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اإلعـــــــــالنات 
املنـــــــــــــوعة

الرياض - واس

اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

 )53( وتعيني  برتقية  الكرمي  اأم��ره  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 

قا�سياً بوزارة العدل يف خمتلف درجات ال�سلك الق�سائي.

واأو�سح معايل وزير العدل ال�سيخ الدكتور وليد بن حممد 

الدعم  �سياق  يف  ياأتي  الكرمي  الأم��ر  ه��ذا  اأن  ال�سمعاين، 

ملرفق  اهلل،  اأي��ده  ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  املتوا�سل 

احلرمني  خادم  َيجزَي  اأن  وجل  عز  املوىل  �سائاًل  الق�ساء، 

الف�سيلة  اأ�سحاب  يوفق  واأن  اجل���زاء،  خري  ال�سريفني 

اإقامة  يف  اهلل،  اأيدهم  الأمر  ولة  تطلعات  لتحقيق  الق�ساة 

كتاب  من  امل�ستمد  احلنيف،  ال�سرع  اأحكام  وتطبيق  العدل 

اهلل عز وجل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم.

�ملليك ياأمر برتقية 
وتعيني )53( قا�ضيا 

بوز�رة �لعدل

التفاصيل ص65

خادم �حلرمني �ل�سريفني ي�ستقبل ملك �لبحرين

جدة - واس

و�س��ل جاللة املل��ك حمد بن عي�س��ى اآل خليف��ة ملك مملكة 

البحري��ن، ي��وم الأربع��اء 3 ذو احلجة 1436ه��� املوافق

16 �سبتمرب 2015م اإىل جدة، يف زيارة للمملكة.

وكان خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سع��ود حفظ��ه اهلل، يف مقدم��ة م�ستقبل��ي جاللته مبطار 

امللك عبدالعزيز الدويل.

كم��ا كان يف ا�ستقبال جاللة ملك البحري��ن، �ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأمري حمم��د بن نايف ب��ن عبدالعزي��ز، ويل العهد 

نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الداخلي��ة، و�ساحب 

ال�سم��و امللك��ي الأم��ري م�سع��ل ب��ن ماج��د ب��ن عبدالعزيز 

حماف��ظ جدة، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأم��ري عبدالعزيز 

ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز نائ��ب وزير الب��رتول والرثوة 

املعدني��ة، و�ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزي��ز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع، وعدد من كبار امل�سوؤولني.

منح �مل�ستفيدين من مركز 

حممد بن نايف للمنا�سحة 

و�لرعاية بالريا�ض وجدة 

�إجازة عيد �لأ�سحى 
الرياض - واس

لتوجيهات  تنفيذًا  باأنه  الداخلية،  ل��وزارة  الأمني  املتحدث  �سرح 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل، فقد 

والرعاية  للمنا�سحة  نايف  بن  حممد  مركز  من  امل�ستفيدين  منح  مت 

بالريا�س وجدة، اإجازة عيد الأ�سحى املبارك لهذا العام، وذلك بدءًا 

من يوم اخلمي�س املوافق 3/ 12/ 1436ه�، وملدة اثني ع�سر يوماً.

برعاية خادم �حلرمني �ل�سريفني

ويل �لعهد يرعى �حلفل �ل�سنوي ل�ستعر��ض قو�ت �أمن �حلج 
و�لأجهزة �ملعنية ب�سوؤون �حلجاج 

مكة المكرمة - واس 
العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعى 

يوم  العليا،  احلج  جلنة  رئي�س  الداخلية  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

اخلمي�س 4 ذو احلجة 1436ه� املوافق 17 �سبتمرب 2015م، احلفل ال�سنوي 

واحلجاج  احلج  ب�سوؤون  املعنية  والأجهزة  احلج  اأمن  قوات  ل�ستعرا�س 

امل�ساركة يف تنفيذ اخلطة العامة ملو�سم حج هذا العام 1436ه�، وذلك بح�سور 

خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  الفي�سل  خالد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

املركزية،  احلج  جلنة  رئي�س  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني  احلرمني 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س 

الوطني.

ً

عقـــــود الشـــــركات



UM AL-QURA 393 2

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

الجمعة12 ذو الحجة 1436 هـ      25 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4585             

.. وي�ستقبل �لرئي�ض �لعام ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي
جدة - واس

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

الثالثاء يوم  بجدة  ال�سالم  ق�سر  يف  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 

02 ذو احلجة 1436ه� املوافق 15 �سبتمرب 2015م ، معايل 

النبوي  وامل�سجد  احل��رام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س 

ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س، ومعايل 

نائبه ل�سوؤون امل�سجد احلرام ال�سيخ الدكتور حممد بن نا�سر 

اخلزمي، وكبري �سدنة بيت اهلل احلرام الدكتور �سالح بن زين 

ال�سيبي،  �سالح  بن  عبدالرحمن  ووكيله  ال�سيبي،  العابدين 

ومدير م�سنع ك�سوة الكعبة الدكتور حممد عبداهلل باجوده.

احل��رام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  معايل  األقى  وق��د 

وامل�سجد النبوي كلمة اأ�سار فيها اإىل اهتمام اململكة منذ عهد 

ال�سريفني،  باحلرمني  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س 

وا�ستمرار اأبنائه امللوك من بعده، بخدمتهما وقا�سديهما من 

احلجاج واملعتمرين والزوار.

ال�سكر  احل��رام  اهلل  بيت  �سدنة  وا�سم  با�سمه  معاليه  ورفع 

ما  على  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  وال��ع��رف��ان  والتقدير 

لدنه من  واهتمام  ورعاية  عناية  من  احلرام  اهلل  بيت  يجده 

ي�سر  بكل  منا�سكهم  ل��ي��وؤدوا  قا�سديه  وخدمة  اهلل،  اأي��ده 

و�سهولة.

الكعبة  ك�سوة  م�سنع  جهود  ال�سدي�س  ال�سيخ  وا�ستعر�س 

امل�سرفة واإجنازاته يف �سناعة الك�سوة.

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سلم  ذلك  بعد 

ك�سوة  احلرام  اهلل  بيت  �سدنة  كبري  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

الكعبة اجلديدة، التي �سنعت يف عهده حفظه اهلل.

ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل 

بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة 

مكة املكرمة.

خادم �حلرمني �ل�سريفني ي�ستقبل �لأمر�ء و�مل�سايخ وجموعا من �ملو�طنني

جدة - واس
ا�ستقب��ل خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني املل��ك �سلم��ان بن 

ال�س��الم  �سع��ود حفظ��ه اهلل، يف ق�س��ر  اآل  عبدالعزي��ز 

بج��دة ي��وم الثالث��اء 02 ذو احلجة 1436ه��� املوافق

الأم��راء  ال�سم��و  اأ�سح��اب  2015م،  �سبتم��رب   15

واأ�سح��اب الف�سيلة امل�سايخ، وجموع��اً من املواطنني 

الذين قدموا لل�سالم عليه رعاه اهلل.

ويف بداي��ة ال�ستقب��ال اأن�ست اجلميع لت��الوة اآيات من 

الق��راآن الك��رمي. ثم ت�سرف اجلميع بال�س��الم على خادم 

احلرمني ال�سريفني.

ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن تركي 

بن عبداهلل، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل 

بن عبدالعزي��ز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري 

منطق��ة مكة املكرم��ة، و�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري 

متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ري �سلطان ب��ن نا�سر بن 

عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري الدكت��ور خالد 

ب��ن في�سل بن ترك��ي وكي��ل احلر�س الوطن��ي بالقطاع 

الغرب��ي، و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري �سط��ام بن 

�سعود ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

عبدالك��رمي بن �سعود بن عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سمو 

الأم��ري عب��داهلل ب��ن فهد ب��ن حمم��د، و�ساح��ب ال�سمو 

امللكي الأمري تركي العبداهلل الفي�سل، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأمري م�سع��ل بن ماجد ب��ن عبدالعزيز حمافظ 

ج��دة، و�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري نه��ار بن �سعود 

ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو الأم��ري الدكتور بندر 

ب��ن �سلمان ب��ن حممد، و�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري 

الدكت��ور عبدالعزيز بن �سطام ب��ن عبدالعزيز م�ست�سار 

خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني، و�ساح��ب ال�سم��و امللكي 

الأم��ري ممدوح ب��ن عبدالرحم��ن بن �سع��ود، و�ساحب 

ال�سم��و الأمري ترك��ي بن عبداهلل ب��ن م�ساعد، و�ساحب 

ال�سم��و الأم��ري �سع��ود ب��ن ب��در ب��ن حمم��د، و�ساحب 

ال�سم��و امللك��ي الأم��ري في�س��ل ب��ن خال��د ب��ن �سلط��ان 

امل�ست�س��ار بالدي��وان امللك��ي، و�ساحب ال�سم��و امللكي 

الأم��ري في�س��ل العب��داهلل الفي�س��ل، و�ساح��ب ال�سم��و 

امللك��ي الأم��ري في�سل ب��ن �سلط��ان العب��داهلل الفي�سل، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري فه��د بن �سع��د بن فهد 

ب��ن حمم��د، و�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأم��ري تركي بن 

حمم��د بن فهد ب��ن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد ب��ن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و�ساحب 

ال�سم��و الأم��ري في�سل بن حمم��د بن �سعد وكي��ل اإمارة 

منطق��ة مكة املكرمة امل�ساعد للحقوق، و�ساحب ال�سمو 

الأمري �سعود ب��ن عبداهلل بن جلوي وكيل اإمارة منطقة 

مك��ة املكرمة لل�سوؤون الأمني��ة، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأم��ري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف ب��ن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري في�سل بن ن��واف بن 

عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري �سعود بن 

�سلمان ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

فهد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سمو امللكي 

الأمري تركي بن طالل بن ممدوح.

األخبــــــار
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.. و يقيم ماأدبة غد�ء تكرميا مللك 
�لبحرين

خادم �حلرمني �ل�سريفني ي�ستقبل ملك �لبحرين

جدة - واس
اأقام خادم احلرمني ال�سريف��ني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

حفظ��ه اهلل، يف ج��دة يوم الأربع��اء 03 ذو احلج��ة 1436ه� املوافق 

16 �سبتم��رب 2015م، ماأدبة غداء تكرمياً لأخيه جاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقبي��ل املاأدب��ة ج��رى ا�ستعرا���س العالق��ات الأخوي��ة الوثيقة بني 

البلدين ال�سقيقني، بالإ�سافة اإىل م�ستجدات الأحداث يف املنطقة.

ح�س��ر ماأدب��ة الغ��داء �ساح��ب ال�سم��و الأم��ري فه��د بن عب��داهلل بن 

عبدالعزي��ز ب��ن م�ساع��د، و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري �سط��ام 

ب��ن �سع��ود ب��ن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري حممد 

ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز، ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء 

وزي��ر الداخلي��ة، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري نهار ب��ن �سعود بن 

عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن 

عبدالعزيز نائب وزي��ر البرتول والرثوة املعدنية، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأم��ري الدكتور ح�سام ب��ن �سعود بن عبدالعزي��ز، و�ساحب 

ال�سم��و امللك��ي الأمري الدكت��ور عبدالعزيز بن �سطام ب��ن عبدالعزيز 

م�ست�سار خ��ادم احلرمني ال�سريفني، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري 

حمم��د بن �سلمان بن عبدالعزي��ز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 

جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع، و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري 

عبدالعزي��ز ب��ن �سع��ود بن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سمو 

امللكي الأمري اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز، والوفد املرافق 

جلاللة ملك مملكة البحرين.

جدة - واس
و�س��ل جالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى اآل خليف��ة مل��ك مملكة 

املواف��ق 1436ه���  3 ذو احلج��ة  الأربع��اء  ي��وم  البحري��ن، 

16 �سبتمرب 2015م اإىل جدة، يف زيارة للمملكة.

وكان خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني املل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز 

اآل �سع��ود حفظ��ه اهلل، يف مقدمة م�ستقبل��ي جاللته مبطار امللك 

عبدالعزيز الدويل.

كم��ا كان يف ا�ستقب��ال جالل��ة مل��ك البحري��ن، �ساح��ب ال�سمو 

امللك��ي الأمري حممد ب��ن نايف بن عبدالعزي��ز، ويل العهد نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأم��ري م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة، و�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب 

وزي��ر الب��رتول وال��رثوة املعدني��ة، و�ساح��ب ال�سم��و امللكي 

الأم��ري حممد ب��ن �سلمان بن عبدالعزي��ز، ويل ويل العهد النائب 

الث��اين لرئي���س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع، وع��دد من كبار 

امل�سوؤولني.

وي�سم الوفد املرافق جلاللة ملك البحرين، �سمو ال�سيخ عبداهلل 

ب��ن حمد اآل خليف��ة، و�سمو ال�سي��خ نا�سر بن حم��د اآل خليفة، 

ومع��ايل ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليف��ة وزير الديوان امللكي، 

ومع��ايل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحم��د اآل خليفة القائد 

الع��ام لقوة دف��اع البحرين، ومعايل ال�سي��خ �سلمان بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي���س جهاز امل�ساحة والت�سجي��ل العقاري، ومعايل 

ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير اخلارجية.

ملك �لبحرين يغادر جدة بعد زيارة للمملكة
خالل �ت�سال هاتفي

خادم �حلرمني �ل�سريفني يعزي �ل�سيخ 
جدة - واسحممد بن ر��سد �آل مكتوم

غادر جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين يوم الأربعاء 3 ذو احلجة 1436 ه� املوافق 

16 �سبتمرب 2015 م، جدة بعد زيارة للمملكة.

مطار  مغادرته  لدى  جاللته  مودعي  مقدمة  يف  وكان 

امللك عبدالعزيز الدويل، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س 

ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س 

امللكي الأمري م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ 

جدة.

البحرين  ململكة  العام  القن�سل  وداع��ه،  يف  كان  كما 

رئي�س  ووكيل  امل�سلماين،  حممد  بن  اإبراهيم  جدة  يف 

ال�سيخ،  اآل  الأ�ستاذ ه�سام بن ح�سن  امللكية  املرا�سم 

وعدد من امل�سوؤولني.

جدة - واس
اأج��رى خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سع��ود

1436ه��� املواف��ق  06 ذو احلج��ة  ي��وم ال�سب��ت  حفظ��ه اهلل، ات�س��اًل هاتفي��اً 

19 �سبتم��رب 2015م، باأخيه �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ حممد ب��ن را�سد اآل مكتوم، 

نائ��ب رئي�س دولة الإمارات العربية املتح��دة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

اأع��رب خالله اأي��ده اهلل، عن بالغ تعازي��ه وموا�ساته ل�سم��وه يف وفاة جنله �سمو 

ال�سي��خ را�س��د بن حمم��د بن را�س��د اآل مكتوم، �سائ��اًل اهلل تع��اىل اأن يتغمد الفقيد 

بوا�سع رحمته ور�سوانه، واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

وق��د عرب �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد عن بال��غ �سكره خلادم احلرمني ال�سريفني 

على ما عرب عنه من م�ساعر العزاء، داعياً اهلل اأن ي�سمل الفقيد بالرحمة والغفران، 

واأن يحفظ اجلميع من كل مكروه.

ً
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عَبرّ خاللها عن �إد�نته و��ستنكاره للت�سعيد �لإ�سر�ئيلي
�خلطري يف �مل�سجد �لأق�سى 

خادم �حلرمني �ل�سريفني يجري �ت�سالت هاتفية بقادة بريطانيا ورو�سيا 
وفرن�سا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 

جدة - واس
عبدالعزيز ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اأج���رى 

اآل �سعود حفظه اهلل، ات�ساًل هاتفياً يوم الأربعاء 3 ذو احلجة 1436ه� 

املوافق 16 �سبتمرب 2015م، بدولة رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد 

كامريون.

وا�ستنكاره  اإدان��ت��ه  عن  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  خالله  وع��رَبرّ 

الأق�سى  امل�سجد  يف  اخلطري  الإ�سرائيلي  للت�سعيد  ال�سديدين 

املبارك، والعتداء ال�سافر على امل�سلني يف باحاته، وانتهاك حرمة 

املقد�سات الإ�سالمية.

اأيده اهلل، اإىل �سرورة بذل اجلهود وامل�ساعي الأممية اجلادة  ودعا 

التدابري  كافة  لتخاذ  الأمن  جمل�س  تدخل  و�سرورة  وال�سريعة، 

الِقبلَتني  اأُوىل  العاجلة لوقف هذه النتهاكات على امل�سجد الأق�سى 

وثالث احلرَمني ال�سريَفني، وحماية ال�سعب الفل�سطيني واملقد�سات 

الدينية، واإعطاء ال�سعب الفل�سطيني كافة حقوقه امل�سروعة، موؤكدًا 

الأدي��ان،  حرمة  �سارخ  ب�سكل  ينتهك  العتداء  هذا  اأَنرّ  اهلل،  حفظه 

وي�سهم يف تغذية التطرف والعنف يف العامل اأجمع.

الرئي�س  بفخامة  نف�سه،  اليوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  حفظه  واأج��رى 

الرو�سي فالدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�سيا الحتادية. وعرب 

ال�سديدين  وا�ستنكاره  اإدانته  عن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  خالله 

للت�سعيد الإ�سرائيلي اخلطري يف امل�سجد الأق�سى املبارك، والعتداء 

ال�سافر على امل�سلني يف باحاته، وانتهاك حرمة املقد�سات الإ�سالمية.

اأيده اهلل، اإىل �سرورة بذل اجلهود وامل�ساعي الأممية اجلادة  ودعا 

التدابري  كافة  لتخاذ  الأم��ن  جمل�س  تدخل  و�سرورة  وال�سريعة 

الِقبلَتني  اأُوىل  العاجلة لوقف هذه النتهاكات على امل�سجد الأق�سى 

وثالث احلرَمني ال�سريَفني، وحماية ال�سعب الفل�سطيني واملقد�سات 

الدينية، واإعطاء ال�سعب الفل�سطيني كافة حقوقه امل�سروعة، موؤكدًا 

الأدي��ان،  حرمة  �سارخ  ب�سكل  ينتهك  العتداء  هذا  اأَنرّ  اهلل،  حفظه 

وُي�سهم يف تغذية التطرف والعنف يف العامل اأجمع.

الرئي�س  بفخامة  نف�سه،  اليوم  هاتفًيا  ات�ساًل  اهلل،  رعاه  واأج��رى 

خادم  خالله  وعرب  الفرن�سية.  اجلمهورية  رئي�س  هولند  فران�سوا 

للت�سعيد  ال�سديدين  وا�ستنكاره  اإدانته  عن  ال�سريفني  احلرمني 

الإ�سرائيلي اخلطري يف امل�سجد الأق�سى املبارك، والعتداء ال�سافر 

على امل�سلني يف باحاته، وانتهاك حرمة املقد�سات الإ�سالمية.

اأيده اهلل، اإىل �سرورة بذل اجلهود وامل�ساعي الأممية اجلادة  ودعا 

التدابري  كافة  لتخاذ  الأم��ن  جمل�س  تدخل  و�سرورة  وال�سريعة 

الِقبلَتني  اأُوىل  العاجلة لوقف هذه النتهاكات على امل�سجد الأق�سى 

وثالث احلرَمني ال�سريَفني، وحماية ال�سعب الفل�سطيني واملقد�سات 

الدينية، واإعطاء ال�سعب الفل�سطيني كافة حقوقه امل�سروعة، موؤكدًا 

الأدي��ان،  حرمة  �سارخ  ب�سكل  ينتهك  العتداء  هذا  اأَنرّ  اهلل،  حفظه 

وُي�سهم يف تغذية التطرف والعنف يف العامل اأجمع.

لالأمم  العام  بالأمني  نف�سه،  اليوم  هاتفًيا  ات�ساًل  اهلل،  اأيده  واأجرى 

عن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  خالله  وعرب  مون.  كي  بان  املتحدة، 

يف  اخلطري  الإ�سرائيلي  للت�سعيد  ال�سديدين  وا�ستنكاره  اإدانته 

امل�سجد الأق�سى املبارك، والعتداء ال�سافر على امل�سلني يف باحاته، 

وانتهاك حرمة املقد�سات الإ�سالمية.

ودعا حفظه اهلل، اإىل �سرورة بذل اجلهود وامل�ساعي الأممية اجلادة 

التدابري  كافة  لتخاذ  الأم��ن  جمل�س  تدخل  و�سرورة  وال�سريعة 

الِقبلَتني  اأُوىل  العاجلة لوقف هذه النتهاكات على امل�سجد الأق�سى 

وثالث احلرَمني ال�سريَفني، وحماية ال�سعب الفل�سطيني واملقد�سات 

الدينية، واإعطاء ال�سعب الفل�سطيني كافة حقوقه امل�سروعة، موؤكدًا 

الأدي��ان،  حرمة  �سارخ  ب�سكل  ينتهك  العتداء  هذا  اأَنرّ  اهلل،  حفظه 

وُي�سهم يف تغذية التطرف والعنف يف العامل اأجمع.

اخلمي�س ي���وم  ه��ات��ف��ي��اً  ات�����س��اًل  اهلل،  حفظه  اأج����رى  وق���د  ه���ذا 

بفخامة  2015م،  �سبتمرب   17 املوافق  1436ه���  احلجة  ذو   04

الرئي�س باراك اأوباما رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية.

وا�ستنكاره  اإدان��ت��ه  عن  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  خالله  وع��رَبرّ 

الأق�سى  امل�سجد  يف  اخلطري  الإ�سرائيلي  للت�سعيد  ال�سديدين 

املبارك، والعتداء ال�سافر على امل�سلني يف باحاته، وانتهاك حرمة 

املقد�سات الإ�سالمية.

اأيده اهلل، اإىل �سرورة بذل اجلهود وامل�ساعي الأممية اجلادة  ودعا 

التدابري  كافة  لتخاذ  الأمن  جمل�س  تدخل  و�سرورة  وال�سريعة، 

الِقبلَتني  اأُوىل  العاجلة لوقف هذه النتهاكات على امل�سجد الأق�سى 

وثالث احلرَمني ال�سريَفني، وحماية ال�سعب الفل�سطيني واملقد�سات 

الدينية، واإعطاء ال�سعب الفل�سطيني كافة حقوقه امل�سروعة، موؤكدًا 

الأدي��ان،  حرمة  �سارخ  ب�سكل  ينتهك  العتداء  هذا  اأَنرّ  اهلل،  حفظه 

وُي�سهم يف تغذية التطرف والعنف يف العامل اأجمع.

خادم �حلرمني �ل�سريفني يتلقى �ت�سالت هاتفية من قادة قطر وتركيا 
وفل�سطني و�لأردن 

جدة - واس
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  تلقى 

املوافق ه�   1436 احلجة  ذو   3 الأربعاء  يوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  حفظه 

اأمري  ثاين  اآل  بن حمد  ال�سيخ متيم  ال�سمو  2015م، من �ساحب  �سبتمرب   16

الت�سعيد  حيال  التطورات  اآخ��ر  بحث  الت�سال  خالل  وج��رى  قطر.  دول��ة 

الإ�سرائيلي اخلطري يف امل�سجد الأق�سى املبارك.

وتلقى حفظه اهلل، ات�ساًل هاتفياً اليوم نف�سه، من فخامة الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان رئي�س جمهورية تركيا. وجرى خالل الت�سال بحث اآخر التطورات 

حيال الت�سعيد الإ�سرائيلي اخلطري يف امل�سجد الأق�سى املبارك.

حممود  الرئي�س  فخامة  من  نف�سه،  اليوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  رعاه  وتلقى 

التطورات  اآخر  بحث  الت�سال  خالل  وجرى  فل�سطني.  دولة  رئي�س  عبا�س 

حيال الت�سعيد الإ�سرائيلي اخلطري يف امل�سجد الأق�سى املبارك.

لقتحام  ا�ستنكاره  عن  الت�سال  خالل  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  واأع��رب 

ال�سرطة الإ�سرائيلية امل�سجد الأق�سى، واعتدائها على امل�سلني، وجلوئها اإىل 

القوة ملنع امل�سلني من دخوله.

1436ه���  احلجة  ذو   5 اجلمعة  يوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  حفظه  تلقى  كما 

18 �سبتمرب 2015م، من جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك  املوافق 

اململكة الأردنية الها�سمية.

الإ�سرائيلي  الت�سعيد  حيال  التطورات  اآخر  بحث  الت�سال  خالل  وجرى 

اخلطري يف امل�سجد الأق�سى املبارك.

الجمعة12 ذو الحجة 1436 هـ      25 سبتمبر 2015 م
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يف وفاة جنله

�أمري منطقة مكة �ملكرمة ينقل تعازي خادم �حلرمني �ل�سريفني لل�سيخ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

خادم �حلرمني �ل�سريفني ياأمر برتقية وتعيني ثمانية ق�ساة بديو�ن �ملظامل
الرياض - واس

اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، 

الدرجات  املظامل على خمتلف  بديوان  ثمانية ق�ساة  برتقية وتعيني  ملكياً  اأمرًا 

الق�سائية.

وبني معايل رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ساء الإداري ال�سيخ الدكتور 

درجة  من  ق�ساة  ثالثة  ترقية  ت�سمن  امللكي  الأمر  اأن  اليو�سف،  حممد  بن  خالد 

قا�سي ا�ستئناف اإىل درجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف، وتعيني خم�سة ق�ساة على 

درجة قا�سي )ب(.

احلرمني  خادم  واهتمام  رعاية  ظل  يف  ياأتي  امللكي  الأمر  هذا  اأن  معاليه  واأكد 

ال�سريفني اأيده اهلل، ملرفق الق�ساء الإداري، ودعمه بالكوادر الق�سائية املوؤهلة، 

وفقاً  املن�سودة  ال��روؤى  وحتقيق  الق�سائية  بامل�سوؤولية  النهو�س  اأج��ل  من 

لتوجيهاته حفظه اهلل.

دبي - واس
الفي�سل  خالد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  نقل 

مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  وموا�ساة  تعازي  املكرمة، 

اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 

لأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

رئي�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�س  نائب 

جمل�س الوزراء حاكم دبي يف وفاة جنله ال�سيخ را�سد 

رحمه اهلل.

ل�سمو  زيارته  خالل  الفي�سل  خالد  الأمري  �سمو  وعربرّ 

زعبيل  ق�سر  يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

املوافق 1436ه���  احلجة  ذو   07 الأح��د  ي��وم  بدبي 

ل�سموه،  2015م، عن تعازيه وموا�ساته  20 �سبتمرب 

�سائاًل اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته، واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

كما قدم العزاء الوفد املرافق ل�سموه، �ساحب ال�سمو 

الأمري من�سور بن متعب بن عبدالعزيز وزير  امللكي 

الدولة ع�سو جمل�س الوزراء م�ست�سار خادم احلرمني 

�سعود  بن  في�سل  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني، 

الدكتور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  حممد،  بن 

خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  �سطام  بن  عبدالعزيز 

بندر  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني 

الأمري �سلطان  ال�سمو  بن �سعود بن حممد، و�ساحب 

�سعد  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  حممد،  بن  �سعود  بن 

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

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الفي�سل،  خالد  بن  �سلطان 

الأمري تركي بن حممد بن فهد، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز.

عن  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  عرب  وقد 

اأمري  ول�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  �سكره  بالغ 

منطقة مكة املكرمة واأ�سحاب ال�سمو الأمراء، على ما 

عربوا عنه من م�ساعر العزاء واملوا�ساة، داعياً اهلل اأن 

الفقيد بالرحمة والغفران، واأن يحفظ اجلميع  ي�سمل 

من كل مكروه.

وكان �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل، قد 

لتقدمي  دبي  اإىل  نف�سه  اليوم  من  �سابق  يف وقت  و�سل 

مبطار  �سموه  ا�ستقبال  يف  كان  حيث  العزاء،  واجب 

دبي الدويل، معايل وزير الدولة لل�سوؤون املالية بدولة 

الطاير،  حميد  بن  عبيد  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

و�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى دولة الإمارات 

عبدالرحمن  ب��ن  حممد  الدكتور  املتحدة  العربية 

الب�سر، وقن�سل عام اململكة يف دبي عماد عدنان مدين، 

وعدد من اأع�ساء ال�سفارة.

ويل ويل �لعهد يتلقى �ت�سال هاتفيا
من �لرئي�ض �ليمني

.. ويعزي ويل عهد �أبوظبي يف وفاة �ل�سيخ 
ر��سد بن حممد �آل مكتوم

جدة - واس

تلق��ى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع، ات�ساًل هاتفياً يوم الأحد 7 ذو احلجة 1436ه� املوافق 20 �سبتمرب 2015م، من فخامة 

الرئي�س عبد ربه من�سور هادي رئي�س اجلمهورية اليمنية.

وج��رى خالل الت�س��ال ا�ستعرا���س م�ستجدات الأح��داث يف اليمن ال�سقي��ق وجهود التحالف لدع��م ال�سرعية 

مبرحل��ة اإع��ادة الأم��ل الذي تق��وده اململكة العربي��ة ال�سعودية. كما مت خ��الل الت�سال بحث اآخ��ر التطورات 

للعمليات الع�سكرية لتحرير كافة املدن اليمنية من املتمردين على ال�سرعية والداعمني لهم، بالإ�سافة اإىل جهود 

التحالف الإغاثية والإن�سانية يف اجلمهورية اليمنية.

جدة - واس

بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 

جمل���س الوزراء وزير الدف��اع، برقية عزاء وموا�ساة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمم��د بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظب��ي نائ��ب القائ��د الأعلى للقوات امل�سلحة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، اإثر وف��اة ال�سيخ را�سد بن 

حمم��د اآل مكت��وم  رحمه اهلل. وقال �سمو ويل ويل العهد: علمت ببال��غ احلزن نباأ وفاة ال�سيخ را�سد بن حممد بن 

را�سد اآل مكتوم رحمه اهلل، واإنني اإذ اأبعث ل�سموكم ولأ�سرة الفقيد التعازي واملوا�ساة، لأدعو اهلل جلت قدرته 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته، ويلهمكم وذويه ال�سرب وال�سلوان.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

الجمعة 12 ذو الحجة 1436 هـ      25 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4585          

ً ً



UM AL-QURA 393 األخبــــــار6

مكة المكرمة - واس 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ق��ال 

هم  ال�سباب  اإن  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

عددًا،  الأغلبية  فهم  اأمة،  كل  يف  احلقيقية  الرثوة 

متثل  التي  دوم���اً،  املتجددة  النا�سطة  والطاقة 

وطي�س  ي�ستد  عامل  يف  وذخريتها،  التنمية  ع�سب 

التناف�س بني الأمم، لبناء ح�سارتها على اقت�ساد 

املعرفة الذي اأ�سبح لغة الع�سر بال منازع، ومن 

يتخلف فقد حكم على نف�سه بالقعود خلف م�سرية 

القافلة. 

عنه  ن��ي��اب��ة  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 

خالد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اهلل،  اأي���ده 

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

الأربعاء يوم  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني 

�سبتمرب   16 امل��واف��ق  1436ه����  احلجة  ذو   03

املكرمة  مكة  م��وؤمت��ر  افتتاح  حفل  يف  2015م، 

ال�ساد�س ع�سر الذي تنظمه رابطة العامل الإ�سالمي 

والإعالم اجلديد”  امل�سلم  “ال�سباب  حتت عنوان 

ن�سها:  يلي  وفيما  املكرمة،  مبكة  الرابطة  مقر  يف 

اأ�سحاب ال�سماحة والف�سيلة وال�سعادة.. ال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته: 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سيدي  �سرفني 

�سلمان بن عبدالعزيز، باأن اأكون معكم اليوم نيابة 

عنه يحفظه اهلل، يف موؤمتركم املوقر املنعقد حتت 

حتياته،  اأطيب  اإليكم  اأنقل  واأن  الكرمية،  رعايته 

بالتوفيق وال�سداد يف مهمتكم  لكم  وخال�س دعائه 

اجلليلة. 

اململكة  تعازي  اأنقل  اأن  اهلل،  رع��اه  كلفني  وق��د 

من  و�سعباً،  وحكومة  ملكاً  ال�سعودية  العربية 

خالل هذا اجلمع املبارك، اإىل ذوي �سحايا حادث 

احلرم املكي ال�سريف، ونح�سبهم عند اهلل يف اأعايل 

اجلنان �سهداء، ودعاء خال�ساً اأن يجرب جل وعال، 

ك�سر امل�سابني، ويردهم اإىل اأهلهم �ساملني غامنني. 

وي�سعدين اأن اأرحب بكم يف اجتماع اجلالل للزمان 

واملكان، حيث تتوافد ح�سود امل�سلمني على الرحب 

ن�سكهم،  لأداء  املباركة،  الأي��ام  هذه  يف  وال�سعة، 

الراحة  ويتفياأون  باحلفاوة،  قلوبنا  حتت�سنهم 

والي�سر فيما ت�سهدون من هذه امل�ساريع العمالقة، 

التي توا�سل بها اململكة العربية ال�سعودية ديدنها 

املقد�سة،  وامل�ساعر  ال�سريفني  احلرمني  تطوير  يف 

وامتثاًل  طاعة  واملال  اجلهد  ق�سارى  لها  وتبذل 

يف  وع��ال،  جل  بها  �سرفها  التي  لأمانتها  واأداء  هلل 

خدمة احلرمني ال�سريفني وتذليل ال�سبل للحجاج 

والزوار واملعتمرين. 

الرثوة  هم  ال�سباب  اأن  يف  مراء  ل  الإخ��وة:  اأيها 

احلقيقية يف كل اأمة، فهم الأغلبية عددًا، والطاقة 

النا�سطة املتجددة دوماً، التي متثل ع�سب التنمية 

بني  التناف�س  وطي�س  ي�ستد  عامل  يف  وذخريتها، 

الأمم، لبناء ح�سارتها على اقت�ساد املعرفة الذي 

فقد  يتخلف  ومن  منازع،  بال  الع�سر  لغة  اأ�سبح 

حكم على نف�سه بالقعود خلف م�سرية القافلة. 

على  يتوجب  املحموم،  ال�سباق  هذا  خ�سم  ويف 

وتقنية  علماً  �سبابها:  ت��وؤه��ل  اأن  الإ���س��الم  اأم��ة 

الريادي يف  وفكرًا، مبا ميكنها من حترير موقعها 

�سالف  التاريخي يف  لدورها  ا�ستئنافاً  اليوم،  عامل 

م�سريتهم  حت�سني  عليها  ذلك،  ومبوازاة  عهدها. 

القائم  الإ�سالم،  �سحيح  منهج  بالتزام  عقائدياً، 

والغلو  التطرف  ونبذ  والعتدال  الو�سطية  على 

واملغالة، وما يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة 

على الأمة، وي�سوه �سورة ديننا الإ�سالمي القومي 

يف عيون الآخرين. 

كما عليها حت�سينهم وحتذيرهم يف الوقت ذاته، من 

والطعن  الدين،  عن  الن�سالخ  لدعاوى  الن�سياع 

فيه واتهامه بالتطرف واجلمود والتخلف. 

اإذا كان الإعالم التقليدي القدمي، قد لعب دورًا يف 

الفكري  املكون  يف  والتاأثري  العام،  ال��راأي  توجيه 

وقنواته  باأمناطه  اجلديد  الإع��الم  فاإن  لالإن�سان، 

البث  عرب  وانت�سارها  حركته  و�سيولة  املتعددة، 

واأجهزة  والهواتف  امل��دى،  الوا�سع  الف�سائي 

يف  اأ�سبحت  التي  املتطورة  الذكية  الت�سالت 

اأ�سبح  حتى  املوقف  ت�سيد  قد  اجلميع،  متناول 

ما يبثه  تاأثريًا يف تر�سيخ  الأول والأخطر  الالعب 

من قيم وقناعات لدى ال�سباب خا�سة، باعتبارهم 

تاأثريًا  والأك��رث  معه،  تعاماًل  الأك��رب  ال�سريحة 

وتاأثرًا به. 

الإعالم  لهذا  ال�سحيح  التوجه  باأن  الت�سليم  ومع 

املن�سبط بال�سدقية وال�سفافية واحلقائق املوثقة، 

يحقق انت�سار املعرفة الإيجابية املفيدة لالإن�سانية 

م�ستجدات  م��ع  الأمم  ب��ني  بالتوا�سل  جمعاء، 

بني  النافعة  املعلومة  انتقال  وحترير  الع�سر، 

اأرجاء الأر�س، اإل اأن تاأثرياته ال�سلبية اخلطرية 

اخلاطئ  التاآمري  توجهه  يف  الوخيمة،  وعواقبه 

واملتعمد �سد الإ�سالم وامل�سلمني )خا�سة( لي�ست 

بالغث وال�سمني  تيار )عوملي( يعج  بالهينة، لأنه 

ممزوجني معاً، بحيث ي�سعب على العامة وقليلي 

التمييز  )خا�سة(  ال�سباب  من  واخل��ربة  العلم 

بينهما. 

لذا فقد وجد ال�سالون وامل�سللون وكذا احلاقدون 

يف  غاياتهم  وامل�سلمني  الإ�سالم  على  املغر�سون 

والتغرير  عقولهم  واختطاف  ال�سباب  ا�ستقطاب 

بهم عرب هذا الإعالم اجلديد، اإما لنتهاج التطرف 

بعني  راأي��ن��ا  حتى  عنه،  الن�سالخ  اأو  دينهم  يف 

ي�ساقون  الزهور،  عمر  يف  �سبابنا  بع�س  الأ�سى، 

اهلل  لبيوت  موقع  من  اأك��رث  يف  اأنف�سهم  تفجري  اإىل 

ويقتلون الركع ال�سجود، ويف املقابل راأينا بع�س 

فتتهم  املوجة  تركب  املوتورة  املاأجورة  الأق��الم 

الإ�سالم باأفعال هوؤلء وتدعو اإىل الن�سالخ عنه. 

الإ�سالمي  العامل  رابطة  اأدركت  لقد  الإخوة:  اأيها 

هذا اخلطر املحدق بالأمة ودينها احلنيف، فعقدت 

عنوان  على  املوقر  ملوؤمتركم  العا�سرة  ال��دورة 

العوملة«،  ع�سر  يف  امل�سلم  ال�سباب  »م�سكالت 

ع�سرة  احلادية  دورتها  بعقد  الطرق  تابعت  ثم 

ع�سر  يف  الإعالمية  »التحديات  مو�سوع  على 

معاجلة  عمق  اإىل  تنفذ  اليوم  هي  وها  العوملة«، 

مو�سوع  لبحث  الآين  موؤمتركم  بانعقاد  امل�سكلة 

له  وجتمع  اجلديد«  والإع��الم  امل�سلم  »ال�سباب 

املتخ�س�سني،  الأج��الء  العلماء  من  النخبة  هذه 

يف  جهودهم  بت�سخري  الكفيلة  امل��ح��اور  وتنتقي 

يواجهنا  ال��ذي  اخلطري  التحدي  ه��ذا  جمابهة 

منابر  يف  بنا  يرتب�س  الذي  الفكري  الغزو  جراء 

بفعل  اأو  داخلنا،  من  �سواء  اجلديد،  الإعالم  هذا 

لهزمية  يخططون  ال��ذي��ن  اخل���ارج،  يف  اأع��دائ��ن��ا 

م�ساريعنا احل�سارية. 

منكم  الف�سل  القول  اإىل  تتطلع  اأمتكم  هي  وه��ا 

جميعاً،  لنا  ملزمة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  بو�سع 

الفتنة  هذه  مواجهة  يف  واأف��رادًا،  وحكومات  دوًل 

خري  واأثابكم  خطاكم  و�سدد  اهلل  وفقكم  الكربى. 

خمل�س  جهد  من  لأمتكم  تقدمون  ما  على  اجلزاء 

لها  ي��ح��اك  مم��ا  م�سريتها  يخل�س  واأم���ني  ف��اع��ل 

ولأبنائها يف هذا الظرف الدقيق. 

وختاماً.. اأتوجه بخال�س ال�سكر والتقدير ل�سماحة 

الإ�سالمي،  العامل  لرابطة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

التي  املميزة  اجلهود  على  العام،  اأمينها  وملعايل 

تبذلها الرابطة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني، ولكم 

جميعاً معا�سر علمائنا الأفا�سل.. ولكل احل�سور 

الكرمي.. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

األقاها  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني  كلمة  األقيت  وق��د 

الدكتور  الأزهر  جامعة  رئي�س  معايل  عنهم  نيابة 

عبد احلي عزب عبد العال، ثم األقى معايل الأمني 

العام لرابطة العامل الإ�سالمي الدكتور عبداهلل بن

عقب  املنا�سبة،  بهذه  كلمة  الرتكي  املح�سن  عبد 

ذلك األقى �سماحة مفتي عام اململكة رئي�س املجل�س 

الأعلى لرابطة العامل الإ�سالمي ال�سيخ عبدالعزيز 

بن عبداهلل اآل ال�سيخ كلمة بهذه املنا�سبة.

بن  في�سل  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  احلفل  ح�سر 

امل�ساعد  املكرمة  مكة  منطقة  اإم��ارة  وكيل  حممد 

امللكي  ال��دي��وان  يف  امل�ست�سار  ومعايل  للحقوق، 

الدكتور  ال�سيخ  العلماء  ك��ب��ار  هيئة  وع�سو 

ل�سوؤون  العام  الرئي�س  ومعايل  حميد،  بن  �سالح 

امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�سيخ الدكتور 

العا�سمة  اأم��ني  ومعايل  ال�سدي�س،  عبدالرحمن 

ومعايل  البار،  ف�سل  بن  اأ�سامة  الدكتور  املقد�سة 

بن  اأحمد  الدكتور  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  رئي�س 

حممد علي، وعدد من امل�سوؤولني.

برعاية خادم �حلرمني �ل�سريفني

�أمري منطقة مكة �ملكرمة يفتتح موؤمتر مكة �ملكرمة �ل�ساد�ض ع�سر

ويل ويل �لعهد يتلقى �ت�سال هاتفيا من وزير 
�لدفاع �ملاليزي

جدة - واس
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز، 

اجلمعة ي��وم  هاتفياً  ات�ساًل  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء 

05 ذو احلجة 1436ه� املوافق 18 �سبتمرب 2015م، من 

معايل وزير الدفاع املاليزي ه�سام الدين ح�سني.

بني  الثنائية  العالقات  بحث  الت�سال  خ��الل  وج��رى 

البلدين خا�سة يف املجالت الدفاعية.

ً ً
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`g1436-11-16  ïjQÉJh (485)  ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-1-18 ïjQÉJh 2618 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ¿CÉ°T ‘ , `g1435-10-11 ïjQÉJh 8552  ºbQh , `g1435-6-7 ïjQÉJh 4800 ºbQ á«dÉŸG IQGRh »HÉ£N

 »æWƒdG õcôŸG) ≈ª°ùj á«dÉŸG IQGRƒd …QGOE’G º«¶æàdG QÉWEG ‘ ºFGO »æWh õcôe AÉ°ûfEG ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏W

 .(™jQÉ°ûŸG IQGOE’

 (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (24) IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1414-3-3 ïjQÉJh

 ïjQÉJh (320) ºbQh , `g1430-10-8 ïjQÉJh (7) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› …QGôb ≈∏Y ´ÓW’G  ó©Hh

. `g1433-9-25

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1436-5-4 ïjQÉJh (246) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-11-2 ïjQÉJh (1833) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:»∏j Ée Qô≤j

 ¤EG ±ó¡j (áeÉ©dG äÉ¡÷G ‘ äÉYhô°ûŸG IQGOEG ºYód »æWƒdG èeÉfÈdG) º°SÉH »æWh èeÉfôH AÉ°ûfEG:k’hCG

 ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe  áeÉ©dG äÉ¡÷G äÉYhô°ûe ò«ØæJ IOƒLh á«aÉc ™aQ ‘ ΩÉ¡°SE’G

.äÉYhô°ûŸG IQGOEG ä’É›

  Ωõ∏j Ée πµH  ΩÉ«≤dG  èeÉfÈ∏d ,ádhódG ‘ áØ∏àîŸG äÉ¡÷G äÉ«dhDƒ°ùeh äÉ°ü°üàNÉH ∫ÓNEG ¿hO :kÉ«fÉK

:»JCÉj Ée ∂dP øeh ,¬aGógCG ≥«≤ëàd

 äÉYhô°ûe IQGOEG  ÖJÉµe AÉ°ûfEG  É¡JÉYhô°ûe Ö∏£àJ »àdG  áeÉ©dG äÉ¡÷G  ójóëàd áeRÓdG ÒjÉ©ŸG ™°Vh-1

.∂dòd  Égò«ØæJ øe ≥≤ëàdGh  ,É¡JÉYhô°ûe IQGOEG ≥«°ùæJh  á©HÉàŸ

.èeÉfÈdG ±GógCG  ≥«≤–  Rõ©J »àdG QƒeC’G ‘ áeÉ©dG äÉ¡÷G ‘  äÉYhô°ûŸG IQGOEG  ÖJÉµe ™e  ≥«°ùæàdG -2

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH  ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeÉ©dG äÉ¡÷G óYÉ°ùJ äÉYhô°ûŸG  IQGOE’ á«∏ªYh á«ª∏Y á«é¡æe  ôjƒ£J -3

 .á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 äÉ¡÷G ‘ äÉYhô°ûŸG IQGOEG ÖJÉµe ‘ Ú∏eÉ©∏d á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äÓgDƒŸG iƒà°ùeh á«Yƒf ójó–-4

.áeÉ©dG

 IQGOEG ÖJÉµe ‘ πª©J äÉYhô°ûŸG  IQGOEG ∫É› ‘ kÉ«∏ªYh kÉ«ª∏Y á∏gDƒe  QOGƒc  OƒLh øe ≥≤ëàdG -5

 äÉjÉØµdG ¢†©H ÜÉ£≤à°SG ¤EG  áLÉ◊G óæY -kÉ«æah ÉjOÉe -É¡JóYÉ°ùeh ,áeÉ©dG äÉ¡÷G ‘ äÉYhô°ûŸG

.ÖJÉµŸG ∂∏J ‘ πª©∏d  á°ü°üîàŸG

 ,É¡FGOCG iƒà°ùe ™aQ øª°†j ÉÃ  äÉYhô°ûŸG IQGOEG ÖJÉµe ‘ á∏eÉ©dG  á«æWƒdG QOGƒµdG π«gCÉJ ‘ ΩÉ¡°SE’G -6

.É¡àÑbGôeh äÉYhô°ûŸG  IQGOEG ‘ Ióªà©ŸG á«æ¡ŸG äGRÉLE’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ QOGƒµdG ∂∏J óYÉ°ùjh

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ™e óbÉ©àdG  Égò«ØæJ Ö∏£àj  »àdG äÉYhô°ûª∏d ájOÉ°TÎ°S’G  ÒjÉ©ŸG ™°Vh -7

.äÉYhô°ûŸG IQGOEG ‘  á°ü°üîàŸG

 á°ü°üîàŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ™e áeÉ©dG äÉ¡÷G óbÉ©àd áeRÓdG  ájOÉ°TÎ°S’G ÒjÉ©ŸG ™°Vh -8

  óbÉ©J óæY  ¬≤«Ñ£àd äÉYhô°ûŸG IQGOE’  …OÉ°TÎ°SG  »LPƒ‰ ó≤Y ´hô°ûe OGóYEGh , äÉYhô°ûŸG IQGOEG ‘

.äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ∂∏J ™e  É¡JÉYhô°ûe ò«Øæàd áeÉ©dG äÉ¡÷G

 á«aÉc ™aôH  π°üàj Ée ôjƒ£J πØµj ÉÃ  Éª¡æe ¬H  ∫ƒª©ŸG πjó©J  ìGÎbGh  íFGƒ∏dGh  áª¶fC’G ìGÎbG -9

 äGAGôLEÓd kÉ≤ah  §«£îàdGh  OÉ°üàb’G ôjRh  ≥jôW øY ∂dP øY  ™aôdGh ,  äÉYhô°ûŸG IQGOEG IOƒLh

.á©ÑàŸG á«eÉ¶ædG

 óbÉ©àdG  Égò«ØæJ  Ö∏£àj »àdG  äÉYhô°ûŸG  äÉfÉ«H ™ªéH »æ©J ,èeÉfÈdG QÉWEG ‘ äÉeƒ∏©e IóMh AÉ°ûfEG -10

 ‘ º«¶æàdGh  á«fGõ«ŸG ádÉchh ´hô°ûŸG  áÑMÉ°U á¡÷G  ójhõJh  ,É¡JQGOE’ á°ü°üîàe  á°ù°SDƒe hCG ácô°T ™e

 kÉ≤ah  äÉYhô°ûŸG ∂∏J  ò«ØæàH äÉ¡÷G ∂∏J  ΩGõàdG ióe øY ájQhO  ôjQÉ≤àH  á«HÉbôdG äÉ¡÷Gh  á«dÉŸG IQGRh

.èeÉfÈdG  Égô≤j »àdG  ÒjÉ©ŸGh  ¢ù°SCÓd

.äÉYhô°ûŸG IQGOEG ∫É› ‘ çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ™«é°ûJh  ºYO -11

.äÉYhô°ûŸG  IQGOEG  á«ªgCÉH  »YƒdG ô°ûf -12

:øe πc ájƒ°†Yh  §«£îàdGh  OÉ°üàb’G ôjRh  á°SÉFôH IQGOEG ¢ù∏›  èeÉfÈdG ≈∏Y ±ô°ûj  :kÉãdÉK

.á«dÉŸG IQGRƒd πã‡ -1

.ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG  IQGRƒd πã‡ -2

.º«∏©àdG IQGRƒd πã‡ -3

.§«£îàdGh OÉ°üàb’G  IQGRƒd πã‡ -4

.á«æ≤àdGh Ωƒ∏©∏d õjõ©dGóÑY  ∂∏ŸG á«fóŸ πã‡ -5

.™Ñæjh π«Ñé∏d  á«µ∏ŸG  áÄ«¡∏d πã‡ -6

.Ú°Sóæ¡ª∏d ájOƒ©°ùdG  áÄ«¡∏d πã‡-7

.ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ  ¬«ª°ùjh  ájOƒ©°ùdG  ƒµeGQCG ácô°ûd πã‡ -8

.èeÉfÈdG ΩÉY  ôjóe -9

 øe QGôb ¬à«ª°ùàH Qó°üjh ,á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ±ô¨dG ¢ù∏› ¬ë°Tôj  ,¢UÉÿG ´É£≤dG øe πã‡ -10

.IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 »Ø«XƒdG iƒà°ùŸG π≤j ’CG Öéjh ,ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒµJh

(áeÉ©dG äÉ¡÷G ‘ äÉYhô°ûŸG IQGOEG ºYód »æWƒdG èeÉfÈdG) º°SÉH »æWh èeÉfôH AÉ°ûfEG ≈∏Y á≤aGƒŸG

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1434-4-13 ïjQÉJh 13712 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 »°VGQCG ÒLCÉàH ≥∏©àj Ée á°SGQO ¿CÉ°T ‘ , `g1433-3-5 ïjQÉJh  (14783)  ºbQ  »eÉ°ùdG ôeC’G ≈∏Y

 äÉÑ«JôJ ™°Vhh , ¢SÉæ∏d kÉ°ùØæàe ôaƒjh ÅWGƒ°ûdGh πMGƒ°ùdG »°VGQCG ‘ §jôØàdG ™æÁ ÉÃ ÅWGƒ°ûdG

.∂dòd áÑ°SÉæe

 ïjQÉJh (64/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , ájó∏ÑdG äGQÉ≤©dG ‘ ±ô°üàdG ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1392-11-15

 (38313/Ü/3) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’ÉH IQOÉ°üdG , ájó∏ÑdG äGQÉ≤©dÉH ±ô°üàdG áëF’ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1423-9-24 ïjQÉJh

 ïjQÉJh (1004) ºbQh , `g1433-3-5 ïjQÉJh (14783) ºbQ á«eÉ°ùdG ôeGhC’G ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.`g1428-1-16 ïjQÉJh (Ü Ω/738) ºbQh , `g1419-9-15 ïjQÉJh (Ω/982) ºbQh , `g1419-1-20

. `g1432-10-21 ïjQÉJh (301) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

  `g1435-5-3 ïjQÉJh (260) ºbQh , `g1434-3-23 ïjQÉJh (166) ºbQ ô°VÉëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 ïjQÉJh (268) ºbQh , `g1436-2-17 ïjQÉJh (103) ºbQh , `g1435-9-16 ïjQÉJh (573) ºbQh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG , `g1436-5-20

. `g1436-7-15 ïjQÉJh (1100) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:»∏j Ée Qô≤j

:»JCÉj Ée GóY ¬«∏Y ICÉ°ûæe …CG áeÉbEG hCG ¬«a ÒLCÉàdG Rƒéj ’ áeÉ©∏d kÉMƒàØe , (Ω100) ΩôM ÅWÉ°T πµd ¿ƒµj : k’hCG

 ïjQÉJh (1004) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’G Qhó°U πÑb á«eÉ¶f ∑ƒµ°U É¡fCÉ°T ‘ IQOÉ°üdG , á°UÉÿG äÉ«µ∏ŸG `1

. `g1419-1-20

.á«æeC’G äÉ¡÷G √GôJ Ée Ö°ùëH á«æeC’G äGQhô°†dG ¬«Yóà°ùJ Ée `2

 äÓ¶ŸÉc ` ™bƒŸG …OÉJôe ™«ª÷ …õeQ πHÉ≤Ã hCG ¿ÉéŸÉH Ωó≤J »àdG ` áeÉ©dG äÉeóî∏d á°ü°üîŸG ™bGƒŸG `3

.á°ùHÉ«dG á«MÉf øe »Ø∏ÿG Aõ÷G ‘ ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y , ÉgÒZh , áMƒàØŸG ÖYÓŸGh , √É«ŸG äGQhOh ,

 ≈∏Y , ÅWÉ°ûdG Ωô◊ á«∏µdG áMÉ°ùŸG øe (%10) RhÉéàj ’ ÉÃ , ájQÉéàdG á£°ûfCÓd á°ü°üîŸG ™bGƒŸG `4

.á°ùHÉ«dG á«MÉf øe »Ø∏ÿG Aõ÷G ‘ ¿ƒµJ ¿CG

 ¿óª∏d ÊGôª©dG ¥É£æ∏d á«ªæàdG ájÉªM óMh á«fGôª©dG á∏àµdG êQÉN á©bGƒdG »MÉ«°ùdG AGƒjE’G ™jQÉ°ûe `5

 hCG ICÉ°ûæe …CG øe kÉ«dÉNh ´hô°ûŸG …OÉJôŸ kÉMƒàØe ÅWÉ°ûdG ΩôM ¿ƒµjh , Ióªà©ŸG á«¡«aÎdG ≥WÉæŸGh

.ôëÑdG á«MÉf øe »eÉeC’G Aõ÷G ‘ AÉæH

 πMGƒ°ùdG ≈∏Y á¶aÉëŸG øª°†j ÉÃ Ohó◊G ≥«°VCG ‘ ÒLCÉàdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , »µª°ùdG QÉªãà°S’G ™jQÉ°ûe `6

.áeÉ©∏d áMƒàØe äÉMÉ°ùe ÒaƒJh

 πMGƒ°ùdG »°VGQCG ÒLCÉJ á«MÓ°U ¿ƒµJ , QGô≤dG Gòg øe ( k’hCG) óæÑdG ‘ AÉL ÉÃ ∫ÓNE’G ΩóY ™e :kÉ«fÉK

 Ö°ùëH ` √ÒZ áHÉfEG ¿hO ` á∏≤à°ùŸG á¡÷G ¢ù«FQ hCG ¢üàîŸG ôjRƒ∏d ÉgOƒ≤Y ójóŒ hCG ÅWGƒ°ûdGh

:»JB’G ≈YGôj ¿CG ≈∏Y , á¡L πµd »eÉ¶ædG ¢UÉ°üàN’G

 ÊGôª©dG ¥É£æ∏d á«ªæàdG ájÉªM óMh á«fGôª©dG á∏àµdG πNGO IôLDƒŸG ™bGƒŸG áMÉ°ùe ‹ÉªLEG ójõj ’CG `1

 á¡é∏d á©HÉàdG á«∏MÉ°ùdG ™bGƒŸG áMÉ°ùe ‹ÉªLEG øe (%20) ≈∏Y Ióªà©ŸG á«¡«aÎdG ≥WÉæŸGh ¿óª∏d

.ÅWÉ°ûdG ΩôM ájÉ¡f øe Ö°ù– (Ω300) ≥ª©H IôLDƒŸG

 ÊGôª©dG ¥É£æ∏d á«ªæàdG ájÉªM óMh á«fGôª©dG á∏àµdG êQÉN IôLDƒŸG ™bGƒŸG áMÉ°ùe ‹ÉªLEG ójõj ’CG `2

 á¡é∏d á©HÉàdG á«∏MÉ°ùdG ™bGƒŸG áMÉ°ùe ‹ÉªLEG øe (%35) ≈∏Y Ióªà©ŸG á«¡«aÎdG ≥WÉæŸGh ¿óª∏d

.ÅWÉ°ûdG ΩôM ájÉ¡f øe Ö°ù– (Ω300) ≥ª©H IôLDƒŸG

 äGP ™bGƒe ≈∏Y kGQƒ°ü≤e ` óæÑdG Gòg øe (1) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG ¥É£ædG øª°V ` ÒLCÉàdG ¿ƒµj ¿CG `3

 äÉjÎ«aÉµdGh ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸGh áØ«ØÿG ÜÉ©dC’Éc , á«¡«aôJ hCG á«ëjhôJ á£°ûfCG áeÉbE’ IÒ¨°U äÉMÉ°ùe

 ™«ªL ‘h .IÒ¨°üdG äÉMÉ°ùŸG äGP »MÉ«°ùdG AGƒjE’G äBÉ°ûæeh , á£°ûfC’G √ò¡d IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh

.ájôëÑdG á¡LGƒdG ¥ÓZEG Rƒéj ’ ä’É◊G

:á«JB’G •hô°ûdG ≥ah ` óæÑdG Gòg øe (2) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG ¥É£ædG øª°V ` ÒLCÉàdG ¿ƒµj ¿CG `4

 ò«ØæàdG ‘ AóÑdG πÑb `g1419/9/15 ïjQÉJh (Ω/982) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’ÉH á∏µ°ûŸG áæé∏dG á≤aGƒe òNCG ` CG

 ó©jh , ÅWÉ°ûdG ΩôM øª°V ΩOQ hCG ôØM ≈∏Y …ƒàëj á«eƒµM ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤ŸG ´hô°ûŸG º«ª°üJ ¿Éc GPEG

 ïjQÉJ øe kÉeƒj (45) »°†e ó©H QÉªãà°S’G ‘ áÑZGôdG äÉ¡÷G øe áeó≤ŸG äÉÑ∏£dG ≈∏Y áæé∏dG OQ ΩóY

.¬«∏Y á≤aGƒŸG áHÉãÃ Ö∏£dG Ëó≤J

  áeÉ©dG øY á≤∏¨ŸG ™jQÉ°ûŸÉH ≥∏©àj Éª«a (Ω750) ≈∏Y πMÉ°ùdG OGóàeG ≈∏Y ôLDƒŸG ™bƒŸG ∫ƒW ójõj ’CG ` Ü

.»µª°ùdG QÉªãà°S’G ™jQÉ°ûÃ ≥∏©àj Éª«a (ºc3) ≈∏Y ójõj ’h

 ™jQÉ°ûe ≈∏Y ÉgÒLCÉJ OGôŸG ™bGƒŸG ÚH (ºc2) øY π≤J ’ ájôëÑdG äÉ¡LGƒdG ≈∏Y áMƒàØe áaÉ°ùe ∑ôJ ` ê

.»µª°ùdG QÉªãà°S’G hCG »MÉ«°ùdG AGƒjE’G

 ó©H ’EG IójGõª∏d É¡MôW OÉ©j ’h ` QGô≤dG Gòg Qhó°U πÑb ` IôLDƒŸG á«∏MÉ°ùdG »°VGQC’G Oƒ≤Y OóŒ ’ :kÉãdÉK

 óæÑdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG ` á«MÓ°üdG ÖMÉ°üd Rƒéjh , QGô≤dG Gòg øe (kÉ«fÉK)h ( k’hCG) øjóæÑdG ‘ OQh Ée AÉØ«à°SG

:á«JB’G •hô°ûdG ≥ah É¡æe ¢†©H AÉæãà°SG ` (kÉ«fÉK)

.á«MÉ«°S hCG á«Ä«H hCG á«æeCG äÉXƒë∏e É¡«∏Y ¿ƒµJ ’CG `1

.á≤£æª∏d á«ªæàdG §£N ≈∏Y IôKDƒe ¿ƒµJ ’CG `2

 äÉ¡÷Gh ` Ohó◊G ¢Sô◊ áeÉ©dG ájôjóŸG ` á«∏NGódG IQGRh ™e ≥«°ùæàdG äÉjó∏ÑdGh äÉfÉeC’G ≈∏Y :kÉ©HGQ

 ≥ª©H ÅWGƒ°ûdG ≈∏Y ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûª∏d ÉgÒLCÉJ hCG á«eƒµM ¢VGQCG ≈∏Y äBÉ°ûæe áeÉbEG πÑb iôNC’G á«æ©ŸG

.´hô°ûŸG ≈∏Y äBÉ°ûæe áaÉ°VEG øª°†àJ »àdG Oƒ≤©dG ójóŒ πÑb hCG , óŸG É¡«dEG π°üj á£≤f ≈∏YCG øe (Ω400)

 ≈∏YCG øe (Ω400) ≥ªY øª°V á∏NGódG »°VGQC’G ≈∏Y ∑ƒµ°U Qó°üJ hCG ∂ q∏ o“ hCG íæ“ ’CG ≈∏Y ó«cCÉàdG :kÉ°ùeÉN

. `g1419-1-20 ïjQÉJh (1004) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’G ¬H ≈°†b ÉŸ kÉ≤ah ÅWGƒ°ûdG ≈∏Y óŸG É¡«dEG π°üj á£≤f

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

m
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`g1436-11-9  ïjQÉJh (475) ºbQ QGôb

`g1436-10-18  ïjQÉJh (429)  ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-7-9 ïjQÉJh 31424 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ∫É«M ¬«LƒàdG Ö∏W ¿CÉ°T ‘ , `g1436-4-30 ïjQÉJh  1148653  ºbQ  …Oƒ©°ùdG »ë°üdG ¢ù∏éŸG ÜÉ£N

.…Oƒ©°ùdG »ë°üdG ¢ù∏éŸG ‘ º«∏©àdG IQGRh π«ã“

 (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (24) IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1414-3-3 ïjQÉJh

.¬JÓjó©Jh `g1423-3-23 ïjQÉJh (11/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , »ë°üdG ΩÉ¶ædG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1435-10-29 ïjQÉJh (418) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG, `g1436-9-22 ïjQÉJh (610) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-10-4 ïjQÉJh (1682) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:Qô≤j

 QOÉ°üdG »ë°üdG ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG øe (Ü)h (CG) ÚJô≤ØdG ≈∏Y á«JB’G äÓjó©àdG AGôLEG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh , `g1423-3-23 ïjQÉJh (11/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH

 á«≤H Ö«JôJ IOÉYEG ºK øeh , IóMGh á«Yôa Iô≤a ‘ (CG) Iô≤ØdG øe (6)h (5) Úà«YôØdG ÚJô≤ØdG èeO : k’hCG

:»JB’G ¢üædÉH πjó©àdG ó©H (5) á«YôØdG Iô≤ØdG ¿ƒµJ å«ëHh , ∂dòd kÉ©ÑJ á«YôØdG äGô≤ØdG

.º«∏©àdG ôjRh Éª¡«ª°ùj º«∏©àdG IQGRƒd ¿Óã‡ - 5

:»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd , (12) É¡Ñ«JôJ íÑ°UCG »àdG (CG) ô≤ØdG øe (13) Iô≤ØdG πjó©J :kÉ«fÉK

.º«∏©àdG ôjRh ¬«ª°ùj á«ë°üdG äÉ«∏µdG AGóªY óMCG - 12

:»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd , (Ü) Iô≤ØdG πjó©J :kÉãdÉK

 (12)h (8)h (7)h (6)h (5)h (4) á«YôØdG äGô≤ØdG ‘ º¡«dEG QÉ°ûŸG - ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒµJ {

 π≤J ’CG ≈∏Y , §≤a ÚJôŸ ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK - (Iô°ûY á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG øe (CG) Iô≤ØdG øe (15)h

.zÉ¡dOÉ©j Ée hCG (Iô°ûY á°ùeÉÿG) áÑJôŸG øY á«eƒµ◊G äÉ¡÷G »∏ã‡ áÑJôe

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-7-28 ïjQÉJh 35798 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ïjQÉJh 2632 ºbQh , `g1429-3-29 ïjQÉJh  1801-3-2  ºbQ ájô£ØdG IÉ«ë∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG äÉHÉ£N

.ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG ΩÉ¶f ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ , `g1435-1-25 ïjQÉJh 207 ºbQh `g1431-5-7

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

 ïjQÉJh (12/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,  ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1415-10-26

 `g1431-7-8 ïjQÉJh (304) ºbQh , `g1431-4-27 ïjQÉJh (197) ºbQ ô°VÉëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 ïjQÉJh (393) ºbQh , `g1434-8-24 ïjQÉJh (480) ºbQh ,  `g1432-8-4 ïjQÉJh (350) ºbQh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG,  `g1435-8-20 ïjQÉJh (536) ºbQh , `g1435-6-22

 ïjQÉJh (30-52) ºbQh , `g1433-7-28 ïjQÉJh (47-104) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏›  äGQGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-6-25 ïjQÉJh (30-53) ºbQh ,  `g1435-6-15

. `g1436-8-21 ïjQÉJh (1392) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

Qô≤j

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH , ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG ΩÉ¶f ≈∏Y á≤aGƒŸG

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

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

»ë°üdG ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG øe (Ü)h (CG) ÚJô≤ØdG ≈∏Y äÓjó©J AGôLEG

ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG ΩÉ¶f ≈∏Y á≤aGƒŸG

áªàJ .. (áeÉ©dG äÉ¡÷G ‘ äÉYhô°ûŸG IQGOEG ºYód »æWƒdG èeÉfÈdG) º°SÉH »æWh èeÉfôH AÉ°ûfEG ≈∏Y á≤aGƒŸG
.É¡dOÉ©j  Ée hCG (Iô°ûY á°ùeÉÿG) áÑJôŸG  øY ¢ù∏éŸG ‘  áeÉ©dG  äÉ¡÷G »∏ãªŸ

:»JCÉj Ée á°UÉîHh ,¬aGógCG  ≥«≤– øª°†j ÉÃ èeÉfÈdG ≈∏Y ±Gô°TE’G IQGOE’G  ¢ùé∏e ¤ƒàj :kÉ©HGQ

.èeÉfÈdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ  á©HÉàe -1

.èeÉfÈdG •É°ûf  ¬LhC’ á«∏«°üØàdGh áeÉ©dG §£ÿG ≈∏Y á≤aGƒŸG  -2

.á«æ©ŸG  áeÉ©dG äÉ¡÷G ‘  äÉYhô°ûŸG IQGOEG ÒjÉ©e IOÉªàYG  -3

.äÉYhô°ûŸG IQGOEÉH  á≤∏©àŸG óYGƒ≤dGh áª¶fCÓd áeÉ©dG  äÉ¡÷G ò«ØæJ á©HÉàe -4

 áªcƒ◊G ÒjÉ©e ≈∏YCG ™e ≥°ùàj ÉÃ  ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¬ëFGƒdh  èeÉfÈ∏d  »ª«¶æàdG  πµ«¡dG QGôbEG -5

.ájQGOE’G

.ádhódG ¬d É¡°ü°üîJ »àdG  áfÉYE’G ¿CÉ°T ‘ á«dÉŸG IQGRh ™e  ≥«°ùæàdG ó©H ∂dPh,èeÉfÈdG  á«fGõ«e QGôbEG -6

.¬¡LGƒJ »àdG  ≥FGƒ©dGh  ¬JÉWÉ°ûfh  èeÉfÈdG ∫ÉªYCG Ò°ùH ¢UÉÿG  …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OÉªàYG -7

.√OÉªàY’ á«ªæàdGh  ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ¤EG ¬©aQh ,èeÉfÈ∏d  »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ≈∏Y á≤aGƒŸG -8

 IQGOEG ∫É› ‘  á°ü°üîàŸG  äÉcô°ûdGh IÈÿG äƒ«Hh AGÈÿG ™e  óbÉ©àdG §HGƒ°V ≈∏Y á≤aGƒŸG -9

.èeÉfÈdG É¡©e  óbÉ©àj »àdG äÉYhô°ûŸG

.äÉYhô°ûŸG IQGOEG ‘  Ú°ü°üîàŸG øe èeÉfÈ∏d  ΩÉY ôjóe Ú«©J -10

.¬æ««©J OÉªàY’ á«ªæàdGh  ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ¤EG  ¬©aQh ,èeÉfÈ∏d  »LQÉÿG ™LGôŸG í«°TôJ -11

 AÉæH  áæ°ùdG ‘  äGôe ™HQCG øY  π≤J ’CG ≈∏Y ,…QhO πµ°ûH  ¬JÉYÉªàLG  èeÉfÈdG IQGOEG ¢ù∏› ó≤©j  :kÉ°ùeÉN

 á«Ñ∏ZCG Qƒ°†M  ´ÉªàL’G áë°üd  •Î°ûjh ,∂dP áë∏°üŸG  â°†àbG Éª∏c  ™ªàéjh ,¬°ù«FQ øe IƒYO ≈∏Y

 äGQGô≤dG Qó°üJh  , ´ÉªàL’G á°SÉFôd  AÉ°†YC’G ÚH øe ¬Ñ«æj øe hCG  ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ  º¡«a øÃ ,AÉ°†YC’G

.´ÉªàL’G ¢ù«FQ ¬©e äƒ°U …òdG ÖfÉ÷G íLôj äGƒ°UC’G …hÉ°ùJ óæYh ,øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG  á«Ñ∏ZCÉH

 ¿ƒµjh ,IQGOE’G ¢ù∏› øe  í«°TôJ ≈∏Y kAÉæH  ¬JÉª¡e  AGOC’ ÆôØàe ΩÉY ôjóe  èeÉfÈ∏d ¿ƒµj  :kÉ°SOÉ°S 

 ¬d  √Oóëj Ée  ¥É£f ‘  AÉ°†≤dGh  Ò¨dG ΩÉeCG ¬∏«ã“h ,¬«a  πª©dG ≥«°ùæJh  èeÉfÈdG IQGOEG øY  k’hDƒ°ùe

:»JCÉj Ée ¢UÉN ¬Lh ≈∏Y ¬dh  ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ¢ù∏éŸG

.¢ù∏éŸG ¬«dEG É¡H ó¡©j »àdG äÉª¡ŸG  ò«ØæJ -1

.¬«a Ú∏eÉ©dG  Ú«©Jh , kÉ«æah kÉjQGOEGh kÉ«dÉe  èeÉfÈdG ‘  πª©dG Ò°S ≈∏Y ±Gô°TE’G -2

.¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh ,èeÉfÈdG  •É°ûf ¬LhC’  á«∏«°üØàdGh  áeÉ©dG §£ÿG  ìGÎbG -3

. ¢ù∏éŸG ¤EG É¡©aQh , »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh èeÉfÈdG  á«fGõ«e ´hô°ûe OGóYEG ≈∏Y ±Gô°TE’G-4

.¬JÉ«°UƒJh ¬JGQGôb ò«ØæJ á©HÉàeh , ¬JÉYÉªàLG Qƒ°†Mh ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ∫ÉªYCG ∫hóL OGóYEG -5

.¬¡LGƒJ »àdG ≥FGƒ©dGh ¬JÉWÉ°ûfh èeÉfÈdG ∫ÉªYCG Ò°S øY ¢ù∏éŸG ¤EG …ƒæ°S ôjô≤J ™aQ -6

 ±GógCG ≥≤ëj ÉÃ äÉYhô°ûŸG IQGOEG ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG  äÉcô°ûdGh IÈÿG äƒ«Hh AGÈÿG ™e óbÉ©àdG -7

.¢ù∏éŸG ÉgOóëj »àdG §HGƒ°†dG ≥ah ,èeÉfÈdG

.É¡H ¬Ø«∏µJ ¢ù∏éŸG iôj iôNCG á¡e …CG -8

 ,§«£îàdGh  OÉ°üàb’G IQGRh  á«fGõ«e  øª°V  óªà©J ájƒæ°S áfÉYEG πµ°T ≈∏Y èeÉfÈdG ádhódG ∫ƒ“ :kÉ©HÉ°S

.¬«dEG ádƒcƒŸG äÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤∏d  èeÉfÈ∏d  IQGRƒdG øe  á«æØdGh  ájQGOE’G  IófÉ°ùŸGh ºYódG ÒaƒJ ™e

 ≈∏Y ¬«a Ú«©àdG  Rƒéj ’h ,πª©dG ΩÉ¶æd kÉ≤ah óbÉ©àdÉH èeÉfÈdG ‘ ájQGOE’Gh á«æØdG ∞FÉXƒdG π¨°ûJ :kÉæeÉK

.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ŸG ‘  áàHÉK ∞FÉXh

 ≥jôW øY ¢UÉÿG ´É£≤dGh ,§«£îàdGh OÉ°üàb’G ôjRh ≥jôW øY áeÉ©dG Iõ¡LC’G  èeÉfÈdG ÖWÉîj :kÉ©°SÉJ

.∂dP ±ÓN  ôjRƒdG ôj ⁄ Ée  èeÉfÈdG ΩÉY ôjóe

  ¬Jóe ájÉ¡f πÑb ™°†îjh ,AGQRƒdG ¢ù∏› øe QGô≤H ójóéà∏d  á∏HÉb äGƒæ°S â°S èeÉfÈdG Ióe ¿ƒµJ : kGô°TÉY

 ¤EG -§«£îàdGh OÉ°üàb’G ôjRh ≥jôW øY -Ëƒ≤àdG ™aôjh , IQGOE’G ¢ù∏› ‘ á∏ãªŸG äÉ¡÷G Ëƒ≤àd ΩÉ©H

.ôNBG »ª«¶æJ §‰ …CG hCG  á∏≤à°ùe áeÉY áÄ«g ¤EG ¬∏jƒ– hCG èeÉfÈdG ójóŒ ‘ ô¶æ∏d  AGQRƒdG ¢ù∏›

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf 

`g1436-10-19  ïjQÉJh (66/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  kAÉæHh

. `g1412-8-27

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

 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

 (30-52) ºbQh , `g1433-7-28 ïjQÉJh (47-104) ºbQ  iQƒ°ûdG ¢ù∏› äGQGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-6-25 ïjQÉàH (30-53) ºbQh ,  `g1435-6-15 ïjQÉàH

. `g1436-10-18 ïjQÉàH (429) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

.á≤aGôŸGá¨«°üdÉH ,  ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG  ΩÉ¶f ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 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
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áeÉY ΩÉµMCG :∫hC’G π°üØdG
المادة ا�ولى:

يقصد بالعبارات وا�لفاظ ا�تية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني 
الموضحة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

.ájô£ØdG IÉ«ë∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG :الهيئة
.áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› :مجلس ا�دارة

.kÉfGƒ«M ΩCG kÉJÉÑf ¿ÉcCG AGƒ°S , …ô£a øFÉc …CG :الحياة الفطرية
.ΩÉ¶ædG Gòg ÖLƒÃ ájô£ØdG IÉ«◊G ájÉª◊ áeÉ≤ŸG ≥WÉæŸG :المناطق المحمية

.ΩÉ¶ædG Gò¡d ájò«ØæàdG áëFÓdG :الالئحة التنفيذية
المادة الثانية:

 IOó¡ŸG ´GƒfC’G IOÉYEG ≈∏Y  πª©dGh , É¡«∏Y á¶aÉëŸGh , É¡FÉ‰EGh , á«£ØdG IÉ«◊G ájÉªM ¤EG ΩÉ¶ædG Gòg ±ó¡j

 Ö°ùëH , ÉgÒZh , á«Ä«ÑdGh , á«MÉ«°ùdG ¢VGôZC’G ‘ É¡æe IOÉaE’G º«¶æJh , á«©«Ñ£dG É¡æWGƒe ¤EG ¢VGô≤fC’ÉH

.ájò«ØæàdG áëFÓdGh , ΩÉ¶ædG Gòg √Oóëj Ée

É¡JQGOEGh , ÉgOÉªàYGh , á«ªëŸG ≥WÉæŸG áeÉbEG :ÊÉãdG π°üØdG
المادة الثالثة:

 äÉ«MÓ°üdG ™«ªL ≥WÉæŸG √òg ‘ É¡d ¿ƒµjh , á«ªëŸG ≥WÉæŸG IQGOEÉH á°üàîŸG á¡÷G áÄ«¡dG ó©J

.kÉeÉ¶f É¡d IQô≤ŸG äÉ°UÉ°üàN’Gh

المادة الرابعة:
 :äGQGRh øe ¢Vô¨dG Gò¡d ¿ qƒµJ á°ü°üîàe láæ÷ á«ª á≤£æe …CG AÉ°ûfEG Ö∏£H áÄ«¡dG ôjô≤J ¢SQ qój  `1

 , ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdGh , á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdGh , á«dÉŸGh , áYGQõdGh , á«∏NGódGh , ´ÉaódG)

  ájô£ØdG IÉ«ë∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dGh , (‹É©dG º«∏©àdGh , π≤ædGh , AÉHô¡µdGh √É«ŸGh , §«£îàdGh OÉ°üàb’Gh

 OÉ°UQCÓd áeÉ©dG á°SÉFôdGh , ájOƒ©°ùdG á«Lƒdƒ«÷G áMÉ°ùŸG áÄ«gh , QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d áeÉ©dG áÄ«¡dGh

 »¡æJ ¿CG áæé∏dG √òg ≈∏Yh .á°üàîŸG IQÉeE’Gh , á«æ≤àdGh Ωƒ∏©∏d õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG áæjóeh , áÄ«ÑdG ájÉªMh

.É¡d ´ÉªàLG ∫hCG OÉ≤©fG ïjQÉJ øe áæ°S RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN á°SGQódG √òg

 , É¡d á©°VÉÿG áªNÉàŸG √É«ŸGh á«ª«∏bE’G É¡gÉ«e hCG , áµ∏ªŸG ôH ‘ á«ªëŸG á≤£æŸG áeÉbEG ¿ƒµJ ¿CG Öéj  `2

 á«µ∏e ≥M OƒLh ádÉM ‘h .¢UÉ°üàNG ≥M É¡«∏Y óMC’ ¢ù«dh , á°UÉN á«µ∏e ácƒ∏‡ ÒZ á≤£æe ≈∏Y

 ÖMÉ°U ∫RÉæàj ⁄ Ée , É¡æY πjóH QÉàîj hCG , á«ªëŸG á≤£æŸG áWQÉN ∫ó©J , É¡«∏Y ¢UÉ°üàNG ≥M hCG

.¬≤M øY ≥◊G

 ≈∏Y  IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG áæé∏dG ¬«dEG »¡àæJ ÉŸ kÉ≤ah É¡àMÉ°ùeh á«ªëŸG á≤£æŸG O só o–  `3

 á¶aÉëŸGh á≤£æŸG IQÉeEG ô≤e ‘h , ¢VÉjôdG ‘ áÄ«¡dG ô≤e ‘ RQÉH ¿Éµe ‘ kÉeƒj Ú©°ùJ IóŸ ¢Vô© oJ áWQÉN

 ÜôbCG ‘ ô°ûæ oJh , á¶aÉëŸGh IQÉeE’Gh áÄ«¡∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ‘h , á«ªëŸG á≤£æŸG É¡d ™ÑàJ »àdG

.á«ªëŸG á≤£æª∏d á«∏ áØ«ë°U

المادة الخامسة:
 ` ¬à≤aGƒe ó©H ` IQGOE’G ¢ù∏› ø∏©j , ΩÉ¶ædG Gòg øe (á©HGôdG) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SG ó©H

 , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûæ oj ºK øeh , ÉgOÉªàY’ AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG ∂dP ™aôjh , á«ªëŸG á≤£æŸG áeÉbEG øY

.É¡æe ∂dP Ö∏£àj Ée è««°ùJ ≈∏Y áÄ«¡dG πª©Jh

á«ªëŸG ≥WÉæŸÉH á«YƒàdGh , áÄ«ÑdG á«ªæJ :ådÉãdG π°üØdG
المادة السادسة:

 ™«é°ûJh , á«ªëŸG ≥WÉæŸG ‘ á«Ä«ÑdG º¶ædG ìÓ°UEG ≈∏Y ` É¡JÉ«MÓ°U OhóM ‘ ` πª©dÉH áÄ«¡dG Ωƒ≤J

 É¡æWGƒe ¤EG ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG ´GƒfC’G IOÉYEG ≈∏Y πª©dGh , É¡H á£«ëŸG ≥WÉæŸG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

.á«©«Ñ£dG

المادة السابعة:
 áaÉ≤K ô°ûæd , ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH á«YƒJ èeGôH » uæ nÑ nJh , äÉ«ªëŸÉH ∞jô©àdÉH áÄ«¡dG Ωƒ≤J

 ≈∏Y Qô≤àJ ób »àdG Oƒ«≤dG ìÉ°†jEGh , äÉ«ªëŸG øe IOÉaE’G º«¶æJh , É¡FÉ‰EGh ájô£ØdG IÉ«◊Gh äÉ«ªëŸG

.É¡H ´ÉØàf’Gh É¡JÉeGóîà°SG

á«ªëŸG ≥WÉæŸG ájÉªMh , ∫ƒNódG óYGƒb :™HGôdG π°üØdG
المادة الثامنة:

  É¡«a ºgQƒÑY hCG , ájôëÑdG hCG ájÈdG á«ªëŸG ≥WÉæŸG ¤EG ¢UÉî°TC’G ∫ƒNO º«¶æJ óYGƒb IQGOE’G ¢ù∏› ™°†j

 íjQÉ°üJ ≈∏Y á≤aGƒŸG ∂dòch , √ÒZ hCG , á°SGQO hCG , åëH hCG , √õæJ hCG , ó«°U hCG , »YôH É¡æe ´ÉØàf’G hCG

.ΩÉ¶ædG Gòg ±GógCG ™e ≥Øàj ÉÃh , á«ª á≤£æe πc á©«ÑW Ö°ùëH , áeRÓdG ∫ƒNódG

المادة التاسعة:
 óbÉ©àJ »àdG á°UÉÿG á«fóŸG á«æeC’G á°SGô◊G äÉcô°T hCG  , áÄ«¡∏d Ú©HÉàdG Ú∏eÉ©dG øe ájÉªM Iƒb CÉ°ûæJ

.á«∏NGódG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH Iƒ≤dG √ò¡d áëF’ áÄ«¡dG ™°†Jh , á«ªëŸG ≥WÉæŸG ájÉªM ¤ƒàJ , áÄ«¡dG É¡©e

المادة العاشرة:
 áÄ«¡dG Égó©J í«∏°ùJ óYGƒ≤d kÉ≤ah , ájÉª◊G Iƒb øe ∂dP ¬∏ªY Ö∏£àj øe í«∏°ùJ ≈∏Y á≤aGƒŸG áÄ«¡dG ¢ù«Fôd

.á«∏NGódG IQGRh ™e ∑GÎ°T’ÉH

المادة الحادية عشرة:
 ¢SôMh , ¥ô£dG øeCGh , •ô°ûdG õcGôe ≈∏Yh , õcGôe hCG äÉ¶aÉ øe É¡©Ñàj Éeh , ≥WÉæŸG äGQÉeEG ≈∏Y

.∂dP É¡æe Ö∏ oW ≈àe ájÉª◊G Iƒ≤d IóYÉ°ùŸGh IQRGDƒŸG Ëó≤J , Ohó◊G

äÉHƒ≤©dGh , äÉØdÉîŸG :¢ùeÉÿG π°üØdG
المادة الثانية عشرة:

مع عدم ا�خالل بما تقضي به ا�نظمة ا�خرى ، يعد مخالفة �حكام هذا 
النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من ا�عمال ا�تية:

.IQGOE’G ¢ù∏› ÉgQó°üj »àdG óYGƒ≤∏d kÉ≤ah ó«°üdG øµj ⁄ Ée , á∏«°Sh …CÉH ¿Gƒ«M …CG πàb hCG ó«°U  `1

 äÉµ∏à‡ hCG , ájô£ØdG IÉ«◊G ≈∏Y ó«ªM ÒZ ôKCG ¬d πªY …CG çGóMEG hCG , AGƒ¡dG hCG √É«ŸG hCG áHÎdG åjƒ∏J  `2

.áÄ«¡dG

.É¡d ¢Vô©àdG hCG , ájOÉ°TQEG áMƒd hCG , »HGôJ º≤Y hCG , ájOhóM áeÓY hCG , êÉ«°S ±ÓJEG `3

 hCG , áYGQõdG hCG , ¬dÉ°üÄà°SG hCG , ¬¡jƒ°ûJ hCG , ¬©£b hCG , √ó°üM hCG , ¬«YQ hCG , ¬HÉ£àMG hCG , äÉÑf …CG ±ÓJEG  `4

.IQGOE’G ¢ù∏› ÉgQó°üj »àdG óYGƒ≤∏d kÉ≤ah π«©ÑàdG hCG áYGQõdG hCG »YôdG hCG ÜÉ£àM’G øµj ⁄ Ée , π«©ÑàdG

.kÉ«fGƒ«M ΩCG kÉ«JÉÑf ¿ÉcCG AGƒ°S , ÖjôZ ¢ùæL …CG ∫ÉNOEG `5

.É¡bôM hCG , É¡«eQ hCG ,  äÉØdÉîŸG hCG äÉjÉØædG ∑ôJ `6

.íjô°üàdG É¡d •Î°ûj »àdG ≥WÉæª∏d ∂dPh , áÄ«¡dG øe íjô°üJ ¿hO óª©àŸG ∫ƒNódG `7

.áÄ«¡dG ¢ù«FQ øe Ióªà©e á«£N á≤aGƒe ¿hO πªY hCG ´hô°ûe …CG `8

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم ا�خالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ، يعاقب من 
يرتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من 

هذا النظام ، بواحدة أو أكثر من العقوبات ا�تية:
.∫ÉjQ ∞dCG Ú°ùªN ≈∏Y ójõJ ’ á«dÉe áeGôZ `1

.kÉeƒj ÚKÓK ≈∏Y ójõJ ’ Ióe øé°ùdG `2

.É¡°ùØf áØdÉîŸG ÜÉµJQ’ âeóîà°SG »àdG πFÉ°SƒdGh áÑcôŸG IQOÉ°üe `3

.IQô°†àŸG á≤£æŸG π«gCÉJ IOÉYEG áØ∏c hCG , áØdÉîŸG ádGREG áØ∏c ∞dÉîŸG π«ª– Rƒéjh

.É¡°ùØf áØdÉîŸG ÜÉµJQG QGôµJ ∫ÉM ‘ øé°ùdG hCG áeGô¨dG áHƒ≤Y áØYÉ°†e Rƒéjh

 ‘ ∞dÉîŸG á≤Øf ≈∏Y ¬°üî∏e ô°ûf ≈∏Y ¢üædG áHƒ≤©dG ójóëàH QOÉ°üdG ºµ◊G hCG QGô≤dG Úª°†J Rƒéjh

 ‘ √ô°ûf hCG , ¬d á≤£æe ÜôbCG »Øa áØ«ë°U ¬àeÉbEG ¿Éµe ‘ øµj ⁄ ¿EÉa , ¬àeÉbEG ¿Éµe ‘ Qó°üJ á«∏ áØ«ë°U

 ô°ûf ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , ÉgÒKCÉJh , É¡àeÉ°ùLh , áÑµJôŸG áØdÉîŸG ´ƒf Ö°ùëH ∂dPh , áÑ°SÉæe iôNCG á∏«°Sh …CG

.á«©£≤dG ¬HÉ°ùàcG ó©H ºµ◊G hCG QGô≤dG

المادة الرابعة عشرة:
:á«JB’G äÉØdÉîŸG ‘ ô¶ædG á°üàîŸG áªµëŸG ¤ƒàJ   `1

.»Hô©dG ôªædGh , ¿’õ¨dGh , ∫ƒYƒdGh , »Hô©dG É¡ŸG á°UÉîHh , ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG äÉfGƒ«◊G ó«°U    `CG

 ¿ÎbG GPEG , ΩÉ¶ædG Gòg øe (Iô°ûY á«fÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ∫É©aC’G øe π©a …CG ÜÉµJQG  ` Ü

.ájÉª◊G Iƒb áehÉ≤Ã É¡HÉµJQG

 , ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ¤EG IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉØdÉîŸG áÄ«¡dG π«–    `2

.á°üàîŸG áªµëŸG ΩÉeCG ` É¡eÉ¶æd kÉ≤ah ` iƒYódG áeÉbEGh É¡«a ≥«≤ëà∏d

 äÉHƒ≤©dG , IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉØdÉîŸG »ÑµJôe ≈∏Y á°üàîŸG áªµëŸG ≥Ñ£J    `3

.ΩÉ¶ædG Gòg øe (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

المادة الخامسة عشرة:
 á«fÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉØdÉîŸG ‘ ô¶ædG ¤ƒàj , á°üàîŸG áªµëŸG äÉ°UÉ°üàNG IÉYGôe ™e  ̀1

 »àHƒ≤Y GóY Ée , ¬æe (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉHƒ≤©dG ´É≤jEGh , ΩÉ¶ædG Gòg øe (Iô°ûY

 º¡æ«H øe ¿ƒµj , πbC’G ≈∏Y AÉ°†YCG áKÓK øe ` áÄ«¡dG ¢ù«FQ É¡fƒµj ` (ÌcCG hCG) áæ÷ , IQOÉ°üŸG hCG øé°ùdG

 ájò«ØæàdG áëFÓdG ÚÑJh , áÄ«¡dG ¢ù«FQ Égóªà©jh , á«Ñ∏ZC’ÉH É¡JGQGôb Qó°üJh , »eÉ¶f hCG »Yô°T QÉ°ûà°ùe

.¿Éé∏dG √òg πªY äGAGôLEG

.¬eÉ¶æd kÉ≤ah ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG áæé∏dG äGQGôb øe º∏¶àdG Rƒéj `2

المادة السادسة عشرة:
 ¢UÉî°TC’G ` ájò«ØæàdG áëFÓdG √Oó– Ée ≥ah ` É¡«ÑµJôeh ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ äÉØdÉ øe ™≤j Ée §Ñ°V ¤ƒàj

.áª¡ŸG √òg áÄ«¡dG ¢ù«FQ º¡d qƒîj øjòdG

المادة السابعة عشرة:
 ÜôbCG ¤EG ¬ª«∏°ùJh , É¡fCÉ°T ‘ ΩRÓdG ô°†ëŸG OGóYEG Öéj , É¡ÑµJôe áaô©e ΩóYh áØdÉîŸG ±É°ûàcG ádÉM ‘

 áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJ’ ºàj ÉÃ áÄ«¡dG ÆÓHEGh , É¡ÑµJôe áaô©Ÿ áeRÓdG äÉjôëàdÉH ΩÉ«≤∏d , áWô°T õcôe

.∞dÉîŸG ≥ëH

المادة الثامنة عشرة:
 É¡d áÑ°SÉæŸG äÉeGô¨dG QGó≤eh ` ΩÉ¶ædG Gòg øe (Iô°ûY á«fÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ` äÉØdÉîŸG Oó–

.ájò«ØæàdG áëFÓdG ‘ ¬Ø«æ°üJ Oôj Ée ≥ah

á«eÉàN ΩÉµMCG :¢SOÉ°ùdG π°üØdG
المادة التاسعة عشرة:

 Iójô÷G ‘ ô°ûæ oJh , ΩÉ¶ædG Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©°ùJ ∫ÓN ájò«ØæàdG áëFÓdG IQGOE’G ¢ù∏› Qó°üj

.√PÉØf ïjQÉJ øe É¡H πª© ojh , á«ª°SôdG

المادة العشرون:
 (12/Ω) ºbôdG …P »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG , ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG ΩÉ¶f π ΩÉ¶ædG Gòg πëj

.ΩÉµMCG øe ¬©e ¢VQÉ©àj Ée πc »¨∏jh , `g1415-10-26 ïjQÉàdGh

المادة الحادية والعشرون:
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ √ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©°ùJ »°†e ó©H ΩÉ¶ædGGò¡H πª©j

ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«ªëŸG ≥WÉæŸG ΩÉ¶f
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`g1436-11-23  ïjQÉJh (512)  ºbQ  QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1436-9-22 ïjQÉJh 47075 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ´hô°ûe ≈∏Y ≥jó°üàdG Ö∏W ¿CÉ°T ‘ , `g1436-4-12 ïjQÉJh 1411-1-1  ºbQ  πª©dG IQGRh á«bôH ≈∏Y

  ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH πª©dG ä’É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe

. `g1435-10-22 ïjQÉJh (408) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y kAÉæH ™bƒŸG

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

. `g1436-10-22 ïjQÉJh (408) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG,`g1436-6-18 ïjQÉJh (317) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-8-28 ïjQÉJh (47-91) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

. `g1436-10-4 ïjQÉJh (1681) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

Qô≤j

 áµ∏ªŸG áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH πª©dG ä’É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG

 ,Ω2015-1-13 ≥aGƒŸG `g1436-3-22 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ É¡«∏Y ™bƒŸG ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH

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

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 πª©dG ä’É› ‘ º`gÉØJ Iôcòe ≈∏Y á`≤aGƒŸG
á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµMh áµ∏ªŸG ÚH

`g1436-11-24  ïjQÉJh (75/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  kAÉæHh

. `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

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

. `g1412-8-27 ïjQÉàH

. `g1436-8-28 ïjQÉàH (47-91) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-11-23 ïjQÉàH (512) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

 ájOƒ`©°ùdG á``«Hô`©dG á``µ∏ªŸG á``eƒµM ÚH π`ª©dG ä’É`› ‘ º``gÉØJ Iôcò`e ≈``∏Y á``≤`aGƒŸG : k’hCG

 ≥aGƒŸG `g1436-3-22 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ É¡«∏Y ™bƒŸG  ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµMh

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2015-1-13

 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

 ó©H Éª«a Éª¡«dEG QÉ°ûŸG) á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ¿EG

 á«îjQÉàdG §HGhô∏d kGó«cCÉJh Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG øe kÉbÓ£fGh ,(Úaô£dÉH

.ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj ÉÃ Égôjƒ£J á«ªgCÉH kÉfÉÁEGh ,Éª¡æ«H

 kÉ«©°Sh , ÖjQóàdGh πªY øY ÚãMÉÑdG ∞«XƒJ ∫É› ‘ äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJ á«ªgC’ kÉcGQOEGh

 πÑ°S º«¶æJ ±ó¡à°ùJ ºgÉØJ Iôcòe ΩGôHEG ‘ áÑZQh ,ä’ÉéŸG ∂∏J ‘ Úaô£dG äGÈN øe IOÉØà°SÓd

.πª©dG ä’É› ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

المادة ا�ولى
 ∞∏àîÃ ¿hÉ©àdG Gòg á«ªæJ ≈∏Y ¿Óª©jh πª©dÉH á∏°üàŸG ä’ÉéŸG ∞∏à ‘ Éª¡æ«H Éª«a ¿Éaô£dG ¿hÉ©àj

 Óc ‘ ájQÉ°ùdG äÉ©jô°ûàdG ™e ≥aGƒàj ÉÃh ,Úaô£dG iód áMÉàŸG äÉfÉµeEÓd kÉ≤ah É¡fÉ«°†Jôj »àdG πFÉ°SƒdG

.øjó∏ÑdG

المادة الثانية
تشمل أوجه التعاون بين الطرفين على كافة أشكال 

التعاون في الشأن العمالي ومن ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر ما يأتي:ـ

.kÉ«fhÎµdG πª©dG »ÑdÉW äÉfÉ«H ∫É°SQEGh ,ΩGó≤à°S’G äGAGôLEG ó«MƒJ `1

.á«dÉª©dG äÉYGõædG πM ∫É› ‘ á«ÑjQóàdG èeGÈdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ `2

 kÉ≤ah á°ü°üîàŸG äGÈÿGh á«æØdG QOGƒµdG á°UÉN áØ°üHh áMÉàŸG ájô°ûÑdG OQGƒŸG øe IOÉØà°S’G  `3

.Úaô£dG Óc äÉ«fÉµeEGh äÉLÉ«àM’

 ≈∏Y ±ô©à∏d äGQÉjõdG ∫OÉÑJh ,πª©dG ¥ƒ°ùH á≤∏©àŸG äÉ«FÉ°üME’Gh äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJ  `4

.É¡æe IOÉØà°S’Gh Úaô£dG Óc äÉ«fÉµeEG

.äBÉ°ûæŸG ‘ á«æ¡ŸG áeÓ°ùdGh áë°üdG ∫É›h ‹Éª©dG ¢û«àØàdG ∫É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJ `5

المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل 

المتاحة، ولهما في سبيل ذلك ما يأتي:
.Éª¡æ«H äGAÉ≤∏dGh äGQÉjõdG ∫OÉÑJ `1

.IôcòŸG √òg ò«ØæJ ¢VÎ©J äÉÑ≤Y øe CGô£j ób Ée π«dòJ `2

.á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ∫ÓN øeh ájOƒdG ¥ô£dÉH IôcòŸG √òg øY CÉ`°ûæJ ó`b »`àdG äÉaÓ`ÿG ájƒ``°ùJ `3

.IQhô°†dG óæY IôcòŸG √òg OGƒe ¢†©H πjó©J hCG á©LGôe ìGÎbG `4

المادة الرابعة
 á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘ πª©dG IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ πª©dG IQGRh IôcòŸG √òg ò«ØæàH ™∏£°†j

.á«ª°TÉ¡dG

المادة الخامسة
 É¡eÉµMCG QÉWEG ‘ Úaô£dG ÚH áªFÉ≤dG äÓeÉ©àdG øe …CG ≈∏Y É¡H πª©dG AÉ¡àfG hCG IôcòŸG √òg AÉ¡fEG ôKDƒj ’

.É¡æe AÉ¡àfE’G ÚM ¤EG ∂dPh

المادة السادسة
 äÓ≤æàdGh áeÉbE’G äÉ≤Øf ,ôØ°ùdG äÉ≤Øf É¡«a ÉÃ á∏eÉc IQÉjõdG ∞«dÉµJ á∏°SôŸG ádhódG/á¡÷G πªëàJ

.á«∏NGódG

المادة السابعة
 ó«Øj ` á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY ` Úaô£dG ÚH ∫OÉÑàe QÉ©°TG ôNBG ïjQÉJ øe PÉØædG õ«M IôcòŸG √òg πNóJ

.PÉØædG õ«M É¡dƒNód áeRÓdG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SÉH

المادة الثامنة
 ôNB’G ±ô£dG Úaô£dG óMCG ô£îj ⁄ Ée á∏KÉ‡ Oóe hCG IóŸ kÉ«FÉ≤∏J OóéàJh ,äGƒæ°S ¢ùªN IôcòŸG √òg Ióe

.É¡FÉ¡àfG ïjQÉJ øe ` πbC’G ≈∏Y ` ô¡°TCG áKÓK πÑb É¡H πª©dG AÉ¡fEG ‘ ¬àÑZôH ` áHÉàc `

 Úàî°ùf øe Ω2015-1-13 ≥aGƒŸG ájôég1436-3-22 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ IôcòŸG √òg äQôM

.á«Hô©dG á¨∏dÉH Úà«∏°UCG

                                                                                                                                                                                                                                  

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM øY
¬«≤a óªfi øH ∫OÉY

πª©dG ôjRh

á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµM øY
ÚeÉ£≤dG »°Vôe ∫É°†f

πª©dG ôjRh

ºgÉØJ Iôcòe
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á«µ∏e ´õæH `g1436 -11 -17 ïjQÉàH (1 -1256 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1436 -11 -17  ïjQÉàH (1 -1258 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1436 -11 -17 ïjQÉàH (1 -1257 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1436 -11 -18 ïjQÉàH (1 -1265) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 QOÉ°üdG , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe

 âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ

 áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,QÉ≤©dG ≈∏Y

.áeÉ©dG

: »∏j Ée Qô≤j

 ºbQ ∂°üdG ÖLƒÃ ácƒ∏ªŸG ¢VQC’G øe ÚFõL á«µ∏e ´õæJ :  k’hCG

 IQÉª©dG ájôb ‘ á©bGƒdGh `g1399-11-20 ïjQÉJh (3-194)

 §ÿG ΩôM ™e πNGóàŸG ∫hC’G Aõ÷G ,Ò°ùY á≤£æe ‘ §«°ûe ¢ù«ªîH

 á£ëÃ ájõcôŸG Ò°ùY á£ §Hôj …òdG ±.∑ (132) ó¡L »FGƒ¡dG

 áMÉ°ùÃh ,(12) ºbQ êÈdGh (8) ºbQ êÈdG ÚH ,á«YôØdG É¡HCG ¥ô°T

 kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒ°ùªNh óMGhh áFÉeh kÉØdCG ¿ƒ©HQCG (40151^61) ÉgQób

 §ÿG ΩôM ™e πNGóàŸG ÊÉãdG Aõ÷Gh ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿ƒà°Sh óMGhh

 ¿õÿG á£ëÃ É¡HCG ¥ô°T á£ §Hôj …òdG ±.∑ (132) ó¡L »FGƒ¡dG

 ,(50) ºbQ êÈdGh (45) ºbQ êÈdG ÚH ,Úà«YôØdG »é«JGÎ°S’G

 á©°ùJh áFÉ‰ÉªKh kÉØdCG ¿ƒ©HQCGh áà°S (46869^89) ÉgQób áMÉ°ùÃh

 QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿ƒfÉªKh á©°ùJh kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒà°Sh

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘

 ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

 kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

 ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG

 , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG

 πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã

,,,≥aƒŸG ˆGh

áHÉ«ædÉH AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
πjƒ°ùdG º«gGôHEG øH óªfi

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 øe zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG

 ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

: »∏j Ée Qô≤j

 (2-86) ºbQ ∂°üdG ÖLƒÃ ácƒ∏ªŸG ¢VQC’G øe AõL á«µ∏e ´õæJ :  k’hCG

 ádÉëŸG §N ¥ô°T ¿É£∏°S áæjóe ‘ á©bGƒdG `g1431-03-15 ïjQÉJh

 ±.∑ 132 ó¡L »FGƒ¡dG §ÿG ΩôM ™e πNGóàŸGh ,Ò°ùY á≤£æe ‘ É¡HCÉH

 á≤£æÃ á«dÉª°ûdG ¢ù«ªÿG á£ëÃ ájõcôŸG Ò°ùY á£ §Hôj …òdG

 ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh ,(14) ºbQ êÈdGh (13) ºbQ êÈdG ÚH ,Ò°ùY

 ,kÉ©Hôe kGÎ«ª«àæ°S óMGhh kÉ©Hôe kGÎe ô°ûY á«fÉªKh áFÉª©°ùJ (918^01)

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘

 ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

 kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

 ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG

 , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG

 πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã

,,,≥aƒŸG ˆGh

áHÉ«ædÉH AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
πjƒ°ùdG º«gGôHEG øH óªfi

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 QOÉ°üdG , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe

 âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ

 áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,QÉ≤©dG ≈∏Y

.áeÉ©dG

: »∏j Ée Qô≤j

 ºbQ ∂°üdG ÖLƒÃ ácƒ∏ªŸG ¢VQC’G øe AõL á«µ∏e ´õæJ :  k’hCG

 ºbQ ∂°üdG øe RôØŸG `g1436-02-04 ïjQÉJh (872103000924)

 ƒHCG á¶aÉëÃ IôëH ‘ á©bGƒdG `g1406-06-13 ïjQÉJh (173)

 §Hôj …òdG ±.∑ (132) ó¡L »FGƒ¡dG §ÿG ΩôM ™e πNGóàŸGh ,¢ûjôY

 êÈdG ÚH ,¿GRÉL á≤£æÃ ¢ûjôY ƒHG á£ëÃ ájõcôŸG ¿GRÉL á£

 ô°ûY óMCG (11536^04) ÉgQób áMÉ°ùÃh ,(33) ºbQ êÈdGh (31) ºbQ

 ,á©Hôe äGÎª«àæ°S á©HQCGh kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒKÓKh áà°Sh áFÉª°ùªNh kÉØdCG

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘

 ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

 kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

 ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG

 , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG

 πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã

,,,≥aƒŸG ˆGh

áHÉ«ædÉH AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
πjƒ°ùdG º«gGôHEG øH óªfi

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 QOÉ°üdG , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe

 âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ

 áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,QÉ≤©dG ≈∏Y

.áeÉ©dG

: »∏j Ée Qô≤j

 »M ‘ õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y á©bGƒdG ¢VQC’G á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG ∫Éª°ûdG øe Égóëj »àdGh ,¿GRÉL áæjóÃ QÉ£ŸG

 Ω(40) ¢VôY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW Üƒæ÷G øeh , kGÎe (100^00)

 (115^14) ∫ƒ£H Ω(30) ¢VôY ´QÉ°T ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (88^64) ∫ƒ£H

 á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh , kGÎe (90^50) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG Üô¨dG øeh , kGÎe

 »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎe ±’CG Iô°ûY 2Ω(10^000) ÉgQób

 ,(±.∑13^8-132) ó¡L 2-¿GRÉL §°Sh á£ AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘

 ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

 kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

 ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG

 , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG

 πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã

,,,≥aƒŸG ˆGh

áHÉ«ædÉH AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
πjƒ°ùdG º«gGôHEG øH óªfi
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á«µ∏e ´õæH `g1436 - 11 -25  ïjQÉàH ( 1 -1291 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1436 -11 - 25 ïjQÉàH (1 - 1293 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH  `g1436 - 11 -25 ïjQÉàH ( 1 -1292 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG , `g1424-03-11

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

: »∏j Ée Qô≤j

 ,¿GRÉL á≤£æÃ ¢ûjôY ƒHCG á¶aÉ ‘ (¢ûjôY ƒHCG – ¿GRÉL) ≥jôW ≈∏Y á©bGƒdG ¢VQC’G á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 ¢VQCG Üƒæ÷G øeh , kGÎe (200) ∫ƒ£H Ω(30) ¢VôY (¢ûjôY ƒHCG – ¿GRÉL) ≥jôW ∫Éª°ûdG øe Égóëj »àdGh

 ∫ƒ£H Ω(10) ¢VôY ´QÉ°T Üô¨dG øeh , kGÎe (200) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (200) ∫ƒ£H AÉ°†a

:á«dÉàdG äÉ«KGóME’G Ö°ùM , kGÎe (200)

 AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎe ∞dCG ¿ƒ©HQCG 2Ω(40^000) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ,±.∑ (380) ó¡L ájõcôŸG 3-¿GRÉL á£

 øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG

 ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh

 ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG

 ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG

 kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe

 Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h

.√É°†à≤Ã πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

,,,≥aƒŸG ˆGh               

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 øe zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG

 ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

: »∏j Ée Qô≤j

 ºbQ §£îŸG øª°V (169) ºbQ ¢VQC’G á©£b á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 »àdGh ,±ƒ÷G á≤£æÃ äÉjô≤dG ‘ ™bGƒdG (1424-2-8-14)

 ∫ƒ£H Ω(15) ¢VôY ´QÉ°T É¡«∏j äGQÉ«°S ∞bGƒe ∫Éª°ûdG øe Égóëj

 (51^24) ∫ƒ£H Ω(15) ¢VôY ´QÉ°T Üƒæ÷G øeh , kGÎe (50^00)

 øeh , kGÎe (72^00) ∫ƒ£H Ω(15) ¢VôY ´QÉ°T ¥ô°ûdG øeh , kGÎe

 (75^00) ∫ƒ£H Ω(25) ¢VôY ´QÉ°T É¡«∏j äGQÉ«°S ∞bGƒe Üô¨dG

 áFÉª©Ñ°Sh ±’CG áKÓK 2Ω(3745^50) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh , kGÎe

 Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿ƒ°ùªNh kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒ©HQCGh á°ùªNh

 ó```¡`L äÉjô``≤dG ¥ô``°T á£` AÉ``°ûfE’ ∂dPh ,≥aô``ŸG §£`îŸG

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ,(±.∑13^8-132)

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘

 ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

 kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

 ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG

 , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG

.√É°†à≤Ã πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 øe zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG , `g1424-03-11 ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG

 ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

: »∏j Ée Qô≤j

 ºbQ ∂°üdG ÖLƒÃ ácƒ∏ªŸG ¢VQC’G øe AõL á«µ∏e ´õæJ :  k’hCG

 ¢ù«ªîH IQÉª©dG …OGh ‘ á©bGƒdG `g1400-11-15 ïjQÉJh (3-238)

 §Hôj …òdG ±.∑ (132) ó¡L »FGƒ¡dG §ÿG ΩôM ™e πNGóàŸGh ,§«°ûe

 êÈdG ÚH ,Ò°ùY á≤£æÃ »é«JGÎ°S’G ¿õÿG á£ëÃ É¡HCG ¥ô°T á£

 ±’CG á«fÉªK (8332^20) ÉgQób áMÉ°ùÃh ,(21) ºbQ êÈdGh (19) ºbQ

 Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿hô°ûYh kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒKÓKh ¿ÉæKGh áFÉªKÓKh

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG

 á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG

 ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘

 ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf

 kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

 ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh

 äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG

 øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG

 , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG

 πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

ájhGõdGäÉ«dÉª°TäÉ«bô°T

A1874015^4631261722^2468

B1873925^8144261545^8497

C1873745^9919261633^4582

D1873835^6406261809^8552

 äÉ«©ª÷G ΩÉ¶f ÖLƒÃ ¬fCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á«YÉªàL’G á«ªæàdG ádÉch ø∏©J

 (102788) ºbQ  ôjRƒdG ‹É©e QGôb ≈∏Y kGAÉæHh `g1429-3-9 ïjQÉJh (73) ºbQ á«fhÉ©àdG

 º«°ü≤dG á≤£æÃ á«ë«°ûdÉH á«YGQõdG á«fhÉ©àdG á«©ª÷G π«é°ùJ ” ó≤a `g1436-11-4 ïjQÉJh

. `g1436-11-4 ïjQÉJh (266) ºbQ â–

 ÖLƒÃ ¢UÉÿG É¡ª°SCÉH É¡WÉ°ûf ádhGõe É¡æµÁh ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG âÑ°ùàcG ób ¿ƒµJ Gò¡Hh

.á«°SÉ°SC’G É¡àëF’

 äÉ«©ª÷G ΩÉ¶f ÖLƒÃ ¬fCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á«YÉªàL’G á«ªæàdG ádÉch ø∏©J

 (102080) ºbQ  ôjRƒdG ‹É©e QGôb ≈∏Y kGAÉæHh `g1429-3-9 ïjQÉJh (73) ºbQ á«fhÉ©àdG

 á≤£æÃ ≠HGQ á¶aÉëÃ øjOÉ«°ü∏d á«fhÉ©àdG á«©ª÷G π«é°ùJ ” ó≤a `g1436-11-2 ïjQÉJh

. `g1436-11-2 ïjQÉJh (265) ºbQ â– áeôµŸG áµe

 ÖLƒÃ ¢UÉÿG É¡ª°SCÉH É¡WÉ°ûf ádhGõe É¡æµÁh ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG âÑ°ùàcG ób ¿ƒµJ Gò¡Hh

.á«°SÉ°SC’G É¡àëF’

 á«fhÉ©àdG á`«©ª÷G QÉ``¡°TGh π`«é°ùJ
º«°ü≤dG á≤£æÃ á«ë«°ûdÉH á«YGQõdG

 øjOÉ«°ü∏d á«fhÉ©àdG á«©ª÷G QÉ¡°TGh π«é°ùJ
á```eô`µŸG á``µe á``≤£``æÃ ≠HGQ á``¶`aÉ``ëÃ
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. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG ôjRh ¿EG

 IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ øe ¤hC’G IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH

. `g1410-6-25 ïjQÉàdGh (107) ºbôdG …P ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H

 ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG øe Iô°TÉ©dG IOÉŸG øe (ê) Iô≤ØdG ≈∏Y kAÉæHh

 QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëFÓd  ádó©ŸG

. `g1433-8-20 ïjQÉàdGh (82256) ºbôdG …P …QGRƒdG

. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch IOÉ©°S ¬°VôYÉe ≈∏Y kAÉæHh

»∏j Ée Qô≤j 

 áæjóŸG á≤£æÃ (á«Ø°ûdG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL) π«é°ùJ : k’hCG

 IQGOE’ÉH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG πé°ùdÉH IQƒæŸG

. ¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG (665) ºbôH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG

 ∫ÉjQ (50^000) ÉgQGó≤e á«°ù«°SCÉJ áfÉYEG á«©ª÷G íæ“ : kÉ«fÉK

.∫ÉjQ ∞dCG ¿ƒ°ùªN

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e QGô≤dG Gòg ô°ûæj : kÉãdÉK

. √É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj : kÉ©HGQ

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh

»Ñ°ü≤dG ˆGóÑY øH óLÉe

`g1435-12-28 øe kGQÉÑàYG (665) ºbôH IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«Ø°ûdG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL π«é°ùJ

∫hC’G π°üØdG

التأسيس وا�هداف
المادة (١)

 á«Ø°ûdG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL ¢ù«°SCÉJ ” ¬≤«aƒJh ˆG áÄ«°ûÃ

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ

-6-25 ïjQÉJh  (107) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG ájÒÿG

 ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGô≤H IQOÉ°üdG ádó©ŸG ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh  `g1410

 äÉª«∏©àdGh `g1433-8-20 ïjQÉJh (82256) ºbQ á«YÉªàL’G

.ÉgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üdG

المادة (٢)
 ¬d á©HÉàdG ôé¡dGh iô≤dGh á«Ø°ûdG õcôe á«©ª÷G äÉeóN á≤£æe πª°ûJ

 É¡d ´hôa íàa hCG ¬∏≤f øµÁh  á«Ø°ûdG õcôe ‘ »°ù«FôdG Égõcôe ¿ƒµjh

 IQGRh á≤aGƒÃh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡JÉeóN ¬≤£æe πNGO

. ∂dP ≈∏Y á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

المادة (٣)
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي 

تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها 
الحصول على الربح المادي وتشمل هذه 

الخدمات مايلي:
 ÚeCÉJ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh ô°SCÓd »ë°üdG ÖfÉ÷ÉH ΩÉªàg’G  -1

.êÓ©dGh AGhódG

.øµ°ùdG ÚeCÉJ ‘ áLÉàëŸG ô°SC’G IóYÉ°ùe -2

.º¡°ùØfCG ≈∏Y OÉªàYÓd º¡JóYÉ°ùŸ áéàæŸG ô°SC’G π«gCÉJ èeÉfôH ò«ØæJ -3

.áLÉàëŸG ô°SCÓd á«æ«©dGh ájó≤ædG äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J -4

 äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG ≈∏Y Ú°ùæ÷G øe ÜÉÑ°ûdG äGQób ôjƒ£Jh π«gCÉJ  -5

.πª©dG ¥ƒ°S ‘ •GôîfÓd º¡JóYÉ°ùŸ á«aôM

 øe ∂dPh ô°SC’G ¬LGƒJ »àdG äÓµ°ûŸG π◊ …ô°SC’G OÉ°TQE’G Ëó≤J  -6

.á∏HÉ≤ŸÉH OÉ°TQE’Gh ∞JÉ¡dÉH OÉ°TQE’G ∫ÓN

ÊÉãdG π°üØdG

العضوية
المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط 
التالية :

0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

 hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ‘ áfGOEÉH ¬«∏Y Ωƒµ ÒZ ¿ƒµj ¿CG  - 4

0 √QÉÑàYEG ¬«dEG OQ ób øµj ⁄ Ée áfÉeC’G

.…ƒæ°ùdG ∑GÎ°TÓd ≈fOC’G ó◊G Oó°S ób ¿ƒµj ¿CG– 5

المادة (٥)
أنواع العضوية :

: πeÉY ƒ°†Y - CG

 ó©H É¡H ≥ëàdG hCG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑QÉ°T …òdG ƒ°†©dG ƒgh

 ¬æe Ωó≤ŸG ájƒ°†©dG Ö∏£d IQGOE’G ¢ù∏› ∫ƒÑb ≈∏Y AÉæH É¡eÉ«b

 ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµjh (AÉ°ùædG/∫ÉLôdG)≈∏Y Iô°UÉb ájƒ°†©dG √ògh

 É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M

 ≈∏Y ¬æ°S »°†e ó©H ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬°ùØf í«°TôJh

 √QGó≤e É°†Ø Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh á«©ª÷ÉH ¬bÉëàdEG ïjQÉJ

. ≈fOCG óëc ∫ÉjQ  (300)

: Ö°ùàæe ƒ°†Y - Ü

 ∂dP πÑ≤jh á«©ª÷G ájƒ°†Y ¤EG ÜÉ°ùàfE’G Ö∏£j …òdG ƒ°†©dG ƒg

 GóY(4) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°ûdG ≥≤– ó©H IQGOE’G ¢ù∏›

 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµj ’h ø°ùdG •ô°T

 Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG ’h á«eƒª©dG

. ≈fOG óëc ∫ÉjQ  ( 200  ) √QGó≤e É°†Ø

: ±ô°T ƒ°†Y - ê

 øe É¡d ¬eób Ée Ò¶f É¡àjƒ°†Y á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥«≤– ≈∏Y á«©ª÷G äóYÉ°S ájƒæ©e ΩCG âfÉc ájOÉe á∏«∏L äÉeóN

 á°ûbÉæeh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ¬dh É¡aGógCG

 ájƒ°†©d í«°TÎdG hCG âjƒ°üàdG ≥M ¬d ¿ƒµj ¿CG ¿hO É¡«a ìô£j Ée

0 IQGOE’G ¢ù∏›

: …ôîa ƒ°†Y - O

 ¢ù∏éÃ ájôîØdG ájƒ°†©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥M ¬d ¢ù«d øµdh ¬JÉYÉªàLEG ‘ á°ûbÉæŸG ≥M ¬d ¿ƒµjh IQGOE’G

0 OÉ≤©f’G áë°U √Qƒ°†ëH âÑãj ’h âjƒ°üàdG

 á≤aGƒe ó©H ájƒ°†©∏d iôNG ´GƒfG çGóëà°SG á«©ªé∏d Rƒéjh

 á«eƒ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡≤M øe ¿ƒµj ¿G ¿hO ,IQGRƒdG

.IQGO’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG hG

المادة (٦)
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت ا�تية :
0 IÉaƒdG   - CG

0 »HÉàc Ö∏£H á«©ª÷G øe ÜÉë°ùfE’G - Ü

(4) IOÉŸÉH IOQGƒdG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - ê

 ΩCG ájOÉe âfÉc AGƒ°S áª«°ùL GQGô°VCG á«©ª÷ÉH óªY øY ≥◊CG GPEG    - O

0 IQGOE’G ¢ù∏éŸ ∂dP ôjó≤J Oƒ©jh ájƒæ©e

 áæ°ùdG ájGóH øe ( ô¡°TCG áà°S ) IóŸ ∑GÎ°TE’G ójó°ùJ øY ôNCÉJ GPEG  - `g

 Éª«ah ,É¡jód ¿hóŸG ¬fGƒæY ≈∏Y ÜÉ£îH √QÉ£NEG ó©H á«©ªé∏d á«dÉŸG

0 IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ¿Gó≤ØH Qó°üj(Ü , CG)ÚàdÉ◊G GóY

المادة (٧)
 √ójó°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH Égó≤a øŸ ájƒ°†©dG IOÉYEG IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéj

 ïjQÉJ øe ¬«∏Y ≥ëà°ùŸG ≠∏ÑŸG ¬FGOCG ádÉM ‘ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°TE’G

.á«©ªé∏d ¬eÉª°†fG

 ¬©aO ” Ée OGOÎ°SEG ¬àjƒ°†Y ó≤a øŸ hCG ¬àKQƒd hCG ƒ°†©∏d Rƒéj ’h

 Éæ«Y ΩCG Gó≤f ∂dP ¿Éc AGƒ°S äÉÑg hCG äÉYÈJ hCG äÉcGÎ°TEG øe á«©ªé∏d

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡eh

المادة (٨)
 ‘ ´ÓWE’G Ú∏eÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πµd ≥ëj

 á«©ª÷G äÉ°ù∏L ô°VÉëÃ á°UÉÿG äÓé°ùdG ≈∏Y á«©ª÷G ô≤e

 øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∂dòch , Éª¡JQGôbh IQGOE’G ¢ù∏›h, á«eƒª©dG

 ≈∏Y ´ÓWE’G ¬d ≥ëj Éªc  IQGOE’G ¢ù∏› øe ¢†jƒØàH á«©ª÷G ôjóe

 ≈∏Y É¡°VôY πÑbh - á«©ª÷G ô≤e ‘ - É¡JÉ≤aôeh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG

0 ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G

المادة (٩)
على عضو الجمعية ما يلي :

 á«©ª÷ÉH ¬àjƒ°†Y ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàdE’G ™«ªéH AÉaƒdG     - CG

 íFGƒ∏dGh ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dGh

0 á«©ªé∏d á«∏NGódG

0 IQGOE’G ¢ù∏› äGQGô≤Hh á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGô≤H ó«≤àdG - Ü

 ¬fGƒæY ≈∏Y äÓjó©J øe CGô£j ÉÃ - áHÉàc - á«©ª÷G ÆÓHEG  - ê

0 É¡jód ¿hóŸG

ådÉãdG π°üØdG

التنظيم ا�داري
المادة (١٠)

تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› - 2

 Oóëjh IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G É¡∏µ°ûJ »àdG ¿Éé∏dG  - 3

0 É¡∏«µ°ûàH QOÉ°üdG QGô≤dG ÉgÉª°ùeh áæ÷ πc ¢UÉ°üàNEG

المادة (١١)
الجمعية العمومية :

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G GóY Éª«a á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿ƒµàJ - 1

 á«©ª÷G πÑb º¡JÉeGõàdEÉH GƒahCG øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G áaÉc øe

0 πbC’G ≈∏Y áæ°S º¡àjƒ°†Y ≈∏Y â°†eh

 ¿CG Rƒéjh á«©ª÷G ô≤e ‘ É¡JÉYÉªàLEG á«eƒª©dG á«©ª÷G ó≤©J - 2

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ôNBG ¿Éµe ‘ Égó≤©J

المادة (١٢)
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية 

إلى ما يلي :
 ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK RhÉéàJ ’ Ióe ‘ áæ°S πc Iôe ó≤©Jh ájOÉY   - CG

: á«JB’G QƒeC’G ‘ ô¶æ∏d á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J  - 1

0 ¬à°ûbÉæeh

 ¿EG á«©ª÷G ≈∏Y É¡JÉ¶MÓeh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ôjô≤J  - 2

0 äóLh

 ≈∏Y ≥jó°üàdGh á«©ªé∏d ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ôjô≤J á°ûbÉæe  - 3

 áªK øµj ⁄ GPEG á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG QGôbEGh É¡H πîJ äÉ°VGÎYEG

0 Iójó÷G

 IQGOE’G ¢ù∏› ¬MÎ≤j …òdG πª©d G èeÉfôH πjó©J hCG QGôbEGh åëH   - 4

0 ¬fCÉ°ûH √GôJ Ée PÉîJEGh áeOÉ≤dG áæ°ù∏d

0 ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóe ¿ƒµJ iôNCG ™«°VGƒe ájCG  - 5

: á«JB’G ä’É◊G ióMEG ‘ ô¶æ∏d áLÉ◊G óæY ó≤©Jh ájOÉY ÒZ - Ü

0 ájQGOE’G hCG á«dÉŸG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ÜGô£°VEG   - 1

0 É¡d ´hôa íàa hCG »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f πjó©J  - 2

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ájQÉ≤©dG É¡JÉµ∏à‡ ¢†©H ‘ ±ô°üàdG   - 3

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G

0 É¡«a iôNCG êÉeófEG hCG iôNCG á«©ªL ‘ É¡›O hCG á«©ª÷G πM    - 4

0 º¡àjƒ°†Y AÉ¡fEG hCG ójóŒ hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfEG   - 5

0 ¬J’É› ìGÎbEGh á«©ª÷G ∫GƒeCG QÉªãà°SEG CGóÑe á°SGQO   - 6

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ áFQÉW QƒeCG ájCG   - 7

 hCG IQGOE’G ¢ù∏› øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH äÉYÉªàLE’G √òg ó≤Y ºàjh

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H πbC’G ≈∏Y Ú∏eÉ©dG É¡FÉ°†YCG ô°ûY øe

0 ∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG á«YÉªàLE’G

المادة (١٣)
 øe á«£N IƒYO ≈∏Y AÉæH ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ó≤©J

 É¡ãëH OGôŸG ™«°VGƒŸGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y á∏ªà°ûe IQGOE’G ¢ù∏›

0 √OÉ≤©fEG áYÉ°Sh ¬îjQÉJh ´ÉªàLE’G ¿Éµeh

 - øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ - á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh

 ¤EG - ¬dÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæe øe AÉ¡àfE’G ó©H - …OÉ©dG ´ÉªàLE’G πjƒ–

 ∂dP »Yóà°ùJ »àdG OƒæÑdG øe ÌcCG hCG óæH á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG

0 IQGRƒdG á≤aGƒÃ ∂dP ºàj ¿CG á£jô°T

المادة (١٤)
 GPG Éë«ë°U …OÉ©dG ÒZh …OÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Èà©j

 Qƒ°†◊G º¡d ≥ëj øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G ∞°üf øe ÌcCG √ô°†M

 ∫ÉªàcG ¿hO OÉ≤©fÓd OóëŸG âbƒdG AÉ°†≤fG ≈∏Y áYÉ°S â°†e GPGh

 AÉ°†YC’G øe %25 øY π≤j ’ ÉÃ ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj »eÉ¶ædG ÜÉ°üædG

 øY π≤J ’ IóŸ ´ÉªàL’G πLDƒj , ÜÉ°üædG Gòg πªàµj ⁄ GPGh , Ú∏eÉ©dG

 ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj ádÉ◊G √òg ‘h ô¡°T øY ójõJ ’h Éeƒj ô°ûY á°ùªN

 Qƒ°†M Ú©àj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h , Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G øe ô°†ëj øÃ

. äÉYÉªàL’G √ò¡d IQGRƒdG Ühóæe

المادة (١٥)
 Rƒéjh , É«°üî°T AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤©j

 ´ÉªàLE’G Qƒ°†◊ áHÉàc AÉ°†YC’G A’Dƒg øe √ÒZ ¢†jƒØJ º¡æe …C’

 ¢†jƒØàdG Rƒéj ’h , IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¢VƒØŸG ¿ƒµj ’CG ≈∏Y

0 óMGh ƒ°†Y øe ÌcC’

المادة (١٦)
 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG á°SÉFQ ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤ƒàj

 AÉ°†YC’G ÚH øe ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG ºàj Éª¡HÉ«Z ádÉM ‘h á«eƒª©dG

0 ´ÉªàLEÓd øjô°VÉ◊G

111800 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGôb

á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG

NEW
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المادة (١٧)
 á«Ñ∏ZCÉH ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ

 ÜÉîàfEG GóY Éª«a - âjƒ°üàdG ºàjh øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG äGƒ°UCG

 π©L á«Ñ∏ZC’G ∂∏àd Rƒéjh ,…ójC’G ™aôH- IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

0 Éjô°S âjƒ°üàdG

المادة (١٨)
 á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TEÓd øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G ÚH øe øjƒ°†Y QÉ«àNEG ºàj

 É¡MôW ” »àdG äÉYƒ°VƒŸGh ´ÉªàLE’G ™FÉbh øjhóJ ºàjh âjƒ°üàdG

 QGôb πc ÉgRÉM »àdG äGƒ°UC’G OóYh É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬«a

0 ¢UÉN πé°S ‘

المادة (١٩)
مجلس االدارة:

 º¡ÑîàæJ (7)øe ¿ƒµàj IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe á«©ª÷G QGóJ  - 1

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh â≤aGh øjòdG) É¡FÉ°†YG ÚH øe á«eƒª©dG á«©ª÷G

 Qƒ°†ëHh …ô°ùdG ´GÎbE’G á≤jô£H (º¡ë«°TôJ »∏Y á«YÉªàL’G

 ¿CG ÖîàæŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Yh  IQGRƒdG øe Ühóæe

 πLCG øe Iô°TÉÑe á©«ª÷G ´ÉªàLEG AÉ¡àfEG ó©H º¡d ÉYÉªàLEG Ghó≤©j

0 ¥hóæ°üdG ÚeCGh ¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG

 á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh (4 ) IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y Ióe  - 2

.¬àjƒ°†Y Ióe â¡àfG …òdG ƒ°†©dG ÜÉîàfG IOÉYEG

المادة (٢٠)
 ¬«∏Y ≈°VÉ≤àj ’ »Yƒ£J πªY á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ‘ ájƒ°†©dG

 iód πª©dGh ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h GôLCG √DhÉ°†YCG

 .ôLCÉH á«©ª÷G

 ∞jQÉ°üe OGOÎ°SEG ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH IQGOC’G ¢ù∏› ƒ°†©dh

 É¡H ¬Ø∏c áª¡e ò«ØæJ AÉæKCG âaô°U »àdG ∞jQÉ°üŸG øe ÉgÒZh ∫É≤àfE’G

0 ¢ù∏éŸG

المادة (٢١)
 »àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉÃ á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG IQGOE’G ¢ù∏› ¤ƒàj

 ¬«∏Y ¢üæJ Ée OhóM ‘h ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IOóëŸGh É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG

 äGQGô≤dGh ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’

 ¢ù∏› Égô°TÉÑj »àdG ∫ÉªYC’G ºgCG ¢üî∏àJh ÉªgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üd G

: á«dÉàdG QƒeC’G ‘ IQGOE’G

0 á«©ª÷G ájƒ°†©d ΩÉª°†fE’G äÉÑ∏W ‘ âÑdG - 1

0 á«©ª÷G ∫GƒeCG É¡«a ´OƒJ »àdG ∑ƒæÑdG ójó– - 2

 É≤ah É¡æe ádƒ≤æŸG ‘ ±ô°üàdGh É¡dGƒeCGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ IQGOEG  - 3

0 ∂dP ‘ á©ÑàŸG ∫ƒ°UCÓd

0 áàbDƒŸG hCG áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ - 4

 äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe á«©ªé∏d Ée AÉØ«à°SEG  - 5

0 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEGh

 áaÉch á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb á©HÉàeh ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G  - 6

0 ¢UÉ°üàNE’G äÉ¡L øe IOQGƒdG äÉª«∏©àdG

0 á«©ªé∏d Ωó≤J »àdG äÉfÉYE’Gh äÉÑ¡dGh íæŸG ¢†aQ hCG ∫ƒÑb - 7

0 OÉ≤©fEÓd á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO - 8

 ≈∏Y ±Gô°TE’Gh á«©ª÷G ∫ÉªYCGh äÉWÉ°ûfh èeGôHh §£N OGóYEG  - 9

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEGh , É¡à©HÉàeh Égò«ØæJ

0 É¡JGõéæeh

 á«©ªé∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQO  - 10

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh É¡æY ôjô≤J OGóYEGh

 á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ìGÎbEG  - 11

0 á«eƒª©dG

 á«©ª÷G ÚH çó– ¿CG øµÁ »àdG äÉaÓÿG πM ≈∏Y πª©dG  - 12

 QƒeCÉH ≥∏©àj Éª«a - º¡°ùØfCG AÉ°†YC’G ÚH hCG É¡FÉ°†YCGh

 ¿hO ádƒ∏«◊G hCG É¡FÉ¡fE’ ÒHGóàdG áaÉc PÉîJEGh-á«©ª÷G

0 É¡Yƒbh

 øe á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©dG ¿ƒÄ°ûH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G áaÉµH ΩÉ«≤dG  - 13

0 ∂dP ¤EG Éeh ÖjOCÉJh π°üah Üófh π≤fh Ú«©J

 Ò°S º¶æJ »àdG á«ª«¶æàdGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG íFGƒ∏dG OGóYEG  - 14

0 ÉgOÉªàYE’ á«eƒª©dG á«©ªé∏d É¡Áó≤Jh á«©ª÷G πNGO πª©dG

 ¢ù∏éŸ ô°S ÚeCG) ΩÉY ÚeCGh á«©ªé∏d …ò«ØæJ ôjóe Ú«©J  - 15

0 ∂dòd êÉ«àME’G óæY (IQGOE’G

المادة (٢٢)
 √òg OóY π≤j ’ ¿CG ≈∏Y áª¶àæe ájQhO äÉYÉªàLEG IQGOE’G ¢ù∏› ó≤©j

 0 Éjô¡°T óMGh ´ÉªàLEG øY äÉYÉªàLE’G

 ÖLƒà°ùJ »àdG ä’É◊G ‘ ájOÉY ÒZ äÉYÉªàLEG ó≤Y ¢ù∏éª∏d Rƒéjh

: »∏j Ée É¡æ«H øe »àdGh ∂dP

 ÜÉ°üædG ¬©e ≥≤ëàj ’ πµ°ûH ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG OóY ¢VÉØîfEG  - 1

0 äÉYÉªàLE’G ó≤©d ΩRÓdG »eÉ¶ædG

 ´ÉªàLG ó≤Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe( ∞°üædG  )øY π≤j ’ Ée Ö∏W  - 2

.ÖÑ°ùe …OÉY ÒZ

 ¢ù∏éŸG øe ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG hCG á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh Ö∏W  - 3

0 ∂dP »Yóà°ùJ QƒeCG á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG ó≤Y

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ QƒeCG ájCG - 4

المادة (٢٣)
 ’h , ¬FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG Qƒ°†ëH Éë«ë°U IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLEG ¿ƒµj

 á«Ñ∏ZCÉH äGQGô≤dG Qó°üJh , ôNBG ƒ°†Y øY ƒ°†Y ¢†jƒØJ ¬«a Rƒéj

0 ÉëLôe ¢ù«FôdG äƒ°U ¿ƒµj …hÉ°ùàdG ádÉM ‘h øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG

المادة (٢٤)
يفقد عضو مجلس ا�دارة عضويته في 

المجلس في إحدى الحاال ت التالية :
 (4 ) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - 1

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG ¿Gó≤a ÜÉÑ°SCG øe ÖÑ°S ¬jód ôaƒJ GPEG  - 2

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe (6 ) IOÉŸÉH

0 á«dÉààe äÉ°ù∏L çÓK Qƒ°†M øY ∫ƒÑ≤e QòY ¿hóH Ö«¨J GPEG - 3

 Qó°üjh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬∏ªY á°SQÉ‡ ≈∏Y QOÉb ÒZ íÑ°UCG GPEG  - 4

 øe GòaÉf QGô≤dG Gòg ¿ƒµjh IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ó≤ØH

 á°ùªN ∫ÓN á«©ª÷G ¤EG ¬æe º∏¶àj ¿CG ƒ°†©∏dh , √Qhó°U ïjQÉJ

 ´ÉªàLEG ∫hCG ‘ º∏¶àdG òg ô¶æjh ¬H ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe Éeƒj ô°ûY

0 á«eƒª©dG á«©ªé∏d

المادة (٢٥)
 ƒ°†©dG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬àjƒ°†Y ó≤a …òdG ƒ°†©dG π πëj

 ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÜÉîàfEG ‘ äGƒ°UC’G ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G »WÉ«àME’G

 π¨°û«a ¥hóæ°üdG ÚeCG hCG ¬ÑFÉf hCG ¢ù«Fô∏d ôZÉ°ûdG Ö°üæŸG ¿Éc GPEÉa

 ºgOóY ∫ÉªàcEG ó©H ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ÜÉîàfE’ÉH Ö°üæŸG Gòg

 Ö°UÉæŸG π¨°ûd »Øµj Ée Ú«WÉ«àME’G AÉ°†YC’G ‘ ôaƒàj ⁄ GPEG ¬fCG ≈∏Y

 A…QÉW ´ÉªàLE’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈Yóàa , ¢ù∏éŸÉH IôZÉ°ûdG

0 ∂dP á÷É©Ÿ

المادة (٢٦)
مع مراعاة ما نصت عليها المادة(٤) من 

هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة 
الجمعية ما يلي:

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 1

0 á«©ª÷G ô≤e ¿Éµe ‘ Éª«≤e ¿ƒµj ¿CG - 2

المادة (٢٧)
يتمتع عضو مجلس ا�دارة بكافة حقوق 

العضوية بالجمعية وعلى ا�خص ما يلي :
 PÉîJEGh ¬JÉ°ûbÉæe ‘ ácQÉ°ûŸGh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M  - 1

0 ¬JGQGôb

 á«eƒª©dG á«©ª÷G hCG ¢ù∏éŸG É¡∏µ°ûj »àdG ¿Éé∏dG á°SÉFQ  - 2

0 É¡àjƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸGh

المادة (٢٨)
يلتزم عضو مجلس ا�دارة بجميع ا�لتزامات 

المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها 
ما يلي :

0 º¶àæeh ºFGO πµ°ûH ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≈∏Y ¢Uô◊G - 1

 á«©ª÷G IQGOEG ø°ù◊ ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG  - 2

0 É¡aGógCG ≥«≤–h

 É¡à©HÉàeh á«©ª÷G äÉYhô°ûeh èeGôHh §£N OGóYEG ‘ áªgÉ°ùŸG  - 3

0 Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh

 øe IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY Qó°üj ÉÃ ó«≤àdG  - 4

0 äÉª«∏©J hCG äGQGôb

 Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ°UÉ°üàNE’Gh äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dG  - 5

 GPEG , ¥hóæ°üdG ÚeCGh , ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FôH á°UÉÿGh ΩÉ¶ædG

0 Ö°UÉæŸG √òg øe ÉjCG ƒ°†©dG ¤ƒJ

 AÉ≤d á«dÉe äGRÉ«àeEG hCG äBÉaÉµe hCG ÖJGhQ ájCÉH áÑdÉ£ŸG ΩóY  - 6

0 ¢ù∏éŸÉH ¬àjƒ°†Y

0 É¡FÉ°ûaEG ΩóYh á«©ª÷G QGô°SCG ≈∏Y á¶aÉëŸG - 7

المادة (٢٩)
يتمتع رئيس مجلس ا�دارة بالصالحيات 

التالية :
 0 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG á°SÉFQ - 1

 ™aôJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«©ª÷G π«ã“  - 2

0 á«©ª÷G ≈∏Y hCG øe

 ÒZ hCG Oƒ≤Y hCG äGQGôb øe á«©ª÷G øY Qó°üj Ée ≈∏Y ™«bƒàdG  - 3

.É¡«∏Y ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H ∂dP

 Éª«a ±ô°üàdGh É¡eÓà°SEÉH ΩÉ«≤dGh á«©ªé∏d IOQGƒdG äÉÑJÉµŸG »≤∏J  - 4

0 ¢ù∏éŸG ≈∏Y »bÉÑdG ¢VôYh ¬JÉ«MÓ°U øª°V πNój

0 ¬JGQGôb ò«ØæJ á©HÉàeh ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG ∫ÉªYCG ∫hóL QGôbEG - 5

 ™e ±ô°üdG äGóæà°ùeh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh äÉµ«°ûdG ≈∏Y ™«bƒàdG  - 6

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG

0 É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y É¡àfhÉ©eh á«©ª÷G IóYÉ°ùŸ IƒYódG ¬«LƒJ - 7

المادة (٣٠)
 ádÉ◊G √òg ‘ ÖFÉæ∏d ¿ƒµJh ¬HÉ«Z ádÉM ‘ ¬eÉ≤e ¢ù«FôdG ÖFÉf Ωƒ≤j

 .¢ù«FôdG äÉ«MÓ°U áaÉc

المادة (٣١)
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن جميع 

شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه 
المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس 

ا�دارة وفق تعليمات وزارة الشئون ا�جتماعية 
ويختص با�تي :

 á«ª°SQ ¢†Ñb äGóæ°S ÖLƒÃ á«©ªé∏d IOQGƒdG ≠dÉÑŸG ΩÓà°SEG  - 1

 ∂dòH ÚØ∏µŸG ¢UÉî°TC’G øeh ¬æe á©bƒeh á«©ª÷G ºàîH áeƒà

0 ¢ù∏éŸG πÑb øe

 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG iód É¡ª«∏°ùJ Qƒa ∫GƒeC’G ∂∏J ´GójEG  - 2

0 á«©ª÷G

 äGóæ°S ∂dòch á«dÉŸG äÓé°ùdG áaÉc ≈∏Y Ú°üàîŸG ™e ™«bƒàdG  - 3

 πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG øe hCG á«©ª÷G ¥hóæ°U øe ºàJ »àdG ±ô°üdG

0 ¬©e

 ±ô°üdG äGóæ°Sh ¢†Ñ≤dG äGóæ°ùH á«©ª÷G ô≤Ã ¬jód ®ÉØàME’G  - 4

0 á«dÉe áª«b É¡d »àdG ¥GQhC’G áaÉch äÉµ«°ûdG ôJÉaOh

 äGóæà°ùŸÉH ®ÉØàME’G ™e É¡aô°U Qô≤J »àdG ≠dÉÑŸG ™«ªL ±ô°U  - 5

0 ∂dP ≈∏Y ádGódG

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«Ÿ G ´hô°ûe ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸG  - 6

0 áeOÉ≤dG

 ÉŸ É≤ah á«dÉŸG äÓeÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ò«ØæJ  - 7

0 á«fGõ«ŸG ‘ óªà©e ƒg

 ÒZ ¬°UÉ°üàNG ‘ πNóJ ∫ÉªYG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£jÉe ¬aÉµH ΩÉ«≤dG  - 8

.¬fÉ«H ∞∏°S Ée

المادة (٣٢) 
لمجلس ا�دارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر 

للمجلس) يختص با�تي :
 É¡Ø«æ°üJh É¡∏«é°ùJh á«©ªé∏d OôJ »àdG äÓ°SGôŸG áaÉc ΩÓà°SEG  - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y É¡°VôYh

0 É¡Ñ«JôJh É¡JÓé°Sh á«©ª÷G äÓeÉ©e ≈∏Y á¶aÉëŸG - 2

 á«©ª÷G øY Qó°üj Ée πch äÉHÉ£ÿGh ôjQÉ≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 3

0 äÉÑJÉµe øe

0 á«eƒª©dG á«©ª÷Gh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLE’ Ò°†ëàdG - 4

 ™«bƒà∏d É¡°VôYh É¡«∏Y ™«bƒàdGh äÉYÉªàLE’G ô°VÉ π«é°ùJ  - 5

0 ∂dòH Ú°üàîŸG πÑb øe É¡«∏Y

 ∂∏J É¡H ≥∏©àJ »àdG äÉ¡÷G áaÉc ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ≠«∏ÑJ  - 6

0 äGQGô≤dG

 á«©ª÷G ΩÉàNCGh Oƒ≤©dGh äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG áaÉµH ®ÉØàME’G  - 7

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G ô≤e ‘ Égƒëfh

0 ∂dP ¬æe Ö∏W GPEG IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 8

 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ ∫ÉªYCG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£j Ée πµH ΩÉ«≤dG  - 9

0 Ωó≤J Ée ±ÓN

المادة(٣٣)
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه قرار 

من مجلس ا�دارة يحدد صالحياته ومسئولياته 
وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط في من يعين 

مديرا للجمعية ما يلي :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

0 á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOE’ ÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG - 4

0 πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤∏d ÓgDƒe ¿ƒµj ¿CG - 5

المادة(٣٤)
 ÆôØàe ôjóe Ú«©J øe ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ á«©ª÷G øµªàJ ⁄ GPEG

 ‘h , πª©dG Gòg ¤ƒà«d ¬FÉ°†YCG óMCG ∞«∏µJ IQGOE’G ¢ù∏éª∏a É¡dÉªYC’

 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ‘ ¬≤M ∞∏µŸG ƒ°†©dGó≤Øj ’ ádÉ◊G √òg

0 ¬JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¬«a á°ûbÉæŸGh

áªàJ .. IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«Ø°ûdG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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المادة(٣٥)
يكون مدير الجمعية مسئوال شخصيا وفقا 

�حكام هذا النظام أمام مجلس ا�دارة 
ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من 

يقوم مقامه وتحدد صالحياته ومسئولياته في 
ا�مور التالية :

 áë∏°üŸG É¡d ≥≤ëj …òdG ¬LƒdG ≈∏Y á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG  - 1

0 ádƒ≤æŸG ÒZh ádƒ≤æŸG É¡dGƒeCG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 º¡∏°üah º¡à«bôJ ìGÎbEGh á«©ª÷G »ØXƒe ∫ÉªYCG º«¶æJh IQGOEG   - 2

0 º¡JGRÉLCGh º¡JGhÓYh

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ »àdG äGóæà°ùŸG ≈∏Y ™«bƒàdG - 3

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ¢VƒØŸG ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG - 4

0 ∂dP ¬æe Ö∏W Ée ≈àe IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 5

 É¡à°ûbÉæeh á«©ª÷G ∫ÉªYCG Ò°S á«Ø«c øY ájQhódG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J  - 6

0 ¢ù∏éŸG ™e

 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ  - 7

0 Éª¡æY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG hCG

 É¡›GôHh á«©ª÷G á£°ûfCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 8

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG É¡à«fGõ«eh

 áªgÉ°ùeh Oƒ¡L øe IOÉØà°SEÓd á«©ª÷ÉH ájƒ°†©dG á«ªæàd »©°ùdG  - 9

0 AÉ°†YC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ∞∏µj iôNCG ∫ÉªYCG ájCÉH ΩÉ«≤dG - 10

المادة(٣٦)
 ¿ƒµjh , IQGO’G ¢ù∏› áHÉbQ â– ¬dÉªYCG á«©ª÷G ôjóe …ODƒj

0 ∂dP QÈj Ée ΩÉ«b óæY ¬àeóN AÉ¡fEG hCG πª©dG øY ¬Øbh ¢ù∏éª∏d

المادة(٣٧)
يقوم مجلس ا�دارة بتعيين محاسب للجمعية 

يكون مسئوال عن ا�عمال التالية :
0 πª©dG á©«ÑW É¡Ñ∏£àJ »àdG á«HÉ°ù◊G äGóæà°ùŸGh ôJÉaódG ∂°ùe - 1

 Iôe ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùMh á«©ª÷G äÉHÉ°ù◊ á©LGôe ¿Gõ«e OGóYEG  - 2

0 ∂dP ¬æe Ö∏£j ÉeóæY  hCG ô¡°TCG áKÓK πc πbC’G ≈∏Y

0 ¬«a º¡JÉcGÎ°TEG ójó°ùJ ó«bh AÉ°†YC’G πé°S ∂°ùe - 3

 É¡°VôYh á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ á«©ª÷G äÉHÉ°ùM Ò°†–  - 4

 á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG êGôîà°SEGh É¡≤«bóàd ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ≈∏Y

0 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉª«∏©J ≥ah á«©ªé∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe OGóYEG - 5

 ô≤e ‘ á«Ñ°SÉëŸG á«©ª÷G äGóæà°ùeh äÓé°Sh ôJÉaO ™«ªL ßØM  - 6

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ iôNCG ∫ÉªYCG øe ¬«dEG óæ°ùj ÉÃ ΩÉ«≤dG - 7

المادة(٣٨)
اللجان الفرعية :

 ≈∏Y óYÉ°ùJ á«Yôa ÉfÉ÷ IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G πµ°ûJ

 áKÓK øY áæ÷ AÉ°†YCG π≤j ’ ¿CG ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤–h á«©ª÷G IQGOEG

 ¢SCGôj ¿CG ¬d Rƒéj …òdG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d É¡à°SÉFQ ¿ƒµJh AÉ°†YCG

  á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ¿Éé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y áæ÷ øe ÌcCG

 á≤jôWh É¡JÉ°UÉ°üàNEGh É¡JÉ«ª°ùeh ¿Éé∏dG ∂∏J OóY ójó– ºàjh

0 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡∏«µ°ûJ

™HGôdG π°üØdG

التنظيم المالي
المادة(٣٩)

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG - CG

0 äGƒcõdGh , äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG - Ü

0 ‹ÉŸG óFÉ©dG äGP á£°ûfC’G äGOGôjEG - ê

0 á«eƒµ◊G äÉfÉYE’G - O

0 ±ÉbhC’Gh ÉjÉ°UƒdG - `g

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ QÉªãà°SEG äGóFÉY - h

المادة(٤٠) 
 hCG äÉYÈàdG ∫ƒÑb hCG Ö∏W øY ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH á«©ª÷G ™æà“

 √ƒLƒ∏d äÉYÈàdG ™ªL áëF’ ΩÉµMCG IÉYGôÃ Ωõà∏Jh á«LQÉÿG äÉÑ¡dG

 `g1396 -3 – 30‘ 547 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG ájÒÿG

.É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh

المادة(٤١) 
 »¡àæJh CGóÑJ Éjôég Gô¡°T ô°ûY ≈æKEÉH á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG Oó–

 ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∂dP øe »æãà°ùJh ΩÉY πc IQGRƒdG √Oó– ÉŸ É≤ah

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ïjQÉJ øe CGóÑJ å«M á«©ªé∏d

0 √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG óYƒe ∫ƒ∏ëH »¡àæJh

المادة(٤٢) 
 á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH øe GQÉÑàYEG ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S Ióªà©ŸG á«fGõ«ŸG Èà©J

 óYƒŸG  Gòg ∫ƒ∏M ≈àM ÉgOÉªàYEG ôNCÉJ ádÉM ‘h ( 41 )IOÉŸÉH IOóëŸG

 Ωô°üæŸG ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©dG á«fGõ«e ä’ó©e ¢ùØæH É¡æe ±ô°üdG ºàj

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG OÉªàYEG Ú◊

المادة(٤٣) 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية 

ما يلي :
0 IQGOE’G ¢ù∏› øe ±ô°üdÉH QGôb Qhó°U    - CG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πc πÑb øe ∂«°ûdG hCG ±ô°üdG ¿PEG ™«bƒJ  - Ü

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG ™e ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G

 á«°üî°ûdG ¬àbÉ£H ºbQh ¬fGƒæYh É«YÉHQ ó«Øà°ùŸG º°SEG ôcòj ¿CG  - ê

0 äGóYÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG πé°ùdG ‘ ∂dP ¿hójh ÉgQhó°U ¿Éµeh

0 øµeCG Ée äÉµ«°ûdÉH πeÉ©àdG ¿ƒµj ¿CG - O

 (5000) ÉgQGó≤e áªFGO ájó≤f áØ∏°S ójó– IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh

 áFQÉ£dGh ájÌædG äÉahô°üŸG á¡LGƒŸ ¥hóæ°üdG ÚeC’ ±ô°üJ ∫ÉjQ

 ájÉ¡f πÑb É¡àjƒ°ùJ ºàJ ¿G ≈∏Y ,É¡æe ±ô°üæŸG øY Éjô¡°T ¢Vƒ©jh

.á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

المادة(٤٤) 
 øe ™bƒj …QhO á©LGôe ¿Gõ«eh É«dÉe Gôjô≤J  ¥hóæ°üdG  ÚeCG ó©j

 ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©jh É¡Ñ°SÉh á«©ª÷G ôjóe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬∏Ñb

  äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG IQGOE’G OhõJh,ô¡°TCG áKÓK πc Iôe IQGOE’G

0 ¬æe áî°ùæH  ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh

المادة(٤٥) 
 É¡LÉà– »àdG á«Ñ°SÉëŸGh ájQGOE’G ôJÉaódGh äÓé°ùdG á«©ª÷G ∂°ù“

 ô≤e ‘ É¡H ßØà–h á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉª«∏©J ™e ≥Øàj ÉÃh

0 É¡«∏Y ´ÓWE’G øe IQGRƒdG »ØXƒe øµ“h É¡JQGOEG

: »∏j Ée É¡æeh ájQGOE’G äÓé°ùdG - CG

ájƒ°†©dG πé°S -

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°ù∏L ô°VÉ πé°S - 

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ô°VÉ πé°S -

0 IQGRƒdG »ØXƒŸ á«fGó«ŸG äGQÉjõdG πé°S -

0 á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©∏d πé°S -

. á«©ª÷G äÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG øe ´ƒf πµd πé°S -

: »∏j Ée É¡æeh á«Ñ°SÉëŸG äÓé°ùdG - Ü

0 áeÉ©dG á«eƒ«dG ÎaO  -

0 á«dÉŸG á«©ª÷G äÓeÉ©e π«°üØàH ¢UÉÿGh óYÉ°ùŸG PÉà°SC’G ôJÉaO -

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG É¡JGOƒLƒeh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ πé°S -

0 ¢†Ñ≤dG äGóæ°S -

0 ±ô°üdG äGóæ°S -

0 ó«≤dG äGóæ°S -

0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG πé°S -

. É¡eGóîà°SEG áeAÓe IQGOE’G ¢ù∏› iôj iôNCG äÓé°S …CG -

 ≥ah ∫hCÉH ’hCG äGóæ°ùdGh äÓé°ùdG ∂∏J ‘ ó«≤dGh π«é°ùàdG ºàjh

0 ∂dòd áª¶æŸG äÉª«∏©àdG

المادة (٤٦) 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق ا�تي:
 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ó©j  - 1

 ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏éŸ É¡eó≤jh á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«©ªé∏d

0 áæ°ùdG ∂∏J AÉ¡àfEG øe øjô¡°T

 ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQóH IQGOE’G ¢ù∏› Ωƒ≤j  - 2

 ºK øeh ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûeh »eÉàÿG

 ÚeCGh ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑb øe É¡æe πc ≈∏Y ™«bƒàdG

(¢ù∏éŸG ô°S ÚeCG) ΩÉ©dG ÚeC’Gh á«©ª÷G Ö°SÉh ¥hóæ°üdG

 ´hô°ûe Gòch , »eÉàÿG Ö°SÉ◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢Vô©J  - 3

 πÑb øe á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh OhõJ ºK øeh É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d IQGOE’G ¢ù∏›

0 É¡æe πc øe áî°ùæH á«YÉªàLE’G

  »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢VôY IQGOE’G ¢ù∏éŸ  - 4

 IQGRh ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe Gòch

 âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y πÑb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG

 ¿CG ≈∏Y äÉ¶MÓe øe IQGRƒdG ¬jóÑJ ób Ée QÉÑàYE’G ‘ òNCÓd ±Éc

 óYƒŸG øY á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y ÒNCÉJ ¤EG ∂dP …ODƒj ’

0 ÉeÉ¶f ¬d OóëŸG

المادة (٤٧) 
يتم تعديل النظام ا�ساسي للجمعية وفق ا�تي :
 hCG IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe á«eƒª©dG á«©ªé∏d ∂dòH ìGÎbEG Ëó≤J  - 1

0 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL øª°V ìÎ≤ŸG πjó©àdG ´ƒ°Vƒe êQój  - 2

0 ¬JGQÈeh ∂dòd á«YGódG ÜÉÑ°SC’G ¬H Éë°Vƒe á«eƒª©dG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G πÑb øe ¬«∏Y âjƒ°üàdGh ìGÎbE’G á°ûbÉæe ºàJ  - 3

0 ¬fCÉ°ûH QGôb QGó°UEGh

 QGô≤dG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H ’EG GòaÉf ìÎ≤ŸG πjó©àdG íÑ°üj ’  - 4

 Iójô÷ÉH √ô°ûf ºàj ºK øeh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ¬fCÉ°ûH QOÉ°üdG

0 á«ª°SôdG

المادة(٤٨) 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة 

خدماتها وذلك وفق ا�تي :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ∂dòH QGôb Qhó°U - 1

 á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe  - 2

0 ´ôØdG íàØH

0 É¡H ´ôØdG íàa OGôj »àdG á≤£æŸG ‘ iôNCG ájÒN äÉ«©ªL OƒLh ΩóY - 3

¢ùeÉÿG π°üØdG

دمج الجمعية
المادة (٤٩) 

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا 
وذلك وفق ما يلي :

 á«©ª÷Gh á›GódG á«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G á≤aGƒe  - 1

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y á›óæŸG

0 ÉÑjô≤J IóMGh Éª¡aGógCGh Úà«©ª÷G äÉeóN á≤£æe ¿ƒµJ ¿CG - 2

المادة (٥٠) 
يتم الدمج ا�ختياري وفق ا�جراءات التالية :

 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG Éª¡æe Ö∏£H ¿Éà«©ª÷G Ωó≤àJ  - 1

: »JB’G ¬H ÉYƒØ°ûeh ¬JGQÈeh êÉeófE’G ‘ áÑZôdG ¬«a Éë°Vƒe

 á≤aGƒŸÉH Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb øe IQƒ°U    - CG

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y

 áæ°ùdG øY Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG øe IQƒ°U  - Ü

 ¥ƒ≤Mh äÉµ∏àªÃ π°üØe ∞°ûµH áHƒë°üe IÒNC’G á«dÉŸG

 á«©ª÷G á≤aGƒe Qhó°U ïjQÉJ ‘ Úà«©ª÷G øe πc äÉeGõàdEGh

0 êÉeófE’G ≈∏Y á«eƒª©dG

 √ô°ûf ºàj …QGRh QGôb ¬H Qó°üj èeódG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe óæY    - 2

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

المادة (٥١) 
 hCG iôNCG ‘ á«©ª÷G èeO á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh øe QGô≤H Rƒéj

 ô°ûæjh ∂dP áeÉ©dG áë∏°üŸG AÉ°†àbEG óæY É¡«a iôNCG á«©ªL êÉeófEG

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH QGô≤dG Gòg

المادة (٥٢)
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه ا�ثار التالية :
 ‘ ∂dòH Ò°TCÉàdGh á›óæŸG á«©ªé∏d ájQÉÑàYE’G á«°üî°ûdG ∫GhR  - 1

0 ájÒÿG äÉ«©ª÷G πé°S

 ∫hDƒJh á›óæŸG á«©ªé∏d É«fƒfÉb ÉØ∏N á›GódG á«©ª÷G QÉÑàYEG  - 2

 á«dÉŸG É¡àeP É¡«dEG π≤àæJ Éªc É¡JGOƒLƒe ™«ªL ∂dP ÖLƒÃ É¡«dEG

 áØ°üdG ÉgóMh É¡d ¿ƒµjh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

0 äÉeGõàdE’G ∂∏J ájOCÉJh ¥ƒ≤◊G √òg AÉØ«à°SEG ‘ á«eÉ¶ædG

 êÉeófEG øe É¡«∏Y CGôW ÉÃ á›GódG á«©ª÷G πé°S ‘ Ò°TCÉàdG  - 3

0 É¡«a iôNC’G á«©ª÷G

¢SOÉ°ùdG π°üØdG

حل الجمعية
المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من 
الجمعية العمومية وذلك وفق ا�تي :

. ∂dP ‘ ô¶æ∏d …OÉY ÒZ ´ÉªàL’ á«eƒª©dG á«©ª÷G »YóJ -1

. ¬«a ÉgQGôb Qó°üJ π◊G »∏Y É¡à≤aGƒe ádÉM ‘ -2

. QGô≤dG Gòg øe IQƒ°üH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ójhõJ ºàj -3

المادة (٥٤)
 ô°ûæj π◊G ≈∏Y á≤aGƒŸÉH GQGôb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh Qó°üJ

 ô°üëH ΩÉ«≤∏d ÌcCG hCG ∞°üe Ú«©J øª°†àjh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe É¡d Ée AÉØ«à°SEGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡

 ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ôjô≤J Ëó≤J ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY ΩÉ“EG πÑb äÉeGõàdEG

0 á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG èFÉàæH á«YÉªàLE’G

المادة (٥٥)
 äÉ«©ª÷G øe ÌcCG hCG á«©ªL ¤EG É¡∏M ” »àdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ áaÉc ∫hDƒJ

 á∏é°ùŸGh É¡æe áÑjô≤dG hCG É¡JÉeóN á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG hCG

0 π◊G QGôb ÉgOóëj »àdGh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód

áªàJ .. IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«Ø°ûdG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG ôjRh ¿EG

 IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ øe ¤hC’G IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH

. `g1410-6-25 ïjQÉàdGh (107) ºbôdG …P ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H

 ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG øe Iô°TÉ©dG IOÉŸG øe (ê) Iô≤ØdG ≈∏Y kAÉæHh

 QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëFÓd  ádó©ŸG

. `g1433-8-20 ïjQÉàdGh (82256) ºbôdG …P …QGRƒdG

. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch IOÉ©°S ¬°VôYÉe ≈∏Y kAÉæHh

»∏j Ée Qô≤j 

 IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ (ájÒÿG »ë£H õcôe á«©ªL) π«é°ùJ : k’hCG

 áeÉ©dG IQGOE’ÉH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG πé°ùdÉH

. ¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG (675) ºbôH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ªé∏d

 ∫ÉjQ (50^000) ÉgQGó≤e á«°ù«°SCÉJ áfÉYEG á«©ª÷G íæ“ : kÉ«fÉK

.∫ÉjQ ∞dCG ¿ƒ°ùªN

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e QGô≤dG Gòg ô°ûæj : kÉãdÉK

. √É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj : kÉ©HGQ

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh

»Ñ°ü≤dG ˆGóÑY øH óLÉe

`g1436-4-12 øe kGQÉÑàYG (675) ºbôH IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ ájÒÿG »ë£H õcôe á«©ªL π«é°ùJ

∫hC’G π°üØdG

التأسيس وا�هداف
المادة (١)

 á≤£æÃ  ájÒÿG »ë£H õcôe á«©ªL ¢ù«°SCÉJ ” ¬≤«aƒJh ˆG áÄ«°ûÃ

 ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW IQƒæŸG áæjóŸG

  `g1410-6-25 ïjQÉJh  (107) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGô≤H IQOÉ°üdG ádó©ŸG ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh

 IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1433-8-20 ïjQÉJh (82256) ºbQ

.ÉgÉ°†à≤Ã

المادة (٢)
 ¬d á©HÉàdG ôé¡dGh iô≤dGh »ë£H õcôe á«©ª÷G äÉeóN á≤£æe πª°ûJ

 É¡d ´hôa íàa hCG ¬∏≤f øµÁh  »ë£H õcôe ‘ »°ù«FôdG Égõcôe ¿ƒµjh

 IQGRh á≤aGƒÃh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡JÉeóN ¬≤£æe πNGO

. ∂dP ≈∏Y á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

المادة (٣)
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي 

تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها 
الحصول على الربح المادي وتشمل هذه 

الخدمات مايلي:
.áLÉàëŸG ô°SCÓd êÓ©dGh AGhódG ÚeCÉJ -1

.∫RÉæŸG º«eôJ h áLÉàëŸG ô°SCÓd øµ°ùdG ÚeCÉJ -2

.áLÉàëŸG ô°SCÓd á«æ«©dGh ájó≤ædG äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J -3

 º¡JóYÉ°ùŸ á«aôM äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ÖjQóJh π«gCÉJ  -4

.πª©dG ¥ƒ°S ‘ •Gôîf’G ≈∏Y

ÊÉãdG π°üØdG

العضوية
المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط 
التالية :

0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

 hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ‘ áfGOEÉH ¬«∏Y Ωƒµ ÒZ ¿ƒµj ¿CG  - 4

0 √QÉÑàYEG ¬«dEG OQ ób øµj ⁄ Ée áfÉeC’G

.…ƒæ°ùdG ∑GÎ°TÓd ≈fOC’G ó◊G Oó°S ób ¿ƒµj ¿CG– 5

المادة (٥)
أنواع العضوية :

: πeÉY ƒ°†Y - CG

 É¡eÉ«b ó©H É¡H ≥ëàdG hCG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑QÉ°T …òdG ƒ°†©dG ƒgh

¬æe Ωó≤ŸG ájƒ°†©dG Ö∏£d IQGOE’G ¢ù∏› ∫ƒÑb ≈∏Y AÉæH

 ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµjh (AÉ°ùædG/∫ÉLôdG)≈∏Y Iô°UÉb ájƒ°†©dG √ògh

 É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M

 ≈∏Y ¬æ°S »°†e ó©H ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬°ùØf í«°TôJh

  (100 ) √QGó≤e É°†Ø Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh á«©ª÷ÉH ¬bÉëàdEG ïjQÉJ

. ≈fOCG óëc ∫ÉjQ

: Ö°ùàæe ƒ°†Y - Ü

 ∂dP πÑ≤jh á«©ª÷G ájƒ°†Y ¤EG ÜÉ°ùàfE’G Ö∏£j …òdG ƒ°†©dG ƒg

 GóY(4) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°ûdG ≥≤– ó©H IQGOE’G ¢ù∏›

 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµj ’h ø°ùdG •ô°T

 Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG ’h á«eƒª©dG

. ≈fOG óëc ∫ÉjQ  ( 150) √QGó≤e É°†Ø

: ±ô°T ƒ°†Y - ê

 øe É¡d ¬eób Ée Ò¶f É¡àjƒ°†Y á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥«≤– ≈∏Y á«©ª÷G äóYÉ°S ájƒæ©e ΩCG âfÉc ájOÉe á∏«∏L äÉeóN

 á°ûbÉæeh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ¬dh É¡aGógCG

 ájƒ°†©d í«°TÎdG hCG âjƒ°üàdG ≥M ¬d ¿ƒµj ¿CG ¿hO É¡«a ìô£j Ée

0 IQGOE’G ¢ù∏›

: …ôîa ƒ°†Y - O

 ¢ù∏éÃ ájôîØdG ájƒ°†©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥M ¬d ¢ù«d øµdh ¬JÉYÉªàLEG ‘ á°ûbÉæŸG ≥M ¬d ¿ƒµjh IQGOE’G

0 OÉ≤©f’G áë°U √Qƒ°†ëH âÑãj ’h âjƒ°üàdG

 á≤aGƒe ó©H ájƒ°†©∏d iôNG ´GƒfG çGóëà°SG á«©ªé∏d Rƒéjh

 á«eƒ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡≤M øe ¿ƒµj ¿G ¿hO ,IQGRƒdG

.IQGO’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG hG

المادة (٦)
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت ا�تية :
0 IÉaƒdG    - CG

0 »HÉàc Ö∏£H á«©ª÷G øe ÜÉë°ùfE’G  - Ü

(4) IOÉŸÉH IOQGƒdG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - ê

 ΩCG ájOÉe âfÉc AGƒ°S áª«°ùL GQGô°VCG á«©ª÷ÉH óªY øY ≥◊CG GPEG      - O

0 IQGOE’G ¢ù∏éŸ ∂dP ôjó≤J Oƒ©jh ájƒæ©e

 ájGóH øe ( ô¡°TCG áà°S )  IóŸ ∑GÎ°TE’G ójó°ùJ øY ôNCÉJ GPEG  - `g

 ¿hóŸG ¬fGƒæY ≈∏Y ÜÉ£îH √QÉ£NEG ó©H á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

 øe QGôb ájƒ°†©dG ¿Gó≤ØH Qó°üj(Ü , CG)ÚàdÉ◊G GóY Éª«ah ,É¡jód

0 IQGOE’G ¢ù∏›

المادة (٧)
 √ójó°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH Égó≤a øŸ ájƒ°†©dG IOÉYEG IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéj

 ïjQÉJ øe ¬«∏Y ≥ëà°ùŸG ≠∏ÑŸG ¬FGOCG ádÉM ‘ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°TE’G

.á«©ªé∏d ¬eÉª°†fG

 ¬©aO ” Ée OGOÎ°SEG ¬àjƒ°†Y ó≤a øŸ hCG ¬àKQƒd hCG ƒ°†©∏d Rƒéj ’h

 Éæ«Y ΩCG Gó≤f ∂dP ¿Éc AGƒ°S äÉÑg hCG äÉYÈJ hCG äÉcGÎ°TEG øe á«©ªé∏d

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡eh

المادة (٨)
 ‘ ´ÓWE’G Ú∏eÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πµd ≥ëj

 á«©ª÷G äÉ°ù∏L ô°VÉëÃ á°UÉÿG äÓé°ùdG ≈∏Y á«©ª÷G ô≤e

 øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∂dòch , Éª¡JQGôbh IQGOE’G ¢ù∏›h, á«eƒª©dG

 ≈∏Y ´ÓWE’G ¬d ≥ëj Éªc  IQGOE’G ¢ù∏› øe ¢†jƒØàH á«©ª÷G ôjóe

 ≈∏Y É¡°VôY πÑbh - á«©ª÷G ô≤e ‘ - É¡JÉ≤aôeh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG

0 ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G

المادة (٩)
على عضو الجمعية ما يلي :

 á«©ª÷ÉH ¬àjƒ°†Y ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàdE’G ™«ªéH AÉaƒdG  - CG

 íFGƒ∏dGh ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dGh

0 á«©ªé∏d á«∏NGódG

0 IQGOE’G ¢ù∏› äGQGô≤Hh á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGô≤H ó«≤àdG - Ü

 ¬fGƒæY ≈∏Y äÓjó©J øe CGô£j ÉÃ - áHÉàc - á«©ª÷G ÆÓHEG  - ê

0 É¡jód ¿hóŸG

ådÉãdG π°üØdG

التنظيم ا�داري
المادة (١٠) 

تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› - 2

 Oóëjh IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G É¡∏µ°ûJ »àdG ¿Éé∏dG  - 3

0 É¡∏«µ°ûàH QOÉ°üdG QGô≤dG ÉgÉª°ùeh áæ÷ πc ¢UÉ°üàNEG

المادة (١١) 
الجمعية العمومية :

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G GóY Éª«a á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿ƒµàJ  - 1

 á«©ª÷G πÑb º¡JÉeGõàdEÉH GƒahCG øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G áaÉc øe

0 πbC’G ≈∏Y áæ°S º¡àjƒ°†Y ≈∏Y â°†eh

 Rƒéjh á«©ª÷G ô≤e ‘ É¡JÉYÉªàLEG á«eƒª©dG á`«©ª÷G ó`≤©J  - 2

 á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ôNBG ¿Éµe ‘ Égó≤©J ¿CG

0 ∂dP ≈∏Y

المادة (١٢)
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية

إلى ما يلي :
 ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK RhÉéàJ ’ Ióe ‘ áæ°S πc Iôe ó≤©Jh ájOÉY - CG

: á«JB’G QƒeC’G ‘ ô¶æ∏d á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J  - 1

0 ¬à°ûbÉæeh

 ¿EG á«©ª÷G ≈∏Y É¡JÉ¶MÓeh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ôjô≤J  - 2

0 äóLh

 ≈∏Y ≥jó°üàdGh á«©ªé∏d ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ôjô≤J á°ûbÉæe  - 3

 áªK øµj ⁄ GPEG á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG QGôbEGh É¡H πîJ äÉ°VGÎYEG

0 Iójó÷G

 IQGOE’G ¢ù∏› ¬MÎ≤j …òdG πª©d G èeÉfôH πjó©J hCG QGôbEGh åëH  - 4

0 ¬fCÉ°ûH √GôJ Ée PÉîJEGh áeOÉ≤dG áæ°ù∏d

0 ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóe ¿ƒµJ iôNCG ™«°VGƒe ájCG - 5

: á«JB’G ä’É◊G ióMEG ‘ ô¶æ∏d áLÉ◊G óæY ó≤©Jh ájOÉY ÒZ - Ü

0 ájQGOE’G hCG á«dÉŸG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ÜGô£°VEG - 1

0 É¡d ´hôa íàa hCG »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f πjó©J - 2

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ájQÉ≤©dG É¡JÉµ∏à‡ ¢†©H ‘ ±ô°üàdG  - 3

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G

0 É¡«a iôNCG êÉeófEG hCG iôNCG á«©ªL ‘ É¡›O hCG á«©ª÷G πM  - 4

0 º¡àjƒ°†Y AÉ¡fEG hCG ójóŒ hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfEG - 5

0 ¬J’É› ìGÎbEGh á«©ª÷G ∫GƒeCG QÉªãà°SEG CGóÑe á°SGQO  - 6

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ áFQÉW QƒeCG ájCG   - 7

 hCG IQGOE’G ¢ù∏› øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH äÉYÉªàLE’G √òg ó≤Y ºàjh

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H πbC’G ≈∏Y Ú∏eÉ©dG É¡FÉ°†YCG ô°ûY øe

0 ∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG á«YÉªàLE’G

المادة (١٣)
 øe á«£N IƒYO ≈∏Y AÉæH ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ó≤©J

 É¡ãëH OGôŸG ™«°VGƒŸGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y á∏ªà°ûe IQGOE’G ¢ù∏›

0 √OÉ≤©fEG áYÉ°Sh ¬îjQÉJh ´ÉªàLE’G ¿Éµeh

 - øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ - á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh

 ¤EG - ¬dÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæe øe AÉ¡àfE’G ó©H - …OÉ©dG ´ÉªàLE’G πjƒ–

»àdG OƒæÑdG øe ÌcCG hCG óæH á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG

0 IQGRƒdG á≤aGƒÃ ∂dP ºàj ¿CG á£jô°T ∂dP »Yóà°ùJ

المادة (١٤)
 GPG Éë«ë°U …OÉ©dG ÒZh …OÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Èà©j

 Qƒ°†◊G º¡d ≥ëj øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G ∞°üf øe ÌcCG √ô°†M

 ∫ÉªàcG ¿hO OÉ≤©fÓd OóëŸG âbƒdG AÉ°†≤fG ≈∏Y áYÉ°S â°†e GPGh

 AÉ°†YC’G øe %25 øY π≤j ’ ÉÃ ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj »eÉ¶ædG ÜÉ°üædG

 øY π≤J ’ IóŸ ´ÉªàL’G πLDƒj , ÜÉ°üædG Gòg πªàµj ⁄ GPGh , Ú∏eÉ©dG

 ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj ádÉ◊G √òg ‘h ô¡°T øY ójõJ ’h Éeƒj ô°ûY á°ùªN

 Qƒ°†M Ú©àj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h , Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G øe ô°†ëj øÃ

. äÉYÉªàL’G √ò¡d IQGRƒdG Ühóæe

المادة (١٥)
 Rƒéjh , É«°üî°T AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤©j

 ´ÉªàLE’G Qƒ°†◊ áHÉàc AÉ°†YC’G A’Dƒg øe √ÒZ ¢†jƒØJ º¡æe …C’

 ¢†jƒØàdG Rƒéj ’h , IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¢VƒØŸG ¿ƒµj ’CG ≈∏Y

0 óMGh ƒ°†Y øe ÌcC’

المادة (١٦)
 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG á°SÉFQ ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤ƒàj

 AÉ°†YC’G ÚH øe ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG ºàj Éª¡HÉ«Z ádÉM ‘h á«eƒª©dG

0 ´ÉªàLEÓd øjô°VÉ◊G

36527 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGôb

á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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المادة (١٧)
 á«Ñ∏ZCÉH ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ

 ÜÉîàfEG GóY Éª«a - âjƒ°üàdG ºàjh øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG äGƒ°UCG

 π©L á«Ñ∏ZC’G ∂∏àd Rƒéjh ,…ójC’G ™aôH- IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

0 Éjô°S âjƒ°üàdG

المادة (١٨)
 á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TEÓd øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G ÚH øe øjƒ°†Y QÉ«àNEG ºàj

 É¡MôW ” »àdG äÉYƒ°VƒŸGh ´ÉªàLE’G ™FÉbh øjhóJ ºàjh âjƒ°üàdG

 QGôb πc ÉgRÉM »àdG äGƒ°UC’G OóYh É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬«a

0 ¢UÉN πé°S ‘

المادة (١٩) 
مجلس االدارة:

 º¡ÑîàæJ (7) øe ¿ƒµàj IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe á«©ª÷G QGóJ  - 1

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh â≤aGh øjòdG) É¡FÉ°†YCG ÚH øe á«eƒª©dG á«©ª÷G

 Qƒ°†ëHh …ô°ùdG ´GÎbE’G á≤jô£H (º¡ë«°TôJ »∏Y á«YÉªàL’G

 ¿CG ÖîàæŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Yh  IQGRƒdG øe Ühóæe

 πLCG øe Iô°TÉÑe á©«ª÷G ´ÉªàLEG AÉ¡àfEG ó©H º¡d ÉYÉªàLEG Ghó≤©j

0 ¥hóæ°üdG ÚeCGh ¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG

 á«©ªé∏d Rƒéjh ( äGƒæ°S4  ) IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y Ióe  - 2

.¬àjƒ°†Y Ióe â¡àfG …òdG ƒ°†©dG ÜÉîàfG IOÉYEG á«eƒª©dG

المادة (٢٠)
 ¬«∏Y ≈°VÉ≤àj ’ »Yƒ£J πªY á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ‘ ájƒ°†©dG

 iód πª©dGh ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h GôLCG √DhÉ°†YCG

 .ôLCÉH á«©ª÷G

 ∞jQÉ°üe OGOÎ°SEG ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH IQGOC’G ¢ù∏› ƒ°†©dh

 É¡H ¬Ø∏c áª¡e ò«ØæJ AÉæKCG âaô°U »àdG ∞jQÉ°üŸG øe ÉgÒZh ∫É≤àfE’G

0 ¢ù∏éŸG

المادة (٢١)
 »àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉÃ á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG IQGOE’G ¢ù∏› ¤ƒàj

 ¬«∏Y ¢üæJ Ée OhóM ‘h ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IOóëŸGh É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG

 äGQGô≤dGh ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’

 ¢ù∏› Égô°TÉÑj »àdG ∫ÉªYC’G ºgCG ¢üî∏àJh ÉªgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üd G

: á«dÉàdG QƒeC’G ‘ IQGOE’G

0 á«©ª÷G ájƒ°†©d ΩÉª°†fE’G äÉÑ∏W ‘ âÑdG - 1

0 á«©ª÷G ∫GƒeCG É¡«a ´OƒJ »àdG ∑ƒæÑdG ójó– - 2

 É≤ah É¡æe ádƒ≤æŸG ‘ ±ô°üàdGh É¡dGƒeCGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ IQGOEG  - 3

0 ∂dP ‘ á©ÑàŸG ∫ƒ°UCÓd

0 áàbDƒŸG hCG áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ - 4

 äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe á«©ªé∏d Ée AÉØ«à°SEG  - 5

0 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEGh

 áaÉch á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb á©HÉàeh ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G  - 6

0 ¢UÉ°üàNE’G äÉ¡L øe IOQGƒdG äÉª«∏©àdG

0 á«©ªé∏d Ωó≤J »àdG äÉfÉYE’Gh äÉÑ¡dGh íæŸG ¢†aQ hCG ∫ƒÑb - 7

0 OÉ≤©fEÓd á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO - 8

 ≈∏Y ±Gô°TE’Gh á«©ª÷G ∫ÉªYCGh äÉWÉ°ûfh èeGôHh §£N OGóYEG  - 9

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEGh , É¡à©HÉàeh Égò«ØæJ

0 É¡JGõéæeh

 á«©ªé∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQO  - 10

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh É¡æY ôjô≤J OGóYEGh

 á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ìGÎbEG  - 11

0 á«eƒª©dG

 á«©ª÷G ÚH çó– ¿CG øµÁ »àdG äÉaÓÿG πM ≈∏Y πª©dG  - 12

 QƒeCÉH ≥∏©àj Éª«a - º¡°ùØfCG AÉ°†YC’G ÚH hCG É¡FÉ°†YCGh

 ¿hO ádƒ∏«◊G hCG É¡FÉ¡fE’ ÒHGóàdG áaÉc PÉîJEGh-á«©ª÷G

0 É¡Yƒbh

 øe á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©dG ¿ƒÄ°ûH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G áaÉµH ΩÉ«≤dG  - 13

0 ∂dP ¤EG Éeh ÖjOCÉJh π°üah Üófh π≤fh Ú«©J

 Ò°S º¶æJ »àdG á«ª«¶æàdGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG íFGƒ∏dG OGóYEG  - 14

0 ÉgOÉªàYE’ á«eƒª©dG á«©ªé∏d É¡Áó≤Jh á«©ª÷G πNGO πª©dG

 ¢ù∏éŸ ô°S ÚeCG) ΩÉY ÚeCGh á«©ªé∏d …ò«ØæJ ôjóe Ú«©J  - 15

0 ∂dòd êÉ«àME’G óæY (IQGOE’G

المادة (٢٢)
 √òg OóY π≤j ’ ¿CG ≈∏Y áª¶àæe ájQhO äÉYÉªàLEG IQGOE’G ¢ù∏› ó≤©j

 0 Éjô¡°T óMGh ´ÉªàLEG øY äÉYÉªàLE’G

 ÖLƒà°ùJ »àdG ä’É◊G ‘ ájOÉY ÒZ äÉYÉªàLEG ó≤Y ¢ù∏éª∏d Rƒéjh

: »∏j Ée É¡æ«H øe »àdGh ∂dP

 ÜÉ°üædG ¬©e ≥≤ëàj ’ πµ°ûH ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG OóY ¢VÉØîfEG  - 1

0 äÉYÉªàLE’G ó≤©d ΩRÓdG »eÉ¶ædG

 ´ÉªàLG ó≤Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe( ∞°üædG  )øY π≤j ’ Ée Ö∏W  - 2

.ÖÑ°ùe …OÉY ÒZ

 ¢ù∏éŸG øe ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG hCG á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh Ö∏W  - 3

0 ∂dP »Yóà°ùJ QƒeCG á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG ó≤Y

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ QƒeCG ájCG - 4

المادة (٢٣)
 ’h , ¬FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG Qƒ°†ëH Éë«ë°U IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLEG ¿ƒµj

 á«Ñ∏ZCÉH äGQGô≤dG Qó°üJh , ôNBG ƒ°†Y øY ƒ°†Y ¢†jƒØJ ¬«a Rƒéj

0 ÉëLôe ¢ù«FôdG äƒ°U ¿ƒµj …hÉ°ùàdG ádÉM ‘h øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG

المادة (٢٤)
يفقد عضو مجلس ا�دارة عضويته في 

المجلس في إحدى الحاال ت التالية :
 (4 ) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - 1

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG ¿Gó≤a ÜÉÑ°SCG øe ÖÑ°S ¬jód ôaƒJ GPEG  - 2

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe (6 ) IOÉŸÉH

0 á«dÉààe äÉ°ù∏L çÓK Qƒ°†M øY ∫ƒÑ≤e QòY ¿hóH Ö«¨J GPEG - 3

 Qó°üjh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬∏ªY á°SQÉ‡ ≈∏Y QOÉb ÒZ íÑ°UCG GPEG  - 4

 øe GòaÉf QGô≤dG Gòg ¿ƒµjh IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ó≤ØH

 á°ùªN ∫ÓN á«©ª÷G ¤EG ¬æe º∏¶àj ¿CG ƒ°†©∏dh , √Qhó°U ïjQÉJ

 ´ÉªàLEG ∫hCG ‘ º∏¶àdG òg ô¶æjh ¬H ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe Éeƒj ô°ûY

0 á«eƒª©dG á«©ªé∏d

المادة (٢٥)
 ƒ°†©dG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬àjƒ°†Y ó≤a …òdG ƒ°†©dG π πëj

 ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÜÉîàfEG ‘ äGƒ°UC’G ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G »WÉ«àME’G

 π¨°û«a ¥hóæ°üdG ÚeCG hCG ¬ÑFÉf hCG ¢ù«Fô∏d ôZÉ°ûdG Ö°üæŸG ¿Éc GPEÉa

 ºgOóY ∫ÉªàcEG ó©H ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ÜÉîàfE’ÉH Ö°üæŸG Gòg

 Ö°UÉæŸG π¨°ûd »Øµj Ée Ú«WÉ«àME’G AÉ°†YC’G ‘ ôaƒàj ⁄ GPEG ¬fCG ≈∏Y

 A…QÉW ´ÉªàLE’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈Yóàa , ¢ù∏éŸÉH IôZÉ°ûdG

0 ∂dP á÷É©Ÿ

المادة (٢٦)
مع مراعاة ما نصت عليها المادة(٤) من 

هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة 
الجمعية ما يلي:

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 1

0 á«©ª÷G ô≤e ¿Éµe ‘ Éª«≤e ¿ƒµj ¿CG - 2

المادة (٢٧)
يتمتع عضو مجلس ا�دارة بكافة حقوق 

العضوية بالجمعية وعلى ا�خص ما يلي :
 PÉîJEGh ¬JÉ°ûbÉæe ‘ ácQÉ°ûŸGh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M  - 1

0 ¬JGQGôb

 á«eƒª©dG á«©ª÷G hCG ¢ù∏éŸG É¡∏µ°ûj »àdG ¿Éé∏dG á°SÉFQ   - 2

0 É¡àjƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸGh

المادة (٢٨)
يلتزم عضو مجلس ا�دارة بجميع ا�لتزامات 

المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها 
ما يلي :

0 º¶àæeh ºFGO πµ°ûH ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≈∏Y ¢Uô◊G - 1

 á«©ª÷G IQGOEG ø°ù◊ ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG  - 2

0 É¡aGógCG ≥«≤–h

 É¡à©HÉàeh á«©ª÷G äÉYhô°ûeh èeGôHh §£N OGóYEG ‘ áªgÉ°ùŸG  - 3

0 Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh

 øe IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY Qó°üj ÉÃ ó«≤àdG  - 4

0 äÉª«∏©J hCG äGQGôb

 Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ°UÉ°üàNE’Gh äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dG  - 5

 GPEG , ¥hóæ°üdG ÚeCGh , ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FôH á°UÉÿGh ΩÉ¶ædG

0 Ö°UÉæŸG √òg øe ÉjCG ƒ°†©dG ¤ƒJ

 AÉ≤d á«dÉe äGRÉ«àeEG hCG äBÉaÉµe hCG ÖJGhQ ájCÉH áÑdÉ£ŸG ΩóY  - 6

0 ¢ù∏éŸÉH ¬àjƒ°†Y

0 É¡FÉ°ûaEG ΩóYh á«©ª÷G QGô°SCG ≈∏Y á¶aÉëŸG - 7

المادة (٢٩)
يتمتع رئيس مجلس ا�دارة بالصالحيات 

التالية :
 0 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG á°SÉFQ - 1

 ™aôJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«©ª÷G π«ã“  - 2

0 á«©ª÷G ≈∏Y hCG øe

 ÒZ hCG Oƒ≤Y hCG äGQGôb øe á«©ª÷G øY Qó°üj Ée ≈∏Y ™«bƒàdG  - 3

.É¡«∏Y ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H ∂dP

 Éª«a ±ô°üàdGh É¡eÓà°SEÉH ΩÉ«≤dGh á«©ªé∏d IOQGƒdG äÉÑJÉµŸG »≤∏J  - 4

0 ¢ù∏éŸG ≈∏Y »bÉÑdG ¢VôYh ¬JÉ«MÓ°U øª°V πNój

0 ¬JGQGôb ò«ØæJ á©HÉàeh ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG ∫ÉªYCG ∫hóL QGôbEG - 5

 ™e ±ô°üdG äGóæà°ùeh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh äÉµ«°ûdG ≈∏Y ™«bƒàdG  - 6

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG

0 É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y É¡àfhÉ©eh á«©ª÷G IóYÉ°ùŸ IƒYódG ¬«LƒJ - 7

المادة (٣٠)
 ádÉ◊G √òg ‘ ÖFÉæ∏d ¿ƒµJh ¬HÉ«Z ádÉM ‘ ¬eÉ≤e ¢ù«FôdG ÖFÉf Ωƒ≤j

 .¢ù«FôdG äÉ«MÓ°U áaÉc

المادة (٣١)
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن جميع 

شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه 
المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس 

ا�دارة وفق تعليمات وزارة الشئون ا�جتماعية 
ويختص با�تي :

 á«ª°SQ ¢†Ñb äGóæ°S ÖLƒÃ á«©ªé∏d IOQGƒdG ≠dÉÑŸG ΩÓà°SEG  - 1

 ∂dòH ÚØ∏µŸG ¢UÉî°TC’G øeh ¬æe á©bƒeh á«©ª÷G ºàîH áeƒà

0 ¢ù∏éŸG πÑb øe

 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG iód É¡ª«∏°ùJ Qƒa ∫GƒeC’G ∂∏J ´GójEG  - 2

0 á«©ª÷G

 äGóæ°S ∂dòch á«dÉŸG äÓé°ùdG áaÉc ≈∏Y Ú°üàîŸG ™e ™«bƒàdG  - 3

 πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG øe hCG á«©ª÷G ¥hóæ°U øe ºàJ »àdG ±ô°üdG

0 ¬©e

 ±ô°üdG äGóæ°Sh ¢†Ñ≤dG äGóæ°ùH á«©ª÷G ô≤Ã ¬jód ®ÉØàME’G  - 4

0 á«dÉe áª«b É¡d »àdG ¥GQhC’G áaÉch äÉµ«°ûdG ôJÉaOh

 äGóæà°ùŸÉH ®ÉØàME’G ™e É¡aô°U Qô≤J »àdG ≠dÉÑŸG ™«ªL ±ô°U  - 5

0 ∂dP ≈∏Y ádGódG

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«Ÿ G ´hô°ûe ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸG  - 6

0 áeOÉ≤dG

 ÉŸ É≤ah á«dÉŸG äÓeÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ò«ØæJ  - 7

0 á«fGõ«ŸG ‘ óªà©e ƒg

 ÒZ ¬°UÉ°üàNG ‘ πNóJ ∫ÉªYG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£jÉe ¬aÉµH ΩÉ«≤dG  - 8

.¬fÉ«H ∞∏°S Ée

المادة (٣٢) 
لمجلس ا�دارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر 

للمجلس) يختص با�تي :
 É¡Ø«æ°üJh É¡∏«é°ùJh á«©ªé∏d OôJ »àdG äÓ°SGôŸG áaÉc ΩÓà°SEG  - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y É¡°VôYh

0 É¡Ñ«JôJh É¡JÓé°Sh á«©ª÷G äÓeÉ©e ≈∏Y á¶aÉëŸG - 2

 á«©ª÷G øY Qó°üj Ée πch äÉHÉ£ÿGh ôjQÉ≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 3

0 äÉÑJÉµe øe

0 á«eƒª©dG á«©ª÷Gh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLE’ Ò°†ëàdG - 4

 ™«bƒà∏d É¡°VôYh É¡«∏Y ™«bƒàdGh äÉYÉªàLE’G ô°VÉ π«é°ùJ  - 5

0 ∂dòH Ú°üàîŸG πÑb øe É¡«∏Y

 ∂∏J É¡H ≥∏©àJ »àdG äÉ¡÷G áaÉc ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ≠«∏ÑJ  - 6

0 äGQGô≤dG

 á«©ª÷G ΩÉàNCGh Oƒ≤©dGh äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG áaÉµH ®ÉØàME’G  - 7

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G ô≤e ‘ Égƒëfh

0 ∂dP ¬æe Ö∏W GPEG IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 8

 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ ∫ÉªYCG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£j Ée πµH ΩÉ«≤dG  - 9

0 Ωó≤J Ée ±ÓN

المادة(٣٣)
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه قرار 

من مجلس ا�دارة يحدد صالحياته ومسئولياته 
وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط في من يعين 

مديرا للجمعية ما يلي :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

0 á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOE’ ÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG - 4

0 πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤∏d ÓgDƒe ¿ƒµj ¿CG - 5

المادة(٣٤)
 ÆôØàe ôjóe Ú«©J øe ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ á«©ª÷G øµªàJ ⁄ GPEG

 ‘h , πª©dG Gòg ¤ƒà«d ¬FÉ°†YCG óMCG ∞«∏µJ IQGOE’G ¢ù∏éª∏a É¡dÉªYC’

 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ‘ ¬≤M ∞∏µŸG ƒ°†©dGó≤Øj ’ ádÉ◊G √òg

0 ¬JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¬«a á°ûbÉæŸGh

áªàJ .. IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ ájÒÿG »ë£H õcôe á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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المادة(٣٥)
يكون مدير الجمعية مسئوال شخصيا وفقا 

�حكام هذا النظام أمام مجلس ا�دارة 
ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من 

يقوم مقامه وتحدد صالحياته ومسئولياته في 
ا�مور التالية :

 áë∏°üŸG É¡d ≥≤ëj …òdG ¬LƒdG ≈∏Y á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG  - 1

0 ádƒ≤æŸG ÒZh ádƒ≤æŸG É¡dGƒeCG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 º¡∏°üah º¡à«bôJ ìGÎbEGh á«©ª÷G »ØXƒe ∫ÉªYCG º«¶æJh IQGOEG  - 2

0 º¡JGRÉLCGh º¡JGhÓYh

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ »àdG äGóæà°ùŸG ≈∏Y ™«bƒàdG - 3

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ¢VƒØŸG ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG - 4

0 ∂dP ¬æe Ö∏W Ée ≈àe IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 5

 É¡à°ûbÉæeh á«©ª÷G ∫ÉªYCG Ò°S á«Ø«c øY ájQhódG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J  - 6

0 ¢ù∏éŸG ™e

 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ  - 7

0 Éª¡æY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG hCG

 É¡›GôHh á«©ª÷G á£°ûfCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 8

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG É¡à«fGõ«eh

 áªgÉ°ùeh Oƒ¡L øe IOÉØà°SEÓd á«©ª÷ÉH ájƒ°†©dG á«ªæàd »©°ùdG  - 9

0 AÉ°†YC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ∞∏µj iôNCG ∫ÉªYCG ájCÉH ΩÉ«≤dG - 10

المادة(٣٦)
 ¿ƒµjh , IQGO’G ¢ù∏› áHÉbQ â– ¬dÉªYCG á«©ª÷G ôjóe …ODƒj

0 ∂dP QÈj Ée ΩÉ«b óæY ¬àeóN AÉ¡fEG hCG πª©dG øY ¬Øbh ¢ù∏éª∏d

المادة(٣٧)
يقوم مجلس ا�دارة بتعيين محاسب للجمعية 

يكون مسئوال عن ا�عمال التالية :
0 πª©dG á©«ÑW É¡Ñ∏£àJ »àdG á«HÉ°ù◊G äGóæà°ùŸGh ôJÉaódG ∂°ùe - 1

 Iôe ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùMh á«©ª÷G äÉHÉ°ù◊ á©LGôe ¿Gõ«e OGóYEG  - 2

0 ∂dP ¬æe Ö∏£j ÉeóæY  hCG ô¡°TCG áKÓK πc πbC’G ≈∏Y

0 ¬«a º¡JÉcGÎ°TEG ójó°ùJ ó«bh AÉ°†YC’G πé°S ∂°ùe - 3

 É¡°VôYh á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ á«©ª÷G äÉHÉ°ùM Ò°†–  - 4

 á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG êGôîà°SEGh É¡≤«bóàd ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ≈∏Y

0 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉª«∏©J ≥ah á«©ªé∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe OGóYEG  - 5

 ô≤e ‘ á«Ñ°SÉëŸG á«©ª÷G äGóæà°ùeh äÓé°Sh ôJÉaO ™«ªL ßØM  - 6

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ iôNCG ∫ÉªYCG øe ¬«dEG óæ°ùj ÉÃ ΩÉ«≤dG - 7

المادة(٣٨)
اللجان الفرعية :

 ≈∏Y óYÉ°ùJ á«Yôa ÉfÉ÷ IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G πµ°ûJ

 áKÓK øY áæ÷ AÉ°†YCG π≤j ’ ¿CG ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤–h á«©ª÷G IQGOEG

 ¢SCGôj ¿CG ¬d Rƒéj …òdG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d É¡à°SÉFQ ¿ƒµJh AÉ°†YCG

  á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ¿Éé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y áæ÷ øe ÌcCG

 á≤jôWh É¡JÉ°UÉ°üàNEGh É¡JÉ«ª°ùeh ¿Éé∏dG ∂∏J OóY ójó– ºàjh

0 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡∏«µ°ûJ

™HGôdG π°üØdG

التنظيم المالي
المادة(٣٩) 

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG - CG

0 äGƒcõdGh , äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG - Ü

0 ‹ÉŸG óFÉ©dG äGP á£°ûfC’G äGOGôjEG - ê

0 á«eƒµ◊G äÉfÉYE’G - O

0 ±ÉbhC’Gh ÉjÉ°UƒdG - `g

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ QÉªãà°SEG äGóFÉY - h

المادة(٤٠) 
 äÉYÈàdG ∫ƒÑb hCG Ö∏W øY ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH á«©ª÷G ™æà“

 äÉYÈàdG ™ªL áëF’ ΩÉµMCG IÉYGôÃ Ωõà∏Jh á«LQÉÿG äÉÑ¡dG hCG

 ‘ 547 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ`°üdG ájÒî`dG √ƒ``Lƒ∏d

.É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1396 -3 – 30

المادة(٤١) 
 »¡àæJh CGóÑJ Éjôég Gô¡°T ô°ûY ≈æKEÉH á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG Oó–

 ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∂dP øe »æãà°ùJh ΩÉY πc IQGRƒdG √Oó– ÉŸ É≤ah

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ïjQÉJ øe CGóÑJ å«M á«©ªé∏d

0 √ÓYCGÉ¡«dEG QÉ°ûŸG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG óYƒe ∫ƒ∏ëH »¡àæJh

المادة(٤٢) 
 á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH øe GQÉÑàYEG ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S Ióªà©ŸG á«fGõ«ŸG Èà©J

 óYƒŸG  Gòg ∫ƒ∏M ≈àM ÉgOÉªàYEG ôNCÉJ ádÉM ‘h ( 41 )IOÉŸÉH IOóëŸG

 Ωô°üæŸG ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©dG á«fGõ«e ä’ó©e ¢ùØæH É¡æe ±ô°üdG ºàj

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG OÉªàYEG Ú◊

المادة(٤٣) 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية 

ما يلي :
0 IQGOE’G ¢ù∏› øe ±ô°üdÉH QGôb Qhó°U - CG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πc πÑb øe ∂«°ûdG hCG ±ô°üdG ¿PEG ™«bƒJ  - Ü

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG ™e ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G

 á«°üî°ûdG ¬àbÉ£H ºbQh ¬fGƒæYh É«YÉHQ ó«Øà°ùŸG º°SEG ôcòj ¿CG  - ê

0 äGóYÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG πé°ùdG ‘ ∂dP ¿hójh ÉgQhó°U ¿Éµeh

0 øµeCG Ée äÉµ«°ûdÉH πeÉ©àdG ¿ƒµj ¿CG - O

 ∫ÉjQ )   5000  ) ÉgQGó≤e áªFGO ájó≤f áØ∏°S ójó– IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh

 Éjô¡°T ¢Vƒ©jh áFQÉ£dGh ájÌædG äÉahô°üŸG á¡LGƒŸ ¥hóæ°üdG ÚeC’ ±ô°üJ

.á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f πÑb É¡àjƒ°ùJ ºàJ ¿G ≈∏Y ,É¡æe ±ô°üæŸG øY

المادة(٤٤) 
 øe ™bƒj …QhO á©LGôe ¿Gõ«eh É«dÉe Gôjô≤J  ¥hóæ°üdG  ÚeCG ó©j

 ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©jh É¡Ñ°SÉh á«©ª÷G ôjóe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬∏Ñb

  äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG IQGOE’G OhõJh,ô¡°TCG áKÓK πc Iôe IQGOE’G

0 ¬æe áî°ùæH  ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh

المادة(٤٥) 
 É¡LÉà– »àdG á«Ñ°SÉëŸGh ájQGOE’G ôJÉaódGh äÓé°ùdG á«©ª÷G ∂°ù“

 ô≤e ‘ É¡H ßØà–h á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉª«∏©J ™e ≥Øàj ÉÃh

0 É¡«∏Y ´ÓWE’G øe IQGRƒdG »ØXƒe øµ“h É¡JQGOEG

: »∏j Ée É¡æeh ájQGOE’G äÓé°ùdG - CG

ájƒ°†©dG πé°S -

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°ù∏L ô°VÉ πé°S - 

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ô°VÉ πé°S -

0 IQGRƒdG »ØXƒŸ á«fGó«ŸG äGQÉjõdG πé°S -

0 á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©∏d πé°S -

. á«©ª÷G äÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG øe ´ƒf πµd πé°S -

: »∏j Ée É¡æeh á«Ñ°SÉëŸG äÓé°ùdG - Ü

0 áeÉ©dG á«eƒ«dG ÎaO -

0 á«dÉŸG á«©ª÷G äÓeÉ©e π«°üØàH ¢UÉÿGh óYÉ°ùŸG PÉà°SC’G ôJÉaO -

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG É¡JGOƒLƒeh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ πé°S -

0 ¢†Ñ≤dG äGóæ°S -

0 ±ô°üdG äGóæ°S -

0 ó«≤dG äGóæ°S -

0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG πé°S -

. É¡eGóîà°SEG áeAÓe IQGOE’G ¢ù∏› iôj iôNCG äÓé°S …CG -

 ≥ah ∫hCÉH ’hCG äGóæ°ùdGh äÓé°ùdG ∂∏J ‘ ó«≤dGh π«é°ùàdG ºàjh

0 ∂dòd áª¶æŸG äÉª«∏©àdG

المادة (٤٦) 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق ا�تي:
 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ó©j    - 1

 ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏éŸ É¡eó≤jh á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«©ªé∏d

0 áæ°ùdG ∂∏J AÉ¡àfEG øe øjô¡°T

 ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQóH IQGOE’G ¢ù∏› Ωƒ≤j  - 2

 ºK øeh ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûeh »eÉàÿG

 ÚeCGh ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑb øe É¡æe πc ≈∏Y ™«bƒàdG

(¢ù∏éŸG ô°S ÚeCG) ΩÉ©dG ÚeC’Gh á«©ª÷G Ö°SÉh ¥hóæ°üdG

 ´hô°ûe Gòch , »eÉàÿG Ö°SÉ◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢Vô©J  - 3

 πÑb øe á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh OhõJ ºK øeh É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d IQGOE’G ¢ù∏›

0 É¡æe πc øe áî°ùæH á«YÉªàLE’G

 Gòch  »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢VôY IQGOE’G ¢ù∏éŸ  - 4

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe

 ‘ òNCÓd ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y πÑb á«YÉªàLE’G

 ¤EG ∂dP …ODƒj ’ ¿CG ≈∏Y äÉ¶MÓe øe IQGRƒdG ¬jóÑJ ób Ée QÉÑàYE’G

0 ÉeÉ¶f ¬d OóëŸG óYƒŸG øY á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y ÒNCÉJ

المادة (٤٧) 
يتم تعديل النظام ا�ساسي للجمعية وفق ا�تي :
 hCG IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe á«eƒª©dG á«©ªé∏d ∂dòH ìGÎbEG Ëó≤J  - 1

0 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL øª°V ìÎ≤ŸG πjó©àdG ´ƒ°Vƒe êQój  - 2

0 ¬JGQÈeh ∂dòd á«YGódG ÜÉÑ°SC’G ¬H Éë°Vƒe á«eƒª©dG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G πÑb øe ¬«∏Y âjƒ°üàdGh ìGÎbE’G á°ûbÉæe ºàJ  - 3

0 ¬fCÉ°ûH QGôb QGó°UEGh

 QGô≤dG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H ’EG GòaÉf ìÎ≤ŸG πjó©àdG íÑ°üj ’  - 4

 Iójô÷ÉH √ô°ûf ºàj ºK øeh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ¬fCÉ°ûH QOÉ°üdG

0 á«ª°SôdG

المادة(٤٨) 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة 

خدماتها وذلك وفق ا�تي :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ∂dòH QGôb Qhó°U - 1

 á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe  - 2

0 ´ôØdG íàØH

0 É¡H ´ôØdG íàa OGôj »àdG á≤£æŸG ‘ iôNCG ájÒN äÉ«©ªL OƒLh ΩóY - 3

¢ùeÉÿG π°üØdG

دمج الجمعية
المادة (٤٩) 

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا 
وذلك وفق ما يلي :

 á«©ª÷Gh á›GódG á«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G á≤aGƒe  - 1

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y á›óæŸG

0 ÉÑjô≤J IóMGh Éª¡aGógCGh Úà«©ª÷G äÉeóN á≤£æe ¿ƒµJ ¿CG - 2

المادة (٥٠) 
يتم الدمج ا�ختياري وفق ا�جراءات التالية :

 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG Éª¡æe Ö∏£H ¿Éà«©ª÷G Ωó≤àJ  - 1

: »JB’G ¬H ÉYƒØ°ûeh ¬JGQÈeh êÉeófE’G ‘ áÑZôdG ¬«a Éë°Vƒe

 á≤aGƒŸÉH Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb øe IQƒ°U  - CG

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y

 áæ°ùdG øY Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG øe IQƒ°U  - Ü

 ¥ƒ≤Mh äÉµ∏àªÃ π°üØe ∞°ûµH áHƒë°üe IÒNC’G á«dÉŸG

 á«©ª÷G á≤aGƒe Qhó°U ïjQÉJ ‘ Úà«©ª÷G øe πc äÉeGõàdEGh

0 êÉeófE’G ≈∏Y á«eƒª©dG

 √ô°ûf ºàj …QGRh QGôb ¬H Qó°üj èeódG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe óæY  - 2

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

المادة (٥١) 
 hCG iôNCG ‘ á«©ª÷G èeO á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh øe QGô≤H Rƒéj

 ô°ûæjh ∂dP áeÉ©dG áë∏°üŸG AÉ°†àbEG óæY É¡«a iôNCG á«©ªL êÉeófEG

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH QGô≤dG Gòg

المادة (٥٢)
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه ا�ثار التالية :
 ‘ ∂dòH Ò°TCÉàdGh á›óæŸG á«©ªé∏d ájQÉÑàYE’G á«°üî°ûdG ∫GhR  - 1

0 ájÒÿG äÉ«©ª÷G πé°S

 ∫hDƒJh á›óæŸG á«©ªé∏d É«fƒfÉb ÉØ∏N á›GódG á«©ª÷G QÉÑàYEG  - 2

 á«dÉŸG É¡àeP É¡«dEG π≤àæJ Éªc É¡JGOƒLƒe ™«ªL ∂dP ÖLƒÃ É¡«dEG

 áØ°üdG ÉgóMh É¡d ¿ƒµjh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

0 äÉeGõàdE’G ∂∏J ájOCÉJh ¥ƒ≤◊G √òg AÉØ«à°SEG ‘ á«eÉ¶ædG

 êÉeófEG øe É¡«∏Y CGôW ÉÃ á›GódG á«©ª÷G πé°S ‘ Ò°TCÉàdG  - 3

0 É¡«a iôNC’G á«©ª÷G

¢SOÉ°ùdG π°üØdG

حل الجمعية
المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من 
الجمعية العمومية وذلك وفق ا�تي :

. ∂dP ‘ ô¶æ∏d …OÉY ÒZ ´ÉªàL’ á«eƒª©dG á«©ª÷G »YóJ -1

. ¬«a ÉgQGôb Qó°üJ π◊G »∏Y É¡à≤aGƒe ádÉM ‘-2

. QGô≤dG Gòg øe IQƒ°üH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ójhõJ ºàj -3

المادة (٥٤)
 ô°ûæj π◊G ≈∏Y á≤aGƒŸÉH GQGôb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh Qó°üJ

 ô°üëH ΩÉ«≤∏d ÌcCG hCG ∞°üe Ú«©J øª°†àjh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe É¡d Ée AÉØ«à°SEGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡

 ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ôjô≤J Ëó≤J ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY ΩÉ“EG πÑb äÉeGõàdEG

0 á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG èFÉàæH á«YÉªàLE’G

المادة (٥٥)
 øe ÌcCG hCG á«©ªL ¤EG É¡∏M ” »àdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ áaÉc ∫hDƒJ

 áÑjô≤dG hCG É¡JÉeóN á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉ«©ª÷G

 QGôb ÉgOóëj »àdGh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód á∏é°ùŸGh É¡æe

0 π◊G

áªàJ .. IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ ájÒÿG »ë£H õcôe á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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 IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ øe ¤hC’G IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH

. `g1410-6-25 ïjQÉàdGh (107) ºbôdG …P ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H

  ádó©ŸG ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG øe Iô°TÉ©dG IOÉŸG øe (ê) Iô≤ØdG ≈∏Y kAÉæHh

 …P …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëFÓd

. `g1433-8-20 ïjQÉàdGh (82256) ºbôdG

. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch IOÉ©°S ¬°VôYÉe ≈∏Y kAÉæHh

»∏j Ée Qô≤j 

 áµe á≤£æÃ (ójR »æH óMCG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL) π«é°ùJ : k’hCG

 IQGOE’ÉH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG πé°ùdÉH áeôµŸG

. ¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG (661) ºbôH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG

 ∫ÉjQ (50^000) ÉgQGó≤e á«°ù«°SCÉJ áfÉYEG á«©ª÷G íæ“ : kÉ«fÉK

.∫ÉjQ ∞dCG ¿ƒ°ùªN

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e QGô≤dG Gòg ô°ûæj : kÉãdÉK

. √É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj : kÉ©HGQ

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh

»Ñ°ü≤dG ˆGóÑY øH óLÉe

 á≤£æÃ ójR »æH óMCG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL π«é°ùJ

`g1435-10-16 øe kGQÉ`ÑàYG (661) ºbô`H áeôµŸG áµe

∫hC’G π°üØdG

التأسيس وا�هداف
المادة (١)

 »æH óMCG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL ¢ù«°SCÉJ ” ¬≤«aƒJh ˆG áÄ«°ûÃ

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW áeôµŸG áµe á≤£æÃ ójR

 ïjQÉJh  (107) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG ájÒÿG

 QGô≤H IQOÉ°üdG ádó©ŸG ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh  `g1410-6-25

 `g1433-8-20 ïjQÉJh (82256) ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh

.ÉgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh

المادة (٢)
 ôé¡dGh iô≤dGh ójR »æH óMCG õcôe á«©ª÷G äÉeóN á≤£æe πª°ûJ

 ¬∏≤f øµÁh  ójR »æH óMCG õcôe ‘ »°ù«FôdG Égõcôe ¿ƒµjh  ¬d á©HÉàdG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡JÉeóN ¬≤£æe πNGO É¡d ´hôa íàa hCG

. ∂dP ≈∏Y á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒÃh

المادة (٣)
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي 

تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها 
الحصول على الربح المادي وتشمل هذه 

الخدمات مايلي:
. áLÉàëŸG ô°SCÓd ájó≤ædG h á«æ«©dG äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J -1

 h ¬«LƒàdG h ÖjQóàdÉH πª©dG ¥ƒ°ùd IÒ≤ØdG ô°SC’G AÉæHCG π«gCÉJ  -2

. ∞«XƒàdG

.áLÉàëŸG ô°SCÓd AGhódG h êÓ©dG ÚeCÉJ h á«ë°üdG äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J -3

.º«eÎdG hCG øµ°ùdG ÚeCÉJ ‘ áLÉàëŸG ô°SC’G IóYÉ°ùe -4

ÊÉãdG π°üØdG

العضوية
المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط 
التالية :

0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

 hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ‘ áfGOEÉH ¬«∏Y Ωƒµ ÒZ ¿ƒµj ¿CG  - 4

0 √QÉÑàYEG ¬«dEG OQ ób øµj ⁄ Ée áfÉeC’G

.…ƒæ°ùdG ∑GÎ°TÓd ≈fOC’G ó◊G Oó°S ób ¿ƒµj ¿CG– 5

المادة (٥)
أنواع العضوية :

: πeÉY ƒ°†Y - CG

 É¡eÉ«b ó©H É¡H ≥ëàdG hCG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑QÉ°T …òdG ƒ°†©dG ƒgh

¬æe Ωó≤ŸG ájƒ°†©dG Ö∏£d IQGOE’G ¢ù∏› ∫ƒÑb ≈∏Y AÉæH

 ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµjh (AÉ°ùædG/∫ÉLôdG)≈∏Y Iô°UÉb ájƒ°†©dG √ògh

 É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M

 ≈∏Y ¬æ°S »°†e ó©H ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬°ùØf í«°TôJh

 √QGó≤e É°†Ø Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh á«©ª÷ÉH ¬bÉëàdEG ïjQÉJ

. ≈fOCG óëc ∫ÉjQ  ( 150)

: Ö°ùàæe ƒ°†Y - Ü

 ∂dP πÑ≤jh á«©ª÷G ájƒ°†Y ¤EG ÜÉ°ùàfE’G Ö∏£j …òdG ƒ°†©dG ƒg

 GóY(4) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°ûdG ≥≤– ó©H IQGOE’G ¢ù∏›

 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµj ’h ø°ùdG •ô°T

 Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG ’h á«eƒª©dG

. ≈fOG óëc ∫ÉjQ  ( 200) √QGó≤e É°†Ø

: ±ô°T ƒ°†Y - ê

 äÉeóN øe É¡d ¬eób Ée Ò¶f É¡àjƒ°†Y á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ¬dh É¡aGógCG ≥«≤– ≈∏Y á«©ª÷G äóYÉ°S ájƒæ©e ΩCG âfÉc ájOÉe á∏«∏L

 ¿hO É¡«a ìô£j Ée á°ûbÉæeh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M

0 IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG hCG âjƒ°üàdG ≥M ¬d ¿ƒµj ¿CG

: …ôîa ƒ°†Y - O

 ¢ù∏éÃ ájôîØdG ájƒ°†©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥M ¬d ¢ù«d øµdh ¬JÉYÉªàLEG ‘ á°ûbÉæŸG ≥M ¬d ¿ƒµjh IQGOE’G

0 OÉ≤©f’G áë°U √Qƒ°†ëH âÑãj ’h âjƒ°üàdG

 á≤aGƒe ó©H ájƒ°†©∏d iôNG ´GƒfG çGóëà°SG á«©ªé∏d Rƒéjh

 á«eƒ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡≤M øe ¿ƒµj ¿G ¿hO ,IQGRƒdG

.IQGO’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG hG

المادة (٦)
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت ا�تية :
0 IÉaƒdG   - CG

0 »HÉàc Ö∏£H á«©ª÷G øe ÜÉë°ùfE’G - Ü

(4) IOÉŸÉH IOQGƒdG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - ê

 ΩCG ájOÉe âfÉc AGƒ°S áª«°ùL GQGô°VCG á«©ª÷ÉH óªY øY ≥◊CG GPEG    - O

0 IQGOE’G ¢ù∏éŸ ∂dP ôjó≤J Oƒ©jh ájƒæ©e

 ájGóH øe ( ô¡°TCG áà°S )  IóŸ ∑GÎ°TE’G ójó°ùJ øY ôNCÉJ GPEG  - `g

 ¿hóŸG ¬fGƒæY ≈∏Y ÜÉ£îH √QÉ£NEG ó©H á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

 øe QGôb ájƒ°†©dG ¿Gó≤ØH Qó°üj(Ü , CG)ÚàdÉ◊G GóY Éª«ah  É¡jód

0 IQGOE’G ¢ù∏›

المادة (٧)
 √ójó°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH Égó≤a øŸ ájƒ°†©dG IOÉYEG IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéj

 ïjQÉJ øe ¬«∏Y ≥ëà°ùŸG ≠∏ÑŸG ¬FGOCG ádÉM ‘ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°TE’G

.á«©ªé∏d ¬eÉª°†fG

 ¬©aO ” Ée OGOÎ°SEG ¬àjƒ°†Y ó≤a øŸ hCG ¬àKQƒd hCG ƒ°†©∏d Rƒéj ’h

 Éæ«Y ΩCG Gó≤f ∂dP ¿Éc AGƒ°S äÉÑg hCG äÉYÈJ hCG äÉcGÎ°TEG øe á«©ªé∏d

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡eh

المادة (٨)
 ‘ ´ÓWE’G Ú∏eÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πµd ≥ëj

 á«©ª÷G äÉ°ù∏L ô°VÉëÃ á°UÉÿG äÓé°ùdG ≈∏Y á«©ª÷G ô≤e

 øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∂dòch , Éª¡JQGôbh IQGOE’G ¢ù∏›h, á«eƒª©dG

 ≈∏Y ´ÓWE’G ¬d ≥ëj Éªc  IQGOE’G ¢ù∏› øe ¢†jƒØàH á«©ª÷G ôjóe

 ≈∏Y É¡°VôY πÑbh - á«©ª÷G ô≤e ‘ - É¡JÉ≤aôeh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG

0 ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G

المادة (٩)
على عضو الجمعية ما يلي :

 á«©ª÷ÉH ¬àjƒ°†Y ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàdE’G ™«ªéH AÉaƒdG    - CG

 íFGƒ∏dGh ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dGh

0 á«©ªé∏d á«∏NGódG

0 IQGOE’G ¢ù∏› äGQGô≤Hh á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGô≤H ó«≤àdG - Ü

 ¬fGƒæY ≈∏Y äÓjó©J øe CGô£j ÉÃ - áHÉàc - á«©ª÷G ÆÓHEG  - ê

0 É¡jód ¿hóŸG

ådÉãdG π°üØdG

التنظيم ا�داري
المادة (١٠)

تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› - 2

 Oóëjh IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G É¡∏µ°ûJ »àdG ¿Éé∏dG  - 3

0 É¡∏«µ°ûàH QOÉ°üdG QGô≤dG ÉgÉª°ùeh áæ÷ πc ¢UÉ°üàNEG

المادة (١١)
 الجمعية العمومية :

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G GóY Éª«a á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿ƒµàJ  - 1

 á«©ª÷G πÑb º¡JÉeGõàdEÉH GƒahCG øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G áaÉc øe

0 πbC’G ≈∏Y áæ°S º¡àjƒ°†Y ≈∏Y â°†eh

 Rƒéjh á«©ª÷G ô≤e ‘ É¡JÉYÉªàLEG á«eƒª©dG á«©ª÷G ó≤©J  - 2

 á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ôNBG ¿Éµe ‘ Égó≤©J ¿CG

0 ∂dP ≈∏Y

المادة (١٢)
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى 

ما يلي :
 ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK RhÉéàJ ’ Ióe ‘ áæ°S πc Iôe ó≤©Jh ájOÉY  - CG

: á«JB’G QƒeC’G ‘ ô¶æ∏d á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J  - 1

0 ¬à°ûbÉæeh

 ¿EG á«©ª÷G ≈∏Y É¡JÉ¶MÓeh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ôjô≤J   - 2

0 äóLh

 ≈∏Y ≥jó°üàdGh á«©ªé∏d ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ôjô≤J á°ûbÉæe  - 3

 áªK øµj ⁄ GPEG á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG QGôbEGh É¡H πîJ äÉ°VGÎYEG

0 Iójó÷G

 IQGOE’G ¢ù∏› ¬MÎ≤j …òdG πª©d G èeÉfôH πjó©J hCG QGôbEGh åëH  - 4

0 ¬fCÉ°ûH √GôJ Ée PÉîJEGh áeOÉ≤dG áæ°ù∏d

0 ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóe ¿ƒµJ iôNCG ™«°VGƒe ájCG - 5

: á«JB’G ä’É◊G ióMEG ‘ ô¶æ∏d áLÉ◊G óæY ó≤©Jh ájOÉY ÒZ - Ü

0 ájQGOE’G hCG á«dÉŸG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ÜGô£°VEG - 1

0 É¡d ´hôa íàa hCG »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f πjó©J - 2

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ájQÉ≤©dG É¡JÉµ∏à‡ ¢†©H ‘ ±ô°üàdG  - 3

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G

0 É¡«a iôNCG êÉeófEG hCG iôNCG á«©ªL ‘ É¡›O hCG á«©ª÷G πM - 4

 AÉ```¡fEG hCG ójó```Œ hCG É```¡`JQGOEG ¢ù``∏› AÉ``°†YCG ÜÉ`îàfEG  - 5

0 º¡àjƒ°†Y

0 ¬J’É› ìGÎbEGh á«©ª÷G ∫GƒeCG QÉªãà°SEG CGóÑe á°SGQO - 6

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ áFQÉW QƒeCG ájCG  - 7

 hCG IQGOE’G ¢ù∏› øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH äÉYÉªàLE’G √òg ó≤Y ºàjh

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H πbC’G ≈∏Y Ú∏eÉ©dG É¡FÉ°†YCG ô°ûY øe

0 ∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG á«YÉªàLE’G

المادة (١٣)
 øe á«£N IƒYO ≈∏Y AÉæH ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ó≤©J

 É¡ãëH OGôŸG ™«°VGƒŸGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y á∏ªà°ûe IQGOE’G ¢ù∏›

0 √OÉ≤©fEG áYÉ°Sh ¬îjQÉJh ´ÉªàLE’G ¿Éµeh

 - øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ - á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh

 ¤EG - ¬dÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæe øe AÉ¡àfE’G ó©H - …OÉ©dG ´ÉªàLE’G πjƒ–

»àdG OƒæÑdG øe ÌcCG hCG óæH á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG

0 IQGRƒdG á≤aGƒÃ ∂dP ºàj ¿CG á£jô°T ∂dP »Yóà°ùJ

المادة (١٤)
 GPG Éë«ë°U …OÉ©dG ÒZh …OÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Èà©j

 Qƒ°†◊G º¡d ≥ëj øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G ∞°üf øe ÌcCG √ô°†M

 ∫ÉªàcG ¿hO OÉ≤©fÓd OóëŸG âbƒdG AÉ°†≤fG ≈∏Y áYÉ°S â°†e GPGh

 AÉ°†YC’G øe %25 øY π≤j ’ ÉÃ ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj »eÉ¶ædG ÜÉ°üædG

 øY π≤J ’ IóŸ ´ÉªàL’G πLDƒj , ÜÉ°üædG Gòg πªàµj ⁄ GPGh , Ú∏eÉ©dG

 ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj ádÉ◊G √òg ‘h ô¡°T øY ójõJ ’h Éeƒj ô°ûY á°ùªN

 Qƒ°†M Ú©àj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h , Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G øe ô°†ëj øÃ

. äÉYÉªàL’G √ò¡d IQGRƒdG Ühóæe

91654 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGôb

á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG

NEW
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المادة (١٥)
 Rƒéjh , É«°üî°T AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤©j

 ´ÉªàLE’G Qƒ°†◊ áHÉàc AÉ°†YC’G A’Dƒg øe √ÒZ ¢†jƒØJ º¡æe …C’

 ¢†jƒØàdG Rƒéj ’h , IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¢VƒØŸG ¿ƒµj ’CG ≈∏Y

0 óMGh ƒ°†Y øe ÌcC’

المادة (١٦)
 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG á°SÉFQ ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤ƒàj

 AÉ°†YC’G ÚH øe ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG ºàj Éª¡HÉ«Z ádÉM ‘h á«eƒª©dG

0 ´ÉªàLEÓd øjô°VÉ◊G

المادة (١٧)
 á«Ñ∏ZCÉH ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ

 ÜÉîàfEG GóY Éª«a - âjƒ°üàdG ºàjh øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG äGƒ°UCG

 π©L á«Ñ∏ZC’G ∂∏àd Rƒéjh ,…ójC’G ™aôH- IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

0 Éjô°S âjƒ°üàdG

المادة (١٨)
 á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TEÓd øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G ÚH øe øjƒ°†Y QÉ«àNEG ºàj

 É¡MôW ” »àdG äÉYƒ°VƒŸGh ´ÉªàLE’G ™FÉbh øjhóJ ºàjh âjƒ°üàdG

 QGôb πc ÉgRÉM »àdG äGƒ°UC’G OóYh É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬«a

0 ¢UÉN πé°S ‘

المادة (١٩)
 مجلس االدارة:

 º¡ÑîàæJ (   7  )øe ¿ƒµàj IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe á«©ª÷G QGóJ  - 1

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh â≤aGh øjòdG) É¡FÉ°†YCG ÚH øe á«eƒª©dG á«©ª÷G

 Qƒ°†ëHh …ô°ùdG ´GÎbE’G á≤jô£H (º¡ë«°TôJ »∏Y á«YÉªàL’G

 ¿CG ÖîàæŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Yh  IQGRƒdG øe Ühóæe

 πLCG øe Iô°TÉÑe á©«ª÷G ´ÉªàLEG AÉ¡àfEG ó©H º¡d ÉYÉªàLEG Ghó≤©j

0 ¥hóæ°üdG ÚeCGh ¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG

 á«©ªé∏d Rƒéjh (  äGƒæ°S4   ) IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y Ióe  - 2

.¬àjƒ°†Y Ióe â¡àfG …òdG ƒ°†©dG ÜÉîàfG IOÉYEG á«eƒª©dG

المادة (٢٠)
 ¬«∏Y ≈°VÉ≤àj ’ »Yƒ£J πªY á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ‘ ájƒ°†©dG

 iód πª©dGh ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h GôLCG √DhÉ°†YCG

 .ôLCÉH á«©ª÷G

 ∞jQÉ°üe OGOÎ°SEG ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH IQGOC’G ¢ù∏› ƒ°†©dh

 É¡H ¬Ø∏c áª¡e ò«ØæJ AÉæKCG âaô°U »àdG ∞jQÉ°üŸG øe ÉgÒZh ∫É≤àfE’G

0 ¢ù∏éŸG

المادة (٢١)
 »àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉÃ á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG IQGOE’G ¢ù∏› ¤ƒàj

 ¬«∏Y ¢üæJ Ée OhóM ‘h ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IOóëŸGh É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG

 äGQGô≤dGh ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’

 ¢ù∏› Égô°TÉÑj »àdG ∫ÉªYC’G ºgCG ¢üî∏àJh ÉªgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üd G

: á«dÉàdG QƒeC’G ‘ IQGOE’G

0 á«©ª÷G ájƒ°†©d ΩÉª°†fE’G äÉÑ∏W ‘ âÑdG - 1

0 á«©ª÷G ∫GƒeCG É¡«a ´OƒJ »àdG ∑ƒæÑdG ójó– - 2

 É≤ah É¡æe ádƒ≤æŸG ‘ ±ô°üàdGh É¡dGƒeCGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ IQGOEG  - 3

0 ∂dP ‘ á©ÑàŸG ∫ƒ°UCÓd

0 áàbDƒŸG hCG áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ - 4

 äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe á«©ªé∏d Ée AÉØ«à°SEG  - 5

0 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEGh

 áaÉch á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb á©HÉàeh ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G  - 6

0 ¢UÉ°üàNE’G äÉ¡L øe IOQGƒdG äÉª«∏©àdG

0 á«©ªé∏d Ωó≤J »àdG äÉfÉYE’Gh äÉÑ¡dGh íæŸG ¢†aQ hCG ∫ƒÑb - 7

0 OÉ≤©fEÓd á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO - 8

 ≈∏Y ±Gô°TE’Gh á«©ª÷G ∫ÉªYCGh äÉWÉ°ûfh èeGôHh §£N OGóYEG  - 9

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEGh , É¡à©HÉàeh Égò«ØæJ

0 É¡JGõéæeh

 á«©ªé∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQO  - 10

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh É¡æY ôjô≤J OGóYEGh

 á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ìGÎbEG  - 11

0 á«eƒª©dG

 á«©ª÷G ÚH çó– ¿CG øµÁ »àdG äÉaÓÿG πM ≈∏Y πª©dG  - 12

 QƒeCÉH ≥∏©àj Éª«a - º¡°ùØfCG AÉ°†YC’G ÚH hCG É¡FÉ°†YCGh

 ¿hO ádƒ∏«◊G hCG É¡FÉ¡fE’ ÒHGóàdG áaÉc PÉîJEGh-á«©ª÷G

0 É¡Yƒbh

 øe á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©dG ¿ƒÄ°ûH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G áaÉµH ΩÉ«≤dG   - 13

0 ∂dP ¤EG Éeh ÖjOCÉJh π°üah Üófh π≤fh Ú«©J

 Ò°S º¶æJ »àdG á«ª«¶æàdGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG íFGƒ∏dG OGóYEG  - 14

0 ÉgOÉªàYE’ á«eƒª©dG á«©ªé∏d É¡Áó≤Jh á«©ª÷G πNGO πª©dG

 ¢ù∏éŸ ô°S ÚeCG) ΩÉY ÚeCGh á«©ªé∏d …ò«ØæJ ôjóe Ú«©J  - 15

0 ∂dòd êÉ«àME’G óæY (IQGOE’G

المادة (٢٢)
 √òg OóY π≤j ’ ¿CG ≈∏Y áª¶àæe ájQhO äÉYÉªàLEG IQGOE’G ¢ù∏› ó≤©j

 0 Éjô¡°T óMGh ´ÉªàLEG øY äÉYÉªàLE’G

 ÖLƒà°ùJ »àdG ä’É◊G ‘ ájOÉY ÒZ äÉYÉªàLEG ó≤Y ¢ù∏éª∏d Rƒéjh

: »∏j Ée É¡æ«H øe »àdGh ∂dP

 ÜÉ°üædG ¬©e ≥≤ëàj ’ πµ°ûH ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG OóY ¢VÉØîfEG  - 1

0 äÉYÉªàLE’G ó≤©d ΩRÓdG »eÉ¶ædG

 ´ÉªàLG ó≤Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe( ∞°üædG  )øY π≤j ’ Ée Ö∏W  - 2

.ÖÑ°ùe …OÉY ÒZ

 ¢ù∏éŸG øe ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG hCG á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh Ö∏W  - 3

0 ∂dP »Yóà°ùJ QƒeCG á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG ó≤Y

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ QƒeCG ájCG - 4

المادة (٢٣)
 ’h , ¬FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG Qƒ°†ëH Éë«ë°U IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLEG ¿ƒµj

 á«Ñ∏ZCÉH äGQGô≤dG Qó°üJh , ôNBG ƒ°†Y øY ƒ°†Y ¢†jƒØJ ¬«a Rƒéj

0 ÉëLôe ¢ù«FôdG äƒ°U ¿ƒµj …hÉ°ùàdG ádÉM ‘h øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG

المادة (٢٤)
يفقد عضو مجلس ا�دارة عضويته في 

المجلس في إحدى الحاال ت التالية :
 (4 ) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - 1

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG ¿Gó≤a ÜÉÑ°SCG øe ÖÑ°S ¬jód ôaƒJ GPEG  - 2

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe (6 ) IOÉŸÉH

0 á«dÉààe äÉ°ù∏L çÓK Qƒ°†M øY ∫ƒÑ≤e QòY ¿hóH Ö«¨J GPEG - 3

 Qó°üjh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬∏ªY á°SQÉ‡ ≈∏Y QOÉb ÒZ íÑ°UCG GPEG  - 4

 øe GòaÉf QGô≤dG Gòg ¿ƒµjh IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ó≤ØH

 á°ùªN ∫ÓN á«©ª÷G ¤EG ¬æe º∏¶àj ¿CG ƒ°†©∏dh , √Qhó°U ïjQÉJ

 ´ÉªàLEG ∫hCG ‘ º∏¶àdG òg ô¶æjh ¬H ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe Éeƒj ô°ûY

0 á«eƒª©dG á«©ªé∏d

المادة (٢٥)
 ƒ°†©dG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬àjƒ°†Y ó≤a …òdG ƒ°†©dG π πëj

 ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÜÉîàfEG ‘ äGƒ°UC’G ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G »WÉ«àME’G

 π¨°û«a ¥hóæ°üdG ÚeCG hCG ¬ÑFÉf hCG ¢ù«Fô∏d ôZÉ°ûdG Ö°üæŸG ¿Éc GPEÉa

 ºgOóY ∫ÉªàcEG ó©H ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ÜÉîàfE’ÉH Ö°üæŸG Gòg

 Ö°UÉæŸG π¨°ûd »Øµj Ée Ú«WÉ«àME’G AÉ°†YC’G ‘ ôaƒàj ⁄ GPEG ¬fCG ≈∏Y

 A…QÉW ´ÉªàLE’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈Yóàa , ¢ù∏éŸÉH IôZÉ°ûdG

0 ∂dP á÷É©Ÿ

المادة (٢٦)
مع مراعاة ما نصت عليها المادة (٤) من 

هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة 
الجمعية ما يلي:

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 1

0 á«©ª÷G ô≤e ¿Éµe ‘ Éª«≤e ¿ƒµj ¿CG - 2

المادة (٢٧)
يتمتع عضو مجلس ا�دارة بكافة حقوق 

العضوية بالجمعية وعلى ا�خص ما يلي :
 PÉîJEGh ¬JÉ°ûbÉæe ‘ ácQÉ°ûŸGh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M  - 1

0 ¬JGQGôb

 á«eƒª©dG á«©ª÷G hCG ¢ù∏éŸG É¡∏µ°ûj »àdG ¿Éé∏dG á°SÉFQ  - 2

0 É¡àjƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸGh

المادة (٢٨)
يلتزم عضو مجلس ا�دارة بجميع ا�لتزامات المترتبة 

على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي :
0 º¶àæeh ºFGO πµ°ûH ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≈∏Y ¢Uô◊G - 1

 á«©ª÷G IQGOEG ø°ù◊ ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG  - 2

0 É¡aGógCG ≥«≤–h

 É¡à©HÉàeh á«©ª÷G äÉYhô°ûeh èeGôHh §£N OGóYEG ‘ áªgÉ°ùŸG  - 3

0 Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh

 øe IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY Qó°üj ÉÃ ó«≤àdG  - 4

0 äÉª«∏©J hCG äGQGôb

 Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ°UÉ°üàNE’Gh äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dG  - 5

 GPEG , ¥hóæ°üdG ÚeCGh , ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FôH á°UÉÿGh ΩÉ¶ædG

0 Ö°UÉæŸG √òg øe ÉjCG ƒ°†©dG ¤ƒJ

 AÉ≤d á«dÉe äGRÉ«àeEG hCG äBÉaÉµe hCG ÖJGhQ ájCÉH áÑdÉ£ŸG ΩóY  - 6

0 ¢ù∏éŸÉH ¬àjƒ°†Y

0 É¡FÉ°ûaEG ΩóYh á«©ª÷G QGô°SCG ≈∏Y á¶aÉëŸG  - 7

المادة (٢٩)
يتمتع رئيس مجلس ا�دارة بالصالحيات التالية :

 0 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG á°SÉFQ - 1

 ™aôJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«©ª÷G π«ã“  - 2

0 á«©ª÷G ≈∏Y hCG øe

 ÒZ hCG Oƒ≤Y hCG äGQGôb øe á«©ª÷G øY Qó°üj Ée ≈∏Y ™«bƒàdG  - 3

.É¡«∏Y ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H ∂dP

 Éª«a ±ô°üàdGh É¡eÓà°SEÉH ΩÉ«≤dGh á«©ªé∏d IOQGƒdG äÉÑJÉµŸG »≤∏J  - 4

0 ¢ù∏éŸG ≈∏Y »bÉÑdG ¢VôYh ¬JÉ«MÓ°U øª°V πNój

0 ¬JGQGôb ò«ØæJ á©HÉàeh ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG ∫ÉªYCG ∫hóL QGôbEG - 5

 ™e ±ô°üdG äGóæà°ùeh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh äÉµ«°ûdG ≈∏Y ™«bƒàdG  - 6

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG

0 É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y É¡àfhÉ©eh á«©ª÷G IóYÉ°ùŸ IƒYódG ¬«LƒJ - 7

المادة (٣٠)
 ádÉ◊G √òg ‘ ÖFÉæ∏d ¿ƒµJh ¬HÉ«Z ádÉM ‘ ¬eÉ≤e ¢ù«FôdG ÖFÉf Ωƒ≤j

.¢ù«FôdG äÉ«MÓ°U áaÉc

المادة (٣١)
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن جميع 

شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه 
المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس 

ا�دارة وفق تعليمات وزارة الشئون ا�جتماعية 
ويختص با�تي :

 á«ª°SQ ¢†Ñb äGóæ°S ÖLƒÃ á«©ªé∏d IOQGƒdG ≠dÉÑŸG ΩÓà°SEG  - 1

 ∂dòH ÚØ∏µŸG ¢UÉî°TC’G øeh ¬æe á©bƒeh á«©ª÷G ºàîH áeƒà

0 ¢ù∏éŸG πÑb øe

 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG iód É¡ª«∏°ùJ Qƒa  ∫GƒeC’G ∂∏J ´GójEG  - 2

0 á«©ª÷G

 ±ô°üdG äGóæ°S ∂dòch á«dÉŸG äÓé°ùdG áaÉc ≈∏Y Ú°üàîŸG ™e ™«bƒàdG  - 3

0 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG øe hCG á«©ª÷G ¥hóæ°U øe ºàJ »àdG

 ±ô°üdG äGóæ°Sh ¢†Ñ≤dG äGóæ°ùH á«©ª÷G ô≤Ã ¬jód ®ÉØàME’G  - 4

0 á«dÉe áª«b É¡d »àdG ¥GQhC’G áaÉch äÉµ«°ûdG ôJÉaOh

 äGóæà°ùŸÉH ®ÉØàME’G ™e É¡aô°U Qô≤J »àdG ≠dÉÑŸG ™«ªL ±ô°U  - 5

0 ∂dP ≈∏Y ádGódG

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«Ÿ G ´hô°ûe ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸG  - 6

0 áeOÉ≤dG

 ÉŸ É≤ah á«dÉŸG äÓeÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ò«ØæJ  - 7

0 á«fGõ«ŸG ‘ óªà©e ƒg

 ÒZ ¬°UÉ°üàNG ‘ πNóJ ∫ÉªYG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£jÉe ¬aÉµH ΩÉ«≤dG  - 8

.¬fÉ«H ∞∏°S Ée

المادة (٣٢)
لمجلس ا�دارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر 

للمجلس) يختص با�تي :
 É¡Ø«æ°üJh É¡∏«é°ùJh á«©ªé∏d OôJ »àdG äÓ°SGôŸG áaÉc ΩÓà°SEG  - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y É¡°VôYh

0 É¡Ñ«JôJh É¡JÓé°Sh á«©ª÷G äÓeÉ©e ≈∏Y á¶aÉëŸG - 2

 á«©ª÷G øY Qó°üj Ée πch äÉHÉ£ÿGh ôjQÉ≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 3

0 äÉÑJÉµe øe

0 á«eƒª©dG á«©ª÷Gh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLE’ Ò°†ëàdG - 4

 ™«bƒà∏d É¡°VôYh É¡«∏Y ™«bƒàdGh äÉYÉªàLE’G ô°VÉ π«é°ùJ  - 5

0 ∂dòH Ú°üàîŸG πÑb øe É¡«∏Y

 ∂∏J É¡H ≥∏©àJ »àdG äÉ¡÷G áaÉc ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ≠«∏ÑJ  - 6

0 äGQGô≤dG

 á«©ª÷G ΩÉàNCGh Oƒ≤©dGh äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG áaÉµH ®ÉØàME’G  - 7

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G ô≤e ‘ Égƒëfh

0 ∂dP ¬æe Ö∏W GPEG IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 8

 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ ∫ÉªYCG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£j Ée πµH ΩÉ«≤dG  - 9

0 Ωó≤J Ée ±ÓN

المادة(٣٣)
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه قرار 

من مجلس ا�دارة يحدد صالحياته ومسئولياته 
وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط في من يعين 

مديرا للجمعية ما يلي :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

0 á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOE’ ÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG - 4

0 πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤∏d ÓgDƒe ¿ƒµj ¿CG - 5

áªàJ .. áeôµŸG áµe á≤£æÃ ójR »æH óMCG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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المادة(٣٤)
 ÆôØàe ôjóe Ú«©J øe ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ á«©ª÷G øµªàJ ⁄ GPEG

 ‘h , πª©dG Gòg ¤ƒà«d ¬FÉ°†YCG óMCG ∞«∏µJ IQGOE’G ¢ù∏éª∏a É¡dÉªYC’

 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ‘ ¬≤M ∞∏µŸG ƒ°†©dGó≤Øj ’ ádÉ◊G √òg

0 ¬JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¬«a á°ûbÉæŸGh

المادة(٣٥)
يكون مدير الجمعية مسئوال شخصيا وفقا 

�حكام هذا النظام أمام مجلس ا�دارة ويتلقى 
تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه 

وتحدد صالحياته ومسئولياته في ا�مور التالية :
 áë∏°üŸG É¡d ≥≤ëj …òdG ¬LƒdG ≈∏Y á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG  - 1

0 ádƒ≤æŸG ÒZh ádƒ≤æŸG É¡dGƒeCG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 º¡∏°üah º¡à«bôJ ìGÎbEGh á«©ª÷G »ØXƒe ∫ÉªYCG º«¶æJh IQGOEG  - 2

0 º¡JGRÉLCGh º¡JGhÓYh

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ »àdG äGóæà°ùŸG ≈∏Y ™«bƒàdG - 3

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ¢VƒØŸG ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG - 4

0 ∂dP ¬æe Ö∏W Ée ≈àe IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 5

 É¡à°ûbÉæeh á«©ª÷G ∫ÉªYCG Ò°S á«Ø«c øY ájQhódG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J  - 6

0 ¢ù∏éŸG ™e

 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ  - 7

0 Éª¡æY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG hCG

 É¡›GôHh á«©ª÷G á£°ûfCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG   - 8

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG É¡à«fGõ«eh

 áªgÉ°ùeh Oƒ¡L øe IOÉØà°SEÓd á«©ª÷ÉH ájƒ°†©dG á«ªæàd »©°ùdG  - 9

0 AÉ°†YC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ∞∏µj iôNCG ∫ÉªYCG ájCÉH ΩÉ«≤dG - 10

المادة(٣٦)
 ¿ƒµjh , IQGO’G ¢ù∏› áHÉbQ â– ¬dÉªYCG á«©ª÷G ôjóe …ODƒj

0 ∂dP QÈj Ée ΩÉ«b óæY ¬àeóN AÉ¡fEG hCG πª©dG øY ¬Øbh ¢ù∏éª∏d

المادة(٣٧)
يقوم مجلس ا�دارة بتعيين محاسب للجمعية 

يكون مسئوال عن ا�عمال التالية :
0 πª©dG á©«ÑW É¡Ñ∏£àJ »àdG á«HÉ°ù◊G äGóæà°ùŸGh ôJÉaódG ∂°ùe - 1

 Iôe ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùMh á«©ª÷G äÉHÉ°ù◊ á©LGôe ¿Gõ«e OGóYEG  - 2

0 ∂dP ¬æe Ö∏£j ÉeóæY  hCG ô¡°TCG áKÓK πc πbC’G ≈∏Y

0 ¬«a º¡JÉcGÎ°TEG ójó°ùJ ó«bh AÉ°†YC’G πé°S ∂°ùe - 3

 É¡°VôYh á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ á«©ª÷G äÉHÉ°ùM Ò°†–  - 4

 á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG êGôîà°SEGh É¡≤«bóàd ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ≈∏Y

0 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉª«∏©J ≥ah á«©ªé∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe OGóYEG  - 5

 ô≤e ‘ á«Ñ°SÉëŸG á«©ª÷G äGóæà°ùeh äÓé°Sh ôJÉaO ™«ªL ßØM  - 6

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ iôNCG ∫ÉªYCG øe ¬«dEG óæ°ùj ÉÃ ΩÉ«≤dG - 7

المادة(٣٨)
اللجان الفرعية :

 ≈∏Y óYÉ°ùJ á«Yôa ÉfÉ÷ IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G πµ°ûJ

 áKÓK øY áæ÷ AÉ°†YCG π≤j ’ ¿CG ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤–h á«©ª÷G IQGOEG

 ¢SCGôj ¿CG ¬d Rƒéj …òdG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d É¡à°SÉFQ ¿ƒµJh AÉ°†YCG

  á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ¿Éé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y áæ÷ øe ÌcCG

 á≤jôWh É¡JÉ°UÉ°üàNEGh É¡JÉ«ª°ùeh ¿Éé∏dG ∂∏J OóY ójó– ºàjh

0 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡∏«µ°ûJ

™HGôdG π°üØdG

التنظيم المالي
المادة(٣٩) 

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG - CG

0 äGƒcõdGh , äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG - Ü

0 ‹ÉŸG óFÉ©dG äGP á£°ûfC’G äGOGôjEG - ê

0 á«eƒµ◊G äÉfÉYE’G - O

0 ±ÉbhC’Gh ÉjÉ°UƒdG - `g

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ QÉªãà°SEG äGóFÉY - h

المادة(٤٠) 
 hCG äÉYÈàdG ∫ƒÑb hCG Ö∏W øY ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH á«©ª÷G ™æà“

 √ƒLƒ∏d äÉYÈàdG ™ªL áëF’ ΩÉµMCG IÉYGôÃ Ωõà∏Jh á«LQÉÿG äÉÑ¡dG

‘ 547 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG ájÒÿG

.É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1396 -3 – 30

المادة(٤١) 
 »¡àæJh CGóÑJ Éjôég Gô¡°T ô°ûY ≈æKEÉH á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG Oó–

 ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∂dP øe »æãà°ùJh ΩÉY πc IQGRƒdG √Oó– ÉŸ É≤ah

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ïjQÉJ øe CGóÑJ å«M á«©ªé∏d

0 √ÓYCGÉ¡«dEG QÉ°ûŸG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG óYƒe ∫ƒ∏ëH »¡àæJh

المادة(٤٢) 
 á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH øe GQÉÑàYEG ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S Ióªà©ŸG á«fGõ«ŸG Èà©J

 óYƒŸG  Gòg ∫ƒ∏M ≈àM ÉgOÉªàYEG ôNCÉJ ádÉM ‘h ( 41 )IOÉŸÉH IOóëŸG

 Ωô°üæŸG ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©dG á«fGõ«e ä’ó©e ¢ùØæH É¡æe ±ô°üdG ºàj

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG OÉªàYEG Ú◊

المادة(٤٣) 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

0 IQGOE’G ¢ù∏› øe ±ô°üdÉH QGôb Qhó°U - CG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πc πÑb øe ∂«°ûdG hCG ±ô°üdG ¿PEG ™«bƒJ - Ü

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG ™e ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G

 á«°üî°ûdG ¬àbÉ£H ºbQh ¬fGƒæYh É«YÉHQ ó«Øà°ùŸG º°SEG ôcòj ¿CG - ê

0 äGóYÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG πé°ùdG ‘ ∂dP ¿hójh ÉgQhó°U ¿Éµeh

0 øµeCG Ée äÉµ«°ûdÉH πeÉ©àdG ¿ƒµj ¿CG - O

 (   5000  ) ÉgQGó≤e áªFGO ájó≤f áØ∏°S ójó– IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh

 áFQÉ£dGh ájÌædG äÉahô°üŸG á¡LGƒŸ ¥hóæ°üdG ÚeC’ ±ô°üJ ∫ÉjQ

 ájÉ¡f πÑb É¡àjƒ°ùJ ºàJ ¿G ≈∏Y ,É¡æe ±ô°üæŸG øY Éjô¡°T ¢Vƒ©jh

.á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

المادة(٤٤) 
 øe ™bƒj …QhO á©LGôe ¿Gõ«eh É«dÉe Gôjô≤J  ¥hóæ°üdG  ÚeCG ó©j

 ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©jh É¡Ñ°SÉh á«©ª÷G ôjóe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬∏Ñb

  äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG IQGOE’G OhõJh,ô¡°TCG áKÓK πc Iôe IQGOE’G

0 ¬æe áî°ùæH  ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh

المادة(٤٥) 
 É¡LÉà– »àdG á«Ñ°SÉëŸGh ájQGOE’G ôJÉaódGh äÓé°ùdG á«©ª÷G ∂°ù“

 ô≤e ‘ É¡H ßØà–h á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉª«∏©J ™e ≥Øàj ÉÃh

0 É¡«∏Y ´ÓWE’G øe IQGRƒdG »ØXƒe øµ“h É¡JQGOEG

: »∏j Ée É¡æeh ájQGOE’G äÓé°ùdG - CG

ájƒ°†©dG πé°S -

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°ù∏L ô°VÉ πé°S - 

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ô°VÉ πé°S -

0 IQGRƒdG »ØXƒŸ á«fGó«ŸG äGQÉjõdG πé°S -

0 á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©∏d πé°S -

. á«©ª÷G äÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG øe ´ƒf πµd πé°S -

: »∏j Ée É¡æeh á«Ñ°SÉëŸG äÓé°ùdG - Ü

0 áeÉ©dG á«eƒ«dG ÎaO -

0 á«dÉŸG á«©ª÷G äÓeÉ©e π«°üØàH ¢UÉÿGh óYÉ°ùŸG PÉà°SC’G ôJÉaO -

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG É¡JGOƒLƒeh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ πé°S -

0 ¢†Ñ≤dG äGóæ°S -

0 ±ô°üdG äGóæ°S -

0 ó«≤dG äGóæ°S -

0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG πé°S -

. É¡eGóîà°SEG áeAÓe IQGOE’G ¢ù∏› iôj iôNCG äÓé°S …CG -

 ≥ah ∫hCÉH ’hCG äGóæ°ùdGh äÓé°ùdG ∂∏J ‘ ó«≤dGh π«é°ùàdG ºàjh

0 ∂dòd áª¶æŸG äÉª«∏©àdG

المادة (٤٦) 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق ا�تي:
 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ó©j  - 1

 ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏éŸ É¡eó≤jh á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«©ªé∏d

0 áæ°ùdG ∂∏J AÉ¡àfEG øe øjô¡°T

 ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQóH IQGOE’G ¢ù∏› Ωƒ≤j  - 2

 ºK øeh ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûeh »eÉàÿG

 ÚeCGh ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑb øe É¡æe πc ≈∏Y ™«bƒàdG

(¢ù∏éŸG ô°S ÚeCG) ΩÉ©dG ÚeC’Gh á«©ª÷G Ö°SÉh ¥hóæ°üdG

 ´hô°ûe Gòch , »eÉàÿG Ö°SÉ◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢Vô©J  - 3

 πÑb øe á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh OhõJ ºK øeh É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d IQGOE’G ¢ù∏›

0 É¡æe πc øe áî°ùæH á«YÉªàLE’G

 , »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢VôY IQGOE’G ¢ù∏éŸ  - 4

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe Gòch

 ‘ òNCÓd ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y πÑb á«YÉªàLE’G

 ¤EG ∂dP …ODƒj ’ ¿CG ≈∏Y äÉ¶MÓe øe IQGRƒdG ¬jóÑJ ób Ée QÉÑàYE’G

0 ÉeÉ¶f ¬d OóëŸG óYƒŸG øY á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y ÒNCÉJ

المادة (٤٧) 
يتم تعديل النظام ا�ساسي للجمعية وفق ا�تي :
 hCG IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe á«eƒª©dG á«©ªé∏d ∂dòH ìGÎbEG Ëó≤J  - 1

0 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL øª°V ìÎ≤ŸG πjó©àdG ´ƒ°Vƒe êQój  - 2

0 ¬JGQÈeh ∂dòd á«YGódG ÜÉÑ°SC’G ¬H Éë°Vƒe á«eƒª©dG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G πÑb øe ¬«∏Y âjƒ°üàdGh ìGÎbE’G á°ûbÉæe ºàJ  - 3

0 ¬fCÉ°ûH QGôb QGó°UEGh

 QOÉ°üdG QGô≤dG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H ’EG GòaÉf ìÎ≤ŸG πjó©àdG íÑ°üj ’  - 4

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH √ô°ûf ºàj ºK øeh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ¬fCÉ°ûH

المادة(٤٨) 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة 

خدماتها وذلك وفق ا�تي :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ∂dòH QGôb Qhó°U - 1

 á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe  - 2

0 ´ôØdG íàØH

0 É¡H ´ôØdG íàa OGôj »àdG á≤£æŸG ‘ iôNCG ájÒN äÉ«©ªL OƒLh ΩóY - 3

¢ùeÉÿG π°üØdG

دمج الجمعية
المادة (٤٩) 

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا وذلك 
وفق ما يلي :

 á«©ª÷Gh á›GódG á«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G á≤aGƒe  - 1

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y á›óæŸG

0 ÉÑjô≤J IóMGh Éª¡aGógCGh Úà«©ª÷G äÉeóN á≤£æe ¿ƒµJ ¿CG - 2

المادة (٥٠) 
يتم الدمج ا�ختياري وفق ا�جراءات التالية :

 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG Éª¡æe Ö∏£H ¿Éà«©ª÷G Ωó≤àJ  - 1

: »JB’G ¬H ÉYƒØ°ûeh ¬JGQÈeh êÉeófE’G ‘ áÑZôdG ¬«a Éë°Vƒe

 á≤aGƒŸÉH Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb øe IQƒ°U  - CG

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y

 áæ°ùdG øY Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG øe IQƒ°U  - Ü

 ¥ƒ≤Mh äÉµ∏àªÃ π°üØe ∞°ûµH áHƒë°üe IÒNC’G á«dÉŸG

 á«©ª÷G á≤aGƒe Qhó°U ïjQÉJ ‘ Úà«©ª÷G øe πc äÉeGõàdEGh

0 êÉeófE’G ≈∏Y á«eƒª©dG

 √ô°ûf ºàj …QGRh QGôb ¬H Qó°üj èeódG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe óæY  - 2

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

المادة (٥١) 
 hCG iôNCG ‘ á«©ª÷G èeO á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh øe QGô≤H Rƒéj

 ô°ûæjh ∂dP áeÉ©dG áë∏°üŸG AÉ°†àbEG óæY É¡«a iôNCG á«©ªL êÉeófEG

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH QGô≤dG Gòg

المادة (٥٢)
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه ا�ثار التالية :
 ‘ ∂dòH Ò°TCÉàdGh á›óæŸG á«©ªé∏d ájQÉÑàYE’G á«°üî°ûdG ∫GhR  - 1

0 ájÒÿG äÉ«©ª÷G πé°S

 ∫hDƒJh á›óæŸG á«©ªé∏d É«fƒfÉb ÉØ∏N á›GódG á«©ª÷G QÉÑàYEG  - 2

 á«dÉŸG É¡àeP É¡«dEG π≤àæJ Éªc É¡JGOƒLƒe ™«ªL ∂dP ÖLƒÃ É¡«dEG

 áØ°üdG ÉgóMh É¡d ¿ƒµjh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

0 äÉeGõàdE’G ∂∏J ájOCÉJh ¥ƒ≤◊G √òg AÉØ«à°SEG ‘ á«eÉ¶ædG

 êÉeófEG øe É¡«∏Y CGôW ÉÃ á›GódG á«©ª÷G πé°S ‘ Ò°TCÉàdG  - 3

0 É¡«a iôNC’G á«©ª÷G

¢SOÉ°ùdG π°üØdG

حل الجمعية
المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من الجمعية 
العمومية وذلك وفق ا�تي :

. ∂dP ‘ ô¶æ∏d …OÉY ÒZ ´ÉªàL’ á«eƒª©dG á«©ª÷G »YóJ -1

. ¬«a ÉgQGôb Qó°üJ π◊G »∏Y É¡à≤aGƒe ádÉM ‘-2

. QGô≤dG Gòg øe IQƒ°üH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ójhõJ ºàj -3

المادة (٥٤)
 ô°ûæj π◊G ≈∏Y á≤aGƒŸÉH GQGôb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh Qó°üJ

 ô°üëH ΩÉ«≤∏d ÌcCG hCG ∞°üe Ú«©J øª°†àjh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe É¡d Ée AÉØ«à°SEGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡

 ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ôjô≤J Ëó≤J ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY ΩÉ“EG πÑb äÉeGõàdEG

0 á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG èFÉàæH á«YÉªàLE’G

المادة (٥٥)
 øe ÌcCG hCG á«©ªL ¤EG É¡∏M ” »àdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ áaÉc ∫hDƒJ

 áÑjô≤dG hCG É¡JÉeóN á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉ«©ª÷G

 QGôb ÉgOóëj »àdGh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód á∏é°ùŸGh É¡æe

0 π◊G

áªàJ .. áeôµŸG áµe á≤£æÃ ójR »æH óMCG õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh ¿EG

 IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ øe ¤hC’G IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH

. `g1410-6-25 ïjQÉàdGh (107) ºbôdG …P ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H

 ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG øe Iô°TÉ©dG IOÉŸG øe (ê) Iô≤ØdG ≈∏Y kAÉæHh

 QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëFÓd  ádó©ŸG

. `g1433-8-20 ïjQÉàdGh (82256) ºbôdG …P …QGRƒdG

. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch IOÉ©°S ¬°VôYÉe ≈∏Y kAÉæHh

»∏j Ée Qô≤j

 Ò°ùY á≤£æÃ (É«◊G …OGh õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL) π«é°ùJ : k’hCG

 áeÉ©dG IQGOE’ÉH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG πé°ùdÉH

. ¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG (669) ºbôH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ªé∏d

 ∫ÉjQ (50^000) ÉgQGó≤e á«°ù«°SCÉJ áfÉYEG á«©ª÷G íæ“ : kÉ«fÉK

.∫ÉjQ ∞dCG ¿ƒ°ùªN

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e QGô≤dG Gòg ô°ûæj : kÉãdÉK

. √É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj : kÉ©HGQ

 

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh 

Úª«ã©dG óªMCG øH ∞°Sƒj

`g1436-02-4 øe kGQÉÑàYG (669) ºbôH Ò°ùY á≤£æÃ É«◊G …OGƒH ájÒÿG ÈdG á«©ªL π«é°ùJ

∫hC’G π°üØdG

التأسيس وا�هداف
المادة (١)

 É«◊G …OGh õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ªL ¢ù«°SCÉJ ” ¬≤«aƒJh ˆG áÄ«°ûÃ

 ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW Ò°ùY á≤£æÃ

  `g1410-6-25 ïjQÉJh  (107) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGô≤H IQOÉ°üdG ádó©ŸG ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh

.ÉgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1433-8-20 ïjQÉJh (82256) ºbQ

المادة (٢)
 ôé¡dGh iô≤dGh É«◊G …OGh õcôe á«©ª÷G äÉeóN á≤£æe πª°ûJ

 ¬∏≤f øµÁh  É«◊G …OGh õcôe ‘ »°ù«FôdG Égõcôe ¿ƒµjh ¬d á©HÉàdG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡JÉeóN ¬≤£æe πNGO É¡d ´hôa íàa hCG

. ∂dP ≈∏Y á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒÃh

المادة (٣)
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها 
منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح 

المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي:
 Iô°SC’G ÚeCÉJ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh »ë°üdG ÖfÉ÷ÉH ΩÉªàg’G  -1

.êÓ©dGh AGhódÉH

.øµ°ùdG ÚeCÉJ ¤EG áLÉàëŸG Iô°SC’G IóYÉ°ùe -2

.É¡°ùØf ≈∏Y OÉªàYÓd ô°SC’G IóYÉ°ùŸ áéàæŸG ô°SC’G π«gCÉJ èeÉfôH ò«ØæJ -3

.á«æ«©dGh ájó≤ædG áLÉàëŸG ô°SCÓd IóYÉ°ùŸG Ëó≤J -4

 äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG ≈∏Y Ú°ùæ÷G øe ÜÉÑ°ûdG äGQób ôjƒ£Jh π«gCÉJ  -5

.πª©dG ¥ƒ°S ‘ •GôîfÓd á«aôM

ÊÉãdG π°üØdG

العضوية
المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

 hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ‘ áfGOEÉH ¬«∏Y Ωƒµ ÒZ ¿ƒµj ¿CG  - 4

0 √QÉÑàYEG ¬«dEG OQ ób øµj ⁄ Ée áfÉeC’G

.…ƒæ°ùdG ∑GÎ°TÓd ≈fOC’G ó◊G Oó°S ób ¿ƒµj ¿CG– 5

المادة (٥)
أنواع العضوية :

: πeÉY ƒ°†Y - CG

 É¡eÉ«b ó©H É¡H ≥ëàdG hCG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑QÉ°T …òdG ƒ°†©dG ƒgh

¬æe Ωó≤ŸG ájƒ°†©dG Ö∏£d IQGOE’G ¢ù∏› ∫ƒÑb ≈∏Y AÉæH

 ≥M ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµjh (AÉ°ùædG/∫ÉLôdG)≈∏Y Iô°UÉb ájƒ°†©dG √ògh

 í«°TôJh É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M

 ¬bÉëàdEG ïjQÉJ ≈∏Y ¬æ°S »°†e ó©H ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬°ùØf

. ≈fOCG óëc ∫ÉjQ  (  200 ) √QGó≤e É°†Ø Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh á«©ª÷ÉH

: Ö°ùàæe ƒ°†Y - Ü

 ∂dP πÑ≤jh á«©ª÷G ájƒ°†Y ¤EG ÜÉ°ùàfE’G Ö∏£j …òdG ƒ°†©dG ƒg

 GóY(4) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°ûdG ≥≤– ó©H IQGOE’G ¢ù∏›

 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµj ’h ø°ùdG •ô°T

 Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG ’h á«eƒª©dG

. ≈fOG óëc ∫ÉjQ  ( 100)  √QGó≤e É°†Ø

: ±ô°T ƒ°†Y - ê

 øe É¡d ¬eób Ée Ò¶f É¡àjƒ°†Y á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥«≤– ≈∏Y á«©ª÷G äóYÉ°S ájƒæ©e ΩCG âfÉc ájOÉe á∏«∏L äÉeóN

 á°ûbÉæeh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ¬dh É¡aGógCG

 ájƒ°†©d í«°TÎdG hCG âjƒ°üàdG ≥M ¬d ¿ƒµj ¿CG ¿hO É¡«a ìô£j Ée

0 IQGOE’G ¢ù∏›

: …ôîa ƒ°†Y - O

 ¢ù∏éÃ ájôîØdG ájƒ°†©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥M ¬d ¢ù«d øµdh ¬JÉYÉªàLEG ‘ á°ûbÉæŸG ≥M ¬d ¿ƒµjh IQGOE’G

0 OÉ≤©f’G áë°U √Qƒ°†ëH âÑãj ’h âjƒ°üàdG

 á≤aGƒe ó©H ájƒ°†©∏d iôNG ´GƒfG çGóëà°SG á«©ªé∏d Rƒéjh

 á«eƒ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡≤M øe ¿ƒµj ¿G ¿hO ,IQGRƒdG

.IQGO’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG hG

المادة (٦)
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت ا�تية :
0 IÉaƒdG    - CG

0 »HÉàc Ö∏£H á«©ª÷G øe ÜÉë°ùfE’G  - Ü

(4) IOÉŸÉH IOQGƒdG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - ê

 ΩCG ájOÉe âfÉc AGƒ°S áª«°ùL GQGô°VCG á«©ª÷ÉH óªY øY ≥◊CG GPEG     - O

0 IQGOE’G ¢ù∏éŸ ∂dP ôjó≤J Oƒ©jh ájƒæ©e

 áæ°ùdG ájGóH øe ( ô¡°TCG ¬à°S )  IóŸ ∑GÎ°TE’G ójó°ùJ øY ôNCÉJ GPEG  - `g

 Éª«ah . É¡jód ¿hóŸG ¬fGƒæY ≈∏Y ÜÉ£îH √QÉ£NEG ó©H á«©ªé∏d á«dÉŸG

0 IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ¿Gó≤ØH Qó°üj(Ü , CG)ÚàdÉ◊G GóY

المادة (٧)
 ∑GÎ°TE’G √ójó°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH Égó≤a øŸ ájƒ°†©dG IOÉYEG IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéj

.á«©ªé∏d ¬eÉª°†fG ïjQÉJ øe ¬«∏Y ≥ëà°ùŸG ≠∏ÑŸG ¬FGOCG ádÉM ‘ …ƒæ°ùdG

 ¬©aO ” Ée OGOÎ°SEG ¬àjƒ°†Y ó≤a øŸ hCG ¬àKQƒd hCG ƒ°†©∏d Rƒéj ’h 

 Éæ«Y ΩCG Gó≤f ∂dP ¿Éc AGƒ°S äÉÑg hCG äÉYÈJ hCG äÉcGÎ°TEG øe á«©ªé∏d

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡eh

المادة (٨)
 á«©ª÷G ô≤e ‘ ´ÓWE’G Ú∏eÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πµd ≥ëj

 IQGOE’G ¢ù∏›h, á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉ°ù∏L ô°VÉëÃ á°UÉÿG äÓé°ùdG ≈∏Y

 ¢ù∏› øe ¢†jƒØàH á«©ª÷G ôjóe øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∂dòch , Éª¡JQGôbh

 ô≤e ‘ - É¡JÉ≤aôeh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y ´ÓWE’G ¬d ≥ëj Éªc  IQGOE’G

0 ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈∏Y É¡°VôY πÑbh - á«©ª÷G

المادة (٩)
على عضو الجمعية ما يلي :

 ™«ªéH ΩÉ«≤dGh á«©ª÷ÉH ¬àjƒ°†Y ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàdE’G ™«ªéH AÉaƒdG  - CG

0 á«©ªé∏d á«∏NGódG íFGƒ∏dGh ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉÑLGƒdG

0 IQGOE’G ¢ù∏› äGQGô≤Hh á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGô≤H ó«≤àdG  - Ü

0 É¡jód ¿hóŸG ¬fGƒæY ≈∏Y äÓjó©J øe CGô£j ÉÃ - áHÉàc - á«©ª÷G ÆÓHEG  - ê

ådÉãdG π°üØdG

التنظيم ا�داري
المادة (١٠) 

تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› - 2

 Oóëjh IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G É¡∏µ°ûJ »àdG ¿Éé∏dG   - 3

0 É¡∏«µ°ûàH QOÉ°üdG QGô≤dG ÉgÉª°ùeh áæ÷ πc ¢UÉ°üàNEG

المادة (١١) 
الجمعية العمومية :

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G GóY Éª«a á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿ƒµàJ  - 1

 á«©ª÷G πÑb º¡JÉeGõàdEÉH GƒahCG øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G áaÉc øe

0 πbC’G ≈∏Y áæ°S º¡àjƒ°†Y ≈∏Y â°†eh

 Égó≤©J ¿CG Rƒéjh á«©ª÷G ô≤e ‘ É¡JÉYÉªàLEG á«eƒª©dG á«©ª÷G ó≤©J  - 2

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ôNBG ¿Éµe ‘

المادة (١٢)
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى 

ما يلي :
 ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK RhÉéàJ ’ Ióe ‘ áæ°S πc Iôe ó≤©Jh ájOÉY  - CG

: á«JB’G QƒeC’G ‘ ô¶æ∏d á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J  - 1

0 ¬à°ûbÉæeh

0 äóLh ¿EG á«©ª÷G ≈∏Y É¡JÉ¶MÓeh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ôjô≤J  - 2

 ≈∏Y ≥jó°üàdGh á«©ªé∏d ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ôjô≤J á°ûbÉæe  - 3

 áªK øµj ⁄ GPEG á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG QGôbEGh É¡H πîJ äÉ°VGÎYEG

0 Iójó÷G

 IQGOE’G ¢ù∏› ¬MÎ≤j …òdG πª©d G èeÉfôH πjó©J hCG QGôbEGh åëH  - 4

0 ¬fCÉ°ûH √GôJ Ée PÉîJEGh áeOÉ≤dG áæ°ù∏d

0 ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóe ¿ƒµJ iôNCG ™«°VGƒe ájCG - 5

: á«JB’G ä’É◊G ióMEG ‘ ô¶æ∏d áLÉ◊G óæY ó≤©Jh ájOÉY ÒZ - Ü

0 ájQGOE’G hCG á«dÉŸG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ÜGô£°VEG - 1

0 É¡d ´hôa íàa hCG »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f πjó©J - 2

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ájQÉ≤©dG É¡JÉµ∏à‡ ¢†©H ‘ ±ô°üàdG  - 3

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G

0 É¡«a iôNCG êÉeófEG hCG iôNCG á«©ªL ‘ É¡›O hCG á«©ª÷G πM - 4

0 º¡àjƒ°†Y AÉ¡fEG hCG ójóŒ hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfEG - 5

0 ¬J’É› ìGÎbEGh á«©ª÷G ∫GƒeCG QÉªãà°SEG CGóÑe á°SGQO - 6

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ áFQÉW QƒeCG ájCG  - 7

 hCG IQGOE’G ¢ù∏› øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH äÉYÉªàLE’G √òg ó≤Y ºàjh 

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H πbC’G ≈∏Y Ú∏eÉ©dG É¡FÉ°†YCG ô°ûY øe

0 ∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG á«YÉªàLE’G

المادة (١٣)
 øe á«£N IƒYO ≈∏Y AÉæH ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ó≤©J

 É¡ãëH OGôŸG ™«°VGƒŸGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y á∏ªà°ûe IQGOE’G ¢ù∏›

0 √OÉ≤©fEG áYÉ°Sh ¬îjQÉJh ´ÉªàLE’G ¿Éµeh

 - øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ - á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh

 ¤EG - ¬dÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæe øe AÉ¡àfE’G ó©H - …OÉ©dG ´ÉªàLE’G πjƒ–

»àdG OƒæÑdG øe ÌcCG hCG óæH á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG

0 IQGRƒdG á≤aGƒÃ ∂dP ºàj ¿CG á£jô°T ∂dP »Yóà°ùJ

المادة (١٤)
 GPG Éë«ë°U …OÉ©dG ÒZh …OÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Èà©j

 Qƒ°†◊G º¡d ≥ëj øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G ∞°üf øe ÌcCG √ô°†M

 ∫ÉªàcG ¿hO OÉ≤©fÓd OóëŸG âbƒdG AÉ°†≤fG ≈∏Y áYÉ°S â°†e GPGh

 AÉ°†YC’G øe %25 øY π≤j ’ ÉÃ ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj »eÉ¶ædG ÜÉ°üædG

 øY π≤J ’ IóŸ ´ÉªàL’G πLDƒj , ÜÉ°üædG Gòg πªàµj ⁄ GPGh , Ú∏eÉ©dG

 ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj ádÉ◊G √òg ‘h ô¡°T øY ójõJ ’h Éeƒj ô°ûY á°ùªN

 Qƒ°†M Ú©àj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h , Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G øe ô°†ëj øÃ

. äÉYÉªàL’G √ò¡d IQGRƒdG Ühóæe

المادة (١٥)
 Rƒéjh , É«°üî°T AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤©j

 ´ÉªàLE’G Qƒ°†◊ áHÉàc AÉ°†YC’G A’Dƒg øe √ÒZ ¢†jƒØJ º¡æe …C’

 ¢†jƒØàdG Rƒéj ’h , IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¢VƒØŸG ¿ƒµj ’CG ≈∏Y

0 óMGh ƒ°†Y øe ÌcC’

المادة (١٦)
 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG á°SÉFQ ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤ƒàj

 AÉ°†YC’G ÚH øe ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG ºàj Éª¡HÉ«Z ádÉM ‘h á«eƒª©dG

0 ´ÉªàLEÓd øjô°VÉ◊G

المادة (١٧)
 á«Ñ∏ZCÉH ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ

 ÜÉîàfEG GóY Éª«a - âjƒ°üàdG ºàjh øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG äGƒ°UCG

 π©L á«Ñ∏ZC’G ∂∏àd Rƒéjh ,…ójC’G ™aôH- IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

0 Éjô°S âjƒ°üàdG

المادة (١٨)
 á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TEÓd øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G ÚH øe øjƒ°†Y QÉ«àNEG ºàj

12503 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGôb

á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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 É¡MôW ” »àdG äÉYƒ°VƒŸGh ´ÉªàLE’G ™FÉbh øjhóJ ºàjh âjƒ°üàdG

 QGôb πc ÉgRÉM »àdG äGƒ°UC’G OóYh É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬«a

0 ¢UÉN πé°S ‘

المادة (١٩) 
مجلس االدارة:

 º¡ÑîàæJ (á©Ñ°S) øe ¿ƒµàj IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe á«©ª÷G QGóJ  - 1

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh â≤aGh øjòdG) É¡FÉ°†YCG ÚH øe á«eƒª©dG á«©ª÷G

 Qƒ°†ëHh …ô°ùdG ´GÎbE’G á≤jô£H (º¡ë«°TôJ »∏Y á«YÉªàL’G

 ¿CG ÖîàæŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Yh  IQGRƒdG øe Ühóæe

 πLCG øe Iô°TÉÑe á©«ª÷G ´ÉªàLEG AÉ¡àfEG ó©H º¡d ÉYÉªàLEG Ghó≤©j

0 ¥hóæ°üdG ÚeCGh ¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG

 IOÉYEG á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh (4) IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y Ióe  - 2

.¬àjƒ°†Y Ióe â¡àfG …òdG ƒ°†©dG ÜÉîàfG

المادة (٢٠)
 √DhÉ°†YCG ¬«∏Y ≈°VÉ≤àj ’ »Yƒ£J πªY á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ‘ ájƒ°†©dG

 .ôLCÉH á«©ª÷G iód πª©dGh ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h GôLCG

 ∫É≤àfE’G ∞jQÉ°üe OGOÎ°SEG ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH IQGOC’G ¢ù∏› ƒ°†©dh

0 ¢ù∏éŸG É¡H ¬Ø∏c áª¡e ò«ØæJ AÉæKCG âaô°U »àdG ∞jQÉ°üŸG øe ÉgÒZh

المادة (٢١)
 »àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉÃ á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG IQGOE’G ¢ù∏› ¤ƒàj

 ¬«∏Y ¢üæJ Ée OhóM ‘h ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IOóëŸGh É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG

 äGQGô≤dGh ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’

 ¢ù∏› Égô°TÉÑj »àdG ∫ÉªYC’G ºgCG ¢üî∏àJh ÉªgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üd G

: á«dÉàdG QƒeC’G ‘ IQGOE’G

0 á«©ª÷G ájƒ°†©d ΩÉª°†fE’G äÉÑ∏W ‘ âÑdG - 1

0 á«©ª÷G ∫GƒeCG É¡«a ´OƒJ »àdG ∑ƒæÑdG ójó– - 2

 É≤ah É¡æe ádƒ≤æŸG ‘ ±ô°üàdGh É¡dGƒeCGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ IQGOEG  - 3

0 ∂dP ‘ á©ÑàŸG ∫ƒ°UCÓd

0 áàbDƒŸG hCG áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ - 4

 äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe á«©ªé∏d Ée AÉØ«à°SEG  - 5

0 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEGh

 áaÉch á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb á©HÉàeh ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G  - 6

0 ¢UÉ°üàNE’G äÉ¡L øe IOQGƒdG äÉª«∏©àdG

0 á«©ªé∏d Ωó≤J »àdG äÉfÉYE’Gh äÉÑ¡dGh íæŸG ¢†aQ hCG ∫ƒÑb - 7

0 OÉ≤©fEÓd á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO - 8

 ≈∏Y ±Gô°TE’Gh á«©ª÷G ∫ÉªYCGh äÉWÉ°ûfh èeGôHh §£N OGóYEG  - 9

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEGh , É¡à©HÉàeh Égò«ØæJ

0 É¡JGõéæeh

 á«©ªé∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQO  - 10

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh É¡æY ôjô≤J OGóYEGh

 á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ìGÎbEG  - 11

0 á«eƒª©dG

 á«©ª÷G ÚH çó– ¿CG øµÁ »àdG äÉaÓÿG πM ≈∏Y πª©dG  - 12

 QƒeCÉH ≥∏©àj Éª«a - º¡°ùØfCG AÉ°†YC’G ÚH hCG É¡FÉ°†YCGh

 ¿hO ádƒ∏«◊G hCG É¡FÉ¡fE’ ÒHGóàdG áaÉc PÉîJEGh-á«©ª÷G

0 É¡Yƒbh

 øe á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©dG ¿ƒÄ°ûH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G áaÉµH ΩÉ«≤dG  - 13

0 ∂dP ¤EG Éeh ÖjOCÉJh π°üah Üófh π≤fh Ú«©J

 Ò°S º¶æJ »àdG á«ª«¶æàdGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG íFGƒ∏dG OGóYEG  - 14

0 ÉgOÉªàYE’ á«eƒª©dG á«©ªé∏d É¡Áó≤Jh á«©ª÷G πNGO πª©dG

 ¢ù∏éŸ ô°S ÚeCG) ΩÉY ÚeCGh á«©ªé∏d …ò«ØæJ ôjóe Ú«©J  - 15

0 ∂dòd êÉ«àME’G óæY (IQGOE’G

المادة (٢٢)
 √òg OóY π≤j ’ ¿CG ≈∏Y áª¶àæe ájQhO äÉYÉªàLEG IQGOE’G ¢ù∏› ó≤©j

 0 Éjô¡°T óMGh ´ÉªàLEG øY äÉYÉªàLE’G

 ÖLƒà°ùJ »àdG ä’É◊G ‘ ájOÉY ÒZ äÉYÉªàLEG ó≤Y ¢ù∏éª∏d Rƒéjh

: »∏j Ée É¡æ«H øe »àdGh ∂dP

 ÜÉ°üædG ¬©e ≥≤ëàj ’ πµ°ûH ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG OóY ¢VÉØîfEG  - 1

0 äÉYÉªàLE’G ó≤©d ΩRÓdG »eÉ¶ædG

 ´ÉªàLG ó≤Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ( ∞°üædG)øY π≤j ’ Ée Ö∏W  - 2

.ÖÑ°ùe …OÉY ÒZ

 ¢ù∏éŸG øe ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG hCG á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh Ö∏W  - 3

0 ∂dP »Yóà°ùJ QƒeCG á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG ó≤Y

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ QƒeCG ájCG - 4

المادة (٢٣)
 ’h , ¬FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG Qƒ°†ëH Éë«ë°U IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLEG ¿ƒµj

 á«Ñ∏ZCÉH äGQGô≤dG Qó°üJh , ôNBG ƒ°†Y øY ƒ°†Y ¢†jƒØJ ¬«a Rƒéj

0 ÉëLôe ¢ù«FôdG äƒ°U ¿ƒµj …hÉ°ùàdG ádÉM ‘h øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG

المادة (٢٤)
يفقد عضو مجلس ا�دارة عضويته في 

المجلس في إحدى الحاال ت التالية :
 (4 ) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - 1

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG ¿Gó≤a ÜÉÑ°SCG øe ÖÑ°S ¬jód ôaƒJ GPEG  - 2

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe (6 ) IOÉŸÉH

0 á«dÉààe äÉ°ù∏L çÓK Qƒ°†M øY ∫ƒÑ≤e QòY ¿hóH Ö«¨J GPEG - 3

 Qó°üjh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬∏ªY á°SQÉ‡ ≈∏Y QOÉb ÒZ íÑ°UCG GPEG  - 4

 øe GòaÉf QGô≤dG Gòg ¿ƒµjh IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ó≤ØH

 á°ùªN ∫ÓN á«©ª÷G ¤EG ¬æe º∏¶àj ¿CG ƒ°†©∏dh , √Qhó°U ïjQÉJ

 ´ÉªàLEG ∫hCG ‘ º∏¶àdG òg ô¶æjh ¬H ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe Éeƒj ô°ûY

0 á«eƒª©dG á«©ªé∏d

المادة (٢٥)
 ƒ°†©dG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬àjƒ°†Y ó≤a …òdG ƒ°†©dG π πëj

 ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÜÉîàfEG ‘ äGƒ°UC’G ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G »WÉ«àME’G

 π¨°û«a ¥hóæ°üdG ÚeCG hCG ¬ÑFÉf hCG ¢ù«Fô∏d ôZÉ°ûdG Ö°üæŸG ¿Éc GPEÉa

 ºgOóY ∫ÉªàcEG ó©H ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ÜÉîàfE’ÉH Ö°üæŸG Gòg

 Ö°UÉæŸG π¨°ûd »Øµj Ée Ú«WÉ«àME’G AÉ°†YC’G ‘ ôaƒàj ⁄ GPEG ¬fCG ≈∏Y

 A…QÉW ´ÉªàLE’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈Yóàa , ¢ù∏éŸÉH IôZÉ°ûdG

0 ∂dP á÷É©Ÿ

المادة (٢٦)
مع مراعاة ما نصت عليها المادة(٤) من هذا النظام 

يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما يلي:
0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 1

0 á«©ª÷G ô≤e ¿Éµe ‘ Éª«≤e ¿ƒµj ¿CG - 2

المادة (٢٧)
يتمتع عضو مجلس ا�دارة بكافة حقوق العضوية 

بالجمعية وعلى ا�خص ما يلي :
 PÉîJEGh ¬JÉ°ûbÉæe ‘ ácQÉ°ûŸGh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M  - 1

0 ¬JGQGôb

 á«eƒª©dG á«©ª÷G hCG ¢ù∏éŸG É¡∏µ°ûj »àdG ¿Éé∏dG á°SÉFQ  - 2

0 É¡àjƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸGh

المادة (٢٨)
يلتزم عضو مجلس ا�دارة بجميع ا�لتزامات 

المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها 
ما يلي :

0 º¶àæeh ºFGO πµ°ûH ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≈∏Y ¢Uô◊G - 1

 á«©ª÷G IQGOEG ø°ù◊ ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG  - 2

0 É¡aGógCG ≥«≤–h

 É¡à©HÉàeh á«©ª÷G äÉYhô°ûeh èeGôHh §£N OGóYEG ‘ áªgÉ°ùŸG  - 3

0 Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh

 øe IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY Qó°üj ÉÃ ó«≤àdG  - 4

0 äÉª«∏©J hCG äGQGôb

 Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ°UÉ°üàNE’Gh äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dG  - 5

 GPEG , ¥hóæ°üdG ÚeCGh , ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FôH á°UÉÿGh ΩÉ¶ædG

0 Ö°UÉæŸG √òg øe ÉjCG ƒ°†©dG ¤ƒJ

 AÉ≤d á«dÉe äGRÉ«àeEG hCG äBÉaÉµe hCG ÖJGhQ ájCÉH áÑdÉ£ŸG ΩóY  - 6

0 ¢ù∏éŸÉH ¬àjƒ°†Y

0 É¡FÉ°ûaEG ΩóYh á«©ª÷G QGô°SCG ≈∏Y á¶aÉëŸG - 7

المادة (٢٩)
يتمتع رئيس مجلس ا�دارة بالصالحيات التالية :

 0 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG á°SÉFQ - 1

 ™aôJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«©ª÷G π«ã“  - 2

0 á«©ª÷G ≈∏Y hCG øe

 ÒZ hCG Oƒ≤Y hCG äGQGôb øe á«©ª÷G øY Qó°üj Ée ≈∏Y ™«bƒàdG  - 3

.É¡«∏Y ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H ∂dP

 Éª«a ±ô°üàdGh É¡eÓà°SEÉH ΩÉ«≤dGh á«©ªé∏d IOQGƒdG äÉÑJÉµŸG »≤∏J  - 4

0 ¢ù∏éŸG ≈∏Y »bÉÑdG ¢VôYh ¬JÉ«MÓ°U øª°V πNój

0 ¬JGQGôb ò«ØæJ á©HÉàeh ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG ∫ÉªYCG ∫hóL QGôbEG - 5

 ™e ±ô°üdG äGóæà°ùeh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh äÉµ«°ûdG ≈∏Y ™«bƒàdG  - 6

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG

0 É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y É¡àfhÉ©eh á«©ª÷G IóYÉ°ùŸ IƒYódG ¬«LƒJ - 7

المادة (٣٠)
 ádÉ◊G √òg ‘ ÖFÉæ∏d ¿ƒµJh ¬HÉ«Z ádÉM ‘ ¬eÉ≤e ¢ù«FôdG ÖFÉf Ωƒ≤j

 .¢ù«FôdG äÉ«MÓ°U áaÉc

المادة (٣١)
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن جميع 

شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه 
المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس 

ا�دارة وفق تعليمات وزارة الشئون ا�جتماعية 
ويختص با�تي :

 á«ª°SQ ¢†Ñb äGóæ°S ÖLƒÃ á«©ªé∏d IOQGƒdG ≠dÉÑŸG ΩÓà°SEG  - 1

 ∂dòH ÚØ∏µŸG ¢UÉî°TC’G øeh ¬æe á©bƒeh á«©ª÷G ºàîH áeƒà

0 ¢ù∏éŸG πÑb øe

 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG iód É¡ª«∏°ùJ Qƒa ∫GƒeC’G ∂∏J ´GójEG  - 2

0 á«©ª÷G

 äGóæ°S ∂dòch á«dÉŸG äÓé°ùdG áaÉc ≈∏Y Ú°üàîŸG ™e ™«bƒàdG  - 3

 πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG øe hCG á«©ª÷G ¥hóæ°U øe ºàJ »àdG ±ô°üdG

0 ¬©e

 ±ô°üdG äGóæ°Sh ¢†Ñ≤dG äGóæ°ùH á«©ª÷G ô≤Ã ¬jód ®ÉØàME’G  - 4

0 á«dÉe áª«b É¡d »àdG ¥GQhC’G áaÉch äÉµ«°ûdG ôJÉaOh

 äGóæà°ùŸÉH ®ÉØàME’G ™e É¡aô°U Qô≤J »àdG ≠dÉÑŸG ™«ªL ±ô°U  - 5

0 ∂dP ≈∏Y ádGódG

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«Ÿ G ´hô°ûe ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸG  - 6

0 áeOÉ≤dG

 ÉŸ É≤ah á«dÉŸG äÓeÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ò«ØæJ  - 7

0 á«fGõ«ŸG ‘ óªà©e ƒg

 ÒZ ¬°UÉ°üàNG ‘ πNóJ ∫ÉªYG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£jÉe ¬aÉµH ΩÉ«≤dG  - 8

.¬fÉ«H ∞∏°S Ée

المادة (٣٢)
 لمجلس ا�دارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر 

للمجلس) يختص با�تي :
 É¡Ø«æ°üJh É¡∏«é°ùJh á«©ªé∏d OôJ »àdG äÓ°SGôŸG áaÉc ΩÓà°SEG  - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y É¡°VôYh

0 É¡Ñ«JôJh É¡JÓé°Sh á«©ª÷G äÓeÉ©e ≈∏Y á¶aÉëŸG - 2

 á«©ª÷G øY Qó°üj Ée πch äÉHÉ£ÿGh ôjQÉ≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 3

0 äÉÑJÉµe øe

0 á«eƒª©dG á«©ª÷Gh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLE’ Ò°†ëàdG - 4

 ™«bƒà∏d É¡°VôYh É¡«∏Y ™«bƒàdGh äÉYÉªàLE’G ô°VÉ π«é°ùJ  - 5

0 ∂dòH Ú°üàîŸG πÑb øe É¡«∏Y

 ∂∏J É¡H ≥∏©àJ »àdG äÉ¡÷G áaÉc ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ≠«∏ÑJ  - 6

0 äGQGô≤dG

 á«©ª÷G ΩÉàNCGh Oƒ≤©dGh äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG áaÉµH ®ÉØàME’G  - 7

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G ô≤e ‘ Égƒëfh

0 ∂dP ¬æe Ö∏W GPEG IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 8

 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ ∫ÉªYCG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£j Ée πµH ΩÉ«≤dG  - 9

0 Ωó≤J Ée ±ÓN

المادة(٣٣)
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه قرار 

من مجلس ا�دارة يحدد صالحياته ومسئولياته 
وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط في من يعين 

مديرا للجمعية ما يلي :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

0 á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOE’ ÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG - 4

0 πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤∏d ÓgDƒe ¿ƒµj ¿CG - 5

المادة(٣٤)
 ÆôØàe ôjóe Ú«©J øe ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ á«©ª÷G øµªàJ ⁄ GPEG

 ‘h , πª©dG Gòg ¤ƒà«d ¬FÉ°†YCG óMCG ∞«∏µJ IQGOE’G ¢ù∏éª∏a É¡dÉªYC’

 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ‘ ¬≤M ∞∏µŸG ƒ°†©dGó≤Øj ’ ádÉ◊G √òg

0 ¬JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¬«a á°ûbÉæŸGh

المادة(٣٥)
يكون مدير الجمعية مسئوال شخصيا وفقا 

�حكام هذا النظام أمام مجلس ا�دارة 
ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من 

يقوم مقامه وتحدد صالحياته ومسئولياته في 
ا�مور التالية :

 áë∏°üŸG É¡d ≥≤ëj …òdG ¬LƒdG ≈∏Y á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG  - 1

0 ádƒ≤æŸG ÒZh ádƒ≤æŸG É¡dGƒeCG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 º¡∏°üah º¡à«bôJ ìGÎbEGh á«©ª÷G »ØXƒe ∫ÉªYCG º«¶æJh IQGOEG  - 2

áªàJ .. Ò°ùY á≤£æÃ É«◊G …OGh õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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0 º¡JGRÉLCGh º¡JGhÓYh

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ »àdG äGóæà°ùŸG ≈∏Y ™«bƒàdG - 3

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ¢VƒØŸG ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG - 4

0 ∂dP ¬æe Ö∏W Ée ≈àe IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 5

 É¡à°ûbÉæeh á«©ª÷G ∫ÉªYCG Ò°S á«Ø«c øY ájQhódG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J  - 6

0 ¢ù∏éŸG ™e

 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ  - 7

0 Éª¡æY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG hCG

 É¡›GôHh á«©ª÷G á£°ûfCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 8

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG É¡à«fGõ«eh

 áªgÉ°ùeh Oƒ¡L øe IOÉØà°SEÓd á«©ª÷ÉH ájƒ°†©dG á«ªæàd »©°ùdG  - 9

0 AÉ°†YC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ∞∏µj iôNCG ∫ÉªYCG ájCÉH ΩÉ«≤dG - 10

المادة(٣٦)
 ¿ƒµjh , IQGO’G ¢ù∏› áHÉbQ â– ¬dÉªYCG á«©ª÷G ôjóe …ODƒj

0 ∂dP QÈj Ée ΩÉ«b óæY ¬àeóN AÉ¡fEG hCG πª©dG øY ¬Øbh ¢ù∏éª∏d

المادة(٣٧)
يقوم مجلس ا�دارة بتعيين محاسب للجمعية 

يكون مسئوال عن ا�عمال التالية :
0 πª©dG á©«ÑW É¡Ñ∏£àJ »àdG á«HÉ°ù◊G äGóæà°ùŸGh ôJÉaódG ∂°ùe - 1

 Iôe ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùMh á«©ª÷G äÉHÉ°ù◊ á©LGôe ¿Gõ«e OGóYEG  - 2

0 ∂dP ¬æe Ö∏£j ÉeóæY  hCG ô¡°TCG áKÓK πc πbC’G ≈∏Y

0 ¬«a º¡JÉcGÎ°TEG ójó°ùJ ó«bh AÉ°†YC’G πé°S ∂°ùe - 3

 É¡°VôYh á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ á«©ª÷G äÉHÉ°ùM Ò°†–  - 4

 á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG êGôîà°SEGh É¡≤«bóàd ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ≈∏Y

0 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh

 ¢ù∏› äÉª«∏©J ≥ah á«©ªé∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe OGóYEG  - 5

0 IQGOE’G

 ô≤e ‘ á«Ñ°SÉëŸG á«©ª÷G äGóæà°ùeh äÓé°Sh ôJÉaO ™«ªL ßØM  - 6

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ iôNCG ∫ÉªYCG øe ¬«dEG óæ°ùj ÉÃ ΩÉ«≤dG - 7

المادة(٣٨)
اللجان الفرعية :

 ≈∏Y óYÉ°ùJ á«Yôa ÉfÉ÷ IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G πµ°ûJ

 áKÓK øY áæ÷ AÉ°†YCG π≤j ’ ¿CG ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤–h á«©ª÷G IQGOEG

 ¢SCGôj ¿CG ¬d Rƒéj …òdG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d É¡à°SÉFQ ¿ƒµJh AÉ°†YCG

  á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ¿Éé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y áæ÷ øe ÌcCG

 á≤jôWh É¡JÉ°UÉ°üàNEGh É¡JÉ«ª°ùeh ¿Éé∏dG ∂∏J OóY ójó– ºàjh

0 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡∏«µ°ûJ

™HGôdG π°üØdG

التنظيم المالي
المادة(٣٩)

 تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG - CG

0 äGƒcõdGh , äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG - Ü

0 ‹ÉŸG óFÉ©dG äGP á£°ûfC’G äGOGôjEG - ê

0 á«eƒµ◊G äÉfÉYE’G - O

0 ±ÉbhC’Gh ÉjÉ°UƒdG - `g

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ QÉªãà°SEG äGóFÉY - h

المادة(٤٠) 
 äÉYÈàdG ∫ƒÑb hCG Ö∏W øY ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH á«©ª÷G ™æà“

 äÉYÈàdG ™ªL áëF’ ΩÉµMCG IÉYGôÃ Ωõà∏Jh á«LQÉÿG äÉÑ¡dG hCG

‘ 547 ºbQ AGQRƒ``dG ¢ù∏› QGô``≤H IQOÉ`°üdG ájÒ`ÿG √ƒ`Lƒ∏d

.É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1396 -3 - 30

المادة(٤١) 
 »¡àæJh CGóÑJ Éjôég Gô¡°T ô°ûY ≈æKEÉH á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG Oó–

 ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∂dP øe »æãà°ùJh ΩÉY πc IQGRƒdG √Oó– ÉŸ É≤ah

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ïjQÉJ øe CGóÑJ å«M á«©ªé∏d

0 √ÓYCGÉ¡«dEG QÉ°ûŸG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG óYƒe ∫ƒ∏ëH »¡àæJh

المادة(٤٢) 
 á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH øe GQÉÑàYEG ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S Ióªà©ŸG á«fGõ«ŸG Èà©J

 óYƒŸG  Gòg ∫ƒ∏M ≈àM ÉgOÉªàYEG ôNCÉJ ádÉM ‘h ( 41 ) IOÉŸÉH IOóëŸG

 Ωô°üæŸG ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©dG á«fGõ«e ä’ó©e ¢ùØæH É¡æe ±ô°üdG ºàj

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG OÉªàYEG Ú◊

المادة(٤٣) 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

0 IQGOE’G ¢ù∏› øe ±ô°üdÉH QGôb Qhó°U - CG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πc πÑb øe ∂«°ûdG hCG ±ô°üdG ¿PEG ™«bƒJ  - Ü

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG ™e ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G

 á«°üî°ûdG ¬àbÉ£H ºbQh ¬fGƒæYh É«YÉHQ ó«Øà°ùŸG º°SEG ôcòj ¿CG  - ê

0 äGóYÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG πé°ùdG ‘ ∂dP ¿hójh ÉgQhó°U ¿Éµeh

0 øµeCG Ée äÉµ«°ûdÉH πeÉ©àdG ¿ƒµj ¿CG - O

 (5000) ÉgQGó≤e áªFGO ájó≤f áØ∏°S ójó– IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh

 áFQÉ£dGh ájÌædG äÉahô°üŸG á¡LGƒŸ ¥hóæ°üdG ÚeC’ ±ô°üJ ∫ÉjQ

 ájÉ¡f πÑb É¡àjƒ°ùJ ºàJ ¿G ≈∏Y ,É¡æe ±ô°üæŸG øY Éjô¡°T ¢Vƒ©jh

.á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

المادة(٤٤) 
 øe ™bƒj …QhO á©LGôe ¿Gõ«eh É«dÉe Gôjô≤J  ¥hóæ°üdG  ÚeCG ó©j

 ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©jh É¡Ñ°SÉh á«©ª÷G ôjóe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬∏Ñb

  äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG IQGOE’G OhõJh,ô¡°TCG áKÓK πc Iôe IQGOE’G

0 ¬æe áî°ùæH  ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh

المادة(٤٥) 
 É¡LÉà– »àdG á«Ñ°SÉëŸGh ájQGOE’G ôJÉaódGh äÓé°ùdG á«©ª÷G ∂°ù“

 ô≤e ‘ É¡H ßØà–h á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉª«∏©J ™e ≥Øàj ÉÃh

0 É¡«∏Y ´ÓWE’G øe IQGRƒdG »ØXƒe øµ“h É¡JQGOEG

: »∏j Ée É¡æeh ájQGOE’G äÓé°ùdG - CG

ájƒ°†©dG πé°S -

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°ù∏L ô°VÉ πé°S - 

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ô°VÉ πé°S -

0 IQGRƒdG »ØXƒŸ á«fGó«ŸG äGQÉjõdG πé°S -

0 á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©∏d πé°S -

. á«©ª÷G äÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG øe ´ƒf πµd πé°S -

: »∏j Ée É¡æeh á«Ñ°SÉëŸG äÓé°ùdG - Ü

0 áeÉ©dG á«eƒ«dG ÎaO -

0 á«dÉŸG á«©ª÷G äÓeÉ©e π«°üØàH ¢UÉÿGh óYÉ°ùŸG PÉà°SC’G ôJÉaO -

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG É¡JGOƒLƒeh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ πé°S -

0 ¢†Ñ≤dG äGóæ°S -

0 ±ô°üdG äGóæ°S -

0 ó«≤dG äGóæ°S -

0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG πé°S -

. É¡eGóîà°SEG áeAÓe IQGOE’G ¢ù∏› iôj iôNCG äÓé°S …CG -

 ≥ah ∫hCÉH ’hCG äGóæ°ùdGh äÓé°ùdG ∂∏J ‘ ó«≤dGh π«é°ùàdG ºàjh

0 ∂dòd áª¶æŸG äÉª«∏©àdG

المادة (٤٦) 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق ا�تي:
 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ó©j  - 1

 ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏éŸ É¡eó≤jh á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«©ªé∏d

0 áæ°ùdG ∂∏J AÉ¡àfEG øe øjô¡°T

 ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQóH IQGOE’G ¢ù∏› Ωƒ≤j  - 2

 ºK øeh ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûeh »eÉàÿG

 ÚeCGh ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑb øe É¡æe πc ≈∏Y ™«bƒàdG

(¢ù∏éŸG ô°S ÚeCG) ΩÉ©dG ÚeC’Gh á«©ª÷G Ö°SÉh ¥hóæ°üdG

 ´hô°ûe Gòch , »eÉàÿG Ö°SÉ◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢Vô©J  - 3

 πÑb øe á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh OhõJ ºK øeh É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d IQGOE’G ¢ù∏›

0 É¡æe πc øe áî°ùæH á«YÉªàLE’G

  »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢VôY IQGOE’G ¢ù∏éŸ  - 4

 IQGRh ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe Gòch

 âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y πÑb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG

 ¿CG ≈∏Y äÉ¶MÓe øe IQGRƒdG ¬jóÑJ ób Ée QÉÑàYE’G ‘ òNCÓd ±Éc

 óYƒŸG øY á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y ÒNCÉJ ¤EG ∂dP …ODƒj ’

0 ÉeÉ¶f ¬d OóëŸG

المادة (٤٧) 
يتم تعديل النظام ا�ساسي للجمعية وفق 

ا�تي :
 hCG IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe á«eƒª©dG á«©ªé∏d ∂dòH ìGÎbEG Ëó≤J  - 1

0 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL øª°V ìÎ≤ŸG πjó©àdG ´ƒ°Vƒe êQój  - 2

0 ¬JGQÈeh ∂dòd á«YGódG ÜÉÑ°SC’G ¬H Éë°Vƒe á«eƒª©dG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G πÑb øe ¬«∏Y âjƒ°üàdGh ìGÎbE’G á°ûbÉæe ºàJ  - 3

0 ¬fCÉ°ûH QGôb QGó°UEGh

 ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H ’EG GòaÉf ìÎ≤ŸG πjó©àdG íÑ°üj ’  - 4

 √ô°ûf ºàj ºK øeh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ¬fCÉ°ûH QOÉ°üdG QGô≤dG

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

المادة(٤٨) 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة 

خدماتها وذلك وفق ا�تي :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ∂dòH QGôb Qhó°U - 1

 á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe  - 2

0 ´ôØdG íàØH

 íàa OGôj »àdG á≤£æŸG ‘ iôNCG ájÒN äÉ«©ªL OƒLh ΩóY  - 3

0 É¡H ´ôØdG

¢ùeÉÿG π°üØdG

دمج الجمعية
المادة (٤٩) 

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا 
وذلك وفق ما يلي :

 á«©ª÷Gh á›GódG á«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G á≤aGƒe  - 1

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y á›óæŸG

0 ÉÑjô≤J IóMGh Éª¡aGógCGh Úà«©ª÷G äÉeóN á≤£æe ¿ƒµJ ¿CG - 2

المادة (٥٠) 
يتم الدمج ا�ختياري وفق ا�جراءات التالية :

 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG Éª¡æe Ö∏£H ¿Éà«©ª÷G Ωó≤àJ  - 1

: »JB’G ¬H ÉYƒØ°ûeh ¬JGQÈeh êÉeófE’G ‘ áÑZôdG ¬«a Éë°Vƒe

 á≤aGƒŸÉH Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb øe IQƒ°U    - CG

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y

 áæ°ùdG øY Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG øe IQƒ°U  - Ü

 ¥ƒ≤Mh äÉµ∏àªÃ π°üØe ∞°ûµH áHƒë°üe IÒNC’G á«dÉŸG

 á«©ª÷G á≤aGƒe Qhó°U ïjQÉJ ‘ Úà«©ª÷G øe πc äÉeGõàdEGh

0 êÉeófE’G ≈∏Y á«eƒª©dG

 √ô°ûf ºàj …QGRh QGôb ¬H Qó°üj èeódG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe óæY   - 2

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

المادة (٥١) 
 hCG iôNCG ‘ á«©ª÷G èeO á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh øe QGô≤H Rƒéj

 ô°ûæjh ∂dP áeÉ©dG áë∏°üŸG AÉ°†àbEG óæY É¡«a iôNCG á«©ªL êÉeófEG

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH QGô≤dG Gòg

المادة (٥٢)
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه ا�ثار التالية :
 ∂dòH Ò°TCÉàdGh á›óæŸG á«©ªé∏d ájQÉÑàYE’G á«°üî°ûdG ∫GhR  - 1

0 ájÒÿG äÉ«©ª÷G πé°S ‘

 á›óæŸG á«©ªé∏d É«fƒfÉb ÉØ∏N á›GódG á«©ª÷G QÉÑàYEG  - 2

 É¡«dEG π≤àæJ Éªc É¡JGOƒLƒe ™«ªL ∂dP ÖLƒÃ É¡«dEG ∫hDƒJh

 ¿ƒµjh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ á«dÉŸG É¡àeP

 ájOCÉJh ¥ƒ≤◊G √òg AÉØ«à°SEG ‘ á«eÉ¶ædG áØ°üdG ÉgóMh É¡d

0 äÉeGõàdE’G ∂∏J

 êÉeófEG øe É¡«∏Y CGôW ÉÃ á›GódG á«©ª÷G πé°S ‘ Ò°TCÉàdG  - 3

0 É¡«a iôNC’G á«©ª÷G

¢SOÉ°ùdG π°üØdG

حل الجمعية
المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من 
الجمعية العمومية وذلك وفق ا�تي :

. ∂dP ‘ ô¶æ∏d …OÉY ÒZ ´ÉªàL’ á«eƒª©dG á«©ª÷G »YóJ -1

. ¬«a ÉgQGôb Qó°üJ π◊G »∏Y É¡à≤aGƒe ádÉM ‘-2

. QGô≤dG Gòg øe IQƒ°üH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ójhõJ ºàj  -3

المادة (٥٤)
 ô°ûæj π◊G ≈∏Y á≤aGƒŸÉH GQGôb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh Qó°üJ

 ô°üëH ΩÉ«≤∏d ÌcCG hCG ∞°üe Ú«©J øª°†àjh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe É¡d Ée AÉØ«à°SEGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡

 ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ôjô≤J Ëó≤J ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY ΩÉ“EG πÑb äÉeGõàdEG

0 á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG èFÉàæH á«YÉªàLE’G

المادة (٥٥)
 øe ÌcCG hCG á«©ªL ¤EG É¡∏M ” »àdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ áaÉc ∫hDƒJ

 áÑjô≤dG hCG É¡JÉeóN á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉ«©ª÷G

 QGôb ÉgOóëj »àdGh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód á∏é°ùŸGh É¡æe

0 π◊G

áªàJ .. Ò°ùY á≤£æÃ É«◊G …OGh õcôÃ ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh ¿EG

 ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ øe ¤hC’G IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH

 ïjQÉàdGh (107) ºbôdG …P ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG

. `g1410-6-25

 ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG øe Iô°TÉ©dG IOÉŸG øe (ê) Iô≤ØdG ≈∏Y kAÉæHh

 QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëFÓd  ádó©ŸG

. `g1433-8-20 ïjQÉàdGh (82256) ºbôdG …P …QGRƒdG

. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch IOÉ©°S ¬°VôYÉe ≈∏Y kAÉæHh

»∏j Ée Qô≤j

 áµe á≤£æÃ IóL á¶aÉëÃ (ájÒÿG AÉ‰ á«©ªL) π«é°ùJ : k’hCG

 IQGOE’ÉH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG πé°ùdÉH áeôµŸG

. ¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG (644) ºbôH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG

.∫ÉjQ ∞dCG ¿ƒ°ùªN ∫ÉjQ (50^000) ÉgQGó≤e á«°ù«°SCÉJ áfÉYEG á«©ª÷G íæ“ : kÉ«fÉK

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e QGô≤dG Gòg ô°ûæj : kÉãdÉK

. √É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj : kÉ©HGQ

 

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh

Úª«ã©dG óªMCG øH ∞°Sƒj

`g1436-01-3 øe kGQÉÑàYG (664) ºbôH áeôµŸG áµe á≤£æÃ ájÒÿG AÉ‰ á«©ªL π«é°ùJ

∫hC’G π°üØdG

التأسيس وا�هداف
المادة (١)

 á¶aÉëÃ ájÒÿG AÉ‰ á«©ªL ¢ù«°SCÉJ ” ¬≤«aƒJh ˆG áÄ«°ûÃ

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW áeôµŸG áµe á≤£æÃ IóL

 ïjQÉJh  (107) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG ájÒÿG

 QGô≤H IQOÉ°üdG ádó©ŸG ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh  `g1410-6-25

 `g1433-8-20 ïjQÉJh (82256) ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh

.ÉgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh

المادة (٢)
 É¡d á©HÉàdG ôé¡dGh iô≤dGh áeôµŸG áµe á«©ª÷G äÉeóN á≤£æe πª°ûJ

 πNGO É¡d ´hôa íàa hCG ¬∏≤f øµÁh  IóL ‘ »°ù«FôdG Égõcôe ¿ƒµjh

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒÃh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡JÉeóN ¬≤£æe

. ∂dP ≈∏Y á«YÉªàL’G

المادة (٣)
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي 

تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول 
على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي:

. º¡d ¿ƒ©dG ój Ëó≤J h ÚLÉàëŸG h AGô≤ØdG IóYÉ°ùe -1

. ∞«XƒàdG h ¬«LƒàdG h ÖjQóàdÉH πª©dG ¥ƒ°ùd IÒ≤ØdG ô°SC’G AÉæHCG π«gCÉJ -2

 . AGhódG ÚeCÉJ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y h Iô°SCÓd »ë°üdG ÖfÉ÷ÉH ΩÉªàg’G -3

.øµ°ùdG ÚeCÉJ ‘ áLÉàëŸG ô°SC’G IóYÉ°ùe -4

ÊÉãdG π°üØdG

العضوية
المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

 hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôL ‘ áfGOEÉH ¬«∏Y Ωƒµ ÒZ ¿ƒµj ¿CG  - 4

0 √QÉÑàYEG ¬«dEG OQ ób øµj ⁄ Ée áfÉeC’G

.…ƒæ°ùdG ∑GÎ°TÓd ≈fOC’G ó◊G Oó°S ób ¿ƒµj ¿CG– 5

المادة (٥)
أنواع العضوية :

: πeÉY ƒ°†Y - CG

 É¡eÉ«b ó©H É¡H ≥ëàdG hCG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑QÉ°T …òdG ƒ°†©dG ƒgh

¬æe Ωó≤ŸG ájƒ°†©dG Ö∏£d IQGOE’G ¢ù∏› ∫ƒÑb ≈∏Y AÉæH

 ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµjh (AÉ°ùædG/∫ÉLôdG)≈∏Y Iô°UÉb ájƒ°†©dG √ògh

 É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M

 ≈∏Y ¬æ°S »°†e ó©H ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬°ùØf í«°TôJh

  √QGó≤e É°†Ø Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh á«©ª÷ÉH ¬bÉëàdEG ïjQÉJ

. ≈fOCG óëc ∫ÉjQ  (  200)

: Ö°ùàæe ƒ°†Y - Ü

 ∂dP πÑ≤jh á«©ª÷G ájƒ°†Y ¤EG ÜÉ°ùàfE’G Ö∏£j …òdG ƒ°†©dG ƒg

 GóY(4) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°ûdG ≥≤– ó©H IQGOE’G ¢ù∏›

 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ƒ°†©dG Gò¡d ¿ƒµj ’h ø°ùdG •ô°T

 Éjƒæ°S ÉcGÎ°TEG ™aójh IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG ’h á«eƒª©dG

. ≈fOG óëc ∫ÉjQ ( 100  ) √QGó≤e É°†Ø

: ±ô°T ƒ°†Y - ê

 øe É¡d ¬eób Ée Ò¶f É¡àjƒ°†Y á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥«≤– ≈∏Y á«©ª÷G äóYÉ°S ájƒæ©e ΩCG âfÉc ájOÉe á∏«∏L äÉeóN

 á°ûbÉæeh á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≥M ¬dh É¡aGógCG

 ájƒ°†©d í«°TÎdG hCG âjƒ°üàdG ≥M ¬d ¿ƒµj ¿CG ¿hO É¡«a ìô£j Ée

0 IQGOE’G ¢ù∏›

: …ôîa ƒ°†Y - O

 ¢ù∏éÃ ájôîØdG ájƒ°†©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ¬ëæ“ …òdG ƒ°†©dG ƒg

 ≥M ¬d ¢ù«d øµdh ¬JÉYÉªàLEG ‘ á°ûbÉæŸG ≥M ¬d ¿ƒµjh IQGOE’G

0 OÉ≤©f’G áë°U √Qƒ°†ëH âÑãj ’h âjƒ°üàdG

 á≤aGƒe ó©H ájƒ°†©∏d iôNG ´GƒfG çGóëà°SG á«©ªé∏d Rƒéjh

 á«eƒ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡≤M øe ¿ƒµj ¿G ¿hO ,IQGRƒdG

.IQGO’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG hG

المادة (٦)
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى 

الحاالت ا�تية :
0 IÉaƒdG   - CG

0 »HÉàc Ö∏£H á«©ª÷G øe ÜÉë°ùfE’G - Ü

(4) IOÉŸÉH IOQGƒdG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG - ê

 ΩCG ájOÉe âfÉc AGƒ°S áª«°ùL GQGô°VCG á«©ª÷ÉH óªY øY ≥◊CG GPEG   - O

0 IQGOE’G ¢ù∏éŸ ∂dP ôjó≤J Oƒ©jh ájƒæ©e

 ájGóH øe ( ô¡°TCG ¬à°S )  IóŸ ∑GÎ°TE’G ójó°ùJ øY ôNCÉJ GPEG  - `g

 ¿hóŸG ¬fGƒæY ≈∏Y ÜÉ£îH √QÉ£NEG ó©H á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

 øe QGôb ájƒ°†©dG ¿Gó≤ØH Qó°üj(Ü , CG)ÚàdÉ◊G GóY Éª«ah  É¡jód

0 IQGOE’G ¢ù∏›

المادة (٧)
 √ójó°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH Égó≤a øŸ ájƒ°†©dG IOÉYEG IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéj

 ïjQÉJ øe ¬«∏Y ≥ëà°ùŸG ≠∏ÑŸG ¬FGOCG ádÉM ‘ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°TE’G

.á«©ªé∏d ¬eÉª°†fG

 ¬©aO ” Ée OGOÎ°SEG ¬àjƒ°†Y ó≤a øŸ hCG ¬àKQƒd hCG ƒ°†©∏d Rƒéj ’h

 Éæ«Y ΩCG Gó≤f ∂dP ¿Éc AGƒ°S äÉÑg hCG äÉYÈJ hCG äÉcGÎ°TEG øe á«©ªé∏d

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡eh

المادة (٨)
 ‘ ´ÓWE’G Ú∏eÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πµd ≥ëj

 á«©ª÷G äÉ°ù∏L ô°VÉëÃ á°UÉÿG äÓé°ùdG ≈∏Y á«©ª÷G ô≤e

 øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∂dòch , Éª¡JQGôbh IQGOE’G ¢ù∏›h, á«eƒª©dG

 ≈∏Y ´ÓWE’G ¬d ≥ëj Éªc  IQGOE’G ¢ù∏› øe ¢†jƒØàH á«©ª÷G ôjóe

 ≈∏Y É¡°VôY πÑbh - á«©ª÷G ô≤e ‘ - É¡JÉ≤aôeh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG

0 ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G

المادة (٩)
على عضو الجمعية ما يلي :

 á«©ª÷ÉH ¬àjƒ°†Y ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàdE’G ™«ªéH AÉaƒdG      - CG

 íFGƒ∏dGh ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dGh

0 á«©ªé∏d á«∏NGódG

0 IQGOE’G ¢ù∏› äGQGô≤Hh á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGô≤H ó«≤àdG - Ü

 ¬fGƒæY ≈∏Y äÓjó©J øe CGô£j ÉÃ - áHÉàc - á«©ª÷G ÆÓHEG  - ê

0 É¡jód ¿hóŸG

ådÉãdG π°üØdG

التنظيم ا�داري
المادة (١٠)

تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› - 2

 Oóëjh IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G É¡∏µ°ûJ »àdG ¿Éé∏dG  - 3

0 É¡∏«µ°ûàH QOÉ°üdG QGô≤dG ÉgÉª°ùeh áæ÷ πc ¢UÉ°üàNEG

المادة (١١)
الجمعية العمومية :

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G GóY Éª«a á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿ƒµàJ  - 1

 á«©ª÷G πÑb º¡JÉeGõàdEÉH GƒahCG øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G áaÉc øe

0 πbC’G ≈∏Y áæ°S º¡àjƒ°†Y ≈∏Y â°†eh

 Égó≤©J ¿CG Rƒéjh á«©ª÷G ô≤e ‘ É¡JÉYÉªàLEG á«eƒª©dG á«©ª÷G ó≤©J  - 2

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ôNBG ¿Éµe ‘

المادة (١٢)
تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي :
 ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK RhÉéàJ ’ Ióe ‘ áæ°S πc Iôe ó≤©Jh ájOÉY  - CG

: á«JB’G QƒeC’G ‘ ô¶æ∏d á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J  - 1

0 ¬à°ûbÉæeh

 ¿EG á«©ª÷G ≈∏Y É¡JÉ¶MÓeh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ôjô≤J  - 2

0 äóLh

 ≈∏Y ≥jó°üàdGh á«©ªé∏d ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ôjô≤J á°ûbÉæe  - 3

 áªK øµj ⁄ GPEG á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG QGôbEGh É¡H πîJ äÉ°VGÎYEG

0 Iójó÷G

 IQGOE’G ¢ù∏› ¬MÎ≤j …òdG πª©d G èeÉfôH πjó©J hCG QGôbEGh åëH  - 4

0 ¬fCÉ°ûH √GôJ Ée PÉîJEGh áeOÉ≤dG áæ°ù∏d

0 ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóe ¿ƒµJ iôNCG ™«°VGƒe ájCG - 5

: á«JB’G ä’É◊G ióMEG ‘ ô¶æ∏d áLÉ◊G óæY ó≤©Jh ájOÉY ÒZ - Ü

0 ájQGOE’G hCG á«dÉŸG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ÜGô£°VEG - 1

0 É¡d ´hôa íàa hCG »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f πjó©J - 2

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ájQÉ≤©dG É¡JÉµ∏à‡ ¢†©H ‘ ±ô°üàdG  - 3

0 ∂dP ≈∏Y á«YÉªàLE’G

0 É¡«a iôNCG êÉeófEG hCG iôNCG á«©ªL ‘ É¡›O hCG á«©ª÷G πM - 4

0 º¡àjƒ°†Y AÉ¡fEG hCG ójóŒ hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfEG - 5

0 ¬J’É› ìGÎbEGh á«©ª÷G ∫GƒeCG QÉªãà°SEG CGóÑe á°SGQO - 6

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ áFQÉW QƒeCG ájCG - 7

 hCG IQGOE’G ¢ù∏› øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH äÉYÉªàLE’G √òg ó≤Y ºàjh

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H πbC’G ≈∏Y Ú∏eÉ©dG É¡FÉ°†YCG ô°ûY øe

0 ∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG á«YÉªàLE’G

المادة (١٣)
 øe á«£N IƒYO ≈∏Y AÉæH ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ó≤©J

 É¡ãëH OGôŸG ™«°VGƒŸGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y á∏ªà°ûe IQGOE’G ¢ù∏›

0 √OÉ≤©fEG áYÉ°Sh ¬îjQÉJh ´ÉªàLE’G ¿Éµeh

 - øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ - á«eƒª©dG á«©ªé∏d Rƒéjh

 ¤EG - ¬dÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæe øe AÉ¡àfE’G ó©H - …OÉ©dG ´ÉªàLE’G πjƒ–

 ∂dP »Yóà°ùJ »àdG OƒæÑdG øe ÌcCG hCG óæH á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG

0 IQGRƒdG á≤aGƒÃ ∂dP ºàj ¿CG á£jô°T

المادة (١٤)
 GPG Éë«ë°U …OÉ©dG ÒZh …OÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Èà©j

 Qƒ°†◊G º¡d ≥ëj øjòdG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G ∞°üf øe ÌcCG √ô°†M

 ∫ÉªàcG ¿hO OÉ≤©fÓd OóëŸG âbƒdG AÉ°†≤fG ≈∏Y áYÉ°S â°†e GPGh

 AÉ°†YC’G øe %25 øY π≤j ’ ÉÃ ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj »eÉ¶ædG ÜÉ°üædG

 øY π≤J ’ IóŸ ´ÉªàL’G πLDƒj , ÜÉ°üædG Gòg πªàµj ⁄ GPGh , Ú∏eÉ©dG

 ´ÉªàL’G ó≤Y ºàj ádÉ◊G √òg ‘h ô¡°T øY ójõJ ’h Éeƒj ô°ûY á°ùªN

 Qƒ°†M Ú©àj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h , Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’G øe ô°†ëj øÃ

. äÉYÉªàL’G √ò¡d IQGRƒdG Ühóæe

المادة (١٥)
 Rƒéjh , É«°üî°T AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤©j

 ´ÉªàLE’G Qƒ°†◊ áHÉàc AÉ°†YC’G A’Dƒg øe √ÒZ ¢†jƒØJ º¡æe …C’

 ¢†jƒØàdG Rƒéj ’h , IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¢VƒØŸG ¿ƒµj ’CG ≈∏Y

0 óMGh ƒ°†Y øe ÌcC’

المادة (١٦)
 á«©ª÷G äÉYÉªàLEG á°SÉFQ ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤ƒàj

 AÉ°†YC’G ÚH øe ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG ºàj Éª¡HÉ«Z ádÉM ‘h á«eƒª©dG

0 ´ÉªàLEÓd øjô°VÉ◊G

726 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGôb

á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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المادة (١٧)
 á«Ñ∏ZCÉH ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ

 ÜÉîàfEG GóY Éª«a - âjƒ°üàdG ºàjh øjô°VÉ◊G É¡FÉ°†YCG äGƒ°UCG

 π©L á«Ñ∏ZC’G ∂∏àd Rƒéjh ,…ójC’G ™aôH- IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

0 Éjô°S âjƒ°üàdG

المادة (١٨)
 á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TEÓd øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G ÚH øe øjƒ°†Y QÉ«àNEG ºàj

 É¡MôW ” »àdG äÉYƒ°VƒŸGh ´ÉªàLE’G ™FÉbh øjhóJ ºàjh âjƒ°üàdG

 QGôb πc ÉgRÉM »àdG äGƒ°UC’G OóYh É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¬«a

0 ¢UÉN πé°S ‘

المادة (١٩)
مجلس االدارة:

 º¡ÑîàæJ ( 7 ) øe ¿ƒµàj IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe á«©ª÷G QGóJ  - 1

 ¿ƒÄ°ûdG IQGRh â≤aGh øjòdG) É¡FÉ°†YCG ÚH øe á«eƒª©dG á«©ª÷G

 Qƒ°†ëHh …ô°ùdG ´GÎbE’G á≤jô£H (º¡ë«°TôJ »∏Y á«YÉªàL’G

 ¿CG ÖîàæŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Yh  IQGRƒdG øe Ühóæe

 πLCG øe Iô°TÉÑe á©«ª÷G ´ÉªàLEG AÉ¡àfEG ó©H º¡d ÉYÉªàLEG Ghó≤©j

0 ¥hóæ°üdG ÚeCGh ¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG ÜÉîàfEG

 á«©ªé∏d Rƒéjh (äGƒæ°S ™HQCG) IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y Ióe  - 2

.¬àjƒ°†Y Ióe â¡àfG …òdG ƒ°†©dG ÜÉîàfG IOÉYEG á«eƒª©dG

المادة (٢٠)
 ¬«∏Y ≈°VÉ≤àj ’ »Yƒ£J πªY á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ‘ ájƒ°†©dG

 iód πª©dGh ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h GôLCG √DhÉ°†YCG

 .ôLCÉH á«©ª÷G

 ∞jQÉ°üe OGOÎ°SEG ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH IQGOC’G ¢ù∏› ƒ°†©dh

 É¡H ¬Ø∏c áª¡e ò«ØæJ AÉæKCG âaô°U »àdG ∞jQÉ°üŸG øe ÉgÒZh ∫É≤àfE’G

0 ¢ù∏éŸG

المادة (٢١)
 »àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉÃ á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG IQGOE’G ¢ù∏› ¤ƒàj

 ¬«∏Y ¢üæJ Ée OhóM ‘h ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IOóëŸGh É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG

 äGQGô≤dGh ájò«ØæàdG ÉgóYGƒbh ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’

 ¢ù∏› Égô°TÉÑj »àdG ∫ÉªYC’G ºgCG ¢üî∏àJh ÉªgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üd G

: á«dÉàdG QƒeC’G ‘ IQGOE’G

0 á«©ª÷G ájƒ°†©d ΩÉª°†fE’G äÉÑ∏W ‘ âÑdG - 1

0 á«©ª÷G ∫GƒeCG É¡«a ´OƒJ »àdG ∑ƒæÑdG ójó– - 2

 É≤ah É¡æe ádƒ≤æŸG ‘ ±ô°üàdGh É¡dGƒeCGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ IQGOEG  - 3

0 ∂dP ‘ á©ÑàŸG ∫ƒ°UCÓd

0 áàbDƒŸG hCG áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ - 4

 äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe á«©ªé∏d Ée AÉØ«à°SEG  - 5

0 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEGh

 áaÉch á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb á©HÉàeh ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G  - 6

0 ¢UÉ°üàNE’G äÉ¡L øe IOQGƒdG äÉª«∏©àdG

0 á«©ªé∏d Ωó≤J »àdG äÉfÉYE’Gh äÉÑ¡dGh íæŸG ¢†aQ hCG ∫ƒÑb - 7

0 OÉ≤©fEÓd á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO - 8

 ≈∏Y ±Gô°TE’Gh á«©ª÷G ∫ÉªYCGh äÉWÉ°ûfh èeGôHh §£N OGóYEG  - 9

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEGh , É¡à©HÉàeh Égò«ØæJ

0 É¡JGõéæeh

 á«©ªé∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQO  - 10

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh É¡æY ôjô≤J OGóYEGh

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G ΩÉeCG É¡à°ûbÉæe ‹ƒJh ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ìGÎbEG  - 11

 á«©ª÷G ÚH çó– ¿CG øµÁ »àdG äÉaÓÿG πM ≈∏Y πª©dG  - 12

 QƒeCÉH ≥∏©àj Éª«a - º¡°ùØfCG AÉ°†YC’G ÚH hCG É¡FÉ°†YCGh

 ¿hO ádƒ∏«◊G hCG É¡FÉ¡fE’ ÒHGóàdG áaÉc PÉîJEGh-á«©ª÷G

0 É¡Yƒbh

 øe á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©dG ¿ƒÄ°ûH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G áaÉµH ΩÉ«≤dG  - 13

0 ∂dP ¤EG Éeh ÖjOCÉJh π°üah Üófh π≤fh Ú«©J

 Ò°S º¶æJ »àdG á«ª«¶æàdGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG íFGƒ∏dG OGóYEG  - 14

0 ÉgOÉªàYE’ á«eƒª©dG á«©ªé∏d É¡Áó≤Jh á«©ª÷G πNGO πª©dG

 ¢ù∏éŸ ô°S ÚeCG) ΩÉY ÚeCGh á«©ªé∏d …ò«ØæJ ôjóe Ú«©J  - 15

0 ∂dòd êÉ«àME’G óæY (IQGOE’G

المادة (٢٢)
 √òg OóY π≤j ’ ¿CG ≈∏Y áª¶àæe ájQhO äÉYÉªàLEG IQGOE’G ¢ù∏› ó≤©j

 0 Éjô¡°T óMGh ´ÉªàLEG øY äÉYÉªàLE’G

 ÖLƒà°ùJ »àdG ä’É◊G ‘ ájOÉY ÒZ äÉYÉªàLEG ó≤Y ¢ù∏éª∏d Rƒéjh

: »∏j Ée É¡æ«H øe »àdGh ∂dP

 ÜÉ°üædG ¬©e ≥≤ëàj ’ πµ°ûH ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG OóY ¢VÉØîfEG  - 1

0 äÉYÉªàLE’G ó≤©d ΩRÓdG »eÉ¶ædG

 ´ÉªàLG ó≤Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ( ∞°üædG) øY π≤j ’ Ée Ö∏W  - 2

.ÖÑ°ùe …OÉY ÒZ

 ¢ù∏éŸG øe ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG hCG á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh Ö∏W  - 3

0 ∂dP »Yóà°ùJ QƒeCG á°ûbÉæŸ …OÉY ÒZ ´ÉªàLEG ó≤Y

0 A…QÉW ´ÉªàLEG ó≤Y ÖLƒà°ùJ ôcP Ée ÒZ QƒeCG ájCG - 4

المادة (٢٣)
 ’h , ¬FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG Qƒ°†ëH Éë«ë°U IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLEG ¿ƒµj

 á«Ñ∏ZCÉH äGQGô≤dG Qó°üJh , ôNBG ƒ°†Y øY ƒ°†Y ¢†jƒØJ ¬«a Rƒéj

0 ÉëLôe ¢ù«FôdG äƒ°U ¿ƒµj …hÉ°ùàdG ádÉM ‘h øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG

المادة (٢٤)
يفقد عضو مجلس ا�دارة عضويته في المجلس 

في إحدى الحاال ت التالية :
 (4 ) IOÉŸÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG •hô°T øe ÉWô°T ó≤a GPEG  - 1

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG ¿Gó≤a ÜÉÑ°SCG øe ÖÑ°S ¬jód ôaƒJ GPEG  - 2

0 ΩÉ¶ædG Gòg øe (6 ) IOÉŸÉH

0 á«dÉààe äÉ°ù∏L çÓK Qƒ°†M øY ∫ƒÑ≤e QòY ¿hóH Ö«¨J GPEG - 3

 Qó°üjh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬∏ªY á°SQÉ‡ ≈∏Y QOÉb ÒZ íÑ°UCG GPEG  - 4

 øe GòaÉf QGô≤dG Gòg ¿ƒµjh IQGOE’G ¢ù∏› øe QGôb ájƒ°†©dG ó≤ØH

 á°ùªN ∫ÓN á«©ª÷G ¤EG ¬æe º∏¶àj ¿CG ƒ°†©∏dh , √Qhó°U ïjQÉJ

 ´ÉªàLEG ∫hCG ‘ º∏¶àdG òg ô¶æjh ¬H ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe Éeƒj ô°ûY

0 á«eƒª©dG á«©ªé∏d

المادة (٢٥)
 ƒ°†©dG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¬àjƒ°†Y ó≤a …òdG ƒ°†©dG π πëj

 ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÜÉîàfEG ‘ äGƒ°UC’G ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G »WÉ«àME’G

 π¨°û«a ¥hóæ°üdG ÚeCG hCG ¬ÑFÉf hCG ¢ù«Fô∏d ôZÉ°ûdG Ö°üæŸG ¿Éc GPEÉa

 ºgOóY ∫ÉªàcEG ó©H ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH øe ÜÉîàfE’ÉH Ö°üæŸG Gòg

 Ö°UÉæŸG π¨°ûd »Øµj Ée Ú«WÉ«àME’G AÉ°†YC’G ‘ ôaƒàj ⁄ GPEG ¬fCG ≈∏Y

 A…QÉW ´ÉªàLE’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈Yóàa , ¢ù∏éŸÉH IôZÉ°ûdG

0 ∂dP á÷É©Ÿ

المادة (٢٦)
مع مراعاة ما نصت عليها المادة(٤) من هذا 

النظام يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما 
يلي:

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 1

0 á«©ª÷G ô≤e ¿Éµe ‘ Éª«≤e ¿ƒµj ¿CG - 2

المادة (٢٧)
يتمتع عضو مجلس ا�دارة بكافة حقوق العضوية 

بالجمعية وعلى ا�خص ما يلي :
 ¬JÉ°ûbÉæe ‘ ácQÉ°ûŸGh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M  - 1

0 ¬JGQGôb PÉîJEGh

 á«eƒª©dG á«©ª÷G hCG ¢ù∏éŸG É¡∏µ°ûj »àdG ¿Éé∏dG á°SÉFQ  - 2

0 É¡àjƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸGh

المادة (٢٨)
يلتزم عضو مجلس ا�دارة بجميع ا�لتزامات 

المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما 
يلي :

0 º¶àæeh ºFGO πµ°ûH ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ≈∏Y ¢Uô◊G - 1

 á«©ª÷G IQGOEG ø°ù◊ ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG  - 2

0 É¡aGógCG ≥«≤–h

 É¡à©HÉàeh á«©ª÷G äÉYhô°ûeh èeGôHh §£N OGóYEG ‘ áªgÉ°ùŸG  - 3

0 Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’Gh

 øe IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY Qó°üj ÉÃ ó«≤àdG  - 4

0 äÉª«∏©J hCG äGQGôb

 Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ°UÉ°üàNE’Gh äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dG  - 5

 GPEG , ¥hóæ°üdG ÚeCGh , ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FôH á°UÉÿGh ΩÉ¶ædG

0 Ö°UÉæŸG √òg øe ÉjCG ƒ°†©dG ¤ƒJ

 AÉ≤d á«dÉe äGRÉ«àeEG hCG äBÉaÉµe hCG ÖJGhQ ájCÉH áÑdÉ£ŸG ΩóY  - 6

0 ¢ù∏éŸÉH ¬àjƒ°†Y

0 É¡FÉ°ûaEG ΩóYh á«©ª÷G QGô°SCG ≈∏Y á¶aÉëŸG - 7

المادة (٢٩)
يتمتع رئيس مجلس ا�دارة بالصالحيات التالية :

 0 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG á°SÉFQ - 1

 ™aôJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«©ª÷G π«ã“  - 2

0 á«©ª÷G ≈∏Y hCG øe

 ÒZ hCG Oƒ≤Y hCG äGQGôb øe á«©ª÷G øY Qó°üj Ée ≈∏Y ™«bƒàdG  - 3

.É¡«∏Y ¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H ∂dP

 Éª«a ±ô°üàdGh É¡eÓà°SEÉH ΩÉ«≤dGh á«©ªé∏d IOQGƒdG äÉÑJÉµŸG »≤∏J  - 4

0 ¢ù∏éŸG ≈∏Y »bÉÑdG ¢VôYh ¬JÉ«MÓ°U øª°V πNój

0 ¬JGQGôb ò«ØæJ á©HÉàeh ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG ∫ÉªYCG ∫hóL QGôbEG - 5

 ™e ±ô°üdG äGóæà°ùeh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh äÉµ«°ûdG ≈∏Y ™«bƒàdG  - 6

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG

0 É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y É¡àfhÉ©eh á«©ª÷G IóYÉ°ùŸ IƒYódG ¬«LƒJ - 7

المادة (٣٠)
 ádÉ◊G √òg ‘ ÖFÉæ∏d ¿ƒµJh ¬HÉ«Z ádÉM ‘ ¬eÉ≤e ¢ù«FôdG ÖFÉf Ωƒ≤j

 .¢ù«FôdG äÉ«MÓ°U áaÉc

المادة (٣١)
يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئوال عن جميع 

شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه 
المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس ا�دارة 
وفق تعليمات وزارة الشئون ا�جتماعية ويختص 

با�تي :
 á«ª°SQ ¢†Ñb äGóæ°S ÖLƒÃ á«©ªé∏d IOQGƒdG ≠dÉÑŸG ΩÓà°SEG  - 1

 ∂dòH ÚØ∏µŸG ¢UÉî°TC’G øeh ¬æe á©bƒeh á«©ª÷G ºàîH áeƒà

0 ¢ù∏éŸG πÑb øe

 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG iód É¡ª«∏°ùJ Qƒa ∫GƒeC’G ∂∏J ´GójEG  - 2

0 á«©ª÷G

 äGóæ°S ∂dòch á«dÉŸG äÓé°ùdG áaÉc ≈∏Y Ú°üàîŸG ™e ™«bƒàdG  - 3

0 ¬©e πeÉ©àJ …òdG ∂æÑdG øe hCG á«©ª÷G ¥hóæ°U øe ºàJ »àdG ±ô°üdG

 ±ô°üdG äGóæ°Sh ¢†Ñ≤dG äGóæ°ùH á«©ª÷G ô≤Ã ¬jód ®ÉØàME’G  - 4

0 á«dÉe áª«b É¡d »àdG ¥GQhC’G áaÉch äÉµ«°ûdG ôJÉaOh

 äGóæà°ùŸÉH ®ÉØàME’G ™e É¡aô°U Qô≤J »àdG ≠dÉÑŸG ™«ªL ±ô°U  - 5

0 ∂dP ≈∏Y ádGódG

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«Ÿ G ´hô°ûe ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸG  - 6

0 áeOÉ≤dG

 ÉŸ É≤ah á«dÉŸG äÓeÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ò«ØæJ  - 7

0 á«fGõ«ŸG ‘ óªà©e ƒg

 ÒZ ¬°UÉ°üàNG ‘ πNóJ ∫ÉªYG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£jÉe ¬aÉµH ΩÉ«≤dG  - 8

.¬fÉ«H ∞∏°S Ée

المادة (٣٢)
لمجلس ا�دارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر 

للمجلس) يختص با�تي :
 É¡Ø«æ°üJh É¡∏«é°ùJh á«©ªé∏d OôJ »àdG äÓ°SGôŸG áaÉc ΩÓà°SEG  - 1

0 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y É¡°VôYh

0 É¡Ñ«JôJh É¡JÓé°Sh á«©ª÷G äÓeÉ©e ≈∏Y á¶aÉëŸG - 2

 á«©ª÷G øY Qó°üj Ée πch äÉHÉ£ÿGh ôjQÉ≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 3

0 äÉÑJÉµe øe

0 á«eƒª©dG á«©ª÷Gh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLE’ Ò°†ëàdG - 4

 ™«bƒà∏d É¡°VôYh É¡«∏Y ™«bƒàdGh äÉYÉªàLE’G ô°VÉ π«é°ùJ  - 5

0 ∂dòH Ú°üàîŸG πÑb øe É¡«∏Y

 ∂∏J É¡H ≥∏©àJ »àdG äÉ¡÷G áaÉc ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb ≠«∏ÑJ  - 6

0 äGQGô≤dG

 á«©ª÷G ΩÉàNCGh Oƒ≤©dGh äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG áaÉµH ®ÉØàME’G  - 7

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G ô≤e ‘ Égƒëfh

0 ∂dP ¬æe Ö∏W GPEG IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 8

 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ ∫ÉªYCG øe ¢ù∏éŸG ¬Ñ∏£j Ée πµH ΩÉ«≤dG  - 9

0 Ωó≤J Ée ±ÓN

المادة(٣٣)
تعين الجمعية مديرا لها ، ويصدر بتعيينه قرار 

من مجلس ا�دارة يحدد صالحياته ومسئولياته 
وحقوقه وإلتزاماته ، ويشترط في من يعين مديرا 

للجمعية ما يلي :
0 á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG - 1

0 √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ”CG ób ¿ƒµj ¿CG - 2

0 ÉYô°T IÈà©ŸG á«∏gC’G πeÉc ¿ƒµj ¿CG - 3

0 á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOE’ ÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG - 4

0 πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤∏d ÓgDƒe ¿ƒµj ¿CG - 5

المادة(٣٤)
 ÆôØàe ôjóe Ú«©J øe ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ á«©ª÷G øµªàJ ⁄ GPEG

 ‘h , πª©dG Gòg ¤ƒà«d ¬FÉ°†YCG óMCG ∞«∏µJ IQGOE’G ¢ù∏éª∏a É¡dÉªYC’

 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLEG Qƒ°†M ‘ ¬≤M ∞∏µŸG ƒ°†©dGó≤Øj ’ ádÉ◊G √òg

0 ¬JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ¬«a á°ûbÉæŸGh

áªàJ .. áeôµŸG áµe á≤£æÃ IóL á¶aÉëÃ ájÒÿG AÉ‰ á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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المادة(٣٥)
 ΩÉeCG ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ É≤ah É«°üî°T ’ƒÄ°ùe á«©ª÷G ôjóe ¿ƒµj

 ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ øe ¬JÉª«∏©J ≈≤∏àjh IQGOE’G ¢ù∏›

: á«dÉàdG QƒeC’G ‘ ¬JÉ«dƒÄ°ùeh ¬JÉ«MÓ°U Oó–h

 áë∏°üŸG É¡d ≥≤ëj …òdG ¬LƒdG ≈∏Y á«©ª÷G ∫ÉªYCG IQGOEG  - 1

0 ádƒ≤æŸG ÒZh ádƒ≤æŸG É¡dGƒeCG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 º¡∏°üah º¡à«bôJ ìGÎbEGh á«©ª÷G »ØXƒe ∫ÉªYCG º«¶æJh IQGOEG  - 2

0 º¡JGRÉLCGh º¡JGhÓYh

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ »àdG äGóæà°ùŸG ≈∏Y ™«bƒàdG - 3

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ¢VƒØŸG ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG - 4

0 ∂dP ¬æe Ö∏W Ée ≈àe IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG Qƒ°†M - 5

 É¡à°ûbÉæeh á«©ª÷G ∫ÉªYCG Ò°S á«Ø«c øY ájQhódG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J  - 6

0 ¢ù∏éŸG ™e

 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ  - 7

0 Éª¡æY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG hCG

 É¡›GôHh á«©ª÷G á£°ûfCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEG ‘ ácQÉ°ûŸG  - 8

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG É¡à«fGõ«eh

 áªgÉ°ùeh Oƒ¡L øe IOÉØà°SEÓd á«©ª÷ÉH ájƒ°†©dG á«ªæàd »©°ùdG  - 9

0 AÉ°†YC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG

0 IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ∞∏µj iôNCG ∫ÉªYCG ájCÉH ΩÉ«≤dG - 10

المادة(٣٦)
 ¿ƒµjh , IQGO’G ¢ù∏› áHÉbQ â– ¬dÉªYCG á«©ª÷G ôjóe …ODƒj

0 ∂dP QÈj Ée ΩÉ«b óæY ¬àeóN AÉ¡fEG hCG πª©dG øY ¬Øbh ¢ù∏éª∏d

المادة(٣٧)
يقوم مجلس ا�دارة بتعيين محاسب للجمعية 

يكون مسئوال عن ا�عمال التالية :
0 πª©dG á©«ÑW É¡Ñ∏£àJ »àdG á«HÉ°ù◊G äGóæà°ùŸGh ôJÉaódG ∂°ùe - 1

 Iôe ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùMh á«©ª÷G äÉHÉ°ù◊ á©LGôe ¿Gõ«e OGóYEG  - 2

0 ∂dP ¬æe Ö∏£j ÉeóæY  hCG ô¡°TCG áKÓK πc πbC’G ≈∏Y

0 ¬«a º¡JÉcGÎ°TEG ójó°ùJ ó«bh AÉ°†YC’G πé°S ∂°ùe - 3

 Ö°SÉëŸG ≈∏Y É¡°VôYh á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ á«©ª÷G äÉHÉ°ùM Ò°†–  - 4

0 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG êGôîà°SEGh É¡≤«bóàd ÊƒfÉ≤dG

 ¢ù∏› äÉª«∏©J ≥ah á«©ªé∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe OGóYEG  - 5

0 IQGOE’G

 ô≤e ‘ á«Ñ°SÉëŸG á«©ª÷G äGóæà°ùeh äÓé°Sh ôJÉaO ™«ªL ßØM  - 6

0 á«°üî°ûdG ¬à«dƒÄ°ùe â–h á«©ª÷G

0 ¬°UÉ°üàNEG øª°V πNóJ iôNCG ∫ÉªYCG øe ¬«dEG óæ°ùj ÉÃ ΩÉ«≤dG - 7

المادة(٣٨)
اللجان الفرعية :

 ≈∏Y óYÉ°ùJ á«Yôa ÉfÉ÷ IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G πµ°ûJ

 áKÓK øY áæ÷ AÉ°†YCG π≤j ’ ¿CG ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤–h á«©ª÷G IQGOEG

 ¢SCGôj ¿CG ¬d Rƒéj …òdG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d É¡à°SÉFQ ¿ƒµJh AÉ°†YCG

  á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ¿Éé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y áæ÷ øe ÌcCG

 á≤jôWh É¡JÉ°UÉ°üàNEGh É¡JÉ«ª°ùeh ¿Éé∏dG ∂∏J OóY ójó– ºàjh

0 IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡∏«µ°ûJ

™HGôdG π°üØdG

التنظيم المالي
المادة(٣٩)

 تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG - CG

0 äGƒcõdGh , äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG - Ü

0 ‹ÉŸG óFÉ©dG äGP á£°ûfC’G äGOGôjEG - ê

0 á«eƒµ◊G äÉfÉYE’G - O

0 ±ÉbhC’Gh ÉjÉ°UƒdG - `g

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ QÉªãà°SEG äGóFÉY - h

المادة(٤٠) 
 äÉYÈàdG ∫ƒÑb hCG Ö∏W øY ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH á«©ª÷G ™æà“

 äÉYÈàdG ™ªL áëF’ ΩÉµMCG IÉYGôÃ Ωõà∏Jh á«LQÉÿG äÉÑ¡dG hCG

‘ 547 ºbQ AGQRƒ`dG ¢ù∏`› QGô``≤H IQOÉ``°üdG ájÒ`ÿG √ƒ``Lƒ∏d

.É¡fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1396 -3 - 30

المادة(٤١) 
 »¡àæJh CGóÑJ Éjôég Gô¡°T ô°ûY ≈æKEÉH á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG Oó–

 ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∂dP øe »æãà°ùJh ΩÉY πc IQGRƒdG √Oó– ÉŸ É≤ah

 á«°ù«°SCÉàdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ïjQÉJ øe CGóÑJ å«M á«©ªé∏d

0 √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfEG óYƒe ∫ƒ∏ëH »¡àæJh

المادة(٤٢) 
 á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH øe GQÉÑàYEG ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S Ióªà©ŸG á«fGõ«ŸG Èà©J

 óYƒŸG  Gòg ∫ƒ∏M ≈àM ÉgOÉªàYEG ôNCÉJ ádÉM ‘h ( 41 ) IOÉŸÉH IOóëŸG

 Ωô°üæŸG ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©dG á«fGõ«e ä’ó©e ¢ùØæH É¡æe ±ô°üdG ºàj

0 ójó÷G ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG OÉªàYEG Ú◊

المادة(٤٣) 
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

0 IQGOE’G ¢ù∏› øe ±ô°üdÉH QGôb Qhó°U   - CG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πc πÑb øe ∂«°ûdG hCG ±ô°üdG ¿PEG ™«bƒJ  - Ü

0 ¥hóæ°üdG ÚeCG ™e ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G

 á«°üî°ûdG ¬àbÉ£H ºbQh ¬fGƒæYh É«YÉHQ ó«Øà°ùŸG º°SEG ôcòj ¿CG  - ê

0 äGóYÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG πé°ùdG ‘ ∂dP ¿hójh ÉgQhó°U ¿Éµeh

0 øµeCG Ée äÉµ«°ûdÉH πeÉ©àdG ¿ƒµj ¿CG - O

 (5000) ÉgQGó≤e áªFGO ájó≤f áØ∏°S ójó– IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh

 áFQÉ£dGh ájÌædG äÉahô°üŸG á¡LGƒŸ ¥hóæ°üdG ÚeC’ ±ô°üJ ∫ÉjQ

 ájÉ¡f πÑb É¡àjƒ°ùJ ºàJ ¿G ≈∏Y ,É¡æe ±ô°üæŸG øY Éjô¡°T ¢Vƒ©jh

.á«©ªé∏d á«dÉŸG áæ°ùdG

المادة(٤٤) 
 øe ™bƒj …QhO á©LGôe ¿Gõ«eh É«dÉe Gôjô≤J  ¥hóæ°üdG  ÚeCG ó©j

 ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©jh É¡Ñ°SÉh á«©ª÷G ôjóe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬∏Ñb

  äÉ«©ªé∏d áeÉ©dG IQGOE’G OhõJh,ô¡°TCG áKÓK πc Iôe IQGOE’G

0 ¬æe áî°ùæH  ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh

المادة(٤٥) 
 É¡LÉà– »àdG á«Ñ°SÉëŸGh ájQGOE’G ôJÉaódGh äÓé°ùdG á«©ª÷G ∂°ù“

 ô≤e ‘ É¡H ßØà–h á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh äÉª«∏©J ™e ≥Øàj ÉÃh

0 É¡«∏Y ´ÓWE’G øe IQGRƒdG »ØXƒe øµ“h É¡JQGOEG

: »∏j Ée É¡æeh ájQGOE’G äÓé°ùdG - CG

ájƒ°†©dG πé°S -

0 IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°ù∏L ô°VÉ πé°S - 

0 á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLEG ô°VÉ πé°S -

0 IQGRƒdG »ØXƒŸ á«fGó«ŸG äGQÉjõdG πé°S -

0 á«©ª÷ÉH Ú∏eÉ©∏d πé°S -

. á«©ª÷G äÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG øe ´ƒf πµd πé°S -

: »∏j Ée É¡æeh á«Ñ°SÉëŸG äÓé°ùdG - Ü

0 áeÉ©dG á«eƒ«dG ÎaO -

0 á«dÉŸG á«©ª÷G äÓeÉ©e π«°üØàH ¢UÉÿGh óYÉ°ùŸG PÉà°SC’G ôJÉaO -

0 ádƒ≤æŸGh áàHÉãdG É¡JGOƒLƒeh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ πé°S -

0 ¢†Ñ≤dG äGóæ°S -

0 ±ô°üdG äGóæ°S -

0 ó«≤dG äGóæ°S -

0 AÉ°†YC’G äÉcGÎ°TEG πé°S -

. É¡eGóîà°SEG áeAÓe IQGOE’G ¢ù∏› iôj iôNCG äÓé°S …CG -

 ≥ah ∫hCÉH ’hCG äGóæ°ùdGh äÓé°ùdG ∂∏J ‘ ó«≤dGh π«é°ùàdG ºàjh

0 ∂dòd áª¶æŸG äÉª«∏©àdG

المادة (٤٦) 
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية 

ومراجعته والتصديق عليه وفق ا�تي:
 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ó©j  - 1

 ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏éŸ É¡eó≤jh á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«©ªé∏d

0 áæ°ùdG ∂∏J AÉ¡àfEG øe øjô¡°T

 ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á°SGQóH IQGOE’G ¢ù∏› Ωƒ≤j  - 2

 ºK øeh ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûeh »eÉàÿG

 ÚeCGh ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑb øe É¡æe πc ≈∏Y ™«bƒàdG

.(¢ù∏éŸG ô°S ÚeCG) ΩÉ©dG ÚeC’Gh á«©ª÷G Ö°SÉh ¥hóæ°üdG

 ´hô°ûe Gòch , »eÉàÿG Ö°SÉ◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢Vô©J  - 3

 πÑb øe á«eƒª©dG á«©ª÷G ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh OhõJ ºK øeh É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d IQGOE’G ¢ù∏›

0 É¡æe πc øe áî°ùæH á«YÉªàLE’G

 , »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢VôY IQGOE’G ¢ù∏éŸ  - 4

 ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≈∏Y ójó÷G ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe Gòch

 ‘ òNCÓd ±Éc âbƒH á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y πÑb á«YÉªàLE’G

 ¤EG ∂dP …ODƒj ’ ¿CG ≈∏Y äÉ¶MÓe øe IQGRƒdG ¬jóÑJ ób Ée QÉÑàYE’G

0 ÉeÉ¶f ¬d OóëŸG óYƒŸG øY á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ó≤Y ÒNCÉJ

المادة (٤٧) 
يتم تعديل النظام ا�ساسي للجمعية وفق ا�تي 

:
 hCG IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe á«eƒª©dG á«©ªé∏d ∂dòH ìGÎbEG Ëó≤J  - 1

0 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL øª°V ìÎ≤ŸG πjó©àdG ´ƒ°Vƒe êQój  - 2

0 ¬JGQÈeh ∂dòd á«YGódG ÜÉÑ°SC’G ¬H Éë°Vƒe á«eƒª©dG

 á«eƒª©dG á«©ª÷G πÑb øe ¬«∏Y âjƒ°üàdGh ìGÎbE’G á°ûbÉæe ºàJ  - 3

0 ¬fCÉ°ûH QGôb QGó°UEGh

 QGô≤dG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H ’EG GòaÉf ìÎ≤ŸG πjó©àdG íÑ°üj ’  - 4

 Iójô÷ÉH √ô°ûf ºàj ºK øeh á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ¬fCÉ°ûH QOÉ°üdG

0 á«ª°SôdG

المادة(٤٨) 
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة 

خدماتها وذلك وفق ا�تي :
0 á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ∂dòH QGôb Qhó°U - 1

 á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á≤aGƒe  - 2

0 ´ôØdG íàØH

0 É¡H ´ôØdG íàa OGôj »àdG á≤£æŸG ‘ iôNCG ájÒN äÉ«©ªL OƒLh ΩóY - 3

¢ùeÉÿG π°üØdG

دمج الجمعية
المادة (٤٩) 

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا وذلك 
وفق ما يلي :

 á«©ª÷Gh á›GódG á«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G á≤aGƒe  - 1

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y á›óæŸG

0 ÉÑjô≤J IóMGh Éª¡aGógCGh Úà«©ª÷G äÉeóN á≤£æe ¿ƒµJ ¿CG - 2

المادة (٥٠) 
يتم الدمج ا�ختياري وفق ا�جراءات التالية :

 á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¤EG Éª¡æe Ö∏£H ¿Éà«©ª÷G Ωó≤àJ  - 1

: »JB’G ¬H ÉYƒØ°ûeh ¬JGQÈeh êÉeófE’G ‘ áÑZôdG ¬«a Éë°Vƒe

 á≤aGƒŸÉH Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«©ª÷G QGôb øe IQƒ°U     - CG

0 êÉeófE’G CGóÑe ≈∏Y

 áæ°ùdG øY Úà«©ª÷G øe πµd á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG øe IQƒ°U  - Ü

 ¥ƒ≤Mh äÉµ∏àªÃ π°üØe ∞°ûµH áHƒë°üe IÒNC’G á«dÉŸG

 á«©ª÷G á≤aGƒe Qhó°U ïjQÉJ ‘ Úà«©ª÷G øe πc äÉeGõàdEGh

0 êÉeófE’G ≈∏Y á«eƒª©dG

 √ô°ûf ºàj …QGRh QGôb ¬H Qó°üj èeódG ≈∏Y IQGRƒdG á≤aGƒe óæY   - 2

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

المادة (٥١) 
 hCG iôNCG ‘ á«©ª÷G èeO á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh øe QGô≤H Rƒéj

 ô°ûæjh ∂dP áeÉ©dG áë∏°üŸG AÉ°†àbEG óæY É¡«a iôNCG á«©ªL êÉeófEG

0 á«ª°SôdG Iójô÷ÉH QGô≤dG Gòg

المادة (٥٢)
يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو 

بالموافقة عليه ا�ثار التالية :
 ‘ ∂dòH Ò°TCÉàdGh á›óæŸG á«©ªé∏d ájQÉÑàYE’G á«°üî°ûdG ∫GhR  - 1

0 ájÒÿG äÉ«©ª÷G πé°S

 ∫hDƒJh á›óæŸG á«©ªé∏d É«fƒfÉb ÉØ∏N á›GódG á«©ª÷G QÉÑàYEG  - 2

 á«dÉŸG É¡àeP É¡«dEG π≤àæJ Éªc É¡JGOƒLƒe ™«ªL ∂dP ÖLƒÃ É¡«dEG

 áØ°üdG ÉgóMh É¡d ¿ƒµjh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

0 äÉeGõàdE’G ∂∏J ájOCÉJh ¥ƒ≤◊G √òg AÉØ«à°SEG ‘ á«eÉ¶ædG

 êÉeófEG øe É¡«∏Y CGôW ÉÃ á›GódG á«©ª÷G πé°S ‘ Ò°TCÉàdG  - 3

0 É¡«a iôNC’G á«©ª÷G

¢SOÉ°ùdG π°üØdG

حل الجمعية
المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حال إختياريا بقرار من الجمعية 
العمومية وذلك وفق ا�تي :

. ∂dP ‘ ô¶æ∏d …OÉY ÒZ ´ÉªàL’ á«eƒª©dG á«©ª÷G »YóJ -1

. ¬«a ÉgQGôb Qó°üJ π◊G »∏Y É¡à≤aGƒe ádÉM ‘-2

. QGô≤dG Gòg øe IQƒ°üH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ójhõJ ºàj -3

المادة (٥٤)
 ô°ûæj π◊G ≈∏Y á≤aGƒŸÉH GQGôb á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh Qó°üJ

 ô°üëH ΩÉ«≤∏d ÌcCG hCG ∞°üe Ú«©J øª°†àjh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 øe É¡«∏Y Ée ájOCÉJh ¥ƒ≤M øe É¡d Ée AÉØ«à°SEGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡

 ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ôjô≤J Ëó≤J ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY ΩÉ“EG πÑb äÉeGõàdEG

0 á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG èFÉàæH á«YÉªàLE’G

المادة (٥٥)
 øe ÌcCG hCG á«©ªL ¤EG É¡∏M ” »àdG á«©ª÷G äÉµ∏à‡ áaÉc ∫hDƒJ

 áÑjô≤dG hCG É¡JÉeóN á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉ«©ª÷G

 QGôb ÉgOóëj »àdGh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód á∏é°ùŸGh É¡æe

0 π◊G

áªàJ .. áeôµŸG áµe á≤£æÃ IóL á¶aÉëÃ ájÒÿG AÉ‰ á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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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

إدارة مدينة 
الملك 

عبدالعزيز
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بتبوك

1- توريد مواد ومستلزمات 

مطبعة معهد سالح املدرعات
3702 500

1437/1/22هـ1437/1/21هـ 2- توريد مواد وقطع غيار 

وأجهزة لزوم أعمال الصيانة 

بشبكة الهاتف

3704500

3- توريد أكياس نفايات 

بالستيك متنوعة
3705 500

1437/1/23هـ1437/1/22هـ
4- توريد وتعبئة إسطوانات 

غازات صناعية متنوعة
3706 500

5- توريد موكيت وطراحات 

ومواد تنجيد متنوعة
3716 500

1437/1/27هـ1437/1/26هـ
6- توريد مواد وقطع 

ومستلزمات زراعية متنوعة
3720 500

7- تنفيذ أعمال توريد ومتديد 

كابالت ومعدات كهربائية مع 

تنفيذ كافة األعمال املصاحبة 

لزوم أعمال الصيانة واإلحالل 

بشبكة الكهرباء باملدينة 

العسكرية

3737 500

1437/1/28هـ1437/1/27هـ

8- تنفيذ أعمال توريد وفرد 

أسفلت جاهز لزوم أعمال 

سفلتة وصيانة الطرق باملدينة 

العسكرية

3738 500

9- توريد أجهزة ومواد وقطع 

غيار لزوم أغراض السالمة 

وإطفاء احلريق

3744 500

1437/1/29هـ1437/1/28هـ

10- توريد دهانات ومستلزمات 

دهان متنوعة
3739 500

11- توريد مواد وقطع غيار 

ومستلزمات لزوم صيانة 

شبكة املياه احلارة باملدينة 

العسكرية

3757 500
1437/1/30هـ1437/1/29هـ

500 123728- توريد مواد بناء متنوعة

500 133723- توريد مواد سباكة متنوعة
1437/2/4هـ1437/2/3هـ

500 143725- مواد كهرباء متنوعة

15- إعادة طرح منافسة تنفيذ 

أعمال سفلتة وإنشاء مشايات 

خرسانية وخالفه مبوقع 

مساعدات التدريب مبدينة 

امللك عبد العزيز العسكرية

2015/1 500

1437/2/5هـ1437/2/4هـ

16- توريد وتركيب مضخات 

ومعدات متنوعة
3740 500

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

1- أعمال إنشاء وترميمات 

مبدينة امللك خالد العسكرية
436/96/11 6000

1437/1/20هـ1437/1/19هـ
2- توريد موزع وقود زيت 

لتوربينة ويستنجهاوس
436/97/11 500

3- إعادة طرح منافسة توريد 

وتركيب شبكة ري
433/40/11 500

اإلدارة العامة 
لألشغال 

العسكرية

1- ايصال التيار الكهربائي 

لإلسكان باملنطقة الشمالية 

الغربية

1437/1/14هـ1437/1/13هـ5000 34/3/3أ

2- إنشاء مكتب وسكن امللحق 

باجلزائر )املرحلة الثانية(
1437/1/21هـ1437/1/20هـ5000 1/خ/43ج

3- استكمال منشآت كلية 

امللك عبداهلل بالطائف
1437/2/5هـ1437/2/4هـ150.000 36/17/4

مركز األمير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

دورات اللغة اإلجنليزية ملوظفي 

املركز
1437/1/15هـ1437/1/14هـ500 1436/25/28

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

األمن العام 
إدارة 

المشتريات 
والعقود

1- توريد وتركيب أنظمة 

الطاقة اإلحتياطية لبعض 

غرف العمليات التابعة لألمن 

العام مبناطق اململكة 

 3

1438/1437/
 500

1437/1/15هـ 1437/1/14هـ 2- صيانة األجهزة العلمية 

ملعهد علوم األدلة اجلنائية 

بشؤون التدريب 

 4

1438/1437/
 500

3- تأمني جتهيزات أمنية 

للقوات اخلاصة ألمن احلج 

والعمرة 

 5

1438/1437/
 2000

4- تأمني سيارات لإلدارة العامة 

للمرور )املرحلة األولى( 

 6

1438/1437/
 10.000

1437/2/11هـ 1437/2/10هـ

5- تأمني سيارات لإلدارة العامة 

لدوريات األمن 

 7

1438/1437/
 10.000

6- تأمني سيارات و آليات 

لإلمداد والتموين 

 8

1438/1437/
 10.000

7- تأمني سيارات و آليات 

للقوات اخلاصة ألمن الطرق 

 9

1438/1437/
 10.000

8- تأمني سيارات لإلدارة العامة 

للمرور )املرحلة الثانية( 

 10

1438/1437/
1437/2/13هـ 1437/2/12هـ10.000 

قوات 
األمن الخاصة

1- إضافة مظالت لسيارات 

النقل مبعسكر القوات 

بأم احلمام

 1/1/4/9

/1437هـ
1437/2/6هـ1437/2/5هـ1000 

2- إنشاء عبارات ومواقف 

مبعسكر القوات مبدينة األمير 

نايف األمنية 

 2/1/4/9

/1437هـ
1437/3/3هـ1437/3/2هـ1500 

3- إعادة تأهيل ميادين التدريب 

مبدينة األمير نايف األمنية

 3/1/4/9

/1437هـ
1437/3/5هـ1437/3/4هـ1500 

المديرية 
العامة

 لمكافحة 
المخدرات

1- تأمني وتوريد آليات ومعدات 

للمديرية العامة ملكافحة 

اخملدرات واإلدارات التابعة لها 

باملناطق

-1436/58

1437هـ
 4000

1437/1/20هـ1437/1/19هـ

2- تأمني وتوريد قيود أيدي 

و أرجل للمديرية العامة 

ملكافحة اخملدرات واإلدارات 

التابعة لها

-1436/59

1437هـ
 500

3- توريد جتهيزات ومعدات 

الورش اخلاصة بصيانة أجهزة 

اإلتصاالت باملديرية العامة 

ملكافحة اخملدرات وفروعها 

باملناطق

-1436/60

1437هـ
 500

4- تأمني جهاز بالزما احلث 

املزدوج / مطياف الكتلة خملتبر 

املديرية العامة ملكافحة 

اخملدرات

-1436/61

1437هـ
 500

إمارة 
منطقة تبوك

مشروع جتهيز مبنى الوثائق 

واحملفوظات باألثاث املكتبي 

والفرش وأجهزة األرشفة 

اإللكترونية وامليكانيكية

1437/1/27هـ1437/1/26هـ5000

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع 
الباحة

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

جامع مركز الدعوة وملحقاته 

) مبنى الفرع (

1436-111000

1437/1/22هـ1437/1/21هـ 2- صيانة ونظافة وتشغيل 

عدد )7( مباني إلدارات األوقاف 

واملساجد والدعوة واإلرشاد 

مبنطقة الباحة

1436-121000

وزارة الداخليةوزارة الدفاع
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة 
الملك فيصل

1- منافسة تأمني أدوية حاجة 
صيدلية مجمع العيادات 

الطبية باجلامعة
1437/1/16هـ1437/1/15هـ 2000 20150046

2- منافسة استكمال 
األعمال اإلنشائية واملعمارية 

وامليكانيكية والكهربائية 
ملبنى وحدة الدواجن مبحطة 

التدريب واألبحاث الزراعية 
والبيطرية

1437/1/23هـ 1437/1/22هـ 2000 20150047

جـامعة جــدة    
جتهيز اخملتبرات واملعامل 

والعيادات الطبية باإلدارة 
الطبية  

 1437/1/19هـ  1437/1/19هـ41613000/ د  

تعليم 
القصيم

استكمال مشاريع مسحوبة  
بالقصيم

1- مشروع ابتدائية النقرة 
للبنات

2- مشروع ابتدائية الطرفية 
الغربية للبنات

3- مشروع مجمع طلحة 
للبنات

1437/1/22هـ 1437/1/21هـ 1436/122000

تعليم 
الحدود 

الشمالية

1- توريد قطع غيار أعمال 
مدنية وكهربائية والكترونية 

لزوم عقد الصيانة ملدارس 
البنني بعرعر والعويقيلة 

)اجملموعة األولى (

112/36/301000

1437/1/14هـ1437/1/13هـ
2- تأهيل مبدرسة متوسطة 

طريف
112/36/28 1000

3- تأهيل مسرح إدارة التربية 
والتعليم مبنطقة احلدود 

الشمالية
112/36/31 1000

4- تأهيل مدرسة امللك سعود 
الثانوية بنني بعرعر

112/36/29 1000

تعليم 
حفر الباطن

1- استكمال وإضافة فصول 
ملدرسة متوسطه الذيبية 

للبنني
36/38500

1437/1/14هـ1437/1/13هـ

2- استكمال وإضافة فصول 
للمدرسة السادسه عشر 

للبنات )ب 16( 
36/39500

3- استكمال وإضافة فصول 
للمدرسة السابعة عشر 

للبنات )ب 17(
36/40

4- استكمال عملية تأهيل 
مدرستي عمرو بن العاص 

االبتدائية وابن كثير املتوسطة 
مبحافظة حفر الباطن

36/41

وزارة الثقافة واإلعالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
واإلعالم

عملية توريد وتركيب وحدات 
تكييف ملبنى جريدة أم القرى 

مبكة املكرمة

 23/1/17/4
1437/1436/

1437/1/23هـ1437/1/22هـ1500 

وزارة الشؤون االجتماعية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

عملية ترميم وتركيب 
وسائل السالمة بدار التربية 

االجتماعية للبنني بأبها
1437/2/4هـ1437/2/3هـ3000 37/2

وزارة الزراعـــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الري 
والصرف 
باألحساء

استكمال عملية تغطية 

بعض املصارف الزراعية 

باألحساء اجملموعة )13(

1437/1/15هـ 1437/1/14هـ1500 بدون

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
المياه 

والكهرباء

1- حفر )7( آبار يدوية تدعيمية 
في مواقع متفرقة مبحافظتي 

)القويعية ووادي الدواسر 
مبنطقة الرياض(

1437/1/14هـ 1437/1/13هـ4585000

2- توريد وتركيب عدد )9( وحدات 
ضخ غاطسة كهربائية مع 

مولداتها آلبار جديدة متفرقة 
مبنطقة احلدود الشمالية

1437/1/8هـ 1437/1/7هـ4595000

3- ترقية وتطوير أنظمة أمن 
وحماية املعلومات بديوان الوزارة

4603000

1437/1/13هـ 1437/1/12هـ 4- حفر خمسة آبار يدوية في 
مواقع متفرقة في وادي بوا 
مبحافظة الطائف مبنطقة 

مكة املكرمة

4615000

5- تشغيل وصيانة مشاريع 
مياه قرى منطقة حائل

4668500

1437/1/15هـ 1437/1/14هـ 6- حتصني وردم )2450( بئر 
في مختلف مناطق اململكة 

)املرحلة األولى(
4683000

مياه 
المدينة 
المنورة

1- توريد مواسير مياه دكتايل 
وملحقاتها لزوم شبكة 

املياه باملدينة املنورة والقرى 
واحملافظات التابعة لها

1437/1/9هـ1437/1/8هـ437/436/3710.000

2- حتديث اللوحات الكهربائية 
اجلهد املتوسط املغذية حملطة 

الصرف الصحي القائمة
437/436/385000

1437/1/13هـ1437/1/12هـ
3- تطوير نظام كاميرات 

املراقبة املرحلة الثانية باملديرية 
العامة للمياه باملدينة املنورة

437/436/392500

4- تطوير بيئة عمل أنظمة 
املعلومات اجلغرافية مبنطقة 

املدينة املنورة
1437/1/14هـ1437/1/13هـ437/436/403000

5- تشغيل وصيانة شبكات 
املياه مبراكز محافظة ينبع

437/436/413000

1437/1/20هـ1437/1/19هـ 6- تطوير جتهيزات أمن املعلومات 
ملراقبة الشبكة الداخلية 

واحملافظات باملديرية العامة 
للمياه مبنطقة املدينة املنورة

437/436/423000

7- ردم آبار أنبوبية ويدوية جافة 
مبنطقة املدينة املنورة

1437/1/21هـ1437/1/20هـ437/436/433000

8- تطوير ورفع كفاءة محطة 
معاجلة مياه الصرف الصحي 

باملدينة املنورة
1437/1/22هـ1437/1/21هـ437/436/445000

9- تأجيل موعد منافسة صيانة 
شبكات املياه وملحقاتها

)باملدينة املنورة(
1437/1/6هـ1437/1/5هـ437/436/1915.000

وزارة الحرس الوطني

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

1- توريد األثاث إلحتياج مبنى 
قيادة وحدة إسناد وتدريب 

العقيدة العسكرية 

 44
/1437/1436هـ

1437/1/14هـ1437/1/13هـ500

2- إنارة الطريق املؤدي إلى 
موقع لواء الطيران األول 

بخشم العان ويتكون املشروع 
من ) توريد وتركيب محطات 

فرعية مدمجة عدد )6( وتوريد 
وتركيب كابالت جهد متوسط 

15 ك.ف بطول ) 17,000 م . 
ط( وتوريد وتركيب لوحات إنارة 

مزودة بخلية ضوئية وساعة 
زمنية عدد )6( وتوريد وتركيب 

أعمدة إنارة ثنائية وكابالت 
الضغط املنخفض عدد )320( 

 45
/1437/1436هـ

1437/2/6هـ1437/2/5هـ3000 

3- إنشاء قرية للتدريب 
مبعسكر احلرس الوطني بالدمام 

) املرحلة األولى(  مطلوب 
تصنيف في مجال العمل

 46
/1437/1436هـ

 1437/1/21هـ1437/1/20هـ5000

وزارة المياه والكهرباءوزارة 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 الشؤون البلدية والقروية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

1- تأمني آالت تصوير ألمانة 

العاصمة املقدسة بنظام 

اإليجار املرحلة )2(

232000

1437/2/18هـ1437/2/17هـ 

2- إنشاء ميادين وساحات 

عامة لبلدية عسفان )مرحلة 

ثانية( 19/2/705/6/00/00/4

24500

3- إنشاء مبنى البلدية 

بعسفان )مرحلة ثانية( 

19/2/705/3/00/00/4

25500

4- حفر آبار وإنشاء خزانات 

وشبكات ري ببلدية محافظة 

اجلموم )مرحلة أولى( 

19/2/401/66/00/00/4

261000

أمانة 
عسير

1- صيانة املناطق 

السياحية والساحلية 

19/007/001/0030/00/00/3

 2000

1437/1/13هـ1437/1/12هـ

2- صيانة الشوارع 

19/007/001/0001/04/5/3
10.000

3- صيانة اإلنهيارات اجلبلية م7 

19/007/001/0015/00/00/3
1000

4- صيانة ونظافة 

الساحات البلدية 

19/007/001/0020/00/00/3

1500

5- صيانة املباني واملرافق )توريد 

بالط منوع وبردورات وبلك(
 5000

6- صيانة املباني واملرافق )توريد 

بويات منوعة(
 250

7- صيانة املباني واملرافق )توريد 

بطحاء وخرسانة منوعة 

األحجام(

 250

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

8- صيانة املباني واملرافق )توريد 

حديد وأخشاب(
 250

أمانة 
المنطقة 

الشرقية

1- استكمال تنفيذ تقاطع 

طريق األمير نايف مع طريق 

األمير متعب بالدمام ـ تنفيذ 

جسور علي طرق اخلدمة لعبور 

خط السكة احلديد باالجتاهني 

 15.000

1437/1/27هـ 1437/1/27هـ
2- استكمال تقاطع طريق 

اخلليفة عمر بن اخلطاب مع 

طريق امللك فهد ـ جسر علوي 

على طريق اخلليفة عمر بن 

اخلطاب

 25.000

3- مشروع تنفيذ جسر ربط 

خزان مياه اخلبر )املعلم( مع دوار 

طريق األمير سلمان باخلبر

 30.000

1437/1/28هـ 1437/1/28هـ
4- مشروع تنفيذ مشاريع 

املعاجلة املرورية للمواقع 

اخلطرة باحلاضرة 

 3000

5- مشروع تركيب اللوحات 

اإلرشادية والتوجيهية
 2000

6- تأمني أجهزة ومستلزمات 

احلاسب اآللي
 10.000

1437/1/29هـ 1437/1/29هـ

7- تأمني وتركيب وتشغيل 

وصيانة مصنع لفرز النفايات 

الصلبة القابلة للتدوير الواردة 

للمدفن الصحي التابعة 

لألمانة 

 10.000

8- تأمني وتركيب وتشغيل 

وصيانة آليات ومعدات مصنع 

إلعادة تدوير األنقاض 

 10.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة 
تبوك

1- إنشاء دورات مياه 

متطورة ومناسبة باحلدائق 

العامة وممر املشاة ومنتزه 

األمير فهد بن سلطان 

19/11/01/0607/99/01/4

19841500

1437/1/15هـ1437/1/14هـ
2- صيانة املباني واملرافق 

بتبوك )صيانة مبنى قائم 

مع اإلضافات - مبنى 

املعرض الدائم لألمانة( 

19/11/01/0001/02/05/3

1973500

3- صيانة املباني واملرافق 

بتبوك )صيانة مبنى قائم مع 

اإلضافات - مبنى نادي األمانة( 

19/11/01/0001/02/05/3

1974500

أمانة 
تبوك )ضباء(

1- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )ضباء( 

)توريد قالب 18 طن عدد 2( 

19/11/001/0602/08/00/4

1976500

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

2- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )ضباء( 

)توريد شيول كبير عدد 1( 

19/11/001/0602/08/00/4

1977500

3- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )ضباء( 

)توريد حفار كفرات عدد 1( 

19/11/001/0602/08/00/4

1978500

4- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )ضباء( 

) توريد رأس تريال عدد 1( 

19/11/001/0602/08/00/4

1979500

أمانة 
تبوك )حقل(

حدائق وممرات مشاة وساحات 

)مرحلة ثانية( بحقل 

19/11/304/0605/99/01/4

1437/1/15هـ1437/1/14هـ19821000

أمانة 
تبوك 

)القليبة(

1- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة )بالقليبة( 

)املرحلة الثانية( 

19/11/001/0603/05/00/4

19801000

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

2- إنشاء أسواق مواشي 

)مرحلة ثانية( بالقليبة 

19/11/703/0020/00/00/4

19831000

أمانة 
تبوك 

)المنجور(

حدائق وممرات مشاة 

وساحات باملنجور 

19/11/705/0605/99/01/4

1437/1/15هـ1437/1/14هـ1975500

أمانة 
تبوك )البدع(

حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين والواجهة 

البحرية بالبدع 

19/11/701/0603/99/01/4

1437/1/15هـ1437/1/14هـ19813000

بلدية 
بني سعد

1- تأهيل و تطوير الشوارع 

ببني سعد ) توسعة و تطوير 

املدخل الغربي بالسحن ( 

019/016/0703/0033/00/00/4

 2000

1437/1/14هـ1437/1/13هـ 2- درء أخطار السيول ببني 

سعد ) متديد عبارات ( 

19/16/001/602/09/00/4

 1500

3- تطوير سوق اخلميس 

الشعبي ببني سعد 

019/016/0703/0035/00/00/4

 1500
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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

بلدية 
الربوعه

1- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 

19/007/701/0605/99/02/4

1500

1437/1/15هـ1437/1/14هـ

2- تسمية وترقيم 

الشوارع وامليادين 

19/007/701/0028/00/00/4

500

3- تأمني سيارات 

19/007/701/2240/00/00/4
100

4- احلراسات األمنية 

19/007/701/0004/00/00/4
500

بلدية 
البطين

1- مشروع تأهيل وتطوير 

الطرق وامليادين بالبطني
2000

1437/1/13هـ1437/1/12هـ

2- مشروع مباني بلدية ومرافق 

عامة
1000

3- مشروع التخلص من 

النفايات وردم املستنقعات وآلية 

التخلص من النفايات  بالبطني

1000

4- مشروع حتسني وجتميل  

املداخل  بالبطني
500

بلدية 
البشائر

1- متديد موعد منافسة 

سفلتة مخططات املنح – م2 

19/001/0851/00/00/4

1000

1437/1/15هـ 1437/1/14هـ

2- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/07/001/0603/08/00/4

500

3- صيانة بوابة حليل 

19/07/704/0007/00/00/3
300

بلدية 
البجادية

1- تأهيل وتطوير 

الشوارع واإلنارة 

19/04/405/0069/00/00/4

1437/36/ 62000

1437/1/28هـ1437/1/28هـ

2- حتسني وجتميل املداخل 

19/04/405/603/99/01/4

  7

1437/36/
2000

3- أسواق ومسالخ 

19/04/405/606/99/01/4

  8

1437/36/
2000

4- سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/04/405/5002/06/01/4

 9

1437/36/
2000

5- أرشفة البلدية إلكترونياً 

19/04/405/0074/00/00/4

 10

1437/36/
2000

بلدية 
الخفجي

1- استكمال إنشاء مركز 

حضاري باخلفجي
1437/1/15هـ1437/1/14هـ1436/155000

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار باخلفجي والقرى 

التابعة لها 

1437/1/29هـ1437/1/28هـ1436/1435.000

بـــلدية 
تربة 

المنطقة 
الغربية

1-  متديد منافسة تخفيض 
منسوب املياه اجلوفية 

للمخططات السكنية
                                                                                        19/016/301/0072/00/00/ 4 

2000

1437/1/20هـ1437/1/19هـ

2- متديد منافسة  إنشاء 
محطة تنقية مياه اآلبار

                                                                                        19/016/301/0070/00/00/ 4 
4000

3- متديد منافسة 
إنشاء شبكة للحاسب 

األلي مع الصيانة 
19/016/301/0041/00/00/4

2000

4- متديد منافسة توريد 
معدات وتطوير خلدمات البلدية 

19/016/301/0029/00/00/4
3000

5- متديد منافسة 
شراء سيارات  

19/016/301/2240/00/00/4
1000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الدوادمي

1- إنشاء ثالث جسور علي 

الوادي اجلنوبي خملطط االسكان
437/436/15000

1437/1/29هـ1437/1/29هـ 2437/436/22000- إنشاء منتزه عام بالدوادمي

3- نقل اخمللفات وتنظيف 

األودية
437/436/31000

متديد موعد منافسة حدائق بلدية الفوارة

وممرات مشاة وساحات
1437/1/20هـ1437/1/19هـ3000 

وزارة العـــدل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العدل

1- صيانة ونظافة فرع الوزارة 
في منطقة القصيم واحملاكم 

وكتابات العدل
2015/911000

1437/1/15هـ1437/1/14هـ
2- طباعة وتوزيع مجموعة 

األحكام القضائية لعام 1435هـ 
2015/925000

3- تأمني االحتياجات األمنية 
)احملكمة العامة بنجران(

2015/931000

1437/1/21هـ1437/1/20هـ

4- نظافة وصيانة فرع الوزارة 
مبنطقة املدينة املنورة واحملاكم 

وكتابات العدل التابعة له
2015/941000

5- تأمني األجهزة األمنية 
واملراقبة التلفزيونية )احملكمة 
العامة بالرياض - مستودعات 
الوزارة بالدار البيضاء - الدوائر 

احلقوقية باحملكمة اجلزائية 
بالرياض احملكمة التجارية 

بالرياض - مركز الوثائق 
واحملفوظات بديوان الوزارة(

2015/951500

صندوق التنمية الزراعية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صندوق 
التنمية 
الزراعية 
المركز 

الرئيسي 
الرياض

تأمني وتوريد وتركيب وحدات 

مكتبية لبعض إدارات صندوق 

التنمية الزراعية

1437/1/20هـ1437/1/19هـ36/74/61000

الهيئات والمؤسسات

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة 
الملكية بينبع

1- التجهيزات األساسية 
باملنطقة السكنية

بي آي سي 
آي -7028

1437/1/20هـ1437/1/20هـ 1000 

2- التجهيزات األساسية 
للمنطقة السكنية- املرحلة 

الثانية 

بي آي سي 
آي -7034 

1437/1/22هـ1437/1/22هـ 1000 

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

تطوير مركز املعلومات املرحلة 
األولى باملؤسسة العامة 
للموانئ بالرياض واملوانئ 

التابعة لها

1437/1/21هـ 1437/1/21هـ 5000 76467

ميناء الجبيل 
التجاري

منافسة استبدال وتطوير 

شبكة مكافحة احلريق ونظام 

اإلنذار مبيناء اجلبيل التجاري 

1437/3/17هـ1437/3/17هـ 10,000 

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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ال�سنة 93   العدد 4585             
UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  23  رمضان  1436 هـ        10  يولية  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4574              12
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن االإدارة العامة لال�ستثمار باأمانة منطقة الريا�س عن طرح عدد من املزايدات مبدينة الريا�س لل�سنة املالية 1436 / 1437هـ  )املجموعة الثانية( :

سعر الكراسةموعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفمدة العقداسم المزايدةنوع النشاطرقم المزايدة

77

ترفيهي

25 �سنةا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء باملخطط رقم )3312( بحي اخلري الإقامة م�سروعات ترفيهية مميزة

1437/1/5هـ

10 �سباحاً

3000

78
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء باملخطط رقم )3359( بحي االإزدهار والتعاون الإقامة مطاعم 

ترفيهية
251000 �سنة

251000 �سنةا�ستثمار موقع مدينة األعاب ترفيهية )مالهي الرو�سة �سابقاً(79

80

مركز جتاري 

متعدد االأن�سطة

ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء بحي القاد�سية باملخطط رقم )3253( لن�ساط مركز جتاري متعدد 

االأن�سطة
25 �سنة

1437/1/6هـ

10 �سباحاً

1000

81
ا�ستثمار القطعة رقم )49( والقطعة رقم )50( باملخطط رقم )2231/ب( بحي قرطبة لن�ساط 

مركز جتاري متعدد االأن�سطة
251000 �سنة

82
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء باملخطط رقم )3191( بحي ال�سرق لن�ساط مركز جتاري متعدد 

االأن�سطة
251000 �سنة

83
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء تقع باملخطط رقم )2351( بحي ظهرة لنب لن�ساط مركز جتاري 

متعدد االأن�سطة
25 �سنة

1437/1/7هـ

10 �سباحاً

1000

�سكني جتاري84
ا�ستثمار موقع زائدة تنظيمية تقع باملخطط رقم )2811( بحي عرقة لن�ساط �سكني / جتاري / 

اإداري
151000 �سنة

85

جتاري

ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء بالبلك رقم )1( باملخطط رقم )2008/د( بحي العريجاء الو�سطى 

الإن�ساء حمالت جتارية
15 �سنة

1437/1/8هـ

10 �سباحاً

1000

86
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء ب�سوق الوادي القدمي باملخطط رقم )2008( بحي طويق الإن�ساء 

حمالت جتارية
151000 �سنة

لوازم رحالت87
ا�ستثمار موقع قائم ب�سوق ال�سقور الواقع �سمن مبنى مواقف دخنة لل�سيارات مقابل املحكمة 

لن�ساط بيع لوازم الرحالت وال�سقور
7500 �سنوات

88
مواقف متعددة 

و�سكني اإداري

ا�ستثمار املواقع اأرقام )228,227,226,219,218( الإقامة مواقف متعددة و�سكني / اإداري 

)قبو + اأر�سي + 3 متكرر( بالقرب من م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي
15 �سنة

1437/1/9هـ

10 �سباحاً

1500

89

حمطة وقود فئة 

)اأ(

ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء للقطعة رقم )43( باملخطط رقم )3123( على طريق رماح الإقامة 

حمطة وقود فئة )اأ(
251000 �سنة

90
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء باملخطط رقم )3312/ب( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س الإقامة 

حمطة وقود فئة )اأ(
251000 �سنة

91

م�ستودعات

ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء رقم )11( باملخطط رقم )2740/اأ( بحي العزيزية لن�ساط م�ستودع 

مواد غذائية من الهنقر القابل للفك واإعادة الرتكيب
10 �سنوات

1437/1/12هـ

10 �سباحاً

500

92
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء رقم )12( باملخطط رقم )2740/اأ( بحي العزيزية لن�ساط م�ستودع 

مواد غذائية من الهنقر القابل للفك واإعادة الرتكيب
10500 �سنوات

93
ا�ستثمار القطعة رقم )75( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10500 �سنوات

94
ا�ستثمار القطعة رقم )76( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10 �سنوات

1437/1/13هـ

10 �سباحاً

500

95
ا�ستثمار القطعة رقم )77( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10500 �سنوات

96
ا�ستثمار القطعة رقم )78( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10500 �سنوات

97
ا�ستثمار القطعة رقم )79( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10 �سنوات

1437/1/14هـ

10 �سباحاً

500

98
ا�ستثمار القطعة رقم )80( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10500 �سنوات

99
ا�ستثمار القطعة رقم )81( باملخطط رقم )3484( بحي اخلري �سمال مدينة الريا�س لن�ساط 

م�ستودع
10500 �سنوات

ور�س100
ا�ستثمار موقع اأر�س ف�ساء باملخطط التنظيمي رقم )972( بحي ال�سناعية لن�ساط ور�سة من 

الهنقر القابل للفك واإعادة الرتكيب
10 �سنوات

1437/1/15هـ

10 �سباحاً

500

151000 �سنةا�ستثمار القطعة رقم )5( باملخطط رقم )3706( مبنطقة الدغم الإقامة اإ�سكان للعاملني�سكن عمال101

)2-1(
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن االإدارة العامة لال�ستثمار باأمانة منطقة الريا�س عن طرح عدد من املزايدات مبدينة الريا�س لل�سنة املالية 1436 / 1437هـ  )املجموعة الثانية( :

سعر الكراسةموعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفمدة العقداسم المزايدةنوع النشاطرقم المزايدة

102
مواقف �سيارات 

باأنواعها
5 �سنواتا�ستثمار موقع اأر�س باملخطط رقم)3/1391( بال�سلي ال�ستثمارها مواقف �سيارات ومعدات

1437/1/15هـ

10 �سباحاً

500

�سحي103
ا�ستثمار موقع قائم ب�سوق ال�سقور الواقع �سمن مبنى مواقف دخنة لل�سيارات  مقابل املحكمة 

لن�ساط عيادة بيطرية
7500 �سنوات

104

كافيرتيا

ا�ستثمار موقع قائم ب�سوق ال�سقور الواقع �سمن مبنى مواقف دخنة لل�سيارات  مقابل املحكمة 

لن�ساط كافيرتيا لتقدمي ال�سطائر والوجبات اخلفيفة وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة
5 �سنوات

1437/1/16هـ

10 �سباحاً

500

105
ا�ستثمار موقع على الر�سيف الواقع بحي املروج بجانب كتابة العدل االأوىل بالريا�س الإن�ساء 

مقهى كويف �سوب
5500 �سنوات

5500 �سنواتا�ستثمار اأر�س ف�ساء باملخطط رقم )2747/اأ( بحي الرمال لن�ساط مالعبمالعب106

جتميع زيوت107
ا�ستثمار عدد )3( مواقع باملخطط رقم )2911( بحي النور لن�ساط جتميع زيوت الطعام 

امل�ستعملة الناجتة عن عملية القلي من املن�ساآت الغذائية مبدينة الريا�س
7 �سنوات

1437/1/19هـ

10 �سباحاً

500

108

حتميل وتنزيل

ا�ستثمار اأعمال التحميل والتنزيل ب�سوق الربوة املركزي للخ�سار والفاكهة و�ساحة الباعة 

اجلائلني بحي اجلزيرة
2500 �سنة

2500 �سنةا�ستثمار اأعمال التحميل والتنزيل ب�سوق ال�سمال املركزي للخ�سار والفاكهة109

2 �سنةا�ستثمار وت�سغيل و�سيانة �ساحة مزاد االأعالف ب�سوق االأنعام بالعزيزية110

1437/1/20هـ

10 �سباحاً

500

2500 �سنةا�ستثمار اأعمال التحميل والتنزيل ب�سوق اجلملة بالبطحاء111

2500 �سنةا�ستثمار اأعمال التحميل والتنزيل ب�سوق االأنعام بالعزيزية112

113

بوفيهات واأك�ساك

5 �سنواتا�ستثمار موقع بوفيه قائم مببنى االإدارة العامة للت�سغيل وال�سيانة اجلديد بامللز

1437/1/21هـ

10 �سباحاً

500

114
ا�ستثمار موقع حمل رقم )5( وحمل رقم )6( ب�سوق ال�سمك اجلديد بحي املربع لن�ساط بوفية 

لبيع املرطبات وامل�سروبات ال�ساخنة والفطائر �سابقة التجهيز
5500 �سنوات

115
ا�ستثمار موقع �سمن حديقة بحي الورود الإقامة ك�سك لبيع املرطبات وامل�سروبات ال�ساخنة 

والفطائر �سابقة التجهيز
5100 �سنوات

116
ا�ستثمار موقع بحديقة ال�سحى بحي الورود الإقامة ك�سك لبيع املرطبات وامل�سروبات ال�ساخنة 

والفطائر �سابقة التجهيز
5 �سنوات

1437/1/22هـ

10 �سباحاً

100

117
ا�ستثمار موقع بحديقة ال�سموخ بحي املر�سالت الإقامة ك�سك لبيع املرطبات وامل�سروبات ال�ساخنة 

والفطائر �سابقة التجهيز
5100 �سنوات

118
ا�ستثمار موقع بحديقة االإن�سراح بحي امللك فهد الإقامة ك�سك لبيع املرطبات وامل�سروبات 

ال�ساخنة والفطائر �سابقة التجهيز
5100 �سنوات

119
وامل�سروبات  املرطبات  لبيع  ك�سك  الإقامة  البي�ساء  الدار  بحي  البلدية  ب�ساحة  موقع  ا�ستثمار 

ال�ساخنة والفطائر �سابقة التجهيز
5 �سنوات

1437/1/23هـ

10 �سباحاً

100

5500 �سنواتا�ستثمار موقع بوفية قائم عند البوابة الغربية بحديقة امللك عبداهلل بامللز120

5500 �سنواتا�ستثمار موقع بوفية قائم عند البوابة ال�سرقية بحديقة امللك عبداهلل بامللز121

�سوق اأغنام122
تطوير واإدارة وت�سغيل و�سيانة موقع �سوق االأغنام على طريق جدة بالقرب من مدخل الريا�س 

الغربي
10 �سنوات

1437/1/26هـ

10 �سباحاً

500

10500 �سنواتتطوير واإدارة وت�سغيل و�سيانة موقع م�سلخ اآيل قائم على �سارع املن�سورة بحي امل�سانعم�سالخ123

124

خر�سانة جاهزة

ا�ستثمار موقع القطعة رقم )93( باملخطط رقم )3277( بحي ال�سلي الإقامة م�سنع خر�سانة 

جاهزة
10500 �سنوات

125
ا�ستثمار موقع القطعة رقم )95( باملخطط رقم )3277( بحي ال�سلي الإقامة م�سنع خر�سانة 

جاهزة
10500 �سنوات

الشروط الرئيسية الخاصة: 1- سجل تجاري ساري المفعول بذات النشاط  2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة وال تقبل الشيكات أو النقد  3- أي شروط أخرى ضمن الكراسات الخاصة بالمزايدات
ومن لديه الرغبة باالستثمار في أحد هذه األنشطة التقدم لمقر اإلدارة العامة لالستثمار بمبنى المعيقلية برج )د( بحي الديرة

 HTTP://INVESTMENT.ALRIYADH.GOV.SA ولالستفسار االتصال على هاتف اإلدارة العامة لالستثمار سنترال رقم : 4140500 تحويلة رقم : 702/701/612 أو موقـع اإلدارة على اإلنترنت .

)2-2(



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  12  ذو الحجة  1436 هـ        25  سبتمبر  2015 م34

93ال�سنة 93   العدد 4585              UM AL-QURAالجمعة  23  رمضان  1436 هـ        10  يولية  2015 مإعالنات حكومية

11ال�سنة 93   العدد 4574          
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة تثليث عن عزمها طرح مواقع ا�ستثمارية فمن له الرغبة يف اال�ستثمار فعليه مراجعة البلدية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة النسخة المكان اسم النشاطم

500 قطعة رقم 3 مركز النمو بالقرية اإن�ساء وت�سغيل مركز خدمات �سيارات بالقرية1

االأربعاء 

 1437/1/22هـ

اخلمي�س 

1437/1/23هـ

 ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

500 خمطط ال�سناعية بتثليث قطعة رقم 1/ت -4/ت �سوق جتاري تثليث2

500قطعة رقم 3/ ت اإن�ساء وت�سغيل مطعم بال�سناعية3

500 طريق االأمري �سلطان خمطط الزهور ت�سغيل بوفية ال�سوق4

500 تثليث – جا�س ا�ستغالل مرمى النفايات5

500 اأمام حديقة امللك عبداهلل �سراف اآيل �سيارات6

500 اأمام املحافظة �سراف اآيل �سيارات7

500 اأمام امل�ست�سفى لوحة تلفزيونية بدوار ال�سيافة بتثليث8

500خمطط التعاون 1    قطعة 1 اإن�ساء وت�سغيل فندق9

500خمطط النمو القرية الريا�س – خمي�س م�سيطاإن�ساء وت�سغيل حمطة حمروقات وا�سرتاحة فئة اأ10

تعلن بلدية حمافظة طريف عن طرح املوقعني اال�ستثماريني التاليني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةاسم المنافسة  م

2000 م�سلخ1

نهاية دوام يوم االإثنني 

1437/1/20 هـ

الثالثاء

  1437/1/21هـ

1000مرمى النفايات2

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

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح مزايدات املجموعة ال�سابعة من امل�ساريع اال�ستثمارية للعام 1436هـ , وذلك على النحو التايل :

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المزايدة

تاأجري موقع منتزه ذهبان البحري 

)اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة عدد )3( اأك�ساك + ت�سغيل و�سيانة عدد  )4( دورات مياه ومبنى مطعم وكامل املنتزه(
52000 �سنوات

االإثنني

ال�ساعة 11 �سباحاً

1437/1/6هـ

االإثنني

ال�ساعة 11:30�سباحاً

 1437/1/6هـ

  شروط الدخول في المزايدات :
1- كراسة الشروط والمواصفات .  2- توكيل رسمي موثق )إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء( .  3- إثبات أن المسؤول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على 

العطاء لديه الصالحية للتوقيع )في حالة الشركات والمؤسسات( . 4- صورة الهوية الشخصية . 5- صورة إثبات التسجيل في وزارة التجارة )السجل التجاري( .  6- صورة إثبات اإلشتراك بالغرفة 
التجارية .  7- ضمان بنكي معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساري المفعول من تاريخ فتح المظاريف .   8- صورة شهادة تسديد الزكاة والدخل .  9- صورة شهادة تحقيق النسبة 

النظامية لتوطين الوظائف من مكتب العمل )شهادة السعودة( .  10-صورة رخصة االستثمار اذا كان المستثمر مرخصًا وفقًا لنظام االستثمار األجنبي
* مكان تسليم العطاءات صالة خدمات العمالء ببرج األمانة شباك رقم )27( أو الدور الخامس عشر .

* مكان بيع الكراسات موقع األمانة اإللكتروني ) فرص استثمارية / مزايدات معلن عنها (
www.jeddah.gov.sa : الهاتف رقم 0126149228 أو فاكس رقم 0126149031 أو زيارة موقع األمانة
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تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة ــ تنمية اال�ستثمارات البلدية ــ عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1437/1/7هـ1437/1/7هـ5000بدون�سوق مركزي للخ�سار والفواكه بجميع خدماته جعرانة والعكي�سية

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة ــ تنمية اال�ستثمارات البلدية ــ عن تاأجيل موعد املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

مزايــدة تركيب)6( لوحـات اإعالنيــة دعائيــة يوين بول1

1000 بدون

1437/1/5هـ1437/1/5هـ

1437/1/7هـ1437/1/7هـمزايدة تركيــب )3( لوحــات اإعالنيـة دعائية نوع �سكاي2

1437/1/12هـ1437/1/12هـمزايدة تركيب لوحات اإعالنية دعائية باأعمدة الكباري اخلر�سانيـــة3

1437/1/14هـ1437/1/14هـمزايـــــــــــــــدة جم�ســـــــــــم اإعــــــــــــالين دعائـــــــــــــــي4

1437/1/19هـ1437/1/19هـمزايدة تركيـــب )50( لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر موبي5

1437/1/21هـ1437/1/21هـمزايــدة تركيــب )6( لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول6

1437/1/26هـ1437/1/26هـمزايدة تركيب )200( لوحة اإعالنية دعائية نــــوع فوانيــــــ�س7

1437/1/28هـ1437/1/28هـمزايــدة تركيــب )6( لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول8

1437/1/28هـ1437/1/28هـمزايدة تركيـــب )50( لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر ميجا9

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة القويعية عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتنشاطه قيمة الكراسةاسم المنافسةم

لوحه اإعالنية موبي500لوحات موبي عدد )100( لوحة وجهني مواقع متفرقة1

1437/1/28هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1437/1/28هـ

ال�ساعة الواحدة بعد الظهر

�سا�سة تلفزيونية500�سا�سات تلفزيونية عدد )3( �سا�سات 2

جتاري1000موقع جتاري �سرق حمطة الدري�س  3

�سالة ريا�سية1000املوقع رقم )م62 ( خمطط 41135

جتاري300املوقع رقم )15( خمطط 5899

جتاري300موقع جتاري يف خمطط اأغنام مزعل رقم 62

 جتاري300موقع جتاري يف خمطط اأغنام مزعل رقم 74
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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

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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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

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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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 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



93 UM AL-QURAالجمعة  12 ذو الحجة  1436 هـ       25  سبتمبر  2015 مإعالنات حكومية

39ال�سنة 93   العدد 4585 UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

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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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

5

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

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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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

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
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101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

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.  

المرة 
الثانية
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ال�سنة 93   العدد 4574              10
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
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هند بنت حممد بن اإبراهيم املعمر91

االسم رباعيم

دلل بنت عبد العزيز بن اإبراهيم املعمر92
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مها بنت حممد بن م�صاري املعمر95
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة 
را�شد عمر املربعي )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
بت�ريخ 1435/5/12هـ املوافق: 2014/3/13م

لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سمائهم:

1- ال�سيد/ را�سد بن عمر بن �سعيد املربعي )الطرف الأول(

2- ال�سيد/ م�ساعد بن عمر بن �سعيد املربعي)الطرف الثاين(

3- ال�سيد/ح�سني بن عمر بن �سعيد املربعي )الطرف الثالث(

4- ال�سيد/ اأ�سامة بن عمر بن �سعيد املربعي     )الطرف الرابع(

تاأ�سي�س �سركة را�سد عمر املربعي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( مقيدة بال�سجل التجاري برقم )4030071688( بتاريخ 

1410/12/02هـ واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل جدة برقم )2406/341625660( وتاريخ 1434/12/26هـ ، 

حيث اأن الطرف الثالث بال�سركة قد تنازل بالبيع عن جميع ح�س�سه بال�سركة والبالغة )320( ثلثمائة وع�سرون ح�سة 

بذات قيمتها ال�سمية، لكل من عدد)160( ح�سة ل�سالح ال�سريك ال�سيد/ را�سد عمر �سعيد املربعي، وعدد )160( ح�سة 

ل�سالح ال�سريك ال�سيد/ م�ساعد عمر �سعيد املربعي. وقد وافق الأطراف املتنازل لها على هذا التنازل واآلت اإليهم ملكية 

جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد ا�ستوفى الأطراف حقوقهم ويعترب توقيعهم 

على هذا القرار مبثابة خمال�سة نهائية وتامة فيما بينهم.لذا فقد قرر ال�سركاء تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة فيما 

يتعلق بال�سركاء واملادة ال�ساد�سة اخلا�سة براأ�س املال وتعديل املادة العا�سرة اخلا�سة باإدارة ال�سركة وذلك مبوافقة 

جميع ال�سركاء الذين ميلكون )1.000( ح�سة متثل )100%( من راأ�س املال وفقاً ملا يلي:ـ

اأوًل:يعترب التمهيد اأعله جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار.

ثانياً:تعديل مقدمة  عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليني املالكني لل�سركة هم :

الطرف الأول ال�سيد/را�سد عمر�سعيد املربعي .

الطرف الثاين ال�سيد/م�ساعد عمر�سعيد املربعي .

الطرف الثالث ال�سيد/اأ�سامة عمر �سعيد املربعي .

ثالثاً:تعديل املادة )ال�ساد�سة( من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل:

األف ح�سة مت�ساوية  راأ�س املال: حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )1.000.000( مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل )1.000( 

القيمة، قيمة كل ح�سة )1.000( ريال �سعودي موزعه بني ال�سركاء على النحو التايل:

النسبة %اإلجـمــــــاليقيمة الحصة عدد الحصصأسم الشــريك

4801.000480,00048راشد عمر المربعي

4801.000480.00048مساعد عمر المربعي

401.00040.0004أسامة عمر المربعي

1.0001.000100.000100اإلجمـــــالي

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

رابعاً:تعديل املادة )العا�سرة( من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باإدارة ال�سركة لي�سبح املدراء على النحو التايل:

يتوىل اإدارة ال�سركة كًل من ال�سيد/ را�سد عمر �سعيد املربعي وال�سيد/ م�ساعد عمر �سعيد املربعي ، وال�سيد/ اأ�سامة عمر 

�سعيد املربعي ، جمتمعني اأو منفردين لتمثيل ال�سركة يف علقاتها جتاه الغري وفقاً لل�سلحيات الواردة بعقد التاأ�سي�س.

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

�ساد�ساً: حـرر هـذا الـقـرار من )7( �سـبـع نـ�سـخ وا�سـتـلـم كـل �سـريـك نـ�سـخـة لـلعـمل مبوجبها ، وعليه جرى التوقيع 

/رامي  والأ�ستاذ  الـمربعي  �سالح  نواف  والأ�ستاذ/  الـمربعي  علي  /اإبراهيم  الأ�ستاذ  من  كل  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا 

�سامل ال�سريف والأ�ستاذ/فرا�س راجح احلربي والأ�ستاذ/ م�سعل عبدالوا�سع اإ�سماعيل،جمتمعني ومنفردين ، فـي اإمتام 

اإجراءات تعديل عقد التاأ�سي�س.

     

التوقيع

را�سد عمر �سعيد املربعي     م�ساعد عمر �سعيد املربعي     اأ�سامة عمر �سعيد املربعي     البائع: ح�سني عمر �سعيد املربعي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2427/35759503 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/13هـ .
 كاتب العدل 

 
اأول: ا�سماء ال�سركاء وبياناتهم:

رقم  مدين  �سجل  مبوجب   - اجلن�سية  �سعودي   - ال�سلمي  الهميعي  معتوق  بن  اهلل  �سيف  بن  ابراهيم   ال�سيد/   -1
1014133662 �سادر من جده بتاريخ 1411/1/28هـ ومهنته موظف اأهلي تاربخ امليلد 1394هـ  ويقيم مبدينة جدة .
 ) طرف اأول (
2- ال�سيدة/ علياء بنت حامد مانع ال�سلمي – �سعودية اجلن�سية – مبوجب �سجل مدين رقــم 1014133639 �سادر من 

مكة املكرمة بتاريخ 1404/10/29هـ  ومهنتها ربة بيت ، تاريخ امليلد 1354هـ وتقيم بجدة .
) طرف ثاين (

متهيـــــد
حيث اأن الطرف الثاين ال�سيد/ علياء بنت حامد بن مانع ال�سلمي  متلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة بيوت املدر للن�ساء 
والتعمري واملقيدة بال�سجل التجاري ملدينة جدة حتت الرقم 4030223565 وتاريخ 1433/3/29هـ ون�ساطها مقاولت 
عامة   ، ورغبة منها يف تغيري الكيان القانوين للموؤ�س�سة املذكورة بالتمهيد وحتويلها اإىل �سركة با�سم �سركة  بيوت املدر 
للن�ساء والتعمري -  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  بنف�س رقم ال�سجل التجاري الرئي�سي وذلك باإدخال الطرف الول معها 
وهـو  الـ�سـيد/ ابراهـيم  بن �سيف اهلل معتوق الهميعي ال�سلـمي بالــمـوؤ�س�سة بـما لها من حقوق وما عليها مـن التزامـات ، 
فقد مت تقييم اأ�سول وخ�سوم املوؤ�س�سة �سالفة الذكر مببلغ   50.000 ريال ) خم�سون الف ريال (  كراأ�س مال  لل�سركة وقد 
قام الطرف الول بدفع قيمة ح�سته يف را�س مال ال�سركة نقدا اإىل الطرف الول الذي قب�س كامل قيمة تلك احل�س�س ومت 
توزيع ح�س�س راأ�س مال ال�سركة فيما بينهم وفقا ملا �سريد لحقا وقد اأ�ستوفى الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س 

ويعترب توقيعهم على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم. 
لذا فقد اإتفق الأطراف املذكورين اأعله على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سعودي ولئحته 

التنفيذية ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م/6 ( وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديلته وفقاً ملا يلي :-
ثانيا / اإ�سـم ال�سركة :    �سركة بيوت املدر للن�ساء والتعمري ) ذات م�سئولية حمدودة (. 

ثالثا/ اأغـرا�س ال�سركة :
اإن الأغرا�س التي كونت من اأجلها ال�سركة هي:

1- �سراء الرا�سي بق�سد البناء عليها وا�ستثمارها وتطويرها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة.
2- مقاولت عامة للمباين )الإن�ساء ، الإ�سلح ، الهدم ، الرتميم( :

ول متار�س ال�سركة هذه الأن�سطة ال بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من اجلهات املخت�سة.
رابعاً / املركز الرئي�سي لل�سركة :

اإقت�ست  متى  اململكة  وخارج  داخل  لها  فروع  افتتاح  يف  احلق  ولل�سركة  جدة  مدينة  يف  لل�سركة  الرئي�سي  املركز  يكون 
م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة ال�سركاء.

خام�ساً / مـدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50 ( خم�سني �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر 
اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم الإ�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل 

بخطاب م�سجل على عناوينهم .
�ساد�ساً / راأ�س املال :

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ ) 50.000  ( خم�سني  الف ريال �سعودي ، مق�سم اإىل )50( خم�سني ح�سة عينية ، قيمة كل 
ح�سة )1000( الف ريال ، وقد مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

النسبة اإلجمـالي قيمة الحصة عدد الحصص أسمــاء الشـركاء

%90 45.000 1000 45 ابراهيم بن ضيف اهلل الهميعي السلمي

%10 5.000 1000 5 علياء حامد مانع السلمي

%100 50.000 1000 50 االجمالــــي

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 االصلنوع االصل

10.000حاسب الـي ومكاتب

25.000         عدد ووسائل نقل

15.000اثــــاث

50.000 االجمالــــــــــي

�سابعا / اإدارة ال�سـركة :
يدير ال�سركة ال�سيد/ ابراهيم بن �سيف اهلل معتوق ال�سلمي 

ثامنا / ال�سنة املـالية :
اأ ( 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.
تا�سعا / الأرباح واخل�سائر :

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل: 
اأ (  جتنب ن�سبة قدرها )10% ( من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة )176( من 

نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الأحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال. 
ب( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين اإحتياطيات اأخرى اأو 

ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
ع�سرا / الإخطارات :

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم .

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة بيوت املدر لالن�ش�ء والتعمري
  )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2447/35763417 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/14هـ .
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق لل�سركاء التالية اأ�سماوؤهما:-
1- الدكتور/ ماجد بن عبداهلل الق�سبي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1000407799( وحفيظة نفو�س رقم 
)178483( تاريخ 1437/12/12هـ اأحوال الريا�س ويقيم يف مدينة الريا�س �سارع النا�سرة حي املحمدية . )طرف اأول(

رقم  نفو�س  وحفيظة   )1000407815( رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الق�سبي  ماجد  عبداهلل  املهند�س/   -2
)200298( تاريخ 1439/12/29هـ اأحوال الريا�س ويقيم يف مدينة جدة �سارع ح�سن نائب احلرم حي الأندل�س .)طرف ثاين(
تاأ�سي�س �سركة ال�ستثمارات املتميزة للتجارة وال�سناعة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت رقم 4030198358 
تاريخ 14720/3/31هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية مبدينة جدة بالعدد رقم 42 
تاريخ 1431/3/20هـ وحيث اأن ال�سريك الأول الدكتور/ ماجد عبداهلل الق�سبي يرغب يف التنازل عن ح�سته يف ال�سركة 

3750 ح�سة من راأ�س مال ال�سركة بدون عو�س اإىل كل من:-
- املهند�س/ عبداهلل ماجد الق�سبي بعدد 1250 ح�سة. - املهند�س/ عبدالعزيز ماجد الق�سبي بعدد 2500 ح�سة.

وقد قبل الأطراف املتنازل لهم بهذه احل�س�س مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه قرر ال�سركاء بالإجماع 
تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:-

اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً: تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س اخلا�س باأ�سماء ال�سركاء لي�سبح ال�سريكني احلاليني هما:-

رقم  نفو�س  وحفيظة   )1000407815( رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الق�سبي  ماجد  عبداهلل  املهند�س/   -1
)178483( تاريخ 1439/12/29هـ اأحوال الريا�س ويقيم يف مدينة جدة �سارع ح�سن نائب احلرم حي الأندل�س .)طرف اأول(

2- املهند�س/ عبدالعزيز ماجد الق�سبي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1028644272( وحفيظة نفو�س رقم 
)200298( تاريخ 1422/4/10هـ اأحوال جدة ويقيم يف مدينة جدة �سارع ح�سن نائب احلرم حي الأندل�س . )طرف ثاين(

ثالثاً: تعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لت�سبح على النحو التايل:-
1- �سيانة املباين والطرق ونظافة املدن واملباين واأعمال القطع ال�سخري وقطع وت�سكيل اأحجاز الزينة والتوريدات اللزمة 
املنا�سري وبرادة احلديد  اأنواع  الزينة من كافة  الرخام واجلرانيت واأحجار  التعدين يف جمال حماجر وم�سانع  لقطاع 

وبودرة القطع اللزمة لقطع الرخام واجلرانيت واحلجر والكل�س وال�سلك املا�سي وماكينا اجللي واجللخ واأدواتها.
والطرق  للمباين  ال�سيانة  باأعمال  اخلا�سة  الكال�سيوم  وهيدروك�سيد  اأوك�سيد  الكيماوية  املواد  يف  اجلملة  جتارة   -2

واحلفريات الإن�سائية وا�ستريادها.
3- تنفيذ عقود مقاولت و�سيانة وت�سغيل املعدات الثقيلة واخلفيفة والناقلت وال�ساحنات ال�سخمة واخلا�سة والأونا�س 
والرافعات واأجهزة الأمن وال�سلمة واملاكينات واملعدات ال�سناعية والكهربائية وامليكانيكية والإلكرتونية وا�ستريادها 

وتوريدها وتوفري قطع غيارها واأنظمتها.
الغاز والبرتول واملعادن  التنقيب عن  تـنـفيذ عقود مقاولت و�سيانة وت�سغيل واإ�سلح وتنظيف معدات واأجهزة   -4
الـموانئ والأر�سفة  والـمحاجر والبرتوكيماويات وم�ستقاتها والرتبينات و�سهاريج البرتول والغاز ومعدات واأدوات 
الـمائية  النقل  و�سائل  كافة  واإ�سلح  واإ�سلحها  احلديدية  ال�سكة  وعربات  ومعدات  ال�سفن  و�سناعة  وبناء  البحرية 
واملحركات  والرادارات  واأغرا�سها  واأحجامها  اأنواعها  مبختلف  وال�سفن  والزوارق  والـ�سيارات  واجلويـة  والربية 
قـطـع  وتـوفـيـر  وتوريدها  وا�ستريادها  والرافعات  والبا�سات  وال�ساحنات  والقطارات  والـطائرات  لل�سـفـن  ال�سخمة 

غـيارها واأنظمتها و�سيانتها وت�سغيلها.
5- توريد وتركيب و�سيانة وجتارة اجلملة والتجزئة يف جميع اأنواع قطع الغيار اخلا�سة والعتيادية والنادرة جلميع 
ما ورد بعاليه ولكل قطع الغيار املتوفرة اأو التي حتتاج اإىل ت�سنيع اأو جتديد والقيام بجميع خدمات التدريب على اأعمال 
ال�سيانة والهند�سة والإ�سلحات جلميع ما ورد األأعله وتقدمي خدمات اإدارة مرافق ال�سيانة والت�سغيل وتقدمي خدمات 
الدعم اللوج�ستي والفني لأعمال ال�سيانة والت�سغيل واإعادة الإعمار واإ�سلح الأعطاب وتقدمي جميع اخلدمات البحرية 

والربية واجلوية وتنفيذ عقود مقاولتها.
والطرق  والـمدن  والعامة  احلكومية  واملن�ساآت  املباين  ونظافة  وت�سغيل  و�سيانة  مقاولت  اأعمال  وتنفيذ  اإدارة   -6
واـلمياه  الكهرباء  ومرافق  الهاتف  و�سبكات  احلديدية  وال�سكك  والقطارات  والـموانئ  والـمطارات  والأنفاق  وال�سوارع 

والت�سالت وال�سرف ال�سحي.
7- �سيانة وت�سغيل واإدارة ونظافة وتاأهيل املن�ساآت ال�سناعية واخلدمية والبحرية والإنتاجية والـمحاجر والتعدين 
واآبار البرتول والغاز وم�سانع البرتوكيماويات والـموانئ والأر�سفة والـم�سانع وحمطات الكهرباء والطاقة ال�سم�سية 

والـمياه وال�سرف ال�سحي.
والأمن  والتحكم  والإ�سلح  وال�سيانة  والك�سف  والفح�س  الإدارة  وخدمات  مقاولت  عقود  وتنفيذ  وتقدمي  توريد   -8
والرفع  احلفر  واأجهزة  والرافعات  والإلكرتونية  الكهربائية  واملمرات  وال�سلمل  امل�ساعد  على  وال�سيطرة  واملراقبة 
املياه  والغاز وحتلية  والبيرتوكيماويات  النفط  ب�سناعة  والأجهزة اخلا�سة  واملعدات  واملياه  الياب�سة  على  والتنقيب 
والكهرباء والطاقة املختلفة وتوريد اأنظمتها وقطع عيارها وم�ساندتها وامل�ساريع البحرية وخدمات الدعم يف املطارات 

والطائرات ومهابطها وال�سفن واملوانئ واإدارة املقاولت العامة وتزويدهم بالعمالة املوؤهلة.
9- اإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفات واملدن واملراكز الطبية وال�سحية والتاأهيلية املتخ�س�سة واملختلفة.

10- تنفيذ عقود املقاولت العامة للمباين الغري اعتيادية واحلديدية وال�سناعية والقيام باأعمال الهدم واحلفر والردم 
والت�سويات واأعمال الطرق واجل�سور والكباري والأنفاق واأعمال الطرق والأنفاق واجل�سور و�سكك احلديد واملطارات 
املياه  �سبكات  واأعمال  والأنابيب  وامل�سانع  ال�سناعية  واملن�ساآت  واملباين  وامل�ست�سفيات  البحرية  والأر�سفة  واملوانئ 
البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير  باأعمال  والقيام  املياه  وتنقية  ال�سخ  وحمطات  ال�سيول  وت�سريف  ال�سحي  وال�سرف 
ال�سفن والتمديدات والأنفاق حتت املاء  النفط والغاز واأعمال اجل�سور املائية واأحوا�س  اأنابيب  باأعمال متديد  والقيام 
واأعمال ال�سفلتة واأعمال وخدمات نقل ومعاجلة النفايات باأنواعها املختلفة واإعادة تدويرها والتخل�س منها والقيام بكل 

اأعمال �سيانتها وت�سغيلها واإدارتها ونظافتها وتركيبها وت�سغيلها.
11- تنفيذ عقود مقاولت واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي و�سبكات الري وال�سدود و�سبكات ت�سريف ال�سيول واأعمال 
وخدمات البيئة وتدوير النفايات ومكافحة الت�سحر و�سبكات الهاتف وال�سبكات الكهربائية والإلكرتوميكانيكية واأعمال 
ومقاولت البرتول الغاز واملعادن والأعمال الإلكرتونية وامليكانيكية والتربيد والتدفئة والنقل و�سكك احلديد والأنابيب 

والأبراج واملوانئ والأر�سفة البحرية و�سيانتها وت�سغيلها واإدارتها ومراقبتها.
12- تقدمي كافة اأنواع اخلدمات الزراعية مبا فيها جتارة اجلملة والتجزئة يف الزهور والنباتات والأ�سجار وم�ستلزماتها 
و�سيانة وت�سجري وتن�سيق احلدائق واملنتزهات واملن�ساآت العامة واخلا�سة وال�سوارع والغابات واملناطق ال�سحراوية 
اأعمال النوافري ومكافحة احل�سرات والآفات الزراعية والأ�سوار احلديدية ونظافة املدن واملباين والأ�سواق  ومقاولت 

التجارية واملجمعات ال�سكنية واملن�ساآت الرتفيهية وال�سحية والتعليمية.
13- تنفيذ عقود مقاولت الأعمال الكهربائية واأجهزة نقل وتوليد وتوزيع الطاقة و�سبكات الت�سال ال�سلكية والل�سلكية 
و�سيانتها  والألكرتوميكانيكية  واللكرتونية  وامليكانيكية  والكهربائية  الإلكرتونية  الأعمال  وكافة  الإنارة  واأعمال 

وت�سغيلها واإدارتها ومراقبتها.
التقنية  املجالت  والإدارية يف  الفنية  ال�ست�سارات  والتدريب وتوفري وتقدمي خدمات  الفني  الدعم  تقدمي خدمات   -14
والكهربائية وامليكانيكية والهند�سية والفنية وال�سناعية واإدارتها وتركيب و�سيانة وت�سغيل واإدارة اأنظمتها واحللول 
وجميع  املعلومات  اأنظمة  بخدمات  املتعلقة  املجالت  ملختلف  اخلارجية  ال�ستعانة  خدمات  وتقدمي  كما  بها  اخلا�سة 
خدمات  كافة  وتقدمي  امل�ساندة  واخلدمات  والبيئة  واملياه  والطاقة  والكهربائية  والهند�سية  الفنية  واخلدمات  الأعمال 

اإدارة امل�ساريع واملخاطر للأعمال وامل�ساريع املختلفة.
15- اإدارة وتاأجري املهارات الب�سرية ل�سرائح الأعمال املتو�سطة والكبرية من تقنية وكهربائية وبرتولية وبرتو كيماوية 
و�سناعية وهند�سية وطبية وكافة اأعمال اإنتاج الطاقة وعلوم مالية واإدارة م�ساريع واإدارة خماطر وغريها وكذلك تقدمي 
اخلدمات والأن�سطة امل�ساحبة لها وكذلك تاأجري العمالة العادية واملو�سمية على اجلهات احلكومية اخلا�سة مع تقدمي 

اخلدمات امل�ساندة واملكملة لها.
16- �سيانة وت�سغيل وتركيب وتوريد اأجهزة و�سبكات الت�سالت وخطوط الهاتف و�سيانة �سبكات واأجهزة الت�سالت 

قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة اال�شتثم�رات املتميزة للتج�رة وال�شن�عة - بت�ريخ 1434/11/2هـ
ال�سلكية والل�سلكية والأقمار ال�سناعية و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل والأجهزة الكهربائية وامليكانيكية واللكرتونية 

واللكرتوميكانيكية وتوريد قطع غيارها واأنظمتها.
17- �سيانة واإدارة وت�سغيل واإن�ساء امل�ساريع ال�سناعية والزراعية واحليوانية والبيئية.

لل�سبكات  والت�سغيل  التحكم  الإلكرتونية ونظم  املعلومات واملواقع  اأمن  اأنظمة وبرامج  ت�سغيل وتركيب و�سيانة   -18
ال�سلكية والل�سلكية.

19- تركيب واإدارة و�سيانة وت�سغيل وتوريد اأجهزة الإنذار وال�سلمة وا�سترياد قطع غرياها.
التلفزيونية املغلقة واأجهزة  الدوائر  20- ا�سترياد وبيع وتركيب وت�سغيل و�سيانة كامريات املراقبة الأمنية واأنظمة 
وبوابات الك�سف عن املعادن واملتفجرات واأجهزة تفتي�س احلقائب والطرود وال�سياج الأمني حلماية الأ�سوار واأجهزة 

وبوابات الدخول واخلروج والبطاقات املمغنطة والب�سمة احليوية واأجهزة واأنظمة الإنذار �سد ال�سرقة.
اأجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من احلريق وتعبئة  اأجهزة ومعدات ال�سلمة وتركيب و�سيانة  21- ا�سترياد وبيع 

و�سيانة طفايات احلريق وا�سترياد وبيع وتركيب و�سيانة امل�ساعد.
22- ا�سترياد وبيع وتركيب وت�سغيل و�سيانة وتنفيذ عقود مقاولت اأعمال الكامريات احلرارية والإ�سارات املرورية 

واأنظمة واأجهزة وكامريات �ساهر وتوفري العمالة امل�ساندة لها وال�سيارات والآليات واملعدات الثقيلة.
23- الوكالت التجارية والتوزيع.

24- خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري.
25- اإقامة املجمعات ال�سكنية والإدارية والتجارية واملكتبية واخلدمية بغر�س تاأجريها وا�ستثمارها اأو بيعها ل�سالح ال�سركة.

26- اإن�ساء املدن ال�سناعية ومدن التقنية.
27- مقاولت اأعمال البناء الداخلي وتركيب و�سيانة امل�ساعد وتركيب الأدوات ال�سحية والإمدادات الكهربائية والبلط 

والرخام واأعمال الأملونيوم وتوفري كافة مواد البناء اللزمة.
الكهربائية  واملمرات  وال�سلمل  امل�ساعد  على  والتحكم  والإ�سلح  وال�سيانة  والك�سف  الفح�س  خدمات  تقدمي   -28
النفط  ب�سناعة  اخلا�سة  والأجهزة  واملعدات  واملياه  الياب�سة  على  والرفع  احلفر  واأجهزة  والرافعات  والإلكرتونية 
والبرتوكيماويات والغاز وحتليه املياه والكهرباء والطاقة وامل�ساريع البحرية وخدمات الدعم يف املطارات والطائرات 

ومهابطها وال�سفن واملوانئ واإدارة املقاولت العامة وتزويدهم بالعمالة املوؤهلة.
وتزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س.

رابعاً: تعديل املادة ال�ساد�سة من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل حدد راأ�س املال 500.000 
ريال �سعودي مق�سم اإىل 5000 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل منها 100 ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي:-

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاالسم

2500100250.00عبداهلل ماجد القصبي

2500100250.000عبد العزيز ماجد القصبي

500.000--5000اإلجمالي

ويقر ال�سريكان باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما واأنه مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة عند تاأ�سي�سها.
رابعاً: تعديل املادة العا�سرة من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل: يدير ال�سركة كل من 
ال�سريكني املهند�س/ عبد اهلل ماجد الق�سبي �سجل مدين رقم 1000407815 واملهند�س / عبد العزيز ماجد الق�سبي �سجل 
مدين رقم 1028644282 جمتمعني ولهما يف ذلك جميع ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة وهي على �سبيل 

املثال ل احل�سر:
اأهدافها واإجراء كافة الت�سرفات واملعاملت يف حدود  اأغرا�سها وحتقيق  ر�سم ال�سيا�سات العامة لل�سركة مبا يتفق مع 
واإبرام  وال�سمان  الرهن  وفك  والرهن  والإقرا�س  والقرتا�س  وال�ستئجار  والتاأجري  والبيع  كال�سراء  ال�سركة  اأغرا�س 
الت�سرفات  كافة  واإجراء  والت�سليم  وال�ستلم  وال�سرف  والقب�س  والإبراء  والت�سويات  وال�سلح  والتفاقيات  العقود 

ال�سرعية والنظامية والإجرائية اللزمة لإدارة ال�سركة وت�سيري اأعمالها.
العامة وال�سفارات والبنوك  الوزارات والدوائر وامل�سالح احلكومية، واملوؤ�س�سات والهيئات  كافة  اأمام  ال�سركة  متثيل 
وال�سركات املالية و�سناديق الإقرا�س واملوؤ�س�سات وال�سركات والأفراد وعقد التفاقيات والمتيازات باختلف اأنواعها 

وم�سمياتها مع الأ�سخا�س الطبيعيني والعتباريني با�سم ال�سركة واإلغائها.
متثيل ال�سركة اأمام كافة اجلهات الق�سائية واملحاكم املختلفة على خمتلف درجاتها وديوان املظامل واأمام هيئات التحكيم 
وهيئات امل�ساحلة والتوفيق والت�سويات واأمام اجلهات واللجان الإدارية والقانونية و�سبه الق�سائية، وذلك مبختلف 
وال�سهود  الإميان  و�سماع  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  و�سطبها  و�سماعها  الدعوى  واإقامة  وتخ�س�ساتها  درجاتها 
وال�ستئناف  والعرتا�س  التمييز  وطلب  ورف�سها  الأحكام  وقبول  فيها  والطعن  والإقرار  وال�سلح  البينات  وتقدمي 
والتما�س واإعادة النظر من جمل�س الق�ساء الأعلى وا�ستلم ال�سكوك والأحكام والقرارات وامل�ستندات وجميع الوثائق 

وتعيني املحامني وامل�ست�سارين واخلرباء القانونيني واملحكمني والوكلء ال�سرعيني.
وفتح  املالية  والأوراق  التجارية  والأوراق  ال�سيكات  و�سرف  وتوقيع  واإقفالها  ال�سركة  با�سم  البنكية  احل�سابات  فتح 
العتمادات امل�ستندية واإ�سدار ال�سمانات وخطابات العتماد وال�سحب والإيداع واإجراء املقا�سات والتحويل البنكية 
والتوقيع على كافة الت�سهيلت وال�سمانات والقرو�س والتعاملت امل�سرفية با�سم ال�سركة واليت يجب اأن تتوافق مع 
تعاليم ال�سريعة الإ�سلمية واإنهاء كافة الت�سرفات والأعمال البنكية ومتثيل ال�سركة اأمام البنوك وامل�سارف والو�سطاء 

املاليني واجلهات ال�ستثنائية املختلفة والتوقيع اأمامهم جميعاً نيابة عنها.
كما يحق لهما التوقيع جمتمعني على امتلك الأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات اأخرى قائمة اأو الندماج معها ولهما حق 
ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سئولية املحدودة ملزاولة ن�ساط مماثل اأو متمم لل�سركة وذلك 

بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ساأن.
تعيني كبار موظفي ال�سركة اأو ال�سركات التابعة �سواء كانوا من ال�سركاء اأو من الغري، ويحدد يف عقودهم �سلحياتهم 
حق  كذلك  وهما  تعيينهم  جتديد  او  ف�سلهم  حق  ولهما  التحديد  وجه  على  التعاقدية  وحقوقهم  وواجباتهم  و�سلطاتهم 
اأو بع�س �سلحياتهما �سواء داخل  اأو من خارجها بكل  اأو موظفي ال�سركة  اأو توكيل الغري �سواء من ال�سركاء  تفوي�س 

اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.
 يحق لهما جمتمعني بيع و�سراء الأرا�سي واملباين واملنقولت والإفراغ با�سم ال�سركة وقبوله وت�سليم الثمن وا�ستلمه 
اأمام كتابات العدل وكافة اجلهات الر�سمية على كافة ما ذكر ولهما حق  وا�ستلم ال�سكوك والتوقيع نيابة عن ال�سركة 

توكيل الغري يف كل اأو بع�س �سلحياتهما املمنوحة لهما �سواء كانت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.
عزل املدير: يجوز لل�سريكني عزل املدير املعني دون اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر م�سروع اأو يف 

وقت غري املنا�سب.
خام�ساً: يقر ال�سريك اجلديد باأنه اأطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ويتلزم بجميع ن�سو�سه.

�ساد�ساً: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س الذي مل ي�سملها هذا القرار كما هي بدون تعديل.
�سابعاً: حرر هذا القرار من خم�س ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء املهند / عبد اهلل ماجد الق�سبي لإمتام هذه الإجراءات وعليه        

جرى التوقيع.
                     الطرف الأول )املتنازل(                               الطرف الثاين                                             الطرف الثالث

                    ال�سم:د. ماجد الق�سبي                    ال�سم: م. عبد اهلل الق�سبي                    ال�سم: م. عبد العزيز الق�سبي
                    التوقيع:                                             التوقيع:                                                   التوقيع:

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا العقد بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2534/35784465 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق لل�سركاء التالية اأ�سماوؤهما:-
1- الدكتور/ ماجد بن عبداهلل الق�سبي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1000407799( وحفيظة نفو�س رقم 
)178483( تاريخ 1437/12/12هـ اأحوال الريا�س ويقيم يف مدينة الريا�س �سارع النا�سرة حي املحمدية . )طرف اأول(

رقم  نفو�س  وحفيظة   )1000407815( رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الق�سبي  ماجد  عبداهلل  املهند�س/   -2
)200298( تاريخ 1439/12/29هـ اأحوال الريا�س ويقيم يف مدينة جدة �سارع ح�سن نائب احلرم حي الأندل�س .)طرف ثاين(

تاأ�سي�س �سركة ال�ستثمارات املتميزة للتجارة وال�سناعة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت رقم 4030198358 
تاريخ 14720/3/31هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية مبدينة جدة بالعدد رقم 42 
تاريخ 1431/3/20هـ وحيث اأن ال�سريك الأول الدكتور/ ماجد عبداهلل الق�سبي يرغب يف التنازل عن ح�سته يف ال�سركة 

3750 ح�سة من راأ�س مال ال�سركة بدون عو�س اإىل كل من:-
- املهند�س/ عبداهلل ماجد الق�سبي بعدد 1250 ح�سة. - املهند�س/ عبدالعزيز ماجد الق�سبي بعدد 2500 ح�سة.

وقد قبل الأطراف املتنازل لهم بهذه احل�س�س مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه قرر ال�سركاء بالإجماع 
تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:-

اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.
ثانياً: تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س اخلا�س باأ�سماء ال�سركاء لي�سبح ال�سريكني احلاليني هما:-

رقم  نفو�س  وحفيظة   )1000407815( رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الق�سبي  ماجد  عبداهلل  املهند�س/   -1
)178483( تاريخ 1439/12/29هـ اأحوال الريا�س ويقيم يف مدينة جدة �سارع ح�سن نائب احلرم حي الأندل�س .)طرف اأول(

2- املهند�س/ عبدالعزيز ماجد الق�سبي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1028644272( وحفيظة نفو�س رقم 
)200298( تاريخ 1422/4/10هـ اأحوال جدة ويقيم يف مدينة جدة �سارع ح�سن نائب احلرم حي الأندل�س . )طرف ثاين(

ثالثاً: تعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لت�سبح على النحو التايل:-
1- �سيانة املباين والطرق ونظافة املدن واملباين واأعمال القطع ال�سخري وقطع وت�سكيل اأحجاز الزينة والتوريدات اللزمة 
املنا�سري وبرادة احلديد  اأنواع  الزينة من كافة  الرخام واجلرانيت واأحجار  التعدين يف جمال حماجر وم�سانع  لقطاع 

وبودرة القطع اللزمة لقطع الرخام واجلرانيت واحلجر والكل�س وال�سلك املا�سي وماكينا اجللي واجللخ واأدواتها.
والطرق  للمباين  ال�سيانة  باأعمال  اخلا�سة  الكال�سيوم  وهيدروك�سيد  اأوك�سيد  الكيماوية  املواد  يف  اجلملة  جتارة   -2

واحلفريات الإن�سائية وا�ستريادها.
3- تنفيذ عقود مقاولت و�سيانة وت�سغيل املعدات الثقيلة واخلفيفة والناقلت وال�ساحنات ال�سخمة واخلا�سة والأونا�س 
والرافعات واأجهزة الأمن وال�سلمة واملاكينات واملعدات ال�سناعية والكهربائية وامليكانيكية والإلكرتونية وا�ستريادها 

وتوريدها وتوفري قطع غيارها واأنظمتها.
الغاز والبرتول واملعادن  التنقيب عن  تـنـفيذ عقود مقاولت و�سيانة وت�سغيل واإ�سلح وتنظيف معدات واأجهزة   -4
الـموانئ والأر�سفة  والـمحاجر والبرتوكيماويات وم�ستقاتها والرتبينات و�سهاريج البرتول والغاز ومعدات واأدوات 
الـمائية  النقل  و�سائل  كافة  واإ�سلح  واإ�سلحها  احلديدية  ال�سكة  وعربات  ومعدات  ال�سفن  و�سناعة  وبناء  البحرية 
واملحركات  والرادارات  واأغرا�سها  واأحجامها  اأنواعها  مبختلف  وال�سفن  والزوارق  والـ�سيارات  واجلويـة  والربية 
قـطـع  وتـوفـيـر  وتوريدها  وا�ستريادها  والرافعات  والبا�سات  وال�ساحنات  والقطارات  والـطائرات  لل�سـفـن  ال�سخمة 

غـيارها واأنظمتها و�سيانتها وت�سغيلها.
5- توريد وتركيب و�سيانة وجتارة اجلملة والتجزئة يف جميع اأنواع قطع الغيار اخلا�سة والعتيادية والنادرة جلميع 
ما ورد بعاليه ولكل قطع الغيار املتوفرة اأو التي حتتاج اإىل ت�سنيع اأو جتديد والقيام بجميع خدمات التدريب على اأعمال 
ال�سيانة والهند�سة والإ�سلحات جلميع ما ورد األأعله وتقدمي خدمات اإدارة مرافق ال�سيانة والت�سغيل وتقدمي خدمات 
الدعم اللوج�ستي والفني لأعمال ال�سيانة والت�سغيل واإعادة الإعمار واإ�سلح الأعطاب وتقدمي جميع اخلدمات البحرية 

والربية واجلوية وتنفيذ عقود مقاولتها.
والطرق  والـمدن  والعامة  احلكومية  واملن�ساآت  املباين  ونظافة  وت�سغيل  و�سيانة  مقاولت  اأعمال  وتنفيذ  اإدارة   -6
واـلمياه  الكهرباء  ومرافق  الهاتف  و�سبكات  احلديدية  وال�سكك  والقطارات  والـموانئ  والـمطارات  والأنفاق  وال�سوارع 

والت�سالت وال�سرف ال�سحي.
7- �سيانة وت�سغيل واإدارة ونظافة وتاأهيل املن�ساآت ال�سناعية واخلدمية والبحرية والإنتاجية والـمحاجر والتعدين 
واآبار البرتول والغاز وم�سانع البرتوكيماويات والـموانئ والأر�سفة والـم�سانع وحمطات الكهرباء والطاقة ال�سم�سية 

والـمياه وال�سرف ال�سحي.
والأمن  والتحكم  والإ�سلح  وال�سيانة  والك�سف  والفح�س  الإدارة  وخدمات  مقاولت  عقود  وتنفيذ  وتقدمي  توريد   -8
والرفع  احلفر  واأجهزة  والرافعات  والإلكرتونية  الكهربائية  واملمرات  وال�سلمل  امل�ساعد  على  وال�سيطرة  واملراقبة 
املياه  والغاز وحتلية  والبيرتوكيماويات  النفط  ب�سناعة  والأجهزة اخلا�سة  واملعدات  واملياه  الياب�سة  على  والتنقيب 
والكهرباء والطاقة املختلفة وتوريد اأنظمتها وقطع عيارها وم�ساندتها وامل�ساريع البحرية وخدمات الدعم يف املطارات 

والطائرات ومهابطها وال�سفن واملوانئ واإدارة املقاولت العامة وتزويدهم بالعمالة املوؤهلة.
9- اإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفات واملدن واملراكز الطبية وال�سحية والتاأهيلية املتخ�س�سة واملختلفة.

10- تنفيذ عقود املقاولت العامة للمباين الغري اعتيادية واحلديدية وال�سناعية والقيام باأعمال الهدم واحلفر والردم 
والت�سويات واأعمال الطرق واجل�سور والكباري والأنفاق واأعمال الطرق والأنفاق واجل�سور و�سكك احلديد واملطارات 
املياه  �سبكات  واأعمال  والأنابيب  وامل�سانع  ال�سناعية  واملن�ساآت  واملباين  وامل�ست�سفيات  البحرية  والأر�سفة  واملوانئ 
البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير  باأعمال  والقيام  املياه  وتنقية  ال�سخ  وحمطات  ال�سيول  وت�سريف  ال�سحي  وال�سرف 
ال�سفن والتمديدات والأنفاق حتت املاء  النفط والغاز واأعمال اجل�سور املائية واأحوا�س  اأنابيب  باأعمال متديد  والقيام 
واأعمال ال�سفلتة واأعمال وخدمات نقل ومعاجلة النفايات باأنواعها املختلفة واإعادة تدويرها والتخل�س منها والقيام بكل 

اأعمال �سيانتها وت�سغيلها واإدارتها ونظافتها وتركيبها وت�سغيلها.
11- تنفيذ عقود مقاولت واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي و�سبكات الري وال�سدود و�سبكات ت�سريف ال�سيول واأعمال 
وخدمات البيئة وتدوير النفايات ومكافحة الت�سحر و�سبكات الهاتف وال�سبكات الكهربائية والإلكرتوميكانيكية واأعمال 
ومقاولت البرتول الغاز واملعادن والأعمال الإلكرتونية وامليكانيكية والتربيد والتدفئة والنقل و�سكك احلديد والأنابيب 

والأبراج واملوانئ والأر�سفة البحرية و�سيانتها وت�سغيلها واإدارتها ومراقبتها.
12- تقدمي كافة اأنواع اخلدمات الزراعية مبا فيها جتارة اجلملة والتجزئة يف الزهور والنباتات والأ�سجار وم�ستلزماتها 
و�سيانة وت�سجري وتن�سيق احلدائق واملنتزهات واملن�ساآت العامة واخلا�سة وال�سوارع والغابات واملناطق ال�سحراوية 
اأعمال النوافري ومكافحة احل�سرات والآفات الزراعية والأ�سوار احلديدية ونظافة املدن واملباين والأ�سواق  ومقاولت 

التجارية واملجمعات ال�سكنية واملن�ساآت الرتفيهية وال�سحية والتعليمية.
13- تنفيذ عقود مقاولت الأعمال الكهربائية واأجهزة نقل وتوليد وتوزيع الطاقة و�سبكات الت�سال ال�سلكية والل�سلكية 
و�سيانتها  والألكرتوميكانيكية  واللكرتونية  وامليكانيكية  والكهربائية  الإلكرتونية  الأعمال  وكافة  الإنارة  واأعمال 

وت�سغيلها واإدارتها ومراقبتها.
التقنية  املجالت  والإدارية يف  الفنية  ال�ست�سارات  والتدريب وتوفري وتقدمي خدمات  الفني  الدعم  تقدمي خدمات   -14
والكهربائية وامليكانيكية والهند�سية والفنية وال�سناعية واإدارتها وتركيب و�سيانة وت�سغيل واإدارة اأنظمتها واحللول 
وجميع  املعلومات  اأنظمة  بخدمات  املتعلقة  املجالت  ملختلف  اخلارجية  ال�ستعانة  خدمات  وتقدمي  كما  بها  اخلا�سة 
خدمات  كافة  وتقدمي  امل�ساندة  واخلدمات  والبيئة  واملياه  والطاقة  والكهربائية  والهند�سية  الفنية  واخلدمات  الأعمال 

اإدارة امل�ساريع واملخاطر للأعمال وامل�ساريع املختلفة.
15- اإدارة وتاأجري املهارات الب�سرية ل�سرائح الأعمال املتو�سطة والكبرية من تقنية وكهربائية وبرتولية وبرتو كيماوية 
و�سناعية وهند�سية وطبية وكافة اأعمال اإنتاج الطاقة وعلوم مالية واإدارة م�ساريع واإدارة خماطر وغريها وكذلك تقدمي 
اخلدمات والأن�سطة امل�ساحبة لها وكذلك تاأجري العمالة العادية واملو�سمية على اجلهات احلكومية اخلا�سة مع تقدمي 

اخلدمات امل�ساندة واملكملة لها.
16- �سيانة وت�سغيل وتركيب وتوريد اأجهزة و�سبكات الت�سالت وخطوط الهاتف و�سيانة �سبكات واأجهزة الت�سالت 

قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة اال�شتثم�رات املتميزة للتج�رة وال�شن�عة - بت�ريخ 1434/11/2هـ
ال�سلكية والل�سلكية والأقمار ال�سناعية و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل والأجهزة الكهربائية وامليكانيكية واللكرتونية 

واللكرتوميكانيكية وتوريد قطع غيارها واأنظمتها.
17- �سيانة واإدارة وت�سغيل واإن�ساء امل�ساريع ال�سناعية والزراعية واحليوانية والبيئية.

لل�سبكات  والت�سغيل  التحكم  الإلكرتونية ونظم  املعلومات واملواقع  اأمن  اأنظمة وبرامج  ت�سغيل وتركيب و�سيانة   -18
ال�سلكية والل�سلكية.

19- تركيب واإدارة و�سيانة وت�سغيل وتوريد اأجهزة الإنذار وال�سلمة وا�سترياد قطع غرياها.
التلفزيونية املغلقة واأجهزة  الدوائر  20- ا�سترياد وبيع وتركيب وت�سغيل و�سيانة كامريات املراقبة الأمنية واأنظمة 
وبوابات الك�سف عن املعادن واملتفجرات واأجهزة تفتي�س احلقائب والطرود وال�سياج الأمني حلماية الأ�سوار واأجهزة 

وبوابات الدخول واخلروج والبطاقات املمغنطة والب�سمة احليوية واأجهزة واأنظمة الإنذار �سد ال�سرقة.
اأجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من احلريق وتعبئة  اأجهزة ومعدات ال�سلمة وتركيب و�سيانة  21- ا�سترياد وبيع 

و�سيانة طفايات احلريق وا�سترياد وبيع وتركيب و�سيانة امل�ساعد.
22- ا�سترياد وبيع وتركيب وت�سغيل و�سيانة وتنفيذ عقود مقاولت اأعمال الكامريات احلرارية والإ�سارات املرورية 

واأنظمة واأجهزة وكامريات �ساهر وتوفري العمالة امل�ساندة لها وال�سيارات والآليات واملعدات الثقيلة.
23- الوكالت التجارية والتوزيع.

24- خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري.
25- اإقامة املجمعات ال�سكنية والإدارية والتجارية واملكتبية واخلدمية بغر�س تاأجريها وا�ستثمارها اأو بيعها ل�سالح ال�سركة.

26- اإن�ساء املدن ال�سناعية ومدن التقنية.
27- مقاولت اأعمال البناء الداخلي وتركيب و�سيانة امل�ساعد وتركيب الأدوات ال�سحية والإمدادات الكهربائية والبلط 

والرخام واأعمال الأملونيوم وتوفري كافة مواد البناء اللزمة.
الكهربائية  واملمرات  وال�سلمل  امل�ساعد  على  والتحكم  والإ�سلح  وال�سيانة  والك�سف  الفح�س  خدمات  تقدمي   -28
النفط  ب�سناعة  اخلا�سة  والأجهزة  واملعدات  واملياه  الياب�سة  على  والرفع  احلفر  واأجهزة  والرافعات  والإلكرتونية 
والبرتوكيماويات والغاز وحتليه املياه والكهرباء والطاقة وامل�ساريع البحرية وخدمات الدعم يف املطارات والطائرات 

ومهابطها وال�سفن واملوانئ واإدارة املقاولت العامة وتزويدهم بالعمالة املوؤهلة.
وتزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س.

رابعاً: تعديل املادة ال�ساد�سة من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل حدد راأ�س املال 500.000 
ريال �سعودي مق�سم اإىل 5000 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل منها 100 ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي:-

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاالسم

2500100250.00عبداهلل ماجد القصبي

2500100250.000عبد العزيز ماجد القصبي

500.000--5000اإلجمالي

ويقر ال�سريكان باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما واأنه مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة عند تاأ�سي�سها.
رابعاً: تعديل املادة العا�سرة من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل: يدير ال�سركة كل من 
ال�سريكني املهند�س/ عبد اهلل ماجد الق�سبي �سجل مدين رقم 1000407815 واملهند�س / عبد العزيز ماجد الق�سبي �سجل 
مدين رقم 1028644282 جمتمعني ولهما يف ذلك جميع ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة وهي على �سبيل 

املثال ل احل�سر:
اأهدافها واإجراء كافة الت�سرفات واملعاملت يف حدود  اأغرا�سها وحتقيق  ر�سم ال�سيا�سات العامة لل�سركة مبا يتفق مع 
واإبرام  وال�سمان  الرهن  وفك  والرهن  والإقرا�س  والقرتا�س  وال�ستئجار  والتاأجري  والبيع  كال�سراء  ال�سركة  اأغرا�س 
الت�سرفات  كافة  واإجراء  والت�سليم  وال�ستلم  وال�سرف  والقب�س  والإبراء  والت�سويات  وال�سلح  والتفاقيات  العقود 

ال�سرعية والنظامية والإجرائية اللزمة لإدارة ال�سركة وت�سيري اأعمالها.
العامة وال�سفارات والبنوك  الوزارات والدوائر وامل�سالح احلكومية، واملوؤ�س�سات والهيئات  كافة  اأمام  ال�سركة  متثيل 
وال�سركات املالية و�سناديق الإقرا�س واملوؤ�س�سات وال�سركات والأفراد وعقد التفاقيات والمتيازات باختلف اأنواعها 

وم�سمياتها مع الأ�سخا�س الطبيعيني والعتباريني با�سم ال�سركة واإلغائها.
متثيل ال�سركة اأمام كافة اجلهات الق�سائية واملحاكم املختلفة على خمتلف درجاتها وديوان املظامل واأمام هيئات التحكيم 
وهيئات امل�ساحلة والتوفيق والت�سويات واأمام اجلهات واللجان الإدارية والقانونية و�سبه الق�سائية، وذلك مبختلف 
وال�سهود  الإميان  و�سماع  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  و�سطبها  و�سماعها  الدعوى  واإقامة  وتخ�س�ساتها  درجاتها 
وال�ستئناف  والعرتا�س  التمييز  وطلب  ورف�سها  الأحكام  وقبول  فيها  والطعن  والإقرار  وال�سلح  البينات  وتقدمي 
والتما�س واإعادة النظر من جمل�س الق�ساء الأعلى وا�ستلم ال�سكوك والأحكام والقرارات وامل�ستندات وجميع الوثائق 

وتعيني املحامني وامل�ست�سارين واخلرباء القانونيني واملحكمني والوكلء ال�سرعيني.
وفتح  املالية  والأوراق  التجارية  والأوراق  ال�سيكات  و�سرف  وتوقيع  واإقفالها  ال�سركة  با�سم  البنكية  احل�سابات  فتح 
العتمادات امل�ستندية واإ�سدار ال�سمانات وخطابات العتماد وال�سحب والإيداع واإجراء املقا�سات والتحويل البنكية 
والتوقيع على كافة الت�سهيلت وال�سمانات والقرو�س والتعاملت امل�سرفية با�سم ال�سركة واليت يجب اأن تتوافق مع 
تعاليم ال�سريعة الإ�سلمية واإنهاء كافة الت�سرفات والأعمال البنكية ومتثيل ال�سركة اأمام البنوك وامل�سارف والو�سطاء 

املاليني واجلهات ال�ستثنائية املختلفة والتوقيع اأمامهم جميعاً نيابة عنها.
كما يحق لهما التوقيع جمتمعني على امتلك الأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات اأخرى قائمة اأو الندماج معها ولهما حق 
ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سئولية املحدودة ملزاولة ن�ساط مماثل اأو متمم لل�سركة وذلك 

بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ساأن.
تعيني كبار موظفي ال�سركة اأو ال�سركات التابعة �سواء كانوا من ال�سركاء اأو من الغري، ويحدد يف عقودهم �سلحياتهم 
حق  كذلك  وهما  تعيينهم  جتديد  او  ف�سلهم  حق  ولهما  التحديد  وجه  على  التعاقدية  وحقوقهم  وواجباتهم  و�سلطاتهم 
اأو بع�س �سلحياتهما �سواء داخل  اأو من خارجها بكل  اأو موظفي ال�سركة  اأو توكيل الغري �سواء من ال�سركاء  تفوي�س 

اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.
 يحق لهما جمتمعني بيع و�سراء الأرا�سي واملباين واملنقولت والإفراغ با�سم ال�سركة وقبوله وت�سليم الثمن وا�ستلمه 
اأمام كتابات العدل وكافة اجلهات الر�سمية على كافة ما ذكر ولهما حق  وا�ستلم ال�سكوك والتوقيع نيابة عن ال�سركة 

توكيل الغري يف كل اأو بع�س �سلحياتهما املمنوحة لهما �سواء كانت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.
عزل املدير: يجوز لل�سريكني عزل املدير املعني دون اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر م�سروع اأو يف 

وقت غري املنا�سب.
خام�ساً: يقر ال�سريك اجلديد باأنه اأطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ويتلزم بجميع ن�سو�سه.

�ساد�ساً: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س الذي مل ي�سملها هذا القرار كما هي بدون تعديل.
�سابعاً: حرر هذا القرار من خم�س ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء املهند / عبد اهلل ماجد الق�سبي لإمتام هذه الإجراءات وعليه        

جرى التوقيع.
                     الطرف الأول )املتنازل(                               الطرف الثاين                                             الطرف الثالث

                    ال�سم:د. ماجد الق�سبي                    ال�سم: م. عبد اهلل الق�سبي                    ال�سم: م. عبد العزيز الق�سبي
                    التوقيع:                                             التوقيع:                                                   التوقيع:

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا العقد بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2534/35784465 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة االأثل التج�رية املحدودة
تطبيقا لأحكام املادة 161 ، 164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/6 و تاريخ 1385/3/22هـ 

فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط و البيانات التالية:

اأوًل: ا�سماء ال�سركاء: 
ال�سيد / اأحمد �سامي حم�سن عنقاوي - �سعودي اجلن�سّية مُبوجب ال�سجل املدين رقم )1031429150( ، وتاريخ امليلد 
1402/01/26 هـ ، وِمهَنُته رجل اأعمال وُيقيم يف مدينة جدة- حي ال�ساطئ 1، عنوانه: �س ب: 7877 الرمز الربيدي 

23412 ، جوال :- 0505538481 .
       )طرف اأول(
ال�سّيدة / �سهيله �سامي مبارك باعارمة - �سعودية اجلن�سّية مُبوجب ال�سجل املدين رقم )1000120061( ، وتاريخ امليلد 
1398/03/29 هـ ، وِمهَنُتها �سيدة اأعمال ومقيمة يف مدينة جدة- حي اخلالدية ، عنوانها: �س ب: 54082 الرمز الربيدي 

21454 ، جوال :- 0503625282 .
          )طرف ثاين(
ال�سّيدة / بيان �سمري عبدالقادر ن�سري - �سعودية اجلن�سّية مُبوجب ال�سجل املدين رقم )1063608051( ، وتاريخ امليلد 
الرمز  الب�ساتني 1، عنوانها: �س ب: 53027  اأعمال ومقيمة يف مدينة جدة- حي  ، وِمهَنُتها: �سيدة  1409/03/01 هـ 

الربيدي 21414 ، جوال :- 0507555543 .
          )طرف ثالث(
اتفق الأطراف املذكورون اأعله وهم بكامل الأهلية املُعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولّية حمدودة وفقاً لنظام 

ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديلته ووفقاً لل�سروط التالية:
ثانياً: ا�سم ال�سركة: 

�سركة )الأََثْل التجارية املحدودة( ذات م�سوؤولّية حمدودة .
ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي:
1-   جتارة اجلملة و التجزئة و ال�سترياد و الت�سدير يف جميع اأنواع املواد الغذائية )الألبان و م�ستقاتها و احلبوب 
و  املك�سرات  و  البهارات  و  واملعلبات  املربيات  و  املخللت  و  النباتية  الزيوت  و  الزيتون  زيت  و  الزيتون  و  والبذور 
الفواكه و اخل�سار الطازجة و املجففة و الع�سل و الع�سريات و اللحوم و الأ�سماك الطازجة و املجففة و احللويات و 
ال�سوكولتة(، و مواد البناء و الأجهزة الإلكرتونية و الكهربائية  الإك�س�سوارات املنزلية و املكتبية و ال�سجاد و املوبيليا 
و التحف و ال�سور و امللب�س واجللود و م�ستقاتها و الك�س�سوارات الرجالية و الن�سائية و العطور و اأدوات التجميل 
والزينة و كرميات و م�ستح�سرات التجميل و الأجهزة الريا�سية و اللوحات الفنية و الزهور و الزهور املجففة و النباتات 
و حم�سنات الرتبة و الأ�سمدة الع�سوية و الكيماوية و اأجهزة احلوا�سب الآلية و م�ستلزماتها و لواحقها، و الهواتف و 
اجلوالت و م�ستلزماتها و لواحقها، و الآلت ال�سمعية و الب�سرية و الآلت و الأدوات و املعدات الطبية و م�ستلزماتها 
و قطع غيارها و كمالياتها و م�ستلحقاتها و امل�ستلزمات و امل�ستهلكات و امل�ستح�سرات الطبية و ال�سحية بكافة اأنواعها و 

اأ�سكالها واأغرا�سها و الأدوية و اأدوات و م�ستلزمات احلفلت و املنا�سبات و املعار�س و املوؤمترات و املهرجانات.
اإدارة معاهد و مراكز وور�س العمل والتدريب و التاأهيل و التعليم العلمية و املهنية و لذوي  اإن�ساء و ت�سغيل و     -2

الحتياجات اخلا�سة و العلج الطبيعي.
3-   خدمات اأعمال الديكور و الت�ساميم اجلرافيكية و الت�سويقية و الرتويجية و اللكرتونية بكافة اأنواعها.

4-   اإن�ساء و ت�سغيل و اإدارة و عمل حملت و ور�س مهنية يف احلدادة و النجارة و الفخار و ال�سرياميك و املعادن و 
النيون و الأعمال الورقية و اخلزف و البل�ستيك و الزجاج و اجلب�س و �سوالني التجميل و م�ساغل اخلياطة و التطريز و 

جميع املواد احلرفية و املهنية الأخرى. 
5-   خدمات برجمة احلا�سب الآيل و تقدمي خدمات برجمة نظم املعلومات و برامج اإدارة الوثائق و الأر�سفة اللكرتونية 
و تركيبها و �سيانتها و تقدمي خدمات حلول حماية املعلومات الربجمية و جتهيزاتها الفنية و ت�سميم وا�ست�سافة مواقع 
الإنرتنت و خدمات احلا�سب الآيل )نظم تطبيقية، قواعد معلومات( و ت�سميم و تطوير برامج احلا�سب الآيل و اإن�ساء و 
تركيب و برجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل و �سبكات الإنرتنت و م�ساندتها و تقدمي خدمات امل�ساندة و ال�سيانة و التطوير 
و الدعم لنظم و برامج الت�سالت و تقنية املعلومات و تقدمي خدمات توفري برامج و حلول التعاملت اللكرتونية و 
ت�سميم قواعد البيانات و تقدمي خدمات الن�سو�س امل�سموعة و خدمات الإنرتنت و خدمات الر�سائل الق�سرية و خدمات 

املحفظة اللكرتونية و تقدمي خدمات ال�سوتيات.
6-   اأعمال الدعاية و الإعلن و الت�سويق.

7-   ت�سميم �سعارات ال�سركات و املنتجات و التغليف.
8-   دار طباعة و اإعلن و ن�سر ورقية و رقمية )ديجيتال(.

9-  اإنتاج الأفلم الوثائقية والثقافية والتعليمية والدينية والتجارية والإعلمية والدعائية و الرتويجية والرتفيهية.
10-   �ستوديوهات الفنون و الر�سم و التحف و ال�سور وما �سابه.

11-  تنظيم و ت�سميم و تن�سيق و عمل املوؤمترات و املعار�س و املنا�سيات واحلفلت العامة و اخلا�سة.
12-  املراكز الرتفيهية و الألعاب و القوارب و الدبابات الربية و البحرية و الأعمال و الأن�سطة الرتفيهية.

13-   خدمات احلدائق و الب�ستنة و امل�ساتل الزراعية و البيوت املحمية و ت�ساميمها و تطويرها و �سيانتها.
14-  املزارع النباتية و احليوانية و الرثوة ال�سمكية.

15-  م�ساغل اخلياطة.
16-  اإن�ساء و اإدارة و ت�سغيل �سوالني التجميل واملنتجعات و الأندية ال�سحية.

17-   ال�ستثمارات العقارية و�سراء ومتلك واإيجار العقارات والوحدات ال�سكنية واملكتبية والأرا�سي وبيعها و اإيجارها 
ل�سالح  ال�سركة.

18-   خدمات اإدارة و تطوير و متلك و �سيانة و ت�سغيل الأرا�سي و العقارات و املباين و املراكز و امل�ساريع ال�سكنية 
واملكتبية و الفندقية و التعليمية و التجارية و ال�سناعية و الرتفيهية و املنتزهات العامة و ال�سحية و ا�ستثمارها بالبيع 

اأو ال�سراء اأو الإيجار اأو باأي �سكل من اأ�سكال ال�ستثمار ل�سالح ال�سركة.
19-   اأعمال املقاولت للمباين و الطرق و الكباري و التجهيزات الأ�سا�سية و الكهرباء و الهاتف و ال�سيانة للجهات ال�سكنية 

و احلكومية و اخلا�سة و امل�ست�سفيات و املدن الع�سكرية و املوانىء و املطارات و املن�ساآت ال�سناعية.
20-   التطوير العقاري للأرا�سي و املباين ال�سكنية و التجارية و املكتبية و اإدارة و تطوير و �سيانة العقارات و الأرا�سي 

ل�سالح ال�سركة.
21-  خدمات التعبئة و التغليف و الوزن و الكيل.

اأعمال الإعا�سة املطهية و غري  اإدارة املطاعم و دور القهوة و الكفرتيات و املخابز و  22-  خدمات تطوير و ت�سغيل و 
املطهية و التموين و تقدمي الوجبات الغذائية.

23-  اإن�ساء املوؤ�س�سات التعليمية مبا يف ذلك املدار�س و املعاهد و اجلامعات و مراكز البحوث بكافة اأنواعها يف جميع 
املجالت العلمية و الإن�سانية و الجتماعية و ال�سحية و البيئية و املعمارية و العمرانية و املعرفية و الثقافية و تاأهيل 
و تدريب الدار�سني و متكينهم من تاأ�سي�س اأعمالهم مبا يعزز تنمية املجتمع املعريف، و اإقامة املنتديات البحثية و العلمية 

داخل اململكة و خارجها، و ا�ست�سافة الدار�سني و الباحثني و تنظيم الربامج التثقيفية و التاأهيلية لهم.
بوزارة  الـتـجاريـة  الـوكـالت  �سـجـل  فـي  تـ�سـجـيـلهـا  بـعـد  الـتـوزيـع  ووكـالت  الـتـجـاريـة  الـوكـالت  خـدمـات     -24

التجارة وال�سناعة.
25-  خدمات ال�سترياد و الت�سدير يف جمال اأغرا�س ال�سركة و ل�ساحلها و خدمات الت�سويق للغري.

26-  ال�ستثمارات التعدينية و ال�سناعات التحويلية القائمة عليها و اخلدمات امل�ساندة لها.
27-  ال�سناعات البرتوكيماوية و البل�ستيكية و املعادن و الغذائية و الزراعية.

ول تزاول ال�سركة ن�ساطها األ بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهة الخت�سا�س.
رابعا:  املركز الرئي�سي لل�سركة: يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة.

خام�سا: اإدارة ال�سركة:
اإتفق ال�سركاء على اأن يدير ال�سركة مدير يعني بعقد م�ستقل بقرار من جمعية ال�سركاء يحدد فيه �سلحياته ومكافاأته.  

�ساد�ساً : راأ�س املال:
ُحدد راأ�س مال ال�سركة بـ )60،000 ريال �سعودي( »�ستون األف ريال �سعودي« ُمق�ّسم اإىل )6000( ح�سة نقدية، قيمة كل 

ح�سة )10(  ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل:

اإلجـمــــــاليقيمة الحصة عدد الحصصأسم الشــريك

20.000 ريال سعودي10 ريال سعودي2000 حصة  السيد / أحمـد سامي محسن عنقـاوي

20.000 ريال سعودي10 ريال سعودي2000 حصة   السّيدة / سهيلة سامي مبارك باعارمة

20.000 ريال سعودي10 ريال سعودي2000 حصة  السّيدة / بيـان سمير عبدالقـادر نصيـر

60.000 ريال سعودي10 ريال سعودي6000 حصة  اإلجمـــــالي

احد  لدى  النقدّية  واأودعت احل�س�س  بقيمتها كاملة  الوفاء  بينهم ومت  فيما  قد مت توزيع احل�س�س  باأنه  ال�ُسركاء  وُيّقر 
البنوك املعتمدة لذلك مُبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعا: توزيع الأرباح:
ُتوّزع اأرباح ال�سركة ال�سنوّية ال�سافّية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التايل:

اأ-   جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافّية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة )176( من 
نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.

ب-   الباقي ن�سبة و قدرها 90% توزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف را�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين 
احتياطيات اخرى او ترحيل ر�سيد الرباح كليا او جزئيا لل�سنة املالية التالية .

ثامنا : تاريخ بدء ال�سركة وانتهائها:
تاأ�س�ست ال�سركة ملُّدة ) 25 ( »خم�ساً وع�سرون« عاما تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائّيا ملدة اأو ملُدد 
اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�ُسركاء الآخر برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجّددة 

ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب ُم�سّجل على عنوان ال�سريك الآخر. 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم :-
1 ـ ال�سيـد / حممـــــــد يو�سف قا�سم احلموري                                                                 )طرف اأول(  
2 ـ  ال�سيدة / ملا حممد يو�سف قا�سم احلموري                                               )طرف ثاين(                               
3 ـ ال�سيــد / يــــو�سف حممد يو�سف احلموري                                            )طرف ثالث(
وتاريخ   4030034153 رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  والكيماويات  امليكانيكية  التوريدات  �سركة  تاأ�سي�س 
1402/06/19هـ �سادر من جدة ، واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل حتت الرقم 62 �سحيفة 58/57 جملد 3/2/ع 
لعام 1402هـ ، كما اأثبت لها قرار تعديل لدى كاتب عدل �سحيفة 170 من املجلد 3/1/ع بعدد 103 لعام 1418 ، كما 
اأثبت لها قرار تعديل لدى كاتب عدل برقم 85 �سحيفة 125 جملد 13/�س/ع بتاريخ 1424/08/16هـ ، واأثبت لها اأخر 
عقد تاأ�سي�س معدل لدى كاتب عدل حتت الرقم 146 �سحيفة 141 جملد 4/ع/ر وتاريخ 1430/09/18هـ .  وحيث رغب 
ال�سركاء بتعديل املادة الثانية اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة ، وذلك باإ�سافة اأن�سطة جديدة  0 لذا فقد قرر ال�سركاء تعديل 

املادة الثانية اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة باإ�سافة اأن�سطة جديدة وفقاً ملا يلي : 
اأوًل ـ يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً ـ  تعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة، وذلك باإ�سافة الأن�سطة  اجلديدة التالية :- 
1 ـ جتارة اجلملة والتجزئة واإ�سترياد يف الأثاث واملفرو�سات ومواد الديكور وتنفيــذ اأعمال الديكـــور . 

ثالثا  ـ تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القـرار كما هــي عليـــه دون تعديــــل . 
الأخرى   والن�سخ  مبوجبها  للعمل  القرار  مـن  ن�سخة  طرف  كل  اإ�ستلم  اأ�سلية  ن�ســـــخ  ثماين  من  القرار  هذا  حـرر  ـ  رابعاً 
اأ�سامة �سعد اليماين  لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظاميــــــــــة ، وقد فــــــو�س ال�سركاء الأ�ستاذ / 

والأ�ستاذ / اأمين عبداحلميـد النعماين والأ�ستاذ / عبـــــداهلل غازي خما�س ال�سمراين يف اإمتام الإجراءات  . 
وعليه جرى التوقيع ،،،،

                           ال�سريك الأول                                      ال�سريك الثاين                                          ال�سريك الثالث
                حممد يو�سف قا�سم احلموري            ملا حممد يو�سف احلموري   يو�سف حممد يو�سف اجلموري

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2541/35787268 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2524/35781603 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/16هـ .
 كاتب العدل 

قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س  
�شركة التوريدات امليك�نيكية والكيم�وي�ت  

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
بت�ريخ 1435/5/1هـ املوافق 2014/3/2م 

ب�إ�ش�فة اأن�شطة جديدة    

11 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

23-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة تاأثري الأعمال
 )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

1- اأ�سماء ال�سركاء:-
1- �سركة التوا�سل البناء لال�ستثمار وتطوير الأعمال املحدودة مُبوجب ال�سجل التجاري رقم )4030185339(  بتاريخ 

1430/01/8هـ، وميثلها ال�سيد / يا�سر اأ�سامة عبد اهلل اخلريجي.
بتاريخ   )1054114705( رقم  الـمدنـي  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ال�سجان  اأحمد  �سعود  �سلطان  ال�سيد/   -2
جدة  مدينة  يف  ويقيم  1398/03/02هـ  امليالد  وتاريخ  خا�س،  موظف  ومهنته   ، جدة   من  �سادرة  1413/12/16هـ  

وعنوانه حي �س.ب  ، جدة ، اململكة العربية ال�سعودية.                                                                          
اتفق الطرفان املذكوران اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي 

الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية: 
2- ا�سم ال�سركة

�سركة تاأثري الأعمال املحدودة – �سركة ذات م�سئولية حمدودة
3- اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي:
1- ال�سيانة املنزلية لالآلت واملعدات الكهربائية املطابخ ودورات املياه .

2- �سيانة املن�ساآت التجارية والتعليمية والرتفيهية واملن�ساآت الأخرى بكافة اأنواعها.
3- القيام باأعمال املقاولت لبناء املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واملن�ساآت الأخرى بكافة اأنواعها.

4- القيام بعمليات الإ�سالحات والرتميمات للمباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واملن�ساآت الأخرى بكافة اأنواعها.
5- القيام باأعمال احلفر والهدم والردم.

6- اإقامة واإن�ساء وت�سغيل �سركات ال�سيانة.
7- تاأجري العمالة املتخ�س�سة باأعمال ال�سيانة.

8- ا�سترياد وبيع الآلت واملعدات بجميع اأنواعها .
9- جتارة اجلملة والتجزئة يف قطع غيار ولوازم ال�سيانة.

10- ال�سترياد والت�سدير والت�سويق والتعهدات والو�ساطات التجارية ومتثيل ال�سركات والوكالت العاملية.
ل متار�س ال�سركة الن�ساط اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

4- املركز الرئي�سي:
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة ) جدة ( .

5- مدة ال�سركة : 
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سني ) 50 ( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر 
اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة )6( اأ�سهر على 

الأقل بخطاب م�سجل على عناوين ال�سركاء امل�سجلة يف هذا العقد .
6- راأ�س املال:

اإىل مائة ح�سـة )100 ح�سة(  األف ريال �سعودي )300.000 ريال �سعودي( مق�سـم  بثالثمائة  ال�سركـة  راأ�س مال  حدد 
نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة األف ريال �سعودي ) 1000 ( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

الإجمايل  ريال   100 احل�سة  قيمة  ح�سة   200 احل�س�س  عدد  الأعمال  وتطوير  لال�ستثمار  البناء  التوا�سل  �سركة   .1
200.000 ريال �سعودي .

2. �سلطان �سعود احمد ال�سجان عدد احل�س�س 100 ح�سة قيمة احل�سة 100 ريال الإجمايل 100.000 ريال �سعودي .
ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ، ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد 

البنوك املعتمدة لذلك ، مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
7- اإدارة ال�سركة:

اإدارة ال�سركة مكونه من جمل�س مديرين مـكون مـن ال�سركاء اأو من يـقومون بتفوي�سه  - اتفق ال�سركاء على اأن تكـون 
عنهم يف جمل�س املديرين.

- يقوم جمل�س املديرين بتعيني مدير عام لل�سركة مبوجب عقد منف�سل.
8- قرارات ال�سركاء: 

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع.
9-  ال�سنة املالية: 

اأ(  تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اعتبارًا من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 2015/12/31م ، وتكون كل �سنة 
مالية بعد ذلك اثنا ع�سر �سهرا.

10- 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 ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطات اأخرى 

اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
11- الإخطارات: 

تـوجـه جـمـيع الإخـطـارات فـي مـا بـيـن الـ�سـركـاء اأو بـينهم وبيـن الـ�سـركة بـخـطابات م�سجلة على عناوينهم الـمبينة 
فـي �سجل احل�س�س .

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2587/35798914 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/21هـ .
 كاتب العدل 

قرار ال�شركاء بتعديل عقد تاأ�شي�س
�شركة وحدة املتحدون لتجارة املواد الغذائية 

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة( بدخول وخروج �شريك 
بتاريخ 1435/4/18هـ  املوافق 2014/2/18م

لقد �سبق لالأطراف الآتية :

1- ال�سّيد / همام رم�سان عي�سى احلرتاين -�سعودي اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية رقم )1005301815( �سادرة 

من )جدة( ومهنته )تاجر( وتاريخ ميالده 1385/07/12هـ  ويقيم مبدينة جدة.                                               طرف اأول

2- ال�سّيدة /رحمة عو�س حممد ال�سمراين – �سعودية اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية )1011450655( �سادرة 

من)جدة( ومهنته )ربة منزل( وتاريخ ميالده 1393/07/01هـ ـ ويقيم مبدنية جدة.                                         طرف ثاين

3-ال�سّيد/يا�سني بحني ال �سبحي الزبيدي – �سعودي اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية )1064126657( �سادرة 

من )الباحة( ومهنته )مت�سبب( وتاريخ ميالده 1402/07/06هـ ـ ويقيم مبدنية جدة .                                    طرف ثالث 

رقم   حتت  جدة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  الـمـُقّيدة  الغذائية  الـمواد  لتجارة  الـمتحدون  وحدة  �سركة  تاأ�سي�س 

4030191866 وتاريخ: واملُثَبت عقُد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل بالغرفة التجارية ال�سناعية مبحافظة جدة بالعدد 27 

وتاريخ : 1430/07/08هـ  .

التمهيد

اأن الطرف الثاين �سدر بحقه حكم من املحكمة الدارية )ديوان املظامل( برقم 141/د/تاريخ 1432هـ   برقم  1- حيث 

الق�سية 2/2991/ق لعام 1432هـ والقا�سي باإثبات تخارج املدعى عليها رحمة بنت عو�س حممد ال�سمراين �سعودية 

ذات  الغذائية  املواد  لتجارة  املتحدون  وحدة  �سركة  من   )1011450655( رقم  الوطنية  الهوية  مبوجب  اجلن�سية 

من  لها  مبا  )250(ح�سة  البالغة  ال�سركة  راأ�سمال  يف  النقدية  ح�ستها  وانتقال   )4030191866( رقم  التجاري  ال�سجل 

حقوق وماعليها من التزامات اىل الطرف الأول/ همام رم�سان احلرتاين �سعودي اجلن�سية مبوجب الهوية الوطنية رقم 

)1005301815( ، لذا فقد تقرر مبوجب احلكم ال�سادر من املحكمة الإدارية )ديوان املظامل( اأعاله ما يلي:

اأوًل: ُ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:

1-ال�سّيد / همام رم�سان عي�سى احلرتاين -�سعودي اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية رقم)1005301815( �سادره 

من)جدة( ومهنته )تاجر(وتاريخ ميالده 1385/07/12هـ ويقيم مبدينة جدة.                                                  طرف اأول

2-ال�سّيد/يا�سني بحني ال �سبحي الزبيدي–�سعودي اجلن�سية- مبوجب الهوية الوطنية )1064126657( �سادره من 

)الباحة(ومهنته )مت�سبب( وتاريخ ميالده 1402/07/06هـ  ـ ويقيم مبدنية جدة .                                             طرف ثاين

لل�سركة اخلا�سة  الأ�سا�سي  العقد  من  )ال�سابعة(  املادة  ُتعّدل  املالكون جلميع احل�س�س  ال�سركاء احلاليون  :قرر  ثالثاً 

براأ�سمال ال�سركة، ولت�سبح على النحو الآتي :راأ�س املال:حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )100،00(ريال �سعودي مق�سمة 

اإىل)1000( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة )100(األفريال مت توزيعها على ال�ُسركاء على النحو التايل:-

 عددالحصصاسم الشريك
النقدية

 قيمة الحصة
الواحدة

 إجمالي قيمة
الحصص

 النسبة
المئوية

85 %85010085,000همام رمضان عيسى الحرتاني

15 %15010015,000ياسين بحني ال صبحي الزبيدي

100%100,000-1000المجموع

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

رابعاً : ُيـقـّر الـ�سـركـاء الـجـدد بـاأنـهـم قـد اّطـلـعـوا عـلـى تـاأ�سـيـ�س الـ�سـركـة ومـالحـق الـتـعـديـل ويـلـتـزمـون بـجـميع 

الن�سو�س الواردة يف العقد .

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

�ساد�ساً : �سور هذا القرار من )�سبعة( ُن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والُن�سخ الأخرى لتقدميها 

ال�سرعية  امل�سلح  عبداهلل  الدكتور  جمموعة  ال�ُسركاء  فو�س  وقد  النظامّية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات 

والقانونية وميثلها املحامي/ نا�سر في�سل العليواملحامي/ا�سامه عبد اهلل عبد العزيز ال �ساكريف اإمتام هذه الإجراءات 

وعليه جرى التوقيع.

ال�سريك الول / همام رم�سان عي�سى احلرتاين التوقيع

ال�سريك الثاين /يا�سني بحني ال �سبحي الزبيدي التوقيع

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2549/35787817 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة تاأثري الأعمال
 )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

1- اأ�سماء ال�سركاء:-
1- �سركة التوا�سل البناء لال�ستثمار وتطوير الأعمال املحدودة مُبوجب ال�سجل التجاري رقم )4030185339(  بتاريخ 

1430/01/8هـ، وميثلها ال�سيد / يا�سر اأ�سامة عبد اهلل اخلريجي.
بتاريخ   )1054114705( رقم  الـمدنـي  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ال�سجان  اأحمد  �سعود  �سلطان  ال�سيد/   -2
جدة  مدينة  يف  ويقيم  1398/03/02هـ  امليالد  وتاريخ  خا�س،  موظف  ومهنته   ، جدة   من  �سادرة  1413/12/16هـ  

وعنوانه حي �س.ب  ، جدة ، اململكة العربية ال�سعودية.                                                                          
اتفق الطرفان املذكوران اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي 

الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية: 
2- ا�سم ال�سركة

�سركة تاأثري الأعمال املحدودة – �سركة ذات م�سئولية حمدودة
3- اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي:
1- ال�سيانة املنزلية لالآلت واملعدات الكهربائية املطابخ ودورات املياه .

2- �سيانة املن�ساآت التجارية والتعليمية والرتفيهية واملن�ساآت الأخرى بكافة اأنواعها.
3- القيام باأعمال املقاولت لبناء املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واملن�ساآت الأخرى بكافة اأنواعها.

4- القيام بعمليات الإ�سالحات والرتميمات للمباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واملن�ساآت الأخرى بكافة اأنواعها.
5- القيام باأعمال احلفر والهدم والردم.

6- اإقامة واإن�ساء وت�سغيل �سركات ال�سيانة.
7- تاأجري العمالة املتخ�س�سة باأعمال ال�سيانة.

8- ا�سترياد وبيع الآلت واملعدات بجميع اأنواعها .
9- جتارة اجلملة والتجزئة يف قطع غيار ولوازم ال�سيانة.

10- ال�سترياد والت�سدير والت�سويق والتعهدات والو�ساطات التجارية ومتثيل ال�سركات والوكالت العاملية.
ل متار�س ال�سركة الن�ساط اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

4- املركز الرئي�سي:
يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة ) جدة ( .

5- مدة ال�سركة : 
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سني ) 50 ( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر 
اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة )6( اأ�سهر على 

الأقل بخطاب م�سجل على عناوين ال�سركاء امل�سجلة يف هذا العقد .
6- راأ�س املال:

اإىل مائة ح�سـة )100 ح�سة(  األف ريال �سعودي )300.000 ريال �سعودي( مق�سـم  بثالثمائة  ال�سركـة  راأ�س مال  حدد 
نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة األف ريال �سعودي ) 1000 ( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

الإجمايل  ريال   100 احل�سة  قيمة  ح�سة   200 احل�س�س  عدد  الأعمال  وتطوير  لال�ستثمار  البناء  التوا�سل  �سركة   .1
200.000 ريال �سعودي .

2. �سلطان �سعود احمد ال�سجان عدد احل�س�س 100 ح�سة قيمة احل�سة 100 ريال الإجمايل 100.000 ريال �سعودي .
ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ، ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد 

البنوك املعتمدة لذلك ، مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .
7- اإدارة ال�سركة:

اإدارة ال�سركة مكونه من جمل�س مديرين مـكون مـن ال�سركاء اأو من يـقومون بتفوي�سه  - اتفق ال�سركاء على اأن تكـون 
عنهم يف جمل�س املديرين.

- يقوم جمل�س املديرين بتعيني مدير عام لل�سركة مبوجب عقد منف�سل.
8- قرارات ال�سركاء: 

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع.
9-  ال�سنة املالية: 

اأ(  تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اعتبارًا من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 2015/12/31م ، وتكون كل �سنة 
مالية بعد ذلك اثنا ع�سر �سهرا.

10- 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 ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطات اأخرى 

اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .
11- الإخطارات: 

تـوجـه جـمـيع الإخـطـارات فـي مـا بـيـن الـ�سـركـاء اأو بـينهم وبيـن الـ�سـركة بـخـطابات م�سجلة على عناوينهم الـمبينة 
فـي �سجل احل�س�س .

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2587/35798914 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/21هـ .
 كاتب العدل 

قرار ال�شركاء بتعديل عقد تاأ�شي�س
�شركة وحدة املتحدون لتجارة املواد الغذائية 

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة( بدخول وخروج �شريك 
بتاريخ 1435/4/18هـ  املوافق 2014/2/18م

لقد �سبق لالأطراف الآتية :

1- ال�سّيد / همام رم�سان عي�سى احلرتاين -�سعودي اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية رقم )1005301815( �سادرة 

من )جدة( ومهنته )تاجر( وتاريخ ميالده 1385/07/12هـ  ويقيم مبدينة جدة.                                               طرف اأول

2- ال�سّيدة /رحمة عو�س حممد ال�سمراين – �سعودية اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية )1011450655( �سادرة 

من)جدة( ومهنته )ربة منزل( وتاريخ ميالده 1393/07/01هـ ـ ويقيم مبدنية جدة.                                         طرف ثاين

3-ال�سّيد/يا�سني بحني ال �سبحي الزبيدي – �سعودي اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية )1064126657( �سادرة 

من )الباحة( ومهنته )مت�سبب( وتاريخ ميالده 1402/07/06هـ ـ ويقيم مبدنية جدة .                                    طرف ثالث 

رقم   حتت  جدة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  الـمـُقّيدة  الغذائية  الـمواد  لتجارة  الـمتحدون  وحدة  �سركة  تاأ�سي�س 

4030191866 وتاريخ: واملُثَبت عقُد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل بالغرفة التجارية ال�سناعية مبحافظة جدة بالعدد 27 

وتاريخ : 1430/07/08هـ  .

التمهيد

اأن الطرف الثاين �سدر بحقه حكم من املحكمة الدارية )ديوان املظامل( برقم 141/د/تاريخ 1432هـ   برقم  1- حيث 

الق�سية 2/2991/ق لعام 1432هـ والقا�سي باإثبات تخارج املدعى عليها رحمة بنت عو�س حممد ال�سمراين �سعودية 

ذات  الغذائية  املواد  لتجارة  املتحدون  وحدة  �سركة  من   )1011450655( رقم  الوطنية  الهوية  مبوجب  اجلن�سية 

من  لها  مبا  )250(ح�سة  البالغة  ال�سركة  راأ�سمال  يف  النقدية  ح�ستها  وانتقال   )4030191866( رقم  التجاري  ال�سجل 

حقوق وماعليها من التزامات اىل الطرف الأول/ همام رم�سان احلرتاين �سعودي اجلن�سية مبوجب الهوية الوطنية رقم 

)1005301815( ، لذا فقد تقرر مبوجب احلكم ال�سادر من املحكمة الإدارية )ديوان املظامل( اأعاله ما يلي:

اأوًل: ُ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:

1-ال�سّيد / همام رم�سان عي�سى احلرتاين -�سعودي اجلن�سية - مبوجب الهوية الوطنية رقم)1005301815( �سادره 

من)جدة( ومهنته )تاجر(وتاريخ ميالده 1385/07/12هـ ويقيم مبدينة جدة.                                                  طرف اأول

2-ال�سّيد/يا�سني بحني ال �سبحي الزبيدي–�سعودي اجلن�سية- مبوجب الهوية الوطنية )1064126657( �سادره من 

)الباحة(ومهنته )مت�سبب( وتاريخ ميالده 1402/07/06هـ  ـ ويقيم مبدنية جدة .                                             طرف ثاين

لل�سركة اخلا�سة  الأ�سا�سي  العقد  من  )ال�سابعة(  املادة  ُتعّدل  املالكون جلميع احل�س�س  ال�سركاء احلاليون  :قرر  ثالثاً 

براأ�سمال ال�سركة، ولت�سبح على النحو الآتي :راأ�س املال:حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )100،00(ريال �سعودي مق�سمة 

اإىل)1000( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة )100(األفريال مت توزيعها على ال�ُسركاء على النحو التايل:-

 عددالحصصاسم الشريك
النقدية

 قيمة الحصة
الواحدة

 إجمالي قيمة
الحصص

 النسبة
المئوية

85 %85010085,000همام رمضان عيسى الحرتاني

15 %15010015,000ياسين بحني ال صبحي الزبيدي

100%100,000-1000المجموع

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

رابعاً : ُيـقـّر الـ�سـركـاء الـجـدد بـاأنـهـم قـد اّطـلـعـوا عـلـى تـاأ�سـيـ�س الـ�سـركـة ومـالحـق الـتـعـديـل ويـلـتـزمـون بـجـميع 

الن�سو�س الواردة يف العقد .

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

�ساد�ساً : �سور هذا القرار من )�سبعة( ُن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والُن�سخ الأخرى لتقدميها 

ال�سرعية  امل�سلح  عبداهلل  الدكتور  جمموعة  ال�ُسركاء  فو�س  وقد  النظامّية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات 

والقانونية وميثلها املحامي/ نا�سر في�سل العليواملحامي/ا�سامه عبد اهلل عبد العزيز ال �ساكريف اإمتام هذه الإجراءات 

وعليه جرى التوقيع.

ال�سريك الول / همام رم�سان عي�سى احلرتاين التوقيع

ال�سريك الثاين /يا�سني بحني ال �سبحي الزبيدي التوقيع

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2549/35787817 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 12  ذوالحجة  1436 هـ     25  سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4585              5213 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

9-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

بعون اهلل تعاىل مت التفاق يف يوم 1435/03/22 هـ املوافق  2014/01/23 م بني كل من:   
اأحوال جدة  من  رقم 1034991354، �سادرة  مدين  �سجل  �سعودي اجلن�سية  اللطيف جميل،  عبد  يو�سف  ال�سيد:   -   1
اأعمال ، ويقيم يف مدينة جدة، عنوانه �س.ب 53611 الرمز الربيدي  21593  وتاريخ امليالد 1363 هـ، ومهنته رجل 

اململكة العربية ال�سعودية .
 )طرف اأول(.

�سادرة   ،1079311757 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  جميل،  اللطيف  عبد  يو�سف  اهلل  عبد  ال�سيد:   -2
من اأحوال جدة، وتاريخ امليالد 1411/10/12 هـ، املهنة طالب ، ويقيم يف مدينة جدة، عنوانه �س.ب 53611 الرمز 

الربيدي  21593 اململكة العربية ال�سعودية  .
)طرف ثاين(.

اأول: ا�سم ال�سركة: �سركة طيبة الق�سيم الزراعية املحدودة.
ثانيا: اإن الأغرا�س التي تكونت ال�سركة لأجلها هي :

1- ال�ستغالل الزراعي بوا�سطة ال�سركة او بوا�سطة الغري.
2- �سراء الأرا�سي بق�سد ا�ستثمارها بالزراعة اأو بالبيع اأو التاأجري ل�سالح ال�سركة.

3- النتاج الزراعي واحليواين وت�سويقه ل�سالح ال�سركة.
4- تهيئة وحفظ حلوم احليوانات والطيور.

5- تعبئة التمور.
6- �سناعة الزيوت النباتية واحليوانية.

7- خدمات نقل وتخزين وتربيد النتاج الزراعي واحليواين.
8- الن�ساط الزراعي وي�سمل ا�سترياد وبيع و�سراء الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة والـمـبـيـدات الـزراعــية والبذور وال�ستالت 

الزراعية والآلت الزراعية. 
9- خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري.

ثالثا : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة البكريية.
رابعا : اإدارة ال�سركة : ُيدير ال�سركة ال�سيد يو�سف بن عبد اللطيف بن ح�سني جميل، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل 
مدين رقم )1034991354( وتاريخ )1391/5/5هـ( �سادرة من مدينة )جدة( وفقاً لالأحكام وال�سروط وال�سالحيات 

يف عقد التا�سي�س.
خام�سا راأ�س املال : 

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )3،160،000( ريال )وهو جمموع احل�س�س العينية والنقدية( مق�سم اإىل )316،000( ح�سة 
نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة )10( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

اإلجمالي قيمة الحصةعدد الحصصاالسم

3,159,990 ريال10 ريال315,999(1( يوسف عبد اللطيف جميل

10 ريال10 ريال1- حصة واحدة فقط(2( عبد اهلل يوسف عبد اللطيف جميل

3,160,000 ريال10 ريال316,000اإلجمالي

اأحد  لدى  النقدية  واأودعت احل�س�س  بقيمتها كاملة  الوفاء  بينهم ومت  فيما  باأنه قد مت توزيع احل�س�س  ال�سركاء  ويقر 
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س، كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولون م�سئولية 

ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�سة العينية.
�ساد�سا: الأرباح و اخل�سائر :

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية و التكاليف على النحو التايل :
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.
ج ـ  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 ارباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سائر. 
�سابعا : ال�سنة املالية :

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اإعتبارًا من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من نف�س العام، 
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اإثنى ع�سر �سهرًا.

ثامنا: تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ النتهاء:
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سون )50( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى مماثلة.

 تا�سعا : �سدور القرارات :
وفقاً لعقد التا�سي�س ولنظام ال�سركات فيما يخ�س ال�سركات املحدودة امل�سوؤولية.

عا�سرا : الإخطارات :
توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم و بني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم.

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة 
طيبة الق�شيم الزراعية املحدودة

بعونه تعاىل حترر هذا العقد اليوم بتاريخ 1435/05/11هـ املوافق 2014/03/12م فيما بني:
الوطنية رقم 1024626622 وتاريخ  الهوية  بن حمزة كر�سوم، �سعودي اجلن�سية مبوجب  بن مرزوق  ال�سيد/ حممد 
ال�سناعية  ينبع  الرئي�س  وعنوانه  تاجر  ومهنته  1376/05/10هـ،  امليالد  تاريخ  ينبع،  من  �سادرة  1395/10/08هـ 

طريق امللك فهد هاتف 0143924333 وفاك�س 01439299886.
)وي�سار اإليه بـ »الطرف الأول«(

الوطنية رقم 1005048879 وتاريخ  الهوية  با�سره، �سعودي اجلن�سية مبوجب  ال�سيد/ ها�سم بن حم�سن بن عبداهلل 
1400/11/13هـ �سادرة من جدة، تاريخ امليالد 1382/02/26هـ، ومهنته متقاعدوعنوانه الرئي�س جدة، حي الفي�سلية 

هاتف  0122674504 وفاك�س 0122674504.
)وي�سار اإليه بـ »الطرف الثاين«(

اأوًل:ا�سم ال�سركة: ا�ستدامة التنمية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(. 
ثانياً:ن�ساط ال�سركة:

املهني  التدريب  ومراكز  ومعاهد  مدار�س  من  التعليمية  واملراكز  املرافق  ومتلك  واإقامة  ان�ساء  التعليمية:  -اخلدمات 
واللغات واحلا�سب للجن�سني )بنني وبنات( وت�سغيلها و�سيانتها.

-تقدمي خدمات الدرا�سات والبحوث وال�ست�سارات يف التنمية الب�سرية.
-�سيانة وت�سغيل وجتهيز املراكز التدريبية والتعليمية والتجارية وال�سكنية.

-خدمات الت�سويق للغري والوكالت التجارية يف جمال اأغرا�س ال�سركة.
-جتارة اجلملة والتجزئة.

-املقاولت العامة للمباين والطرق.
-�سراء الأرا�سي والعقارات وتخطيطها وتطويرها واقامة املباين واملن�ساآت عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو اليجار ل�سالح 

ال�سركة.
-الت�سويق اللكرتوين.

-الوكالت التجارية يف جمال اأغرا�س ال�سركة.
وتزاول ال�سركة اأغرا�سها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة لالأغرا�س التي ت�ستلزم ذلك.

ثالثــاً: املركز الرئي�سي لل�سركة: يف مدينة جدة.
رابعـاً: اإدارة ال�سركة: يتوىل اإدارة ال�سركة مدير يعني بقرار م�ستقل ويجوز لل�سركاء تعيني اأنف�سهم )»املدير«(.

نقدية  اإىل )1000( ح�سة  األف ريال �سعودي، مق�سم  ال�سركة مببلغ )10.000( ع�سرة  راأ�سمال  خام�ساً:راأ�س املاحلدد 
مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة )10( ع�سرة ريال �سعودي وقد مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

النسبةالمجموعقيمة الحصةالحصص النقديةالشريك

50%500105.000محمد بن مرزوق بن حمزة كرسوم

50%500105.000هاشم بن محسن بن عبداهلل باصره

100%100010.000المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم، ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد 
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س. 

�ساد�ساً: الأرباح واخل�سائر: اأ .جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س 
عليه يف املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.

اأو  اأخرى  احتياطيات  تكوين  ال�سركاء  يقرر  املال مامل  راأ�س  بن�سبة ح�س�س كل منهم يف  ال�سركاء  ب .الباقي يوزع على 
ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية.

ت .يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة 
املالية التالية، ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة. واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�سمالها وجب على 
املدير دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف ا�ستمرار 
ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف حلها ول يكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً اإل اإذا �سدر طبقاً للمادة 
)173( من نظام ال�سركات ويجب يف جميع الأحوال �سهر هذا القرار بالطرق املن�سو�س عليها يف املادة )164( من نظام 
اأ�سبح  حلها  اأو  املتقدمة  بال�سروط  با�ستمرارها  قرار  �سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات، 

ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها.
�سابعاً: ال�سنة املالية:

املوافق 2015/01/01م،  التجاري وتنتهي يف 1436/03/10هـ  بال�سجل  قيدها  تاريخ  لل�سركة من  املالية  ال�سنة  تبداأ 
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا.

وتقريرًا  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  عمومية  ميزانية  لل�سركة  املالية  ال�سنة  انتهاء  من  اأ�سهر  اأربعة  خالل  املدير  يعد 
عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن توزيع الأرباح، وعليه اأن ير�سل اإىل كل �سريك واإىل الإدارة العامة 
لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة ن�سخة من تلك الوثائق مع �سورة من تقرير مراقب احل�سابات وذلك خالل �سهرين 

من تاريخ اإعدادها.
اأو زيادة الأعباء املالية  ثامناً: قرارات ال�سركاء:ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة 
اأرباع راأ�س املال على  لل�سركاء. وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة 
الأقل. وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة غالبية ال�سركاء التي متثل ن�سف راأ�س 
املال على الأقل. ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه حل�سور اإجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل، 
املذكور  املحا�سر  ال�سركاء احلا�سرون على  ال�سركاء، ويوقع  وقرارات  فيه حما�سر  تدون  �سجاًل خا�ساً  ال�سركة  وتعد 

والقرارات املتخذة. 
تا�سعاً: الإخطـارات:  

�سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد.

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة ا�شتدامة التنمية
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2456/35764720 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/14هـ .
 كاتب العدل 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  فقد تم ضبط هذا االتفاق بحضور المعنيين برقم 35743311 في 1435/6/9هـ ، بالعدد 288 .

 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

اأول : اأ�سماء ال�سركاء :
1- ال�سيدة / هيفاء بنت �سعيد بن عبداهلل اجل�سي، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1018753747 وتاريخ 
1434/09/07هـ  �سادرة من اأحوال جدة ، ومهنته ربة بيت ، تاريخ امليالد 1383/04/27هـ  ، يقيم يف مدينة جدة حي 

ال�سالمة - �سارع اليمامة ، طرف اأول.
2- ال�سيدة / هبه بنت ح�سام بن ح�سن بن ال�سفواين ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1079296610 وتاريخ 
1435/02/14هـ ، �سادرة من اأحوال جدة ، ومهنتها طالبة جامعية ، تاريخ امليالد 1414/05/17هـ ، يقيم يف مدينة 

جده – حي ال�سالمة - �سارع اليمامة ،  طرف ثاين.
 1090369313 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، ال�سفواين  بن  ح�سن  بن  ح�سام  بنت  رزان   / ال�سيدة   -3
وتاريخ 1434/09/07هـ ، �سادرة من اأحوال جده ، ومهنتها ربة منزل ، تاريخ امليالد 1416/08/21هـ ، يقيم يف مدينة 

جده – حي ال�سالمه - �سارع اليمامة ،  طرف ثالث.
التمهيد :

و قد ا�ستوفى ال�سركاء حقوقهم قبل بع�سهم البع�س و يعترب توقيعهم على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة و نهائية ، لذا 
اتفق الأطراف املذكورين اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي 

الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/12هـ . وتعديالته ووفقاً وفقاً لل�سروط و الحكام التالية .
ثانيا : ا�سم ال�سركة :  �سركة مدا التنمية احلياة املحدودة ) �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة (

ثالثا : اأغرا�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 
1- اخلدمات التجارية و ت�سمل :

- و كالء التوزيع.
- الوكالء التجاريون.

- اعمال ال�سما�سرة و الدللون ل�سلعة اأو �سلع حمددة.
- خدمات الت�سويق للغري.

- التعهدات.
- خدمات ال�سترياد و الت�سدير.

ال�سحي  والـ�سرف  والكـهرباء  الـطاقـة  و�سـبكـات  والـطـرق  للمبانـي  والـمدنية  النـ�سائية  الـعمرانـية  الـمقـاولت   -2
والـمياه والت�سالت.

3- ان�ساء و بيع الوحدات واملجمعات ال�سكنية و التجارية.
4- ان�ساء امل�سانع املتخ�س�سة يف انتاج مواد البناء و الن�ساء العمراين و املدين.

5- ان�ساء مدار�س و معاهد و جممعات التعليم.
رابعاً : املركز الرئي�سي لل�سركة : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة ) جدة ( . 

خام�ساً : اإدارة ال�سركة :
يتوىل ادارة ال�سركة ال�سريكة ال�سيدة / هيفاء بنت �سعيد بن عبداهلل اجل�سي ، و ملدير ال�سركة كافة ال�سالحيات الالزمة 

لأدارة ال�سركة.
�ساد�ساً : راأ�س املال :

اإىل عدد 500 خم�سمائة ح�سة نقدية  األف ريال �سعودي ، مق�سم  حدد راأ�س مال ال�سركة بـمبلغ قدره 50.000 خم�سون 
مت�ساوية القيمة ،  قيمة كل ح�سة 100 مائة ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء وفقا للبيان الآتي : 

اجمالي قيمه الحصصقيمه الحصه الواحده عدد الحصص اسم الشريك عدد

45.000 ريال100 ريال400 هيفاء بن سعيد بن عبداهلل الجشي1-
2.500 ريال100 ريال25 هبه بنت حسام بن حسن الصفواني2-
2.500 ريال100 ريال25 رزان بنت حسام بن حسن الصفواني3-

50.000 ريال100 ريالاالجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها النقدية كاملة لدى اأحد البنوك املعرتف بها يف 
اململكة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعاً : الأرباح واخل�سائر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل : اأ- جتنب ن�سبة 
قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز 
لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف را�س املال. ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل 

منهم يف راأ�س املال.
ثامنا : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة و ع�سرون �سنة.

�سابع ع�سر : الإخطارات : توجيه جميع الخطارات فيما بعد بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على 
عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

حرر ملخ�س العقد هذا بعدد �سفحتان من �سبع ن�سخ حتريرًا يف  1435/05/02هــ املوافق 2014/03/03م

   ال�سريك الأول: هيفاء بنت �سعيد بن عبداهلل اجل�سي.            ال�سريك الثاين: هبه بنت ح�سام بن ح�سن ال�سفواين.    
   التوقيع : _______________                 التوقيع : _______________   

   ال�سم  :                                  ال�سم :     
   ال�سفه :             ال�سفه :

  
ال�سريك الثالث : رزان بنت ح�سام بن ح�سن ال�سفواين

التوقيع : _______________ 
ال�سم  :            
ال�سفه :           

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة مدا التنمية املحدودة

بعون اهلل تعاىل مت التفاق يف يوم 13/ 02 / 1435 هـ املوافق 16/ 12/ 2013م  بني كل من: 
    )1008512061 رقم)  املدين  ال�سجل  مُبوجب  اجلن�سّية،  �سعودي  الطويرقي  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  �سامي  ال�سّيد/  ـ   1
اعمال وُيقيم يف  امليالد :01 / 07/  1389هـ، ومهنُته رجل  املكرمة وتاريخ  وتاريخ 1406/07/23هـ وم�سدرها مكة 

مدينة جدة)طرف اأول(
2 ـ  ال�سّيد/ م�سعل بن �سامي بن حممد الطويرقي �سعودي اجلن�سّية، مُبوجب ال�سجل املدين رقم) 1104080278 (وتاريخ 
مــدينــة  فــــي  وُيقيــــم  طــالـــب  ومـهنُتـه   ، هـ   1418  /06  /26: املــيالد  وتـــاريخ  جدة  وم�سدرها  1433/07/29هـ 

جــــــدة)طرف ثان(
املدين رقم)1092506938 ( ال�سجل  �سعودي اجلن�سية، مُبوجب  الطويرقي  �سامي بن حممد  بنت  �سارة   / ال�سّيدة  ـ   3

فــــي  وُيقيــــم  هـ، ومــهنُتها طـــالــــبه  املــيالد :24/ 03/  1417  وتـــاريخ  وتاريخ 1434/12/23هـ وم�سدرها جدة 
مــدينــة جــــــدة)طرف ثالث(  

متهيد:
حيث اأن الطرف الأول ال�سّيد/ �سامي بن حممد بن عبد اهلل الطويرقي ميتلك فرع موؤ�س�سة فردية مقّيدة با�سم فرع مو�س�سة 
�سامي بن حممد الطويرقي �سجل جتاري رقم )4031065510( وتاريخ 04/ 01/ 1433 هـ مبكة املكرمة بن�ساط اإدارة 
وت�سغيل و�سيانة ونظافة املجتمعات ال�سكنية واملن�ساأت التجارية وال�سناعية  ويرغب يف حتويل املوؤ�س�سة مبا لها من 
حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وت�سنيف وتراخي�س وجميع عنا�سرها املالّية والفنّية والإدارّية اإىل �سركة ذات 
املال من  بيانه يف مادة را�س  ملا �سريد  ال�سركاء وفقاً  الأطراف،وقد مت توزيعها على  باقي  م�سئولّية حمدودة مب�ساركة 
هذا العقد وقد مت تقييم �سايف اأ�سول املوؤ�س�سة مببلغ 100.000 ريالويرغب ال�ُسركاء يف الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل 
التجاري للموؤ�س�سة عند حتويلها اإىل �سركة، وقد ا�ستوفى الأطراف حقوقهم من قبل بع�سهم البع�س وُيعترب توقيعهم على 
هذا العقد مبثابة خُمال�سة تاّمة ونهائّية فيما بينهم وعليه اتفق املذكورون اأعاله وهم بكامل الأهلّية املُعتربة �سرعاً على 
تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم الكرمي رقم م/6 وتاريخ 22 /3 / 1385 هـ 

وتعديالته وفقا لل�سروط التالية:
اأوًل: ُيعترب التمهيد ُجزء ل يتجزاأ من هذا العقد.

ثانياً: ا�سم ال�سركة: �سركة بوابة احلجاز الدولية ذات م�سئولّية حمدودة.
ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة: اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي:ـ

واملدار�س  والفنادق  واخلا�سة  احلكومية  وامل�ست�سفيات  املطارات  ونظافة  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإقامة  بناء   -1
املدن  و  الرتفيهية  واملدن  العامة  واملرافق  التجارية  واملراكز  واملنتجعات  واملنتزهات  والتدريبية  التعليمية  واملراكز 
ال�سناعية  وقاعات املنا�سبات وحمطات الوقود وال�سيدليات وامل�ستو�سفات والعيادات الطبية وكافة امل�ساريع ال�سكنية 

وال�سناعية والزراعية و الكيميائية واخلدمية .
2- خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة فقط والت�سدير والت�سويق للغري والتعهدات التجارية .

3- ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س.

4- ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س.
رابعا : مركزها الرئي�سي : مدينة مكة املكرمة

خام�سا : اإدارة ال�سركة: اتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد / �سامي بن حممد بن عبد اهلل الطويرقي
وملدير ال�سركة كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 

�ساد�سا: راأ�س املال:
ة  ح�سّ كل  قيمة  القيمة،  مت�ساوية  عينّية  ة  ح�سّ  )100( اإىل  ُمق�ّسُم  ريال   )100.000( بــ  ال�سركة  مال  راأ�س  ُحدد 

 

) 1000 ( الف ريال، مت توزيعها علىال�ُسركاء كالآتي:

اإلجماليقيمة الحّصةعدد الحصصاسم الشريك

60.000 ريال1000 ريال60سامي بن محمد بن عبد اهلل الطويرقي

30.000 ريال1000 ريال30مشعل بن سامي بن محمد الطويرقي

10.000 ريال1000 ريال10سارة بنت سامي بن محمد الطويرقي

100.000 ريال100اإلجمالي

وُيقّرال�ُسركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم، ومت الوفاء بقيمتها كاملًة،واأودعت لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك 
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

العمومية والتكاليف على  ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  ـ توزع  الأرباح واخل�سائر:  �سابعاً: 
النحو التايل : اأ- جتنب ن�سبة قدرها 10 % من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي طبقاً لأحكام املادة )176( 

من نظام ال�سركات . ب- الباقي يوزع على ال�سركات بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال . 
ثامناً: مدة ال�سركة:تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50( �سنة 

تا�سعاً: الإخطارات:
�سجل  يف  املبّينة  عناوينهم  على  ُم�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  بينال�ُسركاء  فيما  الإخطارات  جميع  ُتوّجه 

احل�س�س لدى ال�سركة واملُنّوه عنه باملادة  )10( من هذا العقد.
املكرمة  مبكة  التجارية  الغرفة  عدل  كاتب  لدى  ال�سركات  عقود  ب�سجل  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  وتوثيق  ت�سجيل  جراء  قد 

بال�سبط رقم )35785584( وتاريخ 1435/06/17هـ  وذلك بح�سور وتوقيع الطراف املعنية.  

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة بوابة احلج�ز الدولية
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
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9-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

اأول : اأ�سماء ال�سركاء :
1- ال�سيدة / هيفاء بنت �سعيد بن عبداهلل اجل�سي، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1018753747 وتاريخ 
1434/09/07هـ  �سادرة من اأحوال جدة ، ومهنته ربة بيت ، تاريخ امليالد 1383/04/27هـ  ، يقيم يف مدينة جدة حي 

ال�سالمة - �سارع اليمامة ، طرف اأول.
2- ال�سيدة / هبه بنت ح�سام بن ح�سن بن ال�سفواين ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1079296610 وتاريخ 
1435/02/14هـ ، �سادرة من اأحوال جدة ، ومهنتها طالبة جامعية ، تاريخ امليالد 1414/05/17هـ ، يقيم يف مدينة 

جده – حي ال�سالمة - �سارع اليمامة ،  طرف ثاين.
 1090369313 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، ال�سفواين  بن  ح�سن  بن  ح�سام  بنت  رزان   / ال�سيدة   -3
وتاريخ 1434/09/07هـ ، �سادرة من اأحوال جده ، ومهنتها ربة منزل ، تاريخ امليالد 1416/08/21هـ ، يقيم يف مدينة 

جده – حي ال�سالمه - �سارع اليمامة ،  طرف ثالث.
التمهيد :

و قد ا�ستوفى ال�سركاء حقوقهم قبل بع�سهم البع�س و يعترب توقيعهم على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة و نهائية ، لذا 
اتفق الأطراف املذكورين اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي 

الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/12هـ . وتعديالته ووفقاً وفقاً لل�سروط و الحكام التالية .
ثانيا : ا�سم ال�سركة :  �سركة مدا التنمية احلياة املحدودة ) �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة (

ثالثا : اأغرا�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 
1- اخلدمات التجارية و ت�سمل :

- و كالء التوزيع.
- الوكالء التجاريون.

- اعمال ال�سما�سرة و الدللون ل�سلعة اأو �سلع حمددة.
- خدمات الت�سويق للغري.

- التعهدات.
- خدمات ال�سترياد و الت�سدير.

ال�سحي  والـ�سرف  والكـهرباء  الـطاقـة  و�سـبكـات  والـطـرق  للمبانـي  والـمدنية  النـ�سائية  الـعمرانـية  الـمقـاولت   -2
والـمياه والت�سالت.

3- ان�ساء و بيع الوحدات واملجمعات ال�سكنية و التجارية.
4- ان�ساء امل�سانع املتخ�س�سة يف انتاج مواد البناء و الن�ساء العمراين و املدين.

5- ان�ساء مدار�س و معاهد و جممعات التعليم.
رابعاً : املركز الرئي�سي لل�سركة : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة ) جدة ( . 

خام�ساً : اإدارة ال�سركة :
يتوىل ادارة ال�سركة ال�سريكة ال�سيدة / هيفاء بنت �سعيد بن عبداهلل اجل�سي ، و ملدير ال�سركة كافة ال�سالحيات الالزمة 

لأدارة ال�سركة.
�ساد�ساً : راأ�س املال :

اإىل عدد 500 خم�سمائة ح�سة نقدية  األف ريال �سعودي ، مق�سم  حدد راأ�س مال ال�سركة بـمبلغ قدره 50.000 خم�سون 
مت�ساوية القيمة ،  قيمة كل ح�سة 100 مائة ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء وفقا للبيان الآتي : 

اجمالي قيمه الحصصقيمه الحصه الواحده عدد الحصص اسم الشريك عدد

45.000 ريال100 ريال400 هيفاء بن سعيد بن عبداهلل الجشي1-
2.500 ريال100 ريال25 هبه بنت حسام بن حسن الصفواني2-
2.500 ريال100 ريال25 رزان بنت حسام بن حسن الصفواني3-

50.000 ريال100 ريالاالجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها النقدية كاملة لدى اأحد البنوك املعرتف بها يف 
اململكة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعاً : الأرباح واخل�سائر :
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل : اأ- جتنب ن�سبة 
قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز 
لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف را�س املال. ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل 

منهم يف راأ�س املال.
ثامنا : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة و ع�سرون �سنة.

�سابع ع�سر : الإخطارات : توجيه جميع الخطارات فيما بعد بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على 
عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

حرر ملخ�س العقد هذا بعدد �سفحتان من �سبع ن�سخ حتريرًا يف  1435/05/02هــ املوافق 2014/03/03م

   ال�سريك الأول: هيفاء بنت �سعيد بن عبداهلل اجل�سي.            ال�سريك الثاين: هبه بنت ح�سام بن ح�سن ال�سفواين.    
   التوقيع : _______________                 التوقيع : _______________   

   ال�سم  :                                  ال�سم :     
   ال�سفه :             ال�سفه :

  
ال�سريك الثالث : رزان بنت ح�سام بن ح�سن ال�سفواين

التوقيع : _______________ 
ال�سم  :            
ال�سفه :           

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة مدا التنمية املحدودة

بعون اهلل تعاىل مت التفاق يف يوم 13/ 02 / 1435 هـ املوافق 16/ 12/ 2013م  بني كل من: 
    )1008512061 رقم)  املدين  ال�سجل  مُبوجب  اجلن�سّية،  �سعودي  الطويرقي  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  �سامي  ال�سّيد/  ـ   1
اعمال وُيقيم يف  امليالد :01 / 07/  1389هـ، ومهنُته رجل  املكرمة وتاريخ  وتاريخ 1406/07/23هـ وم�سدرها مكة 

مدينة جدة)طرف اأول(
2 ـ  ال�سّيد/ م�سعل بن �سامي بن حممد الطويرقي �سعودي اجلن�سّية، مُبوجب ال�سجل املدين رقم) 1104080278 (وتاريخ 
مــدينــة  فــــي  وُيقيــــم  طــالـــب  ومـهنُتـه   ، هـ   1418  /06  /26: املــيالد  وتـــاريخ  جدة  وم�سدرها  1433/07/29هـ 

جــــــدة)طرف ثان(
املدين رقم)1092506938 ( ال�سجل  �سعودي اجلن�سية، مُبوجب  الطويرقي  �سامي بن حممد  بنت  �سارة   / ال�سّيدة  ـ   3
فــــي  وُيقيــــم  هـ، ومــهنُتها طـــالــــبه  املــيالد :24/ 03/  1417  وتـــاريخ  وتاريخ 1434/12/23هـ وم�سدرها جدة 

مــدينــة جــــــدة)طرف ثالث(  
متهيد:

حيث اأن الطرف الأول ال�سّيد/ �سامي بن حممد بن عبد اهلل الطويرقي ميتلك فرع موؤ�س�سة فردية مقّيدة با�سم فرع مو�س�سة 
�سامي بن حممد الطويرقي �سجل جتاري رقم )4031065510( وتاريخ 04/ 01/ 1433 هـ مبكة املكرمة بن�ساط اإدارة 
وت�سغيل و�سيانة ونظافة املجتمعات ال�سكنية واملن�ساأت التجارية وال�سناعية  ويرغب يف حتويل املوؤ�س�سة مبا لها من 
حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وت�سنيف وتراخي�س وجميع عنا�سرها املالّية والفنّية والإدارّية اإىل �سركة ذات 
املال من  بيانه يف مادة را�س  ملا �سريد  ال�سركاء وفقاً  الأطراف،وقد مت توزيعها على  باقي  م�سئولّية حمدودة مب�ساركة 
هذا العقد وقد مت تقييم �سايف اأ�سول املوؤ�س�سة مببلغ 100.000 ريالويرغب ال�ُسركاء يف الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل 
التجاري للموؤ�س�سة عند حتويلها اإىل �سركة، وقد ا�ستوفى الأطراف حقوقهم من قبل بع�سهم البع�س وُيعترب توقيعهم على 
هذا العقد مبثابة خُمال�سة تاّمة ونهائّية فيما بينهم وعليه اتفق املذكورون اأعاله وهم بكامل الأهلّية املُعتربة �سرعاً على 
تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم الكرمي رقم م/6 وتاريخ 22 /3 / 1385 هـ 

وتعديالته وفقا لل�سروط التالية:
اأوًل: ُيعترب التمهيد ُجزء ل يتجزاأ من هذا العقد.

ثانياً: ا�سم ال�سركة: �سركة بوابة احلجاز الدولية ذات م�سئولّية حمدودة.
ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة: اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي:ـ

واملدار�س  والفنادق  واخلا�سة  احلكومية  وامل�ست�سفيات  املطارات  ونظافة  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإقامة  بناء   -1
املدن  و  الرتفيهية  واملدن  العامة  واملرافق  التجارية  واملراكز  واملنتجعات  واملنتزهات  والتدريبية  التعليمية  واملراكز 
ال�سناعية  وقاعات املنا�سبات وحمطات الوقود وال�سيدليات وامل�ستو�سفات والعيادات الطبية وكافة امل�ساريع ال�سكنية 

وال�سناعية والزراعية و الكيميائية واخلدمية .
2- خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة فقط والت�سدير والت�سويق للغري والتعهدات التجارية .

3- ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س.

4- ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س.
رابعا : مركزها الرئي�سي : مدينة مكة املكرمة

خام�سا : اإدارة ال�سركة: اتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد / �سامي بن حممد بن عبد اهلل الطويرقي
وملدير ال�سركة كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 

�ساد�سا: راأ�س املال:
ة  ح�سّ كل  قيمة  القيمة،  مت�ساوية  عينّية  ة  ح�سّ  )100( اإىل  ُمق�ّسُم  ريال   )100.000( بــ  ال�سركة  مال  راأ�س  ُحدد 

 

) 1000 ( الف ريال، مت توزيعها علىال�ُسركاء كالآتي:

اإلجماليقيمة الحّصةعدد الحصصاسم الشريك

60.000 ريال1000 ريال60سامي بن محمد بن عبد اهلل الطويرقي

30.000 ريال1000 ريال30مشعل بن سامي بن محمد الطويرقي

10.000 ريال1000 ريال10سارة بنت سامي بن محمد الطويرقي

100.000 ريال100اإلجمالي

وُيقّرال�ُسركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم، ومت الوفاء بقيمتها كاملًة،واأودعت لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك 
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

العمومية والتكاليف على  ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  ـ توزع  الأرباح واخل�سائر:  �سابعاً: 
النحو التايل : اأ- جتنب ن�سبة قدرها 10 % من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي طبقاً لأحكام املادة )176( 

من نظام ال�سركات . ب- الباقي يوزع على ال�سركات بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال . 
ثامناً: مدة ال�سركة:تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50( �سنة 

تا�سعاً: الإخطارات:
�سجل  يف  املبّينة  عناوينهم  على  ُم�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  بينال�ُسركاء  فيما  الإخطارات  جميع  ُتوّجه 

احل�س�س لدى ال�سركة واملُنّوه عنه باملادة  )10( من هذا العقد.
املكرمة  مبكة  التجارية  الغرفة  عدل  كاتب  لدى  ال�سركات  عقود  ب�سجل  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  وتوثيق  ت�سجيل  جراء  قد 

بال�سبط رقم )35785584( وتاريخ 1435/06/17هـ  وذلك بح�سور وتوقيع الطراف املعنية.  

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة بوابة احلج�ز الدولية
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة مدا التنمية احلياة املحدودة
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23-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم: 
1- ال�سيد/ �سيف اهلل بن تركي بن ح�سن ال�ساحلي احلربي                                                                                )طرف اأ�ل(
2- ال�سيد/ عبد اللطيف بن عبد ربه بن فــراج ال�سبحي احلربي                                                                         )طرف ثان(
3- ال�سيد/ اأحمد بن �سيف اهلل بن تركي ال�ساحلي احلربي                                                                                )طرف ثالث(

رقم  التجاري  بال�سجل  �املقيدة  حمد�دة(  م�س�ؤ�لية  ذات  )�سركة  للتجارة  الرائدة  ال�سع�دية  �سركة  بتاأ�سي�س 
برقم  التجارية  بالغرفة  جدة  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  )1428/03/16هـ(  بتاريخ   )4030168463(
)1071/35283964( �بتاريخ )1435/03/01هـ(  ، �حيث اأن الطرف الثاين يف ال�سركة )ال�سيد / عبد اللطيف بن عبد 
ربه بن فــراج ال�سبحي احلربي( رغب باخلر�ج من ال�سركة �بالتنازل بالبيع عن كامل ح�سته يف ال�سركة �البالغة عددها 
)2500 ح�سة - األفني �خم�سمائة ح�سة( �قيمتها )500.000 األف ريال - خم�سمائة األف ريال( ل�سالح ال�سيد/ �سيف اهلل 
بن تركي بن ح�سن ال�ساحلي احلربي �ب�سفته )�سريك يف ال�سركة - طرف اأ�ل( ، �قد قبل املتنازل له هذا التنازل بالبيع 
اإ�ست�فى جميع الأطراف  اإلتزامات �حق�ق ، �قد  اإليه ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها �ما عليها من  �اآلت 
حق�قهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب ت�قيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما بينهم �قد قبل ال�سركاء 
األف ح�سة(  يف ال�سركة هذا التنازل ، لذا فقد قرر ال�سريكني يف ال�سركة �الذين ميلك�ن )15000 ح�سة - خم�سة ع�سر 
�متثل )100 %( من راأ�س املال بالإجماع بتعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة �بتعديل املادة الثانية �املادة ال�ساد�سة 

�املادة العا�سرة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة  لت�سبح كالتايل :     
اأ�ًل: 

يعترب التمهيد ال�سابق جزاأ ل يتجزاأ من هذا القرار
ثانياً: 

تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليني يف ال�سركة هم : 
رقم املدين  ال�سجل  مب�جب   ، اجلن�سية  �سع�دي   ، احلربي  ال�ساحلي  ح�سن  بن  تركي  بن  اهلل  �سيف  ال�سيد/   -1
) 1004504971 ( �تاريخ امليلد )1369/07/01هـ ( �مهنته رجل اأعمال ، ) �س ب : 52713- جده: 21573( �يقيم 
يف مدينة جده .                                                                                                                                                           )طرف اأ�ل(

رقم  املدين  ال�سجل  مب�جب   ، اجلن�سية  �سع�دي   ، احلربي  ال�ساحلي  تركي  بن  اهلل  �سيف  بن  اأحمد  ال�سيد/   -2
)1004505051( �تاريخ امليلد )1404/09/03هـ( ، �مهنته م�ظف اأهلي ، )�س ب : 52713- جده : 21573( �يقيم 
يف مدينة جده .                                                                                                                                                            )طرف ثان( 

ثالثــاً: 
تعديل املادة الأ�ىل من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �ذلك بتعديل الإ�سم التجاري لل�سركة لي�سبح الإ�سم التجاري لل�سركة ه� :

ال�سركة ال�سع�دية الرائدة لل�سناعة �التجارة املحد�دة    )�سركة ذات م�سئ�لية حمد�دة(
رابـــعاً :

تعديل املادة الثانية �متعلقة باأغرا�س ال�سركة �ذلك باإ�سافة اأغرا�س لل�سركة على الأغرا�س ال�سابقة �هي :
1- اإنتاج �ت�سنيع �ت�س�يق جميع ان�اع الهياكل املعدنية الثابتة �املتحركة ب�سماكات �اأحجام خمتلفة � اإنتاج �ت�سنيع 

�ت�س�يق جميع ان�اع املقط�رات من �سال�هات ��سهاريج ��سطحات �الل�ابد �القلبات الق�سرية �الط�يلة .
2- اإنتاج �ت�سنيع �ت�س�يق البي�ت اجلاهزة ذات الد�ر �الأد�ار املتعددة املت�سلة �املنف�سلة علي �سكل هياكل حديدية 
�امليكانيكية  الآلية  املكاب�س  طريق  عن  اجلاهزة  البي�ت  �جدران  الكرفانات  �جيع  �اإنتاج�ت�سنيع  خمتلفة  مبقا�سات 

ب�سماكات �اأحجام �اأط�ال خمتلفة .
3- جتارة اجلملة �التجزئة يف ال�سيارات �اإ�ستريادها ل�سالح ال�سركة .

4- �سراء العقارات �الأرا�سي بغر�س البناء عليها �تط�يرها �اإ�ستثمارها بالبيع اأ� الإيجار ل�سالح ال�سركة . 
 – – امل�ست�سفيات  ال�سياحية  – املنتجات  – الفنادق  التجارية  املراكز   ( �نظافة  �ت�سغيل ��سيانة  �اإدارة  اإن�ساء   -5
ال�سيدليات – املطاعم – املجمعات ال�سكنية – الد�ر املفر��سة – الب�فيهات – اأماكن بيع امل�سر�بات ال�ساخنة �الباردة 
 – امللب�س  – مغا�سل  ال�سيارات  – مغا�سل  – �س�الني احللقة  الرجالية  – امل�ساغل  الن�سائية  – امل�ساغل  �املرطبات 

املخابز �ال�س�بر ماركت ( .
خام�ســاً :

حدد راأ�س مال ال�سركة ب ) 3.000.000 مليني ريال �سع�دي ( ثلثة مليني ريال �سع�دي مق�سمة ايل )15000 ( خم�سة 
ع�سر األف ح�سة مت�سا�ية القيمة ، قيمة كل ح�سة )200 ريال ( مائتي ريال، مت ت�زيعها علي ال�سركاء كالآتي :

النسبة اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصإسم الشريك
المئوية

ضيف اهلل بن تركي بن 
90 %2.700.000 ريال200 ريال13500 حصةحسن الصالحي الحربي

أحمد ضيف اهلل بن تركي 
10 %300.000 ريال200 ريال1500 حصةالصالحي الحربي

100%3.000.000  ماليين ريال200 ريال15,000 حصةاإلجمالي

�يقر ال�سريكني باأنه مت ت�زيع احل�س�س فيما بينهما �مت ال�فاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س .
�ساد�ســاً: 

تعديل املادة العا�سرة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �املتعلقة باإدارة ال�سركة الفقرة ) اأ ( لت�سبح كالتايل :
اأ - يـديـر الـ�سـركـة الـ�سـيـد / �سـيـف اهلل بـن تـركـي بـن حـ�سـن الـ�ســاحلي الـحـربـي عـلـى اأن يـكـ�ن لـه كـافـة الـ�سـلـطـات 

�الـ�سلحيات التالية :
- اإدارة �متثيل ال�سركة �الت�قيع عنها �اتخاذ ما يراه منا�سبا ل�سالح ال�سركة �مف��سا من ال�سركاء علي اأن يك�ن له 

احلق يف قب�ل �اإبرام التفاقيات �العق�د باأن�اعها داخل �خارج اململكة العربية ال�سع�دية �الت�قيع عليها �زيادة 

�تخفي�س راأ�س املال �ا�ستخراج ال�سجلت التجارية لل�سركة �التعديل �التجديد لها �فتح الفر�ع لل�سركة ��سطب الفر�ع 
اخلا�سة بال�سركة داخل �خارج اململكة �تعيني املدراء �عزلهم �ت�سجيل �جتديد �اإلغاء �نقل ملكية العلمات التجارية 
امل�ا�سفات  �هيئة  �الن�عية  اجل�دة  اإدارة  مراجعة   � �جتديدها  التجارية  بالغرفة  ال�سرتاك   � التجارية  �ال�كالت 
�املقايي�س � حت�يل ال�ســـركة من ذات م�سئ�لية حمد�دة اإيل م�ســاهمة � حت�يل ال�سركة من م�ساهمة اإيل ذات م�سئ�لية 
لدي  �ت�ثيقها  �قراراتها  �ملحقها  تاأ�سي�سها  عق�د  علي  �الت�قيع  اأخري  �سركات  تاأ�سي�س  يف  ال�سركة  �متثيل  حمد�دة 
�اإلغائها  �جتديدها  ال�كالت  �ت�سجيل  لها  التجارية  �العلمات  الأ�سماء  �ت�سجيل  �عمل  �حجز  العدل  كاتب  ف�سيلة 
�ا�ستخراج كافة الرتاخي�س �الت�ساريح التي يتطلب احل�س�ل عليها ملزا�لة ال�سركة اأ� اأي من فر�عها لن�ساطها �له حق 
تعيني املدراء �جميع العاملني  لل�سركة �كافة فر�عها �عزل املدراء �حتديد ر�اتبهم �مكافاأتهم �حق�قهم �اإنهاء كافة 

معاملتهم املتعلقة بدخ�لهم �بقائهم �خر�جهم من �اىل اململكة .
- له احلق يف فتح احل�سابات لدى البن�ك املحلية �الد�لية داخل �خارج اململكة �اإدارتها �سحبا �اإيداعا نقدا ا� �سيكات 
�الت�قيع علي ال�سيكات �ال�سندات لأمر �الكمبيالت �تظهريها �ا�ستلم بطاقات ال�سراف �البطاقات الئتمانية �ا�ستلم 
اأ� اإدخال اأ� اإلغاء اأ� تغري اأرقامها ال�سرية �ال�سحب منها �اإقفالها �القيام بجميع الأعمال البنكية داخل �خارج اململكة 
�طلب الت�سهيلت � الئتمانات البنكية �القر��س �اإعطاء الكفالت �طلب دفاتر ال�سيكات من البن�ك �ا�ستلمها �الت�قيع 
ال�ستثمارية  �املحافظ  ال�ستثمارية  احل�سابات  لفتح  املالية  �امل�ؤ�س�سات  البن�ك  �مراجعة  �الكفالت  العق�د  على 
بالأ�سهم  يتعلق  فيما  ذلك  �جميع  اململكة  �خارج  داخل  ال��ساطة  ��سركات  �الد�لية  املحلية  البن�ك  لدى  �ت�سفيتها 
�احل�س�س �ال�سندات �التعامل بها من حيث البيع �ال�سراء �التح�يل النقدي بني احل�سابات � التنق�لت �الأ�س�ل 
باأن�اعها املختلفة �العقارات �املباين � الأرا�سي �ا�ستخراج ال�سك�ك �دجمها ل�سالح ال�سركة �اإ�سدار �فتح العتمادات 
امل�ستندية �خطابات ال�سمان �تعديلها �اإلغائها ��سرفها �م�سادرتها �ال�سحب �الإيداع من الهيئات احلك�مية �غري 

احلك�مية �الت�قيع علي اتفاقيات نقاط البيع �ا�ستلم اأجهزتها �اإلغائها �ت�سفيتها.
- له احلق يف الت�قيع على كل ما يلزم اأمام ف�سيلة كاتب العدل �كافة اجلهات الر�سمية �الأهلية ذات العلقة فيما بكافة 
ما يخ�س ال�سركة داخل �خارج اململكة ل�سالح ال�سركة ، كما له حق بيع ��سراء �اإفراغ الأرا�سي �جتزئتها �قب�س الثمن 
لل�سك�ك �له  اأ� بد�ن مقابل �ا�ستلم �ا�ستخراج بدل فاقد  التاأجري �ال�ستئجار �الرهن �قب�له مبقابل  �بذله �قب�ل 
اأن�اعها �درجاتها �املدافعة �الإقرار  اأمام الق�ساء �املحاكم �اللجان �الهيئات الق�سائية مبختلف  حق متثيل ال�سركة 
�البيانات  �امل�ستندات  �الدعا�ي  الطلبات  �تقدمي  احلق�ق  كافة  اأ�  بع�س  عن  �التنازل  �الإبراء  �ال�سلح  �الإنكار 
�ال�ستلم �الت�سليم �حلف اليمني �طلبها �رده ��سماع ال�سه�د �جرحهم �قب�ل الأحكام �العرتا�س عليها �ا�ستلم 
احلق�ق �قب�ل التحكيم �رف�سها �تعيني �عزل املحكمني �تعيني �عزل املحامني �امل�ست�سارين �املحا�سبني �غريهم من 

اأهل املهن بجميع اأن�اعها داخل �خارج اململكة.
 – – ال�ستقدام  – مكتب العمل  - له احلق يف املراجعة لدي كافة ال�زارات �الد�ائر الأهلية �احلك�مية ) اجل�ازات 
البلديات – الدفاع املدين – الأمارة – ال�سرطة – الهاتف – املر�ر ( �ذلك يف فتح امللفات با�سم ال�سركة �اإ�سافة �ا�ستقدام 
ا�ستخراج  يف  �البلديات  املدين  �الدفاع  النهائي  �اخلر�ج  �الع�دة  �اخلر�ج  �القامات  اجل�ازات  �اإ�سدار  العمالة 
�مراجعة  �اجل�ال  الثابت  �س�ءا  ال�سركة  با�سم  الهاتف  خط�ط  تاأ�سي�س  يف  �الهاتف  �التجديد  لل�سركة  الرتاخي�س 
�ا�ستخراج  �اجل�ازات  �البلديات  ال�سناعة  ��زارة  لل�ستثمار  العامة  �الهيئة  �اجلمارك  �الزراعة  التجارة  �زارة 
الت�ساريح ال�سناعية �مراجعة �زارة البرت�ل �الرث�ة املعدنية ل�ستخراج تراخي�س �ت�ساريح املحاجر �تقدمي �طلب 
�ا�ستخراج �ا�ستلم الأرا�سي الزراعية �ال�سنــاعية �ال�ستثمارية �ت�قيع العق�د اخلا�سة بها ل�سالح ال�سركة �اإنهاء 
كل ما يخت�س بها نيابة عن ال�سركاء �طلب القر��س من ال�سناديق احلك�مية ) �سند�ق التنمية ال�سناعي، ال�سند�ق 
الزراعي ، �سند�ق ال�ستثمارات العامة ، بنك الت�سليف ، �سند�ق الإعانات �القر��س ب�زارة املالية ( ل�سالح ال�سركة 
البنكية �الكفالة �اإ�سدار العتمادات �خطابات ال�سمان �تعديلها �اإلغائها  �الت�قيع علي اتفاقيات الت�رق �املرابحة 

��سرفها �م�سادرتها .
- مراجعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي يف الت�قيع نيابة عن ال�سركاء يف فتح ح�سابات �سناديق ال�ستثمارات با�سم 
ال�سركة �بيع الأ�سهم ��سرائها �التنازل عنها �ت�سفيتها �فتح املحافظ ال�ستثمارية �ال�سرتاك �ال�سحب �ت�كيل الغري 
بال�سحب �ال�سرتاك بالت�قيع منفردًا  �بال�سرتاك يف داخل �خارج اململكة �الت�قيع فيها ذكر بالنفراد �فتح �اإن�ساء 
اأ� اجلنيه الإ�سرتليني  الي�ر�  اأ�  اأ� الني  اأ� بالد�لر الأمريكي  ال�سع�دي  بالريال  ال�دائع �جتديدها �ربطها �ك�سرها 
�ملحق  التاأ�سي�س  عقد  ن�سر   ، ال�سركة  ل�سالح  ال�سع�دية  العربية  اململكة  �خارج  داخل  بالنفراد  ذكر  فيما  �الت�قيع 
التعديل �ملخ�ساتها �الأنظمة الأ�سا�سية يف اجلريدة الر�سمية �اعتبار ما ي�قعه �يربمه مدير ال�سركة فيما يخ�س اأعمال 
اأنف�سهم ، كما له  اأم�الها �عقاراتها �منق�لتها نافذا يف حق الغري كما ل� كان �سادرا من ال�سركاء  ال�سركة �اإدارتها يف 
احلق ت�كيل الغري علي مطب�عات ال�سركة اأ� ت�كيله ب�كالت �سرعية من كاتب العدل يف كافة ما �سلف بيانه اأ� جزء منه 

من داخل �خارج اململكة .
�سابعـــاً: 

تبقى باقي م�اد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن اأي تعديل اأ� تغري .
ثامنـــــاً: 

لتقدميها  الأخرى  للعمل مب�جبها �الن�سخ  القرار  اإ�ستلم كل طرف ن�سخته من  ، ن�سخ  القرار من )05( خم�س  حرر هذا 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية هذا �قد ف��س ال�سركاء ال�سيد / يا�سر �سالح ها�سم & ال�سيد / احمد 

عطية املحيا�ي لإنهاء كافة الإجراءات املتعلقة بهذا اخل�س��س �الت�سجيل النهائي يف ال�سجل التجاري لل�سركة .

اأ�سماء ال�سركاء :
�سيف اهلل بن تركي بن ح�سن ال�ساحلي احلربي )طرف اأ�ل(

اأحمد �سيف اهلل بن تركي ال�ساحلي احلربي )طرف ثاين(
عبد اللطيف بن عبد ربه بن فــراج ال�سبحي احلربي )طرف متنازل(

قرار ال�سركاء الأول بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�سي�س �سركة ال�سعودية الرائدة للتجارة 
بتاريخ 1435/6/8هـ املوافق 2014/4/8م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2539/35786670 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

تطبيقاً للمادتني )161-164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ 
مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقاً لل�سروط والبيانات الآتية:

اأوًل: )اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم(
                     )4030197914( بالرقم  جدة  ملدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  القاب�سة  ظـالل  �سـركة   / ال�سادة   .1
وتاريخ:1431/03/10هـ املثبت عقد تاأ�سيها لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية برقم )1/1( �سحفية )1( جملد 
التوقيع  الربيدي: )21454( وميثلها يف  وتاريخ 1431/02/22هـ وعنوانها جدة �س. ب:)15978(الرمز  )7/ع/ر( 

ال�سيد/ نا�سر بن عبدالرحمــن الهوي�س ب�سفته املدير العام .
)طرف اأول(     
2. ال�سـيد/ من�ســـــور بن عبدالرحمــن بن حممــــــد الهوي�س ال�سعودي اجلن�سية مبوجـب  �سجــل مدين رقم )1001303310( 

وتاريخ 1417/06/01هـ ال�سادر من جـدة تاريخ امليالد 1402/01/25هـ ومهنته تاجر واملقيم يف مدينة جدة.   
)طرف ثاين(

اتفق الأطراف املذكورين اأعاله وهم بكامل الأهلية والأو�ساف املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
وتعـديالته  1385/03/22هـ  وتاريخ  رقم)م/6(  امللكي  باملر�سـوم  ال�سادر  ال�سعـودي  ال�سـركات  نظـام  لأحكـام  وفقاً 

بال�سروط الآتية:
ثانياً: يعترب التمهيد اأعاله جزءًا ل يتجزاأ من هذا العقد.

ثالثاً:  )اأ�سم ال�سركة(
�سركة حمطات الدولية للنقل املحدودة)ذات م�سوؤولية حمدودة(.

رابعاً:  )اأغرا�س ال�سركة(اإن الأغرا�س التي تاأ�س�ست من اأجلها ال�سركة هي: 
1. خدمات النقل: ) نقل الركاب داخل املدن و�سواحيها - نقل الب�سائع واملهمات الأخرى باأجر - النقل البحري - النقل 
اجلوي - النقل وامل�ساندة يف املطارات الدولية واملواين -  نقل املاء - خدمات نقل البرتول - خدمات اإر�ساد ال�سفن - 

تاأجري املخازن وم�ستودعات التربيد - وكالء ال�سفر وال�سياحة والوكالء البحريون - �سيانة م�ستودعات التخزين ( .
2. جتارة اجلملة والتجزئة يف )الآلت وال�سيارات وال�ساحنات واملعدات الثقيلة والرافعات والرتبينات واملاكينات - قطع 
غيار واإطارات وبطاريات املعدات الثقيلة وال�سيارات واملولدات واملاكينات الآلت ال�سناعية   والزراعية والكهربائية 

وغري كهربائية ولوازمها - ماكينات واأجهزة العدد والأدوات ور�س �سيانة ال�سيارات املعدات الثقيلة(. 
3. تاأجري الآلت واملعدات وال�سيارات: )ال�سيارات �سغرية وال�ساحنات وحافالت واملعدات الثقيلة - الآلت واملعدات 
والت�سييد  البناء  ومعدات  جميزة  مقطورة  وهناجر  وكارفانات  ومقطورات  جميزة  �سيارات   - وال�سناعية  الزراعية 

ا�سات وهزازات(( . )رفعات ور�سّ
4. اخلدمات التجارية: ت�سمل )الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية - التعبئة 

والتغليف -خدمات ال�سترياد والت�سدير ل�سالح ال�سركة(.
متار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لالأغرا�س التي ت�ستلزم ذلك من اجلهات املخت�سة.

خام�ساً:  )املركز الرئي�سي لل�سركة (
املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة متى ما اقت�ست م�سلحة 

ال�سركة و ذلك مبوافقة جميع ال�سركاء.
�ساد�ساً )مدة ال�سركة(

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50 �سنة( تبداأ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتتجدد ملدة اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد 
الأقل  على  اأ�سهر  ب�ستة  املجددة  اأو  الأ�سلية  املدة  نهاية  قبل  ذلك  ويكون  ال�ستمرار  عدم  يف  برغبته  الآخرين  ال�سركاء 

مبوجب خطاب م�سجل على عناوينهم.
�سابعاً: )راأ�س املال( 

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ وقدرة/100.000ريال �سعودي/ مائة األف ريال �سعودي مق�سمة اإىل/1.000ح�سة نقدية/ 
على  احل�س�س  توزيع  مت  وقـد  �سعودي/  ريال  ريال/مائة   100/ ح�سة  كل  قيمة   ، القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة  األف 

ال�سركاء على النحو التايل:-

النسبة المئويةقيمة الحصصقيمة الحصةعدد الحصصاســـــــــــم الشــــــريك

90%90.000 ريال100 ريال900شـركة ظـالل القابضة المحدودة

10%10.000 ريال100 ريال100منصــور بن عبدالرحمــن بن محمـد الهويش

100%100.000____1000المجمـــــــــــــــــوع

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد البنوك 
املعتمدة وذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا الغر�س .

ثامناً:  )اإدارة ال�سركة(
بن  عبدالرحمــن  بن  من�سور  وال�سيد/  الهوي�س  حممـــــد  بن  عبدالرحمــن  بن  نا�ســــــر  ال�سيد/  ال�سركة  اإدارة  يتوىل  اأ- 

حممـــــد الهوي�س جمتمعني اأو منفردين وميار�سا يف �سبيل حتقيق اأعمال الإدارة كافة ال�سالحيات التالية:
1. اإعداد الروؤية وحتديد الأهداف وو�سع ال�سيا�سات العامة والأنظمة والإجراءات واعتمادها من ال�سركـاء .

2. متثيل ال�سركة فـي عالقاتها مع الغري واأمام كافة اجلهات احلكومية واخلا�سة والـمحاكم بكافة اأنواعها وتخ�س�ساتها 
والـمالية  والـم�سرفية  والتجارية  العمالية  واللجان  والهيئات  التحكيم  وهيئات  املظامل  وديوان  درجاتها  وتعدد 
وتعدد  اأنواعها  باختالف  الق�سائية  الهيئات  وكافة  وال�ستثنائية  والعليا  البتدائية  درجاتها  خمتلف  على  واجلمركية 
درجاتها واحلقوق الـمدنية وال�سرطة ومكتب الف�سل فـي منازعات الأوراق التجارية وكتابة العدل والغرفة التجارية 
ال�سناعية ووزارة التجارة وال�سناعـة وكافة الهيئات والوزارات والـموؤ�س�سات العامة احلكومية والأمانات والبلديات 
الفرعية ووزارة الداخلـية ووزارة العمل ومكتب الـعمل ووزارة الـنقل والأمـارة والـمحافظات وهيئة التحقيق والدعاء 
العام وم�سلحة الـمياه وال�سرف ال�سحي وم�سلحة الزكاة والدخل وم�سلحة اجلمارك ومـكتب ال�ستقدام واجلوازات 
والدفاع الـمدنـي وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والبنوك الـمحلية والدولية والـموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 
و�سركات التاأمني وجميع �سركات الت�سالت الثابت واجلوال و�سركة الكهرباء وجميع ال�سركات اخلا�سة واملوؤ�س�سات 

والهيئات العامة والأفراد .

3. املرافعة واملدافعة واإقامة الدعوى واملطالبة بحقوق ال�سركة نيابة عنها اإىل اأخر درجة من درجات التقا�سي واإقامة 
الدعاوي وتقدمي البيانات والنهاءات والعرو�س واإبراء امل�ستندات واإثبات ما يرى اإثباته وتوريد ال�سهود وطلب حلف 
اليمني و�سماعها وردها واحلق يف اجلرح والتعديل وال�سلح واملخا�سمة والتنازل والإ�سقاط واملنع من ال�سفر واإجراء 
وا�ستالم  والإقرار  والإنكار  ونظاماً  �سرعاً  اأخر درجة  اإىل  عليها  الأحكام وتنفيذها والعرتا�س  التحفظي وقبول  احلجز 

وت�سليم امل�ستندات الر�سمية وال�سكوك ال�سرعية .
مثل  منقولة  والغري  والأثاث  والأجهزة  واملعدات  ال�سيارات  و�سراء  بيع  بال�سركة  اخلا�سة  املنقولة  الأموال  اإدارة   .4
ال�سرعية  ال�سكوك  وا�ستالم وت�سليم  البدل  الثمن ودفع  ال�سركة وقب�س  ل�سالح  والأ�سهم  الأرا�سي واملباين واحل�س�س 
العامة  التاأمني و�سطبه والدخول يف املناق�سات واملزايدات  العقود والتفاقيات واإجراء  اأنواعها واأغرا�سها و  مبختلف 
ال�سركة  اأغرا�س  يف  الداخلة  العقود  اأنواعها وجميع  والإيجار مبختلف  وال�سراء  البيع  عقود  على  والتوقيع  واخلا�سة 

وكذلك املتعلقة بامل�سرتيات والتوريد. 
التي تتطلب  التجارية  الأوراق  واإن�ساء  ال�سعودية وخارجها  العربية  اململكة  البنود داخل  اأمام كافة  ال�سركة  5. متثيل 
اأعمال ال�سركة حتريرها وتوقيعها وقبولها وتظهريها وفتح احل�سابات البنكية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها 
وطلب اإ�سدار اإعتمادات القبول لغر�س ال�سترياد من اخلارج و اإ�سدار وتوقيع جميع ال�سيكات وطلب جميع اخلدمات 
وقب�س  وال�سحب  الإيداع  و  نوع  اأي  من  البنكية  بالعمليات  املتعلقة  العقود  كافة  على  والتوقيع  اللكرتونية  البنكية 
واإ�سدار  امل�سرفية  وغري  امل�سرفية  وال�سمانات  الكفالت  واإ�سدار  التجارية  الأوراق  قيمة  وا�ستالم  املالية  التحويالت 

الكفالت وا�ستالم ما لل�سركة من حقوق واأموال لدى الغري ، والتوقيع على كل ما يلزم اأمام البنوك .
اإنهاء اإجراءات ا�ستخراج ال�سجالت التجارية  6. فتح ال�سرتاكات لدى الغرفة التجارية ال�سناعية وحق التوقيع على 
للمركز الرئي�سي والفروع وتعديلها و�سطبها وا�ستالمها وت�سجيل وجتديد وتعديل الأ�سماء التجارية والعالمات التجارية 
والوكالت التجارية والتنازل عنها والرتاخي�س بكافة اأنواعها التي ت�ستلزم ملمار�سة ال�سركة ن�ساطها وجتديدها وتعديلها 

و�سطبها وا�ستخراج بدل الفاقد اأو التالف.
التي تكون  اأنواعها  بكافة  التاأ�سي�س  ال�سركات وقرارات تعديل عقود  التاأ�سي�س  العدل على عقود  اأمام كاتب  التوقيع   .7

ال�سركة طرفاَ فيها اأو متتلك اأ�سهم اأو ح�س�س فيها.
8. تعيني جميع املوظفني وترقيتهم واإنهاء خدماتهم وا�ستخراج التاأ�سريات اخلا�سة باأعمال ال�سركة وتاأ�سريات اخلروج 

والعودة والنهائي وحتويل كفالة مكفويل ال�سركة والرتحيل وبالغات الهروب وتعديل املهن.
9. يجوز للمدير اأن يفو�س اأو يوكل الغري يف اأي من ال�سلطات وال�سالحيات املمنوحة له.

10. تعيني وعزل املحكمني واملحامني والوكالء ال�سرعيني وقبول التحكيم.
ب- عزل املدير: يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة دون الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل 

بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.
تا�سعاً: )ال�سنة املالية( 

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اعتبارًا من تاريخ ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري وتنتهي بتاريخ1436/03/09هـ املوافق 
2014/12/31م  وتكون مدة كل �سنة مالية فيما بعد ذلك اثني ع�سرة �سهرًا .

ب( يعد مدير ال�سركة خالل اأربعة اأ�سهر من انتهاء كل �سنة مالية لل�سركة ميزانية عمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر 
وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن توزيع الأرباح وعليه اأن ير�سل اإىل كل �سريك واإىل الإدارة 
العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة بن�سخة من تلك الوثائق مع �سورة من تقرير مراقب احل�سابات وذلك خالل 

�سهرين من تاريخ اإعدادها. 
عا�سرًا:)الأرباح واخل�سائر(

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل:
اأ( جتنب ن�سبة مقدارها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة )176( من 

نظام ال�سركات ويجوز جلمعية ال�سركاء اأن توقف جتنب تلك الن�سبة متى بلغت قيمة الإحتياطي ن�سف راأ�س املال.
ب( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س مال ال�سركة ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطات اإ�سافية 
اأو عدم �سرف الأرباح لأي �سبب على ويكون ذلك  لل�سنة املالية التالية  اأو جزئياً  اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً  اأخرى 
مبوجب قرار ي�سدر عن ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة )51%( من راأ�س مال ال�سركة. 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 اأي اأرباح 
ال�سركة خالل )30( يوماً من  اإل بعد ا�ستهالك اخل�سائر كاملة، واإذا بلغت اخل�سائر ن�سف راأ�س املال وجب على مدير 
تاريخ بلوغ خ�سائر ال�سركة ذلك احلد دعوة ال�سركاء لالجتماع للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها 
اأو 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 املتقدمة اأوحلها اأ�سبح ال�سركاء جميعاً م�سئولني بالت�سامن عن �سداد 

جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها.
احلادي ع�سر: )الإخطارات(

�سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
احل�س�س املنوه عنه باملادة )9( من عقد التاأ�سي�س.

الثاين ع�سر: ) اأحكام عامة(
1/ تخ�سع ال�سركة لكافة الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية .

2/ كل ما مل يرد به ن�س يف هذا العقد يطبق ب�ساأن نظام ال�سركات .
الثالث ع�سر: )ن�سخ العقد (

حرر هذا العقد من )�سبعة( ن�سخ اأ�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة 
خـياط  خالد  يا�سني  القانوين/  امل�ست�سار  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا   ، ال�سركات  و�سجل  التجاري  بال�سجل  ال�سركة  لقيد 
واملحامي املتدرب / نايف اأحمد الغامدي واملحامي املتدرب / حممد طارق عزايه باإمتام الإجراءات النظامية الالزمة 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة حمطات الدولية للنقل املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2468/35766565 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/14هـ .
 كاتب العدل 
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23-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

تطبيقاً للمادتني )161-164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ 
مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقاً لل�سروط والبيانات الآتية:

اأوًل: )اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم(
                     )4030197914( بالرقم  جدة  ملدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  القاب�سة  ظـالل  �سـركة   / ال�سادة   .1
وتاريخ:1431/03/10هـ املثبت عقد تاأ�سيها لدى كاتب عدل الغرفة التجارية ال�سناعية برقم )1/1( �سحفية )1( جملد 
التوقيع  الربيدي: )21454( وميثلها يف  وتاريخ 1431/02/22هـ وعنوانها جدة �س. ب:)15978(الرمز  )7/ع/ر( 

ال�سيد/ نا�سر بن عبدالرحمــن الهوي�س ب�سفته املدير العام .
)طرف اأول(     
2. ال�سـيد/ من�ســـــور بن عبدالرحمــن بن حممــــــد الهوي�س ال�سعودي اجلن�سية مبوجـب  �سجــل مدين رقم )1001303310( 

وتاريخ 1417/06/01هـ ال�سادر من جـدة تاريخ امليالد 1402/01/25هـ ومهنته تاجر واملقيم يف مدينة جدة.   
)طرف ثاين(
اتفق الأطراف املذكورين اأعاله وهم بكامل الأهلية والأو�ساف املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
وتعـديالته  1385/03/22هـ  وتاريخ  رقم)م/6(  امللكي  باملر�سـوم  ال�سادر  ال�سعـودي  ال�سـركات  نظـام  لأحكـام  وفقاً 

بال�سروط الآتية:
ثانياً: يعترب التمهيد اأعاله جزءًا ل يتجزاأ من هذا العقد.

ثالثاً:  )اأ�سم ال�سركة(
�سركة حمطات الدولية للنقل املحدودة)ذات م�سوؤولية حمدودة(.

رابعاً:  )اأغرا�س ال�سركة(اإن الأغرا�س التي تاأ�س�ست من اأجلها ال�سركة هي: 
1. خدمات النقل: ) نقل الركاب داخل املدن و�سواحيها - نقل الب�سائع واملهمات الأخرى باأجر - النقل البحري - النقل 
اجلوي - النقل وامل�ساندة يف املطارات الدولية واملواين -  نقل املاء - خدمات نقل البرتول - خدمات اإر�ساد ال�سفن - 

تاأجري املخازن وم�ستودعات التربيد - وكالء ال�سفر وال�سياحة والوكالء البحريون - �سيانة م�ستودعات التخزين ( .
2. جتارة اجلملة والتجزئة يف )الآلت وال�سيارات وال�ساحنات واملعدات الثقيلة والرافعات والرتبينات واملاكينات - قطع 
غيار واإطارات وبطاريات املعدات الثقيلة وال�سيارات واملولدات واملاكينات الآلت ال�سناعية   والزراعية والكهربائية 

وغري كهربائية ولوازمها - ماكينات واأجهزة العدد والأدوات ور�س �سيانة ال�سيارات املعدات الثقيلة(. 
3. تاأجري الآلت واملعدات وال�سيارات: )ال�سيارات �سغرية وال�ساحنات وحافالت واملعدات الثقيلة - الآلت واملعدات 
والت�سييد  البناء  ومعدات  جميزة  مقطورة  وهناجر  وكارفانات  ومقطورات  جميزة  �سيارات   - وال�سناعية  الزراعية 

ا�سات وهزازات(( . )رفعات ور�سّ
4. اخلدمات التجارية: ت�سمل )الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية - التعبئة 

والتغليف -خدمات ال�سترياد والت�سدير ل�سالح ال�سركة(.
متار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لالأغرا�س التي ت�ستلزم ذلك من اجلهات املخت�سة.

خام�ساً:  )املركز الرئي�سي لل�سركة (
املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة متى ما اقت�ست م�سلحة 

ال�سركة و ذلك مبوافقة جميع ال�سركاء.
�ساد�ساً )مدة ال�سركة(

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50 �سنة( تبداأ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتتجدد ملدة اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد 
الأقل  على  اأ�سهر  ب�ستة  املجددة  اأو  الأ�سلية  املدة  نهاية  قبل  ذلك  ويكون  ال�ستمرار  عدم  يف  برغبته  الآخرين  ال�سركاء 

مبوجب خطاب م�سجل على عناوينهم.
�سابعاً: )راأ�س املال( 

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ وقدرة/100.000ريال �سعودي/ مائة األف ريال �سعودي مق�سمة اإىل/1.000ح�سة نقدية/ 
على  احل�س�س  توزيع  مت  وقـد  �سعودي/  ريال  ريال/مائة   100/ ح�سة  كل  قيمة   ، القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة  األف 

ال�سركاء على النحو التايل:-

النسبة المئويةقيمة الحصصقيمة الحصةعدد الحصصاســـــــــــم الشــــــريك

90%90.000 ريال100 ريال900شـركة ظـالل القابضة المحدودة

10%10.000 ريال100 ريال100منصــور بن عبدالرحمــن بن محمـد الهويش

100%100.000____1000المجمـــــــــــــــــوع

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد البنوك 
املعتمدة وذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا الغر�س .

ثامناً:  )اإدارة ال�سركة(
بن  عبدالرحمــن  بن  من�سور  وال�سيد/  الهوي�س  حممـــــد  بن  عبدالرحمــن  بن  نا�ســــــر  ال�سيد/  ال�سركة  اإدارة  يتوىل  اأ- 

حممـــــد الهوي�س جمتمعني اأو منفردين وميار�سا يف �سبيل حتقيق اأعمال الإدارة كافة ال�سالحيات التالية:
1. اإعداد الروؤية وحتديد الأهداف وو�سع ال�سيا�سات العامة والأنظمة والإجراءات واعتمادها من ال�سركـاء .

2. متثيل ال�سركة فـي عالقاتها مع الغري واأمام كافة اجلهات احلكومية واخلا�سة والـمحاكم بكافة اأنواعها وتخ�س�ساتها 
والـمالية  والـم�سرفية  والتجارية  العمالية  واللجان  والهيئات  التحكيم  وهيئات  املظامل  وديوان  درجاتها  وتعدد 
وتعدد  اأنواعها  باختالف  الق�سائية  الهيئات  وكافة  وال�ستثنائية  والعليا  البتدائية  درجاتها  خمتلف  على  واجلمركية 
درجاتها واحلقوق الـمدنية وال�سرطة ومكتب الف�سل فـي منازعات الأوراق التجارية وكتابة العدل والغرفة التجارية 
ال�سناعية ووزارة التجارة وال�سناعـة وكافة الهيئات والوزارات والـموؤ�س�سات العامة احلكومية والأمانات والبلديات 
الفرعية ووزارة الداخلـية ووزارة العمل ومكتب الـعمل ووزارة الـنقل والأمـارة والـمحافظات وهيئة التحقيق والدعاء 
العام وم�سلحة الـمياه وال�سرف ال�سحي وم�سلحة الزكاة والدخل وم�سلحة اجلمارك ومـكتب ال�ستقدام واجلوازات 
والدفاع الـمدنـي وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والبنوك الـمحلية والدولية والـموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 
و�سركات التاأمني وجميع �سركات الت�سالت الثابت واجلوال و�سركة الكهرباء وجميع ال�سركات اخلا�سة واملوؤ�س�سات 

والهيئات العامة والأفراد .

3. املرافعة واملدافعة واإقامة الدعوى واملطالبة بحقوق ال�سركة نيابة عنها اإىل اأخر درجة من درجات التقا�سي واإقامة 
الدعاوي وتقدمي البيانات والنهاءات والعرو�س واإبراء امل�ستندات واإثبات ما يرى اإثباته وتوريد ال�سهود وطلب حلف 
اليمني و�سماعها وردها واحلق يف اجلرح والتعديل وال�سلح واملخا�سمة والتنازل والإ�سقاط واملنع من ال�سفر واإجراء 
وا�ستالم  والإقرار  والإنكار  ونظاماً  �سرعاً  اأخر درجة  اإىل  عليها  الأحكام وتنفيذها والعرتا�س  التحفظي وقبول  احلجز 

وت�سليم امل�ستندات الر�سمية وال�سكوك ال�سرعية .
مثل  منقولة  والغري  والأثاث  والأجهزة  واملعدات  ال�سيارات  و�سراء  بيع  بال�سركة  اخلا�سة  املنقولة  الأموال  اإدارة   .4
ال�سرعية  ال�سكوك  وا�ستالم وت�سليم  البدل  الثمن ودفع  ال�سركة وقب�س  ل�سالح  والأ�سهم  الأرا�سي واملباين واحل�س�س 
العامة  التاأمني و�سطبه والدخول يف املناق�سات واملزايدات  العقود والتفاقيات واإجراء  اأنواعها واأغرا�سها و  مبختلف 
ال�سركة  اأغرا�س  يف  الداخلة  العقود  اأنواعها وجميع  والإيجار مبختلف  وال�سراء  البيع  عقود  على  والتوقيع  واخلا�سة 

وكذلك املتعلقة بامل�سرتيات والتوريد. 
التي تتطلب  التجارية  الأوراق  واإن�ساء  ال�سعودية وخارجها  العربية  اململكة  البنود داخل  اأمام كافة  ال�سركة  5. متثيل 
اأعمال ال�سركة حتريرها وتوقيعها وقبولها وتظهريها وفتح احل�سابات البنكية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها 
وطلب اإ�سدار اإعتمادات القبول لغر�س ال�سترياد من اخلارج و اإ�سدار وتوقيع جميع ال�سيكات وطلب جميع اخلدمات 
وقب�س  وال�سحب  الإيداع  و  نوع  اأي  من  البنكية  بالعمليات  املتعلقة  العقود  كافة  على  والتوقيع  اللكرتونية  البنكية 
واإ�سدار  امل�سرفية  وغري  امل�سرفية  وال�سمانات  الكفالت  واإ�سدار  التجارية  الأوراق  قيمة  وا�ستالم  املالية  التحويالت 

الكفالت وا�ستالم ما لل�سركة من حقوق واأموال لدى الغري ، والتوقيع على كل ما يلزم اأمام البنوك .
اإنهاء اإجراءات ا�ستخراج ال�سجالت التجارية  6. فتح ال�سرتاكات لدى الغرفة التجارية ال�سناعية وحق التوقيع على 
للمركز الرئي�سي والفروع وتعديلها و�سطبها وا�ستالمها وت�سجيل وجتديد وتعديل الأ�سماء التجارية والعالمات التجارية 
والوكالت التجارية والتنازل عنها والرتاخي�س بكافة اأنواعها التي ت�ستلزم ملمار�سة ال�سركة ن�ساطها وجتديدها وتعديلها 

و�سطبها وا�ستخراج بدل الفاقد اأو التالف.
التي تكون  اأنواعها  بكافة  التاأ�سي�س  ال�سركات وقرارات تعديل عقود  التاأ�سي�س  العدل على عقود  اأمام كاتب  التوقيع   .7

ال�سركة طرفاَ فيها اأو متتلك اأ�سهم اأو ح�س�س فيها.
8. تعيني جميع املوظفني وترقيتهم واإنهاء خدماتهم وا�ستخراج التاأ�سريات اخلا�سة باأعمال ال�سركة وتاأ�سريات اخلروج 

والعودة والنهائي وحتويل كفالة مكفويل ال�سركة والرتحيل وبالغات الهروب وتعديل املهن.
9. يجوز للمدير اأن يفو�س اأو يوكل الغري يف اأي من ال�سلطات وال�سالحيات املمنوحة له.

10. تعيني وعزل املحكمني واملحامني والوكالء ال�سرعيني وقبول التحكيم.
ب- عزل املدير: يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة دون الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل 

بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.
تا�سعاً: )ال�سنة املالية( 

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اعتبارًا من تاريخ ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري وتنتهي بتاريخ1436/03/09هـ املوافق 
2014/12/31م  وتكون مدة كل �سنة مالية فيما بعد ذلك اثني ع�سرة �سهرًا .

ب( يعد مدير ال�سركة خالل اأربعة اأ�سهر من انتهاء كل �سنة مالية لل�سركة ميزانية عمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر 
وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن توزيع الأرباح وعليه اأن ير�سل اإىل كل �سريك واإىل الإدارة 
العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة بن�سخة من تلك الوثائق مع �سورة من تقرير مراقب احل�سابات وذلك خالل 

�سهرين من تاريخ اإعدادها. 
عا�سرًا:)الأرباح واخل�سائر(

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل:
اأ( جتنب ن�سبة مقدارها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة )176( من 

نظام ال�سركات ويجوز جلمعية ال�سركاء اأن توقف جتنب تلك الن�سبة متى بلغت قيمة الإحتياطي ن�سف راأ�س املال.
ب( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س مال ال�سركة ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطات اإ�سافية 
اأو عدم �سرف الأرباح لأي �سبب على ويكون ذلك  لل�سنة املالية التالية  اأو جزئياً  اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً  اأخرى 
مبوجب قرار ي�سدر عن ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة )51%( من راأ�س مال ال�سركة. 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 اأي اأرباح 
ال�سركة خالل )30( يوماً من  اإل بعد ا�ستهالك اخل�سائر كاملة، واإذا بلغت اخل�سائر ن�سف راأ�س املال وجب على مدير 
تاريخ بلوغ خ�سائر ال�سركة ذلك احلد دعوة ال�سركاء لالجتماع للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها 
اأو 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 املتقدمة اأوحلها اأ�سبح ال�سركاء جميعاً م�سئولني بالت�سامن عن �سداد 

جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها.
احلادي ع�سر: )الإخطارات(

�سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
احل�س�س املنوه عنه باملادة )9( من عقد التاأ�سي�س.

الثاين ع�سر: ) اأحكام عامة(
1/ تخ�سع ال�سركة لكافة الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية .

2/ كل ما مل يرد به ن�س يف هذا العقد يطبق ب�ساأن نظام ال�سركات .
الثالث ع�سر: )ن�سخ العقد (

حرر هذا العقد من )�سبعة( ن�سخ اأ�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة 
خـياط  خالد  يا�سني  القانوين/  امل�ست�سار  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا   ، ال�سركات  و�سجل  التجاري  بال�سجل  ال�سركة  لقيد 
واملحامي املتدرب / نايف اأحمد الغامدي واملحامي املتدرب / حممد طارق عزايه باإمتام الإجراءات النظامية الالزمة 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة حمطات الدولية للنقل املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2468/35766565 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/14هـ .
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة 
الفر�س ال�ش�طع املحدودة

بت�ريخ  1435/2/9هـ  املوافق 2013/12/12م
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سماءهم :-

1- ح�سن بن علي الطوري، �سعودي اجلن�سية، بطاقة الهوية الوطنية رقم )1045381264(                           طرف اأول

2- علي بن ح�سن بن على الطوري �سعودي اجلن�سية، بطاقة الهوية الوطنية رقم)1080513581(                 طرف ثاين

3- عبد الرحمن بن ح�سن بن علي الطوري، �سعودي اجلن�سية، �سجل مدين رقم )110677944(     طرف ثالث

4- عبد العزيز بن ح�سن بن علي الطوري �سعودي اجلن�سية، �سجل مدين رقم )1122983784(       طرف رابع

طرف خام�س 5- �سهرية بنت حممد بن حممود �سيبيه �سعودية اجلن�سية، بطاقة الهوية الوطنية رقم )1022819039( 

طرف �ساد�س 6- �سهد بنت ح�سن بن علي الطوري �سعودي اجلن�سية، بطاقة الهوية الوطنية رقم )1073457192( 

تاأ�سي�س �سركة الفر�س ال�ساطع �سركة ذات م�سئولية حمدودة واملقيدة بال�سجل التجاري رقم )4030332473( وتاريخ   

1433/09/17هـ مبدينة جدة، و�سجل عقد تاأ�سي�سها ب�سجل عقود ال�سركات حتت رقم )82( وتاريخ 1433/06/07هـ 

و�سحيفة )76( من جملد )5/ع/2( لعام 1433هـ.

من  احل�س�س  وزيادة  ريال   )3.682.740( اإىل  ريال   )100.000( من  ال�سركة  راأ�سمال  زيادة  ال�سركاء  رغب  وحيث 

اإىل )368.274( ح�سة قيمة كل ح�سة )10( ريال وقد ا�ستاأثر ال�سريك ال�سيد/ ح�سن على الطوري  )10.000( ح�سة 

بح�س�س الزيادة وقدرها )358.274( ح�سه لتكون ح�سته بعد الزيادة )366.274( ح�سه ، وقد وافق ال�سركاء على 

ذلك ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة نهائية وتامة يف ذلك.

وحيث رغب ال�سركاء تعديل املادة ال�ساد�سة واخلا�سة براأ�سمال ال�سركة، لذا قرر ال�سركاء الذين ميلكون كامل را�س مال 

ال�سركة بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س.

عليه فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل لعقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي:-   

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

ثانيا: تـعـديـل الـبـنـد الـ�سـاد�س مـن عـقـد تـاأ�سـيـ�س ال�سركـة والـخا�س بـراأ�س الــمـال لـيـ�سـبـح �سـياغـتـه بـعـد الـتـعـديـل 

عـلـى النـحـو الـتـالـي:-

حـدد راأ�س مـال الـ�سـركـة بـمـبـلـغ )3.682.740( ريـال، ثـلثـة مـلـيـون و�سـتـمائـة واثـنـان و ثـمـانـون الـف و�سـبـعـمائة   

و اأربـعون ريال مق�سمة اإىل )368.274( ح�سة بواقع )10( ريال للح�سة الواحدة وقد مت توزيع احل�س�س بني ال�سركاء 

عـلـى النـحـو الـتـالـي:-

م
الحصص اسم الشريك

النقدية
الحصص 

العينية
إجمالي 
الحصص

قيمة 
الحصة

إجمالي قيمة 
%الحصص

99.46%8.000358.274366.274103.662.740حسن على الطوري1

 0.14%5000500105.000علي حسن الطوري2

 0.14%5000500105.000عبد الرحمن حسن الطوري3

 0.14%5000500105.000عبد العزيز حسن الطوري4

 0.07%2500250102.500سهير محمد محمود سيبيه5

 0.07%2500250102.500شهد حسن على الطوري6

% 10.000358.274368.2743.682.740100المجموع

 

ويقر ال�سركاء ب�سحة توزيع احل�س�س فيما بينهم وانه مت الوفاء بقيمتها كاملة عند تاأ�سي�س ال�سركة، واأي�ساً بتحويل   

اإىل ح�ساب راأ�س املالبموجب �سهادة منمكتب املحا�سب واملراجع القانوين ال�سادة/ جمدي �سعيد  قيمة ح�س�س الزيادة 

احمد بادريق.

ثالثا : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه بدون تعديل  . 

القرار من )10( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات  رابعا : حرر هذا 

املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية نحو ت�سجيله ب�سجل ال�سركات والتاأ�سري بالتعديل يف �سهادة الت�سجيل.

        الطرف الأول        الطرف الثاين        الطرف الثالث        الطرف الرابع        الطرف اخلام�س        الطرف ال�ساد�س        

        ال�سم                    ال�سم                   ال�سم                      ال�سم                      ال�سم                       ال�سم

        التوقيع:               التوقيع:               التوقيع:                التوقيع:                 التوقيع:                  التوقيع:

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2135/35605761 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/5/10هـ .
 كاتب العدل 

قرار ال�شرك�ء رقم )3( بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة 
الكنوز البحرية للمالحة املحدودة

بت�ريخ 1435/6/6هـ    املوافق 2014/4/6م
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم:

وتاريخ   )1007488503( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   – احل�سيني  حم�سن  بن  غالب  بن  فهد   -1
1429/07/28هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده ويقيم يف جدة حي احلمراء �س.ب. 3757 جدة 

21481، اململكة العربية ال�سعودية  .
)طرف اأول( 
وتاريخ   )1023654500( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   – احل�سيني  حم�سن  بن  غالب  بن  حامت   -2
1397/01/11هـ ، �سادرة من جدة ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1377/09/10هـ ويقيم يف جدة حي اخلالدية 

�س. ب. 3757 جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية .
)طرف ثاين(
تاأ�سي�س �سركة الكنوز البحرية للملحة املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت الرقم 4030218199 
وتاريخ 1432/12/02هـ واثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة حتت الرقم 
189 �سحيفة 253 من اجللد 13/ع/ر وتاريخ 1432/06/29هـ، وملحق تعديل عقد تاأ�سي�س واملثبت لدى كتابة عدل 
جدة حتت رقم 55 �سحيفة 35 جملد 9/ع/2 وتاريخ 1433/12/26 هـ، و وملحق تعديل عقد تاأ�سي�س واملثبت لدى 

كتابة عدل جدة حتت رقم 2281/341595698 تاريخ 1434/12/22 هـ
وحيث ان الطرف الأول تنازل بالبيع لكامل ح�س�سه البالغة )95،000 ح�سة( خم�سة وت�سعون األف ح�سة وبذات 
قيمتها الأ�سمية بواقع )95،000 ح�سة ( اإىل ال�سيد/ عمرو بن خالد بن عبدالقادر حافظ )طرف ثالث( ك�سريك جديد 
من  عليها  وما  حقوق  من  لها  مبا  عنها  املتنازل  احل�س�س  جميع  ملكية  اليه  واآلت  التنازل  هذا  قبل  الذي  بال�سركة 
التزامات، كما يقر ال�سريك املتنازل باإ�ستلم قيمة احل�س�س املتنازل عنها بنف�س قيمتها ال�سمية، كما وافق ال�سريك 

الطرف الثاين على التنازل.
تامة  خمال�سة  مبثابة  القرار  هذا  على  توقيعهم  ويعترب  البع�س  بع�سعهم  جتاه  حقوقم  الطراف  جميع  ا�ستوفى  وقد 

ونهائية فيما بينهم.
لذا فقد قرر ال�سركاء بالجماع بتعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:

اأول : يعترب هذا التمهيد جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار .
ثانيا : تعديل مقدمه العقد الأ�سا�سي لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركة هم :

وتاريخ   )1008867135( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلـن�سية  – �سـعـودي  حافظ  عبدالقادر  بن  خالد  بن  عمرو   -1
جـدة،  فـي  ويـقـيـم  1374/07/01هـ    مـيلده  وتـاريخ  اأعـماـل  رجـل  ومهـنته  جـدة  من  �سـادرة   ، 1393/06/15هـ 

الـمملكة العربية ال�سعودية  .
)طرف اأول(
– �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل الـمدنـي رقم )1023654500( وتاريخ  2- حامت بن غالب بن حم�سن احل�سيني 
 ، جـدة  فـي  ويـقيـم  1377/09/10هـ  مـيلده  وتاـريخ  اأعمال  رجل  ومـهـنـته  جـدة  مـن  �سـادرة   ، 1397/01/11هـ 

الـمـملـكة العربية ال�سعودية .
)طرف ثاين( 

ثالثا :  تعدل املادة املادة ال�سابعه من عقد التاأ�سي�س واخلا�سه براأ�س مال ال�سركة لت�سبح بعد التعديل كما يلي:
راأ�س املال )100،000 ريال( فقط مائة األف ريال �سعودي ل غري، مق�سم اإىل )95،000 ح�سة( خم�سة وت�سعني األف ح�سة 
لطرف الأول )5،000 ح�سة( خم�سة اآلف ح�سة للطرف الثاين وقيمة كل ح�سة )1 ريال( واحد ريال مت توزيعها على 

ال�سركاء كالآتي:

عدد اسم الشريك
الحصص

النسبة 
القيمة اإلجمالية قيمة كل حصةالمئوية

للحصص

95195,000% 95,000عمرو بن خالد بن عبدالقادر حافظ

515,000%5,000حاتم بن غالب بن محسن الحسيني الشريف

100،000-------100%100،000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء بانه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم واأنه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س.
رابعاً:  يقر ال�سركاء اجلدد انهم اطلعوا على عقد التاأ�سي�س ويلتزمون مبا ورد فيه.

خام�ساً:  تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه بدون تعديل . 
�ساد�ساً:  حرر هذا القرار من ثمان ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية ، وقد فو�س ال�سركاء كل من علي �سعيد الغامدي و �سامي �سفر م�سفر و خالد 

حممد عبدالعزيز بن معمر لإمتام الإجراءات لدى تلك اجلهات وعليه مت التوقيع.

                     الطرف الأول                                       الطرف الثانـي                                                       الطرف الثالث                                 
  فهد بن غالب بن حم�سن احل�سيني    حامت بن غالب بن حم�سن احل�سيني ال�سريف    عمرو بن خالد بن عبدالقادر حافظ

  التوقيع :                                             التوقيع :                                                               التوقيع :

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
عدد  بالضبط  ذلك  على  وتوقيعهم  المعنية  األطراف  بحضور  لدينا  العقد  هذا  ملخص  جرى ضبط  لقد    : وبعد  وحده  الحمد هلل  

(35752111( وتاريخ 1435/6/10هـ ، وعليه جرى التصديق .
 كاتب العدل 

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م8
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
23-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

تطبيقا لحكام املادتني )161- 164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ 
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط التالية:

اول: ا�سماء ال�سركاء وبياناتهم:
1- �سركة حافل القاب�سة املحدودة–  واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل برقم 33 �سحفية 33 جملد رقم 1/ع/ع 
وتاريخ 1430/01/13هـ ، واملقيدة ب�سجل جتاري رقم )4030192817( وتاريخه 1430/08/28هـ وعنوان ال�سركة: 
جدة �سارع فل�سطني، �س.ب ) 704 (، الرمز الربيدي جدة 21421 ، هاتف رقم 6604296-02، فاك�س 02-6602085 

وميثلها املدير العام ال�سيد / حممد يو�سف ناغي . )طرف اول(
 147 برقم  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت   - املحدودة   التجارية  للتنمية  القاب�سة  العاملية  جياد  �سركة   -2
بتاريخ   4030167237 رقم  جتاري  ب�سجل  واملقيدة   ، 1428/01/15هـ  وتاريخ  10/�س/م  رقم  جملد   148 �سحفية 
الربيدي 21421،  هاتف 6695333  الرمز   ، ، �س.ب. 704  الفتيحي  �سارع  1428/02/13هـ وعنوانها حي احلمراء 

فاك�س 6603787 .  وميثلها املدير العام ال�سيد / حممد يو�سف ناغي )طرف ثاين(.
ثانيا: ا�سم ال�سركة: �سركة حافل الوطنية املحدودة ذات م�سوؤولية حمدودة  

ثالثاً: غر�س ال�سركة: اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : خدمات النقل العام للركاب داخل املدن وخارجها، 
للطالب  املدر�سي  النقل  واملعتمرين. خدمات  للحجاج  النقل  والبحري واجلوي. خدمات  الربي  الدويل  النقل  وخدمات 
والطالبات ونقل ذو الإحتياجات اخلا�سة. ا�سترياد وبيع وجتارة اجلملة والتجزئة لقطع الغيار لل�سيارات وال�ساحنات 
ال�سفر  وكالت  اإقامة  الثقيلة.  املعدات  تاأجري  ال�سيارات.  تاأجري  خدمات  و�سيانتها.  الثقيلة  واملعدات  واحلافالت 
�سيانة  ومراكز  الوقود  حمطات  واإدارة  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  متلك  الفنادق.  حجز  خدمات  وتقدمي  وال�سياحة 
ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت واملعدات والتلميع وخدمات الور�س امليكانيكية والكهربائية لل�سيارات وال�ساحنات 
ال�سيارات  ونقل  باأجر  واملهمات  والب�سائع  الربيد  وترحيل  نقل  الإطارات.  �سيانة  واأعمال  واملعدات  واحلافالت 
وال�ساحنات واحلافالت واملعدات واملحروقات داخل املدن وخارجها. نقل ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت واملعدات 
داخل املدن وخارجها. خدمات الإعالن على حافالت وحمطات ال�سركة. جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وال�ساحنات 
واحلافالت اجلديدة وامل�ستعملة والعدد والأدوات واملعدات واملاكينات وقطع غيار ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت 
واملحروقات واملعدات ال�سناعية. الوكالت التجارية والتعهدات واخلدمات التجارية. امل�ساركة والدخول يف راأ�س مال 
ال�سركات الخرى بح�س�س متكنها من ال�سيطرة والهيمنة على تلك ال�سركات. �سراء الرا�سي والعقارات بق�سد البناء 
عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة. ومتار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية 

الالزمة من اجلهات املخت�سة.
رابعاً: املركز الرئي�سي لل�سركة: يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جده.

خام�ساً: اإدارة ال�سركة: اتفق ال�سركاء على ان يتوىل ادارة ال�سركة: ال�سريك / حممد يو�سف ناغي وملدير ال�سركة كافة 
ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.

�ساد�ساً: راأ�س املال:
نقدية  ح�سة   )5.000( اإىل  مق�سم  �سعودي(  ريال  الف  )خم�سمائة  �سعودي  ريال    500.000 بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

االسم
قيمة الحصةالحصص

)ريال(
اإلجمالي 

)ريال( نسبتهاعددها نقدية

85100375.000%3.750شركة حافل القابضة المحدودة

15100125.000%1.250شركة جياد العالمية القابضة للتنمية التجارية المحدودة 

100500.000%5.000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة، واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد البنوك 
املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

الـعـمـومـيـة  الـم�سـروفـات  خـ�سـم  بـعـد  الـ�سـافـيـة  الـ�سـنـويـة  الـ�سـركـة  اأربـاح  تـوزع  واخل�سائر:  الأرباح  �سابعا: 
والتكاليف على النحو التايل:

اأ- تـجـنـب نـ�سـبـة قـدرهـا 10% مـن الأربـاح الـ�سـافـيـة لـتـكـويـن الحـتـيـاطـي النـظـامـي الـمن�سو�س عليها فـي املادة 
)176( من نظام ال�سركات .

ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.
ثامنا : الإخطارات: توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة حافل الوطنية املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2506/35777990 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/16هـ .
 كاتب العدل 

 
وتاريخ  )م/6(  رقم  الكـرمي  امللـكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )164(  ،)161( املادتني  لأحكام  تطبيقاً 

1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقاً لل�سروط و البيانات :
اأول: اأ�سماء ال�سركاء و بياناتهم :

اآل �سمع، �سعودي اجلن�سية، مبوجب �سجل مدين رقم )1045919154(، �سادر من  )1( ال�سيد/ عي�سى عبد اهلل يحي 
جنران، ومهنته تاجر، تاريخ امليالد 1397هـ، وعنوانه جدة حي اجلامعة .                       )طرف اأول(

)2( ال�سيدة/ رهف بنت �سدقة بن ح�سن جنار، �سعودية اجلن�سية، مبوجب �سجل مدين رقم )1053545792( �سادر من 
جدة، ومهنتها غري حكومي، تاريخ امليالد 1408هـ وعنوانها جدة.                         )طرف ثان( 

ثانيـاً: ا�ســم ال�سركة: �سركة الياقوت املتخ�س�س لطب الأ�سنان املحدودة )ذات م�سوؤولية حمدودة(. 
ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة: 

اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي :
)1( اإدارة وت�سغيل امل�ستو�سفات وجممع العيادات واملراكز الطبية وعيادات الأ�سنان.
ومتار�س ال�سركة هذه الأن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية الالزمة لذلك .

رابعاً: مركزها الرئي�سي: 
اقت�ست  اململكة متى  داخل وخارج  لها  فروع  افتتاح  فـي  ولل�سركة احلق  لل�سركة يف مدينة جدة  الرئي�سي  املركز  يكون 

م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة جميع ال�سركاء.
خام�ساً: الإدارة: 

املدين )1045919154(  ال�سجل  ، وجن�سيته �سعودي، مبوجب  اآل �سمع  ال�سيد/ عي�سى عبداهلل يحي  ال�سركة  يدير  اأ- 
وتكون له كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.

ب- عزل املديرين :
يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة  دون الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر معقول اأو يف 

وقت غري لئق.
�ساد�ساً: راأ�س املال :

ة عينية مت�ساوية القيمة ،  ُحدد راأ�س مال ال�سركة بـ)100.000( مائة األف ريال فقط ل غري، ُمق�ّسُم اإىل )100( مائة ح�سّ
ة )1000( األف ريال ، مت توزيعها على ال�ُسركاء كالآتي : قيمة كل ح�سّ

 عدد الحصص اسم الشريك
العينية

 قيمة الحصة
الواحدة

 إجمالي قيمة
الحصص

النسبة في رأس المال

95%95.000 1951,000. عيسى عبد اهلل يحي آل صمع

5%5.000 251,000. رهف بنت صدقة بن حسن نجار

100%100100,000المجموع:

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة .     
اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س  اأموالهم اخلا�سة  بـاأنـهـم م�سئولون م�سئولية ت�سامنية فـي  الـ�سـركـاء  كـمـا يـقـر 

العينية الـمبينة كما يلي :

القيمة اإلجمالية )ريال سعودي(بيان الحصص العينية

40.000أجهزة كهربائية وكمبيوترات

10.000أثاث ومفروشات

50.000عدد وأدوات

100.000المجموع:

�سابعاً: توزيع الأرباح 
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوّية ال�سافّية بعد خ�سم امل�سروفات العمومّية والتكاليف على النحو التايل:

اأ ـ جُتّنُب ن�سبٌة قدُرها )10%( من الأرباح ال�سافّية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة ) 176( من نظام 
ال�سركات، ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.

ب ـ الباقي يوزع على ال�ُسركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل ُيقّرر ال�ُسركاء تكوين احتياطيات اأخرى اأو 
ترحيل ر�سيد الأرباح ُكلياً اأو جزئيا لل�سنة املالّية التالّية.

ج ـ يف حالة حتقيق خ�سائر يتحمله ال�ُسركاء بن�سبة ما ميُلكه كل منهم من ح�س�س راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة املالّية 
التالّية، ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة، واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�سمالها وجب على مدير 
ال�سركة دعوة ال�ُسركاء لالجتماع خالل ُمدة ل تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد، للنظر يف ا�ستمرار 
اإذا �سدر طبقا  اإل  اأو يف حلها، ول يكون قرار ال�ُسركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً  ال�سركة مع التزام ال�ُسركاء بدفع ديونها 
للمادة  )173( من نظام ال�سركات، ويجب يف جميع الأحوال �سهر هذا القرار بالُطرق 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 املُتقّدمة 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 بدء ال�سركة و انتهائها :

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )30( ثالثون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد 
ال�سركاء الآخر برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب 

م�سجل على عناوينهم .
تا�سعاً: �سكل التبليغات : بخطابات م�سجلة علي عناوين ال�سركاء .

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة 
الياقوت املتخ�ش�س لطب الأ�شنان املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2538/35786157 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 



93 UM AL-QURAالجمعة 12  ذوالحجة  1436 هـ     25  سبتمبر 2015 معقود الشركات

57ال�سنة 93   العدد 4585   اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م8
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
23-2-1436هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

تطبيقا لحكام املادتني )161- 164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ 
فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط التالية:

اول: ا�سماء ال�سركاء وبياناتهم:
1- �سركة حافل القاب�سة املحدودة–  واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل برقم 33 �سحفية 33 جملد رقم 1/ع/ع 
وتاريخ 1430/01/13هـ ، واملقيدة ب�سجل جتاري رقم )4030192817( وتاريخه 1430/08/28هـ وعنوان ال�سركة: 
جدة �سارع فل�سطني، �س.ب ) 704 (، الرمز الربيدي جدة 21421 ، هاتف رقم 6604296-02، فاك�س 02-6602085 

وميثلها املدير العام ال�سيد / حممد يو�سف ناغي . )طرف اول(
 147 برقم  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت   - املحدودة   التجارية  للتنمية  القاب�سة  العاملية  جياد  �سركة   -2
بتاريخ   4030167237 رقم  جتاري  ب�سجل  واملقيدة   ، 1428/01/15هـ  وتاريخ  10/�س/م  رقم  جملد   148 �سحفية 
الربيدي 21421،  هاتف 6695333  الرمز   ، ، �س.ب. 704  الفتيحي  �سارع  1428/02/13هـ وعنوانها حي احلمراء 

فاك�س 6603787 .  وميثلها املدير العام ال�سيد / حممد يو�سف ناغي )طرف ثاين(.
ثانيا: ا�سم ال�سركة: �سركة حافل الوطنية املحدودة ذات م�سوؤولية حمدودة  

ثالثاً: غر�س ال�سركة: اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : خدمات النقل العام للركاب داخل املدن وخارجها، 
للطالب  املدر�سي  النقل  واملعتمرين. خدمات  للحجاج  النقل  والبحري واجلوي. خدمات  الربي  الدويل  النقل  وخدمات 
والطالبات ونقل ذو الإحتياجات اخلا�سة. ا�سترياد وبيع وجتارة اجلملة والتجزئة لقطع الغيار لل�سيارات وال�ساحنات 
ال�سفر  وكالت  اإقامة  الثقيلة.  املعدات  تاأجري  ال�سيارات.  تاأجري  خدمات  و�سيانتها.  الثقيلة  واملعدات  واحلافالت 
�سيانة  ومراكز  الوقود  حمطات  واإدارة  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  متلك  الفنادق.  حجز  خدمات  وتقدمي  وال�سياحة 
ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت واملعدات والتلميع وخدمات الور�س امليكانيكية والكهربائية لل�سيارات وال�ساحنات 
ال�سيارات  ونقل  باأجر  واملهمات  والب�سائع  الربيد  وترحيل  نقل  الإطارات.  �سيانة  واأعمال  واملعدات  واحلافالت 
وال�ساحنات واحلافالت واملعدات واملحروقات داخل املدن وخارجها. نقل ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت واملعدات 
داخل املدن وخارجها. خدمات الإعالن على حافالت وحمطات ال�سركة. جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وال�ساحنات 
واحلافالت اجلديدة وامل�ستعملة والعدد والأدوات واملعدات واملاكينات وقطع غيار ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت 
واملحروقات واملعدات ال�سناعية. الوكالت التجارية والتعهدات واخلدمات التجارية. امل�ساركة والدخول يف راأ�س مال 
ال�سركات الخرى بح�س�س متكنها من ال�سيطرة والهيمنة على تلك ال�سركات. �سراء الرا�سي والعقارات بق�سد البناء 
عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة. ومتار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية 

الالزمة من اجلهات املخت�سة.
رابعاً: املركز الرئي�سي لل�سركة: يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جده.

خام�ساً: اإدارة ال�سركة: اتفق ال�سركاء على ان يتوىل ادارة ال�سركة: ال�سريك / حممد يو�سف ناغي وملدير ال�سركة كافة 
ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.

�ساد�ساً: راأ�س املال:
نقدية  ح�سة   )5.000( اإىل  مق�سم  �سعودي(  ريال  الف  )خم�سمائة  �سعودي  ريال    500.000 بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

االسم
قيمة الحصةالحصص

)ريال(
اإلجمالي 

)ريال( نسبتهاعددها نقدية

85100375.000%3.750شركة حافل القابضة المحدودة

15100125.000%1.250شركة جياد العالمية القابضة للتنمية التجارية المحدودة 

100500.000%5.000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة، واأودعت احل�س�س النقدية لدى اأحد البنوك 
املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

الـعـمـومـيـة  الـم�سـروفـات  خـ�سـم  بـعـد  الـ�سـافـيـة  الـ�سـنـويـة  الـ�سـركـة  اأربـاح  تـوزع  واخل�سائر:  الأرباح  �سابعا: 
والتكاليف على النحو التايل:

اأ- تـجـنـب نـ�سـبـة قـدرهـا 10% مـن الأربـاح الـ�سـافـيـة لـتـكـويـن الحـتـيـاطـي النـظـامـي الـمن�سو�س عليها فـي املادة 
)176( من نظام ال�سركات .

ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.
ثامنا : الإخطارات: توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة حافل الوطنية املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2506/35777990 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/16هـ .
 كاتب العدل 

 
وتاريخ  )م/6(  رقم  الكـرمي  امللـكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )164(  ،)161( املادتني  لأحكام  تطبيقاً 

1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقاً لل�سروط و البيانات :
اأول: اأ�سماء ال�سركاء و بياناتهم :

اآل �سمع، �سعودي اجلن�سية، مبوجب �سجل مدين رقم )1045919154(، �سادر من  )1( ال�سيد/ عي�سى عبد اهلل يحي 
جنران، ومهنته تاجر، تاريخ امليالد 1397هـ، وعنوانه جدة حي اجلامعة .                       )طرف اأول(

)2( ال�سيدة/ رهف بنت �سدقة بن ح�سن جنار، �سعودية اجلن�سية، مبوجب �سجل مدين رقم )1053545792( �سادر من 
جدة، ومهنتها غري حكومي، تاريخ امليالد 1408هـ وعنوانها جدة.                         )طرف ثان( 

ثانيـاً: ا�ســم ال�سركة: �سركة الياقوت املتخ�س�س لطب الأ�سنان املحدودة )ذات م�سوؤولية حمدودة(. 
ثالثاً: اأغرا�س ال�سركة: 

اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي :
)1( اإدارة وت�سغيل امل�ستو�سفات وجممع العيادات واملراكز الطبية وعيادات الأ�سنان.
ومتار�س ال�سركة هذه الأن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية الالزمة لذلك .

رابعاً: مركزها الرئي�سي: 
اقت�ست  اململكة متى  داخل وخارج  لها  فروع  افتتاح  فـي  ولل�سركة احلق  لل�سركة يف مدينة جدة  الرئي�سي  املركز  يكون 

م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة جميع ال�سركاء.
خام�ساً: الإدارة: 

املدين )1045919154(  ال�سجل  ، وجن�سيته �سعودي، مبوجب  اآل �سمع  ال�سيد/ عي�سى عبداهلل يحي  ال�سركة  يدير  اأ- 
وتكون له كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة.

ب- عزل املديرين :
يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة  دون الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر معقول اأو يف 

وقت غري لئق.
�ساد�ساً: راأ�س املال :

ة عينية مت�ساوية القيمة ،  ُحدد راأ�س مال ال�سركة بـ)100.000( مائة األف ريال فقط ل غري، ُمق�ّسُم اإىل )100( مائة ح�سّ
ة )1000( األف ريال ، مت توزيعها على ال�ُسركاء كالآتي : قيمة كل ح�سّ

 عدد الحصص اسم الشريك
العينية

 قيمة الحصة
الواحدة

 إجمالي قيمة
الحصص

النسبة في رأس المال

95%95.000 1951,000. عيسى عبد اهلل يحي آل صمع

5%5.000 251,000. رهف بنت صدقة بن حسن نجار

100%100100,000المجموع:

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة .     
اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س  اأموالهم اخلا�سة  بـاأنـهـم م�سئولون م�سئولية ت�سامنية فـي  الـ�سـركـاء  كـمـا يـقـر 

العينية الـمبينة كما يلي :

القيمة اإلجمالية )ريال سعودي(بيان الحصص العينية

40.000أجهزة كهربائية وكمبيوترات

10.000أثاث ومفروشات

50.000عدد وأدوات

100.000المجموع:

�سابعاً: توزيع الأرباح 
توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوّية ال�سافّية بعد خ�سم امل�سروفات العمومّية والتكاليف على النحو التايل:

اأ ـ جُتّنُب ن�سبٌة قدُرها )10%( من الأرباح ال�سافّية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة ) 176( من نظام 
ال�سركات، ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.

ب ـ الباقي يوزع على ال�ُسركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل ُيقّرر ال�ُسركاء تكوين احتياطيات اأخرى اأو 
ترحيل ر�سيد الأرباح ُكلياً اأو جزئيا لل�سنة املالّية التالّية.

ج ـ يف حالة حتقيق خ�سائر يتحمله ال�ُسركاء بن�سبة ما ميُلكه كل منهم من ح�س�س راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة املالّية 
التالّية، ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة، واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�سمالها وجب على مدير 
ال�سركة دعوة ال�ُسركاء لالجتماع خالل ُمدة ل تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد، للنظر يف ا�ستمرار 
اإذا �سدر طبقا  اإل  اأو يف حلها، ول يكون قرار ال�ُسركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً  ال�سركة مع التزام ال�ُسركاء بدفع ديونها 
للمادة  )173( من نظام ال�سركات، ويجب يف جميع الأحوال �سهر هذا القرار بالُطرق 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 املُتقّدمة 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 بدء ال�سركة و انتهائها :

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )30( ثالثون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد 
ال�سركاء الآخر برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب 

م�سجل على عناوينهم .
تا�سعاً: �سكل التبليغات : بخطابات م�سجلة علي عناوين ال�سركاء .

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة 
الياقوت املتخ�ش�س لطب الأ�شنان املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2538/35786157 ، وذلك 

بحضور وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/17هـ .
 كاتب العدل 
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 §°ShC’G ¥ô°ûdG ™`ª`Œ ácô`°T ‘ AÉcô`°ûdG QGô`b
IOhóëŸG

.IOhóëŸG §°ShC’G ¥ô°ûdG ™ªŒ ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/2/1 ïjQÉàH ¬fEG

 ,(2050104296) ºbQ â– ,ΩÉeódG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH »°ù«FôdG Égõcôe ó«≤e ,IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »gh

:ºgh `g1436/3/3 ïjQÉJh

.(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

 ó«≤e  ,IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  »gh  áeÉ©dG  ä’hÉ≤ª∏d  ÊGôª©dG  º«¶æàdG  ácô°T  êÉeófG  ≈∏Y  á≤aGƒŸG: k’hCG

 É¡dÉe  πeÉµH,`g1421/9/10ïjQÉJh  ,(2050037340)ºbQ  â–  ÉeódG  áæjóÃ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  »°ù«FôdG  Égõcôe

 ácô°ûdG ÉgQÉÑàYÉHh ácô°ûdG √òg ‘ á›óæe ácô°T ÉgQÉÑàYÉH äÉeGõàdGh Ωƒ°üN øe É¡«∏YÉeh ¥ƒ≤Mh äGOƒLƒe øe

. á›GódG

 OóYh á›óæŸG ácô°ûdG áeP Ëƒ≤J á≤jôW ÚÑjh ¬Whô°Th êÉeófE’ÉH ¢UÉN ácô°ûdG ó≤©d πjó©J ≥ë∏e OGóYEG ºàj:kÉ«fÉK

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ É¡°üîJ »àdG º¡°SC’G hCG ¢ü°ü◊G

.äÓjó©J øe »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG á›óæŸG ácô°ûdG ó≤Y ≈∏Y CGô£j ÉŸ IQô≤ŸG ô¡°ûdG ¥ô£H QGQÉ≤dG Gòg ô°ûæj: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                  

 (1010256631) ºbQ iQÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T ,QƒµjódG äÉYÉæ°üd ¢ùjôY ácô°T ≈a AÉcô°ûdG Qôb

 -: ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ , `g1429/09/21 ïjQÉJh

¿ÉæÑd – ähÒH Égô≤eh Ω2003/06/17 ïjQÉJh (1001421) iQÉŒ πé°S á«fÉæÑd ácô°T ,QƒµjódGh º«ª°üà∏d ¢ùjôY ácô°T-1

 Ω2005/11/28 ïjQÉàH ähÒH øe QOÉ°U (0589512) ºbQ ôØ°S RGƒL ÖLƒÃ á«fÉæÑd ,Écƒj π°VÉa ¿GRƒ°S /Ió«°ùdG -2

.ähÒH ≈a º«≤Jh Iôªãà°ùe É¡àæ¡e , Ω1959 OÓ«ŸG ïjQÉJ ,

: øe πc ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y kAÉæH

 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %75 πã“ ≈àdGh É¡°ü°üM πeÉc øY ,QƒµjódGh º«ª°üà∏d ¢ùjôY / ∂jô°ûdG -1

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %25 πã“ ≈àdGh É¡°ü°üM πeÉc øY ,Écƒj π°VÉa ¿GRƒ°S / áµjô°ûdG-2

 ,`g1429/05/07 ïjQÉJh (1010249889) ºbQ iQÉŒ πé°S ä’hÉ≤ª∏d ≈fÉÑeh iƒb á°ù°SDƒe /ójó÷G ∂jô°ûdG ¤EG º¡©«ªL

. ¿Ó©°ûdG óª õjõ©dGóÑY óLÉe / É¡ÑMÉ°üd

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe Éª¡bƒ≤M áaÉc Éª∏à°SG ób Éª¡fCÉH ¿’RÉæàŸG ¿Éµjô°ûdG ô≤jh ,äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY iOÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’  kÉ≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ,¬d

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d  kÉ≤ÑWh ,QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh

 ,ä’hÉ≤ª∏d ≈fÉÑeh iƒb á°ù°SDƒe ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ

. ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg ,á°ù°SDƒŸG √ò¡d ÉYôa ácô°ûdG íÑ°üJh

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe ≈∏Yh

Écƒj π°VÉa ¿GRƒ°S : º°S’G                               QƒµjódGh º«ª°üà∏d ¢ùjôY : º°S’G                               

   : ™«bƒàdG                       : ™«bƒàdG                               

:»JB’G GhQôbh IOhóëŸG AÉæÑdG OGƒe áYÉæ°üd IóL êGô°S ácô°T ™æ°üe AÉcô°T áaÉc ™ªàLG ó≤a

 ó≤Y ≥KƒŸG ,IOhóëŸG AÉæÑdG OGƒe áYÉæ°üd IóL êGô°S ácô°T ™æ°üŸ kÉjQÉ«àNG QÉªãà°S’G ¢ü«NGôJ AÉ¨dEGh á«Ø°üJ

 áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh `g1428/01/13 ïjQÉàH IóéH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ

:»∏j ÉŸ kÉ≤ah `g1422/05/14 ïjQÉàHh (11103002270) ºbQ QÉªãà°SÓd

.QGô≤dG Gòg øe CGõéj ’ AõL ó«¡ªàdG Èà©j  : k’hCG

.¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd kÉ≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ kÉ≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM :kÉ«fÉK

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh ácô°û∏d kÉeÉY kÉ«Ø°üe (2028407779) ájƒ¡dG ºbQ º«©fG ¥GRôdGóÑY óª / ó«°ùdG Ú«©J  :kÉãdÉK

..≥«aƒàdG ‹h ˆGh ™«bƒàdG iôL ¬«Yh Ò¨dG π«cƒJ ≥M ¬dh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh

 QƒµjódG äÉYÉæ°üd ¢ùjôY ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 áYÉæ°üd IóL êGô°S ácô°T ™æ°üe á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
 IOhóëŸG AÉæÑdG OGƒe

 áæjóÃ   `g 1421/07/13  ïjQÉJ  4031040141/ºbQ …QÉŒ πé°S IOhóëŸG »ÑgòdG õéæŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

:ºg áeô`µŸG áµe

1000623627 / Êóe πé°S       »Ñ«¡∏dG ó«°TQ øH ó°Tôe øªMôdGóÑY /ó«°ùdG `1

1011031570/ Êóe πé°S                  »Ñ«¡∏dG ó«°TQ øH ó°Tôe ∞jÉf /ó«°ùdG `2

1061618798/ Êóe πé°S             »Ñ«¡∏dG ó°Tôe ø`ªMôdGóÑY ódÉN /ó«°ùdG `3

 AÉæH `g1434/03/04 ïjQÉàH (34270075) ºbQ §Ñ°†dG øe áeôµŸG áµÃ ∫ó©dG ÜÉàc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh

 πeÉc øY »Ñ«¡∏dG ó«°TQ ó°Tôe ∞jÉfh »Ñ«¡∏dG ó°Tôe øªMôdGóÑY ódÉN / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H É`ª«a ¥É`ØJG ≈∏Y

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ »Ñ«¡∏dG ó«°TQ ó°Tôe øªMôdGóÑY ∂jô°ûdG ¤EG º¡°ü°üM

 º¡bƒ≤M áaÉc Gƒ`ª∏à°SG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤j Éªc äÉ````eGõàdG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÖLƒàj Ée πc øY k’ƒÄ°ùe ¬d

 ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµME’ kÉ≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe

 Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fÉH ±GôWC’G áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG

 ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg   »Ñ«¡∏dG ó«°TQ ó°Tôe øªMôdGóÑY / ƒg óMGh ∂jô°T

 ób ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒ– óæY ácô°û∏d ¬Yhôah …QÉéàdG πé°ùdG ïjQÉJh ºbQh º°SÉH  ®ÉØàM’G ™e

   `g1436/11/23 ïjQÉJh (361563920) ºbQ §Ñ°†dÉH äÉcô°ûdG Oƒ≤Y πé°ùH AÉcô°ûdG QGôb ≥«KƒJh π«é°ùJ iôL

. ≥jó°üàdG iôL ¬«∏Yh á«æ©ŸG ±GôWC’G ™«bƒJh Qƒ°†ëH ∂dPh

                              (∫RÉæàŸG) ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                                       ∫hC’G ∂jô°ûdG                                            

»Ñ«¡∏dG ó°Tôe ∞jÉf / º°S’G                                 »Ñ«¡∏dG ó°Tôe øªMôdGóÑY / º°S’G                           

(∫RÉæàŸG) ådÉãdG ∂jô°ûdG

»Ñ«¡∏dG ó°Tôe øªMôdGóÑY ódÉN / º°S’G

 á«©ª÷G Qƒ°†◊ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG IƒYO (áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T) á«ªæàdGh QÉªãà°SÓd áMÉÑdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj

 ≥aGƒŸG `g 1436/ 12 / 02 AÉ``KÓãdG AÉ`°ùe øe 4^00 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ˆG ¿PEÉH ó≤©«°S …òdGh (∫hC’G ´ÉªàL’G) ájOÉ©dG áeÉ©dG

- :‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y âjƒ°üà∏d ácô°ûdG ô≤e á«YÉæ°üdG á≤£æŸG »°Tôé∏H `H áMÉÑdG áæjóe ‘ ∂dPh Ω2015/09/15

 ¤EG  Ω2016/2/10  øe  CGóÑJ  »àdG  äGƒ`æ°S  çÓK  IóŸ  áeOÉ≤dG  IQhó`∏d  á`cô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  ÜÉîàfG  -  1

.º¡°S πµd äƒ°U ≥jôW øY ∂dPh Ω2019/2/9

.á°üàîŸG äÉ¡÷G á≤aGƒe ó©H ácô°ûdG ™bƒeh ∫hGóJ ™bƒe ≈∏Y ∂dP øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh

 »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (25) IOÉª∏d É≤ÑW ÌcCÉa kÉª¡°S 20 ¿ƒµ∏Á øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdÉH ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› Ö«¡jh

 πcƒŸG ¿ƒµj ¿CG •ô°ûH º¡æY áHÉ«f Qƒ°†◊G ‘ ºgÒZ π«cƒJ hCG á«©ª÷G äÉYÉªàLG OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdÉH äÉcô°û∏d

 hCG ájQÉéàdG áaô¨dG øe ¥ó°üŸG π«cƒàdÉH ácô°ûdG IÉaGƒeh ácô°ûdG »ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe kÉªgÉ°ùe

 ΩÉ“E’ áYÉ°ùH ´ÉªàL’G πÑb Qƒ°†◊G IÉYGôe ™e , ΩÉjCG çÓãH áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG πÑb á«ª°SQ á¡L hCG ∑ƒæÑdG óMCG

 πãÁ øe Qƒ°†M ƒg á«©ª÷G OÉ≤©f’ ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿CÉH oÉª∏Y á«æWƒdG ájƒ¡dG QÉ°†MEG á«ªgCG ™e π«é°ùàdG äGAGôLEG

.πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50

--------

π«cƒJ êPƒ‰

ÚeÎëŸG                                                  á«ªæàdGh QÉªãà°SÓd áMÉÑdG ácô°T / IOÉ°ùdG

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG

 É¡∏é°S ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG /É«YÉHQ º°S’G) √ÉfOCG ™bƒŸG ................................ / ºgÉ°ùŸG ÉfCG

 ÚªgÉ°ùŸG óMCG  »àØ°üHh `g .... / .... / .... ïjQÉJh (...............) ºbQ (...........) ÖLƒÃ (ÊóŸG / …QÉéàdG

- :â∏ch ób ,º¡°S (..........) Oó©d ∂dÉŸGh á«ªæàdGh QÉªãà°SÓd áMÉÑdG ácô°ûH

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe Éªgh / ƒg (..........) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG (É«YÉHQ º°S’G) ........................ / ºgÉ°ùŸG

 hCG  øjOôØæe)  »æY  ÉHƒæ«d  /  Üƒæ«d  (É¡HÉ°ù◊  …QGOEG  hCG  »æa  πª©H  áªFGO  áØ°üH  ΩÉ«≤dÉH  ÚØ∏µŸG  hCG  ácô°ûdG  »ØXƒe  hCG

 Ω............  /  ....  /............  Ωƒj  ‘ Égó≤Y  Qô≤ŸGh  ácô°û∏d  ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ª÷G ´ÉªàLG  Qƒ°†M ‘ (Ú©ªà›

 äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh `g ........... /.... / .... ≥aGƒŸG

.πLDƒj ´ÉªàLG …CG hCG ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG

     /         /   ‘ QôM

/™```«bƒàdG                                                   / º````°S’G

/ ≥jó°üàdG                                                  / á``Ø`°ü`dG

 ä’hÉ≤ª∏d IOhóëŸG »Ñ`gòdG õéæŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGô`b
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH ájQÉª©ŸG

 ácô°ûd ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(ÊÉãdG ´ÉªàL’G) »∏aÉµàdG ÚeCÉàdG IOÉYEG h ÚeCÉà∏d ájÉbh

 Éª¡°S 20 ∂∏àÁ ø‡ ) ácô°ûdG »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG IƒYO ,»∏aÉµàdG ÚeCÉàdG IOÉYEGh ÚeCÉà∏d ájÉbh ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj

 hP 24  AÉKÓãdG  Ωƒj  ˆG  ¿PEÉH  ÉgOÉ≤©fEG  Qô≤ŸGh ,(ÊÉãdG  ´ÉªàL’G) ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ª÷G ´ÉªàLEG  Qƒ°†◊ ,( ÌcCÉa

 .¢VÉjôdG áæjóÃ »°ù«FôdG ácô°ûdG ô≤e ‘ kAÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ,Ω2015 ÈªàÑ°S 08 ≥aGƒŸG ,`g1436 Ió©≤dG

 :‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh

 ÚH øe Ω2016  ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ™HôdGh Ω2015  ΩÉ©∏d  ácô°û∏d  äÉHÉ°ù◊G »©LGôe Ú«©Jh QÉ«àNEG  ≈∏Y á≤aGƒŸG      -CG

. º¡HÉ©JCG ójó–h ,IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe Úë°TôŸG

 ÚH øe Ω2017  ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ™HôdGh  Ω2016  ΩÉ©∏d  ácô°û∏d  äÉHÉ°ù◊G »©LGôe Ú«©Jh QÉ«àNEG  ≈∏Y á≤aGƒŸG   -Ü

.º¡HÉ©JCG ójó–h ,IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe Úë°TôŸG

:»∏j Ée ¤EG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG ájÉæY IQGOE’G ¢ù∏› ¬Lƒjh ,Gòg

 õFÉM ºgÉ°ùe πµd ,¬«a á∏ãªŸG º¡°SC’G OóY ¿Éc kÉjCG  kÉë«ë°U ÊÉãdG ´ÉªàL’G ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿ƒµj      -CG

 , ´ÉªàL’G ‘ ¬∏«ãªàd ôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG ¬dh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S20 ≈∏Y

 …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y

 π°UG QÉ°†MEG  ™e πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG  áKÓãH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb π«cƒàdG  øe áî°ùf π°Sôj ¿CG  ≈∏Y , ácô°ûdG  ÜÉ°ù◊

 .´ÉªàL’G Qƒ°†M óæY π«cƒàdG

 h ¬∏«é°ùJ äGAGôLEG AÉ¡fE’ πbC’G ≈∏Y IóMGh áYÉ°ùH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb »JCÉj ¿CG Qƒ°†◊G ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Y   -Ü

 ¬à«°üî°T øe ≥≤ëà∏d ∂dP h º¡°SC’G á«µ∏e ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸG h (∫GƒMC’G ábÉ£H) á«æWƒdG ájƒ¡dG ¬©e ô°†ëj ¿CG

.´ÉªàL’G AóH πÑb π«é°ùàdG »¡àæj ¿CG ≈∏Y º¡∏ãÁ øjòdG ÚªgÉ°ùŸG h É¡µ∏Á »àdG º¡°SC’G OóY äÉÑKEG h

 ,`g1436  -11  -24  AÉKÓãdG  Ωƒj ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ º¡°SC’G  äÉ©jÉÑe π«é°ùàd  óYƒe ôNBG  -ä

 .Ω2015 -09-08 ≥aGƒŸG

.1014 á∏jƒ– (011) 4501001 ∞JÉ¡dG ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T IQGOEG ≈∏Y ∫É°üJ’G ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ù∏d øµÁ QÉ°ùØà°SÓd  -ç

 ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
á«ªæàdGh QÉªãà°SEÓd áMÉÑdG ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZh

º«©fCG ¥GRôdGóÑY ∫ÉÑf    º«©fCG ¥GRôdG óÑY

º«©fCG ¥GRôdGóÑY óæ¡e                                        º«©fG ¥GRôdGóÑY óª

º«©fCG ¥GRôdGóÑY ¿ÉÁEG    …ô°üŸG ∞°Sƒj ≈∏«d

º«©fCG ¥GRôdGóÑY Òf   º«©fCG ¥GRôdGóÑY êGô°S
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 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
 á°†HÉ≤dG á«ë°üdG äÉeóî∏d ádO ácô°ûd (á©HGôdG)

 ÌcCÉa Éª¡°S 20 ¿ƒµ∏Á øjòdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG IƒYO á°†HÉ≤dG á«ë°üdG äÉeóî∏d ádO ácô°T ‘ IQGOE’G ¢ù∏› ô°ùj

 ïjQÉàH  ÚæK’G  Ωƒj  ‘  ˆG  ¿PEÉH  Égó≤Y  Qô≤ŸGh  ácô°û∏d  (á©HGôdG)  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ´ÉªàLG  Qƒ°†◊

 áYÉb) ¿ƒà∏«g øe …ôJ πHO ¥óæa ‘ AÉ°ùe 4,00  áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ∂dPh Ω2015/10/12  ≥aGƒŸG `g1436/12/29

 : ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh , ¢VÉjôdG áæjóÃ (“2” h “1” ºbQ Òµ◊G

 áÑ°ùæH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 590  ¤EG  ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 472  øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG  `1

 ` : ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y %25 ÉgQób IOÉjR

 . º¡°S ¿ƒ«∏e 59,0 IOÉjõdG ó©H º¡°SC’G OóY , º¡°S ¿ƒ«∏e 47,2 IOÉjõdG πÑb º¡°SC’G OóY   ( CG

 . ácƒ∏‡ º¡°SCG 4 πµd º¡°S 1 íæe ºà«°S  (Ü

 . ∫ÉjQ (390,354,868) IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉë°S øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 118 á∏ª°SQ ≥jôW øY ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG ºàà°S  (ä

 . ácô°ûdG äÉ©°SƒJh ƒ‰ áÑcGƒŸ á«dÉª°SCGôdG IóYÉ≤dG º«YóJ ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ™aQ øe ácô°ûdG ±ó¡Jh (ç

 (∫hGóJ) á«dÉŸG ¥GQhCÓd ´GójE’G õcôe iód ácô°ûdG äÓé°ùH Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d áëæŸG º¡°SCG á«≤MCG ¿ƒµJ ±ƒ°Sh  (ê

 . ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ¬«a ó≤©æJ …òdG ∫hGóàdG Ωƒj ájÉ¡æH

 Éeƒj 30 Ióe ∫ÓN ¥ƒ°ùdG ‘ É¡©«H ºK øeh IóMGh á¶Ø ‘ Qƒ°ùµdG ™«ªŒ ºà«°S ¬fEÉa º¡°SCG Qƒ°ùc OƒLh ∫ÉM ‘  (ì

 . Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ øe AÉ¡àf’G ïjQÉJ øe

 : ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGôH á≤∏©àŸGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) á©HÉ°ùdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG   `2

 : πjó©àdG πÑb

 (47,200,000) ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh ¿ÉæKGh áFÉª©HQCG (472,000,000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµj

 , ájOƒ©°S ä’ÉjQ ô°ûY (10) º¡°ùdG áª«b º¡°S ∞dCG »àFÉeh ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh á©Ñ°S

. á«æ«Yh ájOÉY ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªLh

 : πjó©àdG ó©H

 á©°ùJ (59,000,000) ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJh áFÉª°ùªN (590,000,000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµj

 . á«æ«Yh ájOÉY ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªLh , ájOƒ©°S ä’ÉjQ ô°ûY (10) á«ª°S’G º¡°ùdG áª«b º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

 ,  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  %50  πãÁ  ÚªgÉ°ùŸG  øe  OóY  Qƒ°†M  á«©ª÷G  √òg  OÉ≤©fG  áë°üd  •Î°ûj  ¬fCÉH  IQÉ°TE’G  QóŒh

 ≥M º¡d ø‡ ÚªgÉ°ùŸG øe ºgÒZ π«cƒJ ‘ ¿ƒÑZôjh OóëŸG óYƒŸG ‘ ºgQƒ°†M Qò©àj øjòdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôjh

 áaô¨dG øe ábó°üe áeRÓdG äÓ«cƒàdG ∫É°SQEG  (ácô°ûdG »ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÒZ øe) ´ÉªàL’G Qƒ°†M

 π«îædG êôH , π«îædG »M , ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW , ¢VÉjôdG : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y πª©dG á¡L hCG ∑ƒæÑdG óMCG øe hCG ájQÉéàdG

 ≈∏Y ΩÉjCG áKÓãH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb ∂dPh 11652 ¢VÉjôdG 87833 Ü.¢U ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T IQGOEG , ∫hC’G ≥HÉ£dG

 ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓdh , á«°üî°ûdG º¡JÉbÉ£H (ádÉch hCG ádÉ°UCG) ´ÉªàLÓd ÚªgÉ°ùŸG QÉ°†MEG IQhô°V ™e πbC’G

 5047 ¬∏jƒ– 011225065 ∞JÉg ≈∏Y

 π«cƒJ

 ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG / É«YÉHQ º°S’G) .................................................. / ºgÉ°ùŸG ÉfCG

 (…QÉéàdG É¡∏é°S ‘

 `g14    /     /   ïjQÉJh (....................) ºbQh (...................) ÖLƒÃ , √ÉfOCG ™bƒŸG

 º¡°S (...............) Oó©d ∂dÉŸGh ........................................ ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh

 (É«YÉHQ º°S’G) ........................................................................... / ºgÉ°ùŸG â∏ch ób

 ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh) (.............................) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG

 (á©HGôdG) ájOÉ©dG Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d (É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH

 Ω2015/09/09 ≥aGƒŸG `g1436/11/25 Ωƒj Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d

 ájQhô°†dGh  áHƒ∏£ŸG  äGóæà°ùŸG  πc  ≈∏Y  ™«bƒàdGh  »æY  áHÉ«f  á«©ª÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  OƒæH  ≈∏Y  âjƒ°üàdGh

 .á«©ª÷G äGAGôLE’ áeRÓdGh

 . ôNBG óYƒe ¤EG á«©ª÷G π«LCÉJ ádÉM ‘ π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc

 / ≥jó°üàdG                        / ™«bƒàdG                               /      /       ‘ QôM

  `g1434/7/17  ïjQÉJ  4030248186   ºbQ …QÉŒ πé°S IóL ájQÉ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

:ºgh IóL áæjóÃ

ó«Y øH …ô≤dG óª »∏Y-1

 ó«Y øH …ô≤dG óª ¿Éª«∏°S -2

ó«Y øH …ô≤dG óª øªMôdGóÑY -3

 πeÉc øY (ó«Y øH …ô≤dG óª øªMôdGóÑY) h (ó«Y øH …ô≤dG óª ¿Éª«∏°S) AÉcô°ûdG ∫RÉæJ øY º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

.ó«Y øH …ô≤dG óª »∏Y /∂jô°ûdG ¤EG º¡°ü°üM

 ,äÉeGõàdG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÖLƒàj Ée πeÉc øY k’ƒÄ°ùe ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤jh ,¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe º¡bƒ≤M áaÉc Gƒª∏à°SG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤j Ée

 á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fCÉH ±GôWC’G áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É k≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG

 ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É k≤ÑWh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM ácô°ûdG ≈∏Y

 ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg .ó«Y øH …ô≤dG óª »∏Y /ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL

.ájOôa á°ù°SDƒe

AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH IóL ájQÉ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb

Ω2015/05/5 ≥aGƒŸG `g1436/07/16 ïjQÉàH

-: º¡FÉª°SCG á«JB’G ±GôWCÓd ≥Ñ°S ó≤d

(∫hCG ∂jô°T)                                                   ÂÉZÉH ⁄É°S óª ó«©°S / ó«°ùdG -1          

 (ÊÉK ∂jô°T)                                              ¬jG.»H.¢SG …QGÈc ácô°T / IOÉ°ùdG -2          

 á∏«°†a ΩÉeCG É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸG IOhóëŸG äÉî°†ª∏d ájOƒ©°ùdG …QGÈch ÂÉZÉH óª ó«©°S ™æ°üe ácô°T ¢ù«°SCÉJ

 É¡∏é°Sh  `g1421/2/17  ïjQÉJh  `g1421  ΩÉ©d  (10)  Oó©H  (´/ñ/2)  ó∏L  øe  (10)  áØ«ë°U  ‘  IóL  ∫óY  ÖJÉc

. `g1421/6/6 ïjQÉàH IóL øe QOÉ°üdG 4030131266 ºbQ …QÉéàdG

 πeÉc øY ¬jG.»H.¢SG …QGÈc ácô°T / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJEG ≈∏Y AÉæH ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ÖZQ å«Mh

 ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ , ÂÉZÉH ⁄É°S óª ó«©°S / ∂jô°ûdG ¤EG ácô°ûdG ‘ É¡à°üM

 ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SEG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤j Éªc äÉeGõàdEG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÖLƒàj Ée πc øY k’ƒÄ°ùe ¬d ∫RÉæàŸG

 …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG  RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe

 Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fCÉH ±GôWC’G áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY

 É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfEG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Gòg

 ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg ÂÉZÉH ⁄É°S óª ó«©°S / ó«°ùdG ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG

. ∂dòH ΩRÓdG AGôLE’G AÉ¡fE’ QÉªãà°SEÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG á©LGôeh

 äÉ¡÷G ¤EG É¡Áó≤àd iôNC’G ï°ùædGh É¡ÑLƒÃ πª©∏d áî°ùf ±ôW πc º∏à°SEG ï°ùf á°ùªN (5) øe QGô≤dG Gòg QôM : kÉ©HGQ

 áeÉ°SCG / »eÉëŸGh »Hô◊G ≥«àY óª / »eÉëŸG Öàµe AÉcô°ûdG ¢Vƒa óbh , á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SE’ á°üàîŸG

. ¿CÉ°ûdG Gò¡H ¢üàîj Éª«a º¡æY áHÉ«f ™«bƒàdGh äGAGôLE’G √òg ΩÉ“EG ‘ »Hô◊G óª

,,, ≥«aƒàdG ˆÉHh

¬jG.»H.¢SG …QGÈc ácô°T / IOÉ°ùdG-2                                       ÂÉZÉH ⁄É°S óª ó«©°S / ó«°ùdG-1               

/ ™«bƒàdG                                                                                    / ™«bƒàdG                    

 ó≤Y iòdG óàª«d Rô°ûàcGÎ°SGôØfG ¢ùµ∏Ñª«°S ácô°ûd AGQóŸG ¢ù∏› ´ÉªàLG ≈a Qó°U iòdG QGô≤∏d π°U’G ≥ÑW ábó°üe IQƒ°U

 ≈∏fGQÉ°S ÒÑ°ù«cÉ°T 27 ¢ShhÉg ¢ùµ∏Ñª«°S– πé°ùŸG Égô≤Ã AÉ°ùe 12^30 ≈a Ω2015 ΩÉ©dG  ¢ù£°ùZG øe 12 AÉKÓãdG Ωƒj ≈a

700017 -Éàµ∏c

 .óæ¡dG–  ∫É¨æÑdG ÜôZ Éàµ∏c  0004969   ≈°S ∫G ≈H1924  ≈H ƒ«∏HO 45209  ∫G ) - ácô°ûdG AGQóe ¢ù∏› Ωƒ≤j ¿ÉH Qô≤J ób

 `g1431/04/27 ïjQÉàH QOÉ°üdG 4030199771 ºbQ iQÉŒ πé°S-óàª«d Rô°ûàcGÎ°SGôØfG ¢ùµ∏Ñª«°S ´ôa IQÉ°ùN  ¢VGô©à°SÉH

 áµ∏ªŸG ´ôa ∫Ée ¢SGQ øe 75  % äRhÉŒ ≈àdGh Ω2015/03/31  Ωƒ«dG  ≈a á«¡àædG  á«dÉŸG áæ°ù∏d  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH

 ¢ù∏› ¿Éa  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ª∏d äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe (180) ºbQ IOÉª∏d ’ÉãàeGh. ¢S.Q 500000 ƒgh  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH óàª«d Rô°ûàcGÎ°SGôØfG ¢ùµ∏Ñª«°S ´ôØd ájQÉéàdG á£°ûf’G á∏°UGƒe ´ÉªL’ÉH Qôb ób ácô°ûdG AGQóe

 áµ∏ªŸG ≈a óàª«d Rô°ûàcGÎ°SGôØfG ¢ùµ∏Ñª«°S ´ôØH â≤◊ ≈àdG IQÉ°ùÿG ∑QGóàd á«dÉŸG IóYÉ°ùŸG É¡«a ÉÃ äGóYÉ°ùŸG áaÉc Ëó≤Jh

.Ω2015Ω30/31 Ωƒ«dG ≈a á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 QGô≤dG  Ëó≤àd  É«YÉªL ¿É°üNôjh ¿É°VƒØj  Gò¡H   ÉJhO  ¢SG/  ó«°ùdGh   GQófÉe  ƒ«LGQ/ ó«°ùdG  øjôjóŸG  ¿ÉH  É°†jGQô≤J  óbh

. á«æ©ŸG äÉ¡÷G ¤G É«ª°SQ ¥ó°üŸG

óàª«d Rô°ûàcGÎ°SGôØfG ¢ùµ∏Ñª«°S/ øY                                               π°U’G ≥ÑW ábó°üe IQƒ°U        

ÉJhO ¢SG                                                     (»ª°SôdG ácô°ûdG  ºàN )       

ôjóŸG                                                                                                      

 ájOƒ©°ùdG …QGÈch ÂÉZÉH óªfi ó«©°S ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
á«æWh á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒ–h ∂jô°T êhôîH IOhóëŸG äÉî°†ª∏d

 ¢VQCG ácô°T ™æ°üe ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG á«Ñ°ûÿG äÉéàæª∏d IóëàŸG ΩÓMC’G

 - : º¡FÉª°SG á«JB’G AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/08/02 ≥aGƒŸG `g1436/10/17 Ωƒj ‘ ¬fCG

 ¿GôgR »æ¨dG óÑY º©æŸG óÑY ¿ƒeCÉe – 1

 ¿GôgR »æ¨dG óÑY º©æŸG óÑY óª – 2

 áeÉ©dG áÄ«¡dG ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥KƒŸG IOhóëŸG á«Ñ°ûÿG äÉéàæª∏d IóëàŸG  ΩÓM’G ¢VQG á«Ø°üJ  GhQôb å«M

 á∏é°ùŸGh IóL áæjóÃ `g1428 ïjQÉJh ¢U /8/1 ºbQ ó∏› 132 ºbQ OóY 131 ºbQ áØ«ë°üdÉH IóL á¶aÉëÃ QÉªãà°SÓd

 1113002455 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh `g1428/04/13 ïjQÉJh 4030168991 ºbQ πé°ùdÉH

 : »∏j ÉŸ É≤ah `g1428/02/08 ïjQÉJh

 . QGô≤dG øe CGõéàj ’ kGAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j : k’hG

 . ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ kÉ≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM : kÉ«fÉK

 ácô°û∏d áeÉY kÉ«Ø°üe (1032845107  ) ºbQ ájƒg ( á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ) …OGOôdG ó«Y ≥JÉY Ú°ùM / ó«°ùdG Ú«©J : ÉãdÉK

 .≥«aƒàdG ‹h ˆGh ™«bƒàdG iôL á«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh

IOóéàŸG ábÉ£dG áª¶fC’ ≈dhC’G iDhQ ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 óàª«d Rô°ûàcGÎ°SGôØfG ¢ùµ∏Ñª°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H (IOhóëŸG á«àëàdG á«æÑdG)

(IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP)

 IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP IOóéàŸG ábÉ£dG áª¶f’ ¤hC’G iDhQ ácô°T »Ø°üe ø∏©j äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH

 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ≈∏Y º¡àbOÉ°üeh ,  `g1436/03/27  ïjQÉàH ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ´ÉªàLG ó©H ∂dPh . É¡à«Ø°üJ AÉ¡àfG

. »Ø°üŸG ôjô≤Jh á«Ø°üà∏d

 äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ∂dPh. Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjO áaÉc OGó°S ” ób ¬fÉH »Ø°üŸG Qô≤jh

. `g1432/02/05 ïjQÉàH 4030207959 ºbQ ácô°ûdÉH ¢UÉÿG …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûd á«eÉ¶ædG

 ácô°ûdG »Ø°üe

»©aÉ«dG »∏Y óª ˆGóÑY : º°SE’G

: ™`«bƒàdG

≥jó°üàdG ”

 ........ ™«bƒJh ºàN

GÎ«e ΩÉJhÉZ

ájQÉJôµ°ùdG á«Ä¡dG ƒ°†Y

∫É¨æÑH - ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG áaô¨dG

.1- Éàµ∏c OQh ¢SG ¿G 6

 ÊÉãdG ±ô£dG                                                    ∫hC’G ±ô£dG

 : º°S’G                                                             : º°S’G

 : ™«bƒàdG                                                          : ™«bƒàdG

 : ïjQÉàdG                                                           : ïjQÉàdG

ó«Y øH …ô≤dG óª »∏Y-1

ó«Y øH …ô≤dG óª ¿Éª«∏°S-2

 ó«Y øH …ô≤dG óª øªMôdGóÑY-3
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ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG Gõ«JQƒa’ ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
:º¡FÉª°SCG á«JB’G AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω 2015/2/9 ≥aGƒŸG ÚæK’G Ωƒj ‘ ¬fEG

É«dÉ£jEG – .¬jG .»H .¢SG Gõ«JQƒa’-1

É°ùfôa – .¢SG .¬jG .¢SEG ô°ùdBG Gõ«JQƒa’-2

 44 ºbQ áØ«ë°üdÉH IóL ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥KƒŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG Gõ«JQƒa’ ácô°T á«Ø°üJ GhQôb å«M

 ïjQÉJh 4030223293 ºbQ πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh ,IóL áæjóÃ `g 1430/7/12 ïjQÉJh ¢T/2 ºbQ ó∏› 13 ºbQ OóY

:»∏j ÉŸ kÉ≤ah `g 1430/6/16 ïjQÉJh 1/616 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh `g 1433/3/26

.QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ G kAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j  : k’hCG

.¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd kÉ≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ kÉ≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM :kÉ«fÉK

 áaÉc  ¬ëæeh  ácô°û∏d  kÉeÉY  kÉ«Ø°üe  1025513399  ájƒ¡dG  ºbQ  ,±Gƒ°üdG  óª  ógÉ›  /QƒàcódG  Ú«©J  :kÉãdÉK

.á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG

.≥«aƒàdG ‹h ˆGh .. ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh 

 äGP  äÉjƒ∏◊Gh  ôcÉµ°ùdGh  ¬J’ƒcƒ°ûdG  áYÉæ°üd  ájQƒ°ùdG  ájOƒ©°ùdG  ™æ°üe  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  QGôb  ≈∏Y  kAÉæH  ¬fG

 áµe  áæjóÃ  ``g1430/08/19  ïjQÉJh  4031056970  ºbQ  â–  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸGh  IOhó  á«dhDƒ°ùe

 IQƒcòŸG  ácô°ûdG  á«Ø°üJh  πëH  »°VÉ≤dG  ,  Ω2015/05/05  ≥aGƒŸG  `g1436/07/16  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  áeôµŸG

.á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc »ëæeh É¡d kÉ«Ø°üe »æ««©Jh

- :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿G É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc ƒYOGh »æ««©J QGôb ô¡°TCG ¬«∏Yh

.äÉeóî∏d á«bGôdG »JÉeóN Öàµe – ¥ô°ûdG äƒ«H QGƒéH – ™jô°ùdG §ÿG ¥ô°T – QÉæŸG »M – IóL

.¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh

ácô°ûdG »Ø°üe

»KQÉ◊G óª øH á«£Y øH óLÉe :º°S’G

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , IQÉéà∏d Ohôe ácô°T AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/2/2 ≥aGƒŸG `g1436/2/12 : ïjQÉàH ¬fCG

 ‘  á«¡àæŸG  áæ°ùdG  øY  ácô°ûdG  ôFÉ°ùN  åëÑd  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g23/10/1433  ïjQÉJh  (1010348830)  ºbQ

 . É¡dÉe ¢SCGQ øe 50% øe ÌcCG áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG äRhÉŒ ób »àdGh `g1433/10/23

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 äGQÉ≤©∏d Ohôe ácô°T : º°S’G     QÉªãà°SÓd Ohôe ácô°T : º°S’G                      

 : ™«bƒàdG       : ™«bƒàdG                      

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ájQÉªãà°S’G ¿ƒH ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/08/09  ≥aGƒŸG `g1436/10/25 ïjQÉàH ¬fG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1433/12/01 ïjQÉJh 1010353560 ) ºbQ …QÉéàdG

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ( 180  ) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd

AÉcô°ûdG

á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ¿ƒH ácô°T : º°S’G                                 ÊÉ£ë≤dG Qƒ°üæe ˆG óÑY Qƒ°üæe : º°S’G               

 :™«bƒàdG                                                                                        : ™«bƒàdG               

 πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  ,  πeÉµàŸG  iƒàëŸG  ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ™ªàLG  Ω2015/5/3  ≥aGƒŸG  `g1433/8/14  :  ïjQÉàH  ¬fCG

 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1430/8/14 ïjQÉJh (1010337599) ºbQ …QÉéàdG

 . …Oƒ©°S ∫ÉjQ 657,799 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/5/3

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 : º°S’G        : º°S’G                                                   

 : ™«bƒàdG         : ™«bƒàdG                                                   

 áYÉæ°üd ájQƒ°ùdG ájOƒ©°ùdG ™æ°üe ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG
äÉjƒ∏◊Gh ôcÉµ°ùdGh ¬J’ƒcƒ°ûdG

ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IQÉéà∏d Ohôe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb

ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H ájQÉªãà°S’G ¿ƒH ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e , IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ¢ùÑ≤dG â«H ácô°T ‘ Ω2015/4/14 ïjQÉàH AÉcô°ûdG ™ªàLG

 : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1429/4/27 ïjQÉàH (1010249253) ºbQ

 1010002945 ºbQ Êóe πé°S , ¿ÉN QÉà Oƒ°ü≤e π«≤Y / ó«°ùdG `1

1026574556 ºbQ Êóe πé°S , ¿ÉªLôJ óªMCG ≥°TÉY øªMôdG ó«ÑY ≈æe / Ió«°ùdG `2

 : QGô≤dG

 ó«ÑY ≈æe / áµjô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY , ¿ÉN QÉà Oƒ°ü≤e π«≤Y / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 . ¿ÉªLôJ óªMCG ≥°TÉY øªMôdG

 ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d AÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ,

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh

 óªMCG  ≥°TÉY  øªMôdGó«ÑY  ≈æe  ƒg  óMGh  ∂jô°T  ¤EG  É¡dÉe  ¢SCGQ  ¢üM  ™«ªL  ∫É≤àfG  ÖÑ°ùH  á«°†≤æe  ácô°ûdG  íÑ°üJ

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH É¡d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg ¿ÉªLôJ

 á©LGôÃ ΩÉ«≤dÉH  1006227001  ºbQ  ábÉ£H  πeÉM á«°ùæ÷G …Oƒ©°S  ,  …Ò£ŸG  ¢TÉ°TQ  Iƒ∏°T  OƒªM ó«°ùdG  Ú«©J

 á°ù°SDƒe ¤EG ácô°ûdG πjƒ– ≥≤ëj ÉÃ á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ™«ªLh , ∫ó©dG ÖJÉc IôFGOh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

 ÉæY áHÉ«f ™«bƒàdÉH ≥◊G ¬dh AGôLE’G AÉ¡fE’ ≥jOÉ°üàdG AGôLEGh iô≤dG ΩCG IójôéH ô°ûædGh …QÉéàdG É¡∏é°S Ö£°Th

 . º∏°ùàdGh º«∏°ùàdGh

 AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 ¿ÉªLôJ óªMCG ≥°TÉY øªMôdG ó«ÑY ≈æe / Ió«°ùdG   ¿ÉN QÉà Oƒ°ü≤e π«≤Y / ó«°ùdG              

 : ™«bƒàdG      : ™«bƒàdG             

â«fGô÷Gh ΩÉNô∏d ∫Éà°ùjôc ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb

â«fGô÷Gh ΩÉNô∏d ∫Éà°ùjôc ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 ¢VÉjôdG áæjóÃ  `g1429/3/29 ïjQÉJh 1010247140 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)

 : ºgh ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/10/17 ≥aGƒŸG Ω2015/8/2 Ωƒj ‘ ¬fCG

 ËôµdGóÑY óª óª óªMCG / ó«°ùdG `1

 É£Y ¢SÉÑY ó«©°S ¢SÉÑY / ó«°ùdG ´ÉªàL’G ‘ É¡∏ãÁh â«fGô÷Gh ΩÉNô∏d ¢SÉÑ©dG ácô°T / IOÉ°ùdG `2

 : »∏j Ée GhQôbh

 ÜÉÑdG ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ É≤ahh , ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh ÉjQÉ«àNG É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM : ’hCG

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G

 á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T â«fGô÷Gh ΩÉNô∏d ∫Éà°ùjôc ácô°ûd É«Ø°üe , ËôµdGóÑY óª óª óªMCG / ó«°ùdG Ú«©J : É«fÉK

 . á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh IOhó

 AÉcô°ûdG ™«bƒJ

 : ™«bƒàdG                                           ËôµdGóÑY óª óª óªMCG / ∂jô°ûdG                                

 : ™«bƒàdG                        É£Y ¢SÉÑY ó«©°S ¢SÉÑY / ∂jô°ûdG                                

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP â«fGô÷Gh ΩÉNô∏d ∫Éà°ùjôc ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y AÉæH ¬fCG

 ≥aGƒŸG  `g1436/10/17  ïjQÉàH  QOÉ°üdG  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g1429/3/21  ïjQÉJh  1010247140  ºbQ  â–

 äÉ£∏°ùdGh  äÉ«MÓ°üdG  áaÉc  »ëæeh  É¡d  É«Ø°üe  »æ««©Jh  IQƒcòŸG  ácô°ûdG  á«Ø°üJh  πëH  »°VÉ≤dG  Ω2015/8/2

 . á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’

 : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿CG É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hCG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc ƒYOCGh »æ««©J QGôb ô¡°TCG ¬«∏Yh

 0540641710 ∫GƒL 0114383155 ∞JÉg Iƒ∏ØdG IQÉ°TEG ™fÉ°üŸG »M ájõjõ©dG Ëó≤dG êôÿG ≥jôW ¢VÉjôdG

 . ¬îjQÉJ øe ô¡°T øe ∫ÓN ∂dPh

 ácô°ûdG »Ø°üe

 ËôµdGóÑY óª óª óªMCG

 ¥OÉæØdG IQGO’ IóL ÜhQO ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
 á«æµ°ùdG äÉ©ªéŸGh

 ácô°T øe É¡∏jƒëàH ¢ùÑ≤dG â«H ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG

 QGôªà°SEÉ`H πeÉµàŸG iƒàëŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh

: º¡FÉª°SG »J’G AÉcô°ûdG ™ªàLG  `g 1436/09/22 :ïjQÉàH ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ ¬fG

                 í∏°üe ídÉ°U óª ø°ùM / ó«°ùdG /1

          í∏°üe ídÉ°U óª ó«éŸGóÑY / ó«°ùdG /2

     í∏°üe ídÉ°U óª øªMôdGóÑY / ó«°ùdG /3

 øªMôdGóÑY / iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥KƒŸG  á«æµ°ùdG äÉ©ªéŸGh ¥OÉæØdG IQGO’ IóL ÜhQO/ ácô°T á«Ø°üJ AÉcô°ûdG Qôb å«M

 ºbQ  πé°ùdÉH  á∏é°ùŸGh  IóL  áæjóÃ  `g1428  ïjQÉJh  2  ºbQ  ó∏›  6  ºbQ  OóY  6  ºbQ  áØ«ë°üdÉH  ∫ó©dG  ÖJÉc  ¿PDƒŸG

 ïjQÉJh  111202912649  ºbQ  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJ  ÖLƒÃh  `g1429/3/1  ïjQÉJh  4030177025

 : »∏j ÉŸ É≤ah `g1432/12/2

 QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ GAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j ( 1

. ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ É≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG √òg πM  (2

 `g1434/7/12 ïjQÉJh 38272 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG øe AÉ¨d’G QGôb ≈∏Y GAÉæH ácô°ûdG √òg πM  (3

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh ácô°û∏d ÉeÉY É«Ø°üe 2152767188 ájƒ¡dG ºbQ , í∏°üe ídÉ°U óª ó«éŸGóÑY/ ó«°ùdG Ú©f   (4

 ≥«aƒàdG ‹h ˆGh ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh

ådÉãdG ∂jô°ûdG                                       ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                   ∫hC’G ∂jô°ûdG                        

                    :º°S’G                                                 : º°S’G                                              : º°S’G                            

 :™«bƒàdG                                               :™«bƒàdG                                            :™«bƒàdG                            

 :ïjQÉàdG                                               :ïjQÉàdG                                           : ïjQÉàdG                            

∫hC’G ±ô£dG

 .¬jG .»H .¢SG Gõ«JQƒa’

....................... :É¡æY

Ω 2015/ 8/17 :ïjQÉàdG

ÊÉãdG ±ô£dG

 .¢SG .¬jG .¢SEG ô°ùdBG Gõ«JQƒa’

......................... :É¡æY

Ω 2015/ 8/17 :ïjQÉàdG
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 πÑ≤à°ùŸG ΩÉ¡°S ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
 Ω2015/08/07 ≥aGƒŸG `g1436/10/22 (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 ¢VÉjôdG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »gh πÑ≤à°ùŸG ΩÉ¡°S ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 , πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH , `g1433/08/18 ïjQÉJh (1010344164) ºbôH

 ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc

 AÉcô°ûdG ΩÉb óbh . á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y

 á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ Öë°ùH

 Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh . ácô°ûdG

 ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh , »eÉàN ÜÉ°ùMh , á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©j . á°UÉÿG º¡dGƒeCG øe ∂dPh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG

 AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

 : ™«bƒàdG                ÊÉ£ë≤dG ó©°S óª ∫ÓW `1                                      

 : ™«bƒàdG                ÊÉ£ë≤dG ó«©°S »∏Y ó«©°S `2                                      

 πé°ùdÉH  Ió«≤e  IOhó  á«dƒÄ°ùe  äGP  ácô°T  ,  á«°SÉŸG  ™£≤dG  äGhOC’  áeÉ°üª°üdG  ™æ°üe  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  Qôb

 ` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1418/08/02 ïjQÉJh 1010148149 ºbQ  …QÉéàdG

  ó«°TôdG ó«ÑY øH ˆGóÑY øH óLÉe `1

 ó«ÑY ¥GRôdGóÑY Ò°ù«J Òª°S `2

  óLÉe / ∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY , ó«ÑY ¥GRôdGóÑY Ò°ù«J Òª°S / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 . ó«°TôdG ó«ÑY øH ˆGóÑY øH

 , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh

 , ó«°TôdG ó«ÑY øH ˆGóÑY øH óLÉe ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH É¡d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg

 AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 ó«ÑY ¥GRôdGóÑY Ò°ù«J Òª°S : º°S’G   ó«°TôdG ó«ÑY øH ˆGóÑY øH óLÉe : º°S’G             

 : ™«bƒàdG       : ™«bƒàdG             

 (1010169763) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP á«Ñ£dG Iõ¡LC’G áYÉæ°üd á«Hô©dG ácô°ûdG á«Ø°üàH

 ïjQÉJ  (101031016076)  ºbQ  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJ  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g1422/07/09  ïjQÉJ

 . `g1431/10/23

: ºgh ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1435 ôØ°U 26 ≥aGƒŸG Ω2013/12/31 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ¬fCG

 …õæ©dG É« è«©H óª ó«°ùdG `1

 …õæ©dG É« è«©H IOƒY ó«°ùdG `2

 »°TGƒ£dG ∫OÉY ¿GƒØ°U ó«°ùdG `3

 ÜÉÑdG ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ É≤ahh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh ÉjQÉ«àNG É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM GhQôbh

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G

. á«Ø°üàdG RÉ‚E’ áeRÓdG äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh ácô°û∏d É«Ø°üe »°TGƒ£dG ¿GƒØ°U ó«°ùdG Ú«©J

 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤e  IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  ä’hÉ≤ŸGh  IQÉéà∏d  ºµJQÉªY  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  Qôb

 : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g12/01/1434 ïjQÉJh (1010355992)

 …ô°ûÑdG óª ˆGóÑY IQƒf . ÊÉ£ë≤dG óª ¿Éª«éY ¥QÉW

 ¥QÉW / ∂jô°ûdG ¤EG  É¡°ü°üM πeÉc øY ,  …ô°ûÑdG ˆGóÑY IQƒf / áµjô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y GAÉæH

 ÊÉ£ë≤dG óª ¿Éª«éY

 Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j

 íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG

 Gògh , ÊÉ£ë≤dG óª ¿Éª«éY ¥QÉW ƒgh óMGh ∂jô°T ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 …ô°ûÑdG ˆGóÑY IQƒf : º°S’G    ÊÉ£ë≤dG óª ¿Éª«éY ¥QÉW / º°S’G                   

 / ™«bƒàdG       / ™«bƒàdG                  

 ™£≤dG äGhOC’ áeÉ°üª°üdG ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH á«°SÉŸG

 áYÉæ°üd á«Hô©dG ácô°ûdG á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
 á«Ñ£dG Iõ¡LC’G

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ºµJQÉªY ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 `g1432/05/27 ïjQÉJh (1010308044) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸG QÉéMC’G ó«aQ ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 Oó©dÉH  (111)  ºbQ  áØ«ë°üdÉH  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRƒH  ∞∏µŸG  ∫ó©dG  ÖJÉc  á∏«°†a  iód  É¡°ù«°SCÉJ  ó≤Y  âÑãŸGh

 : ºg AÉcô°ûdGh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/05/26 ïjQÉJh `g1432 ΩÉ©d (320) ó∏éŸG øe (1905)

 (∫hCG ±ôW)    É≤°ùdG óª óªMCG óª / ó«°ùdG `1

 (ÊÉK ±ôW)    É≤°ùdG óª óªMCG ÖæjR / Ió«°ùdG `2

 ¤EG  ácô°ûdG  ‘  É¡à°üM  πeÉc  ™«ÑH  É≤°ùdG  óª  óªMCG  ÖæjR  Ió«°ùdG  ∂jô°ûdG  ∫RÉæJ  ≈∏Y  º¡æ«H  Éª«a  ¥ÉØJG  ≈∏Y  AÉæH

 óªMCG ÖæjR Ió«°ùdG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ É≤°ùdG óª óªMCG óª / ó«°ùdG ∂jô°ûdG

 á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe É¡bƒ≤M áaÉc âª∏à°SG ób É¡fCÉH É≤°ùdG óª

 Qhó°U ïjQÉJ ≈àM ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã

 ¤EG  É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh ,  QGô≤dG

 ≈∏Yh ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH …Î°ûŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg É≤°ùdG óª óªMCG óª / ó«°ùdG ƒgh óMGh ∂jô°T

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée

É≤°ùdG óª óªMCG óª / ó«°ùdG

É≤°ùdG óª óªMCG ÖæjR / Ió«°ùdG

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP) á«Ñ£dG Iõ¡LC’G áYÉæ°üd á«Hô©dG ácô°ûdG  ‘ AÉcô°ûdG  QGôb ≈∏Y AÉæH ¬fG

 IQƒcòŸG  ácô°ûdG  á«Ø°üJh  πëH  »°VÉ≤dG  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g1422/07/09  ïjQÉJ  (1010169763)  ºbQ  …QÉéàdG

 ƒYOCGh á«Ø°üàdÉH AÉcô°ûdG QGôb ô¡°ûf ¬«∏Yh á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc »ëæeh É«Ø°üe »æ««©Jh

 πHÉ≤e 18 êô `` ¢VÉjôdG : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿CG É¡d äÉeGõàdG á«∏Y hCG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc

. ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh 0506443266 ∫GƒL »°TGƒ£dG ¿GƒØ°U ó«°ùdG ¿Ébô◊G º«gGôHG á°TQh ôjó¨dG √õàæe

 ácô°ûdG »Ø°üe

 »°TGƒ£dG ¿GƒØ°U

 :™«bƒàdG                                                                                    

 1010206718 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IQÉéà∏d á«dhódG ÜÉàjEG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2014/12/31 ïjQÉàH ¬fCG

 »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1426/06/04 ïjQÉJh

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ

 á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J

,, ≥aƒŸG ˆGh

AÉcô°ûdG ™«bƒJ

  ∂jô°ûdG       ∂jô°ûdG                                                     

 á°†HÉ≤dG ¿GôgR ácô°T              ÊGôgõdG ˆG ΩôZ QóH                                         

 É¡∏jƒëàH QÉéMC’G ó«aQ ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe

 äÉeóî∏d ÒÿG äÉæaÉ°U ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
 á«còdG ∫ƒ∏◊Gh

 IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG »°S QG …CG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 Ω2015 ƒ«fƒj 29 ≥aGƒŸG `g1436 ¿É°†eQ 12  (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T)

 á∏é°ùŸGh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh IOhóëŸG á«còdG ∫ƒ∏◊Gh äÉeóî∏d ÒÿG äÉæaÉ°U ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1429/4/7 ïjQÉJh (1010286854) ºbôH IóL áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH

 hCG  ÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG  ∫ƒ°UCG  ácô°û∏d  óLƒj ’  ¬fCÉH AÉcô°ûdG  ô≤j Éªc ,  πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ

 hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG

 . á°üàîŸG äÉ¡÷G

 ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

 . ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

 . á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  É≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfÉH  QGôbEGh  »eÉàN  ÜÉ°ùMh  á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©jh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc ,äÉcô°ûdG

 : AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

 Ió«≤ŸG  ,  IOhóëŸG  ájOƒ©°ùdG  »°S  QG  …CG  ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ™ªàLG  Ω2015/4/9  ≥aGƒŸG   `g1436/6/20  ïjQÉàH  ¬fCG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/9/6 ïjQÉJh (1010314041) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ 50% äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 ¢Shó«Ñ«∏«a ¢ù«fhófCG : º°S’G               ¿hó©°ùdG ˆGóÑY øH øªMôdGóÑY øH π°ü«a : º°S’G            

 : ™«bƒàdG                  : ™«bƒàdG            

 á«Ñ£dG Iõ¡LC’G áYÉæ°üd á«Hô©dG ácô°ûdG á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 IQÉéà∏d á«dhódG ÜÉàjEG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ÊÉ£ë≤dG »∏Y øH ˆGóÑY øH óª `1

 ºéYO øH ÜÉgƒdGóÑY øH ó©°S âæH IÒæe `2

…õæ©dG É« è«©H óª

…õæ©dG É« è«©H IOƒY

»°TGƒ£dG ∫OÉY ¿GƒØ°U
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 IOhóëŸG AGhódG §N ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 `g1434/2/30 ïjQÉJh 1010360630 ºbQ …QÉŒ πé°S ájOƒ©°S ácô°T IOhóëŸG AGhódG §N ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 ` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ

 1012911002 ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S á©«HôdG óª ¿GRƒa ¿Éª«∏°S `1

 1048403271 ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S »°TGôÿG õjõ©dGóÑY ˆGóÑY øªMôdGóÑY `2

 1062741663 ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S …ôLÉ°ûdG º«gGôHG óª ˆGóÑY `3

 øY »°TGôÿG ˆGóÑY øªMôdGóÑY ∂jô°ûdGh á©«HôdG ¿GRƒa ¿Éª«∏°S / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a É≤ØJG ≈∏Y AÉæH

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ …ôLÉ°ûdG óª ˆGóÑY ∂jô°ûdG ¤EG º¡°ü°üM πeÉc

 øe º¡bƒ≤M áaÉc Gƒª∏à°SG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤j Éªc . äÉeGõàdG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÜÎj Ée πc øY ’ƒÄ°ùe ¬d

 ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc . ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG

 . QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fCÉH ±GôWC’G áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 ∂jô°T ¤EG  É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG  ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG  íÑ°üJ äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d  É≤ÑWh

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg …ôLÉ°ûdG º«gGôHG óª ˆGóÑY ƒg óMGh

 AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 …ôLÉ°ûdG óª ˆGóÑY : º°S’G    »°TGôÿG ˆGóÑY øªMôdGóÑY : º°S’G        á©«HôdG ¿GRƒa ¿Éª«∏°S : º°S’G

(IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)

:ó«¡ªàdG

 :ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG AÉcô°ûdG ¿CG å«M (CG)

 ÚfGƒb  ÖLƒÃ  áªFÉbh  ∫ƒ°UC’G  Ö°ùM  á°ù°SDƒe  ácô°T  »gh  ,óàª«d  Ωhóéæc  óàjÉfƒj  ¢ùµ«eÉæjGO  ∫GÔL  ácô°T    .1

 …CG ¿óæd ,âcGOÉ«a ¿QƒÑdƒg 21 ‘ πé°ùŸG É¡Ñàµe øFÉµdGh 01911653 ºbôdG ÖLƒÃ á∏é°ùeh õ∏jhh GÎ∏‚G

h ;(“∫hC’G ∂jô°ûdG”) GÎ∏‚G , …Gh …O 2 – ¬jG 1 »°S

 …QÉéàdG πé°ùdG ‘ á∏é°ùŸGh IOhó äGP ájOƒ©°S ácô°T »gh ,IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG ¿O’ øH áYƒª› ácô°T   .2

 ¤hC’G IóL ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh `g 1410/05/12 ïjQÉJh 4030068284  ºbôH IóL áæjóe

;(“ÊÉãdG ∂jô°ûdG”) `g1417/01/16 ‘ 72-71 áØ«ë°U 7/7 ó∏éŸG øe 923 ºbôH

  .(“AÉcô°ûdG” `H Ú©ªà› ó©H Éª«a Éª¡«dEG QÉ°ûjh)

 äGP  ácô°T  »gh  ,á«æ≤àdGh  äÉeƒ∏©ŸG  º¶æd  á«Hô©dG  ¢ùµ«eÉæjGO  ∫GÔL  ácô°T  ∫Éª°SCGQ  πeÉµd  ¿ƒµdÉŸG  AÉcô°ûdG  ºg

 âÑãŸGh √1434/06/14 ïjQÉJh (1010372049) ºbôH ¢VÉjôdG áæjóŸ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e ,IOhó á«dhDƒ°ùe

 29 ó∏éŸG øe 832 OóY 86 ºbQ áØ«ë°üdÉH ¢VÉjôdÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫ó©dG ÖJÉc á∏«°†a iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y

.(“ácô°ûdG”) `g1434 ΩÉ©d

 ôjô≤Jh Ω2013 Èª°ùjO 31 ¤EG Ω2013 πjôHCG 24 øe IÎØ∏d ácô°ûdÉH á°UÉÿG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y ´ÓWE’G ó©Hh  (Ü)

.ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %75 äRhÉŒ ób ácô°ûdG ôFÉ°ùN ¿CÉH ÚÑJ äÉHÉ°ù◊G »©LGôe

:äGQGô≤dG

:»∏j Ée ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a ¬«∏Yh

.QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ CGõL (Ü) h (CG) ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j   : k’hCG

 ácô°ûdG •É°ûf ‘ QGôªà°S’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMCG ÖLƒÃ kÓªY  :kÉ«fÉK

 áÑJÎŸG ¿ƒjódGh äÉeGõàd’G ójó°ùJh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd øeÉ°†àdÉH ΩRÓdG ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤àH AÉcô°ûdG ΩGõàdG ™e

.ˆG áÄ«°ûÃ á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«e ‘ ∂dP ôKCG ô¡¶j ±ƒ°Sh ,ácô°ûdG ≥JÉY ≈∏Y

 .óMGh QGôb óæà°ùe É¡©«bƒJ óæY ï°ùædG ™«ªL πµ°ûJ ¿CG ≈∏Y á≤HÉ£àe ï°ùf IóY ≈∏Y QGô≤dG Gòg ™«bƒJ Rƒéj :kÉãdÉK

 

,,,≥aƒŸG ˆGh

 ÚªgÉ°ùŸG IƒNE’G IƒYO ,ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ,¥QƒdG êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ô°ùj

 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ó≤©«°S …òdG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S 20 ¿ƒµ∏Á øjòdG

 Üôb ,IôªÿG »M ‘ ™bGƒdG  ácô°ûdG  ô≤e ‘ (Ω2015/10/11  ≥aGƒŸG) ``g1436/12/28  óMC’Éeƒj kAÉ°ùeá©HGôdG

:á«dÉàdG ∫ÉªYC’G ‘ ô¶æ∏d ,IóéH √É«ŸG á÷É©e á£

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (2) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `1

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (3) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `2

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (17) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `3

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (20) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `4

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (22) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `5

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (24) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `6

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (25) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `7

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (26) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG    `8

. ≥aôŸG ≥ah ójóL ¢üæH ‹É◊G ¢üædG ∫GóÑà°SÉH ∂dPh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (27) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG     `9

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (35) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG `10

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (37) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG `11

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (39) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG `12

. ≥aôŸG ≥ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (42) IOÉŸG ¢üf πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG  `13

. äÓjó©àdGh äÉaÉ°VE’G ™e ≥Øàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe á«ª°ùJh º«bôJh Ö«JôJ IOÉYG ≈∏Y âjƒ°üàdG `14

 AÉ°†YCG QÉ«àNG óYGƒbh ácô°ûdÉH á°UÉÿG áªcƒ◊G áëF’ äÓjó©J OÉªàYÉH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y âjƒ°üàdG   `15

.¿Éé∏dG πªY Üƒ∏°SCGh º¡àjƒ°†Y Ióe ójó–h äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷ AÉ°†YCGh á©LGôŸG áæ÷

 ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ‘ ájƒ°†©dG äGAGôLEGh ÒjÉ©eh äÉ°SÉ«°S OÉªàYÉH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y âjƒ°üàdG  `16

.πjó©àdG ó©H

 ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ¿ƒµj ´ÉªàL’G Gòg ¿EÉa ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (33) IOÉŸG ΩÉµMCÉH kÓªYh

 kÉª¡°S  (20)  øjô°ûY  ∂∏Á  ºgÉ°ùe  πµd  ¬fCG  ¤EG  ÚªgÉ°ùŸG  IOÉ°ùdG  ájÉæY  ¬Lƒfh.πbC’G  ≈∏Y  ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  ∞°üf

 Qƒ°†◊G ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ≥M ácô°ûdG º¡°SCG øe πbC’G ≈∏Y

 π«cƒJ Qƒ°†◊G ¬«∏Y Qò©àj …òdG ºgÉ°ùŸG øe ≈Lôjh ,º¡°SCÓd ¬à«µ∏e âÑãj Éeh á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H ÜÉë£°UG

 ‹G  π«cƒàdG ∫É°SQEGh ,ácô°ûdG »ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ´ÉªàL’G Gòg Qƒ°†M ‘ ≥◊G ¬d ôNCG kÉªgÉ°ùe

 ≈∏Y ,πª©dG á¡L hCG ,ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG hCG ,ájQÉéàdG ±ô¨dG ióMEG øe πcƒŸG ™«bƒJ áë°U ≈∏Y kÉbó°üe ácô°ûdG ô≤e

 ácô°T :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ¢ùcÉØdG ≥jôW øY hCG ó«dÉH á«©ª÷G ´ÉªàLG óYƒe øe ΩÉjCG áKÓK πÑb ácô°ûdG ô≤e π°üj ¿CG

 ∫ÓN ∂dPh ,(0126389111)¢ùcÉa(21438) IóL (32913) :Ü.¢U –  ¥QƒdG  êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG

. kAÉ°ùe ∞°üædGh á°ùeÉÿG ≈àMh kÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªÿG ¤EG óMC’G øe ácô°û∏d »ª°SôdG ΩGhódG äÉYÉ°S

π«cƒJ êPƒ‰

 `g14  /  / ïjQÉJh ( )  ºbQ ( )  …QÉŒ πé°S/Êóe πé°S ÖLƒªÑgÉfOCG  ™bƒŸG ------------- / ºgÉ°ùŸG  ÉfCG

 â∏ch ób º¡°S (...... ) Oó©d ∂dÉŸGh (ƒµÑe) ¥QƒdG êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG »àØ°üHh

 »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh)......... ºbQ ÊóŸG πé°ùdG .................../ºgÉ°ùŸG ( »YÉHQ º°S’G)

 Ò¨dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d (É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG

 ≈∏Y âjƒ°üàdGh Ω2015/10/11 ≥aGƒŸG `g1436/12/28óMC’G Ωƒj Égó≤Y Qô≤ŸGh ácô°û∏d (∫hC’G ´ÉªàL’G) ájOÉY

.´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL

....................... : áØ°üdG                ...................... : ™«bƒàdG         ....................... : º°S’G

 á«Hô©dG ¢ùµ«eÉæjGO ∫GÔL ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H á«æ≤àdGh äÉeƒ∏©ŸG º¶æd

 ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(∫hC’G ´ÉªàL’G) ¥QƒdG êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG

 §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ∫hC’G ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG Ωƒ«æŸCÓd

 §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ” Ω2015/08/19 ≥aGƒŸG `g1436/11/04 ïjQÉàH ¬fEG

 : á«dÉàdG äGQGô≤dG á«©ª÷G äòîJGh (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T) á°†HÉ≤dG …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d

 . á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG øY ácô°ûdG »Ø°üe ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG `1

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°T ≈∏Y á≤aGƒŸG `2

 Ió«≤ŸG IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d ô°ü≤dG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/04/13  ≥aGƒŸG `g1436 /06/24 ïjQÉàH ¬fG

 øY  ácô°ûdG  ôFÉ°ùN  åëÑd  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g1405/08/28  ïjQÉJh  (  1010059385  )  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH

 kÉ≤ÑWh , ∫ÉjQ (321^895) â¨∏H å«M ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %53^6 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG

 ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’

. á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh , ôFÉ°ùÿG

,,,, ≥aƒŸG ˆGh

AÉcô°ûdG

»∏gÉÑdG º«gGôHEG óªM QÉ°ûH / º°S’G                               »∏gÉÑdG π≤Y º«gGôHEG óªM/ º°S’G                        

                                                          / ™«bƒàdG                                                                       / ™«bƒàdG                        

(IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T)

: AÉcô°ûdG IOÉ°ùdG Qôb kGô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¬fCG

»ZÉf ∞°Sƒj ô°SÉj /ó«°ùdG : k’hCG

‘Ò°U óª áeÉ°SG /ó«°ùdG : kÉ«fÉK

 ∂dPh , ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf øY ójõJ »àdGh ∫ÉjQ 2^060^012 á¨dÉÑdGh ácô°û∏d áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG ‘ ô¶æ∏d ∂dPh

.Ω2014 Èª°ùjO 31 ‘ ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG IOƒ°ùe ¬Jô¡XCG Ée Ö°ùM

 á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e πª©dG ‘ ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ÑWh

 ‘ ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKCG  ô¡¶j ±ƒ°Sh ,  É¡bÉ≤ëà°SG ∫ÉM ádhGóàŸG É¡JÉHƒ∏£e OGó°S ∂dòch ,  áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG

.á«dÉàdG á«dÉŸG áæ°ùdG

 ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                          ∫hC’G ∂jô°ûdG                                               

‘Ò°U óª ¬eÉ°SG                                     »ZÉf ∞°Sƒj ô°SÉj                                           

 §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 á°†HÉ≤dG …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d

 áª°UÉ©dG ¿Gó«e ∞°Uƒà°ùe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H »Ñ£dG

 , »Ñ£dG áª°UÉ©dG ¿Gó«e ∞°Uƒà°ùe ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/07/27 ≥aGƒŸG `g1436/10/11 ïjQÉàH ¬fEG

 øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1425/04/27 ïjQÉàH (1010198955) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 ∞dCG  ¿ƒfÉªKh á«fÉªKh áFÉeh ¿ƒ«∏e á°ùªN §≤a (5,188,509) äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31  ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG

 . ÒZ ’ ∫ÉjQ á©°ùJh áFÉª°ùªNh

 á«£¨àd ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J

AÉcô°ûdG

 Ö«°†©dG ˆGóÑY ˆG QÉL : º°S’G    ìÉÑ°†dG õjõ©dGóÑY óª á∏«g: º°S’G                   

 : ™«bƒàdG       : ™«bƒàdG                   

 IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d ô°ü≤dG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

óàª«d Ωhóéæc óàjÉfƒj ¢ùµ«eÉæjGO ∫GÔL ácô°T

 :áØ°üdG

:™«bƒàdG

IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG ¿O’ øH áYƒª› ácô°T

 :áØ°üdG

:™«bƒàdG
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 ájQƒ°ùdG ájOƒ©°ùdG ™æ°üe ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG äÉjƒ∏◊Gh ôcÉµ°ùdGh áJ’ƒcƒ°ûdG áYÉæ°üd

Ω 2015/5/5 :≥aGƒŸG   `g 1436/7/16 :ïjQÉàH AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ¬fG

:ºgh ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ´ÉªàLG ”

á«°ùæ÷G …Oƒ©°S    …hó°ûdG ≈∏Y ¬°VƒY º«gGôHEG / ó«°ùdG /1

á«°ùæ÷G …Qƒ°S        √ó¡°T óªMG óª / ó«°ùdG /2

 IOhóëŸG  äÉjƒ∏◊Gh  ôcÉµ°ùdGh  áJ’ƒcƒ°ûdG  áYÉæ°üd  ájQƒ°ùdG  ájOƒ©°ùdG  ™æ°üe  ácô°T  á«Ø°üJ  AÉcô°ûdG  Qôb  å«M

 áØ«ë°üdÉH πé°ùŸG ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ÖLƒÃh `g 1430/08/19 :ïjQÉJh 4031056970 :ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh

 AÉcô°ûdG πjó©J QGôbh áeôµŸG áµÃ ∫ó©dG ÖJÉc …ód `g 1430/8/4 ïjQÉJh (14-127) ºbQ §Ñ°†dG øe (55-52) ºbQ

:»∏j ÉŸ É≤ah IóéH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫ó©dG ÖJÉc …ód ``g1436/2/11 ïjQÉJh (36222255) OóY §Ñ°†dÉH

 óbh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµMC’ OQh ÉŸ É≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM     : k’hCG

. IQÉéàdG IQGRh ΩÉ¶f Ö°ùM É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG AÉ¨dEÉH AÉcô°ûdG ≥ØJG

.…ôNCG äÓjó©J …CG óLƒj ’ : kÉ«fÉK

 áaÉc  ¬ëæeh  ácô°û∏d  ÉeÉY  É«Ø°üe  1048893380  ºbQ  ájƒg  »KQÉ◊G  óª  á«£Y  óLÉe  /  ó«°ùdG  Ú«©J  : kÉãdÉK

.á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG

,,, ≥aƒŸG ˆGh

ÊÉãdG ∂jô°ûdG                 ∫hC’G ∂jô°ûdG                                                

√ó¡°T óªMG óª            …hó°ûdG ≈∏Y ¬°VƒY º«gGôHEG                                   

 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG â°ùjG ∫ó«e ¿ÉªcÉH ácô°T ™æ°üÃ AÉcô°ûdG ™ªàLG 2015 / 01 / 25 ïjQÉàH ¬fEG

 Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd IóL áæjóÃ `g1431/12/25 ïjQÉJh 4030206560

 ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdGQôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ k É≤ÑWh …Oƒ©°S ∫ÉjQ  3,256,892 äRhÉŒ ób »àdG

 .á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ¤ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG

 ,,,,≥«aƒàdG ‹h ˆGh

 iQÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG á«Ñ£dG ôHÓd á«dhódG ájQƒµdG ácô°ûdÉH AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/11/16 ïjQÉàH ¬fG

 Ω2014/12/31 ≈a á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd IóL áæjóÃ `g1424/02/11 èjQÉàH 4030142418 ºbQ

 ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµM’ É≤ÑWh ∫ÉŸG ¢SCGQ äRhÉŒ ≈àdG

 á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ≈a ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ¤ÉŸG ºYódG Ëó≤J

,,,,,,,,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉcô°ûdG

 IOhóëŸG â°ùjG ∫ó«e ¿ÉªcÉH ácô°T ™æ°üe ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ôHÓd á«dhódG ájQƒµdG ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG á«Ñ£dG

(IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 Ω2014/4/5 ≥aGƒŸG `g1435/6/5 âÑ°ùdG Ωƒj ‘

: º¡FÉª°SCG á«JB’G ±GôWCÓd ≥Ñ°S ó≤d

(∫hCG ±ôW)                  á«°ùæ÷G …Qƒ°S       -                            ÖdÉW ¿É°†eQ óª ó«dh / ΩôµŸG `1

( ÊÉK ±ôW )               á«°ùæ÷G …Oƒ©°S  -      ∞jô°ûdG …Èæ°ûdG íLGQ ±ô°T ˆGóÑY /ΩôµŸG `2

 …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤e(á£∏à  IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T)  ä’hÉ≤ª∏d  ájQƒ°ùdG  ájOƒ©°ùdG  ácô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ

 ájQÉéàdG áaô¨dG) ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸG 1422/8/12 ïjQÉJh (4030140419) ºbQ â–  IóL áæjóÃ

 ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ , 1423/2/18 ïjQÉJ(´/¢T/4 ) ó∏› (206^205 ) áØ«ë°U (133) ºbQ Oó©dÉH (IóéH á«YÉæ°üdG

 ¿Éµjô°ûdG ÖZQ å«Mh   `g1429/7/1 ïjQÉJh (112030073896) ºbôH IóéH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG øe QOÉ°üdG

- : »∏j ÉŸ É≤ahh AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒÃh ácô°ûdG AÉ¨dGh á«Ø°üJ ‘ √ÓYG ¿GQƒcòŸG

. QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ GAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j  : k’hCG

. ácô°ûdG á«Ø°üJh πMh AÉ¨dG : kÉ«fÉK

 É¡Áó≤àd iôNC’G ï°ùædGh É¡ÑLƒÃ πª©∏d QGô≤dG øe áî°ùf ±ôW πc º∏à°SG ï°ùf  á©HQG(4) øe QGô≤dG Gòg QôM  : kÉãdÉK

 …Oƒ©°S  ó°TGôdG óª ºã«g/ ΩôµŸG AÉcô°ûdG ¢Vƒa óbh Gòg  á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ á°üàîŸG äÉ¡é∏d

. ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh äGAGôLE’G √òg ΩÉ“G ‘ IóL øe IQOÉ°U (1003425061) á«°ùæ÷G

: ÊÉK ±ô£dG                                                                       : ∫hCG ±ô£dG                                  

       ∞jô°ûdG …Èæ°ûdG íLGQ ±ô°T ˆGóÑY :º°S’G                           ÖdÉW ¿É°†eQ óª ó«dh : º°SC’G                 

                                                                            : ™«bƒàdG                                                                   : ™«bƒàdG                 

 1010297441 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ø°ûjQƒHQƒc »J ófG »°S „ƒ°ùeÉ°S ácô°T øëf ó«Øf

 åëÑd ø°ûjQƒHQƒc »J ófG »°S „ƒ°ùeÉ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436 ÖLQ / Ω2015 πjôHG øe ïjQÉàH ¬fG

.∫ÉŸG ¢SGQ äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d á«dÉŸG ôFÉ°ùÿG

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SÉH QGô≤dG ≈∏Y ´ÉªL’G ” ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ 180 IOÉª∏d ΩÉµM’G ≈∏Y GAÉÑfh

.ˆG áÄ«°ûÃ áeOÉ≤dG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG èFÉàædG ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ≈£îàd

 ¢ü«NôJ ≈∏Y á∏°UÉ◊G h ,  IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ,  ájOƒ©°ùdG  ájhGR ácô°ûd  ¿ƒµdÉŸG  QGôb ≈∏Y GAÉæH  ¬fCG

 (1010346622) ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH ó«≤ŸGh , `g1433/01/22 ïjQÉJ (1020320910880) ºbQ …QÉªãà°SG

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc Éæëæeh É¡d / ÚØ°üe Éææ««©Jh IQƒcòŸG ácô°ûdG á«Ø°üJh πëH »°VÉ≤dGh , 1433/09/16 ïjQÉJh

.á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚’ äÉ£∏°ùdGh

 ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿CG É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hCG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc ƒYóf h ,Éææ«©J QGôb ô¡°ûf ¬«∏Yh

 ∂dPh  0503892307 : ∫GƒL 0138820570 : ∞JÉg ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG 31952ÈÿG 3140 Ü.¢U : ‹ÉàdG

.¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

 ájQƒ°ùdG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d

 IQƒ£ŸG äGhÌdG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
á«YÉæ°üdG á«æ≤à∏d

 ¿ƒØdÉ`ëàŸG ácô`°T  á`«Ø°üàH AÉcô`°ûdG QGô`b
IOhóëŸG IóëàŸG

Ω2015/1/1 ≥aGƒŸG `g1436/3/10 ïjQÉàdG

 á∏é°ùeh  IOhó  á«dƒÄ°ùe  äGP  ácô°T  »gh  IOhóëŸG  á«YÉæ°üdG  á«æ≤à∏d  IQƒ£ŸG  äGhÌdG  ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ô≤j

 º≤J ’h •É°ûf …CG É¡d ¢ù«d ácô°ûdG ¿CÉH 1431/1/4 ïjQÉJ 4030195499 ºbôdG â– √óL áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH

 ÖJÎj ⁄h ±QÉ°üŸGh ∑ƒæÑdG ‘ äÉYGójEG hCG äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ,kÉ«dÉM πªY …CÉH

 hCG  ÖFGô°V hCG  IÉcR …CG  É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG  á∏LBG  hCG  kÉ«dÉM äÉeGõàdG  hCG  ¿ƒjO É¡«∏Y

 ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ

 AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh ..  ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj Gò¡Hh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘

 á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh .. á°UÉÿG º¡dGƒeCG øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée

 πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊ kÉ≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh »eÉàN ÜÉ°ùMh

  .. ácô°û∏d …QÉéàdG

 AÉcô°ûdG

ôYÉ°ûdG ø°ùM »∏Y ∫ÓW

 á«ªæà∏d IQƒ£ŸG QÉ¡fG ácô°T                                  áYÉæ°üdGh øjó©à∏d ¿OÉ©ŸG iôK ácô°T                       

 IóL áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùeh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh IóëàŸG ¿ƒØdÉëàŸG ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1435/9/18 ïjQÉJh (4030274101) ºbôdG â–

 hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY

.á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe

 AÉcô°ûdG ¿ƒµj Gò¡Hh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

.ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

.á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  kÉ≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfEÉH  QGôbEGh  ,»eÉàN  ÜÉ°ùMh  ,á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©j

 .ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG

AÉcô°ûdG ™«bƒJ

™«bƒàdG                                                                         AÉcô°ûdG                                            

ÜÉ£MÉH ó«©°S øH ôªY øH ó«©°S

ÜÉ£MÉH ó«©°S øH ôªY øH óªMCG

ÜÉ£MÉH »∏Y øH ˆGóÑY øH π°ü«a

ÜÉ£MÉH óªMCG øH ó«©°S øH óªMCG

ÜÉ£MÉH ÜÉ£M øH ó«ÑY øH óª

ÜÉ£MÉH ÜÉ£M øH ó«©°S øH óª

ÜÉ£MÉH ôªY øH »∏Y øH AÓY

ÜÉ£MÉH »∏Y øH óª øH ôªY

 ø°ûjQƒHQƒc »J ófG »°S „ƒ°ùeÉ°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ájOƒ©°ùdG ájhGR ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿ÉªcÉH ácô°T :∫hC’G ∂jô°ûdG

…OQGƒÑdG ¬©ªL ó«©°S »∏Y :ÊÉãdG ∂jô°ûdG

∫ƒÄ°ùŸG ôjóŸG

( ‹ ƒc „ƒj )

ácô°ûdG ΩÉY ôjóe

  . ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ø°ûjQƒHQƒc »J ófG »°S „ƒ°ùeÉ°S ácô°T

:™«bƒàdG                »eÉgÈdG óªMG π«YÉª°SG ÜÉ¡jG

:™«bƒàdG                       ÈL º«gGôHG óª º«gGôHG

:™«bƒàdG              ÈL ‹ƒàe º«gGôHG óª Oƒª

ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

ÈL º«gGôHG óª º«gGôHG .O

:ácô°ûdG ÚØ°üe

¥RôdG óªMG øH óª øH ±QÉY : º°S’G-1

.................................... : ™«bƒàdG

â«îÑdG º°SÉL øH ¬Ø«∏N øH Ú°ùM : º°S’G-2

.................................... : ™«bƒàdG
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 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1000236602) ºbQ Êóe πé°S( »©«Ñ°ùdG »ë∏«ØŸG ôØ©L ÜGƒK ôØ©L) `d

 ôØ©L ÜGƒK ¿Éª∏°S) πjó©àdG  ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿Éª∏°S) ¤EG  (ôØ©L) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»©«Ñ°ùdG »ë∏«ØŸG

 ¿Gƒ∏Y) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (¿Gƒ∏Y) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (»Hô◊G óªMCG ∫BG ˆG ∞«X ˆGóÑY

 ó©H  íÑ°ü«d  (1097434888)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH   (óMGƒdGóÑY)  ¤EG

 ∂dòH áWÉMÓdh (»Hô◊G óªMCG ∫BG ˆG ∞«X ˆGóÑY óMGƒdGóÑY) πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¿Gô‚ á≤£æÃ  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  `g1436/10/26 ‘ (361419297) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h

 ¤EG (™fÉe) øe(1066597582) ºbQ  Êóe πé°S (π«≤Y ∫BG ⁄É°S …OÉg ™fÉe)  `d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ø°ù◊G)

 QÉYP)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCG  á«cÉæ◊G  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πjó©J  ÉÑdÉW  (1102381322)  Êóe  πé°S  (…ôHÉ÷G  QÉYP  ¿Éë«a

 ±Gƒf) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (±Gƒf) ¤EG (QÉYP) øe ∫hC’G º°S’G

 á«fóŸG ∫GƒM’G IQGO’ Ωó≤àdG  á°VQÉ©e ¬jód øªa(…ôHÉ÷G QÉYP ¿Éë«a

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬«cÉæ◊G á¶aÉëÃ

 ¤É©e º«ª©J ≈∏Y AÉæH ¬fG ¢SôdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 `g1436/3/28 ‘ 31994 ºbQ á«fóŸG ∫GƒMÓd á«∏NGódG IQGRh π«ch

 QGô≤dG  ´hô°ûÃ  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG  (4)  Iô≤ØdÉH  πª©dG  OÉªàYG  øª°†àŸG

 º°S’G  πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  â“ ó≤a  ∫hC’G  º°S’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  óMƒŸG

 (…ó©°S) ¤EG (ió©°S) øe (‘ƒ©dG óæ°S øH Oƒ©°S øH ió©°S) `d ∫hC’G

 (‘ƒ©dG  óæ°S  øH  Oƒ©°S  øH  …ó©°S)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµj  å«ëH

 iôL ∂dòH ¬WÉMÓdh ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa

.√ô°ûf

 áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCG  ó¡ŸG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (361560319)ºbQ IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG

 »≤jÉŸG ¢ùfh ó«ÑY)  Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , `g1436/11/22 ïjQÉJh

 ∫hC’G  ¬ª°SG  Ò«¨J(1075019784)  ºbQ  Êóe  πé°S  (…Ò£ŸG

 ó©°S)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  ¬ª°SG  íÑ°ü«d  (ó©°S)  ¤EG  (ó«ÑY)  øe

 ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØM  ¢SÉ°SCG  ‘  ∂dPh  (…Ò£ŸG  »≤jÉŸG  ó«ÑY  ¢ùfh

 ∂dòH áWÉMÓdh, (√óL) πé°S `g1429/10/21 ïjQÉJh (301780)

.√ô°ûf iôL

 øe (40)  IOÉŸG  ≈∏Y AÉæH  áeôµŸG  áµÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¬°†«Y ¿Gó«°üY) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

 Ö∏£H(1077188397)  º``bQ  Êó```e  π``é°S  (»µdÉŸG  …óYÉ``°ùdG  Ú°ùM

 ÖJÉc iód ¬```≤«KƒJ º``Jh  (ó¡a) ¤EG (¿Gó«°üY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J

 áWÉMÓdh, `g1436/10/14 ïjQÉJh (363391110) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ¬fCÉH É¡HCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d (ó¡°T) ¤EG (√ƒ```¡°T) øe  (»ª°TÉg ó«©°S ¿ÉeG √ƒ¡°T)  `d ∫hC’G

 ÖLƒÃ  ∂dPh  (»ª°TÉg  ó«©°S  ¿ÉeG  ó¡°T)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1065460634) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ób ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe (»£jƒ◊G ÊÉª«ëØdG ¿É«∏Y øH ídÉ°U âæH ¬«bQ) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 øH ídÉ°U âæH ËôdG) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d(ËôdG) ¤EG (¬«bQ)

 áWÉMÓdh, (1034179364) ºbQ Êóe πé°S (»£jƒ◊G ÊÉª«ëØdG ¿É«∏Y

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 »ë°†e  ∞jÉg)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G πjó©J Ö∏£H (1084362829) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ (»Hô◊G ójƒY

 óª) Ò«¨àdG  ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (óª) ¤EG  (∞jÉg) øe ∫h’G

 ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa(»Hô◊G  ójƒY  »ë°†e

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1024420158) ºbQ Êóe πé°S(ÊGôgõdG …ó«ª◊G »∏Y ó«©°S ¬ªMQ) `d

 ó«©°S  √ôgƒ÷G)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(√ôgƒ÷G)  ¤EG  (¬ªMQ)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG »∏Y

 …hÓM) É¡«dG Ωó≤J  ¬fCÉH  êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 (…hÓM)  øe  ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏£H(…ô°ShódG ¬∏HÉ≤ŸG ¿Éæ«W ô°UÉf âæH

 πé°ùdÉH (…ô°ShódG ¬∏HÉ≤ŸG ¿Éæ«W ô°UÉf âæH  ÓM) º°S’G íÑ°ü«d (ÓM) ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1092348489) ºbQ ÊóŸG

 √OGó°T) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (√OGó°T) øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (…ó°TGôdG »©«éædG óª »∏Y âæH

 ó¡°T) πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1096768591) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ó¡°T) ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ó°TGôdG »©«éædG óª »∏Y âæH

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  á«bô°ûdG  á≤£æŸÉH  á``«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø`∏©J

 ïjQÉJh  (65770)ºbQ  á«bô``°ûdÉH  á``«fóŸG  ∫Gƒ``MCÓd  á``«YôØdG  á```æé∏dG

 »∏Y  √ójô°T)   `d  ∫hC’G  º°S’GÒ«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  ,  `g1435/10/17

(º∏°ùŸG  Ú°ùM »∏Y ≈¡°S) πjó©àdG  ó©H º°S’G íÑ°ü«d   (º∏°ùŸG  Ú°ùM

 ºbQ ¢SƒØædG   á¶«ØM ¢SÉ°SCGh (1032446591) ºbQ Êóe πé°ùH ∂dPh

 ∂dòH  áWÉMÓdh,  AÉ°ùM’G  πé°S   `g1429/1/25  ïjQÉJh  (51637)

.√ô°ûf iôL

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  AÉ°ùM’G  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  ,  `g1434/9/22  ïjQÉJh (1812)ºbQ á«YôØdG  áæé∏dG

 ¤EG  (Ú°ù◊G  ÜÉgƒdGóÑY  øH  π«ªL  øH  OÉé°S)  `d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J

 ºbQ   ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh  (Ú°ù◊G  ÜÉgƒdGóÑY  øH  π«ªL  øH  »côJ)

 ïjQÉJh  (283692)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh(1093008637)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (AÉ°ùM’G) πé°S  `g1432/8/1

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1016939983) ºbQ Êóe πé°S(…óeÉ¨dG ídÉ°U óeÉM ¬°ûFÉY) `d ∫hC’G

 ídÉ°U  óeÉM  Qƒf)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(Qƒf)  ¤EG  (¬°ûFÉY)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…óeÉ¨dG

 áæé∏dG  QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  êôÿG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  `g1436/1/20  ‘  (443)ºbQ  á«YôØdG

(1062474661) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ShódG ÊÉYOƒdG ∑QÉÑe ¿ÉMô°S ôaÉX)`d

 ÊÉYOƒdG  ∑QÉÑe  ¿ÉMô°S  π°ü«a)  º°S’G  íÑ°ü«d  (π°ü«a)  ¤EG  (ôaÉX)   øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ô°ShódG

 øH √óÑY) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (õjõ©dGóÑY) ¤EG (√óÑY) øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (‹Ó¡dG Ú°ùM óªMCG

 øH õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1083770535) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (‹Ó¡dG Ú°ùM óªMCG

 ¬°†jƒY) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1065768184)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»à«ÑãdG  ˆG  AÉLQ  øH  ≥∏£e  âæH

 ÉgQó°üe  ,  `g1434/11/12  ïjQÉJh  (54734)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØMh

 å«ëH  (ËQ)  ¤EG  (¬°†jƒY)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  kÉÑdÉW  (∞FÉ£dG)

 ¬d øªa (»à«ÑãdG ˆG AÉLQ øH ≥∏£e âæH ËQ) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj

 áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ¢†jÉY) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1009614973) ºbQ Êóe πé°S (»µdÉŸG »àHÉãdG ¬°†«Y øH ˆGóÑY øH

 ÉgQó°üe  ,  `g1420/6/4  ïjQÉJh  (15170)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØMh

 ¿ƒµj å«ëH (∞jÉf) ¤EG (¢†jÉY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J kÉÑdÉW (¥óæŸG)

 ¬d øªa (»µdÉŸG »àHÉãdG ¬°†«Y øH ˆGóÑY øH ∞jÉf) πjó©àdG ó©H º°S’G

 áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 øH πFÉf) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á¶«ØMh (1024727354) ºbQ Êóe πé°S (»``©«ª÷G óeÉ```M øH í∏°üe

 (∞jÉ£dG) ÉgQó°üe , `g1415/4/13 ïjQÉJh (141969) ºbQ ¢SƒØædG

 ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (¿Éª∏°S) ¤EG (πFÉf) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J kÉÑdÉW

 ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (»©«ª÷G óeÉM øH í∏°üe øH ¿Éª∏°S) πjó©àdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a

  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 íÑ°ü«d  (√QÉ°S)  ¤EG  (¬Ñ©àe)  øe  (…Ò°ùY  »∏FGƒdG  »ëj  »∏Y  ¬Ñ©àe)`d

 ∂dPh  (…Ò°ùY  »∏FGƒdG  »ëj  »∏Y  √QÉ°S)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (1081027631) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ

 RhõY ) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ∞jôW á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG  (RhõY)  øe  ∫hC’G   º°S’G  πjó©J  ÉÑdÉW  (»Áõ¡dG  ô£e  øH  OGƒY  øH

 ∂dòH  áWÉMÓdh,  (1041667468)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ‘  (õjõ©dGóÑY)

.√ô°ûf iôL

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫Gƒ```MC’G IQGOEG ø∏©J

 øe(1028993747) ºbQ Êóe πé°S(ÊGôgõdG ÊGhó©dG »∏Y ó«©°S ¿É©ªL) `d

 ÊGhó©dG »∏Y ó«©°S º«“) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(º«“) ¤EG  (¿É©ªL)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG

 Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH §«°ûe ¢ù«ªîH á«fóŸG ∫Gƒ`MC’G IQGOEG ø∏©J

(1044168845)   Êóe  πé°S  (√Qƒ°†dG  ó«©°S  øªMôdGóÑY  ¬°VƒY)  º```°SG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH §«°ûe ¢ù«ªîH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1037526975)  Êóe πé°S (±É£Y ∫BG ó©°S ÖÑ°ûe √ô¡e) º°SG Ò«¨J

 ∂dòH áWÉMÓdh,(±É£Y ∫BG ó©°S ÖÑ°ûe É¡e) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL

 √óÑY) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ¢UÉªædG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1030773889) ºbQ Êóe πé°S(…ô¡°ûdG »æ«ë› ∫BG ôeÉY øH óª øH

 º°S’G  íÑ°ü«d  (ÜÉgƒdGóÑY)  ¤EG  (√óÑY)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ÖZôj

 (…ô¡°ûdG »æ«ë› ∫BG ôeÉY øH óª øH ÜÉgƒdGóÑY) πjó©àdG ó©H πeÉc

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 √QÉÑL)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  ¿GRÉL  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ö∏£H  (1079557870)  ÊóŸG  πé°ùdG  ºbôH  (ÊGÈÿG  º«gGôHEG  ôHÉL

 ó©H  º°S’G  íÑ°üj  å«ëH (IÒeCG)  ¤EG  (IQÉÑL) øe ∫h’G  º°S’G  πjó©J

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ÊGÈÿG º«gGôHEG ôHÉL IÒeCG) πjó©àdG

 »àÑN) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  IòØæ≤dG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¤EG (»àÑN) øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (»◊É°üdG »∏ª«ãdG ø°ùM óªMCG

 ódÉN) πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d (1074931021) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (ódÉN)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»◊É°üdG »∏ª«ãdG ø°ùM óªMCG

 á≤aGƒŸG QGôb äQó°U ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(…õæ©dG »°ûªÿG º∏°ùe øH ¿ÉYóL øH ìôa)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y

 ¿ÉYóL øH ±Gƒf) Ò«¨àdG ó©H kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (±Gƒf) ¤EG (ìôa) øe

 (1009760842)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ‘  (…õæ©dG  »°ûªÿG  º∏°ùe  øH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 AÉ°ûªY)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  πFÉM  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ò«¨J Ö∏£H(1024021022) ÊóŸG πé°ùdG ºbôH (…ôª°ûdG »°VGQ »côJ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (AÉª«°T) ¤EG (AÉ°ûªY) øe ∫hC’G º°S’G

 »Øjƒd  …RÉL)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G πjó©J Ö∏£H (1028212197) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ (»Hô◊G óª

 ˆGóÑY) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH (ˆGóÑY) ¤EG (…RÉL) øe ∫h’G

 ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(»Hô◊G óª »Øjƒd

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T

 ¢†jÉY) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1043939238) ºbQ Êóe πé°S (»µdÉŸG »Hô◊G ¬HQóÑY øH óªMCG øH

 ÉgQó°üe  `g1421/8/26  ïjQÉJh  (178504)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 ó©H º°S’G ¿ƒµ«d (óæ¡e) ¤EG (¢†jÉY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (∞FÉ£dG)

 ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (»µdÉŸG »Hô◊G ¬HQóÑY øH óªMCG øH óæ¡e) πjó©àdG

 iôL  ∂dòH  áWÉMÓdh,  ¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP

.√ô°ûf

 Ö©àe) Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ¬fCÉH ÉcÉµ°ùH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  (1025566801) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (…ôª°ûdG »Nhôª°ûdG í∏°üe õjõ©dGóÑY

 ó©H πeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (øªMôdGóÑY) ¤EG (Ö©àe) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 ¢SÉ°SCG ‘ ∂dPh(…ôª°ûdG »Nhôª°ûdG í∏°üe õjõ©dGóÑY øªMôdGóÑY) Ò«¨àdG

 ∂dòH áWÉMÓdh, ±ƒ÷G πé°S `g1421/8/11  ‘ (41378) ºbQ á¶«Ø◊G

.√ô°ûf iôL

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1050775681) ºbQ Êóe πé°S(…óeÉ¨dG ¬«£Y óª √óeÉM) `d ∫hC’G

 ¬«£Y óª ¿ÉæM) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿ÉæM) ¤EG (√óeÉM) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…óeÉ¨dG

º`````````°SG πjó```````©J
 QGô≤dG  Qó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫ƒMCÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ø∏©J

 á«Hô©dG á«°ùæ÷G íæÃ »°VÉ≤dG `g1432/11/3 ‘ (Rh/144) ºbQ …QGRƒdG

 ÖLƒÃ (á«°ùæ÷G ájÒé«f) (»∏Y º«gGôHEG ôgÉ£dG âæH áæ«eCG) `d ájOƒ©°ùdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh á«°ùæ÷G ΩÉ¶f øe (16) IOÉŸG

 »eÉ°ùdG ôeC’G Qó°U ¬fCÉH (¢VÉjôdG) ‘ á«fóŸG ∫ƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G ø∏©J

 á«°ùæ÷G  íæÃ  »°VÉ≤dG  ,  `g1436/3/6  ïjQÉJh  (10154)  ºbQ  ËôµdG

 √óÑY ∫Gƒf) ¬«àLhRh ,  (¢Sôég ¬¶«Y ˆGóÑY »∏Y) `d  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 øjR  /h/  ógÉ›)  √O’hCGh  (√ÎY  ˆGóÑY  óªMCG  ΩõeR)h  (¢Sôég  ¬¶«Y

 /h/ ¬ÁQ/h/QóH/h/ óª /h/ ¿ÉjQ /h/ ≈ª∏°S /h/ ∞jÉf /h/ øjóHÉ©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ídÉ°U /h/√ƒdƒd
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خادم �حلرمني �ل�سريفني يتلقى �ت�سال هاتفيا من رئي�ض فنزويال
جدة - واس

تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، ات�ساًل هاتفياً يوم 

ال�سبت 06 ذو احلجة 1436ه� املوافق 19 �سبتمرب 2015م، من فخامة الرئي�س نيكول�س مادورو 

رئي�س جمهورية فنزويال البوليفارية.

يف  اجلهود  وتعزيز  النفط  اأ�سواق  با�ستقرار  املتعلقة  املو�سوعات  بحث  الت�سال  خالل  وجرى 

منظمة اأوبك.

ًً

مكة المكرمة - واس 
بن  نايف  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��ى 

ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز، 

اخلمي�س يوم  العليا،  احلج  جلنة  رئي�س  الداخلية  وزير 

4 ذو احلجة 1436ه� املوافق 17 �سبتمرب 2015م، احلفل 

اأمن احلج والأجهزة املعنية  ال�سنوي ل�ستعرا�س قوات 

ب�سوؤون احلج واحلجاج امل�ساركة يف تنفيذ اخلطة العامة 

�ساحب  بح�سور  وذلك  1436ه���،  العام  هذا  حج  ملو�سم 

ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز م�ست�سار 

اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�س  خادم احلرمني ال�سريفني 

جلنة احلج املركزية، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب 

بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�ساحب 

وكيل  تركي  بن  في�سل  بن  خالد  الدكتور  الأم��ري  ال�سمو 

امللكي  ال�سمو  الغربي، و�ساحب  للقطاع  الوطني  احلر�س 

الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة 

ال�سمو  و�ساحب  باملنطقة،  احلج  جلنة  رئي�س  املنورة 

الداخلية  الأمري من�سور بن حممد بن �سعد وكيل وزارة 

ل�سوؤون املناطق، واأ�سحاب املعايل الوزراء اأع�ساء جلنة 

وق��ادة  املركزية،  احل��ج  جلنة  واأع�ساء  العليا،  احل��ج 

القطاعات الأمنية وكبار امل�سوؤولني يف وزارة الداخلية. 

وفور و�سول �سمو ويل العهد اإىل مع�سكرات قوات الطوارئ 

اخلا�سة يف موقف حجز ال�سيارات على طريق مكة املكرمة 

ا�ستقل  ثم  امللكي،  ال�سالم  ُعزف  “الكر”  ال�سريع  الطائف 

�سموه عربة مك�سوفة تفقد خاللها وحدات واآليات قطاعات 

خطط  تنفيذ  يف  امل�ساركة  واحلكومية  الأمنية  اجلهات 

مو�سم حج هذا العام. 

وبعد اأن اأخذ �سمو الأمري حممد بن نايف مكانه يف املن�سة 

الرئي�سة للعر�س بدئ احلفل اخلطابي املعد لهذه املنا�سبة 

بتالوة اآيات من القراآن الكرمي. ثم األقى معايل مدير الأمن 

بن  عثمان  الفريق  احلج  يف  الأمنية  اللجنة  رئي�س  العام 

نا�سر املحرج كلمة بهذه املنا�سبة.

اإثر ذلك تقدم قائد العر�س الع�سكري النقيب مظلي وليد بن 

اأحمد بن �سرمي ل�ستئذان �سمو ويل العهد حفظه اهلل، لبدء 

احلج،  اأمن  مبهام  امل�ساركة  للقوات  الع�سكري  العر�س 

حيث �ساهد �سموه واحل�سور عرو�ساً حية لقدرات رجال 

لعدد  مناذج  واحل�سور  �سموه  �ساهد  ثم  امليدانية.  الأمن 

التقنيات  باأحدث  املزودة  احلديثة  والعربات  الآليات  من 

الع�سكرية. كما �ساهد �سمو ويل العهد واحل�سور مهارات 

النزول باحلبل ال�سريع من الربج والطائرة.

واحل�سور  نايف  بن  حممد  الأمري  �سمو  �ساهد  ذلك  عقب 

التحمل  وق��وة  القتالية  امليدانية  للمهارات  ا�ستعرا�ساً 

لرجال الأمن على اخل�سم دون ا�ستخدام ال�سالح.

الأمن  لرجال  العرو�س  من  ع��ددًا  �سموه  �ساهد  ذلك  بعد 

والبدنية  الع�سلية  القوة  اأظهرت  التحمل  بقوة  اخلا�سة 

الرماية  مهارات  جانب  اإىل  الأم��ن،  رجال  بها  يتمتع  التي 

الأمن  لرجال  البدين  التاأهيل  مدى  اأبرزت  التي  التكتيكية 

ومدى جاهزيتهم والتعامل مع اأ�سعب الظروف.

لفر�سية  عر�ساً  واحل�سور  العهد  ويل  �سمو  �ساهد  كما 

“�سيفهمون عملياً على اأر�س امليدان”، اأظهرت مدى قدرة 
ختام  ويف  الظروف.  كل  على  ال�سيطرة  على  الأمن  رجال 

احلفل عزف ال�سالم امللكي.

الأمنية  العمليات  العهد، ملركز  عقب ذلك توجه �سمو ويل 

للمركز  التابع   )911( املكرمة  مكة  منطقة  يف  املوحدة 

الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، حيث جتول 

وامل�سروعات  اخل��ارج  من  املبنى  على  بال�سيارة  �سموه 

للمركز  العهد  ويل  �سمو  و�سل  اأن  وبعد  للمركز.  التابعة 

�ساهد فيلماً وثائقياً عن مراحل بناء م�سروع املركز املقدم 

للمركز  جم�سمني  على  �سموه  اطلع  ثم  املالية.  وزارة  من 

اأمن  قيادة  وملبنى  املوحدة  الأمنية  للعمليات  الوطني 

العمليات  موقع  �سموه  د�سن  ذلك  بعد  وملحقاتها.  احلج 

مف�سل  ل�سرح  ا�ستمع  حيث   ،”911“ املوحدة  الأمنية 

اإىل توحيد مركز بالغات العمليات  عن املركز الذي يهدف 

واأم��ن  وامل���رور  امل��دين  ال��دف��اع  قطاعات  خلدمة  الأمنية 

الطرق والدوريات الأمنية لتقدمي خدمة اأف�سل للمواطنني 

للجودة  موحد  م�ستوى  تقدمي  جانب  اإىل  واملقيمني، 

وت�سهيل الإجراءات الأمنية وزيادة �سرعة ال�ستجابة من 

خالل توحيد الرقم “911”، كما يهدف اإىل توحيد الروؤية 

وتوفري  امليدان،  يف  العاملة  القطاعات  جلميع  العملياتية 

م�ستوى  لتح�سني  دقيقة  اإح�سائية  وقاعدة  معلومات 

واملقيمني  املواطنني  وتزويد  العام،  مدار  على  اخلدمة 

وخ�س�س  والأمنية.  املناخية  والتوقعات  بالتحذيرات 

اخلوا�س  ك��اأح��د  والبكم  لل�سم  خا�سة  خدمة  امل��رك��ز 

الرئي�سة للنظام.

منطقة  من  املركز  ي�سمه  ما  على  العهد  ويل  �سمو  واطلع 

امل�ستويات  اأع��ل��ى  على  تعمل  الأزم���ة  لإدارة  جمهزة 

والقدرات، بالإ�سافة اإىل اأجهزة مراقبة للكامريات املوزعة 

 100 من  اأكرث  مبتابعة  املكرمة  مكة  اأرج��اء  خمتلف  على 

مراقب على مدار ال�ساعة.

كما اطلع �سموه على ق�سم ترحيل البالغات الذي يعد من 

اأكرب مراكز البالغات الأمنية على م�ستوى العامل. ووقف 

�سموه على املكان املخ�س�س لتلقي البالغات داخل املركز 

واطلع على اآلية العمل به. واأ�ساد �سمو ويل العهد بجهود 

اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  على  حاثهم  باملركز،  العاملني 

لتحقيق الروؤية والأهداف التي و�سع من اأجلها.

برعاية خادم �حلرمني �ل�سريفني

ويل �لعهد يرعى �حلفل �ل�سنوي ل�ستعر��ض قو�ت �أمن �حلج و�لأجهزة �ملعنية ب�سوؤون �حلجاج 

الجمعة 12 ذو الحجة 1436 هـ      25 سبتمبر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4585          
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ويل �لعهد:

�ململكة تعمل على ر�حة �حلجاج و�أمنهم و�سالمتهم ولن ت�سمح با�ستغالل مو�سم �حلج لأغر��ض 

�سيا�سية �أو دعائية لأي جهة

مكة المكرمة - واس
بن  نايف  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأو�سح 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

اأن  العليا،  احل��ج  جلنة  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 

اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود رعاه اهلل، تعمل على 

اإجناح مو�سم حج هذا العام ك�سابقاته من موا�سم احلج يف 

الأعوام املا�سية، من خالل تقدمي اأف�سل الت�سهيالت وجميع 

اخلدمات التي تعني حجاج بيت اهلل احلرام على اأداء هذا 

اأركان الإ�سالم، ومن ذلك م�سروع خادم  الركن العظيم من 

لتو�سعة امل�سجد احلرام والتي �ستزيد  ال�سريفني  احلرمني 

الطاقة ال�ستيعابية للحجاج ثالثة اأ�سعاف ما كانت عليه يف 

الأعوام املا�سية، وكذلك زيادة امل�ساحات املتاحة للحجاج 

الطرق  معظم  اكتمال  اإىل  اإ�سافة  املقد�سة،  امل�ساعر  يف 

الدائرية يف مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة، اإىل جانب تنفيذ 

املرحلة الأخرية من النقل الرتددي يف امل�ساعر، وتنفيذ عدد 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مبكة  التطويرية  امل�سروعات  من 

التي �ست�سهم باإذن اهلل، يف ت�سهيل تنقالت وحركة احلجاج 

بني امل�ساعر بكل ي�سر و�سهولة.

وق�����ال ���س��م��وه يف ال��ل��ق��اء الإع����الم����ي ي����وم اخل��م��ي�����س

2015م، عقب  17 �سبتمرب  املوافق  1436ه�  4 ذو احلجة 

احلج  اأم��ن  ق��وات  ل�ستعرا�س  ال�سنوي  احلفل  رعايته 

يف  امل�ساركة  واحلجاج  احلج  ب�سوؤون  املعنية  والأجهزة 

“اإن  1436ه�:  العام  هذا  حج  ملو�سم  العامة  اخلطة  تنفيذ 

اململكة العربية ال�سعودية واجهت بكل عزم وح�سم الأعمال 

حرمة  تراع  مل  والتي  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  الإرهابية 

الدين ول املقد�سات ول اأرواح الآمنني، واإن اأجهزة الأمن 

اأي ت�سرف  تامة ملواجهة  مبختلف قطاعاتها على جاهزية 

الرحمن  �سيوف  حياة  يعر�س  اأو  احل��ج  �سفو  يعكر  قد 

للخطر، كما اأن اململكة متنع منعاً باتاً ا�ستغالل هذا املو�سم 

كانت،  جهة  لأي  دعائية  اأو  �سيا�سية  لأغ��را���س  العظيم 

و�سوف ت�سبط اأجهزة الأمن من يقوم بذلك لتطبيق اأحكام 

لأداء  اأن ين�سرف احلجاج  من كان، وناأمل  كائناً  اهلل عليه 

و�سكينة  خ�سوع  من  عليهم  اهلل  اأوجبه  ما  وفق  منا�سكهم 

واإخال�س، ليتحقق لهم ما وعدهم اهلل به من الأجر واملثوبة، 

احلرمني  خادم  �سيدي  حكومة  لهم  هياأته  مما  ولي�ستفيدوا 

على  اهلل  ب��اإذن  تعينهم  وت�سهيالت  خدمات  من  ال�سريفني 

اأداء منا�سكهم بكل �سكينة واطمئنان، وهو ما نتمناه منهم 

ونعمل عليه من اأجلهم.

وتاأثري  احل��رام  بامل�سجد  الرافعة  ب�سقوط  يتعلق  وفيما 

�سمو  اأكد  العام،  لهذا  احلج  وخطط  اأعمال  �سري  على  ذلك 

اأن هذه احلادثة متت معاجلتها مبا  الأمري حممد بن نايف 

احلرمني  خادم  لدن  من  كرمية  توجيهات  من  حيالها  �سدر 

اآل �سعود حفظه اهلل  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�سريفني 

هلل،  واحلمد  قيا�سي  زمن  يف  اآثارها  تال�ست  وقد  ورع��اه، 

على  الأح��وال  من  حال  باأي  احلادثة  هذه  توؤثر  لن  وقال: 

والتي  املعنية  اجلهات  اأعدتها  التي  احلج  وبرامج  خطط 

تاأخذ يف احل�سبان ما يطراأ من حالت يف هذا املو�سم العظيم 

الذي حتت�سد فيه جموع احلجيج يف اأزمنة واأماكن حمدودة 

اأثناء  حتركاتهم  و�سهولة  و�سالمتهم  اأمنهم  ومتطلبات 

اأدائهم ملنا�سك و�سعائر احلج.

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  على  العهد  ويل  �سمو  و�سدد 

ما  وه��و  ق�سوى،  اأول��وي��ة  و�سالمتهم  احلجاج  اأم��ن  ت��ويل 

تعمل عليه يف كل عام وفق ما حتقق وهلل احلمد يف موا�سم 

احلج املا�سية من اأمن واأمان واطمئنان ل�سيوف الرحمن، 

هذا  حج  مو�سم  يف  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  ذل��ك  يتحقق  و�سوف 

موا�سم  يف  احلجاج  جت��اوب  مل�سنا  �سموه:  وق��ال  العام، 

احلج املا�سية مع التعليمات واجلهود الأمنية املبذولة من 

ي�سر  بكل  حجهم  منا�سك  اأداء  من  ومتكينهم  �سالمتهم  اأجل 

العام..  نوؤمله منهم يف مو�سم حج هذا  ما  وطماأنينة، وهو 

بجاهزية  تعمل  وقدراتها  قطاعاتها  بكافة  الأمن  واأجهزة 

التهاون وبكل  تقبل  الواجب بكل عزمية ل  لأداء هذا  تامة 

حزم ل يقبل التجاوز، واإذا ح�سل ل قدر اهلل ما مي�س باأمن 

يقت�سيه  مبا  ذلك  مع  نتعامل  ف�سوف  و�سالمتهم  احلجاج 

و�سالمة  احل��ج  اأم��ن  على  املحافظة  وت�ستوجبه  املوقف 

احلجاج.

ومبنا�سبة قرب حلول عيد الأ�سحى املبارك وتزامن اليوم 

الثاين  النائب  العهد  ويل  �سمو  اأكد  العام  لهذا  معه  الوطني 

العربية  اململكة  اأن  الداخلية  الوزراء وزير  لرئي�س جمل�س 

وجعلت  الإ�سالم  مبادئ  على  قامت  احلمد  وهلل  ال�سعودية 

كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم منهج حياة 

فاإن يومها الوطني حني يتزامن مع  لها، ولذلك  ونهج عمل 

عيد الأ�سحى املبارك ي�سكل منا�سبة فريدة للتذكري مبا قام 

عليه كيان هذه الدولة الإ�سالمية الكبرية من ثوابت اإميانية 

الإ�سالم  خدمة  �سبيل  يف  حثيثة  جهود  من  به  تقوم  وم��ا 

يوم  وهو  كلمتهم،  ووحدة  �ساأنهم  ورفعة  امل�سلمني  وعزة 

ي�ساركنا فيه امل�سلمون فرحتنا بوحدة كيان اململكة العربية 

لهما  والراعية  ال�سريفني  للحرمني  احلا�سنة  ال�سعودية 

�سرف  ولقا�سديهما من احلجاج والزوار واملعتمرين وهو 

�سيدي  لذلك وجه  �سموه:  وقال  و�سعباً،  قيادة  البالد  لهذه 

عبدالعزيز بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

اآل �سعود رعاه اهلل، يف بداية مو�سم حج هذا العام مب�ساعفة 

ال�ساملة  الرعاية  وتوفري  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  اجلهود 

بي�سر  منا�سكهم  اأداء  من  ليتمكنوا  الرحمن  �سيوف  لراحة 

�سالمتهم  على  للحفاظ  الإمكانات  كل  وت�سخري  و�سهولة، 

وعلى  امل��ق��د���س��ة  امل�����س��اع��ر  ويف  ال�سريفني  احل��رم��ني  يف 

عودتهم  وحتى  قدومهم  منذ  لها  املوؤدية  الطرق  خمتلف 

�سرفنا  وهذا  وقدرته،  اهلل  بحول  غامنني  �ساملني  لأوطانهم 

نقوم  فيما  وال�سداد  التوفيق  اهلل  ون�ساأل  اعتزازنا،  وحمط 

العظيمة. الإ�سالمية  الر�سالة  ه��ذه  لأداء  جهود  من  به 

العام  ه��ذا  للحج  اليمن  من  القادمني  اأداء  متكني  وح��ول 

اهلل  �سرفها  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  �سموه  اأو�سح 

بخدمة احلرمني ال�سريفني ورعاية قا�سديهما من احلجاج 

وقدراتها  امكاناتها  جميع  وت�سخري  واملعتمرين،  والزوار 

خلدمة هذا الواجب العظيم من منطلق ر�سالتها الإ�سالمية 

جتاه حجاج بيت اهلل احلرام مبا فيهم الإخوة اأبناء ال�سعب 

الركن  هذا  لأداء  بقدومهم  اململكة  ترحب  الذين  اليمني، 

اململكة  اإىل  دخولهم  اإجراءات  ت�سهيل  على  وتعمل  العظيم 

اأ�سوة باإخوانهم امل�سلمني من  اأداء منا�سكهم  ومتكينهم من 

يف  حجهم  يعيق  الذي  “لكن  وق��ال:  العامل..  دول  خمتلف 

واقع احلال هي اأعمال احلوثيني واأعوان نظام علي عبداهلل 

اأبنائه  و�سالمة  اليمن  باأمن  ال�سرر  اأحلقوا  الذين  �سالح 

ال�سعب  ماآ�سي  من  يجعلون  اأن  ويحاولون  وا�ستقرارهم، 

اليمني الذين هم ال�سبب الرئي�س فيها دعاية تخدم اأهدافهم 

اليمني  ال�سعب  اأبناء  يدركها  والتي  املك�سوفة  وغايتهم 

و�سعباً،  قيادة  جتاههم  اململكة  مواقف  جيدًا  ويعرفون 

كافة  بتقدمي  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سيدي  وجهنا  وقد 

اأبناء ال�سعب اليمني لتمكينهم من  الت�سهيالت للحجاج من 

اأداء منا�سك احلج لهذا العام، ونحن نعمل من اأجل حتقيق 

ذلك اإن �ساء اهلل”.

الأخ��ريت��ني  العمليتني  يف  ال�ستباقية  ال�سربات  واإزاء 

بالريا�س لإحباط خمططات ينوي تنفيذها الإرهابيون، قال 

“اأجهزة الأمن يف اململكة على يقظة تامة ومتابعة  �سموه: 

دقيقة لتحركات اجلماعات الإرهابية وعنا�سرها يف الداخل 

واخلارج، ول تزال اململكة حمل ا�ستهداف دائم وخطري من 

هذه اجلماعات الإرهابية التي يقف وراءها دول وتنظيمات 

املقا�سد  ومتباينة  التكوين  متعددة  اإرهابية  وجماعات 

منهجية  وفق  تعمل  ال�سعودية  الأم��ن  اأجهزة  فاإن  ولذلك 

وك�سف  وقوعه  قبل  الإرهابي  العمل  لإحباط  فاعلة  اأمنية 

من  ا�ستباقية  اأمنية  بعمليات  والقيام  وخمططاته  اأبعاده 

قبل اأجهزة الأمن ملنع هذه التنظيمات الإرهابية من تنفيذ 

واملمولني  معها  واملتعاونني  عنا�سرها  وتتبع  خمططاتها 

ور�سد  وخ��ارج��ي��اً،  داخلياً  لها  وال��داع��م��ني  لن�ساطاتها 

يف  ملباغتتها  عنها  ال��الزم��ة  املعلومات  وجمع  حتركاتها 

اأوكارها الإجرامية من خالل عمليات اأمنية نوعية”.
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بعد �سدور مو�فقة خادم �حلرمني �ل�سريفني

فك �لرهن �ملقيد للت�سرف بال�سيار�ت �ملمنوحة لذوي �لإعاقة

جدة - واس
بن  نايف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ����س 

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

1436ه�  احلجة  ذو   02 الثالثاء  يوم  اهلل،  حفظه  الداخلية 

ال�سوؤون  جمل�س  اجتماع  2015م،  �سبتمرب   15 امل��واف��ق 

ال�سيا�سية والأمنية، وذلك يف ق�سر ال�سالم بجدة.

واأمني  �سيا�سي  اإيجاز  اإىل  الجتماع  خالل  املجل�س  وا�ستمع 

حول عدد من املو�سوعات، بالإ�سافة اإىل العديد من التطورات 

التو�سيات  ب�ساأنها  واتخذ  والدولية  الإقليمية  والأح��داث 

الالزمة.

ويل �لعهد ير�أ�ض �جتماع جمل�ض �ل�سوؤون 
�ل�سيا�سية و�لأمنية

جدة - واس
����������س���������درت م�������واف�������ق�������ة خ��������������ادم احل������رم������ني 

ال�������س���ري���ف���ني امل����ل����ك ����س���ل���م���ان ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز

اآل �سعود حفظه اهلل، على فك الرهن املقيد للت�سرف  بال�سيارات 

لذلك. امل��ح��ددة  املعايري  وف��ق  الإع��اق��ة  ل���ذوي  املمنوحة 

ووجه خادم احلرمني ال�سريفني اأيده اهلل، معايل وزير ال�سوؤون 

الجتماعية الدكتور ماجد الق�سبي اإىل اإكمال الإجراءات التي 

تكفل للممنوحني اأو اأولياء اأمورهم فك الرهن املقيد للت�سرف 

بال�سيارات املمنوحة لهم مبا يحقق م�سلحة امل�ستهدف باملنح.

ورفع معاليه �سكره وتقديره خلادم احلرمني ال�سريفني على 

هذه اللفتة الكرمية وعنايته الفائقة بكل ما مي�س احتياجات 

اأبنائه ذوي الإعاقة وتذليل كافة ال�سعوبات التي تواجههم.

جدة - واس
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اجتمع 

جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

الثالثاء ي��وم  ال�سالم  بق�سر  مكتبه  يف  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء 

نائب  مع  2015م،  �سبتمرب   15 املوافق  1435ه���  احلجة  ذو   02

وزير اخلارجية ال�سيني ت�سانغ مينغ.

وجرى خالل الجتماع ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بني البلدين 

و�سبل تطويرها وتعزيزها.

ويل ويل �لعهد ونائب وزير �خلارجية �ل�سيني ي�ستعر�سان 

�لعالقات بني �لبلدين

مكتب املدينـــةمكتب جـــدةسنـترالاإلدارة مكتب الدماممكتب الرياض
ت 5202277 - 012

012 - 5202902012 - 6534787014 - 8285774 012 - 5204344
ف 5201919 - 012

011 - 4425570
011 - 4425571013 - 8254681

أرقـــام 
إدارية

ويل ويل �لعهد ير�أ�ض �لجتماع �لأول للمجل�ض �لأعلى لأر�مكو �ل�سعودية 

جدة - واس
العربي��ة  الزي��ت  ل�سرك��ة  الأعل��ى  املجل���س  عق��د 

الأول  اجتماع��ه  ال�سعودي��ة(  )اأرامك��و  ال�سعودي��ة 

م�س��اء ي��وم الأربعاء 03 ذو احلج��ة 1436ه� املوافق

16 �سبتم��رب 2015م، يف جدة، برئا�سة �ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأم��ري حممد ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز، ويل 

ويل العه��د النائب الثاين لرئي�س جمل���س الوزراء وزير 

الدفاع، رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، 

ورئي�س املجل�س الأعلى لأرامكو ال�سعودية.

وق��د تخلل الجتم��اع تق��دمي عر�س ع��ن ا�سرتاتيجية 

اأرامك��و ال�سعودية ودورها يف دع��م التنمية امل�ستدامة 

يف اململك��ة، حي��ث �سم��ل ا�ستعرا�ساً لربنام��ج التحول 

ال�سرتاتيج��ي لل�سرك��ة لتكون ال�سرك��ة طاقة متكاملة 

التنمي��ة  يف  دوره��ا  ولدع��م  والكيميائي��ات  للطاق��ة 

امل�ستدام��ة للمملكة، واتخ��ذ املجل�س خ��الل الجتماع 

عددًا من القرارات، من بينها:

� تعي��ني املهند���س اأم��ني ب��ن ح�س��ن النا�س��ر، رئي�س��اً 

تنفيذي��اً ل�سرك��ة الزيت العربي��ة ال�سعودي��ة )اأرامكو 

ال�سعودية(.

� اإق��رار خط��ة عم��ل ال�سرك��ة اخلم�سي��ة للف��رتة م��ن 

)2015م - 2019م( مب��ا يف ذلك الربنامج الراأ�س مايل 

اخلم�سي املرتبط بها.

� تعي��ني مدققني م�ستقلني لل�سرك��ة وال�سركات التابعة 

لها لعام 2015م، وحتديد مكافاآتهم.

� امل�سادق��ة على امليزانية العمومي��ة وح�ساب الأرباح 

واخل�سائ��ر لل�سرك��ة )القوائ��م املالية املوح��دة( لعام 

2014م، واإب��راء ذم��ة الأع�س��اء ع��ن اإدارته��م لتل��ك 

ال�سنة.

ويف خت��ام الجتم��اع اأثنى �سم��و رئي���س املجل�س على 

اأداء ال�سرك��ة وموظفيه��ا، واأب��دى اعت��زازه وفخ��ره 

باأرامكو ال�سعودية ك�سركة وطنية رائدة.
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األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه اهلل

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير  الدفاع
رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

مبناسبة عيد األضحى  املبارك
وزير الثقافة واإلعالم ومنسوبو جريدة أم القرى

يرفعون أسمى التهاني




