4

 157
1437/1436/

2000

4- تثبيت زحف الرمال 
- املرحلة الثالثة 

019/015/707/0008/00/00/4

 158
1437/1436/

1000

5- حفر وردم وتشغيل للمرمى 
اخلاص بالنفايات - املرحلة الثانية 

019/015/707/0021/00/00/4

 159
1437/1436/

1000

شراء سيارات - املرحلة األولى بلدية شرورة 
019/015/301/2240/00/00/4

 152
1437/1436/

1437/1/13هـ1437/1/12هـ 500

بلدية
 بدر الجنوب 

1- تأمني اآلالت واملعدات 
- املرحلة الثانية 

019/015/703/0054/00/00/4

 153
1437/1436/

500

1437/1/14هـ1437/1/13هـ 

2- صيانة الشوارع واألرصفة 
واإلنارة - املرحلة الثانية 

019/015/703/0004/00/00/3

 154
1437/1436/

1000

3- سفلتة وأرصفة 
لألمانة والبلديات والقرى 
التابعة - املرحلة الثانية 

019/015/001/0601/09/00/4

 160
1437/1436/

1000

بلدية خباش 
سفلتة مخططات منح البلدية 

) مطلوب تصنيف ( - املرحلة 
الثانية 019/01/851/00/00/4

 155
1436/1435/

1437/1/13هـ1437/1/12هـ 2000

بلدية خميس 
مشيط

متديد موعد منافسة إنشاء 
1436/12/24هـ1436/12/23هـ15.000مباني بلدية ومرافق عامة م 2

بلدية المذنب

137/36/383000- إنارة الشوارع باملذنب 

1437/1/1هـ1436/12/30هـ
237/36/393000- الدراسات واإلشراف

3- التخلص من النفايات )تأمني 
معدات نظافة(

37/36/403000

بلدية القفل
استكمال مبنى 

البلدية مع التأثيث 
19/09/716/0024/00/00/4

1436/12/29هـ1436/12/28هـ1000

وزارة الشؤون البلدية 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
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
غامد الزناد

1- أسواق ومسالخ 
19/14/704/0028/00/00/4

 2000

1437/1/19هـ1437/1/16هـ

2- تطوير املطالت 
واألشفية السياحية 

19/14/704/0026/00/00/4
 2000

3- خزان مياه أرضي 
وعلوي للبلدية 

19/14/704/0027/00/00/4
 2000

4- إنشاء جسور مشاة 
19/14/704/0030/00/00/4

 2000

5- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة رابعة( 
19/14/001/0602/07/00/4

 2000

6- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة اولى( 
19/14/001/0602/08/00/4

 3000

1437/1/20هـ1437/1/19هـ

7- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة ثانية( 
19/14/001/0602/08/00/4

 3000

8- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة ثالثة( 
19/14/001/0602/08/00/4

 3000

9- إنارة الشوارع لألمانة 
والبلديات التابعة 

19/14/001/0601/09/00/4
 1500

10- سفلتة وأرصفة 
لألمانة والبلديات التابعة 
19/14/001/0601/08/00/4

 4000

11- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات التابعة 
19/14/001/0603/08/00/4

 1000

1437/1/21هـ1437/1/20هـ

12- حتسني وجتميل 
املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة )وفر تكاليف( 
19/14/001/0603/06/00/4

 1000

13- تسوير مقابر  
)وفر تكاليف( 

19/14/704/0020/00/00/4
 600

14- سفلتة وأرصفة 
لألمانة والبلديات 

التابعة )وفر تكاليف( 
19/14/001/0601/06/00/4

 1000

15- سفلتة وأرصفة 
لألمانة والبلديات 

التابعة )وفر تكاليف( 
19/14/001/0601/07/00/4

1500

16- مباني بلدية ومرافق 
عامة )وفر تكاليف( 

19/14/704/0607/99/01/4
 600

1437/1/22هـ1437/1/21هـ

17- سفلتة مخططات املنح 
19/14/0058/00/00/4

 2000

18- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات 
التابعة )وفر تكاليف( 

19/14/001/0602/06/00/4

 2000

19- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات 
التابعة )وفر تكاليف( 

19/14/001/0602/07/00/4

 2000

1437/1/22هـ1437/1/21هـ

20- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات التابعة 
19/14/001/0603/01/00/4

2000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
غامد الزناد

21- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

19/14/001/0602/03/00/4

 8000

1437/1/23هـ1437/1/22هـ

22- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات 
التابعة )تأمني معدات( 

19/14/001/0602/07/00/4

 2000

23- إنشاء مرمى 
نفايات )تأمني معدات( 

19/14/704/0025/00/00/4
 2000

24- التخلص من النفايات وردم 
املستنقعات )تأمني معدات( 

19/14/704/0031/00/00/4
 2000

25- عمل كالدجن لواجهات 
مبني بلدية محافظة 
غامد الزناد )باب ثالث( 

19/14/704/0001/00/00/3

 1000

استئجار سيارات بلدية صامطة
19/09/303/224/2

1437/1/1هـ1436/12/30هـ500 

بلدية الغاط

1- تأهيل وتطوير املناطق 
الواقعة حتت جبال الغاط

)310(153500

1437/1/21هـ1437/1/21هـ

16750)310(2- درء أخطار السيول )وفر( 

3- تأهيل وتطوير الشوارع 
وأعمدة اإلنارة والتقاطعات 

)وفر(
)310(17500

4- تأهيل الطرق والشوارع 
والتقاطعات واجلسور )وفر(

)310(181500

5- جتهيز وتأثيث مبنى البلدية 
)وفر(

)310(19500

20500)310(6- سفلتة وأرصفة وإنارة )وفر(

7- تطوير وتأهيل األحياء وسط 
املدينة )وفر(

)310(21750

بلدية 
الدوادمي

1437/436/15000- صيانة الشوارع واألرصفة 
1437/1/16هـ1437/1/16هـ

2437/436/22000- صيانة أعمدة اإلنارة

1- إنشاء أسواق النفع العـام بلدية الخرج
 23

437/436/
 10.000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ

10.000 8 /2437/436- إنشاء منتزه بري

بلدية تربة 
حائل 

مشروع سفلتة وأرصفة 
وإنارة ببلدية تربة  

19/12/302/601/99/1/4
1436/12/22هـ1436/12/22هـ3000

بلدية الخطة

1- سفلتة وأرصفة 
وإنارة )اجلزء الرابع( 

19/12/602/601/99/01/4
 1000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- إنشاء مصدات للرياح 
وزحف الرمال )اجلزء الثاني( 

19/12/602/58/00/00/4
 1000

3- سفلتة مخططات 
املنح البلدية باململكة 

19/1/851/00/00/4
 3000

4- تطوير وتأهيل املنطقة 
املركزية باخلطة )اجلزء الثاني( 

19/12/602/57/00/00/4
 1000

بلدية النخيل

1- توريد حاويات وبراميل

1436/12/28هـ1436/12/28هـ

2- توريد وتركيب بردورات 
مضيئة

3- إنشاء مجسمات جمالية

4- توريد بردورات وانترلوك 

5- عمل بوابة 

6- توريد اجنيلة ومستلزمات 
زراعية

7- توريد قطع ومستلزمات 
إنارة

8- توريد أثاث ومستلزمات 

مكتبية

وزارة الشؤون البلدية والقروية
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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

10

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الصرار

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 
)مرحلة ثانية  ( 

1500

1436/12/29هـ1436/12/28هـ
2- استكمال تطوير الشوارع 

الرئيسية بالصرار
4000

3- إعادة تأهيل وتطوير 
الشوارع بقرى الصرار

5000

1437/1/27هـ1437/1/26هـ
4- إنشاء مغاسل موتي 

وتسوير مقابر بقرى الصرار
2000

5- ردم وتسوية اخملططات 
وضبط املناسيب

3000

بلدية 
الصبيخة

1200- إيجار سيارات ركوب
1436/12/30هـ1436/12/29هـ

2200- توريد مواد كهربائية

بلدية 
أحد المسارحة

دراسات وإشراف 
بأحد املسارحة 

019/009/401/0604/99/01/4
1436/12/29هـ1436/12/28هـ2000

بلدية الغزالة

1- آليات ومعدات
19 / 12 / 703 /608 /01 / 00/ 4

1000

1437/1/6هـ1437/1/5هـ
2- شراء سيارات

19 / 12 / 703 /2224 /00 / 00 / 4
1500

بلـدية 
الشـملي

تشغيل شاشة دعائية إعالنية 
مبحافظة الشملي

1436/12/22هـ1436/12/21هـ500

بلدية الدرب

1- إنشاء حدائق 
وممرات مشاة وساحات 

19/09/704/0067/00/00/4
2000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ
2- تأهيل وتطوير 

التقاطعات وامليادين 
19/09/704/0068/00/00/4

2000

3- صيانة وتأهيل الطريق 
الرئيسي باحملافظة 

19/09/704/0001/00/00/3
1436/12/30هـ1436/12/29هـ4000

بلدية 
دومة الجندل

1- إنشاء شبكة احلاسب اآللي 
19/10/301/0071/00/00/4

5000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- وفر إنشاء الدائري م2 رقم 
19/10/301/0083/00/00/4

5000

3- تأمني معدات 
19/10/301/0072/00/00/4 على 

النحو اآلتي: *عقد 1: تأمني 
شيول متوسط عدد 1حجم3م

3000

4- عقد2:تأمني شاحنة بسلم 
كهربائي عدد 1

3000

5- عقد3:تأمني وتوريد بوبكات 
)شيول حواس( عدد 1مقاس 

ال223مع امللحقات
3000

6- عقد 4: وايت ماء سعة 
15000 لتر

3000

بلدية تربة

1- تخفيض منسوب املياه 
اجلوفية للمخططات 

السكنية
                                                                                        19/016/301/0072/00/00/ 4

2000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

2- إنشاء محطة تنقية مياه اآلبار
                                                                                        19/016/301/0070/00/00/ 4 

4000

3- إنشاء شبكة للحاسب 
اآللي مع الصيانة 

19/016/301/0041/00/00/4
2000

4- توريد معدات 
وتطوير خلدمات البلدية 

19/016/301/0029/00/00/4
3000

5- شراء سيارات   
19/016/301/2240/00/00/4

1000

  بلدية 
قصـيباء

متديد موعد فتح مظاريف 
سفلتة وأرصفة بقصيباء والقرى 

التابعة لها ) سفلتة فقط (
1436/12/22هـ1436/12/21هـ3000 

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

1436/12/29هـ1436/12/28هـ1000تأجير سيارات بلدية دخنة 

بلدية حجر

1- توريد وشراء سيارات لبلدية 

حجر 1/703/2240/00/00/4
500

1436/12/29هـ1436/12/29هـ

2- مباني ومرافق بلدية حجر 

1/703/0027/00/00/4
500

3- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

بحجر وتوريد معدات وفر 

1/703/0015/20/00/4

500

4- إنشاء أسواق 

ومسالخ بحجر وفر 

2/703/0025/00/00/4

500

5- توريد وشراء سيارات 

لبلدية العرضية الشمالية 

1/707/2240/00/00/4

500

1437/1/1هـ1437/1/1هـ

6- إنشاء حدائق ومنتزهات 

بلدية العرضية الشمالية 

1/707/0016/00/00/4

500

7- توريد وشراء سيارات لبلدية 

الكامل 1/601/2240/00/00/4
500

8- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

بالكامل توريد معدات وفر 

2/601/0013/00/00/4

500

بلدية بللسمـر

1- سفلتة وأرصفة لألمانة 
والبلدية والقرى التابعة 

19/007/001/0601/08/00/4
1000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ

2- إنارة الطرق والشوارع 
لالمانة والبلديات 

والقرى التابعة 
19/007/001/0601/09/00/4

1000

3- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 
19/007/001/0602/08/00/4

1500

4- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0603/08/00/4
1000

5- تطوير احلدائق 
واملنتزهات والساحات 

وممرات املشاة وحفر اآلبار 
19/007/703/0067/00/00/4

2500

6- تطوير املناطق السياحية 
19/007/702/0071/00/00/4

2000

7- الدراسات واإلشراف 
19/007/001/604/08/00/4

1000

8- إنشاء مركز حضاري 
19/07/702/0045/00/00/4

2500

بلدية ضمد

1- حدائق وساحات بلدية 

وممرات مشاة )مرحلة ثالثة( 

19/09/702/605/99/01/4

2000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ

2- إنشاء مركز حضاري بضمد 

19/09/702/607/99/01/4
5000

3- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات 

)تأمني معدات ثقيلة( 

19/09/702/0060/00/00/4

1000

4- تأمني مبيدات الصحة 

العامة لبلدية محافظة ضمد 

702/223/2

1000

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 البلدية والقروية

المرة 
الثانية
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ال�سنة 93   العدد 4584             
UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  23  رمضان  1436 هـ        10  يولية  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4574              10
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية رجال اأملع عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المنافسةم

10800 �سنواتم�سلخ البلدية1

1437/1/6هـ1437/1/5هـ

10800 �سنوات�سوق اخل�سار2

5500 �سنوات�سراف اآيل بجوار اإدارة ال�سجون3

5300 �سنواتلوحات دعائية من نوع لومبا�ست عدد )32(4

7300 �سنواتبوفية البلدية5

تعلن  بلدية اخلرباء عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

1000تاأجري اأر�ض لإقامة معر�ض بيوت جاهزة ذات عالمة جتارية
الثالثاء 

1436/12/23هـ

الأربعاء

 1436/12/24هـ

تعلن  بلدية حمافظة النبهانية عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان تسليم المظاريفقيمة الكراسة اسم المزايدةم

موقع ا�ستثماري كايف �سوب اأمام م�ست�سفى النبهانية العام   1

200

بلدية

حمافظة النبهانية

ق�سم ال�سوؤون املالية

الإثنني 

1436/12/29هـ

2015/10/12م

الثالثاء

30/ 1436/12هـ

 2015/10/13م

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً  كافترييا ) قائم ( يف حديقة الأمري في�سل بن بندر  2

3
  موقع ا�ستثماري ليكون �سراف اآيل لأحد البنوك مقابل م�ست�سفى النبهانية العام على طريق امللك 

عبدالعزيز  

 200

الأربعاء

 1437/1/1هـ

2015/10/14م

اخلمي�ض

2/ 1437/1هـ

2015/10/15م

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً   موقع ا�ستثماري ليكون �سراف اآيل لأحد البنوك يف مركز البرتاء ال�سارع العام  4

تعلن بلدية ينبع النخل عن طرح املناف�سة التالية  :

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة

1436/12/23500هـ1436/12/22هـتاأجري �سوق اخل�سار والفاكهة  بينبع النخل

وعدد المحالت بسوق الخضار والفاكهة سبعة عشر ) 17 ( محل
فعلى الراغبين في االستثمار التقدم لقسم االستثمار في بلدية ينبع النخل مع إرفاق خطاب ضمان بنكي ساري المفعول بواقع 100% من قيمة العطاء المقدم



93 UM AL-QURAالجمعة  5 ذو الحجة  1436 هـ       18  سبتمبر  2015 مإعالنات حكومية

33ال�سنة 93   العدد 4584 93 UM AL-QURAالجمعة  23  رمضان  1436 هـ        10  يولية  2015 مإعالنات حكومية
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة اأحد رفيدة عن طرح مواقع �سراف اآيل لال�ستئجار يف املواقع التالية :

قيمة الكراسةالعدداسم المنافسةالموقعم

1500�سراف اآيلموقع داخل مبنى البلدية اجلديد رقم 11

1500�سراف اآيلموقع داخل مبنى البلدية اجلديد رقم 22

1500�سراف اآيلموقع بطريق حمومه مبخطط حمومه3

1500�سراف اآيلموقع مبخطط اآل بريد مقابل الدفاع املدين 41

1500�سراف اآيلموقع مبخطط اآل بريد مقابل الدفاع املدين 2 5

1500�سراف اآيلموقع بالفرعني مقابل فرع البلدية 6

1500�سراف اآيل�سارع امللك فهد مقابل البلدية7

1500�سراف اآيل�سارع الأمري �سلطان ال�سناعية 8

1500�سراف اآيلطريق امللك خالد بني اإ�سارة لزمه واإ�سارة الواديني يف الطريق املوؤدي اإىل �سراة عبيدة بجوار جدار املدينة الع�سكرية9

1500�سراف اآيلطريق امللك خالد بني اإ�سارة لزمه واإ�سارة الواديني يف الطريق املوؤدي اإىل خمي�ض م�سيط10

1500�سراف اآيلطريق امللك خالد بعد اإ�سارة بن �سمان يف الطريق املوؤدي اإىل �سراة عبيدة 11

1500�سراف اآيلطريق امللك خالد بعد اإ�سارة بن جاراهلل12

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية13

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية14

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية15

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية16

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية17

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية18

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية19

1500�سراف اآيلطريق امللك عبداهلل بجوار البلدية20

مالحظة / يلزم المتقدم على المواقع االستثمارية أن يرفق ما يلي :
• صورة من السجل التجاري ساري المفعول .	

• صورة من شهادة إنتساب الغرفة التجارية سارية المفعول .	
• صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .	

• صورة من شهادة التأمينات االجتماعية سارية المفعول .	
• ضمان بنكي بواقع 100% من قيمة العطاء .	

آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثالثاء الموافق 1437/1/7هـ ، وموعد فتح العطاءات يوم األربعاء الموافق 1437/1/8هـ
فعلى من يرغب االستئجار مراجعة قسم االستثمار بالبلدية
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة رماح عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحة بالمتر المربع الموقعرقم المنافسةاسم المنافسةرقم

2500مبنى طريق رماح ــ �سوية 436/1ت�سغيل م�سلخ رماح 1

الأربعاء

 1436/12/24هـ

ال�ساعة 10 �سباحاً

الأربعاء

 1436/12/24هـ

ال�ساعة 11 �سباحاً

1000مبنى مركز �سوية 436/2ت�سغيل م�سلخ مركز �سوية 2

36001500خمطط )293(436/3حمطة حمروقات3

1350500خمطط )33(436/4موقع ا�ستثماري 4

800500خمطط )33(436/5حمالت جتارية رقم )10(5

1100500خمطط )20( 436/6حمالت جتارية 6

1100500خمطط )71(436/7موقع جتاري7

الإثنني

  1436/12/29هـ

ال�ساعة 10 �سباحاً

الإثنني

  1436/12/29هـ

ال�ساعة 11 �سباحاً

1200500خمطط )97(436/8حمالت جتارية رقم )1(8

800500خمطط )97(436/9حمالت جتارية رقم )2(9

800500خمطط )97(436/10حمالت جتارية رقم )3(10

800500خمطط )97(436/11حمالت جتارية رقم )4(11

500-خمطط )267(436/12موقع �سراف اآيل رقم )1(12

500-خمطط )177(436/13موقع �سراف اآيل رقم )2(13

436/14موقع �سراف اآيل رقم )3(14
�سوق اخل�سار 

والفواكه واللحوم
-500

500-طريق رماح ــ �سوية436/15موقع �سراف اآيل رقم )4(15

500-خمطط )44(436/16موقع �سراف اآيل رقم )5(16

500-خمطط )44(436/17موقع �سراف اآيل رقم )6(17

500-خمطط )65(436/18موقع �سراف اآيل رقم )7(18

500-خمطط )267(436/19موقع �سراف اآيل رقم )8(19

500-خمطط )299(436/20موقع �سراف اآيل رقم )9(20

500-طريق رماح ــ الريا�ض436/21موقع �سراف اآيل رقم )10(21

)2-1(
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13ال�سنة 93   العدد 4574          
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحة بالمتر المربع الموقعرقم المنافسةاسم المنافسةرقم

500-خمطط )205(436/22موقع �سراف اآيل رقم )11(22

الإثنني

  1436/12/29هـ

ال�ساعة 10 �سباحاً

الإثنني

  1436/12/29هـ

ال�ساعة 11 �سباحاً

500-خمطط )20(436/23موقع �سراف اآيل رقم )12(23

350500خمطط )142(436/24حمالت جتارية رقم )7(24

1600500خمطط )140(436/25موقع جتاري رقم )44(25

1600500خمطط )140(436/26موقع جتاري رقم )45(26

630500خمطط )173(436/27موقع جتاري رقم )م7(27

525500خمطط )173(436/28موقع جتاري رقم )م33(28

2500500خمطط )299(436/29موقع جتاري29

3900500خمطط )269(436/30موقع ا�ستثماري رقم )1(30

2890500خمطط )269(436/31موقع ا�ستثماري رقم )2(31

500مبنىخمطط )44(436/32ك�سك بوفية32

436/33لوحة اإعالنية ) يوين بول (33
طريق ) الريا�ض ـ 

الدمام ( ال�سريع
-500

436/34لوحة اإعالنية ) يوين بول (34
طريق ) الريا�ض ـ 

الدمام ( ال�سريع
-500

436/35لوحة اإعالنية ) يوين بول (35
طريق ) الريا�ض ـ 

الدمام ( ال�سريع
-500

436/36لوحة اإعالنية ) موبي (36
يف اجلزر الو�سطية 

ل�سوارع املحافظة
-500

عدد  لوحات إعالنية ) موبي ( )45( لوحة ) خمس وأربعون ( لوحة

فعلى من يرغب في شراء كراسات الشروط والمواصفات للمنافسات المذكورة أعاله مراجعة البلدية للحصول على نسخة من الشروط والمواصفات . 
مرفقات العطاء : 

1 ـ إرفاق صورة من السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية المفعول . 
2 ـ  التقديم لعطاءات اللوحات اإلعالنية لكل األفراد والشركات والمؤسسات المرخص لها مزاولة نشاط الدعاية واإلعالن . 

3ـ  يشرط للمتقدمين لعطاءات الصراف اآللي الحصول على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة العمل المصرفي.
4ـ   لن يتم استقبال طلبات األفراد الذين يتقدمون بدون سجالت تجارية وعضوية الغرفة التجارية . 

5 ـ يقدم المستثمر ضمان بنكي بقيمة إيجار سنة كاملة ساري المفعول لمدة ال تقل عن 180 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، ولن يقبل الشيك المصدق .  
6ـ يرفق بالعطاءات كل على حدة خطاب لسعادة رئيس بلدية محافظة رماح داخل ظرف مختوم بالشمع األحمر وختم المؤسسة وال يقبل أي خطاب، يقدم خارج المظروف 

ويكتب على المظروف اسم ورقم المشروع ورقم المنافسة . 
7 ـ لن يتم قبول أي عطاء يرد للبلدية بعد الموعد المحدد في الجدول أعاله . 

8ـ   جميع التفاصيل لوصف المواقع المطروحة ) وإحداثيات اللوحات اإلعالنية ( موجودة في كراسات الشروط والمواصفات .
مالحظة /تسلم المظاريف لقسم تنمية االستثمارات ببلدية محافظة رماح حسب التاريخ الموضح أعاله ، وسيكون فتح المظاريف الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر بلدية محافظة 

رماح ) التقيد باليوم في حال اختالف التاريخ ( . 

)2-2(تعلن بلدية حمافظة رماح عن طرح املناف�سات التالية :
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة الغاط عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

16000موقع ا�ستثماري على خمرج ) 19 ( مبخطط ) 1176 ( 1

اخلمي�ض 

 1437/1/9هـ 

ال�ساعة الواحدة ظهرًا مببنى بلدية 

حمافظة الغاط اإدارة تنمية الواردات .

الأحد 

1437/1/12هـ 

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً مببنى 

البلدية .

25000موقع ا�ستثماري على طريق امللك فهد بالقرب من خمرج ) 19 ( 2

1000 3موقع جتاري مبخطط رقم ) 1256 ( 3

41000اأر�ض ملحطة حمروقات باملخطط ) 1136 ( رقم ) 1 ( 4

51000اأر�ض ملحطة حمروقات باملخطط ) 1136 ( رقم ) 2 ( 5

65000اأر�ض جتارية باملخطط ) 595 ( جوار م�سجد التقوى 6

4000 7اأر�ض جتارية على طريق امللك عبدالعزيز رقم ) 970 ( مبخطط ) 652 ( 7

81000اأر�ض جتارية رقم ) 2 ( مبخطط ) 1124 ( مبركز مليح 8

91000اأر�ض جتارية موقع رقم ) 1 ( مبخطط مركز العبدلية 9

103500موقع مرمى نفايات 100

11
)20( موقع لوحة دعائية وجهني متفرقة )موبي( 180�سم × 132�سم × 20�سم يف اأماكن 

متفرقة باملحافظة 
11500

500 للموقع12اأرا�سي جتارية متفرقة مبخطط ) 652 ( 12

132000موقع �سراف اآيل باملواقف اأمام مقر الت�سالت 13

141000اأر�ض جتارية رقم ) 3 ( مبخطط ) 1124 ( مبركز مليح 14

500 للموقع15اأرا�سي جتارية متفرقة مبخطط ) 654 ( 15

161000مواقع كويف �سوب �سيارة يف اأماكن متفرقة يف املحافظة ومليح والعبدلية16

172000الأر�ض التجارية رقم ) 1041 ( مبخطط ) 1136 ( 17

184000الأر�ض التجارية رقم ) 925 / 926 ( مبخطط ) 1136 ( 18

)2-1(
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

192000الأر�ض التجارية رقم ) 348 ( مبخطط ) 1136 ( 19

اخلمي�ض 

 1437/1/9هـ

 ال�ساعة الواحدة ظهرًا مببنى بلدية 

حمافظة الغاط اإدارة تنمية الواردات .

الأحد

 1437/1/12هـ

 ال�ساعة التا�سعة �سباحاً مببنى 

البلدية .

202000الأر�ض التجارية رقم ) 68 ( مبخطط ) 1136 ( 20

1000 للموقع21مواقع حمالت جتارية مبخطط ) 485 (  عدد ) 3 ( حمالت 21

22500موقع مطعم مبخطط ) 485 ( 22

2500 للموقع23اأرا�سي جتارية يف �سوق الأغنام 23

500 للمحل24حمالت جتارية متفرقة بال�سوق الداخلي 24

500 للمحل25حمالت جتارية قائمة عدد ) 8 ( يف القرية الرتاثية 25

261000موقع لوحة دعائية تلفزيونية على طريق امللك فهد 26

271000موقع لوحة دعائية تلفزيونية تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع طريق الأمري �سلمان 27

281000موقع لوحة دعائية تلفزيونية تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع طريق امللك فهد 28

291000موقع كويف �سوب مبنتزه الزويلية 29

301000موقع كويف �سوب مبخطط 1136 مبنتزه الطريق ال�سريع 30

311000موقع كويف �سوب مبركز مليح يف �ساحة البلدية 31

321000موقع كويف �سوب مبركز العبدلية يف �ساحة البلدية 32

331000موقع كويف �سوب على طريق امللك عبدالعزيز باملحافظة 33

341000كويف �سوب قائم على طريق امللك فهد 34

351000كويف �سوب قائم مبنتزه العرنية 35

361500موقع امل�سلخ القائم ب�سوق الأغنام 36

 فمن يرغب باالستثمار في أحد المواقع عليه مراجعة إدارة تنمية الواردات بالبلدية للحصول على كراسة الشروط مع إرفاق الضمان البنكي للعرض المقدم على أن يكون ذلك
خالل 45 يومًا اعتبارًا من تاريخ 1436/11/24هـ

)2-2(تعلن بلدية حمافظة الغاط عن طرح املناف�سات التالية :
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 تعلن بلدية هروب عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

019/009/401/0604/99/01/41500اإن�ساء مباين بلدية ومرافق عامة املرحلة الثانية ) تاأثيث( بهروب1

الأربعاء

1436/12/28هـ 

اخلمي�ض

1436/12/29هـ 

2000موقع ا�ستثماري مقابل حديقة الدخلة ) حمطة حمروقات وجممع �سكني (2

2000موقع ا�ستثماري تركيب خالطة رقم )1( 3

2000موقع ا�ستثماري تركيب خالطة رقم )2(4

2000موقع ا�ستثماري م�سنع بلك5

2000موقع ا�ستثماري مقابل مفرق الزهب ) اإن�ساء ق�سر اأفراح (6

500موقع ا�ستثماري مقابل مفرق الزهب ) كويف �سوب –حديقة الزهب (7

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة ريا�ض اخلرباء عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1437/1/22هـ1437/1/21هـ20229200مزايدة حملني بال�سوق التجاري

تعلن بلدية حمافظة ينبع عن طرح م�ساريع الأن�سطة ال�ستثمارية وفق اخلريطة التنموية ال�ستثمارية ملدينة ينبع :

مدة اسم المزايدةم
العقد

المساحة المخصصة 
للنشاط )م2(

قيمة 
الكراسة

آخر موعد لتقديم 
العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

1
تطوير وتنفيذ خدمات ترفيهية 

و�سياحية ) م1 (
280.00010.000م252 �سنة

الأحد

1436/12/28هـ

الإثنني

1436/12/29هـ
2

تطوير وتنفيذ خدمات ترفيهية 

و�سياحية ) م2 (
310.00010.000 م252 �سنة

3
تطوير وتنفيذ خدمات ترفيهية 

و�سياحية ) م3 (
300.00010.000 م252 �سنة

الشروط الرئيسية الخاصة :
1- سجل تجاري بنفس النشاط . 

2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة .
 3-تقديم العرض الفني مع العرض المالي للمشاريع المميزة .

    تعلن وزارة املالية عن رغبتها يف تاأجري حملني خم�س�سة 

ال�سكنية  باملدينة   ) مالب�ض  مغ�سلة   ، ماركت  �سوبر   ( لن�ساط 

العلنية  باملزايدة  وذلك  قطر  دولة  مع  احلدودي  �سلوى  مبنفذ 

املزايدة  بهذه  الدخول  يرغب  من  وعلى   .. حمل  كل  مبوقع 

الإطالع على ال�سروط املعدة لذلك والتي تعترب جزء ل يتجزاأ 

ما  على  منه  موافقة  املزاد  دخوله  ويعترب  الإيجار  عقد  من 

جمرك  اإدارة  من  منها  ن�سخة  على  احل�سول  وميكن  فيها  ورد 

مبنفذ  والت�سغيل  ال�سيانة  على  الإ�سراف  مكتب  من  اأو  �سلوى 

 ، 1437/2/10هـ  املوافق  الأحد  يوم  املزاد  و�سيقام  �سلوى 

.. وعلى  القرى  اأم  تقومي  ح�سب  العا�سرة �سباحاً  ال�ساعة  عند 

م�سدق  �سيك  بتقدمي  الإلتزام  املزايدة  بهذه  الدخول  يرغب  من 

با�سم وزارة املالية ميثل مبلغ مقداره ) 20.000 ( ع�سرون األف 

ريال تخوله دخول املزايدة يعاد اإليه املبلغ بعد اإنتهاء املزايدة 

.. كما يلتزم من تر�سي عليه املزايدة تقدمي �سمان مايل بن�سبة 

)15% ( من قيمة الأجرة ال�سنوية املتقدم بها .. ولال�ستف�سار اأو 

زيارة املوقع ميكن التن�سيق مع مكتب الإ�سراف على ال�سيانة 

والت�سغيل مبنفذ �سلوى على الهاتف رقم ) 5470451 - 013( .

                                         

    تعلن وزارة املالية عن رغبتها يف تاأجري عدد ) 8 ( ثمانية 

خم�س�سة  حائل  مبنطقة  احلكومي  باملجمع  جتارية  حمالت 

لأن�سطة جتارية متنوعة وذلك باملزايدة العلنية مبوقع كل حمل 

الإطالع  املزايدة  هذه  يف  الدخول  يرغب  من  وعلى   .. جتاري 

عقد  من  يتجزاأ  ل  جزء  تعترب  والتي  لذلك  املعدة  ال�سروط  على 

الإيجار ويعترب دخوله املزاد موافقة منه على ما ورد فيها وميكن 

احل�سول على ن�سخة منها من فرع الوزارة مبنطقة حائل و�سيقام 

ال�ساعة  متام  يف   ، 1437/2/10هـ   املوافق  الأحد  يوم  املزاد 

من  يلتزم  اأن  على   .. القرى  اأم  تقومي  ح�سب  �سباحاً  العا�سرة 

تر�سي عليه املزايدة تقدمي �سيك م�سريف مببلغ ميثل ن�سبة )%15( 

من قيمة الأجرة ال�سنوية املتقدم بها ك�سمان مايل وي�سلم لأع�ساء 

مع  التن�سيق  ميكن  املوقع  زيارة  اأو  ولال�ستف�سار   .. املزاد  جلنة 

فرع الوزارة مبنطقة حائل  هاتف ) 5324776 - 06 ( .
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية ال�سقيق عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتسعر الكراسةالمــــــــوقــعاسـم المنافسةم

500طريق جندلـــة ال�ستفادة من مكونات النفايات 1

الإثنني

1436/12/29هـ

الثالثاء

1436/12/30هـ

1000ح�سب الكروكي عدد )10( مواقع لوحات ميجا كوم 2

1000ح�سب الكروكي عدد )10( مواقع لوحات موبي 3

1000طريق امللك عبد العزيز �سا�سة تلفزيونية 4

1000اجلزيرة الو�سطية بالكورني�ض ال�سمايلبوفية وجبات �سريعة 5

1000الكورني�ض اجلنوبي )3(بوفية وجبات �سريعة 6

2000الكورني�ض ال�سمايل منتجع �سياحي ترفيهي )مارينا( 7

2000خمطط )4( قطعة )3( م�سروع جتاري مطاعم ومالهي 8

2000خمطط )4( قطعة )14( منتجع �سياحي ترفيهي )فلل فندقية(9

2000خمطط )4( قطعة )13( م�سروع جتاري )حمالت جتارية و�سقق مفرو�سة (10

2000خمطط )4( قطعة )12( م�سروع جتاري �سكني )حمالت جتارية و�سقق مفرو�سة(11

500اجلزيرة الو�سطية الكورني�ض ال�سمايل موقع �سراف اآيل 12

500جوار مبنى البلدية اجلديد موقع �سراف اآيل 13

500مقابل الكورني�ض اجلنوبي موقع �سراف اآيل 14

موقع �سراف اآيل 15
تقاطع طريق اأبوبكر ال�سديق مع طريق الأمري حممد بن 

نا�سر
500

تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن اإعادة طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

435/81/11500اإعادة طرح تاأجري اأر�ض لإن�ساء مركز جتاري )مول(1

الأحد

1436/12/28هـ

الإثنني

1436/12/29هـ
435/82/11500اعادة طرح تاأجري اأر�ض لإن�ساء مالهي اأطفال داخل حديقة الأمري �سلطان2

  435/83/11500اعادة طرح تاأجري اأر�ض لإن�ساء مطاعم عاملية )وجبات �سريعة(3

تعلن اإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك عن طرح املناف�سة التالية :

الموعد المحدد  لفتح المظاريفآخـر موعـد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم  المنافسة

جمانا10ً-122182 تاأجري ن�ساط تدوير النفايات الورقية وال�ستفادة منها
الإثنني

1436/12/29هـ

ال�ساعة 2.00 ظهرًا 

الإثنني

1436/12/29هـ
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن  اأمانة الطائف - بلدية بني �سعد  - عن املناف�سة التالية:
 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المزايدة

الإثنني    1437/1/6هـ51000 �سنواتا�ستثمار ت�سغيل م�سلخ ببني �سعد
الثالثاء  1437/1/7هـ

10.00 �سباحاً

مالحظة / مكان بيع املناف�سة : بلدية بني �سعد / ال�س�ؤون املالية.

مرفقات العطاء :

1- �سمان بنكي بن�سبة ) 100 % ( من قيمة العطاء .

2- �س�رة من ال�سجل التجاري �ساري املفع�ل .

3- �س�رة �سهادة ت�سديد الزكاة و الدخل �سارية املفع�ل .

4- �س�رة من اإ�سرتاك الغرفة التجارية �سارية املفع�ل .

5- �س�رة من ال�سجل املدين و�س�رة بطاقة الأح�ال .

إقرار نزع ملكية رقم 5936  وتاريخ 1436/11/15هـ 

اإنَّ رئي�س الهيئة بعد الطالع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�سع اليد امل�ؤقت على العقار ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم م15 وتاريخ 1424/3/11هـ، وملا تقت�سيه امل�سلحة العامة.                                                

 يقرر مايلي:

اأوًل : نزع ملكية الأرا�سي املطل�بة املجاورة ملبنى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام مبنطقة الريا�س ال�اقع يف حي ال�سمي�سي بالريا�س على طريق امللك فهد قبل تقاطع �سارع املدينة املن�رة 

والبالغ م�ساحتها )20.000 م2 ( تقريباً لإن�ساء  م�اقف �سيارات للهيئة.

ثانياً : تق�م هيئة التحقيق والإدعاء العام بتبليغ هذا القرار للجهات املعنية ال�اردة باملادتني ال�ساد�سة وال�سابعة من النظام وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنتي احل�سر وتقدير التع�ي�س 

وتت�ىل الهيئة الدع�ة لالجتماع واإعداد املحا�سر واإتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�سرة اللجنة مهامها.

ثالثاً : تبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام اأ�سحاب احلق�ق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتع�ي�س املقدر لهم ، وتنبيه مالكيها و�ساغليها ب�ج�ب اأخالئها خالل مدة )30( ي�ماً من تاريخ 

التبليغ بالإخالء وذلك وفقاً لأحكام املادتني ال�ساد�سة ع�سرة وال�سابعة ع�سرة من النظام.

رابعاً : تق�م هيئة التحقيق والإدعاء العام بدفع التع�ي�سات لأ�سحاب احلق�ق وفقاً لقرار جلنة تقدير التع�ي�س بعد اإخالء العقار املنزوع ملكيته وت�سليمه وت�ثيقة ب�ا�سطة كاتب العدل اأو 

املحكمة املخت�سة.

خام�ساً : يج�ز لأ�سحاب ال�ساأن التظلم اأمام دي�ان املظامل من جميع قرارات اللجنة وذلك خالل �ستني ي�ماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�ساد�ساً : ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويف �سحيفتني من ال�سحف الي�مية التي ت�زع باملنطقة ، كما ت��سع �س�رة من الإعالن يف مقر الهيئة ويف مقر امل�سروع ويف املحكمة ويف الإمارة ويف 

البلدية التى يقع العقار يف دائرة اخت�سا�سها وفقاً لأحكام الفقرة ) 2 ( من املادة اخلام�سة من النظام.

�سابعاً : تت�ىل الإدارة العامة لل�س�ؤون الإدارية واملالية مبقر الهيئة متابعة اإنفاذ هذا القرار والعمل مبقت�ساه. 
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام  

نزع ملكية عقار

إعالن ألصحاب العقارات المنزوع ملكيتها لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض

اإحلاقا اإىل الإعالن ال�سادر بخ�س��س نزع ملكية العقارات ال�اقعة يف حي الع�د وحي املرقب وحي ال�ساحلية ل�سالح امل�سروع وخطابات اإبالغ الإخالء امل�جهة لأ�سحاب العقارات املحددة يف املخططات.

فن�د الإ�سارة اإىل م�عد اإخالء العقارات املحدد بي�م 15 ذو القعدة 1436هـ، واأن نلفت اإنتباه مالك العقارات اأنه �س�ف يتم ف�سل اخلدمات العامة من الكهرباء واملاء والهاتف يف التاريخ امل�سار اإليه اأعاله.

لال�ستف�سار الت�سال على هاتف: 011-8021234

الزلفي  حمافظة  بلدية  تعلن 
وزير  معايل  م�افقة  �سدرت  باأنه 

برقم  والقروية  البلدية  ال�س�ؤون 

1436/11/9هـ،  وتاريخ   28310

بالبدء باإجراءات نـزع ملكيـة جزء من 

عقار امل�اطن )عبداهلل بن عبدالرحمن 

املطل  منتزه  تنظيم  ل�سالح  اخلليف(  

للمادة  وفقاً  الزلفي  مبحافظة  الغربي 

اخلام�سة من نظام نزع امللكية للمنفعة 

ال�زراء  ال�سادر بقرار جمل�س  العامة 

رقم ) 31 ( يف 1424/2/5هـ.

فعلى �ساحب العقار مراجعة البلدية، 

وذلك  العقار  متلك  م�ستندات  وتقدمي 

خالل �سهر من تاريخه.

تعلن بلدية حمافظة ريا�س اخلرباء عن طرح املناف�سة التالية:

مكان تقديم العروضمكان بيع الشروطموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

20.000اأ�س�اق وم�سالخ   19-08-303-0606-99-01-4
ي�م الثالثاء

1437/1/21هـ

ي�م الأربعاء

1437/1/22هـ
البلديةالبلدية

- اآخر م�عد لتقدمي العطاءات ال�ساعة 2 ظهرًا.

- يجب اأن تك�ن )امل�ؤ�س�سة – ال�سركة ( املتقدمة للم�سروع تك�ن لها اأعمال �سابقة.
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ال�ساحلية  ملخطط  املجاروة  الأرا�سي  على  �سك�ك  لديهم  من  على  الإح�ساء  اأمانة  تعلن 
الأرا�سي  اإدارة  لدى  م�ساحياً  رفعها  ليتم  ال�سك  من  �س�رة  واإح�سار  �سكر(  )اآل  خمطط  بالهف�ف 

واملمتلكات بالأمانة.

إحضار صكوك

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني عن اإلغاء املناف�سة رقم ) 144 ( اأعمال ترميمات الكلية 
التقنية بربيدة واملقرر تقدمي عطاءاتها ي�م الإثنني 1436/11/23هـ .

تعلن وزارة الثقافة والإعالم عن اإلغاء املناف�سة التالية:
عملية الت�سالت الإدارية واإدارة املحت�ى رقمهـــا )  1437/1436/01/00/4 (، والتي كان اآخر م�عد لتقدمي 

عرو�سها: ي�م الأحد 1436/12/28هـ .

إلغاء منافسة

تعلن ال�س�ؤون ال�سحية مبحافظة جدة عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ست�دع لل�ازم الطبية ل تقل امل�ساحة 
مراجعة  ال�ستف�سار  حالة  يف  اأو  املطل�بة  بامل�ا�سفات  م�ست�دع  لديه  يت�فر  ومن  )10000م2(  عن  الإجمالية 

امل�ا�سفات  ح�سب  جدة(  ب�سحة  الهند�سية  وال�س�ؤون  امل�ساريع  )اإدارة  جدة  مبحافظة  ال�سحية  ال�س�ؤون 

وال�سروط التالية:

1- امل�ساحة املطل�بة ل تقل عن )10000م2( )اأو ح�سب امل�ساحة املحددة باملخططات املعتمدة (، على اأن يك�ن 

امل�قع  �سمن املخططات امل�سرح بها املعتمدة كم�ست�دعات(. 

2- �سه�لة ال��س�ل للم�قع، واأن يك�ن الدخ�ل واخلروج اإليه ل ي�ؤثر على احلركة املرورية باملنطقة ويك�ن على 

�س�ارع نافذة ورئي�سية ول يزيد اإرتفاع امل�ست�دع عن )8( مرت.  

3- تك�ن اجلدران اخلارجية للم�ست�دع من البل�ك ال�سمنتي اأو البل�ك الأبي�س اجلريي وتك�ن املكاتب داخل 

امل�ست�دع ل تزيد عن 10% من امل�ساحة الإجمالية للم�ست�دع. 

غرفة  وج�د  حالة  ويف  امل�ست�دع  داخل  للعمال  �سكن  باإقامة  ي�سمح  ول  لالإدارة  داخلية  غرف  هناك  ويك�ن   -4

حار�س تك�ن خارج امل�ست�دع ول ي�ستعمل فيها اأي م�سدر للهب.   

الإ�ساءة  اأو عن طريق  الطبيعيتني  والته�ية  الإ�ساءة  �س�اء عن طريق  الكافية  والته�ية  الإ�ساءة  ت�فري   -5

والته�ية ال�سناعية وعمل ر�سيف خارجي باإرتفاع منا�سب لل�سحن والتفريغ. 

معدية  م�سعبات  مع  ال�سمنتي  البل�ك  من  يك�ن  الرئي�سي  لل�سارع  واملقابل  للم�ست�دع  اخلارجي  ال�س�ر   -6

زخرفية ل يقل اإرتفاع ال�س�ر عن )3( مرت.

7- الأر�سيات اخلر�سانية للم�ست�دع املده�نة بطبقة اليب�ك�سي تتحمل اأق�سى ثقل من امل�اد املت�قع تخزينها 

على املرت املربع من الأر�سية وكذلك ثقل وحركة الرافعات ال�س�كية.

8- متطلبات دورات املياه للم�ست�دع ذات ته�ية طبيعية ومتطلبات الأعمال الكهربائية للم�ست�دع اأن يك�ن جهد 

الت�زيع ه� 3 فاز )380/220( ف�لت تردد60 هرتز -4 اأ�سالك. 

9-  ت�فر متطلبات وتعليمات الدفاع املدين للم�ست�دع من ناحية اإطفاء احلريق م�سخة مكافحة احلريق ر�سا�سات 

الإطفاء �سناديق خراطيم الإطفاء حنفية احلريق و�سلة الدفاع. 

10- طفايات احلريق باأن�اعها خزان مياه م�ستقل ت�فري خمارج ط�ارئ من اأب�اب معدنية مقاومة للحريق ملدة 

)3( �ساعات مع كيل�نات  ط�ارئ ولي�ست عادية تقدمي �سهادة من الدفاع 

عن�ان املديرية -  ال�س�ؤون ال�سحية مبحافظة جدة – اإدارة امل�سرتيات .

mohj2012@gmail.com  س ب 12493 جدة 21176 .  الربيد الإلكرتوين�

تعلن اإدارة التعليم مبحافظة جدة عن رغبتها يف ا�ستئجار مباين للمدار�س التالية : 

اسم الحي اسم المدرسة 

الرحيلي الربيع بن زياد / ب 

العزيزية مزدلفة  / ب 

الرب�ةاأبي عقيل  / ب

ال�سروط : 

1- اأن يك�ن املبنى جديد وم�سلح.

2- ول يقل عن 30 غرفة.

3- واأن يك�ن للمبنى فناء مال�سق.

تعلن  ال�س�ؤون ال�سحية مبحافظة الأح�ساء عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى بديل مع �ساحة م�س�رة تت�سع 
لعدد 30 �سيارة، ليك�ن مقرًا ملركز مكافحة ن�اقل املر�س. 

من  ن�سخة  على  للح�س�ل  العق�د  ق�سم  املالية  الإدارة  مراجعة  مبانيهم  تاأجري  يف  يرغب�ن  الذين  امل�اطنني  فعلى 

املدنية و�س�رة من املخطط  الأح�ال  التملك و�س�رة من بطاقة  ال�سروط م�سطحبني معهم �س�رة من �سك 

املعماري و�س�رة من رخ�سة البناء للمبنى والتقدم بطلباتهم باإ�سم مدير ال�س�ؤون ال�سحية مبحافظة الأح�ساء 

يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهـر  اأق�سـاها  مدة  يف  الهاتف  ورقــــم  والعنـ�ان  املطل�بة  ال�سن�ية  الأجرة  فيه  م��سحاً 

اجلريدة.

استئجار مباٍن

ال�س�ؤون ال�سحية عن مزايدة بيع رجيع م�ست�سفى الأمل وم�ست�سفى رابغ العام الرجيع  تعلن مديرية 
)الغري طبي(.

قيمة املزايدة )2%(، اآخر م�عد لل�سراء: 1436/12/28هـ، وم�عد فتح املظاريف: 1436/12/30هـ .

مكان املزايدة: اإدارة التم�ين الطبي ب�سحة جدة، فتح املظاريف يف متام العا�سرة �سباحاً .

عن�ان املديرية -  ال�س�ؤون ال�سحية مبحافظة جدة – اإدارة امل�سرتيات .

mohj2012@gmail.com  س ب 12493 جدة 21176 .  الربيد الإلكرتوين�

تعلن اأمانة منطقة اجل�ف عن رغبتها يف  بيع ال�سيارات ) املتهالكة وامل�سادرة ب��سعها الراهن ك�سكراب 
مع خردة( والتن�سيق مع اإدارة احلركة وال�سيانة بالأمانة لالطالع عليها ومعاينتها وتقدمي العطاء مرفق �سمان 

ابتدائي بقيمة ) 2 % ( من قيمة العطاء املقدر وتقدم لق�سم املناق�سات بالأمانة بظرف خمت�م، علماً باأنه مت تعديل 

يف  العطاءات  لت�سليم  م�عد  واآخر  1437/1/9هـ،  بتاريخ  لي�سبح  1436/12/24هـ،  من  املظاريف  فتح  م�عد 

1437/1/8هـ .

تعلن اأمانة منطقة تب�ك عن رغبة بلدية حمافظة ال�جه يف بيع �سيارات ومعدات واأعمدة اإنارة وحديد 
�سكراب باملزاد العلني.

امل�افق  الأربعاء  ي�م  ال�جه  بلدية  م�ست�دع  يف  البيع  مقر  اإىل  احل�س�ر  باملزايدة  الدخ�ل  الراغبني  فعلى 

1437/1/15هـ، يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سراً.

تعلن اأمانة حمافظة الطائف عن وج�د كمية من ال�سيارات القدمية واملتهالكة واملقرر بيعها ي�م الأربعاء 
1436/12/24هـ، واأت�سح وج�د خطاأ مطبعي يف حتديد م�قع البيع، عليه فقد تقرر البيع يف امل�قعني التاليني:

1- طريق اجلن�ب خلف حمطة ال�س�اط.         2- طريق الن�سيم بج�ار �س�ق امل�سرتجعات.

تعلن بلدية وادي جازان عن بيع معدات واآليات رجيع ت�سمل �سيارات رك�ب قدمية واآليات ومعدات 
خمتلفة وكذلك بع�س الأدوات املكتبية والكهربائية وال�سكراب عن طريق املزاد العلني وذلك ي�م الثالثاء امل�افق 

1436/12/30 هـ، وعلى من يرغب الدخ�ل يف املزاد احل�س�ر اإىل مقر احلركة وال�سيانة بالبلدية عند ال�ساعة 

التا�سعة �سباحاً وعلى اأن يدفع من ير�سى عليه املزاد )5%( من قيمة البيع بدفعة مقدمة ك�سمان مع الإلتزام 

ب�سداد كامل القيمة خالل م�عد ل يتجاوز)ع�سرة اأيام( من تاريخ اإبالغه بامل�افقة على الرت�سية وعلى اأن يق�م 

امل�سرتي بنقلها خالل مدة ل تتجاوز )خم�سة ع�سر( ي�ماً من تاريخ ال�سداد وعلى الراغبني دخ�ل املزاد الت�اجد 

بالت�قيت واملكان املحددين اأعاله، مع العلم اأن اأجرة الدلل على امل�سرتي ب�اقع ) 2.5 % (.

وملزيد من املعل�مات ميكن الت�سال على الهاتف 0173290190 حت�يلة 208.

تعلن وزارة املالية - الدي�ان العام  - عن بيع مكيفات واأب�اب خ�سب وكذلك اأب�اب حديد واأعمدة اإنارة 
و�سبابيك اأملني�م وكذلك برادات مياه قدمية وغريها من رجيع مبنفذ الرقعي باملزاد العلني وذلك ي�م الأربعاء 

امل�افق 1437/1/1هـ، ال�ساعة العا�سرة �سباحاً باإذن اهلل.

فعلى من يرغب الدخ�ل يف هذا املزاد احل�س�ر اإىل امل�قع املذك�ر اأعاله بامل�عد املحدد ، وتزويد اللجنة بالعن�ان 

كاماًل ) رقم الفاك�س و�سندوق الربيد والرمز الربيدي واجل�ال ( على اأن يلتزم من ير�سي عليه املزاد بدفع مبلغ 

بن�سبة )5%( من قيمة البيع نقدًا كدفعة مقدمة تعاد له بعد نقل امل�اد املباعة و�سداد كامل املبلغ خالل )10( 

ع�سرة اأيام من تاريخ اإبالغه بامل�افقة على البيع، ويف حالة جتاوز هذه املدة �ست�سطر ال�زارة لنقلها من م�قعها 

على ح�سابه.

وللمزيد من املعل�مات ميكن الت�سال مبكتب الإ�سراف على اأعمال ال�سيانة والت�سغيل مبنفذ الرقعي على الهاتف 

رقم ) 013/7290793( .

تعلن وزارة الدفاع - الق�ات الربية - عن رغبتها بيع م�اد م�ستعملة رجيع رقم املناف�سة )23( امل�قع 
مدينة تب�ك يف مع�سكر حطني م�عد املزاد ي�م الأحد  1437/1/19هـ، ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرًا وملدة 

خم�سة اأيام (.

بيع رجيع بالمزاد العلني
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

1385/3/22هـ  وتاريخ  )م/6(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من  )161و164(  للمادتني  وفقاً 
واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/33(وتاريخ 1402/6/28هـ فقد مت تاأ�سي�س �سركة وفقاً ملا يلي: 

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء:
وتاريخ    1000557007 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  املطوع   علي  بن  حمد  بن  �سامل   / ال�سيد  1ـ 
1390/05/28هـ �سادر من اأحوال القطيف   ومهنته رجل اأعمال وتاريخ  ميالده هو 1366/07/01هـ  ويقيم يف مدينة 

الدمام �س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                             ) طــرف اأول (
وتاريخ    1000557023 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  املطوع   حمد  بن  �سامل  بن  علي   / ال�سيد   -2
1409/11/23هـ �سادر من اأحوال الدمام   ومهنته موظف اهلي وتاريخ  ميالده هو  1392/08/05هـ  ويقيم يف مدينة 

الدمام �س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                             ) طــرف ثانـي (
وتاريخ    1000557056 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  املطوع   حمد  بن  �سامل  بن  حممد   / ال�سيد   -3
1418/03/19هـ �سادر من اأحوال الدمام   ومهنته موظف اهلي وتاريخ  ميالده هو  1402/03/12هـ  ويقيم يف مدينة 

الدمام �س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                            ) طــرف ثالث (

املطوع  �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1049230848  وتاريخ  �سامل بن حمد  بن  ال�سيد / عبدالعزيز   -4
1423/04/27هـ �سادر من اأحوال  الدمام   ومهنته طالب وتاريخ  ميالده هو 1408/03/16هـ  ويقيم يف مدينة الدمام 

�س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                                        ) طــرف رابع (

5- ال�سيدة / دلل بنت عبدالعزيز بن مو�سى العزمان  �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1000557015 وتاريخ 
1428/11/04هـ �سادر من اأحوال الدمام   ومهنتها ربة منزل  وتاريخ  ميالدها هو  1371/07/01هـ  وتقيم يف مدينة 

الدمام �س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                              ) طــرف خام�س(    
املطوع  �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1000557031 وتاريخ  �سامل بن حمد  �سو�سن بنت  ال�سيدة /    -6
1432/09/13هـ �سادر من اأحوال الدمام   ومهنتها ربة منزل  وتاريخ  ميالدها هو  1394/02/17هـ  وتقيم يف مدينة 

الدمام �س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                               ) طــرف �ساد�س(    
وتاريخ   1002081295 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية  املطوع   حمد  بن  �سامل  بنت  مرمي   / ال�سيدة    -7
1428/11/03هـ �سادر من اأحوال   الدمام   ومهنتها ربــة منزل  وتاريخ  ميالدها هو  1404/08/29هـ  وتقيم يف مدينة 

الدمام �س ب : ) 1155( الدمام )31431 ( .
                                                                                            ) طــرف �سابع(        
اتفق الأطراف وهم بكامل الأهلية املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة  وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر 

باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته وفقاً  لل�سروط التالية :-
ثانياً: ا�سم ال�سركة: �سركة �سامل بن حمد املطوع واأبناوؤه القاب�سة   )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(

ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة :
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1- امل�ساركة يف ال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها .
التحفيزية  الكهربائية وامليكانيكية واملنتجات  املواد  : يف  2- جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سدير والتوزيع 
احلفر  واأجهزة  واأدوات  ال�سناعية  والدوات  والعدد  واملحروقات  البرتولية  والأدوات  واملواد  البيئة  على  للمحافظة 

والتنقيب .
ت�سريب  وك�سف  وفح�س  الأنابيب  ب�سبكات  اخلا�سة  والختبارات  واملعاينة  وال�ست�سعار  الفح�س  باأعمال  القيام   -3

البرتول والغاز من الأنابيب.
4- �سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة 

5- �سراء وبيع الأرا�سي والعقارات ل�سالح ال�سركة.
6- �سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة

7- �سراء وا�ستغالل الرا�سي والعقارات ل�سالح ال�سركة .
8- مقاولت عامة للمباين : اإن�ساء وهدم وترميم واإ�سالح ـ مباين �سكنية ومباين جتارية ومن�ساآت تعليمية ومن�ساآت ترفيهية 

ومن�ساآت �سحية ومباين مطارات ومباين م�سنعة ومباين اأخرى.
9- مقاولت الإن�ساءات العامة. : اأعمال الطرق واجل�سور والأنفاق  وال�سكك احلديدية واملطارات والأعمال الرتابية و 
الكهربائية وتوليد  ال�سيول و�سبكات املياه وحتليه املياه و�سبكات ال�سرف ال�سحي والأعمال  الري وال�سرف وت�سريف 
والأعمال  الإلكرتونية  والرتكيبات  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  و�سبكات  الإنارة  واأعمال  الطاقة  وتوزيع  ونقل 
امليكانيكية والتكييف والتربيد وحمطات تنقية املياه وال�سرف ال�سحي وحمطات ال�سخ والتنقية الأخرى. والقيام باأعمال 

العزل احلراري واملائي وت�سريف مياه الأمطار واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي.
10- جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سدير والتوزيع يف : املعدات اخلا�سة بتجفيف املياه اجلوفية وال�سرف 
ال�سحي وتاأجريها واملعدات الكهربائية وم�سخات �سحب املياه اجلوفية والأدوات واملالب�س الريا�سية والعدد والأدوات 

ال�سناعية والأواين واملعدات املنزلية والأدوات واملعدات ال�سناعية.

11- اإدارة واإقامة وت�سغيل املقاهي واملطاعم .
12- تاأجري املعدات والآليات  الثقيلة واخلفيفة.

13- تاأجري ال�سيارات.
14- القيام بالأعمال الكهربائية وامليكانيكية .

15- �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية وامليكانيكية واللكرتونية والبرت وكيميائية وم�ساريع النفط والغاز.
16- ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�س لها .

17- تقدمي مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات .
18- تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية .

19- تركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل .
20- تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها الفنية  .

21- ت�سميم وا�ست�سافة مواقع النرتنت.
22- ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل .

23- ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل وقطع غيارها .
24- خدمات جتارية : ال�سترياد والت�سدير والت�سويق حل�ساب الغري وال�سم�سرة )يف غري اأعمال ال�سرافة  والعقار( .

25- الوكالت التجارية ) بعد ت�سجيل كل وكالة على حدا لدى وزارة التجارة ( .
) ول تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات  الخت�سا�س ( .

رابعاً: املركز الرئي�سي لل�سركة ) مدينة الدمام(    
اإدارة ال�سركة: يدير ال�سركة ال�سيد/ �سامل بن حمد بن علي املطوع   وله كامل ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة  خام�ساً: 

لإدارة ال�سركة .
�ساد�ساً: راأ�س املال :

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ  »500،000« ريال )خم�سمائة األف ريال �سعودي ( ، مق�سم اإىل »500« خم�سمائة ح�سة نقدية، 
مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة »1000« ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

عدد الحصصأسماء الشركاء
النقـديـة

قيمة الحصة الواحدة
ريـال

اإلجمالي
ريـال

النسبة

3501000350000سالم بن حمد بن علي المطوع  1
%70

25100025000علي بن سالم بن حمد المطوع  2
%5

محمد بن سالم بن حمد المطوع  3
25100025000%5

عبدالعزيز بن سالم بن حمد المطوع  4
25100025000%5

دالل بنت عبدالعزيز بن موسى العزمان  5
25100025000%5

سوسن بنت سالم بن حمد المطوع  6
25100025000%5

مريم بنت سالم بن حمد المطوع  7
25100025000%5

100%500500,0000المجموع

ويقر ال�سـركاء باأنه قـد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�سة النقدية لدى اأحد البنوك 
املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س. 

�سابعاً: الأرباح واخل�سائر: تـوزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافـيـة بـعـد خ�سم الـم�سروفات الـعـمومية والتـكـالـيـف على 
النحو التالـي :-

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 منهم يف راأ�س املال .

فـي  وتنتهي  التجاري  ال�سجل  فـي  قيدها  تاريخ  من  اعتبارًا  لل�سركة  الأوىل  الـمالية  ال�سنة  تبداأ  املالية:  ال�سنة  ثامناً: 
1436/3/8 هـ املوافق 2014/12/31 م  وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا .

تا�سعاً: تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ النتهاء:مدة ال�سركة 50 �سنة تبداأ من تاريخ قيد ها بال�سجل التجاري .
عا�سرًا: �سدور القرارات: ت�سدر القرارات بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء 

وفيما عدا ذلك تكون القرارات مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة ارباع راأ�س املال.
اإليه فـي الـمادة 9  حادي ع�سر: الإخطارات:تكون بخطابات م�سجلة على عناوينهم الـمبينة فـي �سجل احل�س�س امل�سار 

من هذا العقد .
ثاين ع�سر.مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية بال�سرقية بالعدد)            ( يف     /     /1435هـ

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �سامل بن حمد املطوع واأبناوؤه القاب�سة  )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(

11 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

18-12-1435هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

وفقاً للمادتني رقمي ) 161 ، 164 ( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م / 6 ( وتاريخ 1385/3/22هـ 

واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م / 23 ( وتاريخ 1406/6/28هـ قد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا ياأتي :

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :

وتاريخ   )1014004707( رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب    ) اجلن�سية  �سعودي  الغامدي)  �سعيد  بن  �سعد  بن  خالد   -1

1407/3/24هـ م�سدرها الدمام وتاريخ امليالد 1387/10/27هـ ومهنته تاجر ويقيم يف مدينة الدمام .

)طرف اأول(.

2- عبدالرحمن بن �سالح بن ر�سيد البراهيم) �سعودي اجلن�سية (  مبوجب ال�سجل املدين  رقم )1000616647( وتاريخ 

1403/3/18هـ وم�سدرها الدمام وتاريخ امليالد 1383/7/1هـ  ومهنته موظف اأهلي متقاعد ويقيم  يف مدينة الظهران .

 )طرف ثاين (.

وتاريخ   )1015237207( رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب   ) اجلن�سية  �سعودي   ( العقا  اإبراهيم  بن  فارح  بن  عي�سى   -3

1404/6/12هـ وم�سدرها اخلرب وتاريخ امليالد 1387/4/1 هـ ومهنته موظف متعاقد ويقيم يف مدينة الدمام .

)طرف ثالث(.

ثانيا : ا�سم ال�سركة : �سركة م�ساريع الظهران املحدودة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة :

مقاولت املبـــاين وت�سمل  املباين اخلر�سانية ، املباين �سابقة ال�سب املباين الفولذيةاحلديدية ومقاولت الطــــرق وت�سمل  

ال�سكك  الأنفاق  اجل�سور  الطائرات  مدارج  والدك ال�سفلته  والت�سوية  الردم  وت�سمل  الطرق  لإن�ساء  الرتابية  الأعمال 

حمطات  وت�سمل   ال�سحي  وال�سرف  املياه  اأعمال  ال�سحي  وال�سرف  املياه  اأعمال  ت�سغيل  و  و�سيانة  احلديديةواإن�ساء 

تنقية امليـاه وال�سرف ال�سحي �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي �سبكات ت�سريف ال�سيول خزانات املياه م�ساريع الري 

توليد  الكهربائية وت�سمل حمطات  الأعمال  واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل  ال�سحي   املياه وال�سرف  وال�سرف حمطات �سخ 

الطــاقة حمطات حتويل الطاقة نقل وتوزيع الطاقة اإدارة ال�سوارع اإ�سارات املرور ال�سوئية حمطات الطاقة ال�سم�سية 

واإن�ساء �سيانة وت�سغيل الأعمال الإلكرتونيــة وت�سمل  نظام الإر�سال املرئي وال�سوتي . معدات ا�ستوديوهات املرئيات 

وال�سمعيات. نظام التحكم ب�سري الإنتاج . نظام املراقبة والأمن وال�سالمة . املعدات الإلكرتونية الطبية / املختربية . 

توريد تركيب اأجهزة ومعدات احلا�سب الآيل )حا�سبات و�سبكات وملحقات( واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل تقنية الت�سالت 

وت�سمل  ات�سالت هاتفية حملية وبعيدة . خدمات ات�سالت خلوية .خدمات ات�سالت معززة.خدمات ات�سالت با�ستخدام 

الألياف . خـدمـات اتـ�سـالت بـا�سـتخـدام دوائـر الـطـلب الـهـاتـفـي والـخطوط الـمـخ�س�سة .قـدرات ال�سـبكة الأ�سا�سية .

املحلية  احلا�سب  . و�سبكات  الإنرتنت  .خدمات  البيانات  وقواعد  والتطبيقات  النظم  تطوير   . العمالء  و�سول  خدمات 

التــربيد  نظام  وت�سمل   امليكانيكيـة  الأعمــال  وت�سغيل  و�سيانة  واإن�ساء  الأر�سية  والتمديدات  وال�سبكات  والال�سلكيه 

نظام التكييف املركزي حمطات �سخ املياه وال�سرف ال�سحي حمطات تنقية املياه حمطات تنقية ال�سرف ال�سحي نظــام 

�سبكات  احلاويات  اأر�سفة  امل�سغوط  بالهواء  النقل  �سبكات  الغــالل  �سـوامـع  املتحركة  ال�سـالمل  و  وامل�سـاعد  التهـوية 

التوربينات و الغاليات البخـارية حمطـات  الت�سخني امليكانيكي  الناقلــة نظـام  ال�سيور  ال�سـائبة نظام  مداولة ال�سحنات 

توليد الطاقـة اأنظمة مكافحة احلريق واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل الأعمال ال�سنــاعية وت�سمل  امل�سانع وحمطات حتلية 

ال�سفن  النفايات وال�سوامع واأحوا�س بناء واإ�سالح  الدقيق وحمارق  اأنابيب البرتول والغاز ومطاحن  املياه و�سبكات 

وحاويات الغاز واملناجم وال�سناعات التعدينية واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل الأعمال البحــريـة وت�سمل  اأحوا�س اإ�سالح 

ال�سفن الأر�سفة البحـرية حفر ودق الركائز اأعمال التعميق التنظيف الأنفاق حتت املـاء والتمديدات حتت املـاء احلواجـز 

واجل�سور و الطرق البحرية املـرا�سي واإن�ساء و�سيــانة ال�ســـــدود ال�ســـــدود وت�سمل  ال�ســــدود اخلر�سانية ال�ســــدود 

والزخرفة  ال�ستيل  واأعمال  يدوية واإن�ساء وت�سغيل م�سانع احلديد  اأنبوبية اآبار  اآبار  الآبـــار وت�سمل  و حفــر  الرتابية  

احلديديه  وامل�ستودعات  واملباين  القطارات  و�سكك  احلديديه  والعربات  وال�سالمل  املعدنيه  وال�سقالت  املعدين  والأثاث 

والأدوات والأبواب والنوافذ والعدد والأدوات احلديديه واأواين ال�ستيل واحلواجز الأمنيه ال�سناعيه واملطبات الأمنيه 

املن�سات  هياكل  وبناء  العامه  وال�ساحات  الطرقات  لتزيني  البلديه  والنماذج  واملج�سمات  ال�سقل  واعمال  وامل�سامري 

واإ�ستريادها وت�سديرها  و�سيــانة  بالتجزية واجلملة  ال�ساحنات احلديديه واملقطورات وبيعها  وامل�سارح ومقطورات 

احلدائق واملنتزهـات وت�سجيــر احلدائق وتنظيم و تنظيــم املواقــع و�سبكات الري للحدائق واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل 

الطبيــةو  املـراكـز  و�سيانة  وت�سغيل  واإن�ساء  النفايات  ردم  و  مقالب  النفايات  من  والتخل�س  املــدن  زنظـافة  امل�ســـالـخ 

الكويف   ( واملقاهي  املطاعم  وت�سغيل  اإقامة  و  املنا�سبات  واإدارة  والقطاعات احلكومية  لالأفراد  الإعا�سة  تاأمني  و  تخدمي 

�سوب ( واملغا�سل واملخابز واملطاعم والوكالت العاملية و توريد وجتهيز و�سيانة الأجهزة واملعدات الطبية واأجهزة 

والتق�سيط  بالنقد  الإيجار  اأو  بالبيع  وا�ستثمارها  عليها  واملباين  امل�ساريع  لإقامة  الأرا�سي   �سراء  و  والختبار  الك�سف 

ال�سركة يف ما عدا مكة واملدينة وجتارة اجلملة والتجزئة يف  العقار ل�سالح  ال�سركة واإدارة و�سيانة  وتطوير  ل�سالح 

الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية وبطاقات الإت�سال املدفوعة م�سبقا بالنقد والتق�سيط  وخدمات ال�سترياد والت�سدير 

والتعهدات التجارية والت�سويق نيابة عن الغري وجتارة اجلملة والتجزئة واإ�سترياد وت�سدير مواد البناء و الأخ�ساب  

وحديد الت�سليح والأ�سمنت ، والأدوات ال�سحية اأنابيب وموا�سري ولوازم �سباكة ومغا�سل  واللوازم الكهربائية والكابالت 

وال�سمامات  واملنظمات  والدوائر  والقواطع  الكهرباء  ومفاتيح  الكهربائية  واملحولت  واملولدات  الكهربائية  والأ�سالك 

الكهربائيه واأجهزة احلا�سب واأجهزة اجلوال وم�ستلزماتها والأثاث اخل�سبي واملعدين بكافة اأنواعه ومنتجات الأملنيوم 

واأدوات ومواد النظافة  واملطابخ املنزلية واملطابخ املركزية والأفران واأجهزة ومعدات املخابز بكافة اأنواعها واملنتجات 

واملنتجات  املنزليه  والأدوات  وال�سرر  واملفار�س  اجلاهزة   واملالب�س  باأنواعه  والن�سيج  والأقم�سة  واحلقائب  اجللدية 

البال�ستيكيه واملواد الغذائية والقهوة والبهارات والزيوت واألعاب الأطفال والأدوات املدر�سية والهدايا والهدايا الدعائية 

والدروع بطافة اأنواعها وال�ساعات والتحف  والأجهزة الكهربائية والإلكرتونيه  وا�ستريادها وت�سديرها ل�سالح ال�سركة 

والوكالء التجاريون ووكالء التوزيع وخدمات الت�سويق للغري و جتارة اجلملة والتجزئة وتركيب و�سيانة واإ�سترياد 

وت�سدير اأعمال الديكورات الداخليه واخلارجيه وال�ستائر والأعمال اخل�سبيه وال�ستائر اليدويه وامليكانيكيه والكهربائيه 

والزجاج  والعوازل الزجاجيه وال�سواتر الداخليه واخلارجيه ومواد العزل الزجاجي احلراريه وال�سوئيه والدهانات 

بكافة اأنواعها واملنتجات الورقيه بكافة اأنواعها واإقامة وت�سغيل الفنادق والوحدات وال�سقق ال�سكنيه املفرو�سة وت�سغيل 

و�سيانة املجمعات ال�سكنيه ومراكز الإيواء جتارة اجلملة والتجزئة والإ�سترياد والت�سدير للزيوت ال�سناعية وزيوت 

املحركات واملعدات والزيوت الثقيلة واخلفيفة وقطع غيار ال�سيارات واملعدات واإ�سترياد وت�سدير ال�سيارات اجلديده 

وامليكانيكا  واملعدات  ال�سيارات  �سيانة  ور�س  واإقامة  وتاأجريها  النقل  ومعدات  واحلافالت  وال�ساحنات  وامل�ستعمله 

وال�سمكرة والدهانات والكهرباء وامل�ساركة بال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها.

ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة،

رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة مدينة الدمام.

خام�ساً: تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهائها

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )99( �سنةت�سعة وت�سعون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.

�ساد�سا: راأ�س املال 

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )100.000( مائة األف ريال مق�سم اإىل )1000( األف ح�سة عينية مت�ساوية القيمة ، قيمة كل 

ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

اإلجماليعدد الحصصقيمة الحصة العينيةاسم الشريكم

35010035000 خالد بن سعد بن سعيد الغامدي1

35010035000عبدالرحمن ين صالح بن رشيد االبراهيم2

30010030000عيسى بن فارح بن إبراهيم العقا3

1000100,000المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سوؤولني م�سوؤولية 

مت�سامنة يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة كالتايل:

القيمة بالريال بيان نوع األصل

65000 أجهزة ومعدات حاسب

35000 أثاث مكتبي

�سابعاً: اإدارة ال�سركة

ال�سركة وت�سريف  لإدارة  وال�سالحيات  ال�سلطات  اأو�سع  وله  البراهيم  ر�سيد  بن  بن �سالح  ال�سركة  عبدالرحمن  يدير 

�سئونها ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اغرا�سها.

ثامناً: قرارات ال�سركاء

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالأجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز 

تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل.

تا�سعاً: ال�سنة املالية

املوافق  هـ   1436  /  3  /  1 يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهرًا.

عا�سرًا: الأرباح واخل�سائر

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

ال�سركات.

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

حادي ع�سر :الإخطارات

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم

ثاين ع�سر: مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )         ( ال�سحيفة )            ( بتاريخ        /       /        14هـ 

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة م�ساريع الظهران املحدودة
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

وفقاً للمادتني رقمي ) 161 ، 164 ( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م / 6 ( وتاريخ 1385/3/22هـ 

واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م / 23 ( وتاريخ 1406/6/28هـ قد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا ياأتي :

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :

وتاريخ   )1014004707( رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب    ) اجلن�سية  �سعودي  الغامدي)  �سعيد  بن  �سعد  بن  خالد   -1

1407/3/24هـ م�سدرها الدمام وتاريخ امليالد 1387/10/27هـ ومهنته تاجر ويقيم يف مدينة الدمام .

)طرف اأول(.

2- عبدالرحمن بن �سالح بن ر�سيد البراهيم) �سعودي اجلن�سية (  مبوجب ال�سجل املدين  رقم )1000616647( وتاريخ 

1403/3/18هـ وم�سدرها الدمام وتاريخ امليالد 1383/7/1هـ  ومهنته موظف اأهلي متقاعد ويقيم  يف مدينة الظهران .

 )طرف ثاين (.

وتاريخ   )1015237207( رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب   ) اجلن�سية  �سعودي   ( العقا  اإبراهيم  بن  فارح  بن  عي�سى   -3

1404/6/12هـ وم�سدرها اخلرب وتاريخ امليالد 1387/4/1 هـ ومهنته موظف متعاقد ويقيم يف مدينة الدمام .

)طرف ثالث(.

ثانيا : ا�سم ال�سركة : �سركة م�ساريع الظهران املحدودة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة :

مقاولت املبـــاين وت�سمل  املباين اخلر�سانية ، املباين �سابقة ال�سب املباين الفولذيةاحلديدية ومقاولت الطــــرق وت�سمل  

ال�سكك  الأنفاق  اجل�سور  الطائرات  مدارج  والدك ال�سفلته  والت�سوية  الردم  وت�سمل  الطرق  لإن�ساء  الرتابية  الأعمال 

حمطات  وت�سمل   ال�سحي  وال�سرف  املياه  اأعمال  ال�سحي  وال�سرف  املياه  اأعمال  ت�سغيل  و  و�سيانة  احلديديةواإن�ساء 

تنقية امليـاه وال�سرف ال�سحي �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي �سبكات ت�سريف ال�سيول خزانات املياه م�ساريع الري 

توليد  الكهربائية وت�سمل حمطات  الأعمال  واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل  ال�سحي   املياه وال�سرف  وال�سرف حمطات �سخ 

الطــاقة حمطات حتويل الطاقة نقل وتوزيع الطاقة اإدارة ال�سوارع اإ�سارات املرور ال�سوئية حمطات الطاقة ال�سم�سية 

واإن�ساء �سيانة وت�سغيل الأعمال الإلكرتونيــة وت�سمل  نظام الإر�سال املرئي وال�سوتي . معدات ا�ستوديوهات املرئيات 

وال�سمعيات. نظام التحكم ب�سري الإنتاج . نظام املراقبة والأمن وال�سالمة . املعدات الإلكرتونية الطبية / املختربية . 

توريد تركيب اأجهزة ومعدات احلا�سب الآيل )حا�سبات و�سبكات وملحقات( واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل تقنية الت�سالت 

وت�سمل  ات�سالت هاتفية حملية وبعيدة . خدمات ات�سالت خلوية .خدمات ات�سالت معززة.خدمات ات�سالت با�ستخدام 

الألياف . خـدمـات اتـ�سـالت بـا�سـتخـدام دوائـر الـطـلب الـهـاتـفـي والـخطوط الـمـخ�س�سة .قـدرات ال�سـبكة الأ�سا�سية .

املحلية  احلا�سب  . و�سبكات  الإنرتنت  .خدمات  البيانات  وقواعد  والتطبيقات  النظم  تطوير   . العمالء  و�سول  خدمات 

التــربيد  نظام  وت�سمل   امليكانيكيـة  الأعمــال  وت�سغيل  و�سيانة  واإن�ساء  الأر�سية  والتمديدات  وال�سبكات  والال�سلكيه 

نظام التكييف املركزي حمطات �سخ املياه وال�سرف ال�سحي حمطات تنقية املياه حمطات تنقية ال�سرف ال�سحي نظــام 

�سبكات  احلاويات  اأر�سفة  امل�سغوط  بالهواء  النقل  �سبكات  الغــالل  �سـوامـع  املتحركة  ال�سـالمل  و  وامل�سـاعد  التهـوية 

التوربينات و الغاليات البخـارية حمطـات  الت�سخني امليكانيكي  الناقلــة نظـام  ال�سيور  ال�سـائبة نظام  مداولة ال�سحنات 

توليد الطاقـة اأنظمة مكافحة احلريق واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل الأعمال ال�سنــاعية وت�سمل  امل�سانع وحمطات حتلية 

ال�سفن  النفايات وال�سوامع واأحوا�س بناء واإ�سالح  الدقيق وحمارق  اأنابيب البرتول والغاز ومطاحن  املياه و�سبكات 

وحاويات الغاز واملناجم وال�سناعات التعدينية واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل الأعمال البحــريـة وت�سمل  اأحوا�س اإ�سالح 

ال�سفن الأر�سفة البحـرية حفر ودق الركائز اأعمال التعميق التنظيف الأنفاق حتت املـاء والتمديدات حتت املـاء احلواجـز 

واجل�سور و الطرق البحرية املـرا�سي واإن�ساء و�سيــانة ال�ســـــدود ال�ســـــدود وت�سمل  ال�ســــدود اخلر�سانية ال�ســــدود 

والزخرفة  ال�ستيل  واأعمال  يدوية واإن�ساء وت�سغيل م�سانع احلديد  اأنبوبية اآبار  اآبار  الآبـــار وت�سمل  و حفــر  الرتابية  

احلديديه  وامل�ستودعات  واملباين  القطارات  و�سكك  احلديديه  والعربات  وال�سالمل  املعدنيه  وال�سقالت  املعدين  والأثاث 

والأدوات والأبواب والنوافذ والعدد والأدوات احلديديه واأواين ال�ستيل واحلواجز الأمنيه ال�سناعيه واملطبات الأمنيه 

املن�سات  هياكل  وبناء  العامه  وال�ساحات  الطرقات  لتزيني  البلديه  والنماذج  واملج�سمات  ال�سقل  واعمال  وامل�سامري 

واإ�ستريادها وت�سديرها  و�سيــانة  بالتجزية واجلملة  ال�ساحنات احلديديه واملقطورات وبيعها  وامل�سارح ومقطورات 

احلدائق واملنتزهـات وت�سجيــر احلدائق وتنظيم و تنظيــم املواقــع و�سبكات الري للحدائق واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل 

الطبيــةو  املـراكـز  و�سيانة  وت�سغيل  واإن�ساء  النفايات  ردم  و  مقالب  النفايات  من  والتخل�س  املــدن  زنظـافة  امل�ســـالـخ 

الكويف   ( واملقاهي  املطاعم  وت�سغيل  اإقامة  و  املنا�سبات  واإدارة  والقطاعات احلكومية  لالأفراد  الإعا�سة  تاأمني  و  تخدمي 

�سوب ( واملغا�سل واملخابز واملطاعم والوكالت العاملية و توريد وجتهيز و�سيانة الأجهزة واملعدات الطبية واأجهزة 

والتق�سيط  بالنقد  الإيجار  اأو  بالبيع  وا�ستثمارها  عليها  واملباين  امل�ساريع  لإقامة  الأرا�سي   �سراء  و  والختبار  الك�سف 

ال�سركة يف ما عدا مكة واملدينة وجتارة اجلملة والتجزئة يف  العقار ل�سالح  ال�سركة واإدارة و�سيانة  وتطوير  ل�سالح 

الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية وبطاقات الإت�سال املدفوعة م�سبقا بالنقد والتق�سيط  وخدمات ال�سترياد والت�سدير 

والتعهدات التجارية والت�سويق نيابة عن الغري وجتارة اجلملة والتجزئة واإ�سترياد وت�سدير مواد البناء و الأخ�ساب  

وحديد الت�سليح والأ�سمنت ، والأدوات ال�سحية اأنابيب وموا�سري ولوازم �سباكة ومغا�سل  واللوازم الكهربائية والكابالت 

وال�سمامات  واملنظمات  والدوائر  والقواطع  الكهرباء  ومفاتيح  الكهربائية  واملحولت  واملولدات  الكهربائية  والأ�سالك 

الكهربائيه واأجهزة احلا�سب واأجهزة اجلوال وم�ستلزماتها والأثاث اخل�سبي واملعدين بكافة اأنواعه ومنتجات الأملنيوم 

واأدوات ومواد النظافة  واملطابخ املنزلية واملطابخ املركزية والأفران واأجهزة ومعدات املخابز بكافة اأنواعها واملنتجات 

واملنتجات  املنزليه  والأدوات  وال�سرر  واملفار�س  اجلاهزة   واملالب�س  باأنواعه  والن�سيج  والأقم�سة  واحلقائب  اجللدية 

البال�ستيكيه واملواد الغذائية والقهوة والبهارات والزيوت واألعاب الأطفال والأدوات املدر�سية والهدايا والهدايا الدعائية 

والدروع بطافة اأنواعها وال�ساعات والتحف  والأجهزة الكهربائية والإلكرتونيه  وا�ستريادها وت�سديرها ل�سالح ال�سركة 

والوكالء التجاريون ووكالء التوزيع وخدمات الت�سويق للغري و جتارة اجلملة والتجزئة وتركيب و�سيانة واإ�سترياد 

وت�سدير اأعمال الديكورات الداخليه واخلارجيه وال�ستائر والأعمال اخل�سبيه وال�ستائر اليدويه وامليكانيكيه والكهربائيه 

والزجاج  والعوازل الزجاجيه وال�سواتر الداخليه واخلارجيه ومواد العزل الزجاجي احلراريه وال�سوئيه والدهانات 

بكافة اأنواعها واملنتجات الورقيه بكافة اأنواعها واإقامة وت�سغيل الفنادق والوحدات وال�سقق ال�سكنيه املفرو�سة وت�سغيل 

و�سيانة املجمعات ال�سكنيه ومراكز الإيواء جتارة اجلملة والتجزئة والإ�سترياد والت�سدير للزيوت ال�سناعية وزيوت 

املحركات واملعدات والزيوت الثقيلة واخلفيفة وقطع غيار ال�سيارات واملعدات واإ�سترياد وت�سدير ال�سيارات اجلديده 

وامليكانيكا  واملعدات  ال�سيارات  �سيانة  ور�س  واإقامة  وتاأجريها  النقل  ومعدات  واحلافالت  وال�ساحنات  وامل�ستعمله 

وال�سمكرة والدهانات والكهرباء وامل�ساركة بال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها.

ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة،

رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة مدينة الدمام.

خام�ساً: تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهائها

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )99( �سنةت�سعة وت�سعون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.

�ساد�سا: راأ�س املال 

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )100.000( مائة األف ريال مق�سم اإىل )1000( األف ح�سة عينية مت�ساوية القيمة ، قيمة كل 

ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

اإلجماليعدد الحصصقيمة الحصة العينيةاسم الشريكم

35010035000 خالد بن سعد بن سعيد الغامدي1

35010035000عبدالرحمن ين صالح بن رشيد االبراهيم2

30010030000عيسى بن فارح بن إبراهيم العقا3

1000100,000المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سوؤولني م�سوؤولية 

مت�سامنة يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة كالتايل:

القيمة بالريال بيان نوع األصل

65000 أجهزة ومعدات حاسب

35000 أثاث مكتبي

�سابعاً: اإدارة ال�سركة

ال�سركة وت�سريف  لإدارة  وال�سالحيات  ال�سلطات  اأو�سع  وله  البراهيم  ر�سيد  بن  بن �سالح  ال�سركة  عبدالرحمن  يدير 

�سئونها ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اغرا�سها.

ثامناً: قرارات ال�سركاء

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالأجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز 

تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل.

تا�سعاً: ال�سنة املالية

املوافق  هـ   1436  /  3  /  1 يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثنى ع�سر �سهرًا.

عا�سرًا: الأرباح واخل�سائر

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

ال�سركات.

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

حادي ع�سر :الإخطارات

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم

ثاين ع�سر: مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )         ( ال�سحيفة )            ( بتاريخ        /       /        14هـ 

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة م�ساريع الظهران املحدودة
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

فقد مت  تاريخ 1385/3/22هـ  امللكي رقم م/6  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  املادتني 161-164 من نظام  لإحكام  طبقاً 

تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقاً لل�سروط والبيانات التالية : 

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم : 

 )1048047128  ( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   , الطويرقي  احمد  بن  جابر  بن  �سالح   / ال�سيد  1:ــ 

– متقاعد تاريخ امليالد 1378/7/1هـ ويقيم يف مدينة  وتاريخ 1397/1/20هـ  �سادرة عن مدينة الطائف  , ومهنته 

الطائف  حي مع�سي �سارع اجلي�س ويبلغ من العمر �سبعة وخم�سون �سنة .

)طرف اأول( 

2:ــ ال�سيد / يو�سف بن �سالح جابر الطويرقي , �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين   رقم )1048047144( وتاريخ 

1425/1/18هـ �سادرة عن مدينةالريا�س , ومهنته –  طالب  تاريخ امليالد 1407/3/7هـ   ويقيم فـي مدينة الطائف 

حي مع�سي �سارع اجلي�س ويبلغ من العمر ثمان وع�سرون  �سنة  .

)طرف ثانـي(    

ثانياً: ا�سم ال�سركة :- 

ا�سم ال�سركة )�سركة املعوان للمقاولت املحدودة (  .

ثالثاً :: غر�س ال�سركة :- 

اإن الأغرا�س التي اأن�سئت من اجلها  ال�سركة هي : 

1- مقاولت عامة للمباين وت�سمل اأعمال البناء بكافة اأ�سكاله  و�سيانة ونظافة وت�سغيل املباين ال�سكنية والتجارية واأعمال 

و�سيانة  وامليكانيكية,  الكهربائية  والأعمال  )اإن�ساء-اأ�سالح-هدم-ترميم(املباين  وال�سدود  والكباري  والأنفاق  الطرق 

وامل�ست�سفيات   والفنادق  وال�سياحية  وال�سحية  والرتفيهية  والتعليمية  التدريبية  املن�ساآت  و�سيانة  وت�سغيل  املطارات 

ال�سيول وت�سغيل  واملراكز الطبية واملباين وامل�سانع واأعمال احلفر والردم واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وت�سريف 

و�سيانة �سبكات واأعمال الإنارة والأر�سفة وتن�سيق احلدائق واملتنزهات وامل�سطحات اخل�سراء .

2- تاأجري املعدات الثقيلة واخلفيفة وامل�سانع و�سيارات النقل الثقيل واخلفيف . 

3- �سراء وا�ستئجار الأرا�سي ل�سالح ال�سركة بغر�س اإقامة امل�سانع والك�سارات وخالطات اخلر�سانة  واملباين التجارية 

وال�سكنية وق�سور الأفراح وحمطات الوقود والفنادق واملطاعم ومغا�سل ال�سيارات وبنا�سر ال�سيارات وامل�سانع وور�س 

�سيانة ال�سيارات واملعدات بجميع اأنواعها. وا�ستثمارها  بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة. 

الكبرية وال�سغرية جديدة  الثقيلة واخلفيفة وال�سيارات  املعدات  ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف   -4

وم�ستعمله وقطع غيارها واملاكينات والك�سارات وخالطات اخلر�سانات  وقطع غيارها ومواد البناء وال�سباكة والكهرباء 

اأنوعها  بجميع  والدهانات  والبالط  وال�سرياميك  وال�سناعية  الطبيعية  والأحجار  وال�سخور  والرخام  ال�سمنت  ومواد 

والأدوات ال�سحية والعدد والأدوات ت�سكيل ال�سخور.ورخام اجلرانيت واجلب�س والزخارف والزجاج واملرايا .

رابعاً : املركز الرئي�سي لل�سركة :-

اقت�ست  متى  اململكة  وخارج  داخل  لها  فروع  افتتاح  يف  احلق  الطائفولل�سركة  مدينة  يف  لل�سركة  الرئي�سي  املركز  يكون 

م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي اإىل اأي مدينة اأخرى: 

خام�سا ً  :ـ اإدارة ال�سركة :

)اأ( يدير ال�سركة ال�سريك : �سالح جابر الطويرقيوله احلق يف متثيل واإدارة ال�سركة وله كافة ال�سلطات واأو�سع  ال�سالحيات 

الالزمة لت�سريف الإدارة ويتمتع ب�سالحية متثيل ال�سركة يف كل عالقاتها جتاه الغري من �سخ�سيات اعتبارية اأو عادية 

وكافة اجلهات الق�سائية واحلكومية و  وغري احلكومية والبنوك وامل�سارف و بيوت التمويل وال�سركات واملوؤ�س�سات 

الق�ساء  اأمام  ال�سركة  عن  واملرافعة  واملدافعة  والدعاوي  الإ�ستدعاءات  الطلبات  تقدمي  يف  احلق  وله   , اأنواعها  ب�سائر 

ب�سفتها مدعية اأو مدعى عليها وح�سور اجلل�سات وطلب حلف اليمني وال�سلح والإبراء واملخال�سات وترتيب اللتزامات 

على ال�سركة وقبول وا�ستالم حقوقها وترتيب الديون و�سدادها يف حدود اأغرا�س ال�سركة , وله احلق يف تعيني الوكالء 

واملحاميني عن ال�سركة ومنحهم ال�سالحيات الالزمة للمدافعة واملرافعة واملطالبة بحقوق ال�سركة ويحق له اإبرام جميع 

اأنواع العقود والتفاقيات با�سم ال�سركة والتوقيع عليها والقبول بها واإبرام عقود الإجارة والتاأجري والتوقيع على عقود 

م�ساركة ال�سركة يف �سركات اأخرى للتملك اأو التاأ�سي�س اأو الندماج اأو الت�سفية والتوقيع على مالحق التعديل وقرارات 

ال�سركاء بفتح الفروع وتعيني املدراء والتوقيع بذلك اأمام كاتب العدل ووزارة التجارة وال�سناعة , وله مراجعة وزارة 

التجارة وال�سناعة والبلدية )الأمانة(واخلارجية وال�ستقدام واجلوازات ومكتب العمل والعمال  و�سركة الت�سالت 

ووزارة املياه والكهرباء و�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي والهيئة العامة لال�ستثمار ووزارة احلج والتوقيع على 

ال�ستمارات والطلبات الالزمة اأمام املوظفني املخت�سني فـي هذه الدوائر احلكومية والغرف التجارية , وله احلق فـي 

�سراء وبيع احل�س�س والأ�سهم وح�سور اجتماعات جمال�س الإدارة واملديرين واجلمعيات العامة لل�سركات الأخرى التي 

ت�ساهم فيها ال�سركة داخـل وخارج الـمملكة العربية ال�سعودية ومتثيل ال�سركة متثياًل تاماً فـي هذه ال�سركات , كما يحق 

له تعيني وف�سل املوظفني والعمال وحتديد رواتبهم ومكافاآتهم وكل ما يتعلق باإدارة �سوؤونهم يف ال�سركة وال�ستعانة 

وحتديد  معها  العقود  واإبرام  ال�سركة  اأغرا�س  لتحقيق  الالزمة  املتفرغة  وغري  املتفرغة  والأجنبية  املحلية  باخلربات 

وتعديل  وتهمي�س  الثمن  وقب�س  الإفراغ  وقبول  والإفراغ  وال�سراء  البيع  له  ويحق   , اإياها  ومنحهم  ومكافاآتها  اأتعابها 

الـ�سكــوك وا�ســتخـراج بـدل الـفاقـد والـتـالـف مـنهـا والـق�سمـة والفـرز وطــلب تـعـديـل الـحـدود لـالأرا�سـي والـعــقـارات 

خمل�س عـقـد تاأ�سي�س �سركة املعوان للمقاوالت
ورهن وحجز وفك رهن الأرا�سي والعقارات والأ�سول املنقولة الالزمة لتحقيق اأغرا�س ال�سركة , وعليه القيام باإعداد 
اأن  , على  والإدارة  العمل  �سبيل حت�سني  ال�سركاء يف  اإىل  التو�سيات  واأعمالها ورفع  ال�سركة  �سري  الدورية عن  التقارير 
املدة  خالل  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  العمومية  امليزانية  واإعداد  لذلك  املعد  اجلدول  ح�سب  التقارير  هذه  اإعداد  يتم 
املحددة يف نهاية كل �سنة مالية , واإعداد تقرير عن ن�ساط ال�سركة وممتلكاتها ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن الأرباح , 
وعر�س ذلك على ال�سركاء واإر�سال �سورة منها ومن تقرير مراقب احل�سابات , وله احلق يف التوقيع لدى البنوك وفتح 
واإغالق احل�سابات يف البنوك املحلية والأجنبية والإيداع وال�سحب وطلب الت�سهيالت الئتمانية املختلفة والقيام بجميع 
 العمليات البنكية داخل اململكة وخارجها وفق ال�سوابط ال�سرعية بدون فوائد ربوية  لتحقيق اأغرا�س ال�سركة واأهدافها.
ويحق للمدير العام تفوي�س كل اأو بع�س �سالحياته ل�سخ�س اأو اأكرث جمتمعني اأو منفردين ح�سب احلاجة اأو مقت�سيات 

العملويتقا�سى املدير العام لل�سركة مقابل قيامه باأعماللإدارة ن�سبة 5% من الأرباح �سنويا
)ب ( عزل املديرين:

يجوز لل�سركاء عزل ) املدير املعني (  يف عقد م�ستقل دون اإخالل بحقه . يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول او   
يف وقت غري لئق.

�ساد�ساً : راأ�س املال :-
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ  )100,000 ريـال(  مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل)1000( ح�سة      نقدية /.مت�ساوية القيمة 

قيمة كل ح�سة )100 ريـال( مائه ريال �سعودي مت توزيعها بني ال�سركاء كالآتي:- /

 قيمة الحصة الواحدةاالسم
ريال 

عدد الحصص
اإلجمالي

نقدية

صالح جابر احمد الطويرقي 1 .10050050000

يوسف صالح جابر الطويرقي 2 .10050050000

1000100.000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة, واأودعت احل�س�س النقدية لدى احد البنوك 
املعتمدة وذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة عن البنك  الراجحي بهذا ال�سدد.

�سابعاً :  توزيع الأرباح  :
: التايل  النحو  على  والتكاليف  العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح   توزع 
املادة  يف  عليها  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب  اأ- 
. املال  راأ�س  ن�سف  بلغ  متى  الحتياطي  هذا  جتنيب  توقف  اأن  لل�سركة  ويجوز  ال�سركات  نظام  من   )176( 
ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال مامل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطيات اأخرى اأو 

ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
ج- يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة 
املالية التالية ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سائر . واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�سمالها 
وجب على املدير دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف 
ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف حلها ول يكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً اإل اإذا �سدر 
طبقاً للمادة )173( من نظام ال�سركات ويجب يف جميع الأحوال �سهر هذا القرار بالطرق املن�سو�س عليها يف املادة )164( 
من نظام ال�سركات واإذا ا�ستمرت ال�سركة يف مزاولة ن�ساطها دون �سدور قرار با�ستمرارها بال�سروط املتقدم اأو حلها اأ�سبح 

ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .
ثامناً  : تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها :

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )25( خم�سة وع�سرين �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائياً ملدد اأخرى مماثلة 
ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية اأو املجددة  ب�ستة  اأ�سهر على 

الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم.  
تا�سعاً : �سكل التبليغات : 

توجيه جميع الإخطارات فيما بعد بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل 
احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

عا�سرًا : اإثبات العقد : 
بتاريخ    35664480 رقم  حتت  الطائف  مبحافظة  الثانية  عدل  كاتب  عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  التاأ�سي�س  عقد  اإثبات  مت 

1435/5/23هـ .
حادي ع�سر :

حرر هذا العقد من اأربعة ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة 
لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و�سجل ال�سركات. 

واهلل املوفق ,,
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

مت بعون اهلل التفاق بني كل من: 
1- ال�سيد/ اأجمد بن احمد بن عاي�س ال�سواط  ـ �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1088544406( املهنة 
طالب تاريخ  الـميالد 1416/05/20هـ و عنوانه جدة, حي ال�سفا, �سندوق بريد 3088, رمز الربيد 21944, هاتف: 

0127453918 جوال: 0564919792 
) طرف اأول ( 
املهنة   )272081300812( رقم  املدينة  البطاقة  مبوجب  اجلن�سية  كويتى  ـ  العاطفي  حممد  را�سد  ح�سن  ال�سيد/   -2  

حمامي تاريخ  امليالد 1972/08/13 م ـ يقيم مبدينة جدة .
                                                                                 ) طرف ثانـي (  

اأوًل: ا�سم ال�سركة: �سركة ار�ساء العاملية املحدودة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
ثانيـاً: اأغرا�س ال�سركة: 

امل�ستو�سفات  و  امل�ست�سفيات  و  والتعليمية  العلمية  والكليات  واملعاهد  والرو�سات  املدار�س  وفتح  وت�سغيل  اإدارة   -1
ال�سياحية والرتفيهية واملالهي واملنتزهات واملراكز  الفنادق واملن�ساأت واملنتجعات  ال�سيدليات, و �سيانة  و  اخلا�سة 

التجارية وت�سغيل وت�سويق اخلدمات الفندقية وجتارة اجلملة يف م�ستلزمات الفنادق.
اإدارة و �سيانة املنتجعات ال�سياحية و املراكز التجارية و الرتفيهية و املدن ال�ساحلية و مرافق الإيواء  2- مقاولت 

ال�سياحي و املطاعم و املنتزهات و املالهي و ال�سرتاحات.
3- جتارة اجلملة والتجزئة يف م�ستلزمات الفنادق واملطاعم وال�سرتاحات والبوفيهات ودور القهوة.

والـمربدة  الطازجة  واللحوم  الفـواكــه  واخل�سروات  الغذائية  والـمواد  النظارات  فـي  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -4
الطبية  والأجهزة  النباتية  والزيوت  ال�سناعية  والزيوت  احلية  والـموا�سي  والـمعجنات  واحللويات  والـمك�سرات 

والأدوية والـم�ستلزمات الطبية )�سيدلية  وخمازن(.
5- اخلدمات التجارية )التعهدات التجارية والت�سويق للغريوالو�ساطة العقارية والتجارية (.

6- خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة والت�سدير ل�سالح ال�سركة.
7- خدمات التعبئة والتغليف وخدمات الوزن والكيل.

8- فـتـح مـكـاتـب الـ�سـفـر والـ�سـيـاحـة لـبـيـع الـتـذاكـر وعـمـل الـحـجـوزات الـالزمـة تـنـ�سـيـق الـرحـالت الـ�سـيـاحـيـة مـن 
داخـل الـمـمـلـكـة اإلـى خارجـهـا.

9- تنظيم الرحالت ال�سياحية الداخلية .
10- خدمات النقل وت�سمل خدمات النقل الربي والبحري واجلوي.

11- جتارة اجلملة والتجزئة يف اأدوات ومعدات وم�ستلزمات امل�ست�سفيات وا�ستريادها وت�سديرها .
الـمـبـيـدات  وا�سـتـيـراد  والأ�سـمـدة  الـزراعـيـة  والـبـذور  والزهـور  الـ�سـتـالت  فـي  والتـجـزئـة  اجلمـلة  تـجـارة   -12

والأدوات والـمعدات الزراعية اخلفيفة .
13- مقاولت اأعمال تن�سيق احلدائق واملنتزهات و�سيانتها . واأعمال املقاولت البحرية و�سيانتها. 

واأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  واأجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -14
احلا�سب الآيل وقطع غيار و�سيانتها وتركيبها . ا�سترياد وتركيب و �سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية.

واملخلطات  املركزة  الزيتية  والعطور  وال�سابون  باأنواعها  التجميل  واأدوات  العطور  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -15
بالعطور  اخلا�سة  واملذيبات  واملعباأة  الفارغة  والبخاخات  والعنرب  والعود  والبخور  املخلطة   والعطورات  ال�سرقية 
والطبيعية  ال�سناعية  والتنظيف  النظافة  ومواد  لها  امل�سنعة  الكيماوية  واملواد  الفارغة  والقوارير  وال�ساغطات  فقط 
للمختربات  والزجاجات  الكيماوية  واملواد  والأ�سمدة  واملبيدات  واملنظفات  البنزين  وحمروقات  الطبية  وامل�ستلزمات 

واملواد الكيماوية للمياه وتنقية مياه ال�سرف ال�سحي والتموين والتخزين.
الدعاية والإعالن  نارية والتحف والهدايا واأدوات  16- جتارة اجلملة والتجزئة يف اخلردوات واألعاب الأطفال الغري 
التقليدية والأحذية  والأقم�سة واملجوهرات  والأثاث واملفرو�سات واملالب�س اجلاهزة  ال�سيد  واأدوات  الرحالت  ولوازم 

وال�سنط والأواين املنزلية والأقم�سة واملن�سوجات.
17- تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .

واك�سـ�سواراتـها  والـزجـاج  والألــمـنـيـوم  والـنحـا�س  والـحـديـد  الـبـناء  مـواد  فـي  والـتـجـزئـة  الـجـمـلـة  تـجـارة   -18
والـمعـادن الـ�سـنـاعـيـة الأخـرى.

19- جتارة اجلملة والتجزئة يف خطوط اإنتاج امل�سانع وا�ستريادها وت�سغيلها و�سيانتها.
20- جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات الثقيلة وقطع غيارها وجتارة الرخام ال�سناعي والأنابيب باأنواع واأقطارها 
واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  وجتارة  واملدر�سية  املكتبية  والأدوات  واك�س�سواراتها  والنوافذ  والأبواب  املختلفة 

والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتو كيماوية مبختلف اأنواعها ومقا�ساتها  واألوانها.
21- اأعمال الك�سارات وخالطات الإ�سفلت وخالطات اخلر�سانة اجلاهزة والرطبة.

22- اأعمال املباين و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال الطرق و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وت�سغيلها 
والأعمال الكهربائية و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال اللكرتونية وجميع اأنواع التكييف املركزي ال�سيلر والدكت وباملاء 
و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال تقنية الت�سالت و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال امليكانيكية و �سيانتها وت�سغيلها والأعمال 
والرتابية  اخلرا�سانية  ال�سدود  اإن�ساء  واأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  البحرية  والأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  ال�سناعية 
و�سيانتها واأعمال ت�سجري احلدائق وتنظيم املواقع و�سيانتها واأعمال امل�سالخ و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال حفر الآبار 

و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال نظافة املدن والتخل�س من النفايات ومقالب ردم النفايات واأعمال و�سيانة املراكز الطبية.
املدن  واإن�ساء  وامل�سانع  ال�سكنية  الأبراج  اإن�ساء  ومقاولت  العقارية  للمخططات  التحتية  البنية  اإن�ساء  مقاولت   -23

ال�سياحية والرتفيهية والتعليمية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة .
24- مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية والتعليمية والرتفيهية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة و�سيانتها 

ونظافتها ومقاولت اأعمال اإدارة املباين  وت�سغيلها.

25- �سراء وا�ستئجار الأرا�سي والعقارات  والبناء عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة بالنقد والتق�سيط 
26- �سناعة الرخام ال�سناعي من مواد اأولية اأو مواد ثانوية باأنواعه وا�ستخداماته املختلفة والرخام واحلجر الطبيعي 

و�سناعتها ق�س وت�سكيل ايل قطع مبختلف الأحجام وتوريدها وتركيبها.
27- �سناعة املن�سوجات واجللود والغزل للخيوط الطبيعية وال�سناعية واملن�سوجات اجلاهزة والرتيكو )احلياكة( 
والأحذية  والأزياء ودبغ اجللود  والب�سط واملالب�س اجلاهزة  وال�سجاد  وال�سرا�سف  والبطانيات  وم�ستلزمات اخلياطة 

ومنتجات اجللود واخليام والأقم�سة وحفائظ الأطفال واملالب�س الريا�سية  والك�سفية.
28- �سناعة الأملنيوم واملطابخ واملغا�سل واك�س�سواراتها.

29- �سناعة الورق ومنتجاته وعجينة الورق وال�سناديق والأوعية والكراتني ومناديل الورق والورق املقوى وورق 
وطباعة  والنتائج  التقاومي  طباعة  وال�سحف  واملجالت  الكتب  وطباعة  احل�سا�س  والورق  والن�سر  والطباعة   الكتابة 

الإعالنات واخلرائط وت�سطري الكرا�سات.
والأخ�ساب  والرمل  البح�س  و  واحلجر  والبلك  وال�سرميك  والبالط  والطبيعي  ال�سناعي  الرخام  واإنتاج  �سناعة   -30

وحديد الت�سليح والأ�سمنت واجلب�س وال�سناعات املعدنية  وال�سلب والق�سدير والأملونيوم والزنك.
31- �سناعة الأنابيب بجميع اأنواعها واأقطارها املختلفة.

32- �سناعة الأثاث والأبواب والنوافذ.
33- �سناعة املياه املعدنية واملياه الغازية والطبيعية.

34- �سناعة اخلزانات احلديدية واملعدنية والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتوكيميائية مبختلف اأنواعها ومقاولتها 
واألوانها  , تاأجري املعدات الثقيلة واملقطورات والأونا�س و�سيارات نقل الركاب  وال�سيارات ال�سغرية وال�ساحنات وبيع 
قطع الغيار لها وا�ستريادها ل�سالح ال�سركة وقطع غيار ال�سيارات اجلديدة واملجددة وزينة ال�سيارات واأفالم ال�سفاف 

ومعدات وو�سائل تنظيف ال�سيارات والتلميع واملغا�سل الأوتوماتيكية .
وخدمات ال�سحن وترحيل الب�سائع واملهمات بني املدن.

36- الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية.
37- جمع النفايات واملهمالت ال�سناعية والطبية و نفايات املدن والتخل�س منها اأو اإعادة تدويرها وامل�ساركة يف خدمات 

اأعداد وتنفيذ الإعا�سة الطبية  والتموين الغذائي لالأفراد.
لها  املرخ�سة  املعلومات  وتقنية  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب  وت�سويق  وا�سترياد   -38
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  وتقدمي  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب 
املعلومات وخدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل 
وتطوير  وت�سميم  النرتنت  مواقع  وا�ست�سافة  وت�سميم  الفنية  وجتهيزاتها  الربجمية  املعلومات  حماية  حلول  وتقدمي 
برامج احلا�سب الآيل والت�سويق اللكرتوين وبيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة واإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل 
و�سبكات النرتنت وتطوير ودعم نظم وبرامج الت�سالت وتقنية املعلومات وتوفري برامج وحلول التعامالت اللكرتونية 
واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل واإدارة مقاهي النرتنت وخدماتها وت�سميم قواعد البيانات وخدمات نظم املعلومات اجلغرافية 

واجليولوجية واخلدمات املتعلقة مبقاولت البيئة واأعمال ال�سالمة.
39- خدمات احلرا�سات الأمنية و احلرا�سات املدنية .

40- خدمات نقل الأموال و املجوهرات و الأحجار الثمينة.
وتـعـبـئـتـهـا  الـحـريـق  وخـراطـيـ�س  وطـفـايـات  الـ�سـالمـة   و  الأمـن  اأجـهـزة  فـي  التـجـزئـة  و  اجلـمـلـة  تـجـارة   -41

واأجـهـزة الإنـذار ومـكـائــن الـ�سـخ و�سـيـانـتـهـا.
42- تقدمي اخلدمات المنية.

قاعات  و  الفنادق  و  املطاعم  اأثاث  و  الفندقي  و  املكتبي  و  املدر�سي  و  املنزيل  الأثاث  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   -43
الورقية                امللحقات  و  الغيارات  من  وم�ستلزماتها  واك�س�سواراتها  جتهيزاتها  كافة  و  الريا�سية  ال�سالت  و  املنا�سبات 

والقطنية و الكيميائية و اخل�سبية و البال�ستيكية و معدات املطابخ و جتهيزاتها.
44- �سـنـاعـة الـمنتجات الـــغـذائــيــة و ت�سنــيــع الـلـحـــوم و اإنتـــــاج الوجبــــات الــــغذائيـــة اجلــــاهــزة و اإنــتــــاج 

اللـحـوم الـــمــ�سنعة الــجــاهــزة.
45- اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع وم�سافى لإنتاج املواد البرت وكيمائية , وتكرير واإعادة تكرير الزيت , 
وزيوت املحركات امل�ستعملة وتدوير الزيوت امل�ستخدمة وتعبئة ومزج  الزيوت اخلا�سة مبحركات الديزل واملحركات 
املختلفة  وال�سحوم  الزيوت  واإنتاج  الت�سحيم  وزيوت  الرتو�س  وزيوت  احلركة  وناقالت  الهيدروليكا  وزيوت  البحرية 
واإنتاج وت�سكيل جميع اأنواع علب وجوالني التعبئة ملنتجات الزيوت وال�سحوم وتوفري اخلامات من الزيوت وم�ستقاتها 
اأنحاء  امل�ستعملة من جميع  الزيوت  لتجميع  م�ستودعات  اأن�ساء ومتلك  و  الكيميائية  لل�سناعات  البرت وكيمائية  واملواد 
اإىل  الإيثان  غاز  وحتويل   , والنفثاء  البنزين  مثل  خفيفة  منتجات  اإىل  الثقيل  النفط  حتويل   , وت�سديرها  ونقلها  اململكة 

الإيثيلني و اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع لإنتاج الزيت احليوي .
46- األ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.

47- تــجــارة الــجــملــة والتــجــزئــة فـي اأجـهــزة و مـعــدات مــكــائــن و مــ�ستلــزمـات ومـــواد و جتــهـــيـزات الــدعــايـة 
والإعــالن و اللوحات الإعالنية و �سيانتها.

49- ال�سناعات التحويلية وفروعها :
1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .

واملبيدات  الأ�سمدة   , واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات   -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   , والأدوية  التخدير  مواد   , ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   , الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة , منتجات البال�ستيك ( .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية , الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة, املنتجات 

املعدنية الإن�سائية , اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

مت بعون اهلل التفاق بني كل من: 
1- ال�سيد/ اأجمد بن احمد بن عاي�س ال�سواط  ـ �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1088544406( املهنة 
طالب تاريخ  الـميالد 1416/05/20هـ و عنوانه جدة, حي ال�سفا, �سندوق بريد 3088, رمز الربيد 21944, هاتف: 

0127453918 جوال: 0564919792 
) طرف اأول ( 
املهنة   )272081300812( رقم  املدينة  البطاقة  مبوجب  اجلن�سية  كويتى  ـ  العاطفي  حممد  را�سد  ح�سن  ال�سيد/   -2  

حمامي تاريخ  امليالد 1972/08/13 م ـ يقيم مبدينة جدة .
                                                                                 ) طرف ثانـي (  

اأوًل: ا�سم ال�سركة: �سركة ار�ساء العاملية املحدودة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
ثانيـاً: اأغرا�س ال�سركة: 

امل�ستو�سفات  و  امل�ست�سفيات  و  والتعليمية  العلمية  والكليات  واملعاهد  والرو�سات  املدار�س  وفتح  وت�سغيل  اإدارة   -1
ال�سياحية والرتفيهية واملالهي واملنتزهات واملراكز  الفنادق واملن�ساأت واملنتجعات  ال�سيدليات, و �سيانة  و  اخلا�سة 

التجارية وت�سغيل وت�سويق اخلدمات الفندقية وجتارة اجلملة يف م�ستلزمات الفنادق.
اإدارة و �سيانة املنتجعات ال�سياحية و املراكز التجارية و الرتفيهية و املدن ال�ساحلية و مرافق الإيواء  2- مقاولت 

ال�سياحي و املطاعم و املنتزهات و املالهي و ال�سرتاحات.
3- جتارة اجلملة والتجزئة يف م�ستلزمات الفنادق واملطاعم وال�سرتاحات والبوفيهات ودور القهوة.

والـمربدة  الطازجة  واللحوم  الفـواكــه  واخل�سروات  الغذائية  والـمواد  النظارات  فـي  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -4
الطبية  والأجهزة  النباتية  والزيوت  ال�سناعية  والزيوت  احلية  والـموا�سي  والـمعجنات  واحللويات  والـمك�سرات 

والأدوية والـم�ستلزمات الطبية )�سيدلية  وخمازن(.
5- اخلدمات التجارية )التعهدات التجارية والت�سويق للغريوالو�ساطة العقارية والتجارية (.

6- خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة والت�سدير ل�سالح ال�سركة.
7- خدمات التعبئة والتغليف وخدمات الوزن والكيل.

8- فـتـح مـكـاتـب الـ�سـفـر والـ�سـيـاحـة لـبـيـع الـتـذاكـر وعـمـل الـحـجـوزات الـالزمـة تـنـ�سـيـق الـرحـالت الـ�سـيـاحـيـة مـن 
داخـل الـمـمـلـكـة اإلـى خارجـهـا.

9- تنظيم الرحالت ال�سياحية الداخلية .
10- خدمات النقل وت�سمل خدمات النقل الربي والبحري واجلوي.

11- جتارة اجلملة والتجزئة يف اأدوات ومعدات وم�ستلزمات امل�ست�سفيات وا�ستريادها وت�سديرها .
الـمـبـيـدات  وا�سـتـيـراد  والأ�سـمـدة  الـزراعـيـة  والـبـذور  والزهـور  الـ�سـتـالت  فـي  والتـجـزئـة  اجلمـلة  تـجـارة   -12

والأدوات والـمعدات الزراعية اخلفيفة .
13- مقاولت اأعمال تن�سيق احلدائق واملنتزهات و�سيانتها . واأعمال املقاولت البحرية و�سيانتها. 

واأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  واأجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -14
احلا�سب الآيل وقطع غيار و�سيانتها وتركيبها . ا�سترياد وتركيب و �سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية.

واملخلطات  املركزة  الزيتية  والعطور  وال�سابون  باأنواعها  التجميل  واأدوات  العطور  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -15
بالعطور  اخلا�سة  واملذيبات  واملعباأة  الفارغة  والبخاخات  والعنرب  والعود  والبخور  املخلطة   والعطورات  ال�سرقية 
والطبيعية  ال�سناعية  والتنظيف  النظافة  ومواد  لها  امل�سنعة  الكيماوية  واملواد  الفارغة  والقوارير  وال�ساغطات  فقط 
للمختربات  والزجاجات  الكيماوية  واملواد  والأ�سمدة  واملبيدات  واملنظفات  البنزين  وحمروقات  الطبية  وامل�ستلزمات 

واملواد الكيماوية للمياه وتنقية مياه ال�سرف ال�سحي والتموين والتخزين.
الدعاية والإعالن  نارية والتحف والهدايا واأدوات  16- جتارة اجلملة والتجزئة يف اخلردوات واألعاب الأطفال الغري 
التقليدية والأحذية  والأقم�سة واملجوهرات  والأثاث واملفرو�سات واملالب�س اجلاهزة  ال�سيد  واأدوات  الرحالت  ولوازم 

وال�سنط والأواين املنزلية والأقم�سة واملن�سوجات.
17- تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .

واك�سـ�سواراتـها  والـزجـاج  والألــمـنـيـوم  والـنحـا�س  والـحـديـد  الـبـناء  مـواد  فـي  والـتـجـزئـة  الـجـمـلـة  تـجـارة   -18
والـمعـادن الـ�سـنـاعـيـة الأخـرى.

19- جتارة اجلملة والتجزئة يف خطوط اإنتاج امل�سانع وا�ستريادها وت�سغيلها و�سيانتها.
20- جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات الثقيلة وقطع غيارها وجتارة الرخام ال�سناعي والأنابيب باأنواع واأقطارها 
واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  وجتارة  واملدر�سية  املكتبية  والأدوات  واك�س�سواراتها  والنوافذ  والأبواب  املختلفة 

والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتو كيماوية مبختلف اأنواعها ومقا�ساتها  واألوانها.
21- اأعمال الك�سارات وخالطات الإ�سفلت وخالطات اخلر�سانة اجلاهزة والرطبة.

22- اأعمال املباين و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال الطرق و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وت�سغيلها 
والأعمال الكهربائية و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال اللكرتونية وجميع اأنواع التكييف املركزي ال�سيلر والدكت وباملاء 
و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال تقنية الت�سالت و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال امليكانيكية و �سيانتها وت�سغيلها والأعمال 
والرتابية  اخلرا�سانية  ال�سدود  اإن�ساء  واأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  البحرية  والأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  ال�سناعية 
و�سيانتها واأعمال ت�سجري احلدائق وتنظيم املواقع و�سيانتها واأعمال امل�سالخ و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال حفر الآبار 

و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال نظافة املدن والتخل�س من النفايات ومقالب ردم النفايات واأعمال و�سيانة املراكز الطبية.
املدن  واإن�ساء  وامل�سانع  ال�سكنية  الأبراج  اإن�ساء  ومقاولت  العقارية  للمخططات  التحتية  البنية  اإن�ساء  مقاولت   -23

ال�سياحية والرتفيهية والتعليمية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة .
24- مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية والتعليمية والرتفيهية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة و�سيانتها 

ونظافتها ومقاولت اأعمال اإدارة املباين  وت�سغيلها.

25- �سراء وا�ستئجار الأرا�سي والعقارات  والبناء عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة بالنقد والتق�سيط 
26- �سناعة الرخام ال�سناعي من مواد اأولية اأو مواد ثانوية باأنواعه وا�ستخداماته املختلفة والرخام واحلجر الطبيعي 

و�سناعتها ق�س وت�سكيل ايل قطع مبختلف الأحجام وتوريدها وتركيبها.
27- �سناعة املن�سوجات واجللود والغزل للخيوط الطبيعية وال�سناعية واملن�سوجات اجلاهزة والرتيكو )احلياكة( 
والأحذية  والأزياء ودبغ اجللود  والب�سط واملالب�س اجلاهزة  وال�سجاد  وال�سرا�سف  والبطانيات  وم�ستلزمات اخلياطة 

ومنتجات اجللود واخليام والأقم�سة وحفائظ الأطفال واملالب�س الريا�سية  والك�سفية.
28- �سناعة الأملنيوم واملطابخ واملغا�سل واك�س�سواراتها.

29- �سناعة الورق ومنتجاته وعجينة الورق وال�سناديق والأوعية والكراتني ومناديل الورق والورق املقوى وورق 
وطباعة  والنتائج  التقاومي  طباعة  وال�سحف  واملجالت  الكتب  وطباعة  احل�سا�س  والورق  والن�سر  والطباعة   الكتابة 

الإعالنات واخلرائط وت�سطري الكرا�سات.
والأخ�ساب  والرمل  البح�س  و  واحلجر  والبلك  وال�سرميك  والبالط  والطبيعي  ال�سناعي  الرخام  واإنتاج  �سناعة   -30

وحديد الت�سليح والأ�سمنت واجلب�س وال�سناعات املعدنية  وال�سلب والق�سدير والأملونيوم والزنك.
31- �سناعة الأنابيب بجميع اأنواعها واأقطارها املختلفة.

32- �سناعة الأثاث والأبواب والنوافذ.
33- �سناعة املياه املعدنية واملياه الغازية والطبيعية.

34- �سناعة اخلزانات احلديدية واملعدنية والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتوكيميائية مبختلف اأنواعها ومقاولتها 
واألوانها  , تاأجري املعدات الثقيلة واملقطورات والأونا�س و�سيارات نقل الركاب  وال�سيارات ال�سغرية وال�ساحنات وبيع 
قطع الغيار لها وا�ستريادها ل�سالح ال�سركة وقطع غيار ال�سيارات اجلديدة واملجددة وزينة ال�سيارات واأفالم ال�سفاف 

ومعدات وو�سائل تنظيف ال�سيارات والتلميع واملغا�سل الأوتوماتيكية .
وخدمات ال�سحن وترحيل الب�سائع واملهمات بني املدن.

36- الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية.
37- جمع النفايات واملهمالت ال�سناعية والطبية و نفايات املدن والتخل�س منها اأو اإعادة تدويرها وامل�ساركة يف خدمات 

اأعداد وتنفيذ الإعا�سة الطبية  والتموين الغذائي لالأفراد.
لها  املرخ�سة  املعلومات  وتقنية  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب  وت�سويق  وا�سترياد   -38
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  وتقدمي  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب 
املعلومات وخدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل 
وتطوير  وت�سميم  النرتنت  مواقع  وا�ست�سافة  وت�سميم  الفنية  وجتهيزاتها  الربجمية  املعلومات  حماية  حلول  وتقدمي 
برامج احلا�سب الآيل والت�سويق اللكرتوين وبيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة واإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل 
و�سبكات النرتنت وتطوير ودعم نظم وبرامج الت�سالت وتقنية املعلومات وتوفري برامج وحلول التعامالت اللكرتونية 
واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل واإدارة مقاهي النرتنت وخدماتها وت�سميم قواعد البيانات وخدمات نظم املعلومات اجلغرافية 

واجليولوجية واخلدمات املتعلقة مبقاولت البيئة واأعمال ال�سالمة.
39- خدمات احلرا�سات الأمنية و احلرا�سات املدنية .

40- خدمات نقل الأموال و املجوهرات و الأحجار الثمينة.
وتـعـبـئـتـهـا  الـحـريـق  وخـراطـيـ�س  وطـفـايـات  الـ�سـالمـة   و  الأمـن  اأجـهـزة  فـي  التـجـزئـة  و  اجلـمـلـة  تـجـارة   -41

واأجـهـزة الإنـذار ومـكـائــن الـ�سـخ و�سـيـانـتـهـا.
42- تقدمي اخلدمات المنية.

قاعات  و  الفنادق  و  املطاعم  اأثاث  و  الفندقي  و  املكتبي  و  املدر�سي  و  املنزيل  الأثاث  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   -43
الورقية                امللحقات  و  الغيارات  من  وم�ستلزماتها  واك�س�سواراتها  جتهيزاتها  كافة  و  الريا�سية  ال�سالت  و  املنا�سبات 

والقطنية و الكيميائية و اخل�سبية و البال�ستيكية و معدات املطابخ و جتهيزاتها.
44- �سـنـاعـة الـمنتجات الـــغـذائــيــة و ت�سنــيــع الـلـحـــوم و اإنتـــــاج الوجبــــات الــــغذائيـــة اجلــــاهــزة و اإنــتــــاج 

اللـحـوم الـــمــ�سنعة الــجــاهــزة.
45- اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع وم�سافى لإنتاج املواد البرت وكيمائية , وتكرير واإعادة تكرير الزيت , 
وزيوت املحركات امل�ستعملة وتدوير الزيوت امل�ستخدمة وتعبئة ومزج  الزيوت اخلا�سة مبحركات الديزل واملحركات 
املختلفة  وال�سحوم  الزيوت  واإنتاج  الت�سحيم  وزيوت  الرتو�س  وزيوت  احلركة  وناقالت  الهيدروليكا  وزيوت  البحرية 
واإنتاج وت�سكيل جميع اأنواع علب وجوالني التعبئة ملنتجات الزيوت وال�سحوم وتوفري اخلامات من الزيوت وم�ستقاتها 
اأنحاء  امل�ستعملة من جميع  الزيوت  لتجميع  م�ستودعات  اأن�ساء ومتلك  و  الكيميائية  لل�سناعات  البرت وكيمائية  واملواد 
اإىل  الإيثان  غاز  وحتويل   , والنفثاء  البنزين  مثل  خفيفة  منتجات  اإىل  الثقيل  النفط  حتويل   , وت�سديرها  ونقلها  اململكة 

الإيثيلني و اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع لإنتاج الزيت احليوي .
46- األ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.

47- تــجــارة الــجــملــة والتــجــزئــة فـي اأجـهــزة و مـعــدات مــكــائــن و مــ�ستلــزمـات ومـــواد و جتــهـــيـزات الــدعــايـة 
والإعــالن و اللوحات الإعالنية و �سيانتها.

49- ال�سناعات التحويلية وفروعها :
1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .

واملبيدات  الأ�سمدة   , واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات   -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   , والأدوية  التخدير  مواد   , ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   , الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة , منتجات البال�ستيك ( .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية , الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة, املنتجات 

املعدنية الإن�سائية , اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة ار�ساء العاملية املحدودة
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

4- اخلدمات ال�سناعية ) �سيانة , اإ�سالح ( : ) �سيانة واإ�سالح ماكينات ور�س النجارة والـمعــادن , �ســيانـــة واإ�سالح 
 , ال�سالمة  اأجهزة ومعدات  , �سيانة  الـمكتبية  والـــــمعدات والأجهزة  الأثاث  اإ�سالح   , الـــــماكينات والآلت ولوازمها 

�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل ( .
الــــخــــدمـــات الـــزراعـــيــة والــحـــيوانـــيـــة وتـــ�ســمــــل : ) اأ- مــــكـــافحة الآفــات الــــزراعــيــة . ب – �سيانة وتن�سيق 

وت�سجري احلدائق والـمنتزهات ( .
مقاولت اأعمال الكهرباء والغاز واملياه وفروعها :

الكهرباء : من�ساأة التوليد والتوزيع .
املياه : تنقيتها , توزيعها , نقلها .

تركيبات   ) �سلكية  )�سلكية ول  الت�سال  �سبكات   , الإنارة  اأعمال   , الطاقة  الطاقة وتوزيع  )توليد   : الكهربائية  الأعمال 
الكرتونية ( .

الأعمال امليكانيكية : ) تكييف وتربيد , حمطات تنقية مياه واملجاري , حمطات ال�سخ والتنقية الأخرى( .
الأعمال ال�سناعية : ) اإن�ساء امل�سانع , التكرير والأعمال البرتوكيماوية , متديد اأنابيب الزيت , متديد اأنابيب الغاز (.

مقاولت الإن�ساءات العامة :
1- ال�سيانة والت�سغيل : ) �سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق , �سيانة اأعمال الري وال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود , �سيانة 
املطارات , �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية , �سيانة مرافق املياه واملجاري , �سيانة �سبكات الهاتف , �سيانة الآبار 
الرتوازية , واإن�ساء واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية , وجممع العبادات, والعيادة , واملن�سـاأت واملختربات 
واملعامل الطبية , �سيانة الأجهزة واملعدات الطبية , توريد املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية , �سيانة وت�سغيل 
م�ستودعات التربيد والتخزين , ت�سغيل و�سيانة املربقات , �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية , اإقامة وتنظيم 

واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة , �سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية ( .
اأعمال الطرق : ) طرق رئي�سية وج�سور واأنفاق , �سكك حديدية , مطارات , اأعمال ترابية (.
اأعمال املياه واملجاري :)الري وال�سرف , �سبكات املياه , حتلية املياه , �سبكات ملجاري ( .

- مقاولت عامة مباين :) الإن�ساء , الإ�سالح , الهدم , الرتميم ( : مباين عامة , مباين �سكنية , مباين جتارية , من�ساآت 
تعليمية , من�ساآت ترفيهية , من�ساآت �سحية , مباين مطارات , مباين م�سنعة , مباين اأخرى .

لالأبواب وال�سبابيك  النجارة   , الت�سليح والنجارة  اأعمال   , - مقاولت فرعية تخ�س�سية :) احلفر اخلر�سانة اجلاهزة 
واملطابخ , اأعمال الليا�سة , متديد الكهرباء , احلدادة , التكييف , تركيب الأدوات ال�سحية , الطالء والدهن , اأعمال البناء 
املعدنية , اأعمال البالط والرخام , الزخرفة والزينة والديكور , تركيب و�سيانة امل�ساعد , تركيب الزجاج وامل�ساعد , 
اأعمال الأملونيوم اأعمال عزل احلرارة واحلريق , تركيب �سبك للطرق واملزارع , ترميم املباين وت�سويرها , تركيب الآلت 

واملاكينات وت�سغيلها و�سيانتها ( .
- جتارة اجلملة وجتارة التجزئة يف كل من :

1- الأقم�سة  واملن�سوجات والأحذية : ) اأقم�سة , ملبو�سات جاهزة , مفرو�سات , �سجاد ( 
 , منــزلـية  ولـــــوازم  اأدوات   , الـمنزلــيـــة  البال�ستيك  منـــتجات   , منزلية  اأوانـي   (  : الـمنزلية  والأدوات  الأوانـي   -2
فـــ�سيات وكري�ستال , اأدوات غاز , مطابخ اأثاث خــــ�سبي ومعــــدنـي , مـــــراتــــب واأ�ســـــره وغــــرف نــوم , اأوانـــــي 

مـــنــزلــيـــة , اأثــــاث مــنـــزلـي بـــاأنــواعـــه ( .
3- الأدوات الكهربائية .

4- مــــواد البناء : ) اأخـــ�ساب , حديد ت�سليح , اأ�سمنت , جب�س , رخـــام , بالط , بلك , حجر , بح�س ورمل , اأدوات 
, كـــوالــيــن  , عــــدد بناء وتليي�س  ال�سينكو  األواح   , اأبواب و�سبابيك   , لـــوازم �سباكة   , اأنــــابيب ومـــوا�سري   , �سحية 
ومــقابـــ�س ومفــ�سالت , مواد عازلة , غراء , بويــــات , بـــيوت جاهزة , زجاج , بـــراميل , متديدات تكييف مركزي , 

خزانات مياه , اأ�سالك ال�سبك والت�سوير ( .
5- اأدوات كهربائية : ) لوازم كهربائية , اأ�سالك وكابالت , حتف وثريات , اأجهزة ) راديو, تليفزيونات , مكربات �سوت , 

وقطع الكرتونية , واأ�سرطة الألعاب اللكرتونية ( غ�سالت , مكيفات , برادات , �سخانات , �سوايات , اأدوات غاز ( .
مــعــادن  مــــ�سـنــوعــات   , خـــردوات   , زنـــك   , األـمـونـيـــوم   , قـ�سـديـر   , نـحـا�س   , و�سـلـب  حـديـد   ( الــمعـادن:   -6

وخـــردة , مــ�سـامري و�سواميل وبــراغــي ( .
7- اأدوات وعدد �سناعية .

8- معدات بناء وطرق : ) رافعات , ر�سا�سات ( .
9- معدات تنقية مياه وجماري .

10- مولدات كهربائية وتربينات .
11- معدات ال�سالمة والوقاية .

12- اآلت واأجهزة : 
) اآلت حـا�سبة وكاتبة , اآلت طبية وجراحية اأجـهــزة طـبية , اأطـراف �سـناعــيـة واأجـهـزة مــعـوقـيـن ومــواد ولــــوازم 
م�سغر  ت�سوير  اأجهزة   , ت�سوير  اأجهزة   , تلك�س   , تـليفون  �سـلـكـيـة  ول  �سلـكـية  اتـ�سـالت  اأجهـزة   , الـم�ستـ�سفيات 

)ميكروفيلم . ميـكـروفـي�س ( , حا�سبات اآلية ( .
13- اأجهزة قيا�س وحتكم .

14- اأجهزة واأدوات هند�سة وم�ساحة , اأجهزة ر�سم وزنكوغراف .
15- اأجهزة ريا�سية .

- معادن نفي�سة وجموهرات واأحجار كرمية .
- الفنادق واملطاعم :) فنادق , ا�سرتاحات , مطاعم , بوفيه, مطبخ ( .

- اخلدمات التجارية : - ) الوكالء التجاريون , وكالء التوزيع , ال�سما�سرة يف غري اأعمال ال�سرافة ) الدللني ل�سلعة اأو 
�سلعة حمددة ( , خدمات الت�سويق للغري , خدمات التخلي�س اجلمركي لل�سلع والب�سائع , خدمات الوزن والكيل , خدمات 
الفح�س واملعاينة يف غري اأعمال التامني , خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية , خدمات التعبئة والتغليف , خدمات 

ال�سحن , املزادات العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة( .

- النقل ) بري , بحري , جوي ( والتخزين والتربيد .
- �سراء العقارات والأرا�سي وبق�سد اإقامة مباين عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .

الآيل               , خدمات احلا�سب   ) , ميكروفي�س  ميكروفيلم   ( امل�سغر  الت�سوير   , :) طبع وت�سوير اخلرائط  اأخرى  - خدمات 
) نظم تطبيقية , قواعد معلومات ( , ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية 
املعلومات املرخ�س بها , ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�س بها , تقدمي 
اإدارة الوثائق  مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات , تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج 
والأر�سفة اللكرتونية , تركيب و�سيانة احلا�سب الآيل , تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها التقنية , 
ت�سميم و ا�ست�سافة مواقع النرتنت , ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل , الت�سويق اللكرتوين , بيع اأجهزة الت�سالت 
املتنقلة والت�سالت الثابتة واملرخ�س لها , وملحقاتها وقطع غيارها و�سيانتها , اإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب 

الآيل و�سبكات النرتنت , م�ساندة ال�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج .
- الت�سالت وتقنية املعلومات , �سناعة وجتميع اأجهزة الت�سالت , تقنية املعلومات املرخ�سة , توفري برامج وحلول 
التعامالت اللكرتونية , مقاهي النرتنت , ت�سميم قواعد البيانات , نظام املعلومات اجلغرايف ) GIS ( , خدمات حت�سيل 

) كهرباء , ماء , تليفون , اإدارة وت�سغيل , اخلدمات الطالبية (.
- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية :) خدمات التعليم , مراكز بحوث خا�سة , مراكز  و معاهد تدريب( .

- خدمات ال�سحة والنظافة : ) نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واخلا�سة , نظافة احلدائق واملنتزهات , 
جمع النفايات واملهمالت والتخل�س منها , ا�ستئ�سال ومكافحة احل�سرات والآفات ( . 

- اإقامة واإدارة املعار�س الدائمة واملوؤقتة الغري مقيدة ب�سلعة معينة .
-2 متار�س ال�سركة اأن�سطتها اأعاله بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لذلك من اجلهات املخت�سة.

ثالثـاً: مركزها الرئي�سي: مدينة جدة    
رابعـاً: الإدارة:

اإدارة ال�سركة ال�سيد/ ح�سن را�سد حممد العاطفى  وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة  1-  يتوىل 
ال�سركة مبا يف ذلك ذلك جميع ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة وفق عقد التاأ�سي�س.

اإىل )5000(  , مق�سم  ال�سركة مببلغ ) 5.000.000  ( خم�سة مليون ريال �سعودي  راأ�سمال   خام�سـاً: راأ�س املال: حدد 
خم�سة الف ح�سة عينية , قيمة كل ح�سة )1000( الف ريال , وقد مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

النسبة اإلجمـالي بالريال السعودي قيمة الحصة عدد الحصص أسمــاء الشـركاء

%50 2.500.000 1000 2500   أمجد بن احمد بن عايض الصواط

%50 2.500.000 1000 2500 حسن راشد محمد العاطفى

%100 5.000.000 1000 5000 اإلجمــــــالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة
ويقر ال�سركاء انهم م�سوؤلني م�سوؤلية ت�سامنية امام الغري عن �سحة تقومي احل�س�س العينيه التايل: 

         
قيمة األصل                نوع األصل

50.000حاسب آلي ومكاتب

4.900.000معدات طرق ووسائل نقل

50,000أثــــاث

 5.000.000األجمالــــــــــي بالريال السعودي

�ساد�ساً: الأرباح واخل�سائر: توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على النحو التايل: 
اأ( جتنيب ن�سبة 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي طبقاً للمادة )176( من نظام ال�سركات.

ب( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.
�سابعاً: ال�سنة املالية:

1( تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق 2014/12/31م 
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثنى ع�سر �سهرًا.

ثامناً: تاريخ بدء ال�سركة وانتهائها: تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ع�سرين )99( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 
وجتدد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار. 

تا�سعا: �سكل التبليغات: بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء.
عا�سرًا حرر هذا العقد من )9( ت�سع ن�سخ اإحتفظ كل طرف بن�سخة منه للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

املخت�سة لقيد ال�سركة ب�سجل ال�سركات وال�سجل التجاري
وقد فو�س ال�سركاء – ال�سيد/ نواف حممد الهوي�س  بت�سجيل عقد ال�سركة ومتابعته لدى وزارة التجارة واثباته لدى 

كتابة العدل.

الطرف الأول                                                                                                  الطرف الثاين                                   

                                                ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة ار�ساء العاملية املحدودة                                      ... تتمة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2474/35766900، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/14هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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ADEL 2

الفخاري  للطوب  جند  م�صانع  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�صركاء  قرار 

1435/04/01هـ بتاريخ  حمدودة(  م�صئولية  ذات  املحدودة)�صركة 
لقد �سبق للأطراف التية ا�سمائهم :

1- موؤ�س�سة �سالح جند للطوب الفخارى ل�ساحبها حممد �سليمان ال�سيخان املقيدة بال�سجل التجاري 

/ مو�سى على ح�سني  ال�سيدة   -2 1407/05/04هـ  وتاريخ   )11316870( رقم  بريدة حتت  مبدينة 

ال�سغري )�سعودية اجلن�سية ( �سجل مدنى رقم )1041997352( 

رقم  مدنى  �سجل   ) اجلن�سية  )�سعودى  ال�سيخان  ابراهيم  �سليمان  حممد  عبداهلل  ال�سيد/   -3

)1024463406(4- ال�سيد / عبد العزيز حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان )�سعودى اجلن�سية( �سجل 

مدنى رقم )1024500751( 5- ال�سيد / �سليمان حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان )�سعودى اجلن�سية( 

�سجل مدنى رقم )1038615256( 6- ال�سيدة / فوزية حممد �سليمان ال�سيخان )�سعودية اجلن�سية ( 

�سجل مدنى رقم )1023153727( 7- ال�سيدة / اأمل حممد �سليمان ال�سيخان )�سعودية اجلن�سية( �سجل 

8- ال�سيدة / رمي حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان )�سعودية اجلن�سية(  مدنى رقم )1037101282( 

�سجل مدنى رقم )1041997360( 9- ال�سيدة / جوهرة بنت حمد �سريع ال�سريع )�سعودية اجلن�سية 

)�سعودية  ال�سيخان  ابراهيم  �سليمان  احمد  مها   / ال�سيدة   -10  )1041997378( رقم  مدنى  �سجل   )

ال�سيخان  ابراهيم  �سليمان  حممد  نوف   / ال�سيدة   -11  )1041997386( رقم  مدنى  �سجل  اجلن�سية( 

ابراهيم  �سليمان  حممد  خالد   / ال�سيد   -12  )1041997394( رقم  مدنى  �سجل  اجلن�سية(  )�سعودية 

13- ال�سيدة / نورة حمود معجل  ال�سيخان )�سعودى اجلن�سية( �سجل مدنى رقم )1046628408( 

الفرج )�سعودية اجلن�سية( �سجل مدنى رقم )1000360980( 14- ال�سيد / نايف حممد �سليمان ابراهيم 

ال�سيخان )�سعودى اجلن�سية( �سجل مدنى رقم )1071823114( 15- ال�سيد / م�سعل حممد �سليمان 

ابراهيم ال�سيخان )�سعودى اجلن�سية( �سجل مدنى رقم )1071823122( 16- ال�سيد / في�سل حممد 

�سليمان ال�سيخان )�سعودى اجلن�سية ( �سجل مدنى رقم )1081431288(

تاأ�سي�س �سركة م�سانع جند للطوب الفخارى املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدية )عنيزه( برقم 

الريا�س ب�سحيفة  تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل  1426/07/01هـ واملثبت عقد  )1128006203( وتاريخ 

)7677( من اجللد ال�ساد�س والع�سرون بالعدد رقم )2362( وتاريخ 1415هـ وكان اخر قرار ال�سركاء 

موثق لدى كاتب العدل جملد رقم 3391 وعدد 3/301 بتاريخ 1427/01/21هـ وحيث رغب ال�سركاء 

ال�سركاء  يرغب  حيث  املال  برا�س  واخلا�سة   )7( باملادة  واخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  مواد  بع�س  بتعديل 

األف ريال )14,048,000(  �ستة مليني وثمانية واربعون  ال�سركة من )6,048,000(  مال  را�س  برفع 

اأربعه ع�سر مليون وثمانية واربعون األف ريال على ان تبقى قيمة احل�س�س كما هي لذا فقد قرر ال�سركاء 

تعديل تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء الذين ميلكون كامل ح�س�س ال�سركة والتى متثل ن�سبة 

)100%( من راأ�س املال وفقا ملا يلى 

اأول :يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزا من هذا القرار

ثانيا : تعديل املادة )7( واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التاىل :

يحدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )14,048,000( اأربعة ع�سر مليون وثمانية واأربعون األف ريال �سعودى 

مق�سم اىل )14,048( اأربعة ع�سر األف واأربون ح�سة مت�ساوية القيمة كل ح�سة )1000( ريال �سعودى 

مت توزيعها على ال�سركاء كالناىل :

االجمالىقيمة الحصةعدد الحصصاالسمم

12,544,865100012544865مؤسسسة مصانع نجد للطوب الفخارى1

100,2091000100209موضى على حسين الصغير2

100,2091000100209عبدهللا محمد سليمان ابراهيم الصيخان3

100,2091000100209عبد العزيز محمد سليمان ابراهيم الصيخان4

100,2091000100209سليمان محمد سليمان ابراهيم الصيخان5

100,2091000100209فوزية محمد سليمان ابراهيم الصيخان6

100,2091000100209امل محمد سليمان ابراهيم الصيخان7

100,2091000100209ريم محمد سليمان ابراهيم الصيخان8

100,2091000100209جوهرة بنت حمد سريع السريع9

100,2091000100209مها محمد سليمان ابراهيم الصيخان10

100,2091000100209نوف محمد سليمان ابراهيم الصيخان11

100,2091000100209خالد محمد سليمان ابراهيم الصيخان12

100,2091000100209نورة حمود معجل الفرج13

100,2091000100209نايف محمد سليمان ابراهيم الصيخان14

100,2091000100209مشعل محمد سليمان ابراهيم الصيخان15

100,2091000100209فيصل محمد سليمان ابراهيم الصيخان16

14048100014048000االجمالى

ويقر ال�سركاء بتوزيع احل�س�س فيما بينهم , وانه �سبق الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س . اأما الزيادة 

وقدرها )8,000,000( ثمانية مليني ريال �سعودى فتمثل يف ح�س�س عينية كالتى :- الت ومعدات 

خا�سة بامل�سنع مببلغ )8,000,000( ثمانية مل ين ريال �سعودى

ثالثا : تبقى مواد العقد الأ�سا�سى التى مل ي�سملها القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري 

رابعا : حرر هذا القرار من )5( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ 

الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و�سجل ال�سركات , وقد فو�س 

ال�سركاء ال�سيد / حممد �سليمان ال�سيخان �سجل مدنى رقم )1041997345( يف امتام الإجراءات 

القانونية اللزمة لدى اجلهات املخت�سة نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .    

واهلل املوفق ,,,

ال�سم                                                                                                   التوقيع  

موؤ�س�س�سة م�سانع جند للطوب الفخارى

مو�سى على ح�سني ال�سغري

عبداهلل حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

عبد العزيز حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

�سليمان حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

فوزية حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

امل حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

رمي حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

جوهرة بنت حمد �سريع ال�سريع

مها حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

نوف حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

خالد حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

نورة حمود معجل الفرج

نايف حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

م�سعل حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

في�سل حممد �سليمان ابراهيم ال�سيخان

احلمد هلل وحده وبعد فقد جرى توثيق قرار ال�سركاء ل�سركة م�سانع جند للطوب الفخاري املحدودة 

بتعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س لدي انا وليد  بن �سامل الر�سيدي م�ساعد رئي�س كتابة عدل حمافظة 

عنيزة وذلك ح�سبما هو مدون لدينا بال�سبط رقم 35608760 يف 1435/5/11هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد واآله و�سحبه و�سلم

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم :

1-ال�سيد / �سالح حممد �سالح احلركان �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ) 1002622619( 

ومهنته مت�سبب وتاريخ امليلد 1380هـ ويقيم بالريا�س  ) طرف اأول (

2-ال�سيد / حممد �سالح حممد احلركان �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ) 1077172557( 

ومهنته طالب وتاريخ امليلد 1411هـ ويقيم بالريا�س    ) طرف ثاين (

الريا�س                           مبدينة  التجاري   بال�سجل  واملقيدة  والتجارة  لل�سناعة  الرائدة  توبال  �سركة  تاأ�سي�س 

برقم ) 1010327178( وتاريخ 9 /3/ 1433 هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل مدينة الريا�س             

ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد  1433/3/7 وحيث رغب  942( وتاريخ   ( با ل�سحيفة )102( عدد 

التاأ�سي�س اخلا�سة بالأغرا�س وفق املادة الثانية فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة 

جميع ال�سركاء الذين ميلكون ) 250 ( ح�سة ميثل ن�سبة ) 100% ( من راأ�س املال وفقا ملا يلي :

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

ثانيا : تعديل املادة ) الثانية ( من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة )باأغرا�س ال�سركة ( لت�سبح �سياغتها بعد 

التعديل على النحو التايل :اأن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

ح�سب  وفروعها  التحويلية  .3-ال�سناعات  وفروعها  والبرتول  2-املناجم   . وال�سيد  1-الزراعة 

والبناء.6-التجارة.7-النقل  .5-الت�سييد  وفروعه  واملاء  والغاز  ال�سناعية.4-الكهرباء  الرتاخي�س 

وجماعية  اإجتماعية  .9-خدمات  الأخرى  واخلدمات  والأعمال  املال  .8-خدمات  والتربيد  والتخزين 

و�سخ�سية .10-تقنية املعلومات.11-الأمن وال�سلمة.ثالثا : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها 

كل  اأ�ستلم   ) ن�سخ  )�سبعة  من  القرار  هذا  : حرر  تعديلرابعا  دون  عليه  كما هي  القرار  هذا  التعديل يف 

طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات 

النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد/حممد مر�سد �سرار  ال�سلحي املطريي �سعودي اجلن�سية مبوجب 

ال�سجل املدين رقم ) 1023850470 (   يف اإمتام هذه الإجراءات

        ا�سم ال�سريك الأول                                                                       ا�سم ال�سريك الثاين

�سالح حممد �سالح احلركان                                                              حممد �سالح حممد احلركان

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 عدد35671408  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/24هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

لل�صناعة  الرائدة  توبال  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�صركاء  قرار 

2014/1/2م املوافق  هـ   1435/3/  1 بتاريخ  حمدودة  م�صئولية  ذات   والتجارة 



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 5  ذوالحجة  1436 هـ     18  سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4584              48161 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

ADEL 2

املحدودة ملي�سة  �سركة  ت�أ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سرك�ء  قرار 

2014/2/20م املوافق  1435/4/20هـ  بت�ريخ 

برج�س  �سعود  ث�مر  ت�أ�سي�س �سركة  عقد  بتعديل  ال�سرك�ء  قرار 

عقد  بنود  بع�س  بتعديل  حمدودة(  م�سئولية  )ذات  املريب�س 

2014/2/4م املوافق  1435/4/4هـ  بت�ريخ  الت�أ�سي�س 
 لقد �سبق للأطراف التالية ا�سمائهم:

1ــ ال�سيد ثامر �سعود برج�س املريب�س �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1055870867(                

 )طرف اأول(

2- ال�سيد �سعود ثامر �سعود برج�س املريب�س �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1143891834(         )طرف ثاين(

تاأ�سي�س �سركة ثامر �سعود برج�س املريب�س املحدودة ذات م�سئولية حمدودة واملقيدة بال�سجل 

التجاري رقم )1010147954( وتاريخ 1418/7/19هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سه لدي كاتب العدل 

بالريا�س بال�سحيفة رقم 38 والعدد رقم 2232 من املجلد رقم 33 وتاريخ 1432/6/21هـ وحيث 

رغب ال�سركاء يف تعديل املادة ثالثا واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س 

 ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء ووفقا ملا يلي:

اول:

  يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار 

ثانيا:

  تعديل املادة الثانية واحلا�سة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الن�سطة التالية

ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات الثقيلة وال�سيارات ومعدات امل�سانع تاأجري 

 املعدات الثقيلة وال�سيارات

 اقامة خطوط النتاج للم�سانع

 ثالثا: 

 تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي علية دون تعديل

رابعا:

 حرر هذا القرار من 5 ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الخري 

لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة لإنهاء اجراءات تعديل عقد ال�سركة  وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ ثامر 

�سعود برج�س املريب�س يف امتام اجراءات تعديل عقد ال�سركة واهلل املوفق.  

ا�سم ال�سريك                                                                التوقيع

 ثامر �سعود برج�س املريب�س

�سعود ثامر �سعود برج�س املريب�س

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35636055  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/17هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سماوؤهم : 

طرف اأول  1ـ ال�سيد / عبد العزيز �سعود الرتكي ، �سجل مدين رقم 1074031194  

طرف ثاين  2ـ ال�سيدة / �سند�س اإبراهيم املزروع ، �سجل مدين رقم 1039349442  

طرف ثالث  3ـ ال�سيد د. / علي بن ركيب بن علي ال�سمري ، �سجل مدين رقم 1029655949 

برقم  الريا�س  ملدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  ـ  حمدودة  م�سئولية  ذات  ـ  ملي�سة   / �سركة  تاأ�سي�س 

)1010210920( وتاريخ 1426/5/28هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س يف �سحيفة 

عدل  كاتب  لدى  مثبت  تاأ�سي�سها  عقد  بتعديل  قرار  واآخر  1427هـ  لعام   169 املجلد  من   402 عدد   33

الريا�س يف �سحيفة 170 ، عدد 796 من املجلد 297 لعام 1432هـ . 

وحيث يرغب ال�سريك ال�سيد / عبد العزيز �سعود الرتكي يف التنازل عن كامل ح�سته يف راأ�س مال ال�سركة 

البالغة )95( خم�سة وت�سعون ح�سة بقيمة قدرها )475.000( اأربعمائة وخم�سة و�سبعون األف ريال 

وذلك ل�سالح ال�سريك يف ال�سركة ال�سيدة / �سند�س اإبراهيم املزروع ، كما يرغب ال�سريك ال�سيد / علي بن 

ركيب بن علي ال�سمري يف التنازل عن )1( ح�سة واحدة من اإجمايل ح�س�سه يف راأ�س مال ال�سركة البالغة 

)2( ح�ستان بقيمة قدرها )5.000( خم�سة اآلف ريال وذلك ل�سالح ال�سريك يف ال�سركة ال�سيدة / �سند�س 

اإليهم  واآلت  التنازل  لهم على هذا  املتنازلني واملتنازل  الأطراف  ، وحيث وافق جميع  املزروع  اإبراهيم 

جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وحيث اأن جميع الأطراف من 

متنازلني ومتنازل له قد ا�ستوفوا جميع حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ، ويعترب توقيعهم على هذا القرار 

مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم . 

وحيث يرغب ال�سركاء يف تعديل مقدمة العقد اخلا�سة بال�سركاء ، واملادة ) �سابعاً ( اخلا�سة براأ�س مال 

ال�سركة واملادة ) حادي ع�سر ( اخلا�سة باإدارة ال�سركة . 

عليه قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي : 

اأوًل :

 يعترب التمهيد اأعله جزء ل يتجزاأ من هذا القرار وبند اأ�سا�سي من بنوده . 

ثانياً : 

تعديل مقدمة العقد اخلا�سة بال�سركاء لي�سبح ال�سركاء احلاليني املالكني لل�سركة هم : 

1ـ ال�سيدة / �سند�س اإبراهيم املزروع ـ �سعودية اجلن�سية ـ مبوجب ال�سجل املدين رقم )1039349442( 

وتاريخ 1427/6/27هـ ال�سادر من الريا�س ومهنتها ربة منزل ، تاريخ امليلد 1387هـ وتقيم يف مدينة 

طرف اأول  الريا�س .    

2ـ الدكتور / علي ركيب علي ال�سمري ـ �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب ال�سجل املدين رقم )1029655949( 

وتاريخ 1399/10/19هـ ، ال�سادر من الريا�س ، ومهنته موظف اأهلي ، تاريخ امليلد 1380هـ ويقيم يف 

طرف ثاين  مدينة الريا�س .   

ثالثاً :

 تعديل املادة )�سابعاً( اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل : 

مت�ساوية  ح�سة  مائة   )100( اإىل  مق�سم   ، ريال  األف  خم�سمائة   )500.000( بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

القيمة ، قيمة كل ح�سة )5000( األف ريال ، مت توزيعها على ال�سريكني على النحو التايل : 

اإلجمالي )لاير(قيمة الحصة )لاير(عدد الحصصاالســـــــــــــــــم

995000495.000 سندس إبراهيم المزروع

150005000 علي ركيب علي الشمري

100500.000 اإلجمالـــــــــــي

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

رابعاً : 

تعديل املادة ) حادي ع�سر ( اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل : 

كافة  ذلك  يف  وله  ال�سمري  الرماين  علي  بن  ركيب  بن  علي  د./  ال�سيد  ال�سركة  يدير  ـ  اأ   : ال�سركة  اإدارة 

ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة وميثل دون حتفظ ال�سركة يف علقاتها مع الغري داخل اململكة وخارجها 

يف البيع وال�سراء والإفراغ وقبوله ، وال�ستلم والت�سليم وال�ستئجار والقب�س ، والبذل ، والرهن وفكه 

، والتنازل عن كافة احلقوق والق�سايا ، والهبة ، وقبولها والإنكار وال�سفعة والكفالة ، واإخراج حجج 

ال�ستحكام لكافة الأملك ، وطلب تعديل ال�سكوك بحدودها وم�ساحاتها ، 

واحلذف والإ�سافة واملطالبة واملرافعة واملدافعة وامل�ساحلة واملخال�سة واملحا�سبة والفرز ، واملثول 

اأمام املحاكم ال�سرعية وديوان املظامل ومكاتب العمل ،

 والتوقيع عن ال�سركة يف كل ما يلزم ، ومراجعة مكاتب العمل والعمال واللجان العليا والبتدائية وجلان 

الأوراق التجارية ، وقبول الأحكام 

وال�سركات  والأهلية  احلكومية  الدوائر  كافة  لدى  ال�سركة  ومتثيل   ، وا�ستئنافها  تنفيذها  وطلب 

واملوؤ�س�سات والأفراد ، 

والتعقيب على كافة املعاملت ومتابعتها وتخلي�سها وا�ستح�سال حقوق ال�سركة لدى الغري وت�سديدها 

، وقب�س امل�ستخل�سات وله حق امل�ساركة يف نيابة عن ال�سركة يف ال�سركات الأخرى ، وتاأ�سي�س واإعداد 

العقود وتوثيقها اأمام اإدارة ال�سركات وكتاب العدل ، والتوقيع على عقود التاأ�سي�س وقرارات التعديل 

اأو جتديد وا�ستخراج  اأو حتديث  اأو حذف  اإ�سافات  اأو  اأو تغيريات  ، وكل ما يطراأ عليها من تعديلت 

ال�سجلت التجارية والتوقيع عليها وا�ستلمها والتوقيع على ما يطراأ عليها من تغيريات اأو تعديل اأو 

حتديث لدى اجلهات املخت�سة ، وفتح الفروع و�سطبها واإدخال وخروج ال�سركاء وا�ستخراج الرتاخي�س 

ال�سناعية واإ�سافة واإلغاء الأن�سطة والأغرا�س الأخرى لل�سركة ،

عقود  على  والتوقيع   ، فيها  الدخول  اأو   ، اأخرى  �سركات  تاأ�سي�س  يف  وال�سركاء  ال�سركة  عن  والتوقيع   

التاأ�سي�س ، ملحق التعديل اأمام كتابة العدل ووزارة التجارة وال�سناعة ، وله حق ت�سفية ال�سركات 

 ، اللزمة  وامل�ستندات  الأوراق  كافة  على  التوقيع  حق  وله   ، ال�سركة  ا�سم  وتغيري   ، م�سفي  وتعيني 

وامل�ستندات املالية ، وله حق بيع و�سراء الأ�سهم واحل�س�س اخلا�سة بال�سركة ، والتنازل عنها وزيادة 

وتخفي�س روؤو�س الأموال ، وا�ستلم الأرباح وفائ�س التخ�سي�س ، وفتح احل�سابات لدى كافة البنوك 

بال�سركات  �سراء احل�س�س  له حق  كما   ، ، وقفل احل�سابات وت�سفيتها  والإيداع  وال�سحب  وامل�سارف 

الأخرى ، والتنازل عن احل�س�س ، والتوقيع على ذلك ، والقرتا�س من كافة البنوك و�سناديق التنمية 

وت�سديدها  القرو�س  وا�ستلم   ، ال�سرعية  لل�سوابط  وفقاً  وال�سناعية  والتجارية  والعقارية  الزراعية 

�سرف  حق  له  كما   ، واخلا�سة  العامة  واملزايدات  املناق�سات  يف  والدخول   ، وتوقيعها  العقود  واإبرام 

 ، املالية  الكفالت  اأو  ال�سمانات  واإ�سدار  العتمادات  فتح  وله حق   ، ي�ساء  ملن  نوعها  كان  اأياً  املكافاآت 

ل�سالح الغري نيابة ال�سركاء ، والعرتا�س على اأي قرار ، والتوقيع لدى كافة الغرف التجارية باململكة ، 

وخارجها والتفاو�س مع ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد ، وح�سور الجتماعات ومناق�ستها ، والت�سويت 

با�سم ال�سركة ، واإقرار القرارات ومعار�ستها ، والتوقيع على كل ما يلزم لذلك ، وله يف ذلك حق توكيل 

الغري واأن يجعل للغري حق التوكيل . 

ب ـ عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون اإخلل بحقه يف 

التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق . 

خام�ساً : تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كمــــا هي عليه دون تعديل 

اأو تغيري . 

�ساد�ساً : حرر هذا القرار من )خم�س( ن�سخ ا�ستلم كــل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها ، والن�سخ الأخرى 

�سالح  فواز  ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد   ، النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

املالكي يف تكملة الإجراءات املطلوبة والتوقيع نيابة عنهم يف هذا اخل�سو�س . واهلل املوفق والهادي اإىل 

�سواء ال�سبيل . و�سلى اهلل على حممد . 

الطرف الول)متنازل له(                        الطرف الثاين)متنازل(                           الطرف الثالث )متنازل(

�سند�س اإبراهيم املزروع                د. / علي بن ركيب بن علي ال�سمري              عبد العزيز �سعود الرتكي         

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 عدد35708446  

1435/6/2هـ و�سلى اهلل على نبينا  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

 لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم:

بالرقم  الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحد�دة،  القاب�سة  اإيراد  �سركة   / الأ�ل  الطرف 

الريا�س، ب�سحيفة  لدى كاتب عدل  تاأ�سي�سها  �اأثبت عقد  )1010177084( �تاريخ1423/03/08هـ، 

بن  فهد  بن  اأحمد  الأمري/  �سمو  )10�12( �جلد )91( �عدد )65( �تاريخ1423/02/04هـ، �ميثلها 

�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود.

مدين  �سجل  �سعود،  اآل  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  خالد  بنت  نوف  الأمرية  �سمو   / الثاين  الطرف 

رقم:1058823467، �تاريخ:1423/01/16هـ، �سادر من الريا�س. 

مدين  �سجل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  فهد  بن  �سلطان  الأمري  �سمو   / الثالث  الطرف 

رقم:1045246558، �تاريخ:1420/02/01هـ، �سادر من الريا�س.

مدين  �سجل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  فهد  بن  اأحمد  الأمري  �سمو   / الرابع  الطرف 

رقم:1045246574، �تاريخ:1421/11/26هـ، �سادر من الريا�س.

مدين  �سجل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  فهد  بنت  �سارة  الأمرية  �سمو   / اخلام�س  الطرف   

رقم:1045246566، �تاريخ:1422/07/06هـ، �سادر من الريا�س.

مدين  �سجل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  فهد  بنت  رميا  الأمرية  �سمو   / ال�ساد�س  الطرف 

رقم:1079560650، �تاريخ:1422/07/06هـ، �سادر من الريا�س.

الريا�س  التجاري مبدينة  بال�سجل  املقيدة �امل�سجلة  العاملية املحد�دة،  للتجارة  اإيراد  تاأ�سي�س �سركة 

الريا�س  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �اأثبت  �تاريخ:1414/07/23هـ،  بالرقم:1010120129، 

قرار  اأخر  �كان  1414/05/25هـ،  بتاريخ   )23( املجلد  من   )2035( بالعدد   )31�  30( ب�سحيفة 

بتاريخ   )387( املجلد  من   )3787( بالعدد   )83( ب�سحيفة  الريا�س  عدل  كاتب  لدى  مثبت  �سركاء 

1433/10/14هـ، �حيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة: )الأغرا�س( 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 �فقاً ملا يلي:ـاأ�ًل : يعترب التمهيدي ال�سابق جزءا ليتجزاأ من هذا القرار.

ثانياً:

 تعديل املادة )الثانية( �اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة �ذلك باإ�سافة الن�ساط التايل: متديدات �سبكات املياه 

القرار  هـذا  التعديل يف  ي�سملها  التي مل  التاأ�سي�س  عـقد  مواد  تبقى  ثالثاً:  ال�سحي ��سيانتها.  �ال�سرف 

كما هي علية د�ن تعديل.رابعـاً: حرر هـذا القرار من )6( ن�سخ اأ�ستلم كل طرف ن�سخـه من القرار للعمل 

مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سه لإ�ستكمال الإجراءات النظاميه �قد فو�س ال�سركاء 

جرى  �عليه  الإجراءات  هذه  اإمتام  يف  اجلن�سية،    ال�سعودي  �سعيدان،  عو�س  خمي�س  �سامل   / ال�سيد 

التوقيع اأدناه.                تـوقـيـع ال�سـركـاء:

                الطرف الأ�ل                                                                الطرف الثاين

�سركة اإيراد القاب�سة املحد�دة �ميثلها الأمري                   الأمرية نوف بنت خالد بن عبد اهلل بن عبد 

الرحمن.                  اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبد العزيز.  

                الطرف الثالث                                                               الطرف الرابع 

الأمري �سلطان بن فهد بن �سلمان بن عبد العزيز.                       الأمري اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبد العزيز.

                     الطرف اخلام�س                                                             الطرف ال�ساد�س

الأمرية �سارة بنت فهد بن �سلمان بن عبد العزيز.              الأمرية رميا بنت فهد بن �سلمان بن عبد العزيز. 

 �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 عدد35661024  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/23هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

العاملية  للتجارة  اإيراد  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

2014/03/16م املوافـق  1435/05/15هـ،  بتاريخ  حمدودة  م�شئولية  ذات 

االن�شاءات  بيت  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بنود  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

2014/03/16 املوافق   1435/05/15 بتاريخ   املحدودة 
مقدمة : �سبق لل�سركاء املذكورين اأدناه :

1- �سركة جمموعة بيت التجارة القاب�سة ) �سركة م�ساهمة مقفلة ( مبوجب عقد تاأ�سي�س �سركة جمموعة 

بتاريخ    )1010084936  ( برقم  الريــا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  القاب�سة   التجارة  بيت 

1412/01/17هـ �اثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب عدل الريا�س بال�سحيفة رقم 78/77 من اجللد الثاين 

من  51 عدد2616  رقم  بال�سحيفة  تعديل  اأخر  1412/01/10هـ �مبوجب  بتاريخ   1042 بالعدد  ع�سر 

املجلد267 لعام 1430هـ �املثبت لدي كاتب عدل �زارة التجارة يف 26 / 11 /1430هـ   

2- الأ�ستاذ/ من�سور عبد الوهاب بن نا�سر العبداهلل العقيل، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين  رقم 

)1009950872 ( مقيم بالريا�س 

رقم)  جتاري  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية  �سركة  املحد�دة   الإن�ساءات  بيت  �سركة  تاأ�سي�س 

1010087814(  �تاريخ 14 / 04/ 1412 ال�سادر من مدينة الريا�س �اثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب 

عدل الريا�س يف �سحيفة رقم 183-184-185 من املجلد الثاين ع�سر بعدد 1137 لعام 1412هـ �مبوجب 

اأخر تعديل املثبت لدي كاتب العدل بوزارة التجارة �ال�سناعة بال�سحيفة 00 عدد 3547977 من املجلد 

00 لعام 1435هـ �حرر يف 1435/04/13هـ 

حيث يرغب ال�سركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة لذا فقد تقرر الأتي 

اأ�ل : يعترب التمهيد اأعله جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار 

ثانيا : تعدل املادة الثالثة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة �ذلك باإ�سافة الأن�سطة 

التالية ايل الأن�سطة ال�سابقة 

البيئة  تلوث  معاجلة  يف  ا�ستخدامها  لغر�س  �م�ستقاتها  اأنواعها  بكافة  الع�سوية  الأ�سمدة  1-�سناعة 

�املواد ال�سحية كاأد�ات التجميل �غريها 

2-ت�سنيع العلف احليوانية املنبثقة من الأ�سمدة املعدنية الطبيعية لكافة اأنواع املا�سية 

3-تغليف �اإعادة تعبئة الأ�سمدة املعدنية الع�سوية الطبيعية  

4-ا�سترياد �ت�سدير �تعبئة �تغليف البذ�ر بكافة اإ�سكالها � زراعة املحا�سيل الزراعية 

5-اإنتاج البذ�ر �املحا�سيل الزراعية �املنتجات الزراعية �املواد البل�ستيكية الزراعية بكافة انواعها 

�جتارة اجلملة �التجزئة بهم

6-ال�سترياد �الت�سدير �الوكالت التجارية �التعهدات التجارية �التعبئة �التغليف �اقامة املعار�س 

الزراعية  

تزا�ل ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول علي الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س 

ثالثا  :  تبقي باقي مواد �ن�سو�س عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل علي حالها د�ن تغري 

رابعا :

 حرر هذا العقد من7 ن�سخ ا�ستلم كل �سريك منه للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى ل�ستكمال  اإجراءات 

ت�سجيل �ن�سر القرار لدى اجلهات املخت�سة ، �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / عو�سة �سعيد احمد  الحمري 

يف اإمتام الإجراءات النظامية يف هذا اخل�سو�س .

�اهلل املوفق ،،،

تواقيع ال�سركاء  

              الطرف الأ�ل                                                          الطرف الثاين

�سركة جمموعة بيت التجارة القاب�سة                          من�سور عبدالوهاب بن نا�سر العقيل 

 �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 عدد35647927  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/19هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

لقد �سبق دخول ال�سريكني التي ا�سماءهم:

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الغرير  حممد  بن  �سعود  بن  ابراهيم  ال�سيد/  ا�ل: 

1033915990 �تاريخ 1440/7/1هـ �سادر من الريا�س تاريخ امليلد 1359/1/1هـ �مهنته مت�سبب 

�مقيم يف مدينة الريا�س                          )طرف اأ�ل(

برقم  الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحد�دة  للمقا�لت  املتطور  املقا�ل  �سركة  ثانيا: 

بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  لدي  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  1427/3/21هـ  �تاريخ   1010218468

مت  انه  �حيث  1435/2/12هـ  �تاريخ  1435هـ  لعام   35200736 رقم  بالعدد  �ال�سناعة  التجارة 

ال�سركاء يف تعديل املادة احلادية ع�سر  لل�سركة فقد رغب  ال�سركاء على تعيني مدير جديد  التفاق بني 

يل: ملاي  �فقا  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  تعديل  بالإجماع  ال�سركاء  قرر  �علية  ال�سركة  باإدارة   �اخلا�سة 

ا�ل:

لبنوده. �مف�سرا  مكمل  القرار  ه1ا  من  يتجزاأ  ل  جزء  ال�سابق  التمهيد  يعترب    

كالتايل: لت�سبح  ال�سركة  باإدارة  �اخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  من  ع�سر  احلادية  املادة  تعديل   ثانيا: 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الغرير  �سعود  ابراهيم  �سعيد  ال�سيد/  ال�سركة  – يدير  اأ 

ال�سلطات  �كافة  ال�سلحيات  جميع  �له  الريا�س  من  �سادر  1438/4/3هـ  �تاريخ   1033916055

البنوك  ال�سركة لدي  العمل بها �التعامل على ار�سدة �ح�سابات  الية  ال�سركة �متابعة  لتحقيق غر�س 

�حتديد  �امل�ستخدمني  ال�سيكات  على  �التوقيع  �اغلقها  البنكية  احل�سابات  �فتح  �اليداع  بال�سحب 

مرتباتهم �مكافاآتهم �التوقيع با�سم ال�سركة امام اجلهات املخت�سة اللزمة لإدارة ال�سركة الواردة بعقد 

التاأ�سي�س

ب ــ عزل املدير: - يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني بعقد م�ستقل د�ن اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا �قع 

العزل بغري مربر مقبول ا� يف �قت غري لئق.

ثالثا: 

تغيري ا�  تعديل  د�ن  علية  هي  كما  القرار  هذا  ي�سملها  مل  التي  ال�سا�سي  العقد  بنود   تبقى 

�ساد�سا:

الخري  �الن�سخ  مبوجبها  للعمل  القرار  من  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ  خم�س  من  القرار  هذا  حرر   

لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ �سعود ابراهيم 

�سعود الغرير يف امتام الجراءات �علية جري التوقيع

                                                            توقيع ال�سركاء 

الطرف ال�ل                                                                          الطرف الثاين 

 �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 عدد35616485  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/12هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

مدير  بتعيني  املحدودة  للمقاوالت  قرقا�س  تاأ�شي�س �شركة  عقد  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

2013/1/17م املوافق  1435/4/17هـ  بتاريخ  لل�شركة  جديد 
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ADEL 2

ال�سكني �سلبوخ  جممع  ت�أ�سي�س �سركة  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�سرك�ء  قرار   

2014/1/23م املوافق  1435/3/22هـ  بت�ريخ 
 حيث ان الطراف التالية ا�سمائهم:

1ــ �سركة جولف كابيتال  �سركة م�ساهمة خا�سة قائمة يف ابو ظبي مبوجب ترخي�س جتارة رقم 

1005081 والكائن عنوانها يف برج ال�سيال  الطابق 25 ميدان ال�سوة جزيرة املارية ابو ظبي المارات 

العربية املتحدة وي�سار اليها هنا )“الطرف الول”(

2- �سركة جلف ريليتد لال�ستثمارات العقارية وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة يف ابو ظبي 

مبوجب ترخي�س جتارة رقم 1140747 والكائن عنوانها يف 4 برج ال�سيال  الطابق 25 ميدان ال�سوة 

جزيرة املارية ابو ظبي المارات العربية املتحدة وي�سار اليها هنا )“الطرف الثاين”(

�سركة يف �سركة جممع �سلبوخ ال�سكني وهي �سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة وقائمة مبوجب 

قوانني اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010300336 بتاريخ 1433/2/1هـ 

واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب العدل بالهيئة العامة لال�ستثمار بال�سحيفة )1-5( عدد )37( 

ومن املجلد )15( لعام 1432هـ وتاريخ 1432/1/8هـ واخر قرار تعديل ثبت لدي كاتب العدل 

بالهيئة العامة لال�ستثمار بال�سحيفة )30( برقم )2623( من املجلد )27( تاريخ 1433/5/11هـ               

)“ال�سركة”(

وحيث ان )“الطرف الول”( يرغب يف بيع والتنازل عن كامل ح�سته يف )“ال�سركة”( والبالغة )475( 

اربعمائة وخم�سة و�سبعون ح�سة يف راأ�سمال ال�سركة واإجمايل قيمتها )475.000( اربعمائة وخم�سة 

و�سبعون الف ريال �سعودي وهي متثل )95%( من راأ�س مال ال�سركة مبا له من حقوق وما عليها من 

التزامات ل�سالح �سركة الرموز لال�ستثمارات ك�سريك جديد بال�سركة وقد وافق ال�سريك املتنازل له على 

هذا التنازل والت الية ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها.

كما يرغب  )“الطرف الثاين”( يف بيع والتنازل عن كامل ح�سته يف )“ال�سركة”( والبالغة )25( خم�سة 

وع�سرون ح�سة يف راأ�سمال ال�سركة واإجمايل قيمتها )25.000( خم�سة وع�سرون الف ريال �سعودي 

وهي متثل )5%( من راأ�س مال ال�سركة مبا له من حقوق وما عليها من التزامات ل�سالح �سركة تواجد 

لال�ستثمارات ك�سريك جديد بال�سركة وقد وافق ال�سريك املتنازل له على هذا التنازل والت الية ملكية 

جميع احل�س�س املتنازل عنها.

وقد ا�ستويف جميع ال�سركاء حقوقهم قبل بع�سهم البع�س والت اليهم احل�س�س املتنازل عنها ويعترب 

توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم.

وحيث رغب ال�سركاء باإعادة توزيع احل�س�س بينهم وبتعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأ�سماء 

 ال�سركة وتعديل املادة “ال�ساد�سة” واخلا�سة براأ�س املال.

لذا قرر ال�سركاء بالإجماع بتعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ملا يلي:

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

ثانيا: تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء لي�سبح ال�سركاء احلليني لل�سركة 

كالتي:

اأ – �سركة الرموز لال�ستثمارات ذ.م.م وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة يف ابو ظبي المارات 

العربية املتحدة برتخي�س جتاري رقم 1139628 وعنوان م�سجل  يف برج ال�سلع  الطابق 25 مربع 

ال�سوة جزيرة املارية ابو ظبي المارات العربية املتحدة ي�سار اليها )“الطرف الول”(

2- �سركة تواجد لال�ستثمارات ذ.م.م وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة يف ابو ظبي المارات 

العربية املتحدة برتخي�س جتاري رقم 1139630 وعنوان م�سجل  يف برج ال�سيال  الطابق 25 ال�سوة 

�سكوير  جزيرة املارية ابو ظبي المارات العربية املتحدةي�سار اليها )“الطرف الثاين”(

ثالثا: تعديل املادة ال�ساد�سة من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لي�سبح بعد التعديل كما 

يلي:حدد راأٍ مال ال�سركة بخم�س مائة الف )500.000( ريال �سعودي مق�سمة اىل )500( ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة الف  1000 ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل:

قيمة الحصة عدد الحصصاسم الشريك
الواحدة

النسبةإجمالي القيمة

95%4751000475.000شركة الرموز لالستثمارات ذ.م.م
5%25100025.000شركة تواجد لالستثمارات ذ.م.م

100%5001000500.000االجمالى
ويقر ال�سركاء بانه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم وانه مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س

خام�سا:  يقر ال�سريك اجلديد بانه اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ومالحقه ويلتزم بجميع الن�سو�س 

 الواردة يف العقد.

 خام�سا: تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي علية دون تعديل.

�ساد�سا: حرر هذا القرار من �ستة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ 

الخري لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة وقد فو�س ال�سركاء ال�ستاذ طالل بن عون القحطاين  يف امتام 

هذه الجراءات وعلية جري التوقيع.

الطرف الول                                                                        الطرف الثاين

شركة الرموز لالستثمارات ذ.م.م                       شركة تواجد لالستثمارات ذ.م.م
التوقيع                                                                          التوقيع 

الطرف املتنازل                                                              الطرف املتنازل

�سركة جولف كابيتال                                                    �سركة جلف ريليتد لال�ستثمارات العقارية

  التوقيع                                                                                   التوقيع

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35643106  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/18هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

 لقد �سبق لالأطراف التالية ا�سمائهم:

1ــ ال�سيد/ على بن ابراهيم عبد اهلل الغميان �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

1041642214 ومهنته / مت�سبب واملقيم يف مدينة الريا�س جوال رقم / 050610030 وي�سار اليه 

يف هذا القرار ب )الطرف الول(.2- ال�سيد/ احمد بن حممد عبد الرحمن الفالح �سعودي اجلن�سية 

مبوجب ال�سجل املدين رقم 1007304304 ومهنته / مهند�س واملقيم يف مدينة الريا�س جوال رقم / 

0540660000 وي�سار اليه يف هذا القرار ب )الطرف الثاين(.3- ال�سيد/ عبد اهلل فهد حممد الف�سام 

�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1046364467 ومهنته / موظف اأهلي واملقيم يف مدينة 

الريا�س جوال رقم / 0505407743 وي�سار اليه يف هذا القرار ب )الطرف الثالث(

4- ال�سيد/ عبد اهلل نا�سر �سليمان بن جمعان �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1043656162 

ومهنته / مت�سبب واملقيم يف مدينة الريا�س جوال رقم / 0503144441 وي�سار اليه يف هذا القرار ب 

)الطرف الرابع(

ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  غميان  اهلل  عبد  ابراهيم  الرحمن  عبد  ال�سيد/   -5

الريا�س  مدينة  يف  واملقيم  اأهلي  موظف   / ومهنته   1041642180 رقم  املدين 

اخلام�س( )الطرف  ب  القرار  هذا  يف  اليه  وي�سار   0500001810  / رقم   جوال 

متهيد:تاأ�سي�س �سركة التمثيل الرائدة للتجارة )ذ.م.م( واملقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010318599 

وتاريخ 1432/11/20هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب العدل بالريا�س بالإدارة العامة لل�سركات 

1432/5/21هـ  بتاريخ  1432هـ  لعام   315 املجلد  من   1832 بالعدد   85 بال�سحيفة  التجارة  بوزارة 

من  ح�سة   12 عدد  عن  التنازل  يف  الف�سام  حممد  فهد  اهلل  عبد  ال�سيد/  الثالث  الطرف  رغب  وحيث 

بن  احمد  ال�سيد/  الثاين  للطرف  فقط  65.000ريال  ومبقابل  ال�سركة  يف  له  مملوكة  ح�سة   25 اإجمايل 

ملكية هذه احل�س�س. الية  والت  التزامات  عليها من  لها من حقوق وما  الفالح مبا  الرحمن   حممد عبد 

ح�سة   13 عدد  عن  التنازل  يف  جمعان  بن  �سليمان  نا�سر  اهلل  عبد  ال�سيد/  الرابع  الطرف  رغب  وحيث 

من اإجمايل 25 ح�سة مملوكة له يف ال�سركة ومبقابل 65.000ريال فقط للطرف الثاين ال�سيد/ احمد بن 

ملكية هذه احل�س�س. الية  والت  التزامات  عليها من  لها من حقوق وما  الفالح مبا  الرحمن   حممد عبد 

وحيث رغب الطرف اخلام�س ال�سيد/ عبد الرحمن ابراهيم عبد اهلل غميان يف التنازل عن عدد 10 ح�سة 

من اإجمايل 25 ح�سة مملوكة له يف ال�سركة ومبقابل 50.000ريال فقط للطرف الثاين ال�سيد/ احمد بن 

حممد عبد الرحمن الفالح مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات والت الية ملكية هذه احل�س�س.

وقد ا�ستويف جميع الطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة 

خمال�سة تامة ونهائية بينهم عن فقط تلك احل�س�س املتنازل عنها وحيث رغب ال�سركاء الذين 

ميلكون 100% من راأ�س مال ال�سركة تعديل املادة )�ساد�سا( اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة لذا فقد قرروا 

بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي:اول: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا 

القرار.ثانيا: تعديل املادة �ساد�سا من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة براأ�س املال لت�سبح على النحو 

التايل:حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ 500.000 خم�سمائة الف ريال مق�سم اىل 500 خم�سمائة ح�سة  

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة 1000ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل:

الن�سبةالقيمة الجماليةقيمة احل�سةعدد احل�س�سا�سم ال�سريك

35%70100070.000على بن ابراهيم عبد اهلل الغميان

48%96100096.000احمد بن حممد عبد الرحمن الفالح

6%12100012.000عبد اهلل فهد حممد الف�سام

6%12100012.000عبد اهلل نا�سر �سليمان بن جمعان

5%10100010.000عبد الرحمن ابراهيم عبد اهلل غميان

100%2001000200.000ح�سةالجمايل

. كاملة  بقيمتها  الوفاء  و�سبق  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  بانه  ال�سركاء   ويقر 

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

رابعا: حرر هذا القرار من عدد )8( ن�سخ ا�سلية ا�ستلم كل �سريك ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ 

الخري لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة لقد تعديل قرار ال�سجل جتاري والتوثيق لدي كاتب العدل وقد 

فو�س ال�سركاء ال�سيد/ احمد بن حممد عبد الرحمن الفالح بطاقة وطنية رقم )1007304304( يف اتخاذ 

الجراءات النظامية الالزمة لإنهاء اجراءات ت�سجيل هذا القرار واملتابعة لدي اجلهات املخت�سة وا�ستالم 

 العقد وال�سجل التجاري والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن وله يف ذلك حق تفوي�س الغري .

ال�سريك الول                                                                   ال�سريك الثاين)املتنازل له(

على بن ابراهيم عبد هللا الغميان                          احمد بن محمد عبد الرحمن الفالح
ال�سم:                                                                                        ال�سم:

التوقيع                                                                                      التوقيع

ال�سريك الثالث)املتنازل عن جزءمن ح�س�سه(           ال�سريك الرابع )املتنازل عن جزءمن ح�س�سه(

عبد هللا فهد محمد الفصام                                    عبد هللا ناصر سليمان بن جمعان
ال�سم:                                                                                 ال�سم:

التوقيع                                                                                التوقيع

ال�سريك اخلام�س )املتنازل عن جزءمن ح�س�سه(

عبد الرحمن ابراهيم عبد هللا غميان
ال�سم:

التوقيع

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35638148  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/17هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

الت�أ�سي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  التج�رية  الرائدة  التمثيل  يف �سركة  ال�سرك�ء  قرار   

املحدودة ــ  2014/2/4م  املوافق  1435/4/4هـ  بت�ريخ 
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املحدودة  ال�شن�عة  قلعة  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بتعديل  ال�ُشرك�ء   قرار 

2014/1/30م املوافق  هـ   1435/3/29 بت�ريخ  �شريك  بدخول 
 لقد �سبق لالأطراف الآتية :

1-ال�سيد  / �سالح بن حمد بن علي ال�سالمة             �سجل مدين رقم 1038036305 ) البكريية  (    

طرف اأ�ل 

2-ال�سيد  / �سليمان بن حممد بن �سليمان القرعا�ي    �سجل مدين رقم  1003674916 ) الريا�س (    

طرف ثاين

3- ال�سيد  / فهد بن عبد اهلل بن علي خليف الهوي�سان  �سجل مدين رقم  1008121830) الريا�س (    

طرف ثالث 

الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحد�دة  ال�سناعة  قلعة  �سركة  لتاأ�سي�س 

التاأ�سي�س  عقد  اإثبات   � هـ   1427/11/17 تاريخ   �  )1010225609( رقم  حتت 

. هـ   1427/9/18 تاريخ   �  1177 بالعدد  بالوزارة  املكلف  العدل  كاتب   لدي 

1- حيث رغب الطرف الأ�ل ال�سيد / �سالح بن حمد بن علي ال�سالمة بالتنازل عن عدد )70( ح�سة � 

قيمتها الأجمالية )70000( ريال �سبعون األف ريال من اأجمايل ح�س�سة البالغة )175( ح�سة اإىل �سركة 

�سهول البيئة لتد�ير املواد الأ�لية ك�سريك جديد يف ال�سركة .

2- حيث رغب الطرف الثاين ال�سيد / �سليمان بن حممد بن �سليمان القرعا�ي بالتنازل عن عدد )70( 

ح�سة � قيمتها الأجمالية )70000( ريال �سبعون األف ريال من اأجمايل ح�س�سة البالغة )175( ح�سة 

اإىل �سركة �سهول البيئة لتد�ير املواد الأ�لية ك�سريك جديد يف ال�سركة .

3- حيث رغب الطرف الثالث ال�سيد / فهد بن عبد اهلل بن علي خليف الهوي�سان بالتنازل عن عدد )70( 

ح�سة � قيمتها الأجمالية )70000( ريال �سبعون األف ريال من اأجمايل ح�س�سة البالغة )175( ح�سة 

اإىل �سركة �سهول البيئة لتد�ير املواد الأ�لية ك�سريك جديد يف ال�سركة .

 �قد �افق الطرف املُتَنازل له على هذا التنازل �اآلت اإليه ملكية جميع احل�س�س املُتَنازل عنها مبا لها 

من حقوق �ما عليها من التزامات .

�قد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقعيهم على هذا القرار مبثابة 

 خُمال�سة تامة �نهائّية فيما بينهم .

� حيث رغب ال�ُسركاء الثالثة الذين ميلكون )525( ح�سة متثل)100 %(من راأ�س املال تعديل مقدمة 

عقد تاأ�سي�س ال�سركة � تعديل املادة )ال�سابعة (اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة � تعديل املادة ) الثالثة ( 

اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة  � تعديل باملادة ) احلادية ع�سر ( اخلا�سة باإدارة ال�سركة ، لذا فقد قرر�ا 

 بالأجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة �فقاً ملا يلي :

اأ�ًل :

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

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

رقم  مدين  �سجل  مبوجب   – اجلن�سية  �سعودي   – ال�سالمة  علي  بن  حمد  بن  �سالح   / 1-ال�سيد  

امليالد  ’ تاريخ  اأهلي  موظف  ’ مهنته:  البكريية  م�سدرها  هـ   1397/3/2 بتاريخ   )1038036305(

1379/1/1 هـ حمل امليالد اخلرب’ يقيم يف مدينة الريا�س              طرف اأ�ل                                                  

– مبوجب �سجل مدين رقم  2-ال�سيد  / �سليمان بن حممد بن �سليمان القرعا�ي– �سعودي اجلن�سية 

امليالد  تاريخ   ’ اأعمال  رجل  مهنته   ’ الريا�س  م�سدرها  هـ   1400/1/21 بتاريخ   )1003674916(

:1381 هـ حمل امليالد القرعاء ’ �يقيم يف مدينة الريا�س      طرف ثاين                               

3-ال�سيد  / فهد بن عبد اهلل بن علي خليف الهوي�سان – �سعودي اجلن�سية – مبوجب �سجل مدين رقم 

)1008121830( بتاريخ 1405/10/12 هـ ’ مهنته : مت�سبب ’ تاريخ امليالد : 1388/9/27 هـ حمل 

امليالد : الزلفي ’ يقيم يف مدينة الريا�س               طرف ثالث                                                

رقم  جتاري  �سجل  حمد�دة  م�سوؤلية  ذات  الأ�لية  املواد  لتد�ير  البيئة  �سهول   / �سركة   -4

تاأ�سي�سها  عقد  املثبت   � الريا�س  الرئي�سي  مركزها   � هـ   1428/5/20 تاريخ   �  )1010234052(

. هـ   1428/05/06  : �تاريخ   )180( رقم  املجلد  من   )863( رقم  العدد  الريا�س  عدل  كاتب   لدي 

 ثالثاً: ُتعّدل املادة )ال�سابعة( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة،�لت�سبح علي النحو الآتي :

: املال   راأ�س 

�سعودي مق�سمة  ريال  األف  ( خم�سمائة � خم�سة � ع�سر�ن   525.000( ال�سركة مببلغ  راأ�سمال  حدد 

النحو  على  ال�ُسركاء  على  توزيعها  مت  ريال  منها)1.000(األف  كل  القيمة  مت�سا�ية  اإىل)525(ح�سة 

التايل: 

الإجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�سا�سم ال�سريك

1- �سالح بن حمد علي 

ال�سالمة 
1051.000105.000

2- �سليمان بن حممد 

�سليمان القرعا�ي
1051.000105.000

3- فهد بن عبد هللا 
1051.000105.000علي خليف الهويشان

4- شركة سهول البيئة 
2101.000210.000لتدوير المواد األولية

525525.000األجمالي

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

رابعاً : تعديل املادة )الثالثة( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �ذلك بتعديل اأغرا�س ال�سركة لت�سبح كالتايل :

الزراعة � ال�سيد 

املناجم � البرت�ل � فر�عهما 

ال�سناعات التحويلية � فر�عها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية 

الكهرباء � الغاز � املاء � فر�عه 

الت�سييد � البناء 

النقل � التخزين � التربيد

خدمات املال � الأعمال � اخلدمات الأخري 

خدمات اجتماعية � جماعية � �سخ�سية 

             التجارة                  

تقنية املعلومات         

الأمن � ال�سالمة

خام�ساً: 

تعديل املادة )احلادية ع�سر( اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح كالتايل :

يعني ال�سركاء مديرًا منهم اأ� من الغري بعقد م�ستقل � يحديد يف العقد �سلطات � �سالحيات املدير بقرار 

لحق � له ال�سالحيات التالية علي �سبيل املثال ل احل�سر :

متثل ال�سركة اأمام جميع اجلهات الر�سمية � غري الر�سمية � امل�سالح احلكومية � اخلا�سة � ال�سركات 

� الأفراد � اأمام جميع املحاكم 

علي اأختالف درجاتهم � اأمام كافة اللجان الق�سائية � جلان الأ�راق التجارية � ديوان املظامل � جلان 

التحكيم � تعيني اخلرباء � املحكمني 

� املحامني � دفع اأتعابهم � عزلهم � اإنهاء ما يلزم ذلك .

اإبرام � توقيع � تنفيذ التفاقيات � العقود لإجناز ال�سفقات � الت�سرفات � اخلدمات � العمال الداخلة 

�سمن اأغرا�س ال�سركة .

الدخول يف املناق�سات � تقدمي العطاءات � املمار�سة � املناف�سة � قبول الرت�سية � رف�سها . 

التعامل ياإ�سم ال�سركة مع كافة البنوك التجارية العاملة باململكة اأ� خارجها ، �ذلك بفتح           احل�سابات 

اجلارية � الإيداع � ال�سحب

 � الإقرتا�س �فق ل�سوابط ال�سرعية � احل�سول علي ال�سمانات البنكية � فتح العتمادات � ب�سكل عام 

اإجراء � اإبرام � اإمتام كافة املعامالت امل�سرفية اأياً كان نوعها .

تعيني املوظفني � العمال � املتعا�نني الالزمني لت�سيري اأعمال ال�سركة � حتديد اخت�سا�ساتهم � اإنهاء 

خدماتهم � �سرف م�ستحقاتهم .

التوقيع علي عقود الوكالت التجارية لتمثيل ال�سركات � املوؤ�س�سات ال�سعودية � الأجنبية .

يف  ال�سارية  النظمة  تقرها  اأخري  مالية  اأ�  جتارية  اأ�راق  اأي  اأ�  الكمبيالت   � ال�سندات  علي  التوقيع 

اململكة بد�ن حد اأق�سي ملبالغها .

املدافعة � املرافعة � الرد � العطاء � الإبراء � الإقرار � ال�سلح � التخال�س � الت�سوية � الإ�سقاط � 

مطالبة املدينني � طلب حجز اأموالهم � فكها .

�سراء �بيع الأرا�سي � العقارات باأ�سم � ل�سالح ال�سركة .

10ـ توكيل الغري يف كل اأ� بع�س ما ذكر .

عزل املدير :

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد م�ستقل د�ن اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر 

اأ� يف �قت غري لئق . 

 �ساد�ساً : 

 ُيقّر ال�سريك اجلديد باأنه قد اّطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة يف العقد .

�سابعاً :

 تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري .

ثامناً :

 �سور هذا القرار من )خم�سة( ُن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الُن�سخ الأخرى 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامّية �قد فو�س ال�ُسركاء ال�سّيد / فهد بن عبد اهلل 

بتاريخ   )1008121830( رقم  مدين  �سجل  – مبوجب  اجلن�سية  – �سعودي  الهوي�سان  خليف  علي  بن 

1405/10/12 هـ / يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع.

الطرف ال�ل                                        الطرف الثاين

 ال�سم:�سالح بن حمد ال�سالمة                      ال�سم:�سليمان بن حممد القرعا�ي

التوقيع:                                              التوقيع:

الطرف الثالث:                                      الطرف الرابع:

ال�سم:فهد بن عبد اهلل الهوي�سان                    ال�سم:�سركة �سهول البيئة لتد�ير املواد الأ�لية

التوقيع :                                             ميثلها ال�سيد : �سليمان بن حممد القرعا�ي                

                                                      التوقيع : 

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35473147  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/4/12هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم
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ADEL 2

االبداع زاوية  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  قرارال�شرك�ء 

2012/1/23م املوافق  1433/2/29هـ  بت�ريخ  حمدودة  م�شوؤلية  ذات 
لقد �سبق  لالطراف التاليه ا�سما�ؤهم 

1- ال�سيد/ �سعد بن عبداهلل حممد القحطاين �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم /1007064551 

)طرف اأ�ل(

2- ال�سيدة/ �ساطرة م�سفر هادي القحطاين  �سعوديه اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم /1007064536 

)طرف ثاين(               

 تاأ�سي�س �سركة زا�ية البداع �سركة ذات م�سوؤلية حمد�دة املقيده بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س 

1432/5/16هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابةالعدل بالريا�س يف  برقم /1010307343 �تاريخ  

حممد  عبداهلل  ال�سيد/�سعد  ال�ل  الطرف  ان  �حيث   1432هـ  لعام   1714 �عدد  رقم/95  ال�سحيفة 

بالبيع  �يرغب  75000ريال  �قيمتها  ال�سركة  ح�س�س  من   %75 مان�سبته  ح�سه   75 ميتلك  القحطاين 

بهذا  الطراف  جميع  قبل  �قد  القحطاين  حممد  عبداهلل  مازن  لل�سيد/  احل�س�س  جميع  عن  �التنازل 

التنازل مبا لهذه احل�س�س من حقوق �ماعليها من التزامات ��افق عليها جميع ال�سركاء �قد ا�ستوفى 

جميع الطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة 

�نهائيا” فيما بينهم .

لذا قرر ال�سركاء تعديل بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء الذين ميلكون )100ح�سه(

ممثله يف 100% من راأ�س املال ال�سركة �فقا ملا يلي :                                  

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

ثانيا:

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

رقم/  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سيه  �سعودي  القحطاين  حممد  عبداهلل  مازن  ال�سيد/ 

اأ�ل(                                                               طرف   ( تبوك  مبدينة  �يقيم  مت�سبب  �مهنته  1404/2/25هـ  بتاريخ  املولود   1007064593

ال�سيدة/ �ساطرة م�سفر هادي القحطاين  �سعوديه اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم /1007064536 

)طرف ثاين(               

ثالثا: تعديل املاده الثانية من عقد التاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�س باأغرا�س ال�سركة �ذلك با�سافة الن�سطة 

التاليه :                                                                                                             1 . الزراعة �ال�سيد 

2.املناجم �البرت�ل �فر�عها 

3. ال�سناعات التحويلية �فر�عها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية

4. الكهرباء �الغاز �املاء �فر�عه . 

5. الت�سييد �البناء .  

6. التجارة .

7.النقل �التخزين �التربيد .

8. خدمات املال �الأعمال �اخلدمات الأخرى .

9. خدمات اجتماعية �جماعية ��سخ�سية . 

10. تقنية املعلومات .   

11. الأمن �ال�سالمة .

 �تزا�ل ال�سركة هذه الن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س .                                   

رابعا« : تعديل املادة  عا�سرا :الفقرة )اأ( من العقدالأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة باأدارة ال�سركة كالتايل: 

يديرال�سركة ال�سيد / مازن بن عبداهلل حممد القحطاين �له كافة ال�سلطات �ال�سالحيات الالزمه لأدارة 

ال�سركة بكامل م�سئولياتها مبايف ذلك توجيه ن�ساطها ���سع اخلطط �ال�سيا�سة العامة الالزمة لتحقيق 

كامل   يف  ذلك  �سبيل  يف  ال�سركة  بعمل  املتعلقة  �الأدارية  املالية  �للوائح  الربامج  �عتماد  اغرا�سها 

ال�سالحيات يف ادارة ال�سركة �ت�سريف امورها ملا يف ذلك �على �سبيل املثال ل احل�سر : متثيل ال�سركة 

بعالقاتها مع الغري داخل اململكة �خارجها يف البيع �ال�سراء �الأفراغ �قبوله �قب�س الثمن �ت�سليم 

املثمن �ال�ستيجار �التاجري �القب�س �البذل �رهن �فكه �تنازل عن كافة احلقوق �الق�سايا �القرار 

�النكار �ال�سفعة �الكفالة �اخراج حجج ال�ستحكام لكافة المالك �طلب تعديل ال�سكوك بحد�دها 

�م�ساحاتها �احلذف �ال�سافة �اقامة الدعا�ي ��سماعها �الرد عليها �متابعتها �ايقافها �سواء كانة 

مرفوعه من ا��سد ال�سركة �فتح احل�سابات التجارية با�سم ال�سركة �با�سم ال�سركات التي ت�سارك فيها 

�سواء من خالل �ال�سحب �اليداع �التحويل �قبول �تظهري ��سحب الكمبيالت �ال�سندات �ال�سيكات 

�ا�ستالم  �تعديلها  �متديدها  الدفع  موؤجلة  ا�  بالطالع  كانت  �سواء  �امل�ستندات  العتمادات  �فتح 

م�ستنداتها �ت�سديد �طلب ا�سدار ال�سمانات �الكفالت امل�سرفية نيابة عن ال�سركة ��سحب اأي �دائع 

ا� تامينات ا� ا�سهم ا� �سندات ا� نقود ا� اية اموال اخرى مودعه با�سم ال�سركة لدى امل�سارف ا� حتال 

ا� تودع حل�سابها م�ستقبال بوا�سطة اأي �سخ�س ا� اأي جهة كانت �التنازل عن العقود �ال�ستحقاقات 

�الر�سده الدائنة اخلا�سة بال�سركة ل�سالح امل�سارف

ال�سهم  ا��سراء  لبيع  بالت�سرف  البنوك  �تعميد  الخرى  اجلهات  اجتاه  ال�سركة  بالتزامات  للوفاء   

كافة  �اجراء  قيمتها  بلغت  �مهما  نوع  اأي  من  املاليه  ال�راق  ا�  الجنبية  النقود  ا�  �ال�سندات 

امل�سارف  مع  عالقاتها  يف  ��سامال  كامال  متثيال  ال�سركة  �متثيل  عليها  �التوقيع  امل�سرفية  املعامالت 

ب�ساأن املعامالت القائمة حاليا ا� التي تقوم م�ستقبال مهما كان نوعها �طبيعتها �منح �سالحية التوقيع 

ال�سركة  خالل  من  فيها  ت�سارك  التي  �ال�سركات  ال�سركة  ح�سابات  على  بالتوقيع  املخولني  لال�سخا�س 

هويات  بيان  مع  تطرعليها  تعديالت  �باية  للبنوك  �ابالغها  تواقيعهم  �درجة  �سالحياتهم  �حتديد 

املفو�سني �جن�سياتهم �تز�يد البنوك بنماذج تواقيعهم ��سورة عن اثبات �سخ�سياتهم �التوقيع على 

م�ستندات �عقود الت�سهيالت بكافة انواعها مع جميع البنوك �رهن اموال ال�سركة نيابة عنها �متثيل 

ال�سركة امام الغري �امام الق�ساء �ت�سريف العمال ب�سكل عام امام الوزارات �املوؤ�س�سات �الهيئات 

�ال�سركات الوطنية �الجنبية �امام الغري د�ن ا�ستثناء �له حق �سراء �قبول الفراغ �الرهن �الفرز 

ا�  فاقد  بدل  ال�سكوك  �ا�سدار  �املباين  العقارات  يف  �امل�ساحات  الطوال  �تعديل  �حتديد  �الق�سمة 

التالف �ا�ستالمها �ت�سليمها �مراجعة اجلهات احلكومية �الهيئات �املوؤ�س�سات �ال�سركات احلكومية 

ال�سجالت  �ا�ستخراج  �ال�سناعة  التجارة  �زارة  مراجعة  �سمنها  �من  ا�ستثناء  د�ن  لها  التابعة 

اململكة  �خارج  داخل  لها  فر�ع  �فتح  �اللغاء  �ال�سطب  �ال�سافة  �جتديدها  �تعديلها  التجارية 

عقود  على  �التوقيع  ال�سركات  تاأ�سي�س  يف  ال�سركاء  عن  نيابة  الن�سطة  �ا�سافة  الرتاخي�س  �ا�سدار 

التاأ�سي�س �البيع �ال�سراء �التنازل �قبول التنازل يف ال�سركات امل�ساركة بها �له حق تعيني �تنحية 

املدراء بال�سركة امل�سار الية من ال�سركة �اعطاء ال�سالحيات ��سحبها �ا�سدار الرتاخي�س لل�سركات 

من قبل اجلهات املخت�سة �الت�سديق عليها �الت�سويت يف انتخابات الغرف التجارية �مراجعة م�سلحة 

اجلمارك �انهاء جميع امل�ستندات �ال�راق الالزمة �امناء ف�سح الب�سايع �ت�سدير الب�سايع �املواد 

مراجعة �زارة العمل �مكاتب العمل �العمال �فتح ملفات �ا�ستالم �ت�سليم رخ�س عمل �التقدمي على 

تا�سريات العمل �جتديدها ا� الغائها مراجعة اجلوازات العامة �ا�سدار �جتديد القامات �اجلوازات 

�ا�سدارتاأ�سريات خر�ج �عودة متعددة �مفردة �خر�ج نهائي �متديد التا�سريات �ا�سدار القامات 

انواع  جميع  �ا�ستخراج  اخلارجية  مراجعة  املكفول  عن  �التنازل  الكفالة  �نقل  �تالف  فاقد  �بدل 

العامل �متثيلنا  للمملكة يف جميع د�ل  العامة  ال�سفارات �القن�سليات �املمثليات  التا�سريات مراجعة 

امامهم �مراجعة ادارة املر�ر �رخ�س ال�سري �ت�سمل جتديدا�ستمارات املركبات �املعدات �ال�سيارات 

املطالبات  �تقدمي  املدنية  �احلقوق  �الع�سكرية  املدنية  ال�سرطة  �مراجعة  ملكيتها  �نقل  �الرخ�س 

�ال�سكا�ي �سد الغري �مراجعة الد�ائر ال�سرعية �الق�ساء �ديوان املظامل �كتابات العدل �متثيلها امام 

الق�ساء �املرافعه �املخا�سمة �املطالبة ��سماع الدعوي �الرد عليها �اقامة البينة �الدفع �العرتا�س 

اأي جهة  عليها �ذلك يف اأي ق�سية تقام من ا� �سد ال�سركة امام اأي حمكمة داخل �خارج اململكة �يف 

�له احلق يف طلب حلف اليمني ��سماعة ال�سلح �التنازل �انهاء كافة الجراءات ال�سرعية �الدارية 

املتعلقة �له حق تطبيق جميع بنود نظام املرافعات ال�سرعية �منها املادة 230 �له حق التوقيع عليها 

�جميع العمال �املراجعات الخرى لدى كل من �زارة الرث�ة املعدنية �البرت�ل ��زارة ال�سكان 

��زارة  �ال�سريبة  �الدخل  الزكاة  �م�سلحة  الوطني  �القت�ساد  املالية  ��زارة  العامة   �ال�سغال 

املياة �الكهرباء ��زارة الداخلية  �الدفاع �الطريان �املوا�سالت �النقل �الطرق �الرئا�سة العامة 

للحر�س الوطني �ديوان املظامل �ديوان املراقبة العامة �هيئة الت�سالت  �تقنية املعلومات �جميع 

فر�عهم �اداراتهم داخل اململكة لمتام الجراءات الالزمة بد�ن ا�ستثناء �مراجعة �سركة الت�سالت 

ال�سعودية  ��سركة موبايلي ��سركة زين �للمدير حق توكيل الغري يف كل  ا� بع�س ماذكر بعالية �سواء 

يجعل   �ان  خطية  تفوي�سات  مبوجب  ا�  العدل   كاتب  لدى  تنظيمها  يجري  �سرعية  �كالت  مبوجب 

للغريحق التوكل كما يكون للمدير حق عزل الوكيل .                                                              

النحو  لت�سبح على  ال�سركه �تعديلها  التاأ�سي�س اخلا�سة مبدة  املاده خام�سا من عقد  خام�سا: تعديل 

التايل : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سون �سنه تبداأ من تاريخ التاأ�سري بال�سجل التجاري �جتدد تلقائيا ملدد 

مماثلة مامل يخطر اأحد ال�سركاء الخر برغبته يف عدم ال�ستمرار �يكون ذلك قبل نهاية املدة ال�سلية اأ� 

املجددة ب�سته ا�سهر على القل بخطاب م�سجل على عنوان ال�سريك الخر .   

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

: حدد راأ�س مال ال�سركة بــ) 100000 (ريال مائة الف ريال مق�سم اىل )100( ح�سة مت�سا�ية القيمة 

قيمة كل ح�سة )1000(ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالتـــي :                                                                                                                      

النسبه االجمالي قيمة الحصة عدد الحصص اسم الشريك

%75 75000 1000 75  مازن عبدهللا محمد
القحطاني

%25 25000 1000 25  شاطرة مسفر هادي
القحطاني

100 100000 100
      . التاأ�سي�س  ال�سركة عند  براأ�سمال  الوفاء  باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم  �مت  ال�سركاء  �يقر 

�سابعا :

 يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد التاأ�سي�س بال�سركه �يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة فيه     

ثامنا :

 تبقى مواد العقد ال�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل ا� تغيري 

تا�سعا: 

الأخرى  �الن�سخ  مبوجبه  للعمل  منه  ن�سخة  طرف  كل  ت�سلم  اأ�سلية  ن�سخ   )  9  ( من  القرار  هذا  حرر 

لتقدميها للجهات املخت�سة لأ�ستكمال الأجراءات النظامية.

 �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / نايف رخي�س ال�سقري يف اأمتام الأجراءات �عليه مت التوقيع .

الطرف ال�ل                                                                       الطرف الثاين                                     

ال�سيد/ مازن عبداهلل حممد القحطاين                  ال�سيدة/ �ساطرة م�سفر هادي القحطاين             

التوقيع:                                                                               التوقيع:                                            

املتنازل :

ال�سيد/ �سعد عبداهلل حممد القحطاين

التوقيع:                              

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35667156  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/24هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

قرار �سرك�ء  بتعديل بع�س بن�د عقد ت�أ�سي�س �سركة  زاوية الإبداع ذات م�س�ؤولية حمدودة

بت�ريخ 1433/2/29هـ امل�افق 2012/1/23م



93 UM AL-QURAالجمعة 5  ذوالحجة  1436 هـ     18  سبتمبر 2015 معقود الشركات

53159ال�سنة 93   العدد 4584   UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

ADEL 2

حمدودة م�سئولية  ذات  للتجارة  ال�سامية  املهباج  �سركة  تاأ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرار 

2013/11/23م املوافق  1435/1/20هـ  بتاريخ  وذلك  �سريك  وخروج  بدخول 
 حيث ان الطراف التالية ا�سمائهم:

1ــ  ال�سيد/ �سعيد بن خمي�س بن �سعيد بوطويل اماراتي اجلن�سية مبوجب جواز �سفر رقم )ع 

 )2107368 

والهوية رقم ) 6-19-4385919-1960-784( ومهنته موظف من مواليد 1960/12/13م ومقيم 

 مبدينة ال�سارقة 

 المارات )طرف اأول(

2- ال�سيد/ حممد بن �سامل بن عبيد با�سرف �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

1032571638 ومهنته مت�سبب من مواليد 1398/6/11هـ ومقيم مبدينة الريا�س �س.ب 

 )250400( الرمز الربيدي 11391 )طرف ثاين(

3- ال�سيد/  ظافر بن احمد حممد الكاليل �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1011628144 

ومهنته تاجر من مواليد 1360هـ ومقيم مبدينة الريا�س �س.ب )15001( الرمز الربيدي 11391 

)طرف ثالث(

التجاري  بال�سجل  واملقيدة  حمدودة  م�سئولية  ذات  للتجارة  ال�سامية  املهباج  �سركة  تاأ�سي�س 

واملثبت  1429/8/12هـ  وتاريخ   1010254943 رقم  حتت  اخلرب  منطقة  الدمام  مبدينة 

لعام   1690 بعدد   327 جلد   10 رقم  ال�سحيفة  يف  العدل  كاتب  ف�سيلة  لدي  تاأ�سي�سها  عقد 

العدل  كاتب  ف�سيلة  لدي  املثبت  الخري  بامللحق  واملعدل  1432/5/12هـ  يف  1432هـ 

. 1433/10/21هـ  بتاريخ  1433هـ  لعام   387 املجلد  من   3874 عدد   85 رقم   بال�سحيفة 

اأ – وحيث تنازل الطرف الول ال�سيد/ �سعيد بن خمي�س بن �سعيد بوطويل عن كامل ح�س�سه يف راأ�س مال 

ال�سركة والبالغة عددها 1200 ح�سة الف ومائتي ح�سة بقيمة ا�سمية ت�ساوي مبلغ وقدرة 120.000 

ال�سيد/  ال�سركة بالبيع اىل  60% �ستني باملائة من راأ�س مال  ريال فقط مائة وع�سرون الف ريال متثل 

نا�سر بن عب الهادي بن مقيم املقيم بعدد 1000 ح�سة متثل 50% من راأ�س مال ال�سركة وال�سيد/ حامد 

 بن حمد بن �سليمان احلميدي بعدد 200 ح�سة متثل ن�سبة 10% ع�سرة باملائة من راأ�س مال ال�سركة .و

ب -  تنازل الطرف الثاين ال�سيد/ حممد بن �سامل بن عبيد با�سرف عن كامل ح�س�سه يف راأ�س مال ال�سركة 

والبالغة عددها 400 ح�سة اربعمائة ح�سة بقيمة ا�سمية ت�ساوي مبلغ وقدرة 40.000 اربعون الف 

�سليمان  بن  حمد  بن  حامد  ال�سيد/  اىل  بالبيع  ال�سركة  مال  راأ�س  من  باملائة  ع�سرين   %20 متثل  ريال 

احلميدي

ج- تنازل الطرف الثالث ال�سيد/ ظافر بن احمد حممد الكاليل عن كامل ح�س�سه يف راأ�س مال ال�سركة 

والبالغة عددها 400 ح�سة اربعمائة ح�سة بقيمة ا�سمية ت�ساوي مبلغ وقدرة 40.000 اربعون الف ريال 

 متثل 20% ع�سرين باملائة من راأ�س مال ال�سركة بالبيع اىل ال�سيد/ حامد بن حمد بن �سليمان احلميدي.

مبا للح�س من حقوق وما عليها من التزامات لت�سبح امللكية بواقع 1000ح�سة الف ح�سة لل�سيد نا�سر 

بن عب الهادي بن مقيم املقيم و 1000 الف ح�سة لل�سيد حامد بن حمد بن �سليمان احلميدي 

وحيث رغب ال�سركاء يف تعديل املواد التالية يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة مبقدمة عقد التاأ�سي�س 

وراأ�س املال وادارة ال�سركة لذلك فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة بالأجماع ووفقا ملا 

 يلي:

 اول: التمهيد: 

 يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار

 ثانيا: تعديل مقدمة العقد ال�سا�سي لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون لل�سركة كما يلي:

الطرف الول: ال�سيد/ نا�سر بن عبد الهادي بن مقيم املقيم �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين 

رقم 104405201 من مواليد 1390/12/15هـ ومقيم مبدينة الريا�س �س.ب )250400( الريا�س 

 )11391( اململكة العربية ال�سعودية )طرف اول(

الطرف الثاين ال�سيد/ حامد بن حمد بن �سليمان احلميدي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين 

رقم 1005357726 من مواليد 1377/7/1هـ ومقيم مبدينة الريا�س �س.ب )250400( الريا�س 

)11391( اململكة العربية ال�سعودية )طرف ثاين(

يلي: كما  التعديل  بعد  �سياغتها  لت�سبح  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  من  ال�سابعة  املادة  تعديل   ثالثا: 

حدد راأ�سمال ال�سركة بــ 200.000 ريال �سعودي مق�سمة اىل 2.000 ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة 

كل منها 100 ريال مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل:

االجماليقيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
1.000100100.000ناصر بن عبد الهادي بن مقيم المقيم

1.000100100.000حامد بن حمد بن سليمان الحميدي
1.000200.000االجمالي

  ويقر ال�سركاء انه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.

رابعا: تعديل املادة احلادية ع�سر من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح �سياغتها 

 بعد التعديل 

على النحو التايل:

ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  اللحام  عدنان  بن  ماهر  بن  عدنان  ال�سيد/  ال�سركة  يدير   – اأ 

اجلن�سية  �سعودي  احلميدي  �سليمان  بن  حمد  بن  حامد  وال�سيد/   1030728354 رقم  املدين 

ما  ال�سالحية  من  ولهما  منفردين  او  جمتمعني   1005357726 رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب 

مع  عالقاتها  يف  ال�سركة  املدير  وميثل  اعمال  من  التاأ�سي�س  لعقد  وفقا  املدير  به  خمول  هو 

ال�سركة. عن  واملدفعة  املرافعة  يف  املحامني  من  الغري  توكيل  حق  وله  الق�ساء  وامام   الغري 

اإخالل  دون  ال�سركة  عقد  يف  املعني  املدير  عزل  لل�سركاء  يجوز   : املدير  عزل   – ب 

لئق غري  وقت  يف  او  مقبول  مربر  بغري  العزل  وقع  اإذا  التعوي�س  يف   بحقه 

 خام�سا: تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي علية دون تعديل او تغيري .

مبوجبها  للعمل  القرار  من  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )5( من  القرار  هذا  حرر  �ساد�سا: 

. النظامية  الجراءات  ل�ستكمال  لإنهاء  املخت�سة  اجلهات  اىل  لتقدميها  الخري   والن�سخ 

واهلل املوفق ,,,,        

الطرف الول املتنازل                                                                  الطرف الثاين املتنازل 

ال�سم: �سعيد بن خمي�س بن �سعيد بوطويل                         ال�سم: حممد بن �سامل بن عبيد با�سرف

ال�سم: بالوكالة /عبالعزيز بن �سليمان بن عبد العزيز الب�سام                  ال�سم: بالوكالة امل�ست�سار/نا�سر بن من�سور الكنعاين

التوقيع                                                                                                التوقيع

                                                               الطرف الثالث املتنازل 

                                            ال�سم: ظافر بن احمد حممد الكاليل

                                                            التوقيع

الطرف الول املتنازل له                                                                      الطرف الثاين املنتازل له

ال�سم: ناصر بن عبد الهادي بن مقيم المقيم           ال�سم: حامد بن حمد بن سليمان الحميدي

التوقيع                                                                                                      التوقيع

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35263217  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/2/27هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

متهيد

لقد �سبق لالأطراف التالية :

1- �سركة تي�سن كروب اوفزوج جي ام بي ات�س , وهي �سركة تاأ�س�ست وفقا لقوانني جمهورية املانيا , 

ومقرها الريئ�سي �سارع برينهاو�سر 45 , 73765 نيوهاوزن , اأملانيا )طرف اأول( 

2- �سركة راين�ستاهل يونيون جي ام بي ات�س وهي �سركة تاأ�س�ست مبوجب قوانني اأملانيا وعنوانها هانز 

غونرث �سوهل �سرتا�سي 1 , 40235 مدينة دوزلدورف , اأملانيا )طرف ثاين( 

الريا�س  التجاري ملدينة  بال�سجل  املقيدة  ال�سعودية املحدودة  للم�ساعد  تاأ�سي�س �سركة تي�سن كروب 

1405/02/17هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س  1010056428 و تاريخ  حتت رقم 

 ,  17/1 اجللد  من   72  ,  71 ال�سحيفة  على  1404/09/19هـ  وتاريخ  1404هـ  لعام   17/37 بالعدد 

وتاريخ  1423هـ  لعام   749 بالعدد  الريا�س  عدل  كاتب  لدى  املثبت  ال�سركاء  قرار  مبوجب  واملعدل 

1423/10/20هـ على ال�سحيفة 81 , 82 من اجللد 105 واملعدل مبوجب قرار ال�سركاء املثبت لدى 

 4 املجلد  151 يف  ال�سحيفة  1425/08/22هـ على  1425وتاريخ  لعام   339 الريا�س عدد  كاتب عدل 

لعام   1865 عدد  لالإ�ستثمار  العامة  بالهيئة  العدل  كاتب  لدى  املثبت  ال�سركاء  قرار  مبوجب  واملعدل 

العامة  الهيئة  من  واملرخ�س   .20 املجلد  يف   72 ال�سحيفة  على  1430/07/07هـ  وتاريخ  1430هـ 

لالإ�ستثمار بالرتخي�س رقم )102030082762-01( تاريخ 1431/05/16هـ.

تي�سن كروب  �سركة  لت�سبح  ا�سمها  قد عدلت  ات�س  بي  ام  اوفزدج جي  تي�سن كروب  �سركة  اأن  وحيث 

اليفيرت )�سي اأي ان اأي( جي ام بي ات�س وحيث �سدرة موافقة الهيئة العامة لالإ�ستثمار باملوافقة على 

1431هـ وذالك باخلطاب  تعديل ال�سم بالرتخي�س رقم) 102030082762-01(وتاريخ 16 / 05/ 

رقم 35671 بتاريخ 1434/03/24هـ لذا قرر جميع ال�سركاء مايلي :

اأول : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزء من هذا القرار. 

ثانيا : تعدل مقدمة العقد التاأ�سي�سي ت�سبح كما يلي : 

1- تي�سن كروب اليفيرت )�سي اأي ان اأي( جي ام بي ات�س , وهي �سركة تاأ�س�ست وفقا لقوانني جمهورية 

املانيا , ومقرها الريئ�سي �سارع برينهاو�سر 45 , 73765 نيوهاوزن , اأملانيا )طرف اأول( 

2- �سركة راين�ستاهل يونيون جي ام بي ات�س وهي �سركة تاأ�س�ست مبوجب قوانني اأملانيا وعنوانها هانز 

غونرث �سوهل �سرتا�سي 1 , 40235 مدينة دوزلدورف , اأملانيا )طرف ثاين( 

ثالثا: يعدل ا�سم �سركة تي�سن كروب اوفزوج جي ام بي ات�س يف العقد التاأ�سي�سي حيثما ورد لي�سبح 

تي�سن كروب اليفيرت )�سي اأي ان اأي( جي ام بي ات�س.

رابعا: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي بدون تعديل .

 , القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى  6 ن�سخ كل طرف ن�سخة من  القرار من   خام�سا : حرر هذا 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الجراءات النظامية . 

وعليه جرى التوقيع : 

تي�سن كروب اليفيرت )�سي اأي ان اأي( جي ام بي ات�س : 

التوقيع : 

ال�سم : حممد عو�س احلربي 

ال�سفة :  وكيل �سرعي

�سركة راين�ستاهل يونيون جي ام بي ات�س 

التوقيع : 

ال�سم : حممدعو�س احلربي

ال�سفة : وكيل �سرعي

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

96عدد2769من  بال�سحيفة  املعنية  وتوقيعهم على ذلك  لدينا بح�سور الطراف  العقد   ملخ�س هذا 

املجلد  29لعام1434  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1434/4/13و�سلى اهلل على نبينا حممد 

اآله و�سحبه و�سلم

للم�ساعد  كروب  تي�سن  �سركة  تاأ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرار 

2012م  /2/9 املوافق  1434هـ   /3/28 بتاريخ  املحدودة  ال�سعودية 



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 5  ذوالحجة  1436 هـ     18  سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4584              اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م54154

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم  :

1 ال�سيد/ احمد يو�سف احمد قرملي  )) طرف اأ�ل ((

2(- ال�سيدة / �سياء ح�سني علي حممود )) طرف ثاين ((

3(- ال�سيد / رائف بن عادل بن ا�سعد قد�ره )) طرف  ثالث ((

بال�سجل  اأملقيده  1401/02/21هـ  حمد�دة  م�سوؤ�لية  ذات  �سركة   ( الر�ائع  عامل  �سركة  تاأ�سي�س( 

يف  بالريا�س  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت   1010035768 برقم  الريا�س  مبدينة  التجاري 

ال�سحيفةهـ 67 عدد 1007 من املجلد  248   لعام 1430هـ 

ال�سركة  يف  ح�س�سه  جميع  عن  التنازل  قرملي  احمد  يو�سف  احمد   / ال�سيد  ال�ل  الطرف  رغب  حيث 

�البالغ عددها خم�سة الف ح�سة          ) 5000ح�سة (بقية اجمالية خم�سون اآلف ريال  )50000ريال 

( اىل الطرف الثاين ال�سيدة/ �سياء ح�سني علي حممود، 

�حيث رغب الطرف الثالث  ال�سيد / رائف بن عادل بن ا�سعد قد�ره التنازل بجزء من ح�سته يف ال�سركة 

�التي متثل خم�سة �ثمانون الف ح�سه ) 85000ح�سة ( اىل الطرف الثاين

 اىل ال�سيدة / �سياء ح�سني علي حممود التي قبلت هذا التنازل �اآلت اإليها ملكية هذه احل�س�س

توقيعهم  �يعترب  حقوقهم  الأطراف  جميع  ا�ستوفى  �قد  التزامات  من  عليها  �ما  حقوق  من  لها  مبا   

علىهذا القرار مبثابة خمال�سة تامة � نهائية فيما بينهم .

�املادة  ال�سركاء  باأ�سماء  �اخلا�سة  لل�سركة  ال�سا�سي  العقد  مقدمة  بتعديل  ال�سركاء  رغب  �حيث    

ال�سابعة �اخلا�سة براأ�س املال .

لذا فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء اللذين میلكون )100000 (

ح�سة �التي متثل 100 %من راأ�س مال ال�سركة �فقا ملا يلي :

اأ�ل :

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

ثانيا :

 تعديل مقدمة العقد �اخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء احلاليني يف ال�سركة هم :-

 1066773621 1- ال�سيدة / �سياء ح�سني علي حممود– �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 

بتاريخ 1426/01/19هـ مهنتها ربة بيت � يقيم  يف الريا�س – �س.ب  78920  الريا�س  – م�سدره 
الريا�س 11652 �تاريخ ميلدها 1384 هـ ) طرف اأ�ل (.

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية   – قد�ره  ا�سعد  بن  عادل  بن  رائف   / ال�سيد   -2

1016086169– م�سدره الريا�س  بتاريخ 1396/07/30هـ  مهنته  مهند�س اأهلي � يقيم  يف الريا�س 

– �س.ب 78920 الريا�س 11652 �تاريخ ميلده 1377 هـ  ) طرف ثاين (
ثالثا :

كالتايل  التعديل  بعد  �سياغتها  لت�سبح  براأ�سمال  اخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  من  ال�سابعة  املادة  تعديل   

:-املادة ال�سابعة :

اآلف   مائة  اإىل  مق�سم  ريال   مليون  ريال(   1000000( مببلغ  ال�سركة   راأ�سمال  :حدد  ال�سركة  راأ�سمال 

ح�سة نقدية مت�سا�ية القيمة قيمة كل ح�سة ) 10 ريال (ع�سرة ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء 

كالآتي :

اإلجمالي لايرعدد الحصص العينيةقيمة الحصة الواحدة لايراالسم

1095000950000 ضياء حسين علي محمود

10500050000 رائف عادل اسعد قدورة

1000001000000اإلجمالي
� يقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س  .

ثالثا : 

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

رابعا :

 حرر هذا القرار من خم�س ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منها للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدمیها 

اإىل اجلهات  املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية اللزمة لذلك �قد فو�س ال�سركاء 

ال�سيد/ عبداهلل حممد القحطاين  يف اإمتام الإجراءات النظامية اللزمة لدى اجلهات  املخت�سة �التوقيع 

نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .

                                       �هلل �يل التوفيق،،،

الطرف الثانيالطرف الثانيالطرف األول

 رائف بن عادل بن اسعد  قدورهضياء حسين علي محمود احمد يوسف احمد قرملي

الطرف الأ�ل                                                  الطرف الثاين                                  الطرف الثالث 

احمد يو�سف احمد قرملي             �سياء ح�سني علي حممود               رائف بن عادل بن ا�سعد قد�ره

:لقد   �بعد  �حده  هلل  احلمد  �ال�سناعة    التجارة  بوزارة  بالعمل  املكلف  العدل  /كاتب  العدل  �زارة 

 92 بال�سحيفة   ذلك  على  �توقيعهم  املعنية   الطراف  بح�سور  لدينا  العقد   هذا   253 املجلد  �سبط 

عدد1591من املجلد  ـــــــ لعام1430  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1430/3/7هـ ��سلى اهلل 

على نبينا حممد اآله ��سحبه ��سلم

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم:

ال�سيد/ حممد بن عبداهلل حممد الفهاد، �سجل مدين رقم 1016569327 طرف اأ�ل.

ال�سيد/ �سليمان بن عبداهلل حممد الفهاد، �سجل مدين رقم 1017400282 طرف ثاين.

ال�سيد/ عبدالعزيز بن عبداهلل حممد الفهاد، �سجل مدين رقم 1063821332 طرف ثالث.

تاأ�سي�س �سركة اأبناء عبداهلل حممد الفهاد املحد�دة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة بريدة حتت رقم 

بالغرفة  املكلف  العدل  تاأ�سي�سها لدى كاتب  1434/10/29هـ �املوثق عقد  )1131049740( �تاريخ 

التجارية �ال�سناعية برقم 341273939 بالعدد 345 �تاريخ 1434/09/20هـ.

يرغب ال�سركاء بتعديل البند )الثاين( من العقد �اخلا�س بـ اأغرا�س ال�سركة �البند )العا�سر( من العقد 

�اخلا�س باإدارة ال�سركة بتعديل لذا قرر ال�سركاء عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء.

�فقاً ملا يلي:

اأ�ًل: 

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

ثانياً: 

تعديل البند )الثاين( من عقد التاأ�سي�س �اخلا�س بـ اأغرا�س ال�سركة لت�سبح �سياغتها على النحو التايل:

اإدارة �اإقامة �ت�سغيل ��سيانة �نظافة م�سانع املياه �امل�سادر �امل�سر�بات الغازية �حمطات التحلية 

�ال�سالت  �ال�سكنية  �العقارية  �ال�سناعية  الزراعية  �امل�ساريع  الوقود  حمطات  بل�ستيك  �م�سانع 

الريا�سية �توزيعها �التجارة بها.

�الأعلف  �املوا�سي  �اللحوم  �الد�اجن  �الأ�سماك  الزراعية  املحا�سيل  يف  �التجزئة  اجلملة  جتارة 

�القرطا�سية �الورق �اللوازم املكتبية �مواد �اأد�ات البناء �الأد�ات ال�سحية �امل�ساعد �الأخ�ساب 

�ت�سديرها  �ا�ستريادها  �الغازية  املعدنية  �املياه  ال�سلمة  اأجهزة  احلريق  �سد  الإنذار  �اأجهزة 

�توزيعها �بيعها بالنقد اأ� التق�سيط.

خدمات ال�سترياد �الت�سدير �الت�سويق للغري.

خدمات ال�سفر �ال�سياحة.

نقل الب�سائع �املياه �املحر�قات على الطرق الربية.

بالنقد  ال�سركة  ل�سالح  �التاأجري  بالبيع  املباين  هذه  �ا�ستثمار  عليها  املباين  �اإقامة  الأرا�سي  �سراء 

اأ�  بالنقد  ال�سركة  ل�سالح  العقارات  �متلك  �سراء   – العقارات  �ت�سويق  �تطوير  اإدارة  �التق�سيط 

التق�سيط.

جتارة اجلملة �التجزئة يف ال�سيارات �املعدات بالنقد �التق�سيط.

ا�ستئجار �ت�سغيل م�سانع املياه �الع�سائر �امل�سر�بات الغازية �حمطات التحلية �م�سانع بل�ستيك 

�توزيعها �التجارة بها.

اأعمال  �سيانة  �مقا�لت  �الزجاج  الأملنيوم  �اأعمال  �ترميم  ��سيانة  نظافة  للمباين  عامة  مقا�لت 

الطرق  اأعمال  �مقا�لت  �امل�سابح  �املنتزهات  احلدائق  �تن�سيق  �سيانة  مقا�لت  �التربيد  التكييف 

ال�سفلتة �الأنفاق �الأر�سفة �اجل�سور �الإنارة.

ثالثاً: 

تعديل البند )العا�سر( من عقد التاأ�سي�س �اخلا�س باإدارة ال�سركة اإىل النحو التايل:

اإدارة ال�سركة يدير ال�سركة ال�سيد/ حممد عبداهلل الفهاد �له يف ذلك جميع ال�سلحيات اللزمة لإدارتها 

�متثيلها يف علقاتها مع الغري �اأمام الق�ساء 

ال�سركة �ال�سحب �الإيداع �التحويل �طلب  با�سم  البنوك  لدى  �له حق فتح فر�ع �فتح احل�سابات 

دفاتر ال�سيكات �حتريرها

 �التوقيع عليها ��سرفها �اإ�سدار ال�سيكات �طلب بطاقات ال�سراف �ا�ستلمها �اإدخال الرقم ال�سري 

ال�سركات  �البنوك  �العقارية  ال�سناعية  ال�سناديق  من  �القرتا�س  امل�سرفية  البيانات  �حتديث 

التمويلية �التقدمي على ال�سمانات 

��سرفها  عنها  تاأ�سريات  �ا�ستخراج  �العمال  املوظفني  �تعيني  الأخرى  بال�سركات  ��سراء  �الإفراج 

�توكيل الغري يف املرافعة �املدافعة عن ال�سركة �توكيل الغري يف بع�س �سلحياته �يكون ذلك بد�ن 

راتب عزل املدير:

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة د�ن اإخلل بحقه بالتعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر 

مقبول اأ� يف �قت غري لئق.

ثالثاً: 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 )5( ن�سخ ا�ستلم ال�سركاء ن�سختني من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى 

لتقدمیها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ عبدالعزيز عبداهلل 

الفهاد يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع.

التوقيعال�سم

حممد عبداهلل الفهاد

�سليمان عبداهلل الفهاد

عبدالعزيز عبداهلل الفهاد

�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 عدد35394735  

من املجلد  ـــــــ لعام1434  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1434/8/29هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

بنود  بع�ض  بتعدیل  الروائع  عامل  ب�شركة  ال�شركاء  قرار 

حمدودة( م�شوؤولية  )ذات  التاأ�شي�ض  عقد 

2009/06/11م املوافق  1430/06/18هـ   بتاریخ 

اأبناء  �شركة  تاأ�شي�ض  عقد  بنود  بع�ض  بتعدیل  ال�شركاء  قرار 

بتاریخ  حمدودة(  م�شئولية  )ذات  الفهاد  حممد  عبداهلل 

2014/01/06م املوافق  1435/03/05هـ 
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ADEL 2

املحدودة  التجاري  لال�ستثمار  الكيميائية  ال�سركة  يف  ال�سركاء  قرار 

 )1( رقم  التعديل  ال�شركة  ت�أ�شي�س  عقد  يف  مــ�دة  تعديل  ملحق 

2014/02/13م املوافق  1435/04/13هـ  اخلمي�س  بت�ريخ 
لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم : 

1-ال�سركة الكيميائية ال�سعودية ـ �سركة م�ساهمة �سعودية �سجل جتاري رقم 1010006161 �عنوان 

)طرف اأ�ل(  مكتبها الرئي�سي امللز ـ �سارع الإح�ساء �س.ب 2665 الريا�س 11461  

رقم  جتاري  �سجل  حمد�دة  م�سئولية  ذات  �سركة  ـ  املحددة  للتجارة  العاملية  ال�سعودية  2-ال�سركة 

1010045276 بتاريخ 1402/9/1هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل �زارة التجارة �ال�سناعة 

الإح�ساء  �سارع  ـ  امللز  عنوانها  1432/3/25هـ  بتاريخ   321 جملد   1051 بالعدد   19 رقم  بال�سحيفة 

)طرف ثاين(  �س.ب 5132 الريا�س 11422      

رقم  التجاري  بال�سجل  مقيدة  املحد�دة  التجاري  للإ�ستثمار  ال�سعودية  الكيميائية  ال�سركة  تاأ�سي�س 

املكلف  العدل  كاتب  لدى  مثبت  تاأ�سي�س  عقد  مبوجب  1429/10/20هـ  �تاريخ   1010257063

يف  1429هـ  لعام   226 رقم  جملد   2199 رقم  عدد   76 رقم  �سحيفة  �ال�سناعة  التجارة  �زارة  لدى 

1429/10/19هـ �حيث يرغب ال�سركاء يف تعديل املادة الثانية اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة ، فقد قرر 

ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد ال�سركة �فقـاً ملا يلي : 

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

ثانياً : املوافقة على تعديل املادة الثانية )اأغرا�س ال�سركة( لت�سبح �سياغتها على النحو التايل : 

» ثانياً : اأغرا�س ال�سركة : تكون اأغرا�س ال�سركة كالتايل :   

1-جتارة اجلملة �التجزئة يف الأد�ية )�سيدليات �خمازن اأد�ية( �املحاليل الطبية �امل�ستح�سرات 

ال�سيدلية �الأد�ات �املعدات �الآلت الطبية �اجلراحية �لوازم امل�ست�سفيات �املراكز الطبية �قطع 

الغيار اخلا�سة بها . 

2-اإدارة �ت�سغيل ال�سيدليات الأهلية �احلكومية . 

3-خدمات تقنية معلومات احلا�سب الآيل . 

4-جتارة اجلملة �التجزئة يف مواد اخلام الأ�لية �الرئي�سية �الكيميائية اخلا�سة بالأد�ية �اأجهزة 

م�سايف النفط �الغاز �م�ستقاته . 

5-جتارة اجلملة �التجزئة يف املواد الغذائية . 

6-جتارة اجلملة �التجزئة يف مواد البناء . 

7-جتارة اجلملة �التجزئة يف املعدات �املاكينات �قطع غيارها . 

8-جتارة اجلملة �التجزئة يف الزيوت �املواد الكيما�ية اخلا�سة بالأجهزة الطبية . 

9-جتارة اجلملة �التجزئة يف العطور �م�ستح�سرات �اأد�ات التجميل . 

10-جتارة اجلملة �التجزئة يف املنظفات �املطهرات ال�سخ�سية �املنزلية �منتجات العناية ال�سخ�سية 

�املنزلية . 11-الوكالت التجارية . 12-�سراء �متلك العقار ل�سالح ال�سركة �مقا�لت عامة للمباين . 

�تزا�ل ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س . 

ثالثاً : تبقى مواد �ن�سو�س عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار �سارية د�ن تعديل . 

رابعاً : حرر هذا القرار من خم�سة )5( اأ�سول، ا�ستلم كل طرف اأ�سل �احد للعمل مبوجبه ، �الأ�سول 

الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية . �لقد فو�س ال�سركاء الدكتور حممد 

بن �سعود البدر اأ� من يفو�سه لإمتام هذه الإجراءات ، �عليه جرى التوقيع . �اهلل �يل التوفيق

ال�سركة الكيميائية ال�سعودية                                      ال�سركة ال�سعودية العاملية للتجارة املحددة

ميثلها :الدكتور حممد بن �سعود البدر                      ميثلها :الدكتور حممد بن �سعود البدر 

�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 عدد35595130  

ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/5/9هـ ��سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله ��سحبه ��سلم

للمحرك�ت  جبيل  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شرك�ء  قرار 

2014/2/4م املوافق  1435/4/4هـ  بت�ريخ  حمدودة(  م�شوؤولية  )ذات 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم : 

1ـ ال�سيد / معي�س بن �سعد�ن العتيبي �سعودي اجلن�سية مبوجب الهوية الوطنية رقم )1001723004( 

طرف اأ�ل  �تاريخ 1382/8/1هـ    

رقم  الوطنية  الهوية  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العتيبي  �سعد�ن  معي�س  بن  فواز   / ال�سيد  2ـ 

طرف ثاين  )1031340761( �تاريخ 1421/12/25هـ    

اإدارة  لدى  �مقيدة  قائمة  حمد�د  م�سوؤ�لية  ذات  �سعودية  �سركة  للمحركات  جبيل  �سركة  تاأ�سي�س 

1432/10/22هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها  ال�سجل التجاري بالريا�س بالرقم )1010316418( �تاريخ 

 35419642 باآخر قرار �سركاء عدد  1398/1/18هـ �املعدل  6 �تاريخ  لدى كاتب عدل اجلبيل برقم 

�تاريخ 1435/4/2هـ �تقع يف مدينة الريا�س �حيث يرغب الطرف الأ�ل ال�سيد / معي�س بن �سعد�ن 

العتيبي بالتنازل عن جميع احل�س�س اململوكة له يف ال�سركة �عددها )139.700( ح�سة بقيمة اإجمالية 

)1.397.000( مليون �ثلثمائة ��سبعة �ت�سعون األفاً ل�سالح �سركة اأ�اب القاب�سة �قد قبل ال�سريك 

املتنازل له هذا التنازل �اآلت اإليه جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق �ما عليها من التزامات 

تامة  خمال�سة  مبثابة  توقيعهم  �يعترب  البع�س  بع�سهم  قبل  حقوقهم  الأطراف  جميع  ا�ستوفى  �قد 

�نهائية ، لذا قرر ال�سركاء بالإجماع على تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة �فقاً ملا يلي : 

اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . ثانياً : تعديل مقدمة عقد ال�سراكة اخلا�سة 

باأ�سماء ال�سركاء بحيث ي�سبح ال�سركاء املالكني لل�سركة هم : 1ـ �سركة اأ�اب القاب�سة �سركة �سعودية 

ذات م�سوؤ�لية حمد�دة قائمة �مقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010025150 �تاريخ 1399/10/28هـ 

�تاريخ   341289351 بالرقم  �ال�سناعة  التجارة  بوزارة  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت 

طرف اأ�ل 02ـ ال�سيد / فواز معي�س بن �سعد�ن العتيبي �سعودي اجلن�سية مبوجب  1434/9/23هـ .  

طرف ثاين  ال�سجل املدين رقم 1031340761 �تاريخ 1421/12/25هـ .   

ثالثاً : تعديل املادة اخلام�سة �اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كالآتي : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ 

)1.400.000( مليون �اأربعمائة األف ريال مق�سمة اإىل )140.000( مائة �اأربعون األف ح�سة قيمة كل 

ح�سة )10( ريال مق�سمة على النحو التايل : 

إجمالي قيمة الحصصقيمة الحصة الواحدةعدد الحصصاسم الشريك
139700101397000 شركة أواب القابضة

300103000 السيد / فواز بن معيض العتيبي
140.000101.400.000 المجموع

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س . 

رابعاً : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي د�ن تعديل .  

ال�سركاء �املواد املتعلقة به  التاأ�سي�س �قرارات  باأنه قد اطلع على عقد  ال�سريك اجلديد  : يقر  خام�ساً 

�يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة يف هذا العقد .حرر هذا القرار من )5( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من 

القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد 

فو�س ال�سركاء املحامي / عبد الرحمن م�سلح م�سلح الر�سيد يف اإمتام الإجراءات �عليه جرى التوقيع . 

الطرف ال�ل / شركة أواب القابضة                    الطرف المتخارج  السيد/ معي�س بن �سعد�ن العتيبي

التوقيع                                                                                                              التوقيع 

 الطرف الثاني  المتخارج  السيد فواز بن معي�س �سعد�ن العتيبي
التوقيع

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35675631  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/25هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

حمدودة( م�شئولية  )ذات  املحدودة  احل�شري  الت�شويق  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�شرك�ء  قرار 

2014/03/23  : املوافق  1435/5/22هـ   : بت�ريخ 
لقد �سبق للطراف التالية ا�سمائهم :

رقم  مدنى  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودى  الع�سكر  العزيز  عبد  حممد  الرحمن  عبد   / ال�سيد   -1

)1068757184(  )الطرف ال�ل (

رقم  مدنى  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودى  احلميدى  احمد  الرحمن  عبد  املجيد  عبد   / ال�سيد   -2

)1078993761( )الطرف الثانى(

التجاري  بال�سجل  املقيدة   حمد�دة(  م�سئولية  )ذات  املحد�دة  احل�سرى  الت�سويق  �سركة  تا�سي�س 

1435/04/16هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى  مبدينة الريا�س حتت الرقم )1010404695( �تاريخ 

ل�سركاء  قررا  فقد  هـ   1435/01/28 بتاريخ  هـ   35129053 رقم  عدد  الريا�س  مبدينة  العدل  كاتب 

الذين ميلكون كامل را�س مال  ال�سركاء  ال�سركة : ل1ا فقد قررا  بتعديل املادة الأ�ىل �اخلا�سة با�سم 

ال�سركة بالجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة �فقا ملا يلى :

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

ثانيا : تعجيل املادة الأ�ىل �اخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح �سياغتها بعد التعديل كالتاىل 

�سركة موعد القهوة )ذات م�سئولية حمد�دة(

ثالثا : تبقى مواد التاأ�سي�س �ملحقة التى مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري 

رابعا :

الخرى  �الن�سخ  مبوجبها  للعمل  منه  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ  �سبع   )7( من  القرار  هذا  حرر   

عبد  نا�سر   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  �قد   . النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

الإجراءات  امتام  يف   )1024117432  ( رقم  مدنى  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودى  العتيق  الرحمن 

�التوقيع نيابة عنهم يف ما يلزم 

الطرف ال�ل                                                                          الطرف الثاتي

عبد الرحمن حممد عبد العزيز الع�سكر                عبد املجيد عبد الرحمن احمد احلميدى

�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 عدد3563800  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/23هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم
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ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

للإت�صاالت  �صدير  بيانات  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  ملخ�س   

حمدودة( م�صئوليه  )ذات  املعلومات  وتقنية 
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
عبد الرحمن عبد هللا 
طرفالرياض40طالب10077658841442/11/11سعوديعبد العزيز الجدعان 

لمياء عبد العزيز عبد 
طرفالرياض29رية بيت10228941721439/5/8سعوديالرحمن البرغش

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة بيانات �سدير لالت�سالت وتقنية املعلومات

  ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

تقنية المعلومات

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 األف  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 
العينية

قيمة االجمالى

10047500475000عبد الرحمن عبد هللا عبد العزيز الجدعان 

100250025000لمياء عبد العزيز عبد الرحمن البرغش

50000500000ــــــــ             االجمالى     

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

لدي 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

عبد الرحمن عبد هللا عبد العزيز 
الرياض10077658841442/11/1140سعوديالجدعان 

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير
عبد الرحمن عبد هللا عبد 

العزيز الجدعان 
يقوم المدير بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وامام القضاء وله حق توكيل 
الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة واناة الغير في اعمال االدارة عند غيابة 

بعد موافقة الشركاء. 

- 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 الرحمن عبد اهلل عبد العزيز اجلدعان

ملياء عبد العزيز عبد الرحمن الربغ�س

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35721750  

ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/6هـ و�سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم

التجارية العزم  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  ملخ�س    

حمدودة( م�صئوليه  ذات   (
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
عبد العزيز عبد الرحمن 

طرفالرياض25طالب10617581631440/3/10سعوديعبد العزيز التويجري

تاريخ السجل السجل التجارياالسم
تاريخ السجل السجل المدنيالمالكالتجاري

المدني
مؤسسة عبد 

المحسن سعود 
الكليبي التجارية

10103627461439/3/18
عبد المحسن 

سعود عبد 
هللا الكليبي

10650847642008/12/30

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة العزم املحدودة التجارية

 ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض
التشييد والبناء

خدمات المال واالعمال والخدمات االخري
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   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   50000  ريال �سعودي   خم�سون األف  ريال

مق�سم اإىل   5000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    10  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
العينية

قيمة االجمالى

عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز 
التويجري

101500015000

مؤسسة عبد المحسن سعود الكليبي 
التجارية

103500035000

5000050000ــــــــ             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 العمرتاريخ االنتهاءالجواز/اإلقامة

اإلقامة
الرياض10650847641440/1/226سعوديعبد المحسن سعود عبد هللا الكليبي

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير
عبد المحسن سعود عبد هللا 

الكليبي
يقوم المدير بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وامام القضاء وله حق توكيل 
الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة وانابة الغير في اعمال االدارة عند غيابة 

بعد موافقة الشركاء.
- 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 عبد الرحمن عبد العزيز التويجري
مؤسسة عبد المحسن سعود الكليبي التجارية

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 عدد35607705  

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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س
ال

1

 ¢Uôa ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 QÉªãà°SÓd ájOƒ©°ùdG

 IOhóëŸG ∂J GÎJ π«gCÉJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG QGôªà°SEÉ`H

 ÊGôª©dG º«¶æàdG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d

 »àfG ¢SG »H …CG  ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG ¢ù«aÒ°S ø°ûµjOhôH äójôc

 “á∏Ø≤e áªgÉ°ùe”  QÉªãà°SÓd ájOƒ©°ùdG ¢Uôa ácô°ûd (01) ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äó≤©fG (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe)

 ácô°ûdG ô≤e ‘ kAÉ°ùe  Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉªàH Ω2015  ƒ«dƒj 08 ≥aGƒŸG `g1436 ¿É°†eQ 21 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj

 ≈∏Y á≤aGƒŸÉH `g1436/09/20  ïjQÉJh (56168) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ÜÉ£N ≈∏Y kAÉæH IóL áæjóe ‘

:»∏j Ée äGQGô≤dG øe á«©ª÷G äòîJGh ,(01) ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG

 øe  É¡æµ“  áÑ°ùæH  äÉcô°ûdG  ‘  ácQÉ°ûŸG”  •É°ûf  áaÉ°VEÉH  ,ácô°ûdG  ¢VGôZCÉH  á°UÉÿGh  (03)  IOÉŸG  πjó©J   -1

.“É¡«∏Y Iô£«°ùdG

 π«gCÉJ ácô°T ∫Ée ¢SCGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLCG , Ω2015/8/9 ≥aGƒŸG `g1436/10/24 óMC’G Ωƒj ‘ ¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 ôFÉ°ùN åëÑd , ÈÿG áæjóÃ `g1426/11/26  ïjQÉJh 2051032059  ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG ∂JG ÎJ

 (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh É¡dÉe ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2015/12/31 ‘ á«¡àæŸGh (Ω2014) á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

.ˆG áÄ«°ûÃ á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKCG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

º°TÉg ìÉàØdGóÑY óª / ¢Sóæ¡ŸG

 º¡FÉª°SCG á«JB’G AÉcô°ûdG ™ªàLCG Ω2013/11/25 : ïjQÉàdG ÚæKC’G Ωƒj ‘ ¬fCG

 øe %67 ∂∏“ »àdGh áaÉ«°†∏d . IÉØ°üdG ácô°T ádÉcƒdÉH …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¬àØ°üH »cQÉ÷G óªMCG π©°ûe /ó«°ùdG  -1

. Iõ«ªàŸG ó∏ÑdG øHG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ

 . ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %33 ∂dÉe ¬àØ°üH ó«ª◊G óÑY ≈Ø£°üe /ó«°ùdG  -2

 ºbQ  áëØ°üdÉH  IóL  ∫óY  ÖJÉc  iód  É¡°ù«°SCÉJ  ó≤Y  ≥KƒŸG  IOhóëŸG  ä’ƒcCÉª∏d  Iõ«ªàŸG  ó∏ÑdG  øHCG  ácô°T  á«Ø°üJ  GhQôb  å«M

 ïjQÉJh 4030144186 ºbQ πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IóL áæjóÃ `g1424/05/28 ïjQÉJh ´/¢T/12 ºbQ ó∏› 50 ºbQ OóY68/67

  : »∏j ÉŸ É≤ah `g1429/04/21 ïjQÉJh 2/5/1707 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh `g1424/06/12

 . QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ kGAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j      : k’hCG

 . ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd kÉ≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµM’ OQh ÉŸ kÉ≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM     :kÉ«fÉK

 ±Gƒf  /ó«°ùdG  á«fƒjóe  ≠∏Ñe  øe  º°üN  ¿CÉ°ûH  äÉ°VhÉØŸG  áaÉc  AGôLEÉH  áaÉ«°†∏d  IÉØ°üdG  ácô°T  ¢†jƒØJ      :kÉãdÉK

 øe º°üN πª©d ácô°ûdG ÚæFGO áaÉc ™e äÉ°VhÉØe AGôLEÉH ó«ª◊G óÑY ≈Ø£°üe /ó«°ùdG ¢†jƒØJh »Lôgƒ÷G

 π°üëàŸG ≠∏ÑŸG »bÉH ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ≠∏ÑŸG π«°üëàd á≤ëà°ùe ÜÉ©JCG …CG ∂dòch ácô°ûdG »æFGód á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG

 äÉ°VhÉØŸÉH ó«ª◊G óÑY ≈Ø£°üe /ó«°ùdG Ωƒ≤j »àdG ácô°ûdG á«fƒjóe OGó°S ó©H »Lôgƒ÷G ±Gƒf /ó«°ùdG øe

 ±Gƒf /ó«°ùdG ≠∏Ñe OGó°S ΩóY ∫ÉM ‘h ∫ÉªYC’G ∂∏J πHÉ≤e ÜÉ©JCÉc ó«ª◊G óÑY ≈Ø£°üe /ó«°ùdG ídÉ°üd É¡H

 . ó«ª◊G óÑY ≈Ø£°üe /ó«°ù∏d ÜÉ©JCÉc áaÉ«°†∏d IÉØ°üdG ácô°ûdG ≈∏Y ΩGõàdEG …CG ÖJÎj ’ »LôgGƒ÷G

 ÖMÉ°U √Gôj Ée Ö°ùM äÓé°ùdG øe É¡Ñ£°T hCG É¡∏≤fh (»Ñeô°T) ájQÉéàdG áeÓ©dG º«∏°ùJ ≈∏Y AÉcô°ûdG á≤aGƒe     :kÉ©HGQ

   . (áaÉ«°†∏d IÉØ°üdG ácô°T) ájQÉéàdG áeÓ©dG

 äÉ«MÓ°üdG  áaÉc  ¬ëæeh  ácô°û∏d  kÉeÉY  kÉ«Ø°üe  1007268632  ájƒ¡dG  ºbQ  (»æjódG  óª  /ó«°ùdG  )Ú©J :kÉ°ùeÉN

 . ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚’ äÉ£∏°ùdGh

 á«Ñ°ûÿG äGQƒµjódGh çÉKCÓd áª≤dG ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG `e 2015/3/3 ≥aGƒŸG ``g 1436/5/12 ïjQÉàH

 QƒeCG ≈a ∫Ghóà∏d ∂dPh `g1416/9/17 ïjQÉàH 4030117393 ºbôdG â– IóL …QÉéàdG πé°ùdG ‘ Ió«≤ŸG IOhóëŸG

 Ω2014/12/31≈a á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ≈àM ácô°ûdG ≈∏Y áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG ôjô≤J h åëHh á«dÉŸG ácô°ûdG

.∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh

 ™e ácô°ûdG  ∫ÉªYG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉHh ∫hGóàdG  ó©H AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe 180  IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG ¿ƒjódG ójó°ùàH AÉcô°ûdG ΩGõàdGh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd É¡d ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J

.ˆG AÉ°T ¿G 2015 ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG á«fGõ«e ‘ ‹ÉŸG ºYódG

                             »éjôÿG ËôµdGóÑY ˆGóÑY ÜÉgƒdGóÑY                               á«Hô©dG Qhò÷G áYƒª› ácô°T                     

 IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »gh .áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d ÊGôª©dG º«¶æàdG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/2/1 ïjQÉàH ¬fEG

:ºgh `g1421/9/1 ïjQÉJh ,(2050037340) ºbQ â–,ΩÉeódG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH »°ù«FôdG Égõcôe ó«≤e

.(1007818071) ºbQ Êóe πé°Sh ,á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ,ôgGõdG Éæ¡e óªMCG øÁCG /ó«°ùdG -1

.(1134069721) ºbQ Êóe πé°Sh ,á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ,ôgGõdG óªMCG øÁCG óªMCG /ó«°ùdG -2

.(1144925508) ºbQ Êóe πé°Sh ,á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ,ôgGõdG óªMCG øÁCG ∞°Sƒj /ó«°ùdG -3

 øe (215,214) ÚJOÉŸG  ΩÉµME’ kÉ≤ÑWh »°SÉ°SC’G  É¡eÉ¶f hCG  ácô°ûdG  ó≤Y πjó©àd  IQô≤ŸG •hô°ûdGh ´É°VhCÓd  kÉ≤ah

:»∏j Ée ≈∏Y ¥ÉØJE’G ” ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f

 äÉeGõàdGh Ωƒ°üN øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤Mh äGOƒLƒe øe É¡dÉe πeÉµH á›óæŸG ácô°ûdG ÉgQÉÑàYÉH ácô°ûdG êÉeófEG :’hCG

 πé°ùdÉH  »°ù«FôdG  Égõcôe  ó«≤e  ,IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  »gh  ,IOhóëŸG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ™ªŒ  ácô°T  ‘

 ¢ü°üMh êÉeófE’G  ó≤©H ÚÑŸG ácô°ûdG  áeP º««≤àd  kÉ≤ah ∂dPh á›GódG  ácô°ûdG  ÉgQÉÑàYÉH ,ΩÉeódG  áæjóÃ …QÉéàdG

.∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ º¡°ü°üM Ö°ùæH AÉcô°ûdG ÚH ácô°û∏d á›GódG ácô°ûdG ‘ É¡d á°ü°üîŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 πé°ùe ÜÉ£îH êÉeófE’G Gƒ°VQÉ©j ¿CG QGô≤dG Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©°ùJ ∫ÓN ≥◊G ácô°ûdG »æFGód ¿ƒµj:kÉ«fÉK

.ácô°ûdG ¤EG

.äÓjó©J øe É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ó≤Y ≈∏Y CGô£j ÉŸ IQô≤ŸG ô¡°ûdG ¥ô£H QGô≤dG Gòg ô¡°ûj :kÉãdÉK

,,,¥ÉØJE’G ” ¬«∏Yh

............................................:™«bƒàdG                      ôgGõdG Éæ¡e óªMCG øÁCG :º°SC’G -1                 

............................................:™«bƒàdG                    ôgGõdG óªMCG øÁCG óªMCG :º°SC’G -2                 

............................................:™«bƒàdG                  ôgGõdG óªMCG øÁCG ∞°Sƒj :º°SC’G -3                 

IOhó á«dhDƒ°ùe äGP   ájOƒ©°ùdG ¢ù«aÒ°S ø°ûµjOhôH äójôc »àfG ¢SG »H …CG :ácô°T

.ΩÉeódG áæjóÃ Ω2002 ƒ«dƒj 22 ≥aGƒŸG `g1423 ∫hC’G iOÉªL 12 ïjQÉJh 2050040881 ºbQ …QÉŒ πé°S

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ΩÉµMCG ≈∏Y GAÉæH

 ≈∏Y º¡àbOÉ°üeh Ω2014/8/26 ïjQÉàH AÉcô°ûdG ´ÉªàLEG ó©H ∂dPh . É¡à«Ø°üJ AÉ¡àfEG IQƒcòŸG ácô°ûdG »Ø°üe ø∏©j

.»Ø°üŸG ôjô≤Jh á«Ø°üà∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G

 ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤j Éªc Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjO áaÉc OGó°S ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤jh

 πé°ùdG Ö£°ûd á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SE’ ∂dPh ΩGó≤à°SE’G Öàµe √ÉŒ ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL ´É°VhCG ájƒ°ùJ ”

.ΩÉeódG áæjóÃ (2050040881) ºbQ IQÉéàdG IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G iód ácô°ûdÉH ¢UÉÿG …QÉéàdG

 ∂dPh ácô°ûdG ≈∏Y Ò¨∏d äÉeGõàdEG hCG ¿ƒjO øe ô¡¶j ób Ée OGó°ùH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©J óbh

.á°UÉÿG º¡dGƒeCG øe

ácô°ûdG »Ø°üe

»ë∏£dG ∫ƒÑ≤e øH óª øH ∞jÉf

 Iõ«ªàŸG ó∏ÑdG øHG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG ä’ƒcCÉª∏d

 äGQƒµjódGh çÉKCÓd áª≤dG ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG á«Ñ°ûÿG

 16  :  00  áYÉ°ùdG  ΩÉ“ ‘ äó≤Y »àdGh  ájOÉ©dG  ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G ´ÉªàLG  èFÉàf  øjQÉe  ƒ«cƒW AÉ‰E’G  ácô°T  ø∏©J

 áæjóÃ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW , á«fhÉ©àdG êGôHCG , »eÓYE’G ∫hGóJ õcôe ‘ Ω2015/08/04 ≥aGƒŸG `g1436/10/19 ïjQÉàH

 : ‹ÉàdÉc á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y âjƒ°üàdG èFÉàf âfÉc å«M ¢VÉjôdG

 : ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG ≥jôW øY ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH IQGOEG ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG : ’hCG

 . ∫ÉjQ 450,000,000 ¤EG ∫ÉjQ 200,000,000 øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR `1

 . 125% ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG áÑ°ùf `2

 . º¡°S 45,000,000 IOÉjõdG ó©H º¡°SC’G OóY , º¡°S 20,000,000 IOÉjõdG πÑb º¡°SC’G OóY `3

 . º¡°S 25,000,000 áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY `4

 . ∫ÉjQ 250,000,000 áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW ≥jôW øY ºàJ ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG `5

 . º¡°S πµd ™HQh óMGh ≥M QGó°UEG ºàj `6

 . ∫ÉjQ 10 á«ª°S’G º¡°ùdG áª«b á∏eÉ°T ∫ÉjQ 10 ìô£dG ô©°S ¿ƒµj `7

 á«dÉŸG  ¥GQhCÓd  ´GójE’G  õcôe  iód  ácô°ûdG  äÓé°ùH  Ú∏é°ùŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  º¡°SCG  á«≤MCG  ¿ƒµJ  `8

 . ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH (∫hGóJ)

 ôjƒ£Jh ÉeÉ¶f Üƒ∏£ŸG »eÉ¶ædG »WÉ«àM’Gh á«dÉŸG IAÓŸG ¢ûeÉg ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ™aQ øe ácô°ûdG ±ó¡J `9

 . ácô°ûdG ∫ÉªYCG

 .∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG : É«fÉK

.∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG : ÉãdÉK

øjQÉe ƒ«cƒW AÉ‰E’G ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

Ω 2015 / 8 / 18 ≥aGƒŸG `g 1436 / 11 / 3 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ¬fG 

-: ºgh ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SÉH IOhóëŸG ä’hÉ≤ŸGh äÉª«ª°üà∏d ájô°ü©dG IóëàŸG ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG QGôb 

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH óª øH Oƒ©°S øH Ö©àe ÒeC’G –  1

Oƒ©°S ∫BG π°ü«a øH õjõ©dG óÑY øH π°ü«a øH ó¡a ÒeC’G –  2

Oƒª ìƒàØdG ƒHCG øªMôdG óÑY ó«dh / ¢Sóæ¡ŸG –  3

  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  IOhóëŸG  ä’hÉ≤ŸGh  äÉª«ª°üà∏d  ájô°ü©dG  IóëàŸG  ácô°ûdÉH  AÉcô°ûdG  ™ªàLEG

`g 1434 / 12/ 30 ájÉ¡f ≈àM áªcGÎŸG ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd IóL áæjóÃ `g1427 /6 / 7 ïjQÉJh 4030162714

 QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh ∫ÉjQ 1,193,783 äRhÉŒ »àdG

 ô¡¶J ±ƒ°Sh `g 1435 ΩÉY ìÉHQCG ‘ Iô°ûÑe äGô°TDƒe ó©H Éª«°S ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG

. á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf

∫hC’G ∂jô°ûdG

  Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH óª øH Oƒ©°S øH Ö©àe : ÒeC’G

ÊÉãdG ∂jô°ûdG

Oƒ©°S ∫BG π°ü«a øH õjõ©dGóÑY øH π°ü«a øH ó¡a :ÒeC’G

ådÉãdG ∂jô°ûdG

Oƒª ìƒàØdG ƒHCG øªMôdG óÑY ó«dh

 äÉª«ª°üà∏d ájô°ü©dG IóëàŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H  IOhóëŸG ä’hÉ≤ŸGh

∫hC’G ±ô£dG

»cQÉ÷G óªMCG π©°ûe : º°SC’G

 : ™«bƒàdG

 : ïjQÉàdG

ÊÉãdG ±ô£dG

ó«ª◊G óÑY ≈Ø£°üe : º°SC’G

 : ™«bƒàdG

 : ïjQÉàdG
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س
93ال UM AL-QURA 1

 äGQÉeE’G  ádhO  ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ºbôH Ió«≤e á«°†b ‘ `g1431 ΩÉ©d (262) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCG IóëàŸG á«Hô©dG

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh á°†HÉ≤dG OGDƒa ˆGóÑY / ácô°T º°SÉH 30/438

 (2050005007) ºbQ …QÉŒ πé°S á°†HÉ≤dG OGDƒa ˆGóÑY ácô°T /OQƒà°ùŸG áfGOEG (  k’hCG

 .»côª÷G Öjô¡àdG áÁôL ‘ ´hô°ûdÉH - kkÉ«HÉ«Z ` ΩÉeódÉH `g1397/7/23 ‘

 ¿ÉØdCG  (2613) √Qóbh ≠∏Ñe á«côª÷G Ωƒ°SôdG »∏ãe ∫OÉ©j Ée OQƒà°ùŸG Ëô¨J ( kÉ«fÉK

 ¿ƒØ∏J ¿ƒJôc (35) ÉgOóYh Ió∏≤ŸG áYÉ°†ÑdG IQOÉ°üe ™e ∫ÉjQ ô°ûY áKÓKh áFÉªà°Sh

. OQƒà°ùŸG á≤Øf ≈∏Y É¡aÓJEGh ‹õæe

 ô°ûædG ≥jôW øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ÉgÉ°übCG  Ióe  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ø©£dG  ≥M  ¬dh  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘

 ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG

. ≥aƒŸG ˆGh .ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb

 äGQÉeE’G  ádhO  ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ºbôH Ió«≤e á«°†b ‘ `g1432 ΩÉ©d (182) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCG IóëàŸG á«Hô©dG

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh Qƒ£©∏d …Oƒ©°ùdG ™æ°üŸG / ácô°T º°SÉH 31/97

 …Oƒ©°ùdG  ™æ°üŸG  ácô°T  /ôjóe  º°SÉb  ó«©°S  óª  Oƒª  /OQƒà°ùŸG  áfGOEG  :  k’hCG

 ‘  (4030061641)  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  IOhóëŸG  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©∏d

 Öjô¡àdG  áÁôL  ‘  ´hô°ûdÉH  kÉjQƒ°†M  `  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  √óéH  `g1409/1/18

.»côª÷G

 ≠∏Ñe á«dÉ°SQEÓd á«côª÷G Ωƒ°SôdG »∏ãe ∫OÉ©J á«dÉªLEG á«côªL áeGô¨H ¬eGõdEG : kÉ«fÉK

 IQOÉ°üe   ™e  ∫ÉjQ  ¿ƒ©°ùJh  ¬©HQCGh  ¬FÉeh  ∞dCG  ¿hô°ûYh  áKÓK  (23194)  √Qóbh

.áZQÉa Ö∏Y ¿ƒJôc (311000)OóY ¬ØdÉîŸCG ±Éæ°UC’G

 ô°ûædG ≥jôW øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ÉgÉ°übCG  Ióe  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ø©£dG  ≥M  ¬dh  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘

 ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG

. ≥aƒŸG ˆGh .ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb

 ºbQ »côª÷G ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

/º°SEÉH Ió«≤ŸG äÉ≤dG á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/7/7 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (139)

 ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG  ádÉëŸGh -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- ÖdÉWƒHCG  »∏Y ≈«ëj »∏Y

 `g1432/3/20  ïjQÉJh 3236/2/6/27  ∞∏µŸG/∫Gƒ£dÉH  Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh

 á«ªµd »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z - á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- ÖdÉWƒHCG »∏Y ≈«ëj »∏Y /áfGOEG

.ΩGôL ƒ∏«c áFÉª©Ñ°S“700” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG

 á«fÉªK “8^400” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG

. ∫ÉjQ áFÉª©HQCGh ±’BG

 áFÉª©Ñ°S“700”  ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe

.ΩGôL ƒ∏«c

 ¿ƒ∏dG Ω2011 πjOƒe  …ôeÉc ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY

.ájOƒ©°ùdG  QGó°UEG “3105 ¿ ¢U Ü ” áMƒ∏dG ºbQ »°†a

 QGô≤dG  ¬¨«∏ÑJ  Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG

 GPEGh ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/8/9  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (159)  ºbQ  »côª÷G

 “11754”  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  “¿ƒàÑ«d  …É°T”  á«dÉ°SQEG  á«°†b

 …OGóM  óª  …OÉg  óªMCG  á°ù°SDƒŸ  IóFÉ©dGh  `g1431/5/19  ïjQÉJh

 ájƒ¡dÉH -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- …OGóM óª …OÉg óªMCG /É¡ÑMÉ°üd IQÉéà∏d

 “5907012819”  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  “1051243051”  ºbQ  á«æWƒdG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/2/13 ïjQÉJh

 ÖMÉ°U  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  …OGóM  óª  …OÉg  óªMCG/áfGOEG-:k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d …OGóM óª …OÉg óªMCG/á°ù°SDƒe

 á«dÉ°SQE’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  øe  á«Ø©e  É¡fƒc  É¡ë°ùa  ÈàîŸG  õéj  ⁄  »àdG  áØdÉîŸG

 ∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh ¿ÉæKGh áFÉ‰ÉªKh ±’BG á°ùªN“5^882/10” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe

.äÓ∏g ô°ûYh

 ±ô°üàŸG áØdÉîŸG á«dÉ°SQE’G áª«≤d ádOÉ©e áeGô¨H OQƒà°ùŸG Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áFÉ‰ÉªKh ∞dCG ¿ƒ°ùªNh á«fÉªK “58^821” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc É¡H

 kÉ≤ah OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿hô°ûYh óMGhh

 ¿ƒà°Sh  á©HQCG “64^703/10”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h “kÉ«fÉK”  ÚJô≤Ø∏d

.äÓ∏g ô°ûYh ∫ÉjQ áKÓKh áFÉª©Ñ°Sh ∞dCG

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/8/8  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (157)  ºbQ  »côª÷G

 -á«°ùæ÷G …ô°üe- OQR Oƒª óª AÓY/º°SEÉH Ió«≤ŸG ¢û«°û◊G á«°†b

 ºbQ çô◊ÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1434/10/26 ïjQÉJh 19586/3/28

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  …ô°üe-  OQR  Oƒª  óª  AÓY  /áfGOEG-1

.¢û«°û◊G äÉÑf øe ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒà°S“60” ¬fRh ÉŸ »côª÷G

 ¬fRh ≠dÉÑdGh á«°†≤dG  √òg ‘ •ƒÑ°†ŸG ¢û«°û◊G äÉÑf á«ªc IQOÉ°üe-2

.  ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒà°S“60”
 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe ¢û«°û◊G ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-3

∫ÉjQ  áFÉª°ùªNh  ∞dCG  ¿ƒ©HQCGh  áà°S “46^500”
 πjOƒe ’Qƒc ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG“7988 `g Ω Ü” á`Mƒ∏dG ºbQ —Éa ¥QRCG ¿ƒ∏dG Ω2012

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 »côª÷G ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 á«dÉ°SQEG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/8/10  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (161)  ºbQ

 `g1430/4/2  ïjQÉJh “8081”  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  “»©«ÑW  π°ùY”
 …OÉg ˆGóÑY ∫ƒÑ≤e /É¡ÑMÉ°üd IQÉéà∏d »ÑjRCG  ˆGóÑY ∫ƒÑ≤e á°ù°SDƒŸ IóFÉ©dGh

 …QÉŒ πé°S “1048263204” ºbQ á«æWƒdG ájƒ¡dÉH -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S-»ÑjRCG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/3/19 ïjQÉJh “5907012947” ºbQ

 ÖMÉ°U  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  »ÑjRCG  …OÉg  ˆGóÑY  ∫ƒÑ≤e  /áfGOEG-:k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d »ÑjRCG ˆGóÑY ∫ƒÑ≤e/á°ù°SDƒe

 á«dÉ°SQE’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  øe  á«Ø©e  É¡fƒc  É¡ë°ùa  ÈàîŸG  õéj  ⁄  »àdG  áØdÉîŸG

 ∫ÉjQ  ¿ƒ©Ñ°Sh  áKÓKh  áFÉª©°ùJh  ±’BG  á©HQCG “4^973/20“√QGó≤e  kÉ¨∏Ñe

.á∏∏g ¿hô°ûYh

 É¡H ±ô°üàŸG áØdÉîŸG á«dÉ°SQE’G  áª«≤d  ádOÉ©e áeGô¨H OQƒà°ùŸG Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áFÉª©Ñ°Sh  ∞dCG  ¿ƒ©HQCGh  á©°ùJ  “49^732”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  IQOÉ°üe  ∫óÑc

 kÉ≤ah  OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿ƒKÓKh  ¿ÉæKGh

 ∞dCG ¿ƒ°ùªNh á©HQCG “54^705/20” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h “kÉ«fÉK” ÚJô≤Ø∏d

.á∏∏g ¿hô°ûYh ∫ÉjQ á°ùªNh áFÉª©Ñ°Sh

 ¬¨«∏ÑJ  Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/8/6 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (153) ºbQ »côª÷G

 äÉfÉ«H  ÖLƒÃ  IOQƒà°ùe  âfÉc  “AÉæMh  º°ùª°S  âjR”  äÉ«dÉ°SQEG  çÓK  OóY

 ïjQÉJh  “14001“ºbQh  `g1431/4/16  ïjQÉJh“8240“ºbQ  OGÒà°S’G

/á°ù°SDƒŸ IóFÉ©dGh `g1431/6/13  ïjQÉJh “14088“ºbQh `g1431/6/12

 ±GƒY  ˆGóÑY  óª  ÖÑ°ûe  É¡ÑMÉ°üd  IQÉéà∏d  …óªM  ˆGóÑY  óª  ÖÑ°ûe

 …QÉŒ πé°Sh “1083114148” ºbQ Êóe πé°S -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- …óªM

-:»∏j  Ée  QGô≤dG  øª°†J  óbh  `g1430/5/25  ïjQÉJh “5911013244”

 ÖMÉ°U -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- …óªM ±GƒY ˆGóÑY óª ÖÑ°ûe/áfGOEG-:k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d …óªM ˆGóÑY óª ÖÑ°ûe á°ù°SDƒe

 áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G áª«b øe %10 ¬àÑ°ùf Ée πã“ á«côªL áeGô¨H ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 á«fÉªKh  áFÉª©Ñ°Sh  ±’BG  áKÓK  “3^768/50”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  á«°†≤dG  π

. á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e É¡fƒc á∏∏g ¿ƒ°ùªNh ∫ÉjQ ¿ƒà°Sh

 IQOÉ°üe ∫óÑc áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G áª«≤d ádOÉ©e áeGô¨H OQƒà°ùŸG Ëô¨J-:kÉãdÉK

 ∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh á°ùªNh áFÉªà°Sh ∞dCG ¿ƒKÓKh á©Ñ°S “37^685” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe

 ⁄ »àdG  áØdÉîŸG  äÉ«dÉ°SQE’G  øY OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d

 “41^453/50” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe k“ÉãdÉK h kÉ«fÉK” ÚJô≤Ø∏d kÉ≤ah É¡ë°ùa ÈàîŸG õéj

.á∏∏g ¿ƒ°ùªNh ∫ÉjQ ¿ƒ°ùªNh áKÓKh áFÉª©HQCGh ∞dCG ¿ƒ©HQCGh óMGh

 ¬¨«∏ÑJ  Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg  ô°ûf  ïjQÉJ  øe  Éeƒj  ÚKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ¢VGÎY’G  ¬d  ≥ëjh  Gòg

 .PÉØædG  ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG  íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/7/8 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (141) ºbQ »côª÷G

 -á«°ùæ÷G  »æÁ-π«∏÷GóÑY  óª  »∏Y/º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b

 áHƒÿÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1429/8/2 ïjQÉJh 8280/3/28

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  -  á«°ùæ÷G »æÁ-π«∏÷GóÑY óª »∏Y /áfGOEG

 ƒ∏«c ¿ƒ°ùªNh áFÉª©HQCG“450” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G

.ΩGôL

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG

.  ∫ÉjQ  áFÉª©HQCGh  ±’BG  á°ùªN “5^400”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒ°ùªNh  áFÉª©HQCG“450”
 ¢ùªL  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY

 QGó°UEG “138 ∑ h h ” áMƒ∏dG ºbQ »°†a ¿ƒ∏dG Ω2007 πjOƒe ƒgÉJ

.ájOƒ©°ùdG

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G  ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

 ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/7/11 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (145) ºbQ »côª÷G

-á«°ùæ÷G QÉ‰É«e- »∏Y Qó«M »∏Y óª º«∏°S/º°SEÉH Ió«≤ŸG äÉ≤dG á«°†b

 ºbQ áHƒÿÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1432/1/5 ïjQÉJh 201/3/28

 kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  QÉ‰É«e-»∏Y  Qó«M  »∏Y  óª  º«∏°S  /áfGOEG-1

 óMGhh  ¿ÉàFÉe“231”  ¬fRh  ≠dÉÑdG  äÉ≤dG  á«ªµd  »côª÷G  Öjô¡àdÉH

.ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒKÓKh

 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-2

. ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh ¿ÉæKEGh áFÉª©Ñ°Sh  ¿ÉØdCG “2^772”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒKÓKh  óMGhh  ¿ÉàFÉe“231”
 ¢ùµ∏jÉg  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY-4

 QGó°UEG “3374 Ω O CG” á`Mƒ∏dG ºbQ ¢†«HCG ¿ƒ∏dG Ω2009 πjOƒe ÚJQÉªZ

 á¡L ¤EG IQhõe “1193 Ω ì CG” ºbôdG äGP äÉMƒ∏dG º«∏°ùJh ájOƒ©°ùdG

.á°üàîŸG

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G  ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG  `g1436/8/7  ïjQÉJh `g1436  ΩÉ©d  (155) ºbQ »côª÷G

 “15158”  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  “¿ƒë£e  Qó°Sh  AÉæM”  á«dÉ°SQEG

 IQÉéà∏d  ÚàY  »∏Y  √óÑY  ø°ùM  á°ù°SDƒŸ  IóFÉ©dGh  `g1431/6/26  ïjQÉJh

 ºbQ  á«æWƒdG  ájƒ¡dÉH  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  ÚàY  »∏Y  √óÑY  ø°ùM  /É¡ÑMÉ°üd

 `g1431/6/22 ïjQÉJh “5907014535” ºbQ …QÉŒ πé°S “1005103641”
-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh

 /á°ù°SDƒe  ÖMÉ°U  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  ÚàY  »∏Y  √óÑY  ø°ùM  /áfGOEG-:k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d ÚàY »∏Y √óÑY ø°ùM

 á«dÉ°SQE’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 kÉ¨∏Ñe  á«côª÷G Ωƒ°SôdG  øe  á«Ø©e  É¡fƒc  É¡ë°ùa  ÈàîŸG  õéj  ⁄ »àdG  áØdÉîŸG

 ∫ÉjQ  ¿ƒ©HQCGh  á©Ñ°Sh  áFÉªKÓKh  ∞dCG  ¿hô°ûYh  á©HQCG “24^347/90“√QGó≤e

.á∏∏g ¿ƒ©°ùJh

 É¡H  ±ô°üàŸG  áØdÉîŸG  á«dÉ°SQE’G  áª«≤d  ádOÉ©e  áeGô¨H  OQƒà°ùŸG  Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áFÉª©HQCGh ∞dCG ¿ƒ©HQCGh áKÓKh ¿ÉàFÉe“243^479” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc

 ÚJô≤Ø∏d kÉ≤ah OQƒà°ùŸG ¬H Üƒ∏£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh á©°ùJh

 ∞dCG ¿ƒà°Sh  á©Ñ°Sh  ¿ÉàFÉe “267^826/90”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h “kÉ«fÉK”
. á∏∏g ¿ƒ©°ùJh ∫ÉjQ ¿hô°ûYh áà°Sh áFÉ‰ÉªKh

 QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG  `g1436/8/2  ïjQÉJh `g1436  ΩÉ©d  (149) ºbQ »côª÷G

 ∫ƒ¡› -á«°ùæ÷G »æÁ-ÊÉª∏°ùe  ˆGóÑY óª ø°ùM/IRƒëH ¢VƒÑ≤ŸG  äÉ≤dG

 ºbQ áHƒÿÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh ájƒ¡dG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/7/7 ïjQÉJh 8813/6/28

 »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z -á«°ùæ÷G »æÁ- ÊÉª∏°ùe ˆGóÑY óª ø°ùM /áfGOEG

 øe ΩGôL ¿hô°ûYh á°ùªNh ƒ∏«c ¿ƒ©Ñ°Sh óMGhh áFÉªKÓK “371^25” ¬fRh ÉŸ

 .äÉ≤dG äÉÑf

 “371^25”  ¬fRh  ≠dÉÑdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe

.ΩGôL ¿hô°ûYh á°ùªNh ƒ∏«c ¿ƒ©Ñ°Sh óMGhh áFÉªKÓK

 “4^455”  √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG  ∂dP áª«≤d  ádOÉ©e á«côªL ¬eGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG

. ∫ÉjQ ¿ƒ©HQCGh á°ùªNh áFÉª©HQCGh ±’BG á©HQCG

 âædÉL  »°û«Hƒ°ùà«e  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY

 ájOƒ©°ùdG  QGó°UEG  “8300  ì  ¢S  CG  ”  áMƒ∏dG  ºbQ  ¥QRCG  ¿ƒ∏dG  Ω2007  πjOƒe

.á°üàîŸG á¡÷G ¤EG IQhõe “7300 ì ¢S CG” ºbôdG äGP äÉMƒ∏dG º«∏°ùJh

 QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh
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 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/6/16 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (123) ºbQ »côª÷G ÉgQGôb

 ÜƒÑ  √óÑY  ˆGóÑY/º°SEÉH  Ió«≤ŸGh  äÉ≤dG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG

 ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -  á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-…OGóM

 ïjQÉJh  22330/3/28ºbQ  áHƒÿÉH  Ohó◊G  ¢SôM  ´É£b  óFÉb

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1432/12/18

 -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  …OGóM  ÜƒÑ  √óÑY  ˆGóÑY/áfGOEG-1

 óMGh  “51”  ¬fRh ≠dÉÑdG  äÉ≤dG  á«ªµd »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉjQƒ°†M

  .ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒ°ùªNh

 ¬fRh ≠dÉÑdGh á«°†≤dG √òg ‘ •ƒÑ°†ŸG äÉ≤dG äÉÑf á«ªc IQOÉ°üe-2

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒ°ùªNh  óMGh “51”
 kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-3

.∫ÉjQ ô°ûY ÉæKGh áFÉªà°S“612” √QGó≤e

 πjOƒe ¿ƒdÉ°U ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “8356 ¢U CG Ü” á`Mƒ∏dG ºbQ è«H ¿ƒ∏dG 1985

 Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ïjQÉJ  øe  Éeƒj  ÚKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ¢VGÎY’G  ¬d  ≥ëjh  Gòg

 É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG ÖLGh

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/6/5  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (120)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

 øªMôdGóÑY  Ú°ùM  ó«dh/º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG

 ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-…ô¡°ûdG

 ïjQÉJh  8105/3/28  ºbQ  áHƒÿÉH  Ohó◊G  ¢SôM  ´É£b  óFÉb

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/6/22

 -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-…ô¡°ûdG  øªMôdGóÑY  Ú°ùM  ó«dh/áfGOEG-1

 áFÉªKÓK“324”  ¬fRh ≠dÉÑdG  äÉ≤dG  á«ªµd  »côª÷G Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z

.ΩGôL ƒ∏«c ¿hô°ûYh á©HQCGh

 kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

. ∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh á«fÉªKh áFÉ‰ÉªKh ±’BG áKÓK “3^888” √QGó≤e

 ¬fRh ≠dÉÑdGh á«°†≤dG √òg ‘ •ƒÑ°†ŸG äÉ≤dG äÉÑf á«ªc IQOÉ°üe-3

.ΩGôL ƒ∏«c  ¿hô°ûYh  á©HQCGh  áFÉªKÓK“324”
 »æ°U ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg ‘ π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe ΩóY-4

 QGó°UEG  “9293  ´  Q  CG”  á`Mƒ∏dG  ºbQ  ¢†«HCG  ¿ƒ∏dG  Ω2008  πjOƒe

.ájOƒ©°ùdG

 Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ïjQÉJ  øe  Éeƒj  ÚKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ¢VGÎY’G  ¬d  ≥ëjh  Gòg

 É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG ÖLGh

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/6/17  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (126)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

-¢TƒHôL ø°ùM …OÉg óª/º°SEÉH Ió«≤ŸGh äÉ≤dG á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG

 ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S

 óbh `g1432/5/14 ïjQÉJh 8290/3/28ºbQ áHƒÿÉH Ohó◊G ¢SôM

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J

 kÉjQƒ°†M  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S  -  ¢TƒHôL  ø°ùM  …OÉg  óª/áfGOEG-1

 ¿ÉæKGh  áFÉ‰ÉªK  “882”  ¬fRh  ≠dÉÑdG  äÉ≤dG  á«ªµd  »côª÷G  Öjô¡àdÉH

  .ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒfÉªKh

 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-2

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒfÉªKh  ¿ÉæKGh  áFÉ‰ÉªK “882”
 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-3

.∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh á©HQCGh áFÉª°ùªNh ±’BG  ô°ûY“10^584”
 πjOƒe  ¿ƒdÉ°U  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “3094 Ω `g CG” á`Mƒ∏dG ºbQ è«H ¿ƒ∏dG 1994

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y QOÉ°üdG  `g1436/6/4  ïjQÉJh `g1436  ΩÉ©d  (119) ºbQ »côª÷G

 ïjQÉJh “27294”  ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ “AÉæM”  á«dÉ°SQEG  á«°†b

 ájQÉéàdG √ÈZƒHCG ójGR √óÑY ∞°Sƒj á°ù°SDƒŸ IóFÉ©dGh `g1434/11/18

 Êóe  πé°S  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-√ÈZƒHCG  ójGR  √óÑY  ∞°Sƒj  /É¡ÑMÉ°üd

 ïjQÉJh  “5903022889”  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  “1098370370”
-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1434/7/22

 ÖMÉ°U -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- √ÈZƒHCG  ójGR √óÑY ∞°Sƒj /áfGOEG-1

 Öjô¡àdÉH  kÉjQƒ°†M  ájQÉéàdG  √ÈZƒHCG  ójGR  √óÑY  ∞°Sƒj  á°ù°SDƒe

.»côª÷G

 á«dÉ°SQE’G  áª«b  øe  %10  ¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-2

 á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e É¡fƒc É¡ë°ùa ÈàîŸG õéj ⁄ »àdG áØdÉîŸG

 ∫ÉjQ  ¿ƒ°ùªNh  áFÉª©°ùJh  ±’BG  á«fÉªK  “8^950/80”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe

.á∏∏g ¿ƒfÉªKh

 É¡H ±ô°üàŸG áØdÉîŸG á«dÉ°SQE’G áª«≤d ádOÉ©e áeGô¨H OQƒà°ùŸG Ëô¨J-3

 áFÉª°ùªNh ∞dCG ¿ƒfÉªKh á©°ùJ “89^508” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc

 ÚJô≤Ø∏d  kÉ≤ah  OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ≠∏ÑŸG  ‹ÉªLEG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  á«fÉªKh

 ∞dCG  ¿ƒ©°ùJh  á«fÉªK  “98^458/80”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  “kÉãdÉK  h  kÉ«fÉK”
.á∏∏g ¿ƒfÉªKh ∫ÉjQ ¿ƒ°ùªNh á«fÉªKh áFÉª©HQCGh

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/4/21  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (75)  ºbQ  »côª÷G

 -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S-…RGõg ø°ùM óªMCG π«YÉª°SEG/º°SEÉH Ió«≤ŸG äÉ≤dG á«°†b

 ºbQ áHƒÿÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG  ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/7/1 ïjQÉJh 8578/3/28

 kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-…RGõg  ø°ùM  óªMCG  π«YÉª°SEG  /áfGOEG-1

 ƒ∏«c ¿ƒKÓKh áFÉªà°S“630” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G Öjô¡àdÉH

.ΩGôL

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

. ∫ÉjQ ¿ƒà°Sh áFÉª°ùªNh  ±’BG  á©Ñ°S “7^560”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒKÓKh  áFÉªà°S“630”
 »æ°U ¿É°ù«f ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “116 ∑ CG O” á`Mƒ∏dG ºbQ ¢†«HCG ¿ƒ∏dG Ω1994 πjOƒe

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/4/20  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (73)  ºbQ  »côª÷G

 -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- ÊGôgõdG óª ¿É©ªL QóæH/º°SEÉH Ió«≤ŸG äÉ≤dG á«°†b

 ºbQ ÜGõ©ŸÉH Ohó◊G ¢SôM õcôe óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1431/12/24 ïjQÉJh 5486

 kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  ÊGôgõdG  óª  ¿É©ªL  QóæH  /áfGOEG-1

 ƒ∏«c ¿hô°ûYh áFÉªKÓK“320” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G Öjô¡àdÉH

.ΩGôL

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

.  ∫ÉjQ  ¿ƒ©HQCGh  áFÉ‰ÉªKh  ∞dCG  áKÓK “3^840”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL ƒ∏«c ¿hô°ûYh  áFÉªKÓK“320”
 πjOƒe »æ°U ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “3014 CG Ü Ü” á`Mƒ∏dG ºbQ »°†a ¿ƒ∏dG Ω2010

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/6/3  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (115)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

 ΩGõ◊G  ô°UÉf  ΩGõM  »∏Y/º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG

 ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-

 óbh `g1431/1/22 ïjQÉJh 884/3/28 ºbQ áHƒÿÉH Ohó◊G ¢SôM

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J

 Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- ΩGõ◊G ô°UÉf ΩGõM »∏Y /áfGOEG-1

.ΩGôL ƒ∏«c áFÉ‰ÉªK“800” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G

 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-2

.  ∫ÉjQ  áFÉªà°Sh  ±’BG  á©°ùJ “9^600”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  áFÉ‰ÉªK“800”
 πjOƒe OQƒcCG Gófƒg ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “904 ¥ O ∫ ” áMƒ∏dG ºbQ »°UÉ°UQ ¿ƒ∏dG Ω2004

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/6/2  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (111)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

-í«£a ∫BG Ò¡L …ó¡e …OÉg/º°SEÉH Ió«≤ŸGh äÉ≤dG á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG

 ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S

 `g1432/5/26  ïjQÉJh 6986/2/5/27  ºbQ ∫Gƒ£dÉH Ohó◊G ¢SôM

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh

 kÉjQƒ°†M -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S - í«£a ∫BG  Ò¡L …ó¡e …OÉg/áfGOEG-1

 áKÓKh  áFÉe  “183”  ¬fRh  ≠dÉÑdG  äÉ≤dG  á«ªµd  »côª÷G  Öjô¡àdÉH

  .ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒfÉªKh

 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-2

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒfÉªKh  áKÓKh  áFÉe “183”
 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-3

.∫ÉjQ  ¿ƒ©°ùJh  áà°Sh  áFÉeh  ¿ÉØdCG“2^196”
 ’Qƒc  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe-4

 QGó°UEG “3586  O  Ü  CG”  áMƒ∏dG  ºbQ  ¢†«HCG  ¿ƒ∏dG  Ω2009  ºbQ  πjOƒe

 á¡÷G ¤EG IQhõe “1135 Ω O CG” ºbôdG äGP äÉMƒ∏dG º«∏°ùJh ájOƒ©°ùdG

.á°üàîŸG

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/7/2  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (133)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

 »eÉ«dG  »∏Y  Ú°ùM  óªMCG/IRƒëH  ¢VƒÑ≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG

 ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-

 `g1431/9/11  ïjQÉJh  10792/6/28  ºbQ  áHƒÿÉH  Ohó◊G  ¢SôM

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh

 kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  »eÉ«dG  »∏Y  Ú°ùM  óªMCG  /áfGOEG-1

 ∞°üfh  ΩGôL ƒ∏«c óMGhh áFÉe “101^5” ¬fRh ÉŸ »côª÷G Öjô¡àdÉH

 .äÉ≤dG äÉÑf øe ΩGôL ƒ∏«µdG

 ¬fRh  ≠dÉÑdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-2

. ΩGôL ƒ∏«µdG ∞°üfh  ΩGôL ƒ∏«c óMGhh  áFÉe “101^5”
 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-3

. ∫ÉjQ ô°ûY á«fÉªKh ¿ÉàFÉeh  ∞dCG “1^218”
 ¿É°ù«f  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY-4

 QGó°UEG “7948 ´ G Ü ” áMƒ∏dG ºbQ ¢†«HCG ¿ƒ∏dG Ω2010 πjOƒe Éª«àdCG

.ájOƒ©°ùdG

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G  ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/4/22  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (76)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

 Ö«W  óª  ¿ÉN  ógÉ›  /º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG

 ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  ÊÉà°ùcÉH-

  `g1431/6/19  ïjQÉJh  12082/6/27  ºbQ  ∫Gƒ£dÉH  Ohó◊G  ¢SôM

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh

 Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z -á«°ùæ÷G ÊÉà°ùcÉH-Ö«W óª ¿ÉN ógÉ› /áfGOEG-1

.ΩGôL ƒ∏«c á«fÉªKh áFÉe“108” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G

 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-2

. ∫ÉjQ   ¿ƒ©°ùJh  áà°Sh  ¿ÉàFÉeh  ±’BG “1^296”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  á«fÉªKh  áFÉe“108”
 …ôeÉc  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY-4

 QGó°UEG  “3973  G  ´  CG  ”  áMƒ∏dG  ºbQ  »°UÉ°UQ  ¿ƒ∏dG  Ω2009  πjOƒe

.ájOƒ©°ùdG

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G  ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG
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 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/5/5 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (97) ºbQ »côª÷G

 ádÉëŸGh  -á«°ùæ÷G  »æÁ-  »∏Y  ó«©°S  Ú°ùM  ôgÉe/º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG

 ºbQ  ∞∏µŸG/çô◊ÉH  Ohó◊G  ¢SôM  ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1434/1/21 ïjQÉJh 1412/3/28

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  »æÁ-  »∏Y  ó«©°S  Ú°ùM  ôgÉe  /áfGOEG-1

.ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒ°ùªNh áFÉª°ùªN“550” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

.  ∫ÉjQ  áFÉªà°Sh  ±’BG  áà°S “6^600”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒ°ùªNh  áFÉª°ùªN“550”
 Gófƒg  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY-4

 QGó°UEG “6305  CG  ¢S Ü”  á`Mƒ∏dG ºbQ ¢†«HCG  ¿ƒ∏dG Ω2011  πjOƒe OQƒcCG

.ájOƒ©°ùdG

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/4/28  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (83)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

 º«æZ º«Môd GóÑY ¿É©ªL óªMG/º°SEÉH Ió«≤ŸG äÉ≤dG á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG

 óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S-…óeÉ¨dG

 óbh `g1432/1/6 ïjQÉJh 324/2/6/27 ∫Gƒ£dÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J

 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S-…óeÉ¨dG º«æZ º«Môd GóÑY ¿É©ªL óªMG /áfGOEG-1

 áFÉªKÓK“3^000” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z -

.ΩGôL ƒ∏«c

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

. ∫ÉjQ ±’BG ¿ƒKÓK h áà°S “36^000”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  ∞dG  áKÓK“3^000”
  øcƒj ¢ùªL ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

 QGó°UEG  “189   ´  ì  …  ”  áMƒ∏dG  ºbQ  —Éa  »æH  ¿ƒ∏dG  Ω2007  πjOƒe

 á¡÷G  ‹EG  IQhõe“7233  h  O  G”  ºbôdG  äGP  äÉMƒ∏dG  º«∏°ùJh  ájOƒ©°ùdG

.á°üàîŸG

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/5/13  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (106)  ºbQ  »côª÷G

 “7635”  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  ”  »©«ÑW  π°ùY  ”  á«dÉ°SQEG  á«°†b

 »ÑjRCG  …OÉg  ˆGóÑY  ∫ƒÑ≤e  á°ù°SDƒŸ  IóFÉ©dGh  `g1430/3/28  ïjQÉJh

 ájƒ¡dÉH -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- »ÑjRCG  …OÉg ˆGóÑY ∫ƒÑ≤e /É¡ÑMÉ°üd IQÉéà∏d

 “5907012947”  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  “1048263204”  ºbQ  á«æWƒdG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/3/19ïjQÉJh

 ÖMÉ°U  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  »ÑjRCG  …OÉg  ˆGóÑY  ∫ƒÑ≤e  /áfGOEG-: k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d »ÑjRCG …OÉg ˆGóÑY ∫ƒÑ≤e/á°ù°SDƒe

 á«dÉ°SQE’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 kÉ¨∏Ñe á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e É¡fƒc É¡ë°ùa ÈàîŸG õéj ⁄ »àdG áØdÉîŸG

. ∫ÉjQ ¿ƒ©HQCGh á©HQCGh áFÉeh ¿ÉØdCG “2^144“√QGó≤e

 ±ô°üàŸG  áØdÉîŸG  á«dÉ°SQE’G  áª«≤d  ádOÉ©e  áeGô¨H  OQƒà°ùŸG  Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áFÉª©HQCGh ∞dCG  ¿hô°ûYh óMGh “21^440”  √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc É¡H

 ÚJô≤Ø∏d  kÉ≤ah  OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿ƒ©HQCGh

 áFÉª°ùªNh  ∞dCG  ¿hô°ûYh  áKÓK “23^584”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h “kÉ«fÉK”
.∫ÉjQ ¿ƒfÉªKh á©HQCGh

 ¬¨«∏ÑJ  Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π áaô©e ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄ ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg  ô°ûf  ïjQÉJ  øe  Éeƒj  ÚKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ¢VGÎY’G  ¬d  ≥ëjh  Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/5/14  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (108)  ºbQ  »côª÷G

 “18648”  ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  “»©«ÑW  π°ùY”  á«dÉ°SQEG  á«°†b

 IQÉéà∏d …óªM ≈«ëj óª ˆGóÑY á°ù°SDƒŸ IóFÉ©dGh `g1432/7/5 ïjQÉJh

 ájƒ¡dÉH  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  …óªM  AGô°U  ≈«ëj  óª  ˆGóÑY  /É¡ÑMÉ°üd

 ïjQÉJh “5907015399” ºbQ …QÉŒ πé°S “1050781572” ºbQ á«æWƒdG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1432/3/4

 ÖMÉ°U -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- …óªM AGô°U ≈«ëj óª ˆGóÑY /áfGOEG-: k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d …óªM ≈«ëj óª ˆGóÑY /á°ù°SDƒe

 ±Éæ°UC’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 kÉ¨∏Ñe á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e É¡fƒc É¡ë°ùa ÈàîŸG õéj ⁄ »àdG áØdÉîŸG

. á∏∏g ¿ƒfÉªKh ∫ÉjQ ¿ƒ©HQCGh áFÉ‰ÉªKh ±’BG áà°S “6^840/80“√QGó≤e

 ±ô°üàŸG  áØdÉîŸG  ±Éæ°UC’G  áª«≤d  ádOÉ©e  áeGô¨H  OQƒà°ùŸG  Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áFÉª©HQCGh  ∞dCG  ¿ƒà°Sh  á«fÉªK “68^408”  √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  IQOÉ°üe  ∫óÑc  É¡H

 ÚJô≤Ø∏d  kÉ≤ah  OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  á«fÉªKh

 ¿ÉàFÉeh ∞dCG ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªN “75^248/80” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h “kÉ«fÉK”
.á∏∏g ¿ƒfÉªKh ∫ÉjQ ¿ƒ©HQCGh á«fÉªKh

 ¬¨«∏ÑJ  Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π áaô©e ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄ ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg  ô°ûf  ïjQÉJ  øe  Éeƒj  ÚKÓK  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ¢VGÎY’G  ¬d  ≥ëjh  Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/4/26 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (78) ºbQ »côª÷G

 -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- óª AÉ£Y QÉà°ùdGóÑY QÉØ¨dGóÑY/º°SEÉH Ió«≤ŸG  äÉ≤dG

 ºbQ  ∫Gƒ£dÉH  Ohó◊G  ¢SôM  ´É£b  óFÉb  ÜÉ£N  ÖLƒÃ  ∑ôª÷G  ¤EG  ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1432/6/27 ïjQÉJh 313/2/6/27

 kÉ«HÉ«Z -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- óª AÉ£Y QÉà°ùdGóÑY QÉØ¨dGóÑY /áfGOEG-1

 á°ùªNh  áFÉªKÓK“345”  ¬fRh  ≠dÉÑdG  äÉ≤dG  á«ªµd  »côª÷G  Öjô¡àdÉH

.ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒ©HQCGh

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

.  ∫ÉjQ  ¿ƒ©HQCGh  áFÉeh  ±’BG  á©HQCG “4^140”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒ©HQCGh á°ùªNh  áFÉªKÓK“345”
 πjOƒe ’Qƒc ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “8305 CG ¿ CG” á`Mƒ∏dG ºbQ ¢†«HCG ¿ƒ∏dG Ω2009

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/4/30  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (89)  ºbQ  »côª÷G

 -á«°ùæ÷G  ÊÉà°ùcÉH-  »LÉM  ±QÉY  óª/º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b

 ºbQ ∫Gƒ£dÉH Ohó◊G ¢SôM ´É£b óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1431/11/29 ïjQÉJh 20828/2/6/27

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  ÊÉà°ùcÉH-  »LÉM  ±QÉY  óª  /áfGOEG-1

 ƒ∏«c ¿ƒKÓKh á©Ñ°Sh áFÉª©HQCG“437” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G

.ΩGôL

 √QGó≤e  kÉ¨∏Ñe  äÉ≤dG  ∂dP  áª«≤d  ádOÉ©e  á«côªL  áeGô¨H  QƒcòŸG  ΩGõdEG-2

.  ∫ÉjQ  ¿ƒ©HQCGh  á©HQCGh  ¿ÉàFÉeh  ±’BG  á°ùªN “5^244”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL  ƒ∏«c  ¿ƒKÓKh  á©Ñ°Sh  áFÉª©HQCG“437”
 πjOƒe ¢SôHÉc ´ƒf IQÉ«°ùdG á«°†≤dG √òg ‘ π≤ædG á£°SGh IQOÉ°üe ΩóY-4

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG “2827 CG ¢S CG ” áMƒ∏dG ºbQ »°UÉ°UQ ¿ƒ∏dG Ω2009

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ≈∏Y QOÉ°üdG `g1435/11/20 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (221) ºbQ »côª÷G

 •ƒÑ°†ŸG  -á«°ùæ÷G  »æÁ-  óª  »∏Y  ó«©°S  Qóæµ°SG/≥FÉ°ùdG  á«°†b

 óMGh “1” OóYh ™HQ QÉ«Y …QÉf ¢Só°ùe  ô°ûY ÉæKEG “12” OóY ≈∏Y ¬JRƒëH

 ∫Gƒ£dG  ∑ôªL  òØæe  ≥jôW  øY  ¬ehób  AÉæKCG  ∞°üf  QÉ«Y  IRGôN  ¢Só°ùe

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1433/11/24 ïjQÉàH

 ´hô°ûdÉH kÉjQƒ°†M-á«°ùæ÷G »æÁ- óª »∏Y ó«©°S Qóæµ°SG /áfGOEG-1

 .»côª÷G Öjô¡àdG ‘

 ¬JRƒëH â£Ñ°V »àdG äÉWƒÑ°†ŸG áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H ¬eGõdEG-2

. ∫ÉjQ ∞dCG ¿hô°ûY “20^000” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe

 ‘  á∏ãªàŸG  á«°†≤dG  √òg  ‘  QƒcòŸG  IRƒM  äÉWƒÑ°†ŸG  IQOÉ°üe-3

 ƒHCG ¢Só°ùe óMGh “1” OóYh ™HQ QÉ«Y ¢Só°ùe ô°ûY ÉæKEG “12” OóY

.∞°üf ádÉ

 QQƒ∏Ñ°ùcCG  OQƒa  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe-4

 QGó°UEG  (1493  Ü  CG  CG)  áMƒ∏dG  ºbQ  Ω1996  ™æ°üdG  áæ°S  ô°†NCG  ¿ƒ∏dG

.ájOƒ©°ùdG

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 QOÉ°üdG  `g1436/5/12  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (103)  ºbQ  »côª÷G

 ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  ”  »©«ÑW  π°ùY”  á«dÉ°SQEG  á«°†b  ≈∏Y

 ≈«ëj óª ˆGóÑY á°ù°SDƒŸ IóFÉ©dGh `g1432/6/9  ïjQÉJh “15590”
 …Oƒ©°S-  …óªM  AGô°U  ≈«ëj  óª  ˆGóÑY  /É¡ÑMÉ°üd  IQÉéà∏d  …óªM

 ºbQ  …QÉŒ  πé°S  “1050781572”  ºbQ  á«æWƒdG  ájƒ¡dÉH  -á«°ùæ÷G

-:»∏j  Ée  QGô≤dG  øª°†J  óbh  `g1432/3/4  ïjQÉJh “5907015399”
 -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  …óªM  AGô°U  ≈«ëj  óª  ˆGóÑY  /áfGOEG-: k’hCG

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  IQÉéà∏d  …óªM  ≈«ëj  óª  ˆGóÑY  /á°ù°SDƒe  ÖMÉ°U

.»côª÷G

 á«dÉ°SQE’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 kÉ¨∏Ñe á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e É¡fƒc É¡ë°ùa ÈàîŸG õéj ⁄ »àdG áØdÉîŸG

.á∏∏g ¿ƒKÓKh ∫ÉjQ ô°ûY á©Ñ°Sh áFÉª°ùªNh ¿ÉØdCG “2^517/30“√QGó≤e

 ±ô°üàŸG áØdÉîŸG á«dÉ°SQE’G áª«≤d ádOÉ©e áeGô¨H OQƒà°ùŸG Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áFÉeh ∞dCG  ¿hô°ûYh á°ùªN “25^173”  √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc É¡H

 kÉ≤ah  OQƒà°ùŸG  ¬H  Üƒ∏£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿ƒ©Ñ°Sh  áKÓKh

 ¿hô°ûYh á©Ñ°S “27^690/30” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h “kÉ«fÉK” ÚJô≤Ø∏d

. á∏∏g ¿ƒKÓKh ∫ÉjQ ¿ƒ©°ùJh áFÉªà°Sh ∞dCG

 ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG

 Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

 .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G

. ≥aƒŸG ˆGh

 »côª÷G ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 á«dÉ°SQEG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG  `g1436/5/4  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (95)  ºbQ

 `g1430/6/6 ïjQÉJh “14644” ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ ” ¿ƒë£e AÉæM”
 »∏Y ¿’ƒ°U »∏Y/É¡ÑMÉ°üd IQÉéà∏d  »ÑjRCG  »∏Y ¿’ƒ°U »∏Y á°ù°SDƒŸ IóFÉ©dGh

 …QÉŒ πé°S “1017617273” ºbQ á«æWƒdG ájƒ¡dÉH -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- »ÑjRCG

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1430/6/2 ïjQÉJh “5907013268” ºbQ

 »∏Y/á°ù°SDƒe ÖMÉ°U -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S- »ÑjRCG »∏Y ¿’ƒ°U »∏Y /áfGOEG-: k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z IQÉéà∏d »ÑjRCG »∏Y ¿’ƒ°U

 ±Éæ°UC’G  áª«b  øe  %10¬àÑ°ùf  Ée  πã“  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 kÉ¨∏Ñe  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  øe  á«Ø©e  É¡fƒc  É¡ë°ùa  ÈàîŸG  õéj  ⁄  »àdG  áØdÉîŸG

 ∫ÉjQ  ¿ƒà°Sh á°ùªNh áFÉª©°ùJh ∞dCG  ¿hô°ûYh á©HQCG “24^965/60““√QGó≤e

.á∏∏g ¿ƒà°Sh

 ∫óÑc É¡H ±ô°üàŸG áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G áª«≤d ádOÉ©e áeGô¨H OQƒà°ùŸG Ëô¨J-:kÉãdÉK

 áà°Sh áFÉªà°Sh ∞dCG ¿ƒ©HQCGh á©°ùJh ¿ÉàFÉe “249^656” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe

 “kÉ«fÉK” ÚJô≤Ø∏d kÉ≤ah OQƒà°ùŸG ¬H Üƒ∏£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒ°ùªNh

 áFÉªà°Sh ∞dCG ¿ƒ©Ñ°Sh á©HQCGh ¿ÉàFÉe “274^621/60” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h

.á∏∏g ¿ƒà°Sh ∫ÉjQ ¿hô°ûYh óMGhh

 QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh

 ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«°†b ≈∏Y QOÉ°üdG `g1436/4/29 ïjQÉJh `g1436 ΩÉ©d (86) ºbQ »côª÷G

 “21677” ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ ” ™ª°T π°ùYh »©«ÑW π°ùY” á«dÉ°SQEG

 á°ù°SDƒe ´ôa IQÉéà∏d äƒe ô°†M π°ùY õcôŸ IóFÉ©dGh `g1432/8/7 ïjQÉJh

 ∫ƒe ø°ùM ¬eGôc ⁄É°S/É¡ÑMÉ°üd ⁄É°S á«FÉHô¡µdG  äGhOCÓd  AÉHô¡µdG  QOÉ°üe

 “1096922149” ºbQ á«æWƒdG ájƒ¡dÉH -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S-‹É¡æŸG ¬∏jhódG

 øª°†J  óbh  `g1431/9/19  ïjQÉJh  “4030204233”  ºbQ  …QÉŒ  πé°S

-:»∏j Ée QGô≤dG

 -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S-  ‹É¡æŸG  ¬∏jhódG  ∫ƒe  ø°ùM  ¬eGôc  ⁄É°S  /áfGOEG-: k’hCG

 äGhOCÓd AÉHô¡µdG QOÉ°üe á°ù°SDƒe ´ôa IQÉéà∏d äƒe ô°†M π°ùY õcôe/ÖMÉ°U

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z ⁄É°S á«FÉHô¡µdG

 ⁄ »àdG áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G áª«b øe %10¬àÑ°ùf Ée πã“ á«côªL áeGô¨H ¬eGõdEG-:kÉ«fÉK

 “11^817/90“√QGó≤e kÉ¨∏Ñe á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e É¡fƒc É¡ë°ùa ÈàîŸG õéj

. á∏∏g ¿ƒ©°ùJh ∫ÉjQ ô°ûY á©Ñ°Sh áFÉ‰ÉªKh ∞dCG ô°ûY ióMEG

 É¡H  ±ô°üàŸG  áØdÉîŸG  ±Éæ°UC’G  áª«≤d  ádOÉ©e  áeGô¨H  OQƒà°ùŸG  Ëô¨J-:kÉãdÉK

 á©°ùJh áFÉeh ∞dCG ô°ûY á«fÉªKh áFÉe “118^179” √QGó≤e kÉ¨∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc

 “kÉ«fÉK” ÚJô≤Ø∏d kÉ≤ah OQƒà°ùŸG ¬H Üƒ∏£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh

 áFÉª©°ùJh ∞dCG  ¿hô°ûYh á©°ùJh áFÉe“129^996/90”  √QGó≤e kÉ¨∏Ñe “oÉãdÉK“h

.á∏∏g ¿ƒ©°ùJh ∫ÉjQ ¿ƒ©°ùJh áà°Sh

 QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ Qô≤J ó≤a QƒcòŸG áeÉbEG π áaô©e ¤EG π°UƒàdG ºàj ⁄ ¬fG ¤EG kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ¬d ≥ëjh Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh  .PÉØædG ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh
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 ÖMÉ°U Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeCG IQƒ¶æe á«°†b É¡jód óLƒj ¬fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ¿EÉa  á°ù°SDƒŸG  ¿GƒæY  áaô©e  Qò©àdh  .  z5907019846{  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  …óªM  …ó¡e  óª  óªMCG/á°ù°SDƒŸ

 IóŸG  ∫ÓN  Qƒ°†◊G  ΩóY  ∫ÉM  ‘h  ¿ÓY’G  Gògô°ûf  ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  É¡eÉeCG  ∫ƒãŸG  Ö∏£J  á«côª÷G  áæé∏dG

. ≥aƒŸG ˆGh . É¡jód IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG

 ÖMÉ°U Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeCG IQƒ¶æe á«°†b É¡jód óLƒj ¬fCÉH ∫Gƒ£dG ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ¿EÉa á°ù°SDƒŸG ¿GƒæY áaô©e Qò©àdh .  z101024592{ ºbQ …QÉŒ πé°S IQÉéà∏d  …ôª©dG  º∏°ùj …ó¡e/á°ù°SDƒŸ

 IóŸG  ∫ÓN  Qƒ°†◊G  ΩóY  ∫ÉM  ‘h  ¿ÓY’G  Gògô°ûf  ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  É¡eÉeCG  ∫ƒãŸG  Ö∏£J  á«côª÷G  áæé∏dG

. ≥aƒŸG ˆGh . É¡jód IôaƒàŸG äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG

-:ºgAÉª°SCG á«dÉàdG Qƒ°†M Ö∏£àJ á«côªL ÉjÉ°†b É¡jód óLƒj ¬fCÉH ∫Gƒ£dÉH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

4

ك
مار

لج
ة ا

لح
ص

م

 äQó°UCG  É¡fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436/4/27  ïjQÉJh  `g1436  ΩÉ©d  (80)  ºbQ  »côª÷G  ÉgQGôb

 »æ¡÷G  ≥«àY  ˆGóÑY  π«Ñf/º°SEÉH  Ió«≤ŸG  äÉ≤dG  á«°†b  ≈∏Y  QOÉ°üdG

 ¢ù«FQ óFÉb ÜÉ£N ÖLƒÃ ∑ôª÷G ¤EG ádÉëŸGh -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S-

 1571/5/27  ºbQ  ∫Gƒ£dÉH  Ohó◊G ¢SôM ´É£≤H  äGQÉÑîà°S’G  º°ùb

-:»∏j Ée QGô≤dG øª°†J óbh `g1431/10/24 ïjQÉJh

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z  -á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S  -  »æ¡÷G  ≥«àY  ˆGóÑY  π«Ñf  /áfGOEG-1

.ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒ°ùªNh á°ùªN áFÉªKÓK“355” ¬fRh ≠dÉÑdG äÉ≤dG á«ªµd »côª÷G

 √QGó≤e kÉ¨∏Ñe äÉ≤dG ∂dP áª«≤d ádOÉ©e á«côªL áeGô¨H QƒcòŸG ΩGõdEG-2

.  ∫ÉjQ  ¿ƒà°Sh  ¿ÉàFÉeh  ±’BG  á©HQCG “4^260”
 ¬fRh  ≠dÉÑdGh  á«°†≤dG  √òg  ‘  •ƒÑ°†ŸG  äÉ≤dG  äÉÑf  á«ªc  IQOÉ°üe-3

.ΩGôL ƒ∏«c ¿ƒ°ùªNh á°ùªN áFÉªKÓK“355”

 ¢ùµ∏jÉg  ´ƒf  IQÉ«°ùdG  á«°†≤dG  √òg  ‘  π≤ædG  á£°SGh  IQOÉ°üe  ΩóY-4

 “7117  ¿  •  CG  ”  áMƒ∏dG  ºbQ  ¢†«HCG  ¿ƒ∏dG  Ω2010  πjOƒe  ÚJQÉªZ

.ájOƒ©°ùdG QGó°UEG

 Qô≤J  ó≤a  QƒcòŸG  áeÉbEG  π  áaô©e  ¤EG  π°UƒàdG  ºàj  ⁄  ¬fG  ¤EG  kGô¶fh

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH kGô°ûf ¬≤ëH QOÉ°üdG QGô≤dG ¬¨«∏ÑJ

 ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G  ¬d ≥ëjh Gòg

 ÖLGh É«FÉ¡f QGô≤dG íÑ°üj IóŸG ∂∏J ∫ÓN ¢VÎ©j ⁄ GPEGh ¿ÓYE’G Gòg

. ≥aƒŸG ˆGh .PÉØædG

 É¡jód  óLƒj  ¬fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 óª  óªMCG/á°ù°SDƒŸ  ÖMÉ°U  Qƒ°†M  Ö∏£àJ  É¡eÉeCG  IQƒ¶æe  á«°†b

. z5907019846{ ºbQ …QÉŒ πé°S …óªM …ó¡e

 ∫ƒãŸG  Ö∏£J  á«côª÷G  áæé∏dG  ¿EÉa  á°ù°SDƒŸG  ¿GƒæY  áaô©e  Qò©àdh

 Qƒ°†◊G  ΩóY  ∫ÉM  ‘h  ¿ÓY’G  Gògô°ûf  ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  É¡eÉeCG

 äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG IóŸG ∫ÓN

. ≥aƒŸG ˆGh  . É¡jód IôaƒàŸG

 É¡jód  óLƒj  ¬fCÉH  ∫Gƒ£dG  ∑ôªéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ¬«≤a º°SÉb óªMCG/á°ù°SDƒe ÖMÉ°U Qƒ°†M Ö∏£àJ É¡eÉeCG IQƒ¶æe á«°†b

. z5906025546{ ºbQ …QÉŒ πé°S ájQÉéàdG

 ∫ƒãŸG  Ö∏£J  á«côª÷G áæé∏dG  ¿EÉa  á°ù°SDƒŸG  ¿GƒæY  áaô©e  Qò©àdh

 Qƒ°†◊G ΩóY ∫ÉM ‘h ¿ÓY’G Gògô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN É¡eÉeCG

 äGóæà°ùª∏d kÉ≤ah ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üà°S IOóëŸG IóŸG ∫ÓN

. ≥aƒŸG ˆGh . É¡jód IôaƒàŸG

-: á«dÉàdG AÉª°SC’ÉH ≥∏©àJ IQƒ¶æe ÉjÉ°†b É¡jód óLƒj ¬fCÉH IóëàŸ á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG òØæe ‘ ∑ôªéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 IOóëŸG IóŸG ∫ÓN Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe ∫ÓN á«°†≤dG øY ¬JÉYƒaO AGóHE’ á«côª÷G áæé∏dG ΩÉeCG ∫ƒãª∏d á«Yô°T ádÉch ÖLƒÃ ¬æY ¬Ñ«æj øe hCG ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U Qƒ°†M πeCÉH

. ≥aƒŸG ˆGh.áægGôdG É¡àdÉëHh kÉ«HÉ«Z IQƒ¶æŸG á«°†≤dG ‘ ÉgQGôb áæé∏dG Qó°üJ ±ƒ°S

 ΩóY ádÉM ‘h ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∫Gƒ£dÉH á«côª÷G áæé∏dG  ô≤e ¤EG  Qƒ°†◊G πeCÉH

.kÉ«HÉ«Z ºµ◊Gh ÉgQGôb á«côª÷G áæé∏dG Qó°üJ ±ƒ°S Qƒ°†◊G

…óªM ¿Éª«∏°S √óÑY øªMôdGóÑY

…ó¡e »∏Y √óÑY ó¡a

óª Oƒª º«gGôHEG óªMCG

…ôé¡e ójõe »∏Y ôeÉY

QÉéædG ´QÉa óª óLÉe

øjR ≈«ëj ˆGóÑY ¿Éª«∏°S

…RGõg óª »∏Y óªMCG

»∏Nóe ôªY ôµHƒHCG ôªY

»Ø«– ¿ÉëHQ ≈°Sƒe »∏Y
‹OôN óª óªMCG Ú°ùM

∫ógC’G óªMCG ø°ùM/AGô°†N á°ù°SDƒe

»∏°UGh Qƒ°üæe √óÑY …QÉ°S

ó«≤dG

36/46

36/192

36/142

31/107

31/273

31/317

36/134

35/731

ó«≤dG

36/16

36/56

36/176

35/1136

31/357

31/356

31/369

715/463

Ω

1

2

3

4

5

6

7

8

Ω

9

10

11

12

13

14

15

16

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G »æÁ

á«°ùæ÷G …ÒJQCG

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G »æÁ

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S
á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U

…Qƒ°S/äGOƒ©dG πjÉg Ö©°üe

…Qƒ°S/äGOƒ©dG ˆGóÑY ¿GójR

…Qƒ°S/ø°ù◊G ¿GQóH óª

…OQGƒÑdG ó©°ùdG øªMôdGóÑYh óª / ácô°T

IOhóëŸG á«Hô©dG ¢SQƒHÉf / ácô°T

ájOƒ©°ùdG ±G ¢SG …CG »H / ácô°T

äÉeóî∏d ájOƒ©°ùdG ¿É≤JE’G / ácô°T

Ú°ùªNƒH ø°ùëŸGóÑY óª / ácô°T

¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U

IOhóëŸG IQƒ£àŸG AÉæÑdG á«æ≤J / ácô°T

äGó©ŸG ÒLCÉàd ËGO õJÒg / ácô°T

IOhóëŸG ójóë∏d á«£Y / ácô°T

∞««µàdG äÉëàØd è«∏ÿG / ácô°T

IQÉéà∏d π¡eR / á°ù°SDƒe

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd IhôK / ácô°T

π°†aC’G IOƒ÷G / ácô°T

ájQÉéàdG ÚMÉjôdG ≥°ûY / á°ù°SDƒe

πé°ùdG ºbQ

8863774 RGƒL

8246355 RGƒL

6907960 RGƒL

1010000905

2051002523

2050027620

1010188185

2251026118

πé°ùdG ºbQ

2050044029

2062028128

4030056378

1010051888

1113001343

1010223852

4030131975

2251038932

äGOƒLƒŸGäÉHƒ∏£ŸG
Ω2015/06/30Ω2015/06/30 Ω2015/06/15Ω2015/06/15 ¿É«ÑdG¿É«ÑdG

:IQó°üe ó≤f ¥GQhCG

:IQó°üe á«fó©e äÓªY

∫hGóàdG ‘

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb ‘

´ƒªéŸG´ƒªéŸG

1,623

239,544

241,167

8,743

448,923

1,825,152

25,582

2,343,659

8,743

361,677

1,902,197

25,803

2,326,369

729,094

374,950

10,644

181,425

100,819

946,727

2,343,659

703,282

386,947

10,625

188,602

100,253

936,660

2,326,369

á«∏ëŸÉH äGQÉªãà°SG

OÓÑdG êQÉN  ™FGOh

á«ÑæLC’ÉH äGQÉªãà°SG

iôNCG äGOƒLƒe

áeƒµ◊G ™FGOh

áeƒµ◊G ≈∏Y äÉeGõàdG

á«ÑæLCG äÉ¡÷ ™FGOh

á«eƒµM äÉÄ«gh ídÉ°üe ™FGOh

∑ƒæÑdG ™FGOh

iôNCG äÉHƒ∏£e

205,583

35,249

207,122

27,939

325

10

241,167

324

10

235,395

∫hGóàdG ‘

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb ‘

1,623

233,772

235,395

ÖgP 

AÓªY iód »ÑæLCG ó≤f

:ó≤ædG AÉ£Z

ÚjÓŸÉH ≠dÉÑŸG

¢S Ω /361000140225

QGó°UE’G º°ùb

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb

á«eÉ¶f äÉHÉ°ùM

Ω2015/08/20 - `g1436/11/05

áeÉ©dG áÑ°SÉëŸG IQGOEG

  ~ á«dÉŸG ºFGƒ≤dG º°ùb ~

Ω2015/06/30 ≥aGƒŸG `g1436/09/13 ƒg Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG

´ƒªéŸG´ƒªéŸG

11 22 É¡aÓNh ¬jóæà°ùe äGó¡©JÉ¡aÓNh ájóæà°ùe äGOÉªàYEG

`` …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe »°ù«FôdG õcôŸG

35,25927,949á«fó©e äÓªYh äƒæµæH
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 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ∑QÉÑe øH º«gGôHG âæH ¬cQÉÑe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 (¬cQÉÑe)  øe  (1062726763)  ºbQ  Êóe  πé°S(…ô°ShódG  ÊÉYOƒdG

 ∑QÉÑe  øH  º«gGôHG  âæH  ∫Éæe)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(∫Éæe)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG ÊÉYOƒdG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(ÊÉ£ë≤dG  ÖjP  ¢†jÉY  √ó«Y)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 íÑ°ü«d(‹É©e)  ¤EG  (√ó«Y)  øe  (1032859629)  ºbQ  Êóe  πé°S

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG  ÖjP  ¢†jÉY  ‹É©e)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G

.√ô°ûf iôL

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¢†«©e øH â«îH âæH ¬ªWÉa) `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ¤EG  (¬ªWÉa)  øe (1014961476)  ºbQ  Êóe πé°S(»µdÉŸG  »°ù«gódG

 ¢†«©e øH â«îH âæH Oƒæ©dG)  πjó©àdG  ó©H º°S’G  íÑ°ü«d(Oƒæ©dG)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»µdÉŸG »°ù«gódG

 

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J 

(…Ò£ŸG ¢VƒY óª âaÒe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 íÑ°ü«d(IQÉ°S)  ¤EG  (âaÒe)  øe  (1145894620)  ºbQ  Êóe  πé°S

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG  ¢VƒY  óª  IQÉ°S)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G

.√ô°ûf iôL

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øH  ˆGóÑY  âæH  õjõ©dG  áeG)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 (õjõ©dG  áeG)  øe  (1063608622)  ºbQ  Êóe  πé°S(´Gõ¡dG  óª

 óª  øH  ¬dGóÑY  âæH  ôéa)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ôéa)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(´Gõ¡dG

 IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫BG  ∑QÉÑe  ó¡a  AÉ°ûÑ°T)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe  (40)

 (AÉ°ûÑ°T)  øe  (1044564167)  ºbQ  Êóe  πé°S(…ô°ShódG  ø°ù◊ÉH

 ø°ù◊ÉH  ∫BG  ∑QÉÑe  ó¡a  ÒÑY)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ÒÑY)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG

 IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫BG  ∑QÉÑe  ó¡a  AÉ©°ûe)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe  (40)

 (AÉ©°ûe)  øe  (1092359809)  ºbQ  Êóe  πé°S(…ô°ShódG  ø°ù◊ÉH

 ø°ù◊ÉH  ∫BG  ∑QÉÑe  ó¡a  ÉÁQ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ÉÁQ)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(…ô°ShódG ´Éé°T …ó©e AÉ©°ûe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 íÑ°ü«d(πYÉ°ûe) ¤EG  (AÉ©°ûe) øe (1103119481) ºbQ Êóe πé°S

 ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG ´Éé°T …ó©e πYÉ°ûe) πjó©àdG ó©H º°S’G

.√ô°ûf iôL

 øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(…ójÈdG ídÉ°U øH ó¡a âæH πgÉæe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG

 íÑ°ü«d(ÉÁO)  ¤EG  (πgÉæe)  øe  (1096781107)  ºbQ  Êóe  πé°S

 ∂dòH áWÉMÓdh,(…ójÈdG ídÉ°U øH ó¡a âæH ÉÁO) πjó©àdG ó©H º°S’G

.√ô°ûf iôL

 IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 øH  ó°TGQ  âæH  ¬«ëàa)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe  (40)

 (¬«ëàa)  øe  (1113169955)  ºbQ  Êóe  πé°S(…OQGƒÑdG  ¿Éª«∏°S

 ¿Éª«∏°S  øH  ó°TGQ  âæH  ÉÁQ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ÉÁQ)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…OQGƒÑdG

 ≥«KƒJ  ”  ¬fCÉH  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 `g1436/7/8  ïjQÉJh  (36975429)  ºbôH  ∫ó©dG  áHÉàc  øe  QGô≤dG

 √Òæe)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe  (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ

 øe  (1038091409)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Ñ«à©dG  …ó«ª◊G  óª

 …ó«ª◊G óª ¿É«e) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿É«e) ¤EG (√Òæe)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG

 QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ÖLƒÃ `g1436/5/18 ïjQÉJh (36724040) ºbôH ∫ó©dG áHÉàc øe

 …OÉ¡dGóÑY ¬bhRôe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG

 (¬bhRôe) øe (1169955547) ºbQ Êóe πé°S(ÊÉ£ë≤dG ∞WÉY ∫BG

 ∞WÉY  ∫BG  …OÉ¡dGóÑY  ∫’O)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(∫’O)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG

 π°Uh øH ó«Y) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πjó©àH (1073253310) ºbQ Êóe πé°S(…Ò£ŸG ÊÉ«©≤dG ˆGóÑY øH

 øH π°Uh øH π°SÉH) º°S’G íÑ°ü«d(π°SÉH) ¤EG (ó«Y) øe  ∫hC’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG ÊÉ«©≤dG ˆGóÑY

 ¢†FÉY ÜÉÑ°T) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πjó©àH  (1061400378)  ºbQ  Êóe  πé°S(»ª≤ÑdG  êÉ©ÑdG  ¿É£«gh

 ¢†FÉY  ∫ÓW)  º°S’G  íÑ°ü«d(∫ÓW)  ¤EG  (ÜÉÑ°T)  øe   ∫hC’G  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ª≤ÑdG êÉ©ÑdG ¿É£«gh

 á≤aGƒŸG   äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH  á«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(…ôØæÿG  ó¡a  ôØ°ùe  êÉ©ÑdG)  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ≈∏Y

 íÑ°ü«d(Oƒ©°S) ¤EG (êÉ©ÑdG) øe  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1107709204)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ôØæÿG ó¡a ôØ°ùe Oƒ©°S) º°S’G

 á≤aGƒŸG   äQó°U   ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(ï«°T  óªMCG  »∏Y  »ëàa)  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ≈∏Y

(óª)  ¤EG  (»ëàa)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1109604320)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ï«°T óªMCG »∏Y óª) º°S’G íÑ°ü«d

 ≈∏Y á``≤aGƒŸG äQó```°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(»ÑµjƒµdG  …ôÿG  º«∏°S  »Ñ∏°U)  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J

(ˆGóÑY)  ¤EG  (»Ñ∏°U)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1038115364)

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ÑµjƒµdG …ôÿG º«∏°S ˆGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf

 

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  AÉ°ùM’G  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/3/22 ïjQÉJh (70723)ºbQ á«∏ëŸG áæé∏dG

  º°S’G íÑ°ü«d (¬æ«µŸG »∏Y ∞«£∏dGóÑY äÉaôY)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 πé°ùdÉH  ∂dPh  (¬æ«µŸG  »∏Y  ∞«£∏dGóÑY  áªWÉa)  πjó©àdG  ó©H  kÓeÉc

 (59262) ºbQ ¢Sƒ``ØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh (1009698927) ºbQ  ÊóŸG

 iôL  ∂dòH  áWÉMÓdh,  (AÉ°ùM’G)  πé°S   `g1429/9/14  ïjQÉJh

.√ô°ûf

 ºbQ  QGô≤dG  Qó``°U  ÒÑN  á`¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOG  ø∏©J

 øWGƒŸG º°SG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH `g1435/10/14 ïjQÉJh (30843)

 º°S’G íÑ°ü«d (ÉÁO) ¤EG (AÉª«gO) øe (…ó«°TôdG ÜGƒK º«gO AÉª«gO)

 áWÉMÓdh,(…ó«°TôdG  »HÉjòdG  ÜGƒK  º«gO  ÉÁO)  πjó©àdG  ó©H   kÓeÉc

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 á≤aGƒŸG äQó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe(»°ù«b ≈∏ óª øH º°SÉb âæH ¬bRQ) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y

 øH º°SÉb âæH ËQ) Ò«¨àdG ó©H kÓeÉc º°S’G íÑ°ü«d (ËQ) ¤EG (¬bRQ)

 áWÉMÓdh, (1118889151) ºbQ ÊóŸG É¡∏é°S ‘ (»°ù«b ≈∏ óª

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 á≤aGƒŸG äQó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¬«fÉÑ◊G  ¢†jÉY  óª  âæH  √ô£Y)  `d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y

 Ò«¨àdG  ó©H  kÓeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d  (ÒÑY)  ¤EG  (√ô£Y)  øe(ÊGô¡°ûdG

 ºbQ ÊóŸG É¡∏é°S ‘ (ÊGô¡°ûdG ¬«fÉÑ◊G ¢†jÉY øH óª âæH ÒÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (1004288971)

 á≤aGƒŸG äQó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ÊÓKƒdG  ójƒY  øH  ÜGƒK  âæH  √hóY)  `d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y

 Ò«¨àdG  ó©H  kÓeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d  (Oƒ¡Y)  ¤EG  (√hóY)  øe(»©«Ñ°ùdG

 ºbQ  ÊóŸG  É¡∏é°S  ‘  (»©«Ñ°ùdG  ÊÓKƒdG  ójƒY  øH  ÜGƒK  âæH  Oƒ¡Y)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (1089824302)

 É¡d  Ωó≤J  ¬fCÉH  IòØæ≤dG  á¶aÉ  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (»Hô◊G ôHÉL ∫BG º«gGôHG óªMCG ¿ÉæNO)

 íÑ°ü«d  (1065325431)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (Oƒ©°S)  ¤EG  (¿ÉæNO)

 ∂dòH áWÉMÓdh, (»Hô◊G ôHÉL ∫BG º«gGôHG óªMCG Oƒ©°S) πjó©àdG ó©H

.√ô°ûf iôL

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1061168710) ºbQ Êóe πé°S(≈°ù«©dG ¢SÎe »∏Y ¬æ«eO) `d ∫hC’G

 ¢SÎe »∏Y OƒæY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(OƒæY) ¤EG (¬æ«eO) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(≈°ù«©dG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(¢ù«Ÿ) ¤EG  (¬°ù«‰) øe πé°S(ójR ôªY óªMCG  âæH ¬°ù«‰) `d  ∫hC’G

 áWÉMÓdh,(ójR  ôªY  óªMCG  âæH  ¢ù«Ÿ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  IóL   ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe πé°S(…QÉ°üf’G »LQõÿG ¿GóªM ô°SÉj hôªY) `d ∫hC’G º°S’G

 (…QÉ°üf’G »LQõÿG ¿GóªM ô°SÉj hôªY) øe(1104387558) ºbQ

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(…QÉ°üf’G  »LQõÿG  ¿GóªM  ô°SÉj  ôªY)  ¤EG

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(…QÉ°üf’G  »LQõÿG  ¿GóªM  ô°SÉj  ôªY)  πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  IóL   ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(ÊÉYó÷G  ¿Gó«ÑY  í∏°üe  ¬«æZ)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(≈æZ)  ¤EG  (¬«æZ)  øe(1058662501)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉYó÷G ¿Gó«ÑY í∏°üe ≈æZ)

 πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 Êóe πé°S(ÊGôgõdG ÊÉ°†«ÑdG óªMCG óª ˆG ΩôZ) `d ∫hC’G º°S’G

 º°S’G  íÑ°ü«d(π°ü«a)  ¤EG  (ˆG  ΩôZ)  øe(1086532551)  ºbQ

 áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG  ÊÉ°†«ÑdG  óªMCG  óª  π°ü«a)  πjó©àdG  ó©H

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 º°S’GÒ«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  ,  ΩÉeódÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe  πé°S  (»ª«¡°ùdG  Êô≤dG  ˆGóÑY  óª  ¬◊É°U)   `d  ∫hC’G

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d   (√QÉ°S)  ¤EG  (¬◊É°U)  øe(1093346813)

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»ª«¡°ùdG Êô≤dG ˆGóÑY óª √QÉ°S) πjó©àdG

.√ô°ûf

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ˆGóÑY  øH  ¢SôØe  âæH  ¬«bƒa)  `d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ¤EG  (¬«bƒa)  øe  (1042316073)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Ñ«à©dG  ô°ùµdG

 ô°ùµdG ˆGóÑY øH ¢SôØe âæH IOÉZ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(IOÉZ)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(ÊGôgõdG ¬«£Y ¿É©ªL ¬jó©°S) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 íÑ°ü«d(Éª°S)  ¤EG  (¬jó©°S)  øe  (1061503775)  ºbQ  Êóe  πé°S

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG  ¬«£Y  ¿É©ªL  Éª°S)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G

.√ô°ûf iôL

 á≤aGƒŸG  äQó```°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH  á```«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¢ShôdG ÉHG õjõ©dGóÑY øH ô°UÉf âæH πjõZ) ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y

 øe  ∫hC’G  º°S’G πjó©àH (1001259470) ºbQ Êóe πé°S(»æjô≤dG

 õjõ©dGóÑY øH ô°UÉf âæH ¿’õZ) º°S’G íÑ°ü«d(¿’õZ) ¤EG  (πjõZ)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»æjô≤dG ¢ShôdG ÉHG

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó```°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á``«fóŸG ∫Gƒ``MC’G IQGOEG ø∏©J

 Êóe πé°S(»©«Ñ°ùdG »∏ëµŸG ó©≤e ó©jƒL ó©≤e) ∫hC’G º°S’G πjó©J

(∞jÉf)  ¤EG  (ó©≤e)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1066392612)  ºbQ

 ∂dòH áWÉMÓdh,(»©«Ñ°ùdG »∏ëµŸG ó©≤e ó©jƒL ∞jÉf) º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL

 ≈∏Y AÉæH  ¬fCG  »eOGhódG  á¶aÉ ‘ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (31994) ºbQ á«fóŸG ∫GƒMÓd á«∏NGódG IQGRh π«ch ¤É©e º«ª©J

 ∫Óg øH äÉæ°U) áÑZQ ≈∏Y á≤aGƒŸG  â“ ó≤a ,`g1436/3/28  ‘

 ¤EG  (äÉæ°U)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  (»Ñ«à©dG  ÊÉÑ«°ûdG  äÉæ°U  øH

 äÉæ°U øH ∫Óg øH ódÉN) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d (ódÉN)

(1095383277)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ‘  ∂dPh  (»Ñ«à©dG  ÊÉÑ«°ûdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH ¬WÉMÓdh

 ≈∏Y  AÉæH  ¬fCG  »eOGhódG  á¶aÉ  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ‘  (31994)  ºbQ  á«fóŸG  ∫GƒMÓd  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  ¤É©e  º«ª©J

 ó©°S øH êÓa øH ¿Gƒ©°T) áÑZQ ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ó≤a ,`g1436/3/28

 º°S’G  íÑ°ü«d  (ódÉN)  ¤EG  (¿Gƒ©°T)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  (ÊÉÑ«°ûdG

 πé°ùdG  ‘  ∂dPh  (ÊÉÑ«°ûdG  ó©°S  øH  êÓa  øH  ódÉN)  Ò«¨àdG  ó©H  πeÉµdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH ¬WÉMÓdh(1104940919) ºbQ ÊóŸG

 É¡d  Ωó≤J   ¬fCÉH  ¬©ªéŸG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (ΩÉ£°U) øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(»Hô◊G π°Uh º«©f ΩÉ£°U)

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1049046517) ºbQ Êóe πé°S (ΩÉ£°S) ¤EG

.√ô°ûf

 ÜƒjCG) É¡d Ωó≤J ¬``fCÉH ÈÿG á¶aÉ``ëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Ò«¨J  Ö∏£H  (1093354387)  ºbQ   Êóe  πé°S  (»ª£e  ™dÉW  óª

 Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d   (ˆGóÑY)  ¤EG  (ÜƒjCG)  øe  ∫hC’G  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»ª£e ™dÉW óª ˆGóÑY)

 ÓªL) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1018680759) ºbQ Êóe πé°S (»Ñ«à©dG »bhôdG AÉLQ øH π«∏g âæH

 ÉgQó°üe , `g1428/2/31  ïjQÉJh (10271) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØMh

 å«ëH (…Qƒ÷G) ¤EG (ÓªL) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J kÉÑdÉW (∞FÉ£dG)

 »bhôdG  AÉLQ  øH  π«∏g  âæH  …Qƒ÷G)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµj

 øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (»Ñ«à©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ
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   º«ª©àdG ÖLƒÃh  ¬fCÉH AÉ©≤H á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ió©°S) º°SG Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ,`g1436/3/28 ïjQÉJh (31994)ºbQ

 kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (…ó©°S) ¤EG (ió©°S) øe  (…hÉ©≤ÑdG OƒªM ˆGóÑY

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh  (…hÉ©≤ÑdG  OƒªM  ˆGóÑY  …ó©°S)  πjó©àdG  ó©H

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1045003868)

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  AÉ°ùM’G  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/3/23 ïjQÉJh (70950)ºbQ á«∏ëŸG áæé∏dG

  º°S’G íÑ°ü«d (¬æ«µŸG »∏Y ∞«£∏dGóÑY ¬î«°T) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 ÊóŸG πé°ùdÉH ∂dPh (¬æ«µŸG »∏Y ∞«£∏dGóÑY Ëôe) πjó©àdG ó©H kÓeÉc

 ïjQÉJh (59265) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh(1009698943) ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (AÉ°ùM’G) πé°S  `g1429/9/14

 ”ÉN)  É¡d  Ωó≤J  ¬fG  ™FGóÑdG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ÖZôj  …òdGh  (1074596709)  ÊóŸG  πé°ùdG  ºbQ  (…Ò£ŸG  …RÉZ  êôa

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d (”ÉM) ¤EG (”ÉN) øe ∂dPh ¬d ∫hC’G º°S’G πjó©J ‘

 ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (…Ò£ŸG …RÉZ êôa ”ÉM) πjó©àdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe

 ¬```fCG  IQƒ```æŸG  á``æjóŸÉH  á«FÉ``°ùædG  á«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe πé°S (…õæ©dG »HÉcôdG ójÉY óª ¬Ø«c) Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U

 íÑ°ü«d  (AÉØ«g)  ¤EG  (¬Ø«c)  øe ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J (1049164542)ºbQ

 ‘  ∂dPh  (…õæ©dG  »HÉcôdG  ójÉY  óª  AÉØ«g)  Ò«¨àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G

 (2)  áæjóŸG  πé°S  `g1434/4/10  ïjQÉJh  (15377)  ºbQ  ájƒ¡dG  ¢SÉ°SG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 AGô≤°T) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH ¢ûjôY »HCG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 º°S’G πjó©àH (1071182905) ºbQ  Êóe πé°S  (‹ƒ∏Y »∏Y óª âæH

 âæH  iò°T)  πjó©àdG  ó©H   º°S’G  íÑ°ü«d  (iò°T)  ¤EG  (AGô≤°T)  øe  ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(‹ƒ∏Y »∏Y óª

 √óÑY) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG  (√óÑY)  ø```e  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H  (»``◊É°üdG  »æjóe  ó°TGQ

 πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1079481527) ºbQ ÊóŸG π`é°ùdÉH (øªMôdGóÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»◊É°üdG »æjóe ó°TGQ øªMôdGóÑY)

 øe (40) IOÉŸG  ≈∏Y AÉæH   áeôµŸG  áµÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¢ùæM ó©°S »MÉæe) É¡d Ωó≤J ¬fCG á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

 º°S’G πjó©J Ö∏£H (1035645074) ºbQ  Êóe πé°S (»Ñ«à©dG »ª«°ü©dG

 ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h (π°ü«a) ¤EG  (»MÉæe) øe ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,`g1436/5/26 ‘ (36769205)

 ¬◊É°U) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á¶«ØMh (1067256246) ºbQ Êóe πé°S (»KQÉ◊G ⁄É°S øH º«∏°S âæH

 πjó©àd (∞FÉ£dG) ÉgQó°üe `g1436/5/20 ïjQÉJh (82809) ºbQ ¢SƒØf

 âæH É¡e) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµ«d (É¡e) ¤EG  (¬◊É°U) øe ∫hC’G º°S’G

 ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa  (»KQÉ◊G  ⁄É°S  øH  º«∏°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

 √ô£e)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH   ∞FÉ£dG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1067256295) ºbQ Êóe πé°S (»KQÉ◊G …Òª©dG  ⁄É°S øH º«∏°S  âæH

 (∞FÉ£dG) ÉgQó°üe `g1436/5/21 ïjQÉJh (82864) ºbQ ¢SƒØf á¶«ØMh

 ∫Éæe) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµ«d (∫Éæe) ¤EG (√ô£e) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (»KQÉ◊G …Òª©dG ⁄É°S øH º«∏°S âæH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 øH πYR) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1094371679)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»°Tô≤dG  »∏«YƒdG  Ö«∏c  øH  ˆG  π«NO

 ÉgQó°üe  `g1432/11/21  ïjQÉJh  (255564)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 º°S’G ¿ƒµ«d (øªMôdGóÑY) ¤EG (πYR) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (∞FÉ£dG)

 ¬d øªa (»°Tô≤dG »∏«YƒdG Ö«∏c øH ˆG π«NO øH øªMôdGóÑY) 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

 ¬jó©e)   º°SGÒ«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  ,É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 íÑ°ü«d (±ƒf) ¤EG (¬jó©e) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J(ÊGô¡°ûdG ˆGóÑY »∏Y

 ÖLƒÃ  ∂dPh  (ÊGô¡°ûdG  ˆGóÑY  »∏Y  ±ƒf)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1030238834) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG

 Ωó````≤J   ¬fCÉH  ô```°SGhódG  …OGh  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  ÊóŸG  π``é°ùdG  (ÊÉ£ë≤dG  ∞WÉY  ∫BG  ¢SÉ``ª  »`¡∏e  ¿É```©aQ)  É¡d

 ¢SÉ°SCGh (πFGh) ¤EG  (¿É©aQ) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd  (1099846576)

 áWÉMÓdh,ô°SGhódG  πé°S  `g1433/10/22  ‘  (29674)  ºbQ  á¶«ØM

.√ô°ûf iôL ∂dòH

  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH   É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  íÑ°ü«d  (∞gQ)  ¤EG  (¬©HGQ)  øe  (  …Ò°ùY  óª  óªMCG  ¬©HGQ)`d

 πé°ùdG  ÖLƒÃ  ∂dPh  (…Ò°ùY  óª  óªMCG  ∞gQ)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1102277273) ºbQ ÊóŸG

 º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¿Gô‚ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  `g1436/5/7 ‘ (36670582) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h ∫hC’G

 (πeÉc) øe(103562936) ºbQ  Êóe πé°S (…õæ©dG ójÉY ídÉ°U πeÉc)  `d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ˆGóÑY) ¤EG

 ¬fCÉH  (ôYôY)á«dÉª°ûdG  Ohó◊G  á≤£æe  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1085797312)ºbQ  Êóe  πé°S  (…õæ©dG  ¿RÉN  º«¡L  Rƒcôe)  É¡«dEG  Ωó≤J

 (ôYôY) ÉgQó°üe ,`g1415/12/25ïjQÉJh (30315) ºbQ ¢Sƒ```Øf á``¶«ØM

 íÑ°ü«d(øªMôdGóÑY)  ¤EG  (Rƒcôe)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH

 ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa,(…õæ©dG ¿RÉN º«¡L øªMôdGóÑY) πjó©àdG  ó©H

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a

 ¬°SôZ)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCÉH  ÈÿG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1052374053)  ºbQ   Êóe  πé°S  (¬©≤°üdG  ∫BG  øªMôdGóÑY  õjõ©dGóÑY

 Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (√OÉZ) ¤EG (¬°SôZ) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (¬©≤°üdG ∫BG øªMôdGóÑY õjõ©dGóÑY √OÉZ)

  áæé∏dG QGôb Qó°U  ¬fCÉH  »éØÿG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  `g1436/7/10 ïjQÉàH (73719)  ºbQ

 (1051949939) ºbQ  Êóe πé°S (»Hô◊G Êƒ°ù«◊G êôa õjõY »ª°ûf) `d

 êôa  õjõY  »côJ)  πjó©àdG  ó©H   º°S’G  íÑ°ü«d  (»côJ)  ¤EG  (»ª°ûf)  øe

 ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG ΩÉ¶f øe (40)  IOÉŸG ÖLƒÃ (»Hô◊G Êƒ°ù«◊G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,á«fóŸG ∫GƒMC’G

 …QGOE’G QGô≤dG Qó```°U ¬fCÉH  êÓ``a’G á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¬©aQ) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  `g1436/11/10‘ (1488) ºbQ

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d (±ÉjQCG) ¤EG (¬``©aQ) øe (”ÉM ∫BG ”É```M Oƒ``©°S âæH

  ¬°SƒØf á¶«ØM ¢SÉ°SCG ‘ ∂dPh (”ÉM ∫BG ”ÉM Oƒ©°S âæH ±ÉjQCG) Ò«¨àdG

 ÊóŸG πé°ùdG ‘h  ¢VÉjôdG πé°S `g1436/8/27 ïjQÉJh (360798) ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1058437805 ) ºbQ

 (40) IOÉª∏d  kGOÉæà°SG  ¬fCÉH  Iõ«æY á¶aÉëÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 √õjÉY)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ” á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe

 º°S’G íÑ°ü«d  (∫Éæe) ¤EG (√õjÉY) øe (…Ò£ŸG ÊGõ«ŸG QÉª°S øH ¢VƒY âæH

 (…Ò£ŸG ÊGõ«ŸG QÉª°S øH ¢VƒY âæH ∫Éæe) ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y Ò«¨àdG ó©H

 ïjQÉJh (31065)  ßØ◊G ºbQ  (1057112052) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH ∂dPh

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(√ójôH) πé°S `g1435/7/20

 √óÑY) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¤EG (√óÑY) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (»◊É°üdG óªMCG ∫BG π«≤Y Ú°ùM

 πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1104839269) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH  (øªMôdGóÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»◊É°üdG óªMCG ∫BG π«≤Y Ú°ùM √óÑY)

  áæé∏dG QGôb Qó°U  ¬fCÉH  »éØÿG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  `g1436/3/27 ïjQÉàH ( 71083)  ºbQ

 ºbQ (1044406633) ºbQ  Êóe πé°S (»©«Ñ°ùdG  óª ô°UÉf  ¬fõN) `d

 (ΩÉeódG)  Qó°üŸG  ,  `g1429/8/16  ïjQÉàdG  (67581)  á¶«Ø◊G  ∞∏ŸG

 áëFÓdG ΩÉ¶f øe (40)  IOÉŸG ÖLƒÃ ∂dPh (√ôgƒ÷G) ¤EG  (¬fõN) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,,á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG

 ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  á«Hƒæ÷G  á«°Vô©dG  õcôÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S  (…ô°ûàæŸG  ˆGóÑY  ¬YQR)`d  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  Ö∏W

 ó©H  πeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d   (Oƒæ©dG)  ¤EG  (¬YQR)  øe  (1061689731)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ûàæŸG …ójR ˆGóÑY Oƒæ©dG) πjó©àdG

 »£Ñe) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¤EG (»£Ñe) øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (…ô¡°ûdG ¬eõM ∫BG óªMCG »∏Y øH

 πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1067026524) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (øªMôdGóÑY)

 iôL  ∂dòH  áWÉMÓdh,  (…ô¡°ûdG  ¬eõM  ∫BG  óªMCG  »∏Y  øH  øªMôdGóÑY)

.√ô°ûf

 QGô≤dG  ÖLƒÃ  AÉ```°ùM’G  á¶aÉ``ëÃ  á«`fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH,   `g1436/6/11  ‘  (48368)  ºbQ  óMƒŸG

  πeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d  (¢ùÑ«ëŸG  óª  øH  º°SÉL  âæH  ¬fƒª«e)  `d  ∫hC’G

 ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh  (¢ùÑ«ëŸG  óª  øH  º°SÉL  âæH  ≈æe)  Ò«¨àdG  ó©H

 ïjQÉJh  (15281)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh  (1048051328)  ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(AÉ°ùM’G) πé°S `g1426/9/19

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (¬«°ùª°T) øe(»KQÉ◊G »∏Y ¿É°ù«b âæH ¬«°ùª°T)  `d  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 ‘ (»KQÉ◊G »∏Y ¿É°ù«b ó¡°T) Ò«¨àdG ó©H kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (ó¡°T) ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1057626168) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1073939322)  ºbQ  Êóe πé°S(»Hô◊G ø°ùM ¬«£Y √óeÉM) `d  ∫hC’G

 ø°ùM  ¬«£Y  iDhQ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(iDhQ)  ¤EG  (√óeÉM)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1090638915)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Ñ«à©dG  QóæH  ô°UÉf  ¬°üM)  `d  ∫hC’G

 QóæH  ô°UÉf  ¬fGO)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(¬fGO)  ¤EG  (¬°üM)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1092365152) ºbQ Êóe πé°S (…ô°ûàæŸG óªMCG  …OÉg ¬«∏Y) `d  ∫hC’G

 óªMCG  …OÉg  Ú÷)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(Ú÷)  ¤EG  (¬«∏Y)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ûàæŸG

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒ``Ñb  ”  ¬fCÉH  IóL  ‘  á``«fóŸG  ∫Gƒ``MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(…QƒëŸG  ¿ƒY  øªMôdGóÑY  ¬◊É°U)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(√QÉ°S)  ¤EG  (¬◊É°U)  øe(1041157692)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…QƒëŸG ¿ƒY øªMôdGóÑY √QÉ°S)

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1080832411) ºbQ Êóe πé°S(…OÉ«°U º«gGôHG óª √óÑY) `d ∫hC’G

 óª õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(õjõ©dGóÑY) ¤EG (√óÑY) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…OÉ«°U º«gGôHG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1092365160) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ûàæŸG óªMCG  …OÉg ¬ªMQ) `d ∫hC’G

 óªMCG  …OÉg  óZQ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(óZQ)  ¤EG  (¬ªMQ)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ûàæŸG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1015510066) ºbQ Êóe πé°S(»Hô◊G ¢†«©e ¢†jƒY ¬æjõe) `d ∫hC’G

 ¢†«©e ¢†jƒY ΩGôe) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ΩGôe) ¤EG (¬æjõe) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1135492773)  ºbQ  Êóe  πé°S(êÉ◊G  óªMCG  ó«©°S  ¬ÑJÉc)  `d  ∫hC’G

 óªMCG  ó«©°S  QÉgRCG)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(QÉgRCG)  ¤EG  (¬ÑJÉc)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(êÉ◊G

 (¬jÒµÑdG  á¶aÉ)º«°ü≤dG  á≤£æe  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(»Hô◊G  »ŸÉ°ùdG  ìÓa  ∞∏N  AGó∏N)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCÉH

 (ΩÉgQ)  ¤EG  (AGó∏N)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H(1064201419)

(»Hô◊G  »ŸÉ°ùdG  ìÓa  ∞∏N  ΩÉgQ)  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°üj  å«ëH

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa

.√ô°ûf

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH §«°ûe ¢ù«ªîH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1021889165)  Êóe πé°S (√óµe øH ¢VƒY ó«©°S ióg) º°SG  Ò«¨J

 ∂dòH áWÉMÓdh,(√óµe øH ¢VƒY ó«©°S ËQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL

 ¬fCÉH  (ôYôY)á«dÉª°ûdG  Ohó◊G  á≤£æe  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1031164658)ºbQ  Êóe  πé°S  (OÓéŸG  Éæ¡e  π«≤Y  ¢ùfQh)  É¡«dEG  Ωó≤J

 (ôYôY)  ÉgQó°üe  ,`g1400/7/3ïjQÉJh(17372)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØM

 πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d(¢ùfQhG) ¤EG (¢ùfQh) øe ∫hC’G º°S’G  πjó©J ÉÑdÉW

 ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa,(OÓéŸG Éæ¡e π«≤Y ¢ùfQhG)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

 É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH   IòØæ≤dG  á¶aÉ``  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H  (…ó«HõdG  …ÎYõdG  …ó«ÑY  »∏Y  øH  …ó«ÑY)

 íÑ°ü«d (1055463929) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH  (ó«ÑY) ¤EG (…ó«ÑY) øe

 ∂dòH áWÉMÓdh, (…ó«HõdG …ÎYõdG …ó«ÑY »∏Y øH ó«ÑY) πjó©àdG ó©H

.√ô°ûf iôL

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  á«bô°ûdG  á≤£æŸÉH  á``«fóŸG  ∫Gƒ``MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ïjQÉJh  (74269)  º```bQ  á«bô```°ûdÉH  á```«fóŸG  ∫GƒMCÓd  á«YôØdG  áæé∏dG

 óª  ≈°†Jôe)  `d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG,`g1436/8/13

 ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh  (»LÉ◊G  ¿Éª∏°S  óª  óªMCG)  ¤EG  (»LÉ◊G  ¿Éª∏°S

 ïjQÉJh (123363) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh  (1011657523) ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(AÉ°ùM’G) πé°S 1409/7/5

 Ö∏W  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  »ØdõdG  á¶aÉ``  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G Ò«¨J πLCG øe ∂dPh(…Ò£ŸG »ª«MôdG ó``ª øH ¢VƒY øH ¿Éë«a)

 ¢VƒY øH ¿ÉcGQ) ∂dP ó©H º°S’G íÑ°ü«d ( ¿ÉcGQ) ¤EG (¿Éë«a) øe ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG »ª«MôdG óª øH
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جدة - واس 
بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، 

برقية تهنئة لفخامة �لرئي�س �لدكتور جورج �إفانوف رئي�س جمهورية 

مقدونيا، مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده. و�أعرب �مللك �ملفدى با�سمه 

و��سم �سعب وحكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية عن �أ�سدق �لتهاين 

و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيب 

جمهورية مقدونيا �ل�سديق �طر�د �لتقدم و�لزدهار. 

رحمان  علي  �إمام  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  حفظه  وبعث 

بالده.  ��ستقالل  ذك��رى  مبنا�سبة  طاجيك�ستان،  جمهورية  رئي�س 

�لعربية  �ململكة  وحكومة  �سعب  و��سم  با�سمه  �ملفدى  �مللك  و�أعرب 

بال�سحة و�ل�سعادة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  �ل�سعودية عن 

�طر�د  �ل�سقيق  طاجيك�ستان  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

�لتقدم و�لزدهار. 

�أورتيجا  د�نييل  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  رع��اه  وبعث 

�سافيدر� رئي�س جمهورية نيكار�جو�، مبنا�سبة ذكرى يوم �ل�ستقالل 

�ململكة  وحكومة  �سعب  و��سم  با�سمه  �ملفدى  �مللك  و�أع��رب  لبالده. 

بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ل�سعودية  �لعربية 

و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية نيكار�جو� �ل�سديق 

�طر�د �لتقدم و�لزدهار.

�سان�سيز  �سلفادور  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  �أي��ده  وبعث 

كريين رئي�س جمهورية �ل�سلفادور، مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده. 

�لعربية  �ململكة  وحكومة  �سعب  و��سم  با�سمه  �ملفدى  �مللك  و�أعرب 

بال�سحة و�ل�سعادة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  �ل�سعودية عن 

�طر�د  �ل�سديق  �ل�سلفادور  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

�لتقدم و�لزدهار.

�أولن��دو  خ��و�ن  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  حفظه  وبعث 

يوم  ذك��رى  مبنا�سبة  ه��ن��دور����س،  جمهورية  رئي�س  هرينانديز 

�ل�ستقالل لبالده. و�أعرب �مللك �ملفدى با�سمه و��سم �سعب وحكومة 

�لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

بال�سحة و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية هندور��س 

�ل�سديق �طر�د �لتقدم و�لزدهار.

كما بعث نائب خادم �حلرمني �ل�سريفني �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

حممد بن نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة لفخامة �لرئي�س 

ذكرى  مبنا�سبة  مقدونيا،  جمهورية  رئي�س  �إفانوف  جورج  �لدكتور 

��ستقالل بالده. وعرب نائب خادم �حلرمني �ل�سريفني عن �أبلغ �لتهاين 

وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  �ل�سحة  مبوفور  �لتمنيات  و�أطيب 

و�سعب جمهورية مقدونيا �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار. 

رحمان  علي  �إمام  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  حفظه  وبعث 

رئي�س جمهورية طاجيك�ستان، مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده. وعرب 

�لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أبلغ  عن  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  نائب 

جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  �ل�سحة  مبوفور 

طاجيك�ستان �ل�سقيق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار. 

�أورتيجا  د�نييل  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  رع��اه  وبعث 

�سافيدر� رئي�س جمهورية نيكار�جو�، مبنا�سبة ذكرى يوم �ل�ستقالل 

�لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أبلغ  عن  �لعهد  ويل  �سمو  وعرب  لبالده. 

جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  �ل�سحة  مبوفور 

نيكار�جو� �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

�سان�سيز  �سلفادور  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  �أي��ده  وبعث 

كريين رئي�س جمهورية �ل�سلفادور، مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده. 

مبوفور  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أبلغ  عن  �لعهد  ويل  �سمو  وعرب 

�ل�سحة و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية �ل�سلفادور 

�ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

�أولن��دو  خ��و�ن  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �هلل،  حفظه  وبعث 

يوم  ذك��رى  مبنا�سبة  ه��ن��دور����س،  جمهورية  رئي�س  هرينانديز 

و�أطيب  �لتهاين  �أبلغ  عن  �لعهد  ويل  �سمو  وعرب  لبالده.  �ل�ستقالل 

و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  �ل�سحة  مبوفور  �لتمنيات 

جمهورية هندور��س �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

بذكرى ال�س��تقالل

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يهنئان قادة مقدونيا وطاجيك�ستان ونيكاراجوا وال�سلفادور وهندورا�س

األخبــــــار64 الجمعة  5 ذو الحجـة 1436 هـ      18 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4584             

جدة - واس
يوم  م�ساء  �جتماعاً  و�لتنمية  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  جمل�س  عقد 

يف  2015م،  �سبتمرب   14 �ملو�فق  1436ه�  �حلجة  ذو   1 �لإثنني 

ق�سر �ل�سالم بجدة، برئا�سة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد 

لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان  بن 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع رئي�س جمل�س �ل�سوؤون �لقت�سادية 

و�لتنمية.

�ملو�سوعات  م��ن  ع���ددً�  �لجتماع  خ��الل  �ملجل�س  ناق�س  وق��د 

وزير  معايل  من  �ملقدم  �لتقرير  منها  و�لتنموية،  �لقت�سادية 

�ل�سحة  وز�رة  وخطط  )ك��ورون��ا(،  ف��ريو���س  حيال  �ل�سحة 

بقيا�س  يتعلق  ما  ناق�س  وكذلك  ملكافحته،  و�مل�ستقبلية  �حلالية 

�أد�ء �لأجهزة �حلكومية، و�تخذ �ملجل�س حيال تلك �ملو�سوعات 

�لتو�سيات �لالزمة. 

ويل ويل العهد يراأ�س اجتماع جمل�س ال�سوؤون 
القت�سادية والتنمية

جدة - واس 
عبد�لعزيز ب��ن  �سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �أ���س��در 

�ملو�فق  1436ه���  �حلجة  ذو   02 �لثالثاء  يوم  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل 

�ملتوفني  لذوي  م�ساعدة  ب�سرف  �لكرمي  �أمره  2015م،  �سبتمرب   15

و�مل�سابني يف حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات يوم 27 / 11 / 1436ه�، 

 ، �ملعنية  �جلهات  قبل  من  ح�سرهم  مت  �لذين  �حلر�م  �مل�سجد  يف 

وذلك على �لنحو �لتايل : 

� �هلل �سبحانه  1- �سرف مبلغ مليون ريال لذوي كل �سهيد توفاه 

وتعاىل � يف هذه �حلادثة. 

بالغة نتج عنها  باإ�سابة  لكل م�ساب  2- �سرف مبلغ مليون ريال 

�إعاقة د�ئمة. 

�مل�سابني  لكل و�حد من   ) ريال  �ألف  ) خم�سمائة  3- �سرف مبلغ 

�لآخرين.

هوؤلء  من  �أي  مطالبة  دون  يحول  ل  ذلك  باأن  �هلل،  حفظه  ووجه 

وجه كما  �ملخت�سة،  �لق�سائية  �جلهات  �أم��ام  �خلا�س  باحلق 

 �أيده �هلل، با�ست�سافة �ثنني من ذوي كل متوفى من حجاج �خلارج 

مع  ه�،   1437 عام  حلج  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �سيوف  �سمن 

��ستكمال  من  �مل�سابني  من  �ل�سحية  ظروفه  متكنه  مل  من  متكني 

ه�،   1437 عام  �حلج  �أد�ء  معاودة  من  �لعام  هذ�  حج  منا�سك 

�مل�سابني  ذوي  ومنح   ، �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �سيوف  �سمن 

�لذين يتطلب �لأمر بقاءهم يف �مل�ست�سفيات تاأ�سري�ت زيارة خا�سة 

�ملتبقية من مو�سم حج هذ�  �لفرتة  بهم خالل  لزيارتهم و�لعتناء 

�لعام و�لعودة �إىل بالدهم.

تقرير  على  ورع��اه،  �هلل  حفظه  �طلع  فقد  �أخ��رى  جهة  ومن  هذ� 

�نتفاء  �إىل  فيه  �نتهت  و�لذي  �حلادث  يف  بالتحقيق  �ملكلفة  �للجنة 

تعر�س  هو  للحادث  �لرئي�س  �ل�سبب  و�أن  �جلنائية،  �ل�سبهة 

و�سعية  و�أن  خاطئة،  و�سعية  يف  هي  بينما  قوية  لرياح  �لر�فعة 

�لر�فعة تعترب خمالفة لتعليمات �لت�سغيل �ملعدة من قبل �مل�سنع، 

�ل�ستخد�م  عدم  عند  �لرئي�سية  �ل��ذر�ع  �إن��ز�ل  على  تن�س  و�لتي 

�إىل  �إ�سافة   ، مرفوعة  �بقاوؤها  �خلطاأ  ومن  �لرياح  هبوب  عند  �أو 

وعدم  �لت�سغيلية،  �لأعمال  يف  �ل�سالمة  �أنظمة  و�تباع  تفعيل  عدم 

�ملوجودة  �لتعليمات  �لر�فعة  تلك  عن  �ل�سالمة  م�سوؤويل  تطبيق 

من  و�ملتابعة  �لتو��سل  �سعف  ذلك  �إىل  ي�ساف  ت�سغيلها  بكتيب 

قبل م�سوؤويل �ل�سالمة بامل�سروع لأحو�ل �لطق�س وتنبيهات رئا�سة 

عند  �لرياح  ل�سرعة  قيا�س  �لبيئة، وعدم وجود  �لأر�ساد وحماية 

�طفاء �لر�فعة بالإ�سافة �إىل عدم �لتجاوب مع �لعديد من خطابات 

�جلهات �ملعنية مبر�جعة �أو�ساع �لر�فعات وخا�سة �لر�فعة �لتي 

بن  جمموعة   ( �ملقاول  بتحميل  �للجنة  و�أو�ست  �حلادثة،  �سببت 

�إليه  �أ�سري  ملا  حدث  عما  �مل�سوؤولية  من  جزءً�   ) �ل�سعودية  لدن 

) �ل�ست�ساري �سركة كانز��س (  �لنظر يف عقد  �أ�سباب و�إعادة  من 

و�لتاأكيد  بامل�سروع،  �ملوجودة  �لرو�فع  جميع  �أو�ساع  ومر�جعة 

فيها، و�ل�سالمة  �لأم��ان  و�حتياطات  متطلبات  جميع  توفري  على 

�لتحقيق  باإحالة نتائج  �أمره  �لكرمي يحفظه �هلل،  و قد �سدر �ملقام 

وكافة ما يتعلق بهذ� �ملو�سوع �إىل هيئة �لتحقيق و�لإدعاء �لعام 

ل�ستكمال �إجر�ء�ت �لتحقيق مع ) جمموعة بن لدن �ل�سعودية ( 

و�إعد�د لئحة �لتهام وتقدميها للق�ساء للنظر يف �لق�سية، و�إلز�م 

جمموعة بن لدن �ل�سعودية مبا يتقرر �سرعاً بهذ� �خل�سو�س.

لدن  بن  جمموعة   ( �ملقاول  م�سوؤولية  حول  �إليه  �أ�سري  ملا  ونظرً� 

�سفر  مبنع  كذلك  �لكرمي  �أمره  �أ�سدر  فقد  وتق�سريه   ) �ل�سعودية 

�ل�سعودية،  لدن  ب��ن  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  �أع�ساء  جميع 

و�ملهند�س / بكر بن حممد بن لدن وكبار �مل�سوؤولني �لتنفيذيني يف 

�لنتهاء  بامل�سروع، وذلك حتى  لهم �سلة  �ملجموعة وغريهم ممن 

و�إيقاف  �ل�ساأن،  بهذ�  �لق�سائية  �لأحكام  و�سدور  �لتحقيقات  من 

ت�سنيف ) جمموعة بن لدن �ل�سعودية ( ومنعها من �لدخول يف �أي 

مناف�سات �أو م�ساريع جديدة، ول يرفع �لإيقاف �إل بعد ��ستكمال 

�لتحقيقات و�سدور �لأحكام �لق�سائية يف هذه �حلادثة ويعاد �لنظر 

يف �لت�سنيف يف �سوء ذلك، ومبا ل يوؤثر على �مل�ساريع �حلكومية 

�ملالية  وز�رة  وتكليف  بتنفيذها،  حالياً  �ملجموعة  تقوم  �لتي 

و�جلهات �ملعنية ب�سكل عاجل مبر�جعة جميع �مل�ساريع �حلكومية 

�حلالية �لتي تنفذها جمموعة بن لدن �ل�سعودية وغريها، للتاأكد 

من �تباع �أنظمة �ل�سالمة و�حلر�س على ذلك، و�تخاذ ما يلزم وفقاً 

لالأنظمة و�لتعليمات.

اطلع على تقرير اللجنة املكلفة بالتحقيق يف احلادث

خادم احلرمني ال�سريفني ياأمر ب�سرف م�ساعدات لذوي املتوفني وامل�سابني 
يف حادث �سقوط اإحدى الرافعات يف امل�سجد احلرام 
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ويل ويل العهد يتلقى برقيتي عزاء من نائب ملك البحرين 
ورئي�س الوزراء

جدة - واس 
تلق��ى �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، 

ويل ويل �لعه��د �لنائ��ب �لثاين لرئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لدفاع، 

برقي��ة ع��ز�ء ومو��ساة م��ن �ساحب �ل�سم��و �مللكي �لأم��ري �سلمان 

ب��ن حم��د �آل خليف��ة نائب جالل��ة ملك مملك��ة �لبحري��ن ويل �لعهد،

يف �سحايا حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات يف �حلرم �ملكي. 

ودعا �سموه �ملوىل عز وج��ل �أن يتغمد �ملتوفني برحمته ور�سو�نه، 

و�أن مي��ن على �مل�ساب��ني بال�سفاء �ل�سريع، ويله��م �أ�سرهم وذويهم 

جميل �ل�سرب وح�سن �لعز�ء، و�أن يحفظ �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

و�سعبها و�سائر �مل�سلمني من كل �سوء ومكروه.

وتلقى حفظه �هلل، برقية ع��ز�ء ومو��ساة من �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء يف مملكة �لبحرين، 

يف �سحاي��ا حادث �سقوط �إح��دى �لر�فعات �مل�ستخدم��ة يف عمليات 

�لتو�سع��ة يف �حلرم �ملكي، و�ل��ذي �أ�سفر عن �سق��وط �لع�سر�ت من 

�ل�سحايا و�مل�سابني. 

و�بتهل �سموه �إىل �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته 

ومغفرته وي�سكنه��م ف�سيح جناته، و�أن مين على �مل�سابني ب�سرعة 

�ل�سف��اء، و�أن يحف��ظ �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة و�سعبها من كل 

�سوء ومكروه.

جدة - واس 
تلقى خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

م�ساء يوم �جلمعة  �ت�ساًل هاتفياً  �آل �سعود حفظه �هلل، 
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نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من 

�مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �أعرب فيه عن عز�ئه 

�لر�فعات  �إحدى  �سقوط  حادث  �سحايا  يف  ومو��ساته 

و�إ�سابات.  وفيات  من  عنه  نتج  وما  �حلر�م  بامل�سجد 

�ل�سيخ حممد بن  و�أعرب �مللك �ملفدى عن �سكره ل�سمو 

ز�يد �آل نهيان على م�ساعره �لأخوية، د�عياً �هلل تعاىل �أن 

يرحم �ملتوفني ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن 

مُين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

وتلقى حفظه �هلل، �ت�ساًل هاتفياً م�ساء �ليوم نف�سه، من 

جمهورية  رئي�س  �ل�سي�سي  عبد�لفتاح  �لرئي�س  فخامة 

يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن  خالله  عرب  �لعربية،  م�سر 

�سحايا حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات بامل�سجد �حلر�م 

وما نتج عنه من وفيات و�إ�سابات. و�أعرب �مللك �ملفدى 

على  �ل�سي�سي  عبد�لفتاح  �لرئي�س  لفخامة  �سكره  عن 

�ملتوفني  يرحم  �أن  تعاىل  �هلل  �سائاًل  �لطيبة،  م�ساعره 

على  مُين  و�أن  ومغفرته،  رحمته  بو��سع  ويتغمدهم 

�مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

نف�سه،  �ليوم  م�ساء  هاتفياً  �ت�ساًل  �هلل،  رعاه  وتلقى 

مملكة  ملك  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جاللة  من 

�سحايا  يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن  خالله  عرب  �لبحرين، 

وما  �حل��ر�م  بامل�سجد  �لر�فعات  �إح��دى  �سقوط  حادث 

�ملفدى  �مللك  و�أع��رب  و�إ�سابات.  وفيات  من  عنه  نتج 

م�ساعره  على  �لبحرين  مملكة  ملك  جلاللة  �سكره  عن 

�لأخوية، د�عياً �هلل تعاىل �أن يرحم �ملتوفني ويتغمدهم 

�مل�سابني  على  مُي��ن  و�أن  ومغفرته،  رحمته  بو��سع 

بال�سفاء �لعاجل.

�أيده �هلل، �ت�ساًل هاتفياً م�ساء �ليوم نف�سه، من  وتلقى 

فخامة �لرئي�س رجب طيب �أردوغان رئي�س �جلمهورية 

�لرتكية، عرب فيه عن عز�ئه ومو��ساته يف �سحايا حادث 

�سقوط �إحدى �لر�فعات بامل�سجد �حلر�م وما نتج عنه 

�سكره  عن  �ملفدى  �مللك  و�أعرب  و�إ�سابات.  وفيات  من 

�سائاًل  �لطيبة،  م�ساعره  على  �لرتكي  �لرئي�س  لفخامة 

بو��سع رحمته  ويتغمدهم  �ملتوفني  يرحم  �أن  تعاىل  �هلل 

ومغفرته، و�أن مُين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

�ل�سبت ي���وم  ه��ات��ف��ي��اً  �ت�����س��اًل  �هلل،  حفظه  وت��ل��ق��ى 
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�ململكة  ملك  �حل�سني  بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  من 

يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن  فيه  عرب  �لها�سمية،  �لأردنية 

�سحايا حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات بامل�سجد �حلر�م 

خادم  و�أع���رب  و�إ���س��اب��ات.  وفيات  من  عنه  نتج  وم��ا 

�حلرمني �ل�سريفني عن �سكره جلاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 

�أن  تعاىل  �هلل  �سائاًل  �لنبيلة،  م�ساعره  بن �حل�سني على 

يرحم �ملتوفني ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن 

مين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

من  نف�سه،  �ليوم  هاتفياً  �ت�ساًل  �هلل،  يحفظه  وتلقى 

جمهورية  رئي�س  جيلة  ح�سن  عمر  �لرئي�س  فخامة 

جيبوتي، �أعرب خالله عن عز�ئه ومو��ساته يف �سحايا 

وما  �حل��ر�م  بامل�سجد  �لر�فعات  �إح��دى  �سقوط  حادث 

�حلرمني  خادم  وعرب  و�إ�سابات.  وفيات  من  عنه  نتج 

على  �جليبوتي  �لرئي�س  لفخامة  �سكره  عن  �ل�سريفني 

يرحم  �أن  وج��ل  عز  �مل��وىل  د�ع��ي��اً  �لأخ��وي��ة،  م�ساعره 

�ملتوفني ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن مين 

على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

من  نف�سه،  �ليوم  هاتفياً  �ت�ساًل  �هلل،  رع��اه  وتلقى 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة 

حادث  �سحايا  يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن  فيه  عرب  قطر، 

�سقوط �إحدى �لر�فعات بامل�سجد �حلر�م وما نتج عنه 

من وفيات و�إ�سابات.

و�أعرب خادم �حلرمني �ل�سريفني عن �سكره ل�سمو �أمري 

�أن  تعاىل  �هلل  �سائاًل  �لأخوية،  م�ساعره  على  قطر  دولة 

يرحم �ملتوفني ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن 

مين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

وتلقى �أيده �هلل، �ت�ساًل هاتفياً �ليوم نف�سه، من فخامة 

�لرئي�س حممود عبا�س رئي�س دولة فل�سطني، �أعرب فيه 

�إحدى  �سقوط  حادث  �سحايا  يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن 

وفيات  من  عنه  نتج  وما  �حل��ر�م  بامل�سجد  �لر�فعات 

�لتي  باجلهود  بالتوفيق  فخامته  دعا  كما  و�إ�سابات. 

تبذلها �ململكة ل�سالح �لأمة �لإ�سالمية يف �ليمن. و�أعرب 

دول��ة  لرئي�س  �سكره  ع��ن  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 

فل�سطني على م�ساعره �لنبيلة، �سائاًل �هلل تعاىل �أن يرحم 

�ملتوفني ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن مين 

على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

ي���وم �لأح���د وت��ل��ق��ى ح��ف��ظ��ه �هلل، �ت�����س��اًل ه��ات��ف��ي��اً 
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كامريون،  ديفيد  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  دول��ة  من 

ملكة  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  جاللة  تعازي  فيه  نقل 

�لر�فعات  �إح��دى  �سقوط  ح��ادث  �سحايا  يف  بريطانيا 

و�إ�سابات.  وفيات  من  عنه  نتج  وما  �حلر�م  بامل�سجد 

تعازيه،  �ل�سريفني عن  دولته خلادم �حلرمني  كما عرب 

موؤكدً� وقوف بالده مع �ململكة. و�أعرب خادم �حلرمني 

�لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  لدولة  �سكره  عن  �ل�سريفني 

على م�ساعره �لنبيلة، �سائاًل �هلل تعاىل �أن يرحم �ملتوفني 

ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن يدخلهم ف�سيح 

جناته، و�أن مين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

وتلقى يحفظه �هلل، �ت�ساًل هاتفًيا �ليوم نف�سه، من دولة 

خالله  عرب  �سالم،  متام  لبنان  جمهورية  وزر�ء  رئي�س 

�إحدى  �سقوط  حادث  �سحايا  يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن 

�حلرمني  خادم  و�أعرب  �حلر�م.  �مل�سجد  يف  �لر�فعات 

على  لبنان  وزر�ء  رئي�س  لدولة  �سكره  عن  �ل�سريفني 

�ملتوفني  يرحم  �أن  تعاىل  �هلل  �سائاًل  �لنبيلة،  م�ساعره 

ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته، و�أن يدخلهم ف�سيح 

جناته، و�أن مين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

�ليوم نف�سه، من �أخيه  وتلقى رعاه �هلل، �ت�ساًل هاتفياً 

جمهورية  رئي�س  �لب�سري  ح�سن  عمر  �لرئي�س  فخامة 

�سحايا  يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن  فيه  عرب  �ل�سود�ن، 

وما  �حل��ر�م  بامل�سجد  �لر�فعات  �إح��دى  �سقوط  حادث 

نتج عنه من وفيات و�إ�سابات. و�أعرب خادم �حلرمني 

�ل�سريفني عن �سكره لفخامة �لرئي�س عمر ح�سن �لب�سري 

على م�ساعره �لنبيلة، �سائاًل �هلل تعاىل �أن يرحم �ملتوفني 

ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته و�أن يدخلهم ف�سيح 

جناته، و�أن مين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

�ليوم نف�سه من فخامة  �أيده �هلل، �ت�ساًل هاتفياً  وتلقى 

�لرئي�س ح�سن �سيخ حممود رئي�س جمهورية �ل�سومال 

�لفيدر�لية، عرب خالله عن عز�ئه ومو��ساته يف �سحايا 

�حل��ر�م.  �مل�سجد  يف  �لر�فعات  �إح��دى  �سقوط  ح��ادث 

لفخامة  �سكره  عن  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  و�أع��رب 

رئي�س جمهورية �ل�سومال على م�ساعره �لنبيلة، �سائاًل 

بو��سع رحمته  ويتغمدهم  �ملتوفني  يرحم  �أن  تعاىل  �هلل 

على  مين  و�أن  جناته،  ف�سيح  يدخلهم  و�أن  ومغفرته 

�مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

1436ه�  �حلجة  ذو   1 �لإثنني  يوم  �هلل،  حفظه  وتلقى 

�ملو�فق 14 �سبتمرب 2015م، �ت�ساًل هاتفياً من �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ �سباح �لأحمد �جلابر �ل�سباح �أمري دولة 

�سحايا  يف  ومو��ساته  عز�ئه  عن  خالله  عرب  �لكويت، 

�حل��ر�م.  �مل�سجد  يف  �لر�فعات  �إح��دى  �سقوط  ح��ادث 

و�أعرب خادم �حلرمني �ل�سريفني عن �سكره ل�سمو �أمري 

دولة �لكويت على م�ساعره �لأخوية، �سائاًل �هلل تعاىل �أن 

يرحم �ملتوفني ويتغمدهم بو��سع رحمته ومغفرته و�أن 

يدخلهم ف�سيح جناته، و�أن مين على �مل�سابني بال�سفاء 

�لعاجل. 

خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى ات�سالت هاتفية من قادة الإمارات وم�سر والبحرين وتركيا 

والأردن وجيبوتي وقطر وفل�سطني وبريطانيا ولبنان وال�سودان وال�سومال والكويت

الجمعة  5  ذو الحجـة 1436 هـ      18 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4584          
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جدة - روما - بيروت - واس
عبد�لعزيز بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  تلقى 

�ساحب  من  ومو��ساة  ع��ز�ء  برقية  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل   

دولة  �أمري  �ل�سباح  �جلابر  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�لكويت، يف �سحايا �سقوط �إحدى �لر�فعات بامل�سجد �حلر�م 

وما �أ�سفر عنه من �سقوط �لع�سر�ت من �ل�سحايا و�مل�سابني. 

بو��سع  �ل�سحايا  يتغمد  �أن  وعال  جل  �مل��وىل  �سموه  ودع��ا 

رحمته ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح جناته و�أن يعلي منازلهم، 

ومين على �مل�سابني ب�سرعة �ل�سفاء و�لعافية، ويلهم �أ�سرهم 

وذويهم �ل�سرب وح�سن �لعز�ء، و�أن يحفظ �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية و�سعبها من كل �سوء ومكروه.

وتلقى حفظه �هلل، برقيتي عز�ء ومو��ساة من �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�سباح ويل عهد دولة �لكويت، 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�سباح رئي�س 

�سقوط  حادث  �سحايا  يف  �لكويت،  بدولة  �ل��وزر�ء  جمل�س 

�إحدى �لر�فعات يف �حلرم �ملكي. و�ساأل �سموهما �ملوىل تعاىل 

�أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح 

جناته، ومين على �مل�سابني ب�سرعة �ل�سفاء و�لعافية، و�أن 

يحفظ �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سعبها من كل مكروه.

�مللك  جاللة  من  ومو��ساة  عز�ء  برقية  �هلل،  يحفظه  وتلقى 

�سحايا  يف  �لبحرين،  مملكة  ملك  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد 

عمليات  يف  �مل�ستخدمة  �ل��ر�ف��ع��ات  �إح���دى  �سقوط  ح��ادث 

�لتو�سعة يف �حلرم �ملكي، و�لذي �أ�سفر عن �سقوط �لع�سر�ت 

�إىل �ملوىل عز وجل  �ل�سحايا و�مل�سابني. و�بتهل جاللته  من 

�أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح 

جناته، و�أن مين على �مل�سابني ب�سرعة �ل�سفاء ويلهم �أ�سرهم 

�ململكة  يحفظ  و�أن  �لعز�ء،  وح�سن  �ل�سرب  جميل  وذويهم 

�لعربية �ل�سعودية و�سعبها من كل �سوء ومكروه.

�ل�سمو  من �ساحب  عز�ء ومو��ساة  برقية  �هلل،  رعاه  وتلقى 

�لوزر�ء يف  �آل خليفة رئي�س  �سلمان  �لأمري خليفة بن  �مللكي 

�لر�فعات  �إحدى  �سقوط  حادث  �سحايا  يف  �لبحرين،  مملكة 

عن  �أ�سفر  و�ل��ذي  �ملكي،  �حل��رم  يف  �لتو�سعة  عمليات  يف 

�سقوط �لع�سر�ت من �ل�سحايا و�مل�سابني. و�بتهل �سموه �إىل 

�أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته ومغفرته  �ملوىل عز وجل 

ب�سرعة  �مل�سابني  على  مين  و�أن  جناته،  ف�سيح  وي�سكنهم 

من  و�سعبها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يحفظ  و�أن  �ل�سفاء 

كل �سوء ومكروه.

�ل�سمو  �ساحب  من  ومو��ساة  عز�ء  برقية  �هلل،  �أيده  وتلقى 

ملك  جاللة  نائب  خليفة  �آل  حمد  بن  �سلمان  �لأم��ري  �مللكي 

�إحدى  �سقوط  �لعهد، يف �سحايا حادث  �لبحرين ويل  مملكة 

�أن  وجل  عز  �ملوىل  �سموه  ودعا  �ملكي.  �حلرم  يف  �لر�فعات 

يتغمد �ملتوفني برحمته ور�سو�نه، و�أن مين على �مل�سابني 

بال�سفاء �ل�سريع ويلهم �أ�سرهم وذويهم جميل �ل�سرب وح�سن 

و�سعبها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يحفظ  و�أن  �لعز�ء، 

و�سائر �مل�سلمني من كل �سوء ومكروه.

�مللك  جاللة  من  ومو��ساة  ع��ز�ء  برقية  �هلل،  حفظه  وتلقى 

حادث  �سحايا  يف  �ملغربية،  �ململكة  ملك  �ل�ساد�س  حممد 

عددً�  خلف  و�لذي  �ملكي  �حلرم  يف  �لر�فعات  �إحدى  �سقوط 

يتقبل  �أن  تعاىل  �هلل  جاللته  ودعا  و�مل�سابني.  �ل�سحايا  من 

�ل�سحايا �لربرة يف عد�د �ل�سهد�ء، و�أن مين على �مل�سابني 

وح�سن  �ل�سرب  جميل  ذويهم  يلهم  و�أن  �لعاجل،  بال�سفاء 

�لعز�ء.

وتلقى يحفظه �هلل، برقية عز�ء ومو��ساة من �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر، يف �سحايا حادث 

د�عياً  �مل�سجد �حلر�م،  �لر�فعات يف  �إحدى  �سقوط جزء من 

�ملوىل عز وجل �أن يتغمدهم بو��سع رحمته وي�سكنهم ف�سيح 

جناته، و�أن مين على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

�ل�سمو  من �ساحب  عز�ء ومو��ساة  برقية  �هلل،  رعاه  وتلقى 

يف  قطر،  دول��ة  �أم��ري  نائب  ثاين  �آل  حمد  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ 

�مل�سجد  �لر�فعات يف  �إحدى  �سقوط جزء من  �سحايا حادث 

رحمته  بو��سع  يتغمدهم  �أن  وجل  عز  �ملوىل  د�عياً  �حلر�م، 

بال�سفاء  �مل�سابني  على  مين  و�أن  جناته،  ف�سيح  وي�سكنهم 

�لعاجل.

�ل�سيخ  معايل  من  ومو��ساة  ع��ز�ء  برقية  �هلل،  �أي��ده  وتلقى 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  ثاين  �آل  خليفة  بن  نا�سر  بن  عبد�هلل 

�إحدى  �لد�خلية بدولة قطر، يف �سحايا حادث �سقوط  وزير 

�أن  وج��ل  عز  �مل��وىل  د�ع��ي��اً  �حل���ر�م،  �مل�سجد  يف  �لر�فعات 

مين  و�أن  جناته،  ف�سيح  وي�سكنهم  رحمته  بو��سع  يتغمدهم 

على �مل�سابني بال�سفاء �لعاجل.

وتلقى حفظه �هلل، برقية عز�ء ومو��ساة من فخامة �لرئي�س 

عبدربه من�سور هادي رئي�س �جلمهورية �ليمنية، يف �سحايا 

�سقوط �إحدى �لر�فعات بامل�سجد �حلر�م. وعرب فخامته عن 

لأ�سر  تعازيه  مقدماً  حدث،  ملا  مو��ساته  وعظيم  حزنه  بالغ 

و�أقارب �ل�سحايا، �سائاًل �هلل �لعلي �لقدير �أن ينزلهم منازل 

�أهلهم  ويلهم  و�لرحمة،  �ملغفرة  بو��سع  وي�سملهم  �ل�سهد�ء 

وذويهم �ل�سرب و�ل�سلو�ن، ومتمنياً �ل�سفاء �لعاجل للجرحى 

و�مل�سابني. ونوه فخامته بجهود �مل�سوؤولني يف �جلهات ذ�ت 

�لتي  �لكبرية  وباجلهود  �حل��ادث،  مع  �لتعامل  يف  �لعالقة 

تبذلها �ململكة يف تقدمي خدماتها �ملتميزة للماليني من �سيوف 

بيت �هلل �حلر�م لأد�ء فري�سة �حلج و�لعمرة وزو�ر �مل�سجد 

�لنبوي.

وتلقى يحفظه �هلل، برقية عز�ء ومو��ساة من فخامة �لرئي�س 

�سي جني بينغ رئي�س جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، يف �سحايا 

حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات يف �حلرم �ملكي. وقال “علمنا 

باأمل �سديد بنباأ حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات يف �حلرم �ملكي 

وما نتج عنه من وفيات و�إ�سابات، و�إنني �أتقدم لكم ولأ�سر 

وللم�سابني  �ملو��ساة،  و�سادق  �لتعازي  باأحر  �ملتوفني 

�ل�سفاء �لعاجل.

�ل�سابق  �للبناين  �لرئي�س  من  عز�ء  برقية  �هلل،  رعاه  وتلقى 

�لر�فعات  �إحدى  �سقوط  حادث  �سحايا  يف  �سليمان  مي�سال 

بامل�سجد �حلر�م يف مكة �ملكرمة. 

�سريجو  �لرئي�س  فخامة  من  عز�ء  برقية  �هلل،  �أي��ده  وتلقى 

�سقوط  �سحايا  يف  �لإيطالية،  �جلمهورية  رئي�س  ماتريلال 

بامل�سجد �حلر�م. وعرب فخامته عن عميق  �لر�فعات  �إحدى 

�أنه  م��وؤك��دً�  �ملكي،  �حل��رم  يف  وقعت  �لتي  للماأ�ساة  حزنه 

وجميع �لإيطاليني يعربون عن ت�سامنهم مع خادم �حلرمني 

�ل�سريفني و�لعائلة �ملالكة يف هذه �للحظات و�سائر �مل�سلمني 

يف �لعامل.

وتلقى حفظه �هلل، برقية عز�ء ومو��ساة من جاللة �مللك كارل 

جو�ستاف �ل�ساد�س ع�سر ملك مملكة �ل�سويد يف �سحايا حادث 

�سقوط �إحدى �لر�فعات يف �مل�سجد �حلر�م. وعرب جاللة ملك 

�حلرمني  خل��ادم  و�ملو��ساة  �لتعازي  �أ�سدق  عن  �ل�سويد 

�ل�سريفني يف �ملتوفني باحلادث �لذي وقع يف �مل�سجد �حلر�م 

مبكة �ملكرمة، معرباً عن متنياته للم�سابني بال�سفاء �لعاجل.

رئي�س  دولة  من  ومو��ساة  عز�ء  برقية  �هلل،  يحفظه  وتلقى 

حادث  �سحايا  يف  لوفني  �ستيفان  �ل�سويد  مبملكة  �ل��وزر�ء 

�سقوط �إحدى �لر�فعات يف �مل�سجد �حلر�م. وعرب دولته عن 

ولأ�سر  �ل�سريفني  �حلرمني  خلادم  و�ملو��ساة  �لعز�ء  بالغ 

مبكة  �حل��ر�م  �مل�سجد  يف  وقعت  �لتي  باملاأ�ساة  �ملتوفني 

�ملكرمة، متمنياً للم�سابني �ل�سفاء �لعاجل.

وتلقى حفظه �هلل، برقية عز�ء ومو��ساة من فخامة �لرئي�س 

فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا �لحتادية، يف �سحايا حادث 

�سقوط �إحدى �لر�فعات يف �مل�سجد �حلر�م. وعرب فخامته عن 

�أ�سدق �لتعازي خلادم �حلرمني �ل�سريفني ولأقارب �ملتوفني 

باملاأ�ساة �لتي وقعت يف �مل�سجد �حلر�م مبكة �ملكرمة، متمنياً 

للم�سابني �ل�سفاء �لعاجل.

يف �سحايا �سقوط اإحدى الرافعات بامل�سجد احلرام

خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى برقيات عزاء وموا�ساة من قادة دول العامل

يف �سحايا حادث �سقوط اإحدى الرافعات يف احلرم املكي

ويل العهد يتلقى برقيتي عزاء من نائب ملك البحرين ورئي�س الوزراء

جدة - واس 
تلقى �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، 

برقية  �لد�خلية،  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل 

حمد بن  �سلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  من  ومو��ساة  عز�ء 

�سحايا  يف  �لعهد،  ويل  �لبحرين  مملكة  ملك  جاللة  نائب  خليفة  �آل 

حادث �سقوط �إحدى �لر�فعات يف �حلرم �ملكي. 

ودعا �سموه �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �ملتوفني برحمته ور�سو�نه، 

�أ�سرهم وذويهم  ويلهم  �ل�سريع،  بال�سفاء  �مل�سابني  على  و�أن مين 

جميل �ل�سرب وح�سن �لعز�ء، و�أن يحفظ �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

و�سعبها و�سائر �مل�سلمني من كل �سوء ومكروه.

وتلقى حفظه �هلل، برقية عز�ء ومو��ساة من �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء يف مملكة �لبحرين، 

عمليات  يف  �مل�ستخدمة  �لر�فعات  �إحدى  �سقوط  حادث  �سحايا  يف 

من  �لع�سر�ت  �سقوط  عن  �أ�سفر  و�لذي  �ملكي،  �حلرم  يف  �لتو�سعة 

�ل�سحايا و�مل�سابني. 

و�بتهل �سموه �إىل �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته 

ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح جناته، و�أن مين على �مل�سابني ب�سرعة 

كل  من  و�سعبها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يحفظ  و�أن  �ل�سفاء، 

�سوء ومكروه.
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ويل العهد كان يف وداعه

رئي�س اإندوني�سيا يغادر جدة بعد زيارة ر�سمية للمملكة
جدة - واس

غادر فخامة �لرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا جدة 

�سباح يوم �لأحد 29 ذو �لقعدة 1436ه� �ملو�فق 13 �سبتمرب 2015م، 

بعد زيارة ر�سمية للمملكة.

�لدويل،  عبد�لعزيز  �مللك  مطار  مغادرته  لدى  فخامته  ود�ع  يف  وكان 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد 

�ل�سمو �مللكي  �لد�خلية، و�ساحب  �لوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�لأمري م�سعل بن ماجد بن عبد�لعزيز حمافظ جدة.

�لأ�ستاذ  �لوزر�ء  �لدولة ع�سو جمل�س  كما كان يف ود�عه معايل وزير 

حمافظة  �أمني  ومعايل  �ملر�فق،  �لوزير  �ل�سيخ  �آل  عبد�مللك  بن  حممد 

جدة �لدكتور هاين بن حممد �أبو ر��س، و�سفري خادم �حلرمني �ل�سريفني 

لدى جمهورية �إندوني�سيا م�سطفى بن �إبر�هيم �ملبارك، ووكيل رئي�س 

�سرطة  ومدير  �ل�سيخ،  �آل  ح�سن  بن  ه�سام  �لأ�ستاذ  �مللكية  �ملر��سم 

حمافظة جدة �للو�ء م�سعود في�سل �لعدو�ين، ومدير عام مطار �مللك 

و�لقائم  �لعري،  �أبا  حماد  بن  عبد�حلميد  �لأ�ستاذ  �لدويل  عبد�لعزيز 

باأعمال �سفارة جمهورية �إندوني�سيا يف �لريا�س �سوناركو.
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جدة - واس
عبد�لعزيز، بن  �سلمان  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لتقى 

ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، يوم �ل�سبت 

28 ذو �لقعدة 1436ه� �ملو�فق 12 دي�سمرب 2015م، فخامة �لرئي�س جوكو 

ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا وذلك يف مقر �إقامة فخامته بجدة.

و�إندوني�سيا  �ململكة  بني  �لثنائية  �لعالقات  بحث  �لجتماع  خالل  وجرى 

على  �لأح��د�ث  تطور�ت  بحث  جانب  �إىل  وتعزيزها،  تطويرها  ورو�ب��ط 

�ل�ساحات �لإ�سالمية و�لإقليمية و�لدولية. 

ح�سر �للقاء معايل وزير �لدولة ع�سو جمل�س �لوزر�ء �لأ�ستاذ حممد بن 

�لإندوني�سي  �ملر�فق. فيما ح�سر من �جلانب  �لوزير  �ل�سيخ  �آل  عبد�مللك 

ومعايل  نا�سوتيون،  د�رمني  �لقت�سادية  لل�سوؤون  �ملن�سق  �لوزير  معايل 

وزيرة �خلارجية ريتنو مار�سودي، ومعايل وزير �لطاقة �سودرمان �سعيد، 

للتخطيط  �لدولة  وزير  ومعايل  ليمبونغ،  توما�س  �لتجارة  وزير  ومعايل 

ومعايل  �نو�نغ،  بر�مونو  �لوزر�ء  جمل�س  �سكرتري  ومعايل  جليل،  �سفيان 

�ملبعوث  ومعايل  �سيبار�ين،  فرنكي  �لإندوني�سية  �ل�ستثمار  هيئة  رئي�س 

�خلا�س لفخامة �لرئي�س �إىل �ل�سرق �لأو�سط �لدكتور علوي �سهاب.

األحساء - واس
بن  �سعود  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  نقل 

�ل�سرقية،  �ملنطقة  �أم��ري  عبد�لعزيز  بن  نايف 

�ملو�فق  1436ه���  �لقعدة  ذو   24 �لثالثاء  يوم 

�حلرمني  خ��ادم  تعازي  2015م،  �سبتمرب   08

�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، 

ونائب خادم �حلرمني �ل�سريفني �ساحب �ل�سمو 

عبد�لعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي 

بن  حم��م��د  �لأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�سمو  و���س��اح��ب 

�لنائب  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان 

�لدفاع وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لثاين 

�ل��و�ج��ب  �سهيد  وذوي  لأب��ن��اء  �هلل،  حفظهم 

�لرقيب علي بن حبيب �حلبيب، �لذي ��ست�سهد 

�ل��ع��ز�ء  مبقر  وذل���ك  ف��ج��ر،  بقيق  حمافظة  يف 

يف حم��اف��ظ��ة �لأح�����س��اء. وق���ال ���س��م��وه خ��الل 

�لر�سالة  “�إن  بالأح�ساء  �لعز�ء  ملجل�س  زيارته 

و����س��ح��ة.. �إخ��و�ن��ك��م و�أب��ن��اوؤن��ا رج��ال �لأم��ن 

�لوطن  ه��ذ�  ع��ن  �ل��دف��اع  عاتقهم  على  حملو� 

مب�ستغرب  ولي�س  �سجاعة،  من  �أوت��و�  ما  بكل 

�أنف�س من  �لغايل و�لنفي�س، ولي�س  يبذلون  �أنهم 

�لنف�س �أن يقدمها �لإن�سان فد�ء للوطن، ورجال 

�لأمن د�ئماً ي�سابون يف �ل�سدر، وهم مو�جهون 

منتهى  وهذ�  �سر،  كل  من  �لوطن  لهذ�  يحاك  ملا 

�ل�سرقية  �ملنطقة  �أمري  �سمو  وحث  �ل�سجاعة”. 

�لدرجة  يف  و�لأمهات  �لآباء  وبالأخ�س  �جلميع 

طبيعي  غري  تغري  �أي  يالحظ  من  على  �لأوىل 

ب�سكل �أو باآخر على �أحد �لأبناء �أن يتو��سل مع 

�أي جهة �أمنية، وبذلك يكون حامياً ور�دعاً لأمن 

�ل�سر  يريد  من  هناك  �أن  �سموه  موؤكدً�  �لوطن، 

لهذ� �لوطن ولكن �لوقاية خري من �لعالج. و�أكد 

�سموه �أنه بعد �إبالغ رب �لأ�سرة عن �أحد ذويه 

�حل�سنة  �ملعاملة  �سوى  يعامل  لن  تاأكيد  فبكل 

حتى ل يكون عالة على �أ�سرته ووطنه..

ويل ويل العهد يلتقي رئي�س اإندوني�سيا 
ويل ويل العهد يوجه مبعاملة ال�سهداء 

الإماراتيني والبحرينيني يف اليمن 
معاملة ال�سهداء ال�سعوديني 

جدة - واس
وج��ه �ساح��ب �ل�سم��و �مللكي �لأمري حمم��د بن �سلمان ب��ن عبد�لعزي��ز، ويل ويل �لعهد �لنائب 

�لث��اين لرئي���س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لدف��اع، مبعامل��ة �جلن��ود �لإمار�تي��ني و�لبحرينيني 

�لذي��ن ��ست�سه��دو� �أثناء عمليات حتالف دعم �ل�سرعية لإع��ادة �لأمل لليمن، معاملة �ل�سهد�ء 

�ل�سعوديني مادياً ومعنوياً، �سائال �هلل عز وجل، لهم �لقبول مع �ل�سهد�ء يف �سبيل �هلل و�لرفعة 

يف منزلته��م. وج��دد �سمو ويل ويل �لعهد تاأكي��ده على �أن دم �سهد�ئنا ل��ن يذهب هدرً�، و�سوف 

يو��س��ل �لتحال��ف عملياته ب��كل عزم و�إ�سر�ر لدح��ر �ملتمردين و�لد�عمني له��م، �لذين عبثو� 

مبق��در�ت �ل�سع��ب �ليمني �ل�سقيق وحماولته��م زعزعة ��ستقر�ر �ملنطق��ة. وعرب �سمو �لأمري 

حمم��د بن �سلمان ع��ن �عتز�زه ب�سجاع��ة �أفر�د و�سباط ق��و�ت �لتحال��ف وعزميتهم لتحقيق 

�أه��د�ف �لتحال��ف يف �إع��ادة �لأم��ل لليم��ن لينع��م �ل�سع��ب �ليمني و�سع��وب �ملنطق��ة بالأمن 

و�ل�ستقر�ر من تعدي �ملتمردين و�أعو�نهم.

اأمري املنطقة ال�سرقية ينقل تعازي القيادة لذوي �سهيد 
الواجب علي احلبيب 

أبها - واس
بن  خالد  بن  في�سل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 

عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري، يف مكتبه بالإمارة يوم �لثالثاء 

�أ�سرة  2015م،  08 �سبتمرب  1436ه� �ملو�فق  24 ذو �لقعدة 

�ل�سهيد �لنقيب طيار نا�سر بن عاي�س �حلارثي. وقّدم �سموه 

تعازي خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  نائبه  و�سمو  �سعود،  �آل 

بن نايف بن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد 

بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين لرئي�س 

�أن  �سموه  موؤكدً�  �هلل،  حفظهم  �لدفاع  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 

ميد�ن  يف  �هلل،  رحمه  ��ست�سهد  �لوطن،  �أبطال  من  بطل  �بنهم 

�أ�سرة  وع��ربت  ووط��ن��ه.  دينه  عن  مد�فعاً  و�ل�سرف  �لعز 

�أمري  للقيادة �لر�سيدة، ول�سمو  �ل�سهيد عن �ل�سكر و�لمتنان 

�ملنطقة على �لعز�ء و�ملو��ساة، موؤكدين فخرهم و�عتز�زهم 

با�ست�سهاد �بنهم �لذي نذر روحه ودمه دفاعاً عن هذ� �لوطن 

�أن يحفظ بالدنا من كل مكروه،  �لغايل، �سائلني �هلل عز وجل 

و�أن يدمي عليها نعمة �لأمن و�لأمان يف ظل قيادتها �حلكيمة.

اأمري ع�سري ينقل تعازي القيادة لأ�سرة 

ال�سهيد احلارثي 
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اأمري منطقة مكة املكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي املتوفني يف حادث �سقوط الرافعة بامل�سجد احلرام 

األخيــــرة

مكة المكرمة - واس
بن  �لفي�سل  خالد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  نقل 

�أمري  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز 

�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  تعازي  �ملكرمة،  مكة  منطقة 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، و�سمو ويل عهده 

باحلرم  ر�فعة  �سقوط  جر�ء  �ملتوفني  ذوي  �إىل  �لأمني، 

�ملكي.

وقال �سموه لدى وقوفه ميد�نياً على موقع �حلادث يوم 

�سبتمرب   11 �ملو�فق  1436ه���  �لقعدة  ذو   27 �جلمعة 

بهم  يجمعنا  و�أن  للمتوفني  �لرحمة  �هلل  ن�ساأل  2015م: 

بال�سفاء  �مل�سابني  على  مين  و�أن  �لنعيم،  جنات  يف 

�لعاجل. و�أكد �سمو �أمري منطقة مكة �ملكرمة �أن �جلهات 

ذ�ت �لعالقة ويف مقدمتها �لدفاع �ملدين با�سرت �حلادث 

�أ�سباب  يف  للتحقيق  جلنتني  ت�سكيل  ومت  حينه،  يف 

وتد�عيات �حلادث. ووجه �سموه برتميم موقع �سقوط 

�لر�فعة خالل �ليومني �ملقبلني.

�ملنومني  �مل�سابني  �لفي�سل  خالد  �لأمري  �سمو  ز�ر  كما 

يف م�ست�سفيات �لعا�سمة �ملقد�سة، �سائاًل �هلل لهم �ل�سفاء 

لن  �إ�ساباتهم  �أن  لهم  حديثه  يف  �سموه  و�أك��د  �لعاجل. 

لهم  �ستوفر  �ل��دول��ة  و�أن  حجهم،  �إك��م��ال  من  متنعهم 

وز�رة  م��ن  جمهزة  ب�سيار�ت  �مل�ساعر  يف  تنقالتهم 

�ل�سحة لإكمال فري�ستهم.
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أرقـــام 
إدارية

68
اطماأن على �سحة امل�سابني 

خادم احلرمني ال�سريفني يتفقد امل�سجد احلرام عقب 
�سقوط اإحدى الرافعات وما نتج عنه من وفيات واإ�سابات

مكة المكرمة - واس
تفقد خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 

�ملو�فق 1436ه���  �لقعدة  ذو   28 �ل�سبت  يوم  م�ساء  �هلل،  حفظه 

2015م، �مل�سجد �حلر�م مبكة �ملكرمة، عقب �سقوط   12 �سبتمرب 

�إحدى �لر�فعات على جزء منه، وما نتج عنه من وفيات و�إ�سابات. 

�مل�سجد  و�سوله  فور  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  ��ستقبال  يف  وكان 

�حلر�م �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خالد �لفي�سل بن عبد�لعزيز 

�ملكرمة،  مكة  منطقة  �أم��ري  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  م�ست�سار 

عبد�لعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 

�لد�خلية، و�ساحب  �لوزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  �لعهد  ويل 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل ويل �لعهد 

�لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، وعدد من كبار 

�مل�سوؤولني.

ومكان  �سقطت  �لتي  �لر�فعة  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  و�ساهد 

�حلر�م.  �مل�سجد  يف  و�آثارها  �حلادث  م�سببات  مناق�ساً  �سقوطها، 

�مل�سجد  تفقده  عقب  ت�سريح  يف  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  وقال 

مرة  �لتاأهيل  نعيد  وكيف  حدث  ما  لتفقد  �ليوم  زيارتي  �حل��ر�م: 

�أخرى، و�سنحقق يف �لأ�سباب وبعدها �سنعلن �لنتائج للمو�طنني. 

وعرب خادم �حلرمني �ل�سريفني عن �لعز�ء لذوي �ل�سهد�ء، �سائاًل 

�هلل لهم �ملغفرة و�لرحمة، وللم�سابني �ل�سفاء �لعاجل.

�لبيتني  خدمة  يف  �لدولة  هذه  �أن  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  و�أكد 

�أنه خادم �حلرمني �ل�سريفني،  �حلرمني �ل�سريفني، وي�سرف ملكها 

وهذ� منذ عهد �مللك عبد�لعزيز �إىل �ليوم، و�حلمد هلل مكة تهمنا قبل 

�أي مكان يف �لدنيا، هي و�ملدينة �ملنورة.

�لنور  م�ست�سفى  �إىل  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  توجه  ذلك  عقب 

�مل�سابني من  �طماأن على �سحة  �ملكرمة، حيث  �لتخ�س�سي مبكة 

و�لأفغانية  و�لرتكية  �لإير�نية  �جلن�سية  �سملت  جن�سيات  عدة 

�ل�سحية  ح��الت��ه��م  �إىل  م�ستمعاً  و�لباك�ستانية،  و�مل�سرية 

لهم،  و�لعناية  �لرعاية  خدمات  كافة  بتقدمي  موجهاً  و�لعالجية، 

�سائاًل �هلل لهم �ل�سفاء �لعاجل.

اأمري منطقة مكة املكرمة يرفع نتائج التحقيق
يف �سقوط رافعة بامل�سجد احلرام اإىل ويل العهد 

جدة - واس
رف��ع �ساحب �ل�سم��و �مللكي �لأم��ري خالد �لفي�س��ل م�ست�سار 

خ��ادم �حلرم��ني �ل�سريف��ني �أمري منطق��ة مكة �ملكرم��ة، يوم 

�لأح��د 29 ذو �لقعدة 1436ه� �ملو�فق 13 �سبتمرب 2015م، 

نتائج �لتحقيق يف �سقوط ر�فعة بامل�سجد �حلر�م �إىل �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، متهيدً� لتقدميها 

خل��ادم �حلرم��ني �ل�سريف��ني �ملل��ك �سلم��ان ب��ن عبد�لعزي��ز

 �آل �سعود حفظه �هلل.

وكان �لأم��ري خال��د �لفي�سل ق��د ت�سلم يف مكتب��ه بجدة �ليوم 

نف�س��ه، تقرير �للجنة �لذي ت�سم��ن تد�عيات �سقوط �لر�فعة 

�لتي نتج عنها وفاة “107” و238 جريحاً، برئا�سة م�ست�سار 

�أم��ري منطق��ة مك��ة �ملكرم��ة �مل�س��رف عل��ى وكال��ة �لإم��ارة 

للتنمي��ة �لدكتور ه�س��ام �لفالح، وم�ساركة ع��دد من �جلهات 

ذ�ت �لعالق��ة، بن��اًء على توجيه �ملق��ام �ل�سامي بالتحقيق يف 

�حلادثة و�لرفع بالنتائج ب�سكل عاجل.
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