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ا�ستمرار دعم اململكة
ال�ستقرار �أ�سواق
البرتول العاملية
● نيوم – واس
عقد جمل�س الوزراء ،جل�سته يوم الثالثاء  11رجب 1442هـ املوافق
 23فرباير 2021م ،عرب االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني جمل�س الوزراء
على فحوى الر�سالة اخلطية التي تلقاها �أيده اهلل ،من �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ،وما
ت�ضمنته من ت�أكي ٍد على تعزيز العالقات الثنائية التي تربط البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني يف خمتلف املجاالت.
و�أو�ضح معايل وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي،
يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن جمل�س ال��وزراء تطرق �إىل ما
�أثمرت عنه مبادرات اململكة الرامية �إىل دعم ا�ستقرار �أ�سواق البرتول
العاملية ،وا�ستدامة �إمداداتها �إىل العامل ،بهدف التخفيف من �آثار جائحة
كورونا ،وتعزيز �أمن الطاقة وت��وازن الأ�سواق ،م�شري ًا �إىل ما �أكدته
اململكة يف منتدى الطاقة العاملي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة �أوبك،
من �أهمية التعاون ملواجهة حتديات اجلائحة واحلد من ت�أثريها يف
النمو االقت�صادي العاملي.

التفا�صيل �ص 2

ويل العهد يجري عملية جراحية تكللت
وهلل احلمد بالنجاح
وزي��ر الدفاع حفظه اهلل ،عملية جراحية باملنظار ال�ستئ�صال التهاب
● الرياض  -واس
ال��زائ��دة ال��دودي��ة �صباح ي��وم الأرب��ع��اء 1442 / 7 / 12ه���ـ املوافق
�صدر عن ال��دي��وان امللكي ي��وم الأرب��ع��اء  12رج��ب 1442ه���ـ املوافق
2021 / 2 / 24م ،يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض ،وقد
 24فرباير 2021م ،البيان التايل:
تكللت هذه العملية وهلل احلمد بالنجاح ،هذا وقد غادر �سموه حفظه اهلل،
"بيان من الديوان امللكي"
امل�ست�شفى بعد �أن منَّ اهلل جل جالله ،عليه بال�صحة والعافية.
�أج��رى �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء حفظ اهلل ويل العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بال�صحة والعافية.
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مجلس الوزراء

برئاسة خادم الحرمين الشريفين ..مجلس الوزراء:

حتويل مركز حتقيق كفاءة الإنفاق �إىل هيئة واملوافقة على تنظيمها
● نيوم – واس
عق��د جمل�س الوزراء ،جل�سته يوم الثالثاء  11رجب 1442هـ املوافق  23فرباير
2021م ،ع�بر االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�سته��ل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني جمل�س الوزراء على فحوى
الر�سال��ة اخلطي��ة التي تلقاه��ا �أيده اهلل ،من �أخي��ه �صاحب ال�سم��و ال�شيخ نواف
الأحم��د اجلاب��ر ال�صباح �أمري دول��ة الكويت ،وما ت�ضمنته م��ن ت�أكي ٍد على تعزيز
العالقات الثنائية التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف خمتلف املجاالت.
ثم تناول املجل�س امل�ستجدات ذات ال�صلة بجائحة فريو�س كورونا على امل�ستويني
املحل��ي والدويل ،و�آخر ما �سجلت��ه �إح�صاءات الفريو�س باململكة ،و�أعمال احلملة
الوطني��ة للتطعيم باللقاح ،يف �ض��وء ا�ستئناف توريد اللقاحات ،وو�صول دفعات
جدي��دة منها ،وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح مبختلف املناطق� ،إنفاذ ًا للتوجيهات
الكرمي��ة ،و�ضمن اجله��ود املتوا�صلة م��ن اجلهات املعنية؛ للحف��اظ على �صحة
املواطنني واملقيمني واحلد من انت�شار الفريو�س.
و�أو�ض��ح معايل وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد ب��ن عبداهلل الق�صبي ،يف بيانه
لوكال��ة الأنباء ال�سعودية� ،أن جمل�س الوزراء تط��رق �إىل ما �أثمرت عنه مبادرات
اململك��ة الرامية �إىل دعم ا�ستقرار �أ�سواق الب�ترول العاملية ،وا�ستدامة �إمداداتها
�إىل الع��امل ،بهدف التخفيف من �آثار جائحة كورونا ،وتعزيز �أمن الطاقة وتوازن
الأ�س��واق ،م�ش�ير ًا �إىل ما �أكدته اململك��ة يف منتدى الطاقة العامل��ي ووكالة الطاقة
الدولي��ة ومنظمة �أوب��ك ،من �أهمية التع��اون ملواجهة حتدي��ات اجلائحة واحلد
م��ن ت�أثريه��ا يف النم��و االقت�ص��ادي العامل��ي ،والعمل عل��ى جتاوزها ع��ن طريق
العم��ل اجلماعي واحل��وار و�شفافية البيانات يف جمال الطاق��ة ،وت�سريع اجلهود
امل�شرتكة ،حتقيقاً ملا كر�سته اململكة �أثناء رئا�ستها لدول جمموعة الع�شرين.
وا�ستعر���ض املجل�س جملة م��ن التقارير عن جمريات الأو�ض��اع وم�ستجداتها يف
املنطقة والعامل ،معرباً عن تطلع اململكة �إىل �أن يتو�صل الأ�شقاء يف ال�صومال عرب
احل��وار �إىل حل بالطرق ال�سلمية ،مبا يحفظ �أمن��ه وا�ستقراره ووحدته ،ويجنب
�شعب��ه ال�شقيق كل �سوء ومك��روه ،وذلك يف �ضوء تطورات الأحداث التي �أدت �إىل
وقوع قتلى وجرحى يف العا�صمة مقدي�شو.
وب�ّي� مع��ايل الدكت��ور ماج��د الق�صب��ي �أن جمل���س ال��وزراء ج��دد �إدان��ة اململكة
نّ
ال�ستم��رار امليلي�شي��ا احلوثية الإرهابي��ة املدعومة من �إي��ران ت�صعيد حماوالتها
لالعت��داء على املدني�ين والأعيان املدني��ة يف اململكة بطريق��ة متعمدة وممنهجة،
والت��ي متكن��ت ق��وات حتالف دع��م ال�شرعي��ة يف اليمن م��ن اعرتا�ضه��ا ،واتخاذ
الإجراءات العملياتية مبا يتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.
واطل��ع املجل���س عل��ى املو�ضوع��ات املدرج��ة عل��ى ج��دول �أعمال��ه ،م��ن بينه��ا
مو�ضوع��ات ا�ش�ترك جمل�س ال�ش��ورى يف درا�ستها ،كما اطلع على م��ا انتهى �إليه
كل م��ن جمل���س ال�ش���ؤون االقت�صادي��ة والتنمية ،وجمل���س ال�ش���ؤون ال�سيا�سية
والأمني��ة ،واللجن��ة العامة ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخل�براء مبجل�س الوزراء
مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها.
وقد انتهى جمل�س الوزراء� ،إىل ما يلي:

املوافقة على تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات
املواف��ق عليه��ا بق��رار جمل���س ال��وزراء رق��م ( )279وتاري��خ 1439 /6 /4هـ،
والتوقيع عليه.
مكافأة أعضاء
رابعاً :املوافق��ة عل��ى �ضوابط مكاف���أة �أع�ضاء جمال���س �إدارة الأجهزة واللجان
املنبثقة عنها.
الفحص الفني الدوري للمركبات
خام�ساً :املوافقة على تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات.

اتفاقية تعاون
�أو ًال :املوافقة على اتفاقية تع��اون بني اململكة العربية ال�سعودية ومركز جنوب هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية
�ساد�ساً :املوافقة على �ض��م الربنامج الوطني لدعم �إدارة امل�شروعات والت�شغيل
�شرق �أوروبا لإنفاذ القانون (�سيليك).
وال�صيان��ة يف اجله��ات العامة �إىل مركز حتقي��ق كفاءة الإنف��اق ،وحتويل املركز
�إىل هيئ��ة با�سم "هيئة كفاءة الإنف��اق وامل�شروع��ات احلكومية" ،واملوافقة على
مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا
ثاني��اً :تفوي���ض معايل وزير املالي��ة ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئ��ة العامة للجمارك تنظيمها.
�أو م��ن ينيبه ،بالتوقي��ع على م�شروع مذك��رة تفاهم بني حكوم��ة اململكة العربية
ال�سعودي��ة وحكوم��ة نيوزيلن��دا ،حول التع��اون وامل�ساعدة املتبادل��ة يف امل�سائل ترقيات
اجلمركية ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية� .سابعاً :املوافق��ة عل��ى ترقي��ات للمرتبت�ين (اخلام�س��ة ع�ش��رة) و(الرابع��ة
ع�شرة) ،وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقي��ة الدكتور عيد بن �سامل بن عي��د العتيبي �إىل وظيفة (وكيل الإمارة ل�ش�ؤون
تباحث مع كوريا
ثالثاً :تفوي�ض معايل وزير اال�ستثمار �أو من ينيبه ،بالتباحث مع اجلانب الكوري احلج والزيارة) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) ب�إمارة منطقة املدينة املنورة.
يف �ش���أن م�ش��روع بروتوكول ملحق مبذك��رة تعاون بني حكوم��ة اململكة العربية ـ ترقي��ة ترك��ي ب��ن عبدالرحم��ن ب��ن �سع��د احلقب��اين �إىل وظيفة (م�ست�ش��ار
ال�سعودية وحكوم��ة جمهورية كوريا حول الر�ؤية ال�سعودية الكورية (� ،)2030إداري) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة املالية.

ـ ترقية �سعيد بن �أحمد بن علي �شويل �إىل وظيفة (وكيل الأمني) باملرتبة (اخلام�سة
ع�شرة) ب�أمانة املنطقة ال�شرقية.
ـ ترقي��ة من�ص��ور ب��ن حمم��د ب��ن �سع��د املن�ص��ور �إىل وظيفة (م�ست�ش��ار �أمن��ي)
باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقي��ة عب��داهلل ب��ن حمم��د ب��ن عب��داهلل البك��ر �إىل وظيفة (�أم�ين ع��ام حمكم��ة)
باملرتبة (الرابعة ع�شرة) باملحكمة العليا.
ـ ترقي��ة املهند�س �سام��ي ب��ن حمم��د ب��ن عم��ر ال�شم��ري �إىل وظيفة (مدي��ر ع��ام
فرع) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد.
ـ ترقي��ة حمم��د بن عبداهلل بن �إبراهي��م العبدالك��رمي �إىل وظيفة (م�ست�شار ل�ش�ؤون
الأرا�ضي) باملرتبة (الرابع��ة ع�شرة) ب��وزارة ال�ش���ؤون البلدي��ة والقروي��ة
والإ�سكان.
ـ ترقية املهند�س عبداهلل بن بخيت بن �سعيد الزهراين �إىل وظيفة (م�ست�شار �ش�ؤون
جمال���س بلدية) باملرتبة (الرابع��ة ع�شرة) ب��وزارة ال�ش�ؤون البلدي��ة والقروية
والإ�سكان.
ـ ترقية خالد بن عائ�ض بن يحيى القحطاين �إىل وظيفة (مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية
واملالية) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
موضوعات عامة
كم��ا اطل��ع جمل���س ال��وزراء عل��ى ع��دد م��ن املو�ضوع��ات العامة املدرج��ة على
ج��دول �أعمال��ه ،م��ن بينه��ا تقاري��ر �سنوي��ة ل��وزارة الثقافة ،والهيئ��ة العام��ة
للإح�صاء ،والنياب��ة العام��ة املتعلق باجلوان��ب الإدارية واملالي��ة ،وامل�ؤ�س�سات
العام��ة للخط��وط اجلوية العربي��ة ال�سعودية ،وقد اتخذ املجل���س ما يلزم حيال
تلك املو�ضوعات.
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امللك وويل العهد يهنئان قادة كو�سوفا وجامبيا ونيبال وغويانا وبروناي واليابان
● الرياض  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة
لفخام��ة ال�سيدة فيو�سا �أو�سماين القائمة ب�أعمال رئي�س جمهورية كو�سوفا ،رئي�سة
برمل��ان جمهورية كو�سوفا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها .و�أعرب امللك املفدى،
ع��ن �أ�صدق الته��اين و�أطي��ب التمنيات بال�صح��ة وال�سعادة لفخامته��ا ،وحلكومة
و�شعب جمهورية كو�سوفا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث �أيده اهلل ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س �أداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا،
مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل بالده .و�أعرب امللك املفدى ،ع��ن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمني��ات بال�صح��ة وال�سع��ادة لفخامت��ه ،وحلكوم��ة و�شعب جمهوري��ة جامبيا
ال�شقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث رعاه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة ال�سيدة بيديا ديفي بنداري رئي�سة جمهورية
نيبال الدميقراطية الفيدرالية ،مبنا�سبة ذكرى يوم الدميقراطية لبالدها .و�أعرب
املل��ك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمني��ات بال�صحة وال�سعادة لفخامتها،
وحلكوم��ة و�شع��ب جمهوري��ة نيب��ال الدميقراطي��ة الفيدرالية ال�صدي��ق ،اطراد
التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س حممد عرفان علي رئي�س جمهورية
غويان��ا التعاونية ،مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهوري��ة لبالده .و�أعرب امللك املفدى،
ع��ن �أ�ص��دق الته��اين و�أطيب التمني��ات بال�صح��ة وال�سعادة لفخامت��ه ،وحلكومة

و�شعب جمهورية غويانا التعاونية ال�شقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبع��ث �أيده اهلل ،برقية تهنئة جلاللة ال�سلطان حاج ح�سن البلقيه �سلطان بروناي
دار ال�س�لام ،مبنا�سب��ة ذك��رى الي��وم الوطني لب�لاده .و�أعرب املل��ك املفدى ،عن
�أ�ص��دق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سع��ادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب
بروناي دار ال�سالم ال�شقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبع��ث رعاه اهلل ،برقية تهنئ��ة جلاللة الإمرباطور ناروهيت��و �إمرباطور اليابان،
مبنا�سب��ة ذكرى الي��وم الوطني لبالده .و�أع��رب امللك املفدى ،ع��ن �أ�صدق التهاين
و�أطي��ب التمني��ات بال�صح��ة وال�سع��ادة جلاللت��ه ،وحلكوم��ة و�شع��ب الياب��ان
ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كم��ا بعث �صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة لفخامة ال�سيدة
فيو�سا �أو�سماين القائمة ب�أعمال رئي�س جمهورية كو�سوفا ،رئي�سة برملان جمهورية
كو�سوفا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها .وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ�ص��دق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سع��ادة لفخامتها ،راجياً حلكومة و�شعب
جمهورية كو�سوفا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث رعاه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س �أداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا،
مبنا�سب��ة ذكرى ا�ستقالل بالده .وع�بر �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سع��ادة لفخامته ،راجياً حلكومة و�شعب جمهورية

جامبيا ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �أيده اهلل ،برقية تهنئة لفخامة ال�سيدة بيديا ديفي بنداري رئي�سة جمهورية
نيب��ال الدميقراطية الفيدرالية ،مبنا�سبة ذكرى ي��وم الدميقراطية لبالدها .وعرب
�سم��و ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمني��ات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته��ا ،راجي��اً حلكوم��ة و�شع��ب جمهوري��ة نيب��ال الدميقراطي��ة الفيدرالية
ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س حممد عرفان علي رئي�س جمهورية
غويان��ا التعاونية ،مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده .وعرب �سمو ويل العهد،
ع��ن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صح��ة وال�سعادة لفخامته ،راجياً
حلكومة و�شعب جمهورية غويانا التعاونية ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث رعاه اهلل ،برقية تهنئة جلاللة ال�سلطان حاج ح�سن البلقيه �سلطان بروناي
دار ال�س�لام ،مبنا�سب��ة ذك��رى اليوم الوطني لب�لاده .وعرب �سم��و ويل العهد ،عن
�أطي��ب الته��اين و�أ�ص��دق التمنيات مبوف��ور ال�صح��ة وال�سعادة جلاللت��ه ،راجياً
حلكومة و�شعب بروناي دار ال�سالم ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبع��ث �أي��ده اهلل ،برقية تهنئة جلالل��ة الإمرباطور ناروهيت��و �إمرباطور اليابان،
مبنا�سب��ة ذك��رى اليوم الوطني لبالده .وع�بر �سمو ويل العهد ،ع��ن �أطيب التهاين
و�أ�ص��دق التمنيات مبوفور ال�صح��ة وال�سعادة جلاللته ،راجي��اً حلكومة و�شعب
اليابان ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يعزيان رئي�س الإكوادور
● الرياض  -واس

بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،برقي��ة ع��زاء وموا�س��اة لفخامة
الرئي���س لينني مورين��و رئي�س جمهوري��ة الإكوادور ،يف
وف��اة الرئي���س الأ�سبق جلمهورية الإك��وادور غو�ستافو

نوب��وا .وق��ال امللك املف��دى" :تلقين��ا نب�أ وف��اة الرئي�س
الأ�سبق جلمهورية الإك��وادور غو�ستافو نوبوا ،ونعرب
لفخامتك��م ولأ�سرة الفقي��د ول�شعبكم ال�صدي��ق عن �أحر
التع��ازي و�أ�صدق املوا�ساة ،راجني �أال تروا �أي �سوء �أو
مكروه".

كم��ا بعث �صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدف��اع ،برقية ع��زاء وموا�س��اة لفخامة
الرئي���س لينني مورين��و رئي�س جمهوري��ة الإكوادور ،يف
وف��اة الرئي���س الأ�سبق جلمهورية الإك��وادور غو�ستافو

نوبوا .وق��ال �سمو ويل العهد" :تلقيت نب���أ وفاة الرئي�س
الأ�سبق جلمهورية الإك��وادور غو�ستافو نوبوا ،و�أعرب
لفخامتكم ولأ�سرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي و�صادق
املوا�س��اة ،راجياً لكم دوام ال�صحة وال�سالمة ،و�أال تروا
�أي �سوء".

ويل العهد يعلن عن �إطالق �شركة ال�سودة للتطوير
● الرياض  -واس

�أعل��ن �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري حمم��د ب��ن �سلمان بن
عبدالعزي��ز ،ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،رئي�س
جمل���س �إدارة �صندوق اال�ستثم��ارات العامة ،يوم الأربعاء
 12رج��ب 1442هـ املوافق  24فرباي��ر 2021م ،عن �إطالق
�شركة ال�سودة للتطوير يف منطقة ع�سري با�ستثمارات متوقعة
تتجاوز قيمتها  11مليار ريال ،حيث تهدف ال�شركة اململوكة
بالكام��ل ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ،لال�ستثمار يف البنية
التحتية وتطوير قطاعي ال�سياحة والرتفيه ،من خالل العمل
عل��ى تطوير منطقة امل�ش��روع التي ت�شمل ال�س��ودة و�أجزاء
م��ن حمافظ��ة رج��ال �أمل��ع ،لت�صبح وجه��ة �سياحي��ة جبلية
فاخرة تتمي��ز بثقافتها الأ�صيلة ،وتراثه��ا الفريد وطبيعتها
ال�ساحرة ،وتقدمي خيارات �سكنية وترفيهية متنوعة.
وبهذه املنا�سب��ة ،قال معايل حمافظ �صن��دوق اال�ستثمارات
العام��ة الأ�ستاذ يا�سر ب��ن عثمان الرميَّ��ان� ،إن هذا امل�شروع
العم�لاق ،يعك�س اهتمام ور�ؤية �سم��و ويل العهد حفظه اهلل،
بتن�شي��ط املنطق��ة �سياحي��اً وتنموي��اً ،لتكون وجه��ة جبلية

�سياحي��ة عاملي��ة ،تناف���س الوجه��ات املماثلة ،وت�ش��كل نقلة
نوعية للمملكة واملنطقة عموماً.
و�أك��د الرمي��ان� ،أن �إط�لاق �شركة ال�س��ودة للتطوي��ر ،ي�أتي
ت�أكي��د ًا عل��ى الت��زام ال�صن��دوق بتنفيذ توجيه��ات �سمو ويل
العه��د با�ستثم��ار ما ال يق��ل ع��ن  150مليار ري��ال �سنوياً يف
االقت�ص��اد املحلي على نحو متزايد حتى ع��ام  ،2025مبيناً
�أن ال�صن��دوق يطمح لأن ت�شكل اال�ستثم��ارات املحلية %80
من ا�ستثماراته ،وذلك لتحقيق التنوع االقت�صادي ،وحتقيق
�أثر �إيجابي على االقت�صاد املحلي ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف
ا�ستثمارات ذات عوائد جمزية ،حتقق م�ستهدفات ال�صندوق
املتمثل��ة يف �أن ي�صل حج��م قيمة الأ�صول حت��ت الإدارة �إىل
�أكرث من  7تريليونات ريال يف عام .2030
وي�أت��ي �إط�لاق ال�شرك��ة متا�شي��اً م��ع اال�سرتاتيجي��ة
اال�ستثماري��ة التي ينتهجه��ا �صندوق اال�ستثم��ارات العامة
يف حتقي��ق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030من خالل تطوير
قطاع��ي ال�سياحة والرتفيه ،حي��ث �ست�ساهم ال�شركة بزيادة
�إجم��ايل الن��اجت املحلي تراكمياً بـ  29ملي��ار ريال ،بال�شراكة

أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن
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تصدر عن وزارة اإلعالم

عبد الرحمن آل سعود  ..يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ ١٩2٤-م

مع امل�ستثمرين والقطاع�ين العام واخلا�ص ،و�إيجاد 8000
فر�صة وظيفية مبا�شرة وغري مبا�شرة بحلول عام .2030
كم��ا ته��دف ال�شرك��ة �إىل تق��دمي خي��ارات �سكني��ة وترفيهية
متنوع��ة ،م��ن خ�لال تطوي��ر  2700غرفة فندقي��ة ،و1300
وح��دة �سكني��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل تطوي��ر القطاع�ين التجاري
والرتفيه��ي ب�أك�ثر م��ن  30م�شروع��اً نوعي��اً ،ورف��ع جودة
اخلدم��ات املقدم��ة يف منطق��ة امل�شروع من خ�لال اال�ستثمار
يف تطوي��ر البني��ة التحتي��ة ب�أك�ثر م��ن  20م�شروع��اً بقيم��ة
تتجاوز  3مليارات ريال ،وذلك بهدف ا�ستقطاب مليوين زائر
حمل��ي ودويل �سنوياً بحلول عام  .2030كم��ا تعنى ال�شركة
مب�س�ؤولية ا�ستحداث �إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على
البيئة واملوروث الثقايف والإن�س��اين ،وتطوير "�أنظمة الكود
العمراين" ،و�إزالة التلوث الب�صري وجذب اال�ستثمارات.
يذك��ر �أن �شرك��ة ال�س��ودة للتطوي��ر ،ه��ي �شرك��ة م�ساهم��ة
حم��دودة مملوكة بالكام��ل ل�صندوق اال�ستثم��ارات العامة،
وت�سته��دف تطوير ال�سودة� ،أج��زاء من حمافظة رجال �أملع،
لتك��ون وجه��ة �سياحي��ة جبلي��ة عاملي��ة ،مبنطق��ة ع�سري يف

المشرف العام
الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير اإلعالم المكلف

اململك��ة العربية ال�سعودية .وقد �أعلن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
اال�ستثم��ارات العام��ة ،ع��ن �إط�لاق ال�شرك��ة يف  24فرباي��ر
2021م ،با�ستثمار قدره  11مليار ريال ،لتتوىل مهمة تطوير
البنية التحتية ،وتنفيذ عدد من امل�شاريع الإن�شائية ومراكز
اجل��ذب ال�سياحي��ة والرتفيهية ،مع االلت��زام باحلفاظ على
البيئة ،واالهتم��ام بالثقافة و�إبراز ال�تراث املحلي الأ�صيل
وخلق وجه��ة تتمتع بجاذبية عالية عل��ى امل�ستويني املحلي
والدويل ،جلذب مليوين زائر �سنوياً بحلول عام .2030
هذا ويعد �صندوق اال�ستثمارات العامة �أحد �أكرب �صناديق
الرثوة ال�سيادية يف العامل و�أكرثها ت�أثري ًا ،ويقوم ال�صندوق
ب��دور رائ�� ٍد يف دفع عجل��ة التح��ول االقت�ص��ادي ال�سعودي
ٍ
وتنويع��ه ،كم��ا ي�سهم يف ت�شكي��ل مالمح م�ستقب��ل االقت�صاد
العامل��ي .ويعمل ال�صن��دوق على بناء حمفظ��ة متنوعة عرب
دخوله يف فر�ص ا�ستثمارية جذابة وطويلة املدى يف قطاعات
ريادية خمتلفة داخل اململكة وعلى ال�صعيد العاملي.

المدير العام

المشرف على التحرير

عبد اهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني
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قـرارات وأنظـمــة

قرار رقم ( )371وتاريخ 1442/07/04هـ

املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية لإدارة النفايات امل�شعة يف اململكة
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  1201وتاريخ 1442/1/8هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة رئي�س جمل�س �إدارة مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
واملتجددة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعية رقم  1442-36-01وتاريخ
1442/1/2هـ ،يف �ش�أن م�شروع ال�سيا�سة الوطنية لإدارة النفايات امل�شعة يف اململكة.
وبعد االطالع على م�شروع ال�سيا�سة الوطنية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على نظام الرقابة على اال�ستخدامات النووية والإ�شعاعية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )82/وتاريخ 1439/7/25هـ.
وبعد االطالع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعية ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم

( )334وتاريخ 1439/6/25هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )683وتاريخ 1442/4/29هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/19-14د)
وتاريخ 1442/5/9هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4241وتاريخ 1442/6/26هـ.
يقرر:
املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية لإدارة النفايات امل�شعة يف اململكة ،بال�صيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

السياسة الوطنية إلدارة النفايات المشعة في المملكة
المقدمة:
تهدف السياسة الوطنية إلدارة النفايات املشعة في اململكة (املشار إليها فيما بعد
بالسياسة) إلى وضع منهج لإلدارة اآلمنة والشفافة للنفايات املشعة املتولدة على
أراضي اململكة ،وذلك مبا يتوافق مع املبادئ واملعايير التي حتقق حماية اإلنسان والبيئة،
والتقليل ما أمكن من تولد النفايات املشعة ،وتفادي حتميل األجيال القادمة أعباء
إضافية ،وذلك اتباعاً ألفضل املمارسات الدولية ،ووفقاً للمعايير الدولية .ويستثنى من
نطاق تطبيق هذه السياسة :الوقود النووي املستهلك.

الركائز األساسية للسياسة:

ترتكز ال�سيا�سة على املبادئ الآتية:
 -1االلتزام باملبادئ العاملية اخلا�صة ب�إدارة النفايات امل�شعة.
 -2حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات للجهات الوطنية املعنية ب�إدارة النفايات امل�شعة.
 -3حتديد توجهات �إدارة النفايات امل�شعة املتولدة يف اململكة.
� -4ضمان ا�ستدامة املوارد الكافية لإدارة النفايات امل�شعة.
 -5االلتزام التام مببد�أ ال�شفافية.

وفيما يلي تفصيل لتلك املبادئ:
 -1االلتزام باملبادئ العاملية اخلاصة بإدارة النفايات املشعة:

تلتزم اململكة بالواجبات املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الدولية متعددة الأطراف املتعلقة بالطاقة الذرية
التي �صادقت عليها اململكة ،ومنها االتفاقية امل�شرتكة ب�ش�أن �أمان الت�صرف يف الوقود امل�ستهلك و�أمان
الت�صرف يف النفايات امل�شعة ،واملعاهدات الدولية الأخرى.
وتهدف ال�سيا�سة �إىل املحافظة على م�ستوى ٍ
عال من الأمان والأمن يف �إدارة النفايات امل�شعة؛ من خالل
حت�سني الإجراءات الوطنية وفقاً للمعايري الآتية:
�أ � -ضمان م�ستوى مقبول حلماية �صحة الإن�سان والبيئة.
ب -مراعاة الت�أثريات املحتملة على �صحة الإن�سان والبيئة خارج احلدود الوطنية.
ج -مراعاة �أال تكون الت�أثريات املتوقعة على �صحة الأجيال القادمة �أكرب من الت�أثريات املماثلة
واملقبولة يف الوقت احلايل.
د� -ضمان عدم حتمل �أعباء �إ�ضافية على الأجيال القادمة.
هـ  -مراعاة �أن تكون �إدارة النفايات امل�شعة �ضمن الإطار القانوين الوطني املنا�سب الذي يت�ضمن
حتديد ًا وا�ضحاً للم�س�ؤوليات واملهمات التنظيمية امل�ستقلة.
و -بقاء �إنتاج النفايات امل�شعة �ضمن احلد الأدنى عملياً.
ز� -ضمان الرتابط بني جميع م�سارات الت�صرف يف النفايات امل�شعة.
ح� -ضمان �سالمة مرافق �إدارة النفايات امل�شعة طوال فرتة ا�ستخدامها.

 -2حتديد األدوار واملسؤوليات للجهات الوطنية املعنية بإدارة النفايات املشعة
في اململكة:
تدرك اململكة م�س�ؤولياتها التامة مبا يتعلق ب�أمان �إدارة النفايات امل�شعة �ضمن حدود �أرا�ضيها ،وقد حددت
الأدوار وامل�س�ؤوليات للجهات الوطنية املعنية بالإدارة الآمنة للنفايات امل�شعة على النحو الآتي:
أ -منتجو النفايات املشعة املرخصون:
يتحمل �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة ينتج عن ممار�ساته الإ�شعاعية املرخ�صة نفايات م�شعة ،امل�س�ؤولية التامة
عن �أمان �إدارة النفايات امل�شعة والتعامل معها ،مبا يف ذلك اجلوانب املالية والتقنية واللوج�ستية
والإدارية؛ الالزمة لإدارة النفايات امل�شعة من حلظة �إنتاجها �إىل حني التخل�ص النهائي منها .ويف الوقت
ذاته يتقيد مبتطلبات وتعليمات الإطار التنظيمي الوطني؛ حتى يكتمل نقل وت�سليم النفايات امل�شعة �إىل
املرافق الوطنية املعتمدة املرخ�صة لإدارة النفايات امل�شعة� ،أو �أن يتم حتريرها من القيود الرقابية.

ب -اجلهة اخملتصة بإدارة النفايات املشعة:
يتعني على اجلهة املخت�صة ب�إدارة النفايات امل�شعة االلتزام بالآتي:
 و�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطط لإدارة النفايات امل�شعة. اقرتاح �أي تعديل �أو حتديث على ال�سيا�سة �إذا دعت احلاجة. بناء املن�ش�آت الوطنية لإدارة النفايات امل�شعة ،و�إدارتها ،وت�شغيلها. م�س�ؤولية �أمن و�سالمة �إدارة النفايات امل�شعة �إذا مل يتمكن مولد النفايات امل�شعة �أو املرخ�ص له منالوفاء بواجباته؛ وذلك دون �إعفائه من االلتزامات التي يوجبها الإطار الرقابي الوطني ،مبا يف ذلك
امل�س�ؤوليات املالية.
ج -اجلهة اخملتصة بالرقابة على سالمة إدارة النفايات املشعة:
تراقب اجلهة املخت�صة املعنية بالرقابة على �سالمة �إدارة النفايات امل�شعة ،تطبيق اجلوانب التنظيمية
املتعلقة بالأمن والأمان النوويني يف �إدارة النفايات امل�شعة ،وكذلك ال�ضمانات للمواد النووية ،مبا يف
ذلك نقل وت�سليم النفايات امل�شعة يف اململكة.
د -اجلهة اخملتصة بحماية البيئة:
تراقب اجلهة املخت�صة بحماية البيئة تطبيق اجلوانب التنظيمية حلماية البيئة من الت�أثريات غري
الإ�شعاعية يف كل ن�شاطات �إدارة النفايات امل�شعة يف اململكة.

 -3حتديد توجهات إدارة النفايات املشعة املتولدة في اململكة:

تكون توجهات إدارة النفايات املشعة املتولدة في اململكة على النحو اآلتي:
�أ � -إعادة جميع امل�صادر امل�شعة اخلارجة عن اخلدمة �إىل من�شئها الأ�صلي (�إذا �أمكن).
ب -الأخذ باالعتبار خيارات التخل�ص النهائي جلميع �أنواع النفايات امل�شعة املتولدة على �أرا�ضيها.
ج -حظر ا�سترياد النفايات امل�شعة.
د -على اجلهة املخت�صة ب�إدارة النفايات امل�شعة تقدمي امل�ساعدة للجهة املخت�صة بالرقابة على �سالمة
�إدارة النفايات امل�شعة –بنا ًء على طلبها– يف ا�ستعادة امل�صادر اليتيمة وتخزينها ،و�أي م�صدر
�إ�شعاعي �آخر ُي�ضبط.
هـ -جتب �إدارة وتنظيم جميع الأنواع من النفايات امل�شعة املتولدة داخل اململكة ،مبا يف ذلك النفايات
امللوثة بالنظائر امل�شعة الطبيعية؛ وفقاً للأنظمة ذات العالقة.

 -4ضمان استدامة املوارد الكافية إلدارة النفايات املشعة:
�أ-تلتزم اململكة بو�ضع ا�سرتاتيجية للتمويل امل�ستدام وتوفري القدرات التقنية والب�شرية املخ�ص�صة
للإدارة الآمنة جلميع النفايات امل�شعة املتولدة داخل �أرا�ضيها ،مبا يف ذلك خيار �إن�شاء �صندوق
متويل وطني لإدارة النفايات امل�شعة و�أن�شطة الإخراج من اخلدمة.
ب-يكون املرخ�ص له م�س�ؤو ًال عن �ضمان التمويل لإدارة النفايات امل�شعة الناجتة عن �أن�شطته ابتدا ًء
من ت�شغيل املرفق الإ�شعاعي و�/أو النووي ،وعلى مدى العمر االفرتا�ضي للمرفق (وي�شمل ذلك
النفايات امل�شعة املتولدة من الإخراج من اخلدمة) .وعلى املرخ�ص له منذ بداية الت�شغيل� ،أن
ي�ضع الرتتيبات الالزمة للتمويل املتوقع خالل عمر املرفق االفرتا�ضي لتغطية جميع التكاليف
والنفقات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك الإ�سهامات املالية ل�صندوق متويل �إدارة النفايات امل�شعة
و�أن�شطة الإخراج من اخلدمة.
ج -ت�شجع اململكة �أعمال البحث والتطوير املرتبطة بتح�سني �إدارة النفايات امل�شعة.

 -5االلتزام التام مببدأ الشفافية:
يعد االنفتاح وال�شفافية والوعي ،فيما يتعلق بجميع جوانب �إدارة النفايات امل�شعة؛ ركيزة �أ�سا�سية .وعلى
جميع اجلهات املعنية �أن ت�ضع �آلية منا�سبة لتزويد الأفراد واجلهات املهتمة بجميع املعلومات ذات ال�صلة،
و�أن تنفذها (مع مراعاة القيود الأمنية) ليتمكن �أي فرد �أو جهة من تقدمي معلومات �أو حتليالت �أو �آراء
حيال تلك اجلوانب.

قـرارات وأنظـمــة
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قرار رقم ( )373وتاريخ 1442/07/04هـ

حتويل وكالة الأنظمة بوزارة املالية �إىل مركز م�ستقل با�سم «املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية»
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  6275وتاريخ 1442/2/4هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير املالية رقم  11014وتاريخ 1441/11/17هـ ،يف �ش�أن حتويل وكالة الأنظمة
بوزارة املالية �إىل مركز م�ستقل با�سم «املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية».
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )71574وتاريخ 1440/12/17هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )630وتاريخ 1442/4/17هـ ،ورقم ( )997وتاريخ
1442/6/19هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/195م) وتاريخ
1442/6/25هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4383وتاريخ 1442/6/29هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :حتويل وكالة الأنظمة بوزارة املالية �إىل مركز م�ستقل با�سم «املركز الوطني لنظم املوارد
احلكومية» ،على �أال يرتتب على ذلك �أي نفقات �إ�ضافية على امليزانية العامة للدولة لل�سنة
املالية (2021م).

ثانيـــاً :يتمتع املركز –امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار– بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل
املايل والإداري ،ويرتبط تنظيمياً بوزير املالية ،ويتوىل املهمات املوكولة �إىل وكالة الأنظمة
بوزارة املالية.
ثالثــاً :يكون للمركز –امل�شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذ القرار– جمل�س �إدارة برئا�سة وزير املالية،
وب�أع�ضاء ال يقل عددهم عن خم�سة ،يعينون ب�أمر من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح
من وزير املالية ،وتكون ع�ضويتهم ملدة (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
رابعاً:ت�شكل جلنة فنية يف وزارة املالية ،مب�شاركة ممثلني من :وزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،لنقل ما يلزم من
اعتمادات مالية ووظائف �شاغرة وم�شغولة وممتلكات و�أ�صول ووثائق ومبادرات وعقود من وكالة
الأنظمة بوزارة املالية �إىل املركز –امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -والرفع عن ذلك.
خام�ساً:تتخذ وزارة املالية ما يلزم لإعداد م�شروع ترتيبات تنظيمية للمركز -امل�شار �إليه يف البند
(�أو ًال) من هذا القرار -وتعديل هيكل الوزارة التنظيمي تبعاً لذلك ،خالل مدة ال تتجاوز ()3
�أ�شهر من تاريخ هذا القرار ،والرفع عن ذلك.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )374وتاريخ 1442/07/04هـ

�إلغاء تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك
�إن جمل�س الوزراء

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3739وتاريخ 1442/6/7هـ.

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  68530وتاريخ 1441/12/25هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رقم  167148وتاريخ 1440/9/4هـ،
يف �ش�أن طلب جمعية حماية امل�ستهلك ،وجمعيات �أخرى حتت �إ�شراف الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية ،ا�ستثناءها من نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )62919وتاريخ 1441/11/24هـ.
وبعد االطالع على نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )8/وتاريخ
1437/2/19هـ.
وبعد االطالع على تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )120وتاريخ
1436/2/23هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )695وتاريخ 1441/5/19هـ ،واملذكرتني رقم ( )862وتاريخ
1441/10/23هـ ،ورقم ( )576وتاريخ 1442/4/9هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/17-21د)
وتاريخ 1442/4/25هـ.

يقرر ما يلي:
�أو ًال :قيام وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية –بالتن�سيق مع املجل�س التنفيذي جلمعية حماية
امل�ستهلك -باتخاذ ما يلزم من �إجراءات حيال مواءمة �أو�ضاع اجلمعية مبا يتفق مع �أحكام نظام
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية –ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )8/وتاريخ 1437/2/19هـ -
بو�صفها جمعية نفع عام.
ثانيـاً�:إلغاء تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )120وتاريخ
1436/2/23هـ.
ثالثـاً :ا�ستمرار العمل مبا ورد يف البند (ثالثاً) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )120وتاريخ
1436/2/23هـ.
رابعاً:يعمل مبا ورد يف البند (ثانياً) من هذا القرار اعتبار ًا من تاريخ ا�ستكمال الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف البند (�أو ًال) منه.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )376وتاريخ 1442/07/04هـ

املوافقة على �إن�شاء بنك املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  15732وتاريخ 1442/3/20هـ ،امل�شتملة

وبعد االطالع على املذكرات رقم ( )28وتاريخ 1442/1/7هـ ،ورقم ( )618وتاريخ 1442/4/16هـ,
ورقم ( )906وتاريخ 1442/6/6هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

على برقية �صندوق التنمية الوطني رقم  4103224/60وتاريخ 1441/10/11هـ ،يف �ش�أن طلب

وبعد االطالع على التو�صيتني املعدتني يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/4-2د)
وتاريخ 1442/1/22هـ ،ورقم (/42/18-14د) وتاريخ 1442/5/2هـ.

وبعد االطالع على تنظيم �صندوق التنمية الوطني ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )132وتاريخ

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4025وتاريخ 1442/6/19هـ.

ال�صندوق املوافقة على ت�أ�سي�س بنك املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
1439/3/3هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )301وتاريخ 1437/7/11هــ ,وتعديالته.

يقرر:
املوافقة على �إن�شاء بنك املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.

رئي�س جمل�س الوزراء
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قرار رقم ( )377وتاريخ 1442/07/04هـ

املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  30388وتاريخ 1442/6/3هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم  1439-1685230وتاريخ
1439/10/13هـ ،يف �ش�أن م�شروع نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )637وتاريخ 1441/5/10هـ ،واملذكرات رقم ( )848وتاريخ
1441/10/22هـ ،ورقم ( )1088وتاريخ 1441/11/29هـ ،ورقم ( )548وتاريخ 1442/4/4هـ،
املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/16-16د)
وتاريخ 1442/4/18هـ.

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )57/330وتاريخ 1442/2/11هـ ،ورقم ()14/69
وتاريخ 1442/5/28هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4240وتاريخ 1442/6/26هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أُعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء مبراقبة التزام مقدم الرعاية ال�صحية بتطبيق املوا�صفات
الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية امل�شعة داخل مرافق الرعاية ال�صحية ،و�إحالة ما يظهر من
خمالفات �إىل هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعية بحكم االخت�صا�ص.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )54/وتاريخ 1442/07/06هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )57/330بتاريخ 1442/2/11هـ ،ورقم ()14/69
بتاريخ 1442/5/28هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )377بتاريخ 1442/7/4هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة –كل فيما
ُ
يخ ُّ�صه– تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

نظام األجهزة والمستلزمات الطبية
المادة األولى:
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية –أينما وردت في هذا النظام– املعاني املبينة أمام
كل منها ،ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام :نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
الهيئة :الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
الرئيس :الرئي�س التنفيذي للهيئة.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
اجلهاز الطبي :كل �آلة �أو �أداة �أو جهاز تطبيق �أو جهاز زراعة �أو كوا�شف خمربية �أو مواد معايرة
خمربية �أو برامج �أو مواد ت�شغيل للأجهزة الطبية� ،أو �أي �أداة �شبيهة �أو ذات عالقة �صنعت لوحدها �أو
مع �أجهزة �أخرى؛ ت�ستخدم يف ت�شخي�ص الأمرا�ض �أو الإ�صابات �أو الوقاية منها �أو مراقبتها �أو التحكم
فيها �أو عالجها �أو تخفيفها �أو ت�سكينها �أو التعوي�ض عن الإ�صابات ،وت�ستخدم كذلك يف الفح�ص �أو الإحالل
�أو التعديل �أو الدعم الت�شريحي �أو الت�أثري على وظائف �أع�ضاء اجل�سم ،ودعم �أو متكني احلياة (الوظائف
احليوية للإن�سان) من اال�ستمرار ،وتنظيم احلمل �أو امل�ساعدة عليه ،وتعقيم الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية،
و�إعطاء املعلومات –لغر�ض طبي �أو ت�شخي�صي– امل�ستخل�صة من الفحو�صات املخربية للعينات امل�أخوذة
من ج�سم الإن�سان ،وكذلك التي ال ميكن �أن حتقق الغر�ض الذي �صنعت من �أجله يف ج�سم الإن�سان �أو عليه
بو�ساطة العقار الدوائي �أو العامل املناعي �أو التحوالت الأي�ضية ،و�إمنا ت�ساعد يف حتقيق مفاعيلها فقط.
املستلزم الطبي :املواد واملنتجات الطبية ،امل�ستخدمة يف الت�شخي�ص �أو العالج� ،أو اال�ستعا�ضة� ،أو
التقومي� ،أو حاالت الإعاقة� ،أو غريها من اال�ستخدامات الطبية للإن�سان مبا يف ذلك الغازات الطبية.
ملحقات اجلهاز واملستلزم الطبي� :أي مادة �أو منتج ُي�صنع خا�صاً با�ستخدامه مع جهاز �أو
م�ستلزم طبي لتمكينه من حتقيق الغر�ض الذي �صنع من �أجله.
اجلهاز واملستلزم الطبي املبتكر :جهاز �أو م�ستلزم طبي ذو فكرة مبتكرة يف التقنية �أو اال�ستخدام
�أو الأداء ومل ي�سبق طرحها يف الأ�سواق داخلياً �أو خارجياً.
األجهزة واملستلزمات الطبية اجملمعة :كل ما يجمع يف طقم واحد لتحقيق متطلبات امل�ستخدم،
وقد حتتوي على �أجهزة �أو م�ستلزمات لي�ست طبية.
اجلهاز واملستلزم الطبي ذو االستخدام مرة واحدة :كل ما ي�صنع لغر�ض اال�ستخدام خالل
الإجراء الطبي الواحد على مري�ض مرة واحدة ثم ُيتخل�ص منه.
املواد الطبية املشعة :مادة تنطلق منها �إ�شعاعات م�ؤينة� ،سوا ًء منفردة بنف�سها �أو �ضمن �أجهزة �أو

م�ستلزمات طبية �أخرى ،ت�ستخدم للت�شخي�ص والعالج.
األجهزة واملستلزمات الطبية املغشوشة :هي التي يتعمد تغيري هويتها �أو م�صدرها بق�صد
اخلداع ،ويعد اجلهاز وامل�ستلزم الطبي مغ�شو�شاً �إذا تغري حمتواه مبا ي�ؤثر �سلباً يف م�أمونيته و�سالمته،
�أو كان معب�أ يف عبوات مزيفة.
ً
إعادة املعاجلة� :إجراءات تنفذ على اجلهاز وامل�ستلزم الطبي امل�ستخدم �سابقا؛ لإعادة ا�ستخدامه بطريقة
�آمنة ،ومن ذلك :التنظيف ،والتطهري ،والتعقيم ،واختبار وا�ستعادة الوظائف الفنية وال�سالمة املتعلقة به.
املستخدم :من ي�ستخدم اجلهاز وامل�ستلزم الطبي �سواء كان متخ�ص�صاً �أو عادياً �أو مري�ضاً.
املنشأة :كيان نظامي يزاول ن�شاطاً يتعلق بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
املصنع� :أي من�ش�أة وطنية �أو �أجنبية يكون من �أغرا�ضها ت�صميم الأجهزة �أو امل�ستلزمات الطبية �أو
ت�صنيعها لطرحها لال�ستخدام با�سمها� ،سواء كانت داخل اململكة �أو خارجها .وي�شمل الت�صنيع :جتديدها،
وجتميعها ،وتعبئتها ،وتغليفها ،وو�ضع املعلومات التعريفية عليها.
مقدم الرعاية الصحية� :أي من�ش�أة حكومية �أو �أهلية تقدم خدمات الرعاية ال�صحية.
املمثل املعتمد� :شخ�ص ذو �صفة اعتبارية مقره يف اململكة مفو�ض كتابياً من م�صنع مقيم يف اخلارج
لتمثيله داخل اململكة ،فيما يت�صل بتطبيق �أحكام النظام والالئحة.
تداول األجهزة واملستلزمات الطبية :توفريها جماناً �أو مبقابل �سواء كان للتوزيع �أو لال�ستخدام.
الترخيص :وثيقة ت�صدرها الهيئة ملزاولة �أي من الأن�شطة اخلا�ضعة للنظام.
السجل الوطني :ال�سجل الوطني للمن�ش�آت والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية املن�ش�أ يف الهيئة.
التسجيل� :إجراء تقيد بنا ًء عليه الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية واملن�ش�آت ،التي تزاول �أي من الأن�شطة
اخلا�ضعة للنظام ،يف ال�سجل الوطني.
اإلذن بالتسويق :وثيقة ت�صدرها الهيئة لأي جهاز �أو م�ستلزم طبي ت�سمح بتداوله يف الأ�سواق.
شهادة حرية البيع :وثيقة ت�صدرها الهيئة للم�صنع تفيد ب�أن امل�صنع م�سجل يف اململكة و�أن الأجهزة
وامل�ستلزمات الطبية املراد ت�صديرها حا�صلة على الإذن بالت�سويق.
التحقق من الدراسات السريرية :بحث تطبيقي ي�ستخدم فيه جهاز �أو م�ستلزم طبي على �إن�سان �أو
�أكرث؛ لتقومي م�أمونيته وكفايته عند ا�ستخدامه.
نظام التصنيف :هو نظام تعتمده الهيئة يعمل على تقومي درجة اخلطورة املتعلقة باجلهاز �أو
امل�ستلزم الطبي ،وتقومي م�أمونيته.
نظام إدارة اجلودة :نظام تعتمده الهيئة للتحقق من جودة وفاعلية وم�أمونية اجلهاز �أو امل�ستلزم الطبي
وفقاً للن�سخة احلديثة من املوا�صفة الفنية (الآيزو � )13485أو ما مياثلها ،وذلك وفقاً ملا تبينه الالئحة.
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توكيد اجلودة :جمموعة من االختبارات والقيا�سات واملعايرة الفنية تعتمدها الهيئة ،للت�أكد من م�أمونية
�أجهزة الأ�شعة الطبية و�سالمتها ودقة ال�صور وجودتها ،مبا ي�ضمن فاعلية الت�شخي�ص والعالج وكفايتهما.
اللوائح الفنية :وثائق �إلزامية ت�صدرها الهيئة خا�صة بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية حتدد مبادئ
ال�سالمة والأداء والت�صنيع والتعليمات املنظمة لذلك ،مبا يف ذلك :امل�صطلحات ،والرموز ،والتعبئة،
ومتطلبات املعلومات التعريفية.
املواصفات القياسية :وثائق غري �إلزامية تقرها الهيئة ،تت�ضمن قواعد �أو مبادئ توجيهية �أو
خ�صائ�ص الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية �أو عمليات و�أ�ساليب الإنتاج املرتبطة بها ،مبا فيها :امل�صطلحات،
والرموز ،والتعبئة ،ومتطلبات املعلومات التعريفية.
املعلومات التعريفية� :أي بيان �أو معلومة مر�سومة �أو م�صورة مكتوبة �أو مطبوعة على اجلهاز
وامل�ستلزم الطبي ،وت�شمل املعلومات اخلا�صة بالتعريف به ،والو�صف الفني له ،وكيفية ا�ستخدامه،
وطرق تخزينه ونقله.
املواصفات الفنية واإلكلينيكية :جمموعة معايري حتدد جودة وفاعلية وم�أمونية ا�ستخدام
املادة امل�شعة يف التطبيقات الطبية.
إنذار السالمة� :إ�شعار ي�صدره املركز يو�ضح اخلطر املرتبط باجلهاز �أو امل�ستلزم الطبي والإجراءات
الت�صحيحية املطلوب القيام بها؛ تالفياً للخطر املرتبط به.
اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمة� :إجراء يتخذه امل�صنع للحد من الأخطار التي ت�ؤثر يف
م�أمونية اجلهاز �أو امل�ستلزم الطبي �أو التقليل منها.
حوادث األجهزة واملستلزمات الطبية� :أي ق�صور �أو تغري يف خ�صائ�ص �أو �أداء اجلهاز �أو امل�ستلزم
الطبي مما قد ي�سبب �أو ي�سهم ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف وفاة �أو �إ�صابة خطرية للم�ستخدم.
املركز :املركز الوطني لبالغات الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
المادة الثانية:
تخضع ألحكام النظام األنشطة اآلتية:
 -1ت�صميم الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ،وت�صنيعها.
 -2ا�سترياد الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ،وت�سويقها ،وتوزيعها ،وتخزينها.
-3تقدمي خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام �إدارة اجلودة،
والتحقق من توكيد اجلودة.
� -4إجراء التحقق من الدرا�سات ال�سريرية.
 -5تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية الفنية يف جمال الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
 -6تقدمي خدمات فح�ص الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية للت�أكد من مطابقتها للوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية.
 -7تقدمي خدمات ال�صيانة للأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
 -8متثيل امل�صنع املقيم خارج اململكة.
المادة الثالثة:
تعد يف حكم الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية اخلا�ضعة لأحكام النظام :ملحقاتها ،والأجهزة وامل�ستلزمات
الطبية املجمعة.
المادة الرابعة:
مع مراعاة اخت�صا�صات هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعية ب�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة الأن�شطة
املتعلقة با�ستخدام املواد الطبية امل�شعة؛ ي�شرتط موافقة الهيئة على املوا�صفات الفنية والإكلينيكية
لتلك املواد قبل ترخي�صها من هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعية.
المادة الخامسة:
ال يخل تطبيق �أحكام النظام ،باخت�صا�صات هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعية فيما يتعلق ب�إ�صدار
ترخي�ص احلماية من الإ�شعاع امل�ؤين ال�صادر من الأجهزة الطبية.
المادة السادسة:
مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة) من النظام؛ ال يجوز لأي من�ش�أة ممار�سة �أي من الأن�شطة اخلا�ضعة
للنظام؛ �إال بعد الت�سجيل ،واحل�صول على الرتخي�ص� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على الرتخي�ص ال�صناعي من
اجلهة املخت�صة بالن�سبة �إىل امل�صانع.
المادة السابعة:
على املرخ�ص له ب�إجراء التحقق من الدرا�سات ال�سريرية؛ احل�صول على موافقة الهيئة قبل البدء يف �أي
من عمليات التحقق ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة العاشرة:
حتدد الالئحة ال�شروط والإجراءات الالزمة للت�سجيل ،و�إ�صدار الإذن بالت�سويق ،واحل�صول على الرتخي�ص
وجتديده وتعديله ونقله و�إلغائه.
المادة الحادية عشرة:
ال يجوز ف�سح الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية امل�ستوردة �إال بعد موافقة الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
حتدد الالئحة ال�شروط الالزمة لإ�صدار �شهادة حرية البيع.
المادة الثالثة عشرة:
للهيئة ال�سماح بدخول الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ذات اال�ستخدام ال�شخ�صي؛ بنا ًء على تقرير طبي
وبكميات حمدودة ،على �أال ُت�ستخدم لأي غر�ض جتاري.
المادة الرابعة عشرة:
على كل من �صرف �أو باع جهاز ًا �أو م�ستلزماً طبياً مغ�شو�شاً� ،أو غري م�سجل� ،أو غري حا�صل على الإذن
بالت�سويق� ،إبالغ الهيئة –فور علمه بذلك– باملعلومات التي تتعلق مبا ُ�صرف �أو ِبيع وكميته ،وا�سم من
ُ�ص ِرف �أو ِبيع له اجلهاز �أو امل�ستلزم الطبي وعنوانه ،ويلتزم ب�إعادة الثمن للم�شرتي.
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة الأحكام الواردة يف نظام الوكاالت التجارية؛ يتعني على امل�صنع املقيم خارج اململكة –عند
رغبته يف تداول منتجاته يف اململكة– تعيني ممثل معتمد له .وحتدد الالئحة ال�شروط الالزم توافرها يف املمثل
املعتمد ،وكذلك التزامات الطرفني وم�س�ؤولياتهما.
المادة السادسة عشرة:
على امل�صنع توفري خدمات ما بعد البيع للأجهزة وامل�ستلزمات الطبية التابعة له ،وتطبق يف هذا ال�ش�أن
الأحكام املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة.
المادة السابعة عشرة:
على املن�ش�آت االلتزام باملعلومات التعريفية الواجب توافرها على الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ،وحتدد
الالئحة تلك املعلومات.
المادة الثامنة عشرة:
يلتزم مقدم الرعاية ال�صحية ب�أال يتعامل مع �أي من�ش�أة تزاول �أياً من الأن�شطة اخلا�ضعة للنظام؛ ما مل تكن
م�سجلة وحا�صلة على ترخي�ص يف جمال التعامل نف�سه.
المادة التاسعة عشرة:
ال جتوز �إعادة معاجلة الأجهزة �أو امل�ستلزمات الطبية ذات اال�ستخدام مرة واحدة.
المادة العشرون:
ال يجوز �إتالف الأجهزة �أو امل�ستلزمات الطبية امل�ستخدمة ،وال �إعادة معاجلتها ،وال جتديدها ،وال �إعادة
بيعها ،وال �إعارتها ،وال التربع بها؛ �إال وفقاً لل�شروط التي حتددها الالئحة.
المادة الحادية والعشرون:
يلتزم امل�صنع بت�صنيف الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وفقاً لنظام الت�صنيف.
المادة الثانية والعشرون:
على املن�ش�آت الراغبة يف تداول الأجهزة �أو امل�ستلزمات الطبية يف اململكة االلتزام بتطبيق نظام �إدارة اجلودة.
المادة الثالثة والعشرون:
ال يجوز �صرف الأجهزة �أو امل�ستلزمات الطبية امل�صنفة عالية اخلطورة –وفقاً لنظام الت�صنيف– لال�ستخدام
خارج من�ش�أة مقدم الرعاية ال�صحية؛ دون و�صفة طبية .وت�صدر الهيئة قائمة بتلك الأجهزة وامل�ستلزمات
الطبية.
المادة الرابعة والعشرون:
ال جتوز الدعاية للأجهزة �أو امل�ستلزمات الطبية وال الإعالن عنها وال الرتويج لها� ،إال بعد موافقة الهيئة
ووفقاً لل�شروط التي حتددها الالئحة.
المادة الخامسة والعشرون:
ال جتوز �إقامة حمالت توعية �أو حمالت خريية �أو ما يف حكمهما متعلقة بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية� ،إال بعد
موافقة الهيئة ووفقاً لل�شروط التي حتددها الالئحة.

المادة الثامنة:
ال يجوز تداول �أي جهاز �أو م�ستلزم طبي �إال بعد الت�سجيل ،واحل�صول على الإذن بالت�سويق .وللهيئة
ا�ستثناء بع�ض الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية من �شرط احل�صول على الإذن بالت�سويق ،بعد الت�أكد من
�سالمتها ،وعدم ا�ستخدامها لأغرا�ض جتارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها املجل�س.

المادة السادسة والعشرون:
تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية ال�صحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية ال�صحية ،للت�أكد من
�سالمة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وم�أمونيتها وكفايتها يف الت�شخي�ص والعالج.

المادة التاسعة:
للهيئة ا�ستثناء اجلهاز �أو امل�ستلزم الطبي املبتكر من بع�ض ال�شروط والإجراءات الالزمة للح�صول على
الإذن بالت�سويق؛ مبا ال ي�ؤثر يف م�أمونيته و�سالمته عند ا�ستخدامه ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة السابعة والعشرون:
على املن�ش�أة واملمثل املعتمد تزويد الهيئة بكل وثيقة �أو معلومة تطلبها للقيام باخت�صا�صاتها املن�صو�ص
عليها يف النظام والالئحة.
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قـرارات وأنظـمــة

نظام األجهزة والمستلزمات الطبية ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثامنة والعشرون:
على امل�صنع واملمثل املعتمد ومقدم الرعاية ال�صحية االلتزام ب�إبالغ املركز عن حوادث الأجهزة
وامل�ستلزمات الطبية التابعة لهم.
المادة التاسعة والعشرون:
ي�صدر املركز �إنذار ال�سالمة لتنبيه امل�ستخدم ومقدم الرعاية ال�صحية بالأخطار الناجتة من ا�ستخدام
الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
المادة الثالثون:
يلتزم املصنع واملمثل املعتمد بإبالغ املركز فيما يتصل باألجهزة واملستلزمات الطبية
التابعة لهما عن اآلتي:
� -1إنذارات ال�سالمة ال�صادرة من اجلهات الرقابية املماثلة خارج اململكة.
 -2الأخطار التي ت�ؤثر يف م�أمونية اجلهاز �أو امل�ستلزم الطبي.
 -3االنتهاء من الإجراء الت�صحيحي لإنذار ال�سالمة.
المادة الحادية والثالثون:
على املن�ش�أة ومقدم الرعاية ال�صحية يف حال �صدور �إنذار ال�سالمة �إيقاف تداول الأجهزة وامل�ستلزمات
الطبية ،حتى �صدور �إ�شعار من املركز باالنتهاء من الإجراء الت�صحيحي لإنذار ال�سالمة.
المادة الثانية والثالثون:
على املن�ش�أة واملمثل املعتمد اال�ستجابة لطلب الهيئة يف اقتفاء �أثر الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية .وحتدد
الالئحة الإجراءات املتعلقة بذلك.
المادة الثالثة والثالثون:
تتولى الهيئة التفتيش على املنشآت وعلى األجهزة واملستلزمات الطبية؛ للتأكد من
تطبيق أحكام النظام والالئحة واللوائح الفنية ،وذلك من خالل مفتشني يعدون من
رجال الضبط اجلنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس اجمللس ،ويكون لهم ما يأتي:
� -1ضبط الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية املخالفة لأحكام النظام.
 -2التعامل مع امل�ضبوطات املخالفة ،وذلك وفقاً ملا ي�أتي:
�أ -التحفظ عليها وعلى امل�ستندات املتعلقة بها ،عند االقت�ضاء.
ب� -أخذ العينات للتحليل.
ج -التو�صية ب�إتالف ما يثبت غ�شه� ،أو �ضرره.
ويكون الإتالف بعد �صدور قرار به من الهيئة ،وذلك وفقاً للأ�صول الفنية املتعارف عليها ،وتتوىل تنفيذه
جلنة –�أو �أكرث -تك َّون لهذا الغر�ض بقرار من رئي�س املجل�س .ويتحمل املخالف تكاليف عملية الإتالف.
المادة الرابعة والثالثون:
يلتزم كل من يخ�ضع لأحكام النظام باملحافظة على �سرية املعلومات التي قد يح�صل عليها بحكم مهمته.
المادة الخامسة والثالثون:
على املفت�ش �إبراز بطاقته الوظيفية عند ت�أديته لأعمال التفتي�ش وال�ضبط ،وعلى املن�ش�أة متكينه من �أداء
عمله ،وعدم �إعاقته.
المادة السادسة والثالثون:
يجوز-بقرار من الرئي�س– منح مفت�شي الهيئة مكاف�آت مالية نظري ما يقدمونه من �أعمال.
المادة السابعة والثالثون:
يجوز –بقرار من الرئي�س– منح مكاف�أة ت�شجيعية بن�سبة ال تزيد على ( )%25من مقدار الغرامة
امل�ستحقة ،ملن ي�ساعد –من غري مفت�شي الهيئة– يف الك�شف عن خمالفة لأحكام النظام والالئحة.
المادة الثامنة والثالثون:
ت�ضع الهيئة باالتفاق مع وزارة املالية ال�ضوابط املنظمة ملنح املكاف�آت امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة
والثالثني) و(ال�سابعة والثالثني) من النظام.
المادة التاسعة والثالثون:
للهيئة اتخاذ التدابري االحرتازية الالزمة يف حال االعتقاد بوجود �ضرر �أو ادعاء م�ضلل �أو ت�أثري على
�سالمة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وم�أمونيتها وكفايتها ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة األربعون:
ال يجوز تداول الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية �إذا قررت الهيئة �سحبها من ال�سوق �أو حظر تداولها.
المادة الحادية واألربعون:
يعد مخالفاً ألحكام النظام كل مَن:
 -1غ�ش �أو �شرع يف غ�ش �أي جهاز �أو م�ستلزم طبي.
 -2باع� ،أو �صرف� ،أو حاز بق�صد االجتار �أجهزة �أو م�ستلزمات طبية مغ�شو�شة مع علمه بذلك.
� -3أدخل �إىل اململكة جهاز ًا �أو م�ستلزماً طبياً غري م�سجل� ،أو مغ�شو�شاً� ،أو غري حا�صل على �إذن ت�سويق،
�أو حاول �إدخال � ٍٍّأي من ذلك.
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�صنع جهاز ًا �أو م�ستلزماً طبياً باملخالفة لأي حكم من �أحكام النظام والالئحة واللوائح الفنية.
ا�ستعمل للرتويج للأجهزة وامل�ستلزمات الطبية معلومات غري حقيقية� ،سوا ًء عليها� ،أو يف الدعاية لها.
نقل �أو خزن جهاز ًا �أو م�ستلزماً طبياً باملخالفة ل�شروط النقل والتخزين التي حتددها الهيئة.
�أدخل �إىل اململكة عبوات �أو �أغلفة جلهاز �أو م�ستلزم طبي بق�صد الغ�ش� ،أو حاول �إدخال �أي من ذلك.
�صنع �أو طبع �أو حاز �أو باع �أو عر�ض عبوات �أو �أغلفة جلهاز �أو م�ستلزم طبي بق�صد الغ�ش.
ارتكب �أي خمالفة �أخرى لأحكام النظام.

المادة الثانية واألربعون:
-1دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر ،يعاقب كل من يرتكب أي
مخالفة ألحكام النظام أو الالئحة ،بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
�أ -غرامة ال تزيد على (خم�سة ماليني) ريال.
ب� -إغالق املن�ش�أة م�ؤقتاً ملدة ال تتجاوز (مائة وثمانني) يوماً.
ج -تعليق الإذن بالت�سويق للأجهزة وامل�ستلزمات الطبية –حمل املخالفة -ملدة ال تتجاوز عاماً.
د� -إلغاء الإذن بالت�سويق للأجهزة وامل�ستلزمات الطبية حمل املخالفة.
هـ -منع املخالف من ممار�سة �أي ن�شاط يتعلق بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ،وذلك ملدة ال
تتجاوز (مائة وثمانني) يوماً.
و� -إلغاء الرتخي�ص.
وجتوز م�ضاعفة العقوبة املحكوم بها وفقاً للفقرات الفرعية (�أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من هذه الفقرة يف حالة
تكرار ارتكاب املخالفة ،وتعد املخالفة مكررة يف حال ارتكابها خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.
�-2إذا كانت املخالفة تتمثل يف ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرات ( )1و( )2و( )3و()7
و( )8من املادة (احلادية والأربعني) من النظام ،فتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على (ع�شر)
�سنوات� ،أو غرامة ال تزيد على (ع�شرة ماليني) ريال� ،أو بهما معاً .ويجوز –�إ�ضاف ًة �إىل ذلك– �إيقاع
�أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة ( )1من هذه
املادة ،وت�ضاعف العقوبة يف حال العود.
المادة الثالثة واألربعون:
تتوىل الهيئة توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من املادة (الثانية والأربعني) من النظام،
وذلك وفقاً جلدول ي�صدره املجل�س يت�ضمن ت�صنيفاً للمخالفات والعقوبات املحددة لكل منها ،ويراعى
يف ذلك طبيعة الن�شاط واملخالفة املرتكبة وج�سامتها يف كل حالة على حدة والظروف امل�شددة واملخففة
لها .وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه .ويف جميع الأحوال ،يكون للهيئة –عند
ال�ضرورة– اتخاذ ما تراه من تدابري احرتازية.
المادة الرابعة واألربعون:
 -1تك َّون بقرار من املجل�س جلنة (�أو �أكرث) ال يقل عدد �أع�ضائها عن (ثالثة) ،يكون �أحدهم –على الأقل–
م�ست�شار ًا نظامياً؛ للنظر يف التظلمات التي تقدم �إىل الهيئة من قرارات توقيع العقوبات ال�صادرة وفقاً
للفقرة ( )1من املادة (الثانية والأربعني) من النظام.
 -2حتدد قواعد و�إجراءات عمل اللجنة ومكاف�آت �أع�ضائها بقرار من املجل�س.
 -3يجوز االعرتا�ض على قرارات اللجنة �أمام املحكمة الإدارية.
المادة الخامسة واألربعون:
�إذا كانت املخالفة م�شمولة بحكم الفقرة ( )2من املادة (الثانية والأربعني) من النظام ،فتحال �إىل النيابة
العامة؛ للتحقيق فيها ،و�إحالتها �إىل املحكمة املخت�صة وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة السادسة واألربعون:
يجوز ت�ضمني احلكم �أو القرار ال�صادر بالعقوبة –بح�سب الأحوال -الن�ص على ن�شر منطوقه على نفقة
املخالف يف �صحيفة حملية ت�صدر يف مقر �إقامته ،ف�إن مل تكن يف مقره �صحيفة ففي �أقرب منطقة �إليه� ،أو
على ن�شره يف �أي و�سيلة �أخرى منا�سبة ،وذلك بح�سب نوع املخالفة املرتكبة وج�سامتها وت�أثريها؛ على �أن
حت�صن القرار بفوات ميعاد التظلم منه� ،أو �صدور
يكون الن�شر بعد اكت�ساب احلكم ال�صفة القطعية� ،أو ُّ
حكم نهائي برف�ض التظلم منه.
المادة السابعة واألربعون:
للمت�ضرر من �أي خمالفة لأحكام النظام ،احلق يف املطالبة �أمام املحكمة املخت�صة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار
التي ت�سببت فيها تلك املخالفة.
المادة الثامنة واألربعون:
ي�صدر املجل�س الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها
من تاريخ نفاذه.
المادة التاسعة واألربعون:
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار رقم ( )375وتاريخ 1442/07/04هـ

�إلغاءامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ونظامها
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  549وتاريخ 1442/1/4هـ ،امل�شتملة على
خطاب معايل وزير النقل رئي�س اللجنة الإ�شرافية للتخ�صي�ص يف قطاع النقل رقم  1388/01وتاريخ
1441/12/29هـ ،يف �ش�أن �إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية.
وبعد االطالع على الفقرة ( )2من املادة ( )24من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ)13/
وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد االطالع على نظام امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ
1386/1/22هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام التقاعد املدين ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )41/وتاريخ 1393/7/29هـ،
وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام اخلدمة املدنية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )49/وتاريخ 1397/7/10هـ،
وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام الت�أمينات االجتماعية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )33/وتاريخ
1421/9/3هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري ونظام الت�أمينات االجتماعية،
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )53/وتاريخ 1424/7/23هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام العمل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )51/وتاريخ 1426/8/23هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على القواعد والرتتيبات اخلا�صة بكيفية معاملة املوظفني والعمال من العاملني ال�سعوديني
يف القطاعات امل�ستهدفة بالتخ�صي�ص ،عند حتويل هذه القطاعات �إىل القطاع اخلا�ص ،ال�صادر بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )210وتاريخ 1429/7/18هـ ،وتعديالتها.
وبعد االطالع على قواعد عمل اللجان الإ�شرافية للقطاعات امل�ستهدفة بالتخ�صي�ص ومهماتها (املعدلة)،
ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )55وتاريخ 1442/1/20هـ.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )36283وتاريخ 1440/6/30هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )712وتاريخ 1442/5/5هـ ،ورقم ( )1025وتاريخ 1442/6/25هـ،
املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية رقم (26ــ/42/21د) وتاريخ 1442/5/23هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4345وتاريخ 1442/6/28هـ.
يقرر ما يلي:
أوال ً� :إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،ونظام امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1386/1/22هـ ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ 2021/4/1م ،وو�ضع برنامج
�ضمن ميزانية وزارة النقل اعتبار ًا من تاريخ 2021/4/1م ،يعنى بدفع م�ستحقات املوظفني والعمال الذين
مل ينتقلوا �إىل ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) وفقاً للإجراءات الواردة يف هذا القرار ،ودفع
م�ستحقات العقود الر�أ�سمالية احلالية و�أي مدفوعات تتعلق ب�أي دعاوى ق�ضائية قائمة �أو قد تن�ش�أ �ضد �أي
من عقود امل�ؤ�س�سة �أو موظفيها �أو عمالها املنتقلني �إىل ال�شركة وفق �آلية ت�ضعها وزارة املالية بالتن�سيق مع
وزارة النقل وال�شركة.
ثانياً :قيام امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ب�إ�صدار ح�سابها اخلتامي عن العام املايل 2020م ،والربع
(الأول) من العام املايل 2021م ،وفق معايري املحا�سبة املعتمدة يف اململكة ،على �أن يعك�س هذا الإجراء يف
دفاتر ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) اعتبار ًا من تاريخ 2021/4/1م.
ثالثاً :يعامل املوظفون ال�سعوديون يف امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية اخلا�ضعون لنظام اخلدمة
املدنية ونظام التقاعد املدين ،الراغبون يف االنتقال للعمل يف ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار)
واخل�ضوع لنظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية ،وتتوافر فيهم معايري االنتقال التي حددتها اللجنة
الفنية –امل�شكلة بنا ًء على البند (ثانياً) من الأمر ال�سامي رقم ( )36283وتاريخ 1440/6/30هـ-
وفقاً للآتي:
-1من تقل مدة خدماته عن (ع�شرين) �سنة ،تنهى خدماته ،ويتعامل وفق رغبته ب�أحد البديلني
الآتيني:
�أ -ت�صفية حقوقه التقاعدية –بنا ًء على طلبه– وفقاً حلكم الفقرة ( )2من املادة (الثامنة ع�شرة)،
واملادة (الثالثة والع�شرين) ،من نظام التقاعد املدين ،وتربم معه ال�شركة عقد عمل بح�سب نظام
العمل ووفقاً للأجور واملزايا املقرة يف ال�شركة ،ب�شرط �أال يقل ما يح�صل عليه عن �إجمايل ما كان
يتقا�ضاه يف �آخر درجة وظيفية �شغلها.
ب-تربم معه ال�شركة عقد عمل بح�سب نظام العمل ووفقاً للأجور واملزايا املقرة يف ال�شركة ،ب�شرط �أال
يقل ما يح�صل عليه عن �إجمايل ما كان يتقا�ضاه يف �آخر درجة وظيفية �شغلها ،و�ضم مدة خدماته
بنا ًء على طلبه -يف نظام التقاعد املدين �إىل مدة خدماته اجلديدة يف نظام الت�أمينات االجتماعيةوفقاً لأحكام نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري ونظام الت�أمينات االجتماعية.
-2من تبلغ مدة خدماته املحت�سبة للتقاعد (ع�شرين) �سنة ف�أكرث ،تنهى خدماته ،ويتعامل وفق رغبته ب�أحد
البديلني الآتيني:
�أ� -إحالته �إىل التقاعد املبكر –بنا ًء على طلبه– وفقاً حلكم الفقرة ( )1من املادة (الثامنة ع�شرة) من
نظام التقاعد املدين ،وتربم معه ال�شركة عقد عمل بح�سب نظام العمل ووفقاً للأجور واملزايا املقرة
يف ال�شركة ،ب�شرط �أال يقل ما يح�صل عليه عن �إجمايل ما كان يتقا�ضاه يف �آخر درجة وظيفية �شغلها.
ب-تربم معه ال�شركة عقد عمل بح�سب نظام العمل ووفقاً للأجور واملزايا املقرة يف ال�شركة ،ب�شرط �أال
يقل ما يح�صل عليه عن �إجمايل ما كان يتقا�ضاه يف �آخر درجة وظيفية �شغلها ،و�ضم مدة خدماته

بنا ًء على طلبه -يف نظام التقاعد املدين �إىل مدة خدماته اجلديدة يف نظام الت�أمينات االجتماعيةوفقاً لأحكام نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري ونظام الت�أمينات االجتماعية.
رابعاً :يعامل العمال ال�سعوديون يف امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية اخلا�ضعون لنظام العمل ونظام
الت�أمينات االجتماعية ،الراغبون يف االنتقال للعمل يف ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) ،وتتوافر
فيهم معايري االنتقال التي حددتها اللجنة الفنية امل�شار �إليها يف البند (ثالثاً) من هذا القرار ،وفقاً للآتي:
-1تلتزم ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) ب�إبرام عقد عمل مع كل عامل بح�سب نظام العمل
ووفقاً للأجور واملزايا املقرة يف ال�شركة ،ب�شرط �أال يقل ما يح�صل عليه عن �إجمايل ما كان يتقا�ضاه يف �آخر
درجة وظيفية �شغلها.
 -2يعد ا�شرتاكهم يف الت�أمينات االجتماعية م�ستمراً.
-3تعد مدة خدماتهم مت�صلة فيما يتعلق مبكاف�آت نهاية اخلدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكاف�آت
نهاية اخلدمة والتعوي�ض عن الإجازات العادية عن فرتات عملهم ال�سابقة يف امل�ؤ�س�سة حتى تاريخ
انتقالهم �إىل ال�شركة.
خامساً� :إذا مل يرغب املوظف �أو العامل ال�سعودي يف االنتقال �إىل ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية
(�سار) ،بعد التخ�صي�ص� ،أو مل تتوافر فيه معايري االنتقال التي حددتها اللجنة الفنية امل�شار �إليها يف البند
(ثالثاً) من هذا القرار ،فيمكن من نقل خدماته بوظيفته �إىل �أي جهة حكومية �أخرى ،وله التغيب (يوماً)
كام ًال يف الأ�سبوع �أو (ثماين) �ساعات خالل الأ�سبوع للبحث عن جهة �أخرى ،وذلك ملدة �أق�صاها (�سنة) من
تاريخ �إبداء رغبته يف عدم االنتقال �أو �إبالغه بعدم انطباق املعايري عليه .ولوزير النقل متديد املدة امل�شار
�إليها (�ستة) �أ�شهر –وذلك يف �أ�ضيق احلدود– على �أن يحال ملفه بعد ذلك �إىل �إحدى اجلهات احلكومية من
خالل جلنة ت�شكل من وزارتي( :املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،واملالية) تكون مهمتها حتديد اجلهة
احلكومية التي ينقل املوظف �أو العامل بوظيفته �إليها.
سادساً :دون �إخالل بالأحكام النظامية ذات ال�صلة ب�إنهاء عقد العمل ،تلتزم ال�شركة ال�سعودية للخطوط
احلديدية (�سار) بالآتي:
 -1عدم �إنهاء عقود عمل �أي من العاملني –الذين نقلت خدماتهم �إليها بعد التخ�صي�ص -يف العام (الأول) من
تاريخ نقل خدماتهم �إليها.
-2عدم �إنهاء عقود عمل ما يزيد على ( )%15من �إجمايل عدد العاملني -الذين نقلت خدماتهم �إليها بعد
التخ�صي�ص -يف العام (الثاين) من تاريخ نقل خدماتهم �إليها.
-3عدم �إنهاء عقود عمل ما يزيد على ( )%15من �إجمايل عدد العاملني –الذين نقلت خدماتهم �إليها بعد
التخ�صي�ص– يف العام (الثالث) من تاريخ نقل خدماتهم �إليها.
سابعاً :ت�ضع ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) �آلية لإبرام العقود مع املوظفني والعمال
ال�سعوديني فيها ،وفقاً للمعايري التي حددتها اللجنة الفنية امل�شار �إليها يف البند (ثالثاً) من هذا القرار ،ومبا
يتفق مع الإجراءات الواردة فيه.
ثامناً :ت�شكيل جلنة يف امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد من :وزارة املالية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية،
وال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) ،تتوىل �إعداد درا�سة متكاملة لتحديد التكاليف املالية
الإ�ضافية التي قد يتحملها �أي من نظامي التقاعد املدين والت�أمينات االجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات
الواردة يف هذا القرار ،والرفع مبا يتو�صل �إليه �إىل املقام ال�سامي خالل مدة ال تتجاوز (�ستة) �أ�شهر من تاريخ
ت�شكيلها.
تاسعاً :قيام معايل وزير النقل -باالتفاق مع وزارة املالية -باتخاذ ما يلزم لت�سوية ح�سابات العهد
والأمانات واحل�سابات الأخرى للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،و�إلغاء ح�سابات امل�ؤ�س�سة يف البنك
املركزي ال�سعودي والبنوك ،ونقل �أر�صدتها �إىل ح�سابات وزارة املالية.
عاشراً :تتوىل الهيئة العامة للنقل -بعد �إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية -االخت�صا�صات
واملهمات ذات الطابع التنظيمي التي كانت م�سندة �إىل امل�ؤ�س�سة ،وذلك دون �إخالل باملهمات املوكولة �إىل
ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) وفقاً ملا ورد يف هذا القرار ،وتقوم الهيئة مبراجعة ما يرتتب
على الأنظمة والقرارات والأوامر ذات ال�صلة نتيجة �إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،والرفع عما
ي�ستلزم اتخاذ �إجراء يف �ش�أنه.
حادي عشر :تلتزم ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) بتطبيق خطة حت�سني مهارات موظفي
وعمال امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية املنتقلني �إليها املرافقة خلطاب رئي�س اللجنة الفنية رقم
4629ــ 41وتاريخ 1441/11/10هـ ،امل�شار �إليها يف البند (ثالثاً) من هذا القرار.
ثاني عشر :حتل ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) حمل امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية –بعد �إلغائها– يف �أي عقود �أو التزامات تعاقدية� ،أو اتفاقيات� ،أو منظمات� ،أو تراخي�ص� ،أو
ت�صاريح� ،أو قرارات تتعلق بامل�ؤ�س�سة.
ثالث عشر :تكون ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) هي اجلهة املمثلة البديلة عن امل�ؤ�س�سة
العامة للخطوط احلديدية -بعد �إلغائها -يف م�شروع قطار احلرمني ال�سريع.
رابع عشر :تقوم ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) ب�إعداد درا�سة عن الآثار املالية والنظامية
املرتتبة على عملية نقل التزامات عقود امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية بعد �إلغائها� ،إليها ،وفقاً لأحكام
تلك العقود ،والآثار املرتتبة على متثيل ال�شركة بد ًال من امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية يف م�شروع
قطار احلرمني ال�سريع ،و�أي اتفاقيات� ،أو منظمات� ،أو تراخي�ص� ،أو ت�صاريح� ،أو قرارات تتعلق بامل�ؤ�س�سة،
والدعاوى الق�ضائية ذات ال�صلة ،والرفع بذلك �إىل اللجنة الإ�شرافية للتخ�صي�ص يف قطاع النقل لتقرر ما تراه
يف هذا اخل�صو�ص.
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قـرارات وأنظـمــة

قرار وزير المالية رقم ( )2502وتاريخ 1442/07/03هـ

املوافقة على م�شروع قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري
الهيئة العامة للزكاة والدخل

�إن وزير املالية
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له.
وبنا ًء على املر�سوم امللكي رقم (م )40/وتاريخ 1405/7/2هـ ،القا�ضي بجباية الزكاة كاملة من
جميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وغريها ممن يخ�ضعون للزكاة.
وبنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )126وتاريخ 1436/2/30هـ ،القا�ضي يف البند «ثانيا»ً
بتفوي�ض وزير املالية ب�إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ املر�سوم امللكي رقم (م )40/وتاريخ
1405/7/2هـ.
وبنا ًء على املادتني (ال�سابعة) و(العا�شرة) من الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ( )2216وتاريخ 1440/7/7هـ.
وبعد االطالع على كتاب حمافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( )7163وتاريخ 1442/7/3هـ،
املت�ضمن م�شروع قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري.
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري بال�صيغة املرافقة.
ثانيـــاً:حتل هذه القواعد حمل قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم
( )852وتاريخ 1441/2/28هـ ،وت�سري على �إقرارات مكلفي التقديري التي تقدرها الهيئة

بعد 2021/2/28م.
ثالثــاً :تفوي�ض حمافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ الالزم ملعاجلة ما ي�ستدعي من حاالت
املكلفني اخلا�ضعني لهذه القواعد ،وله يف �سبيل ذلك اال�ستثناء من �أحكام الالئحة التنفيذية
جلباية الزكاة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )2216وتاريخ 1440/7/7هـ ،و قواعد
ح�ساب زكاة مكلفي التقديري املرافقة لهذا القرار ،على �أن ُيرفع تقرير بتلك احلاالت لوزير
املالية ب�شكل �سنوي.
ً
رابعاً:ترفع الهيئة لوزير املالية يف نهاية عام 2021م ،تقريرا يت�ضمن مرئياتها وتو�صياتها حيال
نتائج تطبيق قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري املرافقة لهذا القرار على املكلفني مع
مقارنتها بال�سنتني ال�سابقتني.
خام�ساً :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه.
واهلل املوفق.

حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
اإلصدار رقم ()2.0
أو ً
ال:
يُقصد باأللفاظ واملصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد -املعاني املبينة أمام كل
منها ،ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد :قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري.
الالئحة :الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة ال�صادرة بقرار وزير املالية رقم ( )2216وتاريخ
1440/7/7هـ.
مكلفو التقديري� :أي مكلف زكوي لي�س لديه قوائم مالية تعك�س حقيقة ن�شاطه ،وغري ملزم ب�إ�صدار
قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد ال�سارية ذات ال�صلة.
التأمينات :امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
اجلمارك :الهيئة العامة للجمارك.
بيانات نقاط البيع :بيانات طرفيات نقاط البيع املنفذة عرب �شبكة املدفوعات ال�سعودية واملقدمة من
البنك املركزي ال�سعودي.
منصة اعتماد :املن�صة الإلكرتونية للخدمات املالية احلكومية التابعة لوزارة املالية.
األلفاظ واملصطلحات األخرى :يق�صد بها املعاين املبينة يف املادة الأوىل من الالئحة.
ثاني ًا:
�أ) يخ�ضع مكلفو التقديري لهذه القواعد ولأحكام الالئحة؛ وي�ستثنى من الالئحة املواد الآتية:
 -1املادة (الرابعة) املتعلقة بالأموال اخلا�ضعة جلباية الزكاة.
 -2املادة (اخلام�سة) املتعلقة مبا يح�سم من وعاء الزكاة.
 -3املادة (ال�ساد�سة) املتعلقة بطريقة ح�ساب وعاء الزكاة و�ضوابطه ،عدا ما ورد يف الفقرتني
( )2و ( )3منها.
 -4الف�صل الثالث املتعلق بتعديل نتيجة الن�شاط.
 -5املادة (الثانية ع�شرة) املتعلقة باملعاجلة املحا�سبية املعتمدة.
 -6املادة (الرابعة ع�شرة) املتعلقة بطريقة ح�ساب ن�سبة الزكاة.
 -7املادة (اخلام�سة ع�شرة) املتعلقة مبعاجلة ال�شركات القاب�ضة وال�شركات التابعة لها.
 -8املادة (ال�سابعة ع�شرة) واملادة (الثامنة ع�شرة) املتعلقة بتقدمي الإقرار واالحتفاظ بالدفاتر
التجارية.
ب) ال يخ�ضع لهذه القواعد املكلف الذي حتا�سبه الهيئة بالأ�سلوب التقديري املن�صو�ص عليه يف املادة
احلادية ع�شرة من الالئحة.
ثالث ًا:
يُقدر وعاء الزكاة للمكلف اخلاضع لهذه القواعد بتحديد رأس مال يتناسب مع
حجم نشاط املكلف وفقاً للمعادلة اآلتية:

(

املبيعات
8

)

[ +املبيعات * ]٪15

ومب��ا ال يق��ل عن ر�أ�س املال الوارد يف ال�سج�لات التجارية �أو الرتاخي�ص ال�صادرة للن�ش��اط �أو �أي م�ستندات
�أخرى ميكن للهيئة عن طريقها حتديد ر�أ�س املال.
رابع ًا:
ال تق��ل املبيع��ات الواردة يف (ثالث��اً) عن املبيعات املف�صح عنها يف �إقرار �ضريب��ة القيمة امل�ضافة -مبا يف ذلك
املبيع��ات اخلا�ضع��ة لن�سبة ال�صف��ر واملعفاة -بالإ�ضاف��ة �إىل البيان��ات املف�صح عنها يف �ضريب��ة الت�صرفات
العقاري��ة للأن�شط��ة االقت�صادي��ة ،وذل��ك عن �أقرب ف�ترة �أو �سنة �ضريبي��ة مف�صح عنها للع��ام الزكوي حمل
اال�ستحق��اق ،وتعت�بر املبيعات املف�ص��ح عنها يف �إقرار �ضريب��ة القيمة امل�ضافة وبيان��ات �ضريبة الت�صرفات
العقاري��ة مبجموعها مبيعات للمكلف يحا�سب عنها زكوياً للعام الزكوي ،ف�إن مل يكن للمكلف مبيعات م�سجلة
يف �ضريبة القيمة امل�ضافة ف ُتقدر مبيعاته باملعايري الآتية� ،أيها �أكرب:
 -1املتو�س��ط ال�سنوي لع��دد املوظفني العاملني وفق بيانات الت�أمين��ات م�ضروباً يف �ستة �آالف ()6000
ريال �سعودي.
 -2قيمة اال�ستريادات وفق بيانات اجلمارك م�ضروباً يف مئة وخم�سة ع�شر باملئة (.)%115
 -3قيمة امل�شرتيات وفق بيانات �ضريبة القيمة امل�ضافة م�ضروباً يف مئة وخم�سة ع�شر باملئة (.)%115
� -4إجم��ايل املبيع��ات وفق بيان��ات نقاط البيع وبيان��ات من�صة اعتم��اد وبيانات الت�صدي��ر وبيانات
العقود الأهلية.
خامس ًا:
ً
للهيئة لغرض تقدير مبيعات املكلف وفقا لهذه القواعد:
 -1اعتماد املعايري التي تراها تعك�س حقيقة مبيعات املكلف.
� -2إعادة ح�ساب مبيعات املكلف �إذا تبني لها وجود مبيعات �أعلى مما حو�سب عليه.
 -3عدم �إخ�ضاع املكلف لهذه القواعد �إذا تبني لها �أن املكلف لديه قوائم مالية.
سادس ًا:
 -1تكون الزكاة بن�سبة اثنني ون�صف يف املئة ( )%2.5من الوعاء الزكوي.
 -2ال تخ�ض��ع للزكاة الف�ترة املالية الق�صرية –�أول الن�شاط �أو �آخره -م��ا مل تكن �أكرث من ثالثمئة و�أربعة
وخم�سني ( )354يوماً.
 -3يجب �أال تقل الزكاة للمكلف اخلا�ضع لهذه القواعد عن خم�سمئة ( )500ريال.
 -4يعد التقدير مبوجب هذه القواعد ربطاً ،وجتري عليه �أحكام الربط الواردة يف الالئحة.
 -5عن��د التعديل ب�ش��كل نهائي على بيانات مبيع��ات املكلف لأغرا�ض �ضريبة القيم��ة امل�ضافة �أو �ضريبة
الت�صرف��ات العقارية ،فتعدل زكاته املبنية على هذه القواعد بن��ا ًء على ذلك �سوا ًء �أكان ذلك بالزيادة
�أم بالنق�ص.
 -6يخ�ضع لهذه القواعد املكلف بناء على الرقم املميز ب�صرف النظر عن عدد ال�سجالت �أو الرخ�ص املندرجة
حتت ذلك الرقم.
سابع ًا:
للمكل��ف احل��ق يف التحول -قبل انتهاء العام الزكوي -من ح�ساب الزكاة وفقاً لهذه القواعد �إىل احل�ساب على
�أ�سا���س قوائم��ه املالية ،ومعاملته طبقاً ملا جاء يف الف�صل الثاين والثالث من الالئحة ،وال ي�سمح للمكلف بعدها
باالنتقال �إىل احل�ساب مبقت�ضى هذه القواعد �إال مبوافقة املحافظ.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك في�صل الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري موقع كويف ن�سائي بنادي ال�سيدات

�أ41/4/

 200ريال

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

2

ت�أجري مكائن خدمات ذاتية للم�شروبات ال�ساخنة

�أ41/5/

 200ريال

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

3

ت�أجري مواقع �صرافات �آلية ()ATM

�أ41/6/

 200ريال

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

4

ت�أجري مواقع �شا�شات دعائية و�إعالنية

�أ41/8/

 200ريال

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

الإثنني
1442/8/16هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

5

ت�أجري �أر�ض لإن�شاء وا�ستثمار حمطة حمروقات ومغ�سلة �سيارات وغيار زيت
وملحقاتها

�أ41/9/

 500ريال

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

6

ت�أجري بوفية بنادي اخليل مبدينة امللك في�صل الع�سكرية

�أ41/10/

 200ريال

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

7

ت�أجري حمل �صالون وم�شغل ن�سائي

�أ41/13/

 200ريال

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

8

ت�أجري قاعات تدريبية (حا�سب �آيل  -لغة �إجنليزية)

�أ41/15/

 200ريال

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

الثالثاء
1442/8/17هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

9

ت�أجري وا�ستثمار �أر�ض لإن�شاء وت�شغيل �شاليهات

�أ41/16/

 500ريال

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

10

ت�أجري بوفية تقدمي الوجبات ال�سريعة مبركز التدريب التكتيكي بتثليث

�أ42/3/

 200ريال

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

11

ت�أجري موقع �صالون حالقة مبركز التدريب التكتيكي بتثليث

�أ42/4/

 200ريال

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

12

ت�أجري موقع مغ�سلة مالب�س مبركز التدريب التكتيكي بتثليث

�أ42/5/

 200ريال

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

الأربعاء
1442/8/18هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

فعلى مــن يـرغب الـدخـول يف املزايدات �أعـاله مـراجعـة �إدارة الـمدينـة الع�سكـريـة /ق�سـم امل�شتـريـات م�صحـوبـاً بـالأوراق النظـاميـة �سارية املفعول.

تعلن بلدية حمافظة وادي الفرع عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية يف مناف�سة عامة بالظرف املختوم ح�سب اجلدول التايل:
الفرصة االستثمارية

البلدية

رقم الفرصة

ت�شغيل و�صيانة جممع جتاري -
الأن�شطة التجارية  -حمالت جتارية
 -جممع جتاري

بلدية حمافظة وادي
الفرع

21-02-013701

قيمة الكراسة

2000ريال

مساحة الموقع

2400م2

تاريخ الطرح

2021/2/21م

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

2021/3/23م
�08:45:00ص

2021/3/24م
�11:15:00ص

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املواقع الإلكرتوين (.)https://Furas.momra.gov.sa
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن جامعة حائل عن طرح املناف�سات التالية:
م

رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة

يقدم ضمان بنكي مع العرض

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

�ص.ط21/01

ت�أجري حمالت جتارية داخل �سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س باملدينة
اجلامعية ل�صالح �صندوق الطالب

 1000ريال

()%15
من قيمة الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول
ملدة ( )90يوماً من فتح املظاريف

1442/8/11هـ
2021/3/24م

1442/8/12هـ
2021/3/25م

2

�ص.ط 21/02

�إن�شاء وجتهيز مواقع قرطا�سية وخدمات طالبية لال�ستثمار ل�صالح
�صندوق الطالب

 1000ريال

()%5
من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية
للم�شروع

1442/8/11هـ
2021/3/24م

1442/8/12هـ
2021/3/25م

ال�شروط:
ً
 تقدمي خطاب طلب الدخول يف املناف�سة موجها للمدير التنفيذي ل�صندوق الطالب بجامعة حائل مع �إرفاق �صور امل�ستندات الر�سمية �سارية املفعول. �أن يكون م�ستوفياً لل�شروط النظامية الواردة يف م�ستندات املناف�سات. يتم �شراء الكرا�سات عن طريق عمادة �ش�ؤون الطالب � -إدارة �صندوق الطالب. يتم ت�سليم العطاءات لإدارة �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب باملدينة اجلامعية ،بظرف مغلق وخمتوم. -قيمة كرا�سة ال�شروط لكل مناف�سة مببلغ وقدره ( )1000ريال تكون ب�شيك م�صدق با�سم جامعة حائل � -إدارة �صندوق الطالب.

تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ق�صر �أفراح بقرية عقلة بن داين

21-02-013801

 300ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل مبحافظة �سمرياء

21-02-013803

 300ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ق�صر �أفراح مبحافظة �سمرياء

21-02-013800

 300ريال

�آخر موعد للتقدمي1442/9/9 :هـ ،العا�شرة �صباحاً ,وموعد فتح املظاريف1442/9/10 :هـ ،ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
فعلى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذا التقدمي على املوقع (بلدي)� )www.balady.gov.sa( ,أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار) .لال�ستف�سار هاتف ( )0165210076حتويلة (.)159

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلبيل عن طرح املزايدتني التاليتني:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

1

ت�أجري عدد موقعني �صراف �آيل ملدة ثالث �سنوات بامل�ست�شفى

1442/3/33

جماناً

2

ت�أجري حمل ال�سوبر ماركت بال�سكن الداخلي للم�ست�شفى ملدة ثالث �سنوات

1442/4/33

جماناً

وعلى من يرغب الدخول يف املزايدة مراجعة �إدارة العقود وامل�شرتيات بامل�ست�شفى م�صطحباً معه الأوراق الثبوتية �سارية املفعول:
 -1ال�سجل التجاري� -2 .شهادة االنت�ساب� -3 .شهادة الزكاة والدخل� -4 .شهادة من مكتب العمل (ال�سعودة).
� -5شهادة الت�أمينات االجتماعية.
علماً ب�أن مكان فتح املظاريف بغرفة االجتماعات مببنى الإدارة بامل�ست�شفى.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الثالثاء 1442/8/10هـ ,املوافق 2021/3/23م ,وموعد فتح املظاريف :الأربعاء 1442/8/11هـ ،املوافق 2021/3/24م ،ال�ساعة (� )10:00صباحاً.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية ال�شواق عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

الموقع االستثماري

المساحة

مدة العقد

قيمة الكراسة

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل بال�شاقة
ال�شمالية

مركز ال�شواق خمطط معتمد رقم (�ش)37/1/
�شرق الطريق الدويل جدة/جازان

18م2

� 10سنوات

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مقهى
(ديوانية) بال�شاقة ال�شمالية

مركز ال�شواق خمطط معتمد رقم (�ش)37/1/
�شرق الطريق الدويل جدة/جازان

4305.72م2

� 15سنة

 500ريال

3

حمطة وقود بالو�سقة فئة (ج)

خمطط الو�سقة املعتمد رقم (�ش)35/2/

10619م2

� 25سنة

 500ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مركز جتاري
(مول) بال�شاقة ال�شمالية

مركز ال�شواق خمطط معتمد رقم (�ش)37/1/
�شرق الطريق الدويل جدة/جازان

12912.91م2

� 25سنة

 500ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل بال�شاقة
اجلنوبية

مركز ال�شواق خمطط اخلدمات املركزية رقم
(�ش )36/1/غرب الطريق الدويل جدة/جازان

18م2

� 10سنوات

 500ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل بال�شاقة
اجلنوبية

خمطط ال�شواق املعتمد رقم (�ش)34/1/

18م2

� 10سنوات

 500ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك بالو�سقة

كورني�ش الو�سقة

16م2

� 10سنوات

 500ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك بحفار

كورني�ش حفار

16م2

� 10سنوات

 500ريال

9

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك بالو�سقة

كورني�ش الو�سقة

16م2

� 10سنوات

 500ريال

10

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري رقم ()1
بالو�سقة

املخطط اال�ستثماري بالو�سقة

1866م2

� 10سنوات

 500ريال

11

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري رقم ()2
بالو�سقة

املخطط اال�ستثماري بالو�سقة

1866م2

� 10سنوات

 500ريال

12

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل بحفار

مركز حفار �شرق الطريق الدويل جدة/جازان

18م2

� 10سنوات

 500ريال

13

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مطبخ ومطعم
بال�شاقة اجلنوبية

خمطط ال�شواق املعتمد رقم (�ش)34/1/

2518م2

� 25سنة

 500ريال

14

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وحدات �سكنية
بال�شاقة اجلنوبية

خمطط ال�شواق املعتمد رقم (�ش)34/1/

2500م2

� 25سنة

 500ريال

15

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستو�صف �أهلي
بال�شاقة ال�شمالية

مركز ال�شواق خمطط معتمد رقم (�ش)37/1/
�شرق الطريق الدويل جدة/جازان

 3745.46م2

� 25سنة

 500ريال

16

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك بحفار

مركز حفار �شرق الطريق الدويل جدة/جيزان

16م2

� 10سنوات

 500ريال

17

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك بال�شاقة
اجلنوبية

مركز ال�شواق خمطط اخلدمات املركزية رقم
(�ش ) 36/1/غرب الطريق الدويل جدة/جازان

16م2

� 10سنوات

 500ريال

18

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك بال�شاقة
ال�شمالية

مركز ال�شواق خمطط معتمد رقم (�ش)37/1/
�شرق الطريق الدويل جدة/جازان

16م2

� 10سنوات

 500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات

الأحد
1442/8/22هـ
ح�سب تقومي �أم القرى
ال�ساعة الثانية ظهر ًا
(االت�صاالت الإدارية) مبقر البلدية

موعد فتح المظاريف

الإثنني
1442/8/23هـ
ح�سب تقومي �أم القرى
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
(�صالة االجتماعات) مبقر البلدية

يقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم من قبل امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املزايدة م�صحوباً بالأتي:
� -1أ�صل العطاء مع كتابة قيمة العطاء رقماً وكتابة مع �إرفاق كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وجدول الكميات خمتومة.
 -2تقدمي �صورمن الأوراق الثبوتية التالية وتكون �سارية املفعول (ال�سجل التجاري -ت�سديد الزكاة والدخل -اال�شرتاك بالغرفة التجارية -امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية -و�شهادة ال�سعودة).
� -3إرفاق �ضمان بنكي بقيمة ال تقل عن ( )%25من �إجمايل قيمة العطاء ال�سنوي  ،موجه با�سم بلدية ال�شواق ح�سب النظام �ساري املفعول ملدة التقل عن (� )6أ�شهر من تاريخ فتح املظاريف وال يقبل نقد ًا �أو �شيك �أو ناق�صاً.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة احلجرة عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ا�ستثماري جتاري رقم ()1
( خمطط �أنوار )

21-02-132953

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

2

ا�ستثماري جتاري رقم ()2
( خمطط �أنوار )

21-02-132999

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

3

ا�ستثماري جتاري رقم ()3
( خمطط �أنوار )

21-02-133005

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

4

ا�ستثماري جتاري رقم ()4
( خمطط �أنوار )

21-02-133011

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

5

ا�ستثماري جتاري رقم ()5
( خمطط �أنوار )

21-02-133014

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

6

مركز جتاري

21-02-133018

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

7

جتاري �سكني ()1

21-02-133054

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

8

جتاري �سكني ()2

21-02-133064

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

9

جتاري �سكني ()3

21-02-133066

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

10

جتاري �سكني ()4

21-02-133068

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

11

جتاري �سكني ()5

21-02-133072

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

12

جتاري �سكني ()6

21-02-133078

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

13

جتاري �سكني ()7

21-02-133081

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

14

ك�شك املم�شى

21-02-133086

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

15

ك�شك

21-02-133095

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

16

�صراف �آيل – الطريق العام �أ�ضم مكة

21-02-133100

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

17

�صراف �آيل – الطريق العام احلجرة �أ�ضم

21-02-133108

 200ريال

الأحد
1442/8/1هـ

الإثنني
1442/8/2هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين بلدي (� )www.balady.gov.saأو من خالل حتميل بوابة اال�ستثمار البلدي (فر�ص) ال�شروط الرئي�سية اخلا�صة:
� -1سجل جتاري �ساري املفعول بنف�س الن�شاط� -2 .ضمان بنكي بقيمة ( )%25من الأجرة ال�سنوية� -3 .أي �شروط �أخرى �ضمن الكرا�سات اخلا�صة باملزايدات.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة �أ�ضم عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:
م

المزايدة

موقع المزايدة

قيمة الكراسة

المساحة

مدة العقد

1

ا�ستكمال �إن�شاء وترميم و�إدارة
حمطة وقود فئة ( ج )

خمطط الر�صيفة اجلائزة ب�أ�ضم

 500ريال

7040م2

� 25سنة

2

ت�شغيل و�صيانة مرمى النفايات

حليه ب�أ�ضم

 500ريال

2799.77م2

� 5سنوات

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطة
وقود فئة ( ج )

مثلث �سوق العني ب�أ�ضم

 500ريال

5424.00م2

� 25سنة

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمالت
جتارية

مثلث �سوق العني ب�أ�ضم

 200ريال

2695م2

� 25سنة

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مطاعم
وكافترييات

مثلث �سوق العني ب�أ�ضم

 200ريال

3445م2

� 25سنة

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطة
وقود فئة ( �أ )

مثلث ك�ساب ب�أ�ضم

 500ريال

10894.26م2

� 25سنة

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمالت
جتارية

مثلث ك�ساب ب�أ�ضم

 200ريال

8438.05م2

� 25سنة

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أك�شاك

موقع بجوار �صراف �آيل اجلائزة
ب�أ�ضم

 200ريال

257م2

� 5سنوات

9

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمالت
جتارية

خمطط الر�صيفة  -اجلائزة ب�أ�ضم

 200ريال

3147.70م2

� 25سنة

10

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف
�آيل �ساري

مركز ربوع العني

 200ريال

107م2

� 10سنوات

خمطط الدومة

 500ريال

4115.02م2

� 25سنة

� 11إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سكن عمال

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم الأحد
1442/9/13هـ
2021/4/25م
( )2:00ظهر ًا

تاريخ فتح المظاريف

مكان فتح المظاريف

يوم الإثنني
1442/9/14هـ
2021/4/26م
(� )10:00صباحاً

�صالة االجتماعات
بلدية �أ�ضم

يقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املناف�سة م�صحوباً بالآتي:
 -1يحتوي املظروف على �أ�صل العطاء مع كتابة قيمة الإيجار ال�سنوي رقماً وكتابة مع �إرفاق كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات خمتومة من امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة.
� -2صورة من ال�سجل التجاري و�شهادة ت�سديد الزكاة والدخل و�شهادة اال�شرتاك بالغرفة التجارية و�شهادة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية و�شهادة ال�سعودة للم�ؤ�س�سة �سارية املفعول.
� -3إرفاق �ضمان بنكي با�سم بلدية �أ�ضم ح�سب النظام ال�ساري املفعول وال تقل مدته عن ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف وال يقبل نقد ًا �أو �شيكاً �أو ناق�صاً.
 -4رخ�صة اال�ستثمار �إذا كان املتناف�س مرخ�صاً وفق نظام اال�ستثمار الأجنبي.
 -5يتم ت�سليم املظاريف لدى االت�صاالت الإدارية مببنى البلدية و�آخر موعد لتقدمي العطاء يوم الأحد 1442/9/13هـ املوافق 2021/4/25م ال�ساعة ( )2:00ظهر ًا.
 -6ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات بتحميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية او الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)Furas.momra.gov.sa
علماً �أن منوذج العطاء الذي يقدم يف املزايدة رقم  7/6مرفق بالكرا�سة ولن يقبل �أي طلب بدونه.

تعلن بلدية حمافظة ريا�ض اخلرباء عن طرح املزايدات للمواقع اال�ستثمارية التالية:
م

المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

�أر�ض ف�ضاء لإقامة حمطة حمروقات على طريق امللك في�صل

1000ريـال

1442/8/17هـ

1442/8/18هـ

2

هدم مباين واال�ستفادة من خملفاتها

1000ريـال

1442/8/17هـ

1442/8/18هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (بلدي) �أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزه الذكية (فر�ص).
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن املديرية العامة حلر�س احلدود عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مكان استالم كراسة الشروط والمواصفات

1

ت�شغيل بوفية معهد حر�س احلدود بالريا�ض

6م16/442/

100ريال

الأحد
1442/8/22هـ

الإثنني
1442/8/23هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات والعقود

2

ت�شغيل بوفية املديرية العامة حلر�س
احلدود

7م16/442/

 100ريال

الأحد
1442/8/22هـ

الإثنني
1442/8/23هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات والعقود

3

ت�شغيل بوفية �أكادميية جدة للعلوم
والدرا�سات الأمنية البحرية

8م16/442/

 100ريال

الأحد
1442/8/22هـ

الإثنني
1442/8/23هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات والعقود

4

ت�شغيل بوفية مركز تدريب حر�س احلدود
مبنطقة ع�سري

9م16/442/

 100ريال

الأحد
1442/8/22هـ

الإثنني
1442/8/23هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات والعقود

5

ت�شغيل بوفية مركز تدريب حر�س احلدود
مبنطقة احلدود ال�شمالية

10م16/442/

 100ريال

الأحد
1442/8/22هـ

الإثنني
1442/8/23هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات والعقود

6

بيع الزيوت امل�ستهلكة

11م16/442/

 100ريال

الأحد
1442/8/22هـ

الإثنني
1442/8/23هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات والعقود

يعلن م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون عن طرح املناف�سة التالية:
رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

2021/03/3

ت�أجري مكائن البيع الذاتي

 200ريال

1442/8/15هـ

1442/8/16هـ

تدفع قيمة املناف�سة بوا�سطة �شيك م�صدق لأمر م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون .ميكن احل�صول على ال�شروط واملوا�صفات من �إدارة �صندوق الإرادات املالية الذاتيه ( املبنى الغربي ) بامل�ست�شفى .موعد فتح املظاريف ال�ساعة العا�شرة
�صباحاً.

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري وت�شغيل حمل بيع الوجبات اخلفيفة والقهوة

42/88

 1000ريال

الأحد
1442/8/15هـ
2021/3/28م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

الإثنني
1442/8/16هـ
2021/3/29م
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري مواقع لرتكيب مكائن البيع الذاتي

42/91

 1000ريال

الأحد
1442/8/15هـ
2021/3/28م
ال�ساعة الثانية بعد ظهراً

الإثنني
1442/8/16هـ
2021/3/29م
ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن طرح وت�أجيل وتعديل طرح مناف�سة عامة لعام 1442هـ وذلك على النحو التايل:
م

المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

تاريخ فتح المظاريف المالية السابق

آخر موعد لتقديم العطاءات

تاريخ فتح المظاريف المالية

1

ت�أجري قطعة �أر�ض مب�ساحة (138823.64م )2لإقامة مواقع
تخزين وبيع ال�شعري ببلدية اجلنوب
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 2000ريال

الثالثاء
1442/7/18هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

اخلمي�س
1442/7/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/7/20هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

2

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك مب�ساحة (16م)2
وت�شغيل و�صيانة دورات مياه بحديقة بوابة جدة بطريق مكة
ال�سريع

� 5سنوات

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

3

ت�أجري مبنى جتاري رقم ( )11مب�ساحة (369.46م )2على
الواجهة البحرية بالكورني�ش ال�شمايل بحي ال�شاطئ ببلدية جدة
اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

 500ريال

 2000ريال

م

المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

أخر موعد لتقديم العطاءات

تاريخ فتح المظاريف المالية

1

ت�أجري موقعني مب�ساحة 200م 2لت�أجري الدراجات الهوائية على طريق الكورني�ش بحي ال�شاطئ
باملرحلة الرابعة واخلام�سة بالكورني�ش ال�شمايل

� 3سنوات

 2000ريال

الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة  12:00م�سا ًء

تعلن بلدية حمافظة ينبع عن الطرح اال�ستثماري الأول 2021م وفق اجلدول التايل:
المزايدة

مدة العقد

المساحة المخصصة للنشاط

قيمة الكراسة

ت�شغيل و�صيانة �صاالت عر�ض وحمالت جتارية ومرافق

� 10سنوات

 38197.20م2

10.000ريال

آخر موعد لقبول العطاءات

الأربعاء
1442/8/18هـ
ال�ساعة 10

موعد فتح المظاريف

الأربعاء
1442/8/18هـ
ال�ساعة 11

ال�شروط الرئي�سية اخلا�صة:
•�سجل جتاري بنف�س الن�شاط.
•خربة �سابقة يف نف�س الن�شاط.
•�ضمان بنكي بقيمة ال تقل عن ( )%25من قيمة العطاء ال�سنوي و�ساري ملدة ال تقل عن ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
مالحظة:
ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملو�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (بلدي) بوابة الفر�ص اال�ستثمارية ( )Furas.momra.gov.sa
�أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

تعلن جامعة امللك خالد – عمادة �ش�ؤون الطالب – �إدارة �صندوق الطالب عن رغبتها يف طرح املناف�سة املو�ضحة بياناتها �أدناه للعام املايل 2021م وفقاً للبيانات التالية:
اسم الصنف /والمواصفات الفنية

قيمتها

توريد وتركيب خزائن ( لوكرات ) من ال�صاج املجلفن امل�سحوب
على البارد �سمك ( ) 0.8ملم مع الدهان دهان �أيبوك�سي
�إلكرتو�ستاتيك عايل اجلودة ح�سب اللون املطلوب على �أن يكون
مقا�س الوحدة ( � ) 195* 50* 55سم مق�سمة �إىل ثالثة �أرفف
منف�صلة بالكامل ارتفاع الرف الواحد � 60سم لكل رف �ضلفة
منف�صلة مزودة بكالون ومكان لو�ضع اال�سم والعمل ي�شمل كافة
الإك�س�سوارات اخلا�صة للرتكيب على �أن يقوم املفاول بتقدمي
عينات لالعتماد قبل البدء بالتوريد وعمل كل مايلزم ح�سب
املوا�صفات الفنية و�أ�صول ال�صناعة وتعليمات جهات الإ�شراف

2000ريال

بداية تقديم العروض

تبد�أ من 1442/7/10هـ
ملدة  15يوماً

موعد فتح العروض

1442/7/25هـ

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد م�شروع
�إدارة وت�شغيل وت�سويق مركز تدريب الأمن وال�سالمة والإطفاء
باجلبيل.
موعد تقدمي العرو�ض:
يوم الإثنني – ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
 24رجب 1442هـ ،املوافق  8مار�س 2021م.
موعد فتح املظاريف:
يوم الإثنني – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 24رجب 1442هـ ،املوافق  8مار�س 2021م.
موقع تقدمي العرو�ض:
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة–الريا�ض-طريق الأمري
حممد بن عبدالعزيز–املركز الرئي�سي–�إدارة امل�شرتيات
لال�ستف�سارات والتوا�صل وا�ستالم الكرا�سات:
الإدارة العامة للإمداد:

(Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.
.)gov.sa

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد م�شروع
ا�ستثمار ال�شريط التجاري لأر�ض اخلرب.
موعد تقدمي العرو�ض:
يوم اخلمي�س – ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
� 19شعبان 1442هـ ،املوافق � 1إبريل 2021م.
موعد فتح املظاريف:
يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
� 19شعبان 1442هـ ،املوافق � 1إبريل 2021م.
موقع تقدمي العرو�ض:
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة–الريا�ض-طريق الأمري
حممد بن عبدالعزيز–املركز الرئي�سي–�إدارة امل�شرتيات
لال�ستف�سارات والتوا�صل وا�ستالم الكرا�سات:
الإدارة العامة للإمداد:

(Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.
.)gov.sa
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن وزارة احلر�س الوطني الريا�ض � -إدارة املناق�صات والعقود  -عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

موعد معاينة الموقع

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري وت�شغيل ن�شاط حمل احلالقة مبدار�س احلر�س الوطني الع�سكرية
بخ�شم العان مبدينة الريا�ض

/1ت �س1442/هـ

 500ريال

من ال�ساعة (�10صباحاً وحتى
ال�ساعة 12م�ساءً) ليومي
الإثنني والثالثاء
(2و1442/8/ 3هـ)

الإثنني
1442/8/9هـ
ال�ساعة الثانية ع�شر م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

2

ت�أجري وت�شغيل ن�شاط حمل مغ�سلة مالب�س مبدار�س احلر�س الوطني
الع�سكرية بخ�شم العان مبدينة الريا�ض

/2ت �س1442/هـ

 500ريال

من ال�ساعة (�10صباحاً وحتى
ال�ساعة 12م�ساءً) ليومي
الإثنني والثالثاء
(2و1442/8/ 3هـ)

الإثنني
1442/8/9هـ
ال�ساعة الثانية ع�شر م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

3

ت�أجري وا�ستثمار موقع كافترييا داخل كلية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقيادة
والأركان بخ�شم العان مبدينة الريا�ض

/3ت �س1442/هـ

 500ريال

من ال�ساعة (�10صباحاً وحتى
ال�ساعة 12م�ساءً) ليومي
الأربعاء واخلمي�س
(4و1442/8/ 5هـ)

الإثنني
1442/8/9هـ
ال�ساعة الثانية ع�شر م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

4

ت�أجري وت�شغيل مطبخ و�صاالت الطعام بقاعدة طريان احلر�س الوطني
بديراب مبدينة الريا�ض

/4ت �س1442/هـ

 500ريال

من ال�ساعة (�10صباحاً وحتى
ال�ساعة 12م�ساءً) ليومي
الأربعاء واخلمي�س
(4و1442/8/ 5هـ)

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة الثانية ع�شر م�سا ًء

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

5

ت�أجري وت�شغيل �صاالت الطعام بال�ش�ؤون الريا�ضية بخ�شم العان مبدينة
الريا�ض

/5ت �س1442/هـ

 500ريال

من ال�ساعة (�10صباحاً وحتى
ال�ساعة 12م�ساءً) ليومي
الأربعاء واخلمي�س
(4و1442/8/ 5هـ)

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة الثانية ع�شر م�سا ًء

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

لطلب �شراء الكرا�سة يلزم التقدم بخطاب موجه ملدير عام �إدارة املناق�صات والعقود يذكر فيه ا�سم ورقم املزايدة � +شيك م�صدق با�سم وزارة احلر�س الوطني � +صورة من ال�سجل التجاري .
 مكان بيع الن�سخ وتقدمي العرو�ض:وزارة احلر�س الوطني بالريا�ض – الدور الأر�ضي – �إدارة املناق�صات والعقود  -مكتب رقم (�153س).
 -لال�ستف�سار االت�صال بالأ�ستاذ  /حممد عبداهلل العامر على الرقم الداخلي  - 4912222( :حتويلة � )23272 -أو على اجلوال رقم  )0535336698( :جميع التواريخ �أعاله وفق تقومي �أم القرى.

مبـان
استئجار
ٍ
يعلن جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا ل�سكن التمري�ض مبجمع
امللك عبداهلل الطبي بجدة ,وذلك ح�سب املوا�صفات التالية:
� -1أن تتوفر باملبنى ا�شرتاطات ال�سالمة ومتطلبات الدفاع املدين.
� -2أن التقل عدد الغرف عن ( )200مائتني غرفة مبنافعها.
� -3أن تتوفر م�ساحات خ�ضراء وو�سائل ترفيهية باملبنى.
� -4أن يكون قريباً من املجمع الطبي (�شمال جدة) واخلدمات العامة.
تر�سل العرو�ض با�سم(:جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة) �إدارة العقود وامل�شرتيات/ق�سم العقود ,على �أن
يتم الن�شر يف عددين متتالني ويو�ضح بالإعالن اجلهة املعلنة.

بيع رجيع
تعلن بلدية حمافظة البدع عن ت�أجيل بيع �سيارات تالفة باملزاد العلني ومعدات و�آليات زراعية و�أعمدة
�إنارة وفواني�س كهربائية وقطع من كيابل كهربائية �إىل وقت �آخر يتم حتديده يف حينه.
لال�ستف�سار هاتف رقم� )0144341608( :أثناء الدوام الر�سمي.
تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن رغبتها يف بيع �سيارات وجمموعة �أثاث باملزاد العلني.
مكان بيع املزاد :فرع الإدارة العامة للمجاهدين مبنطقة جنران (مقر قيادة القطاع الأو�سط  -الغويال).
موعد بيع املزاد :الإثنني 1442/8/16هـ ،ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.

وظائف شاغرة
تعلن �شرطة حمافظة رابغ عن وجود وظيفة �شاغرة مب�سمى عمدة ،املخ�ص�صة للحي الغربي مبحافظة
رابغ.
اسم الحي

المرتبة

الغربي

م 33

�أو ًال  :ي�شرتط يف املتقدم ل�شغل هذه الوظيفة مايلي:
� -1أن يكون �سعودي الأ�صل.
� -2أن اليقل عمره عن ثالثني عاماً.
� -3أن اليكون قد �سبق احلكم عليه بحد �شرعي �أو بال�سجن يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة.
� -4أن اليكون قد �سبق ف�صله ت�أديبياً من وظيفة عمدة �أو من �أي وظيفة عامة �أخرى.
� -5أن يكون الئقاً طبياً.
� -6أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ومن ذوي الأخالق الفا�ضلة امل�شهود لهم بالأمانة والأ�ستقامة وح�سن اخللق.
� -7أن تتوفر لديه �شروط الوظيفة و�أن يكون امل�ؤهل الأدنى ل�شغل الوظيفة (الثانوية العامة  +خربة
تعادل املرتبة).
� -8أن يكون من �سكان احلي ومقيماً فيه ب�صورة م�ستمرة ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات قبل االختيار ومن
العارفني ب�أحوال ال�سكان فيه على �أن ت�ستمر �إقامته فيه طيلة �شغل الوظيفة.
ثانياً  :على من تتوفر فيه ال�شروط املطلوبة التقدم بطلبة للجنة الفرعية لتعيني العمد ب�إدارة �شرطة
حمافظة رابغ ،م�صطحباً معه ال�شهادات العلمية وبطاقة الأحوال املدنية يف مدة �أق�صاها ( )30يوماً �إعتبار ًا
من تاريخ 1442/7/9هـ.
ولن ينظر لأي طلب يتقدم به بعد انتهاء املدة املحددة بهذا الإعالن.
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استـثمار
مواقعوالثروة المعدنية  -وكالة الوزارة للثروة المعدنية
الصناعة
وزارة
تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3385/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية  )40 -التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:
دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

11.6

25

42

26.85

38

22

2

11.6

25

42

5.5

37

22

3

27.22

25

42

5.5

37

22

4

27.22

25

42

4.11

33

22

5

6.083

23

42

4.11

33

22

6

6.083

23

42

49.65

35

22

7

41.831

23

42

49.65

35

22

8

41.831

23

42

6.56

37

22

9

15.02

22

42

6.56

37

22

10

15.02

22

42

54.9

35

22

11

39.272

21

42

54.9

35

22

12

39.272

21

42

7.3

34

22

13

2.401

21

42

7.3

34

22

14

2.401

21

42

4.11

33

22

15

35.418

19

42

4.11

33

22

16

35.418

19

42

26.85

38

22

2

امل�ساحة الإجمالية )78.016( :كم
وللعموم جرى ن�شره.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك عبد العزيز  -ق�سم اال�ستثما ر -عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442هـ  ،وفق اجلدول التايل:

()3-1

م

المنافسة

رقــم المنافسة

قيمة الكراسة

آخــر موعـــد لتقديم العطاءات

المحدد لفتح المظاريف
الموعد ُ

1

ت�أجري حمل رقم ( )104الن�شاط بيع الفول والتمي�س بال�سوق املركزي رقم ( )1امل�ساحة
(100م)2

486181/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

2

ت�أجري حمل رقم ( )106امل�ساحة (67.68م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

341965/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

3

ت�أجري حمل رقم ( )107الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (113.20م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

14138/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

4

ت�أجري حمل رقم ( )108الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (101.50م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

14415/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

5

ت�أجري حمل رقم ( )110الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (101.50م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

1458/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

6

ت�أجري حمل رقم ( )114الن�شاط (م�شغل ن�سائي) امل�ساحة (161.45م )2بال�سوق املركزي
رقم ( )1التابعة للمدينة الع�سكرية

16067/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

7

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )118مبدخل ال�سوق املركزي رقم ( )1امل�ساحة (8.75م)2

355087/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

8

ت�أجري حمل رقم ( )200امل�ساحة (180م )2الن�شاط( بيع الفول والتمي�س ) بال�سوق املركزي
رقم ()2

401593/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

9

ت�أجري حمل رقم ( )201الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (18.45م )2بال�سوق املركزي رقم ()2

16028/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

10

ت�أجري حمل رقم ( )204امل�ساحة ( 26م ) 2الن�شاط مفتوح بال�سوق املركزي رقم ()2

16059-10

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

11

ت�أجري حمل رقم ( )207امل�ساحة (34.50م )2الن�شاط (مفتوح ) بال�سوق املركزي رقم ()2

401568/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

12

ت�أجري حمل رقم ( )209ال�سوق املركزي رقم ( )2امل�ساحة (18.45م)2

370684/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

13

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )211امل�ساحة(8.75م� )2أمام ال�سوق املركزي رقم ()2

370670/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

14

ت�أجري حمل رقم ( )303ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (18.17م)2

370673/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

15

ت�أجري حمل رقم ( )304ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (30م)2

370674/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

16

ت�أجري حمل رقم ( )305ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (40م)2

370676/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

17

ت�أجري حمل رقم ( )306ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (72م)2

370675/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

18

ت�أجري ك�شك كويف �شوب رقم ( � ) 411أمام املجمع التجاري مبعهد �سالح املدرعات امل�ساحة (9م)2

401595/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك عبد العزيز  -ق�سم اال�ستثما ر -عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة  1442هـ  ،وفق اجلدول التايل:

()3-2

م

المنافسة

رقــم المنافسة

قيمة الكراسة

آخــر موعـــد لتقديم العطاءات

المحدد لفتح المظاريف
الموعد ُ

19

�إن�شاء �صراف �آيل مبعهد �سالح املدرعات �أمام املجمع التجاري

401587/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

20

ت�أجري ك�شك رقم ( )402بداية املم�شى املواجه حلي الفي�صلية امل�ساحة (9.25م)2

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

21

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيارة �أمام نادي ال�ضباط

10/108692

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

22

ت�أجري حمل رقم ( )307الن�شاط (�سوبر ماركت) امل�ساحة (961.20م )2مبجمع حي الأثيلي

401580/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

23

ت�أجري حمل رقم ( )308الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (40م )2مبجمع حي الأثيلي

401573/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

24

ت�أجري حمل رقم ( )309الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (40م )2مبجمع حي الأثيلي

401581/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

25

ت�أجري حمل رقم ( )310الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (40م )2مبجمع حي الأثيلي

16032/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

26

ت�أجري ك�شك لبيع الع�صريات والوجبات ال�سريعة بحي الأثيلي امل�ساحة (10م)2

341989/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

27

جتميع وتدوير الورق مبكب النفايات الإدارة

10/122182

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

28

ت�أجري حمل رقم ( )420الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة(1600م( )2حي ال�سالمة)

354740/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

29

ت�أجري ك�شك رقم ( )400امل�ساحة (18م )2الن�شاط (امل�شروبات الباردة وال�ساخنة والت�سايل)
حديقة امللك عبداهلل

16069/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة11,00

30

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )401حديقة امللك عبد العزيز (حديقة الطيور �سابقاً) امل�ساحة
(18.49م)2

134379/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11,00

31

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )407امل�ساحة (9م )2حديقة امللك عبداهلل (بداية املم�شى)

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

32

ت�أجري كويف �شوب الن�شاط (امل�شروبات الباردة وال�ساخنة والت�سايل) رقم ( )403امل�ساحة
(9م )2حديقة امللك عبداهلل ( نهاية املم�شى)

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

33

ت�أجري �سوبر ماركت رقم ( )406امل�ساحة (453م )2مبوقع الإدارة بتيماء

371656/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

34

ا�ستثمار جتميع الإ�سفنج والبال�ستيك من مكب الإدارة رقم ()413

134359/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

35

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ك�شك للكويف �شوب والوجبات ال�سريعة امل�ساحة (50م )2بحي
ال�سالمة

341988/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

36

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ميني ماركت امل�ساحة (100م )2بحي الغوامن

341982/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

11797/27

15413/27

401589/27
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك عبد العزيز  -ق�سم اال�ستثما ر -عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442هـ  ،وفق اجلدول التايل:

()3-3

م

المنافسة

رقــم المنافسة

قيمة الكراسة

آخــر موعـــد لتقديم العطاءات

المحدد لفتح المظاريف
الموعد ُ

37

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ك�شك بحي املعيزلية امل�ساحة (50م)2

370668/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

38

�إن�شاء �صالون حالقة م�ساحة (55م )2بقوة بطريف

401596/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

39

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء مدار�س �أهلية داخل املدينة الع�سكرية امل�ساحة (15000م)2

341987/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

40

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ك�شك كويف �شوب امل�ساحة (100م )2بجوار املدر�سة مقابل املم�شى
اجلديد

370771/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

41

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء جممع جتاري امل�ساحة (34.000م )2ال�سكن اجلديد قرب البوابة ()4

341983/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

42

�إن�شاء مغ�سلة مالب�س م�ساحة (93.5م )2بقوة بطريف

40159/27

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

43

معهد تعليمي وترفيهي ونادي ثقايف لل�سيدات رقم( )300باملدرعات امل�ساحة (1212م)2

127669-27

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

44

�صالة جتارية الن�شاط مفتوح امل�ساحة (735م )2رقم ( )101باملركز رقم ()1

127347-10

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

45

تاجري موقع رقم ( )404الن�شاط مفتوح بال�سالمة بالقرب من بوابة رقم ( )3االدارة امل�ساحة
(210م)2

130589/10

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

46

ت�أجري موقع رقم ( )113الن�شاط مفتوح باملركز رقم ( )1امل�ساحة (90.5م)2

16026/10

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

47

ا�ستثمار �أر�ض مب�ساحة (2000م )2مبم�شى حي �سلطانة

468846

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

48

نادي اجتماعي ريا�ضي مب�ساحة (5650م)2

468847

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

49

ا�ستثمار �أر�ض مب�ساحة (2500م )2مبم�شى حي الفي�صلية

468845

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

50

ا�ستثمار بوفية اخلا�صة مبوظفي الإدارة امل�ساحة (172م)2

468843

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

51

ا�ستثمار وت�شغيل حديقة الطيور امل�ساحة (73.880م )2باملدينة الع�سكرية

468842

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

52

ت�أجري كويف �شوب �أمام بوابة الزوار م�ست�شفى امللك �سلمان الع�سكري امل�ساحة (8م )2رقم ()408

226336/27

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

53

ت�أجري وت�شغل مغ�سلة وكوي املالب�س بكامل املعدات باملدينة الع�سكرية امل�ساحة (1064م)2

468849

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:

()3-1

م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف المالية

1

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )1باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

2

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )8باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

3

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )13باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

4

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )14باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

5

ت�أجري موقع ك�شك رقم (18و )19باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية
اجلديدة) بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

6

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )24باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة)
بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

7

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )25باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة)
بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

8

ت�أجري موقع مب�ساحة (52.40م )2لإقامة �صراف �آيل على �شارع الأمري متعب بن عبدالعزيز (�إن�شاء
وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

9

ت�أجري حمالت جتارية قائمة باملجموعة رقم ( )3مب�ساحة (260.80م )2بالإ�سكان اجلنوبي (ترميم
وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

10

ت�أجري كافترييا مب�ساحة (25.38م )2على �شارع اجلزائري بجوار الكندرة مول بحي الكندرة ببلدية
البلد (ترميم و ت�شغيل و �صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

11

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع حمزة بن القا�سم �أمام كلية البنات بحي ال�شرفية ببلدية
ال�شرفية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

12

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع الأمري نايف بجوار �سوق ال�شاطئ بحي الزهراء
ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

13

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك بحديقة الإرادة مب�ساحة (6م )2على �شارع الأمري �سلطان بحي ال�سالمة
ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الأحد
1442/8/8هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/8/8هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

14

ت�أجري موقع مكينة بيع ذاتي مب�ساحة (2.25م )2مببنى الأمانة الرئي�سي بحي البغدادية ببلدية البلد
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

ت�أجري مبنى جتاري رقم ( )11مب�ساحة (369.46م )2على الواجهة البحرية بالكورني�ش ال�شمايل بحي
15
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 2000ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك مب�ساحة (16م )2وت�شغيل و�صيانة دورات مياه بحديقة
بوابة جدة بطريق مكة ال�سريع

� 5سنوات

 500ريال

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

16

24
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إعالنات حكومية  -معاد

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:

()3-2

م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف المالية

17

ت�أجري موقع مب�ساحة (1850.58م )2لإقامة مركز جتاري متعدد الأن�شطة ببلدية ثول
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 500ريال

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

18

ت�أجري موقع مب�ساحة (1516.69م )2لإقامة مركز طبي ببلدية ثول (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 500ريال

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

19

ت�أجري الأك�شاك رقم ( )5و( )6و( )7بالكورني�ش اجلنوبي (�شاطئ ال�سيف) ببلدية اجلنوب
(ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

20

ت�أجري موقع لإقامة عدد (� )2صراف �آيل داخل املبنى الرئي�سي لأمانة جدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

21

ت�أجري موقع مب�ساحة (12.25م )2لإقامة �صراف �آيل داخل بلدية ذهبان (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

22

ت�أجري موقع مب�ساحة (6م )2لإقامة �صراف �آيل داخل بلدية ثول (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

23

ت�أجري موقع مب�ساحة (9م )2لإقامة �صراف �آيل داخل بلدية اجلنوب (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/11/11هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/11/11هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

24

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (12.25م )2على �شارع علي مرت�ضى بحي ال�سليمانية ببلدية اجلامعة
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

25

ت�أجري موقع مب�ساحة (24074.24م )2لإقامة مطعم للم�أكوالت البحرية على طريق املدينة املنورة
خلف حمطة الظاهري ببلدية ذهبان (ترميم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 1000ريال

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

26

ت�أجري موقع مب�ساحة (5271.22م )2لإقامة مالعب ريا�ضية بحي ال�شراع ببلدية �أبحر ال�شمالية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

27

ت�أجري موقع مب�ساحة (12م )2لإقامة ك�شك بحي الرحاب ببلدية العزيزية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

28

ت�أجري موقع مب�ساحة (17079.60م )2لإقامة م�شروع �إيواء املركبات ومواقف لل�شاحنات وقت حظر
الدخول للمدينة على طريق املدينة املنورة ببلدية ثول (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 1000ريال

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

29

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (10م )2على طريق امللك فهد بجوار م�ست�شفى عرفان بحي الفي�صلية
ببلدية املطار الفرعية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

30

ت�أجري مبنى مطعم رقم ( )10مب�ساحة (1500م )2على الواجهة البحرية بالكورني�ش ال�شمايل بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 2000ريال

يوم اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

31

ت�أجري موقع حمالت جتارية بالإ�سكان اجلنوبي (جمموعة  )12مب�ساحة (118.25م)2
(ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

32

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع الأمري نايف بجوار �سوق ال�شاطئ بحي الزهراء
ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:

()3-3

م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف المالية

33

ت�أجري موقع مب�ساحة (1243639.95م )2لإقامة م�شروع خميمات بيئية �سياحية و�أن�شطة ترفيهية
ببلدية اجلنوب (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 1000ريال

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

34

ت�أجري موقع اجلزء (ب  )1مب�ساحة (17802.30م )2لإقامة مواقف �شاحنات لبيع الإ�سمنت ببلدية
�أبرق الرغامة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 1000ريال

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

35

ت�أجري م�سار �سيارة متنقلة لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة على �شارع
عبدالرحمن الداخل بحي النه�ضة ببلدية �أبحر

� 3سنوات

 500ريال

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

36

ت�أجري مبنى رقم ( )4مب�ساحة (379.18م )2لإقامة مطعم �أو كافيه على الواجهة البحرية بالكورني�ش
ال�شمايل بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 2000ريال

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

37

ت�أجري موقع مب�ساحة (2085.38م )2لإقامة فندق على طريق الكورني�ش جنوب ميدان اجلمال بحي
�أبحر اجلنوبية ببلدية �أبحر (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

38

ت�أجري موقع مب�ساحة (3254.54م )2لإقامة مركز لبيع اللحوم والدواجن والفواكه واخل�ضروات
واملواد الغذائية على طريق املدينة جنوب ج�سر طريق امللك �سعود ببلدية �أبحر ال�شمالية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 1000ريال

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

39

ت�أجري موقع مب�ساحة (7292.50م )2لإقامة حديقة ومواقف �سيارات متعدد الأدوار بجوار م�ست�شفى
غ�سان جنيب فرعون بحي الزهراء ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 1000ريال

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

40

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة (9م )2على �شارع الأمري متعب بن عبدالعزيز بحي ال�صفا ببلدية
ال�صفا (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

41

ت�أجري موقع مب�ساحة (7343.18م )2لإقامة مبنى متعدد اال�ستخدام ومواقف �سيارات متعدد الأدوار
بجوار م�ست�شفى الأطباء املتحدون بحي الروي�س ببلدية ال�شرفية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

تاريخ فتح المظاريف الفنية

تاريخ فتح المظاريف المالية

ت�أجري موقع مب�ساحة 655417.86م 2لإقامة م�شروع م�ستودعات ببلدية اجلنوب
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

2000ريال

يوم الثالثاء
1442/10/27هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الثالثاء
1442/10/27هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

يوم الثالثاء
1442/11/5هـ
ال�ساعة  12:00م�سا ًء

�شروط الدخول يف املناف�سة العامة:
• كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات.
•توكيل ر�سمي موثق (�إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته �شخ�ص غري مقدم العطاء).
•�إثبات �أن امل�س�ؤول عن ال�شركة �أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه ال�صالحية للتوقيع (يف حالة ال�شــركات وامل�ؤ�س�سات).
•�صورة الهوية ال�شخ�صية.
•�صورة �إثبات الت�سجيل يف وزارة التجارة (ال�سجل التجاري).
•�صورة �إثبات اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
•�ضمان بنكي معتمد لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �ساري املفعول وال تقل مدته عن (90يوماً) من تاريخ فتح املظاريف.
•�صورة �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
•�صورة �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف من مكتب العمل (�شهادة ال�سعودة).
•يتم ت�سليم املظاريف بالدور التا�سع يف مبنى �أمانة جدة ،و�آخر موعد ال�ستالم املظاريف هو ال�ساعة (� )11صباحاً يف اليوم املحدد لفتح املظاريف.
•ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات بتحميل تطبيق «فر�ص» على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)Furas.momra.gov.sa
•الهاتف رقم � 0126148683 - 0126149014أو فاك�س رقم 0126149031
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح مناف�سات ت�أجري حمالت ح�سب اجلدول التايل:
م

المنافسة

1

مطعم

2

مطعم

3

مطعم

4

مطعم

5

خمبز وفوال

6

خمبز وفوال

7

حلويات

8

�سوبر ماركت

9

�سوبر ماركت

10

�سوبر ماركت

11

�سوبر ماركت

12

ملحمة

13

حمل بيع حلويات جاهزة

1

�صالون حالقة

2

�صالون حالقة

3

مغ�سلة مالب�س

4

مغ�سلة مالب�س

5

خياط بدل ع�سكرية

6

خياط بدل ع�سكرية

7

�صيدلية

8

ا�ستديو ت�صوير

9

م�شغل ن�سائي

10

رو�ضة �أطفال

11

مكتب �سفر و�سياحة

12

جممع ات�صاالت

رقم المنافسة

442/62/11

()2-1
قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

 500ريال

الأربعاء
1442/7/26هـ

442/63/11

موعد فتح المظاريف

 500ريال

اخلمي�س
1442/7/27هـ
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح مناف�سات ت�أجري حمالت ح�سب اجلدول التايل:
م

المنافسة

1

حمل بيع و�إ�صالح دراجات هوائية

2

حمل بيع غاز

3

كهربائي �سيارات

4

مركز تخفي�ضات

5

مركز تخفي�ضات

6

حمل �إ�صالح �أحذية

7

بن�شر وغيار زيوت

8

حمطة حمروقات وملحقاتها

9

حمطة حمروقات وبقالة ومواد غذائية

10

حمل �إ�صالح �أحذية

11

حمل مفرو�شات

1

�صراف �آيل �أمام م�ست�شفى القوات امل�سلحة

2

�صراف �آيل �أمام مبنى اجلوازات

3

�صراف �آيل �أمام هريف

رقم المنافسة

442/64/11

()2-2
قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

 500ريال

الأربعاء
1442/7/26هـ

442/65/11

موعد فتح المظاريف

اخلمي�س
1442/7/27هـ

 500ريال

1

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل جممع جتاري

442/66/11

 500ريال

2

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل �صالة ريا�ضية متكاملة

442/67/11

 500ريال

3

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل ن�شاط مغ�سلة مالب�س وخياط وم�ستلزمات رجالية

442/68/11

 500ريال

4

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل مطعم عائالت

442/69/11

 500ريال

5

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل مطعم وجبات �سريعة

442/70/11

 500ريال

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن طرح م�شروع ا�ستثمار
املحالت التجارية وت�شغيل مكائن البيع الذاتي يف حمطات التحلية
واملجمعات ال�سكنية واملركز الرئي�سي.

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد طرح م�شروع
ا�ستثمار ال�شريط التجاري لأر�ض اخلرب.

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن طرح ا�ستثمار حمالت
القهوة يف حمطات التحلية واملجمعات ال�سكنية واملركز الرئي�سي.

موعد تقديم العروض:

موعد تقديم العروض:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 26رجب 1442هـ  ,املوافق  10مار�س 2021م.

موعد فتح المظاريف:

موعد تقديم العروض:

موعد فتح المظاريف:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة الثانية ع�شر �صباحاً.
 26رجب 1442هـ ,املوافق  10مار�س 2021م.
موقع تقديم العروض:

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة –الريا�ض  -طريق الأمري حممد بن
عبدالعزيز – املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات.
لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

الإدارة التنفيذية ل�سل�سلة الإمداد
(.)Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.gov.sa

يوم الأحد – ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
 9رجب 1442هـ  ,املوافق  21فرباير 2021م.
يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 9رجب 1442هـ ,املوافق  21فرباير 2021م.
موقع تقديم العروض:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
 26رجب 1442هـ ,املوافق  10مار�س 2021م.
موعد فتح المظاريف:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 26رجب 1442هـ ,املوافق  10مار�س 2021م.
موقع تقديم العروض:

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة –الريا�ض-طريق الأمري حممد بن
عبدالعزيز –املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات.

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة – الريا�ض -طريق الأمري حممد بن
عبدالعزيز – املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات

لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

الإدارة العامة للإمداد
(.)Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.gov.sa

الإدارة التنفيذية ل�سل�سلة الإمداد
(.)Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.gov.sa
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الباحة عن متديد املناف�سات التالية:
م

رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة شاملة قيمة
الضريبة المضافة ()%15

آخر موعد لشراء الكراسة

موعد فتح المظاريف

1

77264201

ا�ستئجار تقوية �شبكات االت�صال ( برج تقوية) مب�ست�شفى الأمري م�شاري
ببلجر�شي

1150ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

2

77164203

ا�ستئجار حمل �سوبر ماركت مب�ست�شفى املخواة

2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

3

77144204

ا�ستئجار حمل زهور وهدايا مب�ست�شفى املخواة

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

4

77074205

ا�ستئجار مركز ح�ضانة �أطفال داخل ال�سكن مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

5

77164206

ا�ستئجار �سوبر ماركت داخل ال�سكن مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

6

77144208

ا�ستئجار حمل ورد وهدايا مب�ست�شفى امللك فهد بالباحة

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

7

77224209

ا�ستئجار كويف �شوب مب�ست�شفى الأمري م�شاري داخل ال�سكن

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

8

77244210

ا�ستئجار مكائن بيع ذاتية بجميع م�ست�شفيات املنطقة

 1150ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

9

77234211

ا�ستئجار �صراف �آيل بجميع م�ست�شفيات املنطقة

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

�سيتم بيع الكرا�سات ب�إدارة تنمية الإيرادات باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الباحة  ،الربيد الإلكرتوين للإدارة.)hecnmy-bahah@moh.gov.sa( :

تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري قطعة �أر�ض يف مزايدة عامة مبيناء جازان

62543

 2000ريال

الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة (� )10صباحاً

الإثنني
1442/8/2  هـ
2021/3/15م
ال�ساعة (� )11صباحاً

مالحظة :لال�ستف�سار الرجاء االت�صال على هاتف (� )4089993أو فاك�س (.)4089847

يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

تقدمي خدمات �صيانة ونظافة مـكـاتب
الربنامج وتقدمي خدمات ال�ضيافة

2021/02

مكان بيع الكراسة

قيمة الكراسة

ق�سم امل�شرتيات بالدور
( )500خم�سمائة ريال �سعودي بحوالة بنكية �إىل ح�ساب
الأر�ضي مبقر الربنامج الكائن
الربنامج لدى بنك الريا�ض رقم
بطريق خري�ص حي الربوة
)(SA37 2000 0002 6117 9809 9941

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الأحد
1442/8/1هـ
2021/3/14م
ال�ساعة الثانية

الإثنني
1442/8/2هــ
2021/3/15م
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار «�سارد» عن طرح املناف�سات التاية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

تغيري م�ضخات احلريق مببنى الإدارة العامة

2021/10

( )3450ريال
ثالثة �آالف و�أربعمائة وخم�سون ريال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الإثنني
1442/8/16هـاملوافق
2021/3/29م
ال�ساعة الثالثة م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/17هـ
2021/3/30م
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

2

حت�سينات وت�أثيث الفيال رقم ) (NW1-3للإدارة املالية ب�شركة �سارد
مبجمع مدينة ال�سعودية بجدة

2021/11

( )3450ريال
ثالثة �آالف و�أربعمائة وخم�سون ريال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الإثنني
1442/8/16هـاملوافق
2021/3/29م
ال�ساعة الثالثة م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/17هـ
2021/3/30م
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

تعلن بلدية العر�ضية اجلنوبية عن املزايدات الأوىل للعام 1442هـ:
م

المزايدة

النشاط

القطعة والمساحة

مدة العقد

قيمة الكراسة

1

ت�أجري عدد( )3قطع من الأرا�ضي اال�ستثمارية ب�شمران

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سكني جتاري

)720( -1م
)600( -2م
)600( -3م

� 20سنة

 1000ريال

2

ت�أجري �أر�ض ا�ستثمارية ب�شمران

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سكني جتاري

1160.94

� 20سنة

 1000ريال

على �أن يكون بداية التقدمي يوم الأحد املوافق 1442/7/9هـ.
مالحظة  :يلزم املتقدم �أن يرفق �ضمان بنكي  %100و�سوف يكون تقدمي �آخر عطاء يوم الإثنني املوافق 1442/8/16هـ  ,ال�ساعة الثانية ظهر ًا و�سوف يتم فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 1442/8/17هـ  ,ال�ساعة التا�سعة �صباحاً يف مقر البلدية.

تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن �إعادة طرح مناف�سات ت�أجري حمالت للمرة الثالثة ح�سب اجلدول التايل:
م

المنافسة

1

بنك جتاري

2

�صراف �آيل بجوار م�ستو�صف الرازي

3

�صراف �آيل تقاطع املهند�سني

رقم المنافسة

442/11/11

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءت

الأربعاء
1442/7/26هـ

 500ريال

موعد فتح المظاريف

اخلمي�س
1442/7/27هـ

تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف ت�أجري العقارات ح�سب البيان التايل:
نوع العقار

المزايدة

المساحة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

�أر�ض

�أ�سواق الأعالف

12504.14م2

� 10سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/8/10هـ
2021/3/23م
ال�ساعة �10صباحاً

الأربعاء
1442/8/11هـ
 2021/3/24م
ال�ساعة �10صباحاً

ب�إمكان الراغبني يف اال�ستثمار االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من موقع فر�ص على الرابط (.)/https://furas.momra.gov.sa
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري وت�شغيل حمل امليني ماركت يف نزل املر�ضى
واملرافقني

42/109

 1000ريال

يوم الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

يوم الثالثاء
1442/8/3هـ
2021/3/16م
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري وت�شغيل حمل بيع القهوة مببنى الأورام القدمي

42/110

1000ريال

الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

الثالثاء
 1442/8/3هـ
2021/3/16م
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة ) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري مواقع لت�شغيل ماكينات البيع الذاتي

42/108

 1000ريال

الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

الثالثاء
1442/8/3هـ
2021/3/16م
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

مبـان
استئجار
ٍ
يعلن فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبنطقة املدينة املنورة
عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد
والدعوة والإر�شاد مبحافظة بدر.
مناف�سة رقم.)42/2(:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح
ويقع داخل املحافظة.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي وتتوفر حوله �أماكن
لوقوف �سيارات املوظفني واملراجعني.
� -3أن ال يقل عدد الغرف عن خم�سة ع�شر غرفة مب�ساحة
( )5*4ودورات مياه.
� -4أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.
� -5أن يكون مملوكاً ب�صك �شرعي.
� -6أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف
حالة املوافقة على ا�ستئجار العقار.
 -7يلتزم �صاحب العقار بعمل مظالت لعدد (� )5سيارات.
 -8مدة العقد �سنوية.
� -9إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
� -10أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.
على الراغبني يف ت�أجري عقاراتهم وتتوفر لديهم ال�شروط
املو�ضحة �أن يقدموا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح فيه
قيمة الأجرة ال�سنوية و �إرفاق امل�سوغات الثبوتية للعقار وذلك
خالل �شهر من تاريخ 1442/7/9هـ,و�أن يقدم العر�ض لفرع
الوزارة مبنطقة املدينة املنورة.

بيع رجيع
تعلن �شرطة منطقة مكة املكرمة عن رغبتها يف ا�ستئجار
مبنى ليكون مقر ًا ل�شعبة التحريات والبحث اجلنائي التابع
ل�شرطة العا�صمة املقد�سة ،وذلك بال�شروط التالية:
� -1أن يكون العقار مملوكاً ب�صك �شرعي (يرفق) وعدد الغرف
من (.)25-15
ً
� -2أن اليكون املبنى داخل حي �سكني و�أن يكون بعيدا عن
مدار�س البنات وحمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري
ال�سيول وبطون الأودية.
� -3أن ال يكون هناك �ضرر على املجاورين ويعد �إقرار بذلك
رفق عر�ض الطلب.
� -4أن يتوفر به مواقف كافيه للمن�سوبني واملراجعني .
� -5أن يكون املبنى مل ي�سبق ا�ستئجاره من جهة حكومية ويعد
�إقرار بذلك عر�ض الطلب.
� -6أن ال يكون �صاحب املبنى من من�سوبي وزارة الداخلية
ويعد �إقرار بذلك رفق عر�ض الطلب.
 -7االلتزام بتوفري �شبكتي احلا�سب الآيل وال�سنرتال وامل�صلى
باملبنى ويعد �إقرار بذلك رفق عر�ض الطلب.
� -8أن يكون املبنى من البناء امل�سلح احلديث الإن�شاء
و�أر�ضيات مبلطة بال�سرياميك.
ومن تتوفر يف مبناه ال�شروط ،عليه التقدم �إىل مدير �شرطة
العا�صمة املقد�سة � -شعبة الأمالك والعقود.

� -8إح�ضار الهوية الوطنية.
تعلن وزارة الداخلية -الديوان العام-
الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية� -إدارة علماً �أن املعاينة تكون �أثناء الدوام الر�سمي من
ال�ساعة (� )8:00صباحاً �إىل ال�ساعة ()12:00
امل�ستودعات عن رغبتها بيع �سيارات خمتلفة
ظهر ًا من الأحد �إىل اخلمي�س ومن ثم تقدمي
الأنواع واملوديالت التابعة لديوان الوزارة،
عر�ض ال�شراء وت�سليمه للجنة البيع مب�ستودع
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
 -1تبد�أ املعاينة من تاريخ الإعالن وملدة ( )30العزيزية طريق اخلرج.
لال�ستف�سارات ميكنكم االت�صال بالرقم
يوماً.
(.)0591080511
 -2يقدم املتزايد مع عر�ضه �ضماناً ابتدائياً
قدره ( )%2من قيمة العر�ض ومن تر�سو عليه
املزايدة يقدم �ضماناً نهائياً قدره (.)%5
تعلن الهيئة العامة للموانئ  -ميناء جدة
 -3يف حال تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك
الإ�سالمي  -عن رغبتها يف بيع عدد من الأعيان
م�صدق با�سم ديوان وزارة الداخلية يف مدة
املختلفة الأنواع والأحجام من �سيارات
�أق�صاها ع�شرة �أيام من الإ�شعار باعتماد
ومعدات قدمية م�ستهلكة وقاطرات بحرية
الرت�سية.
و�صنادل وقوارب وجميع هذه الأعيان م�ستهلكة
 -4ال يحق للم�شرتي نقل �أو بيع �أي �سيارة �إال
والي�ستفاد منها ،مطلوب التخل�ص منها باملزاد
بعد نقل ملكيتها �أو �إ�سقاط اللوحات و�إح�ضار
العلني.
مايثبت ذلك من قبل �إدارة املرور.
وعلى من يرغب الدخول يف املزاد االطالع على
 -5موعد وا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف
�أحكام �شروط البيع.
يوم الأربعاء املوافق 1442/8/4هـ ،ال�ساعة
(� )11:00صباحاً مب�ستودعات وزارة الداخلية وذلك اعتبار ًا من يوم الإثنني 1442/8/2هـ،
املوافق 2021/3/15م ،عند التا�سعة �صباحاً
طريق اخلرج حي العزيزية.
 -6يلتزم امل�شرتي بنقل ال�سيارات خالل مدة ال تزيد �أثناء الدوام الر�سمي.
ولال�ستف�سار االت�صال على رئي�س جلنة البيع
عن ( )15يوماً من تاريخ ا�ستالم ال�شيك امل�صدق.
على الهاتف.)0126277085( :
 -7العر�ض يقدم يف ظرف مغلق وخمتوم.
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منح جنسية

الجنسية العربية
السعودية

تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف منطقة مكة املكرمة (جدة) ب�أنه �صدر الأمر امللكي الكرمي رقم
( )51330وتاريخ 1441/9/7هـ القا�ضي باملوافقة على منح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ
(عا�صم بن حممد �إبراهيم حجاب) وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف منطقة مكة املكرمة (جدة) ب�أنه �صدر القرار الوزاري رقم

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية الثانية بالريا�ض بالهيئة العامة للجمارك ب�أنها �أ�صدرت عدد ًا

بن �سامل بن باوزير) مبوجب املادة الثامنة من نظام اجلن�سية وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.

م

ا�سم امل�ستورد

رقم القرار

تاريخه

164

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

581

5/17

م

ا�سم امل�ستورد

رقم القرار

تاريخه

165

م�ؤ�س�سة احلارة القدمية

582

5/17

126
127

�شركة جمال اخلدمات
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

540
541

5/5
5/5

166

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

583

5/18

128

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

542

5/5

129

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

543

5/5

167
168
169

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

584
585
586

5/18
5/18
5/18

130

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

544

5/5

170

م�ؤ�س�سة قالئد الوفاء

587

5/18

131

م�ؤ�س�سة عيون الرغد

545

5/6

171

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

588

5/19

132
133
134
135
136
137

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة النجم امل�ضيء
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

546
547
548
549
550
551

5/6
5/6
5/6
5/6
5/7
5/7

172

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

589

5/19

173

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

590

5/19

174

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

591

5/19

175

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

592

5/19

176

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

593

5/19

138

م�ؤ�س�سة علي رمزي �سعيد

552

5/7

177

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

594

5/20

139

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

553

5/7

178

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

595

5/20

140

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

554

5/10

179

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

597

5/20

141
142
143
144

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

555
556
557
558

5/10
5/10
5/10
5/10

180

م�ؤ�س�سة علي عبداهلل العيو�ش

598

5/20

145

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

559

5/11

146

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

562

5/11

147

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

563

5/11

148

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

564

5/12

149

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

565

5/12

150
151
152

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

566
567
568

5/12
5/12
5/12

153

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

569

5/13

154

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

570

5/13

155

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

571

5/13

156

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

572

5/13

157

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

573

5/13

158

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

574

5/14

159
160
161
162
163

م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

575
576
578
579
580

5/14
5/14
5/17
5/17
5/17

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة �صمت املحبة
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة حممد عتيق ال�شام�سي
م�ؤ�س�سة قطاف املحبة
م�ؤ�س�سة في�صل �سعد الربازي
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية
م�ؤ�س�سة نورة حممد اجلرو
م�ؤ�س�سة ال�صفقة الأملا�سية

599
600
601
602
603
606
607
608
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

5/21
5/21
5/21
5/21
5/21
5/24
5/24
5/24
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/3

من القرارات لعام  1441هـ وبياناتها ك�آالتي:

مصلحة الجمارك

(/17وز) وتاريخ 1431/6/27هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ (علي بن �أحمد

ونظر ًا لعدم التو�صل �إىل معرفة عناوين املذكورين �أعاله فقد تقرر تبليغهم بالقرار ال�صادر
بحقهم ن�شر ًا يف اجلريدة الر�سمية (�أم القرى) طبقاً للمادة ( )45من نظام اجلمارك املوحد
ويحق لهم االعرتا�ض على القرار خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إذا مل يتم
االعرتا�ض خالل تلك املدة ي�صبح القرار نهائياً وقاب ًال للتنفيذ.
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ويل العهد يتلقى ات�صاال هاتفيا
من وزير الدفاع الأمريكي

منح  23متربعا بالأع�ضاء و�سام
امللك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
● الرياض  -واس

�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،يوم
اخلمي�س  6رجب 1442هـ املوافق  18فرباير 2021م ،على منح  23مواطناً ومواطنة و�سام
امللك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ،وذلك لتربعهم ب�أحد �أع�ضائهم الرئي�سية� ،سوا ًء �أكان
الع�ضو من حي �أو من متوفى دماغياً .وفيما يلي �أ�سماء املتربعني واملتربعات :عبداهلل الفزيع،
م�شعل املطريي� ،سعيد القحطاين ،علي الهاجري ،يحيى حري�صي� ،سعيد ال�شهراين ،عبدالعزيز
الربيعي ،حممد ال�شمري� ،أمين خالف� ،سعيد الغامدي ،غدى �أن�صاري� ،سلطان القحطاين ،طالل
القرين ،نوف العطوي ،خلود القحطاين ،من�صور اليامي� ،سمري الأ�سمري� ،سعود الزيد ،كاتب
ال�شمري ،بداح �آل ح�سني ،م�سعود العرجاين ،حمود ال�سهلي ،ليلى ال�سالمي.

 26فبراير  2021م

األخيــــــــــــــــــــرة

● نيوم  -واس

تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
ات�صا ًال هاتفياً ،يوم اخلمي�س  6رجب 1442هـ املوافق  18فرباير
2021م ،من معايل وزير الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت.
وجرى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تعزيزها ،وبخا�صة يف جمال التعاون الدفاعي،
بالإ�ضافة �إىل بحث تطورات الأحداث الإقليمية.
وجدد معايل وزير الدفاع الأمريكي الت�أكيد على �أهمية ال�شراكة

اال�سرتاتيجية الدفاعية بني البلدين ،م�ؤكد ًا دور اململكة املحوري
لأمن وا�ستقرار املنطقة .كما جدد وزير الدفاع الأمريكي �إدانة
ب�لاده للهجمات احلوثية على اململكة ،و�أك��د التزام الواليات
املتحدة مب�ساعدة اململكة يف الدفاع عن نف�سها.
و�شكر معايل وزير الدفاع الأمريكي �سمو ويل العهد على ما تبذله
اململكة من جهود للو�صول �إىل حل �سيا�سي يف اليمن ،م�شري ًا �إىل
االلتزام الأمريكي ال�سعودي امل�شرتك ملواجهة �أن�شطة النظام
الإيراين املزعزعة للأمن واال�ستقرار وهزمية املنظمات الإرهابية
يف املنطقة.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

ويل العهد يرعى حفل �سباق "ك�أ�س ال�سعودية" يف ن�سخته الثانية

● الرياض  -واس

نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،الرئي�س
الفخ��ري لن��ادي �سباقات اخلي��ل حفظه اهلل ،رع��ى �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
حمم��د بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدف��اع ،م�ساء يوم ال�سب��ت  8رجب 1442هـ املواف��ق  20فرباير 2021م،
حف��ل �سب��اق "ك�أ�س ال�سعودي��ة" يف ن�سخته الثاني��ة ،الذي يعد الأغل��ى يف تاريخ
ال�سباقات العاملية للخيل ،وذلك مبيدان امللك عبدالعزيز للفرو�سية يف الريا�ض.
وكان يف ا�ستقب��ال �سم��و ويل العه��د ل��دى و�صول��ه� ،صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
في�ص��ل ب��ن بندر ب��ن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا���ض ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأمري بندر بن خالد الفي�صل امل�ست�شار بالديوان امللكي رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الفرو�سي��ة رئي���س جمل���س �إدارة نادي �سباق��ات اخليل ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير عبداهلل بن خال��د بن �سلطان بن عبدالعزيز �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى النم�سا ع�ضو جمل�س �إدارة نادي �سباقات اخليل.
وعقب �أن �أخذ �سمو ويل العهد مكانه يف املن�صة الرئي�سة عزف ال�سالم امللكي.
بع��د ذلك حترك��ت اجلي��اد امل�شاركة يف ال�سب��اق من �ساح��ة الت�سري��ج �إىل �ساحة
اال�ستعرا���ض �أمام �سمو ويل العهد ،يف ا�ستعرا�ض بدورتني قبيل بدء ال�سباق ،كما
تواجد يف �ساحة اال�ستعرا�ض جميع اخليالة امل�شاركني يف ال�سباق.
عق��ب ذلك انطلق ال�شوط الثامن على ك�أ�س ال�سعودية .وبعد نهاية ال�سباق توجه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الدفاع� ،إىل من�ص��ة الت�سليم ،مقدم��اً التهنئة
ل�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير عبدالرحمن ب��ن عب��داهلل الفي�صل مال��ك اجلواد
"م�شرف" ،حيث رفع ك�أ�س ال�سعودية فائز ًا بال�سباق .كما قدم �سمو ويل العهد
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التهنئ��ة ملدرب اجلواد ال�سيد جون جو�س��دن واخليال ديفيد ايجن اللذين ا�ستلما
جم�سم ح�ص��ان ،وخوذة اخليال .والتقطت ال�ص��ور التذكارية بهذه املنا�سبة ،ثم
غ��ادر �سم��و ويل العه��د ،مقر ميدان املل��ك عبدالعزي��ز للفرو�سية ،مودع��اً مبثل ما
ا�ستقبل به من حفاوة.
ح�ض��ر حف��ل �سب��اق "ك�أ���س ال�سعودية" كل م��ن� :صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري
عبدالرحم��ن العب��داهلل الفي�صل ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري متعب بن عبداهلل
ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير في�صل بن خالد ب��ن عبدالعزيز
م�ست�ش��ار خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير حممد بن
خال��د العب��داهلل الفي�صل ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري عبدالعزي��ز بن فهد بن
عبدالعزي��ز ،و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري حمم��د بن عبدالعزيز ب��ن حممد بن
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عبدالعزيز نائب �أمري منطقة جازان ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن فهد
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز نائب �أمري املنطق��ة ال�شرقية ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سعود بن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن
�أحمد بن �سلمان بن عبدالعزيز.
كم��ا ح�ض��ر احلف��ل م��ن مملك��ة البحري��ن ال�شقيقة �سم��و ال�شي��خ نا�صر ب��ن حمد
�آل خليف��ة ممثل جاللة امللك للأعم��ال الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شب��اب ،و�سمو ال�شيخ
خال��د بن حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة،
و�سم��و ال�شي��خ عي�سى ب��ن �سلم��ان �آل خليف��ة رئي�س الهيئ��ة العليا لن��ادي را�شد
للفرو�سي��ة و�سباق اخليل ،ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى �آل خليفة ،و�أ�صحاب
املعايل ،وكبار �ضيوف حفل ك�أ�س ال�سعودية ،وعدد من مالك اخليل امل�شاركة.
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