
الرياض - واس 
�صييدر يييوم الإثنيين 21 جمــادى الآخــرة 1435هـــ 

املوافييق 21 اإبريييل 2014م، اأميير ملكييي فيمييا يلييي 

ن�صه:- 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

الرقم: اأ / 103 

التاريخ: 21 / 6 / 1435هـ 

بعون اهلل تعاىل 

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود 

ملك اململكة العربية ال�صعودية 

بعييد الطالع علييى املييادة ال�صابعيية واخلم�صن من 

النظام الأ�صا�صي للحكم ال�صادر بالأمر امللكي رقم

 اأ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 

وبعييد الطالع علييى املادة الثامنة ميين نظام جمل�س 

الوزراء ال�صادر بالأمر امللكي رقم اأ / 13 بتاريخ

 3 / 3 / 1414هـ. 

اأمرنا مبا هو اآت: 

اأوًل: ُيعفييى معييايل الدكتييور عبداهلل بيين عبدالعزيز 

الربيعة وزير ال�صحة من من�صبه، وُيعن م�صت�صارًا 

بالديوان امللكي مبرتبة وزير. 

ثانييياً: ُيكلييف معييايل املهند�ييس عييادل بيين حممييد بن 

عبدالقييادر فقيييه وزييير العمييل بالقيييام بعمييل وزير 

ال�صحة بالإ�صافة اإىل عمله. 

ثالثيياً: يبلييغ اأمرنا هييذا للجهات املخت�صيية لعتماده 

وتنفيذه. 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

اجلمعة 25 جمادى اآلخرة 1435 هـ      25 إبريل 2014 م

UM  AL-QURA

جريدة أسـبوعية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اجلريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية
تصدر من مكة املكرمة

68 �صفحة        الثمن 3 ريالت �صعودية ال�صنة 92      العدد 4511          

خادم احلرمني ال�شريفني يفوز بجائزة �شخ�شية العام الثقافية التي متنحها جائزة ال�شيخ زايد للكتاب

مع العدد ملحق خاص
لإلعالنات الحكومية للمرة الثانية
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www.uqn.gov.sa

عقـــــــــــود
شـــــركات

اإلعالنات المنـــــوعة  اإلعالنات الحكومية 
للمرة األولى 

61548قـــــرارات 25

التفاصيل ص5

يف هذا العدد

  الموافقة على 
اتفاقية بين المملكة 

وحكومة جمهورية 
أثيوبيا لتجنب االزدواج 

الضريبي ولمنع 
التهرب الضريبي

  قرار وزير الداخلية 

بشأن الجرائم الكبيرة 

الموجبة للتوقيف 

14

13 - 10

اأمــر مـلـكـــي

اإعفاء وزير ال�شحة من من�شبه وتكليف وزير العمل 
بعمل وزير ال�شحة اإ�شافة لعمله

جــدة - واس 
ا�صتقبييل �صاحييب ال�صمييو امللكييي الأمري 

�صلمييان بيين عبدالعزيييز اآل �صعييود، ويل 

العهد نائب رئي�ييس جمل�س الوزراء وزير 

الدفيياع حفظييه اهلل، يف مكتبه بجييدة يوم 

الثالثيياء 22 جمــادى الآخــرة 1435هـــ 

رئي�ييس  2014م،  اإبريييل   22 املوافييق 

الئتييالف الوطني ال�صييوري ال�صيد اأحمد 

اجلربا والوفد املرافق له. 

اآخيير  بحييث  ال�صتقبييال  خييالل  وجييرى 

التطورات علييى ال�صاحيية ال�صورية، وما 

يتعر�ييس لييه ال�صعب ال�صوري ميين اإبادة 

من النظييام ال�صوري وهو مييا يجب وقفه 

فورًا. 

كما مت بحث ال�صبل الكفيلة باإنهاء الأزمة 

ال�صورييية مبييا يكفييل لل�صعييب ال�صييوري 

حريته واإنهاء ما يتعر�س له من وح�صية، 

موؤكييدًا �صمييو ويل العهييد موقييف اململكيية 

الثابييت ميين م�صاعييدة ال�صعييب ال�صوري 

ال�صقيق. 

املليك ياأمر بتعوي�ض 

امل�شاهمني من غري املوؤ�ش�شني 

يف ال�شركة ال�شعودية 

لالت�شاالت املتكاملة

ويل العهد ي�شتقبل رئي�ض االئتالف 
الوطني ال�شوري 

جدة-الرياض- واس
و�صل بحفييظ اهلل ورعايته، خادم احلرمن ال�صريفن 

امللييك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعييود، اإىل جدة يوم 

الأحد 20 جمادى الآخرة 1435هي املوافق 20 اإبريل 

2014م، قادماً من الريا�س. 

امللييك  مطييار  يف  املفييدى  امللييك  ا�صتقبييال  يف  وكان 

عبدالعزيز الدويل عند بيياب الطائرة، �صاحب ال�صمو 

امللكييي الأمري �صلمان بيين عبدالعزيييز اآل �صعود، ويل 

العهييد نائييب رئي�ييس جمل�س الييوزراء وزييير الدفاع، 

و�صاحييب ال�صمو امللكييي الأمري م�صعل بيين ماجد بن 

عبدالعزيييز حمافييظ جييدة، و�صاحب ال�صمييو امللكي 

الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، 

و�صاحييب ال�صمييو امللكييي الأمييري م�صعل بيين عبداهلل 

بيين عبدالعزيز اأمييري منطقة مكة املكرميية، و�صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن �صلطان بن عبدالعزيز 

نائب وزييير الدفيياع، و�صاحب ال�صمييو امللكي الأمري 

حممييد بن �صلمان بيين عبدالعزيز رئي�ييس ديوان �صمو 

ويل العهد امل�صت�صار اخلا�س ل�صموه. 

خادم احلرمني ال�شريفني ي�شل اإىل جدة 
قادما من الريا�ض

جــدة - واس 
بيين  اأ�صييدر خييادم احلرميين ال�صريفيين امللييك عبييداهلل 

عبدالعزيييز اآل �صعود حفظه اهلل، اأمييره الكرمي بتعوي�س 

امل�صاهميين ميين غييري املوؤ�ص�صيين يف ال�صركيية ال�صعودية 

لالت�صييالت املتكامليية، وذلك مببلييغ )30 ريييال( لل�صهم 

وهييو اأعلى من �صعر الإغالق يف حينييه باأكرث من )خم�صة 

ريييالت(، هذا و�صتحل وزارة املالية حمل امل�صاهمن من 

غري املوؤ�ص�صن يف ن�صيبهم من الت�صفية بعد التعوي�س. 
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