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 اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية 
 ت�سدر من مكة املكرمة 

 اجلمعة 16 جمادى االآخرة 1442هـ 
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43اأوام�����ر م��ل��ك��ي��ة ب��اإع��ف��اء وت��ع��ي��ن م�����س��وؤول��ن وت��غ��ي��رات يف ب��ع�����ض ال�����وزارات

�سندوق اال�ستثمارات العامة يعتمد ا�سرتاتيجية ال�سندوق خلم�سة اأعوام قادمة

جمل�ض الوزراء يوافق على ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�سحة املهنية

● الرياض - واس
وافق جمل�ص اإدارة �سندوق اال�ستثمارات العامة برئا�سة �ساحب ال�سمو 
نائب  العهد  �سعود، ويل  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  بن  االأمري حممد  امللكي 
والتنمية  االقت�سادية  ال�سوؤون  جمل�ص  رئي�ص  ــوزراء،  ال جمل�ص  رئي�ص 
يناير   24 املوافق  1442هـــ  االآخــرة  جمادى   11 االأحــد  يوم  اهلل،  حفظه 
2021م، على اعتماد ا�سرتاتيجية �سندوق اال�ستثمارات العامة للأعوام 

اخلم�سة القادمة.
وقال �سمو ويل العهد: "تاأتي اال�سرتاتيجية اجلديدة لتمثل مرتكزًا رئي�سياً 
جودة  ورفع  االقت�سادي،  النمو  نحو  الغايل  وطننا  طموحات  حتقيق  يف 
احلياة، وحتقيق مفهوم التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف خمتلف القطاعات 
القادمة  ال�سنوات  خلل  ال�سندوق  �سيعمل  حيث  واحلديثة،  التقليدية 
على  �سنوياً  ريال  مليار   150 �سخ  اأهمها؛  من  عديدة  م�ستهدفات  على 
االأقل يف االقت�ساد املحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، وامل�ساهمة 
من خلل �سركاته التابعة له يف الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي بقيمة 
ال�سندوق  ي�ستهدف  كما  تراكمي.  ب�سكل  �سعودي  ريــال  تريليون   1.2
بنهاية 2025 باأن يتجاوز حجـم االأ�سول 4 تريليونات ريال، وا�ستحداث

 1.8 مليون وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.

● نيوم - واس
عرب  2021م،  يناير   26 املوافق  1442هـ  االآخرة  جمادى   13 الثلثاء  يوم  جل�سته  الوزراء  جمل�ص  عقد 
رئي�ص جمل�ص  �سعود،  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  برئا�سة خادم احلرمني  املرئي،  االت�سال 

الوزراء حفظه اهلل.
ويف بدء اجلل�سة، عّد جمل�ص الوزراء ا�سرتاتيجية �سندوق اال�ستثمارات العامة للأعوام اخلم�سة القادمة التي 
اعتمدها جمل�ص اإدارة ال�سندوق برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد حفظه اهلل، باأنها متثل مرتكزًا رئي�سياً 
ال�ساملة  التنمية  النمو االقت�سادي، ورفع جودة احلياة، وحتقيق مفهوم  اململكة نحو  يف حتقيق طموحات 
وامل�ستدامة يف خمتلف القطاعات التقليدية واحلديثة، ال�ستكمال ما حققه من اإجنازات ا�ستثمارية واقت�سادية 
�سخمة، مكنته من الو�سول اإىل م�ستهدفات ا�سرتاتيجية مهمة، وو�سعه يف مكانة بارزة على خارطة العامل 

بو�سفه �سندوقاً �سيادياً رائدًا وقادرًا على ا�ستثمار واإدارة روؤو�ص اأموال كبرية يف اأ�سواق متعددة.
وثمن املجل�ص يف هذا ال�سياق، ما ا�ستملت عليه كلمة �سموه، من روؤى واعدة مل�ستقبل زاهر للمملكة، ُي�سهم 
فيه �سندوق اال�ستثمارات العامة يف دعم م�سرية التنمية، وموا�سلة حتفيز منو االقت�ساد وتنويعه من خلل 
نحو  على  املحلي  االقت�ساد  يف  االأقل  على  �سنوياً  ريال  مليار   )150( �سخ  اأهمها  من  امل�ستهدفات،  من  عدد 
النفطي  الناتـج املحلي االإجمايل غري  التابعة له يف  ال�سركات  متزايد حتى عام 2025، وامل�ساهمة من خلل 
بقيمة )1.2( تريليون ريال ب�سكل تراكمي، واأن يتجاوز حجـم االأ�سول )4( تريليونات ريال بنهاية 2025، 
الوطنية  ال�سيا�سة  على  املجل�ص  وافق  كما  مبا�سر،  وغري  مبا�سر  ب�سكل  وظيفة  مليون   )1.8( وا�ستحداث 

لل�سلمة وال�سحة املهنية.
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● نيوم - واس
عقد جمل�ص الوزراء جل�سته يوم الثلثاء 13 جمادى االآخرة 
املرئي،  االت�سال  يناير 2021م، عرب  املوافق 26  1442هـ 
برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل.
ويف بدء اجلل�سة، عّد جمل�ص الوزراء ا�سرتاتيجية �سندوق 
اال�ستثمارات العامة للأعوام اخلم�سة القادمة التي اعتمدها 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص 
ويل العهد حفظه اهلل، باأنها متثل مرتكزًا رئي�سياً يف حتقيق 
جودة  ورفــع  االقت�سادي،  النمو  نحو  اململكة  طموحات 
يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  مفهوم  وحتقيق  احلياة، 
خمتلف القطاعات التقليدية واحلديثة، ال�ستكمال ما حققه 
من  مكنته  �سخمة،  واقت�سادية  ا�ستثمارية  اإجنــازات  من 
يف  وو�سعه  مهمة،  ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  اإىل  الو�سول 
�سيادياً  �سندوقاً  بو�سفه  العامل  خارطة  على  بارزة  مكانة 
رائدًا وقادرًا على ا�ستثمار واإدارة روؤو�ص اأموال كبرية يف 

اأ�سواق متعددة.
كلمة  عليه  ا�ستملت  ما  ال�سياق،  هــذا  يف  املجل�ص  وثمن 
فيه  ُي�سهم  للمملكة،  زاهر  روؤى واعدة مل�ستقبل  �سموه، من 
التنمية،  م�سرية  دعــم  يف  العامة  اال�ستثمارات  �سندوق 
عدد  خلل  من  وتنويعه  االقت�ساد  منو  حتفيز  وموا�سلة 
اأهمها �سخ )150( مليار ريال �سنوياً  من امل�ستهدفات، من 
االأقل يف االقت�ساد املحلي على نحو متزايد حتى عام  على 
2025، وامل�ساهمة من خلل ال�سركات التابعة له يف الناتـج 
ريال  تريليون   )1.2( بقيمة  النفطي  غري  االإجمايل  املحلي 
ب�سكل تراكمي، واأن يتجاوز حجـم االأ�سول )4( تريليونات 
ريال بنهاية 2025، وا�ستحداث )1.8( مليون وظيفة ب�سكل 

مبا�سر وغري مبا�سر.
بن  ماجد  الدكتور  املكلف  االإعــلم  وزيــر  معايل  واأو�ــســح 
اأن  ال�سعودية،  االأنباء  لوكالة  بيانه  يف  الق�سبي،  عبداهلل 
فريو�ص  جائحة  م�ستجدات  على  اطلع  الـــوزراء  جمل�ص 
كورونا حملياً ودولياً، واأحدث اإح�ساءات احلاالت امل�سجلة 
يف اململكة واملوؤ�سرات ذات ال�سلة، وجملة من التقارير عن 
املعنية  اجلهات  من  املتخذة  واملتكاملة  ال�ساملة  اجلهود 
جميع  وتوفري  الفريو�ص،  من  الوقاية  م�ستويات  لزيادة 
واملقيمني  املواطنني  �سحة  على  للحفاظ  اللزمة  االأدوات 
مع  بالتزامن  ال�سحي،  االأمــن  درجــات  واأعلى  و�سلمتهم، 
ال�سحية  واال�سرتاطات  االحــرتازات  تطبيق  على  الرقابة 

والوقائية.
يف  عاملي  تقدم  من  اململكة  �سجلته  ما  اإىل  املجل�ص  وتطرق 
اأبحاث فريو�ص كورونا، باملحافظة  جهود اجلامعات لن�سر 
واملرتبة  عاملياً،   )14( واملركز  عربياً،  االأول  املركز  على 
يج�سد  مما  الع�سرين،  جمموعة  دول  م�ستوى  على   )12(
واالهتمام  للتعليم،  احلكيمة  القيادة  من  املتوا�سل  الدعم 
للجهود  ا�ستكمااًل  ويعد  واالبــتــكــار،  بالبحث  والرعاية 
الكبرية التي بذلتها اململكة يف الت�سدي جلائحة كورونا، مبا 

يعك�ص قدرتها ومكانتها يف التعامل مع االأزمات.
جممل  ا�ستعر�ص  ــــوزراء  ال جمل�ص  اأن  معاليه،  وبـــنّي 
والعامل،  املنطقة  يف  االأحــداث  تطورات  حول  املو�سوعات 
للتفجري  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اململكة  اإدانـــة  جمــددًا 
بغداد،  العراقية  العا�سمة  بو�سط  ــزدوج  امل االنتحاري 
واأ�سكاله  ب�سوره  للإرهاب  القاطع  الرف�ص  على  والتاأكيد 
ال�سقيقة  العراق  والت�سامن مع جمهورية  والوقوف  كافة، 

�سد ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها.
ال�سبكات  ن�ساطات  االأمنية يف تتبع  ونوه املجل�ص باجلهود 
اململكة،  اإىل  املخدرة  املواد  تهريب  متتهن  التي  االإجرامية 
واإ�سهام املديرية العامة ملكافحة املخدرات يف حماية اأفراد 
حماولة  اإحباط  اإثر  وذلك  املخدرات،  اأ�سرار  من  املجتمع 

تهريب اأكرث من )20( مليون قر�ص اإمفيتامني خمدر.
على  املدرجة  املو�سوعات  على  الــوزراء  جمل�ص  واطلع 
جدول اأعماله، من بينها مو�سوعات ا�سرتك جمل�ص ال�سورى 
جمل�ص  من  كل  اإليه  انتهى  ما  على  اطلع  كما  درا�ستها،  يف 
ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية، وجمل�ص ال�سوؤون ال�سيا�سية 
واالأمنية، واللجنة العامة ملجل�ص الوزراء، وهيئة اخلرباء 

مبجل�ص الوزراء يف �ساأنها.. وقد انتهى املجل�ص اإىل ما يلي:

تباحث مع السودان
املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  وزير  معايل  تفوي�ص  اأواًل: 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات اأو 
من ينيبه، بالتباحث مع اجلانب ال�سوداين يف �ساأن م�سروع 
يف  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة  بني  تفاهم  مذكرة 
االت�ساالت  تنظيم  وجهاز  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
والربيد يف جمهورية ال�سودان يف جمال االت�ساالت وتقنية 
الن�سخة  ثم رفع  املعلومات والربيد، والتوقيع عليه، ومن 

النهائية املوقعة، ال�ستكمال االإجراءات النظامية.

إلغاء هيئة
التنظيمية،  وترتيباتها  ال�سفارات  حي  هيئة  اإلغاء  ثانياً: 
والتزاماتها  وحقوقها  وم�ساريعها  مهماتها  جميع  ونقل 

وعمالها اإىل الهيئة امللكية ملدينة الريا�ص.

اإلقامات المرتبطة برخص العمل
العمل  برخ�ص  املرتبطة  االإقامات  باإ�سدار  ال�سماح  ثالثاً: 
وجتديدها ب�سكل ربع �سنوي كل )ثلثة( اأ�سهر، كحد اأدنى، 
وي�ستثنى من ذلك العمالة املنزلية ومن يف حكمها، وجتزئة 
واملقابل  االإقامة  ورخ�سة  العمل  رخ�سة  قيمة  ا�ستح�سال 
اإليها  امل�سار  االإقامات  ال�ستخراج  اللزمة  والر�سوم  املايل 

اأعله بح�سب مدة االإقامة.

الممارسون الصحيون
رابعاً: 

1 - تعديل ا�سم برنامج )طبيب �سعودي حتت التدريب( 
واإ�سافة  ال�سحيني(،  املمار�سني  تدريب  )برنامج  اإىل 
الربامج  يف  املقبولني  االأطباء  غري  من  االخ�سائيني  فئة 
التدريبية املنفذة بالهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

اإىل الربنامج.
العاملني  ال�سحيني  املمار�سني  اأجــور  �سلم  تطبيق   –  2
العامة  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  الت�سغيل  برامج  �سمن 
رقم  ال�سامي  باالأمر  املعتمد  واملرجعية،  والتخ�س�سية 
)4097/ م ب( وتاريخ 25/ 6/ 1432هـ، على املتدربني 

امللتحقني بالربنامج.

تجديد عضوية وتعيين
خام�ساً: جتديد ع�سوية الدكتور اأحمد بن اإبراهيم العمود، 
ذوي  من  با�سهي  البدري  حممد  بن  جلل  الدكتور  وتعيني 

االخت�سا�ص يف جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة العامة للري.

السياسة الوطنية للسالمة 
�ساد�ساً: املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية لل�سلمة وال�سحة 

املهنية.

حساب ختامي
�سابعاً: اعتماد احل�ساب اخلتامي للهيئة العامة لل�سناعات 

الع�سكرية للعام املايل )1440/ 1441هـ(.

موضوعات عامة
العامة  املو�سوعات  من  عدد  على  الــوزراء  جمل�ص  اطلع  كما 
لوزارة  �سنوية  تقارير  بينها  اأعماله، من  املدرجة على جدول 
للق�ساء  االأعلى  واملجل�ص  العامة،  االإدارة  ومعهد  التعليم، 
املتعلق باجلوانب االإدارية واملالية، والهيئة العامة للرتفيه، 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة  القرار،  اتخاذ  دعم  ومركز 

والتقنية.. وقد اتخذ املجل�ص ما يلزم حيال تلك املو�سوعات.

مجلس الوزراء السـنة 99 العدد 4868
الجمعة 16 جمادى اآلخرة 1442 هـ      29 يناير  2021 م 2

ال�سماح ب�اإ�سدار االإقامات املرتبطة برخ�ض العمل وجتديدها ب�سكل ربع �سنوي
برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء:

)الرابعة  للمرتبة  ترقيتني  على  املوافقة  ثامناً: 
ع�سرة(، وذلك على النحو التايل:

اإىل  ال�سلوي  من�سور  بن  حممد  بن  ظافر  ترقية  ـ 
)الرابعة  باملرتبة  عــدل(  كتابة  )رئي�ص  وظيفة 

ع�سرة( بوزارة العدل.
اإىل  امل�ساعد  را�سد  بن  عبداهلل  بن  نا�سر  ترقية  ـ 
باملرتبة  الدولة(  وزير  مكتب  عام  )مدير  وظيفة 
)الرابعة ع�سرة( باالأمانة العامة ملجل�ص الوزراء.

ترقيتان

اإلغاء هيئة حي ال�سفارات وترتيباتها التنظيمية ونقل جميع مهماتها اإىل الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض
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أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن  آل سعود  .. يرحمه اهلل

1٣4٣هـ -1924م

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
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منح )101( متربع باالأع�ساء و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
● الرياض - واس

عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  موافقة  �ــســدرت 
املوافق ــــ  1442ه ـــرة  االآخ جــمــادى   2 اجلمعة  يــوم  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 
 15 يناير 2021م، على منح 101 مواطن ومواطنة و�سام امللك عبدالعزيز من 
الدرجة الثالثة، وذلك لتربعهم باأحد اأع�سائهم الرئي�سية، �سواء كان الع�سو من 

حي اأو من متوفى دماغياً.
اأثري  الدهم�ص،  عبدالرحمن  اإبراهيم  واملتربعات:  املتربعني  اأ�سماء  يلي  وفيما 
بن  اأحمد  ال�سهري،  عمر  بنت  اأحلم  العنزي،  نومان  اأثري  النفيعي،  حمود  بنت 
علي احلمراين، اأروى بنت عزام مر�سد، اأ�سامة بن رويفد اجلغثمي، اجلازي بنت 
تاثنيان،  عبدالعزيز  بنت  امتنان  املري،  نا�سر  بنت  العنود  العتيبي،  م�سعان 
ال�سبيعي،  باتل بن زوير  اأمنه بنت يحيى زرق اهلل،  اليامي،  اأروى بنت �سالح 
بندر بن علي الردادي، بيادر بنت يو�سف الغامدي، بيان بنت حممد اخليربي، 
ركي بن مريع القحطاين، ثامر بن عو�ص احلربي، ثريا بنت فرج الفرج، جابر بن 
حممد ال�سهراين، جا�سم بن ح�سن اآل يو�سف، جملء بنت اإبراهيم ال�سهراين، جود 
بنت م�سند ال�سمري، ح�سن بن اإ�سماعيل قمريي، ح�سن بن مبارك الهمامي، حطاب 

بن �سجاع ال�سبيعي، خالد بن علي الكربي، خالد بن حمنو�ص الزهراين، خديجة 
بنت �سرحان �سفياين، خديجة بنت حممد حدادي، خلود بنت حمد ع�سريي، رزان 
بنت علي اأبو طويل، رهان بنت نا�سر خنني، روان بنت نايف ال�سمري، زياد بن 
اإبراهيم ترجمان، �سارة بنت بكر فلته، �سامل بن م�سفر اليامي، �سطام بن �سالح 
حممد  بن  �سلطان  هزازي،  �سمري  بن  �سعود  ال�سكيت،  �سامل  بن  �سعد  املطريي، 
النغيم�سي، �سها بنت علي عكام، �سريفة بنت عبداهلل  قي�سي، �سليمان بن حممد 
بن  عبدالعزيز  البلم،  نبيل  بن  عبدالرحمن  ال�سمراين،  �سامل  بن  ظافر  القرين، 
اإبراهيم العناز، عبدالعزيز بن عدنان النعمان، عبدالعزيز بن حممد القحطاين، 
عبدالعزيز بن حممد القحطاين، عبدالعزيز بن مطري الع�سيمي، عبداهلل بن �ساعد 
عبداهلل  العنزي،  �سرناج  بن  عبداهلل  ال�سعدون،  �سعدون  بن  عبداهلل  املطريي، 
بن حممد املطريي، عبدامللك بن را�سد ال�سفيان، عبدالهادي بن مطلق الزعبي، 
عثمان بن عون البي�سي، عزيزة بنت حماد الر�سيدي، عقال بن عو�ص العتيبي، 
علي بن عبداهلل احلرتومي، علي بن حممد خبتي، علي بن حممد بن علي العنزي، 
علي بن م�سلح بن حمدان اجلهني، عياده بن حممد عياده ال�سمري، عيده بنت 
عطية بن عوده العطوي، فاطمة ح�سني بن ح�سني بن علي جويد، فايز عبداهلل بن 

علي ال�سراري، فهد بن حممد بن عويد العنزي، فهد بن حممد بن معدي العتيبي، 
فوزية بنت اأحمد العمودي، فوزية علي بن حممد حمدي، في�سل بن عو�ص بن 
�سلح اجلابري، لبنى بنت حممد بن م�سفر اآل �سبت، ليلى بنت عبداهلل امل�سعود، 
مازن بن اإبراهيم بن حممد �سحات، حم�سن بن خلف الدو�سري، حممد بن �سعد 
الغامدي، حممد بن عاي�ص العماري، حممد بن عبداهلل بن �سعد الغامدي، حممد 
بن عبداهلل بن حممد االأ�سقه، حممد بن علي بن حممد اليو�سف، حممد بن عوا�ص 
حممد  املطريي،  مرزوق  بن  حممد  العقيلي،  علي  بن  حم�سن  بن  حممد  املالكي، 
بنت  مرام  التميمي،  بن حممد  من�سور  بن  الغامدي، حممد  �سعيد  بن  م�سفر  بن 
حممد اخلثعمي، مرت�سى بن حم�سن بن علي النخلي، م�ساعد بن حممد بن اليف 
احلازمي، م�سفر بن اأحمد بن حممد اليامي، م�ساري بن عبداهلل بن علي ال�سهراين، 
معاذ عبداهلل علي حمدي، منري بن �سعد بن عوا�ص املالكي، منرية بنت قبيل بن 
حممد اآل نا�سط، نهايه بنت �سليمان بن رجاء الو�سيدي احلربي، نورة بنت اأحمد 
بن مده اجلدعاين، هنوف بنت معي�ص بن عوي�ص البقمي، و�سحه بنت �سعد بن 
عامر  بن  بن علي  يو�سف  املر�سود،  مر�سود  بن  �سعيد  بن  يو�سف  املهي�سل،  علي 

ال�سهري، عياده جرب نا�سر الكويكبي الرويلي.

برئاسة ولي العهد

�سندوق اال�ستثمارات العامة يعتمد ا�سرتاتيجية ال�سندوق خلم�سة اأعوام قادمة
● الرياض - واس

العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�ص  وافــق 
�سلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 
االقت�سادية والتنمية  ال�سوؤون  الوزراء، رئي�ص جمل�ص 
1442هـــ  ــرة  االآخ جمادى   11 االأحــد  يــوم  اهلل،  حفظه 
ا�سرتاتيجية  اعتماد  على  2021م،  يناير   24 املوافق 
�سندوق اال�ستثمارات العامة للأعوام اخلم�سة القادمة.

اجلديدة  اال�سرتاتيجية  "تاأتي  العهد:  ويل  �سمو  وقال 
لتمثل مرتكزًا رئي�سياً يف حتقيق طموحات وطننا الغايل 
نحو النمو االقت�سادي، ورفع جودة احلياة، وحتقيق 
مفهوم التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف خمتلف القطاعات 
خلل  ال�سندوق  �سيعمل  حيث  واحلديثة،  التقليدية 
اأهمها؛  من  عديدة  م�ستهدفات  على  القادمة  ال�سنوات 
االقت�ساد  يف  االأقــل  على  �سنوياً  ريال  مليار   150 �سخ 
وامل�ساهمة   ،2025 عام  حتى  متزايد  نحو  على  املحلي 
من خلل �سركاته التابعة له يف الناجت املحلي االإجمايل 
ب�سكل  �سعودي  ريال  تريليون   1.2 بقيمة  النفطي  غري 
باأن   2025 بنهاية  ال�سندوق  ي�ستهدف  كما  تراكمي. 
يتجاوز حجـم االأ�سول 4 تريليونات ريال، وا�ستحداث 

1.8 مليون وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.
حتقيق  العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  ا�ستطاع  ولقد 
من  متكن  �سخمة،  واقت�سادية  ا�ستثمارية  ــازات  اإجن
مهمة،  ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  اإىل  للو�سول  خللها 
بو�سفه  العامل  خارطة  على  بــارزة  مكانة  يف  وو�سعه 
واإدارة  ا�ستثمار  على  وقــادرًا  رائــدًا  �سيادياً  �سندوقاً 

روؤو�ص اأموال كبرية يف اأ�سواق متعددة.
ال  العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  يف  �سموه:  واأ�ساف 
ن�ستثمر يف  بل  والقطاعات وح�سب،  االأعمال  يف  ن�ستثمر 

م�ستقبل اململكة والعامل، وغايتنا اأن يكون وطننا الرائد 
ا�سرتاتيجية  وتهدف  اجلديدة،  االإن�سانية  للح�سارة 
تعظيم  عرب  الروؤية  م�ستهدفات  حتقيق  اإىل  ال�سندوق 
وبناء  جديدة،  قطاعات  ــلق  واإط ال�سندوق،  اأ�سول 
التقنيات  وتوطني  ا�سرتاتيجية،  اقت�سادية  �سراكات 
والتنويع  التنمية  جهود  دعم  يف  ي�سهم  مما  واملعرفة، 
االقت�سادي باململكة، واأن ُير�سخ مكانته ليكون ال�سريك 

اال�ستثماري املف�سل عاملياً.
اال�ستثمارات  �سندوق  حمافظ  معايل  �سرح  جهته  من 
"لقد  بالقول:  الرميان  عثمان  بن  يا�سر  االأ�ستاذ  العامة 
دور  تعزيز  يف  االأثــر  بالغ  الطموحة   2030 لروؤية  كان 
�سندوق اال�ستثمارات العامة، مع اإعادة ت�سكيل جمل�ص 
ــادة  واإع العهد،  ويل  �سمو  برئا�سة  ال�سندوق  اإدارة 
من  مكننا  الذي  االأمــر  بالكامل،  ا�سرتاتيجيته  �سياغة 
ال�سنوات  مدى  على  ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  حتقيق 

االأربع املا�سية بكفاءة عالية، وحتقيق اأثر اإيجابي على 
فقد  امل�ستدامة،  العائدات  وتعظيم  املحلي،  االقت�ساد 
تريليون  نحو 1.5  اإىل  اأ�سوله  ال�سندوق حجم  �ساعف 
قطاعات   10 تفعيل  يف  و�ساهم   ،2020 بنهاية  ــال  ري
جديدة، �ساهمت يف ا�ستحداث 331 األف وظيفة مبا�سرة 

وغري مبا�سرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020".
ال�سندوق  ا�سرتاتيجية  "�ستمكننا  معاليه  واأ�ــســاف 
االقت�ساد  منــو  حتفيز  موا�سلة  مــن   2025-2021
ال�سعودي وتنويعه من خلل عدد من امل�ستهدفات، ومن 
اململكة ودعم م�سرية  القطاع اخلا�ص يف  �سمنها متكني 
التنمية، مبا يعزز االقت�ساد ال�سعودي وي�سمن م�ستقبًل 

مزدهرًا لوطننا الغايل".
-2021 العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  برنامج  ووفق 

2025، �سيعمل ال�سندوق على �سخ ا�ستثمارات حملية 
قطاعاً  على13  الرتكيز  خلل  من  جديدة،  م�ساريع  يف 

حيوياً وا�سرتاتيجياً، مما ي�سهم يف رفع م�ستوى املحتوى 
له،  التابعة  وال�سركات  ال�سندوق  يف   %60 اإىل  املحلي 
واال�ستفادة  ــرادات،  االإي م�سادر  تنويع  جهود  ويعزز 
من اإمكانات املوارد، وحت�سني جودة احلياة، ف�سًل عن 

متكني القطاع اخلا�ص املحلي، وا�ستحداث الوظائف.
ال�سعودي  االقت�ساد  منو  تعزيز  يف  اأ�سا�سي  وكمحرك 
يف  ال�سندوق  جهود  ت�ستمر  الدخل،  م�سادر  وتنويع 
واملعارف  التقنيات  وتوطني  جديدة،  قطاعات  اإطلق 
املتقدمة، وبناء ال�سراكات االقت�سادية اال�سرتاتيجية، 
 2030 اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  لتحقيق  �سعياً  وذلك 
اململكة  ودور  اأثــر  وتعميق  اململكة  اقت�ساد  لتنويع 
يعمل  ثابتة  وبخطى  والعاملي.  االإقليمي  امل�سهد  يف 
يف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكــرب  اأحــد  ليكون  ال�سندوق 
العامل، حيث ي�ستهدف اأن تتجاوز اأ�سوله 7.5 تريليون 

ريال �سعودي يف عام 2030.
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مرسوم ملكي رقم )م/50( وتاريخ 1442/06/08هـ

�إ�ضافة فقرة حتمل �لرقم )14( �إىل جدول ر�ضوم لوحات �ملركبات باأنو�عها و�إ�ضافة 
فقرة حتمل �لرقم )6( �إىل جدول �ملخالفات رقم )7( �مللحق بنظام �ملرور

اإن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املع�ملة الواردة من الديوان امللكي برقم 17848وت�ريخ 1442/4/1هـ, يف �ش�أن 

العر�س املقدم من مركز تنمية االإيرادات غري النفطية املتعلق مبب�درتي ت�شميم اللوح�ت املميزة 
للمركب�ت واإ�ش�فة اللوح�ت اجلديدة املميزة للمركب�ت, وامل�شتملة على برقية �ش�حب ال�شمو امللكي 

وزير الداخلية رقم 167259 وت�ريخ 1441/7/27هـ, يف �ش�أن طلب الوزارة اإ�ش�فة خم�لفة املج�زفة 
بعبور االأودية وال�شع�ب اأثن�ء جري�نه� اإىل نظ�م املرور.

وبعد االطالع على نظ�م املرور, ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/85( وت�ريخ 1428/10/26هـ, وتعديالته.
وبعد االطالع على املح�شر رقم )1220( وت�ريخ 1441/9/10هـ, واملذكرات رقم )536( وت�ريخ 

1441/7/22هـ, ورقم )1018( وت�ريخ 1441/11/17هـ, ورقم )149( وت�ريخ 1442/1/27هـ, 
املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�ش�دية والتنمية رقم )17-41/42/د( 
وت�ريخ 1441/12/2هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )62/367( وت�ريخ 1442/2/26هـ . 
وبعد االطالع على تو�شية اللجنة الع�مة ملجل�س الوزراء رقم )3627( وت�ريخ 1442/6/3هـ .

يقرر م� يلي:
 اأواًل:  اإ�ش�فة فقرة حتمل الرقم )14( اإىل جدول ر�شوم لوح�ت املركب�ت ب�أنواعه� -املرافق لنظ�م املرور 

ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/85( وت�ريخ 1428/10/26هـ -.
ث�ني�ً:  اإ�ش�فة فقرة حتمل الرقم )6( اإىل جدول املخ�لف�ت رقم )7( امللحق بنظ�م املرور ال�ش�در 

ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/85( وت�ريخ 1428/10/26هـ  ب�لن�س االآتي: "املج�زفة بعبور االأودية 
وال�شع�ب اأثن�ء جري�نه�".

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

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

بعون اهلل تع�ىل
نحن �شلم�ن بن عبد العزيز اآل �شعود 

ملك اململكة العربية ال�شعودية
بن�ء على امل�دة )ال�شبعني( من النظ�م االأ�ش��شي للحكم, ال�ش�در ب�الأمر امللكي رقم )اأ/90( بت�ريخ 

1412/8/27هـ .
وبن�ًء على امل�دة )الع�شرين( من نظ�م جمل�س الوزراء, ال�ش�در ب�الأمر امللكي رقم )اأ/13( بت�ريخ 

1414/3/3هـ .
وبن�ًء على امل�دة )الث�منة ع�شرة( من نظ�م جمل�س ال�شورى, ال�ش�در ب�الأمر امللكي رقم )اأ/91( بت�ريخ 

1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )62/367( بت�ريخ 1442/2/26هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )310( بت�ريخ 1442/6/6هـ .

ر�شمن� مب� هو اآت:

 اأواًل:  اإ�ش�فة فقرة حتمل الرقم )14( اإىل جدول ر�شوم لوح�ت املركب�ت ب�أنواعه� ـ املرافق لنظ�م املرور 

ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/85( بت�ريخ 1428/10/26هـ  ب��شم )لوحة ب�شع�ر مميز( بقيمة 

)800( ري�ل ت�شتح�شل مره واحدة عند االإ�شدار.

ث�ني�ً:  اإ�ش�فة فقرة حتمل الرقم )6( اإىل جدول املخ�لف�ت رقم )7( امللحق بنظ�م املرور ال�ش�در ب�ملر�شوم 

امللكي رقم )م/85( بت�ريخ 1428/10/26هـ ب�لن�س االآتي:"املج�زفة بعبور االأودية وال�شع�ب 

اأثن�ء جري�نه�".

ث�لث�ً:  على �شمو ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�ش�ء االأجهزة املعنية امل�شتقلة –كل فيم� 

ه– تنفيذ مر�شومن� هذا. يُخ�شُّ

�ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود

قرار رقم )310( وتاريخ 1442/06/06هـ
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تعديل �لفقرة )4( من �ملادة )�لثانية( من الئحة رقابة 
�لديو�ن �لعام للمحا�ضبة على �ملوؤ�ض�ضات �خلا�ضة و�ل�ضركات

اإن جمل�س الوزراء 
بعد االطالع على املع�ملة الواردة من الديوان امللكي برقم  1945 وت�ريخ 1438/1/11هـ, امل�شتملة على 

برقية مع�يل رئي�س الديوان الع�م للمح��شبة رقم )43/�س/و( وت�ريخ 1437/12/29هـ, يف �ش�أن التقرير 
ال�شنوي )56( وملخ�شه التنفيذي عن نت�ئج املراجعة امل�لية ورق�بة االأداء التي نفذه� الديوان خالل الع�م 

امل�يل )1437/1436هـ( على االأجهزة احلكومية امل�شمولة برق�بته.
وبعد االطالع  على نظ�م الديوان الع�م للمح��شبة, ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/9( وت�ريخ 

1391/2/11هـ, وتعديالته.
وبعد االطالع على الئحة رق�بة الديوان الع�م للمح��شبة على املوؤ�ش�ش�ت اخل��شة وال�شرك�ت التي ت�ش�هم 

الدولة يف راأ�س م�له� اأو ت�شمن له� حدًا اأدنى من االأرب�ح, ال�ش�درة بقرار جمل�س الوزراء رقم )390( 
وت�ريخ 1398/4/18هـ .

وبعد االطالع  على  املذكرات رقم )906( وت�ريخ 1441/11/2هـ, ورقم )396( وت�ريخ 1442/3/8هـ, 
ورقم )628( وت�ريخ 1442/4/17هـ, املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع  على  التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�ش�دية والتنمية رقم )1-41/40/د( 

وت�ريخ 1441/11/18هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة الع�مة ملجل�س الوزراء رقم )2818( وت�ريخ 1442/4/29هـ .

يقرر:

املوافقة على تعديل الفقرة )4( من امل�دة )الث�نية( من الئحة رق�بة الديوان الع�م للمح��شبة على 

املوؤ�ش�ش�ت اخل��شة وال�شرك�ت التي ت�ش�هم الدولة يف راأ�س م�له� اأو ت�شمن له� حدًا اأدنى من االأرب�ح, 

ال�ش�درة بقرار جمل�س الوزراء رقم )390( وت�ريخ 1398/4/18هـ, لتكون ب�لن�س االآتي: “التثّبت 

من اأن املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة تطبق نظم�ً حديثة وك�فية للرق�بة امل�لية والداخلية مب� يف ذلك الرق�بة على 

امل�شتودع�ت”.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

قرار رقم )303( وتاريخ 1442/05/28هـ
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تعديل �ملادة )�لر�بعة( من تنظيم �لهيئة �لعامة للمن�ضاآت �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة
اإن جمل�س الوزراء 

بعد االطالع على املع�ملة الواردة من الديوان امللكي برقم 58009 وت�ريخ 1441/10/25هـ, امل�شتملة 
على برقية مع�يل وزير التج�رة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الع�مة للمن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة رقم 

28026 وت�ريخ 1441/10/23هـ, يف �ش�أن طلب الهيئة املوافقة على اإ�ش�فة ممثل من وزارة البيئة 
واملي�ه والزراعة اإىل جمل�س اإدارته�.

وبعد االطالع على تنظيم الهيئة الع�مة للمن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة, ال�ش�در بقرار جمل�س الوزراء 
رقم )301( وت�ريخ 1437/7/11هـ, وتعديالته.

وبعد االطالع على املح�شر رقم )134( وت�ريخ 1442/3/12هـ, املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�ش�دية والتنمية رقم )26-42/14/د( 
وت�ريخ 1412/4/4هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة الع�مة ملجل�س الوزراء رقم )3178( وت�ريخ 1442/5/15هـ .
يقرر:

تعديل امل�دة )الرابعة( من تنظيم الهيئة الع�مة للمن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة, ال�ش�در بقرار جمل�س 
الوزراء رقم )301( وت�ريخ 1437/7/11هـ, وذلك ب�إ�ش�فة ممثل من وزارة البيئة واملي�ه والزراعة اإىل 

ع�شوية جمل�س اإدارة الهيئة.
رئي�س جمل�س �لوزر�ء

قرار رقم )312( وتاريخ 1442/06/06هـ

دمج وحدة �ملخاطر �لوطنية يف �الأمانة �لعامة ملجل�س �ملخاطر �لوطنية
اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املع�ملتني الواردتني من الديوان امللكي برقم 56393 وت�ريخ 144/10/15هـ, ورقم 
57946 وت�ريخ 1441/10/25هـ, يف �ش�أن االرتب�ط االإداري لوحدة املخ�طر الوطنية, وحم�شر 
فريق العمل املكلف بو�شع ت�شور متك�مل حي�ل تويل وحدة املخ�طر الوطنية يف الديوان امللكي م� 

يتعلق مبخ�طر تنفيذ )روؤية اململكة 2030( وبراجمه� ومب�دراته� وحتقيق م�شتهدف�ته�, وتو�شية 
اللجنة اال�شرتاتيجية مبجل�س ال�شوؤون االقت�ش�دية والتنمية يف �ش�أن االآلية املقرتحة الإدارة املخ�طر 
على امل�شتوى الوطنية ودرا�شة الو�شع التنظيمي لربن�مج اخلزن اال�شرتاتيجي والرتتيب�ن الالزمة 

ملب��شرته مهم�ته والدرا�شة املقرتحة لت�أ�شي�س مركز وطني الإدارة الطوارئ واالأزم�ت, وم� اأو�شى به 
جمل�س املخ�طر الوطنية يف حم�شره رقم )5( وت�ريخ 1441/10/2هـ, يف �ش�أن الدعم املقدم لتطورات 

وب�ء فريو�س كورون�.
وبعد االطالع على الفقرة )2( من امل�دة )24( من نظ�م جمل�س الوزراء, ال�ش�در ب�الأمر امللكي رقم 

)اأ/13( وت�ريخ1414/3/3هـ .
وبعد االطالع على االأوامر امللكية رقم )28899( وت�ريخ 1438/6/22هـ, ورقم )32085( وت�ريخ 

1438/7/13هـ, ورقم )48777( وت�ريخ 1438/10/24هـ .
 وبعد االطالع على االأمر ال�ش�مي رقم )64048( وت�ريخ 1439/12/13هـ .

وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم )87( وت�ريخ 1440/2/7هـ, ورقم )96( وت�ريخ 
2/2/ 1441هـ .

وبعد االطالع على برقية اأم�نة جمل�س ال�شوؤون ال�شي��شية واالأمنية رقم 6824 وت�ريخ 1442/4/7هـ .
وبعد االطالع على املح�شر املعد يف جمل�س ال�شوؤون االقت�ش�دية والتنمية رقم )42/98/م( وت�ريخ 

1442/5/2هـ .
وبعد االطالع على املذكرتني رقم )698( وت�ريخ 1442/4/30هـ, ورقم )875( وت�ريخ 1442/5/27هـ, 

املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على تو�شية اللجنة الع�مة ملجل�س الوزراء رقم )3522( وت�ريخ 1442/5/27هـ .

يقرر م�يلي:
    اأواًل:  دمج وحدة املخ�طر الوطنية يف االأم�نة الع�مة ملجل�س املخ�طر الوطنية, ونقل ميزانيته� 

وجميع خم�ش�ش�ته� امل�لية اإىل االأم�نة, واإنه�ء م� يت�شل ب�الرتب�ط االإداري للوحدة واالإ�شراف 

عليه�, املن�شو�س عليهم� يف االأمر امللكي رقم )32085( وت�ريخ 1438/7/13هـ .
  ث�نيــ�ً:  تتوىل االأم�نة الع�مة ملجل�س املخ�طر الوطنية اأم�نة جلنة الدف�ع املدين املكلفة وجلنته� 

التنفيذية –املكونتني بن�ًء على البندين )اأواًل( و)ث�لث�ً( من قرار جمل�س الوزراء رقم )96( 
وت�ريخ 1441/2/2هـ– ويتوىل مع�يل رئي�س اللجنة التنفيذية االإ�شراف على االأم�نة الع�مة 

للمجل�س مب� يف ذلك م� يت�شل ب�ملوارد الب�شرية.
  ث�لــث�ً:  ا�شتمرار العمل بقرار جمل�س الوزراء رقم )96( وت�ريخ 1441/2/2هـ, وذلك من ت�ريخ نه�ية 

املدة امل�ش�ر اإليه� يف البند )ث�ني�ً( منه, اإىل حني االنته�ء من تطوير اال�شرتاتيجية الوطنية 
الإدارة الطوارئ واالأزم�ت والكوارث وا�شتمرارية االأعم�ل )وي�شمل ذلك تطوير املنهجية 

واالأنظمة واللوائح واحلوكمة وتوزيع االأدوار على امل�شتوى الوطني(.
 رابـع�ً:  اإج�زة م� ق�مت به جلنة الدف�ع املدين املكلفة, واللجنة التنفيذية –املكونتني بن�ًء على البندين 
)اأواًل( و)ث�لث�ً( من قرار جمل�س الوزراء رقم )96( وت�ريخ 1441/2/2هـ– من اأعم�ل, خالل 

الفرتة من ت�ريخ نه�ية املدة امل�ش�ر اإليه� يف البند )ث�ني�ً( من القرار امل�ش�ر اإليه اإىل ت�ريخ 
�شدور هذا القرار.

خ�م�ش�ً:  اإلغ�ء الفقرة )5( من البند )ث�ني�ً( من قرار جمل�س الوزراء رقم )96( وت�ريخ 1441/2/2هـ .
نظ�م�ً–  املقرة  اخت�ش��ش�ته�  اإىل  �ش�د�ش�ً:  تتوىل االأم�نة الع�مة ملجل�س املخ�طر الوطنية –ب�الإ�ش�فة 

جميع االخت�ش��ش�ت واملهم�ت والتكليف�ت امل�شندة اإىل وحدة املخ�طر الوطنية.
�ش�بعـ�ً:  نقل م� تبقى من مب�لغ االإع�نة املعتمدة ب�الأمر امللكي رقم )48777( وت�ريخ 1438/10/24هـ, 

والع�ملني املتع�قدين مع وحدة املخ�طر الوطنية, والعقود التي اأبرمته� الوحدة بن�ًء على 
االأمر امللكي امل�ش�ر اإليه, اإىل االأم�نة الع�مة ملجل�س املخ�طر الوطنية, على اأن تقوم االأم�نة 

ب�لتن�شيق مع تراه حي�ل ذلك.
  ث�منـ�ً:  نقل م� تبقى من اعتم�دات م�لية يف امليزانية الت�أ�شي�شية لوحدة املخ�طر الوطنية –املوافق 

عليه� ب�الأمر ال�ش�مي رقم )64048( وت�ريخ 1439/12/13هـ–.
ت��شع�ً:  اإحالل عب�رة )االأم�نة الع�مة ملجل�س املخ�طر الوطنية( حمل عب�رة )وحدة املخ�طر 

الوطنية(,اأينم� وردت يف االأنظمة والتنظيم�ت واالأوامر واملرا�شيم امللكية والقرارات واللوائح.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

قرار رقم )297( وتاريخ 1442/05/28هـ

�إقر�ر �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملن�ضاآت و�مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدالنية و�لع�ضبية
اإن جمل�س االإدارة

وبن�ًء على ال�شالحي�ت املمنوحة له نظ�م�ً,
وا�شتن�دًا اإىل نظ�م املن�ش�آت وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم 
)م/108( وت�ريخ 1441/8/22هـ, والذي ن�س يف امل�دة )االأربعني( منه على: "ي�شدر املجل�س 

الالئحة خالل )م�ئة وع�شرين( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر النظ�م يف اجلريدة الر�شمية, ويعمل به� بعد نف�ذه.
وا�شتن�دًا اإىل امل�دة )ال�ش�بعة والثالثني( من النظ�م امل�ش�ر اإليه والتي تن�س على:"1- تكون بقرار من 

املجل�س جلنة )اأو اأكرث( ال يقل عدد اأع�ش�ئه� عن ثالثة, يكون اأحدهم -على االأقل- م�شت�ش�رًا نظ�مي�ً... 
3- حتدد قواعد واإجراءات عمل اللجنة ومك�ف�آت اأع�ش�ئه� بقرار من املجل�س...."

وا�شتن�دًا اإىل م� ن�شت عليه امل�دة )ال�ش�د�شة والثالثني( من النظ�م: "تتوىل الهيئة توقيع عقوبة 
الغرامة....., وذلك وفق�ً جلدول ي�شدره املجل�س يت�شمن ت�شنيف�ً للمخ�لف�ت, والعقوب�ت املحددة 

لكل منه�".

قرر م� يلي:
  اأواًل:  اإقرار الالئحة التنفيذية لنظ�م املن�ش�آت وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية وفق�ً لل�شيغة 

املرافقة.
  ث�ني�ً:  تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به� اعتب�رًا من ت�ريخ هذا القرار.

 ث�لـثـ�ً:  اإقرار اإجراءات عمل جل�ن النظر يف خم�لف�ت اأحك�م نظ�م املن�ش�آت وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية 
والع�شبية والئحته التنفيذية وتظلم�ت ذوي ال�ش�أن من قرارات العقوب�ت وفق�ً لل�شيغة املرافقة.

 رابعـ�ً:  تفوي�س مع�يل رئي�س جمل�س االإدارة بت�شكيل جل�ن النظر يف خم�لف�ت اأحك�م نظ�م املن�ش�آت 
وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية والئحته التنفيذية وتظلم�ت ذوي ال�ش�أن من قرارات 

العقوب�ت, وحتديد مك�ف�آت اأع�ش�ئه�.
خ�م�ش�ً:  اإقرار جدول ت�شنيف خم�لف�ت اأحك�م نظ�م املن�ش�آت وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 

والعقوب�ت املقررة له� وفق�ً لل�شيغة املرافقة.

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم )1-26-1442( بتاريخ 1442/03/22هـ
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املادة األولى:

يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام- 
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتِض السياق خالف ذلك: 

النظام: نظ�م املن�ش�آت وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.

الهيئة: الهيئة الع�مة للغذاء والدواء.

اجمللس: جمل�س اإدارة الهيئة. 

الرئيس: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

الصيدلي: كل من ح�شل على �شه�دة البك�لوريو�س يف العلوم ال�شيدلية, اأو �شه�دة دكتور �شيديل من 
اإحدى كلي�ت ال�شيدلة يف اململكة, اأو م� يع�دلهم�. 

فني الصيدلة: كل من ح�شل على �شه�دة فني �شيدلة من معهد اأو كلية �شحية يف اململكة, اأو م� 
يع�دله�.

املستحضر الصيدالني )الدواء(: اأي منتج ي�شنع ب�شكل �شيدالين يحتوي على م�دة اأو اأكرث 
ت�شتعمل من الظ�هر اأو الب�طن يف عالج االإن�ش�ن من االأمرا�س, اأو الوق�ية منه�.

املستحضر العشبي: اأي نب�ت اأو ع�شب له ادع�ء طبي ويح�شر على �شكل �شيدالين.

د تغيري حمتواه اأو هويته  املستحضر الصيدالني أو العشبي املغشوش: م�شتح�شر ُتُعمِّ
اأو م�شدره بق�شد اخلداع, واإن احتوى على املكون�ت نف�شه�, وهو ي�شمل امل�شتح�شرات ذات العالم�ت 
التج�رية واجلني�شة. ويعد امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي مغ�شو�ش�ً اإذا ك�ن ملوث�ً, اأو احتوى على 

مكون�ت ملوثة, اأو خ�طئة, اأو غري فع�لة, اأو غري ك�فية الف�علية, اأو ك�ن دون مكون�ت فع�لة, اأو معب�أً يف 
عبوات مزيفة.

املستحضر الصيدالني أو العشبي الفاسد: م�شتح�شر تغريت �شف�ته, ف�ش�ر غري �ش�لح 
لال�شتعم�ل.

املنشأة الصيدلية: م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية, اأو م�شتودع االجت�ر ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية, اأو املكتب العلمي, اأو مركز اال�شت�ش�رات الدوائية اأو حتليل امل�شتح�شرات 

ال�شيدالنية والع�شبية.

الصيدلية: املن�ش�أة املعدة لتح�شري امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية, و�شرفه� اأو بيعه�.

مستودع االجتار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية: املن�ش�أة ال�شيدلية التي ت�شتورد 
امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ب�جلملة, اأو توزعه� اأو تبيعه�.

املكتب العلمي: املن�ش�أة ال�شيدلية التي تقدم معلوم�ت علمية وفنية وت�شويقية للم�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية يف اململكة.

منشأة بيع املستحضرات العشبية: املن�ش�أة املعدة لتح�شري امل�شتح�شرات الع�شبية وبيعه�.

مركز االستشارات الدوائية أو حتليل املستحضرات الصيدالنية والعشبية: املن�ش�أة 
ال�شيدلية التي تقوم بتقدمي اال�شت�ش�رات الدوائية, وحتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية, 

ودرا�شة التوافر والتك�فوؤ احليوي, ومراقبة اجلودة النوعية لالأدوية, وحتديد م�شتوي�ت االأدوية يف 
ال�شوائل البيولوجية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظ�م.

املادة الثانية:

ال ي�شمح بفتح من�ش�أة �شيدلية اإال بعد احل�شول على الرتخي�س الالزم من الهيئة ب��شم م�لك املن�ش�أة.

املادة الثالثة:

يشترط للترخيص لمركز االستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات 
الصيدالنية والعشبية ما يأتي:

1.   اأن يكون املدير �شيدلي�ً متفرغ�ً مرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة. 
2.   اأن تتوافر يف املركز ال�شروط واملوا�شف�ت التي حتدده� الالئحة.

الالئحة:

1/3   تقدمي طلب ترخي�س يو�شح نوع الن�ش�ط ومك�نه وتعبئة النم�ذج اخل��شة بذلك.
2/3   تقدمي �شورة من ال�شجل التج�ري مو�شح�ً فيه ن�ش�ط املن�ش�أة.

3/3   احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من اجله�ت املخت�شة.
4/3    يجب اأن يكون مركز اال�شت�ش�رات الدوائية ي�شغل مك�ن�ً م�شتقاًل يف ح�ل ت�شمن ن�ش�ط املركز درا�ش�ت 

التك�فوؤ والتوافر احليوي اأو خمترب حتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.
5/3   ا�شتيف�ء اال�شرتاط�ت الفنية اخل��شة بكل ن�ش�ط واملن�شورة على موقع الهيئة االإلكرتوين.

 6/3   ا�شتيف�ء اال�شرتاط�ت الفنية واملتطلب�ت الواردة بدليل ترخي�س املختربات اخل��شة يف ح�ل 
ترخي�س ن�ش�ط حتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.

7/3   ا�شتيف�ء اأي �شروط اأو متطلب�ت اأو تع�ميم اأخرى حتدده� الهيئة, وتن�شره� على موقعه� االإلكرتوين.

املادة الرابعة: 

يشترط للترخيص لمستودع االتجار بالمستحضرات الصيدالنية 
والعشبية ما يأتي: 

1.   اأن يكون املدير �شيدلي�ً اأو فني �شيدلية متفرغ�ً ومرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة. 
2.   اأن تتوافر يف امل�شتودع ال�شروط واملوا�شف�ت التي حتدده� الالئحة.

الالئحة:

   1/4    تتوىل الهيئة منح تراخي�س م�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ب�جلملة 
وذلك بعد ا�شتيف�ء متطلب�ت الرتخي�س واملن�شورة على موقع الهيئة االإلكرتوين.

   2/4    يف ح�ل ك�ن امل�شتودع يت�جر ب�ملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية يجب تعيني �شيديل �شعودي 
متفرغ مرخ�س له مبزاولة املهنة مديرًا للم�شتودع ويكون م�شوؤواًل عنه� ويف ح�ل ك�ن مدير 

امل�شتودع �شيدلي�ً فال م�نع من تعيني فني �شيديل �شعودي مرخ�س له مبزاولة املهنة ويكون 
م�شوؤواًل عن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.

   3/4    يجب اأن يلتزم امل�شتودع ب��شرتاط�ت مدونة اأ�ش�س مم�ر�شة التوزيع والتخزين اجليدة.
   4/4   يجب اأن يتوفر يف فروع امل�شتودع�ت نف�س �شروط امل�شتودع االأ�شلي.

   5/4    يجب احل�شول على موافقة الهيئة عند الرغبة يف اأي تغيري يف ا�شـم املـ�شتودع اأو عنوانه اأو مك�نه 
اأو املدير امل�شوؤول.

   6/4    يجب توفر �شروط الرتخي�س املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م والئحته التنفيذية يف ح�ل البيع اأو 
التن�زل اأو نقل ملكية امل�شتودع اأو اأي ت�شرف اآخر.

   7/4    يجب على امل�شتودع اأن يبيع االأدوية اإىل جميع املن�ش�آت املرخ�س لهـ� ببيـع امل�شتحـ�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية ب�شورة متوازنـة متنـع احتكـ�ر �شـنف حمـدد لـدى �شـيدلي�ت اأو من�ش�أة 

بيع امل�شتح�شرات الع�شبية معينة دون غريه�.
   8/4   اأن يتوفر لدى امل�شتودع نظ�م اإلكرتوين متك�مل مع نظ�م التتبع االإلكرتوين املعتمد من قبل الهيئة. 

   9/4   يجب احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من اجله�ت املخت�شة.
10/4    يجب االلتزام ب�الأحك�م وامل�شوؤولي�ت بني املوؤجر وامل�شت�أجر وال�شروط اخل��شة ب�لتخزين للغري 

واملن�شورة على موقع الهيئة االإلكرتوين.
11/4    ا�شتيف�ء اأي �شروط اأو متطلب�ت اأو تع�ميم اأخرى حتدده� الهيئة, وتن�شره� على موقعه� 

االإلكرتوين.

املادة اخلامسة:

يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدالنية 
والعشبية ما يأتي:

1.   احل�شول على ترخي�س �شن�عي من اجلهة املخت�شة.
� متفرغ�ً مرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة. � �شعودًيّ 2.   اأن يكون املدير الفني �شيدلًيّ

3.   اأن تتوافر يف امل�شنع ال�شروط واملوا�شف�ت التي حتدده� الالئحة.

الالئحة:

   1/5    متنح الهيئة تراخي�س م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية وذلك بعد ا�شتيف�ء متطلب�ت 
الرتخي�س املن�شورة على موقع الهيئة االإلكرتوين.

   2/5    اأن يكون املدير الفني �شيدلي�ً �شعودي�ً متفرغ�ً مرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة وذلك وفق�ً مل� حتدده 
الهيئة وتن�شره على موقع الهيئة االإلكرتوين.

   3/5    اأن يتم تعيني �شخ�س موؤهل لالإفراج عن الت�شغيالت وفق�ً مل� حتدده الهيئة وتن�شره على موقع 
الهيئة االإلكرتوين.

   4/5    تلتزم م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ب�أ�ش�س مم�ر�شة الت�شنيع اجليد واملن�شورة 
على موقع الهيئة االإلكرتوين. 

   5/5    يف ح�لة ت�شنيع املـواد املخـدرة اأو املـوؤثرات العقليـة يجـب تعيـني �شـيديل �شـعودي مرخ�س له 
مبزاولة املهنة يكون م�شوؤواًل عن مراقبته�.

   6/5    يجب اإبالغ الهيئة عند الرغبة يف اإجراء تو�شعة ب�ملـ�شنع اأو اإجـراء اأعمـ�ل اإنـ�ش�ئية فـي خطوط 
االإنت�ج.

   7/5    يجب توفر �شروط الرتخي�س املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م والئحته التنفيذية يف ح�ل البيع اأو 
التنـ�زل اأو نقل ملكية امل�شنع اأو اأي ت�شرف اآخر.

   8/5   يجب اأن تتوفر يف فرع امل�شنع نف�س �شروط امل�شنع االأ�شلي.
   9/5    يجب احل�شول على موافقة الهيئة عند الرغبة يف اأي تغيري فـي ا�شـم املـ�شنع اأو عنوانه اأو مك�نه 

اأو املدير الفني.
10/5   اأن يتوفر لدى امل�شنع نظ�م اإلكرتوين متك�مل مع نظ�م التتبع االإلكرتوين املعتمد من قبل الهيئة.

11/5   يجب احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من اجله�ت املخت�شة.
12/5    ا�شتيف�ء اأي �شروط اأو متطلب�ت اأو تع�ميم اأخرى حتدده� الهيئة, وتن�شره� على موقعه� 

االإلكرتوين.

الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية
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املادة السادسة: 

يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات 
الصيدالنية أو العشبية –لديها مصنع مسجل في المملكة– مكتب 

علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي: 

1.   اأن يكون مديره �شيدلي�ً �شعودي�ً متفرغ�ً مرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة. 
2.   اأن تتوافر فيه ال�شروط واملوا�شف�ت التي حتدده� الالئحة. 

الالئحة:

1/6    متنح الهيئة تراخي�س املك�تب العلمية وذلك بعد ا�شتيف�ء متطلب�ت الرتخي�س واملن�شورة على 
موقع الهيئة االإلكرتوين.

2/6   اأن ي�شغل املكتب العلمي مبنى م�شتقاًل اأو جزءًا من مبنى ال�شركة.
3/6   اأن تتوفر ب�ملكتب التجهيزات واملراجع الالزمة الأداء امله�م املن�طة به.

4/6   اأن يكون املدير الفني �شيدلي�ً �شعودي�ً متفرغ�ً مرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة.
5/6   ا�شتيف�ء اأي �شروط اأو متطلب�ت اأو تع�ميم اأخرى حتدده� الهيئة, وتن�شره� على موقعه� االإلكرتوين.

6/6   يتوىل املكتب العلمي امله�م الت�لية: 
    اأ.   تـوفري املعلوم�ت الدوائية الدقيقة عن م�شتح�شرات ال�شركة املتداولة يف اململكة للجه�ت 
املـ�شتفيدة والع�ملني يف املج�الت ال�شحية والرق�بية وفق االأ�ش�س العلمية ملم�ر�شة مهنة 

ال�شيدلة.
 ب .   الت�أكد من دقة املعلوم�ت امل�شتخدمة يف ت�شويق م�شتحــ�شرات الــ�شركة امل�شجلة ومط�بقته� 

للمعلوم�ت املدونة املعتمدة لدى الهيئة.
  ج.   الت�أكد مـن التـزام الـ�شركة التـي ميثلهـ� املكتـب مبـ� جـ�ء ب�ملدونـة الـ�شعودية الأخالقي�ت 

مم�ر�شة ت�شويق امل�شتح�شرات ال�شيدالنية.
  د.  تنفيذ االأنظمة والتعليم�ت ال�ش�درة من الهيئة.

 هـ .  دعم الن�ش�ط�ت العلمية فـي املج�الت ذات العالقة مب�شتح�شرات ال�شركة املتداولة يف اململكة, 
وامل�ش�ركة يف اأن�شطة اجلمعي�ت العلمية وامل�ش�همة يف برامج التعليم امل�شتمر.

  و.   االإ�شه�م يف الدرا�ش�ت واالأبح�ث العلمية ب�لتع�ون مع املراكز العلمية املتخ�ش�شة وفق�ً لقواعد 
واأخالقي�ت البحث العلمي.

  ز.  تدريب موظفي ال�شركة وطالب كلي�ت ال�شيدلة لالإمل�م مبه�م املكتب العلمي.
 ح.  مت�بعة ت�شجيل م�شتح�شرات ال�شركة يف اململكة.

 ط . االإ�شه�م يف ن�شر الوعي ال�شحي والتثقيف الدوائي يف اململكة.
 ي.   توفري العين�ت املج�نية للم�شتح�شرات امل�شجلة م� اأمكن وحفظه� ح�شب االأ�شول الفنية 

للتخزين.
  ك.   مت�بعة م�شتح�شرات ال�شركة بعد ت�شجيله� وت�شويقه� واإبـالغ الهيئة عـن اأي مالحظ�ت تخ�س 

جودة وفع�لية امل�شتح�شر اأو ظهور اآث�ر ج�نبية اأو اأخط�ء دوائية بعد الت�شويق ح�شب املدد 
الت�لية كحد اأق�شى:

املدةنوع البالغ

خالل 15 يوم�ًبالغ�ت اأعرا�س ج�نبية غري متوقعة - خطرية

خالل 15 يوم�ًبالغ�ت اأعرا�س ج�نبية غري متوقعة - غري خطرية

خالل 15 يوم�ًبالغ�ت اأعرا�س ج�نبية متوقعة - خطرية

خالل 90 يوم�ًبالغ�ت اأعرا�س ج�نبية متوقعة - غري خطرية

فورًابالغ�ت جودة امل�شتح�شرات

خالل 15 يوم�ًبالغ�ت نق�س فع�لية

  ل.  دعم ح�شور الع�ملني ب�لقط�ع ال�شحي للموؤمترات العلمية.
 م.    مت�بعة حتديث الن�شرة الداخلية والعبوة اخل�رجيـة للم�شتحـ�شر املـ�شجل والت�أكد من مط�بقة 

معلوم�ته� مل� هو معتمد يف الهيئة.
  ن.   يقوم املكتب العلمي ب�إن�ش�ء ق�شم للتيقظ الدوائي على اأن يتم تعيني �شيديل �شعودي متفرغ 

مرخ�س له مبزاولة املهنة ملت�بعته ويقوم مبه�مه ح�شب الدليل االإر�ش�دي الأ�ش�س املم�ر�ش�ت 
اجليدة للتيقظ.

 �س.  توفري و�ش�ئل خف�س املخ�طر املعتمدة من الهيئة للم�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية يف 
جميع املن�ش�آت ال�شحية وال�شيدلي�ت التي ي�شرف ويب�ع فيه� امل�شتح�شر ال�شيدالين والع�شبي 

ودعم املم�ر�شني ال�شحيني لتطبيقه�.

املادة السابعة:

مدة الرتخي�س للمن�ش�أة ال�شيدلية خم�س �شنوات ق�بلة للتجديد.

الالئحة:

1/7   حتت�شب مدة ترخي�س املن�ش�أة ال�شيدلية اعتب�رًا من ت�ريخ �شدوره.
2/7    يجب على م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية التقدم بطلب جتديد الرتخي�س املمنوح له قبل انته�ء مدته بثالثة 

اأ�شهر على االأقل.
3/7    تقـوم الهيئة بتجديد الرتخي�س للمن�ش�أة ال�شيدلية بعـد اكتم�ل امل�شـوغ�ت واملتطلب�ت النظ�مية, 

وال تتحمل املن�ش�أة اأي م�شوؤولية جراء الت�أخر يف جتديد الرتخي�س عند تقدميه� طلب التجديد خالل 
املدة النظ�مية واكتم�ل م�شوغ�ت التجديد.

املادة الثامنة:

ت�شتوفى من املن�ش�آت ال�شيدلية االآتية الر�شوم املو�شحة اأم�م كل منه� عند منح الرتخي�س اأو جتديده:

ر�شوم الرتخي�ساملن�ش�أة ال�شيدلية

10٫000 ري�لم�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية

3٫000  ري�لم�شتودع االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدلية والع�شبية

1٫000 ري�لمركز اال�شت�ش�رات الدوائية اأو حتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية

1٫000 ري�لاملكتب العلمي

املادة التاسعة:

ال يجوز للمن�ش�أة ال�شيدلية ت�شغيل ال�شي�دلة اأو فنيي ال�شيدلة اأو غريهم من املم�ر�شني ال�شحيني م� مل 
يكن مرخ�ش�ً لهم مبزاولة املهنة. 

الالئحة:

1/9    ال يجوز للمن�ش�أة ال�شيدلية ت�شغيل ال�شي�دلة اأو فنيي ال�شيدلة اأو غريهم من املم�ر�شني ال�شحيني 
اإاّل بعد ح�شولهم على ترخي�س مزاولة املهنة من اجلهة املخت�شة. 

2/9    تخ�شع ن�شبة ال�شي�دلة ال�شعوديني من اإجم�يل عدد ال�شي�دلة الع�ملني يف املن�ش�آت ال�شيدلية 
اململوكة لنف�س امل�لك اإىل مع�يري وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتم�عية يف نط�ق�ت املهن 

ح�شب املن�طق واملح�فظ�ت.
3/9    يجب اأن يلتزم املم�ر�شون ال�شحيون الع�ملون يف املن�ش�أة ال�شيدلية بنظ�م مزاولة املهن ال�شحية 

والئحته التنفيذية.
4/9    على م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية اإ�شع�ر الهيئة يف ح�ل رغبة مدير املن�ش�أة ترك العمل, على اأن يتم 

تعيني مدير جديد للمن�ش�أة مب� يتوافق مع اأحك�م هذا النظ�م والئحته التنفيذية خالل مدة ال تتج�وز 
ت�شعني يوم�ً, ومينع ت�شغيل املن�ش�أة ال�شيدلية بعد جت�وز هذه املدة يف ح�ل عدم وجود املدير. 
5/9    فيم� عدا اال�شتثن�ء الوارد يف امل�دة رقم )4/9( مينع ت�شغيل املن�ش�أة ال�شيدلية بدون وجود 

مدير له�.
6/9    عند رغبة م�شوؤول العهدة ترك العمل يتوجب عليه ت�شليم م� يف عهدته من املواد املخدرة واملوؤثرات 

العقلية بح�شب م� ن�شت عليه اإجراءات و�شوابط املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.

املادة العاشرة:

ال يجوز اأن يعمل يف جم�ل الدع�ية والتعريف ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اإال �شيديل �شعودي 
متفرغ مرخ�س له مبزاولة املهنة. وللرئي�س االإعف�ء من �شرط اجلن�شية اإذا مل يتوافر العدد الك�يف من 

ال�شي�دلة ال�شعوديني.  

الالئحة:

1/10    تقت�شر وظ�ئف الع�ملني يف جم�ل الدع�ية والتعريف ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
على ال�شي�دلة ال�شعوديني, على اأن يتم االلتزام ب�آلية توطني وظ�ئف الع�ملني يف جم�ل الدع�ية 

والتعريف ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ال�ش�درة من ِقَبل الهيئة واملن�شورة على موقع 
الهيئة االإلكرتوين.

2/10    يلتزم الع�ملني يف جم�ل الدع�ية والتعريف ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية مب� ورد يف 
املدونة ال�شعودية الأخالقي�ت مم�ر�شة ت�شويق امل�شتح�شرات ال�شيدالنية يف اململكة العربية 

ال�شعودية واملن�شورة على موقع الهيئة االإلكرتوين.
3/10    ا�شتيف�ء اأي �شروط اأو متطلب�ت اأو تع�ميم اأخرى حتدده� الهيئة, وتن�شره� على موقعه� 

االإلكرتوين.

املادة احلادية عشرة:

يح�شب �شعر امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي بن�ًء على �شعر امل�شنع اأو �شعر الت�شدير اإىل اململكة 
بعملة بلد املن�ش�أ اأو العملة التي تقرره� الهيئة. وتقوم الهيئة مبراجعة اأ�شع�ر امل�شتح�شرات ال�شيدالنية 

والع�شبية على فرتات منتظمة.

الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية .. تتمة
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الالئحة:

1/11    تقوم الهيئة بتحديد �شعر امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي ح�شب االآلية الواردة يف قواعد ت�شعري 
امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.

2/11    تقوم الهيئة مبراجعة اأ�شع�ر امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية واإع�دة ت�شعريه� ح�شب االآلية 
الواردة يف قواعد ت�شعري امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.

املادة الثانية عشرة: 

حت�شب ن�شبة ربح على �شعر امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي لكل م�شتودع اجت�ر ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية, و�شيدلية, ومن�ش�أة بيع امل�شتح�شرات الع�شبية, على النحو االآتي: 

�شعر امل�شنع
 اأو الت�شدير

ن�شبة الربح للم�شتودع 
)حم�شوبًة على �شعر 
امل�شنع اأو الت�شدير(

ن�شبة الربح لل�شيدلية اأو من�ش�أة بيع 
امل�شتح�شرات الع�شبية )حم�شوبًة على 
�شعر بيع امل�شتح�شر املحدد للم�شتودع(

20%15%خم�شون ري�اًل ف�أقل

اأكرث من خم�شني ري�اًل 
اإىل م�ئتي ري�ل

%10%15

10%10%اأكرث من م�ئتي ري�ل

املادة الثالثة عشرة:

ال يجوز بيع عين�ت امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املعدة للتعريف ب�ملنتج.

الالئحة:

1/13    يجب اأن يطبع على عبوة عين�ت امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية بخط وا�شح وب�للغة 
العربية واالإجنليزية عب�رة »عينة جم�نية«.

2/13    يجب اأن يقت�شر توزيع العين�ت املج�نية على تعريف االأطب�ء وال�شي�دلة على الدواء وال يجوز 
بيعه� اأو �شرفه� للمر�شى وال توزيعه� على اجلمهور, وال ي�شمح ب�الحتف�ظ به� يف ال�شيدلي�ت 

ومن�ش�آت بيع امل�شتح�شرات الع�شبية.
3/13   مينع توزيع اأو تداول العين�ت املج�نية لالأدوية املخدرة اأو اخل��شعة للرق�بة.

4/13    يجب اأال تتج�وز العين�ت املج�نية امل�شموح بتوزيعه� ن�شبة 1% من الكمية امل�شتوردة اأو امل�شنعة 
حملي�ً من امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي.

5/13    يحظر على املم�ر�شني ال�شحيني املرخ�شني على من�ش�أة �شيدلية احل�شول على اأي منفعة م�دية 
اأو عينية مـن �شرك�ت اأو وكالء اأو موزعني اأو م�شتودع�ت بق�شد الرتويج اأو الت�شويق اأو توجيه 

املري�س مل�شتح�شر ب��شم جت�ري حمدد.

املادة الرابعة عشرة: 

1.    يق�شر بيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية ب�لتجزئة على ال�شيدلي�ت, وي�شتثنى من ذلك م� يقرر الرئي�س 
جواز بيعه يف غريه�. 

2.    يق�شر بيع امل�شتح�شرات الع�شبية ب�لتجزئة على ال�شيدلي�ت ومن�ش�آت بيع امل�شتح�شرات الع�شبية, 
وي�شتثنى من ذلك م� يقرر الرئي�س جواز بيعه يف غريه�. 

الالئحة:

1/14    تقوم الهيئة بتحديد ق�ئمة امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية التي ميكن بيعه� يف غري 
ال�شيدلي�ت ومن�ش�آت بيع امل�شتح�شرات الع�شبية.

2/14    تقوم الهيئة بتحديد االأم�كن وال�شروط الالزم توفره� لبيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
يف غري ال�شيدلي�ت ومن�ش�آت بيع امل�شتح�شرات الع�شبية.

3/14    تلتزم جميع املن�ش�آت التي تبيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ب�الإبالغ عن العملي�ت يف 
نظ�م التتبع واأن تكون اأنظمة البيع متك�ملة مع نظ�م التتبع االإلكرتوين املعتمد من الهيئة.

املادة اخلامسة عشرة:

1.    يحظر على املن�ش�أة ال�شيدلية حي�زة اأي كمية من امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية دون وجود 
م�شتندات تثبت م�شدر �شرائه� وكمي�ته�.

2.    يلتزم م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ب��شتبدال اأي كمية من امل�شتح�شرات التي ب�عه� 
على م�شتودع االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية؛ اإذا مل يبق على �شالحيته� اإال �شهر 

واحد فقط, ويقع االلتزام نف�شه على ع�تق امل�شتودع يف مواجهة ال�شيدلية.

الالئحة:

1/15    يجب على املن�ش�أة ال�شيدلية اأن حتتفظ ب�مل�شتندات التي تثبت م�شدر �شراء امل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية وكمي�ته� وا�شم امل�شتح�شر ورقم الت�شجيل ورقم الت�شغيلية على العبوة 

واأن حتتفظ املن�ش�أة بفواتري ال�شراء لفرتة ال تقل عن ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ نف�ذ الكمية.
2/15    تلتزم املن�ش�آت غري ال�شيدالنية والتي تبيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية امل�شتثن�ة, مب� 

ورد يف امل�دة رقم )1/15(.

3/15    يحظر على املن�ش�آت ال�شيدلية بيع اأو �شراء اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي منتهي ال�شالحية اأو 
غري م�شجل لدى الهيئة.

4/15   يجب اأن تكون م�ش�در �شراء امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية مرخ�شة من قبل الهيئة. 

املادة السادسة عشرة: 

على كل من �شرف اأو ب�ع م�شتح�شرًا �شيدالني�ً اأو ع�شبي�ً مغ�شو�ش�ً, اأو ف��شدًا, اأو منتهي ال�شالحية, اأو 
غري م�شجل, اإبالغ الهيئة –فور علمه بذلك– ب�ملعلوم�ت التي تتعلق مب� مت �شرفه اأو بيعه وكميته, وا�شم 

رف اأو بيع له امل�شتح�شر وعنوانه, كم� يلتزم ب�إع�دة الثمن للم�شرتي.  من �شُ

الالئحة:

1/16      يجب على املبلغ ا�شتخدام نظ�م االإبالغ االلكرتوين )تيقظ( فور علمه بحدوث امل�شكل وتوفري 
بي�ن�ت امل�شتح�شر املغ�شو�س اأو الف��شد اأو منتهي ال�شالحية اأو الغري م�شجل وفق�ً للت�يل:

   اأ .  ا�شم امل�شتح�شر العلمي.
 ب .  ا�شم امل�شتح�شر التج�ري.

  ج . بي�ن�ت الت�شغيلة.
  د .  بي�ن�ت العر�س اجل�نبي يف ح�شوله مع امل�شتخدم النه�ئي للم�شتح�شر.

 هـ .  طريقة تخزين امل�شتح�شر.
  و .  طريقة ح�شول املبلغ على امل�شتح�شر.

  ز .  و�شيلة ات�ش�ل مع املبلغ.
  ح.  بي�ن�ت االأفراد الذين ق�موا ب��شتخدام امل�شتح�شر يف ح�ل ك�نت مت�حة.
 ط .  بي�ن�ت املوؤ�ش�ش�ت اأو امل�شت�شفي�ت اأو غريه� التي ا�شتلمت امل�شتح�شر.

 ي .  توفري عين�ت من امل�شتح�شر وت�شليمه� للهيئة عن طريق الربيد.

املادة السابعة عشرة:

يحظر تداول امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية قبل ت�شجيله� لدى الهيئة.

الالئحة:

1/17    دون اإخالل مب� ورد يف امل�دة الث�لثة والع�شرين من هذا النظ�م يحظر ا�شترياد اأو تداول اأو حي�زة 
اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي بغر�س االجت�ر به قبل ت�شجيله لدى الهيئة.

2/17    يحق للهيئة -عند ال�شرورة- ال�شم�ح بتداول وبيع امل�شتح�شرات غري م�شجلة يف املن�ش�آت 
ال�شيدلية.

املادة الثامنة عشرة:

مدة ت�شجيل كل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي خم�س �شنوات ق�بلة للتجديد, وي�شتوفى لذلك ر�شم قدره 
)األف( ري�ل لكل تركيز اأو �شيغة دوائية اأو عبوة, وذلك عند الت�شجيل اأو التجديد.

الالئحة:

1/18    حتت�شب مدة ت�شجيل امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي اعتب�رًا من ت�ريخ �شدور �شه�دة ت�شجيله 
ب�لهيئة.

2/18    تلتزم املن�ش�أة ال�شيدلية ب�شداد الر�شم خالل ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ اإبالغه� ب�ملوافقة على الت�شجيل 
اأو التجديد.

املادة التاسعة عشرة:

ال يجوز بيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية امل�شجلة اإال بعد ت�شعريه� من الهيئة, ووفق�ً للعبوات 
التي حتدده�.

الالئحة:

1/19    ي�شمح يف ال�شيدلي�ت ومن�ش�آت بيع امل�شتح�شرات الع�شبية ببيع جزء من العبوة امل�شجلة اأو 
اإع�دة تعبئة االأدوية مب� يتن��شب مع ح�جة املري�س, ويتم ح�ش�ب �شعر الوحدة املجزاأة بن�ًء 

على �شعر العبوة امل�شجلة مع االلتزام بكت�بة اال�شم التج�ري والعلمي ومدة ال�شالحية وظروف 
التخزين, وي�شتثنى من ذلك امل�ش�دات احليوية واالأدوية التي تتطلب ا�شتعم�ل ك�مل الكمية. 

2/19    ال يجوز بيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية م�مل تكن م�شجلة يف نظ�م التتبع االإلكرتوين 
ويجب على مدير املن�ش�أة ال�شيدلية اأن يرف�س قبول وتخزين االأدوية املخ�لفة لذلك, كم� يجب 

عليه اإبالغ الهيئة عن تلك املخ�لف�ت. 

املادة العشرون: 

ن –بقرار من الرئي�س– جل�ن لت�شجيل م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ومنتج�ته�.  تكَوّ
وحتدد الالئحة �شروط الت�شجيل وكيفية تكوين هذه اللج�ن وطريقة عمله�. وحتدد مك�ف�أة اأع�ش�ء هذه 

اللج�ن بقرار من املجل�س. 

الالئحة:

1/20    ت�شكل بقرار من الرئي�س جل�ن لدرا�شة طلب�ت ت�شجيل م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية 
والع�شبية ومنتج�ته� تت�ألف من ذوي اخلربة والكف�ءة وت�شبح قرارات هذه اللج�ن ن�فذة بعد 

اعتم�ده� من الرئي�س اأو من يفو�شه.

الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية .. تتمة
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2/20    يكون اجتم�ع اللجنـة �شحيح�ً بح�شور غ�لبية اأع�ش�ئه� بتواجد رئي�س اللجنة اأو من ينيبه 
وت�شدر قراراته� ب�الأغلبية املطلقة لالأع�ش�ء احل��شرين وفـي ح�لة ت�ش�وي اال�شوات يرجح 

اجل�نب الذي منه رئي�س اللجنة.
3/20   تلتزم جل�ن الت�شجيل يف مم�ر�شة مه�مه� ب�أحك�م هذا النظ�م والئحته التنفيذية.

4/20   تتوىل جل�ن الت�شجيل امله�م الت�لية:
   اأ .   املوافقة على ت�شجيل �شرك�ت وم�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ومنتج�ته� 

وت�شعريه� وحتديد طريقة �شرفه� وحتديد اأم�كن توزيعه�.
 ب.   درا�شة االعرتا�ش�ت اخل��شة بت�شجيل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اجلديدة 

واإ�شدار القرارات الالزمة ب�ش�أنه�.
 ج .   حتديث اأ�ش�س ت�شجيل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية وقواعد ت�شعري امل�شتح�شرات 

ال�شيدالنية والع�شبية.
  د .  تعليق اأو �شحب اأو اإلغ�ء امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي امل�شجل.

 هـ .  درا�شة املوا�شيع التي حت�ل له� من الهيئة.
  و .  ت�شعري واإع�دة ت�شعري امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.

املادة احلادية والعشرون:

تلتزم م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية امل�شجلة يف اململكة وم�شتودع�ت االجت�ر 
ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املمثلة له� بتوفري م�شتح�شراته� ال�شيدالنية والع�شبية امل�شجلة 

مهم� قَلّ ثمنه�, اأو ا�شتهالكه�.

الالئحة:

1/21    يجب على م�ش�نع وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اإعداد خطة 
وا�شحة لتوفري جميع م�شتح�شراته� امل�شجلة على اأن ت�شمل اال�شتهالك للع�م ال�ش�بق وتقديره� 

لالحتي�ج يف الع�م الق�دم واإبالغ الهيئة بذلك �شنوي�ً.
2/21    يجب على م�ش�نع وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية توفري البي�ن�ت 

حول الوارد والر�شيد جلميع م�شتح�شراته� امل�شجلة وتزويد الهيئة بن�شخة منه� عند الطلب.
3/21    تقوم الهيئة مبراجعة االإح�ش�ئي�ت اخل��شة بخطط توفري امل�شتح�شرات امل�شجلة للت�أكد من 

كف�ية االحتي�ج املخطط له حل�جة ال�شوق.
4/21    يجب على م�ش�نع وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اأن يكون لديه� 

خمزون دائم يكفي ملدة 6 اأ�شهر من جميع م�شتح�شراته� امل�شجلة وذلك بن�ًء على بي�ن�ت 
اال�شتهالك واالحتي�ج ال�شنوي التي مت مراجعته� من الهيئة مع تعوي�س اأي نق�س يف املخزون 

خالل 3 اأ�شهر كحد اأق�شى, م�مل ي�شدر قرار من الهيئة ب�إلغ�ء ت�شجيله�.
5/21    تلتزم م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات 

ال�شيدالنية والع�شبية املمثلة له� ب�إبالغ الهيئة يف ح�ل توقع نق�س اأو انقط�ع يف اإمداد 
امل�شتح�شرات امل�شجلة لل�شركة مبدة ال تقل عن �شتة اأ�شهر من الوقت املتوقع النقط�ع االإمداد اأو 

ت�أثر املخزون, مع تقدمي احللول التي ت�ش�هم يف تعوي�س النق�س.

املادة الثانية والعشرون:

ال يجوز ت�شدير امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اإال بعد موافقة الهيئة.

الالئحة:

1/22    ت�شدر الهيئة �شه�دة م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي اأو �شه�دة حرية بيع للم�شتح�شرات امل�شنعة 
حملي�ً بغر�س الت�شدير.

2/22   تلتزم املن�ش�أة ال�شيدلية ب�شروط الت�شدير واإع�دة الت�شدير املعتمدة من الهيئة.
3/22    ال يجوز للمن�ش�أة ال�شيدلية اإع�دة ت�شدير امل�شتح�شرات التي مت ف�شحه� مع �شرط عدم تداوله� 

الأ�شب�ب تتعلق بجودة و�شالمة امل�شتح�شر.
4/22    ال يجوز للمن�ش�أة ال�شيدلية اإع�دة ت�شدير امل�شتح�شرات دون الت�أكد من توفر كمي�ت تغطي 

االحتي�ج املحلي ملدة 6 اأ�شهر.

املادة الثالثة والعشرون:

يجوز للهيئة -عند ال�شرورة- ال�شم�ح ب��شترياد امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري املحظورة 
قبل ت�شجيله�.

الالئحة:

1/23   يجوز ا�شترياد امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري املحظورة قبل ت�شجيله� وفق�ً مل� يلي:
   اأ .  احل�شول على موافقة م�شبقة على اال�شترياد مـن الهيئة. 

 ب .  اأن يكون امل�شتح�شر املطلوب ا�شـترياده مـن امل�شتحـ�شرات اله�مـة وال يوجـد لـه بديل م�شجل 
لدى الهيئة.

  ج.   اأن يكون اال�شترياد ب�أ�شم�ء امل�شتـ�شفي�ت مب��شـرة اأو عـن طريـق وكيـل الـ�شركة املعتمد لدى 
الهيئة.

  د .  اأن يكون امل�شتح�شر املطلوب ا�شترياده م�شوق�ً يف بلد املن�ش�أ.
 هـ .    اأن يكون اال�شترياد من �شرك�ت مـ�شجلة لـدى الهيئة, ويجوز اال�شتثن�ء مـن �شـرط ت�شجيل 

ال�شركة مبوافقة الهيئة.

  و .  اأن تكون الكمية امل�شتوردة تكفي حل�جة اجلهـة الط�لبـة لفتـرة �شـتة اأ�شـهر كحد اق�شى. 
  ز .   يحظر االجت�ر يف امل�شتح�شرات غري امل�شجلة امل�شتوردة وفق�ً لل�شروط ال�ش�بقة اأو بيعه� على 

غري اجلهة امل�شتفيدة اال مبوافقة الهيئة.
  ح.  يحظر اال�شترياد للم�شتح�شرات غري امل�شجلة للم�شتودع�ت التي تخزن لدى الغري. 

 ط .   يتم ال�شم�ح للم�شتودع�ت املرخ�شة من الهيئة ولديه� اأدوية م�شجلة ب��شترياد االأدوية غري 
املتوفرة وغري امل�شجلة.

2/23    يتم ال�شم�ح للج�مع�ت واملوؤ�ش�ش�ت البحثية ب��شترياد االأدوية وامل�شتح�شرات العـ�شبية 
واملنتج�ت ذات االدع�ء الطبي غري امل�شجلة بهـدف اإجـراء الدرا�ش�ت واالأبح�ث العلمية وبكمي�ت 

حمددة بعد موافقة الهيئة.
3/23   اجلهة امل�شتوردة هي امل�شوؤولة عن �شالمة وفع�لية وم�أمونية ا�شتخدام امل�شتح�شر.

4/23   يجب اأن يكون امل�شتح�شر امل�شتورد مط�بق�ً ملتطلب�ت نظ�م التتبع االإلكرتوين.

املادة الرابعة والعشرون:

للرئي�س اإ�شدار قرار ب�إلغ�ء ت�شجيل اأٍيّ من م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية, واأي م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي واإيق�ف تداوله, وذلك بن�ًء على تو�شيٍة من جلنة الت�شجيل املخت�شة, ويجوز للهيئة 

املوافقة على اإع�دة ت�شديره اأو اإتالفه.

الالئحة:

1/24    للرئي�س اإ�شدار قرار ب�إلغ�ء ت�شجيل اأي من م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية اأو الع�شبية بن�ًء 
على تو�شية جلنة الت�شجيل يف الهيئة يف احل�الت الت�لية:

   اأ .  اإذا مل يتقدم امل�شنع بطلب ت�شجيل اأي من م�شتح�شراته� خالل �شنة من اإبالغ الهيئة بت�شجيل 
امل�شنع.

 ب . اإذا ثبت التزوير اأو التالعب ب�لوث�ئق املقدمة.
  ج.  اإذا حظر ن�ش�ط امل�شنع يف بلد املن�ش�أ اأو يف اململكة.

  د .  اإذا ثبت تكرار خم�لف�ت امل�شنع.
 هـ .   اإذا ق�م امل�شنع ب�لتالعب مبحتوى امل�شتح�شر ب�ملخ�لفة لقرار جلنة الت�شجيل اخل��س 

بت�شجيل امل�شتح�شر.
  و .   اإذا توفرت للجنة االأدلة والقرائن التي توؤكد عدم التزام امل�شنع ب�ل�شروط التي منحت 
مبوجبه� �شه�دة الت�شجيل اأو عدم ا�شتمراره� يف تطبيق اأ�ش�س الت�شنيع الدوائي اجليد.

2/24    للرئي�س اإ�شدار قرار بحظر ا�شترياد اأو وقف توزيع اأو منع تداول اأو تعليق ت�شجيل اأو اإلغ�ء 
ت�شجيل اأو ا�شـرتج�ع امل�شتحـ�شر ال�شيدالين والع�شبي بن�ًء على تو�شية جلنة الت�شجيل يف الهيئة 

فـي اأي مـن احلـ�الت الت�لية:
   اأ . اإذا اأوقف ا�شتعم�له بن�ًء على تو�شية منظمة ال�شحة الع�ملية اأو الهيئ�ت ال�شحية الع�ملية.

 ب.   اإذا توفرت للجنة الت�شجيل تق�رير تثبت �شميته اأو ظهرت له اآث�ر ج�نبية خطرية اأو الأي 
اأ�شب�ب فنية اأخرى تقدره� اللجنة.

  ج.  اإذا �شطب ت�شجيله اأو اأوقف اإنت�جه يف بلد املن�ش�أ )البلد امل�شدر(.
  د .  اإذا مل ي�شوق اأو ي�شتورد ملدة ع�مني طيلة فرتة ت�شجيله.

 هـ .   اإذا ثبت عدم م�شداقية املعلوم�ت املتعلقة ب�مل�شتح�شر ال�شيدالين والع�شبي املقدمة يف ملف�ت 
الت�شجيل.

  و .  اإذا مل تقدم املن�ش�أة ال�شيدلية اأو وكيله� طلب جتديد ت�شجيل امل�شتح�شر.
3/24   عند �شدور قرار �شحب اأو ا�شرتج�ع م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي يتم اتخ�ذ االإجراءات الت�لية:

   اأ .  تقوم الهيئة ب�لتعميم على جميع القط�ع�ت ال�شحية احلكومية بقرار �شحب اأو ا�شرتج�ع 
امل�شتح�شر.

 ب.   خم�طبة املن�ش�أة ال�شيدلية امل�شتوردة اأو ال�ش�نعة اأو وكيله� للقي�م ب�شحب جميع كمي�ت 
امل�شتح�شر مبن�ش�آت القط�ع ال�شحي الع�م واخل��س واإعداد قوائم ب�لكمي�ت الواردة 

واملن�شرفة واملتبقية للم�شتح�شر امل�شحوب جلميع اجله�ت التي �شحب منه� وتزويد الهيئة 
ب�شورة من الكمي�ت التي مت ح�شره� يف جدول ي�شمل جميع املن�طق.

  ج.   تقوم املن�ش�أة ال�شيدلية امل�شتوردة اأو ال�ش�نعة اأو وكيله� ب�لتن�شيق مع الهيئة وذلك الإتالف 
الكمي�ت امل�شحوبة اأو امل�شرتجعة من القط�عني احلكومي واخل��س اأو اإع�دة ت�شديره�.
4/24    يجوز للجهة املخت�شة املوافقة على اإع�دة ت�شدير امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري 

الف��شدة وغري املغ�شو�شة بعد اإزالة اأي �شع�ر اأو معلوم�ت تخ�س ت�شجيله� اأو �شعره� يف اململكة.
5/24    يتم اإتالف اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت اإيق�ف تداوله اأو رف�س اأحد ت�شغيالته وذلك عن 

طريق �شركة متخ�ش�شة يف التخل�س من النف�ي�ت الطبية على ح�ش�ب املن�ش�أة ال�شيدلية وبح�شور 
مندوب من الهيئة لالإ�شراف على عملية االإتالف.

املادة اخلامسة والعشرون:

للهيئة ال�شم�ح بدخول امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري املحظورة لال�شتعم�ل ال�شخ�شي مبوجب 
تقرير طبي وبكمي�ت حمدودة.

الالئحة:

1/25    ي�شمح بدخول امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري املحظورة التي يتم جلبهـ� مـن اخل�رج 
ب�شورة �شخ�شية لال�شتعم�ل ال�شخ�شي وفق ال�شروط الت�لية:
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   اأ.  وجود تقرير طبي بح�لة املري�س من املوؤ�ش�شة العالجيـة الـذي تـم و�شـف الـدواء من قبله�.
 ب.  اأن تكون الكمية املطلوب ف�شحه� غري جت�رية ولال�شتخدام ال�شخ�شي فقط.

2/25    ال ي�شمح بدخول امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية واملنتج�ت ذات االدع�ء الطبي التي يتم 
طلبه� من اخل�رج ب�شورة �شخ�شية عن طريـق االإنرتنت اأو الربيد ال�شريع دون احل�شول على 

اإذن من الهيئة.

املادة السادسة والعشرون:

مع مراع�ة اال�شتثن�ء الوارد يف امل�دة )الرابعة ع�شرة( من النظ�م, يحظر على م�شتودع�ت االجت�ر 
ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية بيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية لغري ال�شيدلية ومن�ش�أة 

بيع امل�شتح�شرات الع�شبية واملن�ش�أة ال�شحية املرخ�س له�.

املادة السابعة والعشرون:

مل�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ا�شترياد امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
امل�شجلة اإذا مل يوفره� امل�شنع املنتج, ب�شرط موافقة الهيئة.

الالئحة:

1/27    اإذا مل يوفر امل�شنع املنتج امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي فيـ�شمح ب��شـترياده وفـق ال�شروط 
الت�لية: 

   اأ.   يجوز للهيئة ال�شم�ح مل�شتودع مرخ�س له ب�الجت�ر ب�مل�شتح�شرات الـ�شيدالنية والع�شبية, 
ب��شترياد امل�شتح�شر وفق�ً مل� حتدده الهيئة وتن�شره على موقعه� االإلكرتوين.

 ب.   ت�شدر الهيئة اإذن ا�شـترياد يحدد ا�شـم امل�شتح�شر و�شكله ال�شيدالين وتركيزه وحجم العبوة 
والكمية امل�شتوردة واجلهة ال�ش�نعة وبلد املن�ش�أ.

  ج.  حتدد الهيئة �شعر بيع امل�شتح�شر اإذا اختلف حجم العبوة امل�شتوردة وفق اأ�ش�س ت�شعري 
امل�شتح�شرات.

  د . يلتـزم املـ�شتورد ببيع امل�شتح�شر ب�ل�شعر الر�شمي.
 هـ . اأن تكون امل�شتح�شرات امل�شتوردة مط�بقة ملتطلب�ت نظ�م التتبع االإلكرتوين.

  و .  اأن يكون امل�شتورد هو امل�شوؤول عن مت�بعة امل�شتح�شرات امل�شتوردة من حيث امل�أمونية 
وال�شالمة والفع�لية واإبالغ الهيئة فورًا عن اأي مالحظ�ت بهذا اخل�شو�س.

املادة الثامنة والعشرون:

ال يجوز مل�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اأن يبداأ اإنت�ج امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
بكمي�ت جت�رية اإال بعد ت�شجيله�. 

املادة التاسعة والعشرون:
ال يجوز ت�شغيل م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية يف غري ت�شنيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية 

والع�شبية املرخ�س له بت�شنيعه�.

املادة الثالثون:

يلتزم م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية بتطبيق اأ�ش�س مم�ر�شة الت�شنيع اجليد.

املادة احلادية والثالثون:

يخ�شع االإعالن عن امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية لل�شوابط التي حتدده� الالئحة.

الالئحة:

1/31    يحظر االإعـالن والدع�ية عـن امل�شتحـ�شرات الـ�شيدالنية والعـ�شبية التـي يتطلـب احلـ�شول 
عليهـ� و�شــفة طبيــة اإال فــي املجــالت واملــوؤمترات والنــدوات والنــ�شرات العلميــة اأو غريه� من 

الو�ش�ئل املخ�شــ�شة للمم�ر�شني ال�شحيني, وذلك وفق�ً لل�شوابط التي ت�شعه� الهيئة.  
2/31    يجب اأن تكون ن�شو�س البي�ن�ت والن�شرات والدع�ي�ت واالإعالن�ت اخل��شـة ب�مل�شتحـ�شرات 

الـ�شيدالنية والع�شبية التـي يتطلـب احلـ�شول عليهـ� و�شــفة طبيــة متفقة مع م� حتتويه من 
مواد وخوا�س عالجية وفق م� هو حمدد فـي النـ�شرة اخل��شة ب�مل�شتح�شر اأو ملخـ�س خـوا�س 

امل�شتحـ�شر املعتمدة لدى الهيئة.
3/31    ي�شمح ب�لدع�ية واالإعالن عن امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية التي يجيز النظـ�م للـ�شيديل 

ب�شرفه� بدون و�شفة طبية يف و�ش�ئل االإعالن املختلفة بعد احلـ�شول علـى موافقـة الهيئة, وذلك 
وفق�ً لل�شوابط التي ت�شعه� الهيئة.  

4/31    تخ�شع املح��شرات العلمية املوجهة للمم�ر�شني ال�شحيني, وحمالت التوعية ب�الأمرا�س والتثقيف 
ال�شحي لل�شروط وال�شوابط املعتمدة لدى الهيئة.

5/31    يجب احل�شول على موافقة الهيئة قبل اإق�مة املح��شرات العلمية املوجهة للمم�ر�شني ال�شحيني 
وقبل ن�شر حمالت التوعية ب�الأمرا�س والتثقيف ال�شحي املوجهة للجمهور.

6/31    يجب اأن يكون امل�شتح�شر املراد الدع�ية واالإعالن عنه م�شجاًل اأو مدرج�ً لدى الهيئة, ويجوز 
للهيئة ا�شتثن�ء بع�س امل�شتح�شرات املبتكرة غري امل�شجلة للتعريف به� يف املوؤمترات والندوات 

املخ�ش�شة للمم�ر�شني ال�شحيني فقط.
7/31    يتوجب على ك�فة املن�ش�آت ال�شيدلية الت�شجيل يف نظ�م االإف�ش�ح وال�شف�فية املعتمد من قبل 

الهيئة.

املادة الثانية والثالثون:

ُت�شّفى املن�ش�أة ال�شيدلية وفق�ً لالإجراءات التي حتدده� الالئحة.

الالئحة:

1/32    يجوز للمن�ش�أة ال�شيدلية حتت الت�شفية اال�شتمرار يف بيع امل�شتح�شرات واملنتج�ت املوجودة 
ب�ملن�ش�أة خالل فرتة الت�شفية حتت م�شوؤولية امل�لك -اأو من ينوب عنه يف ح�ل وف�ته- ومبعرفة 

مدير املن�ش�أة وذلك دون الدخول يف �شفق�ت �شراء منتج�ت جديدة. 
2/32    يقوم م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية -اأو من ينوب عنه يف ح�ل وف�ته- ب�إخط�ر الهيئة كت�بًة خالل ثالثني 

يوم�ً على االأقل قبل البدء يف اإجراءات الت�شفية.  
3/32   يقوم م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية ب�إرف�ق املعلوم�ت الت�لية مع االإخط�ر:

   اأ.  ا�شم املن�ش�أة وعنوانه� ورقم ترخي�شه� ورقم اله�تف.
 ب.  بي�ن�ً ب�ملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية املوجودة وكمي�ته� اإن وجد. 

 ج.  حتديد موعد الت�شفية واالإغالق.
4/32    يقوم م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية ب�الإعالن عن ت�شفية املن�ش�أة يف �شحيفتني حمليتني ت�شدر اإحداهم� 

يف مقر املن�ش�أة ال�شيدلية ف�إن مل تكن هن�ك �شحيفة يف املنطقة ففي ال�شحيفة ال�ش�درة يف اأقرب 
منطقة له� مو�شح�ً موعد االإغالق وا�شم وعنوان ورقم ه�تف ال�شيدلية وتعليق �شورة من 

االإعالن على مدخل املن�ش�أة ال�شيدلية.
5/32    يقوم م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية ب�إبالغ الهيئة ب�شورة من االإعالن ويحدد ت�ريخ جرد االأدوية 

املخدرة واملوؤثرات العقلية اإذا ك�نت املن�ش�أة مرخ�ش�ً له� بذلك.
6/32    يتم التع�مل مع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املوجودة يف املن�ش�أة ال�شيدلية ب�إحدى 

الطرق الت�لية:
   اأ.  اإع�دته� اإىل امل�شنع اأو املوزع.

 ب.   بيعه� اإىل من�ش�أة �شيدلية مرخ�س له� حتت اإ�شراف م�لك ال�شيدلية -اأو من ينوب عنه يف ح�ل 
وف�ته-.

7/32    يتم التع�مل مع املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية بح�شب م� ن�شت عليه اإجراءات و�شوابط املواد 
املخدرة واملوؤثرات العقلية.

8/32    يقوم م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية -اأو من ينوب عنه يف ح�ل وف�ته- يف املوعد والت�ريخ املحدد الإغالق 
املن�ش�أة مب� يلي:

   اأ.   اإزالة جميع اللوح�ت واالإعالن�ت من املن�ش�أة اإذا مل تتم املوافقة على نقل ملكيته� اإىل م�لك 
اآخر.

 ب.  رفع طلب اإلغ�ء الرتخي�س اإىل الهيئة.
ج.  رفع نت�ئج جرد االأدوية واالأدوية املخدرة اإىل الهيئة.

املادة الثالثة والثالثون:

تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات 
الصيدالنية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام والئحته، 

وذلك من خالل المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون 
لهم -في حدود ما تقرره الالئحة- ما يأتي:

1.   �شبط امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املخ�لفة الأحك�م النظ�م.
2.   التع�مل مع امل�شبوط�ت املخ�لفة, وذلك وفق�ً مل� ي�أتي:

 اأ .  التحفظ عليه� وعلى امل�شتندات املتعلقة به�, عند االقت�ش�ء.
ب . اأخذ العين�ت للتحليل.

ج .  التو�شية ب�إتالف م� يثبت ف�ش�ده, اأو غ�شه, اأو انته�ء �شالحيته, اأو �شرره �شحي�ً, اإذا ك�ن 
م�شجاًل.

 د  . التو�شية ب�إتالف امل�شبوط�ت غري امل�شجلة.
ويكون االإتالف بعد �شدور قرار به من الهيئة, وذلك وفق�ً لالأ�شول الفنية املتع�رف عليه�, وتتوىل تنفيذه 

جلنة -اأو اأكرث- تكّون لهذا الغر�س بقرار من الرئي�س. ويتحمل املخ�لف تك�ليف عملية االإتالف.

الالئحة:

1/33    تتوىل الهيئة التفتي�س على امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية واملن�ش�أة ال�شيدلية, وفق�ً 
الإجراءات التفتي�س املعتمدة من الهيئة.

املادة الرابعة والثالثون:

يعد مخالفًا ألحكام النظام كل من: 
1.   غ�س اأو �شرع يف غ�س اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي. 

2.    ب�ع, اأو �شرف, اأو ح�ز بق�شد االجت�ر م�شتح�شرًا �شيدالني�ً اأو ع�شبي�ً مغ�شو�ش�ً, اأو ف��شدًا, اأو منتهي 
ال�شالحية, اأو غري م�شجل. 

3.    �شنع اأو ركب م�شتح�شرًا �شيدالني�ً اأو ع�شبي�ً ب�ملخ�لفة ل�شروط الت�شجيل, اأو اأي حكم من اأحك�م 
النظ�م والئحته. 

الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية .. تتمة
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4.    اأدخل اإىل اململكة م�شتح�شرًا �شيدالني�ً اأو ع�شبي�ً غري م�شجل, اأو مغ�شو�ش�ً, اأو ف��شدًا, اأو منتهي 
ال�شالحية, اأو ح�ول اإدخ�ل اأي من ذلك.

5.    ا�شتعمل للرتويج للم�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي معلوم�ت غري حقيقية, �شواًء على امل�شتح�شر, 
اأو يف الدع�ية له, اأو ب�ملخ�لفة ل�شروط الت�شجيل.

� ب�ملخ�لفة ل�شروط النقل والتخزين التي حتدده� الهيئة. � اأو ع�شبًيّ 6.   نقل اأو خزن م�شتح�شرًا �شيدالنًيّ
7.    اأدخل اإىل اململكة عبوات اأو اأغلفة مل�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي بق�شد الغ�س, اأو ح�ول اإدخ�ل اأي 

من ذلك.
8.   �شنع اأو طبع اأو ح�ز اأو ب�ع اأو عر�س عبوات اأو اأغلفة مل�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي بق�شد الغ�س.

9.   ارتكب اأي خم�لفة اأخرى الأحك�م النظ�م.

املادة اخلامسة والثالثون:

1.    مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة اأ�شد ين�س عليه� نظ�م اآخر, يع�قب مرتكب اأي من االأفع�ل املن�شو�س 
عليه� يف امل�دة )الرابعة والثالثني( من النظ�م بواحدة اأو اأكرث من العقوب�ت االآتية:

 اأ -  غرامة ال تزيد على )خم�شة ماليني( ري�ل. 
ب-  اإغالق املن�ش�أة ال�شيدلية موؤقت�ً ملدة ال تتج�وز )م�ئة وثم�نني( يوم�ً.

ج - اإلغ�ء الرتخي�س.
وجتوز م�ش�عفة العقوبتني املن�شو�س عليهم� يف الفقرتني )اأ( و)ب( يف ح�ل تكرار ارتك�ب 

املخ�لفة.
2.    اإذا ك�نت املخ�لفة تتمثل يف ارتك�ب اأي من االأفع�ل املن�شو�س عليه� يف الفقرات )1( و)2( و)4( و)7( 

و)8( من امل�دة )الرابعة والثالثني( من النظ�م, فتكون العقوبة ال�شجن مدة ال تزيد على )ع�شر( 
�شنوات, اأو الغرامة التي ال تزيد على )ع�شرة ماليني( ري�ل, اأو بهم� مع�ً. ويجوز - اإ�ش�فة اإىل ذلك - 

اإيق�ع اأي من العقوبتني املن�شو�س عليهم� يف الفقرتني )1/ب( اأو )1/ج( من هذه امل�دة.

املادة السادسة والثالثون: 

تتوىل الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيم� دون )100٫000( م�ئة األف ري�ل يف حق املك�تب العلمية, ومراكز 
اال�شت�ش�رات الدوائية اأو حتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية املخ�لفة, وفيم� دون )200٫000( م�ئتي األف 

ري�ل يف حق م�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املخ�لفة, وفيم� دون )300٫000( 
ثالثم�ئة األف ري�ل يف م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املخ�لفة, وذلك وفق�ً جلدول ي�شدره 

املجل�س يت�شمن ت�شنيف�ً للمخ�لف�ت, والعقوب�ت املحددة لكل منه�. وتعتمد هذه العقوب�ت بقرار من 
الرئي�س اأو من فو�شه. ويف جميع االأحوال, يكون للهيئة عند ال�شرورة اتخ�ذ م� تراه من تدابري احرتازية. 

املادة السابعة والثالثون:

1.    تكّون بقرار من املجل�س جلنة )اأو اأكرث( ال يقل عدد اأع�ش�ئه� عن ثالثة, يكون اأحدهم -على االأقل- 
م�شت�ش�رًا نظ�مي�ً.

2.    دون االإخالل مب� ورد يف امل�دة )ال�ش�د�شة والثالثني( من النظ�م, تخت�س اللجنة -امل�ش�ر اإليه� يف 
الفقرة )1( من هذه امل�دة- مب� يـ�أتي:

 اأ -   النظر يف خم�لف�ت اأحك�م النظ�م -عدا املخ�لف�ت امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )2( من امل�دة )اخل�م�شة 
والثالثني(- واإيق�ع العقوب�ت املن�شو�س عليه� يف الفقرة )1( من امل�دة )اخل�م�شة والثالثني( 

من النظ�م.
ب-   النظر يف التظلم�ت التي تقدم اإىل الهيئة من قرارات توقيع العقوب�ت ال�ش�درة وفق�ً للم�دة 

)ال�ش�د�شة والثالثني( من النظ�م.
3.   حتدد قواعد واإجراءات عمل اللجنة ومك�ف�آت اأع�ش�ئه� بقرار من املجل�س.

4.    يجوز االعرتا�س على قرارات اللجنة اأم�م املحكمة االإدارية خالل )�شتني( يوم�ً من ت�ريخ العلم به�. 
ويف ح�ل اإلغ�ء املحكمة االإدارية لقرار العقوبة ال�ش�در من اللجنة, تتوىل املحكمة النظر يف املخ�لفة, 
واإيق�ع العقوبة املن��شبة من العقوب�ت املن�شو�س عليه� يف امل�دة )اخل�م�شة والثالثني( من النظ�م.

املادة الثامنة والثالثون: 

اإذا ك�نت املخ�لفة م�شمولة بحكم الفقرة )2( من امل�دة )اخل�م�شة والثالثني( من النظ�م, فتح�ل اإىل الني�بة 
الع�مة؛ للتحقيق فيه�, واإح�لته� اإىل املحكمة املخت�شة وفق�ً لالإجراءات النظ�مية. 

املادة التاسعة والثالثون:

يجوز ت�شمني احلكم اأو القرار ال�ش�در ب�لعقوبة -بح�شب االأحوال- الن�س على ن�شر منطوقه على نفقة 
املخ�لف يف �شحيفة حملية ت�شدر يف مقر اإق�مته, ف�إن مل تكن يف مقره �شحيفة ففي اأقرب منطقة اإليه, اأو 
ن�شره يف اأي و�شيلة اأخرى من��شبة, وذلك بح�شب نوع املخ�لفة املرتكبة وج�ش�مته� وت�أثريه�؛ على اأن 

يكون الن�شر بعد اكت�ش�ب احلكم ال�شفة القطعية, اأو حت�شن القرار بفوات ميع�د التظلم عليه اأو بت�أييده 
من املحكمة املخت�شة.

املادة األربعون: 

ي�شدر املجل�س الالئحة خالل )م�ئة وع�شرين( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر النظ�م يف اجلريدة الر�شمية, ويعمل 
به� بعد نف�ذه. 

املادة احلادية واألربعون:

يحل النظ�م حمل نظ�م املن�ش�آت وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية, ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/31( 
وت�ريخ 1425/6/1هـ, ويلغي كل م� يتع�ر�س معه من اأحك�م.

املادة الثانية واألربعون:

يعمل ب�لنظ�م بعد )م�ئة وع�شرين( يوم�ً من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية .. تتمة
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مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية
املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

مخالفات الترخيص1

1/1
مم�ر�شة املن�ش�أة ال�شيدلية الن�ش�ط دون احل�شول 

على ترخي�س من الهيئة.

100٫000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت ت�شنيعه 

)ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(.

20000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو 
ع�شبي مت تداوله )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل 

�شكل �شيدالين وتركيز على حدة(.
4000040000

150001000050005000مم�ر�شة املن�ش�أة ال�شيدلية الن�ش�ط برتخي�س منتهي.2/1

3/1
عدم التزام م�لك املن�ش�أة ال�شيدلية التقدم بطلب 

جتديد الرتخي�س املمنوح له قبل انته�ء مدته بثالثة 
اأ�شهر على االأقل.
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اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية
املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

4/1
عدم وجود مدير �شيديل متفرغ مرخ�ش�ً له مبزاولة 

املهنة ملركز اال�شت�ش�رات الدوائية.
––––––

عدم تعيني مدير �شيديل للمركز 
20000

عدم تفرغ مدير املركز 10000 

5/1

عدم ا�شتيف�ء اأي �شرط من �شروط الرتخي�س اأو 
متطلب�ت اأو تع�ميم اأخرى حتدده� الهيئة, وتن�شره� 
على موقعه� االإلكرتوين ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له 

خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

10000/ لكل �شرط اأو متطلب 
اأو تعميم

5000/ لكل �شرط اأو متطلب 
مل ي�شتوفى اأو تعميم.

 3000/ لكل �شرط اأو 
متطلب مل ي�شتوفى اأو 

تعميم.

  3000/ لكل �شرط اأو متطلب  
مل ي�شتوفى اأو تعميم.

6/1
عدم وجود مدير �شيديل اأو فني �شيدلة متفرغ�ً 

ومرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة مل�شتودع االجت�ر 
ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.

––
عدم تعيني مدير  للم�شتودع 30000

––––
عدم تفرغ مدير امل�شتودع 15000

7/1

عدم تعيني �شيديل �شعودي اأو فني �شيديل متفرغ 
مرخ�س له مبزاولة املهنة يف ح�ل ك�ن امل�شتودع 

يت�جر ب�ملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية ويكون 
م�شوؤول عنه�.

––

عدم تعيني م�شوؤول عهدة للمواد 
املخدرة واملوؤثرات العقلية 50000

––––

م�شوؤول العهدة غري متفرغ 25000

8/1
تغيري يف ا�شـم امل�شنع اأو املـ�شتودع اأو عنوانه اأو 

مك�نه اأو املدير امل�شوؤول دون موافقة الهيئة.

تغيري ا�شم امل�شتودع 10000تغيري ا�شم امل�شنع 15000

––––
تغيري عنوان امل�شنع اأو مك�نه 

100000

تغيري عنوان امل�شتودع اأو

مك�نه  50000

9/1
عدم التقيد ب�شروط الرتخي�س املن�شو�س عليه� يف 

النظ�م والئحته التنفيذية يف ح�ل البيع او التن�زل اأو 
نقل ملكية امل�شنع اأو امل�شتودع اأو اأي ت�شرف اآخر.

--5000/ لكل خم�لفة �شرط10000/ لكل خم�لفة �شرط

10/1
عدم االلتزام ب�الأحك�م وامل�شوؤولي�ت بني املوؤجر 
وامل�شت�أجر وال�شروط اخل��شة ب�لتخزين للغري 

واملن�شورة على موقع الهيئة االلكرتوين.
––

/10000
 لكل خم�لفة عدم التزام

––––

11/1

عدم التزام امل�شنع واملكتب العلمي بتعيني مدير فني 
�شيديل �شعودي متفرغ مرخ�ش�ً له مبزاولة املهنة 

وفق�ً مل� حتدده الهيئة واملن�شورة على موقع الهيئة 
االإلكرتوين.

عدم التزام امل�شنع بتعيني 
مدير �شيديل �شعودي 100000

––

عدم التزام املكتب 
العلمي بتعيني مدير 

�شيديل �شعودي 30000
––

املدير الفني للم�شنع غري 
متفرغ 50000

املدير للمكتب العلمي 
غري متفرغ 15000

12/1
عدم التزام امل�شنع بتعيني �شخ�س موؤهل لالإفراج عن 

الت�شغيالت وفق�ً مل� حتدده الهيئة واملن�شورة على 
موقع الهيئة االإلكرتوين.

50000––––––

13/1

عدم التزام امل�شنع بتعيـني �شـيديل �شـعودي مرخ�س 
له مبزاولة املهنة يكون م�شوؤواًل عن مراقبة املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية يف ح�ل قي�م امل�شنع 
بت�شنيعه�.

100000––––––
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UMM AL-QURA13 السـنة 99 العدد 4868قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية
املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

14/1
عدم التزام املكتب العلمي بتعيني مدير �شيديل 

�شعودي متفرغ ومرخ�س له مبزاولة املهنة ملت�بعة 
ق�شم التيقظ.

––––30000––

15/1
ت�شغيل املن�ش�أة ال�شيدلية ل�شي�دلة اأو فنيي ال�شيدلة 
اأو غريهم من املم�ر�شني ال�شحيني قبل ح�شولهم على 

ترخي�س مزاولة املهنة من اجلهة املخت�شة.
10000/ لكل مم�ر�س10000/ لكل مم�ر�س10000/ لكل مم�ر�س10000/ لكل مم�ر�س

16/1
ت�شغيل املن�ش�أة ال�شيدلية ل�شي�دلة اأو فنيي ال�شيدلة 
اأو غريهم من املم�ر�شني ال�شحيني برتخي�س مزاولة 

مهنة منتهي.
2000/ لكل مم�ر�س2000/ لكل مم�ر�س2000/ لكل مم�ر�س2000/ لكل مم�ر�س

17/1

عدم التزام املن�ش�آت ال�شيدلية بن�شبة ال�شي�دلة 
ال�شعوديني من اإجم�يل عدد ال�شي�دلة الع�ملني يف 
املن�ش�أة ال�شيدلية اململوكة لنف�س امل�لك مبع�يري 
وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتم�عية يف 

نط�ق�ت املهن ح�شب املن�طق واملح�فظ�ت.

10000/لكل �شيديل10000/لكل �شيديل10000/لكل �شيديل10000/لكل �شيديل

18/1
عدم التزام املم�ر�شني ال�شحيني الع�ملني يف املن�ش�أة 

ال�شيدلية بنظ�م مزاولة املهن ال�شحية والئحته 
التنفيذية.

5000/ لكل ح�لة عدم التزام5000/لكل ح�لة عدم التزام
5000/ لكل ح�لة عدم 

التزام
5000/لكل ح�لة عدم التزام

19/1

عدم اإ�شع�ر الهيئة يف ح�ل رغبة مدير املن�ش�أة 
ال�شيدلية ترك وعدم تعيني مدير جديد للمن�ش�أة مب� 

يتوافق مع اأحك�م هذا النظ�م والئحته التنفيذية خالل 
مدة ال تتج�وز ت�شعني يوم�ً.

20000150001500015000

20/1

عدم التزام م�شوؤول العهدة عند ترك العمل ت�شليم م� 
يف عهدته من املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية وفق 

م� ورد ب�إجراءات و�شوابط املواد املخدرة واملوؤثرات 
العقلية.

10000/لكل خم�لفة اأي  
اإجراء. 

5000/ لكل خم�لفة اأي اإجراء.
––––

21/1

عدم التزام املن�ش�أة ال�شيدلية ب�أن من يعمل يف جم�ل 
الدع�ية والتعريف ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية 

والع�شبية اأن يكون �شيدلي�ً �شعودي�ً متفرغ�ً مرخ�ش�ً 
له مبزاولة املهنة.

20000/ عدم االلتزام ب�أن يكون من يعمل ب�لدع�ية �شيديل �شعودي

10000/ عدم االلتزام ب�أن يكون من يعمل ب�لدع�ية متفرغ  
––

22/1

عدم التزام الع�ملني يف جم�ل الدع�ية والتعريف 
ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية مب� ورد يف 

املدونة الـ�شعودية الأخالقي�ت مم�ر�شة ت�شويق 
امل�شتح�شرات ال�شيدالنية.

––5000/ لكل ح�لة عدم التزام ب�ملدونة

23/1
ارتكب اأي خم�لفة اأخرى الأحك�م النظ�م متعلقة 

برتخي�س املن�ش�أة ال�شيدلية اأو مل يتم تخ�شي�س له� 
خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

2000

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة14 السـنة 99 العدد 4868
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

  مخالفات فنية على املنشأة و املستحضر2

1/2

عدم توفر يف مركز اال�شت�ش�رات الدوائية ال�شروط 
واملوا�شف�ت التي حتدده� الالئحة اأو عدم ا�شتيف�ء 

اال�شرتاط�ت الفنية اخل��شة بكل ن�ش�ط واملن�شورة على 
موقع الهيئة االلكرتوين اأو عدم ا�شتيف�ء اال�شرتاط�ت الفنية 

واملتطلب�ت الواردة بدليل ترخي�س املختربات اخل��شة 
يف ح�ل ترخي�س ن�ش�ط حتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية 

والع�شبية ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة 
ب�جلدول.

––––––
10000/ لكل خم�لفة ا�شرتاط

 اأو موا�شفة اأو متطلب

2/2
مركز اال�شت�ش�رات الدوائية ال ي�شغل مك�ن�ً م�شتقاًل يف ح�ل 
ت�شمن ن�ش�ط املركز درا�ش�ت التك�فوؤ والتوافر احليوي اأو 

خمترب حتليل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية.
––––––20000

3/2
عدم التزام امل�شتودع ب��شرتاط�ت مدونة اأ�ش�س مم�ر�شة 
التوزيع والتخزين اجليدة ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له 

خم�لفة خ��شة ب�جلدول.
––

2000/ لكل خم�لفة عدم توافق 
مع ا�شرتاط�ت املدونة.

––––

4/2
عدم توزيع مق�يي�س احلرارة ب�مل�شتودع وثالجة التربيد 

ب�شكل من��شب وفق اخلريطة احلرارية.
––10000––––

5/2
عدم وجود ثالجة تربيد اأو ثالجة جتميد لتخزين 

امل�شتح�شرات التي يتطلب تخزينه� ح�شب تو�شية ال�شركة 
ال�ش�نعة يف ح�ل تداول املن�ش�أة لتلك امل�شتح�شرات.

––50000––––

6/2
وجود م�شتح�شرات ت�لفة اأو مرجتعة يف غري مك�نه� 

املخ�ش�س له� ب�مل�شتودع.
––5000––––

7/2
عدم االلتزام بف�شل كل ن�ش�ط يف ق�شم خ��س )اأدوية ب�شرية 
اأدوية بيطرية م�شتح�شرات جتميل م�شتح�شرات كيمي�ئية 

م�شتح�شرات ع�شبية و�شحية(.
––20000––––

8/2

عدم التزام امل�شتودع ببيع االأدوية اإىل جميع املن�ش�آت 
املرخ�س لهـ� ببيـع امل�شتحـ�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 

ب�شورة متوازنـة متنـع احتكـ�ر �شـنف حمـدد لـدى 
�شـيدلي�ت اأو من�ش�أة بيع امل�شتح�شرات الع�شبية معينة.

––

30000/ لكل خم�لفة بيع 
اإىل جهة غري مرخ�شة اأو بيع 
ب�شورة غري متوازنة بطريقة 

توؤدي اإىل  احتكـ�ر �شـنف 
حمـدد لـدى �شـيدلي�ت اأو 
من�ش�أة بيع امل�شتح�شرات 
الع�شبية معينة دون غريه�

––––

9/2
عدم وجود نظ�م اإلكرتوين متك�مل مع نظ�م التتبع االإلكرتوين 

املعتمد من الهيئة.
30000––––

10/2
عدم التبليغ املب��شر )اللحظي(  لتحرك الدواء يف نظ�م التتبع 

االإلكرتوين املعتمد من قبل الهيئة.
100/ لكل عبوة من م�شتح�شر 

�شيدالين اأو ع�شبي
100/ لكل عبوة من م�شتح�شر 

�شيدالين اأو ع�شبي
––––
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UMM AL-QURA15 السـنة 99 العدد 4868قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

11/2
عدم التزام املن�ش�أة ال�شيدالنية بنقل معلوم�ت جميع 

ال�شحن�ت اإىل نظ�م التتبع االإلكرتوين اأو عدم االلتزام بتزويد 
ملف جتميع ال�شحن�ت للجهة امل�شتقبلة لل�شحن�ت.

––––2000/ لكل �شحنة2000/ لكل �شحنة

12/2
اإ�ش�فة رقم بند التج�رة الع�ملي GTIN خ�طئ للم�شتح�شر  

اأو عدم حتديثه.
5000/لكل م�شتح�شر �شيدالين 

اأو ع�شبي بنف�س املوا�شفة
5000/لكل م�شتح�شر �شيدالين 

اأو ع�شبي بنف�س املوا�شفة
––––

13/2
ا�شترياد اأو ت�شنيع عبوات ال حتتوي على الب�ركود ثن�ئي 

االأبع�د مط�بق ملدونة موا�شف�ت ب�ركود االأدوية واملن�شورة 
على موقع الهيئة.

––––10000/ لكل ت�شغيله10000/ لكل ت�شغيله

14/2
عدم تطبيق مبداأ جتميع ال�شحن�ت عند توزيعه� ونقله� وفق�ً 

ملدونة موا�شف�ت ب�ركود االأدوية واملن�شورة على موقع 
الهيئة.

––––10000/ لكل �شحنة10000/ لكل �شحنة

15/2
عدم ا�شتبدال الب�ركود اخلطي على عبوات امل�شتح�شرات 

ال�شيدالنية اأو الع�شبية ب�لب�ركود ثن�ئي االأبع�د وفق�ً ملدونة 
موا�شف�ت ب�ركود االأدوية واملن�شورة على موقع الهيئة.

1000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين  
اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل 

�شكل �شيدالين وتركيز وحجم 
العبوة على حدة(.

1000/ لكل م�شتح�شر 
�شـيدالين اأو ع�شبـي )ويوؤخذ 
ب�العتبـ�ر كل �شـكل �شيـدالين 

وتـركيـز وحجـم العبـوة 
على حدة(.

––––

16/2

عدم التزام م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
ب�أ�ش�س مم�ر�شة الت�شنيع اجليد واملن�شورة على موقع الهيئة 

االإلكرتوين ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة 
ب�جلدول.

20000/ لكل خم�لفة عدم التزام 
حرجة.

––––––

17/2
عدم اإبالغ امل�شنع للهيئة عند الرغبة يف اإجراء تو�شعة 

ب�ملـ�شنع اأو اإجـراء اأعمـ�ل اإنـ�ش�ئية فـي خطوط االإنت�ج.
50000––––––

18/2
عدم وجود مبنى م�شتقل للمكتب العلمي اأو جزءًا من مبنى 

ال�شركة.
––––20000––

19/2
عدم االلتزام بتجهيز املكتب العلمي ب�لتجهيزات واملراجع 

الالزمة الأداء امله�م املن�طة به.
––––10000––

20/2
عدم التزام املكتب العلمي مبه�مه ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س 

له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.
––––

10000/ لكل ح�لة عدم 
التزام

––

21/2
عدم التزام املكتب العلمي مبهمة الت�أكد من دقة املعلوم�ت 

امل�شتخدمة يف ت�شويق م�شتحــ�شرات الــ�شركة امل�شجلة 
ومط�بقته� للمعلوم�ت املدونة املعتمدة لدى الهيئة.

––––20000––

22/2
عدم التزام املكتب العلمي مبهمة الت�أكد من التـزام الـ�شركة 

التـي ميثلهـ� املكتـب مبـ� جـ�ء ب�ملدونـة الـ�شعودية الأخالقي�ت 
مم�ر�شة ت�شويق امل�شتح�شرات ال�شيدالنية.

––––
10000/ لكل ح�لة عدم 

التزام 
––

23/2
عدم التزام املكتب العلمي مبهمة مت�بعة م�شتح�شرات 

ال�شركة بعد ت�شجيله� وت�شويقه� يف اململكة ب��شتثن�ء م� مت 
تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

––2000/ لكل ح�لة عدم مت�بعة––––

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة16 السـنة 99 العدد 4868
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

24/2

عدم التزام املكتب العلمي مبهمة اإبـالغ الهيئة عـن اأي 
مالحظ�ت تخ�س جودة وفع�لية امل�شتح�شر اأو ظهور اآث�ر 

ج�نبية اأو اأخط�ء دوائية بعد الت�شويق لبالغ�ت اأعرا�س 
ج�نبية غري متوقعة اأو متوقعة -خطرية اأو لبالغ�ت جودة 

امل�شتح�شرات اأو نق�س فع�لية ح�شب املدة املحددة.

––––

100000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

––

25/2

عدم التزام املكتب العلمي مبهمة اإبـالغ الهيئة عـن اأي 
مالحظ�ت تخ�س جودة وفع�لية امل�شتح�شر اأو ظهور اآث�ر 

ج�نبية اأو اأخط�ء دوائية بعد الت�شويق لبالغ�ت اأعرا�س 
ج�نبية غري متوقعة اأو متوقعة -غري خطرية ح�شب املدة 

املحددة.

––––

5000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

––

26/2
عدم قي�م املكتب العلمي ب�إن�ش�ء ق�شم للتيقظ الدوائي ويقوم 

مبه�مه ح�شب الدليل االإر�ش�دي الأ�ش�س املم�ر�ش�ت اجليدة 
للتيقظ.

––––

عدم قي�م املكتب العلمي 
ب�إن�ش�ء ق�شم للتيقظ الدوائي 

40000

––
يوجد ق�شم للتيقظ مع عدم 
قي�م الق�شم  مبه�مه 10000

27/2

عدم التزام املكتب العلمي مبهمة توفري و�ش�ئل خف�س 
املخ�طر املعتمدة من الهيئة للم�شتح�شرات ال�شيدالنية 
والع�شبية يف جميع املن�ش�آت ال�شحية وال�شيدلي�ت التي 

ي�شرف ويب�ع فيه� امل�شتح�شر ال�شيدالين ودعم املم�ر�شني 
ال�شحيني لتطبيقه�.

––––20000––

28/2
عدم التزام املن�ش�أة ال�شيدلية والع�شبية ب�ل�شعر املحدد من 

الهيئة للجمهور.
––500/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(.

29/2

ح�شول املم�ر�شني ال�شحيني املرخ�شني على من�ش�أة �شيدلية 
على اأي منفعة م�دية اأو عينية مـن �شرك�ت اأو وكالء اأو 
موزعني اأو م�شتودع�ت بق�شد الرتويج اأو الت�شويق اأو 

توجيه املري�س مل�شتح�شر ب��شم جت�ري حمدد.

20000/لكل مم�ر�س

30/2
عدم التزام املن�ش�آت ال�شيدلية ب�لت�شجيل يف نظ�م االإف�ش�ح 

وال�شف�فية املعتمد من قبل الهيئة.
20000/لكل من�ش�أة

31/2
بيع عين�ت امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املعدة 

للتعريف ب�ملنتج.

1000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين 
اأو ع�شبي مت بيعه )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

32/2
عدم االلتزام ب�قت�ش�ر بيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية 
اأو الع�شبية ب�لتجزئة على ال�شيدلي�ت ومن�ش�آت بيع 

امل�شتح�شرات الع�شبية.

10000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت بيعه 
)ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(.

10000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت بيعه 
)ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(.

––––

33/2

حي�زة املن�ش�أة ال�شيدلية اأي كمية من امل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية اأو الع�شبية دون وجود م�شتندات تثبت م�شدر 

�شرائه� وكمي�ته� اأو عدم االلتزام ب�أن تكون م�ش�در �شراء 
امل�شتح�شرات ال�شيدالنية مرخ�شة من قبل الهيئة.

50000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيزه على حدة(.

30000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

20000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل 
�شكل �شيدالين وتركيز على حدة(.

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA17 السـنة 99 العدد 4868قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

34/2

عدم التزام م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
اأو م�شتودع االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 

ب��شتبدال اأي كمية من امل�شتح�شرات املب�عة اإذا مل يتبق على 
�شالحيته� اإال �شهر واحد فقط.

10000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين 

وتركيزه على حدة(.

10000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

––––

35/2

 عدم احتف�ظ املن�ش�أة ال�شيدلية ب�مل�شتندات التي تثبت 
م�شدر �شراء امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية وكمي�ته� 

وا�شم امل�شتح�شر ورقم الت�شجيل ورقم الت�شغيلية على 
العبوة بفواتري ال�شراء لفرتة ال تقل عن ثالثة اأ�شهر من 

ت�ريخ نف�ذ الكمية.

10000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر
 كل �شكل �شيدالين وتركيزه على حدة(.

––––

36/2
بيع م�شتح�شرات �شيدالنية اأو ع�شبية م�شجلة قبل ت�شعريه� 

اأو قبل ت�شجيله� يف نظ�م التتبع االإلكرتوين.

2000/ لكل  م�شتح�شر �شيدالين اأو 
ع�شبي )ويوؤخذ   ب�العتب�ر كل �شكل 

�شيدالين  وتركيز  على حدة(.

1000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

––––

37/2

عدم التزام م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية 
امل�شجلة يف اململكة وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية املمثلة له� بتوفري م�شتح�شراته� 

ال�شيدالنية والع�شبية امل�شجلة مهم� قلَّ ثمنه�, اأو ا�شتهالكه�

عدم توفري م�شتح�شر اأ�ش��شي ولي�س له بدائل م�شجلة 60000

––

عدم توفري م�شتح�شر اأ�ش��شي وله بدائل م�شجلة 40000

عدم توفري م�شتح�شر غري اأ�ش��شي ولي�س له بدائل م�شجلة 30000

عدم توفري م�شتح�شر غري اأ�ش��شي وله بدائل م�شجلة 20000

عدم توفري م�شتح�شر مل ي�شوق خالل �شنتني ولي�س عليه بالغ اأو �شكوى من انقط�عه

38/2

عدم التزام م�ش�نع وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية ب�إعداد خطة وا�شحة لتوفري جميع 

م�شتح�شراته� امل�شجلة على اأن ت�شمل اال�شتهالك للع�م 
ال�ش�بق وتقديره� لالحتي�ج يف الع�م الق�دم واإبالغ الهيئة 

بذلك �شنوي�ً.

20000––––

39/2

عدم التزام م�ش�نع وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية توفري البي�ن�ت حول الوارد والر�شيد 

جلميع م�شتح�شراته� امل�شجلة وتزويد الهيئة بن�شخة منه� 
عند الطلب.

عدم التج�وب على مرا�شالت وا�شتف�ش�رات الهيئة اخل��شة بتوفر االأدوية )1 اإىل 5 م�شتح�شرات( 
خالل ثالث اأي�م عمل 1000 لكل م�شتح�شر.

––
عدم التج�وب على مرا�شالت وا�شتف�ش�رات الهيئة اخل��شة بتوفر االأدوية )الأكرث من 5 اإىل 10 

م�شتح�شرات( خالل 5 اأي�م عمل 1000 لكل م�شتح�شر.

عدم التج�وب على مرا�شالت وا�شتف�ش�رات الهيئة اخل��شة بتوفر االأدوية الأكرث من 10م�شتح�شرات 
خالل 7 اأي�م عمل 1000 لكل م�شتح�شر.

40/2

عدم  التزام م�ش�نع وم�شتودع�ت  االجت�ر  ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية اأن يكون لديه� خمزون دائم يكفي ملدة 

6 اأ�شهر من جميع م�شتح�شراته� امل�شجلة وذلك بن�ًء على 
بي�ن�ت اال�شتهالك واالحتي�ج ال�شنوي التي مت مراجعته� من 

الهيئة.

5000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين 
اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر  
كل �شكل �شيدالين وتركيز على 

حدة(.

––––

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة18 السـنة 99 العدد 4868
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

41/2

عدم التزام م�ش�نع وم�شتودع�ت االجت�ر ب�مل�شتح�شرات 
ال�شيدالنية والع�شبية بتعوي�س اأي نق�س يف املخزون خالل 

3 اأ�شهر كحد اأق�شى, م� مل ي�شدر قرار من الهيئة ب�إلغ�ء 
ت�شجيله�.

2000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين 
اأو ع�شبي ) ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل 
�شكل �شيدالين وتركيز على حدة(.

––––

42/2

عدم التزام م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية وم�شتودع�ت 
االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املمثلة 

له� ب�إبالغ الهيئة يف ح�ل توقع نق�س اأو انقط�ع يف اإمداد 
امل�شتح�شرات امل�شجلة لل�شركة مبدة ال تقل عن �شتة اأ�شهر 

من الوقت املتوقع النقط�ع االإمداد اأو ت�أثر املخزون, مع 
تقدمي احللول التي ت�ش�هم يف تعوي�س النق�س.

500/ لكل م�شتح�شر �شيدالين 
اأو ع�شبي ) ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل 
�شكل �شيدالين وتركيز على حدة(.

––––

43/2
ت�شدير امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية دون موافقة 

الهيئة.

30000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

––––

44/2
عدم التزام املن�ش�آت ال�شيدلية ب�شروط الت�شدير واإع�دة 

الت�شدير املعتمدة من الهيئة ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له 
خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

1000/ لكل ح�لة عدم التزام.

45/2
قي�م املن�ش�أة ال�شيدلية ب�إع�دة ت�شدير امل�شتح�شرات التي مت 
ف�شحه� مع �شرط عدم تداوله� الأ�شب�ب تتعلق بجودة و�شالمة 

امل�شتح�شر.
10000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت اإع�دة ت�شديره )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(.

46/2
قي�م املن�ش�أة ال�شيدلية ب�إع�دة ت�شدير امل�شتح�شرات دون 

الت�أكد من توفر كمي�ت تغطي االحتي�ج املحلي ملدة 6 اأ�شهر.
1000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت اإع�دة ت�شديره 

)ويوؤخذ ب�العتب�ر  كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(
––––

47/2
ا�شترياد امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري املحظورة 
والغري م�شجلة ب�ملخ�لفة ال�شرتاط�ت اال�شترياد ب��شتثن�ء م� 

مت تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.
5000/ لكل خم�لفة ا�شرتاط.

48/2
ا�شترياد امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية غري املحظورة 

والغري م�شجلة دون موافقة الهيئة.
30000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت ا�شترياده )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

49/2
بيع امل�شتح�شرات الغري م�شجلة اإىل غري اجلهة امل�شتفيدة له� 

برخ�شة اال�شترياد دون موافقة الهيئة.
––

20000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت بيعه 
)ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(.

––

 50/2

عدم التزام املن�ش�أة امل�شتوردة للم�شتح�شرات ال�شيدالنية 
والع�شبية غري املحظورة قبل ت�شجيله� اأو امل�شجلة اإذا مل 
يوفره� امل�شنع  واإبالغ الهيئة فورًا عن اأي مالحظ�ت  من 

حيث امل�أمونية وال�شالمة والفع�لية على امل�شتح�شرات 
امل�شتوردة ب�ملخ�لفة ال�شرتاط�ت اال�شترياد ب��شتثن�ء م� مت 

تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

––

20000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت بيعه 
)ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(

––––

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA19 السـنة 99 العدد 4868قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

51/2
ا�شترياد م�شتودع االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية اأو 

الع�شبية للم�شتح�شرات ال�شيدالنية اأو الع�شبية امل�شجلة 
دون موافقة الهيئة.

––30000––––

 52/2

ا�شترياد م�شتودع االجت�ر ب�مل�شتح�شرات ال�شيدالنية 
والع�شبية امل�شجلة ب�ملخ�لفة ال�شرتاط�ت منح رخ�شة 
اال�شترياد ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة 

ب�جلدول.

––20000––––

 53/2
عدم التزام املن�ش�أة ال�شيدلية ب�إجراءات �شحب اأو ا�شرتج�ع 
امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي عند �شدور قرار بذلك من 

الهيئة ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.
20000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

 54/2
قي�م املن�ش�أة ال�شيدلية ب�لت�شرف ب�مل�شتح�شرات املحرزة 

التي �شدر به� قرار �شحب اأو ا�شرتج�ع دون موافقة الهيئة. 

50000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.

30000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

55/2
قي�م املن�ش�أة ال�شيدالنية ب�لت�شرف ب�مل�شتح�شرات 

امل�شبوطة واملحرزة اأو املتعهد عليه� بعدم الت�شرف قبل 
اإنه�ء اإجراءات فك التحريز.

500/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت الت�شرف فيه )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

56/2
قي�م املن�ش�أة ال�شيدالنية ب�لت�شرف ب�مل�شتح�شرات امل�شبوطة 
و املحرزة اأو املتعهد عليه� بعدم الت�شرف قبل اإنه�ء اإجراءات 

فك التحريز الإر�ش�لية اللق�ح�ت وم�شتق�ت الدم.

3000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين 
اأو ع�شبي مت الت�شرف فيه 
)ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(.

2000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت الت�شرف فيه )ويوؤخذ ب�العتب�ر 
كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

 57/2
اإتالف اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي م�شبوط دون قرار 

من الهيئة ودون ح�شور ممثل من الهيئة.
30000200001500010000

 58/2
اإتالف اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي م�شبوط �شدر له 

قرار اإتالف من الهيئة ب�الإتالف, ومت اإتالفه دون ح�شور 
ممثل من الهيئة وبطريقة اإتالف خم�لفة.

2000015000100005000

59/2
اإتالف اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي م�شبوط �شدر له قرار 

اإتالف من الهيئة ومت اإتالفه دون ح�شور ممثل من الهيئة مع التزام 
املن�ش�أة ال�شيدلية ب�الأ�شول الفنية املتع�رف عليه� لالإتالف.

5000500030003000

60/2

بدء م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية اإنت�ج 
امل�شتح�شرات ال�شيدالنية اأو الع�شبية بكمي�ت جت�رية قبل  
ت�شجيله� اأو قي�م املن�ش�أة ال�شيدلية ببيع اأو �شراء اأو اإدخ�ل 

اإىل اململكة اأي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي غري م�شجل لدى 
الهيئة.

50000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت ت�شنيعه 

قبل ت�شجيله  )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(

20000/ لكل م�شتح�شر 
�شيدالين اأو ع�شبي مت بيعة اأو 
�شراوؤه اأو اإدخ�له قبل ت�شجيله 

)ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 
�شيدالين وتركيز على حدة(

_____

61/2
 ت�شغيل م�شنع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية يف غري 

ت�شنيع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية املرخ�س له 
بت�شنيعه�.

20000/ لكل منتج مت ت�شنيعه 
)ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 

وتركيز على حدة(
––––––

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة20 السـنة 99 العدد 4868
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

62/2
ت�شفية املن�ش�أة ال�شيدلية ب�ملخ�لفة لالإجراءات التي حتدده� 

الالئحة ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.
1000/ لكل خم�لفة اجراء1000/ لكل خم�لفة اجراء2000/ لكل خم�لفة اجراء3000/ لكل خم�لفة اجراء

50000300002000020000ت�شفية املن�ش�أة ال�شيدلية دون موافقة الهيئة.63/2

30000200002000020000عدم تقدمي املن�ش�أة ال�شيدلية الت�شهيالت للمفت�شني الأداء عملهم.64/2

65/2
اأدخل اأو ب�ع, اأو �شرف, اأو ح�ز بق�شد االجت�ر م�شتح�شرًا 

�شيدالني�ً اأو ع�شبي�ً ف��شدًا.
20000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

66/2
نقل اأو خزن م�شتح�شرًا �شيدالني�ً اأو ع�شبي�ً ب�ملخ�لفة ل�شروط 

النقل والتخزين التي حتدده� الهيئة ب��شتثن�ء م� مت تخ�شي�س 
له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

2000/لكل خم�لفة عدم توافق 
مع مدونة اأ�ش�س مم�ر�شة 

التوزيع والتخزين اجليدة 
اخل��شة ب�لنقل واملركب�ت 

واحل�وي�ت.

2000/لكل خم�لفة عدم توافق 
مع مدونة اأ�ش�س مم�ر�شة 

التوزيع والتخزين اجليدة 
اخل��شة ب�لنقل واملركب�ت 

واحل�وي�ت.

2000/لكل خم�لفة عدم 
توافق مع مدونة اأ�ش�س 

مم�ر�شة التوزيع والتخزين 
اجليدة اخل��شة ب�لنقل 
واملركب�ت واحل�وي�ت.

2000/لكل خم�لفة عدم توافق 
مع مدونة اأ�ش�س مم�ر�شة 

التوزيع والتخزين اجليدة 
اخل��شة ب�لنقل واملركب�ت 

واحل�وي�ت.

 67/2
نقل م�شتح�شرًا �شيدالني�ً او ع�شبي�ً ب�شي�رة غري خم�ش�شة 

لنقل امل�شتح�شرات ال�شيدالنية اأو الع�شبية.
50000500005000050000

 68/2
اأدخل اأو �شنع اأو طبع اأو ح�ز اأو ب�ع اأو عر�س عبوات اأو 

اأغلفة مل�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي بق�شد الغ�س.
50000

69/2
عدم طب�عة على عبوة عين�ت امل�شتح�شرات ال�شيدالنية 

والع�شبية بخط وا�شح وب�للغة العربية واالجنليزية عب�رة 
“عينة جم�نية”.

1000/ لكل عينة )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(
500/ لكل عينة )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

70/2
عدم اقت�ش�ر توزيع العين�ت املج�نية على تعريف االأطب�ء 

وال�شي�دلة على الدواء.

1000/ لكل عينة )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(.
500/لكل عينة )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

71/2
توزيع اأو تداول العين�ت املج�نية لالأدوية املخدرة اأو 

املوؤثرات العقلية اأو اخل��شعة للرق�بة.

20000/ لكل عينة )ويوؤخذ 
ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين 

وتركيز على حدة(
10000/ لكل عينة )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

72/2
بيع املن�ش�أة ال�شيدلية اأو �شراء اأو اإدخ�ل اإىل اململكة 

م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي منتهي ال�شالحية.
10000/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل �شيدالين وتركيز على حدة(

73/2

االإعالن اأو الدع�ية عن م�شتح�شر �شيدالين وع�شبي اأو 
اإق�مة حم��شرة علمية موجهة للمم�ر�شني ال�شحيني اأو ن�شر 
حملة توعوية ب�ملر�س والتثقيف ال�شحي املوجهة للجمهور 

ب�ملخ�لفة لل�شوابط التي حددته� الالئحة ب��شتثن�ء م� مت 
تخ�شي�س له خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

1000/ لكل خم�لفة اأي من �شوابط االإعالن 

74/2
االإعالن اأو الدع�ية عن م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي الذي ال يجيز 

النظـ�م �شرفه بدون و�شفة طبية يف و�ش�ئل االإعالن املختلفة.
50000

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA21 السـنة 99 العدد 4868قـرارات وأنظـمــة
الجمعة  16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مصنع املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

مستودع االجتار 

باملستحضرات 

الصيدالنية والعشبية

املكتب العلمي

مركز االستشارات الدوائية

أو مركز حتليل 

املستحضرات الصيدالنية 

والعشبية

75/2

االإعالن اأو الدع�ية عن م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي الذي 
يجيز النظـ�م �شرفه بدون و�شفة طبية يف و�ش�ئل االإعالن 

املختلفة اأو اإق�مة حم��شرة علمية موجهة للمم�ر�شني 
ال�شحيني اأو ن�شر حملة توعوية ب�ملر�س والتثقيف ال�شحي 

املوجهة للجمهور قبل احل�شول على موافقـة من الهيئة.

30000

76/2
اأدخل اأو غ�س اأو �شرع يف غ�س اأو ب�ع, اأو �شرف, اأو ح�ز 

بق�شد االجت�ر ب�أي م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مغ�شو�ش�ً.
100000

77/2
ارتكب اأي خم�لفة اأخرى الأحك�م النظ�م متعلقة مبخ�لف�ت 

فنية على املن�ش�أة ال�شيدلية اأو على امل�شتح�شر مل يتم 
تخ�شي�س له� خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

2000

  مخالفات على تسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية ومنتجاتها3

1/3
عدم التقدم بطلب ت�شجيل اأي من م�شتح�شرات ال�شركة خالل 

�شنة من اإبالغ الهيئة بت�شجيل امل�شنع.
10000

50000ثبت التزوير اأو التالعب ب�لوث�ئق املقدمة للت�شجيل.2/3

3/3
اإذا ق�م مقدم طلب الت�شجيل ب�لتالعب مبحتوى امل�شتح�شر 

ب�ملخ�لفة لقرار جلنة الت�شجيل اخل��س بت�شجيل امل�شتح�شر.
100000

4/3
عدم التزام مقدم طلب الت�شجيل ب�ل�شروط التي منحت 

مبوجبه� �شه�دة الت�شجيل.
10000

5/3
عدم م�شداقية املعلوم�ت املتعلقة ب�مل�شتح�شر ال�شيدالين 

املقدمة يف ملف�ت الت�شجيل.
30000

6/3
مل تقدم املن�ش�أة ال�شيدلية اأو وكيله� طلب جتديد ت�شجيل 

امل�شتح�شر.
10000––

7/3
مل ي�شوق امل�شتح�شر اأو ي�شتورد خالل ع�مني من ت�ريخ 

ت�شجيل امل�شتح�شر.
10000––

8/3
انته�ء مدة ت�شجيل امل�شتح�شر ال�شيدالين اأو الع�شبي دون 

تقدم ال�شركة بطلب التجديد اأو االإلغ�ء.
5000––

9/3
عدم التزام املن�ش�أة ال�شيدلية ب�شداد الر�شم خالل ثالثة اأ�شهر 

من ت�ريخ اإبالغه� ب�ملوافقة على الت�شجيل اأو التجديد.
500/ لكل م�شتح�شر �شيدالين اأو ع�شبي مت ت�شجيله او التجديد له )ويوؤخذ ب�العتب�ر كل �شكل 

�شيدالين وتركيز على حدة(
––

10/3
ارتكب اأي خم�لفة اأخرى الأحك�م النظ�م متعلقة بت�شجيل 

م�ش�نع امل�شتح�شرات ال�شيدالنية والع�شبية ومنتج�ته� مل 
يتم تخ�شي�س له� خم�لفة خ��شة ب�جلدول.

5000

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والعقوبات المقررة لها .. تتمة
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UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 224868
إعالنات حكوميةالجمعة 16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن  بلدية املذنب عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة الكراسة رقم المزايدة المزايدة م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000ريال بدون ت�سعيل و�سيانة  م�سلخ البلدية 1

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل عدد )10( مواقع لوحات اإعالنية موبي متفرقة ب�سوارع 

املذنب 2

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون تاأجري موقع �سراف اآيل"�سيار" على طريق امللك عبدالعزيز بجوار حمطة 

طيبة 3

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000ريال بدون اإقامة وت�سغيل اأكادميية ريا�سية يف خرطم  4

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل مبني بن�ساط مطعم وكايف �سوب على طريق امللك 

عبد العزيز 5

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل �ساليهات يف ال�سقرية  6

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري على طريق امللك عبدالعزيز 7

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون تاأجري موقع �سراف اآيل على طريق امللك �سعود 8

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل مبنى فندقي على طريق امللك عبدالعزيز 9

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون تاأجري موقع �سراف اآيل )�سيار( على طريق الأمري في�سل بن م�سعل  10

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل ك�سك داخل ال�سوق التجاري  11

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 500 ريال بدون ت�سغيل و�سيانة �سا�سة اإلكرتونية تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع طريق 

امللك �سعود  12

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل مبنى بن�ساط مطعم وكايف �سوب ذو عالمة جتارية 

علىطريق امللك عبدالعزيز 13

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري )مول( على طريق امللك فهد 14

1442/07/25هـ
2021/03/09م

1442/07/24هـ
2021/03/08م 1000 ريال بدون اإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري )مول( على طريق امللك فهد 15



UMM AL-QURA23 السـنة 99 العدد 4868
الجمعة 16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م إعالنات حكومية

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن  بلدية العيدابي عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

1000 ريالمزايدةتاأجري موقع لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة منتجع �سياحي1

  الأربعاء 
1442/08/18هـ

ال�ساعة )9( �سباحاً

الأربعاء
1442/08/18هـ

ال�ساعة )10( �سباحاً

1000 ريالمزايدةتاأجري موقع لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �ساليهات بحديقة الغلفة 2

1000 ريالمزايدةتاأجري موقع لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �ساليهات بالعيدابي3

500 ريالمزايدةتاأجري موقع لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة �سراف اآيل �سيارات4

500 ريال مزايدة تاأجري موقع لإن�ساء وت�سغيل كويف �سوب 5

1000 ريالمزايدةتاأجري موقع ) هدم –اإن�ساء - ت�سغيل- �سيانة ( مركز ريا�سي ن�سائي 6

500 ريالمزايدةتاأجري عدد )2( لوحات يونيبول مقا�س 3م*7م ) قائمة (7

مالحظة:                                                 
على من لديه الرغبة الدخول يف املزايدات بالطالع و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات وت�سديد قيمتها وا�ستالم الن�سخة من خالل املوقع الإلكرتوين )بلدي( www.balady.gov.sa اأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية  ) فر�س (.

يعلن  احلر�س الوطني للقطاع الغربي عن طرح املزايدة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدة

100 ريال02/ز-1443/42تاأجري حمل )دكان اجلندي( مبركزالتدريب للقطاع الغربي بجدة
الأحد

1442/07/16هـ 
ال�ساعة الثانية ظهرًا

الإثنني
1442/07/17هـ

ال�ساعة 10:00 �سباحاً

تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن اإعادة طرح مناف�سة حمالت جتارية ح�سب اجلدول التايل: 

مكان بيع الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة الكراسةالمنافسةرقم المنافسة

442/11/11

تاأجري حمالت جتارية
1- بنك جتاري: رقم املبنى )A-5-1-1( حي التعاون
2- �سراف اآيل: بجوار م�ستو�سف الرازي )حي التعاون(

3- �سراف اآيل: تقاطع املهند�سني )م18(

الثالثاء500 ريال
1442/06/27هـ

الأربعاء
1442/06/28هـ

1- ق�سم امل�سرتيات حفر الباطن )0137874318(                 
2- فرع مكتب الإدارة بالريا�س هاتف 

.)0114768685(
3- املوقع الإلكرتوين 

)www.kkmcom.gov(

 تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن تاأجيل موعد طرح املزايدة العامة لعام 1442هـ  وذلك على النحو التايل:

تاريخ فتح المظاريف المالية الجديدآخر موعد لتقديم العطاءتتاريخ فتح المظاريف المالية السابققيمة الكراسةمدة العقدالمزايدة

تاأجري لوحات دعائية واإعالنية من نوع يونيبول
2000 ريال10 �سنوات )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/07/04هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

الأربعاء
1442/07/19هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الأربعاء
1442/07/19هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً
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تعلن  رئا�سة اأمن الدولة / قوات الأمن اخلا�سة عن متديد موعد املناف�سات التالية:

قيمة الكراسةموعد فتح الـمظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقــم الـمنافسةالمنـافـســةم

2020/19متاأجري وت�سغيل بوفية املجاورة لالإ�سكان يف مدينة الأمري نايف الأمنية ب�سلبوخ1
الأحد

 1442/07/09هـ
ح�سب تقومي اأم القرى

الإثنني
 1442/07/10هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال اإيداع نقدي با�سم 
قوات الأمن اخلا�سة

تاأجري وت�سغيل �سوق اإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة املرحلة الثالثة مبدينة الأمري نايف 2
2020/20مالأمنية بطريق �سلبوخ

الإثنني
 1442/07/10هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

الثالثاء
 1442/07/11هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال اإيداع نقدي با�سم 
قوات الأمن اخلا�سة

تاأجري وت�سغيل مغا�سل اإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة املرحلة الثالثة مبدينة الأمري نايف 3
2020/21مالأمنية بطريق �سلبوخ

الثالثاء
 1442/07/11هـ

ح�سب تقومي اأم القرى

الأربعاء
  1442/07/12هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال اإيداع نقدي با�سم 
قوات الأمن اخلا�سة

2020/22متاأجري وت�سغيل مغا�سل اإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة باأم احلمام4
الأربعاء

 1442/07/12هـ
ح�سب تقومي اأم القرى

اخلمي�س
 1442/07/13هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
ح�سب تقومي اأم القرى

200 ريال اإيداع نقدي با�سم 
قوات الأمن اخلا�سة

مكان بيع الن�سخ وتقدمي العرو�س وفتح املظاريف - الريا�س / اأم احلمام / قوات الأمن اخلا�سة / اإدارة امل�سرتيات والعقود.

تعلن اإدارة مدينة امللك في�سل الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية عن طرح املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةالمزايدةم

500 ريالاأ/42/1تاأجري اأر�س لإن�ساء وا�ستثمار �سوق مركزي متعدد الأن�سطة1
الثالثاء

 1442/07/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

الثالثاء
 1442/07/18هــ

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

500 ريالاأ/42/2تاأجري اأر�س لإن�ساء وا�ستثمار م�ستو�سف2
الثالثاء

 1442/07/18هــ
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

الثالثاء
 1442/07/18هــ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

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

تعلن وزارة الداخلية - الديوان العام - الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية واملالية - اإدارة املناف�سات والعقود عن طــــــرح املزايدة التالية: 

تاريخ موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاء ات قيمة الكراسة المزايدة رقم المزايدة

الأربعاء
1442/7/19هـ

ال�ساعة )1( ظهرًا

الأربعاء
1442/7/19هـ

ال�ساعة )12( ظهرًا
500 ريال تاأجري موقع يف ديوان وزارة الداخلية لتقدمي خدمات ال�سياحة وال�سفر 1442/5

1- يجب اأن يرفق مع العر�س عدد )4( �سور من الكرا�سة بعد تعبئتها وتكون مغلقة ويكون العر�س مغلقاً وخمتوماً بختم ال�سركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املزايدة.
2- مكان ا�ستالم الكرا�سات ديوان وزارة الداخلية اإدارة املناف�سات والعقود هاتف: )4011111( – حتويلة )9517( وتقدمي العرو�س وفتح املظاريف الدور اخلام�س اإدارة امليزانية اجلهة ال�سمالية ال�سرقية رقم املكتب )5297( 

هاتف: )4011111( حتويلة )5478(.
3- ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�س بالوزارة بنك الريا�س )SA3520000002010009709940( واإح�سار اإثبات ال�سداد.
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تعلن  بلدية حمافظة عقلة ال�سقور عن طرح املناف�سات التالية:

موعد فتح الـمظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمنافسةم

ترميم واإدارة وت�سغيل حمطة فئة )اأ ( قائمة على الطريق ال�سريع الق�سيم املدينة املنورة 1
1000 ريال10 �سنوات خمرج النقرة )19( �سماًل مب�ساحة )20.000م2(

1442/08/15هـ
ال�ساعة )10 �س(

1442/08/16هـ
ال�ساعة )10 �س(

ترميم واإدارة وت�سغيل حمطة فئة )اأ( قائمة على الطريق ال�سريع الق�سيم املدينة املنورة 2
1000 ريال 10 �سنوات خمرج النقرة )19( جنوباً مب�ساحة )20.000م2(

باإمكان الراغبني الطالع و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات الدخول على املوقع الإلكرتوين )بلدي( )www.balady.gov.sa( اأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية )فر�س(.

تعلن ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح مناف�سات ل�ستئجار املواقع ال�ستثمارية التالية:

النشاط المنافسة رقم المنافسة المدينة م

مطعم ا�ستئجار موقع )مطعم( باحلديقة الداخلية للم�ست�سفى  J101/21 جدة 1

كافترييا ا�ستئجار موقع )كافترييا( يف املنطقة ال�سكنية الأوىل J106/21 جدة 2

مطعم ا�ستئجار موقع )مطعم( يف املنطقة ال�سكنية الأوىل J107/21 جدة 3

متوينات ا�ستئجار موقع )متوينات( يف املنطقة ال�سكنية الثانية J108/21 جدة 4

مطعم ا�ستئجار موقع )مطعم( يف املنطقة ال�سكنية الثانية J109/21 جدة 5

هدايا ا�ستئجار موقع )هدايا( يف املنطقة ال�سكنية الأوىل J001/21 جدة 6

�سالون ن�سائي ا�ستئجار موقع )�سالون ن�سائي( يف املنطقة ال�سكنية الأوىل J002/21 جدة 7

ليموزين خا�س ا�ستئجار موقع )ليموزين( خلف مواقف كلية الطب J003/21 جدة 8

�سحب وحجز املركبات املخالفة ا�ستئجار موقع )�سحب املركبات( يف املخيم الإداري M001/21 املدينة املنورة 9

ليموزين خا�س ا�ستئجار موقع )ليموزين( M002/21 املدينة املنورة 10

و�سيكون ا�ستالم العرو�س وفتح املظاريف يوم الأربعاء 1442/06/21هـ,املوافق 2021/02/03م
وملزيد من التفا�سيل ول�ستالم كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات )جماناً( ميكنكم زيارة املوقع على الرابط التايل:

.)https://ngha.med.sa/Arabic/businessdevelopment/Pages/default.aspx(

 تعلن جامعة امللك في�سل عن املناف�سات التالية: 

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة المنافسةم

متديد موعد مناف�سة تاأجري مواقع تقدمي اخلدمات الغذائية )مطاعم – مقاهي – 1
الإثنني1000 ريالمتاجر عامة( مبباين اخلدمات الطالبية بعمادة �سوؤون الطالب 

 1442/07/24هـ
الثالثاء 

1442/07/25هـ

الإثنني1000 ريالتاأجري مركز مواد غذائية بحي اخلزامي يف اإ�سكان جامعة امللك في�سل2
 1442/07/24هـ

الثالثاء 
1442/07/25هـ
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تعلن اأمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدات ال�ستثمارية التالية: 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدة المزايدةم

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة القطعة )65( اجلزء )د( لن�ساط ال�سناعات اخلفيفة واملتو�سطة - الأن�سطة 1
1442/07/18هـ1442/07/17هـ500 ريال012978-01-21ال�سناعية - اأن�سطة ال�سناعات اخلفيفة وال�ستهالكية - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة القطعة )46( و )48( اجلزء )اأ( - ال�سناعات اخلفيفة واملتو�سطة - الأن�سطة 2
1442/07/18هـ1442/07/17هـ500 ريال012986-01-21ال�سناعية - اأن�سطة ال�سناعات اخلفيفة وال�ستهالكية - م�سنع

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة القطعة )ت/ 12( لإقامة جممع عيادات و�سيدليات بيطرية - الأن�سطة ال�سحية - 3
1442/07/18هـ1442/07/17هـ1000 ريال012953-01-21عيادة بيطرية - عيادة بيطرية

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة القطعة )ت/10( لإقامة جممع عيادات و�سيدليات بيطرية - الأن�سطة ال�سحية - 4
1442/07/18هـ1442/07/17هـ1000 ريال012952-01-21عيادة بيطرية - عيادة بيطرية

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة القطعة )ت/ 9( لإقامة جممع عيادات و�سيدليات بيطرية - الأن�سطة ال�سحية - 5
1442/07/18هـ1442/07/17هـ1000 ريال012951-01-21عيادة بيطرية - عيادة بيطرية

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة موقع كويف �سوب �سيار باملخطط رقم )9 /175( - الأن�سطة التجارية - من�ساآت 6
1442/07/18هـ1442/07/17هـ500 ريال013001-01-21تقدمي الغذاء - كافترييا

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة القطعة رقم ت )3( لإقامة ن�ساط اأكادميية ريا�سية - الأن�سطة الريا�سية والرتفيهية 7
1442/07/18هـ1442/07/17هـ500 ريال012998-01-21- نادي ريا�سي - نادي

.)https://Furas.momra.gov.com.sa( على  الأجهزة الذكية اأو الدخول على املوقع الإلكرتوين )باإمكان الراغبني الطالع على تفا�سيل الفر�س ال�ستثمارية  و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات من خالل حتميل تطبيق )فر�س

تعلن ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح مناف�سات ل�ستئجار املواقع ال�ستثمارية التالية: 

موعد استالم العروض وفتح 
المظاريف

النشاط المنافسة رقم المنافسة المدينة م

1442/06/21هـ 
2021/02/3م �سحب وحجز املركبات املخالفة ا�ستئجار موقع )�سحب املركبات( خلف مبنى دار ال�سيافة R109/21 الريا�س 1

1442/06/21هـ 
2021/02/3م مكائن البيع الذاتي ا�ستئجار مواقع )ت�سغيل مكائن البيع الذاتي( جميع مناطق اململكة R110/21 الريا�س,جدة, الأح�ساء,الدمام,

املدينة املنورة 2

1442/06/21هـ 
2021/02/3م متوينات )K3( املدينة ال�سكنية )ا�ستئجار موقع )متوينات R111/21 الريا�س 3

1442/06/21هـ 
2021/02/3م حمل زهور ا�ستئجار موقع )حمل زهور( باملركز التجاري R112/21 الريا�س 4

1442/06/26هـ 
2021/02/8م ليموزين خا�س ا�ستئجار موقع )ليموزين( مدينة امللك عبدالعزيز الطبية R001/21 الريا�س 5

1442/06/26هـ 
2021/02/8م مطعم ا�ستئجار موقع )مطعم( مببنى دار ال�سيافة R002/21 الريا�س 6

1442/06/26هـ 
2021/02/8م مطعم ا�ستئجار موقع )مطعم( بعيادات املدينة ال�سكنية الريموك R003/21 الريا�س 7

1442/06/26هـ 
2021/02/8م قهوة ا�ستئجار موقع )قهوة( بعيادات اأم احلمام R004/21 الريا�س 8

 ملزيد من التفا�سيل ول�ستالم كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات )جماناً( ميكنكم زيارة املوقع.
.)https://ngha.med.sa/Arabic/businessdevelopment/Pages/default.aspx(
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استئجار مبـاٍن                                                                                                                                                         

اسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدد

ك12قباء /م31ال�سليمانيةنهاوند/ث16ك12 طريق مكةموؤته/ث1

النزهةعدي بن حامت /م32ال�سفاالأمري م�سعل بن ماجد/ث 17الروابيجرير/ث2

الروابيعمري بن اأبي وقا�س /م33الروابيالأمري تركي بن عبداهلل/ث18املنتزهاتعبدالرحمن الغافقي/ث3

النزهةابن عقيل /م34ال�سنابلاأبي م�سلم اخلر�ساين/ث19ك 14كعب بن مالك/ث4

املحاميدعمرو بن ثابت /م35القوزيناخلمرة/م و ث20احلرازاتذات الرقاع/ث5

احلرازاتعمري بن احلمام /م36احلرازاتيزيد بن ال�سكن/م21خمطط بن لدنالف�سيل بن عيا�س/ث6

ال�سفرانابن بطوطة /م37ك23عبيدة بن احلارث/م22املحاميدالإمام الطربي/ث7

الربوةالواقدي /م38املنتزهاتحممد بن اأبي بكر/م23القحاطنيعبداهلل بن اأبي ال�سرح/ث8

الأجواديزيد بن املنذر /م39الروابيزمزم/م24الربوةعبداهلل بن اأني�س/ث9

الروابيجبل النور / م40ك 14العبا�س بن عبداملطلب/م25الربوةعمر بن عبدالعزيز/ث 10

ك14م�سلمة بن عبدامللك /م41ال�سواعدالنوا�س بن �سمعان/م26قويزةمنرة/ث 11

ك12ابن ه�سام / م42الأجاويدعتبان بن مالك /م27املروةاملروة/ث12

ك16�سرار بن الأزور /م43املنتزهاتالإمام الرتمذي /م28ك14�سعيد بن جبري/ث13

ك14الأمني /م44الربوةعمرو بن اجلموح /م29العبورامللك عبدالعزيز/ث14

القرينيةمعاوية بن اأبي �سفيان /م45قويزةاأبي ذر الغفاري /م30الروابيهوازن/ث15

تعلن اإدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ل�ستئجار مدار�س بديلة على اأن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�سك �سرعي ول يقل عدد الغرف عن )30( غرفة, للمدار�س املو�سحة يف اجلدول التايل:                                             5-1
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تعلن اإدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ل�ستئجار مدار�س بديلة على اأن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�سك �سرعي ول يقل عدد الغرف عن )30( غرفة, للمدار�س املو�سحة يف اجلدول التايل:                                             5-2

اسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدد

ال�سواعدالكرامة/ب73الهنداويةبدر/ب61الوزيريةربعي بن عامر /م46

الربوةاأبي هريرة/ب74الربوةعبداهلل بن حذافة/ب62ك14ابن الهيثم /م47

املنتزهاتاأبي متام/ب75اجلامعةم�سعب بن عمري/ب63ال�سامليةالعالء احل�سرمي /م48

احلمدانيةخالد بن �سعيد/ب76الهنداويةبدر/ب61ال�سفاالبحرتي / م49

ك14عني جالوت/ب77الربوةعبداهلل بن حذافة/ب62النزهةالأمري ماجد/م50

ال�سواعدالكرامة/ب73اجلامعةم�سعب بن عمري/ب63ال�سفاعكرمة بن اأبي جهل/م51

الربوةاأبي هريرة/ب74ك8ابن الأثري/ب64ال�سامر�سعيد بن اأبي العا�س/م52

املنتزهاتاأبي متام/ب75ال�سواعداأبي فرا�س احلمداين/ب65املروةاحلارث بن كلده/م53

احلمدانيةخالد بن �سعيد/ب76الروابيجبل الرحمة/ب66الب�ساتنياأو�س بن ثابت/ب54

ك14عني جالوت/ب77احلرازاتاإجنادين/ب67ال�سفاعبداهلل بن �سهيل/ب55

املحاميدعكا�سة بن حم�سن /ب78اأبرق الرغامةابن ذكوان/ب68ال�سفا�سرحبيل بن ح�سنة/ب56

املنتزهاتاأبي العتاهية /ب79البواديالزبرقان بن بدر/ب69اخلمرة�سراقة بن مالك/ب57

ك23عمر املختار /ب80ال�سفاالطفيل بن عمرو/ب70ال�سامرجند/ب58

ك14ابن النفي�س /ب81ك10ابن �سعد/ب71الربوةاملهاجرين/ب59

قويزةحبيب بن زيد /ب82اجلامعةاحلرمني/ب72البخاريةاملحمدية/ب60
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تعلن اإدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ل�ستئجار مدار�س بديلة على اأن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�سك �سرعي ول يقل عدد الغرف عن )30( غرفة, للمدار�س املو�سحة يف اجلدول التايل:                                             5-3

اسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدد

النزلة اليمانية44 /ب113املنتزهاتالتابعني /ب98ك23�سعيد بن عامر /ب83

املنتزهات48 /ب114الروابييحي بن اأيوب /ب99القحاطنيالأمني /ب84

ك497 /ب115الروابيالك�سائي/ب100ك7�سفوان بن اأمية /ب85

غليل53 /ب116املنتزهاتعبداهلل بن طارق/ب101الروابيحارثة بن النعمان /ب86

ك5410 /ب117ال�سامر�سعيب بن حرب /ب102ك7عامر بن فهرية /ب87

غليل55 /ب118القرينيةالواقدي /ب103الربوةالإمام ال�ساطبي /ب88

ك596 /ب119ال�سفا�سعد بن عبادة /ب104ال�سفادومة اجلندل /ب89

الروابي60 /ب120ك8خبيب بن عدي /ب105ك12جعفر بن اأبي �سفيان /ب90

ك6114 /ب121الأجاويدعتبان بن مالك/ب106برميانال�سوكاين /ب91

ك666 /ب122القحاطنياحل�سن الب�سري/ب107الربيعال�سيخ حممد بن اإبراهيم /ب92

النزلة اليمانية68 /ب123البخارية4 /ب108الربوةعبادة بن قي�س /ب93

ك7414 /ب124القحاطني15 /ب109القوزين�سعيد بن امل�سيب /ب94

الظهران76/ب125غليل22 /ب110اخلمرةاأبي داوود /ب95

ك777/ب126مدائن الفهد28 /ب111التوفيقعبادة بن ال�سامت /ب96

اجلامعة82 /ب127�سارع بن لدن43 /ب112املنتزهاتيحي بن اأكثم /ب97
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تعلن اإدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ل�ستئجار مدار�س بديلة على اأن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�سك �سرعي ول يقل عدد الغرف عن )30( غرفة, للمدار�س املو�سحة يف اجلدول التايل:                                             5-4

اسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدد

ال�سليمانية197/ب160الفي�سلية147 /ب144القوزين83 /ب128

الوزيرية198 /ب161الربوة153 /ب145املنتزهات84 /ب129

النخيل199 /ب162ك1546 /ب146ك9414 /ب130

املطار القدمي203 /ب163ك15711 /ب147الهدى96 /ب131

الريان207 /ب164املنتزهات163 /ب148الهدىملحق 96 /ب132

ك20814 /ب165برميان164 /ب149قويزة101/ب133

برميان209 /ب166النزهة165/ب150غليل102 /ب134

الروابي4 /ب ت ق167املنتزهات169/ب151ك10314 /ب135

قويزة6 /ب ت ق168قويزة176 /ب152قويزة104 /ب136

ال�سليمانية9 /ب ت ق169ال�سفا180 /ب153ك11210 /ب137

ك236 /م170املنتزهات183 /ب154الروابي114 /ب138

اجلامعة25 /م171العبور187 /ب155الربوة119 /ب139

مدائن الفهد26 /م172وادي قو�س188 /ب156قويزة120 /ب140

الطحالوي27 /م173احلرازات189 /ب 157املنتزهات134 /ب141

ك356 /م174ال�سفا190 /ب158قويزة135 /ب142

املحجر44/م175الربوة191/ب159الربوة142 /ب143
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اسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدداسم الحياسم المدرسةالعدد

قويزة58 /ث204قويزة81 /م188املنتزهات46/م176

ك5911 /ث205ك8316 /م189اأم ال�سلم48 /م +80 /ث177

الروابي63 /ث206العدل87 /م190العدل53 /م178

ك6416 /ث207النزلة96 /م191برميان54/م179

الربوة66 /ث208برميان102 /م192الروابي55/م180

قويزة70 /ث209ك10514 /م193الروابي59 /م181

يرميان71/ث210احلرازات108 /م194ك6112 /م182

الثغر72/ث211املحاميد113 /م195ك6714 /م + 48/ث 183

ك7914 /ث212ال�سواعد114 /م196املنتزهات70 /م184

ك8114 /ث213غليل3 /م ت ق197ك7123 /م185

ك838 /ث214املنتزهات6/م ت ق198الروابي72 /م186

ال�سواعد84 /ث215ك1110/ث199ك756 /م187

الروابي88 /ث216ك/286/ث200قويزة81 /م188

احلرازات93 /ث217غليل39/ث201ك7123 /م185

ال�سواعد94 /ث218ك466 /ث202الروابي72 /م186

منتزهات101/ث219برميان57 /ث203ك756 /م187
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تعلن اإدارة التعليم مبحافظة حمايل ع�سري عن حاجتها اإىل ا�ستئجار مبنى يكون مقرًا ملدر�سة )متو�سطة 
الو�سم للبنني بالقحمة(.

مرات الإعالن:)املرة الرابعة(.
فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب يف تاأجريه مراجعة الإدارة - ق�سم الأجور ل�ستالم ال�سروط.

يعلن م�ست�سفى القوات امل�سلحة بجازان عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى �سكني للعمالة )العزاب(.
اآخر موعد لتقدمي العطاءات: الإثنني 1442/6/26هـ, وموعد فتح العرو�س: الثالثاء 1442/6/27هـ .

قيمة وثائق املناف�سة: )500( خم�سمائة ريال.
ح�سب ال�سروط واملوا�سفات اخلا�سة, املرفقة بالكرا�سة.

للمزيد من املعلومات الرجاء الت�سال على هاتف:
 0173314801 حتويلة: )2215/2044/2227( فاك�س: )017/3314653(.

تعلن �سرطة منطقة مكة املكرمة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يغطي قرى وهجر ) البي�ساء _ اأم الراكة _ 
دفاق ( التابعة ل�سرطة العا�سمة املقد�سة, وتكون ال�سروط الواجب توفرها يف املبنى على النحو التايل :-

1. اأن يكون العقار مملوكاً ب�سك �سرعي )يرفق( وعدد الغرف  من  )15_25(.
2. اأن ليكون املبنى داخل حي  �سكني واأن يكون بعيدًا عن مدار�س البنات وحمطات املحروقات وحمالت 

الغاز وجماري ال�سيول وبطون الأودية.
3. اأن ل يكون هناك �سرر على املجاورين ويعد اإقرار بذلك رفق عر�س الطلب.

4. اأن يتوفر به مواقف كافية للمن�سوبني واملراجعني.
5. اأن يكون املبنى مل ي�سبق ا�ستئجاره من جهة حكومية ويعد اإقرارًا بذلك رفق عر�س الطلب.

6. اأن ل يكون �ساحب املبنى من من�سوبي وزارة الداخلية ويعد اإقرارًا بذلك رفق عر�س الطلب.
7. اللتزام بتوفري �سبكتي احلا�سب الآيل وال�سنرتال وامل�سلى باملبنى ويعد اإقرارًا بذلك رفق عر�س الطلب.

8. اأن يكون املبنى من البناء امل�سلح احلديث الإن�ساء واأر�سيات مبلطة بال�سرياميك.
ومن تتوفر يف مبناه ال�سروط, عليه التقدم اإىل مدير �سرطة العا�سمة املقد�سة / �سعبة الأمالك والعقود.

تعلن اإدارة برنامج م�ست�سفى قوى الأمن مبكة املكرمة عن بيع عدد )17( �سيارة رجيع خمتلفة الأنواع 
واملوديالت وذلك عند ال�ساعة الرابعة ع�سرًا من يوم الأحد املوافق 1442/6/18هـ, ح�سب تقومي اأم القرى 

وفقاً لل�سروط التالية:
1- اأن يكون امل�سرتي �سعودي اجلن�سية.

2- البيع نقدًا )كا�س فقط(.
3- ال�سعي على امل�سرتي.

4- نقل ملكية ال�سيارة والفح�س ونقلها خارج املبنى وجميع تكاليف مابعد البيع على امل�سرتي.
موقع املزاد: م�ست�سفى قوى الأمن مبكة املكرمة – يف ال�ساحة اخللفية من فناء امل�ست�سفى.

علماً باأن الدخول �سيكون عن طريق بوابة اخلدمات اجلانبية ولي�سمح اإدخال اأي �سيارات اإىل فناء امل�ست�سفى.
فعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد احل�سور اإىل املوقع امل�سار له اأعاله باملوعد املحدد ونرجو من جميع 

الراغبني يف ح�سور املزاد �سرورة التقيد بالإجراءات الحرتازية املطلوبة.
وملزيد من املعلومات ميكن الت�سال على الهاتف الثابت رقم : )0125278820(.  

تعلن ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة عن بيع رجيع الأجهزة الطبية لإدارة املختربات وبنك الدم ب�سحة جدة.
قيمة املزايدة:)%2(.

اآخر موعد للتقدمي: 1442/7/23هـ, وموعد فتح املظاريف: 1442/7/25هـ.
تقدم العرو�س اإىل: جلنة الرجيع مبديرية ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة )ق�سم امل�ستودع( وتقدم العرو�س 

وال�سمان البنكي قبل يومني من تاريخ املزايدة ح�سب تقومي اأم القرى وفتح املظاريف )10( �سباحاً.
مكان املزايدة – مديرية ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة  )اإدارة امل�ستودع( – حي الورود بني مالك 

ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة – اإدارة امل�سرتيات �س.ب )12493( جدة)21176(.

تعلن وزارة اخلارجية عن بيع رجيع اأجهزة تقنية باملزاد العلني وذلك يوم الأربعاء 1442/6/21هـ 
املوافق 2021/2/3م يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً مب�ستودع وزارة اخلارجية الكائن بحي ال�سلي �سارع 

الفاحت الريا�س - الإحداثيات )46.829401 ,24.649982(. 
فعلى الراغبني احل�سور يف املوعد واملكان املحددين.

وعلى امل�سرتي الدفع نقدًا اأو ب�سيك يف نف�س الوقت با�سم وزارة اخلارجية مبا يعادل )10%( من قيمة الرجيع 
واإخالء املوقع من الرجيع خالل )5( اأيام من تاريخ التبليغ بالإخالء.

ولال�ستف�سار على اجلوال رقم )0555077559(. 

تعلن هيئة املدن واملناطق القت�سادية اخلا�سة  عن بيع رجيع ) �سيارات - اأجهزة حا�سب اآيل - اأثاث 
مكتبي – �سكراب ...الخ( عن طريق الأظرف املغلقة.

فمن له الرغبة بال�سراء عليه احل�سور ملقر هيئة املدن واملناطق القت�سادية اخلا�سة يف مدينة امللك عبداهلل 
القت�سادية للمعاينة وا�ستالم كرا�سة ال�سروط من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً اإىل ال�ساعة الثالثة م�ساًء من 

الأحد اإىل اخلمي�س.
 علماً باأن مدة معاينة الرجيع واإبداء رغبة ال�سراء هي )15( يوماً عمل من تاريخ الإعالن.

لال�ستف�سار واملعاينة  واإبداء الرغبة يف ال�سراء يرجى التوا�سل مع الأ�ستاذ يو�سف جمال �سباغ  جوال رقم 
  .)ysabbagh@ecza.gov.sa( :والإمييل )0546539983(

تعلن املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد بيع حمطة حتلية اخلفجي وحمطة حتلية ينبع 
املرحلة الأويل وقطع الغيار التابعة لهما اخلارجة من اخلدمة. 

موعد تقدمي العرو�س: الأحد 1442/6/11هـ, املوافق 2021/1/24م, ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.
موعد فتح املظاريف: الأحد 1442/6/11هـ, املوافق 2021/1/24م, ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

موقع تقدمي العرو�س : املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة – الريا�س - طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز 
امل�سرتيات.  – اإدارة  الرئي�سي  – املركز 

لال�ستف�سارات والتوا�سل وا�ستالم الكرا�سات الإدارة العامة لالإمداد:
.)Proc@swcc.gov.sa - PurchasingDpt@swcc.gov.sa( 

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار )�سارد( عن مزايدة بيع جمموعة من ال�سكراب 
تتكون من اأجهزة كهربائية واأثاث. رقم املزايدة: ) 2021/05(.  قيمة املزايدة:)جمانية(.

اآخر موعد لتقدمي العطاءات: الثالثاء 1442/07/11هـ, املوافق  2021/02/23م.
موعد فتح املظاريف: الأربعاء  1442/07/12هـ, املوافق 2021/02/24م ال�ساعة العا�سرة �سباحاً.

بيع رجيع                                                                                   

إنذار مستثمرين                                                        

تعلن بلدية حمافظة العويقيلة على جميع امل�ستثمرين للمواقع ال�ستثمارية الغري ملتزمني بتطبيق �سروط 
العقد املربم معهم من حيث ن�ساط املوقع امل�ستثمر وبنائه من حيث ت�سديد الأجرة امل�ستحقة عليهم باأن عليهم 

�سرعة مراجعة ق�سم الأ�ستثمارات البلدية خالل مدة )خم�سة واأربعون يوماً( من تاريخ 1442/6/7هـ, 
ويعترب هذا الإعالن اإنذار اأول والذي يخول البلدية ف�سخ العقد مع امل�ستثمر و�سحب املوقع واإدراج اأ�سماء 

امل�ستثمرين املتاأخرين بال�سداد يف قائمة )اإيقاف اخلدمات( وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وظائف شاغرة                                                          

يعلن م�ست�سفى القوات امل�سلحة بالق�سيم عن توفر عدد )40( وظيفة من الوظائف ال�ساغرة للرجال 
والن�ساء يف عدد من التخ�س�سات الطبية والطبية امل�ساندة على النحو التايل:

التخصص المطلوبالتصنيفالفئة

الأطباء

ا�ست�ساري

الباطنةالأ�سرة واملجتمع

النف�سيةالن�ساء والولدة

مكافحة العدوىالطوارئ

الأمرا�س ال�سريريةالأ�سعة

نائب اأول
الطوارئالأ�سرة واملجتمع

اجللدية

نائب

العيونالن�ساء والولدة

الأنف والأذن واحلنجرةالعظام

الأ�سنان

مقيم
الطوارئالأ�سرة واملجتمع

الأطفال

�سيديل اأولال�سيادلة

تثقيف �سحيمكافحة عدوىالتمري�س
م�سرفة

اأخ�سائيالأخ�سائيون
اأ�سعة�سحب دم

تثقيف �سحي

جبائر )عظام(تعقيمفنيالفنيون

للتقدمي على الوظائف وللمزيد من التفا�سيل يرجى زيارة من�سة التوظيف الإلكرتونية لالإدارة العامة 
.)talents.msd.med.sa( :للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة على الرابط التايل

- جميع ال�سروط واأعداد ال�سواغر لكل وظيفة مو�سحة يف من�سة التوظيف الإلكرتونية.
- يتم التقدمي على الوظائف بعد اأ�سبوع من تاريخ الإعالن يف اجلريدة.

- مدة ا�ستقبال طلبات التوظيف اأ�سبوعني من تاريخ طرحها يف من�سة التوظيف الإلكرتونية.
- لل�سعوديني فقط.
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توزيع منح سامية                                                                                                                                                   

تعلن بلدية حمافظة املخواة عن توزيع املنح ال�سامية التالية:

بيان بأسماء مستحقي المنح السامية ألفراد القوات المسلحة السعودية

السجل المدنياالسمتسلسل

1036966370علي عبداهلل احمد الزهراين1

1042428837�سالح �سعيد حممد الزهراين2

1035214905رزق اهلل علي مو�سى الزهراين3

1035059367 احمد حممد علي الزهراين4

1028506804 علي حممد علي الزهراين5

1024481713 �سعيد حممد علي الزهراين6

1009541051 حممد عبد اهلل ابراهيم العمري7

1007055393 احمد عبد اهلل احمد الزهراين8

1030679441 حممد علي �سعيد الزهراين9

1045006531 عمر مو�سى عبداهلل الزهراين10

1031763707 عيدان احمد عيدان الزهراين11

1014107757 علي عو�س ابراهيم الزهراين12

1057291045 لبدان �سعيد عبداهلل العمري13

1035914975  �سعيد علي �سعيد العمري14

1015542077حممد عبداهلل حممد الزهراين15

1005143852�سعد علي �سامل الزهراين16

1011581590علي اأحمد عطيه الغامدي17

1014246662عبداهلل معي�س مطر الزهراين18

1017714286اأحمد �سعد اأحمد العمري19

1037051107حممد اأحمد علي العمري20

1037103601علي حممد علي الزهراين21

1009210715اأحمد حامد احمد الغامدي22

1011838271علي �سالح حممد الغامدي23

1032970145�سالح �سعيد اأحمد الغامدي24

1006497380عبداهلل �سامل �سعد الزهراين25

1040068205�سعود م�سفر احمد الزهراين26

السجل المدنياالسمتسلسل

1005561764مي عبداهلل ابراهيم الر�سيد1

1052429600احمد عبداهلل ابراهيم الهاجري2

1026190403فاطمة علي مقبل ال�سهري3

1040957100عزيزه حممد علي العمري4

1021222193�سريفة احمد �سعيد العمري5

1026190437عبداهلل احمد علي ال�سهري6

1051655007في�سل هالل �سعيد الغامدي7

1057607101�سم�سيه عطيه علي الغامدي8

1014590804عبداهلل �سالح ح�سن الزهراين9

1038986675نايف ابراهيم عبداهلل الزهراين10

1053718027بدريه جمعان مو�سى الغامدي11

1040768572العنود �سليمان عبدالعزيز12

1063664336الهنوف �سليمان عبدالعزيز13

1077737896مرمي حممد �سالح اخل�سري14

1068330099�ساره عبداهلل �سالح اخل�سري15

1036742862�سقران ابراهيم �سالح الزهراين16

1036742870ع�سريه علي طفاف الزهراين17

1087492318ح�سه عبداهلل ابراهيم الهاجري18

1078509575عبدالعزيز حممد عبداهلل املزيد19

1043758436عبداهلل حممد عبداهلل املتعب20

1005499106عبداهلل هزاع ر�سيمان املعجل21

1080407206فهد حممد عبداهلل متعب املزيد22

1043758430حممد عبداهلل متعب املزيد23

1031603101من�سور �سعد راكان العتيبي24

1041256437جمعه عبدالرحمن �سعيد الغامدي25

1034785434خلود عبدالرحمن �سعد الغامدي26

1007568163رفعه �سحيم ذيبان الغامدي27

1022258006عبداهلل خامت عبداهلل الزهراين28

1087164206غرم اهلل عبداهلل خامت الزهراين29

1018248722فاطمه عائ�س علي يحيى30

1041256429حممد عبدالهادي احمد الغامدي31

1103705016احمد خ�سران احمد القرين32

1082159235�سريفة عنديل ع�ساف ال�سهيمي33

1049533845علي حممد عبداهلل العمري34

1083442499عليه �سيف اهلل علي العرياين35

السجل المدنياالسمتسلسل

1100501426عهود عيدان احمد الغامدي36

1049533852فاطمة احمد �سعيد ق�سا�س37

1082184100حممد احمد حممد الغامدي38

1041838622نا�سر علي حممد الزهراين39

1093926986ما�سي علي حممد الغامدي )�سهيد الواجب(40

1032315994يزيد عبدالرحمن �سعد املحبوب41

بيان بأسماء مستحقي المنح السامية
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف تاأجري عقارات ح�سب البيان التايل:                                                                                                                                                                                                                                                                           )3-1(

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمساحةالمزايدةنوع العقارم

2000 ريال25 �سنة101273.09م2منطقة �سناعية بطريق املخواة- منرةاأر�ض1

الثالثاء
 1442/8/10هـ 

املوافق 2021/3/23م
ال�ساعة )10( �سباحاً

الأربعاء 
 1442/8/11هـ

 املوافق 2021/3/24 م
ال�ساعة )10( �سباحاً

1500 ريال15 �سنة3607.29م2ال�سوق املركزي للخ�سار والفواكه واللحوممرفق2

1000 ريال15 �سنة70734.65م2منتجعات �سياحية بجوار �سد وادي الأح�سبةاأر�ض3

1000 ريال15 �سنة12174.70م2�سكن عمال بالأح�سبةاأر�ض4

1000 ريال15 �سنة1800م2مركز ريا�سي بجوار �سركة الكهرباءاأر�ض5

1000 ريال15 �سنة13077م2�سكراب وخملفات البناء بالأح�سبةاأر�ض6

1000 ريال15 �سنة9018.68م2ق�سر اأفراح بناواناأر�ض7

1000 ريال15 �سنة6815.41م2م�سلخ بناواناأر�ض8

500 ريال5 �سنوات12045م2مالعب البلدية بالعوفةمرفق9

500 ريال5 �سنوات30م2مكتب هند�سي داخل �سور البلديةمرفق10

500 ريال15 �سنة3956.87م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض11

500 ريال15 �سنة3422.97م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض12

500 ريال15 �سنة7082.71م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض13

500 ريال15 �سنة4050م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض14

500 ريال15 �سنة4044م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض15



UMM AL-QURA35 السـنة 99 العدد 4868
الجمعة 16 جمادى اآلخرة 1442 هـ     29  يناير  2021 م إعالنات حكومية - معاد

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف تاأجري عقارات ح�سب البيان التايل:                                                                                                                                                                                                                                                                           )3-2(

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمساحةالمزايدةنوع العقارم

500 ريال15 �سنة4050م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض16

الثالثاء
 1442/8/10هـ 

املوافق 2021/3/23م
ال�ساعة )10( �سباحاً

الأربعاء 
 1442/8/11هـ

 املوافق 2021/3/24 م
ال�ساعة )10( �سباحاً

500 ريال15 �سنة4050م2�سكني جتاري بامللحاأر�ض17

500 ريال15 �سنة1832.20م2�سكني جتاري باحلمرةاأر�ض18

500 ريال15 �سنة3583.50م2�سكني جتاري باحلمرةاأر�ض19

500 ريال15 �سنة5937.90م2�سكني جتاري باحلمرةاأر�ض20

500 ريال15 �سنة790.33م2�سكني جتاري بجوار حمطة اأم القرىاأر�ض21

1000 ريال15 �سنة2285.90م2�سكني جتاري بالقفيلاأر�ض22

1000 ريال15 �سنة7309.49م2�سكني جتاري بالقفيلاأر�ض23

1000 ريال15 �سنة7376.78م2�سكني جتاري بالقفيلاأر�ض24

1000 ريال15 �سنة872.37م2�سكني جتاري بالقفيلاأر�ض25

1000 ريال15 �سنة1500م2�سكني جتاري بجوار �سركة الكهرباءاأر�ض26

1000 ريال15 �سنة1955.41م2�سكني جتاري بجوار �سركة الكهرباءاأر�ض27

1000 ريال15 �سنة1565.50م2حمطة حمروقات داخل املدينة بحي �سيالاأر�ض28

1000 ريال15 �سنة1436.80م2جممع جتاري �سكني بحي �سيالاأر�ض29

1000 ريال15 �سنة1244م2جممع جتاري �سكني بحي �سيالاأر�ض30



UMM AL-QURA السـنة 99 العدد 364868
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف تاأجري عقارات ح�سب البيان التايل:                                                                                                                                                                                                                                                                           )3-3(

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمساحةالمزايدةنوع العقارم

1000 ريال15 �سنة1036م2جممع جتاري �سكني بحي �سيالاأر�ض31

الثالثاء
 1442/8/10هـ 

املوافق 2021/3/23م
ال�ساعة )10( �سباحاً

الأربعاء 
 1442/8/11هـ

 املوافق 2021/3/24 م
ال�ساعة )10( �سباحاً

1000 ريال15 �سنة2252.11م2جممع مطاعم وكافيهات بقرية ذي عنياأر�ض32

1000 ريال15 �سنة2248.62م2فندق بقرية ذي عنياأر�ض33

1000 ريال15 �سنة3642.38م2جممع مطاعم وكافيهات مدخل ال�سوق ال�سعبياأر�ض34

500 ريال5 �سنوات25م2ك�سك خمطط )60( اأمام جممع العجراناأر�ض35

500 ريال5 �سنوات16م2ك�سك  بالبوابة طريق الباحة - املخواةاأر�ض36

1000 ريال15 �سنة1788م2جممع مطاعم وكافيهات بجوار �سركة الكهرباءاأر�ض37

1000 ريال15 �سنة6822.46م2جممع جتاري �سكني بالقفيلاأر�ض38

500 ريال15 �سنة675م2�سكني جتاري بناواناأر�ض39

500 ريال15 �سنة2216م2�سكني جتاري بناواناأر�ض40

500 ريال15 �سنة2604م2�سكني جتاري بناواناأر�ض41

500 ريال15 �سنة577م2�سكني جتاري بناواناأر�ض42

500 ريال15 �سنة849م2�سكني جتاري بناواناأر�ض43

500 ريال15 �سنة525م2�سكني جتاري بناواناأر�ض44

500 ريال15 �سنة840م2�سكني جتاري بناواناأر�ض45

.)https://furas.momra.gov.sa( باإمكان الراغبني يف ال�ستثمار الطالع و�سراء كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات من موقع فر�ض على الرابط
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
 تعلن ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة بي�سة عن طرح فر�ض ال�ستثمار التالية:

موعد فتح المظاريف ومقر اجتماع اللجنةقيمة الكراسةالمنافسةم

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى امللك عبداهلل داخلي1

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاًً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى امللك عبداهلل خارجي2

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاًً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى الولدة والأطفال داخلي3

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاًً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى الولدة والأطفال خارجي4

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاًً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى النقاهة 5

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاًًً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى تثليث6

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى �سبت العاليا7

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى تبالة8

الأحد 1442/7/16هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات2300ريال�سراف اآيل مب�ست�سفى الب�سائر9

575ريالمكائن البيع الذاتي10
 

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات1150ريال�سوبر ماركت داخل �سكن م�ست�سفى امللك عبداهلل11

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات575ريالكويف �سوب داخل �سكن م�ست�سفى امللك عبداهلل 12

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات575ريالكويف �سوب مب�ست�سفى تثليث13

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات575 ريالكويف �سوب مب�ست�سفى �سبت العاليا14

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات575 ريالحمل بيع هدايا مب�ست�سفى �سبت العاليا 15

الإثنني 1442/7/17هـ العا�سرة �سباحاً باإدارة امل�سرتيات575 ريالحمل بيع هدايا مب�ست�سفى الولدة والأطفال16

مالحظة: ت�سليم العرو�ض يكون يوم الأحد املوافق1442/7/16هـ )قبل ال�ساعة العا�سرة �سباحاًً( مبديرية ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة بي�سة مبقر اإدارة العقود وامل�سرتيات وبيع الكرا�سات مبقر اإدارة املوارد الذاتية.
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار)�سارد( عن املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسة

2021/03اأعمال الت�سغيل وال�سيانة ملكتب املبيعات الرئي�سي بربيدة - الق�سيم
2300ريال 

األفان وثالثمائة ريال
 �سامل �سريبة القيمة امل�سافة

الإثنني 
 1442/07/03هـ 

املوافق  2021/02/15م

الثالثاء
  1442/07/04هـ 

املوافق  2021/02/16م 
 ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحاً

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار)�سارد( عن املناف�سة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةالمنافسة

 2021/04خدمات الت�سغيل وال�سيانة لقاعة ال�سعودية لالحتفالت ونادي اخلطوط ال�سعودية –جدة
5000 ريال

غري �سامل �سريبة القيمة 
امل�سافة

الأحد 
 1442/07/09هـ

 املوافق  2021/02/21م

الإثنني
  1442/07/10هـ 

املوافق  2021/02/22م 
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

تعلن اأمانة منطقة الق�سيم عن اإلغاء املزايدة ال�ستثمارية يف مدينة 
بريدة وفق التايل:

المزايدة

مناف�سة تاأجري عدد )200( موقع لوحات لم بو�ست على اأعمدة 
الإنارة على طريق اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب وطريق عمر بن 
عبدالعزيز وطريق امللك عبدالعزيز يف مدينة بريدة ل�سريان مدة 

العقد احلايل الذي ينتهي يف 1443/5/30هـ

يعلن م�ست�سفى القوات امل�سلحة باجلبيل عن طرح املزايدات التالية:

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

الأربعاء 
1442/07/12هـ

املوافق 2021/02/24م

الثالثاء 
1442/07/11هـ

املوافق 2021/02/23م
1000ريال 1442/3/33 تاأجري عدد موقعني �سراف اآيل ملدة ثالث 

�سنوات بامل�ست�سفى

الأربعاء 1442/07/12هـ
املوافق 2021/02/24م

الثالثاء
 1442/07/11هـ

املوافق 2021/02/23م
1000ريال 1442/4/33 تاأجري حمل �سوبر ماركت بال�سكن الداخلي 

للم�ست�سفى ملدة ثالث �سنوات

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح املزايدات للعام 1442هـ, وذلك على النحو التايل:

موعد فتح المظاريف الماليةآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقدالمزايدةم

تاأجري قطعة اأر�ض مب�ساحة )138823.64م2( لإقامة مواقع تخزين وبيع ال�سعري ببلدية 1
2000 ريال15 �سنةاجلنوب )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/07/18هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/07/18هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

تاأجري قطعة اأر�ض مب�ساحة 191028.65م2 لإقامة مواقع تخزين وبيع ال�سعري ببلدية 2
2000 ريال15 �سنةاجلنوب )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(

الثالثاء
1442/07/18هـ

ال�ساعة 11:00�سباحاً

الثالثاء
1442/07/18هـ

ال�ساعة 12:00م�ساًء

�سروط الدخول يف املزايدات:
1-  كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات.

2- توكيل ر�سمي موثق )اإذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته �سخ�ض غري مقدم العطاء(.
3- اإثبات اأن امل�سوؤول عن ال�سركة اأو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه ال�سالحية للتوقيع )يف حالة ال�ســركات واملوؤ�س�سات(. 

4- �سورة الهوية ال�سخ�سية.
5- �سورة اإثبات الت�سجيل يف وزارة التجارة )ال�سجل التجاري(.

6- �سورة اإثبات ال�سرتاك بالغرفة التجارية.
7- �سمان بنكي معتمد لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �ساري املفعول ول تقل مدته عن )90 يوماً( من تاريخ فتح املظاريف.

8- �سورة �سهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
9- �سورة �سهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف من مكتب العمل )�سهادة ال�سعودة(.

يتم ت�سليم املظاريف بالدور التا�سع يف مبنى اأمانة جدة, واآخر موعد ل�ستالم املظاريف هو ال�ساعة 11 �سباحاً يف اليوم املحدد لفتح املظاريف.
.)Furas.momra.gov.sa( باإمكان الراغبني الطالع على تفا�سيل الفر�ض ال�ستثمارية و�سراء كرا�سات ال�سروط واملوا�سفات بتحميل تطبيق »فر�ض« على الأجهزة الذكية اأو الدخول على املوقع الإلكرتوين

الهاتف رقم 0126149014 - 0126148683 اأو فاك�ض رقم 0126149031 
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة المعدنيةاستـثمار مواقع

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3442/1( 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 - 28( التابع لإمارتي منطقة مكة املكرمة ومنطقة الريا�ض, 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 49 12.95 42 54 46.256 1

22 48 30.265 42 54 46.256 2

22 48 30.265 42 54 36.648 3

22 47 53.167 42 54 36.648 4

22 47 53.167 42 54 46.256 5

22 43 49.786 42 54 46.256 6

22 43 49.786 42 50 15.38 7

22 49 12.95 42 50 15.38 8

امل�ساحة الإجمالية: )76,528( كم2 

وللعموم جرى ن�سره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3441/1( 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 - 31( التابع لإمارتي منطقة مكة املكرمة ومنطقة الريا�ض, 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 43 49.786 42 54 46.256 1

22 38 26.851 42 54 46.256 2

22 38 26.851 42 50 15.382 3

22 43 49.786 42 50 15.382 4

امل�ساحة الإجمالية: )76,835( كم2 

وللعموم جرى ن�سره.
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة للثروة المعدنيةاستـثمار مواقع

 تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3399/1( 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 - 29( التابع لإمارة منطقة الريا�ض, 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 49 12.95 42 58 44.094 1

22 43 49.8 42 58 44.094 2

22 43 49.8 42 54 46.256 3

22 47 53.167 42 54 46.256 4

22 47 53.167 42 55 22.634 5

22 48 30.265 42 55 22.634 6

22 48 30.265 42 54 46.256 7

22 49 12.95 42 54 46.256 8

امل�ساحة الإجمالية: )66.276( كم2 

وللعموم جرى ن�سره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة اأنه �سدر القـرار الوزاري رقم )3400/1( 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 - 32( 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 43 49.786 42 47 47.533 1

22 38 26.848 42 48 21.679 2

22 38 26.848 42 45 32.836 3

22 43 49.786 42 44 38.73 4

امل�ساحة الإجمالية: )50,729( كم2 

وللعموم جرى ن�سره.
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 تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة بالريا�ض ومقرها يف مبنى الهيئة العامة للجمارك 

على طريق امللك عبدالعزيز بجوار قاعدة امللك �ضلمان اجلوية اأن لديها ق�ضية منظورة تتطلب 

ح�ضور:

مبوجب ال�ضجلا�ضم  امل�ضتوردم

1044676870عزيز بن عائ�ض بن �ضالح البلوي1

ناأمل ح�ضور �ضاحب ال�ضاأن اأو من ميثله مبوجب وكالة �ضرعية تخوله حق املرافعة واملدافعة 

اأمام اللجان اجلمركية وذلك خالل مدة اأق�ضاها ثالثون يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن ويف 

حال تخلفه عن احل�ضور فاإن اللجنة �ضتبا�ضر النظر يف الق�ضية وت�ضدر قرارها غيابياً ويعترب 

هذا االإعالن مبثابة اإ�ضعار ل�ضاحب ال�ضاأن.

 ت�ضليم القرارات املنتهية بجمرك البطحاء والتي اكت�ضبت ال�ضفة القطعية اللجنة اجلمركية 

االبتدائية الثالثة بالريا�ض :

رقم القرار  ا�ضم �ضاحب ال�ضاأنم

1/458موؤ�ض�ضة �ضموخ الوهبان التجارية1

1/445موؤ�ض�ضة �ضموخ الوهبان التجارية2

1/523موؤ�ض�ضة جعفر طاهر احلميد التجارية3

1/524موؤ�ض�ضة جعفر طاهر احلميد التجارية4

1/513موؤ�ض�ضة حممد يو�ضف العاطفي التجارية5

1/514موؤ�ض�ضة حممد يو�ضف العاطفي التجارية6

1/515موؤ�ض�ضة حممد يو�ضف العاطفي التجارية7

1/516موؤ�ض�ضة حممد يو�ضف العاطفي التجارية8

1/505موؤ�ض�ضة رابطة النعمة للتجارة9

1/502موؤ�ض�ضة رابطة النعمة للتجارة10

1/501موؤ�ض�ضة رابطة النعمة للتجارة11

1/504موؤ�ض�ضة رابطة النعمة للتجارة12

1/460موؤ�ض�ضة خمتار ح�ضني العبداللطيف التجارية13

1/459موؤ�ض�ضة خمتار ح�ضني العبداللطيف التجارية14

1/462موؤ�ض�ضة خمتار ح�ضني العبداللطيف التجارية15

1/461موؤ�ض�ضة خمتار ح�ضني العبداللطيف التجارية16

1/439موؤ�ض�ضة كرمة البلد للتجارة17

1/438موؤ�ض�ضة كرمة البلد للتجارة18

1/457موؤ�ض�ضة كرمة البلد للتجارة19

1/455موؤ�ض�ضة كرمة البلد للتجارة20

1/453موؤ�ض�ضة كرمة البلد للتجارة21

1/446موؤ�ض�ضة نرج�ض الورد التجارية23

1/447موؤ�ض�ضة نرج�ض الورد التجارية24

1/450موؤ�ض�ضة نرج�ض الورد التجارية25

1/449موؤ�ض�ضة نرج�ض الورد التجارية26

1/448موؤ�ض�ضة نرج�ض الورد التجارية27

1/456�ضركة موارد اجلزيرة 28

1/443�ضركة موارد اجلزيرة 29

1/437�ضركة موارد اجلزيرة 30

1/454�ضركة موارد اجلزيرة 31

1/452�ضركة موارد اجلزيرة 32

1/451�ضركة موارد اجلزيرة 33

رقم القرار  ا�ضم �ضاحب ال�ضاأنم

1/522موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة34

1/511موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة35

1/517موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة36

1/518موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة37

1/519موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة38

1/520موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة39

1/521موؤ�ض�ضة ناقلتي للتجارة40

1/622موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة41

1/621موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة42

1/626موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة43

1/625موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة44

1/619موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة45

1/627موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة46

1/620موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة47

1/624موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة48

1/623موؤ�ض�ضة نبع الريحان للتجارة49

1/436موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية50

1/435موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية51

1/506موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية52

1/507موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية53

1/508موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية54

1/509موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية55

1/510موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية56

1/433موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية57

1/434موؤ�ض�ضة حممد �ضعد اجلريان التجارية58
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ناأمل احل�ضور اإىل مقر اللجنة مبقرها اجلديد ب�ضارع امللك عبدالعزيز بجوار قاعدة امللك �ضلمان 

عدم  اللجنة اجلمركية ويف حالة  من  القرار  وذلك ال�ضتالم  ن�ضره  تاريخ  من  �ضهر  اجلوية خالل 

احل�ضور خالل املدة املحددة �ضيكون قرار اللجنة اجلمركية نهائياً وواجب النفاذ.

مصلحة الجمارك

تـ�صجيـل �صـفينة متيمي4 العائدة ل�صركة اأعايل البحار للخدمات البحرية وال�صناعية املحدودة
نعلن نحن �ضركة اأعايل البحار للخدمات البحرية وال�ضناعية املحدودة بتقدمي طلب ت�ضجيل ال�ضفينة التالية موا�ضفاتها حتت علم اململكة العربية ال�ضعودية:

احلمولة ال�ضافيةاحلمولة الكليةالعمقالعر�ضالطولاال�ضم 

88طن293طن3.7مرت8.3مرت40.7 مرتمتيمي4 

وعلى من لديه اعرتا�ض على الت�ضجيل اأن يتقدم خالل ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن ويقدم االعرتا�ض واأ�ضبابه اإىل قطاع النقل البحري بالهيئة وعلى املعرت�ض اإقامة نف�ض الدعوى اأمام املحكمة االإدارية خالل خم�ضة ع�ضر يوماً من تقدمي 

االعرتا�ض اإىل الهيئة اأو اأحد فروعها واإال اأعترب االعرتا�ض الغياً.



UMM AL-QURA

اأوامر ملكية ب�اإعفاء وتعين م�سوؤلن وتغيرات يف بع�ض الوزارات
● الرياض - واس

�سدرت يوم االأحد 11 جمادى االآخرة 1442هـ املوافق 24 يناير 2021م، اأوامر ملكية كرمية فيما يلي ن�سو�سها:

الرقم: اأ/ 325
التاريخ: 11/ 6/ 1442هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
رقم  امللكي  باالأمر  ال�سادر  للحكم،  االأ�سا�سي  النظام  على  االطلع  بعد 
الوزراء  نظام  على  االطلع  وبعد  1412هـ.   /8  /27 بتاريخ   )90 )اأ/ 

امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املمتازة،  املرتبة  وموظفي  الــوزراء  ونواب 
رقم )م/ 10( بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد االطلع على نظام البنك 
املركزي ال�سعودي، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/ 36( بتاريخ 
11/ 4/ 1442هـ. وبعد االطلع على االأمر امللكي رقم )اأ/ 534( 
رقم  امللكي  االأمــر  على  االطــلع  وبعد  1441هـــ.   /7  /28 بتاريخ 

)اأ/ 14( بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. اأمرنا مبا هو اآت:
البنك  حمافظ  اخلليفي  عبدالكرمي  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  ُيعفى  اأواًل: 

املركزي ال�سعودي من من�سبه.

ثانياً: ُيعني معايل الدكتور فهد بن عبداهلل بن عبداللطيف املبارك حمافظاً 

للبنك املركزي ال�سعودي مبرتبة وزير.

ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

الرقم: اأ/ 326
التاريخ: 11/ 6/ 1442هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

رقم  امللكي  باالأمر  ال�سادر  للحكم،  االأ�سا�سي  النظام  على  االطلع  بعد 
)اأ/ 90( بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد االطلع على نظام الوزراء 
ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 
)م/ 10( بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد االطلع على االأمر امللكي رقم 

)اأ/ 14( بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. اأمرنا مبا هو اآت:

م�ست�سارًا  اخلليفي  عبدالكرمي  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  ُيعني  اأواًل: 
بالديوان امللكي مبرتبة وزير.

ثانياً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

الرقم: اأ/ 327
التاريخ: 11/ 6/ 1442هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

والقائد االأعلى لكافة القوات الع�سكرية
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سباط،  خدمة  نظام  على  االطلع  بعد 
)م/ 43( بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ وتعديلته. وبعد االطلع على االأمر 
امللكي رقم )اأ/ 43( بتاريخ 1/ 2/ 1441هـ. وبناء على ما عر�سه علينا 

�سمو وزير الداخلية.. اأمرنا مبا هو اآت:

اأواًل: ُيرقى اللواء �سليمان بن عبدالعزيز بن اإبراهيم اليحيى )مدير عام 
اجلوازات( اإىل رتبة فريق.

ثانياً: على �سمو وزير الداخلية تنفيذ اأمرنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

الرقم: اأ/ 324
التاريخ: 11/ 6/ 1442هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

رقم  امللكي  باالأمر  ال�سادر  للحكم،  االأ�سا�سي  النظام  على  االطلع  بعد 
جمل�ص  نظام  على  االطلع  وبعد  1412هـــ.   /8  /27 بتاريخ   )90 )اأ/ 
)اأ/ 13( بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.  باالأمر امللكي رقم  ال�سادر  الوزراء، 
وبعد االطلع على االأمر امللكي رقم )اأ/ 138( بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ.. 

اأمرنا مبا هو اآت:

اأواًل: ُيعفى معايل الدكتور فهد بن عبداهلل بن عبداللطيف املبارك وزير 
الدولة وع�سو جمل�ص الوزراء من من�سبه.

ثانياً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

الرقم: اأ/ 322
التاريخ: 11/ 6/ 1442هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
رقم  امللكي  باالأمر  ال�سادر  للحكم،  االأ�سا�سي  النظام  على  االطلع  بعد 
جمل�ص  نظام  على  االطلع  وبعد  1412هـــ.   /8  /27 بتاريخ   )90 )اأ/ 
)اأ/ 13( بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.  باالأمر امللكي رقم  ال�سادر  الوزراء، 

امللكية  واملرا�سيم  واالأوامــر  والتنظيمات  االأنظمة  على  االطلع  وبعد 
والقرارات ذوات ال�سلة. وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.. اأمرنا 

مبا هو اآت:
"ال�سوؤون البلدية والقروية"،  "االإ�سكان" اإىل وزارة  اأواًل: ت�سم وزارة 

وُيعدل ا�سمها ليكون "وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان".
بالتن�سيق مع من تراه من  الوزراء  ثانياً: تقوم هيئة اخلرباء مبجل�ص 
اأ�سهر من تاريخه  العلقة، وخلل مدة ال تتجاوز ثلثة  اجلهات ذوات 

باالآتي:

1ـ ا�ستكمال االإجراءات النظامية اللزمة الإنفاذ مقت�سى اأمرنا هذا، مبا 
والوظائف  واملوظفني  واالأجهزة  االخت�سا�سات  وحتديد  نقل  ذلك  يف 

واملمتلكات والبنود واالعتمادات وغريها.
2ـ مراجعة االأنظمة والتنظيمات واالأوامر واملرا�سيم امللكية والقرارات 
ب�ساأنها،  يلزم  ما  واقــرتاح  هذا،  اأمرنا  يف  ورد  مبا  تاأثرت  التي  وغريها 

ال�ستكمال االإجراءات النظامية اللزمة.
ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

الرقم: اأ/ 323
التاريخ: 11/ 6/ 1442هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

رقم  امللكي  باالأمر  ال�سادر  للحكم،  االأ�سا�سي  النظام  على  االطلع  بعد 
جمل�ص  نظام  على  االطلع  وبعد  1412هـــ.   /8  /27 بتاريخ   )90 )اأ/ 
)اأ/ 13( بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.  باالأمر امللكي رقم  ال�سادر  الوزراء، 
وبعد االطلع على االأمرين امللكيني رقم )اأ/ 138( بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ، 

ورقم )اأ/ 322( بتاريخ 11/ 6/ 1442هـ.. اأمرنا مبا هو اآت:

وزيــرًا  احلقيل  حمد  بن  عبداهلل  بن  ماجد  االأ�ستاذ  معايل  ُيعني  اأواًل: 
لل�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان.

ثانياً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

�سم وزارة االإ�سكان اإىل وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية

تعين االأ�ستاذ ماجد احلقيل وزيرًا لل�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان

اإعفاء الدكتور فهد املبارك وزير الدولة وع�سو جمل�ض الوزراء من من�سبه

تعين الدكتور فهد املبارك حمافظًا للبنك املركزي ال�سعودي مبرتبة وزير 

تعين الدكتور اأحمد اخلليفي م�ست�سارًا بالديوان امللكي مبرتبة وزير

ترقية اللواء �سليمان اليحيى اإىل رتبة فريق
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أرقـــام 
إدارية

خادم احلرمن ال�سريفن وويل العهد يهنئان قادة اأفريقيا الو�سطى والربتغال واجلزائر
● الرياض - واس

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
اأركاجن  فو�ستان  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة  برقية  �سعود،  اآل 
تواديرا رئي�ص جمهورية اأفريقيا الو�سطى، مبنا�سبة اإعادة 
انتخاب فخامته لفرتة رئا�سية جديدة. واأعرب امللك املفدى، 
والنجاح  بالتوفيق  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأجمل  عن 
ال�سديق،  الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية  ول�سعب  لفخامته، 
املزيد من التقدم واالزدهار. واأ�ساد اأيده اهلل، بهذه املنا�سبة 
بتميز العلقات التي تربط بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني 

والتي ي�سعى اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة.
وبعث اأيده اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�ص مار�سيلو ريبيلو 
فوزه  مبنا�سبة  الربتغالية،  اجلمهورية  رئي�ص  �سوزا  دي 
"ي�سرنا مبنا�سبة  املفدى:  امللك  وقال  ثانية.  رئا�سية  بوالية 
لفخامتكم  نبعث  اأن  ثانية،  رئا�سية  بوالية  فخامتكم  فوز 
اأجمل التهاين واأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ول�سعب 

اجلمهورية الربتغالية ال�سديق، التقدم واالزدهار".
الرئي�ص عبداملجيد  لفخامة  برقية تهنئة  وبعث يحفظه اهلل، 

ال�سعبية،  الدميقراطية  رئي�ص اجلمهورية اجلزائرية  تبون 
لفخامته.  اأجريت  التي  اجلراحية  العملية  جناح  مبنا�سبة 
التمنيات  واأطيب  التهاين  اأجمل  عن  املفدى،  امللك  واأعــرب 
بال�سحة  ميتعه  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائًل  لفخامته، 
�سميع  اإنــه  ومكروه،  �سوء  كل  من  يحفظه  واأن  والعافية، 

جميب.
�سلمان  بن  حممد  االأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئي�ص فو�ستان 
اأركاجن تواديرا رئي�ص جمهورية اأفريقيا الو�سطى، مبنا�سبة 

اإعادة انتخاب فخامته لفرتة رئا�سية جديدة. واأعرب �سمو 
بالتوفيق  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  العهد،  ويل 
جلمهورية  والرقي  التقدم  من  واملزيد  لفخامته،  وال�سداد 

و�سعب اأفريقيا الو�سطى ال�سديق.
مار�سيلو  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 
مبنا�سبة  الربتغالية،  اجلمهورية  رئي�ص  �سوزا  دي  ريبيلو 
فوزه بوالية رئا�سية ثانية. وقال �سمو ويل العهد: "ي�سعدين 
اأعرب  اأن  ثانية،  رئا�سية  بوالية  فخامتكم  فوز  مبنا�سبة 
بالتوفيق  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  لفخامتكم 
وبلدكم  ل�سعبكم  والــرقــي  التقدم  من  واملــزيــد  والــ�ــســداد، 

ال�سديق".
عبداملجيد  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعاه  وبعث 
ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�ص  تبون 
لفخامته.  اأجريت  التي  اجلراحية  العملية  جناح  مبنا�سبة 
التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  العهد،  ويل  �سمو  واأعرب 
ال�سحة  عليه  يدمي  اأن  القدير  العلي  املوىل  داعياً  لفخامته، 

والعافية، واأن ال يريه اأي �سوء، اإنه �سميع جميب.

ويل العهد يتلقى ات�ساال هاتفيا
من الرئي�ض الفرن�سي 

● العال - واس
تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، 
ات�سااًل هاتفياً، يوم ال�سبت 3 جمادى االآخرة 1442هـ املوافق 16 يناير 2021م، من فخامة الرئي�ص اإميانويل ماكرون، 
رئي�ص اجلمهورية الفرن�سية. وجرى خلل االت�سال، ا�ستعرا�ص العلقات بني البلدين وفر�ص التعاون امل�سرتك، كما 

جرى بحث امل�ستجدات االإقليمية والدولية، ومناق�سة عدد من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

وفاة االأمر خالد 
ابن عبداهلل بن 

عبدالرحمن
● الرياض - واس

االأوىل  جمادى   29 االأربعاء  يوم  امللكي  الديوان  عن  �سدر 
1442هـ املوافق 13 يناير 2021م، البيان التايل:

امللكي" الديوان  من  "بيان 
بن  االأمري خالد  ال�سمو  اإىل رحمة اهلل تعاىل، �ساحب  انتقل 
عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود، و�سي�سلى عليه اإن �ساء 

اهلل، يوم اخلمي�ص املوافق 1/ 6/ 1442هـ.
واأ�سكنه  ور�سوانه  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  اهلل  تغمده 

ف�سيح جناته، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

وفاة االأمرة طرفة بنت �سعود
● الرياض - واس

ــني ــن ـــوم االإث ـــوان املــلــكــي ي ـــدي ــدر عـــن ال ــس �
ــق ــواف امل ــــــ  ـــــرة 1442ه االآخ  12 جـــمـــادى 

 25 يناير 2021م، البيان التايل:

امللكي" الديوان  من  "بيان 
ال�سمو  �ساحبة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت 

امللكي االأمرية طرفة بنت �سعود بن عبدالعزيز

يوم  اهلل  �ساء  اإن  عليها  و�سي�سلى  �سعود،  اآل   

مدينة  يف  ـــ،  1442ه  /6  /13 املوافق  الثلثاء 

الريا�ص.

تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه 

واأ�سكنها ف�سيح جناته، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

وفاة والدة االأمر عبدالعزيز بن خالد
● الرياض - واس

ــاء  ــلث ــث ــي يــــوم ال ــك ــل �ـــســـدر عـــن الــــديــــوان امل

ـــق  ـــواف 13جـــــمـــــادى االآخــــــــرة 1442هـــــــــ امل

الــــتــــايل: الــــبــــيــــان  2021م،  ـــر  ـــاي ـــن ي  26
امللكي" الديوان  من  "بيان 

انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة �ساحب ال�سمو 
بن  �سعد  بن  خالد  بن  عبدالعزيز  االأمري  امللكي 

�ساء  اإن  عليها  و�سي�سلى  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
اهلل، يوم الثلثاء املوافق 13 / 6 / 1442هـ.

ور�سوانه  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  اهلل  تغمدها 
واأ�سكنها ف�سيح جناته، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ويل العهد يتلقى ات�ساال هاتفيا
 من الرئي�ض العراقي

● العال - واس
بن  �سلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
الوزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص  العهد  عبدالعزيز ويل 
االآخرة  جمادى   13 الثلثاء  يوم  هاتفيا  ات�سااًل  الدفاع، 
الرئي�ص  يناير 2021م، من فخامة  املوافق 26  1442هـ 

برهم �سالح رئي�ص جمهورية العراق.
االأخوية  العلقات  ا�ستعرا�ص  االت�سال  خلل  وجــرى 
الثنائي  التعاون  اآفاق  بحث  اإىل  باالإ�سافة  البلدين،  بني 
وتعزيزه مبا يخدم م�سالح البلدين يف املجاالت املختلفة 
وذلك يف اإطار اأعمال جمل�ص التن�سيق ال�سعودي العراقي.


