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اإلعـــــــــالنات
المنـــــوعة 112031قـرارات وأنظـمــة 4

إعالنات حكوميةإعالنات حكومية
معـــاد

● نيوم – واس
عقد جمل�س الوزراء، جل�سته يوم الثالثاء 11 رجب 1442هـ املوافق

احلرمني  خادم  املرئي، برئا�سة  االت�سال  2021م، عرب  فرباير   23  

جمل�س  رئي�س  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

الوزراء حفظه اهلل. 

ويف م�ستهل اجلل�سة، اأطلع خادم احلرمني ال�سريفني جمل�س الوزراء 

على فحوى الر�سالة اخلطية التي تلقاها اأيده اهلل، من اأخيه �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت، وما 

ت�سمنته من تاأكيٍد على تعزيز العالقات الثنائية التي تربط البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني يف خمتلف املجاالت. 

واأو�سح معايل وزير االإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�سبي، 

ما  اإىل  تطرق  ــوزراء  ال جمل�س  اأن  ال�سعودية،  االأنباء  لوكالة  بيانه  يف 

البرتول  اأ�سواق  ا�ستقرار  اإىل دعم  الرامية  اأثمرت عنه مبادرات اململكة 

العاملية، وا�ستدامة اإمداداتها اإىل العامل، بهدف التخفيف من اآثار جائحة 

اأكدته  ما  اإىل  م�سريًا  االأ�سواق،  وتــوازن  الطاقة  اأمن  وتعزيز  كورونا، 

اململكة يف منتدى الطاقة العاملي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة اأوبك، 

يف  تاأثريها  من  واحلد  اجلائحة  حتديات  ملواجهة  التعاون  اأهمية  من 

النمو االقت�سادي العاملي.

  التفا�سيل �س 2 

ا�ستمرار دعم اململكة 
ال�ستقرار اأ�سواق 
البرتول العاملية

ويل العهد يجري عملية جراحية تكللت
وهلل احلمد بالنجاح

● الرياض - واس
املوافق 1442هــــ  رجــب   12 االأربــعــاء  يــوم  امللكي  الــديــوان  عن  �سدر 

24 فرباير 2021م، البيان التايل:

امللكي" الديوان  من  "بيان 

ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأجــرى 

التهاب  ال�ستئ�سال  باملنظار  جراحية  عملية  اهلل،  حفظه  الدفاع  وزيــر 

املوافق 1442هــــ   /  7  /  12 ــعــاء  االأرب يــوم  �سباح  الــدوديــة  الــزائــدة 

بالريا�س، وقد  التخ�س�سي  24 / 2 / 2021م، يف م�ست�سفى امللك في�سل 

تكللت هذه العملية وهلل احلمد بالنجاح، هذا وقد غادر �سموه حفظه اهلل، 

امل�ست�سفى بعد اأن منَّ   اهلل جل جالله، عليه بال�سحة والعافية.

حفظ اهلل ويل العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بال�سحة والعافية.



UMM AL-QURAمجلس الوزراء السـنة 99 العدد 4872
الجمعة 14 رجب 1442 هـ     26  فبراير  2021 م 2

● نيوم – واس
عقــد جمل�س الوزراء، جل�سته يوم الثالثاء 11 رجب 1442هـ املوافق 23 فرباير 

2021م، عــرب االت�سال املرئي، برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل. 

ويف م�ستهــل اجلل�سة، اأطلع خادم احلرمني ال�سريفني جمل�س الوزراء على فحوى 

الر�سالــة اخلطيــة التي تلقاهــا اأيده اهلل، من اأخيــه �ساحب ال�سمــو ال�سيخ نواف 

االأحمــد اجلابــر ال�سباح اأمري دولــة الكويت، وما ت�سمنته مــن تاأكيٍد على تعزيز 

العالقات الثنائية التي تربط البلدين وال�سعبني ال�سقيقني يف خمتلف املجاالت. 

ثم تناول املجل�س امل�ستجدات ذات ال�سلة بجائحة فريو�س كورونا على امل�ستويني 

املحلــي والدويل، واآخر ما �سجلتــه اإح�ساءات الفريو�س باململكة، واأعمال احلملة 

الوطنيــة للتطعيم باللقاح، يف �ســوء ا�ستئناف توريد اللقاحات، وو�سول دفعات 

جديــدة منها، وافتتاح مراكز الإعطاء اللقاح مبختلف املناطق، اإنفاذًا للتوجيهات 

الكرميــة، و�سمن اجلهــود املتوا�سلة مــن اجلهات املعنية؛ للحفــاظ على �سحة 

املواطنني واملقيمني واحلد من انت�سار الفريو�س. 

واأو�ســح معايل وزير االإعالم املكلف الدكتور ماجد بــن عبداهلل الق�سبي، يف بيانه 

لوكالــة االأنباء ال�سعودية، اأن جمل�س الوزراء تطــرق اإىل ما اأثمرت عنه مبادرات 

اململكــة الرامية اإىل دعم ا�ستقرار اأ�سواق البــرتول العاملية، وا�ستدامة اإمداداتها 

اإىل العــامل، بهدف التخفيف من اآثار جائحة كورونا، وتعزيز اأمن الطاقة وتوازن 

االأ�ســواق، م�ســريًا اإىل ما اأكدته اململكــة يف منتدى الطاقة العاملــي ووكالة الطاقة 

الدوليــة ومنظمة اأوبــك، من اأهمية التعــاون ملواجهة حتديــات اجلائحة واحلد 

مــن تاأثريهــا يف النمــو االقت�ســادي العاملــي، والعمل علــى جتاوزها عــن طريق 

العمــل اجلماعي واحلــوار و�سفافية البيانات يف جمال الطاقــة، وت�سريع اجلهود 

امل�سرتكة، حتقيقاً ملا كر�سته اململكة اأثناء رئا�ستها لدول جمموعة الع�سرين. 

وا�ستعر�ــس املجل�س جملة مــن التقارير عن جمريات االأو�ســاع وم�ستجداتها يف 

املنطقة والعامل، معرباً عن تطلع اململكة اإىل اأن يتو�سل االأ�سقاء يف ال�سومال عرب 

احلــوار اإىل حل بالطرق ال�سلمية، مبا يحفظ اأمنــه وا�ستقراره ووحدته، ويجنب 

�سعبــه ال�سقيق كل �سوء ومكــروه، وذلك يف �سوء تطورات االأحداث التي اأدت اإىل 

وقوع قتلى وجرحى يف العا�سمة مقدي�سو. 

وبــنينّ معــايل الدكتــور ماجــد الق�سبــي اأن جمل�ــس الــوزراء جــدد اإدانــة اململكة 

ال�ستمــرار امليلي�سيــا احلوثية االإرهابيــة املدعومة من اإيــران ت�سعيد حماوالتها 

لالعتــداء على املدنيــني واالأعيان املدنيــة يف اململكة بطريقــة متعمدة وممنهجة، 

والتــي متكنــت قــوات حتالف دعــم ال�سرعيــة يف اليمن مــن اعرتا�سهــا، واتخاذ 

االإجراءات العملياتية مبا يتوافق مع القانون الدويل االإن�ساين وقواعده العرفية. 

واطلــع املجل�ــس علــى املو�سوعــات املدرجــة علــى جــدول اأعمالــه، مــن بينهــا 

مو�سوعــات ا�ســرتك جمل�س ال�ســورى يف درا�ستها، كما اطلع على مــا انتهى اإليه 

كل مــن جمل�ــس ال�ســوؤون االقت�ساديــة والتنمية، وجمل�ــس ال�ســوؤون ال�سيا�سية 

واالأمنيــة، واللجنــة العامة ملجل�س الــوزراء، وهيئة اخلــرباء مبجل�س الوزراء 

مبجل�س الوزراء يف �ساأنها.

وقد انتهى جمل�س الوزراء، اإىل ما يلي:

اتفاقية تعاون
اأواًل: املوافقة على اتفاقية تعــاون بني اململكة العربية ال�سعودية ومركز جنوب 

�سرق اأوروبا الإنفاذ القانون )�سيليك(. 

 

مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا 
ثانيــاً: تفوي�ــس معايل وزير املاليــة، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئــة العامة للجمارك 

اأو مــن ينيبه، بالتوقيــع على م�سروع مذكــرة تفاهم بني حكومــة اململكة العربية 

ال�سعوديــة وحكومــة نيوزيلنــدا، حول التعــاون وامل�ساعدة املتبادلــة يف امل�سائل 

اجلمركية، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية. 

 

تباحث مع كوريا 
ثالثاً: تفوي�س معايل وزير اال�ستثمار اأو من ينيبه، بالتباحث مع اجلانب الكوري 

يف �ســاأن م�ســروع بروتوكول ملحق مبذكــرة تعاون بني حكومــة اململكة العربية 

ال�سعودية وحكومــة جمهورية كوريا حول الروؤية ال�سعودية الكورية )2030(، 

املوافــق عليهــا بقــرار جمل�ــس الــوزراء رقــم )279( وتاريــخ 4/ 6/ 1439هـ، 

والتوقيع عليه. 

 

مكافأة أعضاء 
رابعاً: املوافقــة علــى �سوابط مكافــاأة اأع�ساء جمال�ــس اإدارة االأجهزة واللجان 

املنبثقة عنها. 

الفحص الفني الدوري للمركبات 
خام�ساً: املوافقة على تنظيم الفح�س الفني الدوري للمركبات. 

 

هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية 
�ساد�ساً: املوافقة على �ســم الربنامج الوطني لدعم اإدارة امل�سروعات والت�سغيل 

وال�سيانــة يف اجلهــات العامة اإىل مركز حتقيــق كفاءة االإنفــاق، وحتويل املركز 

اإىل هيئــة با�سم "هيئة كفاءة االإنفــاق وامل�سروعــات احلكومية"، واملوافقة على 

تنظيمها. 

 

ترقيات
و)الرابعــة  ع�ســرة(  )اخلام�ســة  للمرتبتــني  ترقيــات  علــى  �سابعاً: املوافقــة 

ع�سرة(، وذلك على النحو االآتي: 

ـ ترقيــة الدكتور عيد بن �سامل بن عيــد العتيبي اإىل وظيفة )وكيل االإمارة ل�سوؤون 

احلج والزيارة( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( باإمارة منطقة املدينة املنورة. 

وظيفة )م�ست�ســار  اإىل  احلقبــاين  �سعــد  بــن  عبدالرحمــن  بــن  تركــي  ترقيــة  ـ 

اإداري( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة املالية. 

ـ ترقية �سعيد بن اأحمد بن علي �سويل اإىل وظيفة )وكيل االأمني( باملرتبة )اخلام�سة 

ع�سرة( باأمانة املنطقة ال�سرقية. 

ـ ترقيــة من�ســور بــن حممــد بــن �سعــد املن�ســور اإىل وظيفة )م�ست�ســار اأمنــي(

باملرتبة )الرابعة ع�سرة( بوزارة الداخلية. 

ـ ترقيــة عبــداهلل بــن حممــد بــن عبــداهلل البكــر اإىل وظيفة )اأمــني عــام حمكمــة(

باملرتبة )الرابعة ع�سرة( باملحكمة العليا. 

ـ ترقيــة املهند�س �سامــي بــن حممــد بــن عمــر ال�سمــري اإىل وظيفة )مديــر عــام 

فرع( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( بوزارة ال�سوؤون االإ�سالمية والدعوة واالإر�ساد. 

ـ ترقيــة حممــد بن عبداهلل بن اإبراهيــم العبدالكــرمي اإىل وظيفة )م�ست�سار ل�سوؤون 

والقرويــة  البلديــة  ال�ســوؤون  ع�سرة( بــوزارة  االأرا�سي( باملرتبة )الرابعــة 

واالإ�سكان. 

ـ ترقية املهند�س عبداهلل بن بخيت بن �سعيد الزهراين اإىل وظيفة )م�ست�سار �سوؤون 

جمال�ــس بلدية( باملرتبة )الرابعــة ع�سرة( بــوزارة ال�سوؤون البلديــة والقروية 

واالإ�سكان. 

ـ ترقية خالد بن عائ�س بن يحيى القحطاين اإىل وظيفة )مدير عام ال�سوؤون االإدارية 

واملالية( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( بهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء. 

موضوعات عامة 
كمــا اطلــع جمل�ــس الــوزراء علــى عــدد مــن املو�سوعــات العامة املدرجــة على 

جــدول اأعمالــه، مــن بينهــا تقاريــر �سنويــة لــوزارة الثقافة، والهيئــة العامــة 

لالإح�ساء، والنيابــة العامــة املتعلق باجلوانــب االإدارية واملاليــة، واملوؤ�س�سات 

العامــة للخطــوط اجلوية العربيــة ال�سعودية، وقد اتخذ املجل�ــس ما يلزم حيال 

تلك املو�سوعات.

حتويل مركز حتقيق كفاءة االإنفاق اإىل هيئة واملوافقة على تنظيمها
برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء:

املوافقة على تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات
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أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن  آل سعود  .. يرحمه اهلل

1٣4٣هـ -1٩24م

المشرف العام
الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي

وزير  اإلعالم المكلف

المدير العام 
عبد اهلل بن سفر األحمدي

المشرف على التحرير
أشرف بن خالد الحسيني

تصدر عن وزارة اإلعالم

UMM AL-QURA

امللك وويل العهد يهنئان قادة كو�سوفا وجامبيا ونيبال وغويانا وبروناي واليابان
● الرياض - واس

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية تهنئة 

لفخامــة ال�سيدة فيو�سا اأو�سماين القائمة باأعمال رئي�س جمهورية كو�سوفا، رئي�سة 

برملــان جمهورية كو�سوفا، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها. واأعرب امللك املفدى، 

عــن اأ�سدق التهــاين واأطيــب التمنيات بال�سحــة وال�سعادة لفخامتهــا، وحلكومة 

و�سعب جمهورية كو�سوفا ال�سديق، اطراد التقدم واالزدهار. 

وبعث اأيده اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س اأداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا، 

مبنا�سبة ذكــرى ا�ستقالل بالده. واأعرب امللك املفدى، عــن اأ�سدق التهاين واأطيب 

التمنيــات بال�سحــة وال�سعــادة لفخامتــه، وحلكومــة و�سعب جمهوريــة جامبيا 

ال�سقيق، 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. واأعرب 

امللــك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيــات بال�سحة وال�سعادة لفخامتها، 

وحلكومــة و�سعــب جمهوريــة نيبــال الدميقراطيــة الفيدرالية ال�سديــق، اطراد 

التقدم واالزدهار. 

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س حممد عرفان علي رئي�س جمهورية 

غويانــا التعاونية، مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهوريــة لبالده. واأعرب امللك املفدى، 

عــن اأ�ســدق التهــاين واأطيب التمنيــات بال�سحــة وال�سعادة لفخامتــه، وحلكومة 

و�سعب جمهورية غويانا التعاونية ال�سقيق، اطراد التقدم واالزدهار.

وبعــث اأيده اهلل، برقية تهنئة جلاللة ال�سلطان حاج ح�سن البلقيه �سلطان بروناي 

دار ال�ســالم، مبنا�سبــة ذكــرى اليــوم الوطني لبــالده.  واأعرب امللــك املفدى، عن 

اأ�ســدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعــادة جلاللته، وحلكومة و�سعب 

بروناي دار ال�سالم ال�سقيق، اطراد التقدم واالزدهار. 

وبعــث رعاه اهلل، برقية تهنئــة جلاللة االإمرباطور ناروهيتــو اإمرباطور اليابان، 

مبنا�سبــة ذكرى اليــوم الوطني لبالده. واأعــرب امللك املفدى، عــن اأ�سدق التهاين 

واأطيــب التمنيــات بال�سحــة وال�سعــادة جلاللتــه، وحلكومــة و�سعــب اليابــان 

ال�سديق، اطراد التقدم واالزدهار.

كمــا بعث �ساحب ال�سمو امللكــي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

ويل العهــد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة ال�سيدة 

فيو�سا اأو�سماين القائمة باأعمال رئي�س جمهورية كو�سوفا، رئي�سة برملان جمهورية 

كو�سوفا، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها. وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين 

واأ�ســدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعــادة لفخامتها، راجياً حلكومة و�سعب 

جمهورية كو�سوفا ال�سديق، املزيد من التقدم واالزدهار. 

وبعث رعاه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س اأداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا، 

مبنا�سبــة ذكرى ا�ستقالل بالده. وعــرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق 

التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعــادة لفخامته، راجياً حلكومة و�سعب جمهورية 

جامبيا ال�سقيق، املزيد من التقدم واالزدهار. 

وبعث اأيده اهلل، برقية تهنئة لفخامة ال�سيدة بيديا ديفي بنداري رئي�سة جمهورية 

نيبــال الدميقراطية الفيدرالية، مبنا�سبة ذكرى يــوم الدميقراطية لبالدها. وعرب 

�سمــو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيــات مبوفور ال�سحة وال�سعادة 

لفخامتهــا، راجيــاً حلكومــة و�سعــب جمهوريــة نيبــال الدميقراطيــة الفيدرالية 

ال�سديق، املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س حممد عرفان علي رئي�س جمهورية 

غويانــا التعاونية، مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده. وعرب �سمو ويل العهد، 

عــن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحــة وال�سعادة لفخامته، راجياً 

حلكومة و�سعب جمهورية غويانا التعاونية ال�سقيق، املزيد من التقدم واالزدهار. 

وبعث رعاه اهلل، برقية تهنئة جلاللة ال�سلطان حاج ح�سن البلقيه �سلطان بروناي 

دار ال�ســالم، مبنا�سبــة ذكــرى اليوم الوطني لبــالده. وعرب �سمــو ويل العهد، عن 

اأطيــب التهــاين واأ�ســدق التمنيات مبوفــور ال�سحــة وال�سعادة جلاللتــه، راجياً 

حلكومة و�سعب بروناي دار ال�سالم ال�سقيق، املزيد من التقدم واالزدهار. 

وبعــث اأيــده اهلل، برقية تهنئة جلاللــة االإمرباطور ناروهيتــو اإمرباطور اليابان، 

مبنا�سبــة ذكــرى اليوم الوطني لبالده. وعــرب �سمو ويل العهد، عــن اأطيب التهاين 

واأ�ســدق التمنيات مبوفور ال�سحــة وال�سعادة جلاللته، راجيــاً حلكومة و�سعب 

اليابان ال�سديق، املزيد من التقدم واالزدهار. 

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يعزيان رئي�ص االإكوادور 
● الرياض - واس

بــن  �سلمــان  امللــك  ال�سريفــني  احلرمــني  خــادم  بعــث 

عبدالعزيــز اآل �سعــود، برقيــة عــزاء وموا�ســاة لفخامة 

الرئي�ــس لينني مورينــو رئي�س جمهوريــة االإكوادور، يف 

وفــاة الرئي�ــس االأ�سبق جلمهورية االإكــوادور غو�ستافو 

نوبــوا. وقــال امللك املفــدى: "تلقينــا نباأ وفــاة الرئي�س 

االأ�سبق جلمهورية االإكــوادور غو�ستافو نوبوا، ونعرب 

لفخامتكــم والأ�سرة الفقيــد ول�سعبكم ال�سديــق عن اأحر 

التعــازي واأ�سدق املوا�ساة، راجني اأال تروا اأي �سوء اأو 

مكروه". 

كمــا بعث �ساحب ال�سمو امللكــي االأمري حممد بن �سلمان 

بــن عبدالعزيز اآل �سعــود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الــوزراء وزير الدفــاع، برقية عــزاء وموا�ســاة لفخامة 

الرئي�ــس لينني مورينــو رئي�س جمهوريــة االإكوادور، يف 

وفــاة الرئي�ــس االأ�سبق جلمهورية االإكــوادور غو�ستافو 

نوبوا. وقــال �سمو ويل العهد: "تلقيت نبــاأ وفاة الرئي�س 

االأ�سبق جلمهورية االإكــوادور غو�ستافو نوبوا، واأعرب 

لفخامتكم والأ�سرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي و�سادق 

املوا�ســاة، راجياً لكم دوام ال�سحة وال�سالمة، واأال تروا 

اأي �سوء". 

ويل العهد يعلن عن اإطالق �سركة ال�سودة للتطوير
● الرياض - واس

اأعلــن �ساحــب ال�سمــو امللكــي االأمري حممــد بــن �سلمان بن 

عبدالعزيــز، ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س 

جمل�ــس اإدارة �سندوق اال�ستثمــارات العامة، يوم االأربعاء 

12 رجــب 1442هـ املوافق 24 فربايــر 2021م، عن اإطالق 

�سركة ال�سودة للتطوير يف منطقة ع�سري با�ستثمارات متوقعة 

تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف ال�سركة اململوكة 

بالكامــل ل�سندوق اال�ستثمارات العامة، لال�ستثمار يف البنية 

التحتية وتطوير قطاعي ال�سياحة والرتفيه، من خالل العمل 

علــى تطوير منطقة امل�ســروع التي ت�سمل ال�ســودة واأجزاء 

مــن حمافظــة رجــال اأملــع، لت�سبح وجهــة �سياحيــة جبلية 

فاخرة تتميــز بثقافتها االأ�سيلة، وتراثهــا الفريد وطبيعتها 

ال�ساحرة، وتقدمي خيارات �سكنية وترفيهية متنوعة.

وبهذه املنا�سبــة، قال معايل حمافظ �سنــدوق اال�ستثمارات 

ــان، اإن هذا امل�سروع  العامــة االأ�ستاذ يا�سر بــن عثمان الرمَينّ

العمــالق، يعك�س اهتمام وروؤية �سمــو ويل العهد حفظه اهلل،   

بتن�سيــط املنطقــة �سياحيــاً وتنمويــاً، لتكون وجهــة جبلية 

�سياحيــة عامليــة، تناف�ــس الوجهــات املماثلة، وت�ســكل نقلة 

نوعية للمملكة واملنطقة عموماً.

واأكــد الرميــان، اأن اإطــالق �سركة ال�ســودة للتطويــر، ياأتي 

تاأكيــدًا علــى التــزام ال�سنــدوق بتنفيذ توجيهــات �سمو ويل 

العهــد با�ستثمــار ما ال يقــل عــن 150 مليار ريــال �سنوياً يف 

االقت�ســاد املحلي على نحو متزايد حتى عــام 2025، مبيناً 

اأن ال�سنــدوق يطمح الأن ت�سكل اال�ستثمــارات املحلية %80 

من ا�ستثماراته، وذلك لتحقيق التنوع االقت�سادي، وحتقيق 

اأثر اإيجابي على االقت�ساد املحلي، باالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف 

ا�ستثمارات ذات عوائد جمزية، حتقق م�ستهدفات ال�سندوق 

املتمثلــة يف اأن ي�سل حجــم قيمة االأ�سول حتــت االإدارة اإىل 

اأكرث من 7 تريليونات ريال يف عام 2030.

اال�سرتاتيجيــة  مــع  متا�سيــاً  ال�سركــة  اإطــالق  وياأتــي 

اال�ستثماريــة التي ينتهجهــا �سندوق اال�ستثمــارات العامة 

يف حتقيــق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، من خالل تطوير 

قطاعــي ال�سياحة والرتفيه، حيــث �ست�ساهم ال�سركة بزيادة 

اإجمــايل النــاجت املحلي تراكمياً بـ 29 مليــار ريال، بال�سراكة 

مع امل�ستثمرين والقطاعــني العام واخلا�س، واإيجاد 8000 

فر�سة وظيفية مبا�سرة وغري مبا�سرة بحلول عام 2030.

كمــا تهــدف ال�سركــة اإىل تقــدمي خيــارات �سكنيــة وترفيهية 

متنوعــة، مــن خــالل تطويــر 2700 غرفة فندقيــة، و1300 

وحــدة �سكنيــة، باالإ�سافــة اإىل تطويــر القطاعــني التجاري 

والرتفيهــي باأكــرث مــن 30 م�سروعــاً نوعيــاً، ورفــع جودة 

اخلدمــات املقدمــة يف منطقــة امل�سروع من خــالل اال�ستثمار 

يف تطويــر البنيــة التحتيــة باأكــرث مــن 20 م�سروعــاً بقيمــة 

تتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك بهدف ا�ستقطاب مليوين زائر 

حملــي ودويل �سنوياً بحلول عام 2030. كمــا تعنى ال�سركة 

مب�سوؤولية ا�ستحداث اإطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على 

البيئة واملوروث الثقايف واالإن�ســاين، وتطوير "اأنظمة الكود 

العمراين"، واإزالة التلوث الب�سري وجذب اال�ستثمارات.

يذكــر اأن �سركــة ال�ســودة للتطويــر، هــي �سركــة م�ساهمــة 

حمــدودة مملوكة بالكامــل ل�سندوق اال�ستثمــارات العامة، 

وت�ستهــدف تطوير ال�سودة، اأجــزاء من حمافظة رجال اأملع، 

لتكــون وجهــة �سياحيــة جبليــة عامليــة، مبنطقــة ع�سري يف 

اململكــة العربية ال�سعودية. وقد اأعلن �ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد، 

نائب رئي�س جمل�س الــوزراء، رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق 

اال�ستثمــارات العامــة، عــن اإطــالق ال�سركــة يف 24 فربايــر 

2021م،  با�ستثمار قدره 11 مليار ريال، لتتوىل مهمة تطوير 

البنية التحتية، وتنفيذ عدد من امل�ساريع االإن�سائية ومراكز 

اجلــذب ال�سياحيــة والرتفيهية، مع االلتــزام باحلفاظ على 

البيئة، واالهتمــام بالثقافة واإبراز الــرتاث املحلي االأ�سيل 

وخلق وجهــة تتمتع بجاذبية عالية علــى امل�ستويني املحلي 

والدويل، جلذب مليوين زائر �سنوياً بحلول عام 2030.

 هذا ويعد �سندوق اال�ستثمارات العامة اأحد اأكرب �سناديق 

الرثوة ال�سيادية يف العامل واأكرثها تاأثريًا، ويقوم ال�سندوق 

بــدوٍر رائــٍد يف دفع عجلــة التحــول االقت�ســادي ال�سعودي 

وتنويعــه، كمــا ي�سهم يف ت�سكيــل مالمح م�ستقبــل االقت�ساد 

العاملــي. ويعمل ال�سنــدوق على بناء حمفظــة متنوعة عرب 

دخوله يف فر�س ا�ستثمارية جذابة وطويلة املدى يف قطاعات 

ريادية خمتلفة داخل اململكة وعلى ال�سعيد العاملي.
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 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:

1-  اللتزام باملبادئ العاملية اخلا�سة باإدارة النفايات امل�سعة.

2-   حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات للجهات الوطنية املعنية باإدارة النفايات امل�سعة.

3-   حتديد توجهات اإدارة النفايات امل�سعة املتولدة يف اململكة.

4-   �سمان ا�ستدامة املوارد الكافية لإدارة النفايات امل�سعة.

5-   اللتزام التام مببداأ ال�سفافية.

وفيما يلي تفصيل لتلك املبادئ:

1- االلتزام باملبادئ العاملية اخلاصة بإدارة النفايات املشعة:
تلتزم اململكة بالواجبات املن�سو�ص عليها يف التفاقيات الدولية متعددة الأطراف املتعلقة بالطاقة الذرية 

التي �سادقت عليها اململكة، ومنها التفاقية امل�سرتكة ب�ساأن اأمان الت�سرف يف الوقود امل�ستهلك واأمان 

الت�سرف يف النفايات امل�سعة، واملعاهدات الدولية الأخرى.

وتهدف ال�سيا�سة اإىل املحافظة على م�ستوى عاٍل من الأمان والأمن يف اإدارة النفايات امل�سعة؛ من خالل 

حت�سني الإجراءات الوطنية وفقاً للمعايري الآتية:

اأ -    �سمان م�ستوى مقبول حلماية �سحة الإن�سان والبيئة.

ب-  مراعاة التاأثريات املحتملة على �سحة الإن�سان والبيئة خارج احلدود الوطنية.

ج-     مراعاة األ تكون التاأثريات املتوقعة على �سحة الأجيال القادمة اأكرب من التاأثريات املماثلة 

واملقبولة يف الوقت احلايل.

د-     �سمان عدم حتمل اأعباء اإ�سافية على الأجيال القادمة.

هـ -    مراعاة اأن تكون اإدارة النفايات امل�سعة �سمن الإطار القانوين الوطني املنا�سب الذي يت�سمن 

حتديدًا وا�سحاً للم�سوؤوليات واملهمات التنظيمية امل�ستقلة.

و-     بقاء اإنتاج النفايات امل�سعة �سمن احلد الأدنى عملياً.

ز-    �سمان الرتابط بني جميع م�سارات الت�سرف يف النفايات امل�سعة.

ح-   �سمان �سالمة مرافق اإدارة النفايات امل�سعة طوال فرتة ا�ستخدامها.

2- حتديد األدوار واملسؤوليات للجهات الوطنية املعنية بإدارة النفايات املشعة 

في اململكة:
تدرك اململكة م�سوؤولياتها التامة مبا يتعلق باأمان اإدارة النفايات امل�سعة �سمن حدود اأرا�سيها، وقد حددت 

الأدوار وامل�سوؤوليات للجهات الوطنية املعنية بالإدارة الآمنة للنفايات امل�سعة على النحو الآتي:

أ- منتجو النفايات املشعة املرخصون:

يتحمل اأي �سخ�ص اأو من�ساأة ينتج عن ممار�ساته الإ�سعاعية املرخ�سة نفايات م�سعة، امل�سوؤولية التامة 

عن اأمان اإدارة النفايات امل�سعة والتعامل معها، مبا يف ذلك اجلوانب املالية والتقنية واللوج�ستية 

والإدارية؛ الالزمة لإدارة النفايات امل�سعة من حلظة اإنتاجها اإىل حني التخل�ص النهائي منها. ويف الوقت 

ذاته يتقيد مبتطلبات وتعليمات الإطار التنظيمي الوطني؛ حتى يكتمل نقل وت�سليم النفايات امل�سعة اإىل 

املرافق الوطنية املعتمدة املرخ�سة لإدارة النفايات امل�سعة، اأو اأن يتم حتريرها من القيود الرقابية.

ب-   اجلهة اخملتصة بإدارة النفايات املشعة:

يتعني على اجلهة املخت�سة باإدارة النفايات امل�سعة اللتزام بالآتي:

- و�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط لإدارة النفايات امل�سعة.

- اقرتاح اأي تعديل اأو حتديث على ال�سيا�سة اإذا دعت احلاجة.

- بناء املن�ساآت الوطنية لإدارة النفايات امل�سعة، واإدارتها، وت�سغيلها.

- م�سوؤولية اأمن و�سالمة اإدارة النفايات امل�سعة اإذا مل يتمكن مولد النفايات امل�سعة اأو املرخ�ص له من 

الوفاء بواجباته؛ وذلك دون اإعفائه من اللتزامات التي يوجبها الإطار الرقابي الوطني، مبا يف ذلك 

امل�سوؤوليات املالية.

ج- اجلهة اخملتصة بالرقابة على سالمة إدارة النفايات املشعة:

تراقب اجلهة املخت�سة املعنية بالرقابة على �سالمة اإدارة النفايات امل�سعة، تطبيق اجلوانب التنظيمية 

املتعلقة بالأمن والأمان النوويني يف اإدارة النفايات امل�سعة، وكذلك ال�سمانات للمواد النووية، مبا يف 

ذلك نقل وت�سليم النفايات امل�سعة يف اململكة.

د- اجلهة اخملتصة بحماية البيئة:

تراقب اجلهة املخت�سة بحماية البيئة تطبيق اجلوانب التنظيمية حلماية البيئة من التاأثريات غري 

الإ�سعاعية يف كل ن�ساطات اإدارة النفايات امل�سعة يف اململكة.

3- حتديد توجهات إدارة النفايات املشعة املتولدة في اململكة:
تكون توجهات إدارة النفايات املشعة املتولدة في اململكة على النحو اآلتي:

اأ -    اإعادة جميع امل�سادر امل�سعة اخلارجة عن اخلدمة اإىل من�سئها الأ�سلي )اإذا اأمكن(.

ب-  الأخذ بالعتبار خيارات التخل�ص النهائي جلميع اأنواع النفايات امل�سعة املتولدة على اأرا�سيها.

ج-  حظر ا�سترياد النفايات امل�سعة.

د-      على اجلهة املخت�سة باإدارة النفايات امل�سعة تقدمي امل�ساعدة للجهة املخت�سة بالرقابة على �سالمة 

اإدارة النفايات امل�سعة –بناًء على طلبها– يف ا�ستعادة امل�سادر اليتيمة وتخزينها، واأي م�سدر 

اإ�سعاعي اآخر ُي�سبط.

هـ -  جتب اإدارة وتنظيم جميع الأنواع من النفايات امل�سعة املتولدة داخل اململكة، مبا يف ذلك النفايات 

امللوثة بالنظائر امل�سعة الطبيعية؛ وفقاً لالأنظمة ذات العالقة.

4- ضمان استدامة املوارد الكافية إلدارة النفايات املشعة:
اأ-      تلتزم اململكة بو�سع ا�سرتاتيجية للتمويل امل�ستدام وتوفري القدرات التقنية والب�سرية املخ�س�سة 

لالإدارة الآمنة جلميع النفايات امل�سعة املتولدة داخل اأرا�سيها، مبا يف ذلك خيار اإن�ساء �سندوق 

متويل وطني لإدارة النفايات امل�سعة واأن�سطة الإخراج من اخلدمة.

ب-  يكون املرخ�ص له م�سوؤوًل عن �سمان التمويل لإدارة النفايات امل�سعة الناجتة عن اأن�سطته ابتداًء 

من ت�سغيل املرفق الإ�سعاعي و/اأو النووي، وعلى مدى العمر الفرتا�سي للمرفق )وي�سمل ذلك 

النفايات امل�سعة املتولدة من الإخراج من اخلدمة(. وعلى املرخ�ص له منذ بداية الت�سغيل، اأن 

ي�سع الرتتيبات الالزمة للتمويل املتوقع خالل عمر املرفق الفرتا�سي لتغطية جميع التكاليف 

والنفقات ذات ال�سلة، مبا يف ذلك الإ�سهامات املالية ل�سندوق متويل اإدارة النفايات امل�سعة 

واأن�سطة الإخراج من اخلدمة.

ج-  ت�سجع اململكة اأعمال البحث والتطوير املرتبطة بتح�سني اإدارة النفايات امل�سعة.

5- االلتزام التام مببدأ الشفافية:
يعد النفتاح وال�سفافية والوعي، فيما يتعلق بجميع جوانب اإدارة النفايات امل�سعة؛ ركيزة اأ�سا�سية. وعلى 

جميع اجلهات املعنية اأن ت�سع اآلية منا�سبة لتزويد الأفراد واجلهات املهتمة بجميع املعلومات ذات ال�سلة، 

واأن تنفذها )مع مراعاة القيود الأمنية( ليتمكن اأي فرد اأو جهة من تقدمي معلومات اأو حتليالت اأو اآراء 

حيال تلك اجلوانب.

السياسة الوطنية إلدارة النفايات المشعة في المملكة

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

املوافقة على ال�شيا�شة الوطنية لإدارة النفايات امل�شعة يف اململكة
اإن جمل�ص الوزراء

بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 1201 وتاريخ 1442/1/8هـ، امل�ستملة 

على برقية �ساحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة رئي�ص جمل�ص اإدارة مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية 

واملتجددة رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الرقابة النووية والإ�سعاعية رقم 01-36-1442 وتاريخ 

1442/1/2هـ، يف �ساأن م�سروع ال�سيا�سة الوطنية لإدارة النفايات امل�سعة يف اململكة.

وبعد الطالع على م�سروع ال�سيا�سة الوطنية امل�سار اإليه.

وبعد الطالع على نظام الرقابة على ال�ستخدامات النووية والإ�سعاعية، ال�سادر باملر�سوم امللكي 

رقم )م/82( وتاريخ 1439/7/25هـ.

وبعد الطالع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإ�سعاعية، ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 

)334( وتاريخ 1439/6/25هـ.

وبعد الطالع على املذكرة رقم )683( وتاريخ 1442/4/29هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص 

الوزراء.

وبعد الطالع على التو�سية املعدة يف جمل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية رقم )14-42/19/د( 

وتاريخ 1442/5/9هـ.

وبعد الطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )4241( وتاريخ 1442/6/26هـ.

يقرر:

املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية لإدارة النفايات امل�سعة يف اململكة، بال�سيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

 قرار رقم )371( وتاريخ 1442/07/04هـ
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اإن جمل�ص الوزراء

بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 6275 وتاريخ 1442/2/4هـ، امل�ستملة 

على خطاب معايل وزير املالية رقم 11014 وتاريخ 1441/11/17هـ، يف �ساأن حتويل وكالة الأنظمة 

بوزارة املالية اإىل مركز م�ستقل با�سم »املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية«.

وبعد الطالع على الأمر ال�سامي رقم )71574( وتاريخ 1440/12/17هـ.

وبعد الطالع على املذكرتني رقم )630( وتاريخ 1442/4/17هـ، ورقم )997( وتاريخ 

1442/6/19هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.

وبعد الطالع على املح�سر املعد يف جمل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية رقم )42/195/م( وتاريخ 

1442/6/25هـ.

وبعد الطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )4383( وتاريخ 1442/6/29هـ.

يقرر ما يلي:

اأوًل:   حتويل وكالة الأنظمة بوزارة املالية اإىل مركز م�ستقل با�سم »املركز الوطني لنظم املوارد 

احلكومية«، على األ يرتتب على ذلك اأي نفقات اإ�سافية على امليزانية العامة للدولة لل�سنة 

املالية )2021م(.

ثانيـــاً:    يتمتع املركز –امل�سار اإليه يف البند )اأوًل( من هذا القرار– بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل 

املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير املالية، ويتوىل املهمات املوكولة اإىل وكالة الأنظمة 

بوزارة املالية.

ثالثــاً:    يكون للمركز –امل�سار اإليه يف البند )اأولً( من هذ القرار– جمل�ص اإدارة برئا�سة وزير املالية، 

وباأع�ساء ل يقل عددهم عن خم�سة، يعينون باأمر من رئي�ص جمل�ص الوزراء بناء على اقرتاح 

من وزير املالية، وتكون ع�سويتهم ملدة )ثالث( �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

رابعاً:    ت�سكل جلنة فنية يف وزارة املالية، مب�ساركة ممثلني من: وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 

الجتماعية، واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، واملوؤ�س�سة العامة للتقاعد، لنقل ما يلزم من 

اعتمادات مالية ووظائف �ساغرة وم�سغولة وممتلكات واأ�سول ووثائق ومبادرات وعقود من وكالة 

الأنظمة بوزارة املالية اإىل املركز –امل�سار اإليه يف البند )اأوًل( من هذا القرار- والرفع عن ذلك.

خام�ساً:  تتخذ وزارة املالية ما يلزم لإعداد م�سروع ترتيبات تنظيمية للمركز -امل�سار اإليه يف البند 

)اأوًل( من هذا القرار- وتعديل هيكل الوزارة التنظيمي تبعاً لذلك، خالل مدة ل تتجاوز )3( 

اأ�سهر من تاريخ هذا القرار، والرفع عن ذلك.

رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�ص الوزراء

بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 15732 وتاريخ 1442/3/20هـ، امل�ستملة 

على برقية �سندوق التنمية الوطني رقم 4103224/60 وتاريخ 1441/10/11هـ، يف �ساأن طلب 

ال�سندوق املوافقة على تاأ�سي�ص بنك املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

وبعد الطالع على تنظيم �سندوق التنمية الوطني، ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )132( وتاريخ 

1439/3/3هـ، وتعديالته.

وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء 

رقم )301( وتاريخ 1437/7/11هــ، وتعديالته.

وبعد الطالع على املذكرات رقم )28( وتاريخ 1442/1/7هـ، ورقم )618( وتاريخ 1442/4/16هـ، 

ورقم )906( وتاريخ 1442/6/6هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.

وبعد الطالع على التو�سيتني املعدتني يف جمل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية رقم )2-42/4/د( 

وتاريخ 1442/1/22هـ، ورقم )14-42/18/د( وتاريخ 1442/5/2هـ. 

وبعد الطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )4025( وتاريخ 1442/6/19هـ.

يقرر:

املوافقة على اإن�ساء بنك املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�ص الوزراء

بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 68530 وتاريخ 1441/12/25هـ، امل�ستملة 

على برقية معايل وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية رقم 167148 وتاريخ 1440/9/4هـ، 

يف �ساأن طلب جمعية حماية امل�ستهلك، وجمعيات اأخرى حتت اإ�سراف الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية، ا�ستثناءها من نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية.

وبعد الطالع على الأمر ال�سامي رقم )62919( وتاريخ 1441/11/24هـ.

وبعد الطالع على نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 

1437/2/19هـ.

وبعد الطالع على تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك، ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )120( وتاريخ 

1436/2/23هـ، وتعديالته.

وبعد الطالع على املح�سر رقم )695( وتاريخ 1441/5/19هـ، واملذكرتني رقم )862( وتاريخ 

1441/10/23هـ، ورقم )576( وتاريخ 1442/4/9هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.

وبعد الطالع على التو�سية املعدة يف جمل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية رقم )21-42/17/د( 

وتاريخ 1442/4/25هـ.

وبعد الطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )3739( وتاريخ 1442/6/7هـ.

يقرر ما يلي:

اأوًل:     قيام وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية –بالتن�سيق مع املجل�ص التنفيذي جلمعية حماية 

امل�ستهلك- باتخاذ ما يلزم من اإجراءات حيال مواءمة اأو�ساع اجلمعية مبا يتفق مع اأحكام نظام 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية –ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 1437/2/19هـ - 

بو�سفها جمعية نفع عام.

ثانيـاً:    اإلغاء تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك، ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )120( وتاريخ 

1436/2/23هـ.

ثالثـاً:     ا�ستمرار العمل مبا ورد يف البند )ثالثاً( من قرار جمل�ص الوزراء رقم )120( وتاريخ 

1436/2/23هـ.

رابعاً:  يعمل مبا ورد يف البند )ثانياً( من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ ا�ستكمال الإجراءات املن�سو�ص 

عليها يف البند )اأوًل( منه.

     رئي�س جمل�س الوزراء
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حتويل وكالة الأنظمة بوزارة املالية اإىل مركز م�شتقل با�شم »املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية«

املوافقة على اإن�شاء بنك املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

اإلغاء تنظيم جمعية حماية امل�شتهلك

قرار رقم )373( وتاريخ 1442/07/04هـ

قرار رقم )376( وتاريخ 1442/07/04هـ

قرار رقم )374( وتاريخ 1442/07/04هـ
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اإن جمل�ص الوزراء

بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 30388 وتاريخ 1442/6/3هـ، امل�ستملة 

على برقية معايل رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 1685230-1439 وتاريخ 

1439/10/13هـ، يف �ساأن م�سروع نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

وبعد الطالع على م�سروع النظام امل�سار اإليه.

وبعد الطالع على املح�سر رقم )637( وتاريخ 1441/5/10هـ، واملذكرات رقم )848( وتاريخ 

1441/10/22هـ، ورقم )1088( وتاريخ 1441/11/29هـ، ورقم )548( وتاريخ 1442/4/4هـ، 

املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.

وبعد الطالع على التو�سية املعدة يف جمل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية رقم )16-42/16/د( 

وتاريخ 1442/4/18هـ.

وبعد النظر يف قراري جمل�ص ال�سورى رقم )57/330( وتاريخ 1442/2/11هـ، ورقم )14/69( 

وتاريخ 1442/5/28هـ.

وبعد الطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )4240( وتاريخ 1442/6/26هـ.

يقرر ما يلي:

اأوًل:   املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، بال�سيغة املرافقة.

وقد اأُعد م�سروع مر�سوم ملكي بذلك، �سيغته مرافقة لهذا.

ثانياً:  قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء مبراقبة التزام مقدم الرعاية ال�سحية بتطبيق املوا�سفات 

الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية امل�سعة داخل مرافق الرعاية ال�سحية، واإحالة ما يظهر من 

خمالفات اإىل هيئة الرقابة النووية والإ�سعاعية بحكم الخت�سا�ص.

رئي�س جمل�س الوزراء
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املوافقة على نظام الأجهزة وامل�شتلزمات 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�ص اإدارة الهيئة.

الرئيس: الرئي�ص التنفيذي للهيئة.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

اجلهاز الطبي: كل اآلة اأو اأداة اأو جهاز تطبيق اأو جهاز زراعة اأو كوا�سف خمربية اأو مواد معايرة 
خمربية اأو برامج اأو مواد ت�سغيل لالأجهزة الطبية، اأو اأي اأداة �سبيهة اأو ذات عالقة �سنعت لوحدها اأو 

مع اأجهزة اأخرى؛ ت�ستخدم يف ت�سخي�ص الأمرا�ص اأو الإ�سابات اأو الوقاية منها اأو مراقبتها اأو التحكم 

فيها اأو عالجها اأو تخفيفها اأو ت�سكينها اأو التعوي�ص عن الإ�سابات، وت�ستخدم كذلك يف الفح�ص اأو الإحالل 

اأو التعديل اأو الدعم الت�سريحي اأو التاأثري على وظائف اأع�ساء اجل�سم، ودعم اأو متكني احلياة )الوظائف 

احليوية لالإن�سان( من ال�ستمرار، وتنظيم احلمل اأو امل�ساعدة عليه، وتعقيم الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، 

واإعطاء املعلومات –لغر�ص طبي اأو ت�سخي�سي– امل�ستخل�سة من الفحو�سات املخربية للعينات املاأخوذة 

من ج�سم الإن�سان، وكذلك التي ل ميكن اأن حتقق الغر�ص الذي �سنعت من اأجله يف ج�سم الإن�سان اأو عليه 

بو�ساطة العقار الدوائي اأو العامل املناعي اأو التحولت الأي�سية، واإمنا ت�ساعد يف حتقيق مفاعيلها فقط.

املستلزم الطبي: املواد واملنتجات الطبية، امل�ستخدمة يف الت�سخي�ص اأو العالج، اأو ال�ستعا�سة، اأو 
التقومي، اأو حالت الإعاقة، اأو غريها من ال�ستخدامات الطبية لالإن�سان مبا يف ذلك الغازات الطبية.

ملحقات اجلهاز واملستلزم الطبي: اأي مادة اأو منتج ُي�سنع خا�ساً با�ستخدامه مع جهاز اأو 
م�ستلزم طبي لتمكينه من حتقيق الغر�ص الذي �سنع من اأجله.

اجلهاز واملستلزم الطبي املبتكر: جهاز اأو م�ستلزم طبي ذو فكرة مبتكرة يف التقنية اأو ال�ستخدام 
اأو الأداء ومل ي�سبق طرحها يف الأ�سواق داخلياً اأو خارجياً.

األجهزة واملستلزمات الطبية اجملمعة: كل ما يجمع يف طقم واحد لتحقيق متطلبات امل�ستخدم، 
وقد حتتوي على اأجهزة اأو م�ستلزمات لي�ست طبية.

اجلهاز واملستلزم الطبي ذو االستخدام مرة واحدة: كل ما ي�سنع لغر�ص ال�ستخدام خالل 
الإجراء الطبي الواحد على مري�ص مرة واحدة ثم ُيتخل�ص منه.

املواد الطبية املشعة: مادة تنطلق منها اإ�سعاعات موؤينة، �سواًء منفردة بنف�سها اأو �سمن اأجهزة اأو 

م�ستلزمات طبية اأخرى، ت�ستخدم للت�سخي�ص والعالج.

األجهزة واملستلزمات الطبية املغشوشة:  هي التي يتعمد تغيري هويتها اأو م�سدرها بق�سد 
اخلداع، ويعد اجلهاز وامل�ستلزم الطبي مغ�سو�ساً اإذا تغري حمتواه مبا يوؤثر �سلباً يف ماأمونيته و�سالمته، 

اأو كان معباأ يف عبوات مزيفة.

إعادة املعاجلة: اإجراءات تنفذ على اجلهاز وامل�ستلزم الطبي امل�ستخدم �سابقاً؛ لإعادة ا�ستخدامه بطريقة 
اآمنة، 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�س�ساً اأو عادياً اأو مري�ساً.

املنشأة: كيان نظامي يزاول ن�ساطاً يتعلق بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

املصنع: اأي من�ساأة وطنية اأو اأجنبية يكون من اأغرا�سها ت�سميم الأجهزة اأو امل�ستلزمات الطبية اأو 
ت�سنيعها لطرحها لال�ستخدام با�سمها، �سواء كانت داخل اململكة اأو خارجها. وي�سمل الت�سنيع: جتديدها، 

وجتميعها، وتعبئتها، وتغليفها، وو�سع املعلومات التعريفية عليها.

مقدم الرعاية الصحية: اأي من�ساأة حكومية اأو اأهلية تقدم خدمات الرعاية ال�سحية.

املمثل املعتمد: �سخ�ص ذو �سفة اعتبارية مقره يف اململكة مفو�ص كتابياً من م�سنع مقيم يف اخلارج 
لتمثيله داخل اململكة، فيما يت�سل بتطبيق اأحكام النظام والالئحة.

تداول األجهزة واملستلزمات الطبية: توفريها جماناً اأو مبقابل �سواء كان للتوزيع اأو لال�ستخدام.

الترخيص: وثيقة ت�سدرها الهيئة ملزاولة اأي من الأن�سطة اخلا�سعة للنظام.

السجل الوطني: ال�سجل الوطني للمن�ساآت والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية املن�ساأ يف الهيئة.

التسجيل: اإجراء تقيد بناًء عليه الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية واملن�ساآت، التي تزاول اأي من الأن�سطة 
اخلا�سعة للنظام، يف ال�سجل الوطني.

اإلذن بالتسويق: وثيقة ت�سدرها الهيئة لأي جهاز اأو م�ستلزم طبي ت�سمح بتداوله يف الأ�سواق.

شهادة حرية البيع: وثيقة ت�سدرها الهيئة للم�سنع تفيد باأن امل�سنع م�سجل يف اململكة واأن الأجهزة 
وامل�ستلزمات الطبية املراد ت�سديرها حا�سلة على الإذن بالت�سويق.

التحقق من الدراسات السريرية: بحث تطبيقي ي�ستخدم فيه جهاز اأو م�ستلزم طبي على اإن�سان اأو 
اأكرث؛ لتقومي ماأمونيته وكفايته عند ا�ستخدامه.

نظام التصنيف: هو نظام تعتمده الهيئة يعمل على تقومي درجة اخلطورة املتعلقة باجلهاز اأو 
امل�ستلزم الطبي، وتقومي ماأمونيته.

نظام إدارة اجلودة: نظام تعتمده الهيئة للتحقق من جودة وفاعلية وماأمونية اجلهاز اأو امل�ستلزم الطبي 
وفقاً للن�سخة احلديثة من املوا�سفة الفنية )الآيزو 13485( اأو ما مياثلها، وذلك وفقاً ملا تبينه الالئحة.

قرار رقم )377( وتاريخ 1442/07/04هـ

نظام األجهزة والمستلزمات الطبية

بعون اهلل تعاىل

نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بناًء على املادة )ال�سبعني( من النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبناًء على املادة )الع�سرين( من نظام جمل�ص الوزراء، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبناًء على املادة )الثامنة ع�سرة( من نظام جمل�ص ال�سورى، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

 وبعد الطالع على قراري جمل�ص ال�سورى رقم )57/330( بتاريخ 1442/2/11هـ، ورقم )14/69( 

بتاريخ 1442/5/28هـ.

وبعد الطالع على قرار جمل�ص الوزراء رقم )377( بتاريخ 1442/7/4هـ.

ر�سمنا مبا هو اآت:

اأوًل:  املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، بال�سيغة املرافقة.

ثانياً:  على �سمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء وروؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة –كل فيما 

ه– تنفيذ مر�سومنا هذا. يُخ�سُّ

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

مرسوم ملكي رقم )م/54( وتاريخ 1442/07/06هـ
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توكيد اجلودة: جمموعة من الختبارات والقيا�سات واملعايرة الفنية تعتمدها الهيئة، للتاأكد من ماأمونية 
اأجهزة الأ�سعة الطبية و�سالمتها ودقة ال�سور وجودتها، مبا ي�سمن فاعلية الت�سخي�ص والعالج وكفايتهما.

اللوائح الفنية: وثائق اإلزامية ت�سدرها الهيئة خا�سة بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية حتدد مبادئ 
ال�سالمة والأداء والت�سنيع والتعليمات املنظمة لذلك، مبا يف ذلك: امل�سطلحات، والرموز، والتعبئة، 

ومتطلبات املعلومات التعريفية.

املواصفات القياسية: وثائق غري اإلزامية تقرها الهيئة، تت�سمن قواعد اأو مبادئ توجيهية اأو 
خ�سائ�ص الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية اأو عمليات واأ�ساليب الإنتاج املرتبطة بها، مبا فيها: امل�سطلحات، 

والرموز، والتعبئة، ومتطلبات املعلومات التعريفية.

املعلومات التعريفية: اأي بيان اأو معلومة مر�سومة اأو م�سورة مكتوبة اأو مطبوعة على اجلهاز 
وامل�ستلزم الطبي، وت�سمل املعلومات اخلا�سة بالتعريف به، والو�سف الفني له، وكيفية ا�ستخدامه، 

وطرق تخزينه ونقله.

املواصفات الفنية واإلكلينيكية: جمموعة معايري حتدد جودة وفاعلية وماأمونية ا�ستخدام 
املادة امل�سعة يف التطبيقات الطبية.

إنذار السالمة: اإ�سعار ي�سدره املركز يو�سح اخلطر املرتبط باجلهاز اأو امل�ستلزم الطبي والإجراءات 
الت�سحيحية املطلوب القيام بها؛ تالفياً للخطر املرتبط به.

اإلجراء التصحيحي إلنذار السالمة: اإجراء يتخذه امل�سنع للحد من الأخطار التي توؤثر يف 
ماأمونية اجلهاز اأو امل�ستلزم الطبي اأو التقليل منها.

حوادث األجهزة واملستلزمات الطبية: اأي ق�سور اأو تغري يف خ�سائ�ص اأو اأداء اجلهاز اأو امل�ستلزم 
الطبي مما قد ي�سبب اأو ي�سهم ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف وفاة اأو اإ�سابة خطرية للم�ستخدم.

املركز: املركز الوطني لبالغات الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

المادة الثانية:
تخضع ألحكام النظام األنشطة اآلتية:

1-  ت�سميم الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، وت�سنيعها.

2-  ا�سترياد الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، وت�سويقها، وتوزيعها، وتخزينها.

3-    تقدمي خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام اإدارة اجلودة، 

والتحقق من توكيد اجلودة.

4-  اإجراء التحقق من الدرا�سات ال�سريرية.

5-  تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية الفنية يف جمال الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

6-    تقدمي خدمات فح�ص الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية للتاأكد من مطابقتها للوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية.

7-  تقدمي خدمات ال�سيانة لالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

8-  متثيل امل�سنع املقيم خارج اململكة.

المادة الثالثة:
تعد يف حكم الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية اخلا�سعة لأحكام النظام: ملحقاتها، والأجهزة وامل�ستلزمات 

الطبية املجمعة.

المادة الرابعة:
مع مراعاة اخت�سا�سات هيئة الرقابة النووية والإ�سعاعية باإ�سدار الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة الأن�سطة 

املتعلقة با�ستخدام املواد الطبية امل�سعة؛ ي�سرتط موافقة الهيئة على املوا�سفات الفنية والإكلينيكية 

لتلك املواد قبل ترخي�سها من هيئة الرقابة النووية والإ�سعاعية.

المادة الخامسة:
ل يخل تطبيق اأحكام النظام، باخت�سا�سات هيئة الرقابة النووية والإ�سعاعية فيما يتعلق باإ�سدار 

ترخي�ص احلماية من الإ�سعاع املوؤين ال�سادر من الأجهزة الطبية.

المادة السادسة:
مع مراعاة ما ورد يف املادة )الرابعة( من النظام؛ ل يجوز لأي من�ساأة ممار�سة اأي من الأن�سطة اخلا�سعة 

للنظام؛ اإل بعد الت�سجيل، واحل�سول على الرتخي�ص، اإ�سافة اإىل احل�سول على الرتخي�ص ال�سناعي من 

اجلهة املخت�سة بالن�سبة اإىل امل�سانع.

المادة السابعة:
على املرخ�ص له باإجراء التحقق من الدرا�سات ال�سريرية؛ احل�سول على موافقة الهيئة قبل البدء يف اأي 

من عمليات التحقق، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثامنة:
ل يجوز تداول اأي جهاز اأو م�ستلزم طبي اإل بعد الت�سجيل، واحل�سول على الإذن بالت�سويق. وللهيئة 

ا�ستثناء بع�ص الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية من �سرط احل�سول على الإذن بالت�سويق، بعد التاأكد من 

�سالمتها، وعدم ا�ستخدامها لأغرا�ص جتارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها املجل�ص.

المادة التاسعة:
للهيئة ا�ستثناء اجلهاز اأو امل�ستلزم الطبي املبتكر من بع�ص ال�سروط والإجراءات الالزمة للح�سول على 

الإذن بالت�سويق؛ مبا ل يوؤثر يف ماأمونيته و�سالمته عند ا�ستخدامه، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة العاشرة:
حتدد الالئحة ال�سروط والإجراءات الالزمة للت�سجيل، واإ�سدار الإذن بالت�سويق، واحل�سول على الرتخي�ص 

وجتديده وتعديله ونقله واإلغائه.

المادة الحادية عشرة:
ل يجوز ف�سح الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية امل�ستوردة اإل بعد موافقة الهيئة.

المادة الثانية عشرة:
حتدد الالئحة ال�سروط الالزمة لإ�سدار �سهادة حرية البيع.

المادة الثالثة عشرة:
للهيئة ال�سماح بدخول الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية ذات ال�ستخدام ال�سخ�سي؛ بناًء على تقرير طبي 

وبكميات حمدودة، على األ ُت�ستخدم لأي غر�ص جتاري.

المادة الرابعة عشرة:
على كل من �سرف اأو باع جهازًا اأو م�ستلزماً طبياً مغ�سو�ساً، اأو غري م�سجل، اأو غري حا�سل على الإذن 

رف اأو ِبيع وكميته، وا�سم من  بالت�سويق، اإبالغ الهيئة –فور علمه بذلك– باملعلومات التي تتعلق مبا �سُ

ِرف اأو ِبيع له اجلهاز اأو امل�ستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم باإعادة الثمن للم�سرتي. �سُ

المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة الأحكام الواردة يف نظام الوكالت التجارية؛ يتعني على امل�سنع املقيم خارج اململكة –عند 

رغبته يف تداول منتجاته يف اململكة– تعيني ممثل معتمد له. وحتدد الالئحة ال�سروط الالزم توافرها يف املمثل 

املعتمد، وكذلك التزامات الطرفني وم�سوؤولياتهما.

المادة السادسة عشرة:
على امل�سنع توفري خدمات ما بعد البيع لالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية التابعة له، وتطبق يف هذا ال�ساأن 

الأحكام املن�سو�ص عليها يف النظام والالئحة.

المادة السابعة عشرة:
على املن�ساآت اللتزام باملعلومات التعريفية الواجب توافرها على الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، وحتدد 

الالئحة تلك املعلومات.

المادة الثامنة عشرة:
يلتزم مقدم الرعاية ال�سحية باأل يتعامل مع اأي من�ساأة تزاول اأياً من الأن�سطة اخلا�سعة للنظام؛ ما مل تكن 

م�سجلة وحا�سلة على ترخي�ص يف جمال التعامل نف�سه.

المادة التاسعة عشرة:
ل جتوز اإعادة معاجلة الأجهزة اأو امل�ستلزمات الطبية ذات ال�ستخدام مرة واحدة.

المادة العشرون:
ل يجوز اإتالف الأجهزة اأو امل�ستلزمات الطبية امل�ستخدمة، ول اإعادة معاجلتها، ول جتديدها، ول اإعادة 

بيعها، ول اإعارتها، ول التربع بها؛ اإل وفقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة.

المادة الحادية والعشرون:
يلتزم امل�سنع بت�سنيف الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وفقاً لنظام الت�سنيف.

المادة الثانية والعشرون:
على املن�ساآت الراغبة يف تداول الأجهزة اأو امل�ستلزمات الطبية يف اململكة اللتزام بتطبيق نظام اإدارة اجلودة.

المادة الثالثة والعشرون:
ل يجوز �سرف الأجهزة اأو امل�ستلزمات الطبية امل�سنفة عالية اخلطورة –وفقاً لنظام الت�سنيف– لال�ستخدام 

خارج من�ساأة مقدم الرعاية ال�سحية؛ دون و�سفة طبية. وت�سدر الهيئة قائمة بتلك الأجهزة وامل�ستلزمات 

الطبية.

المادة الرابعة والعشرون:
ل جتوز الدعاية لالأجهزة اأو امل�ستلزمات الطبية ول الإعالن عنها ول الرتويج لها، اإل بعد موافقة الهيئة 

ووفقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة.

المادة الخامسة والعشرون:
ل جتوز اإقامة حمالت توعية اأو حمالت خريية اأو ما يف حكمهما متعلقة بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، اإل بعد 

موافقة الهيئة ووفقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة.

المادة السادسة والعشرون:
تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية ال�سحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية ال�سحية، للتاأكد من 

�سالمة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وماأمونيتها وكفايتها يف الت�سخي�ص والعالج.

المادة السابعة والعشرون:
على املن�ساأة واملمثل املعتمد تزويد الهيئة بكل وثيقة اأو معلومة تطلبها للقيام باخت�سا�ساتها املن�سو�ص 

عليها يف النظام والالئحة.

نظام األجهزة والمستلزمات الطبية.. تتمة
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المادة الثامنة والعشرون:
على امل�سنع واملمثل املعتمد ومقدم الرعاية ال�سحية اللتزام باإبالغ املركز عن حوادث الأجهزة 

وامل�ستلزمات الطبية التابعة لهم.

المادة التاسعة والعشرون:
ي�سدر املركز اإنذار ال�سالمة لتنبيه امل�ستخدم ومقدم الرعاية ال�سحية 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:
1- اإنذارات ال�سالمة ال�سادرة من اجلهات الرقابية املماثلة خارج اململكة.

2- الأخطار التي توؤثر يف ماأمونية اجلهاز اأو امل�ستلزم الطبي.

3- النتهاء من الإجراء الت�سحيحي لإنذار ال�سالمة.

المادة الحادية والثالثون:
على املن�ساأة ومقدم الرعاية ال�سحية يف حال �سدور اإنذار ال�سالمة اإيقاف تداول الأجهزة وامل�ستلزمات 

الطبية، حتى �سدور اإ�سعار من املركز بالنتهاء من الإجراء الت�سحيحي لإنذار ال�سالمة.

المادة الثانية والثالثون:
على املن�ساأة واملمثل املعتمد ال�ستجابة لطلب الهيئة يف اقتفاء اأثر 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:

1-  �سبط الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية املخالفة لأحكام النظام.

2-  التعامل مع امل�سبوطات املخالفة، وذلك وفقاً ملا ياأتي:

اأ-   التحفظ عليها وعلى امل�ستندات املتعلقة بها، عند القت�ساء.

ب- اأخذ العينات للتحليل.

ج-  التو�سية باإتالف ما يثبت غ�سه، اأو �سرره.

ويكون الإتالف بعد �سدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقاً لالأ�سول الفنية املتعارف عليها، وتتوىل تنفيذه 

ن لهذا الغر�ص بقرار من رئي�ص املجل�ص. ويتحمل املخالف تكاليف عملية الإتالف. جلنة –اأو اأكرث- تكوَّ

المادة الرابعة والثالثون:
يلتزم كل من يخ�سع لأحكام النظام باملحافظة على �سرية املعلومات التي قد يح�سل عليها بحكم مهمته.

المادة الخامسة والثالثون:
على املفت�ص اإبراز بطاقته الوظيفية عند تاأديته لأعمال التفتي�ص وال�سبط، وعلى املن�ساأة متكينه من اأداء 

عمله، وعدم اإعاقته.

المادة السادسة والثالثون:
يجوز-بقرار من الرئي�ص– منح مفت�سي الهيئة مكافاآت مالية نظري ما يقدمونه من اأعمال.

المادة السابعة والثالثون:
يجوز –بقرار من الرئي�ص– منح مكافاأة ت�سجيعية بن�سبة ل تزيد على )25%( من مقدار الغرامة 

امل�ستحقة، ملن ي�ساعد –من غري مفت�سي الهيئة– يف الك�سف عن خمالفة لأحكام النظام والالئحة.

المادة الثامنة والثالثون:
ت�سع الهيئة بالتفاق مع وزارة املالية ال�سوابط املنظمة ملنح املكافاآت امل�سار اإليها يف املادتني )ال�ساد�سة 

والثالثني( و)ال�سابعة والثالثني( من النظام.

المادة التاسعة والثالثون:
للهيئة اتخاذ التدابري الحرتازية الالزمة يف حال العتقاد بوجود �سرر اأو ادعاء م�سلل اأو تاأثري على 

�سالمة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وماأمونيتها وكفايتها، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة األربعون:
ل يجوز تداول الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية اإذا قررت الهيئة �سحبها من ال�سوق اأو حظر تداولها.

المادة الحادية واألربعون:
يعد مخالفاً ألحكام النظام كل َمن:

1-   غ�ص اأو �سرع يف غ�ص اأي جهاز اأو م�ستلزم طبي.

2-   باع، اأو �سرف، اأو حاز بق�سد الجتار اأجهزة اأو م�ستلزمات طبية مغ�سو�سة مع علمه بذلك.

3-      اأدخل اإىل اململكة جهازًا اأو م�ستلزماً طبياً غري م�سجل، اأو مغ�سو�ساً، اأو غري حا�سل على اإذن ت�سويق، 

اأو حاول اإدخال اأٍيٍّ من ذلك.

4-   �سنع جهازًا اأو م�ستلزماً طبياً باملخالفة لأي حكم من اأحكام النظام والالئحة واللوائح الفنية.

5-   ا�ستعمل للرتويج لالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية معلومات غري حقيقية، �سواًء عليها، اأو يف الدعاية لها.

6-   نقل اأو خزن جهازًا اأو م�ستلزماً طبياً باملخالفة ل�سروط النقل والتخزين التي حتددها الهيئة.

7-   اأدخل اإىل اململكة عبوات اأو اأغلفة جلهاز اأو م�ستلزم طبي بق�سد الغ�ص، اأو حاول اإدخال اأي من ذلك.

8-   �سنع اأو طبع اأو حاز اأو باع اأو عر�ص عبوات اأو اأغلفة جلهاز اأو م�ستلزم طبي بق�سد الغ�ص.

9-   ارتكب اأي خمالفة اأخرى لأحكام النظام.

المادة الثانية واألربعون:
1-   دون 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:

اأ-    غرامة ل تزيد على )خم�سة ماليني( ريال.

ب-  اإغالق املن�ساأة موؤقتاً ملدة ل تتجاوز )مائة وثمانني( يوماً.

ج-   تعليق الإذن بالت�سويق لالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية –حمل املخالفة- ملدة ل تتجاوز عاماً.

د-    اإلغاء الإذن بالت�سويق لالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية حمل املخالفة.

هـ -  منع املخالف من ممار�سة اأي ن�ساط يتعلق بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية، وذلك ملدة ل 

تتجاوز )مائة وثمانني( يوماً.

و-    اإلغاء الرتخي�ص.

وجتوز م�ساعفة العقوبة املحكوم بها وفقاً للفقرات الفرعية )اأ( 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.

2-    اإذا كانت املخالفة تتمثل يف ارتكاب اأي من الأفعال املن�سو�ص عليها يف الفقرات )1( و)2( و)3( و)7( 

و)8( من املادة )احلادية والأربعني( من النظام، فتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تزيد على )ع�سر( 

�سنوات، اأو غرامة ل تزيد على )ع�سرة ماليني( ريال، اأو بهما معاً. ويجوز –اإ�سافًة اإىل ذلك– اإيقاع 

اأي من العقوبات املن�سو�ص عليها يف الفقرات )ب( و)ج( و)د( و)هـ( و)و( من الفقرة )1( من هذه 

املادة، وت�ساعف العقوبة يف حال العود.

المادة الثالثة واألربعون:
تتوىل الهيئة توقيع العقوبات املن�سو�ص عليها يف الفقرة )1( من املادة )الثانية والأربعني( من النظام، 

وذلك وفقاً جلدول ي�سدره املجل�ص يت�سمن ت�سنيفاً للمخالفات والعقوبات املحددة لكل منها، ويراعى 

يف ذلك طبيعة الن�ساط واملخالفة املرتكبة وج�سامتها يف كل حالة على حدة والظروف امل�سددة واملخففة 

لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئي�ص اأو من يفو�سه. ويف جميع الأحوال، يكون للهيئة –عند 

ال�سرورة– اتخاذ ما تراه من تدابري احرتازية.

المادة الرابعة واألربعون:
ن بقرار من املجل�ص جلنة )اأو اأكرث( ل يقل عدد اأع�سائها عن )ثالثة(، يكون اأحدهم –على الأقل–  1-    تكوَّ

م�ست�سارًا نظامياً؛ للنظر يف التظلمات التي تقدم اإىل الهيئة من قرارات توقيع العقوبات ال�سادرة وفقاً 

للفقرة )1( من املادة )الثانية والأربعني( من النظام.

2-   حتدد قواعد واإجراءات عمل اللجنة ومكافاآت اأع�سائها بقرار من املجل�ص.

3-   يجوز العرتا�ص على قرارات اللجنة اأمام املحكمة الإدارية.

المادة الخامسة واألربعون:
اإذا كانت املخالفة م�سمولة بحكم الفقرة )2( من املادة )الثانية والأربعني( من النظام، فتحال اإىل النيابة 

العامة؛ للتحقيق فيها، واإحالتها اإىل املحكمة املخت�سة وفقاً لالإجراءات النظامية.

المادة السادسة واألربعون:
يجوز ت�سمني احلكم اأو القرار ال�سادر بالعقوبة –بح�سب الأحوال- الن�ص على ن�سر منطوقه على نفقة 

املخالف يف �سحيفة حملية ت�سدر يف مقر اإقامته، فاإن مل تكن يف مقره �سحيفة ففي اأقرب منطقة اإليه، اأو 

على ن�سره يف اأي و�سيلة اأخرى منا�سبة، وذلك بح�سب نوع املخالفة املرتكبة وج�سامتها وتاأثريها؛ على اأن 

ن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، اأو �سدور  يكون الن�سر بعد اكت�ساب احلكم ال�سفة القطعية، اأو حت�سُّ

حكم نهائي برف�ص التظلم منه.

المادة السابعة واألربعون:
للمت�سرر من اأي خمالفة لأحكام النظام، احلق يف املطالبة اأمام املحكمة املخت�سة بالتعوي�ص عن الأ�سرار 

التي ت�سببت فيها تلك املخالفة.

المادة الثامنة واألربعون:
ي�سدر املجل�ص الالئحة خالل )مائة وثمانني( يوماً من تاريخ ن�سر النظام يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل بها 

من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة واألربعون:
يعمل بالنظام بعد )مائة وثمانني( يوماً من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

نظام األجهزة والمستلزمات الطبية.. تتمة
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اإن جمل�ص الوزراء

بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 549 وتاريخ 1442/1/4هـ، امل�ستملة على 

خطاب معايل وزير النقل رئي�ص اللجنة الإ�سرافية للتخ�سي�ص يف قطاع النقل رقم 1388/01 وتاريخ 

1441/12/29هـ، يف �ساأن اإلغاء املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية.

وبعد الطالع على الفقرة )2( من املادة )24( من نظام جمل�ص الوزراء، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الطالع على نظام املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 

1386/1/22هـ، وتعديالته.

وبعد الطالع على نظام التقاعد املدين، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/41( وتاريخ 1393/7/29هـ، 

وتعديالته.

وبعد الطالع على نظام اخلدمة املدنية، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/49( وتاريخ 1397/7/10هـ، 

وتعديالته.

وبعد الطالع على نظام التاأمينات الجتماعية، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/33( وتاريخ 

1421/9/3هـ، وتعديالته.

وبعد الطالع على نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري ونظام التاأمينات الجتماعية، 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/53( وتاريخ 1424/7/23هـ، وتعديالته.

وبعد الطالع على نظام العمل، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ، وتعديالته.

وبعد الطالع على القواعد والرتتيبات اخلا�سة بكيفية معاملة املوظفني والعمال من العاملني ال�سعوديني 

يف القطاعات امل�ستهدفة بالتخ�سي�ص، عند حتويل هذه القطاعات اإىل القطاع اخلا�ص، ال�سادر بقرار جمل�ص 

الوزراء رقم )210( وتاريخ 1429/7/18هـ، وتعديالتها.

وبعد الطالع على قواعد عمل اللجان الإ�سرافية للقطاعات امل�ستهدفة بالتخ�سي�ص ومهماتها )املعدلة(، 

ال�سادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم )55( وتاريخ 1442/1/20هـ.

وبعد الطالع على الأمر ال�سامي رقم )36283( وتاريخ 1440/6/30هـ.

وبعد الطالع على املذكرتني رقم )712( وتاريخ 1442/5/5هـ، ورقم )1025( وتاريخ 1442/6/25هـ، 

املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء وبعد الطالع على التو�سية املعدة يف جمل�ص ال�سوؤون 

القت�سادية والتنمية رقم )26ــ42/21/د( وتاريخ 1442/5/23هـ.

وبعد الطالع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )4345( وتاريخ 1442/6/28هـ.

يقرر ما يلي:

أوالً: اإلغاء املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية، ونظام املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ال�سادر 
باملر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1386/1/22هـ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 2021/4/1م، وو�سع برنامج 

�سمن ميزانية وزارة النقل اعتبارًا من تاريخ 2021/4/1م، يعنى بدفع م�ستحقات املوظفني والعمال الذين 

مل ينتقلوا اإىل ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( وفقاً لالإجراءات الواردة يف هذا القرار، ودفع 

م�ستحقات العقود الراأ�سمالية احلالية واأي مدفوعات تتعلق باأي دعاوى ق�سائية قائمة اأو قد تن�ساأ �سد اأي 

من عقود املوؤ�س�سة اأو موظفيها اأو عمالها املنتقلني اإىل ال�سركة وفق اآلية ت�سعها وزارة املالية بالتن�سيق مع 

وزارة النقل وال�سركة.

ثانياً: قيام املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية باإ�سدار ح�سابها اخلتامي عن العام املايل 2020م، والربع 
)الأول( من العام املايل 2021م، وفق معايري املحا�سبة املعتمدة يف اململكة، على اأن يعك�ص هذا الإجراء يف 

دفاتر ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( اعتبارًا من تاريخ 2021/4/1م.

ثالثاً: يعامل املوظفون ال�سعوديون يف املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية اخلا�سعون لنظام اخلدمة 
املدنية ونظام التقاعد املدين، الراغبون يف النتقال للعمل يف ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( 

واخل�سوع لنظام العمل ونظام التاأمينات الجتماعية، وتتوافر فيهم معايري النتقال التي حددتها اللجنة 

الفنية –امل�سكلة بناًء على البند )ثانياً( من الأمر ال�سامي رقم )36283( وتاريخ 1440/6/30هـ- 

وفقاً لالآتي:

1-  من تقل مدة خدماته عن )ع�سرين( �سنة، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته باأحد البديلني 

الآتيني:

اأ-        ت�سفية حقوقه التقاعدية –بناًء على طلبه– وفقاً حلكم الفقرة )2( من املادة )الثامنة ع�سرة(، 

واملادة )الثالثة والع�سرين(، من نظام التقاعد املدين، وتربم معه ال�سركة عقد عمل بح�سب نظام 

العمل ووفقاً لالأجور واملزايا املقرة يف ال�سركة، ب�سرط األ يقل ما يح�سل عليه عن اإجمايل ما كان 

يتقا�ساه يف اآخر درجة وظيفية �سغلها.

ب-   تربم معه ال�سركة عقد عمل بح�سب نظام العمل ووفقاً لالأجور واملزايا املقرة يف ال�سركة، ب�سرط األ 

يقل ما يح�سل عليه عن اإجمايل ما كان يتقا�ساه يف اآخر درجة وظيفية �سغلها، و�سم مدة خدماته 

-بناًء على طلبه- يف نظام التقاعد املدين اإىل مدة خدماته اجلديدة يف نظام التاأمينات الجتماعية 

وفقاً لأحكام نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري ونظام التاأمينات الجتماعية.

2-  من تبلغ مدة خدماته املحت�سبة للتقاعد )ع�سرين( �سنة فاأكرث، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته باأحد 

البديلني الآتيني:

اأ-     اإحالته اإىل التقاعد املبكر –بناًء على طلبه– وفقاً حلكم الفقرة )1( من املادة )الثامنة ع�سرة( من 

نظام التقاعد املدين، وتربم معه ال�سركة عقد عمل بح�سب نظام العمل ووفقاً لالأجور واملزايا املقرة 

يف ال�سركة، ب�سرط األ يقل ما يح�سل عليه عن اإجمايل ما كان يتقا�ساه يف اآخر درجة وظيفية �سغلها.

ب-  تربم معه ال�سركة عقد عمل بح�سب نظام العمل ووفقاً لالأجور واملزايا املقرة يف ال�سركة، ب�سرط األ 

يقل ما يح�سل عليه عن اإجمايل ما كان يتقا�ساه يف اآخر درجة وظيفية �سغلها، و�سم مدة خدماته 

-بناًء على طلبه- يف نظام التقاعد املدين اإىل مدة خدماته اجلديدة يف نظام التاأمينات الجتماعية 

وفقاً لأحكام نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري ونظام التاأمينات الجتماعية.

رابعاً: يعامل العمال ال�سعوديون يف املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية اخلا�سعون لنظام العمل ونظام 
التاأمينات الجتماعية، الراغبون يف النتقال للعمل يف ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار(، وتتوافر 

فيهم معايري النتقال التي حددتها اللجنة الفنية امل�سار اإليها يف البند )ثالثاً( من هذا القرار، وفقاً لالآتي:

1-  تلتزم ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( باإبرام عقد عمل مع كل عامل بح�سب نظام العمل 

ووفقاً لالأجور واملزايا املقرة يف ال�سركة، ب�سرط األ يقل ما يح�سل عليه عن اإجمايل ما كان يتقا�ساه يف اآخر 

درجة وظيفية �سغلها.

2- يعد ا�سرتاكهم يف التاأمينات الجتماعية م�ستمرًا.

3-  تعد مدة خدماتهم مت�سلة فيما يتعلق مبكافاآت نهاية اخلدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكافاآت 

نهاية اخلدمة والتعوي�ص عن الإجازات العادية عن فرتات عملهم ال�سابقة يف املوؤ�س�سة حتى تاريخ 

انتقالهم اإىل ال�سركة.

خامساً: اإذا مل يرغب املوظف اأو العامل ال�سعودي يف النتقال اإىل ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية 
)�سار(، بعد التخ�سي�ص، اأو مل تتوافر فيه معايري النتقال التي حددتها اللجنة الفنية امل�سار اإليها يف البند 

)ثالثاً( من هذا القرار، فيمكن من نقل خدماته بوظيفته اإىل اأي جهة حكومية اأخرى، وله التغيب )يوماً( 

كاماًل يف الأ�سبوع اأو )ثماين( �ساعات خالل الأ�سبوع للبحث عن جهة اأخرى، وذلك ملدة اأق�ساها )�سنة( من 

تاريخ اإبداء رغبته يف عدم النتقال اأو اإبالغه بعدم انطباق املعايري عليه. ولوزير النقل متديد املدة امل�سار 

اإليها )�ستة( اأ�سهر –وذلك يف اأ�سيق احلدود– على اأن يحال ملفه بعد ذلك اإىل اإحدى اجلهات احلكومية من 

خالل جلنة ت�سكل من وزارتي: )املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية، واملالية( تكون مهمتها حتديد اجلهة 

احلكومية التي ينقل املوظف اأو العامل بوظيفته اإليها.

سادساً: دون اإخالل بالأحكام النظامية ذات ال�سلة باإنهاء عقد العمل، تلتزم ال�سركة ال�سعودية للخطوط 
احلديدية )�سار( بالآتي:

1-   عدم اإنهاء عقود عمل اأي من العاملني –الذين نقلت خدماتهم اإليها بعد التخ�سي�ص- يف العام )الأول( من 

تاريخ نقل خدماتهم اإليها. 

2-  عدم اإنهاء عقود عمل ما يزيد على )15%( من اإجمايل عدد العاملني -الذين نقلت خدماتهم اإليها بعد 

التخ�سي�ص- يف العام )الثاين( من تاريخ نقل خدماتهم اإليها.

3-  عدم اإنهاء عقود عمل ما يزيد على )15%( من اإجمايل عدد العاملني –الذين نقلت خدماتهم اإليها بعد 

اإليها. خدماتهم  نقل  تاريخ  من  )الثالث(  العام  التخ�سي�ص– يف 

سابعاً: ت�سع ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( اآلية لإبرام العقود مع املوظفني والعمال 
ال�سعوديني فيها، وفقاً للمعايري التي حددتها اللجنة الفنية امل�سار اإليها يف البند )ثالثاً( من هذا القرار، ومبا 

يتفق مع الإجراءات الواردة فيه.

ثامناً: ت�سكيل جلنة يف املوؤ�س�سة العامة للتقاعد من: وزارة املالية، واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، 
وال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار(، تتوىل اإعداد درا�سة متكاملة لتحديد التكاليف املالية 

الإ�سافية التي قد يتحملها اأي من نظامي التقاعد املدين والتاأمينات الجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات 

الواردة يف هذا القرار، والرفع مبا يتو�سل اإليه اإىل املقام ال�سامي خالل مدة ل تتجاوز )�ستة( اأ�سهر من تاريخ 

ت�سكيلها.

تاسعاً: قيام معايل وزير النقل -بالتفاق مع وزارة املالية- باتخاذ ما يلزم لت�سوية ح�سابات العهد 
والأمانات واحل�سابات الأخرى للموؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية، واإلغاء ح�سابات املوؤ�س�سة يف البنك 

املركزي ال�سعودي والبنوك، ونقل اأر�سدتها اإىل ح�سابات وزارة املالية.

عاشراً: تتوىل الهيئة العامة للنقل -بعد اإلغاء املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية- الخت�سا�سات 
واملهمات ذات الطابع التنظيمي التي كانت م�سندة اإىل املوؤ�س�سة، وذلك دون اإخالل باملهمات املوكولة اإىل 

ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( وفقاً ملا ورد يف هذا القرار، وتقوم الهيئة مبراجعة ما يرتتب 

على الأنظمة والقرارات والأوامر ذات ال�سلة نتيجة اإلغاء املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية، والرفع عما 

ي�ستلزم اتخاذ اإجراء يف �ساأنه.

حادي عشر: تلتزم ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( بتطبيق خطة حت�سني مهارات موظفي 
وعمال املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية املنتقلني اإليها املرافقة خلطاب رئي�ص اللجنة الفنية رقم 

4629ــ41 وتاريخ 1441/11/10هـ، امل�سار اإليها يف البند )ثالثاً( من هذا القرار.

ثاني عشر: حتل ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( حمل املوؤ�س�سة العامة للخطوط 
احلديدية –بعد اإلغائها– يف اأي عقود اأو التزامات تعاقدية، اأو اتفاقيات، اأو منظمات، اأو تراخي�ص، اأو 

ت�ساريح، اأو قرارات تتعلق باملوؤ�س�سة.

ثالث عشر: تكون ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( هي اجلهة املمثلة البديلة عن املوؤ�س�سة 
العامة للخطوط احلديدية -بعد اإلغائها- يف م�سروع قطار احلرمني ال�سريع.

رابع عشر: تقوم ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية )�سار( باإعداد درا�سة عن الآثار املالية والنظامية 
املرتتبة على عملية نقل التزامات عقود املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية بعد اإلغائها، اإليها، وفقاً لأحكام 

تلك العقود، والآثار املرتتبة على متثيل ال�سركة بدًل من املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية يف م�سروع 

قطار احلرمني ال�سريع، واأي اتفاقيات، اأو منظمات، اأو تراخي�ص، اأو ت�ساريح، اأو قرارات تتعلق باملوؤ�س�سة، 

والدعاوى الق�سائية ذات ال�سلة، والرفع بذلك اإىل اللجنة الإ�سرافية للتخ�سي�ص يف قطاع النقل لتقرر ما تراه 

يف هذا اخل�سو�ص.

رئي�س جمل�س الوزراء
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اإلغاءاملوؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية ونظامها
قرار رقم )375( وتاريخ 1442/07/04هـ
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اإن وزير املالية 

رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

بناًء على ال�سالحيات املمنوحة له.

 وبناًء على املر�سوم امللكي رقم )م/40( وتاريخ 1405/7/2هـ، القا�سي بجباية الزكاة كاملة من 

جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات وغريها ممن يخ�سعون للزكاة.

 وبناًء على قرار جمل�ص الوزراء رقم )126( وتاريخ 1436/2/30هـ، القا�سي يف البند »ثانياً« 

بتفوي�ص وزير املالية باإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ املر�سوم امللكي رقم )م/40( وتاريخ 

1405/7/2هـ.

وبناًء على املادتني )ال�سابعة( و)العا�سرة( من الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم )2216( وتاريخ 1440/7/7هـ.

وبعد الطالع على كتاب حمافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )7163( وتاريخ 1442/7/3هـ، 

املت�سمن م�سروع قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري.

يقرر الآتي:

اأوًل:      املوافقة على م�سروع قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري بال�سيغة املرافقة.

ثانيـــاً:       حتل هذه القواعد حمل قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 

)852( وتاريخ 1441/2/28هـ، وت�سري على اإقرارات مكلفي التقديري التي تقدرها الهيئة 

بعد 2021/2/28م.

ثالثــاً:       تفوي�ص حمافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ الالزم ملعاجلة ما ي�ستدعي من حالت 

املكلفني اخلا�سعني لهذه القواعد، وله يف �سبيل ذلك ال�ستثناء من اأحكام الالئحة التنفيذية 

جلباية الزكاة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم )2216( وتاريخ 1440/7/7هـ، و قواعد 

ح�ساب زكاة مكلفي التقديري املرافقة لهذا القرار، على اأن ُيرفع تقرير بتلك احلالت لوزير 

املالية ب�سكل �سنوي.

رابعاً:      ترفع الهيئة لوزير املالية يف نهاية عام 2021م، تقريرًا يت�سمن مرئياتها وتو�سياتها حيال 

نتائج تطبيق قواعد ح�ساب زكاة مكلفي التقديري املرافقة لهذا القرار على املكلفني مع 

مقارنتها بال�سنتني ال�سابقتني.

خام�ساً: ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه.

واهلل املوفق.

 حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

أواًل: 
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�سادرة بقرار وزير املالية رقم )2216( وتاريخ 
1440/7/7هـ.

مكلفو التقديري: اأي مكلف زكوي لي�ص لديه قوائم مالية تعك�ص حقيقة ن�ساطه، وغري ملزم باإ�سدار 
قوائم مالية وفقاً لالأنظمة واللوائح والقواعد ال�سارية ذات ال�سلة.

التأمينات: املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية.
اجلمارك: الهيئة العامة للجمارك.

بيانات نقاط البيع: بيانات طرفيات نقاط البيع املنفذة عرب �سبكة املدفوعات ال�سعودية واملقدمة من 
البنك املركزي ال�سعودي.

منصة اعتماد: املن�سة الإلكرتونية للخدمات املالية احلكومية التابعة لوزارة املالية.
األلفاظ واملصطلحات األخرى: يق�سد بها املعاين املبينة يف املادة الأوىل من الالئحة.

ثانيًا: 
اأ(   يخ�سع مكلفو التقديري لهذه القواعد ولأحكام الالئحة؛ وي�ستثنى من الالئحة املواد الآتية:

1-  املادة )الرابعة( املتعلقة بالأموال اخلا�سعة جلباية الزكاة.

2-  املادة )اخلام�سة( املتعلقة مبا يح�سم من وعاء الزكاة. 

3-    املادة )ال�ساد�سة( املتعلقة بطريقة ح�ساب وعاء الزكاة و�سوابطه، عدا ما ورد يف الفقرتني 

)2( و )3( منها.

4-  الف�سل الثالث املتعلق بتعديل نتيجة الن�ساط.

5-  املادة )الثانية ع�سرة( املتعلقة باملعاجلة املحا�سبية املعتمدة.

6-  املادة )الرابعة ع�سرة( املتعلقة بطريقة ح�ساب ن�سبة الزكاة.

7-  املادة )اخلام�سة ع�سرة( املتعلقة مبعاجلة ال�سركات القاب�سة وال�سركات التابعة لها.

8-   املادة )ال�سابعة ع�سرة( واملادة )الثامنة ع�سرة( املتعلقة بتقدمي الإقرار والحتفاظ بالدفاتر 

التجارية.

ب(   ل يخ�سع لهذه القواعد املكلف الذي حتا�سبه الهيئة بالأ�سلوب التقديري املن�سو�ص عليه يف املادة 

احلادية ع�سرة من الالئحة.

ثالثًا: 
يُقدر وعاء الزكاة للمكلف اخلاضع لهذه القواعد بتحديد رأس مال يتناسب مع 

حجم نشاط املكلف وفقاً للمعادلة اآلتية: 

ومبــا ل يقــل عن راأ�ص املال الوارد يف ال�سجــالت التجارية اأو الرتاخي�ص ال�سادرة للن�ســاط اأو اأي م�ستندات 

اأخرى ميكن للهيئة عن طريقها حتديد راأ�ص املال.

رابعًا: 
ل تقــل املبيعــات الواردة يف )ثالثــاً( عن املبيعات املف�سح عنها يف اإقرار �سريبــة القيمة امل�سافة -مبا يف ذلك 

املبيعــات اخلا�سعــة لن�سبة ال�سفــر واملعفاة- بالإ�سافــة اإىل البيانــات املف�سح عنها يف �سريبــة الت�سرفات 

العقاريــة لالأن�سطــة القت�ساديــة، وذلــك عن اأقرب فــرتة اأو �سنة �سريبيــة مف�سح عنها للعــام الزكوي حمل 

ال�ستحقــاق، وتعتــرب املبيعات املف�ســح عنها يف اإقرار �سريبــة القيمة امل�سافة وبيانــات �سريبة الت�سرفات 

العقاريــة مبجموعها مبيعات للمكلف يحا�سب عنها زكوياً للعام الزكوي، فاإن مل يكن للمكلف مبيعات م�سجلة 

يف �سريبة القيمة امل�سافة فُتقدر مبيعاته باملعايري الآتية، اأيها اأكرب: 

1-    املتو�ســط ال�سنوي لعــدد املوظفني العاملني وفق بيانات التاأمينــات م�سروباً يف �ستة اآلف )6000( 

ريال �سعودي.

2-  قيمة ال�ستريادات وفق بيانات اجلمارك م�سروباً يف مئة وخم�سة ع�سر باملئة )%115(.

3-  قيمة امل�سرتيات وفق بيانات �سريبة القيمة امل�سافة م�سروباً يف مئة وخم�سة ع�سر باملئة )%115(.

4-    اإجمــايل املبيعــات وفق بيانــات نقاط البيع وبيانــات من�سة اعتمــاد وبيانات الت�سديــر وبيانات 

العقود الأهلية.

خامسًا: 
للهيئة لغرض تقدير مبيعات املكلف وفقاً لهذه القواعد:

1- اعتماد املعايري التي تراها تعك�ص حقيقة مبيعات املكلف.

2- اإعادة ح�ساب مبيعات املكلف اإذا تبني لها وجود مبيعات اأعلى مما حو�سب عليه.

 3- عدم اإخ�ساع املكلف لهذه القواعد اإذا تبني لها اأن املكلف لديه قوائم مالية.

سادسًا: 
1-   تكون الزكاة بن�سبة اثنني ون�سف يف املئة )2.5%( من الوعاء الزكوي.

2-   ل تخ�ســع للزكاة الفــرتة املالية الق�سرية –اأول الن�ساط اأو اآخره- مــا مل تكن اأكرث من ثالثمئة واأربعة 

وخم�سني )354( يوماً.

3-  يجب األ تقل الزكاة للمكلف اخلا�سع لهذه القواعد عن خم�سمئة )500( ريال.

4-  يعد التقدير مبوجب هذه القواعد ربطاً، وجتري عليه اأحكام الربط الواردة يف الالئحة.

5-   عنــد التعديل ب�ســكل نهائي على بيانات مبيعــات املكلف لأغرا�ص �سريبة القيمــة امل�سافة اأو �سريبة 

الت�سرفــات العقارية، فتعدل زكاته املبنية على هذه القواعد بنــاًء على ذلك �سواًء اأكان ذلك بالزيادة 

اأم بالنق�ص.

6-   يخ�سع لهذه القواعد املكلف بناء على الرقم املميز ب�سرف النظر عن عدد ال�سجالت اأو الرخ�ص املندرجة 

حتت ذلك الرقم. 

سابعًا: 
للمكلــف احلــق يف التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من ح�ساب الزكاة وفقاً لهذه القواعد اإىل احل�ساب على 

اأ�سا�ــص قوائمــه املالية، ومعاملته طبقاً ملا جاء يف الف�سل الثاين والثالث من الالئحة، ول ي�سمح للمكلف بعدها 

بالنتقال اإىل احل�ساب مبقت�سى هذه القواعد اإل مبوافقة املحافظ.

املوافقة على م�شروع قواعد ح�شاب زكاة مكلفي التقديري
قرار وزير المالية رقم )2502( وتاريخ 1442/07/03هـ
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن اإدارة مدينة امللك في�سل الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

200 ريالاأ/41/4تاأجري موقع كويف ن�سائي بنادي ال�سيدات1

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

200 ريالاأ/41/5تاأجري مكائن خدمات ذاتية للم�سروبات ال�ساخنة2

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

3)ATM( 200 ريالاأ/41/6تاأجري مواقع �سرافات اآلية

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

200 ريالاأ/41/8تاأجري مواقع �سا�سات دعائية واإعالنية4

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

الإثنني

1442/8/16هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

5
تاأجري اأر�ض لإن�ساء وا�ستثمار حمطة حمروقات ومغ�سلة �سيارات وغيار زيت 

وملحقاتها
500 ريالاأ/41/9

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

200 ريالاأ/41/10تاأجري بوفية بنادي اخليل مبدينة امللك في�سل الع�سكرية6

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

200 ريالاأ/41/13تاأجري حمل �سالون وم�سغل ن�سائي7

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

200 ريالاأ/41/15تاأجري قاعات تدريبية )حا�سب اآيل - لغة اإجنليزية(8

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

الثالثاء

1442/8/17هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

500 ريالاأ/41/16تاأجري وا�ستثمار اأر�ض لإن�ساء وت�سغيل �ساليهات9

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

200 ريالاأ/42/3تاأجري بوفية تقدمي الوجبات ال�سريعة مبركز التدريب التكتيكي بتثليث10

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

200 ريالاأ/42/4تاأجري موقع �سالون حالقة مبركز التدريب التكتيكي بتثليث11

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

200 ريالاأ/42/5تاأجري موقع مغ�سلة مالب�ض مبركز التدريب التكتيكي بتثليث12

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

الأربعاء

1442/8/18هــ

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

فعلى مــن يـرغب الـدخـول يف املزايدات اأعـاله مـراجعـة اإدارة الـمدينـة الع�سكـريـة/ ق�سـم امل�ستـريـات م�سحـوبـاً بـالأوراق النظـاميـة �سارية املفعول.

تعلن بلدية حمافظة وادي الفرع عن طرح الفر�ض ال�ستثمارية التالية يف مناف�سة عامة بالظرف املختوم ح�سب اجلدول التايل:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتتاريخ الطرحمساحة الموقعقيمة الكراسة رقم الفرصةالبلدية الفرصة االستثمارية 

ت�سغيل و�سيانة جممع جتاري - 

الأن�سطة التجارية - حمالت جتارية 

- جممع جتاري

بلدية حمافظة وادي 

الفرع 
2021/2/21م2400م20002ريال21-02-013701

2021/3/23م

08:45:00�ض

2021/3/24م

11:15:00�ض

.)https://Furas.momra.gov.sa( على الأجهزة الذكية اأو الدخول على املواقع الإلكرتوين )باإمكان الراغبني الطالع على تفا�سيل الفر�ض ال�ستثمارية و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات من خالل حتميل تطبيق )فر�ض
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تعلن  بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح املزايدات التالية:

قيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

300 ريال013801-02-21اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ق�سر اأفراح بقرية عقلة بن داين1

300 ريال013803-02-21اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف اآيل مبحافظة �سمرياء2

300 ريال013800-02-21اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ق�سر اأفراح  مبحافظة �سمرياء3

اآخر موعد للتقدمي: 1442/9/9هـ، العا�سرة �سباحاً، وموعد فتح املظاريف: 1442/9/10هـ، ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.

فعلى ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذا التقدمي على املوقع )بلدي(، )www.balady.gov.sa( اأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية )بلدي ا�ستثمار(. لال�ستف�سار هاتف  )0165210076( حتويلة )159(.

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

قيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

جمانا1442/3/33ًتاأجري عدد موقعني �سراف اآيل ملدة ثالث �سنوات بامل�ست�سفى1

جمانا1442/4/33ًتاأجري حمل ال�سوبر ماركت بال�سكن الداخلي للم�ست�سفى ملدة ثالث �سنوات2

وعلى من يرغب الدخول يف املزايدة مراجعة اإدارة العقود وامل�سرتيات بامل�ست�سفى م�سطحباً معه الأوراق الثبوتية �سارية املفعول: 

1- ال�سجل التجاري. 2- �سهادة النت�ساب. 3- �سهادة الزكاة والدخل. 4- �سهادة من مكتب العمل )ال�سعودة(.

5- �سهادة التاأمينات الجتماعية.

علماً باأن مكان فتح املظاريف بغرفة الجتماعات مببنى الإدارة بامل�ست�سفى. 

اآخر موعد لتقدمي العطاءات: الثالثاء 1442/8/10هـ، املوافق 2021/3/23م، وموعد فتح املظاريف: الأربعاء 1442/8/11هـ، املوافق 2021/3/24م، ال�ساعة )10:00( �سباحاً.

تعلن جامعة حائل عن طرح املناف�سات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتيقدم ضمان بنكي مع العرضقيمة الكراسةالمنافسةرقم المنافسةم

�ض.ط121/01
تاأجري حمالت جتارية داخل �سكن اأع�ساء هيئة التدري�ض باملدينة 

اجلامعية ل�سالح �سندوق الطالب
1000 ريال

 )%15(

من قيمة الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول 

ملدة )90( يوماً من فتح املظاريف

1442/8/11هـ

2021/3/24م

1442/8/12هـ

2021/3/25م

�ض.ط 221/02
اإن�ساء وجتهيز مواقع قرطا�سية وخدمات طالبية لال�ستثمار ل�سالح 

�سندوق الطالب
1000 ريال

 )%5(

من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية 

للم�سروع

1442/8/11هـ

2021/3/24م

1442/8/12هـ

2021/3/25م

 

ال�سروط:

- تقدمي خطاب طلب الدخول يف املناف�سة موجهاً للمدير التنفيذي ل�سندوق الطالب بجامعة حائل مع اإرفاق �سور امل�ستندات الر�سمية �سارية املفعول.

- اأن يكون م�ستوفياً لل�سروط النظامية الواردة يف م�ستندات املناف�سات.

- يتم �سراء الكرا�سات عن طريق عمادة �سوؤون الطالب - اإدارة �سندوق الطالب.

- يتم ت�سليم العطاءات لإدارة �سندوق الطالب بعمادة �سوؤون الطالب باملدينة اجلامعية، بظرف مغلق وخمتوم.

- قيمة كرا�سة ال�سروط لكل مناف�سة مببلغ وقدره )1000( ريال تكون ب�سيك م�سدق با�سم جامعة حائل - اإدارة �سندوق الطالب.
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تعلن بلدية ال�سواق عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمساحةالموقع االستثماريالمزايدةم

1
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف اآيل بال�ساقة 

ال�سمالية 

مركز ال�سواق خمطط معتمد رقم )�ض/37/1(      

�سرق الطريق الدويل جدة/جازان
500 ريال10 �سنوات 18م2

الأحد

 1442/8/22هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

ال�ساعة الثانية ظهرًا

)الت�سالت الإدارية( مبقر البلدية

الإثنني

1442/8/23هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

)�سالة الجتماعات( مبقر البلدية

2
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة مقهى 

)ديوانية( بال�ساقة ال�سمالية 

مركز ال�سواق خمطط معتمد رقم )�ض/37/1(      

�سرق الطريق الدويل جدة/جازان
500 ريال15 �سنة4305.72م2

500 ريال25 �سنة10619م2خمطط الو�سقة املعتمد رقم )�ض/35/2(حمطة وقود بالو�سقة فئة )ج(3

4
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة مركز جتاري 

)مول( بال�ساقة ال�سمالية 

مركز ال�سواق خمطط معتمد رقم )�ض/37/1(      

�سرق الطريق الدويل جدة/جازان
500 ريال25 �سنة12912.91م2

5
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف اآيل بال�ساقة 

اجلنوبية 

مركز ال�سواق خمطط اخلدمات املركزية رقم 

)�ض/36/1( غرب الطريق الدويل جدة/جازان
500 ريال10 �سنوات 18م2

6
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف اآيل بال�ساقة 

اجلنوبية 
500 ريال10 �سنوات 18م2خمطط ال�سواق املعتمد رقم )�ض/34/1(

500 ريال10 �سنوات 16م2كورني�ض الو�سقة اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك بالو�سقة7

500 ريال10 �سنوات 16م2كورني�ض حفار اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك بحفار 8

500 ريال10 �سنوات 16م2كورني�ض الو�سقة اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك بالو�سقة9

10
ت�سغيل و�سيانة �سوق جتاري رقم )1( 

بالو�سقة 
500 ريال10 �سنوات 1866م2املخطط ال�ستثماري بالو�سقة 

11
ت�سغيل و�سيانة �سوق جتاري رقم )2( 

بالو�سقة 
500 ريال10 �سنوات 1866م2املخطط ال�ستثماري بالو�سقة 

500 ريال10 �سنوات 18م2مركز حفار �سرق الطريق الدويل جدة/جازاناإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف اآيل بحفار 12

13
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة مطبخ ومطعم 

بال�ساقة اجلنوبية 
500 ريال25 �سنة 2518م2خمطط ال�سواق املعتمد رقم )�ض/34/1(

14
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة وحدات �سكنية 

بال�ساقة اجلنوبية 
500 ريال25 �سنة 2500م2خمطط ال�سواق املعتمد رقم )�ض/34/1(

15
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�ستو�سف اأهلي  

بال�ساقة ال�سمالية 

مركز ال�سواق خمطط معتمد رقم )�ض/37/1(      

�سرق الطريق الدويل جدة/جازان
500 ريال25 �سنة3745.46 م2

 500 ريال10 �سنوات 16م2مركز حفار �سرق الطريق الدويل جدة/جيزاناإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك بحفار16

17
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك بال�ساقة 

اجلنوبية

مركز ال�سواق خمطط اخلدمات املركزية رقم 

)�ض/36/1 ( غرب الطريق الدويل جدة/جازان
 500 ريال10 �سنوات 16م2

18
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك بال�ساقة 

ال�سمالية

مركز ال�سواق خمطط معتمد رقم )�ض/37/1(      

�سرق الطريق الدويل جدة/جازان
 500 ريال10 �سنوات 16م2

يقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم من قبل املوؤ�س�سة اأو ال�سركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املزايدة م�سحوباً بالأتي: 

1- اأ�سل العطاء مع كتابة قيمة العطاء رقماً وكتابة مع اإرفاق كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات وجدول الكميات خمتومة.

2- تقدمي �سورمن الأوراق الثبوتية التالية وتكون �سارية املفعول )ال�سجل التجاري -ت�سديد الزكاة والدخل -ال�سرتاك بالغرفة التجارية -املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية -و�سهادة ال�سعودة(.

3- اإرفاق �سمان بنكي بقيمة ل تقل عن )25%( من اإجمايل قيمة العطاء ال�سنوي ، موجه با�سم بلدية ال�سواق ح�سب النظام �ساري املفعول ملدة لتقل عن )6( اأ�سهر من تاريخ فتح املظاريف ول يقبل نقدًا اأو �سيك اأو ناق�ساً.

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة احلجرة عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم 

ا�ستثماري جتاري رقم )1(1

) خمطط اأنوار (
200 ريال21-02-132953

الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

2
ا�ستثماري جتاري رقم )2(

) خمطط اأنوار (
200 ريال21-02-132999

الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

3
ا�ستثماري جتاري رقم )3(

) خمطط اأنوار (
200 ريال21-02-133005

الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

4
ا�ستثماري جتاري رقم )4(

) خمطط اأنوار (
200 ريال21-02-133011

الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

5
ا�ستثماري جتاري رقم )5(

) خمطط اأنوار (
200 ريال21-02-133014

الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133018-02-21مركز جتاري 6
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133054-02-21جتاري �سكني )1(7
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133064-02-21جتاري �سكني )2(8
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133066-02-21جتاري �سكني )3(9
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133068-02-21جتاري �سكني )4(10
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133072-02-21جتاري �سكني )5(11
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133078-02-21جتاري �سكني )6(12
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133081-02-21جتاري �سكني )7(13
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133086-02-21ك�سك املم�سى14
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133095-02-21ك�سك15
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133100-02-21�سراف اآيل – الطريق العام اأ�سم مكة16
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

200 ريال133108-02-21�سراف اآيل – الطريق العام احلجرة اأ�سم 17
الأحد

1442/8/1هـ

الإثنني

1442/8/2هـ

باإمكان الراغبني الطالع و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات الدخول على املوقع الإلكرتوين بلدي )www.balady.gov.sa( اأو من خالل حتميل بوابة ال�ستثمار البلدي )فر�ض( ال�سروط الرئي�سية اخلا�سة: 

1- �سجل جتاري �ساري املفعول بنف�ض الن�ساط. 2- �سمان بنكي بقيمة )25%( من الأجرة ال�سنوية. 3- اأي �سروط اأخرى �سمن الكرا�سات اخلا�سة باملزايدات.
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة اأ�سم عن طرح املواقع ال�ستثمارية التالية: 

تاريخ فتح المظاريفمكان فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمدة العقدالمساحةقيمة الكراسةموقع المزايدةالمزايدةم

1
ا�ستكمال اإن�ساء وترميم واإدارة 

حمطة وقود فئة ) ج (
25 �سنة7040م5002 ريالخمطط الر�سيفة اجلائزة باأ�سم

يوم الأحد

   1442/9/13هـ

2021/4/25م

)2:00( ظهرًا

�سالة الجتماعات

بلدية اأ�سم

يوم الإثنني 

1442/9/14هـ

2021/4/26م

)10:00( �سباحاً

5 �سنوات2799.77م5002 ريالحليه باأ�سمت�سغيل و�سيانة مرمى النفايات2

3
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطة 

وقود فئة ) ج ( 
25 �سنة 5424.00م5002 ريالمثلث �سوق العني باأ�سم

4
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمالت 

جتارية
25 �سنة2695م2002 ريالمثلث �سوق العني باأ�سم

5
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة مطاعم 

وكافترييات
25 �سنة3445م2002 ريالمثلث �سوق العني باأ�سم

6
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطة 

وقود فئة ) اأ (
25 �سنة10894.26م5002 ريالمثلث ك�ساب باأ�سم

7
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمالت 

جتارية
25 �سنة8438.05م2002 ريالمثلث ك�ساب باأ�سم

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة اأك�ساك8
موقع بجوار �سراف اآيل اجلائزة 

باأ�سم
5 �سنوات257م2002 ريال

9
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمالت 

جتارية
25 �سنة3147.70م2002 ريالخمطط الر�سيفة - اجلائزة باأ�سم

10
اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف 

اآيل �ساري
10 �سنوات107م2002 ريالمركز ربوع العني

25 �سنة4115.02م2 500 ريالخمطط الدومةاإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سكن عمال11

يقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم املوؤ�س�سة اأو ال�سركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املناف�سة م�سحوباً بالآتي:

1- يحتوي املظروف على اأ�سل العطاء مع كتابة قيمة الإيجار ال�سنوي رقماً وكتابة مع اإرفاق كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات خمتومة من املوؤ�س�سة اأو ال�سركة.

2- �سورة من ال�سجل التجاري و�سهادة ت�سديد الزكاة والدخل و�سهادة ال�سرتاك بالغرفة التجارية و�سهادة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية و�سهادة ال�سعودة للموؤ�س�سة �سارية املفعول.

3- اإرفاق �سمان بنكي با�سم بلدية اأ�سم ح�سب النظام ال�ساري املفعول ول تقل مدته عن )90( يوماً من تاريخ فتح املظاريف ول يقبل نقدًا اأو �سيكاً اأو ناق�ساً.

4- رخ�سة ال�ستثمار اإذا كان املتناف�ض مرخ�ساً وفق نظام ال�ستثمار الأجنبي.

5- يتم ت�سليم املظاريف لدى الت�سالت الإدارية مببنى البلدية واآخر موعد لتقدمي العطاء يوم الأحد 1442/9/13هـ املوافق 2021/4/25م ال�ساعة )2:00( ظهرًا.

.)Furas.momra.gov.sa( على الأجهزة الذكية او الدخول على املوقع الإلكرتوين )6- باإمكان الراغبني الطالع على تفا�سيل الفر�ض ال�ستثمارية و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات بتحميل تطبيق )فر�ض

علماً اأن منوذج العطاء الذي يقدم يف املزايدة رقم 7/6 مرفق بالكرا�سة ولن يقبل اأي طلب بدونه.

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمزايدةم

1442/8/18هـ1442/8/17هـ1000ريـالاأر�ض ف�ساء لإقامة حمطة حمروقات على طريق امللك في�سل1

1442/8/18هـ1442/8/17هـ1000ريـالهدم مباين وال�ستفادة من خملفاتها2

باإمكان الراغبني الطالع على تفا�سيل و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات الدخول على املوقع الإلكرتوين )بلدي( اأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزه الذكية )فر�ض(.
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن املديرية العامة حلر�ض احلدود عن طرح املناف�سات التالية:

مكان استالم كراسة الشروط والمواصفاتموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسةم

100ريال6م/16/442ت�سغيل بوفية معهد حر�ض احلدود بالريا�ض 1
الأحد

 1442/8/22هـ

الإثنني

 1442/8/23هـ
املديرية العامة حلر�ض احلدود/اإدارة امل�سرتيات والعقود

2
ت�سغيل بوفية املديرية العامة حلر�ض 

احلدود
100 ريال7م/16/442

الأحد

 1442/8/22هـ

الإثنني

 1442/8/23هـ
املديرية العامة حلر�ض احلدود/اإدارة امل�سرتيات والعقود

3
ت�سغيل بوفية اأكادميية جدة للعلوم 

والدرا�سات الأمنية البحرية
100 ريال8م/16/442

الأحد

 1442/8/22هـ

الإثنني

 1442/8/23هـ
املديرية العامة حلر�ض احلدود/اإدارة امل�سرتيات والعقود

4
ت�سغيل بوفية مركز تدريب حر�ض احلدود 

مبنطقة ع�سري 
100 ريال9م/16/442

الأحد

 1442/8/22هـ

الإثنني

 1442/8/23هـ
املديرية العامة حلر�ض احلدود/اإدارة امل�سرتيات والعقود

5
ت�سغيل بوفية مركز تدريب حر�ض احلدود 

مبنطقة احلدود ال�سمالية 
100 ريال10م/16/442

الأحد

 1442/8/22هـ

الإثنني

 1442/8/23هـ
املديرية العامة حلر�ض احلدود/اإدارة امل�سرتيات والعقود

100 ريال11م/16/442بيع الزيوت امل�ستهلكة 6
الأحد

 1442/8/22هـ

الإثنني

 1442/8/23هـ
املديرية العامة حلر�ض احلدود/اإدارة امل�سرتيات والعقود

يعلن م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون عن طرح  املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة المنافسة رقم المنافسة

1442/8/16هـ 1442/8/15هـ 200 ريال تاأجري مكائن البيع الذاتي 2021/03/3

 تدفع قيمة املناف�سة بوا�سطة �سيك م�سدق لأمر م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون. ميكن احل�سول على ال�سروط واملوا�سفات من اإدارة �سندوق الإرادات املالية الذاتيه ) املبنى الغربي ( بامل�ست�سفى. موعد فتح املظاريف ال�ساعة العا�سرة 

�سباحاً.

يعلن م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث - الريا�ض )موؤ�س�سة عامة( عن طرح املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة رقم المنافسة المنافسة

الإثنني

1442/8/16هـ

 2021/3/29م 

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

الأحد

 1442/8/15هـ 

2021/3/28م 

ال�ساعة الثانية بعد الظهر

1000 ريال 42/88 تاأجري وت�سغيل حمل بيع الوجبات اخلفيفة والقهوة 

يعلن م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث - الريا�ض )موؤ�س�سة عامة( عن طرح املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة رقم المنافسة المنافسة

الإثنني

 1442/8/16هـ 

2021/3/29م 

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا

الأحد

 1442/8/15هـ 

2021/3/28م 

ال�ساعة الثانية بعد ظهرًا

1000 ريال 42/91 تاأجري مواقع لرتكيب مكائن البيع الذاتي 
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن جامعة امللك خالد – عمادة �سوؤون الطالب – اإدارة �سندوق الطالب عن رغبتها يف طرح املناف�سة املو�سحة بياناتها اأدناه للعام املايل 2021م وفقاً للبيانات التالية:

موعد فتح العروضبداية تقديم العروض قيمتهااسم الصنف /والمواصفات الفنية 

توريد وتركيب خزائن ) لوكرات ( من ال�ساج املجلفن امل�سحوب 

على البارد �سمك ) 0.8 (ملم مع الدهان دهان اأيبوك�سي 

اإلكرتو�ستاتيك عايل اجلودة ح�سب اللون املطلوب على اأن يكون 

مقا�ض الوحدة ) 55 *50 *195 ( �سم مق�سمة اإىل ثالثة اأرفف 

منف�سلة بالكامل ارتفاع الرف الواحد 60 �سم لكل رف �سلفة 

منف�سلة مزودة بكالون ومكان لو�سع ال�سم والعمل ي�سمل كافة 

الإك�س�سوارات اخلا�سة للرتكيب على اأن يقوم املفاول بتقدمي 

عينات لالعتماد قبل البدء بالتوريد وعمل كل مايلزم ح�سب 

املوا�سفات الفنية واأ�سول ال�سناعة وتعليمات جهات الإ�سراف 

2000ريال 
تبداأ من 1442/7/10هـ

ملدة 15 يوماً
1442/7/25هـ

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح وتاأجيل وتعديل طرح مناف�سة عامة لعام 1442هـ وذلك على النحو التايل: 

تاريخ فتح المظاريف الماليةآخر موعد لتقديم العطاءاتتاريخ فتح المظاريف المالية السابققيمة الكراسةمدة العقدالمزايدةم

1

تاأجري قطعة اأر�ض مب�ساحة )138823.64م2( لإقامة مواقع 

تخزين وبيع ال�سعري ببلدية اجلنوب

 )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

2000 ريال15 �سنة

الثالثاء

1442/7/18هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

اخلمي�ض

1442/7/20هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

اخلمي�ض

1442/7/20هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

2

تاأجري موقع لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك مب�ساحة )16م2( 

وت�سغيل و�سيانة دورات مياه بحديقة بوابة جدة بطريق مكة 

ال�سريع

500 ريال5 �سنوات

الإثنني

1442/10/19هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

الأربعاء

1442/10/21هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الأربعاء

1442/10/21هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

3

تاأجري مبنى جتاري رقم )11( مب�ساحة )369.46م2( على 

الواجهة البحرية بالكورني�ض ال�سمايل بحي ال�ساطئ ببلدية جدة 

اجلديدة )ترميم وت�سغيل و�سيانة(

2000 ريال7 �سنوات

الثالثاء

1442/10/20هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

الأحد

1442/8/15هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الأحد

1442/8/15هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

 

تاريخ فتح المظاريف الماليةأخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمزايدةم

1
تاأجري موقعني مب�ساحة 200م2 لتاأجري الدراجات الهوائية على طريق الكورني�ض بحي ال�ساطئ 

باملرحلة الرابعة واخلام�سة بالكورني�ض ال�سمايل
2000 ريال3 �سنوات

الثالثاء

1442/8/17هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء

1442/8/17هـ

ال�ساعة 12:00 م�ساًء

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

قيمة الكراسةالمساحة المخصصة للنشاطمدة العقدالمزايدة

10.000ريال 38197.20 م102 �سنواتت�سغيل و�سيانة �سالت عر�ض وحمالت جتارية ومرافق 

آخر موعد لقبول العطاءات
الأربعاء

1442/8/18هـ

 ال�ساعة  10

موعد فتح المظاريف
الأربعاء

 1442/8/18هـ

 ال�ساعة  11

ال�سروط الرئي�سية اخلا�سة:

• �سجل جتاري بنف�ض الن�ساط.	

• خربة �سابقة يف نف�ض الن�ساط.	

• �سمان بنكي بقيمة ل تقل عن )25%( من قيمة العطاء ال�سنوي و�ساري ملدة ل تقل عن )90( يوماً من تاريخ  فتح املظاريف.  	

مالحظة:

 )Furas.momra.gov.sa ( بوابة الفر�ض ال�ستثمارية )باإمكان الراغبني الطالع و�سراء كرا�سة ال�سروط واملو�سفات الدخول على املوقع الإلكرتوين )بلدي

اأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية )فر�ض(.

تعلن املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد م�سروع 
اإدارة وت�سغيل وت�سويق مركز تدريب الأمن وال�سالمة والإطفاء 

باجلبيل.

موعد تقدمي العرو�ض:

يوم الإثنني – ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.

24 رجب 1442هـ، املوافق 8 مار�ض  2021م.

موعد فتح املظاريف:

يوم الإثنني – ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً.

24 رجب 1442هـ، املوافق 8 مار�ض  2021م.

موقع تقدمي العرو�ض:

الأمري  املاحلة–الريا�ض-طريق  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة 

حممد بن عبدالعزيز–املركز الرئي�سي–اإدارة امل�سرتيات 

لال�ستف�سارات والتوا�سل وا�ستالم الكرا�سات:

الإدارة العامة لالإمداد:

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

.)gov.sa

تعلن املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد م�سروع 
ا�ستثمار ال�سريط التجاري لأر�ض اخلرب.      

موعد تقدمي العرو�ض:

يوم اخلمي�ض – ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.

19 �سعبان 1442هـ، املوافق 1 اإبريل  2021م.

موعد فتح املظاريف:

يوم اخلمي�ض – ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً.

19 �سعبان 1442هـ ،املوافق 1 اإبريل  2021م.

موقع تقدمي العرو�ض:

الأمري  املاحلة–الريا�ض-طريق  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة 

حممد بن عبدالعزيز–املركز الرئي�سي–اإدارة امل�سرتيات 

لال�ستف�سارات والتوا�سل وا�ستالم الكرا�سات:

الإدارة العامة لالإمداد:

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

.)gov.sa
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تعلن وزارة احلر�ض الوطني الريا�ض - اإدارة املناق�سات والعقود - عن طرح املناف�سات التالية: 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتموعد معاينة الموقعقيمة الكراسة رقم المنافسةالمنافسةم

1
تاأجري وت�سغيل ن�ساط حمل احلالقة مبدار�ض احلر�ض الوطني الع�سكرية 

بخ�سم العان مبدينة الريا�ض
500 ريال1/ت �ض/1442هـ

من ال�ساعة )10�سباحاً وحتى 

ال�ساعة 12م�ساًء( ليومي 

الإثنني والثالثاء 

)2و3 /1442/8هـ(

الإثنني

 1442/8/9هـ

ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساًء

الثالثاء

  1442/8/10هـ   

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

2
تاأجري وت�سغيل ن�ساط حمل مغ�سلة مالب�ض مبدار�ض احلر�ض الوطني 

الع�سكرية بخ�سم العان مبدينة الريا�ض
500 ريال2/ت �ض/1442هـ

من ال�ساعة )10�سباحاً وحتى 

ال�ساعة 12م�ساًء( ليومي 

الإثنني والثالثاء 

)2و3 /1442/8هـ(

الإثنني

 1442/8/9هـ

ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساًء

الثالثاء

  1442/8/10هـ   

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

3
تاأجري وا�ستثمار موقع كافترييا داخل كلية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقيادة 

والأركان بخ�سم العان  مبدينة الريا�ض
500 ريال3/ت �ض/1442هـ

من ال�ساعة )10�سباحاً وحتى 

ال�ساعة 12م�ساًء( ليومي 

الأربعاء واخلمي�ض 

)4و5 /1442/8هـ(

الإثنني

 1442/8/9هـ

ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساًء

الثالثاء

  1442/8/10هـ   

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

4
تاأجري وت�سغيل مطبخ و�سالت الطعام بقاعدة طريان احلر�ض الوطني 

بديراب مبدينة الريا�ض
500 ريال4/ت �ض/1442هـ

من ال�ساعة )10�سباحاً وحتى 

ال�ساعة 12م�ساًء( ليومي 

الأربعاء واخلمي�ض 

)4و5 /1442/8هـ(

الأربعاء

 1442/8/11هـ  

ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساًء

اخلمي�ض

   1442/8/12هـ      

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

5
تاأجري وت�سغيل �سالت الطعام بال�سوؤون الريا�سية بخ�سم العان مبدينة 

الريا�ض 
500 ريال5/ت �ض/1442هـ

من ال�ساعة )10�سباحاً وحتى 

ال�ساعة 12م�ساًء( ليومي 

الأربعاء واخلمي�ض 

)4و5 /1442/8هـ(

الأربعاء

 1442/8/11هـ  

ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساًء

اخلمي�ض

   1442/8/12هـ      

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

لطلب �سراء الكرا�سة يلزم التقدم بخطاب موجه ملدير عام اإدارة املناق�سات والعقود يذكر فيه ا�سم ورقم املزايدة + �سيك م�سدق با�سم وزارة احلر�ض الوطني + �سورة من ال�سجل التجاري .

- مكان بيع الن�سخ وتقدمي العرو�ض: 

وزارة احلر�ض الوطني بالريا�ض – الدور الأر�سي – اإدارة املناق�سات والعقود - مكتب رقم )153�ض(.

- لال�ستف�سار الت�سال بالأ�ستاذ / حممد عبداهلل العامر على الرقم الداخلي : )4912222 - حتويلة - 23272(  اأو على اجلوال رقم : )0535336698( جميع التواريخ اأعاله وفق تقومي اأم القرى.

استئجار مبـاٍن                                                          

يعلن جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقرًا ل�سكن التمري�ض مبجمع 
امللك عبداهلل الطبي بجدة، وذلك ح�سب املوا�سفات التالية:

1- اأن تتوفر باملبنى ا�سرتاطات ال�سالمة ومتطلبات الدفاع املدين.

2- اأن لتقل عدد الغرف عن )200( مائتني غرفة مبنافعها.

3- اأن تتوفر م�ساحات خ�سراء وو�سائل ترفيهية باملبنى.

4- اأن يكون قريباً من املجمع الطبي )�سمال جدة( واخلدمات العامة.

تر�سل العرو�ض با�سم:)جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة( اإدارة العقود وامل�سرتيات/ق�سم العقود، على اأن 

يتم الن�سر يف عددين متتالني ويو�سح بالإعالن اجلهة املعلنة.

تعلن بلدية حمافظة البدع عن تاأجيل بيع �سيارات تالفة باملزاد العلني ومعدات واآليات زراعية واأعمدة 
اإنارة وفواني�ض كهربائية وقطع من كيابل كهربائية  اإىل وقت اآخر يتم حتديده يف حينه.

لال�ستف�سار هاتف رقم: )0144341608( اأثناء الدوام الر�سمي.

تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن رغبتها يف بيع �سيارات وجمموعة اأثاث 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�سرة �سباحاً.

بيع رجيع                                                                                

تعلن �سرطة حمافظة رابغ عن وجود وظيفة �ساغرة مب�سمى عمدة، املخ�س�سة للحي الغربي مبحافظة 
رابغ.

المرتبةاسم الحي

م 33الغربي

اأوًل : ي�سرتط يف املتقدم ل�سغل هذه الوظيفة مايلي:

1- اأن يكون �سعودي الأ�سل.

2- اأن ليقل عمره عن ثالثني عاماً.

3- اأن ليكون قد �سبق احلكم عليه بحد �سرعي اأو بال�سجن يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة.

4- اأن ليكون قد �سبق ف�سله تاأديبياً من وظيفة عمدة اأو من اأي وظيفة عامة اأخرى.

5- اأن يكون لئقاً طبياً.

6- اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ومن ذوي الأخالق الفا�سلة امل�سهود لهم بالأمانة والأ�ستقامة وح�سن اخللق.

7- اأن تتوفر لديه �سروط الوظيفة واأن يكون املوؤهل الأدنى ل�سغل الوظيفة )الثانوية العامة + خربة 

تعادل املرتبة(.

8- اأن يكون من �سكان احلي ومقيماً فيه ب�سورة م�ستمرة ملدة ل تقل عن خم�ض �سنوات قبل الختيار ومن 

العارفني باأحوال ال�سكان فيه على اأن ت�ستمر اإقامته فيه طيلة �سغل الوظيفة.

ثانياً : على من تتوفر فيه ال�سروط املطلوبة التقدم بطلبة للجنة الفرعية لتعيني العمد باإدارة �سرطة 

حمافظة رابغ، م�سطحباً معه ال�سهادات العلمية وبطاقة الأحوال املدنية يف مدة اأق�ساها )30( يوماً اإعتبارًا 

من تاريخ 1442/7/9هـ.

ولن ينظر لأي طلب يتقدم به بعد انتهاء املدة املحددة بهذا الإعالن.

وظائف شاغرة                                                                    

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة المعدنيةاستـثمار مواقع

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3385/1( وتاريخ 1441/12/11ه، القا�سي باملوافقة على منح �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض للك�سف عن خام الذهب واملعادن امل�ساحبة له من موقع 
)ال�سختلية - 40( التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة، ملدة خم�سة اأعوام اعتبارًا من تاريخ 1441/12/11هـ.

موقع منطقة الرخ�سة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض )�سماًل( خطوط الطول )�سرقاً(

الأركان

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية

22 38 26.85 42 25 11.6 1

22 37 5.5 42 25 11.6 2

22 37 5.5 42 25 27.22 3

22 33 4.11 42 25 27.22 4

22 33 4.11 42 23 6.083 5

22 35 49.65 42 23 6.083 6

22 35 49.65 42 23 41.831 7

22 37 6.56 42 23 41.831 8

22 37 6.56 42 22 15.02 9

22 35 54.9 42 22 15.02 10

22 35 54.9 42 21 39.272 11

22 34 7.3 42 21 39.272 12

22 34 7.3 42 21 2.401 13

22 33 4.11 42 21 2.401 14

22 33 4.11 42 19 35.418 15

22 38 26.85 42 19 35.418 16

 
2
امل�ساحة الإجمالية: )78.016( كم

وللعموم جرى ن�سره.
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن اإدارة مدينة امللك عبد العزيز - ق�سم اال�ستثما ر- عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442هـ ، وفق اجلدول التايل:                                                                                                                                                                             )3-1(

الموعد الُمحدد لفتح المظاريفآخــر موعـــد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةالمنافسةم

تاأجري حمل رقم )104( الن�ساط بيع الفول والتمي�س بال�سوق املركزي رقم )1( امل�ساحة 1
ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا486181/27ً)100م2( 

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا341965/27ًتاأجري حمل رقم )106( امل�ساحة )67.68م2( بال�سوق املركزي رقم )1( 2

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا14138/27ًتاأجري حمل رقم )107( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )113.20م2( بال�سوق املركزي رقم )1(3

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا14415/27ًتاأجري حمل رقم )108( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )101.50م2( بال�سوق املركزي رقم )1(4

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا1458/27ًتاأجري حمل رقم )110( الن�ساط )مفتوح(  امل�ساحة )101.50م2( بال�سوق املركزي رقم )1(5

تاأجري حمل رقم )114( الن�ساط )م�سغل ن�سائي( امل�ساحة )161.45م2( بال�سوق املركزي6
ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا16067/27ً رقم )1( التابعة للمدينة الع�سكرية 

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا355087/27ًتاأجري كويف �سوب رقم )118( مبدخل ال�سوق املركزي رقم )1( امل�ساحة )8.75م2( 7

تاأجري حمل رقم )200( امل�ساحة )180م2( الن�ساط) بيع الفول والتمي�س ( بال�سوق املركزي    8
ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا401593/27ًرقم )2( 

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا16028/27ًتاأجري حمل رقم )201( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )18.45م2( بال�سوق املركزي رقم )2(9

ال�ساعة )11.00 (1442/8/8هـجمانا10ً-16059تاأجري حمل رقم )204( امل�ساحة ) 26م2 ( الن�ساط مفتوح بال�سوق املركزي رقم )2(10

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا401568/27ًتاأجري حمل رقم )207( امل�ساحة )34.50م2(  الن�ساط )مفتوح ( بال�سوق املركزي رقم )2(11

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا370684/27ًتاأجري حمل رقم )209( ال�سوق املركزي رقم )2( امل�ساحة )18.45م2(12

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا370670/27ًتاأجري كويف �سوب رقم )211( امل�ساحة)8.75م2( اأمام ال�سوق املركزي رقم )2( 13

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا370673/27ًتاأجري حمل رقم )303( ن�ساط )مفتوح( معهد �سالح املدرعات امل�ساحة )18.17م2(14

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا370674/27ًتاأجري حمل رقم )304( ن�ساط )مفتوح( معهد �سالح املدرعات امل�ساحة )30م2(15

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا370676/27ًتاأجري حمل رقم )305( ن�ساط )مفتوح( معهد �سالح املدرعات امل�ساحة )40م2(16

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا370675/27ًتاأجري حمل رقم )306( ن�ساط )مفتوح( معهد �سالح املدرعات امل�ساحة )72م2( 17

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا401595/27ًتاأجري ك�سك كويف �سوب رقم )   411 ( اأمام املجمع التجاري مبعهد �سالح املدرعات امل�ساحة )9م2( 18
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

الموعد الُمحدد لفتح المظاريفآخــر موعـــد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةالمنافسةم

ال�ساعة 1442/8/911.00هـجمانا401587/27ًاإن�ساء �سراف اآيل مبعهد �سالح املدرعات اأمام املجمع التجاري19

11797/27تاأجري ك�سك رقم )402( بداية املم�سى املواجه حلي الفي�سلية امل�ساحة )9.25م2(20
ال�ساعة 1442/8/911.00هـجماناً

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا10/108692ًتاأجري موقع �سراف اآيل �سيارة اأمام نادي ال�سباط21

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا401580/27ًتاأجري حمل رقم )307( الن�ساط )�سوبر ماركت( امل�ساحة )961.20م2( مبجمع حي االأثيلي22

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا401573/27ًتاأجري حمل رقم )308( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )40م2( مبجمع حي االأثيلي23

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا401581/27ًتاأجري حمل رقم )309( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )40م2( مبجمع حي االأثيلي24

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا16032/27ًتاأجري حمل رقم )310( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة )40م2( مبجمع حي االأثيلي25

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا341989/27ًتاأجري ك�سك لبيع الع�سريات والوجبات ال�سريعة بحي االأثيلي امل�ساحة )10م2( 26

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا10/122182ًجتميع وتدوير الورق مبكب النفايات االإدارة27

ال�ساعة 1442/8/1011.00هـجمانا354740/27ًتاأجري حمل رقم )420( الن�ساط )مفتوح( امل�ساحة)1600م2( )حي ال�سالمة( 28

تاأجري ك�سك رقم )400( امل�ساحة )18م2( الن�ساط )امل�سروبات الباردة وال�ساخنة والت�سايل(29
ال�ساعة1442/8/1011،00هـجمانا16069/27ًحديقة امللك عبداهلل 

تاأجري كويف �سوب رقم )401( حديقة امللك عبد العزيز )حديقة الطيور �سابقاً( امل�ساحة 30
ال�ساعة 1442/8/1011،00هـجمانا134379/27ً)18.49م2( 

15413/27تاأجري كويف �سوب رقم )407(  امل�ساحة )9م2( حديقة امللك عبداهلل )بداية املم�سى( 31
ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجماناً

تاأجري كويف �سوب الن�ساط )امل�سروبات الباردة وال�ساخنة والت�سايل( رقم )403( امل�ساحة 32
401589/27)9م2( حديقة امللك عبداهلل ) نهاية املم�سى( 

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجماناً

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا371656/27ًتاأجري �سوبر ماركت رقم )406( امل�ساحة )453م2( مبوقع االإدارة بتيماء 33

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا134359/27ًا�ستثمار جتميع االإ�سفنج والبال�ستيك من مكب االإدارة رقم )413( 34

ا�ستثمار اأر�س ف�ساء الإن�ساء ك�سك للكويف �سوب والوجبات ال�سريعة امل�ساحة )50م2( بحي 35
ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا341988/27ًال�سالمة 

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا341982/27ًا�ستثمار اأر�س ف�ساء الإن�ساء ميني ماركت  امل�ساحة )100م2( بحي الغوامن36

تعلن اإدارة مدينة امللك عبد العزيز - ق�سم اال�ستثما ر- عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442 هـ ، وفق اجلدول التايل:                                                                                                                                                                            )3-2(
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

الموعد الُمحدد لفتح المظاريفآخــر موعـــد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةالمنافسةم

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا370668/27ًا�ستثمار اأر�س ف�ساء الإن�ساء ك�سك بحي املعيزلية امل�ساحة )50م2( 37

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا401596/27ًاإن�ساء �سالون حالقة م�ساحة )55م2( بقوة بطريف38

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا341987/27ًا�ستثمار اأر�س ف�ساء الإن�ساء مدار�س اأهلية داخل املدينة الع�سكرية امل�ساحة )15000م2(39

ا�ستثمار اأر�س ف�ساء الإن�ساء ك�سك كويف �سوب امل�ساحة )100م2( بجوار املدر�سة مقابل املم�سى 40
ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا370771/27ًاجلديد

ال�ساعة 1442/8/1111.00هـجمانا341983/27ًا�ستثمار اأر�س ف�ساء الإن�ساء جممع جتاري  امل�ساحة )34.000م2( ال�سكن اجلديد قرب البوابة )4(41

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا40159/27ًاإن�ساء مغ�سلة مالب�س م�ساحة )93.5م2( بقوة بطريف42

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا27ً-127669معهد تعليمي وترفيهي ونادي ثقايف لل�سيدات رقم)300( باملدرعات امل�ساحة )1212م2(43

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا10ً-127347�سالة جتارية الن�ساط مفتوح امل�ساحة )735م2( رقم )101( باملركز رقم )1(44

تاجري موقع رقم )404( الن�ساط مفتوح بال�سالمة بالقرب من بوابة رقم )3( االدارة امل�ساحة 45
ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا130589/10ً)210م2(

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا16026/10ًتاأجري موقع رقم )113( الن�ساط مفتوح باملركز رقم )1( امل�ساحة )90.5م2(46

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا468846ًا�ستثمار اأر�س مب�ساحة )2000م2( مبم�سى حي �سلطانة47

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا468847ًنادي اجتماعي ريا�سي  مب�ساحة )5650م2( 48

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجماناً  468845  ا�ستثمار اأر�س مب�ساحة )2500م2( مبم�سى حي الفي�سلية49

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا468843ًا�ستثمار بوفية اخلا�سة مبوظفي االإدارة امل�ساحة )172م2(50

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا468842ًا�ستثمار وت�سغيل حديقة الطيور امل�ساحة )73.880م2( باملدينة الع�سكرية51

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا226336/27ًتاأجري كويف �سوب اأمام بوابة الزوار م�ست�سفى امللك �سلمان الع�سكري امل�ساحة )8م2( رقم )408(52

ال�ساعة 1442/8/1211.00هـجمانا468849ًتاأجري وت�سغل مغ�سلة وكوي املالب�س بكامل املعدات باملدينة الع�سكرية امل�ساحة )1064م2( 53

تعلن اإدارة مدينة امللك عبد العزيز - ق�سم اال�ستثما ر- عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442هـ ، وفق اجلدول التايل:                                                                                                                                                                            )3-3(
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:                                                                                                                                                                                          )3-1(

موعد فتح المظاريف الماليةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمنافسةم

تاأجري موقع ك�سك رقم )1( باملرحلة الرابعة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية اجلديدة( بحي 1
2000 ريال5 �سنواتال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/10/18هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/10/18هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك رقم )8( باملرحلة الرابعة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية اجلديدة( بحي 2
2000 ريال5 �سنواتال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك رقم )13( باملرحلة الرابعة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية اجلديدة( بحي 3
2000 ريال5 �سنواتال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك رقم )14( باملرحلة الرابعة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية اجلديدة( بحي 4
2000 ريال5 �سنواتال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

االأربعاء
1442/10/21هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأربعاء
1442/10/21هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك رقم )18و19( باملرحلة اخلام�سة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية 5
2000 ريال5 �سنواتاجلديدة( بحي ال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

اخلمي�س
1442/10/22هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك رقم )24( باملرحلة اخلام�سة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية اجلديدة( 6
2000 ريال5 �سنواتبحي ال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/10/25هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/10/25هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك رقم )25( باملرحلة اخلام�سة من الكورني�س ال�سمايل )الواجهة البحرية اجلديدة( 7
2000 ريال5 �سنواتبحي ال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ت�سغيل و�سيانة(

االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع مب�ساحة )52.40م2( الإقامة �سراف اآيل على �سارع االأمري متعب بن عبدالعزيز )اإن�ساء 8
500 ريال10 �سنواتوت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/10/18هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/10/18هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري حمالت جتارية قائمة باملجموعة رقم )3( مب�ساحة )260.80م2( باالإ�سكان اجلنوبي )ترميم 9
500 ريال10 �سنواتوت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/10/18هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/10/18هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري كافترييا مب�ساحة )25.38م2( على �سارع اجلزائري بجوار الكندرة مول بحي الكندرة ببلدية 10
500 ريال5 �سنواتالبلد  )ترميم و ت�سغيل و �سيانة(

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع ك�سك مب�ساحة )6م2( على �سارع حمزة بن القا�سم اأمام كلية البنات بحي ال�سرفية ببلدية 11
500 ريال5 �سنواتال�سرفية  )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري موقع الإقامة ك�سك مب�ساحة )6م2( على �سارع االأمري نايف بجوار �سوق ال�ساطئ بحي الزهراء 12
1000 ريال5 �سنواتببلدية جدة اجلديدة )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع الإقامة ك�سك بحديقة االإرادة مب�ساحة )6م2( على �سارع االأمري �سلطان بحي ال�سالمة 13
500 ريال5 �سنواتببلدية جدة اجلديدة )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/8/8هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/8/8هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

14
تاأجري موقع مكينة بيع ذاتي مب�ساحة )2.25م2( مببنى االأمانة الرئي�سي بحي البغدادية ببلدية البلد 

500 ريال5 �سنوات)اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
الثالثاء

1442/10/20هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري مبنى جتاري رقم )11( مب�ساحة )369.46م2( على الواجهة البحرية بالكورني�س ال�سمايل بحي 15
2000 ريال7 �سنواتال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ترميم وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري موقع الإن�ساء وت�سغيل و�سيانة ك�سك مب�ساحة )16م2( وت�سغيل و�سيانة دورات مياه بحديقة 16
500 ريال5 �سنواتبوابة جدة بطريق مكة ال�سريع

االأربعاء
1442/10/21هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/10/19هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

موعد فتح المظاريف الماليةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمنافسةم

تاأجري موقع مب�ساحة )1850.58م2( الإقامة مركز جتاري متعدد االأن�سطة ببلدية ثول17
500 ريال15 �سنة )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

االأربعاء
1442/10/21هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأربعاء
1442/10/21هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

500 ريال25 �سنةتاأجري موقع مب�ساحة )1516.69م2( الإقامة مركز طبي ببلدية ثول )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(18
اخلمي�س

1442/10/22هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري االأك�ساك رقم )5( و)6( و)7( بالكورني�س اجلنوبي )�ساطئ ال�سيف( ببلدية اجلنوب 19
500 ريال5 �سنوات)ت�سغيل و�سيانة(

اخلمي�س
1442/10/22هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

500 ريال10 �سنواتتاأجري موقع الإقامة عدد )2( �سراف اآيل داخل املبنى الرئي�سي الأمانة جدة )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(20
االأحد

1442/11/10هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/11/10هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

500 ريال10 �سنواتتاأجري موقع مب�ساحة )12.25م2( الإقامة �سراف اآيل داخل بلدية ذهبان )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(21
االأحد

1442/11/10هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/11/10هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

500 ريال10 �سنواتتاأجري موقع مب�ساحة )6م2( الإقامة �سراف اآيل داخل بلدية ثول )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(22
االأحد

1442/11/10هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/11/10هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

500 ريال10 �سنواتتاأجري موقع مب�ساحة )9م2( الإقامة �سراف اآيل داخل بلدية اجلنوب )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(23
االإثنني

1442/11/11هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/11/11هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري موقع ك�سك مب�ساحة )12.25م2( على �سارع علي مرت�سى بحي ال�سليمانية ببلدية اجلامعة 24
1000 ريال5 �سنوات)اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/8/10هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/8/10هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع مب�ساحة )24074.24م2( الإقامة مطعم للماأكوالت البحرية على طريق املدينة املنورة 25
1000 ريال10 �سنواتخلف حمطة الظاهري ببلدية ذهبان  )ترميم واإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/10/25هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/10/25هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع مب�ساحة )5271.22م2( الإقامة مالعب ريا�سية بحي ال�سراع ببلدية اأبحر ال�سمالية 26
1000 ريال7 �سنوات)اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/8/10هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/8/10هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

500 ريال5 �سنواتتاأجري موقع مب�ساحة )12م2( الإقامة ك�سك بحي الرحاب ببلدية العزيزية )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(27
االأربعاء

1442/8/11هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأربعاء
1442/8/11هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع مب�ساحة )17079.60م2( الإقامة م�سروع اإيواء املركبات ومواقف لل�ساحنات وقت حظر 28
1000 ريال25 �سنةالدخول للمدينة على طريق املدينة املنورة ببلدية ثول  )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

االأربعاء
1442/8/11هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأربعاء
1442/8/11هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري موقع ك�سك مب�ساحة )10م2( على طريق امللك فهد بجوار م�ست�سفى عرفان بحي الفي�سلية 29
500 ريال5 �سنواتببلدية املطار الفرعية )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

االأحد
1442/10/25هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االأحد
1442/10/25هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري مبنى مطعم رقم )10( مب�ساحة )1500م2( على الواجهة البحرية بالكورني�س ال�سمايل بحي 30
2000 ريال7 �سنواتال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ترميم وت�سغيل و�سيانة(

يوم اخلمي�س
1442/8/12هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

اخلمي�س
1442/8/12هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع حمالت جتارية باالإ�سكان اجلنوبي )جمموعة 12( مب�ساحة )118.25م2( 31
500 ريال10 �سنوات)ترميم وت�سغيل و�سيانة(

االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع الإقامة ك�سك مب�ساحة )6م2( على �سارع االأمري نايف بجوار �سوق ال�ساطئ بحي الزهراء 32
1000 ريال5 �سنواتببلدية جدة اجلديدة )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

اخلمي�س
1442/8/12هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

اخلمي�س
1442/8/12هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:                                                                                                                                                                                            )3-2(
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تاأجري موقع مب�ساحة )1243639.95م2( الإقامة م�سروع خميمات بيئية �سياحية واأن�سطة ترفيهية 33
1000 ريال7 �سنواتببلدية اجلنوب )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم االأحد
1442/8/15هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االأحد
1442/8/15هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع اجلزء )ب 1( مب�ساحة )17802.30م2( الإقامة مواقف �ساحنات لبيع االإ�سمنت ببلدية 34
1000 ريال10 �سنواتاأبرق الرغامة )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم االأحد
1442/8/15هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االأحد
1442/8/15هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري م�سار �سيارة متنقلة لبيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة على �سارع 35
500 ريال3 �سنواتعبدالرحمن الداخل بحي النه�سة ببلدية اأبحر

يوم االإثنني
1442/8/16هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االإثنني
1442/8/16هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري مبنى رقم )4( مب�ساحة )379.18م2( الإقامة مطعم اأو كافيه على الواجهة البحرية بالكورني�س 36
2000 ريال7 �سنواتال�سمايل بحي ال�ساطئ ببلدية جدة اجلديدة )ترميم وت�سغيل و�سيانة(

يوم االإثنني
1442/8/16هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االإثنني
1442/8/16هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري موقع مب�ساحة )2085.38م2( الإقامة فندق على طريق الكورني�س جنوب ميدان اجلمال بحي 37
2000 ريال25 �سنةاأبحر اجلنوبية ببلدية اأبحر )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

38
تاأجري موقع مب�ساحة )3254.54م2( الإقامة مركز لبيع اللحوم والدواجن والفواكه واخل�سروات 

واملواد الغذائية على طريق املدينة جنوب ج�سر طريق امللك �سعود ببلدية اأبحر ال�سمالية
)اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

1000 ريال15 �سنة
يوم االإثنني

1442/10/26هـ
ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع مب�ساحة )7292.50م2( الإقامة حديقة ومواقف �سيارات متعدد االأدوار بجوار م�ست�سفى 39
1000 ريال15 �سنةغ�سان جنيب فرعون بحي الزهراء ببلدية جدة اجلديدة  )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

تاأجري موقع الإقامة ك�سك مب�ساحة )9م2( على �سارع االأمري متعب بن عبدالعزيز بحي ال�سفا ببلدية 40
1000 ريال5 �سنواتال�سفا )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاأجري موقع مب�ساحة )7343.18م2( الإقامة مبنى متعدد اال�ستخدام ومواقف �سيارات متعدد االأدوار 41
2000 ريال25 �سنةبجوار م�ست�سفى االأطباء املتحدون بحي الروي�س ببلدية ال�سرفية )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم االإثنني
1442/10/26هـ

ال�ساعة 01:00م�ساًء

تاريخ فتح المظاريف الماليةتاريخ فتح المظاريف الفنيةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمنافسة

تاأجري موقع مب�ساحة 655417.86م2 الإقامة م�سروع م�ستودعات ببلدية اجلنوب 
2000ريال25 �سنة)اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

يوم الثالثاء
1442/10/27هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

يوم الثالثاء
1442/10/27هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

يوم الثالثاء
1442/11/5هـ

ال�ساعة 12:00 م�ساًء

�سروط الدخول يف املناف�سة العامة:
 كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات.	•
توكيل ر�سمي موثق )اإذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته �سخ�س غري مقدم العطاء(.	•
اإثبات اأن امل�سوؤول عن ال�سركة اأو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه ال�سالحية للتوقيع )يف حالة ال�ســركات واملوؤ�س�سات(.	•
�سورة الهوية ال�سخ�سية.	•
�سورة اإثبات الت�سجيل يف وزارة التجارة )ال�سجل التجاري(.	•
�سورة اإثبات اال�سرتاك بالغرفة التجارية.	•
�سمان بنكي معتمد لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �ساري املفعول وال تقل مدته عن )90يوماً( من تاريخ فتح املظاريف.	•
�سورة �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.	•
�سورة �سهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف من مكتب العمل )�سهادة ال�سعودة(.	•
يتم ت�سليم املظاريف بالدور التا�سع يف مبنى اأمانة جدة، واآخر موعد ال�ستالم املظاريف هو ال�ساعة )11( �سباحاً يف اليوم املحدد لفتح املظاريف.	•
•	.)Furas.momra.gov.sa( باإمكان الراغبني االطالع على تفا�سيل الفر�س اال�ستثمارية و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات بتحميل تطبيق »فر�س« على االأجهزة الذكية اأو الدخول على املوقع االإلكرتوين
الهاتف رقم 0126149014 - 0126148683 اأو فاك�س رقم 0126149031 	•

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:                                                                                                                                                                                            )3-3(



UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 264872
إعالنات حكومية - معادالجمعة 14 رجب 1442 هـ     26  فبراير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن طرح مناف�سات تاأجري حمالت ح�سب اجلدول التايل:                                                                                                                                                                                    )2-1(

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسةم

مطعم1

500 ريال442/62/11

االأربعاء
 1442/7/26هـ

اخلمي�س
1442/7/27هـ

مطعم2

مطعم3

مطعم4

خمبز وفوال5

خمبز وفوال6

حلويات7

�سوبر ماركت8

�سوبر ماركت9

�سوبر ماركت10

�سوبر ماركت11

ملحمة12

حمل بيع حلويات جاهزة13

�سالون حالقة 1

500 ريال442/63/11

�سالون حالقة2

مغ�سلة مالب�س3

مغ�سلة مالب�س4

خياط بدل ع�سكرية5

خياط بدل ع�سكرية6

�سيدلية7

ا�ستديو ت�سوير8

م�سغل ن�سائي9

رو�سة اأطفال10

مكتب �سفر و�سياحة11

جممع ات�ساالت12



UMM AL-QURA27 السـنة 99 العدد 4872
الجمعة 14 رجب 1442 هـ     26  فبراير  2021 م إعالنات حكومية - معاد

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن طرح مناف�سات تاأجري حمالت ح�سب اجلدول التايل:                                                                                                                                                                                   )2-2(

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسةم

حمل بيع واإ�سالح دراجات هوائية1

500 ريال442/64/11

االأربعاء
 1442/7/26هـ

اخلمي�س
1442/7/27هـ

حمل بيع غاز2

كهربائي �سيارات3

مركز تخفي�سات4

مركز تخفي�سات5

حمل اإ�سالح اأحذية6

بن�سر وغيار زيوت7

حمطة حمروقات وملحقاتها8

حمطة حمروقات وبقالة ومواد غذائية9

حمل اإ�سالح اأحذية10

حمل مفرو�سات11

�سراف اآيل اأمام م�ست�سفى القوات امل�سلحة1

500 ريال442/65/11 �سراف اآيل اأمام مبنى اجلوازات2

�سراف اآيل اأمام هريف3

500 ريال442/66/11تاأجري موقع الإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري1

500 ريال442/67/11تاأجري موقع الإن�ساء وت�سغيل �سالة ريا�سية متكاملة2

500 ريال442/68/11تاأجري موقع الإن�ساء وت�سغيل ن�ساط مغ�سلة مالب�س وخياط وم�ستلزمات رجالية3

500 ريال442/69/11تاأجري موقع الإن�ساء وت�سغيل مطعم عائالت4

500 ريال442/70/11تاأجري موقع الإن�ساء وت�سغيل مطعم وجبات �سريعة5

تعلن املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن طرح م�سروع ا�ستثمار 
التحلية  حمطات  يف  الذاتي  البيع  مكائن  وت�سغيل  التجارية  املحالت 

واملجمعات ال�سكنية واملركز الرئي�سي.
موعد تقديم العروض:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً.
26 رجب 1442هـ ، املوافق 10 مار�س  2021م.

موعد فتح المظاريف:
يوم اخلمي�س – ال�ساعة الثانية ع�سر �سباحاً.

26 رجب 1442هـ ،املوافق 10 مار�س  2021م.
موقع تقديم العروض:

املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة –الريا�س - طريق االأمري حممد بن 
عبدالعزيز – املركز الرئي�سي – اإدارة امل�سرتيات.
لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

االإدارة التنفيذية ل�سل�سلة االإمداد
.)Proc@swcc.gov.sa( )PurchasingDpt@swcc.gov.sa(

املياه املاحلة عن متديد طرح م�سروع  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  تعلن 
ا�ستثمار ال�سريط التجاري الأر�س اخلرب.

موعد تقديم العروض:

يوم االأحد – ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.
9  رجب 1442هـ ، املوافق 21 فرباير  2021م.

موعد فتح المظاريف:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً.
9  رجب 1442هـ ،املوافق 21 فرباير  2021م.

موقع تقديم العروض:

املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة –الريا�س-طريق االأمري حممد بن 
عبدالعزيز –املركز الرئي�سي – اإدارة امل�سرتيات.

لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

االإدارة العامة لالإمداد
.)Proc@swcc.gov.sa( )PurchasingDpt@swcc.gov.sa(

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

موعد تقديم العروض:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.
26  رجب 1442هـ ،املوافق 10 مار�س  2021م.

موعد فتح المظاريف:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً.
26  رجب 1442هـ ،املوافق 10 مار�س  2021م.

موقع تقديم العروض:

املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة – الريا�س- طريق االأمري حممد بن 
عبدالعزيز – املركز الرئي�سي – اإدارة امل�سرتيات

لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

االإدارة التنفيذية ل�سل�سلة االإمداد
.)Proc@swcc.gov.sa( )PurchasingDpt@swcc.gov.sa(



UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 284872
إعالنات حكومية - معادالجمعة 14 رجب 1442 هـ     26  فبراير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة الباحة عن متديد املناف�سات التالية:

 المنافسةرقم المنافسةم
 قيمة الكراسة شاملة قيمة 

الضريبة المضافة )%15(
موعد فتح المظاريفآخر موعد لشراء الكراسة

ا�ستئجار تقوية �سبكات االت�سال ) برج تقوية( مب�ست�سفى االأمري م�ساري 177264201
1442/7/16هـ 1150ريالببلجر�سي

2021/2/28م
1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300ريالا�ستئجار حمل �سوبر ماركت مب�ست�سفى املخواة277164203
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300 ريالا�ستئجار حمل زهور وهدايا مب�ست�سفى املخواة377144204
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300 ريالا�ستئجار مركز ح�سانة اأطفال داخل ال�سكن مب�ست�سفى االأمري م�ساري477074205
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300 ريالا�ستئجار �سوبر ماركت داخل ال�سكن مب�ست�سفى االأمري م�ساري577164206
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300 ريالا�ستئجار حمل ورد وهدايا  مب�ست�سفى امللك فهد بالباحة677144208
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300 ريالا�ستئجار كويف �سوب مب�ست�سفى االأمري م�ساري داخل ال�سكن777224209
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 1150 ريال ا�ستئجار مكائن بيع ذاتية بجميع م�ست�سفيات املنطقة877244210
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

1442/7/16هـ 2300 ريالا�ستئجار �سراف اآيل بجميع م�ست�سفيات املنطقة977234211
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

.)hecnmy-bahah@moh.gov.sa( :سيتم بيع الكرا�سات باإدارة تنمية االإيرادات باملديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة الباحة ، الربيد االإلكرتوين لالإدارة�

يعلن برنامج �سمان التمويل للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة )كفالة( عن طرح املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمكان بيع الكراسةرقم المنافسةالمنافسة

تقدمي خدمات �سيانة ونظافة مـكـاتب 
2021/02الربنامج وتقدمي خدمات ال�سيافة

ق�سم امل�سرتيات  بالدور 
االأر�سي مبقر الربنامج الكائن 

بطريق خري�س حي الربوة

)500( خم�سمائة ريال �سعودي بحوالة بنكية اإىل ح�ساب 
الربنامج لدى بنك الريا�س رقم

 )SA37 2000 0002 6117 9809 9941(

االأحد
 1442/8/1هـ

 2021/3/14م 
ال�ساعة الثانية

االإثنني 
1442/8/2هــ  
2021/3/15م 

ال�ساعة الواحدة ظهرًا

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقمهاالمنافسة

2000 ريال62543 تاأجري قطعة اأر�س يف مزايدة عامة مبيناء جازان

االإثنني 
 1442/8/2هـ
 2021/3/15م

ال�ساعة )10( �سباحاً 

االإثنني
  1442/8/2هـ
2021/3/15م

 ال�ساعة )11( �سباحاً

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



UMM AL-QURA29 السـنة 99 العدد 4872
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية العر�سية اجلنوبية عن املزايدات االأوىل للعام 1442هـ:    

قيمة الكراسةمدة العقدالقطعة والمساحةالنشاطالمزايدةم

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سكني جتاري تاأجري عدد)3( قطع من االأرا�سي اال�ستثمارية ب�سمران 1
1- )720(م
2- )600(م

3- )600(م 
1000 ريال20 �سنة 

1000 ريال20 �سنة 1160.94اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سكني جتاري تاأجري اأر�س ا�ستثمارية ب�سمران 2

على اأن يكون بداية التقدمي يوم االأحد املوافق 1442/7/9هـ.
مالحظة : يلزم املتقدم اأن يرفق �سمان بنكي 100% و�سوف يكون تقدمي اآخر عطاء يوم االإثنني املوافق 1442/8/16هـ ، ال�ساعة الثانية ظهرًا  و�سوف يتم فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 1442/8/17هـ ،  ال�ساعة التا�سعة �سباحاً يف مقر البلدية.

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار »�سارد« عن طرح املناف�سات التاية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسةم

2021/10تغيري م�سخات احلريق مببنى االإدارة العامة1
)3450( ريال

ثالثة اآالف واأربعمائة وخم�سون ريال
)�سامل �سريبة القيمة امل�سافة(

االإثنني
 1442/8/16هـاملوافق 

2021/3/29م
 ال�ساعة الثالثة م�ساًء

الثالثاء 
1442/8/17هـ
2021/3/30م

 ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

حت�سينات وتاأثيث الفيال رقم )NW1-3( لالإدارة املالية ب�سركة �سارد 2
2021/11مبجمع مدينة ال�سعودية بجدة

)3450( ريال
ثالثة اآالف واأربعمائة وخم�سون ريال

)�سامل �سريبة القيمة امل�سافة(

االإثنني 
1442/8/16هـاملوافق 

2021/3/29م
  ال�ساعة الثالثة م�ساًء

الثالثاء
 1442/8/17هـ
2021/3/30م

  ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن اإعادة طرح مناف�سات تاأجري حمالت للمرة الثالثة ح�سب اجلدول التايل:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسةم

 بنك جتاري1

االأربعاء 500 ريال442/11/11
1442/7/26هـ

اخلمي�س 
1442/7/27هـ �سراف اآيل بجوار م�ستو�سف الرازي2

�سراف اآيل تقاطع املهند�سني3

تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف تاأجري العقارات ح�سب البيان التايل:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمساحةالمزايدةنوع العقار

1000 ريال10 �سنوات12504.14م2اأ�سواق االأعالفاأر�س

الثالثاء
 1442/8/10هـ 

2021/3/23م
ال�ساعة 10�سباحاً

االأربعاء
 1442/8/11هـ 
2021/3/24 م

ال�ساعة 10�سباحاً

.)/https://furas.momra.gov.sa( باإمكان الراغبني يف اال�ستثمار االطالع و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات من موقع فر�س على الرابط
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

استئجار مبـاٍن                                                                           

يعلن  فرع وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية مبنطقة املدينة املنورة 
عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون مقرًا الإدارة امل�ساجد 

والدعوة واالإر�ساد مبحافظة بدر.
مناف�سة رقم:)42/2(.

1- اأن يكون املبنى من الطراز احلديث من االأ�سمنت امل�سلح 
ويقع داخل املحافظة.

2- اأن يقع املبنى على �سارع رئي�سي وتتوفر حوله اأماكن 
لوقوف �سيارات املوظفني واملراجعني.

3- اأن ال يقل عدد الغرف عن خم�سة ع�سر غرفة مب�ساحة 
)4*5( ودورات مياه.

4- اأن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.
5- اأن يكون مملوكاً ب�سك �سرعي.

6- اأن يلتزم �ساحب العقار بعمل اأي اإ�سافات وتعديالت يف 
حالة املوافقة على ا�ستئجار العقار.

7- يلتزم �ساحب العقار بعمل مظالت لعدد )5( �سيارات.
8- مدة العقد �سنوية.

9- اإح�سار تقرير من مكتب هند�سي ي�سمن �سالمة املبنى.
10- اأن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.

على الراغبني يف تاأجري عقاراتهم وتتوفر لديهم ال�سروط 
املو�سحة اأن يقدموا عرو�سهم يف مظروف مغلق يو�سح فيه 

قيمة االأجرة ال�سنوية و اإرفاق امل�سوغات الثبوتية للعقار وذلك 
خالل �سهر من تاريخ 1442/7/9هـ،واأن يقدم العر�س لفرع 

الوزارة مبنطقة املدينة املنورة.

تعلن �سرطة منطقة مكة املكرمة عن رغبتها يف ا�ستئجار 
مبنى ليكون مقرًا ل�سعبة التحريات والبحث اجلنائي التابع 

ل�سرطة العا�سمة املقد�سة، وذلك بال�سروط التالية:
1- اأن يكون العقار مملوكاً ب�سك �سرعي )يرفق( وعدد الغرف 

من  )25-15(.
2- اأن اليكون املبنى داخل حي  �سكني واأن يكون بعيدًا عن 

مدار�س البنات وحمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري 
ال�سيول وبطون االأودية.

3- اأن ال يكون هناك �سرر على املجاورين ويعد اإقرار بذلك 
رفق عر�س الطلب.

4- اأن يتوفر به مواقف كافيه للمن�سوبني واملراجعني .
5- اأن يكون املبنى مل ي�سبق ا�ستئجاره من جهة حكومية ويعد 

اإقرار بذلك عر�س الطلب.
6- اأن ال يكون �ساحب املبنى من من�سوبي وزارة الداخلية 

ويعد اإقرار بذلك رفق عر�س الطلب.
7- االلتزام بتوفري �سبكتي احلا�سب االآيل وال�سنرتال وامل�سلى 

باملبنى ويعد اإقرار بذلك رفق عر�س الطلب.
8- اأن يكون املبنى من البناء امل�سلح احلديث االإن�ساء 

واأر�سيات مبلطة بال�سرياميك.
ومن تتوفر يف مبناه ال�سروط، عليه التقدم اإىل مدير �سرطة 

العا�سمة املقد�سة - �سعبة االأمالك والعقود.

تعلن وزارة الداخلية -الديوان العام- 
االإدارة العامة لل�سوؤون االإدارية واملالية- اإدارة 

امل�ستودعات عن رغبتها بيع �سيارات خمتلفة 
االأنواع واملوديالت التابعة لديوان الوزارة، 

وذلك ح�سب ال�سروط التالية:
1- تبداأ املعاينة من تاريخ االإعالن وملدة )30( 

يوماً.
2- يقدم املتزايد مع عر�سه �سماناً ابتدائياً 

قدره )2%( من قيمة العر�س ومن تر�سو عليه 
املزايدة يقدم �سماناً نهائياً قدره )%5(.

3- يف حال تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�سيك 
م�سدق با�سم ديوان وزارة الداخلية يف مدة 

اأق�ساها ع�سرة اأيام من االإ�سعار باعتماد 
الرت�سية.

4- ال يحق للم�سرتي نقل اأو بيع اأي �سيارة اإال 
بعد نقل ملكيتها اأو اإ�سقاط اللوحات واإح�سار 

مايثبت ذلك من قبل اإدارة املرور. 
5- موعد وا�ستالم العرو�س وفتح املظاريف 

يوم االأربعاء املوافق 1442/8/4هـ، ال�ساعة 
)11:00( �سباحاً مب�ستودعات وزارة الداخلية 

طريق اخلرج حي العزيزية.
6- يلتزم امل�سرتي بنقل ال�سيارات خالل مدة ال تزيد 

عن )15( يوماً من تاريخ ا�ستالم ال�سيك امل�سدق.
7- العر�س يقدم يف ظرف مغلق وخمتوم.

8- اإح�سار الهوية الوطنية.
علماً اأن املعاينة تكون اأثناء الدوام الر�سمي من 
ال�ساعة )8:00( �سباحاً  اإىل ال�ساعة )12:00( 

ظهرًا من االأحد اإىل اخلمي�س ومن ثم تقدمي 
عر�س ال�سراء وت�سليمه للجنة البيع مب�ستودع 

العزيزية طريق اخلرج.
لال�ستف�سارات ميكنكم االت�سال بالرقم 

.)0591080511(

تعلن الهيئة العامة للموانئ  -  ميناء جدة 
االإ�سالمي - عن رغبتها يف بيع عدد من االأعيان 

املختلفة االأنواع واالأحجام من �سيارات 
ومعدات قدمية م�ستهلكة وقاطرات بحرية 

و�سنادل وقوارب وجميع هذه االأعيان م�ستهلكة 
والي�ستفاد منها، مطلوب التخل�س منها باملزاد 

العلني.
وعلى من يرغب الدخول يف املزاد االطالع على 

اأحكام �سروط البيع.
وذلك اعتبارًا من يوم االإثنني 1442/8/2هـ، 

املوافق 2021/3/15م، عند التا�سعة �سباحاً 
اأثناء الدوام الر�سمي.

ولال�ستف�سار االت�سال على رئي�س جلنة البيع 
على الهاتف: )0126277085(.

بيع رجيع                                                                           

 يعلن م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث - الريا�س )موؤ�س�سة عامة( عن طرح املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة رقم المنافسة المنافسة

يوم الثالثاء
 1442/8/3هـ 
2021/3/16م 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

يوم االإثنني
 1442/8/2هـ 
2021/3/15م

ال�ساعة الثانية بعد الظهر

1000 ريال 42/109 تاأجري وت�سغيل حمل امليني ماركت يف نزل املر�سى 
واملرافقني

 يعلن م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث - الريا�س )موؤ�س�سة عامة( عن طرح املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة رقم المنافسة المنافسة

الثالثاء 
1442/8/3 هـ 
2021/3/16م

 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

االإثنني
 1442/8/2هـ

2021/3/15م 
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

1000ريال 42/110 تاأجري وت�سغيل حمل بيع القهوة مببنى االأورام القدمي 

 يعلن م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث - الريا�س )موؤ�س�سة عامة ( عن طرح املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة رقم المنافسة المنافسة

الثالثاء
 1442/8/3هـ 
2021/3/16م

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

االإثنني
 1442/8/2هـ

 2021/3/15م 
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

1000 ريال 42/108 تاأجري مواقع لت�سغيل ماكينات البيع الذاتي
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 تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية الثانية بالريا�ض بالهيئة العامة للجمارك باأنها اأ�صدرت عددًا

من القرارات  لعام 1441 هـ وبياناتها كاآالتي:

تاريخهرقم القرارا�صم امل�صتوردم

5405/5�صركة جمال اخلدمات126

5415/5موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية127

5425/5موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية128

5435/5موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية129

5445/5موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية130

5455/6موؤ�ص�صة عيون الرغد131

5465/6موؤ�ص�صة �صمت املحبة132

5475/6موؤ�ص�صة �صمت املحبة133

5485/6موؤ�ص�صة �صمت املحبة134

5495/6موؤ�ص�صة النجم امل�صيء135

5505/7موؤ�ص�صة �صمت املحبة136

5515/7موؤ�ص�صة �صمت املحبة137

5525/7موؤ�ص�صة علي رمزي �صعيد138

5535/7موؤ�ص�صة �صمت املحبة139

5545/10موؤ�ص�صة �صمت املحبة140

5555/10موؤ�ص�صة �صمت املحبة141

5565/10موؤ�ص�صة �صمت املحبة142

5575/10موؤ�ص�صة �صمت املحبة143

5585/10موؤ�ص�صة �صمت املحبة144

5595/11موؤ�ص�صة �صمت املحبة145

5625/11موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية146

5635/11موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية147

5645/12موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية148

5655/12موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية149

5665/12موؤ�ص�صة �صمت املحبة150

5675/12موؤ�ص�صة �صمت املحبة151

5685/12موؤ�ص�صة �صمت املحبة152

5695/13موؤ�ص�صة �صمت املحبة153

5705/13موؤ�ص�صة �صمت املحبة154

5715/13موؤ�ص�صة �صمت املحبة155

5725/13موؤ�ص�صة �صمت املحبة156

5735/13موؤ�ص�صة �صمت املحبة157

5745/14موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية158

5755/14موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية159

5765/14موؤ�ص�صة �صمت املحبة160

5785/17موؤ�ص�صة �صمت املحبة161

5795/17موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية162

5805/17موؤ�ص�صة �صمت املحبة163

تاريخهرقم القرارا�صم امل�صتوردم

5815/17موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية164

5825/17موؤ�ص�صة احلارة القدمية165

5835/18موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية166

5845/18موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية167

5855/18موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية168

5865/18موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية169

5875/18موؤ�ص�صة قالئد الوفاء170

5885/19موؤ�ص�صة �صمت املحبة171

5895/19موؤ�ص�صة �صمت املحبة172

5905/19موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية173

5915/19موؤ�ص�صة �صمت املحبة174

5925/19موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية175

5935/19موؤ�ص�صة �صمت املحبة176

5945/20موؤ�ص�صة �صمت املحبة177

5955/20موؤ�ص�صة �صمت املحبة178

5975/20موؤ�ص�صة �صمت املحبة179

5985/20موؤ�ص�صة علي عبداهلل العيو�ض180

5995/21موؤ�ص�صة �صمت املحبة181

6005/21موؤ�ص�صة �صمت املحبة182

6015/21موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية183

6025/21موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية184

6035/21موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية185

6065/24موؤ�ص�صة حممد عتيق ال�صام�صي186

6075/24موؤ�ص�صة قطاف املحبة187

6085/24موؤ�ص�صة في�صل �صعد الربازي188

6126/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية189

6136/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية190

6146/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية191

6156/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية192

6166/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية193

6176/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية194

6186/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية195

6196/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية196

6206/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية197

6216/1موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية198

6226/1موؤ�ص�صة نورة حممد اجلرو199

6236/3موؤ�ص�صة ال�صفقة االأملا�صية200

ال�صادر  بالقرار  تبليغهم  تقرر  فقد  اأعاله  املذكورين  عناوين  معرفة  اإىل  التو�صل  لعدم  ونظرًا 

املوحد  اجلمارك  نظام  من   )45( للمادة  طبقاً  القرى(  )اأم  الر�صمية  اجلريدة  يف  ن�صرًا  بحقهم 

يتم  مل  واإذا  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  القرار  على  االعرتا�ض  لهم  ويحق 

االعرتا�ض خالل تلك املدة ي�صبح القرار نهائياً وقاباًل للتنفيذ.

مصلحة الجمارك

منح جنسية

  تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف منطقة مكة املكرمة )جدة( باأنه �صدر االأمر امللكي الكرمي رقم 

)51330( وتاريخ 1441/9/7هـ القا�صي باملوافقة على منح اجلن�صية العربية ال�صعودية لـ 

)عا�صم بن حممد اإبراهيم حجاب( ولالإحاطة بذلك جرى ن�صره.

رقم   الوزاري  القرار  �صدر  باأنه  )جدة(  املكرمة  مكة  منطقة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن    

)17/وز( وتاريخ 1431/6/27هـ القا�صي مبنح اجلن�صية العربية ال�صعودية لـ )علي بن اأحمد 

بن �صامل بن باوزير( مبوجب املادة الثامنة من نظام اجلن�صية ولالإحاطة بذلك جرى ن�صره.

الجنسية العربية
السعودية
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● الرياض - واس
نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، الرئي�س 

الفخــري لنــادي �سباقات اخليــل حفظه اهلل، رعــى �ساحب ال�سمــو امللكي االأمري 

حممــد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزيــر الدفــاع، م�ساء يوم ال�سبــت 8 رجب 1442هـ املوافــق 20 فرباير 2021م، 

حفــل �سبــاق "كاأ�س ال�سعوديــة" يف ن�سخته الثانيــة، الذي يعد االأغلــى يف تاريخ 

ال�سباقات العاملية للخيل، وذلك مبيدان امللك عبدالعزيز للفرو�سية يف الريا�س. 

وكان يف ا�ستقبــال �سمــو ويل العهــد لــدى و�سولــه، �ساحب ال�سمــو امللكي االأمري 

في�ســل بــن بندر بــن عبدالعزيز اأمــري منطقة الريا�ــس، و�ساحــب ال�سمو امللكي 

االأمري بندر بن خالد الفي�سل امل�ست�سار بالديوان امللكي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 

الفرو�سيــة رئي�ــس جمل�ــس اإدارة نادي �سباقــات اخليل، و�ساحــب ال�سمو امللكي 

االأمــري عبداهلل بن خالــد بن �سلطان بن عبدالعزيز �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 

لدى النم�سا ع�سو جمل�س اإدارة نادي �سباقات اخليل. 

وعقب اأن اأخذ �سمو ويل العهد مكانه يف املن�سة الرئي�سة عزف ال�سالم امللكي.

بعــد ذلك حتركــت اجليــاد امل�ساركة يف ال�سبــاق من �ساحــة الت�سريــج اإىل �ساحة 

اال�ستعرا�ــس اأمام �سمو ويل العهد، يف ا�ستعرا�س بدورتني قبيل بدء ال�سباق، كما 

تواجد يف �ساحة اال�ستعرا�س جميع اخليالة امل�ساركني يف ال�سباق. 

عقــب ذلك انطلق ال�سوط الثامن على كاأ�س ال�سعودية. وبعد نهاية ال�سباق توجه 

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

نائــب رئي�س جمل�ــس الوزراء وزيــر الدفاع، اإىل من�ســة الت�سليم، مقدمــاً التهنئة 

ل�ساحــب ال�سمــو امللكــي االأمــري عبدالرحمن بــن عبــداهلل الفي�سل مالــك اجلواد 

العهد  �سمو ويل  قدم  كما  بال�سباق.  فائزًا  ال�سعودية  كاأ�س  رفع  "م�سرف"، حيث 

التهنئــة ملدرب اجلواد ال�سيد جون جو�ســدن واخليال ديفيد ايجن اللذين ا�ستلما 

جم�سم ح�ســان، وخوذة اخليال. والتقطت ال�ســور التذكارية بهذه املنا�سبة، ثم 

غــادر �سمــو ويل العهــد، مقر ميدان امللــك عبدالعزيــز للفرو�سية، مودعــاً مبثل ما 

ا�ستقبل به من حفاوة. 

ح�ســر حفــل �سبــاق "كاأ�ــس ال�سعودية" كل مــن: �ساحــب ال�سمو امللكــي االأمري 

عبدالرحمــن العبــداهلل الفي�سل، و�ساحب ال�سمو امللكــي االأمري متعب بن عبداهلل 

بــن عبدالعزيــز، و�ساحب ال�سمــو امللكي االأمــري في�سل بن خالد بــن عبدالعزيز 

م�ست�ســار خــادم احلرمــني ال�سريفــني، و�ساحب ال�سمــو امللكي االأمــري حممد بن 

خالــد العبــداهلل الفي�سل، و�ساحــب ال�سمو امللكــي االأمري عبدالعزيــز بن فهد بن 

عبدالعزيــز، و�ساحــب ال�سمــو امللكي االأمري حممــد بن عبدالعزيز بــن حممد بن 

عبدالعزيز نائب اأمري منطقة جازان، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري اأحمد بن فهد 

بــن �سلمان بــن عبدالعزيز نائب اأمري املنطقــة ال�سرقية، و�ساحــب ال�سمو امللكي 

االأمــري �سعود بن �سلمان بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن 

اأحمد بن �سلمان بن عبدالعزيز. 

كمــا ح�ســر احلفــل مــن مملكــة البحريــن ال�سقيقة �سمــو ال�سيــخ نا�سر بــن حمد

اآل خليفــة ممثل جاللة امللك لالأعمــال االإن�سانية و�سوؤون ال�سبــاب، و�سمو ال�سيخ 

خالــد بن حمد اآل خليفة النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�سباب والريا�سة، 

و�سمــو ال�سيــخ عي�سى بــن �سلمــان اآل خليفــة رئي�س الهيئــة العليا لنــادي را�سد 

للفرو�سيــة و�سباق اخليل، ومعايل ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل خليفة، واأ�سحاب 

املعايل، وكبار �سيوف حفل كاأ�س ال�سعودية، وعدد من مالك اخليل امل�ساركة. 
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أرقـــام 
إدارية

ويل العهد يتلقى ات�ساال هاتفيا
من وزير الدفاع االأمريكي 

● نيوم - واس
تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 

ات�سااًل هاتفياً، يوم اخلمي�س 6 رجب 1442هـ املوافق 18 فرباير 

2021م، من معايل وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت. 

بني  الثنائية  العالقات  اأوجه  ا�ستعرا�س  االت�سال  خالل  وجرى 

الدفاعي،  التعاون  جمال  يف  وبخا�سة  تعزيزها،  و�سبل  البلدين 

باالإ�سافة اإىل بحث تطورات االأحداث االإقليمية. 

اأهمية ال�سراكة  وجدد معايل وزير الدفاع االأمريكي التاأكيد على 

اال�سرتاتيجية الدفاعية بني البلدين، موؤكدًا دور اململكة املحوري 

اإدانة  االأمريكي  الدفاع  وزير  جدد  كما  املنطقة.  وا�ستقرار  الأمن 

الواليات  التزام  واأكــد  اململكة،  على  احلوثية  للهجمات  بــالده 

املتحدة مب�ساعدة اململكة يف الدفاع عن نف�سها. 

و�سكر معايل وزير الدفاع االأمريكي �سمو ويل العهد على ما تبذله 

اإىل  اإىل حل �سيا�سي يف اليمن، م�سريًا  اململكة من جهود للو�سول 

النظام  اأن�سطة  ملواجهة  امل�سرتك  ال�سعودي  االأمريكي  االلتزام 

االإيراين املزعزعة لالأمن واال�ستقرار وهزمية املنظمات االإرهابية 

يف املنطقة. 

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 

 ويل العهد يرعى حفل �سباق "كاأ�ص ال�سعودية" يف ن�سخته الثانية 

منح 23 متربعا باالأع�ساء و�سام 
امللك عبدالعزيز  من الدرجة الثالثة 

● الرياض - واس
�سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، يوم 

اخلمي�س 6 رجب 1442هـ املوافق 18 فرباير 2021م، على منح 23 مواطناً ومواطنة و�سام 

اأكان  �سواًء  الرئي�سية،  اأع�سائهم  باأحد  لتربعهم  وذلك  الثالثة،  الدرجة  من  عبدالعزيز  امللك 

الع�سو من حي اأو من متوفى دماغياً.  وفيما يلي اأ�سماء املتربعني واملتربعات: عبداهلل الفزيع، 

م�سعل املطريي، �سعيد القحطاين، علي الهاجري، يحيى حري�سي، �سعيد ال�سهراين، عبدالعزيز 

الربيعي، حممد ال�سمري، اأمين خالف، �سعيد الغامدي، غدى اأن�ساري، �سلطان القحطاين، طالل 

القرين، نوف العطوي، خلود القحطاين، من�سور اليامي، �سمري االأ�سمري، �سعود الزيد، كاتب 

ال�سمري، بداح اآل ح�سني، م�سعود العرجاين، حمود ال�سهلي، ليلى ال�سالمي. 




