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املنـــــــــــــوعة

   ويل ويل العهد 
يتلقى ات�سال 

هاتفيا من وزير 
الدفاع الإ�سباين

نائب خادم احلرمني ال�سريفني يراأ�س اجتماع جمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية
جدة - واس

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل 

ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع، ات�ساًل هاتفياً 

1436هـ  ذوالقعدة   01 الأحــد  يوم 

من  2015م،  16اأغ�سط�س  املوافق 

بيدرو  الإ�سباين  الدفاع  وزير  معايل 

موريني�س.

ا�ستعرا�س  الت�سال  خالل  وجــرى 

العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل 

دعمها وتعزيزها خا�سة يف املجالت 

من  عدد  بحث  اإىل  اإ�سافة  الدفاعية، 

امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك.

جدة - واس

راأ�س نائب خادم احلرمني ال�سريفني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن نايف بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية حفظه 

2015م،  اأغ�سط�س   11 املوافق  1436هـــ  �سوال   26 الثالثاء  يوم  اهلل، 

ال�سالم  ق�سر  يف  وذلك  والأمنية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  جمل�س  اجتماع 

بجدة.

عدد  حول  واأمني  �سيا�سي  اإيجاز  اإىل  الجتماع  خالل  املجل�س  وا�ستمع   

الإقليمية  الأحــداث  تطورات  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  املو�سوعات،  من 

والدولية، واتخذ ب�ساأنها التو�سيات الالزمة.

طنجة - واس
اأجرى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

ات�ساًل  اهلل،  �سعود حفظه  اآل  بن عبدالعزيز 

1436هـ  القعدة  ذو   02 الإثنني  يوم  هاتفياً 

بفخامة  2015م،  اأغ�سط�س   17 املــوافــق 

الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية 

العربية، قدم خالله عزاءه وموا�ساته  م�سر 

�سبحانه  اهلل  داعًيا  فخامته،  والدة  وفاة  يف 

بوا�سع رحمته وي�سكنها  يتغمدها  اأن  وتعاىل 

ف�سيح جناته.

جدة - واس
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  نائب  راأ�ــس 

حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  نــايــف  بــن 

عقدها  ــي  ــت ال اجلــلــ�ــســة  اهلل،  حــفــظــه 

الإثنني  الوزراء، بعد ظهر يوم  جمل�س 

ــق 17  ــواف 2 ذوالــقــعــدة 1436هـــــ امل

ال�سالم  ق�سر  يف  2015م،  اأغ�سط�س 

بجدة.

والإعالم  الثقافة  وزير  معايل  واأو�سح 

يف  الطريفي  ــد  زي بــن  عـــادل  الــدكــتــور 

عقب  ال�سعودية،  الأنباء  لوكالة  بيانه 

اجلل�سة، اأن جمل�س الوزراء �سدد على 

احلرمني  خــادم  نائب  كلمة  م�سامني 

وذوي  اأ�سر  ا�ستقباله  لدى  ال�سريفني 

يف  ا�ست�سهدوا  الذين  الواجب  �سهداء 

حادث التفجري الإرهابي الذي طال عددًا 

اخلا�سة  الــطــوارئ  قــوة  من�سوبي  من 

لهم  خاللها  نقل  والتي  ع�سري،  مبنطقة 

خال�س تعازي خادم احلرمني ال�سريفني 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

رجال  �سهداء  يف  وموا�ساته  اهلل،  حفظه 

الأمن البوا�سل، وما عرب عنه �سموه من 

اعتزاز اململكة باأبنائها الذين ا�ست�سهدوا 

يف �سبيل حماية الوطن والذود عنه �سد 

�سموه  وتاأكيد  ال�سال،  الفكر  اأ�سحاب 

اململكة  باأمن  العبث  يحاول  من  كل  اأن 

و�سعبها فاإنه �سيجد الرد عملياً يف امليدان 

فورًا دون اأي تاأخري.

عــددًا  ذلــك  بعد  املجل�س  وا�ستعر�س 

الأحـــداث  م�ستجدات  عــن  التقارير  مــن 

ودولــيــاً،  وعــربــيــاً  اإقليمياً  وتــطــوراتــهــا 

وتطرق يف هذا ال�سياق اإىل اجلهود املبذولة 

لدعم ال�سعب اليمني وحكومته ال�سرعية، 

م�سددًا على اأهمية التطبيق غري امل�سروط 

 2216 رقــم  ــدويل  ال ــن  الأم جمل�س  لقرار 

�سرورة  مع  اأزمــتــه،  من  اليمن  ــراج  لإخ

املــ�ــســاعــدات  لــتــوفــري  اجلــهــود  تكثيف 

الإن�سانية لأبناء اليمن ال�سقيق.

خادم احلرمني 
ال�سريفني يعزي 
الرئي�س امل�سري

يف جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة نائب خادم احلرمني ال�سريفني

تنظيم املوؤ�س�سة العامة للتقاعد واإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية لكود الـبناء ال�سعودي

التفاصيل ص3-2
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جدة - واس
�ساحب  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نائب  راأ�س 

بن  نــايــف  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، اجلل�سة التي 

الإثنني  يوم  ظهر  بعد  الوزراء،  جمل�س  عقدها 

اأغ�سط�س   17 املوافق  1436هـــ  ذوالقعدة   2

2015م، يف ق�سر ال�سالم بجدة.

واأو�سح معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور 

الأنباء  لوكالة  بيانه  الطريفي يف  زيد  بن  عادل 

ال�سعودية، عقب اجلل�سة، اأن جمل�س الوزراء 

نائب خادم احلرمني  �سدد على م�سامني كلمة 

�سهداء  وذوي  اأ�سر  ا�ستقباله  لدى  ال�سريفني 

التفجري  حادث  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  الواجب 

قوة  من�سوبي  من  عــددًا  طال  الــذي  الإرهابي 

نقل  والتي  ع�سري،  مبنطقة  اخلا�سة  الطوارئ 

احلرمني  ــادم  خ تــعــازي  خال�س  لهم  خاللها 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

الأمن  رجال  �سهداء  يف  وموا�ساته  اهلل،  حفظه 

اعتزاز  من  �سموه  عنه  عرب  ومــا  البوا�سل، 

�سبيل  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  باأبنائها  اململكة 

حماية الوطن والذود عنه �سد اأ�سحاب الفكر 

ال�سال، وتاأكيد �سموه اأن كل من يحاول العبث 

باأمن اململكة و�سعبها فاإنه �سيجد الرد عملياً يف 

امليدان فورًا دون اأي تاأخري.

وا�ستعر�س املجل�س بعد ذلك عددًا من التقارير 

اإقليمياً  وتطوراتها  الأحــداث  م�ستجدات  عن 

اإىل  ال�سياق  هذا  يف  وتطرق  ودولــيــاً،  وعربياً 

اجلهود املبذولة لدعم ال�سعب اليمني وحكومته 

غري  التطبيق  اأهمية  على  م�سددًا  ال�سرعية، 

امل�سروط لقرار جمل�س الأمن الدويل رقم 2216 

تكثيف  �سرورة  مع  اأزمته،  من  اليمن  لإخراج 

لأبناء  الإن�سانية  امل�ساعدات  لتوفري  اجلهود 

اليمن ال�سقيق.

الكبري  الإن�ساين  بالدور  الوزراء  جمل�س  ونوه 

لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  به  ي�سطلع  الذي 

ا�ستمرار  اأن  مــوؤكــدًا  الإن�سانية،  والأعــمــال 

من  به  يقوم  وما  امل�ساعدات  تقدمي  يف  املركز 

اأعمال اإغاثية واإن�سانية وبرامج متنوعة، ياأتي 

يحتاجها  التي  الأ�سا�سية  املتطلبات  لتحقيق 

بتوجيهات من خادم احلرمني  اليمني  ال�سعب 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

حفظه اهلل.

الأجهزة  جهود  على  ــوزراء  ال جمل�س  واأثنى 

من  ال�سقيقة ومتكنها  الكويت  دولة  الأمنية يف 

اإرهابية كانت تخطط  اإلقاء القب�س على خلية 

تر�سانة  تخزين  عــرب  الكويت  ــن  اأم لزعزعة 

والقذائف  والــذخــائــر  الأ�سلحة  مــن  �سخمة 

خمططاتهم  ــال  ــس ــ� واإف املــتــفــجــرة،  ــــواد  وامل

يحفظ  اأن  وعــال  جــل  اهلل  �سائاًل  الإرهــابــيــة، 

ال�سقيقة من كل �سر، واأن يف�سل  الكويت  دولة 

جميع املخططات الإرهابية التي ت�ستهدف اأمن 

وا�ستقرار املنطقة.

وبني معاليه، اأن جمل�س الوزراء ناق�س اإثر ذلك 

جملة من املو�سوعات يف ال�ساأن املحلي، وتطرق 

التي  التا�سعة ل�سوق عكاظ  الدورة  افتتاح  اإىل 

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عن  نيابة  افتتحها 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود رعاه اهلل، 

الفي�سل  خالد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

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

العليا  الإ�سرافية  اللجنة  رئي�س  املكرمة  مكة 

يف  لل�سوق  الرائد  الدور  موؤكدًا  عكاظ،  ل�سوق 

عرب  والإبداع  والرتاث  الثقافة  على  املحافظة 

التي  والــربامــج  والـــروؤى  الفعاليات  خمتلف 

ي�سهدها ال�سوق.

واأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، اأن جمل�س 

الوزراء اطلع على املو�سوعات املدرجة على 

مو�سوعات  بينها  ومن  جل�سته،  اأعمال  جدول 

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

انتهى املجل�س اإىل ما يلي:

السماح باستيراد السلع والمنتجات 
الفلسطينية

على  املــوافــقــة  الــــوزراء  جمل�س  ــرر  ق اأوًل: 

ا�ستمرار العمل بالفقرتني )1( و)2( من قرار 

جمل�س الوزراء رقم )7( وتاريخ 1/ 1/ 1422هـ 

ال�سلع واملنتجات  با�سترياد  بال�سماح  املتعلق 

الفل�سطينية، وا�ستمرار حتمل الدولة الر�سوم 

اجلمركية اخلا�سة بها، وذلك ملدة �سنة ابتداًء 

من تاريخ 11/ 9 /1436هـ.

مذكرة تفاهم مع الجزائر
على  املوافقة  الـــوزراء  جمل�س  قــرر  ثانياً: 

اأو  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  تفوي�س 

اجلزائري  اجلانب  مع  بالتباحث  ينيبه،  من 

يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم يف جمايل حماية 

بني  واخلــدمــات  ال�سلع  ومراقبة  امل�ستهلك 

وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة العربية 

اجلمهورية  يف  التجارة  ووزارة  ال�سعودية 

والتوقيع  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 

عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

إعادة تشكيل
ثالثاً: بعد الطالع على املعاملة املرفوعة من 

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، يف �ساأن طلب 

اإ�سافة ممثلني من عدد من اجلهات اإىل اللجنة 

واملعاملة  ال�سعودي،  البناء  لكود  الوطنية 

وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  من  املرفوعة 

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 

للموا�سفات واملقايي�س واجلودة يف �ساأن طلب 

الوطنية  اللجنة  ارتباط  نقل  على  املوافقة 

حتت  ت�سكيلها  واإعادة  ال�سعودي  البناء  لكود 

مظلة الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

عـــددًا من  الــــوزراء  اأقـــر جمل�س  واجلــــودة، 

الإجراءات من بينها:

اخلطة  مــن  )اخلــامــ�ــســة(  املـــادة  تعديل   -1

ال�سعودي  البناء  لكود  الوطنية  للجنة  العامة 

 )174( رقم  الــوزراء  جمل�س  بقرار  ال�سادرة 

وتاريخ 15/ 6/ 1422هـ لتكون بالن�س الآتي: 

الوطنية  اللجنة  تت�سكل  )اخلام�سة(:  “املادة 
لكود البناء ال�سعودي على النحو الآتي:

يف جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة نائب خادم احلرمني ال�سريفني

تنظيم املوؤ�س�سة العامة للتقاعد و اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية لـكــود الـــــبــناء ال�سعودي

المجلس يشدد على مضامين كلمة نائب خادم الحرمين الشريفين
 من اعتزاز المملكة بأبنائها الذين استشهدوا في سبيل حماية الوطن
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المشرف العام
د. عادل بن زيد الطريفي

وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم
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يف جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة نائب خادم احلرمني ال�سريفني

تنظيم املوؤ�س�سة العامة للتقاعد و اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية لـكــود الـــــبــناء ال�سعودي
- ممثل من وزارة الداخلية ع�سوًا

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من  ممثل   -

ع�سوًا

- ممثل من وزارة الإ�سكان ع�سوًا

- ممثل من وزارة النقل ع�سوًا

- ممثل من وزارة املياه والكهرباء ع�سوًا

- ممثل من وزارة التجارة وال�سناعة ع�سوًا

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  مــن  ممثل   -

والتقنية ع�سوًا

للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  مــن  ممثل   -

واملقايي�س واجلودة ع�سوًا

- ممثل من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ع�سوًا

- ممثل من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ع�سوًا

اجليولوجية  املــ�ــســاحــة  هــيــئــة  ــن  م ممــثــل   -

ال�سعودية ع�سوًا

- ممثل من �سركة اأرامكو ال�سعودية ع�سوًا

- اأربعة من املخت�سني من اجلامعات ال�سعودية 

اأع�ساء

جمل�س  ير�سحه  اخلا�س  القطاع  من  ع�سو   -

اإدارة الغرف التجارية وال�سناعية..

بني  مــن  ونائبه  اللجنة  رئي�س  اختيار  ويتم 

اأع�سائها ب�سكل دوري كل �سنة”

قرار جمل�س  من  )ثانياً(  البند  تعديل عجز   -  2

الوزراء رقم )127( وتاريخ 20/ 4/ 1431هـ، 

ليكون مقر اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي 

واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  يف 

وال�سناعة،  التجارة  بوزير  وترتبط  واجلودة، 

ال�سعودية  الــهــيــئــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 

للموا�سفات واملقايي�س واجلودة.

تعيين
رابعاً: قرر جمل�س الوزراء املوافقة على تعيني 

الهذيلي  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الأ�ستاذ 

ع�سوًا يف جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي للت�سليف 

والدخار ممثاًل لوزارة املالية.

تنظيم
ما رفعه معايل وزير  بعد الطالع على  خام�ساً: 

متعلقة  مقرتحات  �ــســاأن  يف  املــدنــيــة،  اخلــدمــة 

جمل�س  اأقر  للتقاعد،  العامة  املوؤ�س�سة  بتنظيم 

الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها:

1- اإحالل عبارة “بوزارة اخلدمة املدنية” بداًل 

املادة  يف  ــواردة  ال املالية”  “بوزير  عبارة  من 

)الثانية( من تنظيم املوؤ�س�سة العامة للتقاعد.

2- تعديل �سدر املادة )اخلام�سة( من التنظيم، 

جمل�س  للموؤ�س�سة  يكون  الآتي:  بالن�س  لي�سبح 

رئي�س  بينهم  من  اأع�ساء  )ع�سرة(  من  اإدارة 

املجل�س على النحو الآتي:

- وزير اخلدمة املدنية رئي�ساً

ع�سوًا  الع�سكرية  اخلدمة  جمل�س  عام  اأمني   -

ونائباً للرئي�س

- حمافظ املوؤ�س�سة العامة للتقاعد ع�سوًا

- ممثل من وزارة اخلدمة املدنية ع�سوًا

- ممثل من وزارة املالية ع�سوًا

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  ممثل   -

ع�سوًا

والآخــر  مدين  اأحدهما  املتقاعدين  من  اثنان   -

جمل�س  مــن  قــرار  بتعيينهما  ي�سدر  ع�سكري 

املجل�س  رئي�س  تر�سيح  على  بــنــاًء  الــــوزراء 

ع�سوين

بتعيينهما  ي�سدر  اخلا�س  القطاع  من  اثنان   -

قرار من جمل�س الوزراء بناًء على تر�سيح رئي�س 

املجل�س ع�سوين

هيكل تنظيمي
املتعلقة  املعاملة  على  الطــالع  بعد  �ساد�ساً: 

الإدارات  اإ�سافة عدد من  بدرا�سة مدى منا�سبة 

العامة  للرئا�سة  املعتمد  التنظيمي  الهيكل  اإىل 

الوزراء  جمل�س  اأقر  والإفتاء،  العلمية  للبحوث 

ومن  �ساأنها  يف  التنظيمية  الرتتيبات  من  عــددًا 

بينها:

1- تعديل ا�سم )نائب الرئي�س العام يف الرئا�سة 

العامة للبحوث العلمية والإفتاء( ليكون )نائب 

ويرتبط  التنفيذية(  لل�سوؤون  العام  الرئي�س 

العلمية  للبحوث  الــعــام  بالرئي�س  مبا�سرة 

والإفتاء.

اإىل  التنظيمية  الــوحــدات  من  عــدد  اإ�سافة   -2

العامة  للرئا�سة  املعتمد  التنظيمي  الهيكل 

للبحوث العلمية والإفتاء: مكتب فتاوى الطالق، 

مراقبة  ووحدة  وال�سيانة،  امل�سروعات  واإدارة 

املخزون، واإدارة امل�سرتيات والعقود.

تعيينات
تعيينات  على  الــوزراء  جمل�س  وافــق  �سابعاً: 

ع�سرة  والرابعة  ع�سرة  اخلام�سة  باملرتبتني 

ووظيفة )�سفري( وذلك على النحو التايل:

1- تعيني حممد بن علي بن عثمان الزامل على 

وظيفة )م�ست�سار اقت�سادي( باملرتبة اخلام�سة 

ع�سرة بوزارة البرتول والرثوة املعدنية.

2 - تعيني عبداهلل بن علي بن حممد الفعر على 

وظيفة )�سفري( بوزارة اخلارجية.

3 - تعيني املهند�س يو�سف بن عبداهلل بن عويد 

الزغيبي على وظيفة )مدير عام �سندوق التنمية 

بــوزارة  ع�سرة  اخلام�سة  باملرتبة  العقارية( 

الإ�سكان.

حممد  بــن  عبدالعزيز  بــن  حممد  تعيني   -  4

القويفلي على وظيفة )م�ست�سار تنظيم( باملرتبة 

الرابعة ع�سرة بوزارة املالية.

العواد،  عبداهلل  بن  حممد  بن  نا�سر  تعيني   -  5

الرابعة  باملرتبة  مايل(  )م�ست�سار  وظيفة  على 

ع�سرة بوزارة املالية.

6 - تعيني املهند�س �سعيد بن حممد بن عبداهلل 

للتعمري  الأمــني  )وكيل  وظيفة  على  ملحة  اأبــو 

باأمانة  ع�سرة  الرابعة  باملرتبة  وامل�ساريع( 

منطقة ع�سري.

7 - تعيني عبدالرحمن بن مهنا بن منور اجلهني 

العامة  الرئا�سة  فــرع  عــام  )مدير  وظيفة  على 

ع�سرة  الرابعة  باملرتبة  املكرمة(  مكة  مبنطقة 

والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة  العامة  بالرئا�سة 

عن املنكر.

تقرير سنوي
ال�سنوي  التقرير  على  ــوزراء  ال جمل�س  واطلع 

عن  التنفيذي  وملخ�سه  واخلم�سني(  )الرابع 

نتائج عمليات املراجعة املالية ورقابة الأداء التي 

املايل  العام  خالل  العامة  املراقبة  ديوان  نفذها 

احلكومية  الأجهزة  على  /1435هــــ(   1434(

امل�سمولة برقابته، وعلى تقرير لل�سنوات الثالث 

الأوىل من خطة التنمية التا�سعة للرئا�سة العامة 

املجل�س  اأحــاط  وقد  البيئة،  وحماية  لالأر�ساد 

علماً مبا ورد فيها.

مجلس الوزراء ينوه بالدور اإلنساني الكبير الذي يضطلع به مركز
 الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
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`g1436-10-8  ïjQÉJh 266/ CG ºbQ »µ∏e ôeCG

¤É©J ˆG ¿ƒ©H

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e

. `g1412-8-27 ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y  ´ÓW’G ó©H

. `g1414-3-3 ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-4-9 ïjQÉàH (69/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ ÉfôeCG

 :»JB’G ¢üædÉH íÑ°ü«d ``g1436-4-9 ïjQÉàH (69/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G øe (kÉ«fÉK) óæÑdG ∫ó©j : k’hCG

:»JB’G  ƒëædG  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏éÃ  kÉ«ª«¶æJ  ¿É£ÑJôj  ¿É°ù∏›  CÉ°ûæj”
.á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› -1

.á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› -2

.“ºgÒZ øe hCG AGQRƒdG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe »µ∏e ôeCÉH ÉªgDhÉ°†YCGh ÉªgÉ°ù«FQ ≈ª°ùjh

.√ò«ØæJh √OÉªàY’ á°üàîŸG äÉ¡é∏d Gòg ÉfôeCG ≠∏Ñj  :kÉ«fÉK

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 íÑ°ü«d (69/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’G øe (kÉ«fÉK) óæÑdG πjó©J
zAGQRƒ``dG ¢ù``∏éÃ kÉ```«ª«¶æJ ¿É£```ÑJôj ¿É```°ù∏› CÉ```°ûæj{

`g1436-9-19  ïjQÉJh (422) ºbQ  QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ≈∏Y á∏ªà°ûŸG , `g1436-7-21 ïjQÉJh 34001 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 áÄ«¡dG ¬JCGQ Ée ¿CÉ°T ‘ , `g1436-6-20 ïjQÉJh 8548 ºbQ ≥«≤ëàdGh áHÉbôdG áÄ«g ¢ù«FQ ‹É©e ÜÉ£N

. `g1434-7-26  ïjQÉJ πÑb â©bh ÉjÉ°†b øe É¡«dEG Oôj ób Ée hCG ,Égô¶f π ∫GõJ’ »àdG ÉjÉ°†≤dG ∫É«M

 äÉ°UÉ°üàNG π≤æH ≥∏©àŸG. `g1434-1-26 ïjQÉJh (34) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y  ´ÓW’G ó©Hh

 ∞FÉXƒdGh á«FÉæ÷G ºFGô÷G ‘ ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdÉH  á≤∏©àŸG ¿Éé∏dGh äÉ¡÷Gh ≥«≤ëàdGh áHÉbôdG áÄ«g

.ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ¤EG É¡H á£ÑJôŸG

 .AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1436-8-14 ïjQÉJh (478) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-8-17 ïjQÉJh (1349) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 :»∏j Ée Qô≤j

 ,`g1434-7-26 ïjQÉJ πÑb â©bh »àdG ºFGô÷G ÉjÉ°†b á©HÉàe ‘ ≥«≤ëàdGh áHÉbôdG áÄ«g QGôªà°SG : k’hCG

 äGAGôLEG PÉîJG ¤EG êÉàëj Ée ÉjÉ°†≤dG √òg ÚH øe ¿Éc ¿EÉa,É¡«a AÉYO’G hCG ≥«≤ëàdG äGAGôLEG äGô°TÉHh

 áeRÓdG  äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ¤EG É¡∏«ëàa ,OGOÎ°S’G hCG ¢†Ñ≤dÉH ≥∏©àJ

.É¡eÉ¶æd kÉ≤ah É¡«a AÉYO’Gh ≥«≤ëà∏d

ïjQÉJ πÑb á``©bGƒdG ºFGô```÷G ÉjÉ``°†b Iô°TÉ```ÑÃ ΩÉ``©dG AÉ```YO’Gh ≥```«≤ëàdG á``Ä«g ΩÉ``«b:kÉ«fÉK

.É¡«a AÉYO’G hCG ≥«≤ëàdG äGAGô````LEG Iô°TÉ```ÑÃ ≥```«≤ëàdGh áHÉ``bôdG á```Ä«g º``≤J ⁄ »àdG , `g1434-7-26 

 ò«ØæJ ¿CÉ°T ‘  Éª¡æ«H Éª«a ≥«°ùæàdÉH ≥«≤ëàdGh áHÉbôdG áÄ«gh ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ΩÉ«b :kÉãdÉK

 ( k’hCG) øjóæÑdG ‘ OQh Éeh `g1434-1-26 ïjQÉJh (34) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ‘ IOQGƒdG äÉÑ«JÎdG

.äÉÑ«JÎdG øe …CG ò«ØæJ ∫É«M ô¡¶j ób ∫Éµ°TEG …CG º°ùMh , QGô≤dG Gòg øe (kÉ«fÉK)h

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 πÑb â©bh »àdG ºFGô÷G ÉjÉ°†b á©HÉàe ‘ ≥«≤ëàdGh áHÉbôdG áÄ«g QGôªà°SG
É¡«a AÉ```YO’G hCG ≥«≤ëàdG äGAGô``LEG äGô``°TÉHh  `g1434-7-26 ïjQÉJ

á«µ∏e ´õæH `g1436 - 9 - 27  ïjQÉàH (1 -1150 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1436 - 10 -14ïjQÉàH (1  - 1171 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

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

 øª°V (298 ¤EG 293 øe) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 ,¢VÉjôdG áæjóÃ ájódÉÿG »M ‘ á©bGƒdG (2278) ºbQ §£îŸG

  Ω(60) ¢VôY øªMôdGóÑY øH óª ÒeC’G ≥jôW ∫Éª°ûdG øe Égóëj »àdGh

 299) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™`£b Üƒ```æ÷G ø``eh , kGô```àe (69^00) ∫ƒ```£H

 …OGó¨ÑdG ¢üØM »HCG ´QÉ°T ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (63^00) ∫ƒ£H (300h

 É°VôdG »HCG ´QÉ°T Üô¨dG øeh , kGÎe (77^50) ∫ƒ£H Ω(20) ¢VôY

 ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh , kGÎe (78^00) ∫ƒ£H Ω(15) ¢VôY ∫ÉÑ£dG

 kÉ©Hôe kGÎe ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉeh ±’CG á°ùªN 2Ω(5125^84)

 ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿ƒfÉªKh á©HQCGh

 ácô°ûdG ídÉ°üd ,±.∑ 132 ó¡L (8212) ºbQ á£ëŸG AÉ°ûfE’ ∂dPh

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG

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

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

 ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe

 Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ( 15 ) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG

 ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh

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

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

 , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN

 ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh

.QƒcòŸG

 ¥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

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

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

 IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G

 É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh

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

 , QGô≤dG Gòg PÉØfEG á©HÉàe AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ≈∏Y  :kÉ©HÉ°S

.√É°†à≤Ã πª©dGh

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 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

 øª°V á©bGƒdG (81 ¤EG 78 øe) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 »àdGh ,á«bô°ûdG á≤£æŸG ‘ ΩÉeódÉH äÉ¡«°S ‘ (368-1) ºbQ §£îŸG

 ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b Üƒæ÷G øeh ,Ω(40) ¢VôY ´QÉ°T ∫Éª°ûdG øe Égóëj

 ¢VôY ´QÉ°T Üô¨dG øeh ,Ω(60) ¢VôY ´QÉ°T ¥ô°ûdG øeh ,(83h82)

 áFÉª°ùªNh ±’CG áKÓK 2Ω(3574^77) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh ,Ω(20)

 Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎª«àæ°S ¿ƒ©Ñ°Sh á©Ñ°Sh kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒ©Ñ°Sh á©HQCGh

 ,±.∑ (13^8-115) ó¡L 3-äÉ¡«°S á£ AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG §£îŸG

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd

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

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

 (15 ) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM

 ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh

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

 ’ Ióe ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e

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

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

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

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

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

 ¿Éé∏dG 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

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

  ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG

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

 ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe

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

,,,≥aƒŸG ˆGh

áHÉ«ædÉH AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
»Ñ°ü≤dG ˆGóÑY øH óLÉe
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á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ¿EG

 »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (Ü) Iô≤ØdG ≈∏Y AÉæH

. `g1397-7-10 ïjQÉJh (48/Ω) ºbQ

 ¿CÉ°ûH `g1433-2-24 ïjQÉJh (9401) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ôjRh ‹É©e ÜÉ£N ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 ÚjOƒ©°ùdG ÒZ äGhÓYh ÖJGhQ ¤EG (%15) áÑ°ùæH á°û«©ŸG AÓZ ∫óH áaÉ°VEG ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏W

 á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓd Ú©°VÉÿG

. `g1398-8-1 ïjQÉJh (45) ºbQ

 ∫óH áaÉ°VEG åëÑd ó©ŸG ´ÉªàL’G ô°† ≈∏Yh , ´ƒ°VƒŸG Gò¡d Ió©ŸG á°SGQódG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGôb ≈∏Yh , ÚjOƒ©°ùdG ÒZ äGhÓYh ÖJGhQ ¤EG (%15) áÑ°ùæH á°û«©ŸG AÓZ

 (4285) ºbQ ¢ù∏éª∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ô°† ≈∏Yh , `g1427-1-19 ïjQÉJh (1127-1) ºbQ

 É¡JóYCG »àdG `g1435-11-26 ïjQÉJh (5094) ºbQ ¢Vô©dG Iôcòe ≈∏Yh , `g1435-6-21 ïjQÉJh

:»∏j Ée Qô≤j - ´ƒ°VƒŸG øY IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y á∏ªà°ûŸG ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G

 ÖJGhQ ¤EG (%15) áÑ°ùæH á°û«©ŸG AÓZ ∫óH áaÉ°VEG á«fóŸG áeóÿG IQGRh Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG)

 áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓd  kÉ≤ah º¡©e óbÉ©àŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ äGhÓYh

 IQOÉ°üdG ÖJGhôdG ∂dP ‘ ÉÃ `g1398-8-1 ïjQÉJh (45) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG

 ÖJGhôdG ∫hGó÷ kÉ≤ah ¿ƒµàd `g1427-1-19 ïjQÉJh (1127-1) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› QGô≤H

.QGô≤dÉH á≤aôŸG

 `g1429-1-19 ïjQÉJh (11) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H óªà©ŸG á°û«©ŸG AÓZ ∫óH ±ô°U ±É≤jEG :kÉ«fÉK

 ÚjOƒ©°ùdG ÒZ øe ¬H Údƒª°ûŸG ™«ªL øY `g1431-12-10 ïjQÉJh (Ü Ω/8527) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’Gh

 ÖJGhôdG ∫hGóéH πª©dG ájGóH øe kGQÉÑàYG áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓd Ú©°VÉÿG

.√ÓYCG (1) Iô≤ØdÉH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

 ÖJGôdG ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG á«fóŸG áeóÿG IQGRh É¡JòîJG »àdG äÉÑ«JÎdGh äÉª«∏©àdG IÉYGôe :kÉãdÉK

.óbÉ©àdG ájGóH óæY áÑ°ùàëŸG IÈÿG äGƒæ°S OóYh

.(»µ∏ŸG ¿GƒjódG πÑb øe ¬¨«∏ÑJ ïjQÉJ øe øjô¡°T ó©H QGô≤dG Gò¡H πª© oj :kÉ©HGQ

 ¬H πª©∏d á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg ≠«∏ÑJ ƒëf ¬fhôJ Ée PÉîJÉH ºcƒª°S π°†ØJ áeÉ©dG áfÉeC’G ƒLôJh

.´ƒ°VƒŸÉH á≤∏©àŸG ¥GQhC’G πeÉc ¬≤aôHh , √ò«ØæJh

,,, »JÉ«– Ö«WCG ∫ƒÑ≤H ºcƒª°S Gƒ∏°†ØJh

á«fóŸG áeóÿG ôjRh
êô©dG ˆGóÑY øH ódÉN

 QGô≤H IQOÉ°üdG á«ë°üdG ∞FÉXƒdG áëFÓH ádƒª°ûŸG ∞FÉXƒdG äÉ«ª°ùe ≈∏Y ∫hó÷G Gòg ≥«Ñ£J ô°üà≤j *
. `g1412-3-28 ïjQÉJh (241-1) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏›

 »ª∏©dG πgDƒŸGh , É¡«∏Y óbÉ©àdG OGôŸG áÄØdG Aƒ°V ≈∏Y ÖJGôdG ójó– ºàj ¿CG ójó÷G óbÉ©àdG óæY ≈YGôj * *
 Üƒ∏£ŸG »ª∏©dG πgDƒŸG ó©H IôaƒàŸG á«∏ª©dG äGÈÿGh , á«ë°üdG ∞FÉXƒdG áëF’ Ö°ùM É¡∏¨°ûd Üƒ∏£ŸG

.É¡æY IóFGõdG á«ª∏©dG äÓgDƒª∏d ô¶æj ’ áÄØ∏d

 OQGƒdG ΩÉ°ùb’G ‘ Ú∏eÉ©∏d IOóëŸG IOÉjõdG áÑ°ùf ßMÓj áÄØdG √òg ÖJGQ ójó– óæY /§≤a »æa áÄa *
.á≤aôŸG ∫hó÷G Gòg äÉª«∏©J øe (1-8) Iô≤ØdG

.á≤aôŸG (áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG Ò¨d á«ë°üdG ∞FÉXƒdG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©J)`H ó«≤àdG

`g1436-2-9 ïjQÉJh (1935-1) ºbQ á«fóŸG áeóÿG ôjRh QGôb

¢SƒjQƒdÉµH

Òà°ùLÉe

√GQƒàcO

¢SƒjQƒdÉµH

Òà°ùLÉe

√GQƒàcO

جدول رواتب الوظائف الصحية لغير السعوديين في الوظائف العامة بعد إضافة  بدل غالء المعيشة بنسبة 
(١٥٪) حسب ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

(7)

AÉÑW’G

 Újô°ûÑdG)

(¿Éæ°SC’Gh

ádOÉ«°üdG

¿ƒ«ë°üdG ¿hóYÉ°ùŸG

 ¿ƒ«FÉ°üN’G

AÉÑW’G ÒZ

(8)

¿ƒ«æØdG

º«≤e Ö«ÑW

ÖFÉf Ö«ÑW

…QÉ°ûà°SG Ö«ÑW

‹ó«°U

∫hCG ‹ó«°U

…QÉ°ûà°SG ‹ó«°U

»FÉ°üNG

∫hCG »FÉ°üNG

…QÉ°ûà°SG »FÉ°üNG

»FÉ°üNG

∫hCG »FÉ°üNG

…QÉ°ûà°SG »FÉ°üNG

***

»æa

»ë°U óYÉ°ùe

:äÉ°ü°üîJ ‘

 »FÉ°üNGh áeÉY áë°U »FÉ°üNGh »YÉªàLG »FÉ°üNG)

(ájò¨J »FÉ°üNGh äÉjô°üH »FÉ°üNGh »©«ÑW êÓY

(Úàæ°S) øY π≤J ’ IóŸ Ωƒ∏HO + áeÉ©dG ájƒfÉãdG

(äGƒæ°S çÓK) øY π≤J ’ IóŸ Ωƒ∏HO + áeÉ©dG ájƒfÉãdG

(áæ°S) øY π≤J ’ IóŸ Ωƒ∏HO + áeÉ©dG ájƒfÉãdG

 í«°TÎdG πÑb

 áÄØdG ≈∏Y

 ôaƒJ ≈YGôj

 äGƒæ°S OóY

 IÈÿG

 ó©H áWÎ°ûŸG

 »ª∏©dG πgDƒŸG

 Üƒ∏£ŸG

 áÄØdG π¨°ûd

 ƒg Ée Ö°ùM

 áëFÓH Oó

 ∞FÉXƒdG

á«ë°üdG

4600

7420

9260

10755

12145

2415

3335

4140

2415

3335

4140

4110

5670

7040

2590

2935

1985

ÖW ¢SƒjQƒdÉµH

(áæ°S) øY ¬Jóe π≤J ’ Ωƒ∏HO + ÖW ¢SƒjQƒdÉµH

¢SƒjQƒdÉµÑdG ó©H πbC’G ≈∏Y (Úàæ°S) á°SGQO ó©H ¬dOÉ©j Ée hCG ÖW Òà°ùLÉe

πbC’G ≈∏Y (äGƒæ°S çÓK) á°SGQO ó©H É¡dOÉ©j Ée hCG ÖW √GQƒàcO

πbC’G ≈∏Y (äGƒæ°S çÓK) á°SGQO ó©H É¡dOÉ©j Ée hCG ÖW √GQƒàcO

¢SƒjQƒdÉµH

Òà°ùLÉe

√GQƒàcO

áYƒªéŸGáÄØdGäGÈÿG ÖJGôdG

»°SÉ°SC’G

230

380

505

530

665

175

175

230

175

175

230

295

295

395

115

115

115

 IhÓY

IÈÿG

8050

13120

16835

18705

22120

5040

5960

7590

5040

5960

7590

8535

10095

12965

4315

4660

3710

 ≈∏YC’G ó◊G

ÖJGô∏d

6900

9655

15355

17940

25625

4830

6670

7455

8455

10340

11925

8455

10340

11925

9315

10560

3970

 ÖJGôdG

»°SÉ°SC’G

460

585

865

900

1105

345

345

415

605

535

665

605

535

665

415

415

185

 IhÓY

IÈÿG

13800

18430

28330

31440

42200

10005

11845

13680

17530

18365

21900

17530

18365

21900

15540

16785

6745

 ≈∏YC’G ó◊G

ÖJGô∏d

äGÈÿGh äÓgDƒŸGá«eÉædG ∫hódG øe º¡JÓgDƒe ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉ◊G(9) áeó≤àŸG ∫hódG øe º¡JÓgDƒe ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉ◊G

äÓgDƒŸG

√ÓYCG ôcP Ée ÒZ á«ë°üdG äÉ°ü°üîàdG á«≤H

 äÉ«©ª÷G ΩÉ¶f ÖLƒÃ ¬fCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á«YÉªàL’G á«ªæàdG ádÉch ø∏©J

 (82515) ºbQ  ôjRƒdG ‹É©e QGôb ≈∏Y kGAÉæHh `g1429-3-9 ïjQÉJh (73) ºbQ á«fhÉ©àdG

 Ò°ùY πMÉ°ùH ∑Éª°SC’G …OÉ«°üd á«fhÉ©àdG á«©ª÷G π«é°ùJ ” ó≤a `g1436-9-6 ïjQÉJh

. `g1436-9-6 ïjQÉJh (263) ºbQ â–

 ¢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’ ÖLƒÃ

 …OÉ«°üd á«fhÉ©àdG á«©ª÷G QÉ¡°TGh π«é°ùJ
Ò°ùY á≤£æÃ – Ò°ùY πMÉ°ùH ∑Éª°SC’G

 äÉ«©ª÷G ΩÉ¶f ÖLƒÃ ¬fCG á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH á«YÉªàL’G á«ªæàdG ádÉch ø∏©J

 (85429) ºbQ  ôjRƒdG ‹É©e QGôb ≈∏Y kGAÉæHh `g1429-3-9 ïjQÉJh (73) ºbQ á«fhÉ©àdG

 »Hƒ°ùæŸ ¢VGôZC’G IOó©àe á«fhÉ©àdG á«©ª÷G π«é°ùJ ” ó≤a `g1436-9-18 ïjQÉJh

. `g1436-9-18 ïjQÉJh (264) ºbQ â– IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æe áfÉeCG

 ¢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’ ÖLƒÃ

 IOó©àe á«fhÉ©àdG á«©ª÷G QÉ¡°TGh π«é°ùJ
IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æe áfÉeCG »Hƒ°ùæŸ ¢VGôZC’G
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áªàJ.. á°û«©ŸG AÓZ ∫óH  áaÉ°VEG ó©H áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG Ò¨d á«ë°üdG ∞FÉXƒdG ÖJGhQ ∫hóL

تعليمات جدول رواتب الوظائف الصحية لغير 
السعوديين المرفق

بعقد توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة
 ≥«Ñ£J É¡«a Qò©àj »àdG ä’É◊G ≈æãà°ùjh , Úàæ°S øY π≤J ’ IÈN óbÉ©àdG óæY óbÉ©àŸG iód ôaƒàJ ¿CG •Î°ûj  -1

  É¡∏¨°ûd •Î°ûj »àdG äÉÄØdG AÉæãà°S’G πª°ûj ’h á«fóŸG áeóÿG IQGRh ™e ∂dP ≈∏Y ¥ÉØJ’G ó©H •ô°ûdG Gòg

.á«ë°üdG ∞FÉXƒdG áëFÓH IOóëŸG IÈÿG äGƒæ°S øe OóY ôaƒJ

 áWÎ°ûŸG IÈÿG äGƒæ°S OóYh , áÄØ∏d Üƒ∏£ŸG »ª∏©dG πgDƒŸG óbÉ©àŸG iód ôaƒàj ¿CG óbÉ©àdG áë°üd •Î°ûj  -2

 ∫ÉM ‘ áÄØdG π¨°T äÉÑ∏£àe øY IóFGõdG á«ª∏©dG äÓgDƒŸG ÉeCG , á«ë°üdG ∞FÉXƒdG áëFÓH IOóëŸG É¡∏¨°ûd

 IÈÿG äGƒæ°S ™e IóŸG √òg πNGóàJ ’ ¿CG á£jô°T á«æeõdG É¡Jóe Ö°ùëH IÈN IhÓY É¡æY ≥ëà°ùj ¬fEÉa ÉgôaƒJ

.á«LGhOREÓd kÉ©æe áÑ°ùàëŸG

 á£jô°T áæ°S (15) IÈN IhÓY É¡æY íæÁh óbÉ©àdG ájGóH óæY Ö°ùà– »àdG IÈÿG äGƒæ°ùd ≈°übC’G ó◊G  -3

 áæ°S (15)`dG øª°V πNójh áØ«XƒdG πªY á©«ÑW Ö°ùMh ÖJGôdG ójóëàd Ö°ùàëŸG »ª∏©dG πgDƒŸG ó©H ¿ƒµJ ¿CG

 π¨°T äÉÑ∏£àe øY IóFGõdG á«ª∏©dG äÓgDƒŸG Ióeh , óbÉ©àdG ájGóH óæY ÉgôaƒJ •Î°ûŸG IÈÿG (»àæ°S) , IÈN

 áëF’ ‘ IOóëŸG áØ«XƒdG áÄa π¨°ûd áWÎ°ûŸG IÈÿG äGƒæ°S ∂dòch , √ÓYCG (2) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG áÄØdG

.IÈN IhÓY É¡æY ≥ëà°ùj å«ëH , á«ë°üdG ∞FÉXƒdG

 ´É£≤dG ‘ á«ë°üdG õcGôŸGh äÉØ°Uƒà°ùŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ áµ∏ªŸG πNGO áÑ°ùàµŸG IÈÿG ÜÉ°ùàM’ •Î°ûj  -4

.á«fóŸG áfóÿG IQGRh É¡ oæª°†oJ »àdG §HGƒ°†dG É¡«a ôaƒàJ ¿CG ¢UÉÿG

 ±Î©e á«∏gCG hCG á«©eÉL hCG á«eƒµM äÉ«Ø°ûà°ùe ‘ ≈°†≤J »àdG IÈÿG »g ÖJGôdG ójó– ‘ IÈà©ŸG IÈÿG  -5

 ‘ IÈÿÉµdòch , á°UÉÿG äGOÉÑ©dG ‘ ≈°†≤J »àdG IÈÿG ∂dòch RÉ«àe’G IÎa ∂dP ‘ Ö°ùà– ’h , É¡H

.É¡H ±Î©e  ÒZ äÉ«Ø°ûà°ùe

 ájOƒ©°ùdG á«Ä¡dG øe »∏ª©dGh »ª∏©dG óbÉ©àŸG πgDƒŸ »æ¡e ∞«æ°üJ IOÉ¡°T QGó°üà°SÉH IóbÉ©àŸG á¡÷G Ωõà∏J  -6

 øY óbÉ©àª∏d »æ¡e π«é°ùJ ∂dòch É¡«∏Y ¬©e óbÉ©àdG ójôJ »àdG áÄØ∏d á«æ¡ŸG ¬JAÉØc ócDƒJ á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d

.á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ≥jôW

-: AÉÑWC’G  -7

 çÓK øY π≤j ’ ‘É°VEG πªY AGOCGh »eƒµ◊G πª©∏d πeÉµdG ÆôØàdÉH Ö«Ñ£dG ΩGõàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÖJGôdG ≥ëà°ùj  -1-7

.óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ äÉYÉ°S

.á«ë°üdG ∞FÉXƒdG áëFÓH OQGƒdG »æ¡ŸG áÄØdG ≈ª°ùÃ ó«≤àdG Öéj   -2-7

:á«eÉf ádhO øe ¬JÓgDƒe ≈∏Y π°UÉ◊G (»æa) -8

 ΩÉ°ùbCGh áLô◊G ΩÉ°ùbC’ÉH Ú∏eÉ©dGh ¢†jôªàdG äÉ°ù«Fôd (%60) áÑ°ùæH ≥ëà°ùŸG ÖJGôdG ≈∏Y IOÉjR íæ“     -

  ôjóîàdG »æah IO’ƒdG »ãjóM ájÉæYh á«Ñ∏b ájÉæYh ÇQGƒWh ≈∏ch √õcôe ájÉæY á°Vô‡h ¢Vô‡ »æah ΩGQhC’G

 ∞«∏µJ ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG IOÉjõdG ±É≤jEG ºàjh ΩÉ°ùb’G √òg óMCG ‘ kÉ«∏©a πª©dG Iô°TÉÑe ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ∂dPh

 áë°üdG ôjRh ‹É©e ÚH ¥ÉØJ’G øµÁh , ΩÈŸG ó≤©dG ‘ ∂dP ¤EG QÉ°ûjh , ôcP Ée ÒZ ôNBG º°ùb ¤EG »æØdG π≤f hCG

.∂dòd áLÉ◊G âYO ≈àe kÉØfBG ôcP Ée ÒZ iôNCG ∞FÉXh äÉ«ª°ùe äÉaÉ°VEG á«fóŸG áeóÿG ôjRh ‹É©eh

:áeó≤àŸG ∫hódG -9

 IóëàŸG äÉj’ƒdG) á«dÉàdG ∫hódG øe º¡JGÈNh º¡JÓgDƒe ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G ≈∏Y ∫hó÷G ≥«Ñ£J ô°üà≤j  -1-9

 , ÉjQƒc , IQƒaÉ¨æ°S , É«≤jôaG ÜƒæL , GóædRƒ«f , É«dGÎ°SG , ¿ÉHÉ«dG , ÉHhQhCG , Góæc , á«µjôeC’G

 á©HÉàeh , Ëƒæà∏d ΩÉ°ùbCG ≈∏Y πªà°ûJ »àdG äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH áµ∏ªŸÉH º¡∏ªY ¿ƒµj ¿CG á£jô°T (Éjõ«dÉe

 Ée ÒZ iôNCG ∫hO áaÉ°VEG á«fóŸG áeóÿG ôjRh ‹É©eh áë°üdG ôjRh ‹É©e ÚH ¥ÉØJ’ÉH øµÁh , êÓ©dG

.∂dòd áLÉ◊G âYO ≈àe ôcP

 , áeó≤àe ádhO øe »ª∏©dG πgDƒŸG ¿Éc ¿EGh á«eÉædG ∫hódG IÈN IhÓY íæ“ á«eÉf ádhO ‘ áÑ°ùàµŸG IÈÿG  -10

 πgDƒŸG ¿Éc ¿EGh áeó≤àŸG ∫hódG IÈN IhÓY íæ“ áeó≤àe ádhO ‘ áÑ°ùàµŸG IÈî∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G ∂dòch

.√ÓYCG (1-9) Iô≤ØdÉH OQGƒdG •ô°ûdÉH ó«≤àdG ™e , á«eÉf ádhO øe »ª∏©dG

Ú°Sóæ¡ŸG ÖJGhQ ∫hóL
بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب 

ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

 áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH IOQGƒdG Ú°Sóæ¡ŸG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©àH ó«≤àdG  -1

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG ÖJGôdGh IÈÿG äGƒæ°S OóY ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

(ÚjOƒ©°ùdG ÒZ) áeó≤àŸG ∫hódG øe Ú°Sóæ¡ŸG ÖJGhQ ∫hóL
بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب 

ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

Ú°ü°üîàŸG ÖJGhQ ∫hóL
بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب 

ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

 áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH OQGƒdG Ú°ü°üîàŸG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©àH ó«≤àdG  -1

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG ÖJGôdGh IÈÿG äGƒæ°S OóY ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓY
 ≈∏YC’G ó◊G

IÈÿG äGƒæ°ùd

 ≈∏YC’G ó◊G

ÖJGôdG

á°Sóæg ¢SƒjQƒdÉµH3335150155585

á°Sóæ¡dG ‘  Òà°ùLÉe3910175156535

á°Sóæ¡dG ‘ √GQƒàcO4715345159890

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓY
 ≈∏YC’G ó◊G

IÈÿG äGƒæ°ùd

 ≈∏YC’G ó◊G

ÖJGôdG

á°Sóæ¡dG ‘ ¢SƒjQƒdÉµH69001534512075

á°Sóæ¡dG ‘  Òà°ùLÉe80501540514125

á°Sóæ¡dG ‘ √GQƒàcO97751549017125

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓY
 ≈∏YC’G ó◊G

IÈÿG äGƒæ°ùd

 ≈∏YC’G ó◊G

ÖJGôdG

¢SƒjQƒdÉµH2415175155040

Òà°ùLÉe3335175155960

√GQƒàcO4140230157590

ΩÉ©dG º«∏©àdG ÖJGhQ ∫hóL

بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓYIÈÿG äGƒæ°ùd ≈∏YC’G ó◊GÖJGô∏d ≈∏YC’G ó◊G

Úàæ°S IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + á£°SƒàŸG IOÉ¡°ûdG135070152400

äGƒæ°S çÓK IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + á£°SƒàŸG IOÉ¡°ûdG154570152595

äGƒæ°S ™HQCG IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + á£°SƒàŸG IOÉ¡°ûdG174070152790

äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + á£°SƒàŸG IOÉ¡°ûdG193570152985

äGƒæ°S â°S IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + á£°SƒàŸG IOÉ¡°ûdG212070153170

áeÉ©dG ájƒfÉãdG154585152820

áæ°S IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + áeÉ©dG ájƒfÉãdG174085153015

Úàæ°S IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + áeÉ©dG ájƒfÉãdG193585153210

äGƒæ°S çÓK IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + áeÉ©dG ájƒfÉãdG212085153395

ájƒHÎdG ÒZ á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG2220100153720

áæ°S øY π≤J ’ IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + ájƒHÎdG ÒZ á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG2600115154325

…ƒHôJ ÒZ Òà°ùLÉe2795115154520

ájƒHÎdG á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG2510115154235
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áªàJ.. á°û«©ŸG AÓZ ∫óH  áaÉ°VEG ó©H áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG Ò¨d á«ë°üdG ∞FÉXƒdG ÖJGhQ ∫hóL

áæ°S øY π≤J ’ IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO + ájƒHÎdG á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG2900115154625

…ƒHôJ Òà°ùLÉe3280140155380

…ƒHôJ ÒZ hCG …ƒHôJ √GQƒàcO4715175157340

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH IOQGƒdG ΩÉ©dG º«∏©àdG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©àH ó«≤àdG -1

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG ÖJGôdGh IÈÿG äGƒæ°S OóY ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH IOQGƒdG »æ¡ŸGh »æØdG º«∏©àdG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©àH ó«≤àdG -1

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG ÖJGôdGh IÈÿG äGƒæ°S OóY ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓYIÈÿG äGƒæ°ùd ≈∏YC’G ó◊GÖJGô∏d ≈∏YC’G ó◊G

(á«YGQõdGh á«YÉæ°üdG) á«æØdG IOÉ¡°ûdG

á«YGQR hCG á«YÉæ°U á£°Sƒàe IOÉ¡°T147095152895

(Úàæ°S) IóŸ »YGQR hCG »YÉæ°U Ωƒ∏HO ™e á£°Sƒàe IOÉ¡°T172595153150

 çÓK) IóŸ »YGQR hCG »YÉæ°U Ωƒ∏HO ™e á£°Sƒàe IAÉØc hCG á«YGQR hCG á«YÉæ°U ájƒfÉK IOÉ¡°T

(äGƒæ°S

2070115153795

á«æ¡ŸG hCG áeÉ©dG ájƒfÉãdG ó©H (IóMGh áæ°S) IóŸ »YGQR hCG »YÉæ°U Ωƒ∏HO2300115154025

(Úàæ°S) IóŸ »YGQR hCG »YÉæ°U Ωƒ∏HO2645115154370

á«æ¡ŸG hCG áeÉ©dG ájƒfÉãdG ó©H (äGƒæ°S çÓK) IóŸ »YGQR hCG »YÉæ°U Ωƒ∏HO3050115154775

á«æ¡ŸG hCG áeÉ©dG ájƒfÉãdG ó©H á«°SGQO (äGƒæ°S ™HQCG) IóŸ »YGQR hCG »YÉæ°U Ωƒ∏HO3335140155435

á«°Sóæ¡dG äGOÉ¡°ûdG

á°Sóæg ¢SƒjQƒdÉµH3335140155435

á°Sóæg Òà°ùLÉe3910175156535

á°Sóæg √GQƒàcO4715345159890

ájQÉéàdG á«æØdG äGOÉ¡°ûdG

ájQÉéàdG ájƒfÉãdG ó©H (áæ°S) IóŸ …QÉŒ Ωƒ∏HO178595153210

ájƒfÉãdG ó©H (Úàæ°S) IóŸ …QÉŒ Ωƒ∏HO201595153440

IQÉŒ ¢SƒjQƒdÉµH2415115154140

(áæ°S) øY π≤J ’ IóŸ …ƒHôJ Ωƒ∏HO ™e IQÉŒ ¢SƒjQƒdÉµH2645115154370

IQÉéàdG ‘ Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T3335140155435

IQÉéàdG ‘ √GQƒàcódG IOÉ¡°T4715175157340

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓYIÈÿG äGƒæ°ùd ≈∏YC’G ó◊GÖJGô∏d ≈∏YC’G ó◊G

á«FGóàHE’G ó©H (áæ°S) IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO103570152085

á«FGóàHE’G ó©H (Úàæ°S) IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO121070152260

á«FGóàHE’G ó©H (äGƒæ°S çÓK) IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO147070152520

á«FGóàHE’G ó©H (äGƒæ°S ™HQCG) IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO172570152775

á«æ¡e á£°Sƒàe IOÉ¡°T147095152895

(áæ°S) IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO + á«æ¡e á£°Sƒàe IOÉ¡°T170095153125

(Úàæ°S) IóŸ »æa Ωƒ∏HO + á«æ¡e á£°Sƒàe IOÉ¡°T198595153410

(äGƒæ°S çÓK) IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO ™e á«æ¡e á£°Sƒàe IOÉ¡°T229595153720

á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG1985115153710

»æ¡ŸGh »æØdG º«∏©àdG ÖJGhQ ∫hóL

Ú«aô◊Gh Ú«æØdG øjóYÉ°ùŸG ÖJGhQ ∫hóL

بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ
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áªàJ.. á°û«©ŸG AÓZ ∫óH  áaÉ°VEG ó©H áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG Ò¨d á«ë°üdG ∞FÉXƒdG ÖJGhQ ∫hóL
(áæ°S) øY π≤J ’ IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO + á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG2245115153970

(Úàæ°S) øY π≤J ’ IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO ™e á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG2590115154315

(äGƒæ°S çÓK) øY π≤J ’ IóŸ ‘ôM hCG »æa Ωƒ∏HO ™e á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG2935115154660

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH IOQGƒdG Ú«aô◊Gh Ú«æØdG øjóYÉ°ùŸG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©àH ó«≤àdG -1

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG ÖJGôdGh IÈÿG äGƒæ°S OóY ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH IOQGƒdG ájQGOE’G ∞FÉXƒdG ÖJGhQ ∫hóL äÉª«∏©àH ó«≤àdG -1

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG ÖJGôdGh IÈÿG äGƒæ°S OóY ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

.É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdGh áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ ÚjOƒ©°ùdG ÒZ ∞«XƒJ áëFÓH IOQGƒdG õ«∏‚E’G Ú°SQóŸG ÖJGhQ ∫hóL ¿É«H äÉª«∏©àH ó«≤àdG -1

.á«fóŸG áeóÿG IQGRh øe IQOÉ°üdG IÈÿG äGƒæ°S OóYh ÖJGôdG ÜÉ°ùàM’ áª¶æŸG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG -2

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓYIÈÿG äGƒæ°ùd ≈∏YC’G ó◊GÖJGô∏d ≈∏YC’G ó◊G

¿ƒªLÎŸG

(äGƒæ°S çÓK) øY π≤J ’ IóŸ áHƒ∏£ŸG áªLÎdG ∫É› ‘ IÈN ™e áeÉ©dG ájƒfÉãdG184095153265

 øe áªLÎdG IOÉLEGh (IóMGh áæ°S) øY π≤J ’ IóŸ á«ÑæLCG á¨d Ωƒ∏HO ™e áeÉ©dG ájƒfÉãdG

¢ùµ©dÉHh áHƒ∏£ŸG á«ÑæLC’G á¨∏dG ¤EG á«Hô©dG á¨∏dG

2070105153645

 ™e ¢ùµ©dÉHh áHƒ∏£ŸG á«ÑæLC’G á¨∏dG ¤EG á«Hô©dG á¨∏dG øe áªLÎdG IOÉLEGh áeÉ©dG ájƒfÉãdG

(Úàæ°S) øY π≤J ’ IóŸ á«ÑæLCG á¨d Ωƒ∏HO

2185115153910

ájQGOE’G ∞FÉXƒdG á«≤H

á«©eÉL IOÉ¡°T161070152660

áeÉ©dG ájƒfÉãdG IOÉ¡°T129050152040

äÓgDƒŸG»°SÉ°SC’G ÖJGôdGIÈÿG IhÓYIÈÿG äGƒæ°ùd ≈∏YC’G ó◊GÖJGô∏d ≈∏YC’G ó◊G

äGƒæ°S (çÓK) ájƒfÉãdG ó©H Ú°SQóŸG π«gCÉJ IOÉ¡°T

Teachers Training Cert.

4830175157455

ájƒfÉãdG ó©H Òà°ùLÉe4830175157455

á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG

B.A.
5175175157800

á«HÎdG Ωƒ∏HO + á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG

B.A. + Dip. Of Educ5865210159015

ÖfÉLC’G º«∏©J Ωƒ∏HO + á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG

B.A. + T.E.F.L6040210159190

√ÓYCG Úeƒ∏HódG + á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG

B.A. + T.E.F.L +Dip6385225159760

Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T

M.A.
6210225159585

…ƒHôJ Ωƒ∏HO + Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T

M.A. + Dip. Of Educ63852451510060

ÖfÉLC’G º«∏©J Ωƒ∏HO + Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T

M.A. + T.E.F.L65552451510230

√ÓYCG Úeƒ∏HódG + Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T

M.A. + T.E.F.L +Dip. Of Educ67302601510630

ÖfÉLC’G º«∏©J ‘ Òà°ùLÉe

M.A. In T.E.F.L65552451510230

ájQGOE’G ∞FÉXƒdG ÖJGhQ ∫hóL

õ«∏‚E’G Ú°SQóŸG ÖJGhQ ∫hóL 

بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ

بعد إضافة بدل غالء المعيشة بنسبة (١٥٪) حسب ا�مر السامي الكريم رقم (أ/٢٣) في ٢٠-٣-١٤٣٢هـ
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. á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG 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

  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 

 á≤£æÃ (√GƒîŸG á¶aÉëÃ ¢ùÑ«H ájÒÿG ÈdG á«©ªL) π«é°ùJ : k’hCG

 áeÉ©dG IQGOE’ÉH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷ÉH ¢UÉÿG πé°ùdÉH áMÉÑdG

. ¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG (636) ºbôH ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ªé∏d

.á«ª°SôdG Iójô÷ÉH á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e QGô≤dG Gòg ô°ûæj : kÉ«fÉK

. √É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj : kÉãdÉK

 

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh
Úª«ã©dG óªMCG øH ∞°Sƒj

`g1434-8-7  øe kGQÉÑàYG (636) ºbôH áMÉÑdG á≤£æÃ ¢ùÑ«H ájÒÿG ÈdG á«©ªL π«é°ùJ

∫hC’G π°üØdG
التأسيس وا�هداف

المادة (١)
 á≤£æÃ  ¢ùÑ«H ájÒÿG ÈdG á«©ªL ¢ù«°SCÉJ ” ¬≤«aƒJh ˆG áÄ«°ûÃ

 IQOÉ°üdG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G áëF’ ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW áMÉÑdG

 ÉgóYGƒbh  `g1410-6-25 ïjQÉJh  (107) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H

 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGô≤H IQOÉ°üdG ádó©ŸG ájò«ØæàdG

.ÉgÉ°†à≤Ã IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh `g1433-8-20 ïjQÉJh (82256)

المادة (٢)
  ¬d á©HÉàdG ôé¡dGh iô≤dGh ¢ùÑj õcôe á«©ª÷G äÉeóN á≤£æe πª°ûJ

 É¡d ´hôa íàa hCG ¬∏≤f øµÁh  ¢ùÑj 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:
 AGò¨dG ÒaƒàH ¬«fÉ©J Ée ∞«Øîàd »©°ùdG h IÒ≤ØdG ô°SC’G ájÉYQ -1

 äGóYÉ°ùe Ëó≤J ™e ÉgÒZh á«dõæŸG Iõ¡LC’G h çÉKC’G h ¢SÉÑ∏dGh

.º¡d á«dÉe

.ÚLÉàëŸG ∫GƒMCÉH øjQƒ°ù«ŸG øe Úæ°ùëŸG Iô°üÑJ -2

 ≈∏Y É¡©jRƒJ h ÉgÒZ h äGQÉØµdG h äÉbó°üdGh ∫ÉŸG IÉcR ∫ÉÑ≤à°SG  -3

.ÚLÉàëŸG

 »Hƒµæe IóYÉ°ùe ‘ á«eƒµ◊Gh á«∏gC’G äÉÄ«¡dG ™e ∑GÎ°T’G  -4

.áeÉ©dG çQGƒµdG

 ºFÉ°U Ò£ØJ, á«°SQóŸG áÑ«≤◊G )á«ª°SƒŸG äÉYhô°ûŸG áeÉbEG  -5

 h ájQÉ÷G äÉbó°üdG ∫ÉÑ≤à°SGh (ó«©dG Iƒ°ùc, ô£ØdG IÉcR

 QƒeC’G øe ÉgÒZ ¤EG hCG ¥ó°üàŸG É¡ÑZôj »àdG á¡LƒdG ¤EG É¡««LƒJ

.ájÒÿG

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  ( 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

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¡°TG áKÓK )  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

 Rƒéj ’h ¬«∏Y ≥ëà°ùŸG ≠∏ÑŸG ¬FGOCG ádÉM ‘ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°TE’G

 á«©ªé∏d ¬©aO ” Ée OGOÎ°SEG ¬àjƒ°†Y ó≤a øŸ hCG ¬àKQƒd hCG ƒ°†©∏d

 Éª¡eh Éæ«Y ΩCG Gó≤f ∂dP ¿Éc AGƒ°S äÉÑg hCG äÉYÈJ hCG äÉcGÎ°TEG øe

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc

المادة (٨)
 ≈∏Y á«©ª÷G ô≤e ‘ ´ÓWE’G á«©ª÷G AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πµd ≥ëj

 ¢ù∏›h, á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉ°ù∏L ô°VÉëÃ á°UÉÿG äÓé°ùdG

 á«©ª÷G ôjóe øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∂dòch , Éª¡JQGôbh IQGOE’G

 á«fGõ«ŸG ≈∏Y ´ÓWE’G ¬d ≥ëj Éªc  IQGOE’G ¢ù∏› øe ¢†jƒØàH

 á«©ª÷G ≈∏Y É¡°VôY πÑbh - á«©ª÷G ô≤e ‘ - É¡JÉ≤aôeh á«eƒª©dG

0 ±Éc âbƒH á«eƒª©dG

المادة (٩)
على عضو الجمعية ما يلي :

 á«©ª÷ÉH ¬àjƒ°†Y ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàdE’G ™«ªéH AÉaƒdG       - CG

 ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG äÉÑLGƒdG ™«ªéH ΩÉ«≤dGh

0 á«©ªé∏d á«∏NGódG íFGƒ∏dGh

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

 ≈∏Y á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ó©H ôNBG ¿Éµe ‘ Égó≤©J

0 ∂dP

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

 - ¬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 ¤EG

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

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

85911 ºbQ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh QGôb

á«©ªé∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
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áªàJ ..áMÉÑdG á≤£æÃ √GƒîŸG á¶aÉëÃ ¢ùÑ«H ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
 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 (á©°ùJ) 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¡æe ádƒ≤æŸG ‘ ±ô°üàdGh É¡dGƒeCGh á«©ª÷G äÉµ∏à‡ IQGOEG       - 3

0 ∂dP ‘ á©ÑàŸG ∫ƒ°UCÓd É≤ah

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

 ±Gô°TE’Gh á«©ª÷G ∫ÉªYCGh äÉWÉ°ûfh èeGôHh §£N OGóYEG       - 9

 ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEGh , É¡à©HÉàeh Égò«ØæJ ≈∏Y

0 É¡JGõéæeh á«©ª÷G

 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°†YG 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)
 É≤ÑW á«dÉŸG É¡fhDƒ°T ™«ªL øY ’ƒÄ°ùe á«©ª÷G ¥hóæ°U ÚeCG Èà©j

 IQGOE’G ¢ù∏› ¬«∏Y ≥aGƒjh ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG ¬©°†j …òdG º«¶æà∏d

: »JB’ÉH ¢üàîjh á«YÉªàLE’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh äÉª«∏©J ≥ah

 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)
 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
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áªàJ ..áMÉÑdG á≤£æÃ √GƒîŸG á¶aÉëÃ ¢ùÑ«H ájÒÿG ÈdG á«©ª÷ »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
 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

 ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ    - 7

0 Éª¡æY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG hCG IQGOE’G

 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 É¡›GôHh

 Oƒ¡L øe IOÉØà°SEÓd á«©ª÷ÉH ájƒ°†©dG á«ªæàd »©°ùdG     - 9

0 AÉ°†YC’G øe øµ‡ OóY ÈcCG áªgÉ°ùeh

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 :

 óYÉ°ùJ á«Yôa ÉfÉ÷ IQGOE’G ¢ù∏› hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G πµ°ûJ

 áæ÷ AÉ°†YCG π≤j ’ ¿CG ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤–h á«©ª÷G IQGOEG ≈∏Y

 Rƒéj …òdG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d É¡à°SÉFQ ¿ƒµJh AÉ°†YCG áKÓK øY

 ¿Éé∏dG AÉ°†YCG ™«ªL ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y áæ÷ øe ÌcCG ¢SCGôj ¿CG ¬d

 É¡JÉ«ª°ùeh ¿Éé∏dG ∂∏J OóY ójó– ºàjh , á«©ª÷G AÉ°†YCG øe

 hCG á«eƒª©dG á«©ª÷G øe QGô≤H É¡∏«µ°ûJ á≤jôWh É¡JÉ°UÉ°üàNEGh

0 IQGOE’G ¢ù∏›

™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 √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

 ∫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

 hCG É¡JÉeóN á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉ«©ª÷G

 »àdGh á«YÉªàLE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh iód á∏é°ùŸGh É¡æe áÑjô≤dG

0 π◊G QGôb ÉgOóëj
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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

اإلدارة العامة 
لألشغال 

العسكرية

1- تأجيل موعد منافسة 

إنشاء مباني وجتهيز وتأثيث 

مواقع بحفر الباطن
3/7/5 15.000

1436/11/17هـ1436/11/16هـ
2- تأجيل موعد منافسة 

إنشاء مباني إدارية بتبوك
408/3/2 15.000

3- تأجيل موعد منافسة 

إنشاء مرافق إدرية ملركز األمير 

سلمان بن عبدالعزيز بالطائف
571/5/225.000ب

هيئة 
اإلمدادات 
والتموين

منافسة توريد ومتديد وتركيب 

كوابل ربط الشبكات 

الالسلكية
1436/12/22هـ1436/12/21هـ36/121000

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجنوب

 متديد موعد منافسة  

الغسيل الدموي الكلوي 

للمستشفى
1436/12/22هـ1436/12/22هـ1436/10/355000

وزارة الخارجية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المشتريات

1436/11/9هـ1436/11/8هـ12285000- منافسة حماية اإلنترنت

2- تأمني احلراسة األمنية 

ملقر سكن منسوبي اخلارجية 

بحي احملمدية وحي السويدي 

)مجمع القصر ( بالرياض

2295000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ
3- تقدمي خدمات الصيانة 

والتشغيل ملبنى املقر الرئيسي 

للوزارة بالرياض
2305000

4- مشروع بناء مساكن 

املوظفني في نواكشط
1436/12/29هـ1436/12/28هـ23110.000

5- مشروع األعمال األمنية 

اإلنشائية في السفارة ودار 

السكن في تونس
1436/12/1هـ1436/11/29هـ2323000

6- متديد مشروع بناء السفارة 

في كمباال
1436/12/24هـ1436/12/23هـ23210.000

7- متديد مشروع بناء السفارة 

ودار سكن املوظفني في ليبرفيل
1436/12/22هـ1436/12/21هـ23310.000

8- متديد منافسة مشروع بناء 

املدرسة السعودية في جيبوتي
1436/12/29هـ1436/12/28هـ23410.000

9- متديد منافسة بناء مساكن 

املوظفني في جيبوتي
1437/1/1هـ1436/12/30هـ23510.000

رئاسة الحرس الملكي  

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رئاسة الحرس 
الملكي

متديد موعد منافسة تشغيل 

وصيانة ونظافة مدينة التدريب 

باحلرس امللكي بالثمامة 

1436/11/25هـ1436/11/24هـ36/45000

وزارة الزراعة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

14633300- تأجير مقر بوفية مببنى الوزارة

1436/12/22هـ1436/12/21هـ

2- تنفيذ مسيج ملوقع 

التشجير بإستخدام مياه 

الصرف الصحي املعاجلة 

مبنطقة تبوك

4634500

3- إنشاء صالة طعام لكبار 

الزوار مبركز امللك عبد العزيز 

للخيل العربية األصيلة بديراب

46455000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام  
اإلدارة 
العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  وحدة 
المنافسات 

والعقود

مقايسة أعمال حتسينات 

مبوقع إسكان قوى األمن 

الداخلي بجدة
1436/11/25هـ1436/11/25هـ49/36/53/11500

قوات األمن 
الخاصة

1- تأمني أجهزة ومستلزمات 

ومحاليل طبية
 44/1/4/ 9

/1436هـ
1436/12/22هـ1436/12/21هـ1500 

2- تأمني أجهزة إنذار ضوئي 

وصوتي لعربات القوات 
 45/1/4/ 9

/1436هـ
1436/12/24هـ1436/12/23هـ1000 

3- تأمني أجهزة ومعدات ذات 

مواصفات خاصة
 46/1/4/ 9

/1436هـ
1436/12/29هـ1436/12/28هـ2000 

4- تأمني بدلة عمليات خاصة
 48/1/4/9

/1436هـ
1437/1/13هـ1437/1/12هـ1500 

5- تأمني جتهيزات لفريق 

االستطالع

 49/1/4/9

/1436هـ
1437/1/15هـ1437/1/14هـ1500 

6- تأمني جراب مسدس 

ورشاش

 50/1/4/9

/1436هـ
1437/1/20هـ1437/1/19هـ1500 

7- تأمني بدلة قتالية
 51/1/4/9

/1436هـ
1437/1/22هـ1437/1/21هـ1500 

8- تأمني معدات فتح األبواب 

والعربات املصفحة

 52/1/4/9

/1436هـ
1437/1/27هـ1437/1/26هـ1500 

9- تأمني أجهزة فريق القناصة
 53/1/4/9

/1436هـ
1437/1/29هـ1437/1/28هـ1500 

10- تأمني ستر وألواح ضد 

الرصاص

 54/1/4/9

/1436هـ
1437/2/4هـ1437/2/3هـ1500 

11- إعادة تأهيل األسوار 

األمنية والبوابة مبعسكر 

القوات بالصفا بجدة

 43/1/4/9

/1436هـ
1437/1/2هـ1437/1/1هـ1500

قوات أمن 
المنشآت

1- توريد وتركيب كاميرات 

مراقبة أمنية لعدد من 

مستودعات القوات باملناطق  

 43

/1437/1436هـ
500

1436/12/22هـ 1436/12/21هـ 
2- توريد وتركيب كاميرات 

مراقبة أمنية لنقاط التفتيش 

بأفرع القوات في املناطق  

 44

/1437/1436هـ
500

3- توريد أجهزة خدمات 

 )kiosk( إلكترونية

 45

/1437/1436هـ
500

1436/12/23هـ1436/12/22هـ
4- توريد نظارات حماية من 

الشظايا

 46

/1437/1436هـ
500

5- الدعم الفني لنظام 

االتصاالت اإلدارية لقوات أمن 

املنشآت 

 47

/1437/1436هـ
500

1436/12/25هـ  1436/12/24هـ 
6- الدعم الفني والتشغيل 

للتطبيقات اإللكترونية لقوات 

أمن املنشآت 

 48

/1437/1436هـ
500

المديرية 
العامة 

للمباحث

صيانة ونظافة بعض مباني 

هذه الوزارة باملنطقة الشرقية
1436/12/22هـ1436/12/21هـ1015500

برنامج 
مستشفى 
قوى األمن 

بالدمام

1436/12/30هـ1436/12/29هـ1D15/09500- تأمني سيارات املستشفى

2- تأمني وتعبئة الغازات 

الطبية وخزان األكسجني 

السائل
D15/011500

1437/1/7هـ1437/1/6هـ 3D15/021500- صيانة وإصالح ثالجة املوتى
4D15/033000- صيانة املصاعد

5- صيانة وإصالح أجهزة تبريد 

املياه املركزية )شيلر(
D15/041000

6- صيانة وإصالح أنظمة  

املولدات اإلحتياطية
D15/05 1500

1437/1/14هـ1437/1/13هـ

7- صيانة وإصالح نظام التيار 

)UPS( الغير منقطع
D15/06 1500

8- صيانة وإصالح أنظمة 

الغازات الطبية
D15/07500

9- صيانة وإصالح محطات 

التحلية وأنظمة املياه
D15/081500

وزارة الداخليةوزارة الدفاع
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة جازان

1- منافسة إنشاء مبنى الرنني 

املغناطيسي مبستشفى 

صامطة العام 

1436/12/2هـ1436/12/1هـ1241000

2- منافسة التخلص اآلمن 

من نفايات الرعاية الصحية 

اخلطرة للمستشفيات واملراكز 

الصحية

1436/12/3هـ1436/12/2هـ1255000

صحة نجران

1- متديد وتأجيل موعد منافسة 

بند التطوير وحتديث نظام 

  BMS إنذار احلريق ونظام ال

ملستشفى الوالدة واألطفال 

بصحة منطقة جنران  

1436/12/2هـ1436/12/2هـ1436/212000

2- منافسة تأمني أوراق تصوير 

لصحة منطقة جنران
1436/12/23هـ1436/12/23هـ1436/23200

3- منافسة تأمني سيارات 

اإلسعافات دفع رباعي لصحة 

منطقة جنران

1436/12/24هـ1436/12/24هـ1436/24500

صحة 
المنطقة 

الشرقية

متديد موعد منافسة إنشاء 

مبنى اخلدمات املساندة 

بالرعاية الصحية بالدمام

1436/11/17هـ1436/11/11هـ1436/4/71500

صحة القصيم

1- الصيانة والنظافة 

والتشغيل الغير طبي والصيانة 

الطبية ملستشفى البكيرية 

واملراكز الصحية التابعة لها

1436/12/29هـ1436/12/29هـ3000 360631030043

2- الصيانة والنظافة 

والتشغيل غير الطبي 

ملستشفى القوارة العام

1437/1/2هـ1437/1/2هـ2000 360631030042

صحة حائل
منافسة تأمني وحدات إمداد 

 )UPS( الطاقة املستمرة

ملنطقة حائل

1436/12/3هـ1436/12/3هـ1436/472000هـ

وزارة البترول والثروة المعدنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وكالة الوزارة 
للثروة 

المعدنية
1436/12/29هـ1436/12/28هـ012000إنشاء مركز إحتياطي الكوارث

ديوان المظالم 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المظالم

1- تأجيل موعد منافسة 

توريد وتركيب عدد )13( قاعة 

جلسات محاكمة في بعض 

محاكم الديوان

36/17 3000

1436/11/23هـ1436/11/22هـ
2- تأجيل موعد منافسة 

صيانة ونظافة مبنى الديوان 

ومستودعاته بالرياض ملدة ثالث 

سنوات

36/18 2000

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مدينة الملك 
عبدالعزيز 

للعلوم 
والتقنية

متديد موعد منافسة تنفيذ 

مشروع تطوير وتأهيل محطة 

التبريد الرئيسية رقم )2(

1436/11/16هـ1436/11/15هـ72000 م/36

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المياه 
والكهرباء

1-  استكمال مشروع تنفيذ 

مناهل املزرع وإنشاء خزان 

باملزرع وخزان مبحافظة القرى 

منطقة الباحة

1437/1/2هـ 1437/1/1هـ4031000

2- تشغيل وصيانة اخملتبر 

املركزي مبدينة سكاكا مبنطقة 

اجلوف

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ4093000

3- تشغيل وصيانة مشروع 

نقل املياه من سدي  خليص 

ورابغ إلى جدة )محطة التنقية 

على سد خليص(

4107000

1436/12/25هـ 1436/12/24هـ
4- تشغيل وصيانة مشروع  

إيصال املياه من سد األحسبة 

ودوقة وعليب إلى اخملواه وقلوه 

واحلجرة مبنطقة الباحة

4112000

مياه المدينة 
المنورة

تأجيل موعد منافسة تشغيل 

وصيانة محطة معاجلة مياه 

الصرف الصحي باملدينة املنورة

1436/11/25هـ1436/11/24هـ437/436/3010.000

مياه القصيم

تأجيل موعد منافسة مشروع 

تنفيذ محطة ضخ خزان 

القرعاء غرب مدينة بريدة رقم 

- 5 - مرحلة أولى

1436/12/22هـ1436/12/21هـ37/36/46

مياه المنطقة 
الشرقية

1- نزح البيارات للمناطق 

املتضررة في محافظة بقيق 

 /1437/1438

630
1437/1/7هـ1437/1/6هـ1000

2- مشروع استكمال شبكات 

املياه وخزان علوي ملركز 

الرفيعة مبحافظة قرية العليا 

 /1437/1438

631
1437/1/9هـ1437/1/8هـ1000

3- مشروع إنشاء مدخل جديد 

حملطة معاجلة مياه الصرف 

الصحي باألحساء 

 /1437/1438

632
1437/1/14هـ1437/1/13هـ2000

4- مشروع شبكات الصرف 

الصحي مبخطط 457 و 149 

مبحافظة اخلبر 

 /1437/1438

633
1437/1/16هـ1437/1/15هـ2000

5- مشروع محطة الضخ 

الرئيسية وخط الطرد 

مبحافظة النعيرية 

 /1437/1438

634
1437/1/21هـ1437/1/20هـ3000

6- مشروع محطة معاجلة 

الصرف الصحي مبحافظة 

األحساء ) املرحلة األولى (

 /1437/1438

635
1437/1/23هـ1437/1/22هـ10.000

وزارة الماليــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
الزكاة 

والدخل 
اإلدارة العامة  

الرياض

صيانة ونظافة مباني فروع 

املصلحة باجلوف وعرعر للمرة 

الثانية

1436/12/17هـ1436/12/16هـ500

مصلحة 
الجمارك 

العامة

إنشاء مبنى مصلحة اجلمارك 

العامة بالرياض 

 52

1437/1436/
1437/1/29هـ1437/1/29هـ 30.000 

وزارة اإلسكان

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة اإلسكان
أعمال الصيانة والنظافة 

والتشغيل ملبنى الوزارة 

الرئيسي

1436/12/21هـ1436/12/21هـ1000

وزارة المياه والكهرباءوزارة الصحــة
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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 التعـليـم

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جـامعة 
الملك 

عبد العزيز   

1- تطوير شبكة احلاسب اآللي 

بالسكن الداخلي للطالبات   
1436/12/22هـ1436/12/22هـ905843000/ د  

2- تأمني مستهلكات لقسم 

األشعة باملستشفى اجلامعي 
1436/12/23هـ1436/12/23هـ74933000/ س 

3- تأمني مستهلكات لقسم 

اخملتبرات باملستشفى اجلامعي 
1436/12/24هـ1436/12/24هـ73773000/ س

4- تأمني عدد )25( نسخة من 

برامج تعليمية ملعامل تقنيات 

التعليم بوكالة الدراسات 

العليا التربوية 

1436/12/28هـ1436/12/28هـ1210243000/ د

5- تشغيل وزراعة محطة 

األبحاث الزراعية التابعة 

للجامعة مبنطقة هدى الشام 

واملشتل التعليمي باحلرم 

اجلامعي ملدة )3( سنوات    

1436/12/29هـ1436/12/29هـ1120703000/ د  

6- إعادة طرح منافسة تأمني 

لوازم ومستهلكات صيدالنية 

لقسم اخلدمات الصيدالنية 

باملستشفى اجلامعي  

1436/12/30هـ1436/12/30هـ1313283000/ د 

7- إعادة طرح منافسة 

تأمني أدوية لألمراض املزمنة 

والكيماوية لصيدلية 

املستشفى اجلامعي  

1437/1/1هـ1437/1/1هـ1313113000/ د

8- إعادة طرح منافسة 

تأمني األدوية العامة واألدوية 

النفسية واخملدرة واللقاحات 

لقسم اخلدمات الصيدالنية 

باملستشفى اجلامعي 

1437/1/5هـ1437/1/5هـ  1313343000/ د

9- إعادة طرح منافسة تأمني 

برامج خاصة ملكتب سعادة 

وكيل اجلامعة للتطوير 

1437/1/6هـ1437/1/6هـ386363000/ د

جامعة الملك 
فيصل

متديد منافسة توريد وجتهيز 

وتركيب حظائر الدواجن 

مبحطة التدريب واألبحاث 

الزراعية والبيطرية

1436/12/25هـ1436/12/24هـ2000 20150034

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

تأجيل موعد منافسة حتديث 

مركز البيانات مبركز تقنية 

املعلومات - املرحلة الثانية

 185

15100347/
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000 

جامعة
أم القرى

1- إعادة طرح مشروع تشغيل 

مركز احملاكاة الطبي واملعامل 

التدريسية بكلية الطب 

بجامعة أم القرى

1436/12/4هـ                1436/12/3هـ            1436/32500

3- مشروع توريد وتركيب 

وتشغيل أجهزة معملية 

لقسم الكيمياء بكلية العلوم 

التطبيقية بجامعة أم القرى  

1436/12/2هـ                1436/12/1هـ            1436/3/52000

جامعة جازان

1- توريد وتركيب مظالت 

مواقف لعدة مواقع بكليات  

اجلامعة

3792000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ
2- توريد وتركيب قواطع 

زجاجية وجبس بورد ملباني 

بجامعة جازان

3802000

3- تأمني احتياجات كلية 

العلوم الطبية التطبيقية
3812000

1437/1/8هـ1437/1/7هـ
4- جتهيز معامل تقنية النانو 

في كلية العلوم
3822000

5- تأمني خدمات سيارات 

اجلامعة
3832000

رعاية وصيانة املسطحات جامعة نجران

اخلضراء
1436/12/2هـ1436/12/2هـ1436/162000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز 

الجامعي 
بجامعة 
األميرة 

نورة بنت 
عبدالرحمن  

توريد وتركيب أجهزة إزالة 

الرجفان ) الصعق الكهربائي ( 

م م ع ج / 

 1436 / 116
1436/12/1هـ1436/11/29هـ5000 

تعليم 
المدينة 
المنورة

مستلزمات تشغيل وصيانة 

أجهزة ومعامل احلاسب اآللي 

والشبكات

48/36/88

    1000

لكل  

كراسة

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ

تعليم صبيا
تأهيل مدرسة السالمة العليا 

متوسطة وثانوية )بنني(
1436/12/29هـ 1436/12/28هـ500 114/36/7

تعليم 
المنطقة 

الشرقية

توريد املياه الصاحلة للشرب 

ملدارس املنطقة الشرقية 

اجملموعة األولى مدارس الدمام 

واخلبر والظهران وصفوى 

وبقيق وتوابعها )بنني( ملدة ثالث 

ً سنوات )36( شهرا

1436/12/22هـ1436/12/21هـ500 97/36/16

وزارة العدل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العدل

1- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  1  ( 

لفرع الرياض واجلهات التابعة 

لها

2015/825000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ

2- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  2  ( 

لفروع عسير وجازان وجنران 

واجلهات التابعة لها

2015/835000

3- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم ) 3 ( 

لفروع مكة املكرمة واملدينة 

املنورة والباحة واجلهات التابعة 

لها 

2015/845000

4- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  4 ( 

ملنسوبي ديوان الوزارة وفرع 

املنطقة الشرقية واجلهات 

التابعة لها

2015/855000

5- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  5  ( 

لفروع القصيم وحائل وتبوك 

واجلوف واحلدود الشمالية 

واجلهات التابعة لها

2015/865000

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

هيئة التحقيق 
واإلدعاء 

العام

مشروع توريد وتركيب بوابات 

آلية لدخول املوظفني

 10

1437/1436/
1436/12/22هـ1436/12/21هـ2000 

الهيئة العامة 
للسياحة 
والتراث 

الوطني 

1- حملة التوعية اجملتمعية 

والتعريف بالسياحة والتراث 

الوطني

1436/133 500

1436/12/1هـ1436/11/29هـ 
2- إعداد وطباعة كتب تعريفية 

عن احلرف اليدوية في اململكة
1436/134 200

3- إدارة وتنفيذ تشغيل ملتقى 

التراث العمراني الوطني 

اخلامس مبنطقة القصيم 

1436/135 1000

4- طباعة األعمال العلمية 
اخلاصة بتنقيبات قرية الفاو

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ 1436/139500

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

متديد موعد منافسة مشروع 

توريد وإنشاء مبنى الهيئة 

امللكية برأس اخلير

1436/11/29هـ1436/11/29هـ23824.000-ع01

الهيئة 
الملكية بينبع

إنشاء عمائر سكنية بحي 

النواة 1 حارة غرب العقيق – 

املرحلة األولى 

بي آي سي 

إف -8157
1436/12/23هـ1436/12/23هـ1000 

الهيئة العامة 
للمساحة

1- تأمني زورقني ومعدات املسح 

البحري وبناء القدرات
1436/12/25هـ1436/12/24هـ36/96/2210.000

2- ضبط وضمان اجلودة جلمع 

البيانات واملعالم اجلغرافية 

وبناء مناذج االرتفاعات الرقمية 

والتحقق احلقلي وإنتاج اخلرائط 

الرقمية والطباعة الورقية ملدن 

الباحة ,اجلوف , جازان ,فرسان

1436/12/22هـ1436/12/21هـ2000 36/97/23

3- ضبط وضمان اجلودة جلمع 

البيانات وبناء مناذج التضاريس 

الرقمية والتحقق احلقلي 

وإنتاج اخلرائط الرقمية 

والطباعة ملدن اخلفجي 

,الدوادمي , عفيف, اجملمعة,       

الزلفي ,الغاط , القويعية

1436/12/29هـ1436/12/28هـ36/98/242000

4- ضبط وضمان اجلودة جلمع 

البيانات وبناء مناذج التضاريس 

الرقمية والتحقق احلقلي 

وإنتاج اخلرائط الرقمية 

والطباعة ملدن  ضبا , الوجه،  

رابغ , ثول ,ينبع

1437/1/1هـ1436/12/30هـ2000 36/99/25

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

توريد أجهزة مخبرية لقسم 

التحاليل احليوية وبيت 

حيوانات التجارب

1436/12/22هـ1436/12/21هـ1436/266000

هيئة الهالل 
األحمر 

السعودي

إنشاء وتنفيذ املقر الدائم 

للهيئة باملهرجان الوطني 

للتراث والثقافة باجلنادرية 

مبدينة الرياض

1436/12/22هـ1436/12/22هـ36/292000

الخطوط 
السعودية 

نقل املالحني داخل ساحة 

مطار امللك خالد الدولي 

بالرياض وإلى مقر إقامتهم 

بفنادق مدينة الرياض والعكس

1436/11/24هـ1436/11/23هـ36/204000

الخطوط 
الجوية 

السعودية 
لتنمية 

وتطوير العقار 
)سارد(

خدمات الصيانة والنظافة 

ومكافحة احلشرات والعناية 

باملزروعات ملكاتب ومرافق 

اخلطوط السعودية ببيشة

1436/11/24هـ 1436/11/23هـ 36/32500

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

إنشاء كلية السياحة 

والفندقة بنجران
1436/12/3 هـ1436/12/2 هـ15010.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- متديد موعد منافسة 

العمرة الشاملة وتقييم العمر 

التشغيلي للمولد للوحدات 

)5.4.3.1( مبحطات التحلية باخلبر 

KH/

R/E/311
1436/11/16هـ1436/11/16هـ500 

2- متديد موعد منافسة 

تأهيل وحتديث نظام التحكم 

لضواغط الهواء رقم )3.2.1( 

للمرحلة الثانية مبحطات 

حتلية ينبع املدينة املنورة 

Y/I/G/0080 5001436/12/21هـ1436/12/21هـ

3- متديد موعد منافسة حتديث 

نظام حزمة الهيدروليكية 

لصمامات التدفق والضغط 

خلط أنابيب ينبع املدينة املنورة 

املرحلة الثانية 

Y/P/I/0044 5001436/12/22هـ1436/12/22هـ

4- متديد موعد منافسة العمرة 

الشاملة لقواطع 110 ك.ف 

باملرحلة األولى مبحطات الشعيبة

MT-772 5001436/12/23هـ1436/12/23هـ

5- تأمني املركبات لطاقم 

اإلشراف على مشاريع 

املؤسسة بالساحلني الشرقي 

والغربي واملركز الرئيسي ، 

تأمني عدد سيارات بعدد )50( 

سيارة نوع صالون 8 راكب 

ناقل حركة أتوماتيكي وعدد 

)25( سيارة نوع جيب طويل 

4*4 ناقل حركة أتوماتيكي 

لطاقم اإلشراف على مشاريع 

املؤسسة بالساحلني الشرقي 

والغربي واملركز الرئيسي

1436/11/22هـ1436/11/19هـ500 

6- إنشاء محطة التحلية 

بجدة _ املرحلة الرابعة 

بالتناضح العكسي ، إنشاء 

محطة التحلية بجدة _ 

املرحلة الرابعة بالتناضح 

العكسي بطاقة )400.000( 

متر مكعب في الـيـوم

1436/12/22هـ1436/12/21هـ100.000 

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
ميناء الملك 

عبدالعزيز

إعادة طرح منافسة توريد أثاث 

للمبنى اإلداري اجلديد مبيناء 

امللك عبدالعزيز

1436/12/17هـ1436/12/17هـ 500 127

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

متديد موعد منافسة ردم 

وحماية صخرية للمنطقة 

الغربية مبيناء رأس اخلير

1436/11/12هـ1436/11/12هـ6165910.000

ميناء الجبيل 
التجاري

مشروع تطوير وحتسني مداخل 

وأرصفة الطرقات والدوارات 

مبيناء اجلبيل التجاري   

24/ 1436/12هـ 24/ 1436/12هـ 2000

الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي الترجي بالقطيف

114

2000

1436/12/15هـ1436/12/14هـ
2- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي الباطن بحفر الباطن
2000

3- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي الدرع بالدوادمي
2000

4- إنشاء مقر لنادي التضامن 

برفحاء
115

 6000

1437/1/19هـ1437/1/16هـ
5- إنشاء مقر لنادي النخيل 

ببيشة
 6000

الهيئات والمؤسسات
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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 التعـليـم

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جـامعة 
الملك 

عبد العزيز   

1- تطوير شبكة احلاسب اآللي 

بالسكن الداخلي للطالبات   
1436/12/22هـ1436/12/22هـ905843000/ د  

2- تأمني مستهلكات لقسم 

األشعة باملستشفى اجلامعي 
1436/12/23هـ1436/12/23هـ74933000/ س 

3- تأمني مستهلكات لقسم 

اخملتبرات باملستشفى اجلامعي 
1436/12/24هـ1436/12/24هـ73773000/ س

4- تأمني عدد )25( نسخة من 

برامج تعليمية ملعامل تقنيات 

التعليم بوكالة الدراسات 

العليا التربوية 

1436/12/28هـ1436/12/28هـ1210243000/ د

5- تشغيل وزراعة محطة 

األبحاث الزراعية التابعة 

للجامعة مبنطقة هدى الشام 

واملشتل التعليمي باحلرم 

اجلامعي ملدة )3( سنوات    

1436/12/29هـ1436/12/29هـ1120703000/ د  

6- إعادة طرح منافسة تأمني 

لوازم ومستهلكات صيدالنية 

لقسم اخلدمات الصيدالنية 

باملستشفى اجلامعي  

1436/12/30هـ1436/12/30هـ1313283000/ د 

7- إعادة طرح منافسة 

تأمني أدوية لألمراض املزمنة 

والكيماوية لصيدلية 

املستشفى اجلامعي  

1437/1/1هـ1437/1/1هـ1313113000/ د

8- إعادة طرح منافسة 

تأمني األدوية العامة واألدوية 

النفسية واخملدرة واللقاحات 

لقسم اخلدمات الصيدالنية 

باملستشفى اجلامعي 

1437/1/5هـ1437/1/5هـ  1313343000/ د

9- إعادة طرح منافسة تأمني 

برامج خاصة ملكتب سعادة 

وكيل اجلامعة للتطوير 

1437/1/6هـ1437/1/6هـ386363000/ د

جامعة الملك 
فيصل

متديد منافسة توريد وجتهيز 

وتركيب حظائر الدواجن 

مبحطة التدريب واألبحاث 

الزراعية والبيطرية

1436/12/25هـ1436/12/24هـ2000 20150034

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

تأجيل موعد منافسة حتديث 

مركز البيانات مبركز تقنية 

املعلومات - املرحلة الثانية

 185

15100347/
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000 

جامعة
أم القرى

1- إعادة طرح مشروع تشغيل 

مركز احملاكاة الطبي واملعامل 

التدريسية بكلية الطب 

بجامعة أم القرى

1436/12/4هـ                1436/12/3هـ            1436/32500

3- مشروع توريد وتركيب 

وتشغيل أجهزة معملية 

لقسم الكيمياء بكلية العلوم 

التطبيقية بجامعة أم القرى  

1436/12/2هـ                1436/12/1هـ            1436/3/52000

جامعة جازان

1- توريد وتركيب مظالت 

مواقف لعدة مواقع بكليات  

اجلامعة

3792000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ
2- توريد وتركيب قواطع 

زجاجية وجبس بورد ملباني 

بجامعة جازان

3802000

3- تأمني احتياجات كلية 

العلوم الطبية التطبيقية
3812000

1437/1/8هـ1437/1/7هـ
4- جتهيز معامل تقنية النانو 

في كلية العلوم
3822000

5- تأمني خدمات سيارات 

اجلامعة
3832000

رعاية وصيانة املسطحات جامعة نجران

اخلضراء
1436/12/2هـ1436/12/2هـ1436/162000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز 

الجامعي 
بجامعة 
األميرة 

نورة بنت 
عبدالرحمن  

توريد وتركيب أجهزة إزالة 

الرجفان ) الصعق الكهربائي ( 

م م ع ج / 

 1436 / 116
1436/12/1هـ1436/11/29هـ5000 

تعليم 
المدينة 
المنورة

مستلزمات تشغيل وصيانة 

أجهزة ومعامل احلاسب اآللي 

والشبكات

48/36/88

    1000

لكل  

كراسة

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ

تعليم صبيا
تأهيل مدرسة السالمة العليا 

متوسطة وثانوية )بنني(
1436/12/29هـ 1436/12/28هـ500 114/36/7

تعليم 
المنطقة 

الشرقية

توريد املياه الصاحلة للشرب 

ملدارس املنطقة الشرقية 

اجملموعة األولى مدارس الدمام 

واخلبر والظهران وصفوى 

وبقيق وتوابعها )بنني( ملدة ثالث 

ً سنوات )36( شهرا

1436/12/22هـ1436/12/21هـ500 97/36/16

وزارة العدل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العدل

1- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  1  ( 

لفرع الرياض واجلهات التابعة 

لها

2015/825000

1437/1/1هـ1436/12/30هـ

2- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  2  ( 

لفروع عسير وجازان وجنران 

واجلهات التابعة لها

2015/835000

3- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم ) 3 ( 

لفروع مكة املكرمة واملدينة 

املنورة والباحة واجلهات التابعة 

لها 

2015/845000

4- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  4 ( 

ملنسوبي ديوان الوزارة وفرع 

املنطقة الشرقية واجلهات 

التابعة لها

2015/855000

5- كراسة الشروط 

واملواصفات تنفيذ مشروع 

تدريب منسوبي وزارة العدل 

منافسة التدريب رقم )  5  ( 

لفروع القصيم وحائل وتبوك 

واجلوف واحلدود الشمالية 

واجلهات التابعة لها

2015/865000
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

4

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة التحقيق 
واإلدعاء 

العام

مشروع توريد وتركيب بوابات 

آلية لدخول املوظفني

 10

1437/1436/
1436/12/22هـ1436/12/21هـ2000 

الهيئة العامة 
للسياحة 
والتراث 

الوطني 

1- حملة التوعية اجملتمعية 

والتعريف بالسياحة والتراث 

الوطني

1436/133 500

1436/12/1هـ1436/11/29هـ 
2- إعداد وطباعة كتب تعريفية 

عن احلرف اليدوية في اململكة
1436/134 200

3- إدارة وتنفيذ تشغيل ملتقى 

التراث العمراني الوطني 

اخلامس مبنطقة القصيم 

1436/135 1000

4- طباعة األعمال العلمية 
اخلاصة بتنقيبات قرية الفاو

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ 1436/139500

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

متديد موعد منافسة مشروع 

توريد وإنشاء مبنى الهيئة 

امللكية برأس اخلير

1436/11/29هـ1436/11/29هـ23824.000-ع01

الهيئة 
الملكية بينبع

إنشاء عمائر سكنية بحي 

النواة 1 حارة غرب العقيق – 

املرحلة األولى 

بي آي سي 

إف -8157
1436/12/23هـ1436/12/23هـ1000 

الهيئة العامة 
للمساحة

1- تأمني زورقني ومعدات املسح 

البحري وبناء القدرات
1436/12/25هـ1436/12/24هـ36/96/2210.000

2- ضبط وضمان اجلودة جلمع 

البيانات واملعالم اجلغرافية 

وبناء مناذج االرتفاعات الرقمية 

والتحقق احلقلي وإنتاج اخلرائط 

الرقمية والطباعة الورقية ملدن 

الباحة ,اجلوف , جازان ,فرسان

1436/12/22هـ1436/12/21هـ2000 36/97/23

3- ضبط وضمان اجلودة جلمع 

البيانات وبناء مناذج التضاريس 

الرقمية والتحقق احلقلي 

وإنتاج اخلرائط الرقمية 

والطباعة ملدن اخلفجي 

,الدوادمي , عفيف, اجملمعة,       

الزلفي ,الغاط , القويعية

1436/12/29هـ1436/12/28هـ36/98/242000

4- ضبط وضمان اجلودة جلمع 

البيانات وبناء مناذج التضاريس 

الرقمية والتحقق احلقلي 

وإنتاج اخلرائط الرقمية 

والطباعة ملدن  ضبا , الوجه،  

رابغ , ثول ,ينبع

1437/1/1هـ1436/12/30هـ2000 36/99/25

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

توريد أجهزة مخبرية لقسم 

التحاليل احليوية وبيت 

حيوانات التجارب

1436/12/22هـ1436/12/21هـ1436/266000

هيئة الهالل 
األحمر 

السعودي

إنشاء وتنفيذ املقر الدائم 

للهيئة باملهرجان الوطني 

للتراث والثقافة باجلنادرية 

مبدينة الرياض

1436/12/22هـ1436/12/22هـ36/292000

الخطوط 
السعودية 

نقل املالحني داخل ساحة 

مطار امللك خالد الدولي 

بالرياض وإلى مقر إقامتهم 

بفنادق مدينة الرياض والعكس

1436/11/24هـ1436/11/23هـ36/204000

الخطوط 
الجوية 

السعودية 
لتنمية 

وتطوير العقار 
)سارد(

خدمات الصيانة والنظافة 

ومكافحة احلشرات والعناية 

باملزروعات ملكاتب ومرافق 

اخلطوط السعودية ببيشة

1436/11/24هـ 1436/11/23هـ 36/32500

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

إنشاء كلية السياحة 

والفندقة بنجران
1436/12/3 هـ1436/12/2 هـ15010.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- متديد موعد منافسة 

العمرة الشاملة وتقييم العمر 

التشغيلي للمولد للوحدات 

)5.4.3.1( مبحطات التحلية باخلبر 

KH/

R/E/311
1436/11/16هـ1436/11/16هـ500 

2- متديد موعد منافسة 

تأهيل وحتديث نظام التحكم 

لضواغط الهواء رقم )3.2.1( 

للمرحلة الثانية مبحطات 

حتلية ينبع املدينة املنورة 

Y/I/G/0080 5001436/12/21هـ1436/12/21هـ

3- متديد موعد منافسة حتديث 

نظام حزمة الهيدروليكية 

لصمامات التدفق والضغط 

خلط أنابيب ينبع املدينة املنورة 

املرحلة الثانية 

Y/P/I/0044 5001436/12/22هـ1436/12/22هـ

4- متديد موعد منافسة العمرة 

الشاملة لقواطع 110 ك.ف 

باملرحلة األولى مبحطات الشعيبة

MT-772 5001436/12/23هـ1436/12/23هـ

5- تأمني املركبات لطاقم 

اإلشراف على مشاريع 

املؤسسة بالساحلني الشرقي 

والغربي واملركز الرئيسي ، 

تأمني عدد سيارات بعدد )50( 

سيارة نوع صالون 8 راكب 

ناقل حركة أتوماتيكي وعدد 

)25( سيارة نوع جيب طويل 

4*4 ناقل حركة أتوماتيكي 

لطاقم اإلشراف على مشاريع 

املؤسسة بالساحلني الشرقي 

والغربي واملركز الرئيسي

1436/11/22هـ1436/11/19هـ500 

6- إنشاء محطة التحلية 

بجدة _ املرحلة الرابعة 

بالتناضح العكسي ، إنشاء 

محطة التحلية بجدة _ 

املرحلة الرابعة بالتناضح 

العكسي بطاقة )400.000( 

متر مكعب في الـيـوم

1436/12/22هـ1436/12/21هـ100.000 

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
ميناء الملك 

عبدالعزيز

إعادة طرح منافسة توريد أثاث 

للمبنى اإلداري اجلديد مبيناء 

امللك عبدالعزيز

1436/12/17هـ1436/12/17هـ 500 127

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

متديد موعد منافسة ردم 

وحماية صخرية للمنطقة 

الغربية مبيناء رأس اخلير

1436/11/12هـ1436/11/12هـ6165910.000

ميناء الجبيل 
التجاري

مشروع تطوير وحتسني مداخل 

وأرصفة الطرقات والدوارات 

مبيناء اجلبيل التجاري   

24/ 1436/12هـ 24/ 1436/12هـ 2000

الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي الترجي بالقطيف

114

2000

1436/12/15هـ1436/12/14هـ
2- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي الباطن بحفر الباطن
2000

3- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي الدرع بالدوادمي
2000

4- إنشاء مقر لنادي التضامن 

برفحاء
115

 6000

1437/1/19هـ1437/1/16هـ
5- إنشاء مقر لنادي النخيل 

ببيشة
 6000

الهيئات والمؤسسات
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

1- متديد موعد منافسة تأهيل 

الطرق بقرى مكة املكرمة 

19/2/1/601/07/01/4

871000

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 

2- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وربط 

قرى مكة املكرمة 

19/2/1/601/07/01/4

983500

3- متديد موعد منافسة تنفيذ 

وسائل السالمة املرورية بقرى 

مكة املكرمة )مرحلة أولى( 

19/2/1/601/07/01/4

1031000

4- متديد موعد منافسة تسوير 

وتطوير حدود حمى جبل النور 

وجبل ثور   

12115.000

5- الرصد اآللي امليداني 

لإلحداثات التابعة ألمانة 

العاصمة املقدسة خالل 

موسمي رمضان واحلج

1462000

1436/12/29هـ1436/12/28هـ

6- إنشاء مسطحات خضراء 

ومالعب ببلدية محافظة 

اجلموم 19/2/401/65/00/00/4

1471000

7- إنشاء دورات مياه عامة 

باجلموم والقرى التابعة لها 

19/2/401/67/00/00/4

148500

8- ربط املولدات االحتياطية 

ألمانة العاصمة املقدسة 

والبلديات واإلدارات التابعة 

لها بأنظمة التحكم 

واملراقبة اإللكترونية 

19/2/1/331/00/00/3

1491500

9- تنفيذ إنارة الشوارع بقرى 

مكة املكرمة )مرحلة خامسة( 

19/2/1/601/07/00/4

1501500

أمانة المدينة 
المنورة

1- صيانة وتشغيل احلاسب 

اآللي

 15427

/1436هـ
20.000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ 2- إنشاء خطوط رئيسية 

لالستفادة من املياه املعاجلة 

واستخدامها للري باملدينة 

املنورة

 15041

/1436هـ
15.000

أمانة جدة

1- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات لبلدية القوز 

1/401/0064/00/00/4

500

1436/12/22هـ1436/12/22هـ

2- إنشاء مباني ومرافق 

بلدية بالعرضية اجلنوبية 

1/702/0047/00/00/4

500

3- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

بغميقة وفر )توريد معدات ( 

5/708/0001/00/00/4

500

4- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل بالليث وفر 

3/302/0075/20/00/4

500

5- حتسني وتطوير الوجهة 

البحرية بالقوز  أم القماري 

 2/401/0058/00/00/4

500

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة 
المنطقة 

الشرقية

1- متديد موعد منافسة 

مشروع التطوير التقني ملكتب 

إدارة مشاريع تقنية املعلومات

 10.000

1436/11/22هـ 1436/11/22هـ

2- متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل احلاسب اآللي لألمانة 

والبلديات

 10.000

3- متديد موعد منافسة 

مشروع صيانة شوارع 

شمال مدينة الدمام لألعوام 

1439/1436هـ 

 10.000

4- متديد موعد منافسة صيانة 

شوارع جنوب اخلبر لألعوام 

1439/1436هـ

 10.000

1436/11/23هـ 1436/11/23هـ

5- متديد موعد منافسة 

مشروع احلراسات األمنية 

ملباني ومرافق األمانة 

 3000

6- متديد موعد منافسة 

تأمني وترقية اإلنترنت والبريد 

اإللكتروني بالدوائر الرئيسية 

بأمانة املنطقة الشرقية

 5000

7- متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل وتطوير أنظمة 

األرشفة اإللكترونية ونظام 

االتصاالت اإلدارية 

 10.000

1436/11/24هـ 1436/11/24هـ

8- متديد موعد منافسة 

صيانة شبكات احلاسب اآللي 

وملحقاتها بالبلديات

 10.000

9- متديد موعد منافسة 

صيانة عالمات وسائل 

الطرق مبحافظة اخلبر 

ومدينة الظهران لألعوام 

1436ــ1439هـ

 5000

10- متديد موعد منافسة 

تشغيل وصيانة مقابر حاضرة 

الدمام

 10.000

1436/11/25هـ 1436/11/25هـ

11- متديد موعد منافسة 

صيانة وتشغيل ورش 

املستودعات بحاضرة الدمام

 8000

12- متديد موعد منافسة 

مشروع تنمية وتطوير 

اخملططات واألحياء السكنية 

)تنمية وفتح شوارع 

مبخططات اخلبر ـ اجلزء 

السادس  

 2000

13- متديد موعد منافسة 

مشروع حتسني مداخل مبدينة 

الدمام ـ اجلزء األول

3000

أمانة القصيم 
توسعة مدينة التمور  مبدينة 

بريدة  
1436/12/22هـ 1436/12/21هـ 6000

أمانة جازان

1- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة ج2 بجازان 

19/09/001/0601/08/00/4

 2000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

2- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة ج3 بجازان 

19/09/001/0601/08/00/4

 2000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه لألمانة 

والبلديات التابعة ج2 بجازان 

19/09/001/602/08/00/4

2000

4- تأمني معدات وآليات 

للطوارئ بجازان 
1000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية

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

6

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الحكامية

1- حدائق وممرات مشاة 

وساحات ) مالعب أحياء ( 

019/009/712/0014/00/00/4

 1500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ 2- تأمني معدات ) مكابس ( 

019/009/712/0020/00/00/4
 1500

500 3223- تأمني مبيدات حشرية

12/22 /1436هـ1436/12/21هـ224/00/00/41000    استئجار سياراتبلدية فيفاء

استئجار سياراتبلدية الحصاة
 1

/1437/436هـ
1436/12/22هـ1436/12/22هـ1000

بلدية الحريق 
صيانة استراحة احلريق 

19/004/314/0001/00/00/3
1436/12/22هـ1436/12/22هـ1000

بلدية الجله 
وتبراك

اسـتـئــجـار سـيـارات 

1436/3/224هـ
1436/12/23هـ1436/12/23هـ500 1

1436/12/3هـ1436/12/2هـ500استئجار معدات وسياراتبلدية العمار

بلدية ظلم 

1- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة بظلم 

019/016/707/0016/00/00/4

1500

1436/11/30هـ1436/11/29هـ

2- حدائق وممرات وساحات 

عامة )املرحلة الثالثة ( 

019/016/707/0018/00/00/4

1500

3- منزه بري )املرحلة األولى ( 

019/016/707/0022/00/00/4
1000

4- إنشاء مباني ومرافق عامة 

019/016/707/2015/00/00/4
4000

5- إنشاء محطة حتلية 

مياه لري املزروعات 

019/016/707/0021/00/00/4

1500

6- أسواق ومسالخ 

019/016/707/0023/00/00/4
2000

بلدية 
السليمي 

1- سفلتة وأرصفة وإنارة عقد 1 

19/12/604/601/99/01/04
4000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

2- سفلتة وأرصفة وإنارة عقد 2 

19/12/604/601/99/01/04
2500

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار ألمانة 

حائل والبلديات التابعة 

لها ) بلدية السليمي ( 

19/12/001/602/08/00/04

5000

4- حدائق وممرات مشاة 

وساحات بالسليمي 

19/12/604/605/99/01/04

1500

5- التخلص من النفايات 

وآليات التخلص منها عقد 2 

19/12/604/0150/02/00/04

1500

بلدية حفر 
الباطن

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانات والبلديات واجملمعات 

القروية التابعة لها 

19/6/1/601/1/4

3000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

2- سفلتة طرق لألمانة 

والبلديات واجملمعات القروية 

التابعة لها 

19/6/1/5002/6/1/4

2000

3- سفلتة طرق لألمانات 

والبلديات واجملمعات القروية 

التابعة لها 

19/6/1/5002/6/1/4

2000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الساحل

500 1225- توريد محروقات

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

500 2224- تأجير سيارات ومعدات

3- تأمني سيارات 

019/007/718/0027/00/00/4
 500

4- تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل املوتى 

019/007/001/0603/05/00/4

 500

5- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0601/08/00/4

 1000

6- إنارة الطرق والشوارع 

لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

19/007/001/0601/09/00/4

 500

7- درء أخطار السيول 

لتصريف مياه األمطار 

لألمانة والقرى التابعة 

19/007/001/0602/08/00/4

 1000

8- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0603/08/00/4

 500

بلدية رنية

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة املدخل الشمالي( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ 

2- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة املنتزه( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة طريق العمائر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

4- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة طريق امللك سعود( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

5- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة اخملضار( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

6- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )مسار وادي األغر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

7- سفلتة وأرصفة 

برنية والقرى التابعة 

019/016/001/0601/08/00/4

5000

8- إنارة برنية والقرى التابعة 

019/016/303/0601/09/00/4
5000

9- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ) وفورات( 

019/016/303/0601/99/01/4

5000

10- إنشاء مجسمات جمالية 

019/016/303/0083/00/00/4
5000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية



93 UM AL-QURAالجمعة  6  ذو القعدة  1436 هـ        21  أغسطس  2015 مإعالنات حكومية

17ال�سنة 93   العدد 4580           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

6

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الحكامية

1- حدائق وممرات مشاة 

وساحات ) مالعب أحياء ( 

019/009/712/0014/00/00/4

 1500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ 2- تأمني معدات ) مكابس ( 

019/009/712/0020/00/00/4
 1500

500 3223- تأمني مبيدات حشرية

12/22 /1436هـ1436/12/21هـ224/00/00/41000    استئجار سياراتبلدية فيفاء

استئجار سياراتبلدية الحصاة
 1

/1437/436هـ
1436/12/22هـ1436/12/22هـ1000

بلدية الحريق 
صيانة استراحة احلريق 

19/004/314/0001/00/00/3
1436/12/22هـ1436/12/22هـ1000

بلدية الجله 
وتبراك

اسـتـئــجـار سـيـارات 

1436/3/224هـ
1436/12/23هـ1436/12/23هـ500 1

1436/12/3هـ1436/12/2هـ500استئجار معدات وسياراتبلدية العمار

بلدية ظلم 

1- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة بظلم 

019/016/707/0016/00/00/4

1500

1436/11/30هـ1436/11/29هـ

2- حدائق وممرات وساحات 

عامة )املرحلة الثالثة ( 

019/016/707/0018/00/00/4

1500

3- منزه بري )املرحلة األولى ( 

019/016/707/0022/00/00/4
1000

4- إنشاء مباني ومرافق عامة 

019/016/707/2015/00/00/4
4000

5- إنشاء محطة حتلية 

مياه لري املزروعات 

019/016/707/0021/00/00/4

1500

6- أسواق ومسالخ 

019/016/707/0023/00/00/4
2000

بلدية 
السليمي 

1- سفلتة وأرصفة وإنارة عقد 1 

19/12/604/601/99/01/04
4000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

2- سفلتة وأرصفة وإنارة عقد 2 

19/12/604/601/99/01/04
2500

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار ألمانة 

حائل والبلديات التابعة 

لها ) بلدية السليمي ( 

19/12/001/602/08/00/04

5000

4- حدائق وممرات مشاة 

وساحات بالسليمي 

19/12/604/605/99/01/04

1500

5- التخلص من النفايات 

وآليات التخلص منها عقد 2 

19/12/604/0150/02/00/04

1500

بلدية حفر 
الباطن

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانات والبلديات واجملمعات 

القروية التابعة لها 

19/6/1/601/1/4

3000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

2- سفلتة طرق لألمانة 

والبلديات واجملمعات القروية 

التابعة لها 

19/6/1/5002/6/1/4

2000

3- سفلتة طرق لألمانات 

والبلديات واجملمعات القروية 

التابعة لها 

19/6/1/5002/6/1/4

2000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الساحل

500 1225- توريد محروقات

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

500 2224- تأجير سيارات ومعدات

3- تأمني سيارات 

019/007/718/0027/00/00/4
 500

4- تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل املوتى 

019/007/001/0603/05/00/4

 500

5- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0601/08/00/4

 1000

6- إنارة الطرق والشوارع 

لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

19/007/001/0601/09/00/4

 500

7- درء أخطار السيول 

لتصريف مياه األمطار 

لألمانة والقرى التابعة 

19/007/001/0602/08/00/4

 1000

8- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/007/001/0603/08/00/4

 500

بلدية رنية

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة املدخل الشمالي( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ 

2- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة املنتزه( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة طريق العمائر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

4- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة طريق امللك سعود( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

5- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة اخملضار( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

6- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )مسار وادي األغر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

7- سفلتة وأرصفة 

برنية والقرى التابعة 

019/016/001/0601/08/00/4

5000

8- إنارة برنية والقرى التابعة 

019/016/303/0601/09/00/4
5000

9- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ) وفورات( 

019/016/303/0601/99/01/4

5000

10- إنشاء مجسمات جمالية 

019/016/303/0083/00/00/4
5000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية خميس 
مشيط

مشروع تقدمي خدمة احلراسات 
1436/12/23هـ1436/12/22هـ2000األمنية ملرافق البلدية م 1

بلدية قوز 
الجعافرة

1- شراء السيارات 
019/009/715/2240/00/00/41000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

2- تطوير الواجهة  
019/009/715/0014/00/00/42500

3- أسواق ومسالخ 
)مرحلة ثانية( 

019/009/715/0020/00/00/4
2000

4- سفلتة وأرصفة وإنارة )وفر( 
019/09/01/601/09/00/41000

5- تسوير مقابر 
019/009/715/0019/00/00/41000

62241500- معدات وسيارات

بلدية 
الموسم

1- متديد موعد منافسة 

إنشاء مبنى بلدية مرحلة 4 

19/09/701/0022/00/00/4

1000

1436/11/25هـ1436/11/24هـ
2- متديد موعد 

منافسة شراء سيارات 

19/09/701/2240/00/00/4

1000

بلدية فرسان

1- صيانة املظالت 

وممرات املشاة بفرسان 

19/009/602/0001/00/00/3

1000

1436/12/22هـ1436/12/21هـ

2- دراسات وتصاميم 

املشاريع )بلدية فرسان( 

09/009/001/0604/06/00/4

1000

3- صيانة تطبيقات 

احلاسب اآللي 

19/009/602/0001/00/00/3

1000

4- إنشاء واجهات 

بحرية بفرسان 

169/009/602/0051/00/00/4

2000

5- احلدائق والساحات 

وممرات املشاة 

19/009/602/0605/99/01/4

1000

6- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

19/009/602/0601/99/01/4

1000

بلدية العال

1- تأمني مواد كهربائية 

لصيانة أعمدة اإلنارة 

 1

/1436ــ1437هـ
 200

1436/12/17هـ1436/12/16هـ

2- تأمني بالدورات مبختلف 

املقاسات 

 2

/1436ــ1437هـ
 200

3- تأمني بلك اسمنت وبلك 

أحمر وبلك داموك 

 3

/1436ــ1437هـ
 200

4- تأمني وتركيب شبك حماية 
 4

/1436ــ1437هـ
 200

5- تأمني وصب خرسانة وتوريد 

أكياس اسمنت

 5

/1436ــ143هـ
 200

6- تأمني بالط انترلوك
 6

/1436ــ143هـ
 200

7- تأمني أسمدة ومستلزمات 

زراعية 

 7

ـ/1436ــ143هـ
 200

8- تأمني أجهرة حاسب آلي 

وطابعات وآالت تصوير وأحبار

 8

/143ــ1437هـ
 200

بلدية مدينة 
انبوان

إنشاء وتشغيل وصيانة قصر 

أفراح مبدينة انبوان
1437/1/7هـ1437/1/6هـ1000

بلدية رفحاء
متديد موعد منافسة تطوير 

وتأهيل املنطقه املركزية 

19/13/301/85/00/00/4

1436/12/23هـ1436/12/22هـ  5000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية بقعاء

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

)تأمني معدات ( عقد 3 

 19/12/001/602/07/00/4

1436/12/25هـ1436/12/23هـ3000  36/3

2- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

)تأمني معدات ( عقد 2 

19/12/001/602/07/00/4

3- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة بقعاء عقد1 

19/12/001/602/08/00/4

4- شراء سيارات ) 3112 

آالت ومعدات وأجهزة ( 

19/12/301/2224/00/00/4

5- تأهيل الشوارع والطرق 

واإلنارة  19/12/301/72/0/0/4

6- تطوير وسط البلد 

مبحافظة بقعاء عقد2 

19/12/301/73/0/0/4

7- آليات ومعدات 

مبحافظة بقعاء عقد2 

19/12/301/0609/01/00/4

بلدية المذنب

1- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات 

نظافة(

37/36/383000

1436/12/18هـ1436/12/17هـ 2- معدات وسيارات ) تأجير 

سيارات(
37/36/393000

3- درء أخطار سيول ) تأمني 

معدات وقالبات(
37/36/403000

بلدية الداير
إنشاء األسواق 

األسبوعية بالداير 

19/09/706/0030/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2500

بلدية الريث

1- متديد موعد منافسة 
تأمني وتوريد سيارات للبلدية 

 19/9/711/0224/00/00/4
 1500

1436/11/18هـ1436/11/17هـ
2- متديد موعد منافسة تأمني 

وتوريد سيارات للبلدية ) بنظام 
اإليجار ( 224/00/00/2

 1500

بلدية قصر 
ابن عقيل

مشروع تأهيل األودية 
1436/12/22هـ1436/12/21هـ500والشعاب    

متديد موعد منافسة حدائق بلدية الفوارة
1436/11/16هـ1436/11/15هـ3000 وممرات مشاة وساحات

بلدية بللسمر
500 1- تأمني سيارات بنظام اإليجار

1436/12/2هـ1436/12/1هـ 2- تطوير احلاسب والنظم 
1000 والشبكات

شركة المياه الوطنية 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

عقد توريد وتركيب نظام 

القراءة اآللية على عدادات 

جدارية في مواقع متفرقة في 

وحدة أعمال مدينة جدة

  PR

 202150522
1436/11/17هـ1436/11/16هـ25,000

وزارة الشؤون البلديـة 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.  

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  23  رمضان  1436 هـ        10  يولية  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4574              10
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة الكامل عن رغبتها االإعالن عن مزايدة للم�ضروع اال�ضتثماري املو�ضح اأدناه  وذلك على النحو التايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةمدة العقد بالسنةاسم المزايدة

15200تاأجري موقع اأر�ض مواقف �ضيارات لق�ضر االأفراح مبخطط البحرة مب�ضاحة اإجمالية )3450.47(م2
يوم االأربعاء   1437/1/8هـ 

ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرًا )12.00( 

يوم االأربعاء   1437/1/8هـ ال�ضاعة 

الواحدة ظهرًا )1.00(

فعلى من يرغب في الدخول في المزايدة مراجعة قسم االستثمار بمبنى بمحافظة الكامل لشراء كراسة الشروط والمواصفات 

تعلن بلدية الهياثم عن رغبتها يف متديد موعد املناف�ضتني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

437/436/151000جممع الهياثم مول جتاري1

1436/12/22هـ 

ال�ضاعـة 8 �ضباحاً

1436/12/23هـ

ال�ضاعة 10 �ضباحاً

437/436/16500ك�ضك2

يعلن م�ضت�ضفى االأمري حممد بن عبدالعزيز بالريا�ض )اإدارة املوارد الذاتية( عن طرح املناف�ضات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحة التأجيريةرقم المنافسةاسم المنافسةم

19.91500م36/12ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط ميني ماركت2
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً

19.91500م36/22 ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط ال�ضوكوال واحللويات3
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحاً

19.91500م36/32ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط الزهور والهدايا4
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة الواحدة ظهرًا

 19.91500م36/42ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط وجبات خفيفة5
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة الثانية ظهرًا

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

يعلن م�ضت�ضفى القوات امل�ضلحة باجلبيل عن طرح املناف�ضات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/35/33300مناف�ضة تاأجري حمل كفترييا للوجبات اخلفيفة بامل�ضت�ضفى 1
االأحد   1437/1/5هـ

املوافق 2015/10/18م

االإثنني  1437/1/6هـ

2015/10/19م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

1436/36/33200مناف�ضة تاأجري مكتب ال�ضفر وال�ضياحة 2
الثالثاء   1437/1/7هـ

املوافق 2015/10/20م

االأربعاء  1437/1/8هـ

2015/10/21م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

1436/37/33200مناف�ضة تاأجري موقع ال�ضراف االآيل 3
االأحد   1437/1/12هـ

املوافق 2015/10/25م

االإثنني  1437/1/13هـ

2015/10/26م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

1000 1436/38/33مناف�ضة توريد بيا�ضات وبطانيات للم�ضت�ضفى4
الثالثاء   1437/1/14هـ

املوافق 2015/10/27م

االأربعاء  1437/1/15هـ

2015/10/28م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

وعلى من يرغب الدخول في المنافسة مراجعة قسم المناقصات بالمستشفى مصطحبًا معه : 1- خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية لشراء الكراسة.  2- قيمة الكراسة نقدًا . 3- األوراق 
الثبوتية سارية المفعول:  1- السجل التجاري. 2-شهادة اإلنتساب. 3- شهادة الزكاة والدخل .  4- شهادة من مكتب العمل )السعودة(.  5- شهادة التأمينات االجتماعية , علمًا بأن مكان فتح 

المظاريف بغرفة االجتماعات بمبنى اإلدارة بالمستشفى .
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تعلن بلدية حمافظة الكامل عن رغبتها االإعالن عن مزايدة للم�ضروع اال�ضتثماري املو�ضح اأدناه  وذلك على النحو التايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةمدة العقد بالسنةاسم المزايدة

15200تاأجري موقع اأر�ض مواقف �ضيارات لق�ضر االأفراح مبخطط البحرة مب�ضاحة اإجمالية )3450.47(م2
يوم االأربعاء   1437/1/8هـ 

ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرًا )12.00( 

يوم االأربعاء   1437/1/8هـ ال�ضاعة 

الواحدة ظهرًا )1.00(

فعلى من يرغب في الدخول في المزايدة مراجعة قسم االستثمار بمبنى بمحافظة الكامل لشراء كراسة الشروط والمواصفات 

تعلن بلدية الهياثم عن رغبتها يف متديد موعد املناف�ضتني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

437/436/151000جممع الهياثم مول جتاري1

1436/12/22هـ 

ال�ضاعـة 8 �ضباحاً

1436/12/23هـ

ال�ضاعة 10 �ضباحاً

437/436/16500ك�ضك2

يعلن م�ضت�ضفى االأمري حممد بن عبدالعزيز بالريا�ض )اإدارة املوارد الذاتية( عن طرح املناف�ضات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحة التأجيريةرقم المنافسةاسم المنافسةم

19.91500م36/12ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط ميني ماركت2
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً

19.91500م36/22 ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط ال�ضوكوال واحللويات3
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحاً

19.91500م36/32ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط الزهور والهدايا4
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة الواحدة ظهرًا

 19.91500م36/42ا�ضتثمار موقع الإقامة ن�ضاط وجبات خفيفة5
1436/12/2هـ

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

1436/12/2هـ

ال�ضاعة الثانية ظهرًا

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

يعلن م�ضت�ضفى القوات امل�ضلحة باجلبيل عن طرح املناف�ضات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/35/33300مناف�ضة تاأجري حمل كفترييا للوجبات اخلفيفة بامل�ضت�ضفى 1
االأحد   1437/1/5هـ

املوافق 2015/10/18م

االإثنني  1437/1/6هـ

2015/10/19م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

1436/36/33200مناف�ضة تاأجري مكتب ال�ضفر وال�ضياحة 2
الثالثاء   1437/1/7هـ

املوافق 2015/10/20م

االأربعاء  1437/1/8هـ

2015/10/21م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

1436/37/33200مناف�ضة تاأجري موقع ال�ضراف االآيل 3
االأحد   1437/1/12هـ

املوافق 2015/10/25م

االإثنني  1437/1/13هـ

2015/10/26م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

1000 1436/38/33مناف�ضة توريد بيا�ضات وبطانيات للم�ضت�ضفى4
الثالثاء   1437/1/14هـ

املوافق 2015/10/27م

االأربعاء  1437/1/15هـ

2015/10/28م

ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً

وعلى من يرغب الدخول في المنافسة مراجعة قسم المناقصات بالمستشفى مصطحبًا معه : 1- خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية لشراء الكراسة.  2- قيمة الكراسة نقدًا . 3- األوراق 
الثبوتية سارية المفعول:  1- السجل التجاري. 2-شهادة اإلنتساب. 3- شهادة الزكاة والدخل .  4- شهادة من مكتب العمل )السعودة(.  5- شهادة التأمينات االجتماعية , علمًا بأن مكان فتح 

المظاريف بغرفة االجتماعات بمبنى اإلدارة بالمستشفى .
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

يعلن معهد اجلبيل التقني عن اإعادة طرح املناف�ضة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

ع �ض 180 - 008اإعادة طرح موقع للتاأجري لتقدمي الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  
 1000 

ب�ضيك باإ�ضم �ضندوق الطالب مبعهد اجلبيل التقني
1436/12/1هـ1436/11/29هـ

تعلن اأمانة حمافظة جدة عن طرح املجموعة اخلام�ضة من امل�ضاريع اال�ضتثمارية للعام 1436هـ :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المزايدةم

1
تاأجري موقع الإقامة عدد )3( اأك�ضاك وعدد )4( دورات مياه ذكية �ضمن م�ضروع منتزه ذهبان باالإ�ضافة اإىل �ضيانة 

كامل املنتزه ببلدية ذهبان
52000 �ضنوات

يوم االأحد 1436/11/22هـ

ال�ضاعة 11 �ضباحاً

يوم االأحد 1436/11/22هـ

ال�ضاعة 11.30  �ضباحاً

2
تاأجري قطعة اأر�ض الإ�ضتخدامها كمواقف �ضيارات بال�ضاعة ببلدية جدة اجلديدة بجوار م�ضت�ضفى الدكتور غ�ضان 

فرعون
52000 �ضنوات

يوم االأحد 1436/11/22هـ

ال�ضاعة 11 �ضباحاً

يوم االأحد 1436/11/22هـ

ال�ضاعة 12.00  ظهرًا

شروط الدخول في المزايدات :
1- كراسة الشروط والمواصفات.  

2- توكيل رسمي موثق )إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء(.
  3- صورة الهوية الشخصية .

  4- صورة إثبات التسجيل في وزارة التجارة )السجل التجاري( . 
 5- صورة إثبات اإلشتراك بالغرفة التجارية .
  6- صورة شهادة تسديد الزكاة والدخل . 

 7- إثبات أن المسؤول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصالحية للتوقيع )في حالة الشركات والمؤسسات( .
  8- ضمان بنكي معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساري المفعول من تاريخ فتح المظاريف .

 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

 تعلن بلدية حمافظة مرات عن رغبتها يف تاأجري مواقع �ضرافات اآلية فمن لديه الرغبة يف اال�ضتئجار عليه مراجعة البلدية ق�ضم اال�ضتثمار وذلك عن طريق املزايدة بالظرف املختوم :

موعد فتح المظاريفإستالم العروضالموقعالمخططالعقارم

حمافظة مرات577�ضرف اآيل1

الثالثاء 

1436/11/10هـ 

ملدة ثالثون يوماً

االأربعاء 

 1436/12/17هـ .

حمافظة مرات222�ضرف اآيل2

حمافظة مرات1056�ضرف اآيل3

مركز ثرمداء156�ضرف اآيل4
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يعلن م�ضت�ضفى امللك خالد التخ�ض�ضي للعيون عن تاأجيل املزايدات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/11/17هـ2015/03/2701000ا�ضتئجار وت�ضغيل حمل مقهى �ضالة االنتظار يف العيادات اخلارجية1
1436/11/18هـ

ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً

1436/11/17هـ2015/03/2711000ا�ضتئجار وت�ضغيل حمل مقهى �ضالة انتظار الباطنة واأك�ضاك متحركة2
1436/11/18هـ

ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحاً

* تدفع قيمة المنافسة بواسطة شيك مصدق ألمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

* يمكن الحصول على الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالمستشفى

يعلن نادي الريموك مبحافظة اأبوعري�ض عن طرح املناف�ضة التالية : 

موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةمكان شراء الكراسةالمساحةاسم المنافسة

2180تاأجري موقع خم�ض�ض الإقامة وت�ضغيل واإدارة جممع جتاري �ضكني
مبقر نادي الريموك

ال�ضكرتارية
1000

1436/12/2 هـ

مبقر نادي الريموك

1436/12/3 هـ

مبقر نادي الريموك

تعلن بلدية اجلم�ض عن طرح املناف�ضة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدة

6500تاأجري القطعة رقم )1-2( )حمطة وقود(والقطعة رقم 3 )حمالت بيع مواد بناء(وذلك يف املخطط رقم )122(

متام ال�ضاعة الواحدة ظهرًا

 يوم االإثنني   1436/12/29هـ

2015/10/12م

متام ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

 من يوم االثالثاء  1436/12/30هـ

2015/10/13م

تعلن بلدية حمافظة �ضرية مبنطقة الق�ضيم عن طرح املناف�ضتني التاليتني:-

مكان فتح المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

500كويف �ضوب ال�ضوق1

بلدية حمافظة �ضرية1436/12/22هـ1436/12/21هـ

500كويف �ضوب احلديقة2

تعلن بلدية دخنة عن طرح املناف�ضة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة كراسة الشروطالموقعالنشاطاسم المنافسة

500دخنــةحمالت جتاريةتاأجري حمالت جتارية
االأربعاء

1436/12/18هـ

اخلمي�ض

1436/12/19هـ
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

يعلن م�ضت�ضفى امللك خالد التخ�ض�ضي للعيون عن تاأجيل املزايدات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/11/17هـ2015/03/2701000ا�ضتئجار وت�ضغيل حمل مقهى �ضالة االنتظار يف العيادات اخلارجية1
1436/11/18هـ

ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً

1436/11/17هـ2015/03/2711000ا�ضتئجار وت�ضغيل حمل مقهى �ضالة انتظار الباطنة واأك�ضاك متحركة2
1436/11/18هـ

ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحاً

* تدفع قيمة المنافسة بواسطة شيك مصدق ألمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

* يمكن الحصول على الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالمستشفى

يعلن نادي الريموك مبحافظة اأبوعري�ض عن طرح املناف�ضة التالية : 

موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةمكان شراء الكراسةالمساحةاسم المنافسة

2180تاأجري موقع خم�ض�ض الإقامة وت�ضغيل واإدارة جممع جتاري �ضكني
مبقر نادي الريموك

ال�ضكرتارية
1000

1436/12/2 هـ

مبقر نادي الريموك

1436/12/3 هـ

مبقر نادي الريموك

تعلن بلدية اجلم�ض عن طرح املناف�ضة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدة

6500تاأجري القطعة رقم )1-2( )حمطة وقود(والقطعة رقم 3 )حمالت بيع مواد بناء(وذلك يف املخطط رقم )122(

متام ال�ضاعة الواحدة ظهرًا

 يوم االإثنني   1436/12/29هـ

2015/10/12م

متام ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً

 من يوم االثالثاء  1436/12/30هـ

2015/10/13م

تعلن بلدية حمافظة �ضرية مبنطقة الق�ضيم عن طرح املناف�ضتني التاليتني:-

مكان فتح المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

500كويف �ضوب ال�ضوق1

بلدية حمافظة �ضرية1436/12/22هـ1436/12/21هـ

500كويف �ضوب احلديقة2

تعلن بلدية دخنة عن طرح املناف�ضة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة كراسة الشروطالموقعالنشاطاسم المنافسة

500دخنــةحمالت جتاريةتاأجري حمالت جتارية
االأربعاء

1436/12/18هـ

اخلمي�ض

1436/12/19هـ
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 تعلن االإدارة العامة للتعليم يف حمافظة االأح�ضاء عن متديد موعد املناف�ضة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم المنافسةاسم المنافسة

 تعلن االإدارة العامة للتعليم يف حمافظة االأح�ضاء عن حاجتها ل�ضراء جميع املرافق التعليمية يف املخططات اخلا�ضة املو�ضحة يف 

البيان املتوفر فيها العمران يف حمافظة االأح�ضاء فعلى من ميلك مرفقا تعليمياً اأو اأكرث يف هذه املخططات التقدم الإدارة التعليم ) الإدارة 

امل�ضرتيات ( لتزويده بال�ضروط املطلوبة 

36/55
االأحد

 1436/12/28هـ

االإثنني

1436/12/29هـ

تعلن االإدارة العامة للتعليم مبحافظة االأح�ضاء عن حاجتها ل�ضراء املرافق التعليمية وعددها 14 مرفق باالأحياء التالية :

مالحظاتاسم المبنى المدرسياسم المخططالمدينةالرقم

بنني + بناتابتدائية حممد بن �ضعودغرب الق�ضور  ) االأندل�ض ( جميع املرافقاالأح�ضاء1

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليال�ضهابية جميع املرافقاالأح�ضاء2

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبلياملزيدية جميع املرافقاالأح�ضاء3

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليالنزهة جميع املرافقاالأح�ضاء4

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليال�ضهاب واخلر�ض جميع املرافقاالأح�ضاء5

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبلياملغلوث غرب �ضرطة املربز جميع املرافقاالأح�ضاء6

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليالب�ضتان باحلليلة جميع املرافقاالأح�ضاء7

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليال�ضفا باجلرن جميع املرافقاالأح�ضاء8

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليخمطط العليا بالهفوف جميع املرافقاالأح�ضاء9

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليخمطط ال�ضهاب واخلر�ض والنفجان  باملربز جميع املرافقاالأح�ضاء10

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليخمطط في�ضل بن �ضعد باملربز جميع املرافقاالأح�ضاء11

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليخمطط ال�ضروق جميع املرافقاالأح�ضاء12

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليخمطط الزهراء جميع املرافقاالأح�ضاء13

بنني + بناتالنمو امل�ضتقبليخمطط الهادي جميع املرافقاالأح�ضاء14

شراء أراض ٍ
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تعلن الإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء عن متديد موعد مناف�سة �سراء عدد )  38 ( اأر�ٍس عن طريق املناف�سة العامة لتكون بديال للمدار�س امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة الأح�ساء.                                                                                                 4-1

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم المنافسةاسم المنافسة

36/56�سراء اأرا�سي لالإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء
الأحد

 1436/12/28هـ

الإثنني

1436/12/29هـ

مالحظة / لالستفسار واستالم الشروط المطلوبة مراجعة إدارة المشتريات باإلدارة 

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيم

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية ابن بطوطةالرا�سدية املربز ) ج (1

�سمال/ خمطط ال�سفاء

جنوبا / حي املحري�س

�سرقا  / حي النزهة

غربا  / حي امل�سروع

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية2

�سمال/ حي الكوت

جنوبا / حي الطالعية

�سرقا  / حي النعاثل

غربا  / حي املحمدية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعية3

�سمال/ حي املزروعية

جنوبا / حي الثليثية

�سرقا  / حي الع�سيلة

غربا  / حي النعاثل

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2متو�سطة عمر بن اخلطاباملرقاب4

�سمال/ حي العوميرية

جنوبا / حي جوبا

�سرقا  / حي لذة

غربا  / حي املربدية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية ) 19 ( بناتالرا�سدية املربز ) ج (5

�سمال/ املزارع

جنوبا / حي الرا�سدية ) ب (

�سرقا  / حي النزهة وم�سرفة

غربا  / �سور امل�سروع

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية ابن كثريالرا�سدية املربز ) اأ (6

�سمال/ حي الرا�سدية ) ب (

جنوبا / حي عني احلارة

�سرقا  / حي الرا�سدية الأول

غربا  / حي اليحي وال�سرفية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية ) بنني (ال�سلمانية ال�سمالية7

�سمال/ الدائري �سكة القطار

جنوبا / ال�سلمانية اجلنوبية

�سرقا  / حي املحمدية

غربا  / طريق املطار

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية معبد بن العبا�سالعمران8

�سمال/ املنتزه الوطني

جنوبا / حي الرميلة

�سرقا  / حي التوثري

غربا  / مزارع احلي الغربية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2متو�سطة الوليد بن عبدامللكالعمران9

�سمال/ املنتزه الوطني

جنوبا / حي الرميلة

�سرقا  / حي التويثري

غربا  / مزارع احلي الغربية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراٍض
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيم

من 6000م2  اإىل  12000م2ثانوية اليمامة بننياملن�سورة10

�سمال/ حي الدالوة

جنوبا / مزارع املن�سورة اجلنوبية

�سرقا  / حي الطريبيل

غربا  / حي ال�سهارين

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

احلزام الذهبي11
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سمال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطار12

�سمال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعية13

�سمال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاون14

�سمال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�س

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربز15

�سمال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�س16

�سمال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط الأمراء

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفية17

�سمال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

18
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سمال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سب19

�سمال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

تعلن الإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء عن متديد موعد مناف�سة �سراء عدد )  38 ( اأر�ٍس عن طريق املناف�سة العامة لتكون بديال للمدار�س امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة الأح�ساء.                                                                                                 4-2

شراء أراٍض
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيم

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتغرب مبنى ال�سرطة باملربز20

�سمال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

21
حي

 �سرق الق�سور املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سمال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�س

�سرقا  / حي الأمراء

غربا  / حي احلر�س الوطني القدمي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجد22

�سمال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتلذة الهفوف23

�سمال/ حي املطار

جنوبا / حي املرقاب

�سرقا  / مدار�س العلوم

غربا  / حي جوبا

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالبطالية24

�سمال/ مزارع احلي

جنوبا / مزارع احلي

�سرقا  / مزارع احلي

غربا  / مزارع احلي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتهيمية25

�سمال/ حي الدالوة

جنوبا / مزارع احلي

�سرقا  / مزارع احلي

غربا  / مزارع احلي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاجلبيل26

�سمال/ مزارع �سلطانه

جنوبا / مزارع احلي

�سرقا  / القارة

غربا  / مزارع احلي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املباركية بالهفوف27

�سمال/ حي امللك فهد

جنوبا / حي ال�سهابية

�سرقا  / مزارع الب�سرية

غربا  / �سارع ال�ستني ال�سهابية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2متو�سطة املن�سورة بننياملن�سورة28

�سمال/ حي الدالوة

جنوبا / مزارع احلي اجلنوبية

�سرقا  / حي الطريبيل

غربا  / حي ال�سهارين

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملحري�س29

( �سمال/ حي الرا�سدية ) ج

جنوبا / م�سروع الري وال�سرف

( �سرقا  / حي الرا�سدية ) ب

غربا  / حي امل�سروع ال�سكني

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

تعلن الإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء عن متديد موعد مناف�سة �سراء عدد )  38 ( اأر�ٍس عن طريق املناف�سة العامة لتكون بديال للمدار�س امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة الأح�ساء.                                                                                                 4-3

شراء أراٍض
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيم

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات�سرق الأ�ستاذ30

�سمال/ خمطط الغويبة الزراعية

جنوبا / جامعة امللك في�سل

�سرقا  / خمطط الغويبة الزراعية

غربا  / ملعب الأ�ستاذ الريا�سي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالطريبيل31

�سمال/ مزارع احلي

جنوبا / حي املن�سورة

�سرقا  / مزارع احلي

غربا  / مزارع احلي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتجوبا32

�سمال/ لذة

جنوبا / حي البندرية

�سرقا  / حي ال�سنيدية

غربا  / حي ام الغزال

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتبني معن33

�سمال/ نهاية مزارع احلي ال�سمايل

جنوبا / نهاية مزارع احلي اجلنوبي

�سرقا  / نهاية مزارع احلي ال�سرقي

غربا /  نهاية مزارع احلي الغربي

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتوثري34

�سمال/ املنتزه الوطني

جنوبا / حي القارة

�سرقا  / حي العمران

غربا /  املنتزه الوطني

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي النخيل باحلليلة35

�سمال/ حي الكالبية

جنوبا / مزارع حي احلليلة

�سرقا  / حي احلليلة القدمي

غربا /  خمطط الب�ستان

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية الرا�سدية ) ج  (الرا�سدية املربز36

�سمال/ خمطط ال�سفاء 

جنوبا / حي الرا�سدية ) ب (

�سرقا  / حي النزهة وم�سرفة

غربا  / حي امل�سروع

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2ابتدائية البيطارالرا�سدية املربز )اأ(37

�سمال/ حي الرا�سدية ) ب (

جنوبا / حي عني احلارة

�سرقا  / مزارع الرا�سدية الوىل

غربا  / حي اليحي بال�سرفية

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2فك اختناقاملطرييف38

�سمال/ مزارع

جنوبا / مزارع

�سرقا  / مزارع

غربا  / �سارع الظهران

اإذا كانت الأر�س زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

فعلى من تتوفر لديه اأرا�سي يف هذه الأحياء التقدم اإىل الإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء ) اإدارة امل�سرتيات ( لإ�ستالم ن�سخة من كرا�س ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة، علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العرو�س هو يوم الأحد  1436/12/28هـ 

ال�ساعة الواحدة و�سوف يتم فتح املظاريف يف يوم الإثنني  1436/12/29هـ، ال�ساعة العا�سرة بالإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء ) اإدارة امل�سرتيات (.

تعلن الإدارة العامة للتعليم مبحافظة الأح�ساء عن متديد موعد مناف�سة �سراء عدد )  38 ( اأر�ٍس عن طريق املناف�سة العامة لتكون بديال للمدار�س امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة الأح�ساء.                                                                                                 4-4
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ومكيفات  مكتبية  واأجهزة  اأثاث  من  مكون  رجيع  بيع  عن   - العام  الديوان   - املالية  وزارة  تعلن  
القطار«  وم�ستودع  الرجيع  م�ستودع   « العام  بامل�ستودع  املنيوم  و�سبابيك  واأبواب  احلديد  من  وجمموعة 

وذلك يوم الأربعاء املوافق 1436/12/24هـ، بعد �سالة الع�سر مبا�سرة .

اللجنة  ، وتزويد  باملوعد املحدد  اأعاله  اإىل املوقع املذكور  املزاد احل�سور  الدخول يف هذا  فعلى من يرغب 

ير�سي عليه  يلتزم من  اأن  الربيدي واجلوال« على  والرمز  الربيد  الفاك�س و�سندوق  كاماًل »رقم  بالعنوان 

املزاد بدفع مبلغ بن�سبة »5%« من قيمة البيع نقدًا كدفعة مقدمة تعاد له بعد نقل املواد املباعة و�سداد كامل 

املبلغ خالل »10« ع�سرة اأيام من تاريخ اإبالغه باملوافقة على البيع ، ويف حالة جتاوز هذه املدة �ست�سطر 

الوزارة لنقلها من موقعها على ح�سابه.

حتويلة:   »0114050000« رقم  هاتف  العام  امل�ستودع  على  الت�سال  ميكن  املعلومات  من  وللمزيد 

.»2811« »2818«

    

القوات امل�سلحة مبنطقة الطائف عن املزاد العلني لبيع رجيع من معدات  اإدارة م�ست�سفيات  تعلن 
املوافق  1436/12/22هـ،  الإثنني  يوم  يف  العلني  املزاد  و�سيقام  طبية  وغري  طبية  واأجهزة  واأثاث 

امل�ست�سفيات  لإدارة  التابعة  املركزية  امل�ستودعات  يف  وذلك  مبا�سرة  الع�سر  �سالة  بعد  2015/10/5م، 

والكائنة خلف م�ست�سفى الأمري من�سور الع�سكري بالطائف ) طريق املطار ( .

فعلى الراغبني احل�سور يف املوعد املحدد ، وعلى امل�سرتي دفع املبلغ نقدًا يف نف�س املوقع ملندوب ال�سوؤون 

املالية ، واإخالء املوقع بعد عملية البيع مبا�سرة  .

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة عن رغبتها بيــع اأعيان رجيع من التجهيزات والآليات التالفة املتنوعة 
باملزاد العلني و�سيكون موعد املزاد – مب�سيئة اهلل تعاىل- يف يوم الأربعاء املوافق 1436/11/18هـ، بعد 

�سالة الع�سر مبا�سرة وذلك مبع�سكر النظافة �سابقاً بالكعكية.

موعد  و�سيكون  العلني  باملزاد  م�سادرة  اأ�سناف  بيــع  رغبتها  عن  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  تعلن 
الع�سر مبا�سرة وذلك  1436/11/16هـ، بعد �سالة  املوافق  الإثنني  يوم  اهلل تعاىل- يف  – مب�سيئة  املزاد 

مب�ستودعات الأمانة بريع ذاخر.

�سرق جدة  م�ست�سفى  بيع رجيع  مزايدة  ال�سحية مبحافظة جدة عن طرح  ال�سوؤون  مديرية  تعلن  
الرجيع )الغري طبي( قيمة املزايدة )2%(، اآخر موعد لل�سراء: 1436/12/21هـ، وموعد فتح املظاريف: 

1436/12/23هـ .

مكان املزايدة   - اإدارة التموين الطبي ب�سحة جدة .

فتح املظاريف يف متام العا�سرة �سباحاً .

عنوان املديرية -  ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة – اإدارة امل�سرتيات .

�س ب 12493 جدة 21176 .

mohj2012@gmail.com  الربيد الإلكرتوين

ال�سك  عن  الإعالن  عن  املخواة  مبحافظة  والإر�ساد  والدعوة  وامل�ساجد  الأوقاف  اإدارة  تعلن 
املفقود رقم )313( وال�سادر من املحكمة ال�سرعية باملخواة واخلا�س بوقف بالد جميل بالغ�سة.

صك مفقود

م�ست�سفى القوات امل�سلحة ب�سرورة عن اإلغاء مناف�سة توريد وتركيب اأرفف حفظ امللفات  يعلن 
الطبية املتنقل، رقم املناف�سة )1435/15/37(.

إلغاء منافسة

تعلن املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة حائل عن تغيري م�سمى  مناف�سة ) م�سروع اإن�ساء 
حمطة تنقية املياه وتطوير نظام الأمن وال�سالمة مببنى اإدارة املختربات وبنوك الدم واملخترب القليمي 

مبنطقة حائل( اإىل ) تطوير مبنى اإدارة املختربات وبنوك الدم واملخترب الإقليمي مبنطقة حائل(.

موعد تقدمي  العطاءات وموعد فتح املظاريف: الإثنني 1436/12/1هـ، ال�ساعة العا�سرة  �سباحاً. 

قيمة الن�سخة: 5000ريال ب�سيك م�سدق باإ�سم املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية بحائل.

مكان بيع كرا�سات ال�سروط  واملوا�سفات  اإدارة امل�سرتيات باملديرية.

مكان  تقدمي وت�سليم  العطاءات مبقر املديرية باملجمع احلكومي.

    

تعلن �أمانة املنطقة ال�سرقية عن تعديل قيمة �سعر الكرا�سة للمناف�ستني الآتيتني:

قيمة المنافسةاسم المنافسة  م
 قبل التعديل 

قيمة المنافسة
 بعد التعديل 

1

م�سروع جمع ونقل النفايات من مدينة اخلرب 

ملدة خم�س �سنوات ميالدية )1825( يوم 

لالأعوام 2017ــ2022م

70.000100.000

2

م�سروع جمع ونقل النفايات من مدينة 

الظهران ملدة خم�سة �سنوات ميالدية )1825( 

يوم لالأعوام 2017ــ2022م

50.00080.000

موعد تسليم العطاءات
 إلدارة المشتريات باألمانة

1436/12/29هـ

من ال�ساعة 7.30 

اإىل  ال�ساعة 10.30 �سباحاً

موعد فتح المظاريف
 باألمانة في نفس اليوم

1436/12/29هـ 

ال�ساعة  )11( �سباحاً

فعلى من لديه الرغبة الدخول باملناف�ستني التقدم )لإدارة امل�سرتيات بالأمانة( ل�سراء كرا�سة ال�سروط 

واملوا�سفات.

تعديل منافسات

موؤذن  وظيفة  �سغور  عن  الباحة  مبنطقة  والإر�ساد  والدعوة  وامل�ساجد  الأوقاف  اإدارة  تعلن  
بجامع امللد وترغب يف اإ�سغالها باأحد املواطنني ال�سعوديني فمن يجد يف نف�سه القدرة وال�ستعداد لذلك 

فيتم مراجعة الإدارة ل�ستكمال اإجراءات التعيني علماً اأن مقدار املكافاأة )1790( ريال.

    

على  للم�ستخدمني  ال�ساغرة  الوظائف  من  عدد  توفر  عن  القنفذة  مبحافظة  التعليم  اإدارة  تعلن 
املرتبة )31( وترغب يف التعيني عليها ل�سغلها باحلرا�س واملرا�سلني اإعتبارًا من تاريخ 1436/11/15هـ، 

وملدة اأ�سبوع فقط على اأن تتوفر يف املتقدم ال�سروط التالية : 

1- اأن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية. 

2- اأن ل يقل عمر املتقدم عن 30 �سنة ول يزيد عن 45 �سنة. 

3- املوؤهل املطلوب الكفاءة املتو�سطة وما دون. 

4- اأن يجتاز الك�سف الطبي. 

5- اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية واملفا�سلة. 

6- اأن ل يكون متقاعدًا مدنياً اأو ع�سكرياً مع اإح�سار م�سهد من الأحوال املدنية يثبت ذلك. 

7- اأن يح�سر ما يفيد ت�سجيله يف برنامج �ساعد بوزارة اخلدمة املدنية. 

اإن  املوؤهل  العائلة - �سورة  ـــ �سورة من كرت  الوطنية  الهوية  امل�ستندات املطلوبه ) �سورة من   -8

وجدت - �سورة من اخلربات ال�سابقه اإن وجدت (.

وظائف شاغرة

تعلن اإدارة ميناء ينبع التجاري عن البدء بنزع ملكية الأر�س الواقعة باجلهة اجلنوبية ال�سرقية 
املجاورة لأر�سفة و�ساحات امليناء وفقاً لقرار معايل رئي�س املوؤ�س�سة العامة للموانئ  رقم 70477/38/1 

وتاريخ 1436/10/26هـ .

اإدارة امليناء  اأو وكالئهم �سرعة مراجعة  اإدارة امليناء جميع مالك تلك العقارات والأرا�سي  كما تهيب 

م�سطحبني معهم اأ�سل م�ستندات امللكية و�سورة منها وا�سحة و�سورة من الهوية الوطنية والوكالت 

ال�سرعية اإن وجدت وذلك متهيدا للبدء يف اإتخاذ الإجراءات الالزمة حيال نزع امللكية.

نزع ملكية عقار
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

1

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قيادة القوات 
الجوية 

الملكية 
السعودية

1- تأمني املياه ملواقع الرصد 
اجلوي التابعة لقاعدة امللك 
فهد اجلوية بالقطاع الغربي

36/78 3000

1436/12/1هـ1436/12/1هـ
2- توريد وتركيب أثاث وأجهزة 
مكتبية لقاعدة امللك فيصل 

اجلوية بالقطاع الشمالي
36/79 3000

3- توريد وتركيب معدات 
ومستلزمات طبية  للقوات 

اجلوية
36/80 4000

1436/12/2هـ1436/12/2هـ
4- توريد مالبس إطفاء حريق 

للقوات اجلوية
36/81 3000

5- تأمني وتوريد أحبار طابعات 
وفاكسات وآالت تصوير

36/82 3000
1436/12/3هـ1436/12/3هـ

6- تأمني عربات أمنية جيب 
)4x4( خمسة راكب

36/83 5000

7- تأمني احملاليل 
واإلكسسوارات ألجهزة 

الكشف اخملبري وصيانتها
36/84 3000

1436/12/4هـ1436/12/4هـ
8- استكمال ربط املباني 
بالقواعد اجلوية بشبكة 

احلاسب اآللي ) مرحلة ثانية (
36/85 13.000

القوات البرية 
إدارة 

المشتريات 
الداخلية

1- توريد إعاشة أفراد وحدات 
اخلرج والسليل

1436/12/23هـ1436/12/23هـ2000        21  

2- توريد إعاشة أفراد وحدات 
قوة شرورة

1436/12/28هـ1436/12/28هـ2000        22  

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

1- إعادة تأهيل شبكات خطوط 
الهاتف ملواقع متفرقة تابعة 

للقوات البرية باملنطقة الشرقية
36/35 1000

1436/12/4هـ1436/12/3هـ
2- إعادة تأهيل امللعب الرياضي 

مبدينة امللك فهد العسكرية 
باملنطقة الشرقية

36/36 1000

إدارة التشغيل 
والصيانة 
بالطائف

1- إعادة طرح منافسة أعمال 

البنية التحتية ملوقع كبائن 

مركز امللك سلمان بن عبد العزيز 

للحرب اجلبلية بشمرخ

436/211000

1436/11/7هـ1436/11/7هـ

2- عمل إصالح وإستبدال 

مصاعد الضيافات العسكرية 

بالطائف

436/352000

اإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 

المسلحة 

توريد املواد الغذائية لكتيبة 

الشرطة العسكرية باإلدارة 

العامة للخدمات الطبية 

للقوات املسلحة 

1437/1/1هـ 1436/12/30هـ  1500  36/19

مركز األمير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

منافسة صيانة بوابات املركز 

اإللكترونية ونظام اإلتصاالت 

االدارية

1436/12/24هـ1436/12/23هـ600 1436/21/28

مجمع الملك 
فهد الطبي 

العسكري 
بالظهران

توريد وتركيب أثاث إلسكان 

العوائل 
12/23 /1436هـ1436/12/22هـ5000 1436/26/31

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتأمني مستلزمات األدوات 

املكتبية

1436/11/10 هـ 1436/11/9 هـ1436/241000

2- مشروع عمليات نزح مياه 

الصرف الصحي
1436/38500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ
3- توريد وتأمني محروقات 

ملركبات النقل باملستشفى
1436/39500

4- منافسة توريد مياه شرب 

للمستشفى ومرافقه
1436/40500

  مستشفي  
القوات 

المسلحة  
بالجنوب

 متديد موعد منافسة توريد 

احملروقات للمستشفى
1436/11/25هـ1436/11/25هـ1436/9/351000

منافسة توريد وتركيب أجهزة 

األشعة ملستشفى القوات 

املسلحة باجلنوب 

1436/12/2هـ1436/12/2هـ1436/12/353000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الشؤون 
الصحية 

بوزارة الحرس 
الوطني

1- منافسة تنفيذ خدمات 

البريد السريع احمللي والدولي 

)حسب الطلب ( ملستشفيات 

ومرافق الشؤون الصحية بوزارة 

احلرس الوطني

 م ش 

ص /79/ 

1436هـ

1436/11/16هـ 1436/11/15هـ 3000 

2- مشروع توريد وتركيب 

وتقدمي خدمات الضمان 

والصيانة لنظام املراقبة 

الرقمي بالكاميرات األمنية 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض وجميع املباني التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش 

ص /80/ 

1436هـ

1436/12/1هـ 1436/11/29هـ 3000 

3- توصيل كابل اجلهد 

املتوسط من محطة شركة 

الكهرباء الرئيسية إلى احملول 

رقم )4( مبستشفى امللك 

عبدالعزيز باألحساء التابع 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

 / 82 /

1436هـ

1436/11/26هـ 1436/11/25هـ3000 

4- مشروع هدم وإزالة املبنى 

رقم 10 و 16 باملدينة السكنية 

)MC( مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

 / 83 /

1436هـ

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ1000 

5- منافسة تقدمي خدمة 

الدعم والصيانة لنظام أوراكل 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص/84/ 

1436هـ

1436/11/25هـ 1436/11/24هـ5000 

6- مشروع تصميم وتنفيذ 

نظام االجتماعات السمعية 

والبصرية ملبنى أشعة القلب 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض

م ش 

ص/85/ 

1436هـ

1436/12/3هـ  1436/12/2هـ 3000 

7- مشروع نظام تصريف املياه 

اخلارجي للمشتل واملستودع 

الطبي مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص/87/ 

1436هـ(

1436/12/18هـ 1436/12/17هـ2000 

8- منافسة تأمني وتوريد 

مستلزمات اخملتبر جلميع 

مستشفيات الشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص/88/ 

1436هـ

1436/12/22هـ1436/12/21هـ1000 

9- مشروع جتديد وترميم 

مركز ترفيهي للموظفني 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص/89/ 

1436هـ

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ2000 

10- تأمني وتوريد مستلزمات 

التمريض جلميع مستشفيات 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص / 

90/ 1436هـ
1436/12/25هـ1436/12/24هـ3000 

11- مشروع السياج احلديدي 

باألسالك الشائكة للمستودع 

الطبي مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش 

ص /91/ 

1436هـ

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 3000 

12- مشروع جتديد غرف 

العمليات في املستشفى 

الرئيسي مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية في 

وزارة احلرس الوطني

م ش 

ص /67/ 

1436هـ

1436/11/5هـ1436/11/4هـ4000

وزارة الحرس الوطنيوزارة الدفاع
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام 
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  
وحدة 

المنافسات 
والعقود

1- مشروع التجهيزات اخلاصة 

مببنى وتوسعة فرع اإلدارة 

العامة لالتصاالت واألنظمة 

األمنية مبنطقة مكة املكرمة 

)مبنى ورش صيانة تراسل(

1436/11/18هـ1436/11/18هـ47/36/53/11000

2- بناء نظام معلومات 

جغرافي لوكالة الوزارة لشؤون 

املناطق

1436/11/25هـ1436/11/25هـ48/36/53/15000

مركز 
المعلومات 

الوطني

1- متديد موعد منافسة 

مشروع حتديث األنظمة 

UES-V1 الكهربائية

1436/11/16هـ1436/11/15هـ 5000 2015/11

2- متديد موعد منافسة 

مشروع تراخيص 

مايكروسوفت- املرحلة الثانية

  MOI-MSLP2

1436/11/18هـ1436/11/17هـ10.000 2015/12

3- متديد موعد منافسة 

مشروع جتهيز معامل مركز 

األبحاث ودعم تنويع مصادر 

املعلومات البحثية

  NIC-RDLIR

1436/11/22هـ1436/11/19هـ5000 2015/14

4- متديد موعد منافسة 

Im-  ششروع حجز املركبات

pound Vehicles System

1436/11/24هـ1436/11/23هـ3000 2015/15

5- مشروع صيانة األنظمة 

اجلغرافية )املرحلة الثانية( 

GISM2

1436/12/23هـ1436/12/22هـ4000 2015/13

6- مشروع تأمني قطع غيار 

  SSCM2 أجهزة احلاسب
1436/12/25هـ1436/12/24هـ 3000 2015/16

7- مشروع تأمني قطع غيار 

صيانة املرافق واألجهزة 

  SSFM2 املساندة

1436/12/29هـ1436/12/28هـ3000 2015/17

قوات أمن 
المنشآت

1- توريد ألواح مضادة للرصاص 
 41

/1437/1436هـ
500

1436/12/18هـ  1436/12/17هـ 
2- توريد وتركيب أنظمة 

مراقبة أمنية لنقاط التفتيش 

التابعة لقوات أمن املنشآت 

باملنطقة الشرقية 
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/1437/1436هـ
500

المديرية 
العامة 

للمباحث
1436/11/25هـ1436/11/24هـ10111000ترميم مبنيني مبدينة الرياض

المديرية 
العامة 

للجوازات

1- تأمني ملصقات ورقية 

للمعامالت السرية والعادية 

واألحبار اخلاصة بامللصقات

1436/12/3هـ1436/12/2هـ36/72500

2- مشروع تطوير نظام أمر 

العمليات احلج
1436/12/4هـ1436/12/3هـ36/73500

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

توريد وتركيب أجهزة حتديد 

املواقع ومتابعة وتسجيل 

األحداث ملنطقة جازان

1436/12/1هـ1436/11/29هـ5/436/1301500

األحوال 
1436/12/2هـ 1436/12/1هـ1436/211000توريد سيارات لألحوال املدنيةالمدنية

إمارة منطقة 
الباحة

1- مشروع إنشاء مبنى مركز 

الفرعة    
1000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ
2- مشروع إنشاء مبنى مركز 

بلخزمر    
1000

3- مشروع إنشاء مبنى مركز 

بني كبير    
1000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ
4- مشروع إنشاء مبنى مركز 

تربة اخليالة    
1000

51000- مشروع إنشاء مبنى مركز نيرا    

1436/12/3هـ1436/12/2هـ
6- مشروع إنشاء مبنى مركز 

معشوقه    
1000

7- مشروع إنشاء مبنى مركز 

كرا احلائط    
1436/12/4هـ1436/12/3هـ1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إمارة 
المنطقة 

الشرقية

مشروع حفر بئر في ضيافة 

اإلمارة مبحافظة األحساء
1436/11/24هـ1436/11/23هـ3581500

إدارة إسكان 
قوى األمن 

الداخلي 
بعرعر وطريف

صيانة وتشغيل ونظافة 

إسكان قوى األمن الداخلي 

بعرعر وطريف

1436/12/22هـ 1436/12/22هـ 1436/35000هـ

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية 

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  
إدارة العقود 
والمشتريات

1- جتهيز وتأثيث ورشة صيانة 

احلاسب اآللي
1436/12/2هـ1436/12/1هـ436/231000

2- توريد وتركيب سياج شبكي 

من احلديد اجمللفن بعدة مواقع 

مبنطقة مكة املكرمة 

1436/12/3هـ1436/12/2هـ436/241000

وزارة الماليـــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المالية

1- أعمال الصيانة والتشغيل 

والنظافة حملطة توليد الطاقة 

الكهربائية مبنفذ الرقعي 

والشبكات الكهربائية التابعة لها

1436/12/18هـ1436/12/17هـ18121500

2- عملية توريد وتركيب مظالت 

حديدية )زنك( مبستودع الوزارة 

مبحطة القطار ومستودع 

الرجيع الواقع بشمال مجمع 

الوزارة الرئيسي بالرياض

1436/12/24هـ1436/12/23هـ18131000

إدارة 
المصروفات 

العامة

مشروع متطلبات السالمة حلظائر 

الطائرات مبطاري امللك خالد 

بالرياض وامللك عبدالعزيز بجدة

1436/12/24هـ 1436/12/23هـ36/250.000

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- عملية تظليل وسفلتة 

منطقة الساحة اجلمركية 

بجمرك مطار امللك عبدالعزيز 

الدولي بجدة

 45

1437/1436/
1436/11/24هـ1436/11/24هـ2000 

2- املرحلة الثانية ملنافسة 

نظام احلضور واإلنصراف 

)البصمة( للمنافذ اجلمركية 

التالية : جمرك ميناء جدة 

اإلسالمي ، جمرك مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي ، جمرك 

ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام ، 

جمرك مطار امللك فهد الدولي 

، جمرك جسر امللك فهد 

 47

1437/1436/
1436/12/1هـ1436/12/1هـ 3000 

وزارة العـــدل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العدل

1- كراسة الشروط واملواصفات 

اخلاصة بتشغيل بوفية مبنى 

الوزارة ومبنى مشروع خادم 

احلرمني الشريفني لتطوير 

مرفق القضاء

2015/80500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- كراسة الشروط واملواصفات 

لعملية ترميم دورات املياه 

مببنى احملكمة العامة باألحساء 

باملنطقة الشرقية

2015/81500

وزارة الداخلية
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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

3
وزارة الصحــة

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الصحة

1- تأجيل موعد منافسة 

مشروع حوسبة عدد 28 

مستشفى باملنطقة الوسطى

1436/12/21هـ1436/12/21هـ36001104005215.000

2- تأجيل موعد منافسة مركز 

االتصال اإللكتروني لتقدمي 

اخلدمات اإلسعافية مبركز 937

1436/11/16هـ1436/11/16هـ36001104005110.000

3- تأجيل موعد منافسة توريد 

نظام األرشفة اإللكترونية 

للصور الطبية القلبية – لعدد 

من مراكز القلب لوزارة الصحة

1436/11/22هـ1436/11/22هـ36001104005320.000

4- تأجيل موعد منافسة توريد 

نظام األرشفة اإللكترونية جملموعة 

من مستشفيات وزارة الصحة

1436/11/23هـ1436/11/23هـ36001104005420.000

 MERS-M 5

Cov
1436/12/1هـ1436/12/1هـ3600110200595000

6- تشغيل ودعم وصيانة 

البرنامج اإللكتروني ملراكز 

مراقبة السموم بوزارة الصحة

1436/12/18هـ1436/12/18هـ3600110300562000

1- تأجيل موعد منافسة تأمني 

أدوات احلماية اآلمنة للمرضى 

بدورات املياه مبستشفيات 

منطقة مكة املكرمة 

1436/11/8هـ1436/11/8هـ500 360251020058  

2- تأمني محروقات 

ملستشفيات صحة مكة 

املكرمة 

  360251020062 500

1436/11/29هـ1436/11/29هـ 3- صيانة وتشغيل تقنية 

املعلومات واالتصاالت 

مبستشفى النور التخصصي 

مبكة املكرمة

  360251020063 5000

صحة جدة

تأمني األجهزة لبرنامج 

زراعة القوقعة اإللكترونية 

ملستشفى امللك فهد بجدة 

لعام 1436هـ

1436/31

1436/11/23هـ1436/11/22هـ3602610000282000

صحة عسير

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

سيارات لزوم فرق الطب املنزلي 

بصحة عسير

1436/11/12هـ1436/11/12هـمجانا1436/983ً

2- تأجيل موعد منافسة جتهيز 

وتأثيث عدد املراكز الصحية 

املستحدثة مبنطقة عسير

1436/11/2هـ1436/11/2هـ1436/98515.000

صحة 
المنطقة 

الشرقية

1- إعادة تأهيل دورات املياه 

مبستشفى الظهران العام
1436/11/24هـ1436/11/23هـ1436/4/111000

2- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى العيون التخصصي 

بالظهران

1436/2/282000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ 3- تأمني جهاز محاكاة 

عمليات املاء األبيض 

والشبكية ملستشفى العيون 

التخصصي بالظهران

1436/2/291000

صحة حائل

1- مشروع إنشاء محطة 

تنقية املياه وتطوير نظام األمن 

والسالمة مببنى إدارة اخملتبرات 

وبنوك الدم واخملتبر اإلقليمي 

مبنطقة حائل

1436/12/1هـ 1436/12/1هـ1436/355000 هـ

2- تأمني مستلزمات مكتبية 

وبعض األثاث املكتبي إلدارة 

الصحة العامة والقطاعات 

الصحية ومراكز الرعاية 

الصحية األولية رقم )1(

1436/11/29هـ 1436/11/29هـ1000 1436/46 هـ

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة الجوف

1- تقدمي خدمات التغذية 

ملستشفى امللك عبدالعزيز 

باجلوف

5000

1436/12/9هـ1436/12/9هـ
2- تأمني أجهزة طبية 

ملستشفى ميقوع العام 

باجلوف 

1000

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

136037500- تأمني سيارات متنوعة

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- جدولة وإدارة القوى العاملة 

إلدارة الرعاية التنفسية
360382000

3- تشغيل وصيانة نظام 

كاميرات املراقبة األمنية ونظام 

دخول البوابات اإللكترونية

360395000

4360402000- توريد خدمات اإلنترنت

5- توريد وتركيب أجهزة 

حاسب آلي وملحقاتة
360415000

مدينة الملك 
عبداهلل 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة

1- متديد موعد منافسة تأمني 

مستلزمات العظام ) التأهيل 

الطبي – العمودي الفقري ( 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

2015/155/29

1436/11/12هـ1436/11/11هـ

2- متديد موعد منافسة تأمني 

لوازم اخملتبرات مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية 

 2015 /156/30

3- متديد موعد منافسة 

تأمني وتشغيل جهاز الرنني 

املغناطيسي مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ125/26 /2015

4- متديد موعد منافسة تأمني 

وتركيب وتشغيل مصعد 

باملستشفى التخصصي 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

1436/11/26هـ 1436/11/25هـ 135/27/ 2015

5- متديد موعد منافسة تأمني 

وإحالل وتشغيل جلهاز املعالج 

اخلطي ملركز األورام بجدة 

ملدينة امللك عبداهلل الطبية

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ154/28/ 2015

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

1- توريد كتب اإلنعاش القلبي  

الرئوي 
7م/2015

1436/11/23هـ1436/11/22هـ 

8م/22015- توريد وتركيب األثاث املكتبي 

وزارة الزراعــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- تأجير موقع صراف آلي في 

مبنى الوزارة
4617300

1436/11/26هـ1436/11/25هـ 2- إيصال املياه املعاجلة لبعض 

املزارع بشعيب صفار مبحافظة 

الدرعية

46182000

3- متابعة وتقييم حالة 

متبقيات املبيدات في املنتجات 

الزراعية

46211000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

4- تشغيل وتوريد وصيانة 

أجهزة ترشيد مياه الري بالزراعة
46242000
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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

جامعة الملك 
عبد العزيز  

تأمني الدعم الفني ملكتب إدارة 

املشاريع
1436/12/17هـ1436/12/17هـ827963000/د

نقل طالب وطالبات فرع جامعة جدة 

اجلامعة بالكامل 
1436/12/21هـ1436/12/21هـ36/1263000/د

جامعة الملك 
فيصل

 1- منافسة األعمال 

الديكورية ملباني أقسام 

الطالبات وكلية السنة 

التحضيرية وكلية إدارة 

األعمال

1437/1/13هـ 1437/1/12هـ30.000 20150040

2- منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل أجهزة وأدوات احتياج 

معامل احملاكاة السريرية 

لطالب وطالبات املنهج 

اجلديد بكلية الطب مبنى 98 

باجلامعة

1436/12/1هـ 1436/11/29هـ 2000 20150041

3- منافسة أعمال اخلدمات 

والتوزيع ملقر مركز االختبارات 

لعمادة التعلم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد

1436/12/2هـ1436/12/1هـ2000 20150042

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

2- تأجيل موعد منافسة 

صيانة أنظمة اإلتصاالت 

باجلامعة

 216

15101422/
1436/11/25هـ1436/11/24هـ5000 

جامعة الدمام
مشروع البنية التحتية لغرف 

االتصاالت اخلاصة باملستشفى 

اجلامعي اجلديد

1436/12/1هـ1436/11/29هـ36/4115.000

تعليم مكة 
المكرمة

تأمني املستلزمات التعليمية 

ملدارس اجلاليات مبكة )مجزئة(
1436/12/1هـ1436/11/29هـ500 83/36/4

تعليم عسير
تأمني وسائل السالمة عدد )10( 

مدارس اجملموعة الثالثة بنات 

لقطاع أحد رفيدة والواديني

1436/11/25هـ1436/11/24هـ100/36/201000

1436/12/22هـ 1436/12/21هـ500 114/36/6تأمني العيادات املدرسيةتعليم صبياء

تعليم 
القصيم

1- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بشمال 

بريدة ) اجملموعة األولى (

1436/1 500

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

2- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بشمال 

بريدة ) اجملموعة الثانية (

1436/2500

3- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بجنوب 

بريدة ) اجملموعة الثالثة (

1436/3500

4- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية بجنوب 

بريدة ) اجملموعة الرابعة (

1436/4500

5- توريد املياه الصاحلة 

للشرب للمباني التعليمية 

حملافظة رياض اخلبراء والبدائع 

والنبهانية )اجملموعة اخلامسة(

1436/5500

1436/12/25هـ1436/12/24هـ

6- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية حملافظة 

عقلة الصقور والفوارة 

)اجملموعة السادسة (

1436/6500

7- توريد املياه الصاحلة للشرب 

للمباني التعليمية حملافظة 

عيون اجلواء وقصيباء واألسياح 

والشماسية ) اجملموعة 

السابعة (

1436/7500

تعليم حائل

1- افتتاح حضانات في 

الروضات ومدارس البنات 

احلكومية واألقسام النسائية

36/114500

1436/12/18هـ1436/12/17هـ

2- تشغيل حراس وحارسات 

أمن لإلدارات النسائية 
36/115500

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

إنشاء ملحق مبركز هيئة الورود 

مبدينة تبوك
1436/11/23هـ1436/11/22هـ36/24200

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- استبدال كيبل اجلهد 

املتوسط املغذي ملبنى الصالة 

الرياضية بالرياض

118

500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- عملية توريد وتركيب 

الكيابل للجهد املتوسط 

للمحول الكهربائي رقم )2( 

املغذي للصالة الرياضية 

بالدمام

500

3- عملية أعمال العزل املائي 

واحلراري لسطح مدينة امللك 

خالد الرياضية بتبوك مع حاجز 

خرساني حول امللعب الرديف

1000

4- استبدال العزل املائي 

واحلراري لسطح املبنى القدمي 

مبستشفى األمير فيصل بن 

فهد للطب الرياضي

1000

5- استبدال العزل املائي جلميع 

املباني بنادي القادسية باخلبر

119

1000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

6- تنفيذ غرف تبديل املالبس 

للملعب الرديف باملدينة 

الرياضية بحائل

500

7- تنفيذ غرف العبني وغرفة 

حراسة ودورات مياه للجمهور 

والالعبني مللعب تدريب 

الناشئني )الصائغ سابقاً(

1500

8- أعمال تنفيذ أنابيب املياه 

الباردة واحلارة بنادي الشباب 

الرياضي بالرياض

 1000

9- عملية استبدال أعمال 

العزل بأسطح مدينة األمير 

عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 

الرياضية بحائل

 500

البنك السعودي للتسليف واإلدخار

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع توريد وتركيب نظام 

اجلدار الناري
1436/11/23هـ 1436/11/22هـ 2000 2015/13

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكروزارة التعـليـم
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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

وزارة المياه 
والكهرباء

1- تشغيل وصيانة مشاريع 

مياه قرى ومدن منطقة جازان 
1436/12/1هـ1436/11/29هـ3772000

2- حتسني وتنفيذ شبكات املياه 

بحي املنصورية وبدنة والصاحلية 

مبنطقة احلدود الشمالية

37810.000

1436/11/25هـ1436/11/24هـ
3- استئجار مبنى لفرع املياه  

مبحافظة طريف مبنطقة 

احلدود الشمالية

379

4- حتسني شبكات املياه 

مبنطقة جازان )املرحلة الثانية (
3802000

5- تنفيذ ماخذ املياه اخلام على 

سد وادي جازان
1436/11/26هـ1436/11/25هـ38110.000

6- تنفيذ شبكات الصرف 

الصحي ألحياء مدينة جنران 

املرحلة الرابعة عقد رقم 1

38210.000

1436/11/24هـ1436/11/23هـ

7- تنفيذ شبكات املياه في واحة 

الزيتون بسكاكا مبنطقة اجلوف
3833000

8- تنفيذ خط الفائض حملطة 

معاجلة مياه الصرف الصحي 

الرئيسية مبحافظة صبياء 

مبنطقة جازان

1436/12/1هـ1436/11/29هـ3842000

9- استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

1436/11/26هـ1436/11/25هـ385

10- حفر ثمانية آبار أنبوبية 

تدعيميــة في حقل املستوي

) أم حزم ( مبنطقة القصيم

1436/12/1هـ1436/11/29هـ3865000

11- حفر خمسة آبار 

أنبوبية تدعيمية في كل من 

السليمانية  والدعيجاء وغيئة  

واحلماد وصديع ) مبنطقة اجلوف(

3875000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

12- تشغيل وصيانة محطات 

تنقية املياه املصغرة 

) عدد 9 محطات( )السليمانية 

-أم خنصر- الكاسب- ابن 

ثنيان- الدويد- زهوه- نعيجان- 

السلمانية- يدية اخلر( مبنطقة 

احلدود الشمالية - املرحلة 

الثانية أ

3891500

13- تطوير ورفع مستوى 

محطة تنقية بيش )املرحلة 

األولى( مبنطقة جازان

1436/12/22هـ1436/12/21هـ3921000

14- تنفيذ شبكات الصرف 

الصحي ملدينة أبو عريش 

مبنطقة جازان

1436/12/24هـ1436/12/23هـ39310.000

15- استكمال األعمال املدنية 

والكهربائية وامليكانيكية 

مبحطات املياه مبحافظة 

أبو عريش مبنطقة جازان

1436/12/29هـ 1436/12/28هـ3942000

16- تنفيذ محطة املعاجلة واخلط 

الرئيسي ملدينة غامد الزناد 

مبنطقة الباحة )املرحلة األولى(

39610.000

1436/12/25هـ1436/12/24هـ
17- تنفيذ محطة املعاجلة 

واخلط الرئيسي ملدينة احلجرة 

مبنطقة الباحة )املرحلة األولى(

39710.000

18-  تنفيذ شبكات مياه 

سكاكا مبنطقة اجلوف )املرحلة 

السادسة(

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ3983000

19-  تنفيذ محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي سعة 

12000م3 يوم ومحطة 

الضخ الرئيسية وخط الطرد 

وخط الفائض مبحافظة أحد 

املسارحة مبنطقة جازان

1436/12/24هـ.1436/12/23هـ39910.000

20- تنفيذ خط االنحدار الرئيسي 

لشبكة الصرف الصحي مبدينة 

صبياء مبنطقة جازان

1436/12/30هـ1436/12/29هـ4005000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مياه الرياض

1- عقد تشغيل وصيانة 

شبكات مياه الصرف الصحي 

مبدينة السيح باخلرج

 61

1436/1436/
 1000

1436/11/26هـ1436/11/25هـ

2- عقد سقيا مجموعة غرب 

منطقة الرياض

 62

1437/1436/
 1000

3- عقد سقيا مجموعة 

عفيف والدوادمي مبنطقة 

الرياض

 63

1437/1436/
1436/12/2هـ1436/12/1هـ1000 

4- عقد سقيا املناطق النائية 

جنوب منطقة الرياض

 65

1437/1436/
 1000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ
5- عقد سقيا مجموعة جنوب 

منطقة الرياض

 65

1437/1436/
 1000

6- عقد سقيا محافظات 

منطقة الرياض مجموعة 

شرق ووسط الرياض

 66

1437/1436/
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000 

7- عقد تشغيل وصيانة 

محطة تنقية مياه الشرب 

مبحافظة احلريق

 67

1437/1436/
1436/12/2هـ1436/12/1هـ2000 

8- عقد إيصال املياه إلى 

مخططات املنح مبحافظة 

القويعية )املرحلة األولى(

 68

1437/1436/
1436/11/26هـ1436/11/25هـ10.000 

مياه مكة 
المكرمة

عملية سقيا مراكز وقرى مكة 

املكرمة ومحافظة بحرة  
1436/11/29هـ1436/11/29هـ1000 1436/21

مياه المدينة 
المنورة

عقد تطوير جتهيزات أمن 

املعلومات لتحقيق األمن 

الشامل باملديرية العامة 

للمياه باملدينة املنورة

1436/12/22هـ1436/12/21هـ437/436/343000

مياه عسير

1- مشروع تنفيذ شبكات 

الصرف الصحي ألحياء لعصان 

مبدينة أبها - املرحلة األولى

2596 10.000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ 2- مشروع تنفيذ محطة 

الضخ وخط الطرد بشرق 

مدينة خميس مشيط )املرحلة 

األولى(

2597 10.000

مياه القصيم

1- مشروع ترحيل خدمات املياه 

والصرف الصحي املتعارضة 

تنفيذ بعض الطرق مبدينة 

بريدة

1436/12/1هـ1436/11/29هـ37/36/532000

2- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء شبكات صرف 

صحي مبحافظة عنيزة - 

مرحلة خامسة

1436/11/25هـ1436/11/24هـ37/36/28

3- تأجيل موعد منافسة 

مشروع توسعة محطة 

معاجلة الصرف الصحي 

الثالثة مبحافظة الرس

1436/11/17هـ1436/11/16هـ37/36/29

4- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء شبكات صرف 

صحي مبناطق متفرقة مبدينة 

بريدة ) مرحلة ثالثة (

1436/11/9هـ1436/11/8هـ37/36/30

5- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء خط ناقل 

وشبكات صرف صحي 

مبحافظة الرس

1436/11/17هـ1436/11/16هـ37/36/33

6- تأجيل موعد منافسة 

مشروع تنفيذ خزان مياه 

استراتيجي وملحقاته شرق 

مدينة بريدة رقم - 8 - مرحلة 

أولى

1436/12/23هـ1436/12/22هـ37/36/45

7- تأجيل موعد منافسة 

مشروع تنفيذ توسعة محطة 

تنقية املياه السابعة مبدينة 

بريدة ) مرحلة أولى (

1436/12/24هـ1436/12/23هـ37/36/47

وزارة المياه والكهرباء
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

6

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد استكماالت طرق : 

املغزالية، وقران، والسدرية، 

واخليس بطول )21( كلم

110.000

1436/11/15هـ1436/11/15هـ

2- متديد استكماالت طرق: 

عقبة اخلشبة، وحمايات 

لعقبة نصاب ،وطريق آل عمار 

اجلوف بطول )12( كلم

4250.000

3- متديد طريق ظهياي العقل 

اجملمعة ،وطريق قرى زعبان 

حميد العالي بطول )62( كلم

47100.000

4- متديد استكمال إزدواج 

طريق الشميسي الكر وتقاطع 

وطرق خدمة الدائري األوسط 

)الثالث( مبكة املكرمة بطول 

)20( كلم

17100.000

5- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق ثول/ رابغ            

عقد )310(

1015000

6- متديد استكمال النماص 

الفرعائ مصنع االسمنت 

)املناص بيشة( )املرحلة الثانية(

14610.000

7- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الثانية عشر(

16710.000

8- متديد استكماالت طرق: 

تقاطع دائري الرس ، وصلة 

جنوب البدائع، إزدواج طريق 

املذنب اخلرماء ، ومحول البدائع، 

طريق الزغيبية بطول  )18( 

كلم

25100.000

1436/11/16هـ1436/11/16هـ

9- متديد استكمال إزدواج 

طريق أبها الطائف مع حمايات 

لكامل الطريق )املرحلة 

السادسة ( بطول )7( كلم

4450.000

10- متديد طريق ثبا املشرق 

العتمة واستكماالت طرق 

بلغازي،جبل صماد، الوسيط، 

احلصمة، جبل قيس، آل سعيد، 

عثوان، آل محمد،

 بطول )58.5( كلم

66100.000

11- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

السادسة والعشرون(

15710.000

12- متديد األعمال املتبقية 

لتعديل املنحنيات على الطرق 

الزراعية مبنطقة اجلوف

15810.000

13- متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

الثمامة حتى مفرق الطوقي 

)املرحلة الثانية( بطول )12( 

كلم

15910.000

14- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية مبنطقة حائل

16810.000

1436/11/17هـ1436/11/17هـ

15- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة 

الصيم )اجملموعة الرابعة(

16910.000

16- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الزراعية 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة السادسة عشر(

17010.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

17- متديد احملاور التي تخدم 

العوامية مع التقاطعات 

بطول )13( كلم 

33100.000

1436/11/17هـ1436/11/17هـ

18- متديد امتداد طريق الرياض 

الدمام من تقاطعه مع طريق 

الدمام الظهران السريع إلى 

التقائه بطريق امللك عبداهلل 

بطول )6( كلم

32100.000

19- إعادة طرح استكمال 

الطريق املزدوج الذي يربط 

تقاطع اخلضراء مع طريق جنران/

شرورة إلى احلصينية مع اإلنارة 

)32( كلم

7850.000

20- إعادة طرح الطرق 

القصيرة مبنطقة الرياض 

)اجملموعة الثامنة(

31910.000

1436/11/18هـ1436/11/18هـ

21- إعادة طرح تشغيل 

وصيانة ونظافة طرق بريدة/

األسياح عقد رقم )505(

2405000

22- إعادة طرح األعمال 

املتبقية للطرق الرئيسية 

واستكماالت بعض الطرق 

باملنطقة الشرقية

9910.000

23- إعادة طرح تشغيل 

وصيانة ونظافة طرق غرب 

حائل )603(

2485000

24- متديد طرق وتقاطعات 

محطات سكة احلديد مع 

الدراسة والتصميم

1436/11/12هـ1436/11/12هـ148150.000

25- متديد استكماالت طرق 

- إزدواج طريق حفيرة نساح 

، وربط احلريق بطريق احلوطة 

ووصلة نعام ، وربط الدلم 

بطريق احلائر احلوطة وطريق 

الصناعية ضرقا بطول )34( 

كلم

8100.000

1436/11/19هـ1436/11/19هـ
26- متديد تقاطعات مدينة 

الرياض عثمان بن عفان 

.الطائف.املهدية.لنب. الطريق 

الذي يربط طريق الريا القصيم 

السريع مع طريق الرياض 

صلبوخ حرميالء

10100.000

27- متديد  الطريق احملوري أحد 

رفيدة شعار مروراً بشرق املطار 

) املرحلة الثانية(

4550.000

28- متديد استكماالت بعض 

الطرق الشرقية )اجملموعة 

السادسة(

162100.000

1436/11/22هـ1436/11/22هـ

29- متديد صيانة مبنى إدارة 

الطرق والنقل مبنطقة الرياض
2164000

30- متديد تقاطعات جامعة 

تبوك ) املرحلة األولى (
5550.000

31- متديد استكماالت األعمال 

التكميلية لتقاطع طريق 

خريص مع الطريق الدائري الثاني

410.000

32- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة مكة 

املكرمة

9410.000

33- متديد الطرق القصيرة  

مبنطقة جازان )اجملموعة 

اخلامسة(

32810.000

وزارة النقـــــل
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

34- متديد استكماالت طرق: 

إزدواج طريق مركز الهدية 

،طريق القرائن احلرس الوطني 

،تقاطع فيضة يكلب بطول 

)12( كلم

2110.000

1436/11/23هـ1436/11/23هـ 35- متديد استكماالت طرق: 

السليل روضان بن هشبل، 

ومنصبة تنومة،والعرفج بهوان 

طول )46( كلم

4350.000

36- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة الباحة
8710.000

37- طرح األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة احلدود 

الشمالية )اجملموعة الرابعة(

19710.000

1436/12/17هـ1436/12/17هـ

38- طرح األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة 

الرياض )اجملموعة التاسعة 

والثالثون(

19810.000

39- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة القصيم )اجملموعة 

السابعة عشر(

19910.000

40- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة جازان )اجملموعة 

العاشرة(

20010.000

1436/12/18هـ1436/12/18هـ

41- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الرابعة عشر(

20110.000

42- طرح األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة جازان )اجملموعة 

السادسة(

20210.000

43- طرح األعمال املتبقية 

الستكمال طريق حائل/املدينة 

املنورة بطول 182 )اجلزء الواقع 

مبنطقة املدينة املنورة(

20310.000

44- طرح األعمال املتبقية 

بإصالح املسار احلالي لطريق 

حائل /املدينة املنورة بطول )20(

كلم مبنطقة حائل

20410.000

1436/12/21هـ1436/12/21هـ

45- طرح األعمال املتبقية 

المتداد طريق الرياض/الدمام 

السريع مع التقاطعات بطول 

)12(كلم باملنطقة الشرقية

20510.000

46- طرح األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

حائل/بقعاء بطول )63( كلم 

مبنطقة حائل

20610.000

47- طرح األعمال املتبقية 

الستكمال طريق أبو معن/

أم الساهك مع جسر أرامكوا 

باملنطقة الشرقية

20710.000

48- طرح األعمال املتبقية 

الستكمال طريق الرديف 

الشمالي لطريق أبها/خميس 

مشيط املزدوج )املرحلة الثانية 

مبنطقة عسير(

20810.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

49- طرح األعمال املتبقية 

لتوسعة طريق الطائف/

السيل الكبير مع ربط السيل 

الكبير بطريق الطائف/

الرياض السريع )املرحلة األولى( 

مبنطقة مكة املكرمة

20910.000

1436/12/22هـ1436/12/22هـ

50- طرح األعمال املتبقية 

للطرق الثانوية مبنطقة مكة 

املكرمة )اجملموعة الثالثة(

21010.000

51- طرح األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية باملنطقة الشرقية 

)اجملموعة األولى(

21110.000

52- طرح توريد وتركيب وضبط 

مكونات شبكة احلاسب اآللي 

وأنظمة الهاتف الرقمي مببنى 

اإلدارة العامة للطرق والنقل 

مبنطقتي الرياض والشرقية

2124000

53- متديد استكماالت طرق: 

القصير باحلريق، والطرق 

الزراعية مبحافظة وادي 

الدواسر بطول )25( كلم

310.000

1436/11/23هـ1436/11/23هـ
54- متديد الطرق التي تخدم 

املدينة اجلامعية جلامعة امللك 

خالد بالفرعاء مع عدد )3( 

تقاطعات )املرحلة األولى(

51100.000

55- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة حائل )اجملموعة الثالثة 

عشر(

10010.000

1436/11/24هـ1436/11/24هـ

56- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة حائل 

)اجملموعة العاشرة(

10110.000

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 
لألرصاد 

وحماية البيئة

1- مشروع الدراسات 

اخلاصة بأضرار مادة 

االسبستوس مشروع رقم  

62/000/000/77/00/4

500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- مشروع دراسة إعداد اإلطار 

العام والتنفيذي للتقييم 

البيئي واإلدارة البيئية مشروع 

رقم 62/000/000/100/00/4

5000

3- منافسة اإلشراف على 

اإلستراتيجية الوطنية 

للصحة والبيئة مشروع رقم  

 62/000/000/148/01/00/03

5000

وزارة النقـــــل
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

8

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
البلدية 

والقروية

1- اتفاقية توحيد إجراءات 
الرخص املستخدمة لقواعد 

البيانات اوراكل للوزارة وفروعها
1436/12/24هـ1436/12/23هـ65000

2- مشروع جتديد وتوريد رخص 
برامج وأنظمة مايكروسوفت 

من خالل اتفاقية كبار العمالء 
1436/12/29هـ1436/12/28هـ75000

أمانة الرياض

1- تأهيل مكاتب اإلدارات 
اخملتلفة التابعة ألمانة منطقة 

الرياض مبخطط القصر
1436/11/25هـ1436/11/25هـ1582000

2- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

العريجاء ومنار
15910.000

1436/11/29هـ1436/11/29هـ
3- تشغيل وصيانة املزروعات 
16010.000واحلدائق في نطاق بلدية امللز

4- تشغيل وصيانة املزروعات 
16110.000واحلدائق في نطاق بلدية العليا

1436/12/1هـ1436/12/1هـ
5- تشغيل وصيانة املزروعات 

16210.000واحلدائق في نطاق بلدية الشميسي

6- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

الروضة
16310.000

1436/12/2هـ1436/12/2هـ
7- تشغيل وصيانة املزروعات 

واحلدائق في نطاق بلدية 
البطحاء

16410.000

8- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

الشمال وعرقه
16510.000

1436/12/3هـ1436/12/3هـ
9- تشغيل وصيانة املزروعات 

واحلدائق في نطاق بلدية 
الشفاء والعزيزية واحلائر

16610.000

10- تشغيل وصيانة املزروعات 
16710.000واحلدائق في نطاق بلدية السلي

1436/12/4هـ1436/12/4هـ 11- تشغيل وصيانة املزروعات 
واحلدائق في نطاق بلدية 

النسيم
16810.000

12- إعداد وجتهيز معارض أمانة 
منطقة الرياض

1436/12/23هـ1436/12/23هـ1715000

13- تأجيل موعد منافسة 
مشروع اخلطة اإلعالمية 

للمجلس البلدي
1436/11/4هـ1436/11/4هـ1391000

14- تأجيل موعد منافسة 
تهيئة وتأهيل مجرى وادي 

السويدي بيئياً
1436/11/10هـ1436/11/10هـ4360.000

15- تأجيل موعد منافسة 
فتح وتأهيل مجاري األدوية 

والشعاب بغرب الرياض 
)املرحلة األولى (

1436/12/4هـ1436/12/4هـ4580.000

أمانة جدة

1- إنشاء وتطوير املشتل 
الشمالي )مشتل املطار( 

6/001/0311/00/00/4
2000

1436/12/22هـ1436/12/22هـ

2- تطوير وحدة العمليات 
وربط املردم بشبكة األمانة 

5/001/0378/00/00/4
500

3- توفير أعالم وسواري 
بنظام االستئجار في 

املناسبات مع التركيب والفك 
9/001/0003/21/00/3

1500

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

 

1- متديد موعد منافسة 
مشروع تصريف مياه األمطار 
بالدمام املرحلة احلادي عشر  

اجلزء الثاني

 14.000

1436/11/16هـ 1436/11/16هـ
2- متديد موعد منافسة 

مشروع تصريف مياه األمطار 
بالدمام املرحلة احلادي عشر 

اجلزء الثالث 

 14.000

أمانة عسير

1- صيانة اجلسور واألنفاق 
19/07/001/0029/00/00/3

 2500

1436/11/25هـ1436/11/24هـ 2- إعادة تأهيل الطرق 
والشوارع الرئيسية 

19/07/001/0001/04/08/3
15.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة الجوف

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة ) تصريف مقبرة قارا ( 

19/10/001/5002/08/00/4

1500

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- درء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة 

)حي الفيصلية – سكاكا ( 

19/10/001/602/06/00/4

3000

3- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة ) تخفيض 

منسوب – حي الصفاء ( 

19/10/001/5002/08/00/4

3000

أمانة جازان

1- مكافحة آفات الصحة 

العامة بأمانة جازان 

19/09/001/0116/14/00/4

 10.000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ 2- جمع ونقل النفايات 

والتخلص منها 

للمرافق البلدية بجازان 

19/09/001/0001/20/00/3

2000

3- توريد وتركيب أجهزة 

حاسب آلي وبرامج 

وخوادم مركزية باألمانة 

19/09/001/0608/99/01/4

2000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

4- تأهيل الشركات واملؤسسات 

إلعادة احلفريات اخلدمية 

مبنطقة جازان لعام 1436

200

أمانة تبوك

1- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة األولى( 

19/11/001/0001/09/04/3

19525000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة الثانية( 

19/11/001/0001/09/04/3

19535000

3- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة الثالثة( 

19/11/001/0001/09/04/3

19545000

4- متديد موعد منافسة نظافة 

مدينة تبوك )املنطقة الرابعة( 

19/11/001/0001/09/04/3

19555000

5- متديد موعد منافسة 

إنارة الشوارع لألمانة 

والبلديات التابعة بتبوك 

19/11/01/0601/09/00/4

19492000

أمانة تبوك 
)تيماء(

متديد موعد منافسة 

تأهيل املنطقة املركزية 

والتاريخية بهداج )تيماء( 

19/11/201/0092/00/00/4

1436/12/1هـ1436/11/29هـ19463000

أمانة تبوك 
)القليبة(

1- متديد موعد منافسة 

تأهيل وتطوير الطرق 

والشوارع بالقليبة 

19/11/703/0026/00/00/4

19471000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- متديد موعد منافسة تأمني 

معدات وآالت لبلدية القليبة 

)املرحلة الثالثة( )شاحنة مع 

وايت مياه سعة 3000 جالون( 

19/11/703/0021/00/00/4

1950500

3- متديد موعد منافسة تأمني 

معدات وآالت لبلدية القليبة 

)املرحلة الثالثة( )شاحنة 

مع صهريج شفط مجاري 

بالتفريغ سعة 2500 جالون( 

19/11/703/0021/00/00/4

1951500

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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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.
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية محايل 
عسير

1- سفلتة وارصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م1

19/07/01/601/08/00/4

8000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليتها

19/07/204/233/01/00/4 

5000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

19/07/01/602/08/00/4

5000

4- صيانة اسفلت وسور مبنى 

التشغيل والصيانة

19/07/204/0006/00/00/3 

3000

5- صيانة مدخل محايل

19/07/204/0001/00/00/3 
3000

بلدية 
المجاردة

1- متديد موعد منافسة 

استئجار سيارات
2241000

1436/11/17هـ1436/11/16هـ 

2- متديد موعد منافسة 

جسور وكباري مع 

الدراسة واإلشراف م 1 

019/007/403/0045/00/00/4

20.000

3- متديد موعد منافسة صيانة 

املباني واملرافق واملنشآت م 4 

019/007/403/0006/00/00/3

2000

4- متديد موعد منافسة 

صيانة أعمدة اإلنارة م 4 

019/007/403/0008/00/00/3

2000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة الطرق والشوارع م 6 

019/007/403/0009/00/00/3

2000

6- متديد موعد منافسة صيانة 

املنتزهات واحلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري م 6 

019/007/403/0010/00/00/3

2000

بلدية عنيزة

1- مشروع سفلتة وأرصفة 

)مدمج( مبحافظة عنيزة
1 4000

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ

2- مشروع فتح الطرق 

الهيكلية )مرحلة رابعة (
2 15.000

3- مشروع تقاطع طريق امللك 

عبداهلل مع طريق امللك فيصل 
3 15.000

4- مشروع صيانة وتشغيل 

مشتل بلدية محافظة عنيزة
4 2000

بلدية 
القطيف

مشروع مراقبة مبنى بلدية 

محافظة القطيف والبلديات 

الفرعية التابعة لها واملباني 

املساندة

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ 2000          

  بلدية 
قصيباء

التسمية والترقيم 

19/008/0709/0017/00/00/4
1436/12/1هـ1436/11/29هـ100 

بلدية قصر  
ابن عقيل 

متديد موعد منافسة مبنى 

بلدية قصر ابن عقيل
1436/11/23هـ1436/11/22هـ10.000

بلدية الجله 
وتبراك

1- توريد وتنفيذ بردورات 

وأنترلوك للشوراع 

19/004/711/0022/00/00/4

1 500

1436/12/2هـ1436/12/2هـ

2- إعادة تأهيل الشوراع 

19/004/711/0024/00/00/4
2 2000

3- أسواق ومسالخ )إنشاء 

سور للمسلخ + مستودع ( 

19/004/77/0026/00/00/4

3 2000

4- إنشاء منطقة صناعية 

19/004/77/0026/00/00/4
4 2000

5- تسمية وترقيم 

الشوراع واألمالك 

19/004/711/0020/00/00/4

5 1500

بلدية أبانـات
)ضليع رشيد(

إنشاء حدائق عامة للمراكز 

التابعة لبلدية أبانات 

19 /008/704/0016/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الكهفة

1- سفلتة  مخططات املنح 

البلدية باململكة )بلدية 

الكهفة( 00/4/ 19/1/851/00

4000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

2- حفر آبار إرتوازية لري 

احلدائق واملسحطات اخلضراء 

19/12/606/605/02/00/4

1000

3- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات –  عقد 1 

19/12/606/150/01/00/00/4

1000

4- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات – عقد 2 

19/12/606/150/01/00/00/4

1000

5- حدائق وممرات مشاة 

وساحات )م 2( - الوفر 

19/12/606/46/00/00/4

1500

6- شراء سيارات 

19/12/606/2224/00/00/4
500

صيانة احلدائق وشبكات الري بلدية القوارة

019/008/703/0003/03/00/3
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000

بلدية صبيا

1- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ

2- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م3 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

3- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م4 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

4- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0601/08/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0602/08/00/4

2000

6- متديد موعد منافسة 

صيانة شوارع جنوب 

غرب الهيكلي م2 

019/009/201/0001/00/00/3

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000

7- متديد موعد منافسة إعادة 

تأهيل الشوارع وامليادين م2

019 / 009 / 201 / 0101 / 00 /00/ 4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ
8- متديد موعد منافسة أسواق 

ومسالخ 

019 / 009 / 201 / 0606 / 99 /00/ 4

2000

9- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وعبارات 

019/009/0093/00/00/4

1436/11/16هـ1436/11/15هـ2000

10- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وعبارات 

019/009/0100/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000

11- صيانة وري 

احلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

019/009/201/0003/02/00/3

2000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

12- إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

019/009/201/0605/99/01/4

2000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية رنية

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة املدخل الشمالي( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ 

2- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة املنتزه( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة طريق العمائر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

4- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة طريق امللك سعود( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

5- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة اخملضار( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

6- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )مسار وادي األغر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

7- سفلتة وأرصفة 

برنية والقرى التابعة 

019/016/001/0601/08/00/4

5000

8- إنارة برنية والقرى التابعة 

019/016/303/0601/09/00/4
5000

9- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ) وفورات( 

019/016/303/0601/99/01/4

5000

10- إنشاء مجسمات جمالية 

019/016/303/0083/00/00/4
5000

بلدية الدرب

1- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات
2000

1436/11/2هـ1436/11/1هـ
2- تأهيل وتطوير التقاطعات 

وامليادين
2000

3- توريد وتركيب انترلوك 

وأجنيلة زراعية
1000

1436/11/24هـ1436/11/23هـ

4- توريد وتركيب أعمدة إنارة 

ديكورية
1000

5- توريد وتركيب مظالت 

حدائق وبلدورات
1000

6- توريد ألعاب حدائق 

ومصدات وكراسي جلوس
1000

7500- تأمني مبيدات حشرية

8- صيانة السفلتة واألرصفة 

واإلنارة 
2000

9- إنشاء مباني ومرافق بلديات 

)وفر(
2000

بلدية البدائع

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة 

البدائع استكمال تصريف 

حي رامات )مرحلة ثالثة( 

019/008/001/0602/08/00/4

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 3000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية عين دار 

1- إنشاء مبنى اجمللس البلدي 

بعني دار
3000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

2- تطوير وتنمية مخططات 

البلدية م3
5000

3- إعادة تأهيل وتطوير الشوارع 

واستبدال أعمدة اإلنارة م3
5000

4- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات
3000

5- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها
5000

62000- إنارة الشوارع 

7- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها
2000

بلدية النقيع

1- متديد موعد منافسة 

صيانة احلدائق واملنتزهات 

19/007/715/0005/00/00/3

2000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- متديد موعد منافسة تسوير 

مقابر وإنشاء مغاسل موتى 

19/007/715/0022/00/00/4

1500

3- متديد موعد منافسة إنشاء 

مباني بلدية ومرافق عامة 

19/007/715/0607/99/02/4

1000

4- متديد موعد منافسة 

تطوير احلاسب اآللي 

19/007/715/0021/00/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة الطرق والشوارع 

19/007/715/0004/00/00/3

2000

6- متديد موعد منافسة 

تطوير األسواق واملسالخ 

19/007/715/0606/99/2/4

3000

7- متديد موعد منافسة تطوير 

الشوارع والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م2 

19/07/715/18/00/00/4

2000

8- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م3 

19/07/001/0602/00/07/4

2000

9- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات ( 

 19/07/715/0001/00/00/4

1000

10- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول و تصريف مياه 

األمطار  لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ) تأمني معدات ( م2 

19/007/001/0602/00/7/4

2000

11- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات( م2 

19/07/715/0001/00/00/4

2000

12- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/07/715/0601/99/1/4

2000

13- متديد موعد منافسة 

إنارة الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/07/01/0601/9/00/4

2000

14- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م 1 

19/07/01/0602/08/00/4

2000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

9

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية محايل 
عسير

1- سفلتة وارصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م1

19/07/01/601/08/00/4

8000

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

2- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليتها

19/07/204/233/01/00/4 

5000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

19/07/01/602/08/00/4

5000

4- صيانة اسفلت وسور مبنى 

التشغيل والصيانة

19/07/204/0006/00/00/3 

3000

5- صيانة مدخل محايل

19/07/204/0001/00/00/3 
3000

بلدية 
المجاردة

1- متديد موعد منافسة 

استئجار سيارات
2241000

1436/11/17هـ1436/11/16هـ 

2- متديد موعد منافسة 

جسور وكباري مع 

الدراسة واإلشراف م 1 

019/007/403/0045/00/00/4

20.000

3- متديد موعد منافسة صيانة 

املباني واملرافق واملنشآت م 4 

019/007/403/0006/00/00/3

2000

4- متديد موعد منافسة 

صيانة أعمدة اإلنارة م 4 

019/007/403/0008/00/00/3

2000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة الطرق والشوارع م 6 

019/007/403/0009/00/00/3

2000

6- متديد موعد منافسة صيانة 

املنتزهات واحلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري م 6 

019/007/403/0010/00/00/3

2000

بلدية عنيزة

1- مشروع سفلتة وأرصفة 

)مدمج( مبحافظة عنيزة
1 4000

1436/12/4هـ 1436/12/3هـ

2- مشروع فتح الطرق 

الهيكلية )مرحلة رابعة (
2 15.000

3- مشروع تقاطع طريق امللك 

عبداهلل مع طريق امللك فيصل 
3 15.000

4- مشروع صيانة وتشغيل 

مشتل بلدية محافظة عنيزة
4 2000

بلدية 
القطيف

مشروع مراقبة مبنى بلدية 

محافظة القطيف والبلديات 

الفرعية التابعة لها واملباني 

املساندة

1436/12/2هـ 1436/12/1هـ 2000          

  بلدية 
قصيباء

التسمية والترقيم 

19/008/0709/0017/00/00/4
1436/12/1هـ1436/11/29هـ100 

بلدية قصر  
ابن عقيل 

متديد موعد منافسة مبنى 

بلدية قصر ابن عقيل
1436/11/23هـ1436/11/22هـ10.000

بلدية الجله 
وتبراك

1- توريد وتنفيذ بردورات 

وأنترلوك للشوراع 

19/004/711/0022/00/00/4

1 500

1436/12/2هـ1436/12/2هـ

2- إعادة تأهيل الشوراع 

19/004/711/0024/00/00/4
2 2000

3- أسواق ومسالخ )إنشاء 

سور للمسلخ + مستودع ( 

19/004/77/0026/00/00/4

3 2000

4- إنشاء منطقة صناعية 

19/004/77/0026/00/00/4
4 2000

5- تسمية وترقيم 

الشوراع واألمالك 

19/004/711/0020/00/00/4

5 1500

بلدية أبانـات
)ضليع رشيد(

إنشاء حدائق عامة للمراكز 

التابعة لبلدية أبانات 

19 /008/704/0016/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الكهفة

1- سفلتة  مخططات املنح 

البلدية باململكة )بلدية 

الكهفة( 00/4/ 19/1/851/00

4000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

2- حفر آبار إرتوازية لري 

احلدائق واملسحطات اخلضراء 

19/12/606/605/02/00/4

1000

3- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات –  عقد 1 

19/12/606/150/01/00/00/4

1000

4- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات – عقد 2 

19/12/606/150/01/00/00/4

1000

5- حدائق وممرات مشاة 

وساحات )م 2( - الوفر 

19/12/606/46/00/00/4

1500

6- شراء سيارات 

19/12/606/2224/00/00/4
500

صيانة احلدائق وشبكات الري بلدية القوارة

019/008/703/0003/03/00/3
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1000

بلدية صبيا

1- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ

2- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م3 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

3- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م4 

019/009/001/0602/07/00/4

2000

4- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0601/08/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة ) صبيا ( م2 

019/009/001/0602/08/00/4

2000

6- متديد موعد منافسة 

صيانة شوارع جنوب 

غرب الهيكلي م2 

019/009/201/0001/00/00/3

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000

7- متديد موعد منافسة إعادة 

تأهيل الشوارع وامليادين م2

019 / 009 / 201 / 0101 / 00 /00/ 4

2000

1436/11/4هـ1436/11/3هـ
8- متديد موعد منافسة أسواق 

ومسالخ 

019 / 009 / 201 / 0606 / 99 /00/ 4

2000

9- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وعبارات 

019/009/0093/00/00/4

1436/11/16هـ1436/11/15هـ2000

10- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وعبارات 

019/009/0100/00/00/4

1436/11/25هـ1436/11/24هـ2000

11- صيانة وري 

احلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

019/009/201/0003/02/00/3

2000

1436/12/24هـ1436/12/23هـ

12- إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

019/009/201/0605/99/01/4

2000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

10

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية رنية

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة املدخل الشمالي( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

1436/12/3هـ 1436/12/2هـ 

2- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة املنتزه( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة طريق العمائر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

4- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار برنية 

)عبارة طريق امللك سعود( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

5- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )عبارة اخملضار( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

6- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

برنية )مسار وادي األغر( 

019/016/001/0602/06/00/4

5000

7- سفلتة وأرصفة 

برنية والقرى التابعة 

019/016/001/0601/08/00/4

5000

8- إنارة برنية والقرى التابعة 

019/016/303/0601/09/00/4
5000

9- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ) وفورات( 

019/016/303/0601/99/01/4

5000

10- إنشاء مجسمات جمالية 

019/016/303/0083/00/00/4
5000

بلدية الدرب

1- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات
2000

1436/11/2هـ1436/11/1هـ
2- تأهيل وتطوير التقاطعات 

وامليادين
2000

3- توريد وتركيب انترلوك 

وأجنيلة زراعية
1000

1436/11/24هـ1436/11/23هـ

4- توريد وتركيب أعمدة إنارة 

ديكورية
1000

5- توريد وتركيب مظالت 

حدائق وبلدورات
1000

6- توريد ألعاب حدائق 

ومصدات وكراسي جلوس
1000

7500- تأمني مبيدات حشرية

8- صيانة السفلتة واألرصفة 

واإلنارة 
2000

9- إنشاء مباني ومرافق بلديات 

)وفر(
2000

بلدية البدائع

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة 

البدائع استكمال تصريف 

حي رامات )مرحلة ثالثة( 

019/008/001/0602/08/00/4

1436/12/22هـ1436/12/21هـ 3000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية عين دار 

1- إنشاء مبنى اجمللس البلدي 

بعني دار
3000

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

2- تطوير وتنمية مخططات 

البلدية م3
5000

3- إعادة تأهيل وتطوير الشوارع 

واستبدال أعمدة اإلنارة م3
5000

4- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات
3000

5- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها
5000

62000- إنارة الشوارع 

7- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها
2000

بلدية النقيع

1- متديد موعد منافسة 

صيانة احلدائق واملنتزهات 

19/007/715/0005/00/00/3

2000

1437/1/7هـ1437/1/6هـ

2- متديد موعد منافسة تسوير 

مقابر وإنشاء مغاسل موتى 

19/007/715/0022/00/00/4

1500

3- متديد موعد منافسة إنشاء 

مباني بلدية ومرافق عامة 

19/007/715/0607/99/02/4

1000

4- متديد موعد منافسة 

تطوير احلاسب اآللي 

19/007/715/0021/00/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة الطرق والشوارع 

19/007/715/0004/00/00/3

2000

6- متديد موعد منافسة 

تطوير األسواق واملسالخ 

19/007/715/0606/99/2/4

3000

7- متديد موعد منافسة تطوير 

الشوارع والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م2 

19/07/715/18/00/00/4

2000

8- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م3 

19/07/001/0602/00/07/4

2000

9- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات ( 

 19/07/715/0001/00/00/4

1000

10- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول و تصريف مياه 

األمطار  لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ) تأمني معدات ( م2 

19/007/001/0602/00/7/4

2000

11- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات( م2 

19/07/715/0001/00/00/4

2000

12- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/07/715/0601/99/1/4

2000

13- متديد موعد منافسة 

إنارة الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

19/07/01/0601/9/00/4

2000

14- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م 1 

19/07/01/0602/08/00/4

2000

وزارة الشؤون البلديـة والقروية
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية الساحل

500 1225- توريد محروقات 

1436/11/23هـ1436/11/22هـ

2224500-  تأجير سيارات ومعدات

3- تأمني سيارات 

019/007/718/0027/00/00/4
 500

4- تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل املوتى 

019/007/001/0603/05/00/4

 500

بلدية جبة

1- تطوير املنطقة القدمية – عقد 

19/12/401/607/02/00/04 1
1000

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

2- تطوير املنطقة 

القدمية – عقد 2 

19/12/401/607/02/00/04

1000

3- تطوير املنطقة 

القدمية – عقد 3 

19/12/401/607/02/00/04

1000

4- سفلتة مخططات املنح 

البلدية باململكة )بلدية جبة( 

19/ 1/ 851/ 00/ 00/ 4

8000

5- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة لها )جبة عقد 1( 

19/12/001/602/08/00/4

2000

6- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة لها )جبة عقد 2( 

19/12/001/602/08/00/4

2000

7- إنشاء استراحة للبلدية 

19/12/401/607/03/00/4
2000

بلدية عفيف

1- تطوير سوق األنعام 

19/04/202/0139/00/00/4

25

1437/1436
3000

1436/12/1هـ1436/12/1هـ

2- إنشاء ممرات مشاة 

19/04/202/0605/99/01/4

26

1437/1436
4000

3- استكمال مشروع تسوير 

مقابر القرى التابعة لعفيف 

19/04/202/0033/00/00/4

27

1437/1436
1500

4- إنشاء حدائق 

داخل اخملططات 

19/04/202/0605/99/01/4

28

1437/1436
4000

5- تطوير أسوق النفع العام 

19/04/202/0606/99/01/4

29

1437/1436
2000

6- إنشاء كراجات ومستودعات 

للبلدية  )مرحلة ثانية( 

19/01/202/607/99/01/4

30

1437/1436
4000

7- إنشاء املوقع العام 

للمرمى الهندسي 

19/01/202/0116/00/00/4

31

1437/1436
7000

8- إنشاء ساحات بلدية 

19/04/202/0605/99/ 01/4

32

1437/1436
4000

بلدية فيد

1- مشروع سفلتة 

وأرصفة وإنارة ) بلدية 

مدينة فيد ( رقم املشروع  

19/12/705/601/99/01/4

 5000

1436/12/23هـ1436/12/22هـ
2- مشروع درء أخطار 

السيول بـ بلدية مدينة 

فيد  رقم املشروع  

19/12/705/0029/00/00/4

1500

بلدية 
أبوعجرم

تأمني معدات ثقيلة 

وآليات )شيول كبير+شيول 

صغير بقصاصة( 

19/010/702/0034/00/00/4

1436/12/3هـ1436/12/2هـ1000

المرة 
األولى

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

الهيئات والمؤسساتوزارة الشؤون البلديـة والقروية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة العامة 
لإلعالم 
المرئي 

والمسموع

تشغيل وصيانة ونظافة مبنى 

فرع الهيئة باملنطقة الشرقية
1436/12/2هـ1436/12/1هـ500 1436/006هـ

الهيئة العامة 
للسياحة 
والتراث 

الوطني 

1436/11/23هـ1436/11/22هـ 500 11436/130- ملتقى احلرفيني الوطني

2- أعمال تنفيذ متحف 

األحساء اإلقليمي
1437/1/8هـ1437/1/7هـ5000 1436/131

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

1- مجموعة واحدة تتكون 

من بعض املعدات والشاحنات 

والسيارات واألثاث املدرسي 

واملكتبي واألجهزة الكهربائية 

واإللكترونية والطبية ومواد 

أخرى متنوعة

 1436/11/4هـ 1436/11/4هـمجانا37ً أ

2- مشروع تطوير منتزهات 

األندلس والدفي وجند
1436/11/24هـ1436/11/24هـ5319000- ع71

3- مشروع استبدال أنظمة 

العزل املائي ملباني الهيئة 

امللكية

1436/11/25هـ1436/11/25هـ1141000- ع85

4- خدمات تشغيل املراكز 

الثقافية واالجتماعية
1436/11/26هـ1436/11/26هـ6713000 – خ02

5- تطوير التجهيزات الثانوية 

)F3( حلي املطرفية القطاع
1436/12/1هـ1436/12/1هـ7139000 – ع03

الهيئة 
الملكية بينبع

إنشاء ملعب اجلولف بالواجهة 

البحرية
1436/12/4هـ1436/12/4هـ1000 5998

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

توريد عربات وروافع للمؤسسة 

العامة للصناعات العسكرية

4/8 لعام 

1436هـ
1436/12/1هــ1436/11/29هـ1000

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

1- إنشاء الكلية التقنية 

للبنني مبكة املكرمة
1436/11/26هـ1436/11/25هـ14610.000

2- إنشاء مباني إضافية 

بالكلية التقنية للبنني بجدة
1436/12/1هـ1436/11/29هـ1475000

3- تأمني سيارات لوحدات 

املؤسسة التدريبية واإلدارية 

للعام املالي 1436هـ

148500

1436/12/3هـ1436/12/2هـ

4- تأمني موزعات للكلية 

التقنية للبنات بالطائف
149500

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

إعادة طرح منافسة إزدواج 

اخلط احلديدي رقم )2( بني اخلرج 

والرياض

1436/12/22هـ1436/12/22هـ30.000 201421004

ميناء الملك 
فهد الصناعي 

بينبع

منافسة أعمال توريد وتركيب 

رافعات حاويات في ميناء امللك 

فهد الصناعي بينبع

1437/1/23هـ 1437/1/23هـ 15.000 

ميناء الجبيل 
التجاري

1- منافسة مشروع إعادة 

تأهيل اإلسكان  باحلي 

السكني الكيلو عشرة  مليناء 

اجلبيل التجاري 

1437/1/14هـ1437/1/14هـ 7000

2- متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة مشروع توريد وتركيب 

وحدات تكييف متنوعة مبيناء 

اجلبيل التجاري

1436/11/18هـ1436/11/18هـ

المرة 
الثانية

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  23  رمضان  1436 هـ        10  يولية  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4574              10
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف اإدارة تنمية ال�ستثمـارات البلدية عن طرح ال�ستثمـارات الآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/7500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة الريـان 1

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

436/9500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة ال�سجرة باأم العراد 2

436/21500ا�ستثمار موقع ملعب كـرة قـدم بال�سيل الكـبري 3

436/303000ا�ستثمار املجموعة الثالثة على ج�سور امل�سـاة والكباري 4

436/313000ا�ستثمار عدد )20( موقع لوحات ميقا كوم 5

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369(  .
علمًا بأن المواعيد حسب تقويم أم القـرى .

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�ستني التاليتني  :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة م

5000ل يوجدتاأجري مبنى البوفية رقم )22( الواقعه بكورني�ش الدمام 1
1436/11/23هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/23هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2
تاأجري موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار باملخطط رقم )378( بحي املزروعية 

بجوار م�ست�سفى تداوي مبدينة الدمام
5000ل يوجد

1436/11/23هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/23هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة 

5000ل يوجدتاأجري عدد )130( موقع لوحات اإعالنية من نوع ـ تيبول ـ مبحافظة بقيق
1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية ال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

مزايــدة تركيب 6 لوحـات اإعالنيــة دعائيــة يوين بول1

1000 بدون

1436/11/15هـ1436/11/15هـ

1436/11/17هـ1436/11/17هـمزايدة تركيــب 3 لوحــات اإعالنيـة دعائية نوع �سكاي2

1436/11/22هـ1436/11/22هـمزايدة تركيب لوحات اإعالنية دعائية باأعمدة الكباري اخلر�سانيـــة3

1436/11/17هـ1436/11/17هـمزايـــــــــــــــدة جم�ســـــــــــم اإعــــــــــــالين دعائـــــــــــــــي4

1436/11/29هـ1436/11/29هـمزايدة تركيـــب 50 لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر موبي5

1436/11/29هـ1436/11/29هـمزايــدة تركيــب 6 لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول6

1436/12/21هـ1436/12/21هـمزايدة تركيب 200 لوحة اإعالنية دعائية نــــوع فوانيــــــ�ش7

1436/12/23هـ1436/12/23هـمزايــدة تركيــب 6 لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول8

1436/12/28هـ1436/12/28هـمزايدة تركيـــب 50 لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر ميجا9
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف اإدارة تنمية ال�ستثمـارات البلدية عن طرح ال�ستثمـارات الآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/7500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة الريـان 1

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

436/9500تاأجري ك�سك بوفية بحديقة ال�سجرة باأم العراد 2

436/21500ا�ستثمار موقع ملعب كـرة قـدم بال�سيل الكـبري 3

436/303000ا�ستثمار املجموعة الثالثة على ج�سور امل�سـاة والكباري 4

436/313000ا�ستثمار عدد )20( موقع لوحات ميقا كوم 5

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369(  .
علمًا بأن المواعيد حسب تقويم أم القـرى .

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�ستني التاليتني  :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة م

5000ل يوجدتاأجري مبنى البوفية رقم )22( الواقعه بكورني�ش الدمام 1
1436/11/23هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/23هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2
تاأجري موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار باملخطط رقم )378( بحي املزروعية 

بجوار م�ست�سفى تداوي مبدينة الدمام
5000ل يوجد

1436/11/23هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/23هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة 

5000ل يوجدتاأجري عدد )130( موقع لوحات اإعالنية من نوع ـ تيبول ـ مبحافظة بقيق
1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية ال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

مزايــدة تركيب 6 لوحـات اإعالنيــة دعائيــة يوين بول1

1000 بدون

1436/11/15هـ1436/11/15هـ

1436/11/17هـ1436/11/17هـمزايدة تركيــب 3 لوحــات اإعالنيـة دعائية نوع �سكاي2

1436/11/22هـ1436/11/22هـمزايدة تركيب لوحات اإعالنية دعائية باأعمدة الكباري اخلر�سانيـــة3

1436/11/17هـ1436/11/17هـمزايـــــــــــــــدة جم�ســـــــــــم اإعــــــــــــالين دعائـــــــــــــــي4

1436/11/29هـ1436/11/29هـمزايدة تركيـــب 50 لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر موبي5

1436/11/29هـ1436/11/29هـمزايــدة تركيــب 6 لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول6

1436/12/21هـ1436/12/21هـمزايدة تركيب 200 لوحة اإعالنية دعائية نــــوع فوانيــــــ�ش7

1436/12/23هـ1436/12/23هـمزايــدة تركيــب 6 لوحات اإعالنية دعائية يوين بـــول8

1436/12/28هـ1436/12/28هـمزايدة تركيـــب 50 لوحــــة اإعالنيـــــة دعائية �سوبـــر ميجا9
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن ال�سوؤون ال�سحية بالطائف عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

271936151000تاأجري موقع البوفية مب�ست�سفى رنيه العام  1

1436/12/23هـ1436/12/22هـ

271936161000تاأجري موقع البوفية مب�ست�سفى اخلرمه العام  2

271936171000تاأجري موقع البوفية مب�ست�سفى تربة العام  3

272336181000تاأجري موقع ال�سراف الآيل مب�ست�سفى امللك عبدالعزيز التخ�س�سي 4

272336191000تاأجري موقع ال�سراف الآيل مب�ست�سفى امللك في�سل 5

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن متديد موعد املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة 

3000ل يوجدتاأجري موقع رقم )خ 3( باملخطط رقم )86/10( بال�سرار لغر�ش اإقامة ق�سر اأفراح 
1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم ] لبلدية الصرار [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة راأ�ش تنورة عن متديد موعد املزايدة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 

تاأجري عدد )100( موقع لإقامة عدد )200( لوحة اإعالنية من نوع )تيبول( 

مبحافظة راأ�ش تنورة
--2000

1436/11/24هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/24هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

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

تعلن بلدية حمافظة ال�سما�سية عن تاأجري موقعني �سراف اآيل وم�سلخ ن�سف اآيل قائم  باملزايدة العامة :

موعد االخطار بالترسيةإعالن نتيجة المزايدة موعد فتح المظاريف ببلدية محافظة الشماسيةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

500تاأجري موقعني �سراف اآيل    1

1436/12/28هـ

ال�ساعة الثانية ظهرًا
حتدده البلدية حتدده البلدية1436/12/29هـ

500م�سلخ ن�سف اآيل 2

يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن طرح املناف�سات ال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10161000ت�سغيل كافترييا رقم )1(  مببنى ال�سوؤون الأكادميية والتدريب

الثالثاء

1436/11/24هـ

الأربعاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة 11:00 �ش

10171000ت�سغيل كافترييا رقم )2(  مببنى املركز الرتفيهي

10181000ت�سغيل كافترييا )3(  بامل�ست�سفى الرئي�سي

يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من قسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية بالمستشفى
 )مبنى 5-مكتب رقم105(.

شروط التقديم للمنافسة للشركات/ المؤسسات هي كالتالي:
 أ- أن تكون الشركة/ المؤسسة لها سابق خبرة في نفس المجال.

ب- يجب أن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بموجب خطاب رسمي من الشركة مصطحبًا معه األوراق الثبوتية للشركة.
ج- لمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .
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ال�سنة 93   العدد 4574              12
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن طرح املناف�سة ال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10151500ت�سغيل موقع بقالة )�سوبر ماركت( بامل�ست�سفى بالدمام )وميني ماركت( يف �سكن امل�ست�سفى باخلرب
الإثنني

1436/11/24هـ

الثالثاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة 10:00 �ش

-يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من قسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية بالمستشفى
 )مبنى 5-مكتب رقم105(.

شروط التقديم للمنافسة للشركات/ المؤسسات هي كالتالي:
 أ- أن تكون الشركة/ المؤسسة لها سابق خبرة في نفس المجال.

ب- يجب أن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بموجب خطاب رسمي من الشركة مصطحبًا معه األوراق الثبوتية للشركة.
ج- لمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .

تعلن  اإدارة نادي العدالة الريا�سي مبحافظة الأح�ساء عن طرح مزايدة ا�ستثمار جزء من اأر�ش مقر النادي بحد اأدنى لالإيجار ال�سنوي )2017615( مليونان و�سبعة ع�سر األف و�ستمائة  وخم�سة ع�سر ريال �سنوياً :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان بيع الكراسةقيمة الكراسةغرض المزايدةوصف المزايدةرقم المزايدةاسم المزايدة

حمالت جتارية و�سكنية

 ) العدالة �سنرت (

Adalah sentar
)واحد( لعام 

1436هـ

م�سروع 

ا�ستثماري جتاري 

�سكني م�سلح من 

دورين )اأر�سي 

+اأول (

متويل اإن�ساء حمالت جتارية 

و�سكنية على م�ساحة 17.855 

األف مرت مربع من اأر�ش النادي

 يف مدينة جواثا

3500

مقر نادي العدالة الريا�سي 

0545871168

0505915226

فاك�ش: 0135960864

مقر نادي العدالة  

الأحد  1436/11/29هـ
1436/12/2هـ

فعلى الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى مقر نادي العدالة الرياضي للحصول على كراسة الشروط وتقديم العطاءات مصطحبين معهم األوراق 
الالزمة وفقا للمادة الرابعة من الئحة تنظيم استثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم )  3368 ( بتاريخ 1432/3/11هـ 

الواردة بكراسة الشروط.

 تعلن بلدية رو�سة هبا�ش لعموم املواطنني عن رغبتها بطرح 

بالأرقام )د/ عدد )2( مواقع خدمات طرق برو�سة هبا�ش واملعتمد 

املختوم  بالظرف  مبزايدة  وذلك  د/هـ/1435/14(  هـ/1435/13ــ 

وفقاً لل�سروط التالية:

 18 عن  عمره  يقل  واأل  اجلن�سية  �سعودي  املتقدم  يكون  اأن   -1

�سنة.

2- اأن يتعهد بالبناء خالل 15 �سهر من تاريخ توقيع العقد.

3- األ ي�ستخدم العقار اإل ملا خ�س�ش له )خدمات طرق(.

4- اأن ل يكون على املتقدم اأي م�ستحقات للبلدية ويف هذه احلالة 

�سرورة ت�سوية تلك امل�ستحقات م�سبقاً قبل التقدمي.

5- ل يحق للمتقدم التقدمي على اأكرث من موقع.

خالل  البلدية  مراجعة  باملزايدة  الدخول  الراغبني  فعلى   -6

على  للح�سول   ، 1436/11/29هـ  اإىل   ، 1436/11/1هـ  من  الفرتة 

ال�سروط واملوا�سفات مقابل دفع مبلغ )1000ريال( غري  ن�سخة من 

م�سرتد وتقدمي اأ�سعارهم بظرف مغلق.

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية - بلدية حمافظة النعريية - عن متديد موعد املناف�ستني التاليتني :

 رقم اسم المزايدةم
المزايدة

 قيمة
 الكراسة

 موعد تسليم العطاءات
 إلدارة المشتريات باألمانة

موعد فتح المظاريف
 باألمانة

1 

تاأجري موقع رقم )خ23( باملخطط رقم )95/10( 

بهجرة النقري مبحافظة النعريية لغر�ش اإقامة 

حمالت جتارية

2500ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30  

اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2

تاأجري موقع رقم )خ24( باملخطط رقم )95/10( 

بهجرة النقري مبحافظة النعريية لغر�ش اإقامة 

حمالت جتارية 

2500ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30  

اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بإحدى المزايدتين التقدم ] لبلدية محافظة النعيرية [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة حبونا عن رغبتها يف متديد موعد املناف�ستني التاليتني :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1500حمطة حمروقات رقم )1( مبخطط ال�سناعية بالفي�ش1

الأربعاء

1436/11/25هـ

اخلمي�ش

1436/11/26هـ

2500حمطة حمروقات رقم )2( مبخطط ال�سناعية بالفي�ش2

فعلى من لدية الرغبة في االستثمار مراجعة بلدية محافظة حبونا - قسم االستثمارات لشراء كراسة الشروط .
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يعلن م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بالدمام عن طرح املناف�سة ال�ستثمارية التالية :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

10151500ت�سغيل موقع بقالة )�سوبر ماركت( بامل�ست�سفى بالدمام )وميني ماركت( يف �سكن امل�ست�سفى باخلرب
الإثنني

1436/11/24هـ

الثالثاء

1436/11/25هـ

ال�ساعة 10:00 �ش

-يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من قسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية بالمستشفى
 )مبنى 5-مكتب رقم105(.

شروط التقديم للمنافسة للشركات/ المؤسسات هي كالتالي:
 أ- أن تكون الشركة/ المؤسسة لها سابق خبرة في نفس المجال.

ب- يجب أن يكون مندوب االستالم سعودي الجنسية بموجب خطاب رسمي من الشركة مصطحبًا معه األوراق الثبوتية للشركة.
ج- لمزيد من المعلومات نأمل االتصال بقسم تنمية الموارد المالية بإالدارة التنفيذية للشؤون المالية 0138442223 .

تعلن  اإدارة نادي العدالة الريا�سي مبحافظة الأح�ساء عن طرح مزايدة ا�ستثمار جزء من اأر�ش مقر النادي بحد اأدنى لالإيجار ال�سنوي )2017615( مليونان و�سبعة ع�سر األف و�ستمائة  وخم�سة ع�سر ريال �سنوياً :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان بيع الكراسةقيمة الكراسةغرض المزايدةوصف المزايدةرقم المزايدةاسم المزايدة

حمالت جتارية و�سكنية

 ) العدالة �سنرت (

Adalah sentar
)واحد( لعام 

1436هـ

م�سروع 

ا�ستثماري جتاري 

�سكني م�سلح من 

دورين )اأر�سي 

+اأول (

متويل اإن�ساء حمالت جتارية 

و�سكنية على م�ساحة 17.855 

األف مرت مربع من اأر�ش النادي

 يف مدينة جواثا

3500

مقر نادي العدالة الريا�سي 

0545871168

0505915226

فاك�ش: 0135960864

مقر نادي العدالة  

الأحد  1436/11/29هـ
1436/12/2هـ

فعلى الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى مقر نادي العدالة الرياضي للحصول على كراسة الشروط وتقديم العطاءات مصطحبين معهم األوراق 
الالزمة وفقا للمادة الرابعة من الئحة تنظيم استثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم )  3368 ( بتاريخ 1432/3/11هـ 

الواردة بكراسة الشروط.

 تعلن بلدية رو�سة هبا�ش لعموم املواطنني عن رغبتها بطرح 

بالأرقام )د/ عدد )2( مواقع خدمات طرق برو�سة هبا�ش واملعتمد 

املختوم  بالظرف  مبزايدة  وذلك  د/هـ/1435/14(  هـ/1435/13ــ 

وفقاً لل�سروط التالية:

 18 عن  عمره  يقل  واأل  اجلن�سية  �سعودي  املتقدم  يكون  اأن   -1

�سنة.

2- اأن يتعهد بالبناء خالل 15 �سهر من تاريخ توقيع العقد.

3- األ ي�ستخدم العقار اإل ملا خ�س�ش له )خدمات طرق(.

4- اأن ل يكون على املتقدم اأي م�ستحقات للبلدية ويف هذه احلالة 

�سرورة ت�سوية تلك امل�ستحقات م�سبقاً قبل التقدمي.

5- ل يحق للمتقدم التقدمي على اأكرث من موقع.

خالل  البلدية  مراجعة  باملزايدة  الدخول  الراغبني  فعلى   -6

على  للح�سول   ، 1436/11/29هـ  اإىل   ، 1436/11/1هـ  من  الفرتة 

ال�سروط واملوا�سفات مقابل دفع مبلغ )1000ريال( غري  ن�سخة من 

م�سرتد وتقدمي اأ�سعارهم بظرف مغلق.

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية - بلدية حمافظة النعريية - عن متديد موعد املناف�ستني التاليتني :

 رقم اسم المزايدةم
المزايدة

 قيمة
 الكراسة

 موعد تسليم العطاءات
 إلدارة المشتريات باألمانة

موعد فتح المظاريف
 باألمانة

1 

تاأجري موقع رقم )خ23( باملخطط رقم )95/10( 

بهجرة النقري مبحافظة النعريية لغر�ش اإقامة 

حمالت جتارية

2500ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30  

اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2

تاأجري موقع رقم )خ24( باملخطط رقم )95/10( 

بهجرة النقري مبحافظة النعريية لغر�ش اإقامة 

حمالت جتارية 

2500ل يوجد

1436/11/25هـ

من ال�ساعة 7.30  

اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/11/25هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بإحدى المزايدتين التقدم ] لبلدية محافظة النعيرية [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة حبونا عن رغبتها يف متديد موعد املناف�ستني التاليتني :-

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1500حمطة حمروقات رقم )1( مبخطط ال�سناعية بالفي�ش1

الأربعاء

1436/11/25هـ

اخلمي�ش

1436/11/26هـ

2500حمطة حمروقات رقم )2( مبخطط ال�سناعية بالفي�ش2

فعلى من لدية الرغبة في االستثمار مراجعة بلدية محافظة حبونا - قسم االستثمارات لشراء كراسة الشروط .
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تعلن بلدية حمافظة عنيزة عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة م

1500موقع لإقامة مطعم داخل مبنى البلدية للموظفني واملراجعني1

1436/12/2هـ1436/12/1هـ

1500موقع بوفية قائم على طريق امللك عبدالعزيز2

1500بوفية قائم يف حديقة املطار3

1500حمل قائم رقم ) 2( على طريق املدينة4

1000موقع كويف �سوب �سيار على طريق حممد القا�سي5

1000موقع كويف �سوب �سيار على طريق املدينة6

تعلن بلدية حمافظة خلي�ش عن طرح مواقع ا�ستثمارية لالإيجار يف املواقع التالية :

مالحظاتقيمة الكراسة )مدة العقد )سنة(موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءاتالمساحةالموقععدد القطعاسم المنافسةعدد

4625  م2خمطط اليمانية1�سكني جتاري متعدد الأدوار1

1436/12/1هـ1436/12/1هـ

20500

462520500  م2خمطط اليمانية1�سكني جتاري متعدد الأدوار2

462520500  م2خمطط اليمانية1�سكني جتاري متعدد الأدوار3

5300-الطرق الرئي�سية باملحافظة15لوحات دعائية نيون كبرية4

5300-على الأر�سفة باملحافظة 10لوحات دعائيه نيون �سغرية5

6
�سكني جتاري

متعدد الأدوار
630020500م2خمطط امتداد ال�سالم 131

7
�سكني جتاري

متعدد الأدوار
274820500م2خمطط امتداد ال�سالم 18

8
�سكني جتاري

متعدد الأدوار
228320500م2خمطط امتداد ال�سالم 19

250020500م2خمطط غران موقع رقم 11�سكني جتاري متعدد الأدوار9

250020500م2خمطط غران موقع رقم 12�سكني جتاري متعدد الأدوار10

15300---حرة خلي�ش1نادي ريا�سي11
اإكمال اأعمال مباين 

وت�سغيل

65300   م2الدف  1اإن�ساء ك�سك12

65300   م2  املغاربة1اإن�ساء ك�سك13

وعلى الراغبين في التقدم مراجعة قسم االستثمار  بمقر بلدية محافظة خليص لشراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية علمًا بأن موعد تقديم العطاءات الساعة التاسعة صباحًا يوم اإلثنين 
الموافق 1436/12/1 هـ ، وموعد فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحًا يوم اإلثنين الموافق 1436/12/1 هـ .

علمًا بأنه  لن يقبل أي عطاء بعد التاريخ المحدد لتقديم العطاءات .
تلفون  2907980  فاكس  2880399 ص ب 97    الرمز البريدي 21921 - محافظة خليص
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ال�سنة 93   العدد 4574              14
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حوطة �سدير  عن رغبتها تاأجري مواقع ا�ستثمارية وذلك عن طريق املزايدة العامة بالظرف املختوم :

الشروط الخاصةقيمة كراسة الشروط  مدة العقد اسم المنافسةمساحة العقارموقع العقارنوع العقار  الرقم

1
   اأر�ش 

 جممع جتاري

      خمطط رقم 1031 / رقم القطعة 1 

حوطة �سدير
13855م2

اإن�ساء وا�ستكمال وت�سغيل واإدارة 

و�سيانة جممع جتاري
خربة وتخ�س�ش يف الن�ساط255000�سنة

اأر�ش ف�ساء2
منتزه امللك �سلمان

حوطة �سدير
تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سراف اآيل �سيار70م2

تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سراف اآيل �سيار70م2ع�سرية �سدير خمطط 454اأر�ش ف�ساء3

تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سرا ف اآيل �سيار70م2ع�سرية �سدير خمطط 571اأر�ش ف�ساء4

حمل قائم5
    حمل رقم 21 �سوق اللحوم 

واخل�سار حوطة �سدير 
بدون7300 �سنةبوفية31م2

بدون 15300�سنةبوفية24م2موقع بوفية خمطط 454 ع�سرية �سدير اأر�ش ف�ساء6

اأر�ش ف�ساء7
خمطط رقم 965 / رقم القطعة )5(

ع�سرية �سدير
بدون251000�سنةجتاري �سكني8766م2

اأر�ش ف�ساء8
خمطط رقم 965 / رقم القطعة )4(

ع�سرية �سدير
بدون251000�سنةجتاري �سكني6750م2

اأر�ش ف�ساء9
خمطط رقم 899 قطعة رقم  17

اجلنيفي ب�سدير
بدون25300�سنةجتاري �سكني3600م2

اأر�ش ف�ساء10
خمطط رقم 1063 قطعة رقم 579

حوطة �سدير
بدون25500�سنةجتاري �سكني3375م2

فعلى من له الرغبة وتنطبق عليه شروط االستثمار مراجعة البلدية )تنمية الواردات( لشراء كراسة الشروط والمواصفات . آخر موعد إلستالم العروض هو  يوم اإلثنين الموافق: 1436/12/1هـ 
و فتح المظاريف هو يوم الثالثاء الموافق: 1436/12/2هـ ، في مقر البلدية في تمام الساعة العاشرة صباحًا .

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف - اإدارة تنمية ال�ستثمـارات البلدية - عن طرح ال�ستثمـارات الآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/102000ا�ستثمار موقع مطعم رقم )1( مبنتزه الردف 1

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

436/142000ا�ستثمار موقع مطعم رقم )4( مبنتزه الردف 2

436/152000ا�ستثمار ك�سك رقم )4( لبيع الآي�سكرمي مبنتزه الردف 3

436/26500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار رقم )3( مبنتزه الردف 4

436/27500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )1( مبنتزه الردف 5

436/28500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )2( مبنتزه الردف 6

436/29500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )3( مبنتزه الردف 7

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369( .

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية ال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1436/12/23هـ1436/12/23هـ2000بدونمزايدة حمطة وقود بجنوب مكة املكرمة
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ال�سنة 93   العدد 4574              14
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حوطة �سدير  عن رغبتها تاأجري مواقع ا�ستثمارية وذلك عن طريق املزايدة العامة بالظرف املختوم :

الشروط الخاصةقيمة كراسة الشروط  مدة العقد اسم المنافسةمساحة العقارموقع العقارنوع العقار  الرقم

1
   اأر�ش 

 جممع جتاري

      خمطط رقم 1031 / رقم القطعة 1 

حوطة �سدير
13855م2

اإن�ساء وا�ستكمال وت�سغيل واإدارة 

و�سيانة جممع جتاري
خربة وتخ�س�ش يف الن�ساط255000�سنة

اأر�ش ف�ساء2
منتزه امللك �سلمان

حوطة �سدير
تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سراف اآيل �سيار70م2

تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سراف اآيل �سيار70م2ع�سرية �سدير خمطط 454اأر�ش ف�ساء3

تخ�س�ش يف الن�ساط10300�سنة�سرا ف اآيل �سيار70م2ع�سرية �سدير خمطط 571اأر�ش ف�ساء4

حمل قائم5
    حمل رقم 21 �سوق اللحوم 

واخل�سار حوطة �سدير 
بدون7300 �سنةبوفية31م2

بدون 15300�سنةبوفية24م2موقع بوفية خمطط 454 ع�سرية �سدير اأر�ش ف�ساء6

اأر�ش ف�ساء7
خمطط رقم 965 / رقم القطعة )5(

ع�سرية �سدير
بدون251000�سنةجتاري �سكني8766م2

اأر�ش ف�ساء8
خمطط رقم 965 / رقم القطعة )4(

ع�سرية �سدير
بدون251000�سنةجتاري �سكني6750م2

اأر�ش ف�ساء9
خمطط رقم 899 قطعة رقم  17

اجلنيفي ب�سدير
بدون25300�سنةجتاري �سكني3600م2

اأر�ش ف�ساء10
خمطط رقم 1063 قطعة رقم 579

حوطة �سدير
بدون25500�سنةجتاري �سكني3375م2

فعلى من له الرغبة وتنطبق عليه شروط االستثمار مراجعة البلدية )تنمية الواردات( لشراء كراسة الشروط والمواصفات . آخر موعد إلستالم العروض هو  يوم اإلثنين الموافق: 1436/12/1هـ 
و فتح المظاريف هو يوم الثالثاء الموافق: 1436/12/2هـ ، في مقر البلدية في تمام الساعة العاشرة صباحًا .

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف - اإدارة تنمية ال�ستثمـارات البلدية - عن طرح ال�ستثمـارات الآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/102000ا�ستثمار موقع مطعم رقم )1( مبنتزه الردف 1

1436/12/1هـ1436/11/29هـ

436/142000ا�ستثمار موقع مطعم رقم )4( مبنتزه الردف 2

436/152000ا�ستثمار ك�سك رقم )4( لبيع الآي�سكرمي مبنتزه الردف 3

436/26500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار رقم )3( مبنتزه الردف 4

436/27500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )1( مبنتزه الردف 5

436/28500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )2( مبنتزه الردف 6

436/29500ا�ستثمار موقع لإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )3( مبنتزه الردف 7

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369( .

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية ال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1436/12/23هـ1436/12/23هـ2000بدونمزايدة حمطة وقود بجنوب مكة املكرمة
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15ال�سنة 93   العدد 4574          
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن القوات البحرية امللكية ال�سعودية باجلبيل - قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية - مركز الت�سغيل وال�سيانة عن طرح املزايدة التالية: - 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1
ا�ستثمار: -

عدد ) 4 ( مواقع مغا�سل ا�ستالم وت�سليم املالب�ش فقط    
500ق-ب-ع م / 1124 / 36

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً 

 الأحد

1436/11/29هـ

2015/09/13م

ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرًا 

الأحد

1436/11/29هـ

2015/09/13م 

2

ا�ستثمار: -

�سيدلية - مطعم وجبات �سريعة ذو موا�سفات عاملية  -مطعم اأكالت �سعبية  - بوفية 

كفترييا - خمبز  - كويف �سوب - مغ�سلة مالب�ش )ا�ستالم وت�سليم( - قرطا�سية 

حالق -خياط مالب�ش ع�سكرية - خياط ن�سائي – حمل مالب�ش رجالية وريا�سة

ق-ب-ع م / 1125 / 36
1000

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً 

الإثنني

1436/12/01هـ

2015/09/14م

ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرًا 

 الإثنني

1436/12/01هـ

2015/09/14م

قاعدة امللك عبد العزيز البحرية – مركز الت�سغيل وال�سيانة

ت / 3641234 حتويلة 2889

)ي�سرتط وجود خربات �سابقة واأن يكون ال�سجل التجاري اأو الرخ�سة مطابقة للن�ساط(

تعلن اإدارة مدينة  امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك عن طرح املناف�سات التالية :

الموعد الُمحدد  لفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري حمل رقم 1/10 الن�ساط  مفتوح امل�ساحة )67.68م2( بال�سوق املركزي رقم )1(  

مبدينة امللك عــبــدالــعـزيــز الع�سكرية بتبوك
جمانـا16051-10ً

يوم الإثنني 

22 /1436/12هـ

يوم الإثنني 

22 /1436/12هـ

ال�ساعة 11.00 �سباحاً

2
تاأجري حمل رقم )1/19( - الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )205م2( بال�سوق املركزي رقم 

)1(  مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا16060-10ً

3
تاأجري حمل - الن�ساط مفتوح امل�ساحة )25.94م2( بال�سوق املركزي رقم )1(  مبدينة 

امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا16068-10ً

4
تاأجري حمل رقم 8/2 الن�ساط مفتوح امل�ساحة )34.50م2( بال�سوق املركزي رقم )2( 

مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا16043-10ً

جمانـا10ً-98936تاأجري حمل بحي الأثيلي – الن�ساط مفتوح – امل�ساحة )188.1م2(5

جمانـا10ً-73404تاأجري �سحب الديزل الرجيع من حمطة الكهرباء الرئي�سية وال�ستفادة منه 6

7
تاأجري موقع بحي الرو�سة  )ا�ستثمار(

 – الن�ساط )�سوبرماركت( 
جمانـا109410-10ً

8
تاأجري موقع بحي ال�سالمة )ا�ستثمار( 

)�سوبرماركت(  جمانـا10ً-109412– الن�ساط 

جمانـا10ً-116659تاأجري  كويف �سوب بفرع الإدارة ب�سرما10

جمانـا10ً-116661تاأجري ن�ساط الو�سائط والدبابات والقوارب البحرية للنزهة البحرية بفرع الإدارة ب�سرما11

تعلن اأمانة منطقة احلدود ال�سمالية - عرعر عن رغبتها ا�ستثمار املواقع التالية وفق لئحة الت�سرف بالعقارات البلدية ال�سادرة مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم 3/ب/38313 يف 1427/9/24هـ بطريق املناف�سة   :

المطلوبموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العروضقيمة الشروط والمواصفاتالنشاط

مواقع خم�س�سة لال�سرتاحات التجارية على طريق اجلديدة 

) جتاري  (
اخلمي�ش  1436/12/19هـالأربعاء  1436/12/18هـ500

-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-6-4-2

-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23

44-43-42-41-40-39-38-37-36-35

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية / عرعر ) إدارة تنمية االستثمارات (.
لالستفسار هاتف / 046624111 تحويلة ) 413 ( .
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45ال�سنة 93   العدد 4580          
استئجار مباٍن

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني عن حاجتها اإىل ا�ستئجار مبنى  كمقر لكلية التقنية للبنات يف حمافظة 
اخلرج وفقاً لل�سروط التالية :

1- اأن يقع املبنى على �سارع عام اأو فرعي ال يقل عن 15 م واأن يك�ن من اخلر�سانة امل�سلحة .

2- اأال يك�ن املالك اأحد من�س�بي امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.

3- اأن يك�ن املبنى م�سم�اًل باخلدمات العامة )ماء+ كهرباء+ هاتف( مع وج�د �سبكة هاتفية متكاملة باملبنى ويك�ن املالك على 

ا�ستعداد تام لتعديلها مبا يخدم عمل الكلية .

4- اإح�سار �سهادة �سالمة من�ساأة من الدفاع املدين و تقرير مكتب هند�سي يفيد ب�سالمة املبنى ومالئمة امل�قع والعقار.

5- اأن يتعهد املالك باإجراء التعديالت واالإ�سافات التي تلبي حاجة الكلية.

6- اأال يك�ن املبنى �سبق اإخالوؤه من جهة حك�مية بناًء على طلب املالك.

7- يتم ا�ستالم ن�سخة من امل�ا�سفات املطل�بة للمبنى املراد ا�ستئجاره من الكلية التقنية للبنني باخلرج.

8- للم�ؤ�س�سة احلق يف اختيار ماتراه منا�سباً لها وفق ال�سروط وامل�ا�سفات املحددة . 

م�عد تقدمي العطاءات ي�م االربعاء 1436/10/27هـ, مبقر امل�ؤ�س�سة ويحت�ي على االآتي:

- حتديد قيمة االأجرة �سن�ياً واالإلتزام بنظام ا�ستئجار الدولة للعقار واإخالئه.      - �س�رة �سك امللكية.       - كروكي للمبنى.       

- �س�رة خمططات املبنى )االإن�سائية-املعمارية-الكهربائية-امليكانيكية- االت�ساالت-... الخ(

الدور  ال��سم -  امللك فهد مع �سارع  – تقاطع طريق  –الريا�ض  التقني واملهني  للتدريب  العامة  امل�ؤ�س�سة  التقدمي مقر  مكان 

االأول-اإدارة امل�سرتيات .

تعلن  اإمارة منطقة تب�ك عن حاجتها ال�ستئجار مبنى يف مركز الروي�سات التابع ملحافظة اأملج.
باال�سروط وامل�ا�سفات التالية:

1.  �سك ملكية العقار

2. اأن يك�ن املبنى مبنى من اخلر�سانة امل�سلحة .

3. ال تقل عدد الغرف فيه عن )5( باالإ�سافة لدورات املياه .

4.  اأن يك�ن م�قع العقار على �سارع رئي�سي . 

5.  وج�د فناء داخل املبنى .

6.  اأن تت�فر يف العقار جميع اخلدمات . 

7.  اال�ستعداد الإجراء التعديالت الالزمة .

فعلى من لديه مبنى ويرغب بتاأجريه مراجعة اإمارة منطقة تب�ك ) اإدارة امل�ستـريات ( وتقدمي عر�ض بقيمة االأجرة يف ظرف 

مغلق علماً اأنه �س�ف يك�ن اآخر م�عد الإ�ستالم العرو�ض ي�م االأحد امل�افق1436/12/21هـ, وفتح املظاريف يـ�م االإثنني 

امل�افق 1436/12/22هـ .

تعلن مديرية الزراعة مبحافظة الطائف عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر لفرع ال�حدة البيطرية بظلم وذلك ح�سب ال�سروط 
وامل�ا�سفات التالية:

1- اأن يك�ن عدد الغرف من 12 اإىل 15 غرفة وتك�ن وا�سعة على اأن ال تقل م�ساحة الغرف عن 5 م x 4 م مع منافعها وخزانات   

مياه اأر�سي وعل�ي. 

2-اأن يك�ن املبنى من اال�سمنت امل�سلح والت�سطيب ل�ك�ض وعلى �س�ارع وا�سعة تت�فر بداخله وح�له م�اقف لل�سيارات مع ت�فر 

�سروط االأمن وال�سالمة وكذلك ت�فري الكهرباء بالطاقة الالزمة واملياه وم�سعد ملا زاد عن 3 اأدوار.

واحدة  وغرفتني  وال�ر�سة  لل�سيانة  وحفرتني  ب�ائك  على  وحتت�ي  االأقل  على  20م   * 10م  م�ساحته  لل�سيارات  3-كراج   

للميكانيكي واأخرى للحار�ض مع دورة مياه. .

 4-القيام بال�سيانة الدورية للمبنى عند احلاجة لذلك .

 5-ت�فري و�سائل االأمن وال�سالمة من )جهاز اأنذار للحرائق – طفايات حرائق – خمارج ط�ارئ(.

 6-ت�فري �سبكة حا�سب اآيل يف املبنى.

 7-ت��سيل خط�ط الهاتف جلميع املرافق املطل�بة باملبنى وربطها بجهاز �سنرتال.

 8-يلتزم �ساحب امل�قع باأي تعديالت يتطلبها امل�قع يف حالة امل�افقة على اال�ستئجار وال ي�سبح االإيجار �ساري املفع�ل اإال 

بعد تنفيذ هذه املالحظات والتعديالت .

وبناًء على ذلك تاأمل مديرية الزراعة مبحافظة الطائف من االإخ�ة ممن لديهم الرغبة وي�جد لديهم مباين تت�فر فيها ال�سروط 

امل��سحة بعاليه التقدم بالعر�ض يف ظرف خمت�م م��سح فيه مقدار االإيجار ال�سن�ي ومرفق �س�رة من ال�سك م�سدقة.

علماً باأن اآخر م�عد لتقدمي العطاءات 1436/11/29هـ, وم�عد فتح املظاريف: 1436/12/1هـ .

التقل  الطبية  االأ�سناف  لتخزين  م�ست�دع  ا�ستئجار  يف  رغبته  عن  االأح�ساء  مبحافظة  واالأطفال  ال�الدة   م�ست�سفى  يعلن 
م�ساحته عن )300( م2.

واآخر م�عد لتقدمي العطاءات : 1436/11/17هـ, وم�عد فتح املظاريف: 1436/11/21هـ .

تعلن وزارة العمل عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى اإداري يف منطقة مكة املكرمة خالل فرتة احلج.
اآخر م�عد لتقدمي العطاءات: ي�م االربعاء 1436/11/4هـ, م�عد فتح املظاريف: ي�م اخلمي�ض 1436/11/5هـ .

تعلن  اأمانة حمافظة جدة للعم�م عن رغبتها يف بيع وحدات ومكائن م�سنع فرز النفايات ال�سلبة �ساملة قطع الغيار 
جلميع مك�نات امل�سنع اخلا�ض مب�سروع برنامج معاجلة النفايات مبحافظة جدة ال�اقع �سرق طريق احلرمني ب�ا�سطة املزاد 

العلني ي�م )الثالثاء( امل�افق 1436/11/24هـ, ال�ساعة العا�سرة �سباحاً بنف�ض امل�قع.

فكل من له الرغبة يف ال�سراء عليه احل�س�ر اإىل املقر املحدد بعاليه ويلتزم امل�سرتي بنقل جميع ما اأ�سرتاه من م�اد خالل مدة 

ال تتجاوز )15( ي�ماً من تاريخ البيع ويف حالة االإخالل بذلك فاإن االأمانة ال تتحمل ما يحدث ملا مت بيعه من فقدان اأو تلف اأو 

امل�سادرة. وملزيد من اال�ستف�سار ميكن مراجعة ال�س�ؤون االإدارية واملالية لالإطالع على بيانات املزايدة اأو االت�سال على هاتف 

رقم )6149626(. علماً باأن الداللة وكافة الر�س�م على امل�سرتي.

  

اأنابيب  من  التحلية  وحدات  خملفات  بيع  عن   – ال�سعيبة  – حمطات  العامة لتحلية املياه املاحلة  امل�ؤ�س�سة  تعلن 
نحا�ض ونيكل عن طريق املزايدة باملظاريف املقفلة.

ومن لديه الرغبة يف ال�سراء عليه احل�س�ر اإىل امل�قع ملعاينة االنابيب واحل�س�ل على كرا�سة ال�سروط والبيع علماَ باأن �سعر 

البيع على الطن ال�احد .

وعلى كل من يتقدم للمناف�سة عليه اإح�سار �سيك م�سدق بقيمة  )1.5% ( من التكلفة التقديرية االإجمالية.

علماَ باأن اآخر م�عد الإ�ستالم املظاريف ه� ي�م الثالثاء 1436/11/3 هـ, امل�افق 2015/8/18م.

للمزيد من املعل�مات: م/ عبدالرحمن �سليم الع�يف 0555576847 اأ/ نا�سر عبداهلل ب�سي�ين 0555595313

بيع رجيع بالمزاد العلني

ال�اقع �سرق طريق  االأمانة اجلديد  االأعيان امل�ج�دة مبردم  لديها بع�ض  اأن  للعم�م  اأمانة حمافظة جدة  تعلن 
تقرر  وقد  املختلفة.  واملقا�سات  االأحجام  ذات  وامل�ستخدمة  التالفة  االإطارات  من  جدًا  كبرية  كميات  عن  عبارة  احلرمني 

واإ�ستالم  العطاءات  لتقدمي  م�عد  اآخر  باأن  علماً  خمت�م  ظرف  ب�ا�سطة  املزايدة  طريق  عن  وذلك  ال�سادر(  )بر�سم  بيعها 

بنكي  بالعر�ض �سمان  يرفق  اأن  اأنه يجب  مع مالحظة  1436/12/1هـ,  امل�افق  االأثنني  ي�م  املخت�م  بالظرف  العرو�ض 

اإبتدائي بن�سبة )2%( من القيمة االإجمالية للعر�ض . وال يفرج عنه اإال بعد اأن يتم �سداد كامل املبلغ ونقل جميع االأ�سناف 

امل�سرتاه مع اإح�سار بيان ال�سادر من م�سلحة اجلمارك ال�سع�دية ي�ؤيد االإنتهاء من االإجراءات اجلمركية للمنق�الت ويف 

حالة االإخالل بذلك فاإن االأمانة ال تتحمل ما يحدث ملا مت بيعه من فقدان اأو تلف اأو امل�سادرة على اأن يتم تقدمي العرو�ض 

باالإدارة العامة لل�س�ؤون االإدارية واملالية و�سيتم فتح مظاريف املزايدة يف ي�م )الثالثاء( امل�افق 1436/12/2هـ, يف متام 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً مبقر اأمانة حمافظة جدة وملزيد من املعل�مات ميكن مراجعة ال�س�ؤون االإدارية واملالية لالإطالع 

على بيانات املزايدة.  

 

تعلن بلدية القفل عن رغبتها يف بيع ال�سيارات التالفة امل�سح�بة من ال�س�ارع العامة واالأحياء وعدد من اأ�سناف امل�اد 
التالفة وذلك عن طريق املزاد العلنى يف م�قع املزاد بامل�عد املحدد ي�م اخلمي�ض امل�افق 1436/12/18هـ, ال�ساعة التا�سعة 

�سباحاً فعلي الراغبني يف ال�سراء احل�س�ر اإىل مقر احلركة وال�سيانة بج�ار البلدية واأن يتم الدفع عن طريق خدمة �سداد وعلى 

امل�سرتي دفع 2,5% للمحرج وعليه نقل املبيعات خالل خم�سة ع�سر ي�ماً من تاريخ املزاد.

منطقة  اأمانة  تعلن 
الريا�ض عن اإلغاء االإعالن للمناف�سة 

1437/1436هـ,  لعام   )12( رقم 

مبنى  اإن�ساء  مب�سروع  اخلا�سة 

االإدارة العامة للراحة وال�سالمة.

تعلن اأمانة االأح�ساء باأن  على اأ�سحاب العقار رقم )34( العائد للم�اطنة ) مرمي بنت علي ال�سلطان( املنزوع ل�سالح �سارع عر�ض )20م( 
باملخطط املعتمد رقم )14/19( بقرية القارة باالأح�ساء .

عليهم مراجعة االأمانة ) االإدارة ال�س�ؤون االإدارية واملالية - اإدارة نزع امللكية( م�سطحبني معه ال�ثائق وال�سك�ك ال�سرعية التي تثبت ملكيتهم لتلك 

العقارات وذلك يف مدة التتجاوز )30 ي�م( ثالث�ن ي�ماً من تاريخ ن�سر االإعالن ال�ستكمال االإجراءات اللالزمة للتع�ي�ض.

نزع ملكية عقارات

تعلن هيئة الري وال�سرف باالأح�ساء عن رغبتها يف �سغل ال�ظائف املدرجة اأدناه بالكفاءات ال�طنية 
التالية:

1- مهندس حماية بيئة.          العدد:) 1 (.          الدرجة العلمية: بكال�ري��ض.  الراتب: )8150  ريال(.
التخ�س�ض: بكال�ري��ض يف الهند�سة البيئة .  يف�سل من لديه خربة يف جماالت اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة.

2-  باحث حماية بيئة.                العدد:) 1 (.              الدرجة العلمية: بكال�ري��ض.  الراتب: )7760 ريال(.
التخ�س�ض: بكال�ري��ض يف �سحة البيئة . يف�سل من لديه خربة يف جماالت اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة.

و على المتقدم في شغل أي من هذه الوظائف إرسال صورة من أوراقه الرسمية شاملة السيرة 
الذاتية و المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية مصدقة من جهات حكومية أو من التأمينات 
االجتماعية وصـورة مـن بطاقـة األحـوال المـدنيـة وتقدم الطلبات لدى وحدة التوظيف موضحًا 
ال  طلبات  أي  إلغاء  سيتم  بأنه  علمًا  تاريخه  من  يومًا  عشر   خمسة  خــالل  هواتفه  وأرقام  عنوانه 
بموعد  الوظيفة  شغل  شروط  عليه  تنطبق  ممن  المتقدم  إشعار  وسيتم  الشروط  عليها  تنطبق 

االختبار  والمقابلة الشخصية في موعد الحق.

وظائف شاغرة

إلغاء منافسات

تعلن اأمانة االأح�ساء  عن اإلغاء 
مناف�سة م�سروع تط�ير النظم والتطبيقات 

االإلكرتونية ملدينة امللك عبداهلل للتم�ر رقم 

.)1436 / 106(

مكة  مبنطقة  ال�سحية  ال�س�ؤون  تعلن 
املكرمة عن اإلغاء مناف�سة تاأمني جهاز حا�سب اآيل 

 Unity Program مل�ست�سفى حراء بربنامج

رقم ) 36/025/1/02/0056 (.
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 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«FÉHô¡c äGhOG á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (557) ºbôH É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ ájQÉéàdG  ájõjõ©dG  ió°U / á°ù°SDƒe  º°SÉH

.(19202 ) ºbQ

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«FÉHô¡c äGhOG á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ `g1436 ΩÉ©d (625 ) ºbôH É¡eÉeCG

 ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  áãjó◊G  AÉ‰’G  /  á°ù°SDƒe  º°SÉH

.(18229)

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 á«°†b  É¡jód  ¿CG  IóéH  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g1435  ΩÉ©d  (488  )  ºbôH  É¡eÉeCG  IQƒ¶æe

 ¿É«H  ÖLƒÃ  áãjó◊G  AÉ‰’G  /  á°ù°SDƒe  º°SÉH  äƒ°U  ºî°†e

.(2554) ºbQ OGÒà°S’G

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 á«FÉHô¡c äÉjÉaO á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (60 ) ºbôH É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ   ájQÉéàdG  PƒØædG  ¿ÉÑãc / á°ù°SDƒe º°SÉH

.(319414) ºbQ

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 á«°†b  É¡jód  ¿CG  Ió``éH  á``«FGó``àH’G  á«côª÷G  á`æé∏dG  ø`∏©J

 á«dÉ°SQEÉH  ≥````∏©àJ   `g  1435ΩÉ©d  (222  )  ºbôH  É``¡eÉeCG  IQƒ¶æe

 ¿É«H  ÖLƒ``Ã  ¬«bóæØdG  ájDhQ  ácô°T  º```°SÉH  IOQGƒdG  ¢ùHÓŸG

.(146430) ºbQ OGÒà°S’G

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 á«°†b  É`¡jód  ¿CG  Ió````éH  á```«FGóàH’G  á«cô`ª÷G  á``æé∏dG  ø∏©J

 á«dÉ``°SQEÉH  ≥∏``©àJ   `g  1435  ΩÉ©d  (308  )  ºbôH  É¡eÉeCG  IQƒ¶æe

 ÖLƒÃ äÉ°ûæª∏d πeÉµàŸG ≥«Ñ£àdG / á°ù°SDƒe º°SÉH  äGQGƒ°ù°ùcG

.(150881) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 º°SÉH äÉfƒjõØ∏J á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (553 ) ºbôH É¡eÉeCG

.(69626) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ ¤hC’G Öµ°ù∏dG / á°ù°SDƒe

 ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 äÉ¡÷G  ≥jôW  øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘

 ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG

 ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 Qó°üJh  áægGôdG  É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 º°SÉH äÉfƒjõØ∏J á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (568 ) ºbôH É¡eÉeCG

.(68210) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ ¤hC’G Öµ°ù∏dG / á°ù°SDƒe

 ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 äÉ¡÷G  ≥jôW  øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘

 ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG

 ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 Qó°üJh  áægGôdG  É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG

 ádhO  ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ‘  `g1434  ΩÉ©d  (32)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh IQÉéà∏d ™«HQ ó«ªM ¬jOÉ°T /á°ù°SDƒe  º°SÉH IóFÉY á«°†b

 ºbQ  …QÉŒ  πé°S  IQÉéà∏d  ™«HQ  ó«ªM  ¬jOÉ°T  /Qó°üŸG  áfGOEG  (  k’hCG

 ™«HQ  ó«ªM  ¬jOÉ°T  /É¡àÑMÉ°üd  `g1432/8/5  ‘  (1010312135)

 `g1425/10/16  ‘  (001126986155)  ºbQ  Êóe  πé°S  »©«Ñ°ùdG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉjQƒ°†M ` ¢VÉjôdG √Qó°üe

 ádƒªM  ‘  áØ°ûàµŸG  ∫õjódG  Oƒbh  IOÉe  áª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  É¡eGõdG  (kÉ«fÉK

 ™FÉbƒdG ‘ áë°VƒŸGh Îd (81200) É¡à«ªc ≠dÉÑdGh äÉæMÉ°T (4) OóY

 óMGhh ¿ÉàFÉe (261464) √Qóbh ≠∏Ñe »ŸÉ©dG  ô©°ù∏d kÉ≤ah ÜÉÑ°S’Gh

 kÉ≤ah  É¡àª«b  ∫OÉ©j  Éeh  ∫ÉjQ  ¿ƒà°Sh  á©HQGh  áFÉª©HQGh  ∞dG  ¿ƒà°Sh

 (17458)  √Qóbh  ≠∏Ñe  áHô¡ŸG  á«ªµ∏d  IQOÉ°üe  ∫óÑc  »∏ëŸG  ô©°ù∏d

 áÑ°ùædG  ¿G  å«Mh ∫ÉjQ ¿ƒ°ùªNh á«fÉªKh áFÉª©HQGh ∞dG  ô°ûY á©Ñ°S

 á«∏ªY ‘ AÉØNEG á∏«°Sƒc âeóîà°SG »àdGh äÉæMÉ°ûdG ádƒªM øe á«≤ÑàŸG

 á«dÉªLG áª«≤Hh Îd (30800) á«dÉªL’G É¡à«ªc ≠dÉÑdGh ∫õjódG Öjô¡J

 äCGQ  ó≤a  ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh áFÉªà°Sh ∞dG  ô°ûY á°ùªN (15680)  ÉgQGó≤e

 á°ùªN (15680) √Qóbh ≠∏Ñe É¡àª«b ∫OÉ©j ÉÃ á°ù°SDƒŸG Ëô¨J áæé∏dG

 ¬H  áÑdÉ£ŸG  ‹ÉªL’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh  áFÉªà°Sh  ∞dG  ô°ûY

 ∞dG ¿ƒ©°ùJh á©HQGh ¿ÉàFÉe (294602) √Qóbh ≠∏Ñe á°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U

.∫ÉjQ ¿ÉæKGh áFÉªà°Sh

 ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG ≥jôW øY

 ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe

.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG √òg

. ≥aƒŸG ˆGh

 ádhO ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG òØæe ‘ á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 `g1435 ΩÉ©d (99) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ájQÉéàdG á«°†ØdG RƒæµdG /á°ù°SDƒe º°SÉH 34/223 ºbôH Ió«≤e á«°†b ‘

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 Êóe πé°S ø°ù◊G ≈°Sƒe øH áØ«∏N âæH √ó«ªM /OQƒà°ùŸG áfGOEG ( k’hCG

 ÖMÉ°U AÉ°ùM’G √Qó°üe `g1398/10/7 ‘ (001009099894) ºbQ

 (2250039943) ºbQ …QÉŒ πé°S ájQÉéàdG á«°†ØdG RƒæµdG /á°ù°SDƒe

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z ` AÉ°ùM’G √Qó°üe `g1431/4/8 ‘

 ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©j  Ée  É¡Áô¨J  (kÉ«fÉK

 í°VƒŸG Ö°ùM “áaÉL ájQÉ£H” IóMh (3) á¨dÉÑdGh áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G

 Qò©àdh ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh á©HQG  (74) √Qóbh kÉ¨∏Ñe ÜÉÑ°SC’Gh ™FÉbƒdG ‘

 (367) ≠∏Ñe IQOÉ°üe ∫óÑc É¡àª«b ∫OÉ©j ÉÃ OQƒà°ùŸG Ωõ∏j IQOÉ°üŸG

 ÖMÉ°U ¬H ÖdÉ£ŸG ‹ÉªL’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒà°Sh á©Ñ°Sh áFÉªKÓK

.∫ÉjQ ¿ƒ©HQGh óMGhh áFÉª©HQG (441) √Qóbh ≠∏Ñe á°ù°SDƒŸG

 ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG ≥jôW øY

 ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe

.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG √òg

. ≥aƒŸG ˆGh

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG  IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 π«é°ùJ Iõ¡LCG á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436  ΩÉ©d (214 ) ºbôH É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ    ó«ª◊G »∏Y º°SÉL óªMG/ á°ù°SDƒe º°SÉH

.(183083) ºbQ

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 ∂à°SÓH ¿ƒë°U á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1435 ΩÉ©d (230 ) ºbôH É¡eÉeCG

 OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ  ájQÉéàdG  ÜÉ°ûN’G  πc  /  á°ù°SDƒe  º°SÉH

.(104266) ºbQ

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 á«°†b  É`¡jód  ¿CG  Ió```éH  á``«FGóàH’G  á``«côª÷G  á```æé∏dG  ø∏©J

 á«dÉ°SQEÉH ≥````∏©àJ  `g1435  ΩÉ©d (487) ºbôH É¡eÉ``eCG  IQƒ```¶æe

 ¿É«H  ÖLƒ````Ã  áãjó````◊G  AÉ```‰’G  /  á°ù°SDƒe  º°SÉH  äÉfƒjõØ∏J

.(325316) ºbQ OGÒà°S’G

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 á«``°†b  É¡``jód  ¿CG  Ió``éH  á`«`FGóàH’G  á«cô```ª÷G  á``æé∏dG  ø∏©J

 ä’G á«dÉ°SQEÉH ≥``∏©àJ  `g1436  ΩÉ©d (554 ) ºbôH É¡eÉeCG  IQƒ¶æe

 ¿É«H  ÖLƒÃ  ¤hC’G  Öµ°ùdG  /  á°ù°SDƒe  º``°SÉH  õÑÿG  ¢ü«ªëàd

.(89596) ºbQ OGÒà°S’G

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód  ¿CG  IóéH á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 º°SÉH äÉfƒjõØ∏J á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (555 ) ºbôH É¡eÉeCG

.(62879) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ ¤hC’G Öµ°ù∏dG / á°ù°SDƒe

 ¬JÉYƒaO Ωó≤àd  áæé∏dG  ΩÉeCG  OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH  âÑdG  Ö∏£àjh

 äÉ¡÷G  ≥jôW  øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘

 ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG

 ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 Qó°üJh  áægGôdG  É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód  ¿CG  IóéH á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 º°SÉH äÉfƒjõØ∏J á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (551 ) ºbôH É¡eÉeCG

.(60253) ºbQ OGÒà°S’G ¿É«H ÖLƒÃ ¤hC’G Öµ°ù∏dG / á°ù°SDƒe

 ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG  ΩÉeCG OQƒà°ùŸG  ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG  Ö∏£àjh

 äÉ¡÷G  ≥jôW  øY  OQƒà°ùŸG  Qƒ°†M  Qò©J  ¬fC’h  á«°†≤dG  √òg  ‘

 ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a  á«ª°SôdG

 ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG Iójô÷ÉH

 Qó°üJh  áægGôdG  É¡àdÉëH  á«°†≤dÉH  âÑà°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ¿ÓYE’G  Gòg

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 á«FÉHô¡c  äGhOG  á«dÉ°SQEÉH  ≥∏©àJ   `g  ΩÉ©d  (134  )  ºbôH  É¡eÉeCG

 ¿É«H ÖLƒÃ ájQÉéàdG …Oƒª©dG »∏Y óª ∫ÉªL / á°ù°SDƒe º°SÉH

.(161936) ºbQ OGÒà°S’G

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa

 IQƒ¶æe á«°†b É¡jód ¿CG IóéH á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 á«FÉHô¡c äGhOG á«dÉ°SQEÉH ≥∏©àJ  `g1436 ΩÉ©d (576 ) ºbôH É¡eÉeCG

 ºbQ  OGÒà°S’G  ¿É«H  ÖLƒÃ    √óMƒŸG  AÉ‰’G  /  á°ù°SDƒe  º°SÉH

.(26336)

 ‘ ¬JÉYƒaO Ωó≤àd áæé∏dG ΩÉeCG OQƒà°ùŸG ∫ƒãe á«°†≤dÉH âÑdG Ö∏£àjh

 á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≥jôW øY OQƒà°ùŸG Qƒ°†M Qò©J ¬fC’h á«°†≤dG √òg

 Iójô÷ÉH  ô°ûædG  ≥jôW  øY  áæé∏dG  ΩÉeCG  ∫ƒãª∏d  ¬JƒYO  Qô≤J  ó≤a

 ¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ô°†ëj ⁄ GPEGh á«ª°SôdG

.   kÉ«HÉ«Z QGô≤dG Qó°üJh áægGôdG É¡àdÉëH á«°†≤dÉH âÑà°S áæé∏dG ¿EÉa
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 ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ΩÉ©d (349) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ájQÉéàdG  ÚMÉjôdG  ≥°ûY  /á°ù°SDƒe  º°SÉH  IóFÉY  á«°†b  ‘  `g1433

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 ájQÉŒ πé°S ájQÉéàdG ÚMÉjôdG ≥°ûY á°ù°SDƒe /OQƒà°ùŸG áfGOEG ( k’hCG

 ó¡a  øH  ˆGóÑY  /É¡ÑMÉ°üd  `g1430/6/6  ‘  (2251038932)  ºbQ

 `g1411/10/23 ‘ (001066962570) ºbQ Êóe πé°S OƒÑ©dG óª

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z AÉ°ùM’G √Qó°üe

 ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©j  ÉÃ  ¬eGõdEG  (kÉ«fÉK

 í°VƒŸG  Ö°ùM  “º¶æe”  IóMh  (200)  á¨dÉÑdGh  áØdÉîŸG  ±Éæ°UC’G

 Qò©àdh  ∫ÉjQ  ±’BG  áKÓK  (3000)  √Qóbh  kÉ¨∏Ñe  ÜÉÑ°SC’Gh  ™FÉbƒdG  ‘

 ≠∏Ñe  IQOÉ°üªc  ∫óÑc  É¡àª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  OQƒà°ùŸG  Ωõ∏j  IQOÉ°üŸG

 á°ù°SDƒŸG ¬H ÖdÉ£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ∞dG ¿ƒKÓK (30000)

.∫ÉjQ ∞dG ¿ƒKÓKh áKÓK (33000) √Qóbh ≠∏Ñe

 ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG ≥jôW øY

 ∑ôªé∏d  ¬à©LGôe  ΩóY  ádÉM  ‘h  ô°ûædG  ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ÉgÉ°übCG  Ióe

 ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG  √òg ∫ÓN

.ò«ØæàdG

. ≥aƒŸG ˆGh

 ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ΩÉ©d  (59)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 …õæ©dG  OƒªM  óª  ódÉN  /á°ù°SDƒe  º°SÉH  IóFÉY  á«°†b  ‘  `g1435

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 Êóe πé°S …õæ©dG  »©«Ñ°ùdG  OƒªM óª ódÉN /Qó°üŸG áfGOEG  ( k’hCG

 øWÉÑdG  ôØM  √Qó°üe  `g1430/4/11  ‘  (000112833126)  ºbQ

 ºbQ …QÉŒ πé°S IQÉéà∏d …õæ©dG OƒªM óª ódÉN á°ù°SDƒe /ÖMÉ°U

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉjQƒ°†M `g1432/8/12 ‘ (2511012390)

 äÉæMÉ°T (3) OóY ‘ áØ°ûàµŸG ∫õjódG IOÉe áª«b ∫OÉ©j ÉÃ ¬eGõdEG (kÉ«fÉK

 kÉ≤ah  ÜÉÑ°SC’Gh  ™FÉbƒdG  ‘  áë°VƒŸGh  Îd  (50400)  É¡à«ªc  ≠dÉÑdGh

 ∞dG  ¿ƒà°Sh  ¿ÉæKGh  áFÉe  (162288)  √Qóbh  ≠∏Ñe  »ŸÉ©dG  ô©°ù∏d

 »∏ëŸG  ô©°ù∏d  kÉ≤ah É¡àª«b  ∫OÉ©j  Éeh ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh á«fÉªKh ¿ÉàFÉeh

 ±’BG  Iô°ûY  (10836)  √Qóbh  ≠∏Ñe  áHô¡ŸG  á«ªµ∏d  IQOÉ°üe  ∫óÑc

 ≠dÉÑdGh  á«≤ÑàŸG  áÑ°ùædG  ¿G  å«Mh  ∫ÉjQ  ¿ƒKÓKh  áà°Sh  áFÉ‰ÉªKh

 ∞dG ô°ûY áKÓK (13440) É¡àª«b ≠∏ÑJh Îd (33600) á«dÉªL’G É¡à«ªc

 ∫OÉ©j  ÉÃ á°ù°SDƒŸG  Ëô¨J  áæé∏d  äCGQ  ó≤a  ∫ÉjQ  ¿ƒ©HQGh áFÉª©HQGh

 íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒ©HQGh áFÉª©HQGh ∞dG ô°ûY áKÓK (13440) ≠∏Ñe É¡àª«b

 (186564) √Qóbh ≠∏Ñe á°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U ¬H ÖdÉ£ŸG  ‹ÉªL’G  ≠∏ÑŸG

.∫ÉjQ ¿ƒà°Sh á©HQGh áFÉª°ùªNh ∞dG ¿ƒfÉªKh áà°Sh áFÉe

 ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG ≥jôW øY

 ∑ôªé∏d  ¬à©LGôe  ΩóY  ádÉM  ‘h  ô°ûædG  ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ÉgÉ°übCG  Ióe

 ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG  √òg ∫ÓN

. ≥aƒŸG ˆGh .ò«ØæàdG

 ádhO ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG òØæe ‘ á«FGóàH’G á«côª÷G áæé∏dG ø∏©J

 `g1435 ΩÉ©d (333) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh IQÉéà∏d QóÑdG AÉ«°V /á°ù°SDƒe º°SÉH IóFÉY á«°†b ‘

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  »Ñ«à©dG  »côJ  ˆGóÑY  QóH  /  Qó°üŸG  áfGOEG   (  k’hCG

 /  ÖMÉ°U  ¢VÉjôdG  √Qó°üe  `g1425/4/24  ‘  (001067396307)

 ‘  (1010328587)  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  √QÉéà∏d  QóÑdG  AÉ«°V  á°ù°SDƒe

 .»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉjQƒ°†M `g1433/1/22

 É¡à«ªc  ≠dÉÑdGh  áØ°ûàµŸG  ∫õjódG  √OÉe  ¬ª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  ¬eGõdEG  (  kÉ«fÉK

 ≠∏Ñe »ŸÉ©dG ô©°ù∏d kÉ≤ah ÜÉÑ°SC’Gh ™FÉbƒdG ‘ áë°VƒŸGh Îd (19600)

 ∫  OÉ©j  Éeh  ∫ÉjQ  ô°ûY  ÉæKGh  ¬FÉeh  ∞dG  ¿ƒà°Sh  áKÓK  (63112)  √Qóbh

 √Qóbh  ≠∏Ñe  áHô¡ŸG  á«ªµ∏d  IQOÉ°üe  ∫óÑc  »∏ëŸG  ô©°ù∏d  kÉ≤ah  É¡àª«b

 á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG ¿CG å«Mh ∫ÉjQ ô°ûY á©HQCGh ¿ÉàFÉeh ±’BG ¬©HQG (4214)

 Öjô¡J  á«∏ªY  ‘  AÉØNEG  á∏«°Sƒc  âeóîà°SG  »àdGh  ¬æMÉ°ûdG  ádƒªM  øe

 ¬©HQG (4200) ¬ª«≤Hh Îd (8400) â¨∏H á«dÉªLE’G É¡à«ªc ≠dÉÑdGh ∫õjódG

 ≠∏Ñe É¡àª«b ∫OÉ©j ÉÃ á°ù°SDƒŸG Ëô¨J áæé∏dG äCGQ ó≤a ∫ÉjQ ¿ÉàFÉeh ±’BG

 ¬H  ÖdÉ£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿ÉàFÉeh  ±’BG  ¬©HQG  (4200)

 áFÉª°ùªNh ∞dG ¿ƒ©Ñ°Sh óMGh (71526) √Qóbh ≠∏Ñe á°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U

.∫ÉjQ ¿hô°ûYh ¬à°Sh

 øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 Ióe ∫ÓN QGô≤dG  ≈∏Y ø©£dG  ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG  ≥jôW

 √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG

.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG

. ≥aƒŸG ˆGh

 ádhO  ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘ á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ‘ `g1435 ΩÉ©d (347) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG É¡fCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh IQÉéà∏d ¢ùdóf’G OÉ›CG /á°ù°SDƒe º°SÉH IóFÉY á«°†b

 Êóe  πé°S  ¿Gó«°TôdG  ó°TGQ  õjõ©dGóÑY  óªMG  /OQƒà°ùŸG  áfGOEG  (  k’hCG

 IQÉéà∏d ¢ùdófC’G OÉ›CG ¬°ù°SDƒe `g1421/1/11 ‘ (001000708774)

 Öjô¡àdG áÁôéH `g1424/11/20 ‘ (1010193344) ºbQ …QÉŒ πé°S

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z »côª÷G

 á¨dÉÑdGh áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G  á«côª÷G Ωƒ°SôdG »∏ãe ∫OÉ©j ÉÃ ¬eGõdEG (kÉ«fÉK

 kÉ¨∏Ñe ÜÉÑ°SC’Gh ™FÉbƒdG ‘ í°VƒŸG Ö°ùM ” ¬≤°U’ OGƒe” π«eôH (15)

 IQOÉ°üŸG  Qò©àdh  ∫ÉjQ  ô°ûY  á«fÉªKh  áFÉ‰ÉªKh  ∞dG   (1818)  √Qóbh

 ¬©Ñ°S  (7579)  ≠∏Ñe  IQOÉ°üe  ∫óÑc  É¡àª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  OQƒà°ùŸG  Ωõ∏j

 ÖdÉ£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ∫ÉjQ  ¿ƒ©Ñ°Sh  ¬©°ùJh  áFÉª°ùªNh ±’BG

 ¬©Ñ°Sh áFÉªKÓKh ±’BG ¬©°ùJ (9397) √Qóbh ≠∏Ñe ¬°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U ¬H

 . ∫ÉjQ ¿ƒ©°ùJh

 øY ¬ZÓHG  Qô≤J  ó≤a  ¿CÉ°ûdG  ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG  π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG  ¿CG  å«Mh

 Ióe  ∫ÓN  QGô≤dG  ≈∏Y  ø©£dG  ≥M  ¬dh  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  ô°ûædG  ≥jôW

 IóŸG √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG

. ≥aƒŸG ˆGh.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa

 ádhO ™e …Ohó◊G  AÉë£ÑdG òØæe ‘ á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1433  ΩÉ©d  (129) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 »°VÉ≤dGh IQÉéà∏d ¿Éªã©dG ≈°Sƒe ˆGóÑY / á°ù°SDƒe º°SÉH IóFÉY á«°†b ‘

-:»∏j ÉÃ

 Êóe  πé°S  ¿Éªã©dG  º«gGôHEG  ≈°Sƒe  ˆGóÑY/OQƒà°ùŸG  áfGOEG  ( k’hCG

 á°ù°SDƒe / ÖMÉ°U ¢VÉjôdG √Qó°üe `g1498/1/23 ‘ (001002427555)

 ‘  (1010071537)  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  IQÉéà∏d  ¿Éªã©dG  ≈°Sƒe  ˆ  GóÑY

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z - ¢VÉjôdG QOÉ°U `g1409/8/4

 ±Éæ°UC’G  ≈∏Y á≤ëà°ùŸG á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe ∫OÉ©j ÉÃ ¬eGõdEG  (kÉ«fÉK

 ™FÉbƒdG ‘ í°VƒŸG Ö°ùM “∫É°TƒHG ¿GôØYR” IóMh (10) á¨dÉÑdGh áØdÉîŸG

 Qò©àdh  ∫ÉjQ  ¿hô°ûYh á«fÉªKh  áFÉª©HQCG  (428)  √Qóbh kÉ¨∏Ñe  ÜÉÑ°SC’Gh

 (4274)  ≠∏Ñe  IQOÉ°üe  ∫óÑc  É¡àª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  OQƒà°ùŸG  Ωõ∏j  IQOÉ°üŸG

 ÖdÉ£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh ¬©HQCGh ¿ÉàFÉeh ±’BG ¬©HQCG

 ¬©HQCG  (4702)  √Qóbh  ≠∏Ñe  ¿Éªã©dG  ≈°Sƒe  ˆGóÑY  á°ù°SDƒe  ÖMÉ°U  ¬H

.∫ÉjQ ¿ÉæKGh áFÉª©Ñ°Sh ±’BG

 ≥jôW øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG

 QGô≤dG  ¿EÉa  IóŸG  √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d  ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG  ïjQÉJ  øe

. ≥aƒŸG ˆGh .ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j

 ádhO ™e …Ohó◊G  AÉë£ÑdG òØæe ‘ á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1431  ΩÉ©d  (297) ºbQ ÉgQGôb äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ¥QƒdG  äÉLƒàæŸ  á«æWƒdG  /  ácô°T  º°SÉH  30/352  ºbôH  Ió«≤e  á«°†b  ‘

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 ácô°ûdG ôjóe óÑ«©ŸG õjõ©dGóÑY øªMôd GóÑY ∫ÉªL / OQƒà°ùŸG áfGOEG ( k’hCG

 - -ΩÉeódÉH (2050000435) ºbQ …QÉŒ πé°S ¥QƒdG äÉLƒàæŸ á«æWƒdG

.»côª÷G Öjô¡àdG áÁôéH kÉ«HÉ«Z

 ±Éæ°UC’G  ≈∏Y á≤ëà°ùŸG á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe ∫OÉ©j Ée ¬Áô¨J (kÉ«fÉK

 ÜÉÑ°SC’Gh  ™FÉbƒdG  ‘  í°VƒŸG  Ö°ùM  IóMh  (6580)  á¨dÉÑdGh  áØdÉîŸG

 ∫ÉjQ ¿ƒ©°ùJh áKÓKh áFÉª°ùªNh ±’BG  ¬°ùªN (5593^70) √Qóbh kÉ¨∏Ñe

 ∫óÑc  É¡àª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  OQƒà°ùŸG  Ωõ∏j  IQOÉ°üŸG  Qò©àdh  ¬∏∏g  ¿ƒ©Ñ°Sh

 ¿ƒKÓKh ¬©Ñ°Sh áFÉª©°ùJh ∞dCG ¿ƒ°ùªNh ¬°ùªN (55937) ≠∏Ñe  √QOÉ°üe

 (61530^70) √Qóbh ≠∏Ñe ácô°ûdG ¬H ÖdÉ£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ

.¬∏∏g ¿ƒ©Ñ°Sh ∫ÉjQ ¿ƒKÓKh áFÉª°ùªNh ∞dCG ¿ƒà°Sh óMGh

 øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 Ióe  ∫ÓN QGô≤dG  ≈∏Y ø©£dG  ≥M ¬dh  á«ª°SôdG  Iójô÷G ‘ ô°ûædG  ≥jôW

 √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG  ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG

.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG

. ≥aƒŸG ˆGh

 ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG òØæe ‘ á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 (176)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 …hôHhG /ácô°T º°SÉH 31/140 ºbôH Ió«≤e á«°†b ‘ `g1433 ΩÉ©d

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG

 πé°S  IOhóëŸG  ájOƒ©°ùdG  …hôHhG  ácô°T  /OQƒà°ùŸG  áfGOEG  (  k’hCG

.»côª÷G Öjô¡àdÉH kÉ«HÉ«Z -(2050010828) ºbQ …QÉŒ

 ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©j  ÉÃ  ¬eGõdEG  (kÉ«fÉK

 ™FÉbƒdG  ‘  í°VƒŸG  Ö°ùM  ¬Ød  (166)  á¨dÉÑdGh  áØdÉîŸG  ±Éæ°UC’G

 á«fÉªKh  ¬FÉeh  ±’BG  √ô°ûY  (10158,18)  √Qóbh  kÉ¨∏Ñe  ÜÉÑ°SC’Gh

 Qò©àdh  ¬∏∏g  ¿ƒ©HQCGh  ∫ÉjQ  ¬∏∏g  ô°ûY  á«fÉªKh  ∫ÉjQ  ¿ƒ°ùªNh

 ≠∏Ñe  √QOÉ°üe  ∫óÑc  É¡àª«b  ∫OÉ©j  ÉÃ  OQƒà°ùŸG  Ωõ∏j  IQOÉ°üŸG

 ¿ƒ©°ùJh  ¬°ùªNh  áFÉªKÓKh  ∞dCG  ¿hô°ûYh  ¬°ùªN  (25395,45)

 ¬H  ÖdÉ£ŸG  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG  íÑ°ü«d  ¬∏∏g  ¿ƒ©HQCGh  ¬°ùªNh  ∫ÉjQ

 áFÉª°ùªNh ∞dG ¿ƒKÓKh á°ùªN (35553^63) √Qóbh ≠∏Ñe á°ù°SDƒŸG

.¬∏∏g ¿ƒà°Sh áKÓKh k’ÉjQ ¿ƒ°ùªNh áKÓKh

 ¬ZÓHG  Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG  π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG  å«Mh

 ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG ≥jôW øY

 ∫ÓN ∑ôªé∏d ¬à©LGôe ΩóY ádÉM ‘h ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe

.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG √òg

. ≥aƒŸG ˆGh

 ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG òØæe ‘ á«FGóàH’G á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 (369)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 »KQÉ◊G ∫Óg äÉæ°U /á°ù°SDƒe º°SÉH IóFÉY á«°†b ‘ `g1435 ΩÉ©d

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh

 ºbQ  Êóe  πé°S  »KQÉ◊G  »∏Y  ∫Óg  äÉæ°U  /OQƒà°ùŸG  áfGOEG  (  k’hCG

 ´ôa  ÖMÉ°U ¥OÉK  √Qó°üe `g1397/6/5  ‘ (001006277170)

 ºbQ  …QÉŒ  πé°S  IQÉéà∏d  √QÉéà∏d  »KQÉ◊G  ∫Óg  äÉæ°U  ¬°ù°SDƒe

 - kÉ«HÉ«Z -  ¢VÉjôdG øe QOÉ°U `g1429/3/8  ‘ (1010246356)

.»côª÷G Öjô¡àdÉH

 ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©j  ÉÃ  ¬eGõdEG  (kÉ«fÉK

 í°VƒŸG Ö°ùM ” …O ‘ …O” IóMh (91) á¨dÉÑdGh áØdÉîŸG ±Éæ°UC’G

 áà°Sh ¿ÉàFÉeh ±’BG áKÓK (3266) √Qóbh kÉ¨∏Ñe ÜÉÑ°SC’Gh ™FÉbƒdG ‘

 ∫óÑc É¡àª«b ∫OÉ©j ÉÃ OQƒà°ùŸG Ωõ∏j IQOÉ°üŸG Qò©àdh ∫ÉjQ ¿ƒà°Sh

 ∫ÉjQ ¿ƒà°Sh áFÉª©Ñ°Sh ∞dG ¿ƒKÓKh ¿ÉæKG (32760) ≠∏Ñe IQOÉ°üe

 (36026) á°ù°SDƒŸG ´ôa ÖMÉ°U ¬H ÖdÉ£ŸG ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d

.∫ÉjQ ¿hô°ûYh áà°Sh ∞dG ¿ƒKÓKh áà°S

 ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 QGô≤dG  ≈∏Y  ø©£dG  ≥M  ¬dh  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  ô°ûædG  ≥jôW  øY

 ¬à©LGôe  ΩóY  ádÉM  ‘h  ô°ûædG  ïjQÉJ  øe  ô¡°T  ÉgÉ°übCG  Ióe  ∫ÓN

 ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j QGô≤dG ¿EÉa IóŸG √òg ∫ÓN ∑ôªé∏d

. ≥aƒŸG ˆGh .ò«ØæàdG ÖLGh

 ádhO  ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 `g1436  ΩÉ©d  (142)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 »æjôëH  `  ‘Ò°üdG  »∏Y  º«gGôHG  ˆGóÑY  /≥FÉ°ùdG  º°SÉH  IóFÉY  á«°†b  ‘

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh á«°ùæ÷G

 ÖLƒÃ á«°ùæ÷G »æjôëH ‘Ò°üdG »∏Y º«gGôHG ˆGóÑY /≥FÉ°ùdG áfGOEG (  k’hCG

 `  kÉ«HÉ«Z  `  øjôëÑdG  √Qó°üe  Ω2007/3/19  ‘  (1677033)  ºbQ  ôØ°ùdG  RGƒL

   .»côª÷G Öjô``¡àdG á``ÁôéH

 ≈∏Y  IQô≤ŸG  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©J  á«côªL  áeGô¨H  ¬eGõdEG  (  kÉ«fÉK

 ¿ƒ©°ùJh ¬«fÉªKh ¬FÉªKÓK (398) √Qóbh kÉ¨∏Ñe á«°†≤dG π ÖFÉ≤◊G á«dÉ°SQG

 (390)  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  ¬«dÉ°SQ’G  ¬ª«b  ∫OÉ©J  √QOÉ°üe  ∫óH  É¡«dEG  kÉaÉ°†e  ∫ÉjQ

 ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh  óMGhh  ¬FÉª©°ùJh  ±’G  ¬KÓK  (3981,12)  √Qóbh  ≠∏Ñe  áÑ«≤M

 ¬©HQG  (4379,12) ≥FÉ°ùdG  ¬H ÖdÉ£ŸG ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ¬∏∏g ô°ûYÉæKGh

 .¬∏∏g ô°ûYÉæKGh ∫ÉjQ ¿ƒ©Ñ°Sh ¬©°ùJh ¬FÉªKÓKh ±’G

 …õæ©dG  …ó«¡ŸG  ∫Gõf  ¢VƒY  »eÉ°S  /  Öàµe  »côª÷G  ¢ü∏îŸG  IAGôH  (  kÉãdÉK

 π¶jh »côª÷G Öjô¡àdG áÁôL ‘ ∑GÎ°T’G øe AÉë£ÑdÉH »côª÷G ¢ü«∏îà∏d

 É¡∏«°ü– ΩóY ádÉM ‘ ≥FÉ°ùdG É¡H ÖdÉ£ŸG  ≠dÉÑŸG  øY ¬«fóe á«dƒÄ°ùe k’ƒÄ°ùe

.á«fóŸG á«dƒÄ°ùŸ kÉ≤ah á«dÉ°SQE’G êhôÿ øeÉ°V √QÉÑàYÉH

 ≥jôW øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG

 QGô≤dG  ¿EÉa  IóŸG  √òg  ∫ÓN  ∑ôªé∏d  ¬à©LGôe  ΩóY  ádÉM  ‘h  ô°ûædG  ïjQÉJ  øe

. ≥aƒŸG ˆGh .ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j

 ádhO  ™e  …Ohó◊G  AÉë£ÑdG  òØæe  ‘  á«FGóàH’G  á«côª÷G  áæé∏dG  ø∏©J

 ‘  `g1434  ΩÉ©d  (281)  ºbQ  ÉgQGôb  äQó°UCG  É¡fCG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

-:»∏j ÉÃ »°VÉ≤dGh á°†HÉ≤dG ájOƒ©°ùdG ¥ÒH / ácô°T º°SÉH IóFÉY á«°†b

 ºbQ …QÉŒ πé°S ¬°†HÉ≤dG  ¬jOƒ©°ùdG  ¥ÒH ácô°T  OQƒà°ùŸCG  áfGOEG  (  k’hCG

 Öjô¡àdÉH  kÉ«HÉ«Z –  ¢VÉjôdG  √Qó°üe  `g1428/5/6  ‘  (1010233348)

.»côª÷G

 ±Éæ°UC’G  ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫OÉ©j  Ée  É¡Áô¨àHh  (kÉ«fÉK

 ±’BG  áà°S  (6382)  √Qóbh  kÉ¨∏Ñe  (Qƒ£Y  )  IóMh  (207)  á¨dÉÑdGh  áØdÉîŸG

 ∫OÉ©j  ÉÃ  OQƒà°ùŸG  Ωõ∏j  IQOÉ°üŸG  Qò©àdh  ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh  ¿ÉæKGh  áFÉªKÓKh

 ¿ÉæKGh  áFÉ‰ÉªKh  ∞dG  ¿ƒKÓKh  ¬©°ùJ  (39882)  ≠∏Ñe  IQOÉ°üe  ∫óÑc  É¡àª«b

 ¬ØdÉîŸG  ±Éæ°UCÓd  á«côª÷G  Ωƒ°SôdG  »∏ãe  ∫É©j  ÉÃ  É¡eGõdEGh  ∫ÉjQ  ¿ƒfÉªKh

 ‹ÉªLE’G ≠∏ÑŸG íÑ°ü«d ∫ÉjQ ¿ƒà°Sh áà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ÉØdG (2866) √Qóbh ≠∏Ñe

 ¿ƒKÓKh ¬FÉeh ∞dG ¿ƒ©HQCGh ¬©°ùJ (49130) √Qóbh ≠∏Ñe ¬cô°ûdG ¬H ÖdÉ£ŸG

 ¬∏é°ùe  ¬jQÉŒ áeÓY πª– ”   Qƒ£Y ”  ¿ƒJôc  (91)OóY IQOÉ°üe ™e ∫ÉjQ

.CÉ°ûæŸG ó∏H ôcP Ωó©d ¬jQÉéàdG äÉfÉ«ÑdG ΩÉ¶æd É¡àØdÉ ¤G ¬aÉ°VG

 ¬aÉ°VG ¬∏é°ùe ¬jQÉŒ áeÓY πª– ”  Qƒ£Y ” ¿ƒJôc (91)OóY IQOÉ°üe (kÉãdÉK

 ô£©dG” IQÉÑY OƒLhh CÉ°ûæŸG ó∏H ôcP Ωó©d ¬jQÉéàdG äÉfÉ«ÑdG ΩÉ¶æd É¡àØdÉ ¤G

.§≤a ” »°ùfôa

 ≥jôW øY ¬ZÓHG Qô≤J ó≤a ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿GƒæY ¤EG π°UƒàJ ⁄ áæé∏dG ¿CG å«Mh

 ô¡°T ÉgÉ°übCG Ióe ∫ÓN QGô≤dG ≈∏Y ø©£dG ≥M ¬dh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûædG

 QGô≤dG  ¿EÉa  IóŸG  √òg  ∫ÓN  ∑ôªé∏d  ¬à©LGôe  ΩóY  ádÉM  ‘h  ô°ûædG  ïjQÉJ  øe

.ò«ØæàdG ÖLGh ±ÉæÄà°SCÓd πHÉb ÒZh kÉ«FÉ¡f Èà©j

. ≥aƒŸG ˆGh
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  äQó°U ¬fCÉH  IQƒæŸG áæjóŸÉH á«FÉ°ùædG á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S  (»æ¡÷G  ójÉY  ¿Éª∏°S  ¬HhP)   Ö∏W  ≈∏Y  á≤aGƒŸG

 íÑ°ü«d (IQƒf) ¤EG  (¬HhP) øe ∫hC’G º°S’G Ò¨àH (1056552654)

 ¢SÉ°SCG ‘ ∂dPh (»æ¡÷G ójÉY ¿Éª∏°S IQƒf) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G

 (2áæjóŸG)  πé°S  ,  `g1434/5/27  ïjQÉJh  (17107)  ºbQ  É¡àjƒg

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó```°U  ¬fCÉH ΩÉeódÉH á«fóŸG ∫Gƒ``MC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S  (ÊGôgõdG  …ÒgõdG  óª  »∏Y  ¬◊É°U)`d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J

 º°S’G  íÑ°ü«d  (ó¡°T)  ¤EG  (¬◊É°U)  ø`e  (1064371691)  ºbQ  Êóe

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(ÊGôgõdG  …ÒgõdG  óª  »∏Y  ó¡°T)  πjó©àdG  ó©H

.√ô°ûf iôL

 ≈∏Y  á≤aGƒŸG   äQó```°U   ¬fCÉH  ΩÉeódÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πé°S (»Ñ«à©dG »Hô¨dG ¿Éª°ûN ø°ù ¿Éª°ûN)`d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 º°S’G íÑ°ü«d (¿Éª∏°S) ¤EG (¿Éª°ûN) øe   (1117613446) ºbQ Êóe

 ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG »Hô¨dG ¿Éª°ûN ø°ù ¿Éª∏°S) πjó©àdG ó©H

.√ô°ûf iôL

 ≈∏Y  á≤aGƒŸG   äQó°U  ¬fCÉH  ΩÉeódÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πé°S  (»ª«¡°ùdG  Êô≤dG  ô£e  ˆG  ∞«X  √OƒÑY)`d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J

 º°S’G íÑ°ü«d (ÒÑY) ¤EG (√OƒÑY) øe   (1037137153) ºbQ Êóe

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(»ª«¡°ùdG  Êô≤dG  ô£e  ˆG  ∞«X ÒÑY)  πjó©àdG  ó©H

.√ô°ûf iôL

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1042124220) ºbQ Êóe πé°S(™fÉ°üdG óªMCG óª ñô°T) `d ∫hC’G

 óª  ¥hô°T)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(¥hô°T)  ¤EG  (ñô°T)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(™fÉ°üdG óªMCG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1050289618) ºbQ Êóe πé°S(»µdÉŸG ôØ°ùe ∫Ó°U ¬∏«∏b) `d ∫hC’G

 ôØ°ùe ∫Ó°U √Qƒf) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(√Qƒf) ¤EG (¬∏«∏b) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»µdÉŸG

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  IóL  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S(»°Tô≤dG …ó«¡ØdG ¬Ø«∏N ¢†jÉY √OQh) `d ∫hC’G º°S’G

 πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(…QƒL) ¤EG (√OQh) øe(1016732529)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»°Tô≤dG …ó«¡ØdG ¬Ø«∏N ¢†jÉY …QƒL)

 πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH Ió``L ‘ á```«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Êóe  πé°S  (»°Tô≤dG  …ó«¡ØdG  ¬Ø«∏N ¢†jÉY √ó©°S)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (Ëó°S)  ¤EG  (√ó©°S)  øe(1043612421)  ºbQ

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(»°Tô≤dG  …ó«¡ØdG  ¬Ø«∏N  ¢†jÉY  Ëó°S)  πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  Ió`L  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe  πé°S(»©HôdG  …Ò°†ÿG  ôeÉY  óª  …ƒ¡∏e)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ˆGóÑY)  ¤EG  (…ƒ¡∏e)  øe(1047600265)  ºbQ

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(»©HôdG  …Ò°†ÿG  ôeÉY  óª  ˆGóÑY)  πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  Ió```L  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S  (…óeÉ¨dG  ¿É``ª∏°S  ˆGóÑY  È`æe)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(√Òæe) ¤EG ( √Èæe) øe (1090178193)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…óeÉ¨dG ¿Éª∏°S ˆGóÑY √Òæe)

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  IóL  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(…óeÉ¨dG  √ÈL  ¿É©ªL  ô°UÉf  √óªM)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(πeCG)  ¤EG  (√óªM)  øe(1012844450)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…óeÉ¨dG √ÈL ¿É©ªL ô°UÉf πeCG)

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1069924296) ºbQ Êóe πé°S(»ë«ªW »ëj ø°ùM AÉæYQ) `d ∫hC’G

 »ëj ø°ùM ÒÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ÒÑY) ¤EG  (AÉæYQ) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ë«ªW

 É¡«dEG  Ωó≤J  ¬``fCÉH  ∞FÉ£dG  á```¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S  (»KQÉ◊G  ÊÉ«°†©dG  ¢Vƒ«©e  øH  ¬«£Y  øH  πFÉ°U)

 ïjQÉJh  (155218)  º``bQ  ¢Sƒ``ØædG  á````¶«ØMh  (1002034849)

 øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  kÉÑdÉW  (∞FÉ£dG)  ÉgQó°üe  ,`g1418/3/10

 ¬«£Y øH ídÉ°U) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (ídÉ°U) ¤EG (πFÉ°U)

 Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa  (»KQÉ◊G  ÊÉ«°†©dG  ¢Vƒ«©e  øH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 √RƒL) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1058939099) ºbQ Êóe πé°S (»Ñ«à©dG »©«ØædG Oƒ©°S øH ó«Y âæH

 ÉgQó°üe  ,  `g1433/8/4  ïjQÉJh  (39966)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØMh

 ¿ƒµj å«ëH (Ëôe) ¤EG (√RƒL) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J kÉÑdÉW (∞FÉ£dG)

 ¬d øªa (»Ñ«à©dG »©«ØædG Oƒ©°S øH ó«Y âæH Ëôe) 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

  äQó°U  ¬fCÉH á«Hƒæ÷G á«°Vô©dG õcôÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Êóe πé°S (Êô≤dG »æÑM »∏Y »æÑM)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG

 ó©H πeÉc º°S’G íÑ°ü«d (óªMCG) ¤EG (»æÑM) øe (1029644331) ºbQ

√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (Êô≤dG »æÑM »∏Y óªMCG) πjó©àdG

 IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH Ò°ùY πjÉ á¶aÉëÃ  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 áaôY) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40)

 Ö∏£H (1090375930) ºbQ Êóe πé°S  (…Ò°ùY »bQÉÑdG óª »∏Y

 ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h (ËQ) ¤EG (áaôY) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J

 áWÉMÓdh,   `g1436/8/30  ïjQÉJh  (361242205)  ºbQ  ∂°üdÉH

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 º°SG  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  ¬fCÉH  É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG (¬dòb) øe ∫h’G º°S’G Ò«¨àH (ΩÉgO ƒHG ™FÉ°T óª ˆGóÑY ¬dòb)

 ƒHG ™FÉ°T óª ˆGóÑY ËQ) πjó©àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d (ËQ)

 áWÉMÓdh, (1025306125) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ ∂dPh (ΩÉgO

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 õjõY)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCG  ™Ñæj  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1036872347)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»æ¡÷G  ÊÉæ°ùdG  ¬«∏°T  ¬eÓ°S

 πeÉµdG ¬ª°SG íÑ°ü«d (óª) ¤EG (õjõY) øe ∫hC’G ¬ª°SG Ò«¨J kÉÑdÉW

  ÊóŸG ¬∏é°S ∂dPh (»æ¡÷G ÊÉæ°ùdG  ¬«∏°T ¬eÓ°S óª) Ò«¨àdG  ó©H

 πé°S `g1421/4/20 ïjQÉJh (48857) ºbQ  ¬°SƒØf á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (™Ñæj)

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  ájÒ©ædG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (71490)  ºbQ  á«bô°ûdG  á≤£æŸÉH  á«fóŸG  ∫GƒMCÓd  á«YôØdG  áæé∏dG

 ¢ù«Áóc)`d  ∫h’G  º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  `g1436/4/2  ïjQÉJh

 (¿É£∏°S)  ¤EG  (¢ù«Áóc)  øe  (»Ñ«à©dG  ÊÉÑ«°ûdG  ¢ù«Áóc  óª

 (»Ñ«à©dG ÊÉÑ«°ûdG ¢ù«Áóc óª ¿É£∏°S) πjó©àdG ó©H ¬ª°SG íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 Qó°U  ¬fCÉH  Ωƒª©∏d  áMÉÑdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ïjQÉJh  (∫/451)ºbQ  óMƒŸG   á«fóŸG  ∫GƒMCÓd  á«YôØdG  áæé∏dG  QGôb

 ¬Ñ©àe)  `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1435/8/21

 ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (…óeÉ¨dG ¬«£Y óªMCG É¡e) ¤EG (…óeÉ¨dG ¬«£Y óªMCG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1024311233)

 ¢ûª«¨f) É¡«dEG Ωó≤J  ¬fCÉH ájÒµÑdG á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ø∏©J

 ¢SƒØf á¶«ØM πeÉM (1025989110) ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G π«©°T

 ÉÑdÉW  (ájÒµÑdG)  ÉgQó°üe  `g1414/9/23  ïjQÉJh  (20185)  ºbQ

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d   (ˆGóÑY)  ¤EG  (¢ûª«¨f)  øe  ∫hC’G  ¬ª°SG  πjó©J

 ≈∏Y ¬°VQÉ©e ¬d  øªa,(»Hô◊G ÊGhôŸG  ójGR π«©°T ˆGóÑY) πjó©àdG

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP

.√ô°ûf

 ≈∏Y  AÉæH  ¬fG  ¢Sô```dG  á``¶aÉ``ëÃ  á``«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ‘  31994  ºbQ  á«fóŸG  ∫GƒMÓd  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  ¤É©e  º«ª©J

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG (4) Iô≤ØdÉH πª©dG OÉªàYG øª°†àŸG `g1436/3/28

 á≤aGƒŸG  â“  ó≤a  ∫hC’G  º°S’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  óMƒŸG  QGô≤dG  ´hô°ûÃ

 (»Hô◊G  »Ñ«ZõdG  ø°ùM  ¢†jÉY  ìÓ°T)`d  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ≈∏Y

 å«ëH  (óª)  ¤EG  (ìÓ°T)  øe  (1039089899)  ºbQ  Êóe  πé°S

 (»Hô◊G »Ñ«ZõdG ø°ùM ¢†jÉY øH óª) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj

 iôL ∂dòH ¬WÉMÓdh ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa

.√ô°ûf

  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH É¡HCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (õjõ©dGóÑY) ¤EG  (ôHÉL) øe (ÊÉ£ë≤dG ¿ÉØ≤K ∫BG  óª ó©°S ôHÉL )`d

 ¿ÉØ≤K  ∫BG  óª  ó©°S  õjõ©dGóÑY)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d

 (1021787328)  º``bQ  ÊóŸG  π``é°ùdG  ÖLƒ```Ã  ∂dPh  (ÊÉ£ë≤dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 ¿ÉØ«Y) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1026354637)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»µdÉŸG  »°Tô≤dG  ‹ÉY  øH  ó©°S  øH

 ÉgQó°üe  `g1421/1/20  ïjQÉJh  (172775)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 º°S’G  ¿ƒµ«d  (∫ÓW)  ¤EG  (¿ÉØ«Y)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©àd  (∞FÉ£dG)

 á°VQÉ©e ¬d øªa (»µdÉŸG »°Tô≤dG ‹ÉY øH ó©°S øH ∫ÓW) πjó©àdG ó©H

 ∂dòH  áWÉMÓdh,  ¬îjQÉJ  øe ô¡°T  ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y

.√ô°ûf iôL

 IOÉŸG ≈∏Y AÉæH Ò°ùY πjÉ á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 »ëj) É¡«dG Ωó≤J ¬fCG á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40)

 Ö∏£H (1091456572) ºbQ Êóe πé°S (‹Ó¡dG »ë«Ñ°üdG óª »∏Y

 ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h (≈«ëj) ¤EG (»ëj) øe ∫hC’G º°S’G  πjó©J

 ∂dòH  áWÉMÓdh,  `g1436/10/12  ‘  (361348769)  ºbQ  ∂°üdÉH

.√ô°ûf iôL

 É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  êôÿG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨àd  (»Hô◊G  »HGô¨dG  Oƒ©°ùe  øH  ó«ÑY  øH  ∫ÉªL)

 íÑ°ü«d (ó¡a) ¤EG  (∫ÉªL) øe(1023046657) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(»Hô◊G »HGô¨dG  Oƒ©°ùe øH  ó«ÑY øH  ó¡a)  º°S’G

.√ô°ûf iôL

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  √ƒ∏b  á¶aÉ  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ïjQÉJh (∫/451)ºbQ áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG

 …ójR øH π«©e) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH,``g1436/8/21

 »°VGQ ∫BG  π«©e …ójR øH õjõ©dGóÑY) ¤EG  (»ª«¡°ùdG  »°VGQ ∫BG  π«©e

 ∂dòH áWÉMÓdh,(1058443076) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH ∂dPh (»ª«¡°ùdG

.√ô°ûf iôL

 íjôa ó«ÑY ¬ª«°T) É¡«dEG Ωó≤J  ¬fCÉH ájÒµÑdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ø∏©J

 ºbQ ¢SƒØf á¶«ØM (1081843565) ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G »æ«æ◊G

 Ò«¨J Ö∏£H (2  √ójôH) ÉgQó°üe `g1436/1/13  ïjQÉJh (17204)

 πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (ôjÉ°ûH) ¤EG (¬ª«°T) øe ∫hC’G º°S’G

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(»Hô◊G »æ«æ◊G íjôa ó«ÑY ôjÉ°ûH)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒ`Ñb  ”  ¬fCÉH  Ió``L  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe  πé°S(…ó«HõdG  …OƒgõŸG  óª  ≈«ëj  √óÑY)  `d  ∫hC’G  º°S’G

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d(õjõ©dGóÑY) ¤EG  (√óÑY) øe(1054477680) ºbQ

 ∂dòH áWÉMÓdh,(…ó«HõdG …OƒgõŸG óª ≈«ëj õjõ©dGóÑY) πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 äQó``°U  ¬``fCG  IQƒ```æŸG  á````æjóŸÉH  á```«fóŸG  ∫Gƒ``MC’G  IQGOEG  ø`∏©J

 Êóe  πé°S  (…Ò£ŸG  »µ∏¡ŸG  ¿É«Ød  ‹ÉY  ¢†jƒY)  Ö∏W  ≈∏Y  á≤aGƒŸG

 íÑ°ü«d (¿Éª∏°S) ¤EG (¢†jƒY) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J (1029371455)

 ‘ ∂dPh (…Ò£ŸG »µ∏¡ŸG ¿É«Ød ‹ÉY ¿Éª∏°S) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G

 πé°S  `g1401/8/29  ïjQÉJh  (152560)  ºbQ  ¬°SƒØf  á¶«ØM  ¢SÉ°SCG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¢VÉjôdG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ìÉHQ  øH  ó«ÑY  âæH  iƒ°üY)`d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 (iƒ°üY)  øe  (1048729790)  ºbQ  Êóe  πé°S  (…Ò£ŸG  ÊGõ«ŸG

 ÊGõ«ŸG ìÉHQ øH ó«ÑY âæH ËQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ËQ) ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (…Ò£ŸG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 (™«ªL  øH  ˆGóÑY  ó©°S  AÉª°T)`d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 íÑ°ü«d  (AÉª«°T)  ¤EG  (AÉª°T)  øe  (1070532708)  ºbQ  Êóe  πé°S

 ∂dòH áWÉMÓdh , (™«ªL øH ˆGóÑY ó©°S AÉª«°T) πjó©àdG ó©H º°S’G

.√ô°ûf iôL

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ∫BG  »°û øH ó©°S âæH ¬°SôZ)`d  º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ¤EG  (¬°SôZ)  øe  (1047355563)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»KQÉ◊G  ó«©°S

 ∫BG »°û øH ó©°S âæH ójô¨J) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ójô¨J)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (»KQÉ◊G ó«©°S
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 IOÉŸG  ÖLƒ``Ã  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á```«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 óª øH óªM âæH πjõZ)`d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40)

 ¤EG  (πjõZ) øe (1078578075) ºbQ Êóe πé°S (ÊÉ£ë≤dG »ØWÉ©dG

 »ØWÉ©dG óª øH óªM âæH ÉÁQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ÉÁQ)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (ÊÉ£ë≤dG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ∫BG º°SÉ≤∏H øH ÚæN âæH ¬jó©e)`d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 ¤EG  (¬jó©e)  øe  (1084077591)  ºbQ  Êóe  πé°S  (…OQÉ°ûdG  óªMG

 óªMG ∫BG º°SÉ≤∏H øH ÚæN âæH ≈æe) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (≈æe)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (…OQÉ°ûdG

 øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S (óLÉŸG óª øH óª âæH ¬«ëàa)`d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (¬fGO)  ¤EG  (¬«ëàa)  øe  (1046887707)  ºbQ  Êóe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (óLÉŸG óª øH óª âæH ¬fGO) πjó©àdG

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ∫BG  ˆGóÑY  øH  óª  âæH  √ó«Y)`d  º°S’G  πjó©àH  »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ¤EG  (√ó«Y)  øe  (1032728923)  ºbQ  Êóe  πé°S  (…ô¡°ûdG  ô°UÉf

 ∫BG  ˆGóÑY  øH  óª  âæH  ∫’O)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (∫’O)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (…ô¡°ûdG ô°UÉf

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S (…Ò£ŸG …ôWÉ°ûdG Oƒ©°S ó©°ùe …OÉa) `d  ∫hC’G º°S’G πjó©J

 (∞jÉf) ¤EG (…OÉa) øe  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1088695828) ºbQ Êóe

 (…Ò£ŸG  …ôWÉ°ûdG  Oƒ©°S  ó©°ùe  ∞jÉf)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 ≈∏Y á≤aGƒŸG   äQó``°U ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (»ª≤ÑdG  ÊÉªMôdG  ó«Y  øH  Úª°V  øH  ÜGƒK)  `d   ∫hC’G  º°S’G  πjó©J

 ¤EG (ÜGƒK) øe  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1104626005) ºbQ Êóe πé°S

 ÊÉªMôdG ó«Y øH Úª°V øH ±Gƒf) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (±Gƒf)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (»ª≤ÑdG

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á``«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πé°S  (ÊÉ£ë≤dG  …ôØæÿG  óª  πÑ≤e  ó«¡a)  `d   ∫hC’G  º°S’G  πjó©J

 (ó¡a) ¤EG (ó«¡a) øe  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1091011914) ºbQ Êóe

 (ÊÉ£ë≤dG  …ôØæÿG  óª  πÑ≤e  ó¡a)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 Êóe πé°S (»©«Ñ°ùdG ó«YôŸG ô°UÉf ódÉN ó«Yôe) `d  ∫hC’G º°S’G πjó©J

 (¿ÉcGQ) ¤EG (ó«Yôe) øe  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1085365698) ºbQ

 (»©«Ñ°ùdG  ó«YôŸG  ô°UÉf  ódÉN  ¿ÉcGQ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 á`````≤aGƒŸG  äQó`````°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫Gƒ`MC’G IQGOEG  ø∏©J

 (»Ñ«à©dG  »eRÉ©dG  »°TÉf  ó«ªM »`°ûjƒf)  `d   ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ≈∏Y

 (»°ûjƒf) øe ∫hC’G  º°S’G πjó©àH (1062015589) ºbQ Êóe πé°S

 »eRÉ©dG  »°TÉf  ó«ªM  ±Gƒf)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (±Gƒf)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (»Ñ«à©dG

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó```°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S (»°ûjôY ídÉ°U ™fÉe ¢ûMGO) `d   ∫hC’G  º°S’G πjó©J

 (±Gƒf)  ¤EG  (¢ûMGO)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1067417566)

 áWÉMÓdh  (»°ûjôY  ídÉ°U  ™fÉe  ±Gƒf)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S (ÊÉ£ë≤dG ∞WÉY ∫CG »ëj ÖÑ°ûe ó«©°S) `d  ∫hC’G º°S’G πjó©J

 ¤EG  (ó«©°S)  ø```e  ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1001697240)  ºbQ  Êóe

 ∞WÉY ∫BG  »ëj ÖÑ°ûe ˆGóÑY) πjó©àdG  ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ˆGóÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (ÊÉ£ë≤dG

 Qó°U  ¬fCÉH  Ωƒ```ª©∏d  áMÉÑdG  á```≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 »°VÉ≤dG  ,  `g1435/8/21  ïjQÉJh  (∫/451  )  º````bQ  óMƒŸG  QGô≤dG

 »∏◊G ôØ°ùe øH óª âæH ÉëLQ)`d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH

 ÊóŸG πé°ùdÉH (…óeÉ¨dG »∏◊G ôØ°ùe øH óª âæH ÉfQ) ¤EG (…óeÉ¨dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh ,(1083534808) ºbQ

 QGô≤dG Qó°U ¬fCÉH Ωƒª©∏d áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á≤aGƒŸÉH  »°VÉ≤dG  ,  `g1435/8/21  ïjQÉJh  (∫/451)  ºbQ  óMƒŸG

 (…óeÉ¨dG  »ëŸG  ó©°S  øH  óªMG  øH  ¬¶«Y)`d  ∫hC’G  º°S’GÒ«¨J  ≈∏Y

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (…óeÉ¨dG  »ëŸG  ó©°S  øH  óªMG  øH  º°TÉg)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh ,(1000870376)

 óª øH óªMG âæH πeG)  ∞FÉ£dG ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOE’ Ωó≤J

 ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh  (1023322025)  ºbQ  Êóe  πé°S  (…ójGóM

 πjó©J  kÉÑdÉW  IóL/  ÉgQó°üe  ,  `g1430/5/2  ïjQÉJh  (156461)

 ¬ª°SÉH) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (¬ª°SÉH) ¤EG (πeG) øe ∫h’G º°S’G

 Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa  ,  (…ójGóM  óª  øH  óªMG  âæH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 ™jóL øH ó°VÉY âæH ¬YQR)  ∞FÉ£dG ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOE’ Ωó≤J

 ºbQ ¢SƒØf á¶«ØMh (1106244096) ºbQ Êóe πé°S (»µdÉŸG »∏ã©ædG

 πjó©J  kÉÑdÉW  ΩÉeódG/  ÉgQó°üe  ,  `g1426/11/29  ïjQÉJh  (19188)

 √ôgR) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (√ôgR) ¤EG (¬YQR) øe ∫h’G º°S’G

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa , (»µdÉŸG »∏ã©ædG ™jóL øH ó°VÉY âæH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH (IóL) ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1001702933) ºbQ Êóe πé°S (ÊGôgR ∑QÉÑe óªMG ¬cQÉÑeG)`d ∫hC’G

 ∑QÉÑe óªMG √OÉZ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d  (√OÉZ) ¤EG (¬cQÉÑeG) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh , (ÊGôgR

 IOÉª∏d  kGOÉæà°SG  ¬fCÉH  Iõ«æY  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  Ò«¨J  ”  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  ΩÉ¶æd  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  øe  (40)

  (π©°ûe)  ¤EG  (ôµH)  øe  (…ójôØdG  ¿Gƒ«©°U  ¿É°ù«©W  ôµH)`d  ∫hC’G

 ¿É°ù«©W  øH  π©°ûe)  ‹ÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

 ºbQ   (1100475985)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh  (…ójôØdG  ¿Gƒ«©°U

 áWÉMÓdh,(Iõ«æY) πé°S `g1434/5/13 ïjQÉJh (59789)  ßØ◊G

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 øH »∏Y âæH ºWÉa)  ¬£eÉ°U á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOE’ Ωó≤J

 ºbQ ¢SƒØf  á¶«ØMh (1050445103) ºbQ Êóe πé°S (∞«£Y óªMG

 kÉÑdÉW  ¿GRÉL  ∫GƒMCG  ÉgQó°üe  ,  `g1435/7/15  ïjQÉJh  (29792)

 πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (áªWÉa) ¤EG (ºWÉa) øe ∫h’G º°S’G πjó©J

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh ,  (∞«£Y óªMG øH »∏Y âæH áªWÉa)

 º¡a)`d   É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  á°û«H á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG  (º¡a) øe ∫hC’G  º°S’G  πjó©J ÉÑdÉW (»Ñ∏cC’G  …ójõŸG  º¡a óª

 …ójõŸG  º¡a  óª  ó¡a)  Ò«¨àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d   (ó¡a)

 áWÉMÓdh,  (1075949865) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ ∂dPh (»Ñ∏cC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 IOÉª∏d  kGOÉæà°SG  ¬fCÉH  Iõ«æY  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  Ò«¨J  ”  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  ΩÉ¶æd  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  øe  (40)

 (¿ÉYóL) øe (…Ò£ŸG »£«£°ûdG ¿ÉYóL ¿ÉØ«©°T øH ¿ÉYóL)`d ∫hC’G

 π°ü«a)  ‹ÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d   (π°ü«a)  ¤EG

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh  (…Ò£ŸG  »£«£°ûdG  ¿ÉYóL  ¿ÉØ«©°T  øH

 `g1426/8/22  ïjQÉJh  (49673)   ßØ◊G  ºbQ   (1067388767)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Iõ«æY) πé°S

 QGôb  Qó°U  ¬fCÉH  á«bô°ûdG  á≤£æŸÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ïjQÉJh  (73335)ºbQ  á«bô°ûdÉH  á«fóŸG  ∫GƒMCÓd  á«YôØdG  áæé∏dG

 âæH  äÉjôcP)`d  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ,`g1436/6/17

 iôcP)  Ò«¨àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d  (Ö«Ñ°T  ∫BG  »∏Y  øH  ø°ùM

 (1029426176)  ºbQ  Êóe  πé°S  (Ö«Ñ°T  ∫BG  »∏Y  øH  ø°ùM  âæH

 πé°S `g1426/7/30 ïjQÉJh (12963) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(AÉ°ùM’G)

 ôéæH) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH  êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πé°S ∫hC’G º°S’GÒ«¨J Ö∏W (…ô°ShódG »©°ûe ∫G óªM øH »©°ûe øH

 QóæH) º°S’G íÑ°ü«d (QóæH) ¤EG (ôéæH) øe (1059897254) ºbQ  Êóe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ô°ShódG »©°ûe ∫BG óªM »©°ûe øH

 QGô≤dG  Qó°U ¬fCÉH  Ωƒª©∏d áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á≤aGƒŸÉH  »°VÉ≤dG  ,  `g1435/8/21ïjQÉJh  (∫/451)  ºbQ  óMƒŸG

 (…óeÉ¨dG …ÒgõdG ó«©°S øH ó©°S øH ôØ°S)  `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (…óeÉ¨dG  …ÒgõdG  ó«©°S  øH  ó©°S  øH  ∞jÉf)  ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1058766203)

 áæé∏dG QGôb  Qó°U ¬fCÉH  Ωƒª©∏d áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  `g1435/8/21ïjQÉJh (∫/451)ºbQ   óMƒŸG  á«fóŸG ∫GƒMCÓd  á«YôØdG

 ⁄É°S  øH  óªMCG  øH  óYÉ°ùe)   `d  ∫hC’G  º°S’GÒ«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  »°VÉ≤dG

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (ÊGôgõdG  ⁄É°S  øH  óªMCG  øH  Oƒ©°S)  ¤EG  (ÊGôgõdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1054708936)

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1058688845) ºbQ Êóe πé°S(É¡ª°S ∞∏N õjõ©dGóÑY ‹É°S) `d ∫hC’G

 õjõ©dGóÑY  √QÉ°S)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(√QÉ°S)  ¤EG  (‹É°S)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(É¡ª°S ∞∏N

 ¬fCÉH  Ωƒ```ª©∏d  á``MÉÑdG  á``≤£æÃ  á```«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø``∏©J

 (∫/451)  ºbQ  óMƒŸG  á«fóŸG  ∫GƒMCÓd  á«YôØdG  áæé∏dG  QGôb   Qó°U

  `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG , `g1435/8/21ïjQÉJh

 ø°ùM øH óª âæH ¿GóLh) ¤EG (…ôª©dG ø°ùM øH óª âæH ¬Øjô°T)

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1051527453) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (…ôª©dG

.√ô°ûf

  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH É¡HCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d (ΩÉjQCG) ¤EG (¬fGƒ©°U) øe ( ¿Gƒ∏Y ˆGóÑY óªMCG ¬fGƒ©°U)`d

 ÖLƒÃ ∂dPh (¿Gƒ∏Y ˆGóÑY óªMCG ΩÉjQCG) πjó©àdG ó©H πeÉµdG º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1024709105) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG

 √óÑY)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCÉH  È«N  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ò«¨J  Ö∏£H  (1076318045)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»Ñ©µdG  óªMCG  ≥M’

 Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (õjõ©dGóÑY)  ¤EG  (√óÑY)øe  ∫hC’G  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ©µdG óªMCG ≥M’ õjõ©dGóÑY)

 √ôØ°ùe) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH  È«N á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 Ò«¨J  Ö∏£H(1045720701)  ºbQ  Êóe  πé°S  (ÊGô¡°ûdG  ∑ƒŸO  ídÉa

 ≈æe) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (≈æe) ¤EG (√ôØ°ùe)øe ∫hC’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGô¡°ûdG ∑ƒŸO ídÉa

 ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH , ΩÉeódÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1074388735) Êóe πé°S (»◊É°üdG »ëj ∫G »∏Y …OÉ°üb √óÑY)  `d

 …OÉ°üb ˆGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d  (ˆGóÑY) ¤EG (√óÑY) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»◊É°üdG »ëj ∫BG »∏Y

 º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  ,ΩÉeódÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

(1075601656) Êóe πé°S (»ë«ªW »∏Y »ëàa …Ò£e)  `d  ∫hC’G

 ó«éŸGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d  (ó«éŸGóÑY) ¤EG (…Ò£e) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»ë«ªW »∏Y »ëàa

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 πé°S(ó«©°ùdG õjÉa ídÉ°U Ëôe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 ËQ) º°S’G íÑ°ü«d(ËQ) ¤EG  (Ëôe) øe (1046397087) ºbQ Êóe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ó«©°ùdG õjÉa ídÉ°U

 πjó©J  Ö∏W  ∫ƒÑb  ”  ¬fCÉH  IóL  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S(ÊÉæµdG √óÑY ∫BG ¢ùjQOCG óª »Yhôe) `d ∫hC’G º°S’G

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(º«MôdGóÑY)  ¤EG  (»Yhôe)  øe(1083036648)

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(ÊÉæµdG  √óÑY  ∫BG  ¢ùjQOCG  óª  º«MôdGóÑY)  πjó©àdG

.√ô°ûf iôL

 QGôb Qó°U ¬fCÉH  Ωƒª©∏d √ƒ∏b á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ïjQÉJh (∫/451)ºbQ áMÉÑdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd  á«YôØdG áæé∏dG

 øH RGôZ) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »°VÉ≤dG ,`g1436/8/21

 ó«©°S øH ¢Sƒæ øH ¿ÉcGQ) ¤EG (ÊGôgõdG »∏°†ØŸG ó«©°S øH ¢Sƒæ

 áWÉMÓdh,(1036544789)  ºbQ  ÊóŸG  É¡∏é°ùH  (ÊGôgõdG  »∏°†ØŸG

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ´hô°ûe ≈∏Y GAÉæH  ¬fCÉH  ∞«ØY á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¢VƒY øH ∑QÉÑe øH …óL)  áÑZQ ≈∏Y á≤aGƒŸG øª°†àŸG óMƒŸG QGô≤dG

 º°S’G íÑ°ü«d (¿É£∏°S) ¤EG  (…óL) øe ∫hC’G  º°S’G πjó©J (ó«Y ∫BG

 ÊóŸG πé°ùdÉH ∂dPh (ó«Y ∫BG ¢VƒY øH ∑QÉÑe øH ¿É£∏°S) πjó©àdG πeÉc

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1041513332) ºbQ

 Qó°U  ¬fCÉH   Ωƒª©∏d  áMÉÑdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ïjQÉJh (∫/451) ºbQ óMƒŸG á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb

  `d  ∫hC’G  º°S’GÒ«¨J  ≈``∏Y  á≤aGƒŸÉH  »°VÉ≤dG  ,  `g1435/8/21

 í∏°üe  óeÉM  ó¡a)  ¤EG  (»``KQÉ``◊G  »HGô©dG  í``∏°üe  óeÉM  í∏°üe)

 áWÉMÓdh,(1059282101)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (»KQÉ◊G  »HGô©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

لقد �سبق لالطراف التية:
1- ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي  - مبوجب ال�سجل املدنـي رقم 1063420713 وتاريخ 1411/1/19هـ  

ومهنته مت�سبب من مواليد عام 1390هـ ويقيم مبدينة جدة  .
                  ) طرف اأول (                
2- ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي -  مبوجب ال�سجل املدنـي رقم 1100678372 وتاريخ 14291/4/1هـ  

ومهنته مت�سبب من مواليد عام 1413هـ ويقيم مبدينة جدة .
                  ) طرف ثانـي (                
– املقيدة بال�سجل التجاري ملدينة جدة حتت الرقم  تاأ�سي�س �سركة معر�س ال�سفاء اجلديد للتجارة والنقل  املحدودة 
403015660 وتاريخ 1426/4/24هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل حتت الرقم 32 وتاريخ 1426/4/3هـ 

والقرار املعدل املثبت برقم 58 وتاريخ 1430/11/12هـ . 
وحيث قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة با�سافة بع�س الن�سطة اإىل اغرا�س ال�سركة ، لذا فقد قرر جميع ال�سركاء 

املالكني لكامل ح�س�س راأ�س املال بال�سركة املوافقة بالجماع على تعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ملا يلـي :
اأول : يعترب التمهيد املذكور اأعاله جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.  

ثانيا: تعديل املادة ) ثالثا: اأغرا�س ال�سركة ( من عقد التاأ�سي�س با�سافة الن�سطة التالية  اإىل ن�ساطات واأغرا�س ال�سركة 
املن�سو�س عليها بعقد التاأ�سي�س : 

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:
اإن الأغرا�س التي كونت من اأجلها ال�سركة هي:

1. اإدارة وت�سغيل و�سيانة الفنادق واملن�ساأت واملنتجعات ال�سياحية والرتفيهية واملالهي واملنتزهات واملراكز التجارية 
وت�سغيل وت�سويق اخلدمات الفندقية وجتارة اجلملة يف م�ستلزمات الفنادق.

2. اأجرة خا�سة .
3. ت�سييد وبناء .

4. بناء وت�سويق بيوت  ال�سعر والهناجر وال�ساللت والنوافري . 
الإيواء  ال�ساحلية و مرافق  املدن  الرتفيهية و  التجارية و  املراكز  ال�سياحية و  املنتجعات  اإدارة و �سيانة  5. مقاولت 

ال�سياحي و املطاعم و املنتزهات و املالهي و ال�سرتاحات.
6. جتارة اجلملة والتجزئة يف م�ستلزمات الفنادق واملطاعم وال�سرتاحات والبوفيهات ودور القهوة.

7. جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واخل�سروات الفواكه واللحوم الطازجة واملربدة واملك�سرات واحللويات 
الطبية  امل�ستلزمات  و  والأدوية  الطبية  والأجهزة  النباتية  والزيوت  ال�سناعية  والزيوت  احلية  واملوا�سي  واملعجنات 

)�سيدلية  وخمازن(.
8. اخلدمات التجارية )التعهدات التجارية والت�سويق للغري (.

9. خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة والت�سدير ل�سالح ال�سركة.
10. خدمات التعبئة والتغليف وخدمات الوزن والكيل.

داخل  من  ال�سياحية  الرحالت  تن�سيق  الالزمة  احلجوزات  وعمل  التذاكر  لبيع  وال�سياحة  ال�سفر  خدمات   .11
خارجها. اإىل  اململكة 

12. تنظيم الرحالت ال�سياحية الداخلية .
13. خدمات النقل وت�سمل خدمات النقل الربي والبحري واجلوي.

14. جتارة اجلملة والتجزئة يف اأدوات ومعدات وم�ستلزمات امل�ست�سفيات وا�ستريادها وت�سديرها 
والأدوات  املبيدات  وا�سترياد  والأ�سمدة  الزراعية  والبذور  والزهور  ال�ستالت  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .15

واملعدات الزراعية اخلفيفة .
16. مقاولت اأعمال تن�سيق احلدائق واملنتزهات و�سيانتها . واأعمال املقاولت البحرية و�سيانتها. 

واأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  واأجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .17
احلا�سب الآيل وقطع غيار و�سيانتها وتركيبها . ا�سترياد وتركيب و �سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية.

واملخلطات  املركزة  الزيتية  والعطور  وال�سابون  باأنواعها  التجميل  واأدوات  العطور  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .18
ال�سرقية والعطورات املخلطة  والبخور والعود والعنرب والبخاخات الفارغة واملعباأة واملذيبات اخلا�سة بالعطور فقط 

وال�ساغطات والقوارير الفارغة واملواد الكيماوية امل�سنعة لها ومواد النظافة .
19. والتنظيف ال�سناعية والطبيعية وامل�ستلزمات الطبية وحمروقات البنزين واملنظفات واملبيدات والأ�سمدة واملواد 

الكيماوية والزجاجات للمختربات واملواد الكيماوية للمياه وتنقية مياه ال�سرف ال�سحي والتموين والتخزين.
والإعالن  الدعاية  واأدوات  والهدايا  والتحف  نارية  الغري  الأطفال  واألعاب  اخلردوات  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .20
التقليدية والأحذية  والأقم�سة واملجوهرات  والأثاث واملفرو�سات واملالب�س اجلاهزة  ال�سيد  واأدوات  الرحالت  ولوازم 

وال�سنط والأواين املنزلية والأقم�سة واملن�سوجات.

21. تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .
واملعادن  واك�س�سواراتها  والزجاج  والأملنيوم  والنحا�س  واحلديد  البناء  مواد  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .22

الأخرى. ال�سناعية 
23. جتارة اجلملة والتجزئة يف خطوط اإنتاج امل�سانع وا�ستريادها وت�سغيلها و�سيانتها.

واأقطارها  باأنواع  ال�سناعي والأنابيب  الرخام  الثقيلة وقطع غيارها وجتارة  املعدات  24. جتارة اجلملة والتجزئة يف 
واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  وجتارة  واملدر�سية  املكتبية  والأدوات  واك�س�سواراتها  والنوافذ  والأبواب  املختلفة 

والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتو كيماوية مبختلف اأنواعها ومقا�ساتها  واألوانها.
25. اأعمال الك�سارات وخالطات الإ�سفلت وخالطات اخلر�سانة اجلاهزة والرطبة.

26. اأعمال املباين و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال الطرق و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وت�سغيلها 
والأعمال الكهربائية و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال اللكرتونية وجميع اأنواع التكييف املركزي ال�سيلر والدكت وباملاء 
و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال تقنية الت�سالت و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال امليكانيكية و �سيانتها وت�سغيلها والأعمال 
والرتابية  اخلرا�سانية  ال�سدود  اإن�ساء  واأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  البحرية  والأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  ال�سناعية 
و�سيانتها واأعمال ت�سجري احلدائق وتنظيم املواقع و�سيانتها واأعمال امل�سالخ و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال حفر الآبار 

و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال نظافة املدن والتخل�س من النفايات ومقالب ردم النفايات واأعمال و�سيانة املراكز الطبية.
واملباين  وال�سحية  والتعليمية  والرتفيهية  ال�سياحية  املدن  واإن�ساء  وامل�سانع  ال�سكنية  الأبراج  اإن�ساء  مقاولت   .27

احلكومية واخلا�سة .
28. مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية والتعليمية والرتفيهية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة و�سيانتها 

ونظافتها ومقاولت اأعمال اإدارة املباين  وت�سغيلها.
29. �سراء وا�ستئجار الأرا�سي والعقارات  والبناء عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة بالنقد. .

30. �سناعة الرخام ال�سناعي من مواد اأولية اأو مواد ثانوية باأنواعه وا�ستخداماته املختلفة والرخام واحلجر الطبيعي 
و�سناعتها ق�س وت�سكيل ايل قطع مبختلف الأحجام وتوريدها وتركيبها.

)احلياكة(  والرتيكو  اجلاهزة  واملن�سوجات  وال�سناعية  الطبيعية  للخيوط  والغزل  واجللود  املن�سوجات  �سناعة   .31
والأحذية  والأزياء ودبغ اجللود  والب�سط واملالب�س اجلاهزة  وال�سجاد  وال�سرا�سف  والبطانيات  وم�ستلزمات اخلياطة 

ومنتجات اجللود واخليام والأقم�سة وحفائظ الأطفال واملالب�س الريا�سية  والك�سفية.
32. �سناعة الأملنيوم واملطابخ واملغا�سل واك�س�سواراتها.

33. �سناعة الورق ومنتجاته وعجينة الورق وال�سناديق والأوعية والكراتني ومناديل الورق والورق املقوى وورق 
وطباعة  والنتائج  التقاومي  طباعة  وال�سحف  واملجالت  الكتب  وطباعة  احل�سا�س  والورق  والن�سر  والطباعة   الكتابة 

الإعالنات واخلرائط وت�سطري الكرا�سات.
والأخ�ساب  والرمل  البح�س  و  واحلجر  والبلك  وال�سرميك  والبالط  والطبيعي  ال�سناعي  الرخام  واإنتاج  �سناعة   .34

وحديد الت�سليح والأ�سمنت واجلب�س وال�سناعات املعدنية  وال�سلب والق�سدير والأملونيوم والزنك.
35. �سناعة الأنابيب بجميع اأنواعها واأقطارها املختلفة.

36. �سناعة الأثاث والأبواب والنوافذ.
37. �سناعة املياه املعدنية واملياه الغازية والطبيعية.

اأنواعها  مبختلف  برتوكيميائية  مواد  من  وامل�سنعة  والبال�ستيكية  واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  �سناعة   .38
واألوانها ومقاولتها 

تاأجري املعدات الثقيلة واملقطورات والأونا�س و�سيارات نقل الركاب  وال�سيارات ال�سغرية وال�ساحنات وبيع قطع الغيار 
ومعدات  ال�سفاف  واأفالم  ال�سيارات  وزينة  واملجددة  اجلديدة  ال�سيارات  غيار  وقطع  ال�سركة  ل�سالح  وا�ستريادها  لها 

وو�سائل تنظيف ال�سيارات والتلميع واملغا�سل الأوتوماتيكية .
39. وخدمات ال�سحن وترحيل الب�سائع واملهمات بني املدن.

40. الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية.
41. جمع النفايات واملهمالت ال�سناعية والطبية و نفايات املدن والتخل�س منها اأو اإعادة تدويرها وامل�ساركة يف خدمات 

اأعداد وتنفيذ الإعا�سة الطبية  والتموين الغذائي لالأفراد.
لها  املرخ�سة  املعلومات  وتقنية  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب  وت�سويق  وا�سترياد   .42
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  وتقدمي  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب 
املعلومات وخدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل 
وتطوير  وت�سميم  النرتنت  مواقع  وا�ست�سافة  وت�سميم  الفنية  وجتهيزاتها  الربجمية  املعلومات  حماية  حلول  وتقدمي 
برامج احلا�سب الآيل والت�سويق اللكرتوين وبيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة واإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل 
و�سبكات النرتنت وتطوير ودعم نظم وبرامج الت�سالت وتقنية املعلومات وتوفري برامج وحلول التعامالت اللكرتونية 
واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل واإدارة مقاهي النرتنت وخدماتها وت�سميم قواعد البيانات وخدمات نظم املعلومات اجلغرافية 

واجليولوجية واخلدمات املتعلقة مبقاولت البيئة واأعمال ال�سالمة.
قاعات  و  الفنادق  و  املطاعم  اأثاث  و  الفندقي  و  املكتبي  و  املدر�سي  و  املنزيل  الأثاث  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   .43
الورقية  امللحقات  و  الغيارات  من  وم�ستلزماتها  واك�س�سواراتها  جتهيزاتها  كافة  و  الريا�سية  ال�سالت  و  املنا�سبات 

والقطنية و الكيميائية و اخل�سبية و البال�ستيكية و معدات املطابخ و جتهيزاتها.
اللحوم  نتاج  واإ اجلاهزة  الغذائية  الوجبات  نتاج  واإ اللحوم  ت�سنيع  و  الغذائية  املنتجات  �سناعة   .44

اجلاهزة. امل�سنعة 
45. اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع وم�سافـي لإنتاج املواد البرت وكيمائية ، وتكرير واإعادة تكرير الزيت ، 
وزيوت املحركات امل�ستعملة وتدوير الزيوت امل�ستخدمة وتعبئة ومزج  الزيوت اخلا�سة مبحركات الديزل واملحركات 

البحرية وزيوت الهيدروليكا وناقالت احلركة وزيوت الرتو�س وزيوت الت�سحيم واإنتاج الزيوت وال�سحوم املختلفة 

قرار ال�شركاء رقم ) 2 (  بتعديل عقد تاأ�شي�ض �شركة معر�ض ال�شفاء اجلديد للتجارة والنقل املحدودة
باإ�شافة بع�ض الأن�شطة لأغرا�ض ال�شركة بتاريخ 1435/10/29هـ املوافق 2014/8/25م
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

قرار ال�شركاء رقم ) 2 (  بتعديل عقد تاأ�شي�ض �شركة معر�ض ال�شفاء اجلديد للتجارة والنقل املحدودة
باإ�شافة بع�ض الأن�شطة لأغرا�ض ال�شركة بتاريخ 1435/10/29هـ املوافق 2014/8/25م

واإنتاج وت�سكيل جميع اأنواع علب وجوالني التعبئة ملنتجات الزيوت وال�سحوم وتوفري اخلامات من الزيوت وم�ستقاتها 
اأنحاء  امل�ستعملة من جميع  الزيوت  لتجميع  م�ستودعات  اأن�ساء ومتلك  و  الكيميائية  لل�سناعات  البرت وكيمائية  واملواد 
اإىل  الإيثان  غاز  وحتويل   ، والنفثاء  البنزين  مثل  خفيفة  منتجات  اإىل  الثقيل  النفط  حتويل   ، وت�سديرها  ونقلها  اململكة 

الإيثيلني و اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع لإنتاج الزيت احليوي .
46.  جتارة املوا�سـي .

47. الإ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.
و  الإعالن  و  الدعاية  جتهيزات  و  مواد  و  م�ستلزمات  و  مكائن  معدات  و  اأجهزة  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   .48

اللوحات الإعالنية و �سيانتها.
48-  ال�سناعات التحويلية وفروعها :

1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .
واملبيدات  الأ�سمدة   ، واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات    -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   ، والأدوية  التخدير  مواد   ، ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   ، الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة ، منتجات البال�ستيك .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية ، الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة، املنتجات 

املعدنية الإن�سائية ، اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .
�سيانة   ، واملعادن  النجارة  ور�س  ماكينات  واإ�سالح  �سيانة   (  :  ) اإ�سالح   ، �سيانة   ( ال�سناعية  اخلدمات   -4
ومعدات  اأجهزة  �سيانة   ، املكتبية  والأجهزة  واملعدات  الأثاث  اإ�سالح   ، ولوازمها  والآلت  املاكينات  واإ�سالح 

اأجهزة احلا�سب الآيل ( . ال�سالمة ، �سيانة 
وت�سجري  وتن�سيق  �سيانة   – ب   . الزراعية  الآفات  مكافحة  اأ-   (  : وت�سمل  واحليوانية  الزراعية  اخلدمات   -

.  ) واملنتزهات  احلدائق 
مقاولت اأعمال الكهرباء والغاز واملياه وفروعها :

1- الكهرباء : من�ساأة التوليد والتوزيع .
2-  املياه : تنقيتها ، توزيعها ، نقلها .

 ) �سلكية  ول  )�سلكية  الت�سال  �سبكات   ، الإنارة  اأعمال   ، الطاقة  وتوزيع  الطاقة  )توليد   : الكهربائية  الأعمال   -3
تركيبات الكرتونية ( .

4- الأعمال امليكانيكية : ) تكييف وتربيد ، حمطات تنقية مياه واملجاري ، حمطات ال�سخ والتنقية الأخرى( .
متديد   ، الزيت  اأنابيب  متديد   ، البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير   ، امل�سانع  اإن�ساء   (  : ال�سناعية  الأعمال   -

.) الغاز  اأنابيب 
- مقاولت الإن�ساءات العامة :

1- ال�سيانة والت�سغيل : ) �سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة اأعمال الري وال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود ، �سيانة 
املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية ، �سيانة مرافق املياه واملجاري ، �سيانة �سبكات الهاتف ، �سيانة الآبار 
الرتوازية ، واإن�ساء واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية ، وجممع العبادات، والعيادة ، واملن�سـاأت واملختربات 
واملعامل الطبية ، �سيانة الأجهزة واملعدات الطبية ، توريد املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ، �سيانة وت�سغيل 
م�ستودعات التربيد والتخزين ، ت�سغيل و�سيانة املربقات ، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية ، اإقامة وتنظيم 

واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة ، �سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية ( .
 اأعمال الطرق : ) طرق رئي�سية وج�سور واأنفاق ، �سكك حديدية ، مطارات ، اأعمال ترابية (.
اأعمال املياه واملجاري :)الري وال�سرف ، �سبكات املياه ، حتلية املياه ، �سبكات ملجاري ( .

- مقاولت عامة مباين :) الإن�ساء ، الإ�سالح ، الهدم ، الرتميم ( : مباين عامة ، مباين �سكنية ، مباين جتارية ، من�ساآت 
تعليمية ، من�ساآت ترفيهية ، من�ساآت �سحية ، مباين مطارات ، مباين م�سنعة ، مباين اأخرى .

لالأبواب وال�سبابيك  النجارة   ، الت�سليح والنجارة  اأعمال   ، - مقاولت فرعية تخ�س�سية :) احلفر اخلر�سانة اجلاهزة 
واملطابخ ، اأعمال الليا�سة ، متديد الكهرباء ، احلدادة ، التكييف ، تركيب الأدوات ال�سحية ، الطالء والدهن ، اأعمال البناء 
املعدنية ، اأعمال البالط والرخام ، الزخرفة والزينة والديكور ، تركيب و�سيانة امل�ساعد ، تركيب الزجاج وامل�ساعد ، 
اأعمال الأملونيوم اأعمال عزل احلرارة واحلريق ، تركيب �سبك للطرق واملزارع ، ترميم املباين وت�سويرها ، تركيب الآلت 

واملاكينات وت�سغيلها و�سيانتها ( .
- جتارة اجلملة وجتارة التجزئة يف كل من :

1- الأقم�سة  واملن�سوجات والأحذية : ) اأقم�سة ، ملبو�سات جاهزة ، مفرو�سات ، �سجاد ( 
2-  الأواين والأدوات املنزلية : ) اأواين منزلية ، منتجات البال�ستيك املنزلية ، اأدوات ولوازم منزلية ، ف�سيات وكري�ستال ، 

اأدوات غاز ، مطابخ اأثاث خ�سبي ومعدين ، مراتب واأ�سره وغرف نوم ، اأواين منزلية ، اأثاث منزيل باأنواعه ( .
3-  الأدوات الكهربائية .

اأدوات   ، ، بح�س ورمل  ، حجر  بلك   ، ، بالط  ، رخام  ، جب�س  اأ�سمنت   ، ت�سليح  ، حديد  اأخ�ساب   (  : البناء  4-  مواد 
�سحية ، اأنابيب وموا�سري ، لوازم �سباكة ، اأبواب و�سبابيك ، األواح ال�سينكو ، عدد بناء وتليي�س ، كوالني ومقاب�س 
ومف�سالت ، مواد عازلة ، غراء ، بويات ، بيوت جاهزة ، زجاج ، براميل ، متديدات تكييف مركزي ، خزانات مياه ، 

اأ�سالك ال�سبك والت�سوير ( .
 ، تليفزيونات  راديو،   ( اأجهزة   ، وثريات  ، حتف  وكابالت  اأ�سالك   ، كهربائية  لوازم   (  : كهربائية  اأدوات   -5

 ، �سخانات   ، برادات   ، مكيفات   ، غ�سالت   ) اللكرتونية  الألعاب  واأ�سرطة   ، الكرتونية  وقطع   ، �سوت  مكربات 
اأدوات غاز (   ، �سوايات 

 ، وخردة  معادن  م�سنوعات   ، خردوات   ، زنك   ، اأملونيوم   ، ق�سدير   ، نحا�س   ، و�سلب  حديد   ( املعادن:    -6
.  ) وبراغي  و�سواميل  م�سامري 

7-   اأدوات وعدد �سناعية .
8-  معدات بناء وطرق : ) رافعات ، ر�سا�سات ( .

9-  معدات تنقية مياه وجماري .
10- مولدات كهربائية وتربينات .

11- معدات ال�سالمة والوقاية .
12- اآلت واأجهزة : 

تقنية معلومات وا�ست�سارات ادارية ) اآلت حا�سبة وكاتبة ، اآلت طبية وجراحية اأجهزة طبية ، اأطراف �سناعية واأجهزة 
معوقني ومواد ولوازم امل�ست�سفيات ، اأجهزة ات�سالت �سلكية ول �سلكية تليفون ، تلك�س ، اأجهزة ت�سوير ، اأجهزة ت�سوير 

م�سغر ) ميكروفيلم . ميكروفي�س ( ، حا�سبات اآلية ( .
13- اأجهزة قيا�س وحتكم .

14- اأجهزة واأدوات هند�سة وم�ساحة ، اأجهزة ر�سم وزنكوغراف .
15- اأجهزة ريا�سية .

- معادن نفي�سة وجموهرات واأحجار كرمية .
- الفنادق واملطاعم :) فنادق ، ا�سرتاحات ، مطاعم ، بوفيه، مطبخ ( .

اأعمال ال�سرافة ) الدللني  - اخلدمات التجارية العامة : - ) الوكالء التجاريون ، وكالء التوزيع ، ال�سما�سرة يف غري 
اأو �سلعة حمددة ( ، خدمات الت�سويق للغري ، خدمات الوزن والكيل ، خدمات الفح�س واملعاينة يف غري اأعمال  ل�سلعة 
التامني ، خدمات اليواء وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية ، خدمات التعبئة والتغليف ، خدمات ال�سحن ، املزادات 

العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة( .
- النقل ) بري ، بحري ، جوي ( والتخزين والتربيد .

- بيع و�سراء العقارات والأرا�سي وبق�سد اإقامة مباين عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .
-  خدمات اأخرى :) طبع وت�سوير اخلرائط ، الت�سوير امل�سغر ) ميكروفيلم ، ميكروفي�س ( ، خدمات احلا�سب الآيل ) 
نظم تطبيقية ، قواعد معلومات ( ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية 
املعلومات املرخ�س بها ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�س بها ، تقدمي 
اإدارة الوثائق  مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات ، تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج 
والأر�سفة اللكرتونية ، تركيب و�سيانة احلا�سب الآيل ، تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها التقنية ، 
ت�سميم و ا�ست�سافة مواقع النرتنت ، ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل ، الت�سويق اللكرتوين ، بيع اأجهزة الت�سالت 
املتنقلة والت�سالت الثابتة واملرخ�س لها ، وملحقاتها وقطع غيارها و�سيانتها ، اإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب 

الآيل و�سبكات النرتنت ، م�ساندة ال�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج 
- الت�سالت وتقنية املعلومات ، �سناعة وجتميع اأجهزة الت�سالت ، تقنية املعلومات املرخ�سة ، توفري برامج وحلول 
التعامالت اللكرتونية ، مقاهي النرتنت ، ت�سميم قواعد البيانات ، نظام املعلومات اجلغرايف ) GIS ( ، خدمات حت�سيل 

) كهرباء ، ماء ، تليفون ، اإدارة وت�سغيل ، اخلدمات الطالبية (.
- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية :) خدمات التعليم ، مراكز بحوث خا�سة ، مراكز  و معاهد تدريب( 

- خدمات ال�سحة والنظافة : ) نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واخلا�سة ، نظافة احلدائق واملنتزهات ، 
جمع النفايات واملهمالت والتخل�س منها ، ا�ستئ�سال ومكافحة احل�سرات والآفات ( . 

- اإقامة واإدارة املعار�س الدائمة واملوؤقتة الغري مقيدة ب�سلعة معينة .
ول متار�س ال�سركة هذه الأن�سطة ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة.

خام�سا: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل ويقر ال�سركاء بقيد هذا 
التعديل ب�سجل احل�س�س بال�سركة. 

�ساد�سا: حرر هذا العقد من )7( �سبع ن�سخ ت�سلم كل �سريك ن�سخة للعمل مبوجبها وخ�س�ست الن�سخ الخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

وقد فو�س ال�سركاء – مكتب املحامـي/ �سعد م�سفر املالكـي – بت�سجيل قرار ال�سركاء بتعديل العقد ومتابعته لدى وزارة 
التجارة واثباته لد- كتابة العدل.

ال�ســــــركــاء

ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي                                                                       طرف اأول
ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي                                                                        طرف ثانـي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 351360037 ، وذلك بحضور وإقرار 

األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/11/1هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد. 
 كاتب العدل 

.. تتمة
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UM AL-QURA عقــود تجـــارية
1-9-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

قرار ال�شرك�ء رقم ) 3 (  بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة العز املتحدة املحدودة
ب�إ�ش�فة بع�س الأن�شطة لأغرا�س ال�شركة بت�ريخ 1435/10/29هـ املوافق 2014/8/25م

    
لقد �سبق لالطراف التية:

1- ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي  - مبوجب ال�سجل املدنـي رقم 1063420713 وتاريخ 1411/1/19هـ  
ومهنته مت�سبب من مواليد عام 1390هـ ويقيم مبدينة جدة .                   

) طرف اأول (
2- ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي -  مبوجب ال�سجل املدنـي رقم 1100678372 وتاريخ 14291/4/1هـ  

ومهنته مت�سبب من مواليد عام 1413هـ ويقيم مبدينة جدة  .
                                                                                                               ) طرف ثانـي (

وتاريخ   4030157629 الرقم  ملدينة جدة حتت  التجاري  بال�سجل  – املقيدة  املحدودة  املتحدة   العز  �سركة  تاأ�سي�س 
1426/8/7هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل حتت الرقم 59 وتاريخ 1430/11/12هـ والقرار املعدل املثبت 

برقم 46 وتاريخ 1432/4/18هـ ، والقرار املعدل املثبت برقم 73 وتاريخ 1433/1/17هـ
وحيث قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة با�سافة بع�س الن�سطة اإىل اغرا�س ال�سركة ، لذا فقد قرر جميع ال�سركاء 

املالكني لكامل ح�س�س راأ�س املال بال�سركة املوافقة بالجماع على تعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ملا يلـي :
اأول : يعترب التمهيد املذكور اأعاله جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.  

ثانيا: تعديل املادة ) ثالثا: اأغرا�س ال�سركة ( من عقد التاأ�سي�س با�سافة الن�سطة التالية  اإىل ن�ساطات واأغرا�س ال�سركة 
املن�سو�س عليها بعقد التاأ�سي�س : 

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:
اإن الأغرا�س التي كونت من اأجلها ال�سركة هي:

1. اإدارة وت�سغيل و�سيانة الفنادق واملن�ساأت واملنتجعات ال�سياحية والرتفيهية واملالهي واملنتزهات واملراكز التجارية 
وت�سغيل وت�سويق اخلدمات الفندقية وجتارة اجلملة يف م�ستلزمات الفنادق.

2. اأجرة خا�سة .
3. ت�سييد وبناء .

4. بناء وت�سويق بيوت  ال�سعر والهناجر وال�ساللت والنوافري .
الإيواء  ومرافق  ال�ساحلية  املدن  و  الرتفيهية  و  التجارية  املراكز  و  ال�سياحية  املنتجعات  �سيانة  و  اإدارة  مقاولت   .5

ال�سياحي و املطاعم و املنتزهات و املالهي و ال�سرتاحات.
6. جتارة اجلملة والتجزئة يف م�ستلزمات الفنادق واملطاعم وال�سرتاحات والبوفيهات ودور القهوة.

واملك�سرات  واملربدة  الطازجة  واللحوم  الفواكه  واخل�سروات  الغذائية  املواد  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .7
والأدوية  الطبية  والأجهزة  النباتية  والزيوت  ال�سناعية  والزيوت  احلية  واملوا�سي  واملعجنات  واحللويات 

وخمازن(. )�سيدلية   الطبية  وامل�ستلزمات 
8. اخلدمات التجارية )التعهدات التجارية والت�سويق للغري (.

9. خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة والت�سدير ل�سالح ال�سركة.
10. خدمات التعبئة والتغليف وخدمات الوزن والكيل.

داخل  من  ال�سياحية  الرحالت  تن�سيق  الالزمة  احلجوزات  وعمل  التذاكر  لبيع  وال�سياحة  ال�سفر  خدمات   .11
خارجها. اإىل  اململكة 

12. تنظيم الرحالت ال�سياحية الداخلية .
13. خدمات النقل وت�سمل خدمات النقل الربي والبحري واجلوي.

14. جتارة اجلملة والتجزئة يف اأدوات ومعدات وم�ستلزمات امل�ست�سفيات وا�ستريادها وت�سديرها 
15. جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�ستالت والزهور والبذور الزراعية والأ�سمدة وا�سترياد املبيدات والأدوات واملعدات 

الزراعية اخلفيفة .
16. مقاولت اأعمال تن�سيق احلدائق واملنتزهات و�سيانتها . واأعمال املقاولت البحرية و�سيانتها. 

واأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  واأجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .17
احلا�سب الآيل وقطع غيار و�سيانتها وتركيبها . ا�سترياد وتركيب و �سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية.

واملخلطات  املركزة  الزيتية  والعطور  وال�سابون  باأنواعها  التجميل  واأدوات  العطور  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .18
ال�سرقية والعطورات املخلطة  والبخور والعود والعنرب والبخاخات الفارغة واملعباأة واملذيبات اخلا�سة بالعطور فقط 

وال�ساغطات والقوارير الفارغة واملواد الكيماوية امل�سنعة لها ومواد النظافة .
19. والتنظيف ال�سناعية والطبيعية وامل�ستلزمات الطبية وحمروقات البنزين واملنظفات واملبيدات والأ�سمدة واملواد 

الكيماوية والزجاجات للمختربات واملواد الكيماوية للمياه وتنقية مياه ال�سرف ال�سحي والتموين والتخزين.
والإعالن  الدعاية  واأدوات  والهدايا  والتحف  نارية  الغري  الأطفال  واألعاب  اخلردوات  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .20
التقليدية والأحذية  والأقم�سة واملجوهرات  والأثاث واملفرو�سات واملالب�س اجلاهزة  ال�سيد  واأدوات  الرحالت  ولوازم 

وال�سنط والأواين املنزلية والأقم�سة واملن�سوجات.

21. تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .
واك�س�سواراتها  والزجاج  والأملنيوم  والنحا�س  واحلديد  البناء  مواد  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   .22

الأخرى. ال�سناعية  واملعادن 
23. جتارة اجلملة والتجزئة يف خطوط اإنتاج امل�سانع وا�ستريادها وت�سغيلها و�سيانتها.

واأقطارها  باأنواع  ال�سناعي والأنابيب  الرخام  الثقيلة وقطع غيارها وجتارة  املعدات  24. جتارة اجلملة والتجزئة يف 
واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  وجتارة  واملدر�سية  املكتبية  والأدوات  واك�س�سواراتها  والنوافذ  والأبواب  املختلفة 

والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتو كيماوية مبختلف اأنواعها ومقا�ساتها  واألوانها.
25. اأعمال الك�سارات وخالطات الإ�سفلت وخالطات اخلر�سانة اجلاهزة والرطبة.

26. اأعمال املباين و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال الطرق و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وت�سغيلها 
والأعمال الكهربائية و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال اللكرتونية وجميع اأنواع التكييف املركزي ال�سيلر والدكت وباملاء 
و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال تقنية الت�سالت و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال امليكانيكية و �سيانتها وت�سغيلها والأعمال 
والرتابية  اخلرا�سانية  ال�سدود  اإن�ساء  واأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  البحرية  والأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  ال�سناعية 
و�سيانتها واأعمال ت�سجري احلدائق وتنظيم املواقع و�سيانتها واأعمال امل�سالخ و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال حفر الآبار 

و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال نظافة املدن والتخل�س من النفايات ومقالب ردم النفايات واأعمال و�سيانة املراكز الطبية.
وال�سحية  والتعليمية  والرتفيهية  ال�سياحية  املدن  واإن�ساء  وامل�سانع  ال�سكنية  الأبراج  اإن�ساء  مقاولت   .27

. واخلا�سة  احلكومية  واملباين 
28. مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية والتعليمية والرتفيهية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة و�سيانتها 

ونظافتها ومقاولت اأعمال اإدارة املباين  وت�سغيلها.
29. �سراء وا�ستئجار الأرا�سي والعقارات  والبناء عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة بالنقد. .

30. �سناعة الرخام ال�سناعي من مواد اأولية اأو مواد ثانوية باأنواعه وا�ستخداماته املختلفة والرخام واحلجر الطبيعي 
و�سناعتها ق�س وت�سكيل ايل قطع مبختلف الأحجام وتوريدها وتركيبها.

)احلياكة(  والرتيكو  اجلاهزة  واملن�سوجات  وال�سناعية  الطبيعية  للخيوط  والغزل  واجللود  املن�سوجات  �سناعة   .31
والأحذية  والأزياء ودبغ اجللود  والب�سط واملالب�س اجلاهزة  وال�سجاد  وال�سرا�سف  والبطانيات  وم�ستلزمات اخلياطة 

ومنتجات اجللود واخليام والأقم�سة وحفائظ الأطفال واملالب�س الريا�سية  والك�سفية.
32. �سناعة الأملنيوم واملطابخ واملغا�سل واك�س�سواراتها.

33. �سناعة الورق ومنتجاته وعجينة الورق وال�سناديق والأوعية والكراتني ومناديل الورق والورق املقوى وورق 
وطباعة  والنتائج  التقاومي  طباعة  وال�سحف  واملجالت  الكتب  وطباعة  احل�سا�س  والورق  والن�سر  والطباعة   الكتابة 

الإعالنات واخلرائط وت�سطري الكرا�سات.
والأخ�ساب  والرمل  البح�س  و  واحلجر  والبلك  وال�سرميك  والبالط  والطبيعي  ال�سناعي  الرخام  واإنتاج  �سناعة   .34

وحديد الت�سليح والأ�سمنت واجلب�س وال�سناعات املعدنية  وال�سلب والق�سدير والأملونيوم والزنك.
35. �سناعة الأنابيب بجميع اأنواعها واأقطارها املختلفة.

36. �سناعة الأثاث والأبواب والنوافذ.
37. �سناعة املياه املعدنية واملياه الغازية والطبيعية.

اأنواعها  مبختلف  برتوكيميائية  مواد  من  وامل�سنعة  والبال�ستيكية  واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  �سناعة   .38
واألوانها ومقاولتها 

تاأجري املعدات الثقيلة واملقطورات والأونا�س و�سيارات نقل الركاب  وال�سيارات ال�سغرية وال�ساحنات وبيع قطع الغيار 
ومعدات  ال�سفاف  واأفالم  ال�سيارات  وزينة  واملجددة  اجلديدة  ال�سيارات  غيار  وقطع  ال�سركة  ل�سالح  وا�ستريادها  لها 

وو�سائل تنظيف ال�سيارات والتلميع واملغا�سل الأوتوماتيكية .
39. وخدمات ال�سحن وترحيل الب�سائع واملهمات بني املدن.

40. الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية.
41. جمع النفايات واملهمالت ال�سناعية والطبية و نفايات املدن والتخل�س منها اأو اإعادة تدويرها وامل�ساركة يف خدمات 

اأعداد وتنفيذ الإعا�سة الطبية  والتموين الغذائي لالأفراد.
لها  املرخ�سة  املعلومات  وتقنية  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب  وت�سويق  وا�سترياد   .42
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  وتقدمي  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب 
املعلومات وخدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل 
وتطوير  وت�سميم  النرتنت  مواقع  وا�ست�سافة  وت�سميم  الفنية  وجتهيزاتها  الربجمية  املعلومات  حماية  حلول  وتقدمي 
برامج احلا�سب الآيل والت�سويق اللكرتوين وبيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة واإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل 
و�سبكات النرتنت وتطوير ودعم نظم وبرامج الت�سالت وتقنية املعلومات وتوفري برامج وحلول التعامالت اللكرتونية 
واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل واإدارة مقاهي النرتنت وخدماتها وت�سميم قواعد البيانات وخدمات نظم املعلومات اجلغرافية 

واجليولوجية واخلدمات املتعلقة مبقاولت البيئة واأعمال ال�سالمة.
قاعات  و  الفنادق  و  املطاعم  اأثاث  و  الفندقي  و  املكتبي  و  املدر�سي  و  املنزيل  الأثاث  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   .43
و  الورقية  امللحقات  و  الغيارات  من  وم�ستلزماتها  واك�س�سواراتها  جتهيزاتها  كافة  و  الريا�سية  ال�سالت  و  املنا�سبات 

القطنية و الكيميائية و اخل�سبية و البال�ستيكية و معدات املطابخ و جتهيزاتها.
اللحوم  نتاج  اإ و  اجلاهزة  الغذائية  الوجبات  نتاج  اإ و  اللحوم  ت�سنيع  و  الغذائية  املنتجات  �سناعة   .44

اجلاهزة. امل�سنعة 
45. اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع وم�سافـي لإنتاج املواد البرت وكيمائية ، وتكرير واإعادة تكرير الزيت ، 

وزيوت املحركات امل�ستعملة وتدوير الزيوت امل�ستخدمة وتعبئة ومزج  الزيوت اخلا�سة مبحركات الديزل واملحركات 
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قرار ال�شرك�ء رقم ) 3 (  بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة العز املتحدة املحدودة
ب�إ�ش�فة بع�س الأن�شطة لأغرا�س ال�شركة بت�ريخ 1435/10/29هـ املوافق 2014/8/25م

املختلفة  وال�سحوم  الزيوت  واإنتاج  الت�سحيم  وزيوت  الرتو�س  وزيوت  احلركة  وناقالت  الهيدروليكا  وزيوت  البحرية 
واإنتاج وت�سكيل جميع اأنواع علب وجوالني التعبئة ملنتجات الزيوت وال�سحوم وتوفري اخلامات من الزيوت وم�ستقاتها 
اأنحاء  امل�ستعملة من جميع  الزيوت  لتجميع  م�ستودعات  اأن�ساء ومتلك  و  الكيميائية  لل�سناعات  البرت وكيمائية  واملواد 
اإىل  الإيثان  غاز  وحتويل   ، والنفثاء  البنزين  مثل  خفيفة  منتجات  اإىل  الثقيل  النفط  حتويل   ، وت�سديرها  ونقلها  اململكة 

الإيثيلني و اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع لإنتاج الزيت احليوي .
46.  جتارة املوا�سـي .

47. األ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.
و  الإعالن  و  الدعاية  جتهيزات  و  مواد  و  م�ستلزمات  و  مكائن  معدات  و  اأجهزة  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   .48

اللوحات الإعالنية و �سيانتها.
48-  ال�سناعات التحويلية وفروعها :

1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .
واملبيدات  الأ�سمدة   ، واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات   -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   ، والأدوية  التخدير  مواد   ، ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   ، الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة ، منتجات البال�ستيك .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية ، الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة، املنتجات 

املعدنية الإن�سائية ، اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .
4-  اخلدمات ال�سناعية ) �سيانة ، اإ�سالح ( : ) �سيانة واإ�سالح ماكينات ور�س النجارة واملعادن ، �سيانة واإ�سالح 
، �سيانة  ال�سالمة  اأجهزة ومعدات  ، �سيانة  املكتبية  الأثاث واملعدات والأجهزة  اإ�سالح   ، املاكينات والآلت ولوازمها 

اأجهزة احلا�سب الآيل ( .
وت�سجري  وتن�سيق  �سيانة   – ب   . الزراعية  الآفات  مكافحة  اأ-   (  : وت�سمل  واحليوانية  الزراعية  اخلدمات   -

.  ) واملنتزهات  احلدائق 
مقاولت اأعمال الكهرباء والغاز واملياه وفروعها :

1- الكهرباء : من�ساأة التوليد والتوزيع .
2-  املياه : تنقيتها ، توزيعها ، نقلها .

 ) �سلكية  ول  )�سلكية  الت�سال  �سبكات   ، الإنارة  اأعمال   ، الطاقة  وتوزيع  الطاقة  )توليد   : الكهربائية  الأعمال   -3
.  ) الكرتونية  تركيبات 

4- الأعمال امليكانيكية : ) تكييف وتربيد ، حمطات تنقية مياه واملجاري ، حمطات ال�سخ والتنقية الأخرى( .
متديد   ، الزيت  نابيب  اأ متديد   ، البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير   ، امل�سانع  ن�ساء  اإ  (  : ال�سناعية  الأعمال   -

.) الغاز  نابيب  اأ
- مقاولت الإن�ساءات العامة :

1- ال�سيانة والت�سغيل : ) �سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة اأعمال الري وال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود ، �سيانة 
املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية ، �سيانة مرافق املياه واملجاري ، �سيانة �سبكات الهاتف ، �سيانة الآبار 
الرتوازية ، واإن�ساء واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية ، وجممع العبادات، والعيادة ، واملن�سـاأت واملختربات 
واملعامل الطبية ، �سيانة الأجهزة واملعدات الطبية ، توريد املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ، �سيانة وت�سغيل 
م�ستودعات التربيد والتخزين ، ت�سغيل و�سيانة املربقات ، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية ، اإقامة وتنظيم 

واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة ، �سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية ( .
 اأعمال الطرق : ) طرق رئي�سية وج�سور واأنفاق ، �سكك حديدية ، مطارات ، اأعمال ترابية (.
اأعمال املياه واملجاري :)الري وال�سرف ، �سبكات املياه ، حتلية املياه ، �سبكات ملجاري ( .

- مقاولت عامة مباين :) الإن�ساء ، الإ�سالح ، الهدم ، الرتميم ( : مباين عامة ، مباين �سكنية ، مباين جتارية ، من�ساآت 
تعليمية ، من�ساآت ترفيهية ، من�ساآت �سحية ، مباين مطارات ، مباين م�سنعة ، مباين اأخرى .

لالأبواب وال�سبابيك  النجارة   ، الت�سليح والنجارة  اأعمال   ، - مقاولت فرعية تخ�س�سية :) احلفر اخلر�سانة اجلاهزة 
واملطابخ ، اأعمال الليا�سة ، متديد الكهرباء ، احلدادة ، التكييف ، تركيب الأدوات ال�سحية ، الطالء والدهن ، اأعمال البناء 
املعدنية ، اأعمال البالط والرخام ، الزخرفة والزينة والديكور ، تركيب و�سيانة امل�ساعد ، تركيب الزجاج وامل�ساعد ، 
اأعمال الأملونيوم اأعمال عزل احلرارة واحلريق ، تركيب �سبك للطرق واملزارع ، ترميم املباين وت�سويرها ، تركيب الآلت 

واملاكينات وت�سغيلها و�سيانتها ( .
- جتارة اجلملة وجتارة التجزئة يف كل من :

1- الأقم�سة  واملن�سوجات والأحذية : ) اأقم�سة ، ملبو�سات جاهزة ، مفرو�سات ، �سجاد ( 
2-  الأواين والأدوات املنزلية : ) اأواين منزلية ، منتجات البال�ستيك املنزلية ، اأدوات ولوازم منزلية ، ف�سيات وكري�ستال ، 

اأدوات غاز ، مطابخ اأثاث خ�سبي ومعدين ، مراتب واأ�سره وغرف نوم ، اأواين منزلية ، اأثاث منزيل باأنواعه ( .
3-  الأدوات الكهربائية .

اأدوات   ، ، بح�س ورمل  ، حجر  بلك   ، ، بالط  ، رخام  ، جب�س  اأ�سمنت   ، ت�سليح  ، حديد  اأخ�ساب   (  : البناء  4-  مواد 
�سحية ، اأنابيب وموا�سري ، لوازم �سباكة ، اأبواب و�سبابيك ، األواح ال�سينكو ، عدد بناء وتليي�س ، كوالني ومقاب�س 
ومف�سالت ، مواد عازلة ، غراء ، بويات ، بيوت جاهزة ، زجاج ، براميل ، متديدات تكييف مركزي ، خزانات مياه ، 

اأ�سالك ال�سبك والت�سوير ( .

5- اأدوات كهربائية : ) لوازم كهربائية ، اأ�سالك وكابالت ، حتف وثريات ، اأجهزة ) راديو، تليفزيونات ، مكربات �سوت ، 
وقطع الكرتونية ، واأ�سرطة الألعاب اللكرتونية ( غ�سالت ، مكيفات ، برادات ، �سخانات ، �سوايات ، اأدوات غاز ( .

 ، وخردة  معادن  م�سنوعات   ، خردوات   ، زنك   ، اأملونيوم   ، ق�سدير   ، نحا�س   ، و�سلب  حديد   ( املعادن:    -6
.  ) وبراغي  و�سواميل  م�سامري 

7-   اأدوات وعدد �سناعية .
8-  معدات بناء وطرق : ) رافعات ، ر�سا�سات ( .

9-  معدات تنقية مياه وجماري .
10- مولدات كهربائية وتربينات .

11- معدات ال�سالمة والوقاية .
12- اآلت واأجهزة : 

تقنية معلومات وا�ست�سارات ادارية ) اآلت حا�سبة وكاتبة ، اآلت طبية وجراحية اأجهزة طبية ، اأطراف �سناعية واأجهزة 
معوقني ومواد ولوازم امل�ست�سفيات ، اأجهزة ات�سالت �سلكية ول �سلكية تليفون ، تلك�س ، اأجهزة ت�سوير ، اأجهزة ت�سوير 

م�سغر ) ميكروفيلم . ميكروفي�س ( ، حا�سبات اآلية ( .
13- اأجهزة قيا�س وحتكم .

14- اأجهزة واأدوات هند�سة وم�ساحة ، اأجهزة ر�سم وزنكوغراف .
15- اأجهزة ريا�سية .

- معادن نفي�سة وجموهرات واأحجار كرمية .
- الفنادق واملطاعم :) فنادق ، ا�سرتاحات ، مطاعم ، بوفيه، مطبخ ( .

- اخلدمات التجارية العامة : - ) الوكالء التجاريون ، وكالء التوزيع ، ال�سما�سرة يف غري اأعمال ال�سرافة ) الدللني 
اأو �سلعة حمددة ( ، خدمات الت�سويق للغري ، خدمات الوزن والكيل ، خدمات الفح�س واملعاينة يف غري اأعمال  ل�سلعة 
التامني ، خدمات اليواء وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية ، خدمات التعبئة والتغليف ، خدمات ال�سحن ، املزادات 

العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة( .
- النقل ) بري ، بحري ، جوي ( والتخزين والتربيد .

- بيع و�سراء العقارات والأرا�سي وبق�سد اإقامة مباين عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .
-  خدمات اأخرى :) طبع وت�سوير اخلرائط ، الت�سوير امل�سغر ) ميكروفيلم ، ميكروفي�س ( ، خدمات احلا�سب الآيل ) 
نظم تطبيقية ، قواعد معلومات ( ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية 
املعلومات املرخ�س بها ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�س بها ، تقدمي 
اإدارة الوثائق  مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات ، تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج 
والأر�سفة اللكرتونية ، تركيب و�سيانة احلا�سب الآيل ، تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها التقنية ، 
ت�سميم و ا�ست�سافة مواقع النرتنت ، ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل ، الت�سويق اللكرتوين ، بيع اأجهزة الت�سالت 
املتنقلة والت�سالت الثابتة واملرخ�س لها ، وملحقاتها وقطع غيارها و�سيانتها ، اإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب 

الآيل و�سبكات النرتنت ، م�ساندة ال�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج 
- الت�سالت وتقنية املعلومات ، �سناعة وجتميع اأجهزة الت�سالت ، تقنية املعلومات املرخ�سة ، توفري برامج وحلول 
التعامالت اللكرتونية ، مقاهي النرتنت ، ت�سميم قواعد البيانات ، نظام املعلومات اجلغرايف ) GIS ( ، خدمات حت�سيل 

) كهرباء ، ماء ، تليفون ، اإدارة وت�سغيل ، اخلدمات الطالبية (.
- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية :) خدمات التعليم ، مراكز بحوث خا�سة ، مراكز  و معاهد تدريب( 

- خدمات ال�سحة والنظافة : ) نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واخلا�سة ، نظافة احلدائق واملنتزهات ، 
جمع النفايات واملهمالت والتخل�س منها ، ا�ستئ�سال ومكافحة احل�سرات والآفات ( . 

- اإقامة واإدارة املعار�س الدائمة واملوؤقتة الغري مقيدة ب�سلعة معينة .
ول متار�س ال�سركة هذه الأن�سطة ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة.

خام�سا: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل ويقر ال�سركاء بقيد هذا 
التعديل ب�سجل احل�س�س بال�سركة. 

�ساد�سا: حرر هذا العقد من )7( �سبع ن�سخ ت�سلم كل �سريك ن�سخة للعمل مبوجبها وخ�س�ست الن�سخ الخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

وقد فو�س ال�سركاء – مكتب املحامـي/ �سعد م�سفر املالكـي – بت�سجيل قرار ال�سركاء بتعديل العقد ومتابعته لدى وزارة 
التجارة واثباته لدى كتابة العدل.

ال�ســــــركــاء

ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي                                                                       طرف اأول
ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي                                                                        طرف ثانـي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 351360081 ، وذلك بحضور وإقرار 

األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/11/1هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد. 
 كاتب العدل 
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

قرار ال�شرك�ء رقم ) 3 (  بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة العز املتحدة املحدودة
ب�إ�ش�فة بع�س الأن�شطة لأغرا�س ال�شركة بت�ريخ 1435/10/29هـ املوافق 2014/8/25م

املختلفة  وال�سحوم  الزيوت  واإنتاج  الت�سحيم  وزيوت  الرتو�س  وزيوت  احلركة  وناقالت  الهيدروليكا  وزيوت  البحرية 
واإنتاج وت�سكيل جميع اأنواع علب وجوالني التعبئة ملنتجات الزيوت وال�سحوم وتوفري اخلامات من الزيوت وم�ستقاتها 
اأنحاء  امل�ستعملة من جميع  الزيوت  لتجميع  م�ستودعات  اأن�ساء ومتلك  و  الكيميائية  لل�سناعات  البرت وكيمائية  واملواد 
اإىل  الإيثان  غاز  وحتويل   ، والنفثاء  البنزين  مثل  خفيفة  منتجات  اإىل  الثقيل  النفط  حتويل   ، وت�سديرها  ونقلها  اململكة 

الإيثيلني و اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع لإنتاج الزيت احليوي .
46.  جتارة املوا�سـي .

47. األ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.
و  الإعالن  و  الدعاية  جتهيزات  و  مواد  و  م�ستلزمات  و  مكائن  معدات  و  اأجهزة  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   .48

اللوحات الإعالنية و �سيانتها.
48-  ال�سناعات التحويلية وفروعها :

1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .
واملبيدات  الأ�سمدة   ، واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات   -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   ، والأدوية  التخدير  مواد   ، ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   ، الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة ، منتجات البال�ستيك .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية ، الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة، املنتجات 

املعدنية الإن�سائية ، اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .
4-  اخلدمات ال�سناعية ) �سيانة ، اإ�سالح ( : ) �سيانة واإ�سالح ماكينات ور�س النجارة واملعادن ، �سيانة واإ�سالح 
، �سيانة  ال�سالمة  اأجهزة ومعدات  ، �سيانة  املكتبية  الأثاث واملعدات والأجهزة  اإ�سالح   ، املاكينات والآلت ولوازمها 

اأجهزة احلا�سب الآيل ( .
وت�سجري  وتن�سيق  �سيانة   – ب   . الزراعية  الآفات  مكافحة  اأ-   (  : وت�سمل  واحليوانية  الزراعية  اخلدمات   -

.  ) واملنتزهات  احلدائق 
مقاولت اأعمال الكهرباء والغاز واملياه وفروعها :

1- الكهرباء : من�ساأة التوليد والتوزيع .
2-  املياه : تنقيتها ، توزيعها ، نقلها .

 ) �سلكية  ول  )�سلكية  الت�سال  �سبكات   ، الإنارة  اأعمال   ، الطاقة  وتوزيع  الطاقة  )توليد   : الكهربائية  الأعمال   -3
.  ) الكرتونية  تركيبات 

4- الأعمال امليكانيكية : ) تكييف وتربيد ، حمطات تنقية مياه واملجاري ، حمطات ال�سخ والتنقية الأخرى( .
متديد   ، الزيت  نابيب  اأ متديد   ، البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير   ، امل�سانع  ن�ساء  اإ  (  : ال�سناعية  الأعمال   -

.) الغاز  نابيب  اأ
- مقاولت الإن�ساءات العامة :

1- ال�سيانة والت�سغيل : ) �سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة اأعمال الري وال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود ، �سيانة 
املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية ، �سيانة مرافق املياه واملجاري ، �سيانة �سبكات الهاتف ، �سيانة الآبار 
الرتوازية ، واإن�ساء واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية ، وجممع العبادات، والعيادة ، واملن�سـاأت واملختربات 
واملعامل الطبية ، �سيانة الأجهزة واملعدات الطبية ، توريد املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ، �سيانة وت�سغيل 
م�ستودعات التربيد والتخزين ، ت�سغيل و�سيانة املربقات ، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية ، اإقامة وتنظيم 

واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة ، �سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية ( .
 اأعمال الطرق : ) طرق رئي�سية وج�سور واأنفاق ، �سكك حديدية ، مطارات ، اأعمال ترابية (.
اأعمال املياه واملجاري :)الري وال�سرف ، �سبكات املياه ، حتلية املياه ، �سبكات ملجاري ( .

- مقاولت عامة مباين :) الإن�ساء ، الإ�سالح ، الهدم ، الرتميم ( : مباين عامة ، مباين �سكنية ، مباين جتارية ، من�ساآت 
تعليمية ، من�ساآت ترفيهية ، من�ساآت �سحية ، مباين مطارات ، مباين م�سنعة ، مباين اأخرى .

لالأبواب وال�سبابيك  النجارة   ، الت�سليح والنجارة  اأعمال   ، - مقاولت فرعية تخ�س�سية :) احلفر اخلر�سانة اجلاهزة 
واملطابخ ، اأعمال الليا�سة ، متديد الكهرباء ، احلدادة ، التكييف ، تركيب الأدوات ال�سحية ، الطالء والدهن ، اأعمال البناء 
املعدنية ، اأعمال البالط والرخام ، الزخرفة والزينة والديكور ، تركيب و�سيانة امل�ساعد ، تركيب الزجاج وامل�ساعد ، 
اأعمال الأملونيوم اأعمال عزل احلرارة واحلريق ، تركيب �سبك للطرق واملزارع ، ترميم املباين وت�سويرها ، تركيب الآلت 

واملاكينات وت�سغيلها و�سيانتها ( .
- جتارة اجلملة وجتارة التجزئة يف كل من :

1- الأقم�سة  واملن�سوجات والأحذية : ) اأقم�سة ، ملبو�سات جاهزة ، مفرو�سات ، �سجاد ( 
2-  الأواين والأدوات املنزلية : ) اأواين منزلية ، منتجات البال�ستيك املنزلية ، اأدوات ولوازم منزلية ، ف�سيات وكري�ستال ، 

اأدوات غاز ، مطابخ اأثاث خ�سبي ومعدين ، مراتب واأ�سره وغرف نوم ، اأواين منزلية ، اأثاث منزيل باأنواعه ( .
3-  الأدوات الكهربائية .

اأدوات   ، ، بح�س ورمل  ، حجر  بلك   ، ، بالط  ، رخام  ، جب�س  اأ�سمنت   ، ت�سليح  ، حديد  اأخ�ساب   (  : البناء  4-  مواد 
�سحية ، اأنابيب وموا�سري ، لوازم �سباكة ، اأبواب و�سبابيك ، األواح ال�سينكو ، عدد بناء وتليي�س ، كوالني ومقاب�س 
ومف�سالت ، مواد عازلة ، غراء ، بويات ، بيوت جاهزة ، زجاج ، براميل ، متديدات تكييف مركزي ، خزانات مياه ، 

اأ�سالك ال�سبك والت�سوير ( .

5- اأدوات كهربائية : ) لوازم كهربائية ، اأ�سالك وكابالت ، حتف وثريات ، اأجهزة ) راديو، تليفزيونات ، مكربات �سوت ، 
وقطع الكرتونية ، واأ�سرطة الألعاب اللكرتونية ( غ�سالت ، مكيفات ، برادات ، �سخانات ، �سوايات ، اأدوات غاز ( .

 ، وخردة  معادن  م�سنوعات   ، خردوات   ، زنك   ، اأملونيوم   ، ق�سدير   ، نحا�س   ، و�سلب  حديد   ( املعادن:    -6
.  ) وبراغي  و�سواميل  م�سامري 

7-   اأدوات وعدد �سناعية .
8-  معدات بناء وطرق : ) رافعات ، ر�سا�سات ( .

9-  معدات تنقية مياه وجماري .
10- مولدات كهربائية وتربينات .

11- معدات ال�سالمة والوقاية .
12- اآلت واأجهزة : 

تقنية معلومات وا�ست�سارات ادارية ) اآلت حا�سبة وكاتبة ، اآلت طبية وجراحية اأجهزة طبية ، اأطراف �سناعية واأجهزة 
معوقني ومواد ولوازم امل�ست�سفيات ، اأجهزة ات�سالت �سلكية ول �سلكية تليفون ، تلك�س ، اأجهزة ت�سوير ، اأجهزة ت�سوير 

م�سغر ) ميكروفيلم . ميكروفي�س ( ، حا�سبات اآلية ( .
13- اأجهزة قيا�س وحتكم .

14- اأجهزة واأدوات هند�سة وم�ساحة ، اأجهزة ر�سم وزنكوغراف .
15- اأجهزة ريا�سية .

- معادن نفي�سة وجموهرات واأحجار كرمية .
- الفنادق واملطاعم :) فنادق ، ا�سرتاحات ، مطاعم ، بوفيه، مطبخ ( .

- اخلدمات التجارية العامة : - ) الوكالء التجاريون ، وكالء التوزيع ، ال�سما�سرة يف غري اأعمال ال�سرافة ) الدللني 
اأو �سلعة حمددة ( ، خدمات الت�سويق للغري ، خدمات الوزن والكيل ، خدمات الفح�س واملعاينة يف غري اأعمال  ل�سلعة 
التامني ، خدمات اليواء وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية ، خدمات التعبئة والتغليف ، خدمات ال�سحن ، املزادات 

العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة( .
- النقل ) بري ، بحري ، جوي ( والتخزين والتربيد .

- بيع و�سراء العقارات والأرا�سي وبق�سد اإقامة مباين عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .
-  خدمات اأخرى :) طبع وت�سوير اخلرائط ، الت�سوير امل�سغر ) ميكروفيلم ، ميكروفي�س ( ، خدمات احلا�سب الآيل ) 
نظم تطبيقية ، قواعد معلومات ( ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية 
املعلومات املرخ�س بها ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�س بها ، تقدمي 
اإدارة الوثائق  مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات ، تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج 
والأر�سفة اللكرتونية ، تركيب و�سيانة احلا�سب الآيل ، تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها التقنية ، 
ت�سميم و ا�ست�سافة مواقع النرتنت ، ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل ، الت�سويق اللكرتوين ، بيع اأجهزة الت�سالت 
املتنقلة والت�سالت الثابتة واملرخ�س لها ، وملحقاتها وقطع غيارها و�سيانتها ، اإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب 

الآيل و�سبكات النرتنت ، م�ساندة ال�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج 
- الت�سالت وتقنية املعلومات ، �سناعة وجتميع اأجهزة الت�سالت ، تقنية املعلومات املرخ�سة ، توفري برامج وحلول 
التعامالت اللكرتونية ، مقاهي النرتنت ، ت�سميم قواعد البيانات ، نظام املعلومات اجلغرايف ) GIS ( ، خدمات حت�سيل 

) كهرباء ، ماء ، تليفون ، اإدارة وت�سغيل ، اخلدمات الطالبية (.
- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية :) خدمات التعليم ، مراكز بحوث خا�سة ، مراكز  و معاهد تدريب( 

- خدمات ال�سحة والنظافة : ) نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واخلا�سة ، نظافة احلدائق واملنتزهات ، 
جمع النفايات واملهمالت والتخل�س منها ، ا�ستئ�سال ومكافحة احل�سرات والآفات ( . 

- اإقامة واإدارة املعار�س الدائمة واملوؤقتة الغري مقيدة ب�سلعة معينة .
ول متار�س ال�سركة هذه الأن�سطة ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة.

خام�سا: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل ويقر ال�سركاء بقيد هذا 
التعديل ب�سجل احل�س�س بال�سركة. 

�ساد�سا: حرر هذا العقد من )7( �سبع ن�سخ ت�سلم كل �سريك ن�سخة للعمل مبوجبها وخ�س�ست الن�سخ الخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

وقد فو�س ال�سركاء – مكتب املحامـي/ �سعد م�سفر املالكـي – بت�سجيل قرار ال�سركاء بتعديل العقد ومتابعته لدى وزارة 
التجارة واثباته لدى كتابة العدل.

ال�ســــــركــاء

ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي                                                                       طرف اأول
ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي                                                                        طرف ثانـي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 351360081 ، وذلك بحضور وإقرار 

األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/11/1هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد. 
 كاتب العدل 

.. تتمة
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

لقد �سبق لالطراف التية:
1- ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي  - مبوجب ال�سجل املدنـي رقم 1063420713 وتاريخ 1411/1/19هـ  
ومهنته مت�سبب من مواليد عام 1390هـ ويقيم مبدينة جدة .                                                                            ) طرف اأول (              
2- ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي -  مبوجب ال�سجل املدنـي رقم 1100678372 وتاريخ 14291/4/1هـ  
ومهنته مت�سبب من مواليد عام 1413هـ ويقيم مبدينة جدة  .                                                                        ) طرف ثانـي (              
– املقيدة بال�سجل التجاري ملدينة جدة  – �سركة ذات م�سئولية حمدودة  تاأ�سي�س �سركة جمموعة اآل وهطان القاب�سة 
حتت الرقم 4030148935 وتاريخ 1425/3/9هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل حتت الرقم 49 بال�سحيفة     

) 49 ( وتاريخ 1431/10/12هـ   . 
وحيث قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة با�سافة بع�س الن�سطة اإىل اغرا�س ال�سركة ، لذا فقد قرر جميع ال�سركاء 

املالكني لكامل ح�س�س راأ�س املال بال�سركة املوافقة بالجماع على تعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ملا يلي :
اأول : يعترب التمهيد املذكور اأعاله جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.  

ثانيا: تعديل املادة ) ثالثا: اأغرا�س ال�سركة (  من عقد التاأ�سي�س لت�سبح كالتايل:
ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت من اأجلها ال�سركة هي:
واملراكز  واملنتزهات  واملالهي  والرتفيهية  ال�سياحية  واملنتجعات  واملن�ساأت  الفنادق  و�سيانة  وت�سغيل  اإدارة   -1

التجارية وت�سغيل وت�سويق اخلدمات الفندقية وتـجارة اجلملة فـي م�ستلزمات الفنادق.
2- اأجرة خا�سة . 
3- ت�سييد وبنـاء .

4- بناء وت�سويق بيوت  ال�سعر والهناجر وال�ساللت والنوافري .
الإيواء  ومرافق  ال�ساحلية  واملدن  الرتفيهية  و  التجارية  واملراكز  ال�سياحية  املنتجعات  �سيانة  و  اإدارة  مقاولت   -5

ال�سياحي و املطاعم و املنتزهات و املالهي وال�سرتاحات.
6- جتارة اجلملة والتجزئة يف م�ستلزمات الفنادق واملطاعم وال�سرتاحات والبوفيهات ودور القهوة.

7- جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واخل�سروات الفواكه واللحوم الطازجة واملربدة واملك�سرات واحللويات 
الطبية  امل�ستلزمات  و  والأدوية  الطبية  والأجهزة  النباتية  والزيوت  ال�سناعية  والزيوت  احلية  واملوا�سي  واملعجنات 

)�سيدلية  وخمازن(.
8- اخلدمات التجارية )التعهدات التجارية والت�سويق للغري (.

9- خدمات ال�سترياد ل�سالح ال�سركة والت�سدير ل�سالح ال�سركة. 
10- خدمات التعبئة والتغليف وخدمات الوزن والكيل.

11- خدمات ال�سفر وال�سياحة لبيع التذاكر وعمل احلجوزات الالزمة تن�سيق الرحالت ال�سياحية من داخل اململكة اإىل 
خارجها.

12- تنظيم الرحالت ال�سياحية الداخلية .
13- خدمات النقل وت�سمل خدمات النقل الربي والبحري واجلوي.

14- جتارة اجلملة والتجزئة يف اأدوات ومعدات وم�ستلزمات امل�ست�سفيات وا�ستريادها وت�سديرها .
15- جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�ستالت والزهور والبذور الزراعية والأ�سمدة وا�سترياد املبيدات والأدوات واملعدات 

الزراعية اخلفيفة .
16- مقاولت اأعمال تن�سيق احلدائق واملنتزهات و�سيانتها . واأعمال املقاولت البحرية و�سيانتها.

واأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  واأجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -17
احلا�سب الآيل وقطع غيار و�سيانتها وتركيبها . ا�سترياد وتركيب و �سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية.

واملخلطات  املركزة  الزيتية  والعطور  وال�سابون  باأنواعها  التجميل  واأدوات  العطور  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة   -18
بالعطور  اخلا�سة  واملذيبات  واملعباأة  الفارغة  والبخاخات  والعنرب  والعود  والبخور  املخلطة   والعطورات  ال�سرقية 
والطبيعية  ال�سناعية  والتنظيف  النظافة  ومواد  لها  امل�سنعة  الكيماوية  واملواد  الفارغة  والقوارير  وال�ساغطات  فقط 
للمختربات  والزجاجات  الكيماوية  واملواد  والأ�سمدة  واملبيدات  واملنظفات  البنزين  وحمروقات  الطبية  وامل�ستلزمات 

واملواد الكيماوية للمياه وتنقية مياه ال�سرف ال�سحي والتموين والتخزين.
الدعاية والإعالن  نارية والتحف والهدايا واأدوات  19- جتارة اجلملة والتجزئة يف اخلردوات واألعاب الأطفال الغري 
التقليدية والأحذية  والأقم�سة واملجوهرات  والأثاث واملفرو�سات واملالب�س اجلاهزة  ال�سيد  واأدوات  الرحالت  ولوازم 

وال�سنط والأواين املنزلية والأقم�سة واملن�سوجات.
20- تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .

21- جتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء واحلديد والنحا�س والأملنيوم والزجاج واك�س�سواراتها واملعادن ال�سناعية 
الأخرى. 22- جتارة اجلملة والتجزئة يف خطوط اإنتاج امل�سانع وا�ستريادها وت�سغيلها و�سيانتها.

23- جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات الثقيلة وقطع غيارها وجتارة الرخام ال�سناعي والأنابيب باأنواع واأقطارها 
واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  وجتارة  واملدر�سية  املكتبية  والأدوات  واك�س�سواراتها  والنوافذ  والأبواب  املختلفة 

والبال�ستيكية وامل�سنعة من مواد برتو كيماوية مبختلف اأنواعها ومقا�ساتها  واألوانها.
24- اأعمال الك�سارات وخالطات الإ�سفلت وخالطات اخلر�سانة اجلاهزة والرطبة.

قرار ال�ضركاء رقم ) 1 ( بتعديل عقد تاأ�ضي�س �ضركة جمموعة اآل وهطان القاب�ضة
باإ�ضافة بع�س الأن�ضطة لأغرا�س ال�ضركة بتاريخ 1435/10/29هـ  املوافق 2014/8/25م

25- اأعمال املباين و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال الطرق و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وت�سغيلها 
والأعمال الكهربائية و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال اللكرتونية وجميع اأنواع التكييف املركزي ال�سيلر والدكت وباملاء 
و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال تقنية الت�سالت و�سيانتها وت�سغيلها والأعمال امليكانيكية و �سيانتها وت�سغيلها والأعمال 
والرتابية  اخلرا�سانية  ال�سدود  اإن�ساء  واأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  البحرية  والأعمال  وت�سغيلها  و�سيانتها  ال�سناعية 
و�سيانتها واأعمال ت�سجري احلدائق وتنظيم املواقع و�سيانتها واأعمال امل�سالخ و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال حفر الآبار 

و�سيانتها وت�سغيلها واأعمال نظافة املدن والتخل�س من النفايات ومقالب ردم النفايات واأعمال و�سيانة املراكز الطبية. 
واملباين  وال�سحية  والتعليمية  والرتفيهية  ال�سياحية  املدن  واإن�ساء  وامل�سانع  ال�سكنية  الأبراج  اإن�ساء  مقاولت   -26

احلكومية واخلا�سة .
27- مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية والتعليمية والرتفيهية وال�سحية واملباين احلكومية واخلا�سة و�سيانتها 

ونظافتها ومقاولت اأعمال اإدارة املباين  وت�سغيلها.
28- �سراء وا�ستئجار الأرا�سي والعقارات  والبناء عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة بالنقد.

29- �سناعة الرخام ال�سناعي من مواد اأولية اأو مواد ثانوية باأنواعه وا�ستخداماته املختلفة والرخام واحلجر الطبيعي 
و�سناعتها ق�س وت�سكيل ايل قطع مبختلف الأحجام وتوريدها وتركيبها.

30- �سناعة املن�سوجات واجللود والغزل للخيوط الطبيعية وال�سناعية واملن�سوجات اجلاهزة والرتيكو )احلياكة( 
وم�ستلزمات اخلياطة والبطانيات وال�سرا�سف وال�سجاد والب�سط واملالب�س اجلاهزة والأزياء ودبغ اجللود والأحذية 

ومنتجات اجللود واخليام والأقم�سة وحفائظ الأطفال واملالب�س الريا�سية  والك�سفية.
31- �سناعة الأملنيوم واملطابخ واملغا�سل واك�س�سواراتها.

32- �سناعة الورق ومنتجاته وعجينة الورق وال�سناديق والأوعية والكراتني ومناديل الورق والورق املقوى وورق 
وطباعة  والنتائج  التقاومي  طباعة  وال�سحف  واملجالت  الكتب  وطباعة  احل�سا�س  والورق  والن�سر  والطباعة   الكتابة 

الإعالنات واخلرائط وت�سطري الكرا�سات.
والأخ�ساب  والرمل  والبح�س  واحلجر  والبلك  وال�سرميك  والبالط  والطبيعي  ال�سناعي  الرخام  واإنتاج  �سناعة   -33

وحديد الت�سليح والأ�سمنت واجلب�س وال�سناعات املعدنية  وال�سلب والق�سدير والأملونيوم والزنك.
34- �سناعة الأنابيب بجميع اأنواعها واأقطارها املختلفة.

35- �سناعة الأثاث والأبواب والنوافذ.
36- �سناعة املياه املعدنية واملياه الغازية والطبيعية.

مبختلف  برتوكيميائية  مواد  من  وامل�سنعة  والبال�ستيكية  واملعدنية  احلديدية  اخلزانات  �سناعة   -37
لوانها واأ ومقاولتها  اأنواعها 

تاأجري املعدات الثقيلة واملقطورات والأونا�س و�سيارات نقل الركاب  وال�سيارات ال�سغرية وال�ساحنات وبيع قطع الغيار 
ومعدات  ال�سفاف  واأفالم  ال�سيارات  وزينة  واملجددة  اجلديدة  ال�سيارات  غيار  وقطع  ال�سركة  ل�سالح  وا�ستريادها  لها 

وو�سائل تنظيف ال�سيارات والتلميع واملغا�سل الأوتوماتيكية .
38- وخدمات ال�سحن وترحيل الب�سائع واملهمات بني املدن.

39- الوكالت التجارية يف اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت التجارية.
40- جمع النفايات واملهمالت ال�سناعية والطبية و نفايات املدن والتخل�س منها اأو اإعادة تدويرها وامل�ساركة يف خدمات 

اأعداد وتنفيذ الإعا�سة الطبية  والتموين الغذائي لالأفراد.
لها  املرخ�سة  املعلومات  وتقنية  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب  وت�سويق  وا�سترياد   -41
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  وتقدمي  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة  و�سيانة  وتركيب 
املعلومات وخدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل 
النرتنت وت�سميم وتطوير  مواقع  وا�ست�سافة  الفنية وت�سميم  الربجمية وجتهيزاتها  املعلومات  وتقدمي حلول حماية 
برامج احلا�سب الآيل والت�سويق اللكرتوين وبيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة واإن�ساء وبرجمة نظم �سبكات احلا�سب الآيل 
و�سبكات النرتنت وتطوير ودعم نظم وبرامج الت�سالت وتقنية املعلومات وتوفري برامج وحلول التعامالت اللكرتونية 
واإن�ساء و�سيانة وت�سغيل واإدارة مقاهي النرتنت وخدماتها وت�سميم قواعد البيانات وخدمات نظم املعلومات اجلغرافية 

واجليولوجية واخلدمات املتعلقة مبقاولت البيئة واأعمال ال�سالمة.
قاعات  و  الفنادق  و  املطاعم  اأثاث  و  الفندقي  و  املكتبي  و  املدر�سي  و  املنزيل  الأثاث  يف  التجزئة  و  اجلملة  جتارة   -42
و  الورقية  امللحقات  و  الغيارات  من  وم�ستلزماتها  واك�س�سواراتها  جتهيزاتها  كافة  و  الريا�سية  ال�سالت  و  املنا�سبات 

القطنية و الكيميائية و اخل�سبية و البال�ستيكية و معدات املطابخ و جتهيزاتها.
43- �سناعة املنتجات الغذائية و ت�سنيع اللحوم و اإنتاج الوجبات الغذائية اجلاهزة و اإنتاج اللحوم امل�سنعة اجلاهزة. 
44- اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع وم�سافـي لإنتاج املواد البرت وكيمائية ، وتكرير واإعادة تكرير الزيت ، 
وزيوت املحركات امل�ستعملة وتدوير الزيوت امل�ستخدمة وتعبئة ومزج  الزيوت اخلا�سة مبحركات الديزل واملحركات 
املختلفة  وال�سحوم  الزيوت  واإنتاج  الت�سحيم  وزيوت  الرتو�س  وزيوت  احلركة  وناقالت  الهيدروليكا  وزيوت  البحرية 
واإنتاج وت�سكيل جميع اأنواع علب وجوالني التعبئة ملنتجات الزيوت وال�سحوم وتوفري اخلامات من الزيوت وم�ستقاتها 
اأنحاء  امل�ستعملة من جميع  الزيوت  لتجميع  م�ستودعات  اأن�ساء ومتلك  و  الكيميائية  لل�سناعات  البرت وكيمائية  واملواد 
اإىل  الإيثان  غاز  وحتويل   ، والنفثاء  البنزين  مثل  خفيفة  منتجات  اإىل  الثقيل  النفط  حتويل   ، وت�سديرها  ونقلها  اململكة 

الإيثيلني و اإن�ساء وتاأ�سي�س ومتلك م�سنع اأو م�سانع لإنتاج الزيت احليوي .
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

45- جتارة املوا�سي .
46- الأ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.

47- جتارة اجلملة و التجزئة يف اأجهزة و معدات مكائن و م�ستلزمات و مواد و جتهيزات الدعاية و الإعالن و اللوحات 
الإعالنية و �سيانتها.

48- ال�سناعات التحويلية وفروعها :
1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .

واملبيدات  الأ�سمدة   ، واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات   -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   ، والأدوية  التخدير  مواد   ، ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   ، الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة ، منتجات البال�ستيك .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية ، الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة، املنتجات 

املعدنية الإن�سائية ، اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .
4-  اخلدمات ال�سناعية ) �سيانة ، اإ�سالح ( : ) �سيانة واإ�سالح ماكينات ور�س النجارة واملعادن ، �سيانة واإ�سالح 
، �سيانة  ال�سالمة  اأجهزة ومعدات  ، �سيانة  املكتبية  الأثاث واملعدات والأجهزة  اإ�سالح   ، املاكينات والآلت ولوازمها 

اأجهزة احلا�سب الآيل ( . 
وت�سجري  وتن�سيق  �سيانة   – ب   . الزراعية  الآفات  مكافحة  اأ-   (  : وت�سمل  واحليوانية  الزراعية  اخلدمات   -

احلدائق واملنتزهات ( .
مقاولت اأعمال الكهرباء والغاز واملياه وفروعها :

1- الكهرباء : من�ساأة التوليد والتوزيع .
2- املياه : تنقيتها ، توزيعها ، نقلها .

 ) �سلكية  ول  )�سلكية  الت�سال  �سبكات   ، الإنارة  اأعمال   ، الطاقة  وتوزيع  الطاقة  )توليد   : الكهربائية  الأعمال   -3
.  ) الكرتونية  تركيبات 

4- الأعمال امليكانيكية : ) تكييف وتربيد ، حمطات تنقية مياه واملجاري ، حمطات ال�سخ والتنقية الأخرى( . 
متديد   ، الزيت  اأنابيب  متديد   ، البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير   ، امل�سانع  اإن�ساء   (  : ال�سناعية  الأعمال   -

.) الغاز  اأنابيب 
- مقاولت الإن�ساءات العامة :

1- ال�سيانة والت�سغيل : ) �سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة اأعمال الري وال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود ، �سيانة 
املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية ، �سيانة مرافق املياه واملجاري ، �سيانة �سبكات الهاتف ، �سيانة الآبار 
الرتوازية ، واإن�ساء واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية ، وجممع العبادات، والعيادة ، واملن�سـاأت واملختربات 
واملعامل الطبية ، �سيانة الأجهزة واملعدات الطبية ، توريد املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ، �سيانة وت�سغيل 
م�ستودعات التربيد والتخزين ، ت�سغيل و�سيانة املربقات ، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية ، اإقامة وتنظيم 

واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة ، �سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية ( .
اأعمال الطرق : ) طرق رئي�سية وج�سور واأنفاق ، �سكك حديدية ، مطارات ، اأعمال ترابية (.
اأعمال املياه واملجاري :)الري وال�سرف ، �سبكات املياه ، حتلية املياه ، �سبكات ملجاري ( .

- مقاولت عامة مباين :) الإن�ساء ، الإ�سالح ، الهدم ، الرتميم ( : مباين عامة ، مباين �سكنية ، مباين جتارية ، من�ساآت 
تعليمية ، من�ساآت ترفيهية ، من�ساآت �سحية ، مباين مطارات ، مباين م�سنعة ، مباين اأخرى .

لالأبواب وال�سبابيك  النجارة   ، الت�سليح والنجارة  اأعمال   ، - مقاولت فرعية تخ�س�سية :) احلفر اخلر�سانة اجلاهزة 
واملطابخ ، اأعمال الليا�سة ، متديد الكهرباء ، احلدادة ، التكييف ، تركيب الأدوات ال�سحية ، الطالء والدهن ، اأعمال البناء 
املعدنية ، اأعمال البالط والرخام ، الزخرفة والزينة والديكور ، تركيب و�سيانة امل�ساعد ، تركيب الزجاج وامل�ساعد ، 
اأعمال الأملونيوم اأعمال عزل احلرارة واحلريق ، تركيب �سبك للطرق واملزارع ، ترميم املباين وت�سويرها ، تركيب الآلت 

واملاكينات وت�سغيلها و�سيانتها ( .
- جتارة اجلملة وجتارة التجزئة يف كل من :

1- الأقم�سة  واملن�سوجات والأحذية : ) اأقم�سة ، ملبو�سات جاهزة ، مفرو�سات ، �سجاد ( .
2- الأواين والأدوات املنزلية : ) اأواين منزلية ، منتجات البال�ستيك املنزلية ، اأدوات ولوازم منزلية ، ف�سيات وكري�ستال،  

اأدوات غاز ، مطابخ اأثاث خ�سبي ومعدين ، مراتب واأ�سره وغرف نوم ، اأواين منزلية ، اأثاث منزيل باأنواعه (.
3- الأدوات الكهربائية .

 ، ورمل  بح�س   ، حجر   ، بلك   ، بالط   ، رخام   ، جب�س   ، اأ�سمنت   ، ت�سليح  حديد   ، اأخ�ساب   (  : البناء  مواد   -4
األواح ال�سينكو ، عدد بناء وتليي�س ، كوالني   ، اأبواب و�سبابيك   ، اأنابيب وموا�سري ، لوازم �سباكة   ، اأدوات �سحية 

ومقاب�س ومف�سالت ، مواد عازلة ، غراء ، بويات .
5- بيوت جاهزة ، زجاج ، براميل ، متديدات تكييف مركزي ، خزانات مياه ، اأ�سالك ال�سبك والت�سوير ( .

6- اأدوات كهربائية : ) لوازم كهربائية ، اأ�سالك وكابالت ، حتف وثريات ، اأجهزة ) راديو، تليفزيونات ، مكربات �سوت ، 
وقطع الكرتونية ، واأ�سرطة الألعاب اللكرتونية ( غ�سالت ، مكيفات ، برادات ، �سخانات ، �سوايات ، اأدوات غاز (.

، م�سامري  ، م�سنوعات معادن وخردة  ، زنك ، خردوات  اأملونيوم   ، ، ق�سدير  ، نحا�س  7- املعادن: ) حديد و�سلب 
و�سواميل وبراغي ( .

                   قرار ال�ضركاء رقم ) 1 ( بتعديل عقد تاأ�ضي�س �ضركة جمموعة اآل وهطان القاب�ضة             ... تتمة
باإ�ضافة بع�س الأن�ضطة لأغرا�س ال�ضركة بتاريخ 1435/10/29هـ  املوافق 2014/8/25م

8- اأدوات وعدد �سناعية .
9- معدات بناء وطرق : ) رافعات ، ر�سا�سات ( .

10- معدات تنقية مياه وجماري .

11- مولدات كهربائية وتربينات .
12- معدات ال�سالمة والوقاية .

13- اآلت واأجهزة : 
تقنية معلومات وا�ست�سارات ادارية ) اآلت حا�سبة وكاتبة ، اآلت طبية وجراحية اأجهزة طبية ، اأطراف �سناعية واأجهزة 
معوقني ومواد ولوازم امل�ست�سفيات ، اأجهزة ات�سالت �سلكية ول �سلكية تليفون ، تلك�س ، اأجهزة ت�سوير ، اأجهزة ت�سوير 

م�سغر ) ميكروفيلم . ميكروفي�س ( ، حا�سبات اآلية ( .
14- اأجهزة قيا�س وحتكم .

15- اأجهزة واأدوات هند�سة وم�ساحة ، اأجهزة ر�سم وزنكوغراف .
16- اأجهزة ريا�سية .

- معادن نفي�سة وجموهرات واأحجار كرمية .
- الفنادق واملطاعم :) فنادق ، ا�سرتاحات ، مطاعم ، بوفيه، مطبخ ( .

اأعمال ال�سرافة ) الدللني  - اخلدمات التجارية العامة : - ) الوكالء التجاريون ، وكالء التوزيع ، ال�سما�سرة يف غري 
اأو �سلعة حمددة ( ، خدمات الت�سويق للغري ، خدمات الوزن والكيل ، خدمات الفح�س واملعاينة يف غري اأعمال  ل�سلعة 
التامني ، خدمات اليواء وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية ، خدمات التعبئة والتغليف ، خدمات ال�سحن ، املزادات 

العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة( .
- النقل ) بري ، بحري ، جوي ( والتخزين والتربيد .

- بيع و�سراء العقارات والأرا�سي وبق�سد اإقامة مباين عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .
- خدمات اأخرى :) طبع وت�سوير اخلرائط ، الت�سوير امل�سغر ) ميكروفيلم ، ميكروفي�س ( ، خدمات احلا�سب الآيل ) نظم 

تطبيقية ، قواعد معلومات ( ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب 
و�سيانة اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية املعلومات املرخ�س بها ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة 
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  تقدمي   ، بها  املرخ�س  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة 
، تركيب و�سيانة احلا�سب  الوثائق والأر�سفة اللكرتونية  اإدارة  املعلومات وبرامج  ، تقدمي خدمات نظم  املعلومات 
، ت�سميم  ا�ست�سافة مواقع النرتنت  ، ت�سميم و  التقنية  ، تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها  الآيل 
وتطوير برامج احلا�سب الآيل ، الت�سويق اللكرتوين ، بيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة والت�سالت الثابتة واملرخ�س 
م�ساندة   ، النرتنت  و�سبكات  الآيل  احلا�سب  �سبكات  نظم  وبرجمة  اإن�ساء   ، و�سيانتها  غيارها  وقطع  وملحقاتها   ، لها 

ال�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج 
- الت�سالت وتقنية املعلومات ، �سناعة وجتميع اأجهزة الت�سالت ، تقنية املعلومات املرخ�سة ، توفري برامج وحلول 

التعامالت اللكرتونية ، مقاهي النرتنت ، ت�سميم قواعد 
 ، وت�سغيل  اإدارة   ، تليفون   ، ماء   ، كهرباء   ( حت�سيل  خدمات   ،  )  GIS  ( اجلغرايف  املعلومات  نظام   ، البيانات   -

اخلدمات الطالبية (.
- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية :) خدمات التعليم ، مراكز بحوث خا�سة ، مراكز  و معاهد تدريب( .

- خدمات ال�سحة والنظافة : ) نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واخلا�سة ، نظافة احلدائق واملنتزهات ، 
جمع النفايات واملهمالت والتخل�س منها ، ا�ستئ�سال ومكافحة احل�سرات والآفات ( . 

- اإقامة واإدارة املعار�س الدائمة واملوؤقتة الغري مقيدة ب�سلعة معينة .
ول متار�س ال�سركة هذه الأن�سطة ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة.

خام�سا: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل ويقر ال�سركاء بقيد هذا 
التعديل ب�سجل احل�س�س بال�سركة. 

�ساد�سا: حرر هذا العقد من )7( �سبع ن�سخ ت�سلم كل �سريك ن�سخة للعمل مبوجبها وخ�س�ست الن�سخ الخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

وقد فو�س ال�سركاء – مكتب املحامي/ �سعد م�سفر املالكي – بت�سجيل قرار ال�سركاء بتعديل العقد ومتابعته لدى وزارة 
التجارة واثباته لدى كتابة العدل.

ال�ســــــركــاء

ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي                                                                        طرف اأول
ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي                                                                        طرف ثانـي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 351360077 ، وذلك بحضور وإقرار 

األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/11/8هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد. 
 كاتب العدل 
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

45- جتارة املوا�سي .
46- الأ�سترياد ل�سالح ال�سركة و الت�سدير ل�سالح ال�سركة.

47- جتارة اجلملة و التجزئة يف اأجهزة و معدات مكائن و م�ستلزمات و مواد و جتهيزات الدعاية و الإعالن و اللوحات 
الإعالنية و �سيانتها.

48- ال�سناعات التحويلية وفروعها :
1- �سناعة اخل�سب : ) ن�سر وت�سوية الأخ�ساب واأعمال ور�س النجارة ( .

واملبيدات  الأ�سمدة   ، واملبيدات  الأ�سمنت  عدا  الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعة   (  : الأ�سا�سية  الكيماوية  ال�سناعات   -2
النظافة  ومواد  ال�سابون   ، والأدوية  التخدير  مواد   ، ال�سناعية  والألبان  البال�ستيك  ومواد  الرتكيبية  املواد   ، الآفات 

والعطور وم�ستح�سرات الزينة ، منتجات البال�ستيك .
3- �سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة : ) اأدوات املائدة والعدد اليدوية ، الأثاث املعدين والأمتعة الثابتة، املنتجات 

املعدنية الإن�سائية ، اأجهزة ولوازم املنازل  الكهربائية ( .
4-  اخلدمات ال�سناعية ) �سيانة ، اإ�سالح ( : ) �سيانة واإ�سالح ماكينات ور�س النجارة واملعادن ، �سيانة واإ�سالح 
، �سيانة  ال�سالمة  اأجهزة ومعدات  ، �سيانة  املكتبية  الأثاث واملعدات والأجهزة  اإ�سالح   ، املاكينات والآلت ولوازمها 

اأجهزة احلا�سب الآيل ( . 
وت�سجري  وتن�سيق  �سيانة   – ب   . الزراعية  الآفات  مكافحة  اأ-   (  : وت�سمل  واحليوانية  الزراعية  اخلدمات   -

احلدائق واملنتزهات ( .
مقاولت اأعمال الكهرباء والغاز واملياه وفروعها :

1- الكهرباء : من�ساأة التوليد والتوزيع .
2- املياه : تنقيتها ، توزيعها ، نقلها .

 ) �سلكية  ول  )�سلكية  الت�سال  �سبكات   ، الإنارة  اأعمال   ، الطاقة  وتوزيع  الطاقة  )توليد   : الكهربائية  الأعمال   -3
.  ) الكرتونية  تركيبات 

4- الأعمال امليكانيكية : ) تكييف وتربيد ، حمطات تنقية مياه واملجاري ، حمطات ال�سخ والتنقية الأخرى( . 
متديد   ، الزيت  اأنابيب  متديد   ، البرتوكيماوية  والأعمال  التكرير   ، امل�سانع  اإن�ساء   (  : ال�سناعية  الأعمال   -

.) الغاز  اأنابيب 
- مقاولت الإن�ساءات العامة :

1- ال�سيانة والت�سغيل : ) �سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة اأعمال الري وال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود ، �سيانة 
املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية ، �سيانة مرافق املياه واملجاري ، �سيانة �سبكات الهاتف ، �سيانة الآبار 
الرتوازية ، واإن�ساء واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية ، وجممع العبادات، والعيادة ، واملن�سـاأت واملختربات 
واملعامل الطبية ، �سيانة الأجهزة واملعدات الطبية ، توريد املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ، �سيانة وت�سغيل 
م�ستودعات التربيد والتخزين ، ت�سغيل و�سيانة املربقات ، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية ، اإقامة وتنظيم 

واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة ، �سيانة وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية ( .
اأعمال الطرق : ) طرق رئي�سية وج�سور واأنفاق ، �سكك حديدية ، مطارات ، اأعمال ترابية (.
اأعمال املياه واملجاري :)الري وال�سرف ، �سبكات املياه ، حتلية املياه ، �سبكات ملجاري ( .

- مقاولت عامة مباين :) الإن�ساء ، الإ�سالح ، الهدم ، الرتميم ( : مباين عامة ، مباين �سكنية ، مباين جتارية ، من�ساآت 
تعليمية ، من�ساآت ترفيهية ، من�ساآت �سحية ، مباين مطارات ، مباين م�سنعة ، مباين اأخرى .

لالأبواب وال�سبابيك  النجارة   ، الت�سليح والنجارة  اأعمال   ، - مقاولت فرعية تخ�س�سية :) احلفر اخلر�سانة اجلاهزة 
واملطابخ ، اأعمال الليا�سة ، متديد الكهرباء ، احلدادة ، التكييف ، تركيب الأدوات ال�سحية ، الطالء والدهن ، اأعمال البناء 
املعدنية ، اأعمال البالط والرخام ، الزخرفة والزينة والديكور ، تركيب و�سيانة امل�ساعد ، تركيب الزجاج وامل�ساعد ، 
اأعمال الأملونيوم اأعمال عزل احلرارة واحلريق ، تركيب �سبك للطرق واملزارع ، ترميم املباين وت�سويرها ، تركيب الآلت 

واملاكينات وت�سغيلها و�سيانتها ( .
- جتارة اجلملة وجتارة التجزئة يف كل من :

1- الأقم�سة  واملن�سوجات والأحذية : ) اأقم�سة ، ملبو�سات جاهزة ، مفرو�سات ، �سجاد ( .
2- الأواين والأدوات املنزلية : ) اأواين منزلية ، منتجات البال�ستيك املنزلية ، اأدوات ولوازم منزلية ، ف�سيات وكري�ستال،  

اأدوات غاز ، مطابخ اأثاث خ�سبي ومعدين ، مراتب واأ�سره وغرف نوم ، اأواين منزلية ، اأثاث منزيل باأنواعه (.
3- الأدوات الكهربائية .

 ، ورمل  بح�س   ، حجر   ، بلك   ، بالط   ، رخام   ، جب�س   ، اأ�سمنت   ، ت�سليح  حديد   ، اأخ�ساب   (  : البناء  مواد   -4
األواح ال�سينكو ، عدد بناء وتليي�س ، كوالني   ، اأبواب و�سبابيك   ، اأنابيب وموا�سري ، لوازم �سباكة   ، اأدوات �سحية 

ومقاب�س ومف�سالت ، مواد عازلة ، غراء ، بويات .
5- بيوت جاهزة ، زجاج ، براميل ، متديدات تكييف مركزي ، خزانات مياه ، اأ�سالك ال�سبك والت�سوير ( .

6- اأدوات كهربائية : ) لوازم كهربائية ، اأ�سالك وكابالت ، حتف وثريات ، اأجهزة ) راديو، تليفزيونات ، مكربات �سوت ، 
وقطع الكرتونية ، واأ�سرطة الألعاب اللكرتونية ( غ�سالت ، مكيفات ، برادات ، �سخانات ، �سوايات ، اأدوات غاز (.

، م�سامري  ، م�سنوعات معادن وخردة  ، زنك ، خردوات  اأملونيوم   ، ، ق�سدير  ، نحا�س  7- املعادن: ) حديد و�سلب 
و�سواميل وبراغي ( .

                   قرار ال�ضركاء رقم ) 1 ( بتعديل عقد تاأ�ضي�س �ضركة جمموعة اآل وهطان القاب�ضة             ... تتمة
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8- اأدوات وعدد �سناعية .
9- معدات بناء وطرق : ) رافعات ، ر�سا�سات ( .

10- معدات تنقية مياه وجماري .

11- مولدات كهربائية وتربينات .
12- معدات ال�سالمة والوقاية .

13- اآلت واأجهزة : 
تقنية معلومات وا�ست�سارات ادارية ) اآلت حا�سبة وكاتبة ، اآلت طبية وجراحية اأجهزة طبية ، اأطراف �سناعية واأجهزة 
معوقني ومواد ولوازم امل�ست�سفيات ، اأجهزة ات�سالت �سلكية ول �سلكية تليفون ، تلك�س ، اأجهزة ت�سوير ، اأجهزة ت�سوير 

م�سغر ) ميكروفيلم . ميكروفي�س ( ، حا�سبات اآلية ( .
14- اأجهزة قيا�س وحتكم .

15- اأجهزة واأدوات هند�سة وم�ساحة ، اأجهزة ر�سم وزنكوغراف .
16- اأجهزة ريا�سية .

- معادن نفي�سة وجموهرات واأحجار كرمية .
- الفنادق واملطاعم :) فنادق ، ا�سرتاحات ، مطاعم ، بوفيه، مطبخ ( .

اأعمال ال�سرافة ) الدللني  - اخلدمات التجارية العامة : - ) الوكالء التجاريون ، وكالء التوزيع ، ال�سما�سرة يف غري 
اأو �سلعة حمددة ( ، خدمات الت�سويق للغري ، خدمات الوزن والكيل ، خدمات الفح�س واملعاينة يف غري اأعمال  ل�سلعة 
التامني ، خدمات اليواء وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية ، خدمات التعبئة والتغليف ، خدمات ال�سحن ، املزادات 

العلنية غري املقيدة ب�سلعة معينة( .
- النقل ) بري ، بحري ، جوي ( والتخزين والتربيد .

- بيع و�سراء العقارات والأرا�سي وبق�سد اإقامة مباين عليها وتطويرها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .
- خدمات اأخرى :) طبع وت�سوير اخلرائط ، الت�سوير امل�سغر ) ميكروفيلم ، ميكروفي�س ( ، خدمات احلا�سب الآيل ) نظم 

تطبيقية ، قواعد معلومات ( ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب 
و�سيانة اأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتقنية املعلومات املرخ�س بها ، ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة 
وتقنية  الت�سالت  جمال  يف  تقنية  وحلول  مقرتحات  تقدمي   ، بها  املرخ�س  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  اأجهزة 
، تركيب و�سيانة احلا�سب  الوثائق والأر�سفة اللكرتونية  اإدارة  املعلومات وبرامج  ، تقدمي خدمات نظم  املعلومات 
، ت�سميم  ا�ست�سافة مواقع النرتنت  ، ت�سميم و  التقنية  ، تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها  الآيل 
وتطوير برامج احلا�سب الآيل ، الت�سويق اللكرتوين ، بيع اأجهزة الت�سالت املتنقلة والت�سالت الثابتة واملرخ�س 
م�ساندة   ، النرتنت  و�سبكات  الآيل  احلا�سب  �سبكات  نظم  وبرجمة  اإن�ساء   ، و�سيانتها  غيارها  وقطع  وملحقاتها   ، لها 

ال�سيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج 
- الت�سالت وتقنية املعلومات ، �سناعة وجتميع اأجهزة الت�سالت ، تقنية املعلومات املرخ�سة ، توفري برامج وحلول 

التعامالت اللكرتونية ، مقاهي النرتنت ، ت�سميم قواعد 
 ، وت�سغيل  اإدارة   ، تليفون   ، ماء   ، كهرباء   ( حت�سيل  خدمات   ،  )  GIS  ( اجلغرايف  املعلومات  نظام   ، البيانات   -

اخلدمات الطالبية (.
- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية :) خدمات التعليم ، مراكز بحوث خا�سة ، مراكز  و معاهد تدريب( .

- خدمات ال�سحة والنظافة : ) نظافة املباين ال�سكنية والتجارية واحلكومية واخلا�سة ، نظافة احلدائق واملنتزهات ، 
جمع النفايات واملهمالت والتخل�س منها ، ا�ستئ�سال ومكافحة احل�سرات والآفات ( . 

- اإقامة واإدارة املعار�س الدائمة واملوؤقتة الغري مقيدة ب�سلعة معينة .
ول متار�س ال�سركة هذه الأن�سطة ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة.

خام�سا: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل ويقر ال�سركاء بقيد هذا 
التعديل ب�سجل احل�س�س بال�سركة. 

�ساد�سا: حرر هذا العقد من )7( �سبع ن�سخ ت�سلم كل �سريك ن�سخة للعمل مبوجبها وخ�س�ست الن�سخ الخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

وقد فو�س ال�سركاء – مكتب املحامي/ �سعد م�سفر املالكي – بت�سجيل قرار ال�سركاء بتعديل العقد ومتابعته لدى وزارة 
التجارة واثباته لدى كتابة العدل.

ال�ســــــركــاء

ال�سيد/ حمد بن بجاد بن وهطان القحطانـي                                                                        طرف اأول
ال�سيد/ في�سل بن حمد بن بجاد القحطانـي                                                                        طرف ثانـي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 351360077 ، وذلك بحضور وإقرار 

األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/11/8هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد. 
 كاتب العدل 

.. تتمة



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 6 ذوالقعدة  1436 هـ     21  أغسطس 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4580              اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م5630
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة اأ�سان ال�سعودية القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر

نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاء
الشراكة

األمير منصور بن مقرن 
بن عبدالعزيز آل سعود

طرفالرياض40غير حكومي10745990421444/3/21سعودي

األمير محمد سعود
نايف آل سعود

طرفالرياض29غير حكومي11092572101441/3/10سعودي

عبداهلل محمد 
عبداهلل العويصي

طرفالرياض51غير حكومي10046845591442/12/17سعودي

صبري بن أحمد بن 
سعيد المنهالي

طرفالرياض44غير حكومي10620687371441/11/12سعودي

إبراهيم صالح
 محمد الخليفي

طرفالرياض38غير حكومي10132949371443/6/15سعودي

ثانيا: ا�سم ال�سركة:
ا�سم ال�سركة هو:   �سركة اأ�سان ال�سعودية القاب�سة .

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

الغرض

المناجم والبترول وفروعها

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه

النقل والتخزين والتبريد

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

التجارة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الإخت�سا�س .
رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .
خام�سا: مدة ال�سركة:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .
�ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   50000  ريال �سعودي   خم�سون األف  ريال مق�سم اإىل   100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 
ح�سة    500  ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة    اسم الشريك

األمير منصور بن مقرن بن 
عبدالعزيز آل سعود

50020010000

األمير محمد سعود
نايف آل سعود

50020010000

50038019000عبداهلل محمد عبداهلل العويصي

صبري بن أحمد بن
 سعيد المنهالي

5001708500

500502500إبراهيم صالح محمد الخليفي

100050000ــــــــاإلجمالي     

النقدي لدى احد  املال  راأ�س  ، واأودع  بقيمتها كاملة  الوفاء  بينهم ومت  باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما  ال�سركاء  يقر 
البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

�سابعا: اإدارة ال�سركة:
- يدير ال�سركة ال�سيد:

مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاءالسجل المدني/ الجواز/اإلقامةالجنسيةاسم المدير

الرياض10046845591442/12/1751سعوديعبداهلل محمد عبداهلل العويصي

                 ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة   ا�سم املدير

عبداهلل 
حممد 
عبداهلل 

العوي�سي

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

نيابة عن ال�سركة واأنابه الغري يف ال�سالحيات .

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول او يف 
وقت غري لئق.

ثامنا: قرارات ال�سركاء:
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء.

تا�سعا: ال�سنة املالية:
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1437/03/20 هـ   املوافق  2015/12/31م 

وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.
عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء .
حادي ع�سر: الإخطارات:

فـي  املبينة  عناوينهم  على  م�سجله  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
ال�سركة. لدى  احل�س�س  �سجل 

                                                  الإ�سم                                                                              التوقيع
          الأمري من�سور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود                           .....................................
                  الأمري حممد �سعود نايف اآل �سعود                                          .....................................
                    عبداهلل حممد عبداهلل العوي�سي                                              .....................................
                  �سربي بن اأحمد بن �سعيد املنهالـي                                          .....................................
                       اإبراهيم �سالح حممد اخلليفي                                              .....................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351432063) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

31 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

السجل المدني / الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر 

نوع المدينة العمرالمهنةتاريخ االنتهاء
الشراكة 

سامي علي
بكر برناوي

غير 10246586581440/06/15سعودي 
حكومي 

طرف الرياض44

هدى منور 
جريفان المطيري

غير 1073662411سعودي 
حكومي 

طرف الرياض 29

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 

ا�سم ال�سركة : �سركة المكانيات املتقدمة املحدودة 

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض

التشييد والبناء 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى 

التجارة 

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 

رابعاً : املركز الرئي�سي : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .

خام�ساً : مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

حدد راأ�سمال ال�سركة بـ 30،000 ريال �سعودي  ثالثون األف ريال  مق�سم اإىل  6 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 

5000 ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

قيمة اإلجمالي عدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة اسم الشريك

50003015000سامي علي بكر برناوي

50003015000هدى منور جريفان المطيري 

6030000ـــــاإلجمالي 

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، واأودع راأ�س املال النقدي لدى اأحد البنوك 

مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س . 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 

ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاءالسجل المدني / الجواز / اإلقامة الجنسيةاسم المدير 

الرياض 10246586581440/06/1544سعودي سامي علي بكر برناوي

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة االمكانيات املتقدمة املحدودة 
ال�سلطات وال�سالحيات الالزمةا�سم املدير 

�سامي
 علي
بكر 

برناوي

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

وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات .

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف 
وقت غري لئق . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : 
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء . 

تا�سعاً : ال�سنة املالية : 
املوافق  1437/03/20هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

2015/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 
عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها 10% )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 
حادي ع�سر : الإخطارات : 

فـي  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
 . ال�سركة  لدى  احل�س�س  �سجل 

                                                        الإ�سم                                                                   التوقيع
                                        �سامي علي بكر برناوي                                    .................................
                                    هدى منور جريفان املطريي                                .................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351429101) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 



93 UM AL-QURAالجمعة 6 ذوالقعدة  1436 هـ     21  أغسطس 2015 معقود الشركات

5731ال�سنة 93   العدد 4580              UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

السجل المدني / الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر 

نوع المدينة العمرالمهنةتاريخ االنتهاء
الشراكة 

سامي علي
بكر برناوي

غير 10246586581440/06/15سعودي 
حكومي 

طرف الرياض44

هدى منور 
جريفان المطيري

غير 1073662411سعودي 
حكومي 

طرف الرياض 29

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 

ا�سم ال�سركة : �سركة المكانيات املتقدمة املحدودة 

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض

التشييد والبناء 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى 

التجارة 

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 

رابعاً : املركز الرئي�سي : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .

خام�ساً : مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

حدد راأ�سمال ال�سركة بـ 30،000 ريال �سعودي  ثالثون األف ريال  مق�سم اإىل  6 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 

5000 ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

قيمة اإلجمالي عدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة اسم الشريك

50003015000سامي علي بكر برناوي

50003015000هدى منور جريفان المطيري 

6030000ـــــاإلجمالي 

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، واأودع راأ�س املال النقدي لدى اأحد البنوك 

مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س . 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 

ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاءالسجل المدني / الجواز / اإلقامة الجنسيةاسم المدير 

الرياض 10246586581440/06/1544سعودي سامي علي بكر برناوي

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة االمكانيات املتقدمة املحدودة 
ال�سلطات وال�سالحيات الالزمةا�سم املدير 

�سامي
 علي
بكر 

برناوي

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

وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات .

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف 
وقت غري لئق . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : 
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء . 

تا�سعاً : ال�سنة املالية : 
املوافق  1437/03/20هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

2015/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 
عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها 10% )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 
حادي ع�سر : الإخطارات : 

فـي  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
 . ال�سركة  لدى  احل�س�س  �سجل 

                                                        الإ�سم                                                                   التوقيع
                                        �سامي علي بكر برناوي                                    .................................
                                    هدى منور جريفان املطريي                                .................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351429101) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 6 ذوالقعدة  1436 هـ     21  أغسطس 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4580              اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م58136

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

لقد �سبق للأطراف الأتيه اأ�سما�ؤهم :-

1- عبدالرحمن حممد املحمود – �ســعودي اجلن�سيه - مبوجب �سجل مدين رقم 10239059441 �سادره 

طرف اأ�ل من البكرييه � تاريخ امليلد 1357هـ   � يقيم مبدينة الريا�س   

2- عبد اهلل ابراهيم على املحمود - �ســـعودي اجلن�سيه - مبوجب �سجل مدين رقم 1-0394-0212-6                    

طرف ثاين      �سادر من الريا�س � تاريخ امليلد 1384هـ   � يقيم بالريا�س  

تاأ�سي�س ال�سركه الفنيه لأثاث الأملنيوم � الزخرفه)الوفاء( املقيده بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س رقم 

1010007691 � تاريخ 1394/11/7هـ � املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالريا�س بالعدد4452 

� �سحيفه 114 باملجلد 19 � تاريخ 1394هـ � حيث مت تعديل ملكيه ال�سركه مبوجب قرار التعديل املثبت 

لدى كاتب العدل بالريا�س بعدد16 �س17/96 امللجد ال�ل � تاريخ 1399/1/20هـ � مت تعديل اأخر 

مللكية ال�سركه مبوجب قرار التعديل املثبت لدى كاتب العدل بالريا�س بعدد3185 لعام 1418هـ املجلد 

التعديل  قرار  مبوجب  ال�سركه  مللكيه  اأخر  تعديل  مت   � 1418/7/9هـ  يف   145/144 رقم  �سحيفه   34

املثبت لدى كاتب العدل بالريا�س بعدد3198 لعام 1418هـ املجلد الرابع � الثلثني �سحيفه 185/184 

يف 1418/7/13هـ � تعديل اأخر مللكيه ال�سركه مبوجب قرار التعديل املثبت لدى كاتب العدل بالريا�س 

103&104&105 � تعديل اأخر  1422هـ املجلد رقم اثنني � �سبعون �سحيفه رقم  5705 لعام  بعدد 

مللكيه ال�سركه مبوجب قرار التعديل املثبت لدى كاتب العدل بالريا�س بعدد 713 لعام 1423هـ املجلد 

رقم 103 �سحيفه رقم 84-82 .

حيث اأن الطرف :-

- عبد الرحمن حممد املحمود ) الطرف الأ�ل( رغب يف التنازل عن كامل ح�سته) 10536( ح�سه يف راأ�س 

2215418.41 ريال )فقط اثنني مليون � مائتان � خم�سة ع�سر الفا � اربعمائه �  مال ال�سركه مببلغ 

ثمانيه ع�سر ريال 41هلله ( .

� ذلك اىل الطراف الأتي :-

ال�سيد / عبد اهلل ابراهيم املحمود – �سعودي اجلن�سيه – بعدد ح�س�س )9878( ح�سه قيمتها الجماليه 

2077059.90 ريــال  .

قيمتها  ح�سه   )658( ح�س�س  – بعدد  اجلن�سيه  – �سعودي  املحمود  ابراهيم  اهلل  عبد  عمار   / ال�سيد 

الجماليه 138358.51 ريــال . 

� قد �افق الطراف  املتنازل لها على هذا التنازل � األت اليهم ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا 

لها من حقوق � ما عليها من التزامات � قد ا�ستوفى جميع الطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س � يعترب 

توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سه تامه فيما بينهم . 

لذا قرر ال�سركاء بالجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركه بتعديل مقدمة العقد �فقـــا ملا يلي :-

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

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

ال�سيد/ عبد اهلل ابراهيم  املحمود – �سعودي اجلن�سيه – مبوجب �سجل مدين رقم 1-0394-0212-6   

�سادر من الريا�س � تاريخ امليلد 1384هـ �  يقيم بالريا�س – طرف ا�ل .

ال�سيد / عمار عبد اهلل ابراهيم املحمود – �سعودي اجلن�سيه – مبوجب �سجل مدين رقم 1082437722 

�سادر من الريا�س � تاريخ امليلد 1415هـ  � يقيم بالريا�س – طرف ثان .

النحو  ال�سركه على  براأ�س مال  لل�سركه اخلا�سه  الأ�سا�سي  العقد  ) اخلام�سه( من  املاده  : تعديل  ثالثا 

التايل :-

راأ�س املال :-  حدد راأ�س مال ال�سركه -,2769273 ريال ) فقط اثنني مليون � �سبعمائه � ت�سعه  � 

�ستون األفا �مائتان � ثلثه � �سبعون ريال �سعودي لغري( مق�سمه اىل 13170 ح�سه مت�سا�يه القيمه 

قيمة كل ح�سه 210.2713 ريال � موزعه على ال�سركاء  على النحو التايل :-

الجمــــايلتعادلقيمة احل�سـهعدداحل�س�سا�سم ال�سريك

952630914.50%12512210.2713عبد اهلل ابراهيم املحمود

138358.51 5%658210.2713عمار عبد اهلل ابراهيم املحمود

1002769273%13170الجمــــــايل

� يقر ال�سركاء انه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم � انه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركه عند التاأ�سي�س .

رابعا : تعدل املاده )الثانية ع�سر ( من العقد الأ�سا�سي لل�سركه )اخلا�سه بالداره( كما يلي :-

يتوىل ادارة ال�سركه ال�سيد/ عبداهلل ابراهيم املحمود � له ال�سلحيات التيه :-يقوم منفردا بالداره 

املاليه لل�سركه .يكون ممثل لل�سركه اداريا � ماليا � امام الغري �سواء الفراد ا� اجلهات احلكوميه يف 

كل ما ين�ساأ من علقات . يفو�س منفردا بفتح احل�سابات � حق اقفالها يف جميع البنوك العامله باململكه 

التوقيع على  البنوك �  ال�سركه لدى  ال�سحب � اليداع من ح�سابات  ال�سركه �  نيابة عن  � القرتا�س 

جميع م�ستندات القرتا�س � توثيق املديونيه � ال�سمان � الكفاله � الرهن ب�سفه مطلقه د�ن الرجوع 

لل�سركاء � د�ن حد�د للمبالغ التي ي�سملها التعاملت � احل�سول على جميع اخلدمات البنكيه الخرى 

املمنوحه لل�سركه من قبل البنوك � له حق توكيل الغري يف ذلك .خام�سا :- يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد 

اطلع على العقد ال�سا�سي لل�سركه � يلتزم بجميع بنوده .�ساد�سا :- تبقى باقي مواد العقد ال�سا�سي 

التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري .�سابعا : �سور هذا القرار من خم�سة ن�سخ 

ا�ستلم كل طرف ن�سخه من القرار للعمل مبوجبها � الن�سخ الخرى لتقدميها للجهات املخت�سه ل�ستكمال 

الجراءات النظاميه.� عليه جــــرى التوقيع

الطرف ال�ل    الطرف الثاين      الطــرف املتنازل    

�شريك  بخروج  حمدوده  م�شئوليه  ذات  الزخرفه)الوفاء(�شركة  و  الأملنيوم  لأثاث  الفنيه  ال�شركه  تاأ�شي�س  عقد  بتعديل  ال�شركاء  قـرار 

2014/03/04م املوافق  1435/05/03هـ  بتاريخ    �شريك اخر  و دخول 
 عبدالرحمن حممداملحمود      عبد اهلل ابراهيم املحمود       عمار عبد اهلل ابراهيم املحمود

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35628160  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر ف1435/5/16هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

اأ�ًل:  ا�سماء ال�سركاء:-

م�سوؤ�لية  ذات  �سركة  املحد�دة,  �ال�سناعية  التجارية  لل�ستثمارات  العي�سائي  قا�سم  عمر  1-�سركة 

حمد�دة, مبوجب ال�سجل التجاري رقم )4030124399( �سادر من مدينة جدة بتاريخ 1419/02/22 

هـ, �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بكتابة عدل جدة الأ�ىل بال�سحيفة )53( عدد )155( من 

املجلد )3/2/ع( بتاريخ 1419/02/09 �عنوانها �س.ب 3035 جدة 21741.

رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  “مقفلة”,  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  �سويكورب,  2-�سركة 

تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  1428/05/06هـ,  بتاريخ  الريا�س  مدينة  من  �سادر   )1010233360(

بتاريخ   )11( املجلد  من   )980( عدد   )124( بال�سحيفة  لل�ستثمار  العامة  بالهيئة  العدل  كاتب  لدى 

رقم  ا�ستثمار  ترخي�س  �مبوجب   .11451 الريا�س   2076 �س.ب  �عنوانها  هـ   1428/02/02

)10030104289( �تاريخ 1430/02/07 هـ.

ثانياً: 

ا�سم ال�سركة:- �سركة �سديد لل�ستثمار املحد�دة- )�سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة(.

ثالثاً: 

�التجارية  �اخلدمية  ال�سناعية  امل�ساريع  يف  �ال�ستثمار  �ت�سغيل  �ادارة  اقامة  ال�سركة:-  اأغرا�س 

ان�سا�ؤه  يراد  م�سر�ع  كل  على  لل�ستثمار  العامة  الهيئة  من  م�سبقة  موافقة  على  احل�سول  �سريطة 

�ال�ستثمار فيه.

رابعاً: 

املركز الرئي�سي:- مدينة الريا�س

خام�ساً: مدة ال�سركة:- تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 25 �سنة,  تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.

ريال  مليون  �ع�سر�ن  مائة  ريال   )120,000,000( بـ  ال�سركة  راأ�سمال  ُحدد  املال:-  راأ�س  �ساد�ساً: 

ُمق�ّسم اإىل )12,000,000( اثنا ع�سر مليون ح�سة نقدية قيمة احل�سة الواحدة )10( ع�سرة ريال, مت 

توزيعها على ال�سركاء كالآتي:-

ا�سم ال�سريك

عدد احل�س�س

النقدية

قيمة احل�سة

بالريال

الإجمايل

 �سركة عمر قا�سم العي�سائي

 لل�ستثمارات التجارية �ال�سناعية

املحد�دة

6,120,0001061,200,000

5,880,0001058,800,000�سركة �سويكورب

12,000,00010120,000,000 الإجمايل

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم, �مت الوفاء بقيمتها كاملة, �اأ�دعت احل�س�س                

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك, مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعاً: اإدارة ال�سركة:- يدير ال�سركة ال�سيد/ ماجد �سياء الدين ف�سل كرمي �سعودي اجلن�سية �له يف 

ذلك جميع ال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة.

ثامناً: قرارات ال�سركاء:- ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع.

تا�سعاً: ال�سنة املالية:- تبداأ ال�سنة املالية الأ�ىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري, �تنتهي 

اثنا ع�سر �سهرًا  2014/12/31م, �تكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك  1436/03/10 هـ املوافق  يف 

ميلدياً.

الحتياطي  لتكوين  ال�سافية,   الأرباح  )10%( من  قدرها  ن�سبة  الأرباح �اخل�سائر:- جتنب  عا�سرًا: 

بن�سبة  ال�سركاء  على  ُيوّزع  الباقي  ال�سركات.  نظام  من   )176( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  النظامي 

ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

حادي ع�سر: الإخطارات:- توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأ� بينهم �بني ال�سركة, بخطابات 

م�سجّلة على عنا�ينهم املبيّنة يف �سجل احل�س�س. 

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالهيئة العامة لل�ستثمار   :لقد  �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور 

الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35510614  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. 

�عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/4/19هـ ��سلى اهلل على نبينا حممد اآله ��سحبه ��سلم

للإ�شتثمار  �شديد  �شركة  تاأ�شي�س  عقد   ملخ�س 

حمدودة( م�شوؤولية  )ذات 
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ADEL 2

لقد �سبق للأطراف التية :

1- ال�سيد / حازم عادل مو�سى الزهرانى �سعودى اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدنى رقم )1006038770( 

)طرف اأول(

2- ال�سيد / ماجد مطلق فنت الزائدى �سعودى اجلن�سية مبوجل ال�سجل املدنى رقم )1039526734( 

)طرف ثانى (

رقم  حتت  الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  للمقاولت  من�ساأتى  حماية  �سركة  تا�سي�س 

التجارة  تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل املكلف بوزارة  1433/9/6هـ واملثبت عقد  1010345905 وتاريخ 

بال�سحيفة رقم )31( بالعدد )348( وتاريخ 1434/01/26هـ 

وقيمتها  ح�سه   1 البالغة  ح�سته  عن  التنازل  يف  رغب  الزائدى  فنت  مطلق  ماجد   / الطرف  اأن  وحيث 

الجمالية 12500 من راأ�سمال ال�سركة اىل ال�سيد / عادل مو�سى الزهرانى الذى قبل هذا التنازل مبا لهذه 

ال�سركة  ك�سركاء جدد يف  ذلك  ال�سركاء على  باقى  التزامات ووافق  عليها من  احل�س�س من حقوق وما 

لها  اليهم ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا  التنازل والت  وقد وافق الأطراف املتنازل على هذا 

البع�س ويعترب  ا�ستوفى جميع الطراف حقوقهم قبل بع�سهم  التزامات وقد  من حقوق وما عليها من 

توقيعهم على هذ1 القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم .

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

ثانيا : تعديل مقدمة العقد ال�سا�سى لي�سبح ال�سركاء املالكني لل�سركة هم :

1- ال�سيد / حازم بن عادل بن مو�سى القر�سى الزهرانى �سعودى اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س رقم 

156993رقم الهوية 1006038770 تاريخ 1418/4/29هـ �سادرة من الطائف ومهنته مت�سبب ويقيم 

مبدينة الريا�س طرف اأول 

 54382 النفو�س رقم  الزهرانى �سعودى اجلن�سية مبوجب حفيظة  ال�سيد / عادل بن مو�سى على    -2

رقم الهوية 1006038747 تاريخ 1394/06/10هـ �سادرة من الطائف ومهنته متقاعد وتاريخ ميلده 

1375هـ ويقيم مبدينة الريا�س طرف ثانى 

ثالثا : تعدل املادة ال�ساد�سة من العقد ال�سا�سى لل�سركة اخلا�سة برا�سمال ال�سركة وت�سبح على النحو 

التاىل :

ح�سة  كل  القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة   2 اىل  مق�سمة  �سعودى  ريال   25000 بـ  ال�سركة  را�سمال  حدد 

)12500( ريال يتم توزيعها على ال�سركاء على النحو التاىل 

 االجمالى قيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

11250012500 حازم بن عادل بن موسى الزهرانى

11250012500 عادل موسى على الزهرانى

25000-2االجمالى

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س

رابعا : تعديل املادة الثالثة اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة وا�سافة ن�ساطات اىل الن�ساطات ال�سابقة وهى 

كالتى :

اأعمال الطرق واجل�سور والنفاق وال�سكك احلديدية ودرء اأخطار ال�سيول واأعمال املياه وال�سرف   -1

ال�سحى واأعمال �سبكة ت�سريف ال�سيول واعمال خزانات املياه وت�سغيل و�سيانة حمطات توليد الطاقة 

واأنظمة مكافحةاحلريق والعمال امليكانيكية واللكرتونية وت�سغيل و�سيانة �سبكات الت�سالت ال�سليكة 

ال�سدود  واعمال  ال�سناعية  والعمال  واملخربية  الطبية  واملعدات  الىل  احلا�سب  و�سبكات  والل�سليكة 

والأملونيوم  احلدادة  واعمال  املواقع  وتنظيم  احلدائق  وت�سجري  النفايات  من  والتخل�س  البار  وحفر 

واحلفريات والعمال الكهربائية واأعمال ال�سباكة والليا�سة ومتديدات الأنابيب و�سيانتها ونظافة املدن 

والتخل�س من النفايات .

والأدوات  املنزىل  والأثاث  اللكرتونية  الجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  وت�سدير  2-ا�سترياد 

ال�سناعية واملعدات الثقيلة واأجهزة الرتتيبات والطفايات وال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة واملعدات 

والبل�ستيكية  واخل�سبية  واملعدنية  واحلديدية  الفولذية  واملنتجات  غيارها  وقطع  واخلفيفة  الثقيلة 

والأدوات ال�سحية واأدوات النارة والكابلت واملولدات الكهربائية والألياف الب�سرية ولوحات التحكم 

واملا�سية  وامل�سخات  وال�سلمة  المن  وانظمة  املراقبة  وكامريات  الىل  احلا�سب  واجهزة  الكهربائية 

واحليوانات الليفة والطيور واملواد الغذائية وامل�سروبات الغازية 

3- خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري 

4- خدمات العا�سة املطهية والغري مطهية

5- �سراء الأرا�سى لقامة املبانى عليها وا�ستثمار هذه املبانى بالبيع اأو اليجار ل�سالح ال�سركة وادارة 

والرا�سى  العقارات  وا�ستغلل  وبيع  و�سراء  ال�سركة  ل�سالح  ومتلك  و�سراء  العقار  وتطوير  و�سيانة 

ل�سالح ال�سركة .

خام�سا : تعديل البند احلادى ع�سر الفقرة )اأ( اخلا�س بادارة ال�سركة لي�سبح �سياغتها كالتى :

اأ – يدير ال�سركة ال�سيد / حازم بن عادل بن مو�سى القر�سى الزهرانى يتمتع بجيمع ال�سلطات وال�سلحيات 

اللزمة للدارة مبا يف ذلك تعيني املوظفيني وانهاء خدماتهم وفتح احل�سابات امل�سرفية وتوقيع عقود 

القرو�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وفتح العتماد وفتح فروع لل�سركة داخل وخارج اململكة واقفال تلك 

الفروع وتفوي�س كل اأوبع�س �سلحياته للغري كما ميثل ال�سركة يف علقتخا مع الغري وامام الق�ساء وله 

احلق يف توكيل الغري واملدافعة عن ال�سركة

الن�سو�س  ال�سركة ويلتزمون بجميع  تاأ�سي�س  اطلعوا على عقد  قد  بانهم  ال�سركاء اجلدد  يقر   : �ساد�سا 

الواردة يف العقد .

�سابعا : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التى مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل 

ثامنا : �سور هذا القرار من )6( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى 

من�ش�أتى  حم�ية  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  بتعديل  ال�شرك�ء  قرار 

حمدودة( م�شئولية  )ذات 

عادل  حازم   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

مو�سى الزهرانى يف امتام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع.

الطرف الول                                                                                           الطرف الثاين

االسم: حازم بن عادل بن موسى الزهرانى                                                  ال�سم:ماجد مطلق فنت الزائدى
                                        التوقيع                                                                                                          التوقيع 

الطرف املتنازل له

عادل موسى على الزهرانى
التوقيع

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35512518     

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر ف1435/4/20هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

املدر�شي  للنقل  املقبلي  قوافل  �شركة  ت�أ�شي�س  عقد  ملخ�س 

) حمدودة  م�شئولية  )ذات 
بعون اهلل تعاىل مت التفاق ، يف يوم 1435/05/18هـ ، املوافق 2014/03/19م بني كل من :

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية   ، احلارثي  علي  العزيز  عبد  /ريحانةبنت  ال�سيدة  1ـ 

)1059175727( ، ومهنتها ربة منزل، وتاريخ امليلد 1392/2/15هـ وتقيم يف مدينة الريا�س .  

)طرف اأول( 

رقم  �سجل مدين  �سعودي اجلن�سية مبوجب   ، الزهراين  املقبلي  اأحمد  بن  بن يحيى  ال�سيد / �سالح  2ـ 

)1047085939( ، ومهنته مت�سبب، وتاريخ امليلد 1391/7/1هـ ويقيم يف مدينة الريا�س .  

)طرف ثاين(    

اأوًل : ا�سم ال�سركة : �سركة قوافل املقبلي للنقل املدر�سي املحدودة » ذات م�سئولية حمدودة » . 

ثانياً : اأغرا�س ال�سركة : الزراعة وال�سيد ، املناجم والبرتول وفروعها ، ال�سناعات التحويلية وفروعها 

النقل والتخزين   ، الت�سييد والبناء   ، الكهرباء والغاز واملاء وفروعه   ، ال�سناعية  الرتاخي�س  ح�سب 

 ، و�سخ�سية  وجماعية  اجتماعية  خدمات   ، الأخرى  واخلدمات  والأعمال  املال  خدمات   ، والتربيد 

التجارة ، تقنية املعلومات ، الأمن وال�سلمة . ثالثاً : املركز الرئي�سي لل�سركة : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل اململكة متى 

اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة جميع ال�سركاء . 

رابعاً : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )80( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

اإىل  مق�سمة   « ريال  األف  مائة   « ريال   )100.000( بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد   : املال  راأ�س   : خام�ساً 

ريال » مت توزيعها على  » ع�سرة   )10( قيمة كل ح�سة   ، القيمة  مت�ساوية  )10.000( ح�سة عينية 

ال�سركاء كالآتي : ـ 

 ال�سمم
 عدد احل�س�س

العينية

 قيمة احل�سة

 الواحدة بالريال

ال�سعودي

 الإجمايل
 الن�سبة

املئوية

98%981.00098.000 �سالح بن يحيى بن اأحمد املقبلي الزهراين1

2%21.0002.000 ريحانة بنت عبد العزيز علي احلارثي2

100%1.000100.000الإجمايلالإجمايل

�ساد�ساً : اإدارة ال�سركة : يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سريك / �سالح بن يحيى بن اأحمد املقبلي الزهراين ، 

وله كافة ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة . 

�سابعاً : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة 

اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سراكة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء 

الذين ميثلون ثلث اأرباع راأ�س املال على الأقل . ثامناً : ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من 

تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ، وتنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة 

مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 

تا�سعاً : الأرباح واخل�سائر : 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 الحتياطي متى 

بلغ ن�سف راأ�س املال . عا�سرًا :  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 . حادي ع�سر : الن�سخ : حرر هذا العقد من �ست ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة للعمل 

مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة . واهلل املوفق ،،،،،

الطرف الول                                                                                 الطرف الثاين

ال�سم                                                                                                      ال�سم 

التوقيع                                                                                                    التوقيع

:لقد   التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد  بوزارة  بالعمل  املكلف  العدل  العدل /كاتب  وزارة 

�سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ 

ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر ف1435/6/6هـ  35725037     من املجلد   عدد 

و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

التجارية النخلة  دار  تاأ�شي�س �شركة  عقد  ملخ�س   

حمدودة( م�شئوليه  ذات   (
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
حسين محمد براك 

طرفالرياض55متقاعد0033211651443/4/10سعوديالدوسري

ناصر حسين محمد 
طرفالرياض24طالب0030152751436/5/11سعوديالدوسري

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة دار النخلة التجارية

 ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض
الزراعة والصيد

المناجم والبترول وفروعها
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه
التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه
التجارة

تقنية المعلومات
االمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   30   �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   50000  ريال �سعودي   خم�سون األف  ريال

مق�سم اإىل   100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    500  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

50075037500حسين محمد براك الدوسري
50025012500ناصر حسين محمد الدوسري

100050000ــــــــ             االجمالى     
يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله. واأودع راأ�س املال النقدي 

لدى احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

حسين محمد 
براك الدوسري

واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات   

كافة  وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب 

الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني 

والبيع  والأرا�سي  للعقار  وقبوله  والإفراغ  والبيع  ال�سراء  حق  وله  واملحامني 

وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة فى 

ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم 

وفك  والرهن  القب�س  حق  وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم 

م�سلحتها  وفى  ال�سركة  اأغرا�س  �سمن  املنقولة  وغري  املنقولة  للموجودات  الرهن 

رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها 

و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية 

وتقدمي  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية  التنمية  �سناديق  عقود  توقيع  حق  وله 

الق�ساء وفى  واإمام  الغري  ال�سركة فى عالقاتها مع  انه ميثل  كما  للعمالء  العرو�س 

اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة  اإمام العمالء  جميع الأمور �سواء 

مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العامل 

هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات يف البنوك با�سم 

ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب 

البنكية وفق  الت�سهيالت والئتمان وال�سمانات  والإيداع وفتح العتمادات  وطلب 

ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع 

العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س 

وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق 

وال�سفارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  وخارج  داخل  ذكر  ما  وجميع  الغري  توكيل 

املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله  باخلارج  ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات 

واملدافعة نيابة عن ال�سركة واأنابه الغري يف ال�سالحيات. ومتثيل ال�سركة والتوقيع 

وغريها  والبنوك  الر�سمية  اجلهات  وجميع  العدل  كاتب  امام  عنها  ونيابة  با�سمها 

والتقرير يف كافة �سئون ال�سركة ودخول ال�سركة ك�سريك يف ال�سركات وتوقيع عقود 

تاأ�سي�سها وقرارات ال�سركاء �سواء بزيادة او تخفي�س راأ�س املال او تعديل الغرا�س 

او خروج احد ال�سركاء او تعديل اأي بند من عقد التاأ�سي�س او ت�سفية ال�سركة او �سطب 

ال�سجالت التجارية او افتتاح فروع لل�سركة او تعيني مدراءها وعزلهم والتوقيع على 

جميع التفاقيات والعقود واملناق�سات والعطاءات والقرارات واملحا�سر وال�سجالت 

من  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  القرار  و�سالحيات  وغريها  امل�سرفية 

جميع البنوك و�سناديق التنمية وفتح احل�سابات واقفالها وال�سحب واليداع وفتح 

البنوك باململكة كما له احلق يف �سراء كافة  الت�سهيالت من كافة  العتمادات وطلب 

والليات  واملمتلكات  والزراعية  وال�سكنية  التجارية  والرا�سي  العقارات  وبيع 

ل�سالح ال�سركة والتوقيع على عقود �سراء وبيع ال�سهم واحل�س�س اخلا�سة بال�سركة 

وافراغها والقبول وغريها كما �سالحية التاأجري وال�ستئجار ودفع وقب�س اليجار 

لدي  لل�سركة  امل�ستحقة  واحلقوق  الموال  بجميع  واملطالبة  ونقلة  وفكة  والرهن 

الغري وحت�سيلها وا�ستالم ال�سيكات واملبالغ النقدية والتوقيع بال�ستالم والتوقيع 

ال�سمانات  وتقدمي  عنها  والتنازل  حت�سيلها  وحق  التجارية  والوراق  املخال�سات 

من  تقام  دعاوي  اأي  يف  ال�سكة  ومتثيل  والدفع  والقب�س  وطلبها  وقبولها  والكفالت 

درجاتها  مبختلف  الق�سائية  والهيئات  احلكومية  اجلهات  لدي  �سدها  او  ال�سركة 

وم�سمياتها وله جميع ال�سالحيات يف ذلك وتوقيع كل ما يلزم با�سم ال�سركة ونيابة 

 عنها كما له حق توكيل من يراه منا�سبا مبنحة جزء او كل من �سالحياته و�سلطاته

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

 لل�سركاء.تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

 املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم التوقيع

حسين محمد براك الدوسري
ناصر حسين محمد الدوسري

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35519687  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/4/23هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

لزيادة  ال�سركة  تندمج معها  او  ت�ساهم  التي  ال�سركات  لل�سركة يف  التعديل  ومالحق 

او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق 

اأمل�ساهمه فيها ال�سركة  ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق 

فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء فى ال�سركات وقرارات التعديل لى بند او مادة 

من عقود التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة لل�سركات 

وغري  العادية  العمومية  واجلمعيات  الجتماعات  وح�سور  التنفيذية  واللجان 

العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق املطالبة 

ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة 

او رف�سه وقبول التحكيم او رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها 

واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم

حسين محمد 
براك الدوسري
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ADEL 2

واملقاوالت   للتجارة  الدولية  بنايات  �شركة  تاأ�شي�س   عقد  ملخ�س     

حمدودة( م�شئوليه  ذات   (

1018867448 ومهنته  ال�سيد / فهد عبد اهلل عبد العزيز اخلنيني �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم  ـ 

مت�سبب ـ وتاريخ امليالد 1401/02/15هـ ويقيم يف مدينة الريا�س. )طرف اأول( 2ـ ال�سيد / مازن نوير 

1063290793  ومهنته مت�سبب وتاريخ  امبرييك ال�سويهري الهذيل �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 

النجيدي  حمود  �سالح   / ال�سيد  3ـ  ثاين(  )طرف   . الريا�س  مدينة  يف  ويقيم  1396/04/15هـ  امليالد 

1399/07/01هـ  امليالد  وتاريخ  ـ  مت�سبب  ومهنته   1028166922 رقم  مدين  �سجل  اجلن�سية  �سعودي 

النجيدي  �سالح  حمود  �سالح   / ال�سيد  الأول  الطرف  اإن  بحيث  متهيد  ثالث(  )طرف   . بالريا�س  ومقيم 

 1010402898 رقم  جتاري  �سجل  للمقاولت  الدولية  بنايات  با�سم  مقيدة  فردية  موؤ�س�سة  فرع  ميتلك 

لها  املذكورة مبا  املوؤ�س�سة  بتحويل فرع  ال�سركاء  الريا�س ويرغب  1435/3/27هـ �سادرة من  بتاريخ 

من حقوق وما عليها من التزامات وت�سنيف وعمالة وتراخي�س وكوادره املالية والفنية اإىل �سركة ذات 

م�سئولية حمدودة مب�ساركة الأطراف مع الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري عند حتويله اإىل �سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة وقد مت تقييم �سايف اأ�سول املوؤ�س�سة مببلغ 100000 ريال �سعودي وعليه اتفق 

املذكورون اأعاله وهم بكامل الأهلية املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقـاً لنظام 

ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هجرية وتعديالته اأوًل : ا�سم 

ال�سركة : �سركة بنايات الدولية للتجارة واملقاولت ذات م�سئولية حمدودة يكون املركز الرئي�سي لل�سركة 

يف مدينة الريا�س ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة 

تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )100000( ريال مائة األف ريال مق�سم 

اإىل )100( ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1000( ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي : 

النسبةاإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاالسم
60%60100060000 فهد عبد هللا عبد العزيز الخنيني

20%20100020000 مازن نوير امبيريك السويهري الهذلي
20%20100020000 صالح حمود صالح النجيدي

100%1001000100000اإلجمالي
ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينها ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، ويقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني 

م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية واملبينة كالتايل : 

القيمة باللايربيان نوع األصلالرقم
100000 أجهزة حاسب آلي وفاكسات وأثاث مكتبي وإيجارات1

100000 لاير اإلجمالي
يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد / فهد عبد اهلل عبد العزيز اخلنيني وله يف �سبيل ذلك كافة ال�سالحيات الالزمة 

لت�سيري اأعمالها وفقاً لل�سلطات املمنوحة للمدير وله احلق يف متثيل ال�سركة جتاه الغري تبداأ ال�سنة املالية 

2014/12/31م  املوافق  1436/3/9هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل 

ال�سافية لتكوين  10% من الأرباح  اأثني ع�سر �سهرًا جتنب ن�سبة قدرها  وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك 

ال�سركاء  على  يوزع  الباقي  ال�سركات  نظام  من   )176( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي 

ح�سب ح�س�سهم يف راأ�س املال توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركة اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س .

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35559354  

نبينا  ..حرر يف1435/5/1هـ و�سلى اهلل على  الت�سديق   لعام1435  هـ. وعليه جرى  ـــــــ  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم

االهلية  الفتح  مدار�س  تاأ�شي�س �شركة  عق  ملخ�س 

حمدودة( م�شئولية  )ذات 
اول: ا�سماء ال�سركاء

رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ح�سني  ابا  الرحمن  عبد  بن  الرحمن  عبد  ال�سيد/ 

)1020636401( وتاريخ امليالد 71369/1هـ  ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف اأول( 

رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العزيز  العبد  على  بن  حممد  بن  املح�سن  عبد  ال�سيد/  

)1045101035( وتاريخ امليالد 1366/7/1هـ  ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف ثاين(

رقم  املدين   ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  اللطيف  عبد  ال  حممد  بن  را�سد  بن  خالد  ال�سيد/    

)1025682434( وتاريخ امليالد 1387/10/5هـ  ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف ثالث(

ثانيا: 

ا�سم ال�سركة: �سركة مدار�س الفتح الهلية ذات م�سئولية حمدودة ثالثا: اغرا�س ال�سركة الزراعة وال�سيد 

املناجم والبرتول وفروعها ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية الكهرباء والغاز 

الخري  واخلدمات  والعمال  املال  خدمات  والتربيد  والتخزين  النقل  والبناء  الت�سييد  وفروعه  واملاء 

خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية التجارة تقنية املعلومات المن وال�سالمة رابعا: املركز الرئي�سي: 

بال�سجل  قيدها  تاريخ  تبداأ من  �سنة  ال�سركة ملدة )99(  تاأ�س�ست  ال�سركة:  الريا�س خام�سا: مدة  مدينة 

 100 اإىل  بـ )50000( خم�سون الف ريال مق�سم  التجاري �ساد�سا: راأ�س املال :حدد راأ�س املال ال�سركة  

ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة 500 ريال  مت توزيعها على ال�سركاء كالتي: 

االجمالىقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

4550022500عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابا حسين

5050025000عبد المحسن بن محمد بن على العبد العزيز

55002500خالد بن راشد بن محمد ال عبد اللطيف

10050000االجمالي

كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

واودعت احل�س�س النقدية لدي احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س

ذلك جميع  وله يف  ابا ح�سني  الرحمن  عبد  بن  الرحمن  عبد  ال�سيد  ال�سركة  يدير  ال�سركة  :اإدارة  �سابعا   

يتعلق  ما  كل  فى  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر  ال�سركاء  قرارات  ثامنا  ال�سركة   لإدارة  الالزمة  ال�سالحيات 

باأمور ال�سركة بالإجماع تا�سعا: ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل 

2014/12/31م  وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني  1436/3/9هـ املوافق  التجاري وتنتهي يف 

ع�سر �سهرا  عا�سرا الأرباح واخل�سائر جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي 

النظامي الن�سو�س علية يف املادة)176(من نظام ال�سركات الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل 

منهم فى راأ�س املال 

ال�سركة بخطابات  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  فيا بني  الإخطارات  : توجه جميع  الإخطارات  حادي ع�سر: 

م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س.  

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35693341  

نبينا  ..حرر يف1435/5/3هـ و�سلى اهلل على  الت�سديق   لعام1435  هـ. وعليه جرى  ـــــــ  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم

واملقاوالت  للتجارة  املكعبة  االبعاد  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�شئولية  )ذات 
ال�سجل  ال�سيد عبدالعزيز �سليمان نا�سر املا�سي �سعودي اجلن�سية مبوجب   -1 ال�سركاء  اأ�سماء  اأوًل: 

املدين رقم )1015767096( وتاريخ امليالد 1399هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س 

2- ال�سيد نايف حمفوظ بنيه امل�سيطي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1013887177(

وتاريخ امليالد 1401هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س 

ثانياً: ا�سم ال�سركة البعاد املكعبة للتجارة واملقاولت ذات م�سئولية حمدودة. ثالثا: اأغرا�س ال�سركة: 

الرتاخي�س  ح�سب  وفروعها  التحويلية  وفروعهما-ال�سناعات  والبرتول  املناجم  وال�سيد  الزراعة 

األ�سناعية الكهرباء والغاز واملاء وفروعه-الت�سييد والبناء-خدمات املال والإعمال واخلدمات الخرى 

–خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية-التجارة-تقنية املعلومات-المن وال�سالمة-. رابعاً :املركز 
قيدها  تاريخ  تبداأ من  �سنة   90 ملدة   ال�سركة  تاأ�س�ست  ال�سركة  مدة  الريا�س خام�ساً:  مدينة   الرئي�سي 

ريال  األف  خم�سون  ريال   )50،000( بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  ُحدد  املال  راأ�س  �ساد�ساً:  التجاري.  بال�سجل 

ُمق�ّسم اإىل )5000( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة )10( ريال، مت توزيعها على ال�سريكني 

كالآتي:

الإجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�سا�سم ال�سريك

02501025000عبدالعزيز �سليمان املا�سي

25001025000نايف حمفوظ بنيه امل�سيطي

500050000الإجمايل

باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم، ومت الوفاء بقيمتها كاملة، واأودعت احل�س�س                 ويقر ال�سركاء 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك، مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س. 

�سابعاً :

ال�سالحيات  جميع  ذلك  يف  وله  املا�سي  نا�سر  �سليمان  عبدالعزيز  ال�سيد  ال�سركة  يدير  ال�سركة:  اإدارة 

الالزمة لإدارة ال�سركة

 ثامناً :

ال�سنة  تا�سعاً:  بالإجماع.  ال�سركة  باأمور  يتعلق  ما  كل  يف  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر  ال�سركاء:  قرارات 

املالية: تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري، وتنتهي يف 1436/3/9هـ 

املوافق 2014/12/31،  وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا عا�سرًا: الأرباح واخل�سائر 

جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

)176( من نظام ال�سركات. الباقي ُيوّزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال. حادي ع�سر 

الإخطارات: توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة، بخطابات م�سّجلة على 

عناوينهم املبّينة يف �سجل احل�س�س. 

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35680206  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/26هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 6 ذوالقعدة  1436 هـ     21  أغسطس 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4580              اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م62130

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

حمدودة   م�سئوليـة  ذات  )ان�سوراب(  والتغليف  العزل  منتجات  �سركة   « التـاأ�سي�س  عقـد  بنود  بع�س  بتعديـل  ال�سـركاء  قـرار 

2014/2/20م املوافق  1435/4/20هـ   بتاريخ 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم :-

�تاريخ   )1010239792  ( رقم   التجاري   بال�سجل  املقيدة   - القاب�سة  التوازن  بيت  1-�سركة 

1428/10/25هـ  �املثبت عقــد تاأ�سـي�سها لـدى كـاتب عدل الريا�س بال�سحيفة رقم )79( عدد )1170( 

من املجلد )190( �تاريخ 1428/06/25هـ , �كان اآخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب العدل بالريا�س 

بال�سحيفة رقم ) 78( عدد ) 1729( من املجلد )125( لعام 1429هـ                          طرف اأ�ل .

2-�سركة را�سد ��سركاه  للتنمية املحد�دة )ريكو( - املقيدة بال�سجل التجاري  رقم  ) 1010071101( 

�تاريخ 07/01/ 1409هـ , �املثبت عقــد تاأ�سـي�سها لـدى كـاتب عدل الريا�س بال�سحيفة رقم )41.40( 

العدل  كاتب  لدى  مثبت  �سركاء  قرار  اآخر  �كان  1409/05/23هـ  �تاريخ   )1( املجلد  من   )43( عدد 

بالريا�س بال�سحيفة رقم ) 156( عدد ) 1789( من املجلد )224( لعام 1429هـ  طرف ثاين

تاأ�سي�س “ �سركة منتجات العزل �التغليف املحد�دة )ان�سوراب( – �سركة ذات م�سئولية حمد�دة » 

املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010063093( �تاريخ 1406/10/29هـ , �سادر من مدينة الريا�س 

, �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب عدل بالريا�س بال�سحيفة رقم )11- 12( بعدد )445( من 

لدى  �املثبت  املعدل  العقد  تعديله مبوجب  مت  �الذي   , 1406/09/04هـ  �تاريخ   )5/4( رقم  اجللد 

لدى  مثبت  �سركاء  قرار  اآخر  �كان   , 1410/03/19هـ  �تاريخ   )340( بالعدد  بالريا�س  العدل  كاتب 

كاتب العدل بالريا�س بالعدد )35379564( �تاريخ 1435/03/22هـ ,  �حيث رغب ال�سركاء تعديل 

املادة )ثالثاً( باإ�سافة اأن�سطة اإىل اأغرا�س ال�سركة, �كذلك تعديل املادة )حادي ع�سر( اخلا�سة باإدارة 

باأخر  ال�سركة حيث �رد خطاأ بكتابة راأ�س املال  ال�سركة , �تعديل املادة )�ساد�ساً( اخلا�سة براأ�سمال 

ال�سركاء بت�سحيحه لي�سبح )7.000.000( �سبعة  بالعدد )35379564( �رغب  قرار �سركاء املثبت 

مليون ريال بدًل من )22.000.000( اأثنان �ع�سر�ن مليون , لذا فقد اتفق جميع ال�سركاء الذين ميلكون 

)7000( ح�سة متثل )100%( من راأ�س مال ال�سركة على تعديل عقد التاأ�سي�س �ذلك ��فقا ملا يلي :-

اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار .

 ثانياً : تعدل املادة ) ثالثاً ( من عقد التاأ�سي�س باإ�سافة الأن�سطة التالية اإىل اأغرا�س ال�سركة على النحو 

التايل :-

1-اإنتاج مواد العزل �ال�سفائح �الرقائق املطاطية �البل�ستيكية �م�ستقاتها .

�ساحات  �ت�سغيل  املدن  �خارج  داخل  للب�سائع  �اجلوي  �البحري  الربي  �النقل  ال�سحن  2-خدمات 

احلا�يات �التحميل �التنزيل داخل املدن �خارجها �املواين �نقل الب�سائع �املهمات 

3-جتارة اجلملة �التجزئة يف مواد العزل �ال�سفائح �الرقائق املطاطية �البل�ستيكية �م�ستقاتها .

�البل�ستيكية  املطاطية  �الرقائق  �ال�سفائح  العزل  مواد  باإنتاج  اخلا�سة  الأ�لية  املواد  4-ا�سترياد 

املطاطية  �الرقائق  �ال�سفائح  العزل  مواد  باإنتاج  اخلا�سة  الغيار  �قطع  �املكائن  �م�ستقاتها 

�البل�ستيكية �م�ستقاتها .

5-ت�سدير منتجات ال�سركة .

6-خدمات التخزين .

7-مقا�لت عامة للمباين )هدم �اإن�ساء �ترميم �اإ�سلح ��سيانة ( 

8-مقا�لت الإن�ساءات العامة : طرق �ج�سور �اأنفاق �مطارات �اأعمال ترابية �اأعمال املياه .

�ال�سناعية  �امليكانيكية  �اللكرت�نية  الكهربائية  �الأعمال  ال�سحي  �ال�سرف  �املياه  املباين  اأعمال 

الآبار  الكهربائية �امليكانيكية �ال�سناعية �ال�سد�د �حفر  �البحرية ��سيانتها �ت�سغيلها  �املن�ساآت 

��سيانتها �اأعمال �سبكات �حمطات حتلية �تقنية املياه �ال�سرف ال�سحي �ال�سخ �الري ��سيانتها 

�ت�سغيلها �اأعمال �سلمة الطرق �اأعمال عزل احلرارة �احلريق �اأعمال التكييف �التربيد .

التغذية  �مراكز  �التاأهيلية  الطبية  �املراكز  امل�ست�سفيات  �نظافة  �اإدارة ��سيانة  �ت�سغيل  9-اإقامة 

الفندقية �ال�سقق  ال�سكنية �التجارية �احلكومية �الفنادق �الأجنحة  الطبية �ال�سحية �املجمعات 

املفر��سة �املنتجعات ال�سياحية �الأماكن الرتفيهية �امللعب الريا�سية �املعاهد ال�سحية �املدار�س 

الطبية  �امل�ستو�سفات  التعليمية  املراحل  جلميع  �الد�لية  �العاملية  �الأهلية  اخلا�سة  �املعاهد 

الأ�سعة  الطبية احلكومية �اخلا�سة �العيادات �مراكز  الأد�ية �املرافق  �ال�سيدليات �م�ستودعات 

�العيون �الب�سريات �الأ�سنان �املختربات الطبية .

�تزا�ل ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س .

ثالثاً : تعدل املادة ) �ساد�ساً ( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل :

)7.000( ح�سة  اإىل  ريال مق�سم  مليون  �سبعة  بـ)7.000.000(  ال�سركة  راأ�سمال  : حــدد  املال  راأ�س    

مت�سا�ية القيمة , قيمة كل ح�سة )1000( ريال  مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل :-

 عددأسم الشريكم
الحصص

 قيمة
النسبةاإلجماليالحصة

95%6.65010006.650.000شركة بيت التوازن القابضة1

 شركة راشد وشركاه  للتنمية المحدودة2
5%3501000350.000)ريكو(

100%7.000.000----7.000اإلجمـــــــــالي

�يقر ال�سركاء اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �انه �سبق الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س .

رابعاً : تعدل املادة )حادي ع�سر( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل 

ال�سركة : جمل�س مديرين مكون من 3 مدراء يعينهم ال�سركاء منهم اأ� من الغري مبوجب عقد  – يدير 
م�ستقل �ملجل�س املديرين كافة ال�سلطات �ال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة �متثيلها اأمام الغري �له 

من ال�سلحيات على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي :- متثيل ال�سركة يف علقاتها مع الغري �سواء اأفراد 

اأ�سخا�س اإعتبارية خا�سة اأ� عامة اأ� جهات ر�سمية �غري ر�سمية داخل �خارج اململكة �اأداء كل  اأ� 

نيابة  �التوقيع  ال�سركة  ل�سالح  �املادية  القانونية  الت�سرفات  كافة  �اإجراء  �التنظيم   الإدارة  اأعمال 

عن ال�سركة على كافة املرا�سلت �املعاملت التجارية �الأ�راق التجارية �املعاملت املالية �الإدارية 

�العقود �التفاقات �ال�سكوك ال�سرعية �التوقيع عن ال�سركة على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك 

التعديلت  ذلك  يف  مبا  اندماجها  اأ�  �ت�سفيتها  العقود  تلك  تعديل  يف  ال�سركاء  �قرارات  ال�سركة  فيها 

اخلا�سة بزيادة اأ� تخفي�س راأ�س املال اأ� التنازل عن احل�س�س اأ� قبولها اأ� �سراءها اأ� بيعها , �حق 

متثيل ال�سركة اأ� تعيني من ميثل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لتلك ال�سركات �اللجان التنفيذية �ح�سور 

الجتماعات �اجلمعيات العمومية العادية �غري العادية �جمعيات التاأ�سي�س �التوقيع على املحا�سر 

املناق�سات  ال�سركات �الدخول يف  تلك  ال�سركاء يف  بقرارات  املتعلقة  الوثائق  �القرارات �ا�ستلم كافة 

�تقدمي العطاءات �املمار�سة �املناق�سة �قبول الرت�سية �رف�سها �اإبرام العقود �التوقيع على ما يلزم 

املوظفني  �تعيني  �املوظفني   العمال  �ا�ستقدام   , ال�سركة  لعمل  املنظمة  الأنظمة  �اإ�سدار  ذلك  ب�ساأن 

�مكافاآتهم  �تعوي�ساتهم  �مرتباتهم  اخت�سا�ساتهم  �حتديد  �عزلهم  �املحامني  �املحكمني  �اخلرباء 

�العقارات  الأرا�سي  ب�سراء  ال�سركة  عن  نيابة  �القيام  الإيجار  �عقود  �ال�سراء  البيع  عقود  �اإبرام 

�غريها من ممتلكات الأ�سول �الأموال املنقولة �غري املنقولة اللزمة لتحقيق اأغرا�س ال�سركة �بيع تلك 

املنقولت اأ� العقارات اململوكة لل�سركة �رهن �فك الرهن ��سراء �بيع �اإفراغ �قبول الإفراغ للعقارات 

�الأرا�سي �الأ�سهم اململوكة لل�سركة �احل�س�س يف ال�سركات الأخرى �التوقيع على عقودها �ت�سليم 

�ا�ستلم اأثمانها ��سكوكها �فتح احل�سابات �اإقفالها با�سم ال�سركة لدى البنوك �الإيداع فيها �ال�سحب 

 , امل�سرفية  الت�سهيلت  على  �احل�سول  ال�سمان  خطابات  �ا�ست�سدار  لديها  العتمادات  �فتح  منها 

�التوقيع على عقود القر��س �ال�سمانات من �سناديق التنمية ال�سعودية  �امل�سارف التجارية �جهات 

التمويل الأخرى �فق ال�سوابط ال�سرعية , �القب�س �الرهن �فكه للموجودات املنقولة �غري املنقولة 

�سمن اأغرا�س ال�سركة �با�سمها �مل�سلحتها �ميثل جمل�س املديرين ال�سركة يف علقاتها مع الغري �اأمام 

املحاكم باأنواعها �ديوان املظامل �الهيئات �اللجان الق�سائية �كتاب العدل �هيئات التحكيم �اللجان 

توكيل  حق  �له  العمل  �مكاتب  املالية  الأ�راق  �جلان  �العمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة 

اأ� رف�سه  الغري يف بع�س ما ذكر , �احلق يف املطالبة �املرافعة �املدافعة عن ال�سركة �قبول ال�سلح 

�قبول التحكيم اأ� رف�سه �اإجراء الت�سويات باأنواعها �الإقرار �الإنكار ��سماع الدعا�ى �الرد �اإعطاء 

يكون  اأن  على  �سلحياته  بع�س  يف  غريه  تفوي�س  املديرين  ملجل�س  �يجوز   -, �التنازل  املخال�سات 

التفوي�س حمدد من ناحية ال�سلحيات املفو�س فيها �مدة التفوي�س , �كذلك توكيل الغري بكل اأ� بع�س 

�سلحياته

ب  - يجوز ملجل�س املديرين : اأن يعني مديرًا تنفيذياً لل�سركة بعقد م�ستقل حتدد �سلحياته �مده تعيينه 

�مكافاآته �يجوز ملجل�س املديرين عزله د�ن الإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر مقبول 

اأ� يف �قت غري لئق . 

ت- عزل جمل�س املديرين :-  يجوز لل�سركاء عزل جمل�س املديرين املعينني يف عقد ال�سركة د�ن الإخلل 

بحقهم يف التعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر مقبول اأ� يف �قت غري لئق .

د- دعوة جمل�س املديرين : 

 يجتمع جمل�س املديرين بناءًا على دعوة رئي�سه كلما اقت�سى الأمر ذلك �يجوز اأن يعقد املجل�س اجتماعاً 

طارئاً اإذا طلب اإليه )2( اأثنان من جمل�س املديرين اأ� مراقب ح�سابات ال�سركة �توجه الدعوة للجتماع 

اإىل جمل�س املديرين خطياً قبل موعد اجلل�سة بـ)10( ع�سرة اأيام على الأقل كما ميكن لأي مدير اأن ينيب 

عنه خطياً مدير اأخر حل�سور اأية جل�سة �الت�سويت نيابة عنه يف التوقيع .

هـ - اجتماع املجل�س �ن�ساب الجتماع �الن�ساب اللزم ل�سد�ر القرارات :-

 يكون الجتماع �سحيحاً بح�سور )2( اثنان من جمل�س املديرين على الأقل �يف حالة عدم توفر الن�ساب 

احلا�سرين  باأغلبية  املديرين  جمل�س  قرارات  �ت�سدر  ثاين  الجتماع  على  الدعوة  يتم  مقرره  جل�سة  يف 

ا� من ميثلهم �يف حالة ت�سا�ي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س , كما يجوز يف جميع 

جمعية  اإىل  املجل�س  رئي�س  يوجهه  اإ�سعار  طريق  عن  اجتماع  بد�ن  املجل�س  قرارات  اإ�سدار  الأحوال 

املديرين مت�سمناً القرتاع ��سيغة القرار املطلوب لإ�سداره �يعترب القرار نافذًا اإذا تلقى رئي�س املجل�س 

موافقة مكتوبة على القرار من جميع املديرين .

�- مكان انعقاد الجتماع :

   تنعقد جميع اجتماعات جمل�س املديرين باملركز الرئي�سي لل�سركة اإل اإذا اتفق جميع املدراء على غري 

ذلك .

ز- تد�ين حما�سر الجتماع :-

  ت�سجيل قرارات جمل�س املديرين يف �سجل خا�س �يوقع عليه رئي�س املجل�س �كل املدراء احلا�سرين .

خام�ساً : تبقى باقي مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري .

�ساد�ساً : حرر هذا القرار من )5( ن�سخ اأ�ستلم كل طرف ن�سخه من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال  الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء  املحامي / حمد عو�س 

العنزي - يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع

�اهلل املوفق ,,,,,

التوقيعإسم الشريكم

                                شركة بيت التوازن القابضة1

        شركة راشد وشركاه  للتنمية المحدودة )ريكو(2

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35579835  

نبينا  ..حرر يف1435/5/5هـ ��سلى اهلل على  الت�سديق   لعام1435  هـ. �عليه جرى  ـــــــ  املجلد   من 

حممد اآله ��سحبه ��سلم



93 UM AL-QURAالجمعة 6 ذوالقعدة  1436 هـ     21  أغسطس 2015 معقود الشركات

63131ال�سنة 93   العدد 4580              UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

ADEL 2

للمقاوالت البيان  دار  �سركة  يف  ال�سركاء  قرار 

حمدودة(  م�سئولية  )ذات 

2011/09/17م املوافق  1432/10/19هـ  بتاريخ  
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم: 

 1039097744 رقم  مدين  �سجل  الد��سرى   ف�سام  ال  مدعج  خليفة  �سعود   / ال�سيد   .1

1379هـ                                                                                                                               ميلده  �تاريخ  اأعمال  رجل  �مهنته  الدمام  من  �سادر  1424/04/15هـ  �تاريخ 

) طرف اأ�ل(

2. ال�سيد / تركي عاي�س ثواب اجلعيد �سجل مدين رقم 1007628215 �تاريخ 1420/01/11هـ �سادر 

من الريا�س �مهنته مت�سبب �تاريخ ميلده 1404/12/21هـ                                          )طرف ثاين(

تاأ�سي�س �سركة مطاعم كرم بري�ت - �سركة ذات م�سئولية حمد�دة- �سجل جتارى رقم 1010306052 

�ال�سناعة  التجارة  بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  لدى  عقدها  �املثبت  1432/04/28هـ  �تاريخ 

بال�سحيفة رقم )25( من املجلد )344( عدد )3542( بتاريخ 1432/10/23هـ  �كان اآخر تعديل للعقد 

393 بتاريخ  71 جملد  3834 �سحيفه  بقرار ال�سركاء املثبت لدى �زارة التجارة بالريا�س حتت رقم 

1433/10/17هـ .

)14700( ح�سة  التنازل عن  الد��سرى يف  ف�سام  ال  �سعود خليفة مدعج  الأ�ل  ال�سريك  �حيث رغب 

�قيمتها )147000( ريال �سعودي ل�سالح �سركة قدرة الوطنية القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمد�دة 

( �سجل جتاري رقم )1010362522(

- �رغب ال�سريك الثانى تركى عاي�س ثواب اجلعيد يف التنازل عن )14700( ح�سة �قيمتها )147000( 

ريال �سعودي ل�سالح �سركة قدرة الوطنية القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمد�دة ( �سجل جتاري رقم 

 )1010362522(

�قد ا�ستلم جمع الإطراف حقوقهم كاملة �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية 

فيما بينهم �يقر ال�سريك اجلديد باإطلعه على عقد التاأ�سي�س �اللتزام به .

لذي فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س �فقا ما يلي :

اأ�ل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاآ من هذا القرار.

ثانيا : تعديل مقدمة العقد لي�سبح ال�سركاء بال�سركة هم.

1. �سركة قدرة الوطنية القاب�سة - �سركة ذات م�سئوليه حمد�دة- �سجل جتارى رقم 1010362522 

�تاريخ 1434/03/17هـ �املثبت عقدها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة بال�سحيفة 

رقم )61( من املجلد )410( عدد )561( بتاريخ 1434/02/12هـ .                 )طرف ا�ل(

 1039097744 رقم  مدين  �سجل  الد��سرى  ف�سام  ال  مدعج  خليفة  �سعود   / ال�سيد   .2

1379هـ                                                                                                                              ميلده  �تاريخ  اأعمال  رجل  �مهنته  الدمام  من  �سادر  1424/04/15هـ  �تاريخ 

) طرف ثانى(

1420/01/11هـ  1007628215 �تاريخ  3. ال�سيد / تركي عاي�س ثواب اجلعيد     �سجل مدين رقم 

�سادر من الريا�س �مهنته مت�سبب �تاريخ ميلده 1404/12/21هـ         )طرف ثالث(

 ثالثا : تعديل املادة ال�سابعة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة .

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ ) 300.000ريال( فقط ثلثمائة األف ريال مق�سم اإىل )30000( ح�سة عينية 

مت�سا�ية القيمة, قيمة كل ح�سة ) 10ريال ( �مت توزيعها على ال�سركاء  كالتايل:

ا�سم ال�سريكم
 قيمة احل�سة

ريال �سعودي

 عدد احل�س�س

العينية
الن�سبة%

اإجمايل القيمة

ريال �سعودي

98294000%1029.400 �سركة قدره الوطنية1

13000%10300�سعود خليفة مدعج ال ف�سام الد��سري2

13000%10300تركي عاي�س ثواب اجلعيد3

300.000 ريال100%1030.000الإجمالـي

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �انه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س 

رابعا : تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري.

�الن�سخ  مبوجبها  للعمل  القرار  من  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )5( من  القرار  هذا  �سور   : خام�سا 

الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سادة / مكتب 

اخلرا�سي لل�ست�سارات الإدارية يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .

�اهلل املوفق ,,,

التوقيعاسم الشريكم

شركة قدرة الوطنية القابضة1

سعود خليفة مدعج ال فصام الدوسرى2

تركي عايض ثواب الجعيد3

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35635423  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/17هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

التاأ�سي�س عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�سركاء  قرار 

1434/07/16هـ املحدودةبتاريخ  بريوت  كرم  مطاعم  �سركة 

2013/05/26م املوافق 
لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم:- 

�تاريخ   1010121816 رقم  جتاري  �سجل    - مقفلة(  )م�ساهمة  القاب�سة  البيان  جمموعة  �سركة 

3868 من اجللد  94 عدد  1414/9/10هـ, �مثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة عدل الريا�س بال�سحيفة 

340 لعام 1432هـ �تاريخ 1432/11/21هـ                 )طرف اأ�ل(     

�تاريخ   1010219992 برقم  جتاري  �سجل   - مقفلة(  )م�ساهمة  �ال�ستثمار   للتنمية  �سامخ  �سركة 

1427/05/08هـ , �مثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل الريا�س بال�سحيفة رقم )58( عدد )3706( 

من املجلد )343( �تاريخ 1432/11/11هـ .    )طرف ثاين(

تاأ�سي�سها  عقد  �مثبت  التجاري   بال�سجل  تقيد  �مل  املحد�دة  للمقا�لت  البيان  دار  �سركة  تاأ�سـي�س 

1432هـ �تاريخ  لدى كاتـب عدل الريـا�س ب�سحيفة رقم )46( عدد )2276( من املجلد )323( لعام 

ال�سركة  املال  راأ�س  يف  ح�س�سه  جميع  عن  التنازل  يف  الأ�ل  الطرف  رغب  �حيث  1432/06/25هـ 

البالغة )9500( ح�سة بد�ن مقابل , �ذلك بعدد 3.900 ح�سة لل�سيد / حممد عبيد عبدالرحمن احلماد 

 / لل�سيد  2.550ح�سة  / عبدالرحمن عبيد عبدالرحمن احلماد �بعدد  لل�سيد  2.550 ح�سة  , �بعدد 

نا�سر عبيد عبدالرحمن احلماد �بعدد )500( ح�سة لل�سيد / �سلطان عبيد عبدالرحمن احلماد ك�سركاء 

جدد يف ال�سركة , كما رغب الطرف الثاين يف التنازل عن جميع ح�س�سه يف راأ�س مال ال�سركة البالغة 500 

ح�سة بد�ن مقابل لل�سيد / �سلطان عبيد عبدالرحمن احلماد , �حيث اأنه قد �افق الأطراف املتنازل 

لهم على هذا التنازل �األت اإليهم ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق �ما عليها من 

التزامات �قد ا�ستوفى جميع الطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على هذا القرار 

ال�سركاء  قرر  قد  لذا   , ذلك  على  ال�سركاء  جميع  �افق  �قد  بينهم  فيما  �نهائية  تامة  خمال�سة  مبثابة 

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

اأ�ًل: يعترب التمهيد ال�سابق اأعله جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.

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

ال�سيد / حممد بن عبيد عبدالرحمن احلماد – �سعودي اجلن�سية - �سجـل مدين رقم )1003760301( 

 ) )1380هـ  ميلده  �تاريخ  اأعمال(  )رجل  �مهنته   , الريا�س  من   �سادر  1398/05/18هـ   �تاريخ 

�يقيم مبدينة الريا�س             طـرف اأ�ل 

د.م/عبد الرحمن بن عبيد عبدالرحمن احلماد– �سعودي اجلن�سية – �سجـل مدين رقم )1001260825( 

1402/11/03هـ �سادر من  الريا�س , �مهنته )مهند�س اأهلي ( �تاريخ ميلده )1385هـ (  �تاريخ 

�يقيم مبدينة الريا�س           طرف ثاين

ال�سيد / نا�سر بن عبيد عبدالرحمن احلماد – �سعودي اجلن�سية – �سجـل مدين رقم )1000176840( 

 ) )1387هـ  ميلده  �تاريخ  اأعمال(  )رجل  �مهنته   , الريا�س  من   �سادر  1405/04/08هـ   �تاريخ 

�يقيم مبدينة الريا�س             طرف ثالث .

ال�سيد / �سلطان بن عبيد عبدالرحمن احلماد – �سعودي اجلن�سية – �سجـل مدين رقم )1047356207( 

 ) ( �تاريخ ميلده )1398هـ  اأعمال  , �مهنته )رجل  الريا�س  1414/08/25هـ  �سادر من   �تاريخ 

�يقيم مبدينة الريا�س            طرف رابع .

ثالثاً: تعديل املادة �سابعاً من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س املال لت�سبح على النحو التايل :-

راأ�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ 100.000 )مائة األف( ريال مق�سم اإىل 10.000 )ع�سرة اآلف( 

ح�سة نقدية مت�سا�ية القيمة قيمة كل ح�سة 10 )ع�سرة( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالأتي :

 عدداسم المساهم
النسبة )%(اإلجمالي / لايرقيمة الحصةالحصص

39%1039.000 3.900محمد بن عبيد عبدالرحمن الحماد

25.5%25501025.500عبد الرحمن بن عبيد عبدالرحمن الحماد

25.5%1025.500 2550ناصر بن عبيد عبدالرحمن الحماد

10%1010.000 1000سلطان بن عبيد عبدالرحمن الحماد

100% 10.00010100.000اإلجمالي

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء براأ�س املال عند التاأ�سي�س .

: يقر ال�سركاء اجلدد باأطلعهم على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزموا بجميع الن�سو�س الواردة  رابعاً 

فيه .

خام�ساً: تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري.

�ساد�ساً : �سدر هذا القرار من �سبع ن�سخ اأ�سلية ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها �الن�سخ 

الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / اأحمد 

عبدالرحيم الأحمدي , يف اإمتام الإجراءات النظامية اللزمة �املتابعة لدى اجلهات املخت�سة �التوقيع 

نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن �اهلل املوفق ,,,

)املتنازل(�سركة جمموعة البيان القاب�سة )املتنازل( �سركة �سامخ للتنمية �ال�ستثمار                 

الطرف الأ�ل  :حممد بن عبيد عبدالرحمن احلماد

الطرف الثاين : عبد الرحمن بن عبيد عبدالرحمن احلماد

الطرف الثالث : نا�سر بن عبيد عبدالرحمن احلماد

الطرف الرابع : �سلطان بن عبيد عبدالرحمن احلماد

:لقد   �بعد  �ال�سناعة   احلمد هلل �حده  التجارة  بوزارة  بالعمل  املكلف  العدل  /كاتب  العدل  �زارة 

�سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  93عدد3867  

من املجلد  340 لعام1432  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1432/11/21هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

ت�أ�سي�س



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 6 ذوالقعدة  1436 هـ     21  أغسطس 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4580              64135 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

ADEL 2

 لقد �سبق للأطراف الآتي اأ�سمائهم : 

1/ ال�سيد : حممد يحي يزيد الفيفي ـ �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1014277428  

طرف اأول 

2/ ال�سيد : �سلطان حممد ح�سن العمري ـ �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1010248753 

طرف ثاين   

3/ ال�سيد : حممد عبد اهلل الأحمري ـ �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1018601607  

طرف ثالث 

رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  حمدودة  م�سوؤوليات  ذات  �سركة  القاب�سة  حمرك  �سركة  تاأ�سي�س 

)1010341376( وتاريخ 9ـ5ـ1433( مبدينة الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب العدل 

املكلف بالريا�س بال�سحيفة رقم )95( والعدد )2761( من املجلد )374( بتاريخ )6ـ7ـ1433( وكان 

اآخر قرار �سركاء بتاريخ )29ـ12ـ1433( واملثبت لدى ف�سيلة كاتب العدل املكلف بالريا�س بال�سحيفة 

رقم )23( والعدد )4625( من املجلد )406( . وحيث رغب الطرف الأول ال�سيد حممد يحيى الفيفي 

اإجمالية )16500( ريال  ال�سركة والبالغ عددها )33( ح�سة بقيمة  التنازل عن كامل ح�س�سه يف  يف 

لل�سيد : عبد الرحمن علي يو�سف العمر مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات واآلت اإليه ملكية هذه 

احل�س�س وحيث رغب الطرف الثاين ال�سيد : �سلطان حممد ح�سن العمري يف التنازل عن كامل ح�س�سه 

يف ال�سركة والبالغ عددها )33( ح�سه بقيمة اإجمالية )16500( ريال لل�سيد : عبد الرحمن علي يو�سف 

التنازل عن كامل ح�س�سه يف  الأ�سمري يف  اهلل  ال�سيد : حممد عبد  الثالث  الطرف  العمر وحيث رغب 

ال�سركة والبالغ عددها )34( ح�سة بقيمة اإجمالية )17000( ريال لل�سيد : عبد الرحمن علي يو�سف 

العمر مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات واآلت اإليه ملكية هذه احل�س�س . 

وحيث تنازل ال�سيد : عبد الرحمن علي يو�سف العمر عن جزء من ح�س�سه يف ال�سركة والبالغ عددها 

)10( ح�س�س بقيمة اإجمالية )5000( ريال لل�سيد : حممد عبد العزيز علي العمر مبا لها حقوق وما 

عليها من التزامات واآلت اإليه ملكية هذه احل�س�س . 

وقد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم من قبل بع�سهم البع�س ويعد توقيعهم مبثابة خمال�سة تامة 

ونهائية فيما بينهم وحيث

 رغب ال�سركاء الذين ميتلكون 100% من راأ�س املال تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة وتعديل املادة 

ال�ساد�سة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لذا فقد قرروا بالإجماع تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقـاً ملا يلي 

 :

اأوًل : يعترب هذا التمهيد ال�سابق جزاًء ل يتجزاأ من القرار . 

ثانياً 

: تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س حيث ي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركة هم : 

ال�سيد / عبد الرحمن علي يو�سف العمر �سجل مدين رقم 1056514480 وتاريخ ميلده 1404هـ ومهنة 

)مت�سبب( واملقيم مبدينة الريا�س طرف اأول وال�سيد / حممد عبد العزيز بن علي العمر �سجل مدين رقم 

1104173370 وتاريخ ميلده 1415هـ ومهنة )طالب( واملقيم مبدينة طرف ثاين . 

ثالثاً :

 تعديل املادة ال�ساد�سة من العقد التاأ�سي�س لل�سركة واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو 

التايل : 

حدد راأ�س مال ال�سركة )50.000( ريال �سعودي مق�سمة اإىل )100( ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة كل 

ح�سة )500 ريال( خم�سمائة ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل : 

 عدد أسماء الشركاءم
الحصص

 قيمة
 النسبة اإلجماليالحصة

المئوية

 عبد الرحمن علي يوسف1
90%45000 لاير500 لاير90 العمر

 محمد عبد العزيز علي2
10%5000 لاير500 لاير10 العمر

100%50.000 لاير100اإلجمــــــــــــــالي

اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم واأنه مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة فيما �سبق عند  ويقر ال�سركاء 

التاأ�سي�س . 

رابعاً :

 تعديل املادة العا�سرة من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح كالتايل يدير ال�سركة ال�سيد 

: عبد الرحمن علي العمر وله من ال�سلحيات كافة ال�سلطات وال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة كما 

هو مو�سح يف عقد التاأ�سي�س . 

خام�ساً :

 يقر ال�سركاء اجلدد باطلعهما على عقد التاأ�سي�س ويلتزمان مبا جاء فيه . 

�ساد�ساً 

: تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل �سابعاً 

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

للجهات املختلفة ل�ستكمال الإجراءات النظامية . 

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ــــ عدد35439826   ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة ـ 

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/4/5هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

حمدودة( م�سئولية  )ذات  القاب�سة  التقنية  حمرك  �سركة  يف  ال�سركاء  قرار 

�سركاء بخروج  2013/11/27م  املوافق  1435/1/24هـ  بتاريخ   

لقد �سبق للأطراف الآتية : 

1 ـ ال�سيد / �سعود نقاء �سعيدان ال�سيباين ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1038019483

2ـ  ال�سيد / �سعيدان نقاء �سعيدان ال�سيباين ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019970993

مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة   ، الواعد  ال�ستثمار  �سركة  تاأ�سي�س 

الريا�س حتت رقم 1010210347 وتاريخ 11/05/1426هـ 

وتاريخ   1185 بالعدد  الفريان  حممد  بن  حميد  بن  اهلل  عبد  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واأثبت 

18/05/1430هـ وكان اآخر قرار حيث لدى كاتب عدل الوزارة بالعدد 2954 ال�سحيفة 90 من املجلد 

292 لعام 1431هـ وحيث

البالغة  ال�سركة  التنازل عن ح�س�سه يف راأ�سمال  ال�سيباين  الثاين �سعيدان نقاء �سعيدان   رغب الطرف 

)2500( ح�سة وقيمتها ال�سمية

الطرف  ال�سركة وقد وافق  ال�سيباين ك�سريك جديد يف  نقاء  �سعود  نقاء  الطرف  اإىل  ريال   )250.000( 

املتنازل له على هذا التنازل واآلت اإليه ملكية 

جميع احل�س�س املتنازل 

قبل بع�سهم  الأطراف حقوقهم  ا�ستوفى جميع  ، وقد  التزامات  لها من حقوق وما عليها من  عنها مبا 

قرر  فقد  عليه  بينهم  فيما  ونهائية  تامة  خمال�سة  مبثابة  القرار  هذا  على  توقيعهم  ويعترب  البع�س 

ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س ووفقـاً ملا يلي : 

اأوًل : 

يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

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

1 ـ ال

 1038019483 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، ال�سيباين  �سعيدان  نقاء  �سعود   / �سيد 

وتاريخ 01/08/1413هـ �سادرة من ثادق ومهنته مت�سبب ويقيم مبدينة الريا�س .   

طرف اأول 

 1130436528 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، ال�سيباين  نقاء  �سعود  نقاء   / ال�سيد  ـ   2

وتاريخ 06/05/1426هـ �سادرة من الريا�س ومهنة طالب ، وتاريخ ميلده 06/05/1426هـ ، قا�سر 

وميثله وليه ال�سرعي والده ويقيم مبدينة الريا�س . 

ثالثاً : تعديل املادة ) ثانياً ( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد 

التعديل على النحو التايل : 

تقدمي الدعم اللوج�ستي واإدارة املن�ساآت وجتهيز املكاتب وخدمات ال�ست�سارات الإدارية العليا وت�سمل 

اإدارة   ، الإنتاج  اإدارة   ، الب�سرية  املوارد  اإدارة   ، الت�سويق  اإدارة   ، املالية  الإدارة   ، العامة  الإدارة 

العلقات العامة . 

رابعاً :

 تعديل املادة ) ال�سابعة ( من العقد الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة براأ�سمال ال�سركة ولت�سبح على النحو 

الآتي : 

 5000 اإىل  مق�سم  �سعودي(  ريال  األف  �سعودي )خم�سمائة  ريال   500.000 بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

ح�سة مت�ساوية القيمة كل ح�سة )100( ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل : 

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

2500100250000 السيد / سعود نقاء سعيدان الشيباني1

2500100250000 السيد / نقاء سعود نقاء الشيباني2

5000500000 اإلجــمـــــالي

عقد  عند  كامًل  ال�سركة  براأ�سمال  الوفاء  مت  واأنه  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  اأنه  ال�سركاء  ويقر 

التاأ�سي�س . 

خام�ساً : 

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

�ساد�ساً :

الأخرى  والن�سخ  للعمل مبوجبها  القرار  من  ن�سخة  كل طرف  ا�ستلم  ن�سخ   )6( من  القرار  هذا   �سدر 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وعليه جرى التوقيع . 

الطرف الول                                                                                            الطرف الثاين

ال�سيد / �سعود نقاء �سعيدان ال�سيباين                               ال�سيد / �سعيدان نقاء �سعيدان ال�سيباين 

 التوقيع                                                                                                          التوقيع

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35687143  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/29هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

الإ�ستثمار  �سركة  تاأ�سي�س  عقد  بنود  بع�س  بتعديل  ال�سركاء  قرار 

بتاريخ  �سريك  ودخول  �سريك  املحدودةبخروج  الواعد 

2014/2/25م املوافق  1435/4/25هـ 
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

لقد �سبق للأطراف التالية ا�سمائهم:

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الزير  العزيز  عبد  حمد  بن  ابراهيم  ال�سيد/  1ــ 

مواليد  من  مت�سبب  ومهنته  الريا�س  احوال  من  �سادرة   1494/11/9 وتاريخ   1044415964

 الطائف عام 1376هـ ومقيم مبدينة الريا�س وعنوانه �س.ب )295107( الريا�س 11351 طرف اأول

2- ال�سيد/ عبد اهلل بن حمد عبد العزيز الزير  �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1031324369 

وتاريخ 1407/11/1 �سادرة من احوال الريا�س ومهنته طالب من مواليد عام 1390هـ ومقيم مبدينة 

الريا�س وعنوانه �س.ب )295107( الريا�س 11351 طرف ثاين

التجاري  بال�سجل  واملقيدة  حمدودة  م�سئولية  ذات  للت�سالت  الويل  ال�سحراء  �سركة  تاأ�سي�س 

كاتب  لدي  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  1430/6/20هـ  وتاريخ   )1010269574( برقم  الريا�س  مبدينة 

علية  الت�سديق  وجري  1430هـ  لعام   9 بعدد   253 جلد   )1273/9( رقم  ال�سحيفة  يف  الريا�س  عدل 

1430/6/3هـ وحيث رغب الطرف الثاين ال�سيد/ عبد اهلل بن حمد عبد العزيز يف التنازل عن  بتاريخ 

225.000 ريال لكل من ال�سيد  22.500 ح�سة بقيمة اجمالية  كامل ح�سته يف ال�سركة والبالغ عددها 

والت  التزامات  من  عليها  وما  لها من حقوق  17.500 ح�سة مبا  بواقع  العزيز  عبد  بن حمد  ابراهيم 

الية ملكية هذه احل�س�س ولــ ال�سيد بدر بن ابراهيم بن حمد عبد العزيز بواقع 5.000ح�سة مبا لها 

من حقوق وما عليها من التزامات والت الية ملكية هذه احل�س�سوقد ا�ستويف جميع الطراف حقوقهم 

قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية بينهم وحيث رغب 

100% من راأ�سمال ال�سركة تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وتعديل املادة �سابعا  ال�سركاء الذين ميلكون 

يلي: ملا  وفقا  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  تعديل  بالإجماع  ال�سركاء  قرر  فقد  لذا  ال�سركة  مال  براأٍ   اخلا�سة 

اول: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار

ثانيا: تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة حيث ي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركة هم:

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الزير  العزيز  عبد  حمد  بن  ابراهيم  ال�سيد/  1ــ 

مواليد  من  مت�سبب  ومهنته  الريا�س  احوال  من  �سادرة   1494/11/9 وتاريخ   1044415964

 الطائف عام 1376هـ ومقيم مبدينة الريا�س وعنوانه �س.ب )295107( الريا�س 11351 طرف اأول

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الزير  العزيز  عبد  حمد  بن  ابراهيم  بن  بدر  ال�سيد   -2

1031324369 وتاريخ 1421/3/19هـ �سادر من احوال الدمام ومهنته طالب من مواليد م البحرين 

عام 200/6/21ميلدي  ومقيم مبدينة الريا�س وعنوانه �س.ب )295107( الريا�س 11351 

طرف ثاين.

ثالثا: تعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الن�سطة 

التالية:1ــ املقاولت العامة للمباين ال�سكنية والتجارية وال�سحية والرتفيهية و�سيانتها ومقاولت 

 العمال الكهربائية وامليكانيكية 

 2- اعمال ق�س وت�سكيل احلديد والملونيوم للمباين واملن�ساآت ال�سكنية والتجارية وال�سناعية.

 3- خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري.

4- اقامة وادارة وت�سغيل البوفيهات ومطاعم الوجبات ال�سريعة واملطاعم النوعية والعا�سة املطهية 

والغري مطهية واقامة احلفلت اخلارجية الر�سمية واحلكومية والتجارية يف املواد الغذائية واخذ 

وكالت ان�سطة غذائية واعادة تقييم وهيكلة املطاعم وعمل برامج تطويرية وتدريبية متخ�س�سة يف 

املجال واقامة املعامل املركزية ل نتاج امل�سنعات الغذائية للأ�سواق الداخلة واخلارجية وامل�ساركة 

يف املعار�س لرتويج ال�سم التجاري لنا وللغري .5- وتزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على 

الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س.رابعا: تعديل املادة واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لي�سبح 

�سياغتها بعد التعديل على النحو التايل:راأٍ�س املال حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ 500.000 خم�سمائة 

الف ريال مق�سم اىل 50.000 ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة 10 ريال مت توزيعها على 

ال�سريكني على النحو التايل:

الن�سبة املئويةالجمايلعدد احل�س�سقيمة احل�سةا�سم ال�سريك

90%45.00010450.000ابراهيم بن حمد عبد العزيز الزير

10%5.0001050.000بدر بن ابراهيم بن حمد عبد العزيز الزير

100%50.000500000الجمايل

خام�سا: يقر ال�سركاء اجلدد بانهم اطلعوا على عقد التاأ�سي�س ويلتزمون مبا جاء فيه.

تعديل. دون  علية  هي  كما  القرار  هذا  ي�سملها  مل  التي  التاأ�سي�س  عقد  مواد  باقي  تبقى   �ساد�سا: 

�سابعا: حرر هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الخري 

لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة لإنهاء الجراءات النظامية.

                                                                     توقيع ال�سركاءاملتنازلني

ال�سم:عبد اهلل بن حمد عبد العزيز الزير

التوقيع:

                                                             توقيع ال�سركاءاملتنازلني لهم

ال�سم: ابراهيم بن حمد عبد العزيز الزير               ال�سم: بدر بن ابراهيم بن حمد عبد العزيز الزير

التوقيع:                                                                                             التوقيع:

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35667352  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/24هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

ذات  لالت�صاالت  االويل  ال�صحراء  يف �صركة  ال�صركاء  قرار 

)1( واحد  حمدودةرقم  م�سئولية 

2014/3/16م املوافق  1435/5/15هـ  بتاريخ 

والتقنية الطاقة  خلدمات  املتقدمة  ال�سركاء بال�سركة  قرار 

بتاريخ  �سريك  وخروج  بدخول  املحدودة(  امل�سئولية  )ذات    

2014م 20 فرباير  املوافق  1435هـ  20 من ربيع االخر 
لقد �سبق للأطراف التية ا�سمائهم:

1ــ ال�سيد/ حممد �سالح �سديق ج�ستنية �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1000581932 

وتاريخ 1418/1/11هـ �سادر من الريا�س ومهنته تاجر ويقيم مبدينة الريا�س وتاريخ ميلده 

 1390/12/12هـ    )طرف اأول(

2- ال�سيد/ ح�سان حممد عبد احلق نق�سبندي �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1026531085 

وتاريخ 1408/9/11هـ �سادر من املدينة املنورة ومهنته مهند�س  كهربائي ويقيم مبدينة الريا�س 

وتاريخ ميلده 1392/10/18هـ    )طرف ثاين(

بال�سجل  املقيدة  حمدودة(  م�سئولية  )ذات  والتقنية  الطاقة  خلدمات  املتقدمة  �سركة  بتاأ�سي�س 

كاتب  لدي  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  1425/2/28هـ  وتاريخ   1010196885 رقم  التجاري 

1424/5/15هـ وتاريخ   1251 بالعدد   123 املجلد  من   23/22 رقم  بال�سحيفة  الريا�س    عدل 

73/72 عدد  14224/9/15هـ واملثبت لدي كاتب العدل الريا�س بال�سحيفة  وقرار ال�سركاء بتاريخ 

1318 من  40 عدد  1424/9/15هـ وقرار ال�سركاء بال�سحيفة رقم  131 بتاريخ  210 من املجلد رقم 

املجلد 279 لعام 1431هـ بتاريخ 1431/4/28هـ وقرار ال�سركاء بال�سحيفة رقم 76 عدد 1809 من 

املجلد 370 بتاريخ 1433/5/5هـ

وحيث رغب ال�سريك الثاين: ال�سيد/ ح�سان حممد عبد احلق نق�سبندي بالتنازل عن كامل ح�سته 

البالغة 250 ح�سة باإجمايل مبلغ وقدرة 250.000 ريال �سعودي اىل ال�سيد/ زيد حممود خالد 

الرميحي

وقد قبل الطرف املتنازل له هذا التنازل والت الية ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من 

حقوق وما عليها من التزامات وقد ا�ستويف جميع الطراف حقوقهم فقبل بع�سهم البع�س حيث يعترب 

توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم وقد رغب ال�سركاء اجلدد يف تعديل 

مقدمة العقد احلا�سة بال�سركاء واملادة 6 اخلا�سة براأ�س املال علية فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل 

 عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا يلي:

 اول: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار

ثانيا:

  تعدل مقدمة العقد ال�سا�سي لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة

1ــ ال�سيد/ حممد �سالح �سديق ج�ستنية �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1000581932 

وتاريخ 1418/1/11هـ �سادر من الريا�س ومهنته تاجر ويقيم مبدينة الريا�س وتاريخ ميلده 

 1390/12/12هـ    )طرف اأول(

2- ال�سيد/ زيد حممود خالد الرميحي �سعودي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1020136782 وتاريخ 

1415/3/10هـ  ال�سادر من الريا�س ومهنته موظف اأهلي واملقيم مبدينة الريا�س وتاريخ ميلده 

1390/7/3هـ    )طرف ثاين(

ثالثا: 

تعدل املادة ال�ساد�سة 6 من عقد التاأ�سي�س واخلا�سة براأ�س املال لت�سبح كالتي : حدد راأ�س مال ال�سركة 

بخم�سمائة الف ريال 500.000 ريال مق�سمة اىل خم�سمائة ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة الف 

1000 ريال �سعودي موزعة على ال�سركاء كالتي:

الن�سبةالجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�سال�سركاء

50%2501000250.000ال�سيد/ حممد �سالح �سديق ج�ستنية

50%2501000250.000ال�سيد/ زيد حممود خالد الرميحي

100%500500.000الجمايل

التاأ�سي�س عند  املال  براأٍ  الوفاء  مت  انه  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  انه  ال�سركاء  ويقر    

رابعا:

بنودة بكافة  ويلتزم  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  على  اطلع  قد  بانه  اجلديد  ال�سريك  يقر    

. علية  هي  كما  القرار  هذا  ي�سملها  مل  التي  التاأ�سي�س  عقد  مواد  تبقى   �ساد�سا: 

ن�سو�سه بجميع  ويلتزمان  التاأ�سي�س  عقد  على  اطلعا  بانهما  اجلديدان  ال�سريكان  يقر   �ساد�سا: 

�سابعا: حرر هذا القرار من 5 ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الخري 

لتقدميها اىل اجلهات املخت�سة لإنهاء ل�ستكمال الجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ على 

ذييبان ال�سمري يف امتام الجراءات 

وعلية مت التوقيع.

                                                                   ال�سريك ال�سابق

                                           ال�سيد/ ح�سان حممد عبد احلق نق�سبندي

                                                                     ال�سركاء اجلدد

ال�سريك الول                                                                                           ال�سريك الثاين 

حممد �سالح �سديق ج�ستنية                                                     زيد حممود خالد الرميحي

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35609814  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/11هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

لقد �سبق للطرفان الآتي ا�سميهما : 

وتاريخ   1039786239 رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  احلاج  يو�سف  بن  ربيع  حممد  بن  يو�سف  1ـ 

1403/12/25هـ وتاريخ ميالد 1383/11/12هـ ويقيم يف مدينة جدة . )طرف اأول( 

2ـ �سليمان بن علي بن عبد اهلل العمري )�سعودي اجلن�سية( مبوجب ال�سجل املدين رقم )1027775277( 

)طرف ثاين(  وتاريخ ميالد 1390/01/01هـ ويقيم يف مدينة الريا�س .   

- تاأ�سي�س �سركة املركز ال�سعودي لالأدوية املحدودة . �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة . واملقيدة بال�سجل 

تاأ�سي�سها  1427/08/04هـ واملثبت عقد  1010222640 وتاريخ  الريا�س حتت رقم  التجاري ملدينة 

لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة يف الريا�س بال�سحيفة )2 و3( من املجلد )168( 

عدد )962( وتاريخ 1427/7/14هـ ، وقرار ال�سركاء بالتعديل الأخري مثبت يف عدد )1384( من املجلد 

372 تاريخ 1433/4/4هـ )وتدعى فيما يلي “ال�سركة”( . 

وحيث باع الطرف الأول املذكور اأعاله وهو ال�سيد / يو�سف حممد ربيع يو�سف احلاج كامل   -

ح�س�سه يف ال�سركة والبالغ عددها )125( ح�سة وت�ساوي قيمتها ال�سمية الإجمالية )125.000 ريال( 

مائة وخم�س وع�سرون األف ريال وتعادل ن�سبتها )25%( من راأ�سمال ال�سركة اإىل �سريك جديد هو �سركة 

جدة  ملدينة  التجاري  ال�سجل  يف  وامل�سجلة  املحدودة  للتجارة  و�سركاه  باناجه  اللطيف  عبد  يو�سف 

لدى  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت   ، 1428/03/08هـ  تاريخ   4030167952 الرقم  حتت 

الغرفة التجارية ال�سناعية مبحافظة جدة ب�سجل عقود ال�سركات حتت الرقم 190 �سحيفة 120 جملد 

11/�س/ع وتاريخ 1424/7/17هـ وقرار ال�سركاء بالتعديل الأخري املثبت حتت الرقم 79 �سحيفة 87 

جملد 9/�س/2 وتاريخ 1427/7/5هـ . 

كما باع الطرف الثاين املذكور اأعاله وهو ال�سيد / �سليمان بن علي عبد اهلل العمري كامل ح�س�سه   -

يف ال�سركة والبالغ عددها )375( ح�سة وت�ساوي قيمتها ال�سمية الإجمالية )375.000 ريال( ثالثمائة 

وخم�سة و�سبعون األف ريال �سعودي وتعادل ن�سبتها )75%( من راأ�سمال ال�سركة وذلك بواقع )125( 

ح�سة ت�ساوي قيمتها ال�سمية الإجمالية )125.000 ريال( مائة وخم�س وع�سرون األف ريال �سعودي 

وتعادل ن�سبتها )25%( من راأ�سمال ال�سركة باعها اإىل ال�سريك اجلديد املذكور اأعاله وهو �سركة يو�سف 

عبد الطيف باناجه و�سركاه للتجارة املحدودة وعدد )250( ح�سة ت�ساوي قيمتها ال�سمية الإجمالية 

)250.000 ريال( مائتان وخم�سون األف ريال �سعودي وتعادل ن�سبتها )50%( من راأ�سمال ال�سركة باعها 

اإىل �سريك جديد اآخر هو ال�سركة ال�سعودية للتوريدات عبد اللطيف باناجه و�سركاه القاب�سة وامل�سجلة 

عقد  واملثبت   ، 1376/06/26هـ  تاريخ   4030000714 الرقم  حتت  جدة  ملدينة  التجاري  ال�سجل  يف 

تاأ�سي�سها املعدل لدى كاتب العدل بالهيئة العامة لال�ستثمار بجدة بال�سحيفة رقم 30 عدد 26 من املجلد 

8/5/�س وتاريخ 1429/11/18هـ وقرار ال�سركاء بالتعديل الأخري ب�سجل عقود ال�سركات حتت الرقم 

179 �سحيفة 113 جملد 8/ع/2 وتاريخ 1434/2/30هـ . 

املباعة  احل�س�س  ملكية  اإليهما  وانتقلت  البيع  بهذا  اأعاله  املذكوران  امل�سرتيان  قبل  وحيث   -

اأعاله، مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وا�ستوفى جميع الأطراف  للن�سب املذكورة  ، وفقاً 

مبثابة   ، بالوكالة  اأو  بالأ�سالة   ، القرار  هذا  على  تواقيعهم  وتعترب   ، البع�س  بع�سهم  قبل  حقوقهم 

خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم . 

لذا ، فقد قرر الطرفان املذكوران اأعاله اللذان ميلكان )500( ح�سة متثل كامل راأ�سمال ال�سركة   -

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

اأوًل : يعترب التمهيد ال�سابق اأعاله ، جزاأ ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركة هم : 

�سركة يو�سف عبد اللطيف باناجه �سركاه للتجارة املحدودة وامل�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة جدة 

لدى  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت   ، 1428/03/08هـ  تاريخ   4030167952 الرقم  حتت 

الغرفة التجارية ال�سناعية مبحافظة جدة ب�سجل عقود ال�سركات حتت الرقم 190 �سحيفة 120 جملد 

11/�س/ع وتاريخ 1424/7/17هـ وقرار ال�سركاء بالتعديل الأخري املثبت حتت الرقم 79 �سحيفة 87 

“الطرف الأول” جملد 9/�س/2 وتاريخ 1427/7/5هـ .      

التجاري  ال�سجل  يف  وامل�سجلة  القاب�سة  و�سركاه  باناجه  اللطيف  عبد  للتوريدات  ال�سعودية  ال�سركة 

ملدينة جدة حتت الرقم 4030000714 تاريخ 1376/10/26هـ ، واملثبت عقد تاأ�سي�سها املعدل لدى 

كاتب العدل بالهيئة العامة لال�ستثمار بجدة بال�سحيفة رقم 30 عدد 26 من املجلد 8/5/�س وتاريخ 

�سحيفة   179 الرقم  حتت  ال�سركات  عقود  ب�سجل  الأخري  بالتعديل  ال�سركاء  وقرار  1429/11/18هـ 

113 جملد 8/ع/2 وتاريخ 1434/2/30هـ . 

ثالثاً : تعديل املادة �سابعاً من عقد تاأ�سي�س ال�سركة املتعلقة براأ�س املال لت�سبح �سياغتها على ال�سكل 

التايل : املادة )ال�سابعة( . راأ�س املال : 

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )500( خم�سمائة ح�سة 

مت�ساوية القيمة ، قيمة كل ح�سة )1.000( األف ريال �سعودي ، مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

عدد احل�س�سا�سم ال�سريك
قيمة احل�سة

 جمموع قيمة

احل�س�س
 الن�سبة

املئوية
ريال �سعودي

 �سركة يو�سف عبد اللطيف باناجه و�سركاه للتجارة

 املحدودة
2501.000250.000%50

باناجه اللطيف  عبد  للتوريدات  ال�سعودية   ال�سركة 

 و�سركاه القاب�سة
2501.000250.000%50

100%500500.000 املجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم كما هو مبني اأعاله . 

رابعاً : تعديل الفقرة )اأ( من املادة حادي ع�سر اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح �سياغتها على النحو 

التايل : يتوىل اإدارة ال�سركة مدير واحد يتم تعيينه من قبل ال�سريكني مبوجب قرار م�ستقل ي�سدر عنهما 

املحدودة  للأدوية  ال�سعودي  املركز  �سركة  ت�أ�سي�س  عقد  بتعديل  ال�سرك�ء  قرار 

2014/3/25م املوافق  1435/2/24هـ  بت�ريخ 
بهذا اخل�سو�س ويحدد ال�سريكان يف قرار تعيني املدير �سالحيات املدير واأتعابه . 

اأقر ال�سريكان اجلديدان باأنهما اطلعا على عقد تاأ�سي�س ال�سركة وتعديالته والتزما مبا ورد   : خام�ساً 

فيهما . 

�ساد�ساً : تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار ، كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري . 

�سابعاً : حرر هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى 

املحا�سني  �سوكت  حممد  ح�سان  املحامي  من  كل  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا  املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

وحازم عالء الدين ر�سا امليداين و�سعيد حامد �سعد الغامدي وعماد حممد علي ال�سيخي زهراين ويحيى 

القرار  هذا  لت�سجيل  الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  منفردين  اأو  جمتمعني  جربان  على  بخيت 

واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن وت�سديد الر�سوم وا�ستالم 

�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة والتوقيع بذلك . 

وعلى اهلل التكال وهو ويل التوفيق،،،  

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35680101  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/26هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

بنود  بع�س  بتعديل  لل�سي�رات  ال�سعودية  هل  �سركة  يف  ال�سرك�ء  قرار 

2014/2/26م املوافق  1435/4/26هـ  بت�ريخ  الت�أ�سي�س  عقد 

1-ال�سيد / �سعد عبد اهلل �سعد احلمايل �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1000734937( 

)طرف اأول(                                  2-ال�سيد  ومهنته 2- مت�سبب وتاريخ ميالده 1395هـ ويقيم مبدينة الريا�س .  

 )101479762( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  اخللف  الرحمن  عبد  مقبل  �سطام   /

)طرف ثاين(  ومهنته موظف اأهلي وتاريخ ميالده 1392هـ ويقيم مبدينة الريا�س .  

التجاري  بال�سجل  ، املقيدة  لل�سيارات  ال�سعودية  ال�سركاء يف �سركة هال  اأعاله هم  ـ الأطراف   : متهيد 

مبدينة الريا�س برقم )1010395637( وتاريخ 1435/01/22هـ ، واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب 

عدل الريا�س برقم )3599634( بتاريخ 1435/01/22هـ . وحيث يرغب الطرف الثاين ال�سيد / �سطام 

مقبل عبد الرحمن اخللف التنازل عن عدد )100( ح�سة )مائة( ح�سة متثل كامل ح�سته يف راأ�سمال 

ال�سركة لل�سيد / في�سل بن عبد املجيد بن حممد بن ملوح بقيمة )100.000( ريال )مائة األف ريال( 

ك�سريك جديد ، وقد ا�ستلم الطرف املتنازل قيمة احل�س�س املتنازل عنها وقبل الطرف املتنازل له هذه 

احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ويعترب توقيع جميع الأطراف على 

هذا القرار خمال�سة منهم بذلك ولرغبة ال�سركاء يف تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باأ�سماء 

ال�سركاء وتعديل مادة راأ�س املال بناءًا عليه قرر ال�سركاء ما يلي : ـ اأوًل : يعترب التمهيد اأعاله جزء 

ل يتجزاأ من هذا القرار . ثانياً : تعدل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء لي�سبح 

ال�سركاء يف ال�سركة كما يلي : 1-ال�سيد / �سعد عبد اهلل �سعد احلمايل �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل 

املدين رقم )1000734937( ومهنته مت�سبب وتاريخ ميالده 1395هـ ويقيم مبدينة الريا�س .   

)طرف اأول(. 2-ال�سيد / في�سل بن عبد املجيد بن حممد بن ملوح �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�س رقم 

)1043690963( ومهنته مت�سبب وتاريخ ميالده 1398هـ ويقيم مبدينة الريا�س . )طرف ثاين( 

ثالثاً : تعدل املادة ال�ساد�سة من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح بعد التعديل 

كما يلي : 

 حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )100.000( ريال )مائة األف ريال( مق�سم اإىل )100( ح�سة مت�ساوية 

القيمة قيمة كل ح�سة )1.000( ريال مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل : ـ 

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاالســـــــــــم

1001.000100.000 سعد عبد هللا سعد الحمالي
1001.000100.000 فيصل بن عبد المجيد بن محمد بن ملوح

100200.000 اإلجمالــــي
عند  ال�سركة  براأ�سمال  الوفاء  مت  واأن  �سبق  وقد  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  ب�سحة  ال�سركاء  ويقر 

من  عليه  طراأ  وما  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  على  اطلع  قد  باأنه  اجلديد  ال�سريك  يقر   : رابعاً   . التاأ�سي�س 

تعديالت ويلتزم مبا ورد فيهما من ن�سو�س . خام�ساً : تبقى باقي مواد العقد التي مل ي�سملها هذا القرار 

للعمل  ن�سخة  ا�ستلم كل طرف  ن�سخ  القرار من خم�س  هذا  : حرر  �ساد�ساً   . تعديل  عليه دون  كما هي 

مبوجبها والباقي لتقدميه للجهات املخت�سة وقد فو�س ال�سركاء امل�ست�سار القانوين / من�سور �سالح 

املطلق وال�سيد / ظايف عبد اهلل الدو�سري ، جمتمعني اأو منفردين يف القيام بجميع الإجراءات النظامية 

الالزمة لتعديل عقد ال�سركة بالإدارة العامة لل�سركات وال�سجل التجاري .

ال�سركاء                                                                                          التوقيع

سعد عبد هللا سعد الحمالي
فيصل بن عبد المجيد بن محمد بن ملوح

)الطرفالمتنازل ( سطام مقبل عبد الرحمن الخلف   
لدينا  العقد   :لقد  �سبط ملخ�س هذا  لال�ستثمار    العامة  بالهيئة  املكلف  العدل  العدل /كاتب  وزارة 

ـــــــ  املجلد   من   35647425 عدد  ـــــ  بال�سحيفة   ذلك  على  وتوقيعهم  املعنية   الطراف  بح�سور 

اآله  حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  يف1435/5/19هـ  ..حرر  الت�سديق   جرى  وعليه  هـ.  لعام1435  

و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

لقد �سبق للأطراف التيه اأ�سمائهم :

1-ال�سيد / اأحمد �سميح ال�سو�سي �سجل مدين رقم )1045293220(  طرف اأول .

2-ال�سيدة / اأمل على عبدالوهاب  �سجل مدين رقم )1106291659( طرف ثاين .

تاريخ  و   )1010307695( رقم  التجاري  بال�سجل  امل�سجلة   ، املحدودة  مدكو  �سركه  تاأ�سي�س 

التجاره  بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  لدي  التاأ�سي�س  عقد  واأثبتت   ، الريا�س  مبدينة  1432/05/22هـ 

19-05-1432هـ  بتاريخ   )1432( لعام   )320( جملد   )1797( بالعدد   )94( بال�سحيفه  ال�سناعه  و 

وحيث رغب ال�سيد / اأحمد �سميح ال�سو�سي بالتنازل عن جزء من ح�س�سه بعدد )4000( ح�سه وقيمتها 

الجماليه )20000( ريال اىل ال�سيد / فرا�س �سعد املا�سي ، �سجل مدين رقم )1055456865( الذى قبل 

هذا التنازل مبا لهذه احل�س�س من حقوق وما عليها من التزامات ووافق ال�سركاء على ذلك ك�سريك جديد 

، وقد ا�ستوفا جميع الطراف حقوقهم من قبل بع�س و يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سه 

تامه و نهائيه فيما بينهم . فقد رغب ال�سركاء تعديل مقدمة عقد تا�سي�س ال�سركه اخلا�سه بال�سركاء و 

املاده العا�سره اخلا�سه باإدارة ال�سركه واملاده الثالثة ع�سر اخلا�سه بقرارات ال�سركاء ، وعلية فقد قرر 

ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد تا�سي�س ال�سركه وفقا ملا يلي :

اول :

 يعترب التمهيد ال�سابق جزاء ل يتجزا من هذا القرار .

ثانيا :

 تعديل مقدمة العقد اخلا�سه بال�سركاء لي�سبح ال�سركاء احلاليني املالكني لل�سركه هم :

ال�سيد / احمد �سميح ال�سو�سي، �سعودي  اجلن�سيه و مهنته تاجر و �سجل مدين رقم )1045293220( و 

تاريخ امليلد 1390هـ مقيم مبدينة الريا�س )طرف اول ( .

ال�سيدة / اأمل على عبدالوهاب ، �سعودية اجلن�سيه مبوجب �سجل مدين رقم )1106291659( و مهنتها 

ربة بيت و تاريخ امليلد 1396هـ تقيم مبدينة الريا�س )طرف ثاين ( .

ال�سيد / فرا�س بن �سعد املا�سي ، �سعودي اجلن�سيه و مهنته مت�سبب و �سجل مدين رقم )1055456865(

وتاريخ امليلد 1407هـ مقيم مبدينة الريا�س ) طرف ثالث( .

ثالثا : تعديل املاده )ال�ساد�سه( من عقد التاأ�سي�س واخلا�سه براأ�سمال ال�سركه لت�سبح على النحو التاىل : 

حدد راأ�س مال ال�سركه بـ )50000( خم�سون الف ريال �سعودي مق�سمة اىل )10000( ح�سه مت�ساوية 

القيمه قيمة كل ح�سة )5( ريال مت توزيعا على ال�سركاء كالتي :

الن�سبةالجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�سا�سم  ال�سريك

50%5000525000ال�سيد /اأحمد �سميح ال�سو�سي

10%100055000ال�سيده / اأمل على عبدالوهاب

40%4000520000ال�سيد / فرا�س �سعد املا�سي

100%10000550000الإجمايل

ويقر ال�سركاء انه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم وانه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركه عند التاأ�سي�س . 

رابعا :

 تعديل املاده العا�سره الفقره )اأ( لت�سبح كالتايل :

بكامل  لدارتها  اللزمه  وال�سلحيات  ال�سلطات  كافة  وله  املا�سي  �سعد  فرا�س   / ال�سيد  ال�سركه  يدير 

م�سئولياتها مبا فى ذلك توجيه ن�ساطها وو�سع اخلطط وال�سيا�سه العامه لها واللزمه لتحقيق اغرا�سها 

واعتماد الربامج واللوائح املاليه والداريه

واأمام  واخلا�سه  احلكوميه  اجلهات  واأمام  الغري  مع  علقتها  فى  ال�سركه  ومتثيل  بال�سركه  املتعلقه   

املحاكم ال�سرعيه والهيئات الق�سائيه وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العماليه العليا 

والبتدائيه وجلان الوراق التجاريه 

وكافة اللجان الق�سائيه الخرى وهيئات التحكيم وله حق املطالبه واملرافعه واملخا�سمه واملخال�سه 

الحكام  تنفيذ  وطلب  والفرز  والنكار  والقرار  والتنازل  ونفيها  الحكام  وقبول  والبراء  وال�سلح 

ومعار�ستها كما له حق التوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التى ت�سارك فيها ال�سركه اأو تندمج معها 

والتوقيع على كافة قررات ال�سركاء 

وملحق التعديل بهذه ال�سركات بتعديل عقود تاأ�سي�سها وت�سمل �سراء احل�س�س والتنازل عنها وزيادة 

وتخفي�س راأ�س املال وتعديل الغرا�س اأمام ادارة ال�سركات وال�سجل التجارى وكتابة العدل كما له حق 

ا�ستلم الرباح وفائ�س التخ�سي�س 

وحتديد  اململكه  وخارج  داخل  لل�سركه  فروع  وافتتاح  وتوثيقها  التجاريه  ال�سماء  وتعديل  وت�سجيل 

اأغرا�س ومهام الفروع وميزانيتها وا�ستخراج تراخي�سها و�سجلتها التجاريه وا�ستلمها وتعيني مدراء 

لهذه الفروع وحتديد �سلحياتهم وعزلهم وت�سفية هذه الفروع واغلقها و�سطب �سجلتها التجاريه وله 

حق التوقيع على كافة انواع العقود والوثائق وامل�ستندات والدخول فى املناق�سات والتوقيع على كافة 

املعاملت التجاريه واملاليه والداريه

 وحت�سيل حقوق ال�سركه وت�سديد التزاماتها ومراجعة ومتثيل ال�سركه امام كافة الدوائر احلكوميه 

والهيئات  العدل  وكتاب  وال�سناعيه  التجاريه  والغرف  ال�سرطه  واق�سام  املدنيه  واحلقوق  والماره 

اخلا�سه وامام ال�سركات

 واملوؤ�س�سات على اختلف اأنواعها والفراد كما له حق ادارة ورقابة م�ساريف ال�سركه مبا فى ذلك دون 

ح�سر فتح وت�سغيل واغلق احل�سابات البنكيه وال�سحب واليداع وطلب بطاقات ال�سراف وا�ستلمها 

ال�سرعيه  ال�سوابط  وفق  والقرو�س  المتانيه  الت�سهيلت  على  واحل�سول  لها  ال�سرى  الرقم  وادخال 

حمدودة( م�سئوليه  )ذات  مدكو  �سركه  فى  ال�سركاء  قرار 

2014/2/2 م 1435/4/2 هـ املوافق   بتاريخ 
وا�ستعمالها بجميع انواعها من البنوك التجاريه اأو غري ذلك من اجلهات التمويليه وال�سناديق احلكوميه 

والتوقيع على جميع ال�سمانات والكفالت واعتمادات القبول وخطابات العتماد وال�سيكات واحلوالت 

اأنواع  ال�سركه لهدف حتقيق م�ساحلها وتنفيذ بيع و�سراء جميع  نيابة عن  ال�سمان  البنكيه وخطابات 

الرا�سى والعقارات ورهنها وفك الرهن اأو هدمها اأو تاأجريها او تعديلها اأو ترميمها اأو ا�سافة ادوار 

جديده اأو ملحق واعتماد املخططات والر�سومات من جميع اجلهات احلكوميه واخلا�سه والتوقيع مع 

املقاولني واملوردين وكل ما يراه يخدم م�سلحة ال�سركه وا�ستلم الثمن نقدا اأو ب�سيكات لأمر ال�سركه اأو 

ايداعها فى ح�ساب ال�سركه وله حق �سراء املمتلكات واللت ل�سالح ال�سركه وتعيني املوظفني والعمال 

وعزلهم وطلب التاأ�سريات وا�ستقدام اليدى العامله من خارج اململكه والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم 

املحا�سبني  وتوكيل  عنها  والتنازل  الكفالت  ونقل  التاأ�سريات  ومنحهم  وجتديدها  القامات  وا�ستخراج 

كل  فى  الغري  توكيل  حق  وله   ، توكيلهم  ال�سركه  تطلب  ممن  اخلربه  واأ�سحاب  واملعقبني  واملحامني 

�سلحياته ومنح الوكيل حق توكيل الغري .

خام�سا : قرر ال�سركاء تعديل البند الثالث ع�سر اخلا�س  بقرارات ال�سركاء لي�سبح كالتاىل : 

ت�سدر جميع قرارات ال�سركاء بالجماع ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه حل�سور اجتماع ال�سركاء وفى 

الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركه �سجل خا�س تدون فيه حما�سر وقرارات 

جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذه  .

�ساد�سا:  يقر ال�سريك اجلديد انه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركه و يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة 

فى العقد ال ما مت تعديله فى هذا القرار .

�سابعا : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التى مل ي�سملها التعديل فى هذا القرار كما هي علية دون تعديل .

ثامنا : حرر هذا العقد من اأربعة ن�سخ كل ن�سخه مكونه من ثمان بنود وقام جميع الطراف بالتوقيع عليها 

واحتفظ  كل منهم بن�سخه للعمل مبوجبها وتقدمي باقى الن�سخ للجهات املخت�سه ل�ستكمال الجراءات 

النظاميه .

الطرف الثاين                           الطرف الثالث          الطرف الول                           

اأمل على عبد الوهاب        فرا�س �سعد املا�سي احمد �سميح ال�سو�سي           

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35581884  

ــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/5هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد  من املجلد ـ 

اآله و�سحبه و�سلم

 لقد �سبق للأطراف الآتية :

1 - ال�سيّد/  عبد القادر مزعل احلمد  اجلن�سية �سورى اقامة  رقم) 2306213717 (  / طرف اأول

2 - ال�سّيدة /   دموع جهاد الحمد اجلن�سية �سوريا اقامة رقم)2306211836 (/  طرف ثانى

3- ال�سّيد /   �سالح حممد �سعد اجلعيدان اجلن�سية �سعودى هوية رقم )1014896623/   

 طرف ثالث

 تاأ�سي�س �سركةالروؤية امل�سيئة للمقاولت املُقّيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س

 حتت رقم)1010309164( وتاريخ  1432/6/18

واملُثَبت عقُد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل)الهيئة العامة لل�ستثمار ( بالعدد)489( وتاريخ1432/6/12  

ومبوجب ال�سجل التجاري رقم )1010309164( وتاريخ )1432/6/18( والرتخي�س ال�ستثماري 

رقم )102032039499( وتاريخ )1432/5/28( وحيث رغب ال�سركاء بتعديل املادة )العا�سرة( من 

عقد التاأ�سي�س وفقاً ملا يلي :

 اأوًل : ُيعترب التمهيد ال�سابق ُجزء ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً: ُتعّدل املادة )العا�سرة( من العقد الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بادارة ال�سركة ولت�سبح على النحو 

الآتي :

يدير ال�سركة ال�سيد/.عبد القادر مزعل احلمد )مدير( وال�سيد/ عبد احلنان مزعل احلمد ) مدير عام ( 

ويكون لهما جمتمعني ومنفردين كافة ال�سلحات الواردة بعقد التاأ�سي�س

 خام�ساً : ُيقّر ال�ُسركاء باأنهم قد اّطلعوا على تاأ�سي�س ال�سركة ويلتزمون بجميع الن�سو�س الواردة يف العقد .

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

مبوجبه  للعمل  القرار  من  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ُن�سخ  )ثلث(  من  القرار  هذا  حرر   : �سابعاً 

فو�س  وقد  النظامّية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات  لتقدميها  الأخرى  والُن�سخ 

التوقيع. جرى  وعليه  الإجراءات  هذه  اإمتام  يف  احلمد   مزعل  القادر  عبد   / ال�سّيد   ال�ُسركاء 

الطرف الول                                            الطرف الثاين                                       الطرف الثالث 

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالهيئة العامة لل�ستثمار   :لقد  �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور 

الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35691299  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. 

وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/29هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم

قرار رقم )1(

للمقاوالت(  امل�سيئة  �سركة)الروؤية  تاأ�سي�س  عقد  بتعديل  ركاء 
ُ

ال�س قرار 

2014/3/26م   املوافق  بتاريخ1435/5/25هـ 
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أرقـــام 
إدارية

بذكرى ال�ستقلل واليوم الوطني

خادم احلرمني ال�سريفني ونائبه يهنئان قادة باك�ستان وكوريا والهند والكونغو واإندوني�سيا واجلابون
جدة - واس

بعــث خــادم احلرمــني ال�ســريفني امللــك �ســلمان بــن 

عبدالعزيــز اآل �ســعود، برقيــة تهنئة لفخامــة الرئي�س 

ممنون ح�ســني رئي�س جمهورية باك�ســتان الإ�سالمية، 

مبنا�ســبة ذكرى يوم ال�ســتقالل لبــالده. واأعرب امللك 

املفدى با�ســمه وا�ســم �ســعب وحكومة اململكة العربية 

التمنيــات  واأطيــب  التهــاين  اأ�ســدق  عــن  ال�ســعودية 

و�ســعب  وحلكومــة  لفخامتــه،  وال�ســعادة  بال�ســحة 

جمهورية باك�ســتان الإ�ســالمية ال�ســقيق اطراد التقدم 

والزدهار.

وبعــث حفظــه اهلل، برقية تهنئة لفخامة ال�ســيدة بارك 

غيــون هاي رئي�ســة جمهورية كوريا، مبنا�ســبة ذكرى 

اليــوم الوطنــي لبالدها. واأعــرب امللك املفدى با�ســمه 

وا�ســم �ســعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن 

اأ�ســدق التهاين واأطيب التمنيات بال�ســحة وال�ســعادة 

لفخامتها، وحلكومة و�سعب جمهورية كوريا ال�سديق 

اطراد التقدم والزدهار.

وبعث رعــاه اهلل، برقية تهنئة لفخامــة الرئي�س برناب 

موكهرجــي رئي�ــس جمهوريــة الهند، مبنا�ســبة ذكرى 

ا�ســتقالل بــالده. واأعــرب امللك املفدى با�ســمه وا�ســم 

�ســعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن اأ�سدق 

التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

وحلكومــة و�ســعب جمهوريــة الهنــد ال�ســديق اطراد 

التقدم والزدهار.

وبعــث يحفظــه اهلل، برقيــة تهنئــة لفخامــة الرئي�ــس 

ديني�ــس �سا�ســو انغا�ســو رئي�ــس جمهوريــة الكونغو، 

مبنا�ســبة ذكرى اليــوم الوطني لبــالده. واأعرب امللك 

املفدى با�ســمه وا�ســم �ســعب وحكومة اململكة العربية 

التمنيــات  واأطيــب  التهــاين  اأ�ســدق  عــن  ال�ســعودية 

و�ســعب  وحلكومــة  لفخامتــه،  وال�ســعادة  بال�ســحة 

جمهورية الكونغو ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

وبعث اأيــده اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س الدكتور 

احلاج �سو�ســيلو بامبانغ يودويونو رئي�س اجلمهورية 

الإندوني�ســية، مبنا�ســبة ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده. 

واأعــرب امللــك املفدى با�ســمه وا�ســم �ســعب وحكومة 

اململكة العربية ال�ســعودية عن اأ�ســدق التهاين واأطيب 

التمنيــات بال�ســحة وال�ســعادة لفخامتــه، وحلكومــة 

و�سعب اجلمهورية الإندوني�سية ال�سقيق اطراد التقدم 

والزدهار.

الرئي�ــس  لفخامــة  برقيــة تهنئــة  وبعــث حفظــه اهلل، 

علــي بوجنــو اأوندميبــا رئي�ــس جمهوريــة اجلابــون، 

مبنا�ســبة ذكرى اليــوم الوطني لبــالده. واأعرب امللك 

املفدى با�ســمه وا�ســم �ســعب وحكومة اململكة العربية 

التمنيــات  واأطيــب  التهــاين  اأ�ســدق  عــن  ال�ســعودية 

و�ســعب  وحلكومــة  لفخامتــه،  وال�ســعادة  بال�ســحة 

جمهورية اجلابون ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.

كمــا بعــث نائــب خــادم احلرمــني ال�ســريفني �ســاحب 

ال�ســمو امللكــي الأمــري حممــد بن نايــف بــن عبدالعزيز

 اآل �ســعود، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س ممنون ح�سني 

رئي�س جمهورية باك�ســتان الإ�سالمية، مبنا�سبة ذكرى 

يــوم ال�ســتقالل لبــالده. وعــرب نائب خــادم احلرمني 

ال�ســريفني عن اأبلغ التهــاين واأطيــب التمنيات مبوفور 

و�ســعب  وحلكومــة  لفخامتــه،  وال�ســعادة  ال�ســحة 

جمهوريــة باك�ســتان الإ�ســالمية ال�ســقيق املزيــد مــن 

التقدم والزدهار.

وبعــث حفظــه اهلل، برقية تهنئة لفخامة ال�ســيدة بارك 

غيــون هاي رئي�ســة جمهورية كوريا، مبنا�ســبة ذكرى 

اليــوم الوطنــي لبالدهــا. وعــرب نائب خــادم احلرمني 

ال�ســريفني عن اأبلغ التهــاين واأطيــب التمنيات مبوفور 

و�ســعب  وحلكومــة  لفخامتهــا،  وال�ســعادة  ال�ســحة 

جمهورية كوريا ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبعث رعــاه اهلل، برقية تهنئة لفخامــة الرئي�س برناب 

موكهرجــي رئي�ــس جمهوريــة الهند، مبنا�ســبة ذكرى 

ا�ســتقالل بالده. وعرب نائب خادم احلرمني ال�ســريفني 

عــن اأبلــغ التهــاين واأطيب التمنيــات مبوفور ال�ســحة 

وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية الهند 

ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبعــث يحفظــه اهلل، برقيــة تهنئــة لفخامــة الرئي�ــس 

ديني�ــس �سا�ســو انغا�ســو رئي�ــس جمهوريــة الكونغو، 

مبنا�ســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي لبالده. وعــرب نائب 

خــادم احلرمــني ال�ســريفني عــن اأبلــغ التهــاين واأطيب 

لفخامتــه،  وال�ســعادة  ال�ســحة  مبوفــور  التمنيــات 

وحلكومة و�ســعب جمهورية الكونغو ال�ســديق املزيد 

من التقدم والزدهار.

وبعث اأيــده اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س الدكتور 

احلاج �سو�ســيلو بامبانغ يودويونو رئي�س اجلمهورية 

الإندوني�ســية، مبنا�ســبة ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده. 

وعرب نائب خادم احلرمني ال�ســريفني عــن اأبلغ التهاين 

واأطيب التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

وحلكومة و�ســعب اجلمهورية الإندوني�ســية ال�ســقيق 

املزيد من التقدم والزدهار.

وبعــث حفظه اهلل، برقيــة تهنئة لفخامــة الرئي�س علي 

بوجنو اأوندميبا رئي�س جمهورية اجلابون، مبنا�ســبة 

ذكــرى اليــوم الوطنــي لبــالده. وعــرب نائــب خــادم 

احلرمني ال�ســريفني عن اأبلغ التهــاين واأطيب التمنيات 

وحلكومــة  لفخامتــه،  وال�ســعادة  ال�ســحة  مبوفــور 

و�ســعب جمهورية اجلابون ال�ســقيق املزيد من التقدم 

والزدهار.

األخيــــرة الجمعة 6 ذو القعدة  1436 هـ      21 أغسطس 2015 م68

ال�سنة 93   العدد 4580             

حمافظ �سبيا ينقل تعازي القيادة اإىل اأ�سرة 
ال�سهيد الرقيب ح�سن اجلعفري

حمافظ العيدابي ينقل تعازي القيادة اإىل 
اأ�سرة ال�سهيد ح�سن الغزواين

صبيا - واس
اأّدى حمافــظ �ســبيا ح�ســن بــن ح�ســني احلازمــي، عقب 

�ســالة ع�ســر يوم الأحد 01 ذوالقعــدة 1436هـ املوافق 

16 اأغ�س��ط�س 2015م، �ســالة امليت على �ســهيد الواجب 

الرقيب ح�ســن بن عبداهلل اجلعفري اأحد من�سوبي القوات 

امل�سلحة، الذي ا�ست�سهد اأثناء قيامه بواجبه يف الدفاع عن 

الدين والوطن . وعقب ال�ســالة نقل حمافظ �سبيا تعازي 

القيادة الر�ســيدة اإىل اأ�ســرة ال�ســهيد، �ســائاًل اهلل تعاىل اأن 

يتقبلــه بوا�ســع رحمته ومغفرتــه، واأن يلهــم اأهله وذويه 

ال�ســرب وال�ســلوان. وقــد عــرب ذوو ال�ســهيد عن �ســكرهم 

وتقديرهم لكل من �ســارك يف موا�ســاتهم، �سائلني اهلل تعاىل 

اأن يحفظ لبالدنا اأمنها وا�ستقرارها وقيادتها الر�سيدة.

العيدابي- واس
اأّدى حمافــظ العيدابــي نايف بن نا�ســر بــن لبده، 

وعدد من �ســباط واأفــراد القوات امل�ســلحة، عقب 

�ســالة ظهــر يــوم الأحــد 01 ذوالقعــدة 1436هـ 

املوافــق 16 اأغ�س��ط�س 2015م، �ســالة اجلنــازة 

على �ســهيد الواجب الرقيب ح�ســن بــن علي مفرح 

الغــزواين مــن من�ســوبي القــوات امل�ســلحة، الذي 

ا�ست�ســهد اأثناء قيامه بواجبــه يف الدفاع عن الدين 

والوطــن وذلــك بجامــع العيدابي. ونقــل حمافظ 

العيدابــي عقب ال�ســالة تعازي القيادة الر�ســيدة 

اإىل اأ�ســرة الغزواين، �ســائاًل اهلل تعــاىل اأن يتقبله يف 

ال�سهداء، واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

اأمري منطقة مكة املكرمة يفتتح فعاليات �سوق عكاظ )9(
الطائف - واس

نيابــة عــن خــادم احلرمني ال�ســريفني امللك �ســلمان بن 

عبدالعزيز اآل �ســعود حفظه اهلل، افتتح �ساحب ال�سمو 

امللكــي الأمري خالد الفي�ســل بــن عبدالعزيز م�ست�ســار 

خــادم احلرمــني ال�ســريفني اأمــري منطقة مكــة املكرمة 

رئي�ــس اللجنة الإ�ســرافية ل�ســوق عــكاظ، م�ســاء يوم 

الأربعــاء 27 �ســوال 1436هـــ املوافــق 12 اأغ�س��ط�س 

ال�ســوق يف  التا�ســعة، وذلــك مبقــر  الــدورة  2015م، 

العرفاء.


