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امللك يتلقى 
اجلرعة الأوىل

 من لقاح كورونا 
● نيوم - واس

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  تلقى 
اآل �سعود حفظه اهلل، يوم اجلمعة 24جمادى االأوىل 1442هـ 
لقاح  من  االأوىل  اجلرعة  نيوم،  يف  2021م،  يناير   8 املوافق 

كورونا )كوفيد-19(.
من جهته، رفع معايل وزير ال�سحة الدكتور توفيق بن فوزان 
الربيعة، ال�سكر خلادم احلرمني ال�سريفني اأيده اهلل، الذي قدم 
كل الدعم لكل ما فيه م�سلحة املواطن واملقيم على اأر�ض هذا 
معاليه  وقال  االآن.  وحتى  اجلائحة  بداية  منذ  الغايل  الوطن 
منه  حر�ساً  اللقاح  ال�سريفني  احلرمني  خادم  تلقى  "اليوم 
�سلمه اهلل، على الوقاية من هذا الفريو�ض، وهذه املبادرة منه 
حفظه اهلل، هي تاأكيد على اأن �سيا�سة اململكة تكمن يف الوقاية 

دائما قبل العالج".

جمل�س الوزراء يوافق على تعديل تنظيم الهيئة ال�سعودية للمقاولني
● نيوم - واس

جمادى   28 الثالثاء  يوم  جل�سته  الــوزراء  جمل�ض  عقد 
االأوىل 1442هـ املوافق 12 يناير 2021م، عرب االت�سال 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  برئا�سة  املرئي، 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، رئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه 

اهلل.
ال�سريفني  احلــرمــني  ــادم  خ اأطــلــع  اجلل�سة،  بــدء  ويف 
اأيده  الذي تلقاه  الهاتفي  املجل�ض على فحوى االت�سال 
االأحمد  نــواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من  اهلل، 
وما  ال�سقيقة،  الكويت  ــة  دول ــري  اأم ال�سباح  اجلابر 
قادة  قمة  اأعمال  لنتائج  ا�ستعرا�ض  من  خالله  جرى 
دورتها  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول 
اأثمرته  )احلادية واالأربعني( التي عقدت يف العال، وما 

من تعزيز وحدة ال�سف اخلليجي والعربي ومتا�سكه.
والتقدير  ال�سكر  الــوزراء  جمل�ض  اأع�ساء  رفع  ذلك  اإثر 
خلادم احلرمني ال�سريفني، و�ساحب ال�سمو امللكي ويل 
العهد حفظهما اهلل، على دعم القطاع ال�سحي، واالهتمام 

بداية جائحة كورونا مب�سلحة و�سحة  منذ  املتوا�سل 
االحــرازات  باتخاذ  والتوجيه  واملقيمني،  املواطنني 
وعالجهم  �سالمتهم  على  واحلــر�ــض  كافة،  الوقائية 
وح�سولهم على اللقاح جماناً، موؤكدين يف هذا ال�سدد، 
اأن مبادرتهما اأيدهما اهلل، بتلقيهما اللقاح، تاأتي يف اإطار 
مبداأ  وتعزيز  الفريو�ض،  من  الوقاية  على  حر�سهما 
ال�سحة العامة يف اململكة، القائم على اأن الوقاية دائماً 

قبل العالج.
امللكي  ال�سمو  اأعلنه �ساحب  ما  الوزراء  وبارك جمل�ض 
ويل العهد رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة نيوم، عن اإطالق 
م�سروع مدينة "ذا الين" يف نيوم، الذي يعد منوذجاً ال 
مثيل له لتطوير مدن م�ستقبلية، متناغمة مع الطبيعة، 
باالعتماد  جمتمعاتها  ُتــدار  مبتكرة  ح�سارية  بيئة  يف 

الكامل على تقنيات الذكاء اال�سطناعي.
للمقاولني،  ال�سعودية  الهيئة  تنظيم  تعديل  مت  كما 
وتاريخ   )510( رقم  الــوزراء  جمل�ض  بقرار  ال�سادر 

1436/11/23هـ، على النحو الوارد يف القرار.
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● نيوم - واس
املوافق  1442هـــ  االأوىل  جمادى   28 الثالثاء  يوم  جل�سته  الــوزراء  جمل�ض  عقد 
12 يناير 2021م، عرب االت�سال املرئي، برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، رئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل.
االت�سال  فحوى  على  املجل�ض  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأطلع  اجلل�سة،  بدء  ويف 
ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر  ال�سمو  اأخيه �ساحب  اأيده اهلل، من  الذي تلقاه  الهاتفي 
ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة، وما جرى خالله من ا�ستعرا�ض لنتائج اأعمال 
قمة قادة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يف دورتها )احلادية واالأربعني( 
التي عقدت يف العال، وما اأثمرته من تعزيز وحدة ال�سف اخلليجي والعربي ومتا�سكه.

ال�سريفني،  احلرمني  خلادم  والتقدير  ال�سكر  الــوزراء  جمل�ض  اأع�ساء  رفع  ذلك  اإثر 
و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد حفظهما اهلل، على دعم القطاع ال�سحي، واالهتمام 
املتوا�سل منذ بداية جائحة كورونا مب�سلحة و�سحة املواطنني واملقيمني، والتوجيه 
وح�سولهم  وعالجهم  �سالمتهم  على  واحلر�ض  كافة،  الوقائية  االحرازات  باتخاذ 
على اللقاح جماناً، موؤكدين يف هذا ال�سدد، اأن مبادرتهما اأيدهما اهلل، بتلقيهما اللقاح، 
العامة يف  الوقاية من الفريو�ض، وتعزيز مبداأ ال�سحة  اإطار حر�سهما على  تاأتي يف 

اململكة، القائم على اأن الوقاية دائماً قبل العالج.
وبارك جمل�ض الوزراء ما اأعلنه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�ض جمل�ض اإدارة 
�سركة نيوم، عن اإطالق م�سروع مدينة "ذا الين" يف نيوم، الذي يعد منوذجاً ال مثيل 
ُتدار  مبتكرة  ح�سارية  بيئة  يف  الطبيعة،  مع  متناغمة  م�ستقبلية،  مدن  لتطوير  له 
جمتمعاتها باالعتماد الكامل على تقنيات الذكاء اال�سطناعي، متكن االإن�سان وحتافظ 
لالبتكار،  حا�سنة  اأعمال  بيئة  بني  التوازن  على  قائمة  معي�سة  وتوفر  البيئة،  على 
وجودة حياة ا�ستثنائية، وتعزز التنوع االقت�سادي بتوفري 380 األف فر�سة عمل، 

واإ�سافة 180 مليار ريال اإىل الناجت املحلي االإجمايل بحلول عام 2030م.
واأو�سح معايل وزير االإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�سبي يف بيانه لوكالة 
جائحة  م�ستجدات  حول  التقارير  من  جملة  تناول  املجل�ض  اأن  ال�سعودية،  االأنباء 
كورونا حملياً وعاملياً، واأحدث اإح�ساءات الفريو�ض يف اململكة، يف �سوء تدين معدالت 
واآخر  واحلرجة،  الن�سطة  احلــاالت  يف  وتراجع  التعايف  حاالت  وارتفاع  االإ�سابة 
اململكة،  مناطق  جميع  يف  اللقاحات  لتلقي  اإ�سافية  مراكز  الفتتاح  املبذولة  اجلهود 
والفنية  الطبية  الكوادر  وتوفري  كافة،  االأ�سا�سية  باخلدمات  ودعمها  وجتهيزها 

الالزمة.
و�سدد جمل�ض الوزراء على اأن تنفيذ ال�سماح للمواطنني بال�سفر اإىل اخلارج والعودة 
والبحرية  الربية  املنافذ  وفتح  الدولية،  الطريان  رحالت  تعليق  ورفع  اململكة،  اإىل 
2021م،  مار�ض   31 املوافق  1442هـ  �سعبان   18 من  ابتداًء  كامل  ب�سكل  واجلوية 
�سيكون وفقاً لالإجراءات واالحرازات الالزمة ملنع تف�سي فريو�ض كورونا بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية.
االأحــداث  وم�ستجدات  املو�سوعات  من  عــددًا  ا�ستعر�ض  املجل�ض  اأن  معاليه  وبني 
وتطوراتها على ال�ساحتني االإقليمية والدولية، جمددًا ترحيب اململكة بقرار االإدارة 
قوائم  �سمن  قياداتها  وو�سع  اإرهابية،  منظمة  احلوثي  ميلي�سيا  ت�سنيف  االأمريكية 
باأن ي�سهم ذلك يف و�سع حد الأعمالها وداعميها، وحتييد خطرها  االإرهاب، والتطلع 
هذا  يــوؤدي  وبــاأن  العامل،  واقت�ساد  الدوليني  وال�سلم  واالأمــن  اليمني  ال�سعب  على 
الت�سنيف لدعم واإجناح اجلهود ال�سيا�سية القائمة؛ الإنهاء االأزمة يف اليمن والتو�سل 

اإىل حل �سيا�سي �سامل وفق املرجعيات الثالث.
االإرهابي  للهجوم  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اململكة  اإدانة  عن  الوزراء  جمل�ض  واأعرب 
الذي وقع غربي النيجر، ووقوفها وت�سامنها مع جمهورية النيجر �سد االإرهاب بكل 

�سوره واأ�سكاله.
واّطلع املجل�ض على املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله، من بينها مو�سوعات 
جمل�ض  من  كل  اإليه  انتهى  ما  على  اطلع  كما  درا�ستها،  يف  ال�سورى  جمل�ض  ا�سرك 
واللجنة  واالأمنية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وجمل�ض  والتنمية،  االقت�سادية  ال�سوؤون 
انتهى  وقد  �ساأنها..  يف  الــوزراء  مبجل�ض  اخلــرباء  وهيئة  ــوزراء،  ال ملجل�ض  العامة 

جمل�ض الوزراء اإىل ما يلي:

تباحث مع ألمانيا
اأواًل: تفوي�ض �ساحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة اأو من ينيبه، بالتباحث مع اجلانب 

االأملاين يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم بني وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية، 
االحتادية،  اأملانيا  جمهورية  يف  والطاقة  االقت�سادية  لل�سوؤون  االحتادية  والوزارة 
النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  الهيدروجني،  جمال  يف  للتعاون 

املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية. 

مذكرة تعاون مع أمريكا
مع  بالتباحث  ينيبه،  من  اأو  الداخلية  وزير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تفوي�ض  ثانياً 
العربية  اململكة  حكومة  بني  تعاون  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  االأمريكي  اجلانب 
التهريب  مكافحة  جمــال  يف  االأمريكية،  املتحدة  الــواليــات  وحكومة  ال�سعودية، 
املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  باملخدرات،  واالجتــار 

ال�ستكمال االإجراءات النظامية.

إضافة فقرة
ثالثاً: اإ�سافة فقرة اإىل املادة )ال�ساد�سة( من نظام مكافحة جرمية التحر�ض، ال�سادر 
الرقم )3(، وذلك  باملر�سوم امللكي رقم )م/ 96( وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، حتمل 

بالن�ض االآتي:
املادة  هذه  يف  اإليها  امل�سار  العقوبات  بتحديد  ال�سادر  احلكم  ت�سمني  يجوز  ـ   3"
ال�سحف  اأكرث من  اأو  نفقة املحكوم عليه يف �سحيفة  ن�سر ملخ�سه على  الن�ض على 
املحلية، اأو يف اأي و�سيلة اأخرى منا�سبة، وذلك بح�سب ج�سامة اجلرمية، وتاأثريها 

على املجتمع، على اأن يكون الن�سر بعد اكت�ساب احلكم ال�سفة القطعية".

تعديل فقرتين
الوطنية  اللجنة  تنظيم  )الثالثة( من  املادة  الفقرتني )1( و)2( من  رابعاً: تعديل 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مبادرة  ملتابعة 
 )12( رقم  الــوزراء  جمل�ض  بقرار  ال�سادر  والثقافات،  االأديــان  اأتباع  بني  للحوار 

وتاريخ 13/ 1/ 1437هـ، يف �ساأن ت�سكيل اللجنة.

مدينة طبية
العام  خام�ساً: املوافقة على حتويل جممع م�ست�سفيات املدينة املنورة )امل�ست�سفى 
"500" �سرير،  الن�ساء والوالدة واالأطفال ب�سعة  "500" �سرير، وم�ست�سفى  ب�سعة 

وجممع االأمل لل�سحة النف�سية ب�سعة "246" �سريرًا( اإىل مدينة طبية.

الهيئة السعودية للمقاولين
الوزراء  جمل�ض  بقرار  ال�سادر  للمقاولني،  ال�سعودية  الهيئة  تنظيم  تعديل  �ساد�ساً: 

رقم )510( وتاريخ 23/ 11/ 1436هـ، على النحو الوارد يف القرار.

العالمات التجارية
جمل�ض  لــدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون  تعديل  على  املوافقة  �سابعاً: 
التعاون لدول اخلليج العربية املوافق عليه باملر�سوم امللكي رقم )م/ 51( وتاريخ 
اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ض  االأعلى  املجل�ض  اعتمده  الذي  1435هـــ   /7  /26

العربية يف دورته )االأربعني( التي عقدت يف مدينة الريا�ض.

موضوعات عامة
جدول  على  املدرجة  العامة  املو�سوعات  من  عدد  على  الــوزراء  جمل�ض  اطلع  كما 
وال�سوؤون  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  لوزارتي  �سنوية  تقارير  بينها  من  اأعماله، 
كفالة  وبرنامج  واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك  ومدينة  والقروية،  البلدية 
متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وهيئة املدن واملناطق االقت�سادية اخلا�سة، 
والنيابة العامة املتعلق باجلوانب االإدارية واملالية، وقد اتخذ املجل�ض ما يلزم حيال 

تلك املو�سوعات.

مجلس الوزراء السـنة 99 العدد 4866
الجمعة 2  جمادى اآلخرة 1442 هـ      15 يناير  2021 م 2

حتويل جممع م�ست�سفيات املدينة املنورة اإىل مدينة طبية
برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. مجلس الوزراء:

و)الرابعة  ع�سرة(  )اخلام�سة  للمرتبتني  ترقيات  على  املوافقة  ثامناً: 
ع�سرة(، وتعيني على وظيفة )وزير مفو�ض(، وذلك على النحو التايل:

عام  )مدير  وظيفة  اإىل  العتيبي  حمما�ض  بن  من�سور  املهند�ض  ترقية  ــ 
امل�سروعات التطويرية( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة الداخلية.

اإدارة  اإىل وظيفة )مدير عام  ــ ترقية نا�سر بن مبارك بن عبداهلل املبارك 
�سوؤون الوافدين( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( بوزارة الداخلية.

ــ تعيني عبداملجيد بن را�سد بن فهد ال�سماري على وظيفة )وزير مفو�ض( 
بوزارة اخلارجية.

وظيفة  اإىل  ال�سقعبي  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  املهند�ض  ترقية  ــ 
باأمانة  )الرابعة ع�سرة(  باملرتبة  االإدارية واملالية(  ال�سوؤون  )مدير عام 

العا�سمة املقد�سة.

ترقيات وتعيين

جتديد الرتحيب بقرار الإدارة الأمريكية ت�سنيف ميلي�سيا احلوثي منظمة اإرهابية
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أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن  آل سعود  .. يرحمه اهلل

1٣4٣هـ -1٩24م

المشرف العام
الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي

وزير  اإلعالم المكلف

المدير العام 
عبد اهلل بن سفر األحمدي

المشرف على التحرير
أشرف بن خالد الحسيني

تصدر عن وزارة اإلعالم

UMM AL-QURA

ال�سماح للمواطنني بال�سفر اإىل اخلارج
● الرياض - واس

يوم  الــداخــلــيــة  وزارة  يف  مــ�ــســوؤول  م�سدر  �ــســرح 
يناير   8 املوافق  1442هـــ  االأوىل  جمادى  اجلمعة 24 
 /4  /16 بتاريخ  ال�سادر  للبيان  اإحلاقاً  باأنه  2021م، 
1442هـ املوافق 1/ 12/ 2020م، املت�سمن اأن موعد 
وال�سماح  اململكة  املواطنني  مغادرة  على  القيود  رفع 
بفتح املنافذ �سيتم االإعالن عنه الحقاً، والبيان ال�سادر 
2021م،   /1  /2 املوافق  1442هـــ   /5  /18 بتاريخ 
الوقائية  والتدابري  االحرازية  االإجــراءات  املت�سمن 
ال�ستمرار  ونظرًا  اململكة،  اإىل  القادمني  على  املطبقة 
ت�سهده  – 19(، وما  امل�ستجد )كوفيد  جائحة كورونا 
اجلائحة  لهذه  ثانية  موجة  من  العامل  دول  من  كثري 
م�سحوبة بظهور �سالالت جديدة متحورة من الفريو�ض 
حــاالت  والنخفا�ض  االنــتــ�ــســار،  مــعــدالت  يف  اأ�ــســرع 
خالل  اململكة  يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  االإ�سابة 
على احلفاظ على  اهلل، وحر�ساً  الفرة احلالية بحمد 

االإ�سابة  على  واالإبقاء  و�سحتهم،  املواطنني  �سالمة 
الكميات  و�سول  اكتمال  واأهمية  باململكة،  املنخف�سة 
املطلوبة من اللقاح خالل الفرة القادمة وتوزيعه على 
مناطق اململكة لتح�سني الفئات االأكرث عر�سة حلدوث 
م�ساعفات خطرية جراء االإ�سابة باملر�ض، تود وزارة 
االأربعاء  يوم  من  ابتداًء  �سيتم  اأنه  تعلن  اأن  الداخلية 

18/ 8/ 1442هـ املوافق 31/ 3/ 2021م، ما يلي: 
اململكة  ــارج  خ اإىل  بال�سفر  للمواطنني  ال�سماح  اأ- 

والعودة اإليها.
ب- رفع تعليق رحالت الطريان الدولية ب�سكل كامل. 

ج- فتح املنافذ الربية والبحرية واجلوية ب�سكل كامل.
لــالإجــراءات  وفــقــاً  ـــاله  اأع ورد  مــا  تنفيذ  يــكــون  د- 
باتخاذ  املعنية  اللجنة  ت�سعها  التي  واالحـــرازات 
تف�سي  ملنع  الالزمة  االحــرازيــة  ـــراءات  االإج جميع 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  اململكة  يف  كــورونــا  فريو�ض 

املعنية.

املقام ال�سامي يوافق على ان�سمام اأربعة من رجال الأعمال لع�سوية  
واملفقودين" والأ�سرى  وامل�سابني  ال�سهداء  اأ�سر  اأمناء  "جمل�س 

● نيوم - واس
�سدرت موافقة املقام ال�سامي يوم االأربعاء 22 جمادى االأوىل 1442هـ املوافق 

6 يناير 2021م، على ان�سمام اأربعة من رجال االأعمال لع�سوية "جمل�ض اأمناء 

رفعه  ما  على  بناًء  وذلك  واملفقودين"،  واالأ�سرى  وامل�سابني  ال�سهداء  اأ�سر 

ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�سندوق.

بن  وحمد  اجلــرب،  حممد  بن  عبداللطيف  ان�سمام:  على  املوافقة  ــاءت  وج
�سليمان  بن  وعبداهلل  الرا�سد،  را�سد  بن  وعبدالرحمن  اجلميح،  عبدالعزيز 
ودعمه  اإن�ساوؤه  جاء  الــذي  ال�سندوق،  اأمناء  جمل�ض  لع�سوية  الراجحي، 
باأ�سر  واهتمام  رعاية  من  القيادة  توليه  ما  اإطار  يف  عمله  م�سارات  وتعزيز 
ال�سهداء وامل�سابني واالأ�سرى واملفقودين، وتقديرها جلهودهم وت�سحياتهم 

امل�سرفة دفاعاً عن دينهم واملقد�سات يف وطنهم.
الدكتور  ال�سندوق  عام  اأمني  الداخلية  وزير  �سمو  م�ست�سار  معايل  واأو�سح 

�ساعد العرابي احلارثي، اأن موافقة املقام ال�سامي الكرمي على ان�سمام رجال 
اأمناء ال�سندوق تاأتي يف �سياق ما يحظى به من  اإىل ع�سوية جمل�ض  االأعمال 
دعم واهتمام من خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده حفظهما اهلل، لكي 
يوؤدي ما اأنيط به من مهمات جتاه اأ�سر �سهداء الواجب وامل�سابني واالأ�سرى 
خمتلف  يف  احتياجاتهم  وتلبية  لهم  وامل�ساندة  العون  وتقدمي  واملفقودين، 
القيادة  واهتمام  رعاية  ظل  يف  كرمية  حياة  لهم  يحقق  مبا  حياتهم  �سوؤون 

الر�سيدة باأبناء هذا الوطن وا�ستقرارهم.

خادم احلرمني ال�سريفني  وويل العهد يهنئان رئي�سي وزراء جورجيا ورومانيا
● الرياض - واس

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
ال�سيد جيورجي جاخاريا  لدولة  اآل �سعود، برقية تهنئة 
على  دولته  ح�سول  مبنا�سبة  جورجيا،  وزراء  رئي�ض 
املفدى:  امللك  الوزراء. وقال  رئي�ض  الربملان ملن�سب  ثقة 
ثقة  على  دولتكم  ح�سول  نباأ  ال�سرور  ببالغ  "تلقينا 
بهذه  وي�سرنا  جورجيا،  وزراء  رئي�ض  ملن�سب  الربملان 
املنا�سبة اأن نعرب لدولتكم عن تهانينا ال�سادقة واأمنياتنا 
العالقات  مبتانة  ن�سيد  واأن  وال�سداد،  بالتوفيق  لكم 
على  حر�سنا  لدولتكم  مــوؤكــديــن  بلدينا،  جتمع  التي 

و�سعبينا  بلدينا  فيه م�سلحة  ملا  الثنائي  التعاون  توثيق 
وال�سعادة،  ال�سحة  موفور  لدولتكم  راجني  ال�سديقني، 

ول�سعب جورجيا ال�سديق املزيد من التقدم واالزدهار".
لدولة  تهنئة  برقية   ، اهلل  حفظه  احلرمني  خــادم  وبعث 
مبنا�سبة  رومانيا،  وزراء  رئي�ض  كيت�سو  فلورين  ال�سيد 
والربملان  الــرومــاين  الرئي�ض  فخامة  ثقة  على  ح�سوله 
امللك  واأعــرب  رومانيا.  وزراء  رئي�ض  ملن�سب  الروماين 
التهاين ال�سادقة واالأمنيات لدولته بالتوفيق  املفدى، عن 
جتمع  التي  العالقات  مبتانة  اهلل،  اأيده  م�سيدًا  وال�سداد، 
على  حر�سه  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  واأكــد  البلدين. 
توثيق التعاون الثنائي ملا فيه م�سلحة البلدين وال�سعبني 

وال�سعادة،  ال�سحة  موفور  لدولته  راجياً  ال�سديقني، 
ول�سعب رومانيا املزيد من التقدم واالزدهار.

�سلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة ال�سيد جيورجي 
جاخاريا رئي�ض وزراء جورجيا، مبنا�سبة ح�سول دولته 
على ثقة الربملان ملن�سب رئي�ض الوزراء. وقال �سمو ويل 
العهد: "تلقيت ببالغ ال�سرور نباأ ح�سول دولتكم على ثقة 
بهذه  وي�سرين  جورجيا،  وزراء  رئي�ض  ملن�سب  الربملان 
التمنيات  التهاين واأطيب  اأبلغ  اأعرب لكم عن  اأن  املنا�سبة 
بالتوفيق وال�سداد، واأن اأ�سيد مبتانة العالقات التي جتمع 

التعاون  توثيق  على  احلر�ض  لدولتكم  موؤكدًا  بلدينا، 
الثنائي ملا فيه م�سلحة البلدين ال�سديقني، راجياً لدولتكم 
ال�سديق  جورجيا  ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  موفور 

املزيد من التقدم والرقي".
ال�سيد  لدولة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعــاه  العهد  ويل  وبعث 
فلورين كيت�سو رئي�ض وزراء رومانيا، مبنا�سبة ح�سوله 
الروماين  والربملان  الروماين  الرئي�ض  فخامة  ثقة  على 
العهد،  ويل  �سمو  واأعرب  رومانيا.  وزراء  رئي�ض  ملن�سب 
بالتوفيق  لدولته  التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأبلغ  عن 
ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  موفور  له  راجياً  وال�سداد، 

رومانيا ال�سديق، املزيد من التقدم والرقي.

امللك وويل العهد يعزيان 
الرئي�س الإندوني�سي

● الرياض - واس
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية عزاء وموا�ساة، لفخامة 
�سمال جاكرتا. ركاب  اإندوني�سيا، يف �سحايا حتطم طائرة  رئي�ض جمهورية  ويدودو  الرئي�ض جوكو 

وقال امللك املفدى: "علمنا بنباأ حتطم طائرة ركاب �سمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من �سحايا، واإننا 
واأ�سدق  التعازي  اأحر  ال�سقيق  اإندوني�سيا  جمهورية  ول�سعب  املتوفني  والأ�سر  لفخامتكم  نبعث  اإذ 
ذويهم  ويلهم  ومغفرته،  رحمته  بوا�سع  املتوفني  يتغمد  اأن  وتعاىل  �سبحانه  املوىل  لرنجو  املوا�ساة، 
ال�سرب وال�سلوان، ويحفظكم و�سعب جمهورية اإندوني�سيا من كل �سوء ومكروه، اإنه �سميع جميب". 
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�ض 
جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�ض جوكو ويدودو رئي�ض جمهورية 
حتطم  نباأ  "تلقيت  العهد:  ويل  �سمو  وقال  جاكرتا.  �سمال  ركاب  طائرة  حتطم  �سحايا  يف  اإندوني�سيا 
طائرة ركاب �سمال جاكرتا، وما نتج عنه من �سحايا، واأُعرب لفخامتكم والأ�سر املتوفني كافة عن بالغ 

التعازي و�سادق املوا�ساة، �سائاًل اهلل تعاىل الرحمة للمتوفني، اإنه �سميع جميب".
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املوافقة على نظام �صندوق التنمية الثقايف
اإن جمل�س الوزراء 

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 27671 وتاريخ 1442/5/19هـ، امل�شتملة 
على برقية �شاحب ال�شمو وزير الثقافة رقم 1558 وتاريخ 1441/7/22هـ، وبرقية �شندوق التنمية 
الوطني رقم 4103100/60 وتاريخ 1441/9/15هـ، يف �شاأن م�شروع نظام �شندوق التنمية الثقايف.

وبعد االطالع  على  م�شروع النظام امل�شار  اإليه.
وبعد االطالع  على املذكرتني رقم )985( وتاريخ 1441/11/15هـ، ورقم )829( وتاريخ 

1442/5/20هـ، واملح�شر رقم )116( وتاريخ 1442/3/4هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س 
الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )8-42/13/د( 
وتاريخ 1442/3/26هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )12/64( وتاريخ 1442/5/15هـ .
وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )3348( وتاريخ 1442/5/20هـ .

يقرر
املوافقة على نظام �شندوق التنمية الثقايف، بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل 
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر  باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ .
وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ .
وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر  باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )12/64( بتاريخ 1442/5/15هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )282( بتاريخ 1442/5/21هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت: 
 اأواًل: املوافقة على نظام �شندوق التنمية الثقايف، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً:  على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة -كل فيما 
ه-  تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود

املادة األولى:

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام- 
المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام �شندوق التنمية الثقايف.

الصندوق: �شندوق التنمية الثقايف.

اجمللس: جمل�س اإدارة ال�شندوق.

الرئيس: رئي�س املجل�س.

الوزير: وزير الثقافة.

الرئيس التنفيذي: الرئي�س التنفيذي لل�شندوق.

املادة الثانية:

ين�شاأ مبوجب النظام �شندوق ي�شمى )�شندوق التنمية الثقايف(، ويتمتع بال�شخ�شية االعتبارية 
واال�شتقـالل املايل واالإداري، ويرتبـط تنظيميـاً ب�شندوق التنميـة الوطني، ويكـون مقـره الـرئي�س يف 

مدينة الريا�س، وله اإن�شاء فروع اأو مكاتب بح�شب احلاجة.

املادة الثالثة:

يهدف ال�شندوق اإىل االإ�شهام يف دعم التنمية الثقافية واملجاالت املت�شلة بها، وا�شتدامتها، وذلك وفقاً 
لال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

املادة الرابعة:

1-    دون اإخالل باخت�شا�شات �شندوق التنمية الوطني، يكون لل�شندوق جميع ال�شالحيات الالزمة 
لتحقيق اأهدافه -وفقاً ملا تق�شي به االأنظمة يف هذا ال�شاأن- ومن ذلك ما ياأتي:

 اأ -    االإقرا�س اأو التمويل بكافة اأنواعه للمن�شاآت اأو اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات االأهلية التي تعمل يف 
املجاالت الثقافية املختلفة، اأو يف اخلدمات امل�شاندة لها، اأو يف تطوير التقنية اأو امل�شروعات 

املتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقاً لل�شيا�شات التي يقرها املجل�س.
ب-   قبول الرهون وغريها من �شمانات الوفاء.

ج-   تقدمي ال�شمانات للجهات التي ميلكها اأو ي�شاهم فيها اأو يقر�شها اأو ميولها.
 د-   ا�شتثمار اأمواله مبا يحقق اأهدافه ووفق ما يقره املجل�س.

هـ-   متلك االأموال بجميع اأنواعها، والت�شرف فيها، وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.

 و-   ت�شجيع اال�شتثمار يف املجاالت ذات العالقة بقطاع الثقافة.
 ز-   قبول الهبات والتربعات واملنح والو�شايا واالأوقاف وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.

ح-    متثيل اململكة -اإقليمياً ودولياً- يف حدود جماالت عمله، لدى اجلهات النظرية له اأو املرتبطة 
مبجاالت عمله، اأو امل�شاركة يف ذلك.

ط-    اإبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�شلة مبجاالت عمله مع اجلهات املعنية يف الدول 
واملنظمات والهيئات الدولية، وفقاً لالإجراءات النظامية ذات العالقة.

ي-    تقدمي اخلدمات غري املالية لالأ�شخا�س من ذوي ال�شفة الطبيعية اأو االعتبارية العاملني 
ب�شورة رئي�شة يف املجاالت الثقافية املختلفة.

 ك-    تقدمي امل�شورة للمن�شاآت اأو اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات االأهلية التي تعمل يف املجاالت امل�شار 
اإليها يف الفقرة )اأ/1( من هذه املادة.

 ل-    القيام باأي ن�شاط اأو عمل اأو تقدمي منتجات اأخرى يقرها املجل�س مبا يحقق اأهداف ال�شندوق 
ويتفق مع طبيعته، وذلك دون اإخالل باخت�شا�شات اجلهات االأخرى. 

2-   ال يجوز اأن تتجاوز التزامات ال�شندوق املبا�شرة وغري املبا�شرة قيمة اأ�شوله.

املادة اخلامسة:

1-   يكون لل�شندوق جمل�س اإدارة مكون من االآتي:
 اأ -  الوزير رئي�شاً.

ب-   خم�شة اأع�شاء -ير�شحهم الرئي�س- على اأن يكون من بينهم ع�شو من �شندوق التنمية الوطني، 
وي�شدر بتعيينهم قرار من رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق التنمية الوطني.

2-   تكون مدة الع�شوية يف املجل�س )ثالث( �شنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
3-    يختار الرئي�س من بني االأع�شاء -امل�شار اإليهم يف الفقرة )ب/1( من هذه املادة- نائباً له، ي�شاعده 

عند ح�شوره، وينوب عنه عند غيابه.

املادة السادسة:

دون إخالل باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة 
المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود نظامه 

واألنظمة ذات العالقة، ويتولى جميع االختصاصات والصالحيات التي 
تكفل تحقيق أهدافه، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات 

وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
 1-      املوافقة على اال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املتعلقة مبجاالت عمل ال�شندوق، واخلطط والربامج 

وامل�شاريع الالزمة لتنفيذها، والرفع عما ي�شتلزم ا�شتكمال اإجراءات يف �شاأنه.

قرار رقم )282( وتاريخ 1442/5/21هـ

نظام صندوق التنمية الثقافي
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نظام صندوق التنمية الثقافي .. تتمة

  2-   االإ�شراف على تنفيذ ال�شندوق االخت�شا�شات املنوطة به.
  3-   اإقرار الهيكل التنظيمي لل�شندوق.

  4-    اإقرار اللوائح املالية واالإدارية التي ي�شري عليها ال�شندوق، وغريها من اللوائح الداخلية والفنية 
الالزمة لت�شيري �شوؤونه.

  5-   املوافقة على االإقرا�س اأو التمويل بكافة اأنواعه.
  6-   املوافقة على �شيا�شات ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

  7-   املوافقة على امتالك االأموال بجميع اأنواعها، وبيعها، ورهنها، وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.
  8-   املوافقة على اإن�شاء فروع اأو مكاتب لل�شندوق بح�شب احلاجة.

  9-   قبول الهبات والتربعات واملنح والو�شايا واالأوقاف وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.
10-   اقرتاح م�شروعات االأنظمة ذات العالقة باخت�شا�شات ال�شندوق، واقرتاح تعديل املعمول به منها، 

متهيدًا لرفعها ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
11-   املوافقة على اإبرام ال�شندوق لالتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً لالإجراءات النظامية 

املتبعة.
12-   املوافقة على اال�شتعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�شني وامل�شت�شارين وغريهم من ذوي 

الكفايات املوؤهلة واملطلوبة يف املجاالت ذات العالقة بال�شندوق، وحتديد اأتعابهم ومدة 
اال�شتعانة بهم.

13-   حتديد املقابل املايل للخدمات واالأعمال التي يرى اأخذ مقابل مايل عنها.
14-   اإقـرار م�شـروع ميـزانية ال�شنـدوق، وح�شـابه اخلتـامي، والتقـرير ال�شنـوي عن ن�شاطه، 
ورفعها اإىل �شندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، متهيدًا ال�شتكمال االإجراءات النظامية 

املتبعة.
15-  تعيني مراجع ح�شابات خارجي )اأو اأكرث(، ومراقب مايل داخلي.

16-   النظر يف التقارير الدورية عن �شري العمل يف ال�شندوق، واتخاذ القرارات الالزمة يف �شاأنها.
وللمجل�س ت�شكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من اأع�شائه اأو من �شواهم، يعهد اإليها مبا يراه من اخت�شا�شات، 

ويحدد يف قرار ت�شكيل كل جلنة رئي�شها واأع�شاوؤها واخت�شا�شاتها ومكافاآت رئي�شها واأع�شائها، ولكل 
جلنة اال�شتعانة مبن تراه مل�شاعدتها يف اإجناز املهمات املوكلة اإليها.

وللمجل�س كذلك تفوي�س بع�س اخت�شا�شاته اإىل من يراه من اأع�شائه اأو الرئي�س التنفيذي اأو اإىل اأي من 
اللجان اأو من من�شوبي ال�شندوق وفق ما يقت�شيه �شري العمل فيه.

املادة السابعة:

1-   يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س كل ثالثة اأ�شهر على االأقل، اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.
2-     ي�شرتط ل�شحة اجتماع املجل�س ح�شور اأغلبية اأع�شائه على االأقل مبن فيهم الرئي�س اأو نائبه.

وت�شدر القرارات باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين على االأقل، وعند ت�شاوي االأ�شوات يرجح اجلانب 
الذي �شوت معه رئي�س االجتماع.

3-    توجه الدعوة الجتماع املجل�س كتابة قبل موعد االجتماع ب�شبعة اأيام على االأقل، ويجوز ا�شتخدام 
الو�شائل االإلكرتونية يف توجيه الدعوة لالجتماع مبا يف ذلك الربيد االإلكرتوين. ويف جميع االأحوال 

يجب اأن ت�شتمل الدعوة على جدول االأعمال. وللرئي�س -اأو نائبه- دعوة من يراه حل�شور جل�شات 
املجل�س لتقدمي معلومات اأو اآراء اأو اإي�شاحات دون اأن يكون له حق الت�شويت.

4-    ال يجوز الأي ع�شو االمتناع عن الت�شويت، وال تفوي�س ع�شو اآخر للت�شويت نيابًة عنه عند 
غيابه.

5-    للمجل�س اأن ي�شدر قرارًا بعر�شه على االأع�شاء بالتمرير، ويف هذه احلالة ي�شرتط موافقة جميع 
االأع�شاء على القرار كتابًة، ويعر�س هذا القرار على املجل�س يف اأول اجتماع الحق الإثباته يف حم�شر 

االجتماع.
6-   تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�شر يوقعها رئي�س االجتماع واأع�شاوؤه احلا�شرون.

7-   تعقد اجتماعات املجل�س يف مقر ال�شندوق، ويجوز عند االقت�شاء اأن تعقد يف مكان اآخر.
8-   ال يجوز للع�شو اأن يف�شي �شيئاً مما اطلع عليه من اأ�شرار ال�شندوق.

9-    ي�شع املجل�س القواعد واالإجراءات املنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، مبا يف ذلك حتديد اإجراءات 
الدعوة لالجتماعات، وكيفية انعقادها.

املادة الثامنة:

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، 
ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية األخرى. وهو المسؤول التنفيذي 

للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام 
وما يقرره المجلس من صالحيات واختصاصات، وله على وجه 

الخصوص ما يأتي:
 1-   متابعة تنفيذ قرارات املجل�س.
 2-   التح�شري الجتماعات املجل�س.

 3-    االإ�شراف على �شري العمل يف ال�شندوق وفقاً لل�شالحيات املنوطة به وما حتدده لوائح ال�شندوق، 
والتثبت من توافق عمليات ال�شندوق مع ما يق�شي به النظام ولوائحه وما يقره املجل�س.

 4-    اقرتاح اال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املتعلقة مبجاالت عمل ال�شندوق، واخلطط والربامج 
وامل�شاريع الالزمة لتنفيذها، وعر�شها على املجل�س متهيدًا للموافقة عليها.

 5-   اقرتاح �شيا�شات ا�شتثمار اأموال ال�شندوق، وعر�شها على املجل�س متهيدًا للموافقة عليها.
 6-    اقرتاح الهيكل التنظيمي لل�شندوق، واقرتاح لوائحه املالية واالإدارية التي ي�شري عليها، وغريها 

من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة لت�شيري �شوؤونه؛ ورفعها اإىل املجل�س متهيدًا الإقرارها.
 7-    االإ�شراف على اإعداد م�شروع امليزانية واحل�شاب اخلتامي والتقرير ال�شنوي لل�شندوق متهيدًا 

لعر�شها على املجل�س.
 8-    ال�شرف من ميزانية ال�شندوق واتخاذ جميع االإجراءات املالية، وفقاً للوائح ال�شندوق التي يقرها 

املجل�س.
 9-     التوقيع على االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة املجل�س اأو ح�شب ال�شالحيات 

املمنوحة له من املجل�س.
10-   متثيل ال�شندوق اأمام الق�شاء واجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات االأخرى ذات العالقة، وغريها من 

اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله تفوي�س غريه يف ذلك.
11-  تعيني من�شوبي ال�شندوق واالإ�شراف عليهم، وفقاً للوائح املنظمة لذلك.

12-   ممار�شة اأي اخت�شا�س اأو �شالحية اأخرى تن�س عليها لوائح ال�شندوق اأو ما ي�شنده اإليه املجل�س.
وللـرئي�س التنفيـذي تفـوي�س بع�س اخت�شا�شاته اأو �شالحياته اإىل من يراه من من�شوبي ال�شندوق وفق 

ما يقت�شي �شري العمل فيه ووفق ما تقرره لوائح ال�شندوق.

املادة التاسعة:

1-   تكون لل�شندوق ميزانية ت�شغيلية �شنوية م�شتقلة.
2-    ال�شنة املالية لل�شندوق هي ال�شنة املالية للدولة. وا�شتثناًء من ذلك تبداأ ال�شنة املالية االأوىل 

لل�شندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية ال�شنة التالية للدولة.

املادة العاشرة:

1-    راأ�س مال ال�شندوق )500٫000٫000( خم�شمائة مليون ريال �شعودي، ويجوز تعديل راأ�س املال 
بقرار من جمل�س الوزراء بناًء على اقرتاح من جمل�س اإدارة �شندوق التنمية الوطني.

2-   تتكون موارد ال�شندوق مما ياأتي:
 اأ - الدعم املقدم له من الدولة فيما يخدم ن�شاطه االإقرا�شي اأو التمويلي بكافة اأنواعه.

ب- التدفقات النقدية من القرو�س امل�شروفة من راأ�س ماله.
ج-  العوائد الناجتة من اأ�شوله وا�شتثماراته.

 د-  ما يقبله املجل�س من هبات وتربعات ومنح وو�شايا وريع اأوقاف.
 هـ- املقابل املايل الذي يتقا�شاه عن اخلدمات واالأعمال التي يرى املجل�س اأخذ مقابل مايل عنها.

 و-  اأي مورد اآخر يقره املجل�س مبا ال يخالف االأنظمة والتعليمات.

املادة احلادية عشرة:

يفتح ال�شندوق ح�شاباً له يف البنك املركزي ال�شعودي، ويجوز له فتح ح�شابات يف اأي من البنوك 
املرخ�س لها بالعمل يف اململكة، وي�شرف من هذه احل�شابات وفق ميزانية ال�شندوق املعتمدة ولوائحه 

املالية واالإدارية.

املادة الثانية عشرة:

يخ�شع جميع من�شوبي ال�شندوق لنظام العمل ونظام التاأمينات االجتماعية.

املادة الثالثة عشرة:

يتمتع االإقرا�س اأو التمويل بكافة اأنواعه التي يقدمها ال�شندوق باملزايا وال�شمانات املن�شو�س عليها وفقاً 
لنظام اإيرادات الدولة، وتكون قابلة للتح�شيل، كاأموال الدولة االأخرى.

املادة الرابعة عشرة:

دون اإخالل باخت�شا�س الديوان العام للمحا�شبة، يعني املجل�س مراجع ح�شابات خارجياً )اأو اأكرث( من 
املرخ�س لهم يف اململكة؛ لتدقيق ح�شابات ال�شندوق، ومعامالته، وبياناته، وميزانيته ال�شنوية، وح�شابه 

اخلتامي، ويحدد  املجل�س اأتعابه. ويرفع تقرير مراجع احل�شابات اإىل املجل�س، ويزود الديوان العام 
للمحا�شبة بن�شخة منه بعد اعتماده من املجل�س.

املادة اخلامسة عشرة:

يعمل بالنظام من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
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مرسوم ملكي رقم )م/46( وتاريخ 1442/5/23هـ
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تعديل نظام املوؤ�ص�صات ال�صحفية

املوافقة على اإن�صاء وحدة ت�صنيف خماطر مركزية

اإن جمل�س الوزراء 
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 9322 وتاريخ 1442/2/19هـ، امل�شتملة 

على برقية معايل وزير االإعالم املكلف رقم 8015 وتاريخ 1441/7/23هـ، يف �شاأن تعديل نظام 
املوؤ�ش�شات ال�شحفية.

وبعد االطالع على نظام املوؤ�ش�شات ال�شحفية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/20( وتاريخ 1422/5/8هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )51( وتاريخ 1435/2/6هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )1346( وتاريخ 1441/11/2هـ، املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على برقية اأمانة جمل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية واالأمنية رقم 11690 وتاريخ 

1441/11/18هـ .
وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )22-42/14/د( 

وتاريخ 1442/4/4هـ .
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )58/337( وتاريخ  1442/2/12هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )2707( وتاريخ 1442/4/25هـ .
يقرر ما يلي:

 اأواًل:  تعديل نظام املوؤ�ش�شات ال�شحفية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/20( وتاريخ 1422/5/8هـ، 
على النحو االآتي:

1-    اإحالل تعريف “الهيئة: الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�شموع” حمل تعريف “الوزارة: 
وزارة االإعالم”، الوارد يف املادة )االأوىل( منه.

2-    اإحالل تعريف “املجل�س: جمل�س اإدارة الهيئة” حمل تعريف “الوزير: وزير االإعالم” 
الوارد يف املادة )االأوىل( منه.

3-    اإحـالل عبـارة “جمل�س االإدارة” حمـل كلمة “املجل�س” الواردة يف املواد )الثانية ع�شرة( 
و)الثالثة ع�شرة( و)الرابعة ع�شرة( منه، واإحالل عبارة “رئي�شاً له” حمل عبارة “رئي�شاً 

للمجل�س” الواردة يف الفقرة )ب( من املادة )العا�شرة( منه.
4-    فيما عدا ما ورد يف الفقرة )3( من هذا البند، اإحالل كلمة “الهيئة” حمل كلمة “الوزارة”، 

وكلمة “املجل�س” حمل كلمة “الوزير”، اأينما وردتا فيه.
ثانياً:  ال يخل ما ورد يف البند )اأواًل( من هذا القرار ب�شريان الرتاخي�س ال�شادرة للموؤ�ش�شات ال�شحفية 

التي ح�شلت عليها قبل تعديل النظام.
وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�س الوزراء
 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 66438 وتاريخ 1441/12/11هـ، 

امل�شتملة على خطاب معايل وزير املالية رئي�س جلنة برنامج تطوير القطاع املايل رقم 11890 وتاريخ 
1441/12/9هـ، يف �شاأن العر�س املعد من وزارة املالية حيال التاأمني على املمتلكات واالأن�شطة 

احلكومية التي تديرها الدولة ذات االأخطار املرتفعة.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )103( وتاريخ 1435/3/19هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )1207( وتاريخ 1441/9/4هـ، ورقم )130( وتاريخ 
1442/3/10هـ، املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )23-42/13/د( 
وتاريخ 1442/3/26هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )2811( وتاريخ 1442/4/29هـ .
يقرر ما يلي:

 اأواًل: املوافقة على اإن�شاء وحدة ت�شنيف خماطر مركزية يف وزارة املالية، تكون لها املهمات االآتية:
1-   ح�شر املمتلكات واملباين واالأن�شطة احلكومية ذات املخاطر املرتفعة، وت�شنيفها.

2-    حتديد نوعية املخاطر التي قد تتعر�س لها املمتلكات العامة وت�شنيفها، وذلك بح�شب اختالف 
املوقع اجلغرايف ونوع الن�شاط.

3-    بناء قاعدة بيانات لكل جهة حكومية ت�شمل جميع املعلومات ذات العالقة وتواريخ احلوادث واأ�شبابها.
4-    حوكمة اإجراءات التاأمني على املمتلكات واالأن�شطة احلكومية التي تديرها الدولة ذات االأخطار 

املرتفعة، وذلك لتفادي االزدواجية يف التاأمني على بع�س االأ�شول املوؤمن عليها.
5-    املواءمة مع ما ق�شى به قرار جمل�س الوزراء رقم )103( وتاريخ 1435/3/19هـ، باإلزام املن�شاآت 
واالأن�شطة ذات االأخطار املرتفعة واالأمكنة التي تكتظ باجلمهور -�شواء االأهلية اأو احلكومية التي 

تديرها �شركات اأو موؤ�ش�شات اأهلية- بالتاأمني التعاوين جتاه الغري.
6-   و�شع قائمة باالأ�شول واالأن�شطة احلكومية ذات االأخطار املرتفعة التي ينبغي التاأمني عليها.

7-    درا�شة مدى احلاجة اإىل اإن�شاء �شركة مقيدة الن�شاط تخت�س بالتاأمني على املمتلكات واالأن�شطة 
احلكومية التي تديرها الدولة ذات االأخطار املرتفعة.

8-   التحقق من مدى التزام االأجهزة احلكومية باملعايري الرئي�شية يف اإدارة املخاطر.
9-    التن�شيق مع وحدة املخاطر الوطنية، لرفع م�شتوى جهوزية املباين احلكومية وتطوير �شرعة 

اال�شتجابة.
ثانياً: املوافقة على اإن�شاء وحدة ت�شنيف اأخطار مركزية يف الوزارات واالأجهزة احلكومية.

ثالثاً:  تقوم وزارة املالية بعد )ثالث( �شنوات من �شدور هذا القرار، بالرفع اإىل املقام ال�شامي عن مدى 
مالءمة التاأمني على االأ�شول واالأن�شطة احلكومية ذات االأخطار املرتفعة.

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل 
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر  باالأمر امللكي  رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ .
وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي  رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ .
وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر  باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )58/337( بتاريخ 1442/2/12هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )283( بتاريخ 1442/5/21هـ .
ر�شمنا مبا هو اآت: 

 اأواًل:  تعديل نظام املوؤ�ش�شات ال�شحفية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/20( بتاريخ 1422/5/8هـ، 
على النحو االآتي:

1-  اإحالل تعريف “الهيئة: الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�شموع” حمل تعريف “الوزارة: 

وزارة االإعالم”، الوارد يف املادة )االأوىل( منه.
2-   اإحالل تعريف “املجل�س: جمل�س اإدارة الهيئة” حمل تعريف “الوزير: وزير االإعالم” الوارد يف 

املادة )االأوىل( منه.
3-   اإحالل عبارة “جمل�س االإدارة” حمل كلمة “املجل�س” الواردة يف املواد )الثانية ع�شرة( 

و)الثالثة ع�شرة( و)الرابعة ع�شرة( منه، واإحالل عبارة “رئي�شاً له” حمل عبارة “رئي�شاً 
للمجل�س” الواردة يف الفقرة )ب( من املادة )العا�شرة( منه.

4-   فيما عدا ما ورد يف الفقرة )3( من هذا البند، اإحالل كلمة “الهيئة” حمل كلمة “الوزارة”، 
وكلمة “املجل�س” حمل كلمة “الوزير”، اأينما وردتا فيه.

ثانياً:  ال يخل ما ورد يف البند )اأواًل( من هذا املر�شوم ب�شريان الرتاخي�س ال�شادرة للموؤ�ش�شات ال�شحفية 
التي ح�شلت عليها قبل تعديل النظام.

ثالثاً:  على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة -كل فيما 
ه-  تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود

قرار رقم )283( وتاريخ 1442/5/21هـ

قرار رقم )284( وتاريخ 1442/5/21هـ
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مرسوم ملكي رقم )م/47( وتاريخ 1442/5/23هـ
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املوافقة على نظام �صندوق التنمية العقارية
اإن جمل�س الوزراء

 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 11243 وتاريخ 1442/2/28هـ، امل�شتملة 
على برقية �شندوق التنمية الوطني رقم 4103101/60 وتاريخ 1441/9/15هـ، يف �شاأن م�شروع 

نظام �شندوق التنمية العقارية.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار اإليه.

وبعد االطالع على نظام �شندوق التنمية العقارية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/23( وتاريخ 
1394/6/11هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )840( وتاريخ 1441/6/23هـ، واملذكرات رقم )470( وتاريخ 
1441/6/23هـ، ورقم )924( وتاريخ 1441/11/4هـ، ورقم )37( وتاريخ 1442/1/8هـ، ورقم 

)522( وتاريخ 1442/3/29هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )17-42/16/د( 
وتاريخ 1442/4/18هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )61/359( وتاريخ 1442/2/25هـ .
وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )3171( وتاريخ 1442/5/15هـ .

يقرر
املوافقة على نظام �شندوق التنمية العقارية، بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ .
وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ .
وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )61/359( بتاريخ 1442/2/25هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )287( بتاريخ 1442/5/21هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:
 اأواًل: املوافقة على نظام �شندوق التنمية العقارية، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية
ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. امل�شتقلة -كل فيما يُخ�شُّ

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود

املادة األولى:

ألغراض تطبيق هذا النظام، يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما 
وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق 

غير ذلك:

النظام: نظام �شندوق التنمية العقارية.

الصندوق: �شندوق التنمية العقارية.

الوزير: وزير االإ�شكان.

الوزارة: وزارة االإ�شكان.

اجمللس: جمل�س اإدارة ال�شندوق.

الرئيس: رئي�س املجل�س.

الرئيس التنفيذي: الرئي�س التنفيذي لل�شندوق.

املستفيد: من له طلب قر�س لدى ال�شندوق اأو الوزارة و�شدرت املوافقة على طلبه، اأو اأي قوائم طلب 
قر�س اآخر يقرها جمل�س االإدارة.

جهات التمويل: البنوك و�شركات التمويل املرخ�شة مبزاولة ن�شاط التمويل العقاري يف اململكة.

القرض العقاري املدعوم: برنامج متويل عقاري �شكني يقدمه ال�شندوق اإىل امل�شتفيد عن طريق جهات 
التمويل، مدعوم االأرباح من ال�شندوق دعماً كاماًل  اأو جزئياً، وذلك من خالل عقود تربم لهذا الغر�س.

التمويل: ما يقدمه ال�شندوق من قرو�س عقارية مبا�شرة اأو مدعومة اأو ما يقدمه من ال�شمانات 
للمطورين العقاريني وجهات التمويل.

املنتجات واملبادرات: الربامج واأنواع التمويل التي يقرها ال�شندوق لتمكني امل�شتفيد من احل�شول على 
م�شكن.

الضمانات: الرهون التي يقبلها ال�شندوق، وخطابات ال�شمان التي ي�شدرها وين�شاأ مبوجبها حق ائتماين 
مبا�شر مل�شلحة عقد التمويل.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

املادة الثانية:

1-    يتمتع ال�شندوق بال�شخ�شية االعتبارية العامة واال�شتقالل املايل واالإداري، ويرتبط تنظيمياً 
ب�شندوق التنمية الوطني.

2-   يعمل ال�شندوق وفق االأ�ش�س واملعايري التجارية.
3-    يكون مقر ال�شندوق الرئي�س يف مدينة الريا�س، وله اإن�شاء فروع اأو مكاتب داخل اململكة بح�شب 

احلاجة.

 املادة الثالثة:

1-    يهدف ال�شندوق اإىل حتقيق التنمية العقارية يف اململكة من خالل متكني امل�شتفيد من متلك امل�شكن 
املالئم، ولل�شندوق يف �شبيل ذلك ما ياأتي:

 اأ -    دفع اأرباح القر�س العقاري املدعوم -دعماً كاماًل اأو جزئياً- للم�شتفيدين الواردة اأ�شماوؤهم يف 
قوائم ال�شندوق اأو الوزارة.

ب-  تقدمي القرو�س للمطورين العقاريني وجهات التمويل مما يحقق اأهدافه.
ج-    ا�شتثمار راأ�س ماله واالأموال املتوافرة لديه من م�شادر الدخل االأخرى، ومتلك االأ�شول 

والت�شرف فيها؛ مبا يف ذلك ا�شتثمار جزء من راأ�س ماله لالإ�شهام يف تطوير مناطق �شكنية 
وجتارية يف املدن التي ي�شتهدفها، من خالل عقد �شراكات مع املطورين العقاريني واالأمانات 

و�شركاتها وهيئات تطوير املناطق واملدن.
 د-   اإبرام العقود وال�شراكات واالتفاقيات مع اأي من جهات التمويل؛ لتقدمي القر�س العقاري املدعوم 

اأو اأي منتجات ومبادرات اأخرى.
هـ-   اإبرام العقود وال�شراكات واالتفاقيات مع اجلهات العامة واخلا�شة للم�شاركة يف م�شروعات اأو جممعات 

�شكنية اأو متويلها، فيما يخدم اأهدافه.
 و-   اإبرام اتفاقات مع اجلهات التي لديها قوائم طلبات ح�شول على م�شكن وترغب يف اأن حتال هذه 

القوائم اإىل ال�شندوق ليتوىل متويلها وفقاً ملا يقره املجل�س.
 ز-    تاأ�شي�س �شناديق ادخار تخ�ش�س للمواطنني الراغبني يف اال�شتفادة من املنتجات واملبادرات 

بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تق�شي به االأنظمة.
 ح-   اإدارة ما يقدمه من متويل ومتابعته وحفظ ح�شاباته، وله اأن يعهد بذلك اإىل اإحدى اجلهات 

املتخ�ش�شة واملرخ�شة مبوجب عقد يربم لهذا الغر�س.
 ط- االتفاق مع ال�شركات املتخ�ش�شة واملرخ�شة لتح�شيل اأمواله.

قرار رقم )287( وتاريخ 1442/5/21هـ

نظام صندوق التنمية العقارية
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نظام صندوق التنمية العقارية .. تتمة

 ي-  تقدمي ال�شمانات الكلية اأو الن�شبية اإىل اجلهات التمويلية عما يقدم من متويل لبع�س الفئات 
امل�شتهدفة امل�شتفيدة من القر�س العقاري املدعوم.

ك-     تاأ�شي�س ال�شركات وغريها من املن�شاآت ذات االأغرا�س اخلا�شة داخل اململكة -التي متكنه من 
حتقيق اأهدافه- مبفرده اأو مب�شاركة الغري، وامل�شاركة يف القائم منها، ومتلك احل�ش�س اأو االأ�شهم 

واأي حق اآخر مرتبط بها، باالتفاق مع �شندوق التنمية الوطني.
ل-   قبول ال�شمانات، مبا فيها الرهون وغريها للوفاء بالتمويل.

م-    االقرتا�س وغريه من �شور املديونية، مبا يف ذلك اإ�شدار ال�شكوك وال�شندات وغريها من اأدوات 
الدين واأدوات التمويل االأخرى، باالتفاق مع املركز الوطني الإدارة الدين و�شندوق التنمية 

الوطني.
ن-   القيام باأي ن�شاط اأو عمل يقره املجل�س مبا يحقق اأهدافه ويتفق مع طبيعة ن�شاطه.

2-    يتعني على ال�شندوق اأخذ ال�شمانات الالزمة ملا يقدمه من متويل مبا�شر، وال يجوز اأن تتجاوز 
التزاماته املبا�شرة اأو غري املبا�شرة قيمة اأ�شوله.

املادة الرابعة:

يجوز لل�شندوق -بقرار من املجل�س- تقدمي القرو�س مبا�شرًة للم�شتفيدين. وي�شع املجل�س االآلية 
وال�شوابط الالزمة لذلك. 

املادة اخلامسة:

1-   يكون لل�شندوق جمل�س اإدارة برئا�شة الوزير، وع�شوية كل من:
 اأ -  الرئي�س التنفيذي.

ب-  ممثل من وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.
 ج-  ممثل من وزارة املالية.

  د-  ممثل من وزارة االقت�شاد والتخطيط.
 هـ-  مثل من �شندوق التنمية الوطني.

 و-   ممثل من البنك املركزي ال�شعودي.
 ز-    ثالثة من املخت�شني وذوي اخلربة يف جمال عمل ال�شندوق، ير�شحهم الوزير وي�شدر بتعيينهم قرار 

من جمل�س الوزراء، وتكون مدة ع�شويتهم )ثالث( �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2-   يجب اأال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية يف املجل�س عن املرتبة )الرابعة ع�شرة( اأو ما يعادلها.

3-    يحدد الرئي�س من ينوب عنه من االأع�شاء من ممثلي اجلهات احلكومية يف رئا�شة االجتماعات عند غيابه.

املادة السادسة:

دون إخالل باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو 
السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود 

نظامه واألنظمة ذات العالقة، ويتولى جميع المهمات والصالحيات 
التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما 

يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
 1-    املوافقة على اال�شرتاتيجية املتعلقة بن�شاط ال�شندوق، واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها، 

والرفع عما ي�شتلزم ا�شتكمال اإجراءات يف �شاأنه.
 2-   االإ�شراف على تنفيذ ال�شندوق املهمات املنوطة به.

 3-   املوافقة على املنتجات واملبادرات.
 4-    املوافقة على اال�شتثمار، ومتلك العقارات وا�شتئجارها وتاأجريها، ومتلك احلقوق العينية 

واحل�ش�س واالأوراق املالية وال�شناديق اال�شتثمارية وال�شكوك وال�شندات؛ والت�شرف فيها. 
 5-    املوافقة على تاأ�شي�س ال�شركات وغريها من املن�شاآت ذات االأغرا�س اخلا�شة داخل اململكة –التي 

متكنه من حتقيق اأهدافه- مبفرده اأو مب�شاركة الغري، وامل�شاركة يف القائم منها، ومتلك احل�ش�س 
اأو االأ�شهم واأي حق اآخر مرتبط بها، بعد االتفاق مع �شندوق التنمية الوطني.

 6-   املوافقة على اإبرام ال�شندوق لالتفاقيات والعقود، بح�شب االإجراءات النظامية املتبعة.
 7-   املوافقة على اإقرا�س املطورين العقاريني وجهات التمويل.

 8-    اإقرار �شيا�شات اإدارة املخاطر يف ال�شندوق واإجراءاتها ونظمها.
 9-   حتديد ن�شبة الدعم من اأجل التمويل التي يتحملها ال�شندوق لفئات امل�شتفيدين.

10-  اإقرار الهيكل التنظيمي لل�شندوق.
11-   اإقرار الئحة ال�شندوق املالية باالتفاق مع وزارة املالية، واإقرار الئحة ال�شندوق االإدارية بعد 
االتفاق مع وزارة املالية على االأحكام ذات االأثر املايل الواردة فيها، واإقرار غريهما من اللوائح 

واالإجراءات الداخلية والفنية الالزمة لت�شيري �شوؤون ال�شندوق.
12-   تعيني ممثلي ال�شندوق -من من�شوبيه- وغريهم يف جمال�س اإدارات ال�شركات وغريها من املن�شاآت 

ذات االأغرا�س اخلا�شة التي ميتلكها ال�شندوق اأو ي�شاهم فيها، وحتديد مكافاآتهم وحقوقهم لدى 
ال�شندوق.

13-  اإقرار قوائم ال�شندوق املالية.
14-  املوافقة على م�شروع ميزانية ال�شندوق.

15-   املوافقة على ح�شاب ال�شندوق اخلتامي، والتقرير ال�شنوي عن ن�شاطه، ورفعهما اإىل �شندوق 
التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، ال�شتكمال االإجراءات النظامية يف �شاأنهما.

16-   اقرتاح م�شروعات االأنظمة ذات العالقة باخت�شا�شات ال�شندوق، واقرتاح تعديل املعمول به منها؛ 
لرفعها ال�شتكمال االإجراءات النظامية.

17-  قبول الهبات والتربعات واملنح والو�شايا واالأوقاف، بح�شب القواعد املنظمة لذلك.
18-  تعيني مراجع ح�شابات خارجي )اأو اأكرث(، ومراقب مايل داخلي.

19-  و�شع معايري حتديد املقابل املايل للخدمات التي يقدمها ال�شندوق.
20-  النظر يف التقارير الدورية عن �شري العمل يف ال�شندوق واتخاذ القرارات الالزمة يف �شاأنها.

21-  املوافقة على اإن�شاء فروع اأو مكاتب لل�شندوق داخل اململكة، بح�شب احلاجة.
22-   ت�شكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من اأع�شائه اأو من �شواهم، يعهد اإليها مبا يراه من مهمات، ويحدد يف 
قرار ت�شكيل كل جلنة رئي�شها واأع�شاءها، واخت�شا�شاتها، واآلية عملها، ومدى جواز ا�شتعانة كل 

جلنة مبن تراه مل�شاعدتها يف اإجناز املهمات املوكولة اإليها.
ويجوز للمجل�س تفوي�س بع�س �شالحياته اإىل من يراه من اأع�شائه اأو اإىل اأي من اللجان اأو من من�شوبي 

ال�شندوق.

املادة السابعة:

دون اإخالل باخت�شا�شات �شندوق التنمية الوطني، يقر املجل�س �شيا�شات اال�شتثمار اخلا�شة بال�شندوق 
ويطورها ب�شفة دائمة، ويتخذ قراراته اال�شتثمارية وفقاً لهذه ال�شيا�شات، ويجوز له تفوي�س من يراه 

باتخاذ اأي من تلك القرارات، وفق ال�شوابط التي ي�شعها.

املادة الثامنة:

يكون اقرتا�س ال�شندوق وغريه من �شور املديونية مبا يف ذلك اإ�شدار ال�شكوك وال�شندات وغريها من 
اأدوات الدين واأدوات التمويل االأخرى مبوافقة املجل�س، ووفقاً لل�شوابط التي يتفق عليها مع املركز 

الوطني الإدارة الدين و�شندوق التنمية الوطني.

 املادة التاسعة:

1-    يجتمع املجل�س -بناًء على دعوة من رئي�شه- كل )ثالثة( اأ�شهر على االأقل، وكلما دعت احلاجة اإىل 
ذلك. ويجب اأن توجه الدعوة- كتابة- قبل االجتماع بـ)�شبعة( اأيام على االأقل، على اأن تت�شمن 

جدول اأعماله.
2-    ال يكون اجتماع املجل�س نظامياً اإال بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو من 

ينوب عنه. ويعتد بح�شور االأع�شاء لالجتماع- عن بعد- بو�شاطة و�شائل التقنية االإلكرتونية.
3-    ت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات االأع�شاء احلا�شرين على االأقل، وعند حال ت�شاوي 

االأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شوت معه رئي�س االجتماع. وللرئي�س دعوة من يراه حل�شور 
جل�شات املجل�س لتقدمي معلومات اأو اآراء اأو اإي�شاحات دون اأن يكون له حق الت�شويت.

4-   ال يجوز الأي ع�شو االمتناع عن الت�شويت، وال اأن يفو�س اآخر بالت�شويت نيابة عنه عند غيابه.
5-   تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�شر يوقعها رئي�س االجتماع واأع�شاوؤه احلا�شرون.

6-    ي�شدر املجل�س القواعد واالإجراءات املنظمة لعقد اجتماعاته واآليات اإ�شدار قراراته، مبا يف ذلك 
قواعد االجتماع عن بعد.

7-   تعقد اجتماعات املجل�س يف مقر ال�شندوق، ويجوز عند االقت�شاء اأن تعقد يف مكان اآخر داخل اململكة.

املادة العاشرة:

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار 
من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية األخرى، ويعد 
المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود 

ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بوجه خاص- 
الصالحيات اآلتية:

 1-   تنفيذ قرارات املجل�س.
 2-   التح�شري الجتماعات املجل�س.

 3-    اقرتاح ا�شرتاتيجية عمل ال�شندوق، واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها، وعر�شها على املجل�س 
الإقرارها.

 4-   اقرتاح �شيا�شات اال�شتثمار اخلا�شة بال�شندوق، وعر�شها على املجل�س الإقرارها.
 5-    االإ�شراف على �شري العمل يف ال�شندوق، والتثبت من توافق عمليات ال�شندوق مع ما يق�شي به 

النظام والالئحة وما يقره املجل�س.
 6-    االإ�شراف على اإعداد تقرير قوائم ال�شندوق املالية وح�شابه اخلتامي، والتقرير ال�شنوي عن 

ن�شاطه؛ متهيدًا لرفعها اإىل املجل�س.
 7-   االإ�شراف على اإعداد التقارير اخلا�شة بتنفيذ خطط ال�شندوق وبراجمه، ورفعها اإىل املجل�س.

 8-    متثيل ال�شندوق اأمام الق�شاء، واجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات االأخرى ذات العالقة، وغريها من 
اجلهات داخل اململكة وخارجها.

 9-    اال�شتعانة باملكاتب اال�شت�شارية واخلرباء واملخت�شني وامل�شت�شارين ذوي الكفاءات املوؤهلة يف 
املجاالت ذات العالقة باخت�شا�شات ال�شندوق.
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10-   ال�شرف من ميزانية ال�شندوق، واتخاذ جميع االإجراءات املالية، وفقاً لالأنظمة واللوائح املقرة ويف 
حدود ال�شالحيات التي يفو�شه بها املجل�س.

11-  التعاقد لتنفيذ االأعمال واخلدمات وغريها، وفقاً لل�شالحيات التي يفو�شه بها املجل�س.
12-   اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ االأحكام الواردة يف النظام واللوائح ال�شادرة بناًء عليه، بح�شب 

ال�شالحيات املخولة له.
13-  تعيني من�شوبي ال�شندوق واالإ�شراف عليهم، وفقاً للوائح املنظمة لذلك.

14-  اأي اخت�شا�س اآخر ي�شنده اإليه املجل�س.
ويجوز للرئي�س التنفيذي تفوي�س بع�س �شالحياته ومهماته اإىل من يراه من من�شوبي ال�شندوق، وله 

تفوي�س غريهم فيما يت�شل مبا ورد يف الفقرة )8( من هذه املادة.

املادة احلادية عشرة:

1-    راأ�س مال ال�شندوق )190٫897٫900٫000( مائة وت�شعون مليارًا وثمامنائة و�شبعة وت�شعون 
مليوناً وت�شعمائة األف ريال �شعودي، وجتوز زيادته بقرار من جمل�س الوزراء، بناًء على اقرتاح من 

جمل�س اإدارة �شندوق التنمية الوطني.
2-   تتكون موارد ال�شندوق مما ياأتي:

 اأ -  الدعم املقدم له من الدولة فيما يخدم ن�شاطه التمويلي.
ب-  التدفقات النقدية من القرو�س امل�شروفة من راأ�س ماله.
ج-  املقابل املايل الذي يتقا�شاه نظري اخلدمات التي يقدمها.

 د-  ما يقبله املجل�س من هبات وتربعات ومنح وو�شايا واأوقاف.
هـ-  االأوراق واالأدوات املالية على خمتلف اأنواعها اململوكة له.

 و-  الدخل الناجت من ا�شتثمار اأمواله واأر�شدته وممتلكاته.
 ز-  اأي مورد اآخر يقره املجل�س.

املادة الثانية عشرة:

1-    يكون لل�شندوق ميزانية ت�شغيلية �شنوية، تعد وفقاً لالأ�ش�س واملعايري التجارية، ومتول من موارده املالية.

2-   ال�شنة املالية لل�شندوق هي ال�شنة املالية للدولة.

املادة الثالثة عشرة:

يخ�شع من�شوبو ال�شندوق لنظام العمل، ونظام التاأمينات االجتماعية.

املادة الرابعة عشرة:

تتمتع اأموال ال�شندوق، مبا فيها التمويالت التي يقدمها، باملزايا وال�شمانات املقررة حلقوق اخلزانة 
العامة، وحت�شل وفقاً لالأنظمة املنظمة لذلك.

املادة اخلامسة عشرة:

يفتح ال�شندوق ح�شاباً له يف البنك املركزي ال�شعودي، ويجوز له فتح ح�شابات اأخرى يف اأي من البنوك 
املرخ�س لها بالعمل يف اململكة، وي�شرف من هذه احل�شابات وفق ميزانيته املعتمدة.

املادة السادسة عشرة:

دون اإخالل باخت�شا�س الديوان العام للمحا�شبة يف الرقابة على ح�شابات ال�شندوق، يعني املجل�س مراجع 
ح�شابات خارجياً )اأو اأكرث( من املرخ�س لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق ح�شابات ال�شندوق ومعامالته 

وبياناته وميزانيته ال�شنوية وح�شابه اخلتامي، ويحدد املجل�س اأتعابه. ويرفع تقرير مراجع احل�شابات 
اإىل املجل�س، ويزود الديوان العام للمحا�شبة بن�شخة منه.

املادة السابعة عشرة:

ي�شدر املجل�س الالئحة خالل )ت�شعني( يوماً من تاريخ ن�شر النظام، وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل 
بها من تاريخ العمل بالنظام.

املادة الثامنة عشرة:

1-     يحل هذا النظام حمل نظام �شندوق التنمية العقارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/23( وتاريخ 
1394/6/11هـ .

2-   ين�شر النظام يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به بعد )ت�شعني( يوماً من تاريخ ن�شره.
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منح الهيئة العامة للأوقاف املمكنات النظامية التي ت�صاعدها 
على ممار�صة اخت�صا�صها الإ�صرايف

اإن جمل�س الوزراء 
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 24775 وتاريخ 1442/5/5هـ، 

امل�شتملة على برقية معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
العامة لالأوقاف رقم 41900235 وتاريخ 1441/6/11هـ، يف �شاأن طلب منح الهيئة املمكنات 

النظامية التي ت�شاعدها على ممار�شة اخت�شا�شها االإ�شرايف على االأوقاف يف اململكة واأعمال النظار 
عليها.

وبعد االطالع على نظام املرافعات ال�شرعية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 
1435/1/22هـ .

وبعد االطالع على نظام الهيئة العامة لالأوقاف، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/11( وتاريخ 
1437/2/26هـ .

وبعد االطالع  على املح�شرين رقم )1450( وتاريخ 1441/12/28هـ، ورقم )143( وتاريخ 
1442/3/16هـ، واملذكرة رقم )750( وتاريخ 1442/5/12هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س 

الوزراء.
وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )46-42/13/د( 

وتاريخ 1442/3/26هـ .
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )7/40( وتاريخ  1442/4/29هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )3164( وتاريخ 1442/5/15هـ .
يقرر ما يلي:

     اأواًل: منح الهيئة العامة لالأوقاف ال�شالحيات االآتية:
1-    الرقابة والتفتي�س )املكتبي وامليداين( على الوقف ونظارته وفح�س م�شجالته وح�شاباته 

بوا�شطة موظفيها اأو بوا�شطة مراجعني تعينهم الهيئة.
2-    حتديد موظفني موؤهلني -يكون لهم �شفة ال�شبط- للقيام باأعمال الرقابة والتفتي�س، 

و�شبط ما يقع من خمالفات الأحكام نظامها.

3-    اال�شتعانة باجلهات املخت�شة -اإذا لزم االأمر ذلك- لتمكينها من القيام بواجباتها املوكولة 
اإليها وفق نظامها.

4-    النظر يف ال�شكاوى التي تقام على الوقف اأو الناظر اأو من يعهد اإليه باإدارة الوقف، 
وا�شتكمال االإجراءات النظامية يف �شاأنها.

   ثانيـاً: ي�شدر جمل�س اإدارة الهيئة العامة لالأوقاف ما ياأتي:
1-   اللوائح الالزمة لتنفيذ اأحكام نظام الهيئة.

2-    الئحة تت�شمن ما يتعلق باأعمال النظارة من �شروط والتزامات وخمالفات وحتديد 
العقوبة املرتتبة على اأي منها من بني العقوبات االآتية:

 اأ - االإنذار.
ب- غرامة ال تزيد على )500٫000( خم�س مئة األف ريال.

ج- اإيقاف عمل الناظر ملدة حتددها الالئحة.
د -   عزل الناظر اأو من تعهد اإليه اإدارة الوقف، وحتدد الالئحة االإجراءات املرتتبة على 

ذلك، واآلية اإثبات العزل وتعيني الناظر البديل، وذلك بالتن�شيق مع وزارة العدل.
  ثالـثـاً:  يلتزم القائمون على الوقف -كل بح�شب اخت�شا�شه- مبا ياأتي:

1-    تزويد الهيئة العامة لالأوقاف -دورياً- بالبيانات واملعلومات وامل�شتندات اخلا�شة 
بالوقف، وعند طلب الهيئة ذلك.

2-   متكني الفاح�شني من احل�شول على اأي معلومة اأو م�شتند عند طلبه.
 رابعــاً:  قيام اجلهات احلكومية وغريها من االأ�شخا�س بتزويد الهيئة العامة لالأوقاف بالوثائق 

واملعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقاً لنظامها.
خام�شاً:  قيام الهيئة العامة لالأوقاف باقرتاح ما قد يلزم من تعديالت على نظامها، وفقاً ملا ورد يف البنود 

)اأواًل( و)ثانياً( و)ثالثاً( من هذا القرار، والرفع عن ذلك وفقاً لالإجراءات النظامية.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )286( وتاريخ 1442/5/21هـ
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تعديل بع�س مواد اللئحة التنفيذية لنظام الأ�صلحة والذخائر
اإن وزير الداخلية وبناًء على ال�شالحيات املخولة له نظاماً

بعد االطالع على نظام االأ�شلحة والذخائر ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/45( وتاريخ 1426/7/25هـ، املعدل 
باملر�شوم امللكي رقم )م/17( وتاريخ 1437/4/1هـ، والئحته التنفيذية رقم )23( وتاريخ 1428/1/19هـ، 

ال�شادر باملوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام االأ�شلحة والذخائر، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.
ُيقرر ما يلي:

اأواًل: تعديل بع�س مواد الالئحة التنفيذية لنظام االأ�شلحة والذخائر بال�شيغة املرافقة للقرار.

ثانياً: ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية.

ثالثاً: على اجلهات املعنية اعتماده والعمل مبوجبه اعتبارًا من تاريخه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن �صعود بن نايف بن عبدالعزيز

املادة الثالثة: 

فة يف هذا النظام ـ  يق�شر ا�شترياد االأ�شلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية واأ�شلحة ال�شيد ـ املعَرّ
ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها و�شراوؤها، على ال�شعوديني املرخ�س لهم، وفقاً لالإجراءات 

وال�شروط التي حتددها الالئحة.

)ُتذف املواد التفسيرية لهذه املادة ويُنقل مضمونها إلى الئحة املادة 

التاسعة(

املادة اخلامسة:

اأ -  ال يجوز ا�شترياد االأ�شلحة االأثرية وتداولها بق�شد االجتار اإال برتخي�س من الوزير.

ب-  يجوز جلب االأ�شلحة االأثرية اأو ا�شطحابها بق�شد االقتناء.
ج-  حتدد الالئحة �شروط واإجراءات ما ورد يف الفقرتني )اأ( و )ب( من هذه املادة.

1/5:  الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد األسلحة 

األثرية وبيعها:

1-   اأن يكون �شعودي اجلن�شية.
2-   اأال يقل عمر طالب الرخ�شة عن اثنني وع�شرين �شنة.

3-   اأن يكون �شليماً من العاهات واالأمرا�س التي تعوقه عن ممار�شة الن�شاط.
4-   اأن يكون خالياً من ال�شوابق اجلنائية.

5-   اأن يكون خالياً من القيود االأمنية التي متنع من ممار�شة الن�شاط.
6-    اأن يكون مقيدًا بال�شجل التجاري اأو مرخ�شاً له من اجلهات احلكومية املخت�شة اإذا كان نادياً 

اأو جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية. 

2/5: إجراءات منح رَخص ممارسة نشاط استيراد األسلحة األثرية وبيعها:

1-    ُيقّدم طلب الرخ�شة اإىل االأمن العام ممثاًل يف اإدارات االأ�شلحة واملتفجرات يف �شرط املناطق 
وفق النموذج املعد.

2-    يرفع الطلب لالإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية بعد درا�شته من 
االأمن العام والتاأكد من توافر ال�شروط الالزمة ال�شت�شدار موافقة الوزير املبدئية على 

الطلب.
3-    بعد �شدور املوافقة املبدئية مُيَهل مقدم الطلب مدة مئة وثمانني يوماً من تاريخ اإبالغه 

ب�شدورها لتجهيز املحل وا�شتكمال املتطلبات التالية:
اأ -    تقدمي �شورة من الهوية الوطنية اأو �شورة من �شهادة الت�شجيل وعقد التاأ�شي�س مع 

�شور من هويات املالك اإذا  كان مقدم الطلب �شركة اأو موؤ�ش�شة جتارية.
ب-   تقـدمي �شورة من ال�شجل التجاري �شاري املفعول اأو �شورة مما يثبت وجود ترخي�س 

من اجلهات احلكومية املخت�شة اإذا كان مقدم الطلب نادياً اأو جمعية اأو موؤ�ش�شة 
اأهلية. 

ج-   توقيع اإقرار باأن تكون االأ�شلحة االأثرية النارية م�شنوعة قبل عام 1900م وتقدمي ما 
ُيثبت ذلك عند ا�شتريادها.

4-    يف حال تعذر ا�شتكمال املتطلبات خالل املهلة املحددة تعترب املوافقة الغية مامل يكن التاأخري 
ل�شبب تقبله االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية.

5-    تتوىل االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية ا�شتكمال االإجراءات الالزمة 
الإ�شدار الرخ�شة وجُتدد متى ما التزم املرخ�س له بال�شروط الواجبة ملنحها.

3/5:  يجوز جلب األسلحة األثرية بقصد االقتناء على أال تتجاوز ثالث قطع في 

السنة الواحدة.

4/5: يُشترط أن تكون األسلحة األثرية النارية مصنوعة قبل عام 1900م.

5/5:  تُطّبق اإلجراءات الواردة في املادة )7/9( في حال إلغاء رخصة ممارسة نشاط 

استيراد األسلحة األثرية وبيعها.

املادة التاسعة:

للوزير اأن يرخ�س با�شترياد االأ�شلحة النارية الفردية واأ�شلحة ال�شيد واأ�شلحة التمرين والبنادق الهوائية 
وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها، اأو �شراوؤها، اأو حملها، اأو اقتناوؤها، اأو اإ�شالحها، وفقاً 

لل�شروط التي حتددها الالئحة.

1/9:  الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد األسلحة 

النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها 

وذخائرها وشرائها وبيعها:

1-   اأال يقل عمر طالب الرخ�شة عن خم�س وع�شرين �شنة.
2-   اأن يكون �شليماً من العاهات واالأمرا�س التي تعوقه عن ممار�شة الن�شاط.

3-   اأن يكون خالياً من ال�شوابق اجلنائية.
4-   اأن يكون خالياً من القيود االأمنية التي متنع من ممار�شة الن�شاط.

5-    اأن يكون مقيدًا بال�شجل التجاري اأو مرخ�شاً له من اجلهات احلكومية املخت�شة اإذا كان نادياً 
اأو جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية. 

2/9:  إجراءات منح رَخص ممارسة نشاط استيراد األسلحة النارية الفردية 

وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها 

وشرائها وبيعها:

1-    ُيقّدم طلب الرخ�شة اإىل االأمن العام ممثاًل يف اإدارات االأ�شلحة واملتفجرات يف �شرط املناطق 
وفق النموذج املعد.

2-    يرفع الطلب لالإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية بعد درا�شته من االأمن 
العام والتاأكد من توافر ال�شروط واملتطلبات الالزمة ال�شت�شدار موافقة الوزير املبدئية على 

الطلب.
3-    بعد �شدور املوافقة املبدئية مُيَهل مقدم الطلب مدة مئة وثمانني يوماً من تاريخ اإبالغه 

ب�شدورها ال�شتكمال املتطلبات التالية:
اأ -    توفري خمازن لالأ�شلحة مع تقدمي �شهادة من االأمن العام تفيد باأن املتطلبات االأمنية 

م�شتوفاة واأن �شروط املخازن الواردة يف املادة )10/9( متوفرة، و�شهادة من الدفاع 
املدين تفيد بتوفر متطلبات ال�شالمة.

ب-    تقدمي �شورة من الهوية الوطنية اأو �شورة من �شهادة الت�شجيل وعقد التاأ�شي�س مع 
�شور من هويات املالك اإذا  كان مقدم الطلب �شركة اأو موؤ�ش�شة جتارية.

ج-      تقدمي �شورة من ال�شجل التجاري �شاري املفعول اأو �شورة مما يثبت وجود ترخي�س 
من اجلهات احلكومية املخت�شة اإذا كان مقدم الطلب نادياً اأو جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية. 

 د-     تقدمي �شمان بنكي غري م�شروط مبقدار خم�شمئة األف ريال �شاري املفعول طوال مدة 
�شريان الرخ�شة.

قرار وزير الداخلية رقم )5656( وتاريخ 1442/5/6هـ

التعديالت الواردة على بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األسلحة والذخائر

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/45( وتاريخ 1426/7/25هـ
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التعديالت الواردة على بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األسلحة والذخائر .. تتمة

هـ -   توفري نظام اإلكرتوين ملراقبة املخزون وتتبع الوارد واملن�شرف وفق متطلبات االأمن 
العام.

 و -   توفري خدمات احلرا�شة من خالل اإن�شاء اإدارة لالأمن اأو التعاقد مع اإحدى �شركات اأو 
موؤ�ش�شات احلرا�شات االأمنية املدنية وذلك يف حال كان الن�شاط متعلقاً باالأ�شلحة النارية.

 ز -    تعيني اأمني م�شتودع تنطبق عليه �شروط منح رخ�س حمل واقتناء االأ�شلحة النارية 
الفردية.

4-    يف حال تعذر ا�شتكمال املتطلبات خالل املهلة املحددة تعترب املوافقة الغية مامل يكن التاأخري 
ل�شبب تقبله االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية.

5-    تتوىل االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية ا�شتكمال االإجراءات الالزمة 
الإ�شدار الرخ�شة وجُتدد متى ما التزم املرخ�س له بال�شروط الواجبة ملنحها.

6-   تكون الرخ�شة ال�شادرة مرتبطة مبمار�شة الن�شاط يف مدينة اأو حمافظة حمددة. 

3/9: إجراءات طلب استيراد األسلحة النارية وأسلحة الصيد:

1-   يقدم املرخ�س له بياناً باأ�شماء الراغبني ب�شراء االأ�شلحة النارية اإىل �شرطة املنطقة.
2-    بعد التاأكد من توافر �شروط احل�شول على رخ�شة حمل واقتناء االأ�شلحة النارية الفردية لدى 
الراغبني يف ال�شراء يتم اإعادة البيان اإىل املرخ�س له بالبيع الإكمال اإجراءات اال�شترياد وتزويد 

�شرطة املنطقة بقائمة تو�شح معلومات االأ�شلحة.
3-    ُيرفع الطلب لالإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية بعد درا�شته من االأمن العام 

والتاأكد من ا�شتكمال املتطّلبات.
4-    تقوم االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية با�شتكمال اإجراءات اإ�شدار اإذن 

اال�شترياد واإ�شعار االأمن العام.
5-    يجب على املرخ�س له اإبالغ �شرطة املنطقة كتابياً قبل البدء با�شترياد كل �شحنة مبدة ال تقل 

عن اأربعة ع�شر يوماً، مت�شمناً ما حتويه ال�شحنة ومنفذ دخولها ووقت و�شولها واملكان املراد 
تخزينها فيه وطاقته اال�شتيعابية.

4/9:  إجراءات طلب استيراد قطع غيار األسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد 

ولوازمها وذخائرها:

1-    يقوم االأمن العام بدرا�شة طلبات اال�شترياد ورفعها لالإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات 
بوزارة الداخلية.

2-    تقوم االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية با�شتكمال اإجراءات اإ�شدار اإذن 
اال�شترياد واإ�شعار االأمن العام.

3-    يجب على املرخ�س له اإبالغ �شرطة املنطقة كتابياً قبل البدء با�شترياد كل �شحنة مبدة ال تقل 
عن اأربعة ع�شر يوماً، مت�شمناً ما حتويه ال�شحنة ومنفذ دخولها ووقت و�شولها واملكان املراد 

تخزينها فيه وطاقته اال�شتيعابية.

5/9: إجراءات طلب استيراد البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:

1-    يتقدم املرخ�س له اإىل �شرطة املنطقة بطلب ا�شترياد الكمية امل�شموح له با�شتريادها �شنوياً من 
البنادق الهوائية على اأال تتجاوز خم�شة اآالف بندقية وخم�شني مليون طلقة وفق النموذج 

املعد لذلك.
2-    يرفع الطلب اإىل االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية بعد درا�شته من االأمن 

العام والتاأكد من ا�شتكمال املتطلبات.
3-    ي�شدر اإذن اال�شترياد من الوزير مو�شحاً به االأنواع واالأ�شناف والكميات ويكون �شاحلاً حتى 
نهاية العام الهجري وميكن ا�شتغالله باال�شترياد اجلزئي للكميات وعلى �شكل دفعات على مدار 

العام.
4-    يجب على املرخ�س له اإبالغ �شرطة املنطقة كتابياً قبل البدء با�شترياد كل �شحنة مبدة ال تقل 

عن اأربعة ع�شر يوماً، مت�شمناً ما حتويه ال�شحنة ومنفذ دخولها ووقت و�شولها واملكان املراد 
تخزينها فيه وطاقته اال�شتيعابية، ومراعاة عدم جتاوز الكّميات املخّزنة يف جمموعها الكمية 

املحّددة يف املادة )1/5/9(.

6/9:  ضوابط فسح شحنات األسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق 

الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها: 

1-    يجب اأن تكون حمتويات ال�شحنة امل�شــتوردة مطابقة ملا دّون يف اإذن الف�شح، وتتوىل جلنة 
م�شّكلة من الهيئة العامة للجمارك واإدارة االأ�شلحة واملتفجرات ب�شرطة املنطقة واجلهات 

ذات العالقة معاينـة ال�شـحنة وح�شـر حمتـوياتها مبيناء الـو�شول والتاأكد من مطابقتها الإذن 
الف�شح وحترير حم�شر بذلك يوقع عليه اأع�شاء اللجنة واملرخ�س له اأو وكيله.

2-    اإذا كانت حمتويات ال�شحنة امل�شــتوردة تت�شمن اأ�شنافاً اأو كميات غري مطابقة الإذن الف�شح 
يجري �شبط املخالفة مبوجب حم�شر يوقع عليه اأع�شاء اللجنة ويكَلّف امل�شتورد باإعادة 

ت�شدير االأ�شناف والكميات املخالفة اإىل م�شدرها وتبلغ اجلهات املعنية ب�شورة مما ي�شدر 
بحق امل�شتورد.

3-    يجب اأن تكون جميع االأ�شلحة امل�شتوردة مو�شومة بعالمة فريدة تت�شمن ا�شم ال�شانع وبلد 
ال�شنع والرقم الت�شل�شلي و�شنة ال�شنع واأي عالمات اأخرى تقررها اجلهة املخت�شة.

7/9:  اإلجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء رخصة ممارسة نشاط استيراد 

البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

1-    اإذا كان اإلغاء الرخ�شة ناجتاً عن فقد اأحد ال�شروط الواجب توافرها يف املرخ�س له مبمار�شة 
الن�شاط اأو رغبة املرخ�س له يف اإلغاء رخ�شته يتم اإبالغه اأو وكيله بت�شفية ما يف املحل 

من بنادق هوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ببيعها على حمل اآخر مرخ�س له، اأو 
ت�شديرها بعد احل�شول على موافقة ال�شلطات املخت�شة يف البلد امل�شدرة اإليه.

2-    اإذا كان اإلغاء الرخ�شة ناجتاً عن الوفاة يتم اإبالغ ورثـة املتوفى اأو وكيلهم بالتنازل عن 
الن�شاط الأحد الورثة اأو �شخ�س اآخر ممن تنطبق عليهم �شروط منح رخ�شة ممار�شة الن�شاط 

اأو ت�شفية ما يف املحل وفقاً ملا ورد يف الفقرة )1/7/9(. 
3-    يف حالة عدم اإمكانية ت�شريف البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها اأو اإعادة 

ل جلنة من االأمن العام واجلهات ذات العالقة التخاذ االإجراءات الالزمة حيالها  ت�شديرها ي�شَكّ
مبوجب حم�شر يتم رفعه اإىل االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية.

٨/9: أنواع األسلحة وقطع غيارها ولوازمها املسموح باستيرادها:

1-    امل�شد�شات النارية ذات عيار 9 ملم فما دون والبنادق النارية وذخائرها وم�شتلزماتها 
با�شتثناء البنادق النارية �شريعة الطلقات وذلك للمحالت واجلهات املرخ�س لها ببيع االأ�شلحة 

النارية. 
2-    البنادق الهوائية التي ال يتجاوز عيارها )6٫35( وقوتها )80( جول وامل�شد�شات الهوائية 

التي ال يتجاوز عيارها )4٫5( وقوتها )12( جول وذلك للمحالت واجلهات املرخ�س لها ببيع 
البنادق الهوائية.

3-    امل�شد�شات النارية ذات االأ�شطوانة وذات املخزن والبنادق النارية وذخائرها 
وم�شتلزماتها وذلك للموؤ�ش�شات وال�شركات ال�شعودية التي تتطلب طبيعة عملها ت�شليح 

بع�س من�شوبيها.
4-    امل�شد�شات النارية ذات اال�شطوانة وذات املخزن والبنادق النارية وذخائرها وم�شتلزماتها 
-با�شتثناء البنادق النارية �شريعة الطلقات- واأ�شلحة التمرين والبنادق الهوائية باأنواعها 

وذلك الأندية الرماية.
5-    النواظري التي ال يزيد قطر عد�شتها عن )50 ملم( ودرجة التكبري بها عن )12( مرة وال 

يتوفر بها خا�شية االأ�شعة حتت احلمراء والروؤية الليلية واحلرارية وال حتتوى على دائرة 
كهربائية ت�شدر �شوءًا يظهر على الهدف مبا�شرة اأو على العد�شة.

6-    قطع غيار االأ�شلحة ولوازمها وفقاً ملا حتدده االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة 
الداخلية مب�شاركة االأمن العام.

9/9: شروط نقل الشحنات املستوردة وتخزينها: 

يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل آمنة لنقل الشحنة أو التعاقد 
مع شركة أمنية متخصصة لنقلها وفق ما تحدده الجهة األمنية 

المشرفة مع مراعاة اآلتي:
1-   اأال يجمع بني االأ�شلحة النارية وذخريتها يف �شحنة واحدة.

2-    اأن يحمل ال�شائق ما يفيد نظامية ال�شحنة وتبعيتها للجهة املرخ�س لها مبزاولة مهنة بيع 
االأ�شلحة.

3-    اأن يتم ا�شتالم االأعيان املوردة حتت اإ�شراف االأمن العام )اإدارة االأ�شلحة واملتفجرات ب�شرطة 
املنطقة( من ميناء الو�شول ونقلها اإىل خمزن املحل.

4-    اأن تقوم اجلهة االأمنية امل�شرفة )اإدارة االأ�شلحة واملتفجرات ب�شرطة املنطقة( بالتفتي�س على 
خمازن االأ�شلحة للـتاأكد من تطبيق ال�شروط والتعليمات الواردة يف الالئحة.

10/9: شروط اخملازن: 

1-     اأن يتم بناء املخازن ب�شكل حمكم ومن املواد غري القابلة لال�شتعال واأن تكون اجلدران من 
طوب اإ�شمنتي ال تقل �شماكته عن 25 �شم اأو من اخلر�شانة.

2-     اأن تكون اأبواب امل�شتودع من احلديد وال�شاج املقوى وله قفالن، واأال تكون من النوع الذي 
ُيفَتح للداخل. 

3-     اأن يخ�ش�س م�شتودع لالأ�شلحة واآخر م�شتقل للذخرية وي�شتثنى من ذلك خمازن االأ�شلحة 
الهوائية. 

4-    اأن تكون التمديدات الكهربائية واالإ�شاءة من النوع االآمن الذي ال ي�شدر عنه �شرر اأو حرارة.
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التعديالت الواردة على بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األسلحة والذخائر .. تتمة

5-     توفري التهوية املنا�شبة داخل منطقة التخزين وفقاً ملعايري ال�شالمة وتاأمني فتحات التهوية 
الطبيعية اإن وجدت ب�شبك معدين �شلب ذي فتحات �شيقة.

6-    تزويد كل م�شتودع مبقيا�س لدرجة احلرارة واآخر لن�شبة الرطوبة.
7-    اأن تتنا�شب م�شاحة امل�شتودع مع الطاقة اال�شتيعابية املطلوبة للتخزين.

8-    اأن تكون الرفوف والدواليب امل�شتخدمة يف املخزن من احلديد.
9-     اأن يكون موقع املخزن منا�شباً وبعيدًا عن اأي مواد خطرة، مع توفري اأجهزة اإنذار �شد 

احلريق واأخرى �شد ال�شرقة.
10-  جتهيز املخازن باالأجهزة واملعدات اخلا�شة باالإطفاء.

11-   توفري نظام تلفزيوين حديث للمراقبة على مدخل املخزن واملناطق الداخلية ويحتوي على 
خ�شائ�س التوثيق وحتديد الوقت مع درجة و�شوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة 

يف االإ�شاءة املنخف�شة.

11/9:  شروط احلصول على رخصة حمل األسلحة النارية الفردية وأسلحة 

الصيد واقتنائها:

1-   اأن يكون طالب الرخ�شة �شعودي اجلن�شية.
2-   اأال يقل عمره عن اثنني وع�شرين عاماً. 
3-   اأن يكون خالياً من ال�شوابق اجلنائية.

4-   اأن يكون خالياً من القيود االأمنية التي حتول دون منحه الرخ�شة.
5-   اأال يكون م�شاباً بعاهة اأو مر�س يعوقه عن ا�شتخدام ال�شالح.

6-    اأال يكـون قد اأُجـري اأي تعـديل على مكـونات ال�شـالح املطلـوب ترخي�شـه اأو اآلـيـة عـملـه 
اأو معلوماته.

7-   تعبئة النماذج اخلا�س بطلب الرتخي�س.  

12/9: شروط احلصول على رخصة حمل بندقية هوائية: 

1-   اأن يكون مواطناً �شعودياً اأو مقيماً يف اململكة.
2-   اأال يقل عمر طالب الرخ�شة عن ع�شرين عاماً، واذا كان مقيماً عن خم�شة وع�شرين عاما.

3-   اأال يكون قد اأجري اأي تعديل على مكونات البندقية اأو اآلية عملها اأو معلوماتها.
4-   تعبئة النماذج اخلا�شة بطلب الرتخي�س.

13/9:  ضوابط التنازل عن األسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق 

الهوائية املرخصة:

اأ النموذج املعد.  1-   يجب اأن تتوافر �شروط منح الرخ�شة يف املتناَزل له، واأن يعَبّ
2-    ُتلغى رخ�شة �شالح املتنِازل بعد �شدور رخ�شة ال�شالح للمتنازل له وي�شار يف ال�شجل اجلديد 

اإىل اأنه مت التنازل عنه ويو�شح تاريخ التنازل.
3-   يكون التنازل للدولة عن االأ�شلحة املرخ�شة وذخائرها بدون مقابل.

14/9:  تدد اإلدارة العامة لألسلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية مبشاركة األمن 

العام واجلهات ذات العالقة ضوابط استيراد وشراء واستخدام البنادق 

واملسدسات الهوائية اخملصصة للتخدير والصيد البحري واألغراض 

األخرى.

15/9:  يتولى األمن العام مبشاركة اإلدارة العامة لألسلحة واملتفجرات بوزارة 

الداخلية وضع القواعد املنظمة لتحديد عدد رَخص ممارسة نشاط استيراد 

األسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية ولوازمها وقطع 

غيارها وذخائرها وشرائها وبيعها وإصالحه وتوزيعها جغرافياً.

16/9:  يستخدم الضمان البنكي لتغطية التكاليف املترتبة على عدم التزام 

املرخص له بواجباته والتكاليف املترتبة على إلغاء الرخصة.

17/9:  يجوز اإلعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط واإلجراءات الواردة في 

هذه املادة، مبوجب تفويض من الوزير. 

املادة العاشرة :

للوزير الرتخي�س بحيازة اأ�شلحة وذخائر نارية فردية لبع�س املوؤ�ش�شات وال�شركات ال�شعودية التي 
تتطلب طبيعة عملها ت�شليح بع�س من�شوبيها، وفق ال�شوابط وال�شروط التي حتددها الالئحة.

1/10:  شروط الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة األسلحة 

النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

1-    اأن تكون اجلهة امل�شتفيدة من ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات االأمنية امل�شرح لها بالعمل يف جمال 

احلرا�شات االأمنية اأو النقل املوؤمتن اأو ال�شركات البرتولية امل�شرح لها بالعمل يف جمال 
التكرير اأو البرتوكيماويات اأو ال�شركات االأخرى التي لديها مواقع حيوية بعد موافقة 

الوزير.
2-    اأن يكون امل�شوؤولون عن اإدارة وتنظيم تداول االأ�شلحة وذخريتها �شعوديي اجلن�شية تنطبق 

عليهم �شروط حمل واقتناء االأ�شلحة النارية الفردية.
3-    توفري خمازن حلفظ االأ�شلحة والذخائر جُمازة من قبل اجلهة امل�شرفة )االأمن العام اأو الهيئة 

العليا لالأمن ال�شناعي(.

2/10:  إجراءات الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة األسلحة 

النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

1-    تتوىل اجلهة امل�شرفة )االأمن العام اأو الهيئة العليا لالأمن ال�شناعي( ا�شتقبال طلب 
الرتخي�س وت�شكيل جلنة لتحديد احتياج اجلهة امل�شتفيدة من االأ�شلحة والذخائر واأنواعها 

واأعدادها بناًء على م�شح ميداين مب�شاركة االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة 
الداخلية واجلهات ذات العالقة والرفع بذلك اإىل اجلهة املخت�شة.

2-    تتوىل االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية ا�شتكمال اإجراءات تاأمني 
االأ�شلحة وذخائرها من داخل اململكة اأو ا�شتريادها يف حال عدم توفرها وف�شحها.

3-    يتم ت�شليم االأ�شلحة والذخرية للجهة امل�شتفيدة حتت اإ�شراف االأمن العام اأو قوات اأمن 
املن�شاآت بعد اأخذ ب�شمتها من االأدلة اجلنائية.

4-   ت�شدر اجلهة امل�شتفيدة ت�شاريح خا�شة حلمل االأ�شلحة ملن�شوبيها ح�شب النموذج املعد.
5-    يقوم االأمن العام وقوات اأمن املن�شاآت بتنظيم برامج تدريبية على الرماية للعاملني يف 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

3/10:  ضوابط تداول األسلحة اخلاصة باملؤسسات والشركات السعودية 

وتخزينها:

1-    اأال ُي�شَلّم ال�شالح اإال لل�شعوديني العاملني باحلرا�شات االأمنية ممن تنطبق عليهم �شروط حمل 
واقتناء االأ�شلحة النارية الفردية و�شبق اأن تدربوا على ا�شتعماله، ويكون ذلك خالل تاأدية 

مهام احلرا�شة التي تتطلب وجود ال�شالح معهم فقط ومبوجب �شجالت وبيانات تو�شح وقت 
وتاريخ اال�شتالم والت�شليم ونوع العمل املكلف به وفقاً للنموذج املعّد.
2-   مُيَنع حمل ال�شالح وذخريته والتنقل بهما خارج اأماكن واأوقات العمل.

3-   يجب اأن تكون جميع خمازن االأ�شلحة والذخائر جُمازة من قبل اجلهة امل�شرفة.
4-   يجب عدم نقل االأ�شلحة بني فروع اجلهة امل�شتفيدة دون اإذن من اجلهة امل�شرفة.

5-    تقوم اجلهة امل�شرفة على املن�شاأة بالتفتي�س واملتابعة للـتاأكد من تطبيق ال�شروط 
والتعليمات الواردة يف هذه املادة. 

6-    يف حالة خمالفة املوؤ�ش�شات وال�شركات املرخ�س لها بحيازة االأ�شلحة لنظام االأ�شلحة 
والذخائر تقوم اجلهة التي �شبطت املخالفة بالرفع عنها اإىل االإدارة العامة لالأ�شلحة 

واملتفجرات بوزارة الداخلية للنظر يف مو�شوع املخالفة.

4/10:  في حـالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر ال يتطلب 

بقاء األسلحة والذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة األمنية 

املشرفة حتى يتم التنازل عنها ملؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة 

تصديرها.

املادة الثانية عشرة:

يجوز للوزير الرتخي�س بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما حتدده الالئحة من �شوابط و�شروط.

  أوالً: شروط احلصول على ترخيص نادي رماية: )ال يوجد تعديل(.

ثانياً: إجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رماية: 

1-    يقدم طلب الرتخي�س باإن�شاء اأندية الرماية اإىل االأمن العام ممثاًل يف اإدارات االأ�شلحة 
واملتفجرات يف �شرط املناطق للتاأكد من توفر اال�شرتاطات اخلا�شة باملتقدم واملتطلبات 

االأمنية للموقع مرفقاً به االآتي:
 اأ -    �شورة من الهوية الوطنية اإذا كان املتقدم �شخ�شاً طبيعياً، و�شورة من �شهادة 

الت�شجيل وعقد التاأ�شي�س اإذا كان املتقدم �شركة اأو موؤ�ش�شة مع �شور من هوية اأو هويات 
املالك، وما يثبت وجود ترخي�س من اجلهة املخت�شة اإذا كان املتقدم نادياً اأو جمعية 
اأو موؤ�ش�شة اأهلية اأو �شخ�شية اعتبارية اأخرى، مو�شحاً به اأرقام التوا�شل والعنوان 

الوطني والربيد االإلكرتوين. 
ب-     و�شف للم�شروع ومكوناته ي�شمل: ميادين وطرق الرماية التي �شيوفرها النادي واأنواع 
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االأ�شلحة والذخائر امل�شتخدمة، وعدد وم�شافات حارات الرمي، واالأجهزة والو�شائل 
امل�شتخدمة، اإ�شافًة اإىل املرافق واخلدمات.

ج-   اإقرار خطي يفيد باالطالع على �شروط و�شوابط ممار�شة الن�شاط والتعهد بااللتزام 
بها.

2-    يحال الطلب للبلدية الفرعية والدفاع املدين باملنطقة للموافقة على املوقع املقرتح ملمار�شة 
الن�شاط، وتكليف املتقدم باإرفاق املتطلبات االآتية:

اأ -   ر�شم كروكي للموقع املقرتح واملناطق املجاورة، مع اإي�شاح االإحداثيات واالأطوال 
وامل�شاحة، وما يفيد ملكية املوقع اأو عقد ا�شتئجار موثق اأو الوعد به.

ب-   ما يفيد اأن لدى املتقدم القدرة املالية الإن�شاء ميادين الرماية، وفق املوا�شفات 
املتعارف عليها دولياً، والوفاء مبتطلبات الن�شاط.

ج-  درا�شة جدوى متكاملة للم�شروع، واأي م�شتندات اأو معلومات تفيد يف تقييم الطلب.
3-      يرفع الطلب لالأمن العام بعد ا�شتكمال املتطلبات النظامية، ومن ثم يتم الرفع لالإدارة العامة 

لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية الإحالته اإىل اللجنة الدائمة.
4-      تتوىل اللجنة الدائمة درا�شة الطلب، والتحقق من توفر اال�شرتاطات املطلوبة، ومعاينة 

املوقع يف حال تطلب االأمر ذلك، ويف حال اكتمال م�شوغات الطلب تتوىل االإدارة العامة 
لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية رفع التو�شيات اإىل الوزير الإ�شدار موافقة 

مبدئية.
5-     تتوىل اللجنة الدائمة اإبالغ مقدم الطلب ب�شدور املوافقة املبدئية.

6-       يقوم مقدم الطلب خالل مئة وثمانني يوماً من تاريخ اإبالغه ب�شدور املوافقة املبدئية 
بتقدمي املخططات االبتدائية الأخذ موافقة اللجنة الدائمة على الت�شميم املقرتح 

للم�شروع، مع حتديد مكتب ا�شت�شاري هند�شي معتمد، ومقاول مرخ�س، ويف حال انق�شت 
هذه املدة دون تقدمي املطلوب اعتربت املوافقة املبدئية الغية، مامل يكن التاأخري ل�شبب 

تقبله اللجنة.
7-       بعد املوافقة على املخططات االبتدائية يقدم �شاحب الطلب املخططات النهائية التنفيذية خالل 
مئة وثمانني يوماً من تاريخ اإبالغه بتلك املوافقة، على اأن ت�شمل املخططات االأمنية واملعمارية 

واالإن�شائية والكهربائية وامليكانيكية وال�شالمة واملدة الزمنية الإن�شاء امل�شروع، واإرفاق 
موافقة البلدية الفرعية والدفاع املدين و�شرطة املنطقة )اأو من ميثلهم( على املخططات، ويف 
حال انق�شت هذه املدة دون تقدمي املخططات النهائية ُاعُترِبت املوافقة املبدئية الغية، مامل 

يكن التاأخري ل�شبب تقبله اللجنة.
8-      يجب اأال تتجاوز مدة اإن�شاء امل�شروع �شنتني من تاريخ اإبالغ �شاحب الطلب باملوافقة على 

املخططات النهائية، مامل يكن التاأخري ل�شبب تقبله اللجنة.
9-       تتوىل اللجنة الدائمة ال�شخو�س ومعاينة النادي بعد االنتهاء من تنفيذ امل�شروع 

وتقدمي �شاحب الطلب ما يفيد باإمتام جميع االأعمال وم�شوؤولية املقاول عن التنفيذ وفقاً 
للمخططات، مع اإرفاق املوافقات وال�شهادات الالزمة من البلدية الفرعية والدفاع املدين 

باملنطقة و�شرطة املنطقة )اأو من ميثلهم(، وتقدمي ال�شمان البنكي املطلوب، وت�شمية مدير 
للنادي وم�شاعد له. 

10-   ي�شدر الرتخي�س بعد موافقة الوزير بناًء على تو�شية من اللجنة الدائمة بعد التاأكد 
من اكتمال جميع املتطلبات واال�شرتاطات، ويجوز االإعفاء من تطبيق بع�س ال�شوابط 

وال�شروط واالإجراءات الواردة يف هذه املادة، مبوجب تفوي�س من الوزير.
11-   يكون الرتخي�س �شاحلاً ملدة ثالث �شنوات وتزود اجلهات ذات العالقة ب�شورة منه، 

ويتم جتديد الرتخي�س ملدة مماثلة بتو�شية من اللجنة الدائمة متى ما التزم املرخ�س له 
باال�شرتاطات الواجبة ملنح الرتخي�س.

12-   ال يجوز التنازل عن الرتخي�س اأو اإحداث تغيري يف ملكيته دون موافقة خطية من اجلهة 
املخت�شة.

ثالثاً: اللجنة الدائمة: )ال يوجد تعديل(.

رابعاً: املواصفات الفنية مليادين الرماية:

)أ(: ميدان الرماية اخلارجي:

1-    اأال تقل م�شاحة املوقع املقرتح عن 125000م2، واأن يكون الطول �شعف العر�س 
تقريباً.

2-    اأال تقل امل�شافة الفا�شلة بني املوقع املقرتح، وخمططات االأرا�س ال�شكنية 
وامل�شت�شفيات واملدار�س وخطوط النفط وحمالت الغاز وحمطات الوقود اأو اأي 

من�شاأة حيوية عن )5( كلم. 
3-    اأال تقل امل�شافة الفا�شلة بني املوقع، و�شبكات الكهرباء، واالت�شاالت واملواقع االأثرية 

واملحميات الطبيعية عن )2( كلم.

م ميدان الرماية يف اجتاه خمالف الجتاه ال�شم�س بحيث تكون االأهداف باجتاه  4-    اأن ي�شَمّ
ال�شمال اأو اجلنوب.

5-    وجود �شاتر ترابي خلف اأهداف الرماية ميتد م�شافة )50(م اأو حتى يلتقي بجانبي 
امليدان بارتفاع ال يقل عن )8(م و�شماكة قمة ال�شاتر ال تقل عن )1(م مع مراعاة 

طبيعة وت�شاري�س املكان يف املوقع.
6-    اأال تقل امل�شافة الفا�شلة بني الرماة عن )1٫5(م، واأن تكون االأهداف على اأبعاٍد 

خمتلفة ال تزيد عن )300(م.
7-    اأن يتم رفع عدد من االأعالم التحذيرية احلمراء على م�شافات متباعدة فوق ال�شاتر 

الرتابي ويف كل ركن من اأركان ميدان الرماية.
8-    اأن يكون ميدان الرماية حماطاً ب�شياج اأمني )�شبك( اأو جدار ا�شمنتي من جميع 

االجتاهات.
9-    اأن تكون اال�شرتاحة اخلا�شة باجلمهور والرماة يف االجتاه املقابل لالأهداف واأن تكون 

مظللة وتبعد م�شافة ال تقل عن )40(م من اأقرب مكان تتم منه الرماية.

)ب(: ميدان الرماية اخلارجي املغلق:

1-    اأال تقل م�شاحة املوقع املقرتح عن 12500م2 واأن يكون الطول �شعف العر�س 
تقريباً.

2-    اأال تقل امل�شافة الفا�شلة بني املوقع املقرتح وخمططات االأرا�شي ال�شكنية 
وامل�شت�شفيات واملدار�س وخطوط النفط وحمالت الغاز وحمطات الوقود و�شبكات 

الكهرباء واالت�شاالت واملواقع االأثرية واملحميات الطبيعية اأو اأي من�شاأة حيوية عن 
)2( كلم.

3-    وجود م�شد للطلقات خلف اأهداف الرماية ميتد لي�شمل كامل املنطقة الواقعة خلف 
االأهداف،  بحيث مينع خروج الطلقات واالخرتاق املبا�شر، ومينع املقذوفات املرتدة 

و�شظايا الدخول وال�شظايا وتاآكل اجلدار اخللفي.
4-    اأال تقل امل�شافة الفا�شلة بني الرماة عن )1٫5( مرت، واأن تكون االأهداف على اأبعاٍد 

خمتلفة ال تزيد عن )300(م.
5-    توفري مظلة �شد الر�شا�س قادرة على امت�شا�س املقذوفات اأو حتويلها اإىل �شظايا 

تبداأ من خلف خط الرماية بثالثة اأقدام على االأقل، ومتتد اإىل االأمام م�شافة ثالثة 
ع�شر قدم كحد اأدنى، بحيث تتعامد هند�شياً مع اأول حاجز علوي ملنع اأي �شالح من 

الرماية املبا�شرة اإىل خارج امليدان.
6-   تركيب حواجز علوية متنع خروج الطلقات خارج امليدان مهما كان موقع الرماية.

7-   اأن يكون ميدان الرماية حماطاً بجدار ا�شمنتي من جميع االجتاهات.
8-    اأن تكون اال�شرتاحة اخلا�شة باجلمهور والرماة يف االجتاه املقابل لالأهداف واأن 

تكون موؤمنة وحممية �شد الطلقات.

)ج(: ميدان الرماية الداخلي:

1-   اأال تقل م�شاحة م�شطح البناء املقرتح عن )900(م2.
2-    اأن تكون جدران امليدان من اخلر�شانة االإ�شمنتية، اأو من طوب البناء، اأو من احلديد 
امل�شفح ب�شمك منا�شب ملقاومة اخرتاق الطلقات، واأن تكون مبطنة بالطبقة املنا�شبة 
من املطاط اأو اأي مواد اأخرى منا�شبة المت�شا�س الطلقات الطائ�شة ومنع ال�شو�شاء 

الناجتة عن الرماية.
3-    اأن تكون االأ�شقف قوية بحيث تكون قادرة على حتمل االأوزان الثقيلة الأدوات 

احلماية ومواد التقليل من ال�شوت وال يقل ارتفاعها عن )3(م.
4-    اأن تزود اأ�شقف امليدان بحواجز فوالذية ب�شماكة كافية ومغطاة بطبقة من املواد 
املنا�شبة حلماية جتهيزات االإ�شاءة وقنوات التكييف واأجهزة حمل االأهداف من 

الطلقات الطائ�شة.
5-    اأن تكون االأر�شية من خر�شانة ا�شمنتية غري م�شامية واأن تكون ناعمة وب�شماكة 

منا�شبة وحتتوى على فتحات لت�شريف مياه التنظيف.
6-    اأن يو�شع خلف االأهداف م�شدات للطلقات م�شنوعة من احلديد املدرع بزوايا 

منا�شبة ملنع ارتداد الطلقات، اأو �شرائح املطاط الإنهاء م�شار املقذوفات. 
7-   اأال تقل امل�شافة بني الرماة عن )1٫5(م.

8-    اأن حتتوي كبائن الرماة على حواجز ال ميكن للطلقات اخرتاقها، وال تعيق روؤية 
م�شرف الرماية.

9-    توفري نظام تهوية منا�شب من خالل تركيب م�شخات تدفع الهواء خلف الرماة 
ومراوح وفالتر الإخراج الدخان يف نهاية امليدان.

10-  توفري نظام اإطفاء حريق اآيل.
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11-  توفري اأجهزة للك�شف عن م�شتويات الر�شا�س العالية.
12-   تركيب اإ�شاءة منا�شبة وخالية من التربق وال�شطوع، وتوفري اإ�شاءة طوارئ تعمل 

على البطاريات يف حال انقطاع التيار الكهربائي.
13-   توفري مكائن يدوية اأو كهروميكانيكية حلمل وحتريك االأهداف وتغيريها دون 

االعتماد على ال�شري يف امليدان اأو توفري نظام اإلكرتوين لر�شد االأهداف. 

خامساً: أحكام عامة: 

-    تقدمي �شمان بنكي غري م�شروط ل�شالح وزارة الداخلية من اأحد البنوك املحلية �شاري 
ملدة ثالث �شنوات مببلغ خم�شمئة األف ريال ال�شتخدامه يف تغطية التكاليف املرتتبة على 

عدم التزام املرخ�س بواجباته.
-    يجب عند ت�شميم اأندية الرماية مراعاة توفر اخلدمات امل�شاندة مثل مواقف كافية 

لل�شيارات، وم�شلى، ودورات مياه، وغرف تبديل مالب�س، ومواقع جلو�س للمتفرجني، 
ومنطقة للكافترييا، واأماكن خم�ش�شة ملوظفي االإدارة، واأخرى للحرا�شة واالأمن، وور�س 

ل�شيانة وتنظيف االأ�شلحة.
-   اأن يراعى عند ت�شميم ميدان الرماية ت�شريف مياه االأمطار وال�شيول.

-   اأن يكون الطريق املوؤدي اإىل املوقع املقرتح معّبدًا اأو ممهدًا.
-   اأن يكون الدخول واخلروج من ميدان الرماية من خالل بوابة واحدة.

-    يجب توفري م�شتودع خا�س لالأ�شلحة واآخر للذخرية تتوفر به اال�شرتاطات الواردة 
باملادة )10/9(.

-    يجب توفري غرفة حتكم ومراقبة مليدان الرماية ميكن من خاللها احل�شول على اأق�شى 
روؤية ممكنة للميدان ونقل االأوامر.

-    يجب توفري نظام تلفزيوين حديث للمراقبة يغطي جميع مواقع النادي، ويحتوي على 
خ�شائ�س التوثيق وحتديد الوقت مع درجة و�شوح عالية ولديه القدرة على العمل 

بكفاءة يف االإ�شاءة املنخف�شة.
-    يجب التقيد با�شرتاطات ال�شالمة ومتطلبات الوقاية واحلماية من احلريق اخلا�شة 

بالدفاع املدين، وا�شرتاطات املوقع اخلا�شة بوزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.
-    يجوز للجهة امل�شرفة ال�شماح للنادي بتخزين االأ�شلحة والذخائر املرخ�شة لالأع�شاء 

امل�شتخدمة يف ميدان الرماية.
-    يجوز للجهة امل�شرفة ال�شماح للنادي باإقامة الدورات التدريبية الالزمة للح�شول على 

رخ�س االأ�شلحة.
-    تزويد ميادين الرماية باأحدث املعدات واالأجهزة الفنية واال�شتعانة بكوادر فنية 

وتدريبية متخ�ش�شة.
-    التعاقد مع اإحدى �شركات اأو موؤ�ش�شات احلرا�شات االأمنية املدنية اخلا�شة املرخ�شة 

باالأعداد الكافية على مدار ال�شاعة، بعد موافقة اجلهة االأمنية امل�شرفة.
-    احل�شول على موافقة اجلهة االأمنية امل�شرفة عند تعيني مدير النادي، وامل�شوؤول عن 
اإدارة م�شتودعي االأ�شلحة والذخرية، وم�شاعدهم، ومدرب الرماية، وم�شوؤول �شيانة 

االأ�شلحة. وال يجوز ا�شتبدال اأي منهم اإال مبوافقتها.
-    توفري اأي متطلبات اإ�شافية ترى اجلهة االأمنية امل�شرفة اأن امل�شلحة االأمنية تتطلب 

توفريها.
-    توفري نظام اإلكرتوين ميكن من خالله متابعة �شرف وتخزين االأ�شلحة والذخائر وت�شجيل 

بيانات املمار�شني وفقاً ملتطلبات اجلهة االأمنية امل�شرفة.
-    توفري التغطية التاأمينية عن االأ�شرار التي قد تن�شاأ عن احلوادث املرتبطة مبمار�شة 

الن�شاط.
-   �شداد الر�شوم املالية الالزمة ملمار�شة الن�شاط.

سادسـاً: شروط قبول املمارس للرماية: )ال يوجد تعديل(.

سـابعـاً:  متطلبات األمن والسالمة الواجب مراعاتها عند تشغيل أندية 

الرماية: )ال يوجد تعديل(.

 ثامـنــاً: اإلشراف على األندية: )ال يوجد تعديل(.

تاسـعـاً: إلغاء الرخصة: )ال يوجد تعديل(.

املادة الثامنة عشرة:

تلغى رخصة حمل السالح أو اقتنائه في األحوال اآلتية:
 اأ -  اإذا تقررت م�شادرة ال�شالح وذخريته.

ب-  اإذا فقد املرخ�س له �شرطاً من �شروط منح الرخ�شة.
ج-  اإذا تويف املرخ�س له اأو فقد اأهليته.

 د-  اإذا تقرر مغادرة املقيم املرخ�س له اململكة ب�شفة نهائية.
ويتم الت�شرف يف ال�شالح وذخريته اإذا كان االإلغاء مبوجب الفقرات )ب، جـ، د( من هذه املادة من قبل 

ر يف �شوء ما حتدده الالئحة. �شاحب ال�شالح اأو ورثة املتوفى اأو وكيلهم ال�شرعي اأو ويل الُق�شَّ
يتم الت�شرف يف االأ�شلحة والذخرية امللغى تراخي�شها –بعد قيام االأمن العام باإبالغ املرخ�س له اأو ورثته 

اأو وكيلهم ال�شرعي اأو ويل الق�شر واأخذ اإقرار خطي منهم على الت�شرف يف ال�شالح والذخرية امللغى 
تراخي�شها- وفقاً لالآتي:

1/1٨:  إذا فقد املرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة أو رغب بإلغائها يقوم 

هو أو وكيله الشرعي بالتنازل لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل 

واقتناء السالح املُتنازل عنه.

ر بالتنازل  2/1٨:  إذا توفي املرخص له يقوم الورثة أو وكيلهم الشرعي أو ولي الُقصَّ

ألحد الورثة أو لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السالح 

املُتنازل عنه.

3/1٨:  يجب التنازل عن األسلحة والذخيرة الواردة في الفقرة )1/1٨( و )2/1٨( خالل 

تسعني يوماً من تاريخ اإلبالغ بإلغاء الرخصة، ويجوز متديد املدة ملرة واحدة 

عند وجود مبرر يقبله األمن العام، وفي حال انقضاء املدة دون التصرف 

تسلم األسلحة والذخيرة للدولة بدون مقابل.

4/1٨:  إذا تقرر مغادرة املقيم املرخص له اململكة بصفة نهائية فيجب قبل 

مغادرته التنازل لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السالح 

املُتنازل عنه قبل مغادرته أو نقله وذخيرته خارج اململكة بعد موافقة 

الدولة املغادر إليها، وفي حال عدم التصرف تسلم األسلحة والذخيرة 

للدولة بدون مقابل.

املادة التاسعة عشرة:

تلغى رخصة استيراد األسلحة النارية الفردية، أو رخص بيعها وشرائها، 
أو إصالحها في الحاالت اآلتية:

 اأ -  وفاة �شاحب الرخ�شة اأو فقد اأهليته.
ب-  فقدان �شرط من �شروط منح الرخ�شة.

وحتدد الالئحة ال�شروط واالإجراءات التي يجب االأخذ بها.

1/19:  اإلجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء ممارسة نشاط استيراد األسلحة 

النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها 

وبيعها وإصالحها: 

1-    اإذا كان اإلغاء الرخ�شة ناجتاً عن فقد اأحد ال�شروط الواجب توافرها يف املرخ�س له 
مبمار�شة الن�شاط اأو رغبة املرخ�س له يف اإلغاء رخ�شته يتم اإبالغه اأو وكيله بت�شفية ما يف 

املحل من اأ�شلحة نارية فردية واأ�شلحة �شيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ببيعها على 
حمل اآخر مرخ�س له اأو ت�شديرها بعد احل�شول على موافقة ال�شلطات املخت�شة يف البلد 

امل�شدرة اإليه.
2-    اإذا كان اإلغاء الرخ�شة ناجتاً عن الوفاة يتم اإبالغ ورثـة املتوفى اأو وكيلهم بالتنازل عن 

الن�شاط الأحد الورثة اأو �شخ�س اآخر ممن تنطبق عليهم �شروط منح رخ�شة ممار�شة الن�شاط 
اأو ت�شفية ما يف املحل وفقاً ملا ورد يف الفقرة )1/1/19(.

3-    يف حالة عدم اإمكانية ت�شريف االأ�شلحة النارية الفردية واأ�شلحة ال�شيد وقطع غيارها 
ل جلنة من االأمن العام واجلهات ذات العالقة  ولوازمها وذخائرها اأو اإعادة ت�شديرها ي�شَكّ

التخاذ االإجراءات الالزمة حيالها مبوجب حم�شر يتم رفعه اإىل االإدارة العامة لالأ�شلحة 
واملتفجرات بوزارة الداخلية.

املادة الثالثة والعشرون:

يجوز منح رخ�شة اقتناء الأكرث من �شالح ناري فردي وفقاً ملا حتدده الالئحة.

1/23:  يقصد باالقتناء: حيازة السالح برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن 

وعدم حمله والتنقل به إال بعد موافقة األمن العام.
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التعديالت الواردة على بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام األسلحة والذخائر .. تتمة

2/23:  يجوز منح رخص اقتناء ألكثر من سالح ناري فردي مع ذخيرة ال تتجاوز مئة 

طلقة لكل سالح وال يجوز الترخيص بأكثر من مئة طلقة للسالح الواحد 

إال مبوافقة الوزير في حاالت خاصة.  

املادة الرابعة والعشرون: 

ال يجوز منح رخ�شة حمل الأكرث من �شالح ناري فردي واحد، وحتدد الالئحة نوع هذا ال�شالح. وللوزير يف 
حاالت خا�شة منح تراخي�س بحمل اأكرث من �شالح. 

1/24: يقصد باحلمل: حمل السالح والتنقل به في األماكن املسموح بها فقط. 

2/24:  يرّخص بحمل مسدس ناري واحد مع ذخيرة ال تتجاوز مئة طلقة وال يجوز 

الترخيص بحمل أنواع أخرى من األسلحة النارية الفردية أو حمل أكثر من 

مئة طلقة للسالح الواحد إال مبوافقة الوزير في حاالت خاصة.

املادة اخلامسة والعشرون:

حتدد الالئحة املدة الزمنية ل�شريان مفعول الرخ�س باأنواعها. 

1/25:  مدة سريان رخص استيراد أو بيع األسلحة النارية الفردية أو إصالحها 

أو البنادق الهوائية أو األثرية أو أندية الرماية أو رخص حيازة األسلحة 

للمؤسسات والشركات التي تتطلب طبيعة عملها تسليح 

منسوبيها ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارهـا ويجوز جتديدها ملدد 

مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خالل تسعني يوماً قبل تاريخ انتهاء 

الرخص. 

2/25:  مدة سريان رخص حمل أو اقتناء األسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد 

والبنادق الهوائية خمس سنوات على أن يتم جتديدها خالل تسعني يوماً 

قبل انتهائها وفقاً لشروط وإجراءات منح الرخصة.

املادة الثامنة والعشرون:

حتظر ممار�شة مهنة اإ�شالح االأ�شلحة النارية بجميع اأنواعها اإال برتخي�س من الوزير. 
وحتدد الالئحة �شروط منح الرتخي�س وواجبات املرخ�س له.

1/2٨:  شروط احلصول على رخصة ممارسة نشاط إصالح األسلحة النارية الفردية 

وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:

1-   اأن يكون طالب الرخ�شة �شعودي اجلن�شية.
2-   اأال يقل عمر طالب الرخ�شة عن خم�س وع�شرين �شنة.

3-   اأن يكون �شليماً من العاهات واالأمرا�س التي تعوقه عن ممار�شة الن�شاط.
4-   اأن يكون خالياً من ال�شوابق اجلنائية.

5-   اأن يكون خالياً من القيود االأمنية التي متنع من ممار�شة الن�شاط.
6-    اأن يكون مقيدًا بال�شجل التجاري اأو مرخ�شاً له من اجلهات احلكومية املخت�شة اإذا كان نادياً 

اأو جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية. 
7-   اأن يوقع اإقرارًا باالآتي: 

 اأ -  عدم اإجراء اأي تعديل على اآلية ال�شالح اأو تذخريه مما يجعله اأ�شد خطورة.
ب-   عدم البدء يف مهنة مزاولة اإ�شالح االأ�شلحة اإال بعد ح�شول العاملني لديه على دورة 

تدريبية يف جمال اإ�شالح االأ�شلحة من جهة معتمدة اأو وجود �شهادات علمية م�شادق 
عليها من قبل االأمن العام يف هذا املجال.

ج-  عدم مزاولة ن�شاط مهنة اإ�شالح االأ�شلحة خارج املحل املرخ�س له.
 د-  عدم اإ�شالح اأي �شالح غري مرخ�س.

2/2٨:  إجراءات احلصول على رخصة ممارسة نشاط إصالح األسلحة النارية 

الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:

1-    ُيقّدم طلب الرخ�شة اإىل االأمن العام ممثاًل يف اإدارات االأ�شلحة واملتفجرات يف �شرط املناطق 
وفق النموذج املعد.

2-    يرفع الطلب لالإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية بعد درا�شته من االأمن 
العام والتاأكد من توافر ال�شروط الالزمة ال�شت�شدار موافقة الوزير املبدئية على الطلب.

3-    بعـد �شدور املوافقـة مُيهل مقدم الطلب مدة مئة وثمانني يوماً من تاريخ اإبالغه ب�شدورها 
ال�شتكمال املتطلبات التالية:

 اأ -   جتهيز املحل وتقدمي �شهادة من االأمن العام تفيد باأن املتطلبات االأمنية م�شتوفاة، 
و�شهادة من الدفاع املدين تفيد بتوفر متطلبات ال�شالمة.

ب-   تقدمي �شورة من الهوية الوطنية اأو �شورة من �شهادة الت�شجيل وعقد التاأ�شي�س مع 
�شور من هويات املالك اإذا  كان مقدم الطلب �شركة اأو موؤ�ش�شة جتارية.

ج-    تقـدمي �شـورة من ال�شجل التجاري �شاري املفعول اأو �شورة مما يثبت وجود ترخي�س 
من اجلهـات احلكوميـة املخت�شـة اإذا كان مقـدم الطلب نادياً اأو جمعيـة اأو مـوؤ�ش�شـة 

اأهلية. 
4-    يف حال تعذر ا�شتكمال املتطلبات خالل املهلة املحددة تعترب املوافقة الغية مامل يكن التاأخري 

ل�شبب تقبله االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية.
5-    بعد اكتمال االإجراءات يرفع الطلب اإىل االإدارة العامة لالأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية 

الإ�شدار الرخ�شة.
6-   ينظم االأمن العام )االأ�شلحة واملتفجرات( �شجالت خـا�شة برخ�س حمالت االإ�شالح.

3/2٨: الشروط الواجب توافرها في مزاول مهنة إصالح األسلحة:

1-   اأن يكون �شليماً من العاهات واالأمرا�س التي تعوقه عن مزاولة املهنة.
2-   اأن يكون خالياً من ال�شوابق اجلنائية.

3-   اأن يكون خالياً من القيود االأمنية التي متنع من مزاولة املهنة.
4-    احل�شول على دورة تدريبية يف جمال اإ�شالح االأ�شلحة من جهة معتمدة اأو وجود �شهادات 

علمية م�شادق عليها من قبل االأمن العام يف جمال ا�شالح ال�شالح.

4/2٨: الشروط واملواصفات الواجب توافرها في محل إصالح األسلحة: 

1-    اأال يكون املحل قريباً من املحالت اخلطرة واأن تتوافر فيه �شروط ال�شالمة، ويكون موقع 
املحل يف االأماكن ال�شموح بها ملمار�شة هذا الن�شاط.

2-   اأن يكون البناء من اخلر�شانة وال يحتوي على مواد قابلة لالحرتاق.
3-    �شهادة من االأمن العام والدفاع املدين تفيدان بتوافر �شروط االأمن وال�شالمة يف ور�شة 

ال�شيانة.
4-   حفظ االأ�شلحة املعدة لالإ�شالح داخل خزائن حديدية حمكمة االإقفال.

5-   اأن يكون الباب اخلارجي للمحل من احلديد املقوى ويتم قفله بقفلني على االأقل.

5/2٨: أحكام عامة:

1-   يجب اأن يكون ال�شالح املعد لالإ�شالح وال�شيانة مرخ�شاً ورخ�شته �شارية املفعول.
2-   عدم تخزين اأي ذخائر حية مبحل االإ�شالح.

3-   عدم جتربة ال�شالح بالذخرية احلية.
4-   عدم اإجراء اأي تعديل على مكونات ال�شالح اأو اآلية عمله اأو معلوماته.

5-    يجب اأن يتوافر باملحل �شجالت لقيد االأ�شلحة امل�شتلمة بغر�س االإ�شالح وال�شيانة يو�شح 
فيه معلومات ال�شالح و�شاحبه وتاريخ اال�شتالم والت�شليم.

6-    عند ا�شتالم املحل لل�شالح يقوم بتزويد �شاحبه ب�شند ا�شتالم يو�شح فيه التاريخ ووقت 
اال�شتالم.

7-    تتوىل �شرط املناطق واإدارات الدفاع املدين التفتي�س على املحالت الواقعة يف دائرة 
اخت�شا�شها ملعرفة مدى التزامها بال�شروط املن�شو�س عليها والرفع بنتائج التفتي�س اإىل 

االأمن العام.

املادة الثانية والثالثون:

يجوز الأع�شاء ال�شلكني الدبلوما�شي والقن�شلي ال�شعوديني العاملني يف اخلارج جلب اأ�شلحتهم الفردية اإىل 
اململكة بعد انتهاء عملهم يف اخلارج بح�شب التعليمات واالإجراءات التي حتددها الالئحة.

1/32:  إجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكني الدبلوماسي والقنصلي 

السعوديني العاملني في اخلارج:

1-    يتقدم ع�شو ال�شلك الدبلوما�شي اأو القن�شلي اإىل �شفارة اململكة بطلب جلب �شالحه الفردي 
الناري )نوع م�شد�س( ويو�شح فيه معلوماته ال�شخ�شية ومعلومات ال�شالح من حيث الرقم 

والعيار وال�شناعة واملاركة واملوديل وعدد الذخرية.
2-   تقوم وزارة اخلارجية مبخاطبة اجلهة املخت�شة لطلب ف�شح ال�شالح والذخرية.

3-    عند ف�شح ال�شالح تزود وزارة اخلارجية واجلمارك واالأمن العام ب�شورة من االإجراء 
املتخذ.

4-   تقوم اجلهة املخت�شة با�شتالم ال�شالح من اجلمارك الإ�شدار الرخ�شة وت�شليمه ل�شاحبه.
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3220-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3222-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3221-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س امل�شماة )عني حماطة( 

اململوكة مبوجب ال�شك رقم )401003502( وتاريخ 1440/01/07هـ، الواقعة يف قرية اآل كامل 
مبركز بللحمر مبنطقة ع�شري، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي 

يربط حمطة ال�شقيق )2( مبحطة بي�شة، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )1120٫62م2( األف ومائة 
وع�شرون مرتًا مربعاً واثنان و�شتون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 

ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
  ثانيــاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية 

وفقاً الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)273202000954( وتاريخ 1441/03/30هـ، الواقعة يف خبت الطواهرة مبحافظة اأحد 
امل�شارحة مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي يربط 
حمطة توليد تكرير جازان مبحطة امل�شايا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )2655٫62م2( األفان 

و�شتمائة وخم�شة وخم�شون مرتًا مربعاً واثنان و�شتون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار 
امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

  ثانيــاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 
وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعــاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)772703001209( وتاريخ 1440/05/07هـ، الواقعة يف قرية خمتارة مبحافظة �شامطة 
مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة املختارة 

مبحطة امل�شايا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )5616٫50م2( خم�شة اآالف و�شتمائة و�شتة ع�شر 
مرتًا مربعاً وخم�شون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة 

ال�شعودية للكهرباء.
  ثانيــاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعــاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3223-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3225-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3224-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وا�شتنادًا اإىل قرار جلنة ف�س منازعات �شناعة الكهرباء رقم )38/673( 
وتاريخ 1438/08/26هـ، واحلكم ال�شادر ب�شاأنه من الدائرة االإدارية الثامنة باملحكمة االإدارية بالريا�س 

يف الق�شية رقم )1/11528/ق( لعام 1438هـ، واحلكم ال�شادر من الدائرة االإدارية الثانية مبحكمة 
اال�شتئناف االإدارية مبنطقة الريا�س يف الق�شية رقم )1454/ق( لعام 1439هـ، وبعد االطالع على 

البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:    املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)471408004692( وتاريخ 1441/04/21هـ، الواقعة يف اأبو حدق �شرق لع�شان مبدينة اأبها 
مبنطقة ع�شري، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة ع�شري 
املركزية مبحطة �شمال اخلمي�س، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )1286٫95م2( األف ومئتان و�شتة 
وثمانون مرتًا مربعاً وخم�شة وت�شعون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 

ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.

  ثالـثـاً:    تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 
بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 
وال�شابعة ع�شرة من النظام.

  رابعـاً:    تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 
بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 

�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 
الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.

خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 
)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

 �شاد�شاً:  ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 
تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 

اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.
 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
      اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)94( وتاريخ 1414/06/02هـ، الواقعة يف قرية بني �شار مبنطقة الباحة، واملتداخلة مع حرم 
اخلط الهوائي واالأر�شي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة بني �شار مبحطة جامعة الباحة، 
ومب�شاحة اإجمالية قدرها )1737٫65م2( األف و�شبعمائة و�شبعة وثالثون مرتًا مربعاً وخم�شة 

و�شتون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية 
للكهرباء.

    ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 
وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

   ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
      اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية قطع االأرا�شي اأرقام )110-109-108-107-106-104( 

باملخطط رقم )290/ب( من املخطط التنظيمي رقم )1006/م ت( بحي الرحمانية مبحافظة 
جدة مبنطقة مكة املكرمة، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )3887٫51م2( ثالثة اآالف وثمامنائة 
و�شبعة وثمانون مرتًا مربعاً وواحد وخم�شون باملائة من املرت املربع، وذلك الإن�شاء حمطة 

حتويل الفرو�شية جهد )110/ 13٫8 ك.ف(، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة 
ال�شعودية للكهرباء.

   ثانيــاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 
وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

   ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعــاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية 

وفقاً الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3226-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3228-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3227-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
      اأواًل:     املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س رقم )2( باملخطط رقم )2732( 

اململوكة مبوجب ال�شك رقم )920702002632( وتاريخ 1436/12/04هـ، الواقعة يف حي 
العرفاء مبحافظة الطائف، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي يربط 

حمطة الطائف املركزية )2( )�شي�شد( مبحطة حمافظات �شرق الطائف املركزية، ومب�شاحة 
اإجمالية قدرها )288665٫06م2( مئتان وثمانية وثمانون األفاً و�شتمائة وخم�شة و�شتون مرتًا 
مربعاً و�شتة باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية 

للكهرباء.
    ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
    ثالـثـاً:  تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

  �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
      اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)372302003828( وتاريخ 1441/01/19هـ، الواقعة يف ال�شهوة بوادي الثعبان مبحافظة 
املخواة مبنطقة الباحة، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي يربط 

حمطة الليث مبحطة غرب حمايل، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )12306٫35م2( اثنا ع�شر األفاً 
وثالثمائة و�شتة اأمتار مربعة وخم�شة وثالثون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي 

املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
    ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

   ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

  �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)320905002505( وتاريخ 1441/05/05هـ، الواقعة يف مركز املظيلف مبنطقة مكة املكرمة، 
واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة تهامة املركزية مبحطة 

الدوقة القدمي، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )5219٫10م2( خم�شة اآالف ومئتان وت�شعة ع�شر مرتًا 
مربعاً وع�شرة باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية 

للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 
وال�شابعة ع�شرة من النظام.

 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 
بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 

�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 
الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.

خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 
)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 
تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 

اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.
 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3229-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3231-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3230-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وا�شتنادًا اإىل قرار جلنة ف�س منازعات �شناعة الكهرباء رقم )39/798( 

وتاريخ 1439/07/22هـ، واحلكم ال�شادر ب�شاأنه من الدائرة االإدارية التا�شعة ع�شرة باملحكمة االإدارية 
بالريا�س يف الق�شية رقم )11653( لعام 1439هـ، واحلكم ال�شادر من الدائرة االإدارية الثانية مبحكمة 

اال�شتئناف االإدارية مبنطقة الريا�س يف الق�شية رقم )5536( لعام 1440هـ، وبعد االطالع على البند 
وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية  )م/15(  رقم  امللكي  املر�شوم  "ثالثاً" من 

العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام.
يقرر ما يلي:

      اأواًل:  املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 
)971410001626( وتاريخ 1440/11/28هـ، الواقعة يف قرية اآل عداد بني مالك ع�شري مبدينة 
اأبها مبنطقة ع�شري، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة ع�شري 

املركزية مبحطة �شرق اأبها، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )7216٫90م2( �شبعة اآالف ومئتان و�شتة 
ع�شر مرتًا مربعاً وت�شعون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة 

ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 
بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 
وال�شابعة ع�شرة من النظام.

 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 
بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 

�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 
الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.

خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 
)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 
تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 

اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.
 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)471406004298( وتاريخ 1439/06/12هـ، الواقعة يف �شفا تهامة بال�شرف احل�شن االأعلى 
بني مغيد مبدينة اأبها مبنطقة ع�شري، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( 

الذي يربط حمطة جنوب اأبها مبحطة الدرب، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )2949٫30م2( األفان 
وت�شعمائة وت�شعة واأربعون مرتًا مربعاً وثالثون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي 

املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)573201001226( وتاريخ 1441/04/05هـ، الواقعة يف قرية اأبو عمران مبحافظة اأحد 
امل�شارحة مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي يربط 

حمطة توليد تكرير جازان مبحطة امل�شايا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )1775٫86م2( األف 
و�شبعمائة وخم�شة و�شبعون مرتًا مربعاً و�شتة وثمانون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار 

امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:  يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3232-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3234-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3233-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك 

رقم )421503001008( وتاريخ 1441/05/20هـ، الواقعة مبحارث الطينة �شمال حمافظة 
الليث مبنطقة مكة املكرمة، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي يربط 

حمطة ال�شعيبة مبحطة الليث، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )53569٫14م2( ثالثة وخم�شون 
األفاً وخم�شمائة وت�شعة و�شتون مرتًا مربعاً واأربعة ع�شر باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار 

امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزاأين من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك 

رقم )973202000141( وتاريخ 1435/09/12هـ، الواقعة يف قرية الغالية مبحافظة اأحد 
امل�شارحة مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط 

حمطة اإ�شكان احل�شمة مبحطة اخل�شل، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )7008٫87م2( �شبعة اآالف 
وثمانية اأمتار مربعة و�شبعة وثمانون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 

ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالــثاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية 

وفقاً الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)971505005113( وتاريخ 1441/04/20هـ، الواقعة يف حي املرف�س بال�شرفة مبدينة جنران، 
واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة �شرق جنران مبحطة 
االأخدود، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )3286٫40م2( ثالثة اآالف ومئتان و�شتة وثمانون مرتًا 

مربعاً واأربعون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية 
للكهرباء.

   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 
من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 

التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 
الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.

  ثالــثاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 
بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 
وال�شابعة ع�شرة من النظام.

 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 
بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 

�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 
الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.

خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 
)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 
تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 

اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.
 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3235-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3238-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3236-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 
)871401003429( وتاريخ 1441/04/29هـ، الواقعة يف وادي اأبو العروج بتهامة ع�شري 

مبنطقة ع�شري، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة جنوب 
اأبها مبحطة الدرب، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )12397٫37م2( اثنا ع�شر األفاً وثالثمائة و�شبعة 

وت�شعون مرتًا مربعاً و�شبعة وثالثون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 
ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 
من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 

التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 
الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 
)34366152( وتاريخ 1434/11/23هـ، الواقعة يف قرية العبدلية مبحافظة اأحد امل�شارحة 

مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة امل�شايا 
مبحطة اإ�شكان احل�شمة، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )8080٫56م2( ثمانية اآالف وثمانون مرتًا 
مربعاً و�شتة وخم�شون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة 

ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزاأين من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)37370879( وتاريخ 1437/12/04هـ، الواقعة يف قرية احل�شمة مبحافظة اأحد امل�شارحة 
مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة امل�شايا 

مبحطة اإ�شكان احل�شمة، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )7530٫37م2( �شبعة اآالف وخم�شمائة 
وثالثون مرتًا مربعاً و�شبعة وثالثون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 

ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية 

وفقاً الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3240-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3242-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3241-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وا�شتنادًا اإىل احلكم ال�شادر من املحكمة العامة بالباحة بال�شك رقم 

)361291069( وتاريخ 1436/10/11هـ، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم 
)م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع 

اليد املوؤقت على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام.
يقرر ما يلي:

    اأواًل:    املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س امل�شماة )املتبقي من بخيتات 
بعد االختزال( اململوكة مبوجب ال�شك رقم )371206001563( وتاريخ 1442/1/19هـ، 

الواقعة يف قرية امل�شرخ مبدينة الباحة، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )4265٫74م2( اأربعة اآالف 
ومئتان وخم�شة و�شتون مرتًا مربعاً واأربعة و�شبعون باملائة من املرت املربع، وذلك ح�شب 

القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء )م�شروع كهرباء الباحة املركزي(.
  ثانيـاً:    تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية 

وفقاً الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية قطعة االأر�س رقم )14( من خمطط املدارات رقم 
)9/م/ق/ق( اململوكة مبوجب ال�شك رقم )772503000436( وتاريخ 1441/06/19هـ، 
الواقعة مبدينة العر�شية ال�شمالية مبنطقة مكة املكرمة، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي 

جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة القنفذة املركزية مبحطة منرة، ومب�شاحة اإجمالية قدرها 
)400م2( اأربعمائة مرٍت مربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة تقدير 
التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة 

الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 
وال�شابعة ع�شرة من النظام.

 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 
بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 

�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية 
وفقاً الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.

خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 
خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 
املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 

االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.
 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وا�شتنادًا اإىل احلكم ال�شادر من الدائرة االإدارية الثالثة باملحكمة 

االإدارية بجازان يف الق�شية رقم )1196( لعام 1440هـ، املوؤيد من الدائرة االإدارية االأوىل مبحكمة 
اال�شتئناف االإدارية مبنطقة ع�شري باحلكم يف الق�شية رقم )4348( لعام 1440هـ، وبعد االطالع على 

البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:    املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س باملخطط رقم )135( اململوكة 
مبوجب ال�شك رقم )1/219( وتاريخ 1415/05/21هـ، الواقعة يف خبت �شلهبة مبدينة �شبيا 

مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة �شمال 
�شبيا مبحطة بي�س، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )10854٫69م2( ع�شرة اآالف وثمامنائة واأربعة 

وخم�شون مرتًا مربعاً وت�شعة و�شتون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 
ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 
وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 
بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 
وال�شابعة ع�شرة من النظام.

 رابـعاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 
بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 

�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 
الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.

خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 
)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 
تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 

اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.
 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم )01-3243-1442( بتاريخ 1442/05/19هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3254-1442( بتاريخ 19/ 1442/05هـ بنزع ملكية

قرار وزير الطاقة رقم )01-3244-1442( بتاريخ 19/ 1442/05هـ بنزع ملكية

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)921201002259( وتاريخ 1441/02/14هـ، الواقعة �شمال بلدة القوز اخلبتية مبنطقة مكة 
املكرمة، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة تهامة املركزية 

مبحطة ال�شفة )القدمي(، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )5446٫05م2( خم�شة اآالف واأربعمائة و�شتة 
واأربعون مرتًا مربعاً وخم�شة باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح 

ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
  ثانيــاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

  ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
    اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 
)35294799( وتاريخ 1435/06/27هـ، الواقعة يف قرية ال�شرجة مبحافظة اأحد امل�شارحة 

مبنطقة جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )132 ك.ف( الذي يربط حمطة احل�شمة 
مبحطة اخل�شل، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )393٫77م2( ثالثمائة وثالثة وت�شعون مرتًا 

مربعاً و�شبعة و�شبعون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، ل�شالح ال�شركة 
ال�شعودية للكهرباء.

   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 
وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

   ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
  رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خالل 

)60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف االإمارة اأو املحافظة 
اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز

اإن وزير الطاقة 
وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند "ثالثاً" من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1424/3/11هـ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
على العقار )"النظام"(، واالطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي:
     اأواًل:   املوافقة على البدء يف اإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم 

)372202002553( وتاريخ 1441/04/06هـ، الواقعة يف قرية اأم �شعد مبدينة �شبيا مبنطقة 
جازان، واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد )380 ك.ف( الذي يربط وحدة توليد تكرير 

جازان مبحطة امل�شايا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )5933٫34م2( خم�شة اآالف وت�شعمائة 
وثالثة وثالثون مرتًا مربعاً واأربعة وثالثون باملائة من املرت املربع، ح�شب القرار امل�شاحي 

املرفق، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
   ثانيـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة 

وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة و�شف وح�شر العقارات، وجلنة 
تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل 

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة 
ملهامها.

   ثالـثـاً:   تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 

بالتعوي�س املقّدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تقل 
عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء، وذلك وفقاً الأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة 

وال�شابعة ع�شرة من النظام.
 رابعـاً:   تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، وت�شليمه، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة، ويتم 
�شرف التعوي�س خالل �شنتني من تاريخ �شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية وفقاً 

الأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�شاً:   يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، 

خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.
�شاد�شاً:   ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف 

املنطقة، كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة، ويف مقر امل�شروع، ويف املحكمة، ويف 
االإمارة اأو املحافظة اأو املركز، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها.

 �شابعاً:   يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�شاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز
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تطبيق نظام الت�صجيل العيني للعقار يف 
املنطقة العقارية الأوىل يف مركز العيينة واجلبيلة

احلمد هلل وحده وبعد فبناًء على املادة ال�شاد�شة ع�شرة من نظام الت�شجيل العيني للعقار وا�شتنادًا اإىل 
قرار معايل وزير العدل رقم )923( وتاريخ 1442/3/26هـ القا�شي ببدء تطبيق نظام الت�شجيل العيني 

للعقار يف املنطقة العقارية االأوىل يف مركز العيينة واجلبيلة.
تقرر ما يلي:

 اأواًل:  تبداأ اأعمال التحديد والتحرير بتاريخ 1442/08/03هـ يف املنطقة العقارية املحددة باخلريطة 
املرفقة واملف�شلة بياناتها اأدناه. 

ثانياً:  على ذوي ال�شاأن من مالك واأ�شحاب حقوق متعلقة بهذه املنطقة العقارية مراجعة دائرة االإ�شراف 
على القيـد االأول للت�شجيـل العيني للعقار باملحكمة العامة مبحافظة الدرعية م�شطحبني معهم كل 

ما يوؤيد اأمالكهم وحقوقهم من م�شتندات قبل هذا التاريخ الذي حتدد لبدء اأعمال التحديد والتحرير.

بيانات املنطقة العقارية :

املنطقة العقارية األولى مبركز العيينة واجلبيلة: وم�شاحتها االإجمالية )1784228،501( م2  
ووفقاً للحدود، واالأطوال التالية:

ال�شمــال:  �شارع عر�س)30م( بطول )35�شم 1298م(.

اجلنوب:   �شارع عر�س )28م( على �شكل قو�س بطول )27�شم524م( ثم ينك�شر بطول )33�شم 717م( ثم 

ينك�شر غرباً بطول )60�شم 86م(.

ال�شـــرق:  �شارع عر�س )28م( بطول )29�شم1033م(.

الغـــرب:    �شـارع عـر�س )36م( بطـول )56�شـم262م( ثـم ينك�شـر بطول )71�شم 1339م(.

وباهلل التوفيق،،،

قا�صي دائرة الإ�صراف على القيد الأول للت�صجيل العيني للعقار 
باملحكمة العامة مبحافظة الدرعية

عبداهلل بن �صالح بن عبداهلل الهوميلي 

قرار رقم )1( في 1442/05/16هـ
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تطبيق نظام الت�صجيل العيني للعقار يف 
املنطقة العقارية الأوىل يف مدينة الدمام

احلمد هلل وحده وبعد فبناًء على املادة ال�شاد�شة ع�شرة من نظام الت�شجيل العيني للعقار وا�شتنادًا اإىل 
قرار معايل وزير العدل رقم )921( وتاريخ 1442/3/26هـ القا�شي ببدء تطبيق نظام الت�شجيل العيني 

للعقار يف املنطقة العقارية االأوىل يف مدينة الدمام.
تقرر ما يلي :

 اأواًل:  تبداأ اأعمال التحديد والتحرير بتاريخ 1442/8/3هـ يف املنطقة العقارية املحددة باخلريطة املرفقة 
واملف�شلة بياناتها اأدناه. 

ثانياً:  على ذوي ال�شاأن من مالك واأ�شحاب حقوق متعلقة بهذه املنطقة العقارية مراجعة دائرة االإ�شراف 
على القيد االأول للت�شجيل العيني للعقار باملحكمة العامة بالدمام م�شطحبني معهم كل ما يوؤيد 

اأمالكهم وحقوقهم من م�شتندات قبل هذا التاريخ الذي حتدد لبدء اأعمال التحديد والتحرير.

بيانات املنطقة العقارية:

املنطقة العقارية األولى مبدينة الدمام: وم�شاحتها االإجمالية )9933407،56( م2، ووفقاً 
للحدود واالأطوال التالية: 

ال�شمــال:  �شارع ربيعة بنت خويلد عر�س)150م( بطول )14437،83م(.

اجلنوب:  �شارع عر�س )40م( بطول )23�شم1998م(.

ال�شـــرق:  �شارع عر�س )50م( بطول )91�شم5834م(.

الغـــرب:   �شارع عر�س )60م( بطول )08�شم5442م(.

وباهلل التوفيق،،،

قا�صي دائرة الإ�صراف على القيد الأول للت�صجيل العيني للعقار 
باملحكمة العامة مبدينة الدمام

اأحمد بن حممد بن اإبراهيم ال�صعلن 

قرار رقم )1( في 1442/05/19هـ
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تطبيق نظام الت�صجيل العيني للعقار يف 
املنطقة العقارية الثالثة يف املدينة املنورة

قرار رقم )1( في 1442/05/16هـ

احلمد هلل وحده وبعد فبناًء على املادة ال�شاد�شة ع�شرة من نظام الت�شجيل العيني للعقار وا�شتنادًا اإىل 
قرار معايل وزير العدل رقم )925( وتاريخ 1442/3/26هـ القا�شي ببدء تطبيق نظام الت�شجيل العيني 

للعقار يف املنطقة العقارية الثالثة يف املدينة املنورة.
تقرر ما يلي:

 اأواًل : تبداأ اأعمال التحديد والتحرير بتاريخ 03/ 08/ 1442هـ يف املنطقة العقارية املحددة باخلريطة 
املرفقة واملف�شلة بياناتها اأدناه. 

ثانياً :  على ذوي ال�شاأن من مالك واأ�شحاب حقوق متعلقة بهذه املنطقة العقارية مراجعة دائرة 
االإ�شراف على القيد االأول للت�شجيل العيني للعقار باملحكمة العامة باملدينة املنورة م�شطحبني 

معهم كل ما يوؤيد اأمالكهم وحقوقهم من م�شتندات قبل هذا التاريخ الذي حتدد لبدء اأعمال 
التحديد والتحرير.

بيانات املنطقة العقارية :

املنطقة العقارية الثالثة باملدينة املنورة: وم�شاحتها االإجمالية )5085406،07( م2، ووفقاً 
للحدود  واالأطوال التالية:

ال�شمــال:  طريق االإمام م�شلم عر�س)64م( بطول )15�شم2495م(.

اجلنوب:  طريق االإمام البخاري عر�س )64م( بطول )95�شم2342م(.

ال�شـــرق:  طريق االإمام الن�شائي عر�س )84م( بطول )38�شم1929م(.

الغــــرب:  الطريق الدائري الثالث عر�س )100م( بطول )82�شم2180م(.

وباهلل التوفيق،،،

قا�صي دائرة الإ�صراف على القيد الأول للت�صجيل العيني للعقار 
باملحكمة العامة باملدينة املنورة

علي بن عبدالرحمن بن عبداهلل الفحام 

ل
عد

ال
ة 

زار
و
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة بلجر�سي عن رغبتها بطرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                  )2-1(

مالحظاتمواصفات الموقعقيمة الكراسةالنشاطمدة العقدرقم المخططالمساحة موقع العقارنوع العقار م

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل  �سراف اآيل10�سنوات--10م2مبنى بلدية بلجر�سي اجلديدموقع1

معاينة املواقع

على الطبيعة

مع املخت�صني

بالق�سم الفني

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل10�سنوات--20م2�سراف اآيل مقابل حديقة املحافظة  مبدخل بلجر�سيموقع2

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل10�سنوات--20م2�سراف اآيل مقابل حديقة ال�سالمموقع3

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل10�سنوات--8م2�سراف اآيل ب�ساحة �سوق اخل�سارموقع4

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل10�سنوات--20م2�سراف اآيل مواقف و�سط بلجر�سيموقع5

500 ريالت�سغيل ك�سك5 �سنوات--20م2ت�سغيل ك�سك عقبة حزنةقائم6

اإن�ساء وت�سغيل اأك�ساك ) اأ�سر منتجة ب�سوق ال�سبت (موقع7
عدد )6( 

)24م2(
300 ريالاإن�ساء ت�سغيل ك�سك5 �سنوات--

اإن�ساء وت�سغيل اأك�ساك ) اأ�سر منتجة مواقف بلجر�سي (قائم8
عدد )6( 

)24م2(
300 ريالت�سغيل ك�سك5 �سنوات--

موقع9
اإن�ساء وت�سغيل اأك�ساك ) اأ�سر منتجة بحديقة الدانة 

ببلجر�سي(

عدد )6( 

)24م2(
300 ريالاإن�ساء وت�سغيل ك�سك5 �سنوات--

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل ك�سك5 �سنوات--20م2اإن�ساء وت�سغيل ك�سك ب�سوق الع�سلموقع10

300 ريالت�سغيل ك�سك5 �سنوات--20م2ت�سغيل ك�سك ب�سفاء اأم غيثموقع11

500 ريالت�سغيل مطعم7 �سنوات_8900م2ت�سغيل مطعم قائم مبنتزه القمعقائم12
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

مالحظاتمواصفات الموقعقيمة الكراسةالنشاطمدة العقدرقم المخططالمساحة موقع العقارنوع العقار م

500 رياللوحات دعائية5 �سنوات_262م2اإن�ساء وتاأجري لوحات اإعالنية داخل املحافظةموقع13

يتطلب ترخي�ص 

اإعالمي دعاية 

واإعالن

500 رياللوحات دعائية5 �سنوات--300م2اإن�ساء وتاأجري لوحات اإعالنية على ج�سورموقع14

500 ريالن�ساط ترفيهي3 �سنوات--6498م2ت�سغيل واإدارة و�سيانة موقع ال�ساحة ال�سعبية ببلجر�سي قائم15

500 ريالن�ساط ترفيهي3 �سنوات--1728م2ت�سغيل واإدارة و�سيانة مبنى املركز احل�ساريقائم16

5 �سنوات--5240م2اإن�ساء وت�سغيل واإدارة موقع تاأجري معدات ثقيلةموقع17
ت�سغيل واإدارة موقع 

تاأجري معدات ثقيلة
500ريال

5 �سنوات--5565.4م2اإن�ساء واإدارة وت�سغيل موقع �سوق اأعالف وحبوبموقع18
اإدارة وت�سغيل موقع �سوق 

اأعالف وحبوب
500 ريال

1000 ريالاإن�ساء وت�سغيل م�ستودع15�سنةب /ل 2800284م2اإن�ساء واإ�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم )113(موقع19

1000 ريالاإن�ساء وت�سغيل م�ستودع15�سنةب /ل 2800284م2اإن�ساء واإ�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم )120(موقع20

معاينة املواقع

على الطبيعة

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل م�ستودع15�سنةب /ل 825.92284م2اإن�ساء واإ�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم )129(موقع21

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل  م�ستودع15�سنةب /ل 1118.55284م2اإن�ساء واإ�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم )130(موقع22

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل  م�ستودع15�سنةب /ل 1170.63284م2اإن�ساء واإ�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم )131(موقع23

500 ريالاإن�ساء وت�سغيل م�ستودع15�سنةب /ل 1106.31284م2اإن�ساء واإ�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم )132(موقع24

1- طريقة التاأجري مزايدة عامة بالظرف املختوم.

2- مت حتديد اآخر موعد ال�ستالم العطاءات املقدمة بنهاية دوام االأحد بتاريخ 1442/7/2هـ, ويكون داخل ظرف خمتوم با�سم �سعادة رئي�ص البلدية.

3- مت حتديد موعد فتح املظاريف يوم االإثنني 1442/7/3هـ ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.

4- تدوين وكتابة العطاءات املقدمة على منوذج 7/6 املرفق داخل الكرا�سة.

5- تقدمي �سمان بنكي �ساري املفعول اليقل عن �ستة اأ�سهر من تاريخ فتح املظاريف مبقدار اإيجار �سنة كاملة بن�سبة )25%( من قيمة العطاء املقدم.  

باإمكان الراغبني االطالع و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات الدخول على املوقع االإلكرتوين بلدي www.balady.com  او من خالل حتميل تطبيق االأجهزة الذكية.

تعلن بلدية حمافظة بلجر�سي عن رغبتها بطرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                    )2-2(
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية الب�سر عن فر�ص املزايدات التالية: 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمزايدة م

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 2000 ريالتاأجري بحرية واإدارة وت�سغيل قوارب مائية 1

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 1000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة م�ستل مركز �سرا�ص 2

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 500 ريالتاأجري كفي �سوب قائم باملليداء3

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 2000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة حمالت جتارية و�سقق �سمن خمطط )ق/�ص/15( قطعة رقم )587(4

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 2000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة حمالت جتارية و�سقق �سمن خمطط )ق/�ص/15( قطعة رقم )550(5

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 2000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة حمالت جتارية و�سقق �سمن خمطط )ق/�ص/15( قطعة رقم )350(6

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 3000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة م�ستودع رقم )2( طريق املطار عنيزة7

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 3000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة م�ستودع رقم  )3 ( طريق املطار عنيزة8

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 3000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة م�ستودع رقم )4( طريق املطار عنيزة9

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 3000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة م�ستودع رقم )5( طريق املطار عنيزة10

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 3000 ريالتاأجري اأر�ص الإقامة م�ستودع رقم )6( طريق املطار عنيزة11

1442/7/12هـ1442/7/11هـ 6000 ريالتنظيم واإقامة مهرجان يف منتزه االأمري في�سل بن م�سعل12

فعلى الراغبني الدخول يف هذه املزايدات االطالع و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات الدخول على املوقع االإلكرتوين فر�ص  )furas.momra.gov.sa( اأو من خالل حتميل تطبيق االأجهزة الذكية )فر�ص (.                                                                                                                                        

تعلن اإدارة مدينة امللك في�سل الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية عن املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

200ريالاأ/41/4تاأجري موقع كويف ن�سائي بنادي ال�سيدات1

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

االإثنني 

 1442/7/2هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

200 ريالاأ/41/10تاأجري بوفية بنادي اخليل مبدينة امللك في�سل الع�سكرية2

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

200 ريالاأ/41/15تاأجري قاعات تدريبية )حا�سب اآيل- لغة اإجنليزية(3

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحاً

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحاً

1000 ريالاأ/41/16تاأجري وا�ستثمار اأر�ص الإن�ساء وت�سغيل �ساليهات4

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

االإثنني

 1442/7/2هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

فعلى مــن يـرغب الـدخـول يف املزايدات اأعـاله مـراجعـة اإدارة الـمدينـة الع�سكـريـة/ ق�سـم امل�ستـريـات م�سحـوبـاً بـاالأوراق النظـاميـة �سارية املفعول.
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن اأمانة حمافظة حفر الباطن عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية: 

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1442/7/25هـ1442/7/24هـ1000 ريال012229-01-21اإن�ساء املالية - خدمات ال�سرافة - �سراف اآيل1

2
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة موقع �سراف اآيل �سيار بحي اخلالدية املخطط )45/9( - االأن�سطة 

املالية - خدمات ال�سرافة - �سراف اآيل
1442/7/25هـ1442/7/24هـ1000 ريال21-01-012044

3
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة موقع �سراف اآيل )�سيار( على طريق امللك عبدالعزيز - االأن�سطة 

املالية - خدمات ال�سرافة - �سراف اآيل
1442/7/25هـ1442/7/24هـ1000 ريال21-01-012046

4
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة موقع خم�س�ص الأن�سطة النقليات القطعة رقم )8( - اأن�سطة النقل - 

خدمات نقل اأخرى - حمطة
1442/7/11هـ1442/7/10هـ1000 ريال21-01-011938

5
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة موقع خم�س�ص الأن�سطة النقليات القطعة رقم ) 18( - اأن�سطة النقل 

- خدمات نقل اأخرى - حمطة
1442/7/11هـ1442/7/10هـ1000 ريال21-01-011964

.)https://Furas.momra.gov.com.sa( :علىالأجهزة الذكية اأو الدخول على املوقع االإلكرتوين )باإمكان الراغبني االطالع على تفا�سيل الفر�ص اال�ستثمارية  و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات من خالل حتميل تطبيق )فر�ص

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح مناف�سة عامة لعام 1442هـ وذلك على النحو التايل:

تاريخ فتح المظاريف الماليةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمزايدة

تاأجري لوحات دعائية واإعالنية من نوع يونيبول

 )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
2000 ريال10 �سنوات

الثالثاء

1442/7/4هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء

1442/7/4هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

�سروط الدخول يف املزايدات:

 1- كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات.

2- توكيل ر�سمي موثق )اإذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته �سخ�ص غري مقدم العطاء(.

3- اإثبات اأن امل�سوؤول عن ال�سركة اأو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه ال�سالحية للتوقيع )يف حالة ال�ســركات واملوؤ�س�سات(. 

4- �سورة الهوية ال�سخ�سية.

5- �سورة اإثبات الت�سجيل يف وزارة التجارة )ال�سجل التجاري(.

6- �سورة اإثبات اال�سرتاك بالغرفة التجارية.

7- �سمان بنكي معتمد لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �ساري املفعول وال تقل مدته عن )90 يوماً( من تاريخ فتح املظاريف.

8- �سورة �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.

9- �سورة �سهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف من مكتب العمل )�سهادة ال�سعودة(.

يتم ت�سليم املظاريف بالدور التا�سع يف مبنى اأمانة جدة, واآخر موعد ال�ستالم املظاريف هو ال�ساعة )11( �سباحاً يف اليوم املحدد لفتح املظاريف.

.)Furas.momra.gov.sa( :على االأجهزة الذكية اأو الدخول على املوقع االإلكرتوين )باإمكان الراغبني االطالع على تفا�سيل الفر�ص اال�ستثمارية و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات بتحميل تطبيق )فر�ص

الهاتف رقم )0126149014( - ) 0126148683( اأو فاك�ص رقم )0126149031(. 

تعلن جامعة الق�سيم عن طرح املزايدة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم  المزايدةالمزايدة

جمانية2021/1طرح تاأجري مواقع ح�سانات يف كليات جامعة الق�سيم
الثالثاء

1442/7/11هـ

االأربعاء

1442/7/12هـ
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة: )59386/د(.

ا�ســم املزايدة: تاأجــري املوقع رقم )2( ببهــو مباين ال�سنــة التح�سريية ب�سطر 

الطالبات )كافيه(.

ا�سم اجلهـــــة:   جامعة امللك عبدالعزيز. 

مــكان ا�ستالم وثائــق املزايدة: عن طريق اإدارة العقــود وامل�سرتيات باالإدارة 

العامة من ال�ساعة )9 �ص ــ 12 ظهرًا(.

قيمة وثائق املزايدة:  )1000( ريال.

موعــد تقديـــم ال�سمــان االبتدائــي )15%( : االأحــد 1442/7/2هـــ, املوافق 

2021/2/14م مــن ال�ساعــــــــة )8.30( �سباحا اإىل ال�ساعــة )9.30( �سباحاً 

)ح�سب تقومي اأم القرى(.

موعد فـتح املظاريف: االأحــد 1442/7/2هـ, املوافق 2021/2/14م ال�ساعة 

)9.30( �سباحاً )ح�سب تقومي اأم القرى(.

اإرفــاق �سور من امل�ستنــدات النظامية التالية )�سارية املفعــول( من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات:

ـ   �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.

ـ   ال�سجل التجاري )يت�سمن ن�ساط الغر�ص من تاأجري املوقع(.

ـ   اال�سرتاك بالغرفة التجارية.

ـ   �سهادة �سادرة عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.

ـ   �سهــادة حتقيــق الن�سبــة النظاميــة لتوطــني الوظائف ال�ســادرة من وزارة 

العمل.

ـ   تفوي�ص موثق من الغرفة التجارية ال�سناعية حل�سور جل�سة فتح املظاريف.

ـ   تقــدمي �سمــان بنكي بن�سبة )15%( من قيمة عطــاء املزايدة )�ساري املفعول 

ملدة 90  يوماً من فتح املظاريف(.

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة:  )59374/د(.

ا�ســم املزايــدة:  تاأجــري املوقــع رقــم )1( بكليــة الهند�ســة ب�سطــر الطالبــات 

)كافترييا(.

ا�سم اجلهـــــة:   جامعة امللك عبدالعزيز. 

مــكان ا�ستالم وثائق املزايــدة:   عن طريق اإدارة العقود وامل�سرتيات باالإدارة 

العامة من ال�ساعة )9 �ص ــ 12 ظهرًا(.

قيمة وثائق املزايدة:  )1000( ريال.

موعــد تقديـــم ال�سمــان االبتدائــي )15%( : االإثنني 1442/7/3هـــ, املوافق 

2021/2/15م مــن ال�ساعــــة )8.30( �سباحــا اإىل  ال�ساعــة )9.30( �سباحــاً 

)ح�سب تقومي اأم القرى(.

موعد فـتح املظاريف: االإثنني 1442/7/3هـ, املوافق 2021/2/15م ال�ساعة 

)9.30( �سباحاً )ح�سب تقومي اأم القرى(.

اإرفــاق �سور من امل�ستنــدات النظامية التالية )�سارية املفعــول( من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات:

ـ   �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.

ـ   ال�سجل التجاري )يت�سمن ن�ساط الغر�ص من تاأجري املوقع(.

ـ   اال�سرتاك بالغرفة التجارية.

ـ   �سهادة �سادرة عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.

ـ   �سهــادة حتقيــق الن�سبــة النظاميــة لتوطــني الوظائف ال�ســادرة من وزارة 

العمل.

ـ   تفوي�ص موثق من الغرفة التجارية ال�سناعية حل�سور جل�سة فتح املظاريف.

ـ   تقــدمي �سمــان بنكي بن�سبة )15%( من قيمة عطــاء املزايدة )�ساري املفعول 

ملدة 90  يوما من فتح املظاريف(0

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة:  )35805/د(.

ا�ســم املزايدة: تاأجري املوقع رقــم )4( بامليدان االأكادميي بجوار عمادة خدمة 

املجتمع �سابقـًا بق�سم الطالب )كافيه( اإعادة طرح.

ا�سم اجلهـــــة: جامعة امللك عبدالعزيز. 

مــكان ا�ستالم وثائق املزايــدة:   عن طريق اإدارة العقود وامل�سرتيات باالإدارة 

العامة من ال�ساعة )9 �ص ــ 12 ظهرًا(.

قيمة وثائق املزايدة:  )1000( ريال.

موعــد تقديـــم ال�سمــان االبتدائــي15% : الثالثــاء 1442/7/4هـــ املوافــق 

2021/2/16م مــن ال�ساعــــة )8.30( �سباحــاً اإىل  ال�ساعــة )9.30( �سباحــاً 

)ح�سب تقومي اأم القرى(.

موعد فـتح املظاريف: الثالثاء 1442/7/4هـ املوافق 2021/2/16م ال�ساعة 

)9.30( �سباحاً )ح�سب تقومي اأم القرى(.

ـ  اإرفــاق �سور من امل�ستنــدات النظامية التالية )�سارية املفعول( من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات:

ـ   �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.

ـ   ال�سجل التجاري )يت�سمن ن�ساط الغر�ص من تاأجري املوقع(.

ـ   اال�سرتاك بالغرفة التجارية.

ـ   �سهادة �سادرة عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.

ـ   �سهــادة حتقيــق الن�سبــة النظاميــة لتوطــني الوظائف ال�ســادرة من وزارة 

العمل.

ـ   تفوي�ص موثق من الغرفة التجارية ال�سناعية حل�سور جل�سة فتح املظاريف.

ـ   تقــدمي �سمــان بنكي بن�سبة )15%( من قيمة عطــاء املزايدة )�ساري املفعول 

ملدة 90  يوما من فتح املظاريف(.

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة:  )59356/د(.

ا�ســم املزايــدة: تاأجــري املوقــع رقم 1 ببهــو مباين ال�سنــة التح�سرييــة ب�سطر 

الطالبات )قرطا�سية(.

ا�سم اجلهـــــة: جامعة امللك عبدالعزيز. 

مــكان ا�ستالم وثائــق املزايدة: عن طريق اإدارة العقــود وامل�سرتيات باالإدارة 

العامة من ال�ساعة )9 �ص ــ 12 ظهرًا(.

قيمة وثائق املزايدة:  )1000( ريال.

موعــد تقديـــم ال�سمــان االبتدائــي )15%(: االأربعاء 1442/7/5هـــ املوافق 

2021/2/17م مــن ال�ساعــــة )8.30( �سباحــاً اإىل  ال�ساعــة )9.30( �سباحــاً 

)ح�سب تقومي اأم القرى(.

موعــد فـتــح املظاريــف: االأربعــاء 1442/7/5هـــ, املوافــق 2021/2/17م 

ال�ساعة )9.30( �سباحا )ح�سب تقومي اأم القرى(.

ـ  اإرفــاق �سور من امل�ستنــدات النظامية التالية )�سارية املفعول( من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات:

ـ   �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.

ـ   ال�سجل التجاري )يت�سمن ن�ساط الغر�ص من تاأجري املوقع(.

ـ   اال�سرتاك بالغرفة التجارية.

ـ   �سهادة �سادرة عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.

ـ   �سهــادة حتقيــق الن�سبــة النظاميــة لتوطــني الوظائف ال�ســادرة من وزارة 

العمل.

ـ   تفوي�ص موثق من الغرفة التجارية ال�سناعية حل�سور جل�سة فتح املظاريف.

ـ   تقــدمي �سمــان بنكي بن�سبة )15%( من قيمة عطــاء املزايدة )�ساري املفعول 

ملدة 90  يوماً من فتح املظاريف(.

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة:  )59367/د(.

ا�ســم املزايــدة: تاأجــري املوقــع رقــم )1( باملبنــى الثامــن ب�سطــر الطالبــات 

)كافترييا(.

ا�سم اجلهـــــة:   جامعة امللك عبدالعزيز. 

مــكان ا�ستالم وثائق املزايــدة:   عن طريق اإدارة العقود وامل�سرتيات باالإدارة 

العامة من ال�ساعة )9 �ص ــ 12 ظهًرا(.

قيمة وثائق املزايدة:  )1000( ريال.

موعــد تقديـــم ال�سمــان االبتدائــي )15%(: االأحــد 1442/7/9هـــ, املوافــق 

2021/2/21م مــن ال�ساعــــة )8.30( �سباحــاً اإىل ال�ساعــة )9.30( �سباحــاً 

)ح�سب تقومي اأم القرى(.

موعد فـتــح املظاريف: االأحد 1442/7/9هـ املوافــق 2021/2/21م ال�ساعة 

)9.30( �سباحا )ح�سب تقومي اأم القرى(.

ـ  اإرفــاق �سور من امل�ستنــدات النظامية التالية )�سارية املفعول( من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات:

ـ   �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.

ـ   ال�سجل التجاري )يت�سمن ن�ساط الغر�ص من تاأجري املوقع(.

ـ   اال�سرتاك بالغرفة التجارية.

ـ   �سهادة �سادرة عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.

ـ   �سهــادة حتقيــق الن�سبــة النظاميــة لتوطــني الوظائف ال�ســادرة من وزارة 

العمل.

ـ   تفوي�ص موثق من الغرفة التجارية ال�سناعية حل�سور جل�سة فتح املظاريف.

ـ   تقــدمي �سمــان بنكي بن�سبة )15%( من قيمة عطــاء املزايدة )�ساري املفعول 

ملدة 90  يوما من فتح املظاريف(.

تعلن املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد طرح م�سروع اإدارة 
وت�سغيل وت�سويق مركز تدريب االأمن وال�سالمة واالإطفاء باجلبيل.

موعد تقدمي العرو�ص: يوم االأحد – ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

09 رجب 1442هـ املوافق 21 فرباير  2021م.

موعد فتح املظاريف:

�سباحاً ع�سرة  احلادية  يوم االأحد – ال�ساعة 

09 رجب 1442هـ املوافق 21 فرباير  2021م.

موقع تقدمي العرو�ص :

املوؤ�س�ســة العامــة لتحلية امليــاه املاحلــة –الريا�ص-طريق االأمــري حممد بن 

عبدالعزيز –املركز الرئي�سي –ادارة امل�سرتيات 

لالإ�ستف�سارات والتوا�سل واإ�ستالم الكرا�سات:

االإدارة العامة لالإمداد :

)Proc@swcc.gov.sa( )PurchasingDpt@swcc.gov.sa(

تعلن  اإدارة ت�سغيل و�سيانة املن�ساآت الع�سكرية مبنطقة املدينة املنورة عن تاأجري )3( مواقع باإ�سكان القوات امل�سلحة مبنطقة املدينة املنورة بحي العزيزية وفق االآتي:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات المساحةقيمة الكراسةالنشاط التجاريم

201م1000 ريال�سوبر ماركت1

االأحد

1442/6/11هـ

ال�ساعة 9:00 �سباحاً

االأحد

1442/6/11هـ

ال�ساعة 10:00 �سباحاً

36م500 ريال�سالون حالقة2

االأحد

1442/6/11هـ

ال�ساعة 9:00 �سباحاً

االأحد

1442/6/11هـ

ال�ساعة 10:00 �سباحاً

500 ريالمغ�سلة مالب�ص3
غرفة غ�سيل جاف 21م

غرفة غ�سيل بخار 19م

االأحد

1442/6/11هـ

ال�ساعة 9:00 �سباحاً

االأحد

1442/6/11هـ

ال�ساعة 10:00 �سباحاً

ومن لديه الرغبة يف �سراء الكرا�سة مراجعة اإدارة الت�سغيل وال�سيانة مبنطقة املدينة املنورة.

الأي ا�ستف�سار التوا�سل على جوال )0564626211(.



UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 324866
إعالنات حكوميةالجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن امانة منطقة الق�سيم _ ا�ستثمارات مدينة بريدة - عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمزايدةم

الدعاية واالإعالن

1

تاأجري عدد )200( موقع لوحات اإعالنية الم بو�ست 

على طريق اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب وطريق 

عمر بن عبدالعزيز وطريق امللك عبدالعزيز يف مدينة 

بريدة

500 ريال
1442/7/24هـ

2021/3/8م

1442/7/25هـ

2021/3/9م

2

تاأجري عدد )100( موقع لوحات اإعالنية الم بو�ست 

على طريق علي بن اأبي طالب وطريق امللك خالد يف 

مدينة بريدة

1442/7/25هـ1442/7/24هـ500 ريال

ال�سرافات االآلية

3

تاأجري موقع �سراف اآيل �سيار على طريق امللك 

عبداهلل جنوب مكتب وحدة الربيد ال�سعودي يف 

مدينة بريدة

1442/7/25هـ1442/7/24هـ500 ريال

مواقف �سيارات وخدمات

4

تاأجري موقف �سيارات وخدمات قائمة يف خمطط حي 

ال�سفراء رقم )243( على طريق امللك عبداهلل يف 

مدينة بريدة

1442/7/25هـ1442/7/24هـ500 ريال

حمالت جتارية – مقا�سف – اأك�ساك - األعاب

5
تاأجري املحل التجاري رقم )17( يف اأ�سواق االأمانة يف 

ال�سوق املركزي يف مدينة بريدة
1442/7/25هـ1442/7/24هـ300 ريال

6
تاأجري حمل جتاري قائم على طريق عثمان بن عفان 

�سمال م�سمار حديقة االإ�سكان يف مدينة بريدة
1442/7/25هـ1442/7/24هـ200 ريال

      االأرا�سي

7

تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة م�سروع االأ�سواق املو�سمية 

للخ�سار والفاكهة على �سارع ال�سباخ جنوب �سوق 

اخل�سار والفاكهة اجلنوبي اجلديد يف مدينة بريدة

1000 ريال
1442/8/2هـ

2021/3/15م

1442/8/3هـ

2021/3/16م

8

تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة م�سروع مدينة األعاب 

ترفيهية داخل منتزه امللك عبداهلل على طريق امللك فهد 

يف مدينة بريدة

1442/8/3هـ1442/8/2هـ1000 ريال

9
تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة فندق مدينة التمور على 

طريق امللك عبدالعزيز يف مدينة بريدة
1442/8/3هـ1442/8/2هـ1000 ريال

10

تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة جممع �سكني مغلق 

)كمباوند( على الطريق الدائري ال�سرقي يف مدينة 

بريدة

1442/8/3هـ1442/8/2هـ1000 ريال

11
تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة مقتنيات اأثرية على طريق 

امللك فهد مقابل منتزه امللك عبداهلل يف مدينة بريدة
1442/8/3هـ1442/8/2هـ500 ريال

12
تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة حمالت جتارية داخل مدينة 

االأنعام يف مدينة بريدة
1442/8/3هـ1442/8/2هـ500 ريال

13

تاأجري اأر�ص ف�ساء الإقامة جممع جتاري �سكني على 

تقاطع طريق امللك عبدالعزيز طريق االإمام حممد بن 

�سعود يف مدينة بريدة

1442/8/3هـ1442/8/2هـ500 ريال

فعلى الراغبني االطالع على تفا�سيل الفر�ص اال�ستثمارية و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات حتميل تطبيق )فر�ص( على االأجهزة الذكية اأو الدخول على 

املوقع االإلكرتوين ) WWW.balady.gov.sa ( ولال�ستف�سارات االت�سال على )2775/0163265000- 2773(.

استئجار مبـاٍن                                 

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان عن حاجته 
البيئة  وزارة  ملكتب  مقرًا  ليكون  �سبيا  مبحافظة  مبنى  ا�ستئجار  اإىل 

واملياه والزراعة على اأن يتوفر باملبنى ال�سروط التالية: 

وال  امل�سلح  االأ�سمنت  من  احلديث  الطراز  من  املبنى  يكون  اأن   -1

الكهرباء وهاتف به خدمات )اإنرتنت(  يقع مبجرى �سيول ويتوفر به 

خم�ص  عن  الغرف  عدد  يقل  وال  وعلوية,  اأر�سية  مياه  وخزانات 

مع  مياه  ودورات   )5×4( عن  الغرفة  م�ساحة  التقل  غرفة  وع�سرين 

منافعها وتكون كافية. 

2- اأن يقع املبنى على �سارع رئي�سي يتوفر حوله اأماكن للوقوف. 

غرف  اأربع  عن  تقل  ال  عنه  منف�سلة  مالحق  باملبنى  يتوفر  اأن   -3

ال�ستخدامها الأغرا�ص تخزين بع�ص املواد واملعدات اخلا�سة باأعمال 

الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�سات االأمنية. 

4- اأن يتوفر باملبنى فناء وا�سع ال تقل م�ساحته عن )600(م2 تن�ساأ 

به ما ال يقل عن اأربع مظالت لل�سيارات و�سور باإرتفاع منا�سب مع توفر 

حفرتني ل�سيانة ال�سيارات باملوقع. 

5- اأن يكون املبنى مملوكاً مبوجب �سك ترفق �سورة منه مع عر�ص 

مباين  من  ال�سك  حمتويات  بجميع  االأر�ص  م�ساحة  بكامل  االأجرة 

ومالحق مرفقة به مع رخ�سة البناء ملن يتقدم. 

6- اأن يلتزم �ساحب الدار الذي يقع عليه االختيار بتنفيذ اأي اإ�سافات 

بعدم  يفيد  البلدية  من  خطاب  اإح�سار  مع  تعديالت  اأو  من�ساآت  اأو 

تعر�ص املبنى الذي وقع عليه االختيار مل�سروع من م�ساريعها واإفادة 

اإرفاق  بعدم ت�سرر املجاورين للمبنى من تواجد اجلهاز االإداري مع 

موافقتهم على �سكنى الفرع بجانبهم. 

بنقاط  احلكومية  املقارنة  الأعمال  للتاأجري  املقدمة  الدور  تخ�سع   -7

املفا�سلة الختيار االأن�سب. 

8- مدة العقد ثالث �سنوات.

9- على الراغبني يف التاأجري الذين تتوفر بدورهم ال�سروط املو�سحة 

التقدم بعرو�سهم با�سم مديـر عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة 

مبنطقة جازان خالل �سهر من تاريخ 1442/5/29هـ. 

تعلن وزارة الريا�سة بالريا�ص - اإدارة اخلدمات العامة - عن بيع 
عدد من ال�سيارات املختلفة باملزاد العلني.

2021/1/21م, يف متام  املوافق  1442/6/8هـ,  يوم اخلمي�ص  وذلك   

املالية  �سرق وزارة  الواقعة  الوزارة  بور�سة  )7:40( �سباحاً  ال�ساعة 

جنوب كراج وزارة الزراعة.

علماً باأن امل�سرتي يتحمل نقل امللكية وجميع ما يرتتب عليها من اإجراءات 

وكذلك ال�سعي)2.5%( و�سوف يكون الدفع نقدًا ويف نف�ص الوقت.

امللكية يف مدة  نقل  بعد  اإال  ل�ساحبها  ت�سلم  لن  املباعة  ال�سيارة  اإن  كما 

اأق�ساها )15( يوماً.

مالحظة: تطبيق االإجراءات االحرتازية من لب�ص الكمامة والتباعد.

لال�ستف�سار والتوا�سل:  )0114018888- 1426()0565137860(.

يعلن م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون عن تاأجيل بيع االأثاث 
امل�ستخدم واالأجهزة الطبية وقطع غيار الرجيع امل�ستخدمة بامل�ست�سفى 

حتى اإ�سعار اآخر.

تعلن اإمارة منطقة مكة املكرمة عن طرح بيع �سيارات رجيع.
قيمة الكرا�سة: )2000( ريال.

مكان بيع الوثائق وتقدمي العرو�ص: اإدارة امل�سرتيات بديوان االإمارة 

مبكة املكرمة.

اآخر موعد لتقدمي العرو�ص: ال�ساعة )9:00(  التا�سعة  �سباحاً  من يوم 

االثنني 1442/7/10هـ املوافق 2021/2/22م.

يوم  من  �سباحاً  العا�سرة   )10:00( ال�ساعة  املظاريف:  فتح  موعد 

االإثنني 1442/7/10هـ املوافق 2021/2/22م.

يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات ملن يرغب اال�سرتاك يف املناف�سة , ميكن 

التوا�سل مع اإدارة امل�سرتيات باالإمارة :

الربيد االإلكرتوين: ASLhyani @makkah.gov.sa الهاتف:

 )012/5722727 حتويالت  4801/4052/4051/4058(

بيع رجيع                                                 
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة المعدنيةاستـثمار مواقع

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3413/1( وتاريخ 1441/12/11ه, القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 

)ال�سختلية - 23( التابع الإمارة منطقة مكة املكرمة, ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق االإحداثيات التالية:

دوائر العر�ص )�سمااًل( خطوط الطول )�سرقاً(

االأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 49 7.334 42 24 12.694 1

22 43 49.786 42 24 12.694 2

22 43 49.786 42 19 35.422 3

22 47 0.46 42 19 35.422 4

 
2
امل�ساحة االإجمالية: )61,893( كم

وللعموم جرى ن�سره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القرار الوزاري رقم )3412/1( وتاريخ 1441/12/11ه, القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 

)ال�سختلية - 24( التابع الإمارة منطقة مكة املكرمة, ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق االإحداثيات التالية:

دوائر العر�ص )�سمااًل( خطوط الطول )�سرقاً(

االأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 49 12.95 42 31 19.031 1

22 43 49.79 42 31 19.031 2

22 43 49.79 42 26 46.828 3

22 49 12.95 42 26 46.828 4

 
2
امل�ساحة االإجمالية: )77.253( كم

وللعموم جرى ن�سره.
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة المعدنيةاستـثمار مواقع

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3392/1( وتاريخ 1441/12/11ه, القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 

)ال�سختلية - 25( التابع الإمارة منطقة مكة املكرمة, ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق االإحداثيات التالية:

دوائر العر�ص )�سمااًل( خطوط الطول )�سرقاً(

االأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 49 12.95 42 35 51.979 1

22 43 49.786 42 35 51.979 2

22 43 49.786 42 31 19.031 3

22 49 12.95 42 31 19.031 4

 
2
امل�ساحة االإجمالية: )77.457( كم

وللعموم جرى ن�سره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3424/1( وتاريخ 1441/12/11ه, القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 

)ال�سختلية - 26( التابع الإمارة منطقة مكة املكرمة, ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق االإحداثيات التالية:

دوائر العر�ص )�سمااًل( خطوط الطول )�سرقاً(

االأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 49 12.965
42

43 2.644 1

22 43 49.786
42

43 2.644 2

22 43 49.786
42

38 28.514 3

22 49 12.965
42

38 28.514 4

 
2
امل�ساحة االإجمالية: )77,785( كم

وللعموم جرى ن�سره.
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة المعدنيةاستـثمار مواقع

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3426/1( وتاريخ 1441/12/11ه, القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 

)ال�سختلية - 27( التابع الإمارة منطقة مكة املكرمة, ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق االإحداثيات التالية:

دوائر العر�ص )�سمااًل( خطوط الطول )�سرقاً(

االأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 49 12.95 42 47 41.19 1

22 43 49.786 42 47 41.19 2

22 43 49.786 42 44 38.735 3

22 43 52.939 42 44 38.206 4

22 43 49.786 42 44 16.382 5

22 43 49.786 42 43 2.644 6

22 49 12.95 42 43 2.64 7

 
2
امل�ساحة االإجمالية: )78,999( كم

وللعموم جرى ن�سره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3444/1( وتاريخ 1441/12/11ه, القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 

)ال�سختلية - 30( التابع الإمارتي منطقة مكة املكرمة ومنطقة الريا�ص, ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق االإحداثيات التالية:

دوائر العر�ص )�سمااًل( خطوط الطول )�سرقاً(

االأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 43 49.786 42 58 44.094 1

22 38 26.848 42 58 44.094 2

22 38 26.848 42 54 46.256 3

22 43 49.786 42 54 46.256 4

 
2
امل�ساحة االإجمالية: )67,459( كم

وللعموم جرى ن�سره.
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية احلليفة ال�سفلى عن طرح املزايدات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6-1

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل واإدارة ق�سر اأفراح مبدينة احلليفة ال�سفلى1

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل واإدارة بنك مبدينة احلليفة ال�سفلى2

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل واإدارة �سكن عمال مبدينة احلليفة ال�سفلى3

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل4

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل5

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري بقرية اخلفيج6

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري  بقرية �سفيط7

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري بقرية املغار8

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري بقرية في�سة امل�سعار9

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري بقرية الرقب10

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري  بقرية الدابية11

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري بقرية املعر�ش12

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل اإدارة ق�سر اأفراح ب�سفيط13

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�سنع خر�سانة )1(14

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�سنع خر�سانة )2(15

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�سنع خر�سانة )3(16

1442/7/5هـ1442/7/4هـ1000 ريالبدوناإدارة وت�سغيل جممع جتاري باحلليفة ال�سفلى17

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )1(18
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )2(19

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )3(20

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )4(21

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )6(22

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )7(23

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )8(24

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )9(25

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )11(26

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )12(27

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )13(28

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )14(29

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )15(30

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )17(31

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )18(32

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )19(33

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )43(34

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )45(35

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )47(36

تعلن بلدية احلليفة ال�سفلى عن طرح املزايدات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6-2



UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 384866
إعالنات حكومية - معادالجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية احلليفة ال�سفلى عن طرح املزايدات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6-3

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )49(37

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )51(38

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )52(39

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )53(40

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )55(41

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )56(42

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )57(43

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة حدادة وجنارة )58(44

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )21(45

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )22(46

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )23(47

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )24(48

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )25(49

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )26(50

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )27(51

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )28(52

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )29(53

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )32(54



UMM AL-QURA39 السـنة 99 العدد 4866
الجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م إعالنات حكومية - معاد

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية احلليفة ال�سفلى عن طرح املزايدات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6-4

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )33(55

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )34(56

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )36(57

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )37(58

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )38(59

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )39(60

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )40(61

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )41(62

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )60(63

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )61(64

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )62(65

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )63(66

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )64(67

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )65(68

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )66(69

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )71(70

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )72(71

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )73(72



UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 404866
إعالنات حكومية - معادالجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )74(73

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )75(74

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )76(75

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )77(76

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )79(77

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )81(78

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )82(79

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )84(80

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل ور�سة �سيارات )87(81

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )95(82

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )97(83

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )98(84

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )99(85

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )100(86

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )102(87

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )104(88

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )105(89

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )106(90
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UMM AL-QURA41 السـنة 99 العدد 4866
الجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م إعالنات حكومية - معاد

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )107(91

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )108(92

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل قطع غيار �سيارات )109(93

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )112(94

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )113(95

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )114(96

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )118(97

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )119(98

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )120(99

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل معر�ش �سيارات )121(100

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�ستودع )128(101

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�ستودع )129(102

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�ستودع )130(103

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�ستودع )131(104

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�ستودع )132(105

1442/7/5هـ1442/7/4هـ500 ريالبدوناإن�ساء وت�سغيل م�ستودع )133(106

باإمكان الراغبني الطالع و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات الدخول على املوقع الإلكرتوين )بلدي( www.balady.gov.sa اأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية )بلدي(.
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UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 424866
إعالنات حكومية - معادالجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن اأمانة حمافظة حفر الباطن عن طرح املزايدات ال�ستثمارية التالية: 

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

اإن�ساء وت�سغيل  و�سيانة م�سنع خر�سانة وبلك -القطعة رقم )13( باملخطط )�ش/ر/195/ح(              - 1
1442/7/4 هـ1442/7/3 هـ3000 ريال011661-12-20الأن�سطة ال�سناعية - اأن�سطة وخدمات املعادن ومواد البناء - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�سنع خر�سانة وبلك القطعة رقم )5-3-1( اجلزء )ب(- الأن�سطة ال�سناعية 2
1442/7/4 هـ1442/7/3 هـ3000 ريال011669-12-20- اأن�سطة وخدمات املعادن ومواد البناء - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�سنع خر�سانة وبلك -القطعة رقم )14( باملخطط )�ش/ر/195/ح(            - 3
1442/7/4 هـ1442/7/3 هـ3000 ريال011666-12-20الأن�سطة ال�سناعية - اأن�سطة وخدمات املعادن ومواد البناء - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�سنع خر�سانة وبلك القطعة رقم )11-9-7(- اجلزء )ب( - الأن�سطة 4
1442/7/4 هـ1442/7/3 هـ3000 ريال011675-12-20ال�سناعية - اأن�سطة وخدمات املعادن ومواد البناء - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�سنع خر�سانة وبلك -القطعة رقم )12( باملخطط )�ش/ر/195/ح(              - 5
1442/7/4 هـ1442/7/3 هـ3000 ريال011659-12-20الأن�سطة ال�سناعية - اأن�سطة وخدمات املعادن ومواد البناء - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�سنع خر�سانة وبلك -القطعة رقم )11( باملخطط )�ش/ر/195/ح(               - 6
1442/7/4 هـ1442/7/3 هـ3000 ريال011641-12-20الأن�سطة ال�سناعية - اأن�سطة وخدمات املعادن ومواد البناء - م�سنع

https://Furas.momra.gov.com.sa باإمكان الراغبني الطالع على تفا�سيل الفر�ش ال�ستثمارية  و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات من خالل حتميل تطبيق )فر�ش( على الأجهزة الذكية اأو الدخول على املوقع الإلكرتوين

تعلن رئا�سة اأمن الدولة / قوات الأمن اخلا�سة عن متديد املناف�سات التالية :

قيمة الكراسةموعد فتح الـمظاريفموعد تقديم العروضرقــم الـمنافسةالمنـافـســةم

2020/19متاأجري وت�سغيل البوفية املجاورة لالإ�سكان يف مدينة الأمري نايف الأمنية ب�سلبوخ1
الأحد

 1442/6/11هـ
ح�سب تقومي اأم القرى

الإثنني
 1442/6/12هـ

ح�سب تقومي اأم القرى
200 ريال 

اإيداع نقدي با�سم قوات الأمن اخلا�سة

تاأجري وت�سغيل �سوق اإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة  - املرحلة الثالثة مبدينة 2
2020/20مالأمري نايف الأمنية بطريق �سلبوخ

الإثنني
 1442/6/12هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

الثالثاء
 1442/6/13هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال 
اإيداع نقدي با�سم قوات الأمن اخلا�سة

تاأجري وت�سغيل مغا�سل اإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة  - املرحلة الثالثة مبدينة 3
2020/21مالأمري نايف الأمنية بطريق �سلبوخ

الثالثاء
 1442/6/13هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

الأربعاء
 1442/6/14هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال 
اإيداع نقدي با�سم قوات الأمن اخلا�سة

2020/22متاأجري وت�سغيل مغا�سل اإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة باأم احلمام4
الأربعاء

 1442/6/14هـ
ح�سب تقومي اأم القرى

اخلمي�ش
 1442/6/15هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال 
اإيداع نقدي با�سم قوات الأمن اخلا�سة

مكان بيع الن�سخ وتقدمي العرو�ش وفتح املظاريف:  الريا�ش / اأم احلمام / قوات الأمن اخلا�سة / اإدارة امل�سرتيات والعقود.



UMM AL-QURA43 السـنة 99 العدد 4866
الجمعة 2 جمادى اآلخرة 1442 هـ     15  يناير  2021 م إعالنات حكومية - معاد

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ش ال�ستثمارية التالية: 

قيمة كراسة الشروطموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم الفرصةالفرصةم

1442/6/27هـ21-01-012066ت�سغيل و�سيانة �سوق جتاري مبحافظة �سمرياء1
العا�سرة �سباحاً

1442/6/28هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/6/27هـ21-01-012074ت�سغيل و�سيانة م�سلخ بقرية عقلة بن داين 2
العا�سرة �سباحاً

1442/6/28هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/6/27هـ21-01-012071ت�سغيل و�سيانة م�سلخ بقرية العظيم3
العا�سرة �سباحاً

1442/6/28هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/6/27هـ21-01-012068ت�سغيل و�سيانة م�سلخ بقرية اجلابرية4
العا�سرة �سباحاً

1442/6/28هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/6/27هـ21-01-012077ت�سغيل و�سيانة م�سلخ بقرية غ�سل5
العا�سرة �سباحاً

1442/6/28هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/6/27هـ21-01-012063ت�سغيل و�سيانة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء6
العا�سرة �سباحاً

1442/6/28هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/7/26هـ21-01-012059اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ق�سراأفراح بقرية امل�سيح7
العا�سرة �سباحاً

1442/7/27هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/7/26هـ21-01-012056اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة اأ�سواق جتارية بقرية امل�سيح8
العا�سرة �سباحاً

1442/7/27هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/7/26هـ21-01-012054اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة اأ�سواق جتارية بقرية اخلنقة9
العا�سرة �سباحاً

1442/7/27هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1442/7/26هـ21-01-012054اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة اأ�سواق ما�سية بقرية العظيم10
العا�سرة �سباحاً

1442/7/27هـ
300 ريالال�ساعة العا�سرة �سباحاً

فعلى ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذا التقدمي على املوقع )بلدي( balady.gov.sa  اأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية )بلدي ا�ستثمار(
لال�ستف�سار هاتف  )0165210076( حتويلة )159(.

 تعلن الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين عن طرح املناف�سة التالية:

قيمة الكراسةطريقة الحصول على كراسة الشروط والمواصفاتدرجة التصنيف )المباني(المنافسةنوع المنافسةرقم المنافسة

TC-21-01-042م�سروع بناء املقر الرئي�سي للهيئة ال�سعودية عامة
عن طريق موقع الهيئة الإلكرتوين، �سفحة املناف�ساتالدرجة )الأوىل-الثانية- الثالثة(للمقيمني املعتمدين بالريا�ش

www.taqeem.gov.sa/Competitions.php3000  ريال �سعودي

 طريقة تقدمي العرو�ش: مظاريف مغلقة فني ومايل      

تاريخ طرح املناف�سة: 1442/5/26هـ – 2021/1/10م
اآخر موعد لتلقي ال�ستف�سارات: 1442/6/8هـ – 2021/1/21م

موعد اإغالق املناف�سة وفتح العرو�ش: 1442/7/2هـ – 2021/2/14م - ال�ساعة 10:00 �سباحاً
موعد ومكان فتح العرو�ش: 1442/7/2هـ – 2021/2/14م - ال�ساعة 10:00 �سباحاً - مركز الأماين -الدور الثالث- طريق اأن�ش بن مالك
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة الباحة عن متديد املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لشراء الكراسة قيمة الكراسة شاملة قيمة الضريبة المضافة )15%( المنافسةرقم المنافسةم

طرح ا�ستئجار تقوية �سبكات الت�سال )برج تقوية( م�ست�سفى 177264201
1442/06/25هـ1442/06/24هـ 1150 ريالالأمري م�ساري ببلجر�سي

1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300ريالا�ستئجار حمل �سوبر ماركت - م�ست�سفى املخواة277164203

1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالطرح ا�ستئجار حمل زهور وهدايا  - م�ست�سفى املخواة377144204

طرح ا�ستئجار مركز ح�سانة اأطفال داخل ال�سكن مب�ست�سفى 477074205
1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالالأمري م�ساري

طرح ا�ستئجار �سوبر ماركت داخل ال�سكن - م�ست�سفى الأمري 577164206
1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالم�ساري

1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالطرح ا�ستئجار حمل زهور وهدايا - م�ست�سفى الأمري م�ساري677144207

1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالطرح ا�ستئجار حمل ورد وهدايا - م�ست�سفى امللك فهد بالباحة777144208

طرح ا�ستئجار كويف �سوب - م�ست�سفى الأمري م�ساري - داخل 877224209
1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالال�سكن

1442/06/25هـ1442/06/24هـ 1150 ريال طرح ا�ستئجار مكائن بيع ذاتية - جميع م�ست�سفيات املنطقة977244210

1442/06/25هـ1442/06/24هـ 2300 ريالطرح ا�ستئجار �سراف اآيل - جميع م�ست�سفيات املنطقة1077234211

.)hecnmy-bahah@moh.gov.sa( :سيتم بيع الكرا�سات باإدارة تنمية اليرادات باملديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة الباحة ، الربيد الإلكرتوين لالإدارة�

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن عن متديد املناف�سة التالية: 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسة

متديد موعد تقدمي عرو�ش م�سروع تاأجري مواقع لإن�ساء مطاعم ومقاهي  منطقة املباين الإدارية 
الأربعاء500 خم�سمائة ريال42/3باجلامعة

 1442/06/7هـ 
اخلمي�ش 

 1442/06/8هـ 

 تعلن اأمانة حمافظة جدة عن تاأجيل م�سروع تطوير حمور التحلية لعام 1442هـ:

تاريخ فتح المظاريف المالية الجديدتاريخ فتح المظاريف الفنية الجديدتاريخ فتح المظاريف الفنية السابققيمة الكراسةمدة العقدالمزايدة

تطوير حمور الأمري حممد بن عبدالعزيز )�سارع 
التحلية( من تقاطع طريق املدينة املنورة اإىل 
تقاطع �سارع الأمري �سلطان )اإن�ساء وت�سغيل 

و�سيانة(

1000 ريال25 �سنة
الإثنني

1442/05/20هـ
ال�ساعة 11:30�سباحاً

الإثنني
1442/07/17هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

الإثنني
1442/07/24هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً
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استئجار مباٍن                                                                                                                                                         

ا�ستئجار مبنى ملدر�سة  املهد عن رغبتها يف  التعليم مبحافظة  اإدارة  تعلن 
العام  املهد  تعليم  لإدارة  التابعة  بنات  الروي�سة  بقرية  الأوىل  البتدائية 

الدرا�سي 1443/1442هـ، وفق ال�سروط التالية:
1- اأن يكون املبنى حديث البناء ول تقل غرفه عن )20( غرفة فاأكرث. 

ماء  برادتي  وكذلك  الغرف  بعدد  باملكيفات  مزودًا  املبنى  يكون  اأن   -2
ب�سنبورين مع فر�ش غرفتني على الأقل باملوكيت مع توفري و�سائل ال�سالمة 

بكامل املبنى.
3- اأن يتوفر فيه فناء مغلق ومال يقل عن �سته دورات مياه.

4- اأن يكون املبنى مزودًا بخزاين ماء اأحدهما علوي والآخر اأر�سي على اأن 
يكون اخلزان الأر�سي من اخلر�سانة امل�سلحة و�سبكة مياه كاملة.

5- اأن يكون املبنى داخل النطاق الإ�سرايف بقرية الروي�سة.
طلب  ب�سبب  واأخلي  حكومية  لإدارة  تاأجريه  ي�سبق  مل  املبنى  يكون  اأن   -6

املالك.
7- اأن ل يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم اأو معه �سريك منها.

8- اأن يكون املبنى مملوكاً ب�سك �سرعي.
9- اأن ل يكون املبنى بجوار مدر�سة بنني.

الإدارة  تراها  التي  والتعديالت  ال�سالحات  بجميع  املالك  ا�ستعداد   -10
�سرورية عند ال�ستئجار وعمل �سور دائري على املبنى مع عمل غرفة ل تقل 

عن )4 ×4(م2 مع دورة مياه للحار�ش.
فعلى املواطنني الذين لديهم مباين تتوفر بها ال�سروط املطلوبة اأعاله التقدم 
مقدار  بطلبه  مو�سحا  الأجور  ق�سم   / واملالية  الإدارية   / التعليم  لإدارة 

الأجرة مع اإرفاق �سورة م�سدقة من ال�سك والهوية الوطنية.
علماً باأن اآخر موعد لتقدمي الطلبات 1442/6/15هـ .

مقرًا  يكون  مبنى  ا�ستئجار  رغبتها يف  املكرمة عن  مكة  منطقة  تعلن اإمارة 
ملركز ثالثاء اخلرم التابع ملحافظة القنفذة بال�سروط التالية:

1- اأن يكون املبنى م�سلحاً وتتوفر فيه كافة ال�سروط الالزمة لالإيجار.
2- اأن يكون العقار مملوكاً ب�سك �سرعي.

القطاعات  اأو  الداخلية  وزارة  من�سوبي  اأحد  املبنى  �ساحب  يكون  األ   -3

التابعة لها.
على  �سرر  هناك  يكون  واأل  العوائل  م�ساكن  عن  بعيدًا  املبنى  يكون  اأن   -4

املجاورين من اإ�سغاله.
وجماري  الغاز  وحمالت  املحروقات  حمطات  عن  بعيدًا  املبنى  يكون  اأن   -5

ال�سيول وبطون الأودية.
6- اأن تتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.

7- اأن تتوفر يف املبنى عدد )4( بوائك مواقف ل�سيارات املركز مظللة.
8- اأن يكون عدد الغرف يف املبنى من )5 اإىل 8( غرف.

اإرفاق تقرير من الدفاع املدين يفيد بتوفر الحتياطات الأمنية والوقائية   -9
وو�سائل ال�سالمة يف املبنى.

10- عمل تقرير من مكتب هند�سي يت�سمن �سالمة املبنى من الناحية الفنية 
و�سالمة التمديدات الكهربائية وال�سحية.

11- اأن يكون املبنى قريباً من ال�سارع ل�سهولة الو�سول اإليه.
12- يقدم املالك عر�ساً خطياً مو�سحاً به عنوانه ورقم �سجله املدين وو�سيلة 
الإت�سال به يت�سمن رغبته يف تاأجري عقاره مع اإي�ساح قيمة الأجرة ال�سنوية 

م�سفوعاً بامل�ستندات التالية:
- �سورة ال�سك ال�سرعي.

- �سورة بطاقة الأحوال املدنية.
- �سورة رخ�سة البناء.

- �سورة فوتوغرافية ملونة للمبنى.
- ر�سم كروكي للموقع.

فعلى من يرغب تقدمي الطلب يف ظرف خمتوم يف فرتة اأق�ساها �سهر من تاريخ 
املالية/  ال�سوؤون  املكرمة/اإدارة  مبكة  الإمارة  ديوان  مبنى  يف  الإعالن  هذا 
فيه عنوانه  ال�سريف مو�سحاً  الدور / �سمري بن عابد  ا�ستئجار  رئي�ش جلنة 

والأجرة املطلوبة ويف حالة ال�ستف�سار الت�سال على الرقم:
 5722727 /012 حتويلة 4825 .

يف  رغبته  عن  حائل  مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  يعلن فرع 
ا�ستئجار مبنى ليكون مقرًا ملكتب فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة 

حائل مبحافظة الغزالة وذلك بال�سروط التالية: 
1- اأن يكون املبنى مملوك ب�سك �سرعي. 

ويكون  البناء  وحديث  جيدة  الن�سائية  وحالته  م�سلحاً  املبنى  يكون  اأن   -2
على  وتقع  حار�ش  وغرف  �سيارات  مواقف  ت�ستخدم  خارجية  م�ساحة  فيها 

�سارع رئي�سي.
3- اأن يكون املبنى جمهزًا باأدوات ال�سالمة املتوافقة مع اأنظمة الدفاع املدين.

4- يلتزم املالك بعمل جميع الإ�سالحات وال�سافات ال�سرورية للمبنى.
5- اأن يكون املالك من غري من�سوبي الوزارة.

فعلى من لديه مبنى يف املوقع املذكور ويتوفر فيه ال�سروط املذكورة ويرغب 
يف تاأجريه فعليه التقدم اإىل فرع الوزارة باملنطقة بعر�سه مو�سحاً موا�سفات 

املبنى ومقدار الإيجار يف مده اأق�ساها )15 يوماً( من تاريخ ن�سر الإعالن .

يف  رغبته  عن  حائل  مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة  فرع وزارة  يعلن 
وذلك  �سمرياء  مبحافظة  البيطرية  الوحدة  لفرع  مقرًا  ليكون  مبنى  ا�ستئجار 

بال�سروط التالية: 
1- اأن يكون املبنى مملوكاً ب�سك �سرعي. 

ويكون  البناء  وحديث  جيدة  الن�سائية  وحالته  م�سلحاً  املبنى  يكون  اأن   -2
على  وتقع  حار�ش  وغرف  �سيارات  مواقف  ت�ستخدم  خارجية  م�ساحة  فيها 

�سارع رئي�سي.
3- اأن يكون املبنى جمهزًا باأدوات ال�سالمة املتوافقة مع اأنظمة الدفاع املدين.

4- يلتزم املالك بعمل جميع الإ�سالحات والإ�سافات ال�سرورية للمبنى.
5- اأن يكون املالك من غري من�سوبي الوزارة.

فعلى من لديه مبنى يف املوقع املذكور ويتوفر فيه ال�سروط املذكورة ويرغب 
يف تاأجريه فعليه التقدم اإىل فرع الوزارة باملنطقة بعر�سه مو�سحاً موا�سفات 

املبنى ومقدار الإيجار يف مده اأق�ساها )15 يوماً( من تاريخ ن�سر الإعالن .

تعلن بلدية حمافظة الزلفي لعموم املواطنني الذين مت �سحب �سياراتهم التالفة 
من ال�سوارع للح�سور يف موقع احلجز اخلا�ش بالبلدية لت�سديد الغرامة وا�ستالم 

ما يخ�سه من �سيارات اأو هياكل يف مدة اأق�ساها )ت�سعون يوماً ( من تاريخه.
وبعد اإنق�ساء هذه املدة �سيتم بيع هذه ال�سيارات والهياكل يف املزاد العلني ح�سب 

الأنظمة والتعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن.
والبلدية تخلي م�سوؤوليتها بعد هذا العالن عن جميع ما يوجد يف احلجز من 

�سيارات وهياكل مت �سحبها من ال�سوارع كانت �سبباً لت�سويه املنظر العام 
للمحافظة وم�سايقة املارة.

دعوة المواطنين لتسديد غرامات السيارات     
وظائف شاغرة                                                                                     

تعلن بلدية حمافظة الدرعية عن توفر عدد )6( وظائف �سائق نقل 
ثقيل على بند الأجور فئة ) اأ (، بال�سروط التالية:

1- اأن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية.
2- اأن يكون العمر بني )20( �سنة و )40( �سنة.

3- اأن يكون حا�ساًل على رخ�سة قيادة نقل ثقيل.
4- اأن يكون املوؤهل الثانوية العامة اأو ما يعادلها.

5- األ يكون قد �سدر بحق املتقدم حكم �سرعي �سابق.
6- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

7- اأن يكون م�سجاًل يف برنامج �ساعد لدى وزارة اخلدمة املدنية.

8- يف�سل من لديه خربة.
الأوراق املطلوبة:

- �سورة من املوؤهالت.     - �سورة من اخلربات والدورات اإن وجدت.   
 - �سورة من الهوية الوطنية. - �سورة من رخ�سة القيادة، نقل ثقيل.  

- �سورة من برنامج �ساعد.
على من تنطبق عليه ال�سروط التقدم على الربيد الإلكرتوين: 

لبلدية حمافظة الدرعية خالل   aldr3yah2@gmail.com
خم�سة اأيام من تاريخ 1442/5/26هـ حتى 1442/5/30هـ .

قرار نزع رقم )32565(
تعلن املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة باأنها ب�سدد نزع ملكية 

قطع الأرا�سي الواقعة يف م�سار خط م�سروع نظام نقل مياه رابغ جدة 
مكة وذلك مبوجب القرار رقم )32565( بتاريخ 1442/5/12هـ، 

ح�سب امل�سار املحدد.
فعلى اأ�سحاب العقارات مراجعة اإدارة الأرا�سي ونظم 

املعلومات اجلغرافية يف املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة 
بالريا�ش،م�سطحبني معهم امل�ستندات التالية:

- �سورة من �سك ملكية حديث يحتوي على اإحداثيات مع الأ�سل 
للمطابقة.

- �سورة من قرار الرفع امل�ساحي.
- �سورة من الهوية الوطنية مدون عليها بخط وا�سح و�سيلة ات�سال 

)جوال – ثابت(.
- يف حالة مراجعة غري املالك اإح�سار �سورة املالك اإح�سار �سورة من 

الوكالة ال�سرعية، وذلك متهيدًا ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
وميكن التوا�سل على هاتف )011-4631111(.

نزع ملكية                                                                                                                                                               
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 تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية ب�لدم�م ومقره� اإدارة جمرك مين�ء امللك عبدالعزيز ب�أنه 
يوجد لديه� ق�س�ي� منظورة تتعلق ب�الأ�سم�ء الت�لية:

ت�ريخهبي�ن اال�ستريادال�سجل التج�ريا�ســــــم امل�ستورد

1438/01/17هـ1010206488167990موؤ�س�سة لك لكي للتج�رة

1438/01/08هـ1010272730162559موؤ�س�سة وجهة التميز للتج�رة

1438/01/16هـ1010416000167390موؤ�س�سة �س�لح علي الغ�مدي للتج�رة

1437/10/13هـ1010416000116813موؤ�س�سة �س�لح علي الغ�مدي للتج�رة

1437/01/13هـ4650042935181642موؤ�س�سة ليوث النه�سة التج�رية

1437/05/21هـ403004934837679موؤ�س�سة يحى ح�سن ث�بت التج�رية

1437/09/24هـ1116007886107480موؤ�س�سة م�سعل عبداهلل العتيبي للتج�رة

1438/05/10هـ205010323620719موؤ�س�سة امليث�ق الوطني للمواد الغذائية

1437/01/21هـ2050206533065/6213755موؤ�س�سة عبق الالفندر للمالب�س

1437/01/28هـ2050206533997/62097335موؤ�س�سة عبق الالفندر للمالب�س

1437/10/19هـ2050206533997/6296440موؤ�س�سة عبق الالفندر للمالب�س

1437/01/28هـ2050206533065/28191785موؤ�س�سة عبق الالفندر للمالب�س

ن�أمل ح�سور �س�حب ال�س�أن اأو من ميثله مبوجب وك�لة �سرعية يحق له من خالله� املرافعة 
اأق�س�ه� ثالثون  الق�سية وذلك خالل مدة  الإبداء دفوع�ته عن  اللجنة  اأم�م  للمثول  واملدافعة 
يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن ويف ح�ل تخلفه عن احل�سور ف�إن اللجنة �ستب��سر النظر يف 

الق�سية وت�سدر قراره� غي�بي�ً ويعترب هذا االإعالن مبث�بة اإ�سع�ر للمذكور.

 تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية ب�لدم�م ومقره� اإدارة جمرك مين�ء امللك عبدالعزيز ب�أنه 
يوجد لديه� ق�س�ي� منظورة تتعلق ب�الأ�سم�ء الت�لية:

ت�ريخهبي�ن اال�ستريادال�سجل التج�ريا�ســــــم امل�ستورد

1437/12/25هـ1010313188155983موؤ�س�سة اأرقي تقنية للتج�رة

1438/3/7هـ2053021773193299موؤ�س�سة اإلعب وتعلم التج�رية

1438/8/12هـ101043068770288�سركة الط�قة البي�س�ء املحدودة

1437/10/26هـ2055009100124985موؤ�س�سة م�هر فهد املهو�س للتج�رة

1438/3/19هـ1010259732198886موؤ�س�سة ركن الري��سية للتج�رة

1435/9/24هـ2051005334119788موؤ�س�سة خ�لد للمق�والت الع�مة

1437/12/6هـ1010212447147877موؤ�س�سة الزي املحرتف للتج�رة 

1438/6/3هـ205106096133278فنــدق رم�دا انكور

1438/6/19هـ101051712841488موؤ�س�سة اجلوزية للتج�رة

1438/10/16هـ2050068806104695موؤ�س�سة جود الغذاء التج�رية

1437/11/17هـ2050068806136554موؤ�س�سة جود الغذاء التج�رية

1439/12/26هـ2050068806126472موؤ�س�سة جود الغذاء التج�رية

ن�أمل ح�سور �س�حب ال�س�أن اأو من ميثله مبوجب وك�لة �سرعية يحق له من خالله� املرافعة 
اأق�س�ه� ثالثون  الق�سية وذلك خالل مدة  الإبداء دفوع�ته عن  اللجنة  اأم�م  للمثول  واملدافعة 
يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن ويف ح�ل تخلفه عن احل�سور ف�إن اللجنة �ستب��سر النظر يف 

الق�سية وت�سدر قراره� غي�بي�ً ويعترب هذا االإعالن مبث�بة اإ�سع�ر للمذكور.

مصلحة الجمارك

تعديل اسم 

 تعلن االأحوال املدنية ب�لدم�م املوافقة على تغيري اال�سم االأول لـ)هندي دملوك ح�سن اآل بو �سب�ع الدو�سري( ب�ل�سجل املدين رقم )1043237260( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )مهند دملوك ح�سن 

اآل بو �سب�ع الدو�سري( ولالإح�طة بذلك جرى ن�سره.



UMM AL-QURA

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

و�سول التواأم الطفيلي اليمني اإىل اململكة للنظر يف اإمكانية اإجراء عملية ف�سلهما
● الرياض - واس

اإنفاذًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود حفظه اهلل، و�سل التواأم الطفيلي اليمني "تواأم اأحمد �سعيد 
اإىل قاعدة امللك �سلمان اجلوية بالريا�ض،  حميمود" برفقة والديهما، 
2021م،  يناير   12 املوافق  1442هـ  االأوىل  جمادى   28 الثالثاء  يوم 
قادماً من مدينة املكال بح�سرموت، عرب طائرة االإخالء الطبي اجلوي، 
وُنقال اإىل م�ست�سفى امللك عبداهلل التخ�س�سي لالأطفال بوزارة احلر�ض 

الوطني، لدرا�سة حالتهما والنظر يف اإمكانية اإجراء عملية ف�سلهما.
عقيل  �سعد  وفاطمة  حميمود  �سالح  �سعيد  اأحمد  التواأم  والدا  وقدم 
حفاوة  من  ــدوه  وج ملا  اململكة  لقيادة  وامتنانهما  �سكرهما  �سامل 
يف  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ول�سفارة  ال�سيافة،  وكرم  اال�ستقبال 
بجهود  اأ�سهمت  التي  اليمن  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف  وقوات  اليمن، 

كبرية بنقلهم.
ورفع معايل امل�ست�سار بالديوان امللكي امل�سرف العام على مركز امللك 
الدكتور  الطبي  الفريق  ورئي�ض  االإن�سانية  واالأعمال  لالإغاثة  �سلمان 
عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة ال�سكر خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
حفظهما  االأمــني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
للظروف  تقديرًا  تاأتي  التي  النبيلة  االإن�سانية  املبادرة  اهلل، على هذه 
االإن�ساين  ــدور  ال وتعك�ض  ال�سقيق،  اليمن  يواجهها  التي  ال�سعبة 
املنكوبة  الدول  من  الع�سرات  يف  العامل  جتاه  اململكة  به  تقوم  الذي 

واملحتاجة ملد يد العون وامل�ساعدة يف مثل هذه احلاالت.
جرت  دولة   )21( من  وردت  التي   )108( احلالة  التواأم  هذا  ويعد 
حال  ويف  التوائم.  لف�سل  الوطني  ال�سعودي  الربنامج  يف  درا�ستها 
ا�ستقر الراأي الطبي على اإجراء عملية الف�سل لهما، ت�سبح هذه احلالة 
رقم )49(، يف واحدة من اأكرب برامج عمليات ف�سل التوائم ال�سيامية 

يف العامل.

اململكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية ت�سنيف ميلي�سيا احلوثي "منظمة اإرهابية"
● الرياض - واس

اأعربــت وزارة اخلارجيــة يــوم االإثنــني 27 جمــادى االأوىل 1442هـــ املوافــق 
11 يناير 2021م، عن ترحيب حكومة اململكة العربية ال�سعودية بقرار االإدارة 
�سمن  قياداتها  وو�سع  اإرهابية،  منظمة  احلوثي  ميلي�سيا  ت�سنيف  االأمريكية 
اليمنية  ال�سرعية  احلكومة  مطالبات  مع  من�سجمة  خطوة  يف  االإرهــاب؛  قوائم 
اإيران وما متثله من خماطر  املدعومة من  امليلي�سيا  تلك  لتجاوزات  بو�سع حد 

تهديداتها  وا�ستمرار  اليمني،  لل�سعب  االإن�ساين  الو�سع  تدهور  اإىل  اأدت  حقيقية 
لالأمن وال�سلم الدوليني واقت�ساد العامل.

الأعمال  حٍد  و�سع  يف  الت�سنيف  ذلك  ي�سهم  اأن  يف  تطلعها  عن  الــوزارة  وعربت 
تلك  خطر  حتييد  ذلك  �ساأن  من  اإن  حيث  وداعميها،  االإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا 
امليلي�سيات، واإيقاف تزويد هذه املنظمة االإرهابية بال�سواريخ والطائرات دون 
طيار واالأ�سلحة النوعية واالأموال لتمويل جمهودها احلربي وال�ستهداف ال�سعب 

اليمني وتهديد املالحة الدولية ودول اجلوار، كما �سيوؤدي هذا الت�سنيف لدعم 
واإجناح اجلهود ال�سيا�سية القائمة، و�سيجرب قادة امليلي�سيا احلوثية املدعومة 

من اإيران على العودة ب�سكل جاد لطاولة امل�ساورات ال�سيا�سية.
غريفت�ض  مارتن  لليمن  االأممــي  املبعوث  جلهود  اململكة  دعم  ــوزارة  ال واأكــدت 
وفق  �سامل  �سيا�سي  حل  اإىل  والتو�سل  اليمن  يف  ــة  االأزم الإنهاء  ومقرحاته 

املرجعيات الثالث.

اإن�ساء  على  امل�سادقة  قرار  "اخلارجية" تدين 
800 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�سفة الغربية

● الرياض - واس
اأعربت وزارة اخلارجية يوم الثالثاء 28 جمادى االأوىل 1442هـ املوافق 12 يناير 2021م، عن اإدانتها ال�سديدة 

لقرار اإ�سرائيل امل�سادقة على اإن�ساء 800 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�سفة الغربية.
وجددت الوزارة رف�سها القاطع لهذه اخلطوة بو�سفها انتهاكاً جديدًا ملقررات ال�سرعية الدولية، وتهديدًا لل�سالم 

وتقوي�ساً جلهود حل الدولتني.

وفاة الأمرية طرفة بنت هذلول بن
 عبدالعزيز اآل �سعود

● الرياض - واس
�سدر يوم اجلمعة 24 جمادى االأوىل 1442هـ املوافق 8 

يناير 2021م، عن الديوان امللكي البيان التايل :
بيان من الديوان امللكي

انتقلــت اإىل رحمــة اهلل تعــاىل، �ساحبــة ال�سمــو امللكــي 

االأمــرية طرفة بنــت هذلول بــن عبدالعزيــز اآل �سعود، 
و�سي�سلــى عليهــا اإن �ســاء اهلل، يــوم ال�سبــت املوافــق

 25/ 5/ 1442هـ، يف مدينة الريا�ض.
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه واأ�سكنها 

ف�سيح جناته، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .
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أرقـــام 
إدارية

ويل العهد يلتقي وزير اخلارجية الإيطايل 
● العال - واس

اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�سمو  التقى �ساحب 
�سعود، ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، يف خميمه 
بالُعال، يوم االأحد 26 جمادى االأوىل 1442هـ املوافق 10 يناير 2021م، 
دي  لويجي  اإيطاليا  بجمهورية  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  معايل 

مايو.
االإيطالية،  ال�سعودية  العالقات  اأوجه  ا�ستعرا�ض  اللقاء  خالل  وجرى 
والفر�ض الواعدة لتطويرها يف �ستى املجاالت، باالإ�سافة اإىل بحث عدد 

من امل�سائل وامل�ستجدات االإقليمية والدولية.
وزير  عبداهلل  بن  فرحان  بن  في�سل  االأمري  ال�سمو  اللقاء �ساحب  ح�سر 

اخلارجية.
فيما ح�سر من اجلانب االإيطايل رئي�ض ديوان وزارة اخلارجية ايتوري 

فران�سي�سكو، وال�سفري لدى اململكة روبريتو كانتوين.

ويل العهد يطلق م�سروع "ذا لين" يف نيوم  
● الرياض - واس

بن  �سلمان  بن  حممد  ــري  االأم امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
االأوىل 1442هـ املوافق  االأحد 26 جمادى  �سركة نيوم، يوم 
الين"  "ذا  مدينة  م�سروع  اإطالق  عن  2021م،  يناير   10
عليه  تكون  اأن  ميكن  ملــا  منــوذجــاً  يعد  ــذي  ال نــيــوم،  يف 
اإيجاد  يكفل  وخمططاً  م�ستقباًل،  احل�سرية  املجتمعات 

التوازن للعي�ض مع الطبيعة.
مرابطة  اإدراكية  جمتمعات  الين"  "ذا  مدينة  و�ست�سم 
كم   170 امــتــداد  على  اال�سطناعي  بــالــذكــاء  ومــعــززة 
املركبات  من  وخالية  تلوث،  اأو  �سو�ساء  بال  بيئة  �سمن 
التو�سع  لتحديات  مبا�سرة  وا�ستجابًة  واالزدحـــــام، 
احل�سري التي تعر�ض تقدم الب�سرية، مثل البنية التحتية 

املتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراين وال�سكاين.
اململكة  روؤيــة  اأهــداف  حتقيق  على  الين"  "ذا  و�ستعمل 
توفري  خالل  من  االقت�سادي  التنويع  �سعيد  على   2030
مليار   180 باإ�سافة  وامل�ساهمة  عمل،  فر�سة  األف   380
ريال )48 مليار دوالر اأمريكي( اإىل الناجت املحلي االإجمايل 

بحلول عام 2030م.
و�سّرح �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان، ويل 
الع�سور  مدى  "على  قائاًل:  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العهد 
�سيقة،  مب�ساحات  االإن�سان  حماية  اأجــل  من  املــدن  ُبنيت 
وبعد الثورة ال�سناعية، ُبنيت املدن لت�سع االآلة وال�سيارة 
االأف�سل  اأنها هي  التي تدعي  االإن�سان. املدن  وامل�سنع قبل 
اأجل  من  حياته  من  �سنيناً  االإن�سان  فيها  يق�سي  العامل،  يف 
و�سوف   ،2050 يف  املــدة  هذه  تت�ساعف  و�سوف  التنقل، 
الكربون  انبعاثات  ارتــفــاع  ب�سبب  اإن�سان  مليار  ُيهجر 

وارتفاع من�سوب مياه البحار".
�سبيل  يف  بالطبيعة  ن�سحي  اأن  نقبل  "ملاذا  �سموه:  وت�ساءل 
التنمية؟ وملاذا ُيتوفى 7 ماليني اإن�سان �سنوياً ب�سبب التلوث؟ 
ب�سبب احلوادث املرورية؟  اإن�سان �سنوياً  وملاذا نفقد مليون 

وملاذا نقبل اأن ُتهدر �سنني من حياة االإن�سان يف التنقل؟".
وتابع �سموه: "نحن بحاجة اإىل جتديد مفهوم املدن اإىل مدن 

اأقدم  نيوم  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ب�سفتي  اليوم  م�ستقبلية، 
لكم "ذا الين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، حتافظ على 
�سفر  �سيارات،  �سفر  نيوم،  اأرا�سي  يف  الطبيعة  من   %95

�سوارع، و�سفر انبعاثات كربونية".
و�ستعيد مدينة "ذا الين" تعريف مفهوم التنمية احل�سرية 
حمورها  االإن�سان  فيها  يكون  جمتمعات  تطوير  خالل  من 
اأكرث من 150 عاماً، مما  االأوىل منذ  للمرة  الرئي�سي، وذلك 
مرافق  كافة  اإىل  الو�سول  وي�سمن  احلياة،  جودة  يعزز 
اخلدمات االأ�سا�سية مبا يف ذلك املراكز الطبية، واملدار�ض، 
يف  اخل�سراء  امل�ساحات  اإىل  باالإ�سافة  الرفيه،  ومرافق 
حلول  و�ستجعل  ـــدام،  االأق على  �سريًا  دقائق   5 غ�سون 
املتوقع  من  اإذ  اأ�سهل؛  التنقل  ال�سرعة  فائقة  املوا�سالت 

"ذا الين" 20 دقيقة فقط، مما  اأبعد رحلة يف  اأال ت�ستغرق 
�سيوفر معي�سة قائمة على التوازن بني بيئة اأعمال حا�سنة 

لالبتكار، وجودة حياة ا�ستثنائية لل�سكان.
و�سُتدار جمتمعات "ذا الين" باالعتماد الكامل على تقنيات 
االإن�سان  مع  التوا�سل  عملية  لت�سهيل  اال�سطناعي  الذكاء 
بطريقة متكنها من التوّقع والتفاعل بقدرات غري م�سبوقة، 

مما يوفر وقت ال�سكان وال�سركات.
حيث  بينها،  فيما  افرا�سياً  مرابطة  املجتمعات  و�ستكون 
�سيتم ت�سخري نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية 
املدن  يف  البيانات  من   %1 ت�سخري  يتم  حني  يف  التحتية، 

الذكية احلالية.
"ذا الين" للحياة على االأر�ض معنى جديدًا،  ومتنح مدينة 

وتعك�ض نهجاً ال مثيل له يف تطوير مدن م�ستقبلية متناغمة مع 
الطبيعة، حيث �ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بن�سبة 

100%، مع احلر�ض على حتقيق م�ستقبل اإيجابي للكربون.
ولبناء اقت�ساد امل�ستقبل؛ تتعاون نيوم مع قيادات متخ�س�سة 
من خمتلف اأنحاء العامل، على توفري حلول ناجعة لتحديات 
التو�سع احل�سري التي تعر�ض تقدم الب�سرية، و�ستكون "ذا 

الين" بيئة جاذبة للمبدعني ورّواد االأعمال وامل�ستثمرين.
"ذا الين" �سيتم خالل الربع  اأن بدء تطوير  اجلدير بالذكر 
اأعمال  من  مهماً  جــزءًا  ت�سكل  اإذ  2021م،  عام  من  االأول 

التطوير املكثفة اجلارية يف نيوم.
وُيعد م�سروع نيوم اأحد امل�سروعات العمالقة �سمن املحفظة 

اال�ستثمارية املتنوعة ل�سندوق اال�ستثمارات العامة.


