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�إن�شاء من�صة وطنية
موحدة للتوظيف

● نيوم  -واس

عقد جمل�س ال��وزراء ،جل�سته يوم الثالثاء  20جمادى الآخ��رة 1442ه��ـ املوافق
 2فرباير 2021م ،عرب االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�ستهل اجلل�سة ،ثمن جمل�س الوزراء عالياً اجلهود التي قام بها خادم احلرمني
ال�شريفني �أيده اهلل ،و�إدارته للخطط التطويرية يف مدينة الريا�ض ،حينما كان �أمري ًا
للمنطقة ،وما �شهدته خالل تلك الفرتة من �إجن��از الكثري من م�شروعات البنية
التحتية ،وذلك يف �سياق تناول املجل�س ا�سرتاتيجية تطوير مدينة الريا�ض ،التي
ك�شف مالحمها �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد حفظه اهلل ،ب�أن تكون واحدة من
�أكرب ع�شر مدن اقت�صادية يف العامل ،كجزء من خطط اململكة لتنويع م�صادر الدخل
ومنو االقت�صاد.

قـرارات وأنظـمــة
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وتطرق املجل�س يف هذا ال�صدد� ،إىل ما ت�شهده اململكة من فر�ص ا�ستثمارية غري
م�سبوقة يف ظل (ر�ؤي��ة  ،)2030و�إيجاد بيئة ا�ستثمارية ا�ستثنائية ،مدعومة
ب�إ�صالحات تنظيمية وجاذبة للم�ستثمرين ،وتتميز بالكفاءة العالية و�سهولة
ممار�سة الأعمال يف اململكة وجعلها �أكرث تناف�سية ،لتوا�صل ما حققته من قفزات
كبرية يف امل�ؤ�شرات العاملية ذات ال�صلة ،ولتواكب الت�سارع امل�شهود يف العديد من
القطاعات والأعمال مبا فيها اال�ستثمارات امل�ستدامة.
و�أو�ضح معايل وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي ،يف بيانه
لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن جمل�س الوزراء ا�ستعر�ض �إثر ذلك م�ستجدات جائحة
كورونا على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،وم�ؤ�شرات املنحنى الوبائي يف اململكة،
و�إح�صاءات الفريو�س وما مت اتخاذه من �إج��راءات احرتازية ووقائية للحفاظ
على �صحة املواطنني واملقيمني و�سالمتهم ،وت�أكيد �أهمية موا�صلة االلتزام بها؛

إعالنات حكومية
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للمحافظة على املكت�سبات التي حتققت يف الت�صدي جلائحة كورونا.
واطلع املجل�س على جممل املو�ضوعات والتطورات على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية ،جمدد ًا ما �أكدته اململكة يف كلمتها ملجل�س الأمن الدويل يف جل�سته املنعقدة
حتت البند (احلالة يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك امل�س�ألة الفل�سطينية) ،التزامها
بال�سالم خيار ًا ا�سرتاتيجياً ،واهتمامها وحر�صها على وحدة الأرا�ضي العربية
و�سيادتها و�سالمتها ،وعدم قبول �أي م�سا�س يهدد ا�ستقرار املنطقة ،وم�شدد ًا على
النهج الثابت للمملكة ومواقفها الرا�سخة جتاه الق�ضية الفل�سطينية ,كما وافق
املجل�س على �إن�شاء من�صة وطنية موحدة للتوظيف ،ت�شتمل على قاعدة بيانات
لطالبي العمل يف القطاعني العام واخلا�ص.

إعالنات حكومية
معـــاد

التفا�صيل �ص 2
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اإلعـــــــــالنات
المنـــــوعة
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مجلس الوزراء

في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين

�إن�شاء من�صة وطنية موحدة للتوظيف لطالبي العمل يف القطاعني العام واخلا�ص
● نيوم – واس

عقد جمل�س الوزراء ،جل�سته يوم الثالثاء  20جمادى الآخرة
1442ه��ـ املوافق  2فرباير 2021م ،عرب االت�صال املرئي،
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�ستهل اجلل�سة ،ثمن جمل�س الوزراء عالياً اجلهود التي
قام بها خادم احلرمني ال�شريفني �أيده اهلل ،و�إدارت��ه للخطط
التطويرية يف مدينة الريا�ض ،حينما كان �أمري ًا للمنطقة ،وما
�شهدته خالل تلك الفرتة من �إجناز الكثري من م�شروعات البنية
التحتية ،وذلك يف �سياق تناول املجل�س ا�سرتاتيجية تطوير
مدينة الريا�ض ،التي ك�شف مالحمها �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد حفظه اهلل ،ب�أن تكون واح��دة من �أكرب ع�شر مدن
اقت�صادية يف العامل ،كجزء من خطط اململكة لتنويع م�صادر
الدخل ومنو االقت�صاد.
وتطرق املجل�س يف هذا ال�صدد� ،إىل ما ت�شهده اململكة من فر�ص
ا�ستثمارية غري م�سبوقة يف ظل (ر�ؤية  ،)2030و�إيجاد بيئة
ا�ستثمارية ا�ستثنائية ،مدعومة ب�إ�صالحات تنظيمية وجاذبة
للم�ستثمرين ،وتتميز بالكفاءة العالية و�سهولة ممار�سة
الأعمال يف اململكة وجعلها �أكرث تناف�سية ،لتوا�صل ما حققته
من قفزات كبرية يف امل�ؤ�شرات العاملية ذات ال�صلة ،ولتواكب
الت�سارع امل�شهود يف العديد من القطاعات والأعمال مبا فيها
اال�ستثمارات امل�ستدامة.
و�أو�ضح معايل وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل
الق�صبي ،يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن جمل�س الوزراء
ا�ستعر�ض �إثر ذلك م�ستجدات جائحة كورونا على امل�ستويني
املحلي وال���دويل ،وم�ؤ�شرات املنحنى الوبائي يف اململكة،
و�إح�صاءات الفريو�س وما مت اتخاذه من �إجراءات احرتازية
ووقائية للحفاظ على �صحة املواطنني واملقيمني و�سالمتهم،
وت�أكيد �أهمية موا�صلة االلتزام بها؛ للمحافظة على املكت�سبات
التي حتققت يف الت�صدي جلائحة كورونا.
واطلع املجل�س على جممل املو�ضوعات والتطورات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،جم��دد ًا ما �أكدته اململكة يف
كلمتها ملجل�س الأم��ن ال��دويل يف جل�سته املنعقدة حتت البند
(احلالة يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك امل�س�ألة الفل�سطينية)،
التزامها بال�سالم خيار ًا ا�سرتاتيجياً ،واهتمامها وحر�صها على
وحدة الأرا�ضي العربية و�سيادتها و�سالمتها ،وعدم قبول �أي
م�سا�س يهدد ا�ستقرار املنطقة ،وم�شدد ًا على النهج الثابت
للمملكة ومواقفها الرا�سخة جتاه الق�ضية الفل�سطينية ,ب�أنها يف
مقدمة �أولوياتها واهتماماتها ،ووقوفها مع ال�شعب الفل�سطيني
للو�صول �إىل حل عادل و�شامل وفق قرارات ال�شرعية الدولية
ومبادرة ال�سالم العربية .2002
وبني معاليه �أن جمل�س ال��وزراء �أ�شاد باجلهود الأمنية يف
الت�صدي ملحاوالت �شبكات اجلرمية املنظمة لتهريب املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية عرب احلدود الربية والبحرية ،و�إ�سهام
املديرية العامة حلر�س احلدود يف حماية حدود اململكة من كل
ما ي�ستهدف �أمنها وا�ستقرارها ومقدراتها ،وكذلك جهود الهيئة
العامة للجمارك ،وذلك �إثر �إحباط حماوالت لتهريب �أطنان من
القات واحل�شي�ش ،وكميات من الأقرا�ص املخدرة.
واطلع املجل�س على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله،
من بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما
اطلع على ما انتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة
العامة ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف
�ش�أنها ..وقد انتهى جمل�س الوزراء �إىل ما يلي:

اعتماد حساب ختامي
�ساد�ساً :اعتماد احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية عن عام مايل �سابق.

ترقيات وتعيين

�إن�شاء املركز الوطني لكفاءة وتر�شيد املياه

ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات
تعاون إعالمي مع العراق
�أو ًال :تفوي�ض معايل وزير الإعالم رئي�س جمل�س �إدارة هيئة النظامية.
الإذاع���ة والتلفزيون �أو من ينيبه ،بالتباحث مع اجلانب
العراقي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال كفاءة وترشيد المياه
الإذاعي والتلفزيوين بني هيئة الإذاعة والتلفزيون يف اململكة ثالثاً� :إن�شاء املركز الوطني لكفاءة وتر�شيد املياه.
العربية ال�سعودية و�شبكة الإع�ل�ام العراقي بجمهورية
ال��ع��راق ،والتوقيع عليه ،وم��ن ثم رف��ع الن�سخة النهائية الخيل العربية األصيلة
راب��ع��اً :املوافقة على الالئحة التنظيمية للخيل العربية
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
الأ�صيلة.
مذكرة تعاون مع الصين
ثانياً :تفوي�ض معايل وزير التعليم �أو من ينيبه ،بالتباحث مع
اجلانب ال�صيني يف �ش�أن م�شروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة
ال�صينية بني وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة التعليم يف جمهورية ال�صني ال�شعبية ،والتوقيع عليه،

�سابعاً :املوافقة على ترقيات للمرتبتني (اخلام�سة
ع�شرة) و(الرابعة ع�شرة) ،وتعيني على وظيفة (وزير
مفو�ض) ،وذلك على النحو التايل:
ـ ترقية �صاحب ال�سمو الأمري فهد بن �سعد بن عبداهلل
بن تركي �آل �سعود� ،إىل وظيفة (م�ست�شار ملكافحة
اجل��رمي��ة) باملرتبة (اخل��ام�����س��ة ع�����ش��رة) ب���وزارة
الداخلية.
ـ ترقية يحيى بن �سعيد بن حممد م�صوي �إىل وظيفة
(م�ست�شار �أمني) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة
الداخلية.
ـ ترقية �سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز املقبل �إىل
وظيفة (م�ست�شار �إيرادات) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة)
بوزارة املالية.
ـ ترقية نا�صر بن علي بن �سليمان احلوا�س �إىل وظيفة
(مدير عام الإدارة القانونية) باملرتبة (اخلام�سة
ع�شرة) بوزارة املالية.
ـ ترقية حممد بن عبدالكرمي بن حممد العبدالكرمي �إىل
وظيفة (م�ست�شار مايل) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة)
بوزارة املالية.
ــ ترقية حممد بن حمد بن عبداهلل العثمان �إىل وظيفة
(�أمني عام حمكمة) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) باملحكمة
العليا.
ـ ترقية م�سفر ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن م�سفر ال��دو���س��ري �إىل
وظيفة (مدير عام املركز الوطني للمعلومات) باملرتبة
(الرابعة ع�شرة) بوزارة املالية.
ـ ترقية حممد بن عبداهلل بن �إبراهيم التويجري �إىل
وظيفة (مدير عام �إدارة احل�سابات العامة) باملرتبة
(الرابعة ع�شرة) بوزارة املالية.
ـ ترقية خالد بن �أحمد بن �سامل بن حبي�ش �إىل وظيفة
(م�ست�شار م��ايل) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) ب��وزارة
املالية.
ـ ترقية املهند�س م�شبب بن علي بن �سعود �آل دوي�س
�إىل وظيفة (م�ست�شار لل�ش�ؤون الفنية) باملرتبة (الرابعة
ع�شرة) بوزارة التعليم.
ـ ترقية عبداحلميد بن �أحمد بن من�صور العمران �إىل
وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) باملرتبة (الرابعة
ع�شرة) بوزارة النقل.
ـ ترقية في�صل بن عبدالرحمن بن �سليمان العمران �إىل
وظيفة (مدير عام تقنية املعلومات) باملرتبة (الرابعة
ع�شرة) بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
تعيني مازن بن حمد بن حممد احلملي على وظيفة
(وزير مفو�ض) بوزارة اخلارجية.

تقارير سنوية
كما اطلع جمل�س ال���وزراء على ع��دد من املو�ضوعات العامة
منصة وطنية موحدة للتوظيف
املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية لهيئة تنظيم
خام�ساً� :إن�شاء من�صة وطنية موحدة با�سم (املن�صة الوطنية الكهرباء والإنتاج املزدوج "�سابقاً" ،وامل�ؤ�س�سة العامة للحبوب،
املوحدة للتوظيف) ،ت�شتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل وهيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية ،و�صندوق التنمية ال�صناعية
يف القطاعني العام واخلا�ص وفق اال�ستبانة امل�صممة لذلك.
ال�سعودي ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.
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خادم احلرمني ال�شريفني ي�أمر برتقية ( )27قا�ضيا بديوان املظامل
�صرح بذلك معايل رئي�س دي��وان املظامل رئي�س جمل�س
● الرياض  -واس
الق�ضاء الإداري ال�شيخ الدكتور خالد بن حممد اليو�سف،
�أ���ص��در خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
مبي ًنا �أن الأم��ر امللكي ت�ضمن ترقية �سبعة ق�ضاة من
عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل� ،أمر ًا ملكياً برتقية �سبعة درجة (رئي�س حمكمة/ب) �إىل درجة (رئي�س حمكمة�/أ)،
وترقية ع�شرة ق�ضاة م��ن درج��ة (وك��ي��ل حمكمة�/أ)
وع�شرين قا�ضياً بديوان املظامل.

�إىل درج��ة (رئي�س حمكمة/ب) ،وترقية ثالثة ق�ضاة
من درج��ة (قا�ضي�/أ) �إىل درج��ة (وكيل حمكمة/ب)،
وترقية خم�سة ق�ضاة من درجة (قا�ضي/ب) �إىل درجة
(قا�ضي�/أ) ،وتعيني قا�ضيني على درجة (قا�ضي/ب).
و�أكد معاليه �أن هذا الأمر امللكي الكرمي وما �سبقه من

�أوامر ملكية كرمية يف هذا ال�ش�أن ت�أتي امتداد ًا ملا توليه
القيادة الر�شيدة حفظها اهلل ،من اهتمام مبرفق ق�ضاء
دي��وان املظامل ،من خ�لال دعمه بالكوادر الق�ضائية؛
لتقدمي املزيد من البذل ومن ثم الو�صول �إىل التطلعات
ال�سامية.

�إطالق ا�سم "مدينة امللك �سلمان بن عبدالعزيز الطبية"
على جممع م�ست�شفيات املدينة املنورة
● المدينة المنورة  -واس

�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل ،على �إطالق ا�سم "مدينة امللك �سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على
جممع م�ست�شفيات املدينة املنورة ،الذي �صدرت موافقة جمل�س الوزراء عليه
بتحويل  3م�ست�شفيات يف املدينة املنورة (امل�ست�شفى العام ،م�ست�شفى الن�ساء
والوالدة والأطفال ،جممع الأمل لل�صحة النف�سية) �إىل مدينة طبية ك�أول مدينة
متكاملة تخدم املنطقة ب�سعة � 1246سرير ًا.
�أعلن ذلك معايل وزير ال�صحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم الإثنني
 19جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  1فرباير 2021م ،عاد ًا �إطالق ا�سم "مدينة

امللك �سلمان" على املدينة الطبية م�صدر فخر واعتزاز جلميع �أهايل املنطقة عامة
ومن�سوبيها ب�شكل خا�ص ،م�ؤكد ًا �أن ذلك ي�أتي انطالقاً من اهتمام خادم احلرمني
ال�شريفني رعاه اهلل ،ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع ال�صحي وخدماته
يف خمتلف املجاالت من �أجل الوطن واملواطن ،وذلك بتوفري رعاية طبية وفق
�أرقى املعايري لأهايل وزوار مدينة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن هذا الدعم لي�س وليد اليوم ،بل هو امتداد مل�سرية اخلدمات
وامل�شاريع ال�صحية باملنطقة ،حيث �إن اعتماد املدينة الطبية �سيمكنها من
التو�سع يف تقدمي خدمات الرعاية التخ�ص�صية للمواطنني واملقيمني وت�سهيل
�سرعة احل�صول عليها وحتقيق املزيد من التطور وحت�سني جودة اخلدمات

وفاة الأمري تركي
ابن نا�صر بن عبدالعزيز
● الرياض  -واس

�صدر عن الديوان امللكي يوم ال�سبت  17جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  30يناير 2021م ،البيان
التايل:
"بيان من الديوان امللكي"
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�سي�صلى عليه �إن �شاء اهلل ،يوم الأحد املوافق 1442 /6 /18هـ يف مدينة الريا�ض.
تغمده اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

ال�صحية ب�شقيها الوقائي والعالجي وفقاً لأعلى املوا�صفات واملعايري واملتطلبات
الطبية والفنية والتقنية التخ�ص�صية.
ودعا وزير ال�صحة املوىل عز وجل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني وميتعه
بال�صحة والعافية ،و�أن يدمي على الوطن نعم الأم��ن والرخاء واال�ستقرار.
و�ستوفر مدينة امللك �سلمان بن عبدالعزيز الطبية العديد من اخلدمات الطبية
املتخ�ص�صة ،لتقدمي خدماتها لأهايل و�سكان منطقة املدينة املنورة واملحافظات
التابعة لها ،منها مركز العلوم الع�صبية ومركز الأورام ومركز ال�سكر ومركز
القلب ومركز الأبحاث ومركز التدريب املحاكاة وع��دة مباين ت�شمل مبنى
للطوارئ والعيادات اخلارجية ومواقف �سيارات متعددة الأدوار.

وفاة الأمرية نورة بنت فهد
ابن حممد بن عبدالرحمن
الأمرية نورة بنت فهد بن حممد بن عبدالرحمن
● الرياض  -واس
�صدر عن الديوان امللكي يوم الأحد  18جمادى �آل �سعود ،و�سي�صلى عليها �إن �شاء اهلل ،يوم
الآخ��رة 1442ه��ـ املوافق  31يناير 2021م ،الإثنني املوافق 1442 /6 /19هـ.
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه
البيان التايل:
و�أ�سكنها ف�سيح جناته� ،إن���ا هلل و�إن���ا �إليه
بيان من الديوان امللكي
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل� ،صاحبة ال�سمو راجعون.

تعديل موعد رفع تعليق ال�سفر للمواطنني وفتح املنافذ الربية والبحرية واجلوية
معايل وزير ال�صحة من �أن ال�شركات امل�صنعة للقاح (كوفيد ـ  )19ت�أخرت يف
● الرياض  -واس
�صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية يوم اجلمعة  16جمادى الآخ��رة ت�سليم الدفعات املتعاقد عليها يف الأوقات املحددة ،ونظر ًا �إىل �أهمية الو�صول
1442ه���ـ امل��واف��ق  29يناير 2021م ،ب�أنه �إحل��اق��اً للبيان ال�صادر بتاريخ �إىل معدالت مناعة جمتمعية مرتفعة يف اململكة قبل ال�سماح بال�سفر يف ظل وجود
1442 /5 /24هـ املوافق 2021 /1 /8م ،ب�ش�أن الإعالن عن موعد رفع القيود موجة ثانية من اجلائحة يف كثري من الدول ،وحر�صاً على ال�صحة العامة يف
على مغادرة املواطنني للمملكة وال�سماح بفتح املنافذ .وبنا ًء على ما �أو�ضحه اململكة وللحفاظ على معدالت �إ�صابة منخف�ضة ،تود وزارة الداخلية �أن تعلن

أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن
UMM AL-QURA

تصدر عن وزارة اإلعالم

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

المشرف العام
الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير اإلعالم المكلف

عن تعديل موعد رفع تعليق ال�سفر للمواطنني وفتح املنافذ الربية والبحرية
واجلوية ب�شكل كامل ليكون اعتبار ًا من ال�ساعة الواحدة �صباحاً من يوم االثنني
1442 /10 /5هـ املوافق 2021 /5 /17م ،بد ًال من 1442 /8 /18هـ املوافق
2021 /3 /31م ،مع ا�ستمرار وزارة ال�صحة يف متابعة امل�ستجدات املتعلقة
باملو�ضوع.

المدير العام

المشرف على التحرير

عبد اهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني

4

السـنة  99العدد 4869

UMM AL -QURA

الجمعة  23جمادى اآلخرة  1442هـ

 5فبراير  2021م

قـرارات وأنظـمــة

أمر ملكي رقم (أ )322/وتاريخ 1442/06/11هـ

أوامر ملكية

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد االطالع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر واملرا�سيم امللكية والقرارات ذوات ال�صلة.
وبناءً على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًالُ :ت�ضم وزارة «الإ�سكان» �إىل وزارة «ال�ش�ؤون البلدية والقروية» ،ويعدل ا�سمها ليكون «وزارة

ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان».
ثانياً :تقوم هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء –بالتن�سيق مع من تراه من اجلهات ذوات العالقة– وخالل
مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخه بالآتي:
-1ا�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لإنفاذ مقت�ضى �أمرنا هذا مبا يف ذلك نقل وحتديد االخت�صا�صات
والأجهزة واملوظفني والوظائف واملمتلكات والبنود واالعتمادات وغريها.
-2مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر واملرا�سيم امللكية والقرارات وغريها التي ت�أثرت مبا ورد يف
�أمرنا هذا ،واقرتاح ما يلزم ب�ش�أنها ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة.
ثالثاً :يبلغ �أمرنا هذا للجهات املخت�صة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود

قرار رقم ( )323وتاريخ 1442/06/13هـ

�إلغاء هيئة حي ال�سفارات وترتيباتها التنظيمية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة بالأمر امللكي رقم ( )63078وتاريخ 1441/11/24هـ ،القا�ضي
باملوافقة على �إلغاء هيئة حي ال�سفارات ،ونقل جميع املهمات املتعلقة بها وم�شاريعها �إىل الهيئة امللكية
ملدينة الريا�ض واعتماد ا�ستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم ( )63078وتاريخ 1441/11/24هـ.
وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية لهيئة حي ال�سفارات ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم
( )165وتاريخ 1440/3/19هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )322وتاريخ 1442/2/27هـ ،ورقم ( )685وتاريخ
1442/4/29هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/19-18د)
وتاريخ 1442/5/9هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3794وتاريخ 1442/6/7هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال� :إلغاء هيئة حي ال�سفارات وترتيباتها التنظيمية ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ()165
وتاريخ 1440/3/19هـ.

ثانياً :نقل جميع املهمات وامل�شاريع واحلقوق وااللتزامات مبا فيها الأ�صول واملمتلكات والعمال
(ال�سعوديون وغري ال�سعوديني) والوظائف والعقود واالعتمادات والبنود وامليزانية،
املخ�ص�صة لهيئة حي ال�سفارات� ،إىل الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض.
ثالثاً :يعامل عمال هيئة حي ال�سفارات املزمع نقلهم �إىل الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ،وفقا ملا ي�أتي:
-1تلتزم الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ب�إبرام عقد عمل مع كل عامل بح�سب نظام العمل ووفقاً
للأجور واملزايا التي يقرها جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ،ب�شرط �أال يقل
�إجمايل ما يح�صل عليه عن �إجمايل ما كان يتقا�ضاه يف �آخر درجة وظيفية �شغلها.
 -2يعد ا�شرتاكه يف الت�أمينات االجتماعية م�ستمر ًا.
 -3تعد خدماته فيما يتعلق مبكاف�آت نهاية اخلدمة والإجازات مت�صلة.
رابعاً  :دون �إخالل بالأحكام النظامية ذات ال�صلة ب�إنهاء عقود العمل ،تلتزم الهيئة امللكية ملدينة
الريا�ض بعدم �إنهاء عقد عمل �أي من العاملني املزمع نقلهم �إليها من هيئة حي ال�سفارات ،ملدة
�سنة من تاريخ نقل خدماتهم �إليها.
خام�ساً :ت�ضع الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ،الرتتيبات الالزمة لنقل العمال ـ املزمع نقلهم من هيئة حي
ال�سفارات– وفقاً للمعايري التي يقرها جمل�س �إدارتها ،ومبا ال يتعار�ض مع ما ورد يف هذا القرار.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )328وتاريخ 1442/06/13هـ

املوافقة علىال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  65903وتاريخ 1441/12/8هـ،
امل�شتملة على برقية معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رقم  176312وتاريخ
1441/12/4هـ ،يف �ش�أن طلب معاليه اعتماد م�شروع ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية.
وبعد االطالع على م�شروع ال�سيا�سة الوطنية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )607وتاريخ 1442/4/14هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/18-24د)
وتاريخ 1442/5/2هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3595وتاريخ 1442/5/29هـ.
يقـرر:
املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية ،بال�صيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية
مقدمة:
حيث إن تعزيز السالمة والصحة املهنية ،مبا يتوافق مع املعايير واألنظمة احمللية،
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفا ً فيها ،ومع أفضل املمارسات
العاملية ،يعد ضرورة حيوية ملواكبة النهضة التنموية والتطور االقتصادي واالجتماعي
الذي تشهده اململكة ،ويعزز ذهنيا ً صورة إيجابية عن اململكة إقليميا ً ودولياً.
وانطالقاً من �أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة ر�ؤية اململكة ( ،)2030مت �إعداد ال�سيا�سة الوطنية
لل�سالمة وال�صحة املهنية ،وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،واجلهات احلكومية ذات العالقة،
وبالت�شاور مع ممثلي �أ�صحاب العمل ،وممثلي العمال؛ لتحقيق الر�ؤية الوطنية يف جمال ال�سالمة

وال�صحة املهنية ،والتي ت�ستند �إىل حق العامل يف احلماية من �أي خطر ي�شكل تهديد ًا ل�سالمته �أو �صحته،
حيث يعد ذلك من الأولويات الرئي�سية التي ت�سعى حكومة اململكة �إىل حتقيقها.
مع الإ�شارة �إىل �أن مبد�أ الوقاية املرتبط مبا�شرة بحماية ال�صحة البدنية والعقلية واالجتماعية للعامل،
وحفظها وتعزيزها ،يعترب مبد�أ �أ�سا�سياً ومرجعياً لو�ضع معايري حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها،
مع �ضمان �أن يوفر االلتزام بهذه املعايري �أق�صى درجة ممكنة من تعزيز احلالة ال�صحية واالجتماعية
لأفراد املجتمع ،وحماية عنا�صر البيئة العامة ذات ال�صلة ببيئة العمل ،وامل�ساهمة يف دعم جناح برامج
التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وذلك �سعياً لتحقيق بيئة عمل �آمنة و�صحية وم�ستدامة من خالل تنفيذ
الربامج واملبادرات الوطنية وفق حوكمة فعالة ت�سهم يف احلد من خماطر العمل ،وبناء �سلوك وقائي
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السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

للعن�صر الب�شري يحميه من تلك الأخطار.
وتهدف ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية �إىل تعزيز وتطوير منظومة ال�سالمة وال�صحة
املهنية ،وتعزيز حماية العاملني يف خمتلف �أماكن العمل على امل�ستوى الوطني ،مبا يتوافق مع الأنظمة
املحلية ،والتزامات اململكة مبوجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،و�أف�ضل املمار�سات العاملية التي
تتنا�سب مع �سوق العمل ال�سعودي ،حيث ت�شتمل ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية على
الركائز الأ�سا�سية التالية:
أوال ً :مبادئ ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية.
ثانياً :الهدف العام والأهداف التف�صيلية لل�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية.
ثالثاً :االلتزام بتعزيز وتطوير ال�سالمة وال�صحة املهنية.
رابعاً :تنظيم ال�سالمة وال�صحة املهنية ،ومراقبة م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة بها.
خامساً :تطوير ال�شراكات على امل�ستويات الإقليمية والدولية يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
أوال ً :مبادئ السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية:

تقوم ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية على املبادئ الآتية:
� -1شمول ال�سيا�سة ملواقع وقطاعات العمل املختلفة ،مع تغطيتها جلميع العاملني دون متييز.
 -2حماية حق العاملني يف بيئة عمل �صحية و�آمنة
 -3تطبيق مبد�أ الوقاية املرتبط مبا�شرة بحماية ال�صحة البدنية والعقلية واالجتماعية للعاملني وحفظها
وتعزيزها.
-4تعزيز االلتزام مبتطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية ،من خالل ن�شر ثقافة وطنية وقائية تت�ضمن برامج
للتوعية وتقدمي اال�ست�شارات والتدريب والأبحاث.
-5حتديد خماطر بيئة العمل وتقوميها و�إدارتها ومعاجلتها جذرياً ،من خالل التحكم بها
ومكافحة م�صادرها.

ثانياً :الهدف العام واألهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسالمة
والصحة المهنية:

تهدف اململكة �إىل تعزيز �سالمة و�صحة العاملني يف مكان العمل وذلك بتن�سيق اجلهود التكاملية من خالل
�إطالق �سيا�سة وطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية قابلة للقيا�س والتنفيذ والتح�سني امل�ستمر مب�شاركة
الأطراف الثالثة ،وهم(:اجلهات احلكومية ذات العالقة بال�سالمة وال�صحة املهنية ،وممثلون لأ�صحاب
العمل ،وممثلون للعاملني) ،وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من م�صادرها للحد من الإ�صابات والأمرا�ض
املهنية ،وبناء ثقافة وطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية تقوم على املعلومات وامل�شورة والتدريب،
بالإ�ضافة �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف الرئي�سية التي ت�سهم يف تعزيز ال�سالمة وال�صحة املهنية على
امل�ستوى الوطني ،وهي:
 -1تطوير الت�شريعات والأنظمة واللوائح والربامج و�أي �أدوات تنظيمية �أخرى متعلقة بال�سالمة
وال�صحة املهنية.
� -2إن�شاء هيكل حوكمة حمدد ووا�ضح لل�سالمة وال�صحة املهنية ،وتطوير �آليات ملراقبة االلتزام
بالت�شريعات والأنظمة ب�شكل فعال.
 -3حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات احلكومية ذات العالقة بربامج ال�سالمة وال�صحة املهنية ب�شكل
وا�ضح و�شفاف ،وتفادي االزدواجية وت�ضارب اجلهود.
� -4إيجاد �آليات للتعاون بني �أ�صحاب العمل والعاملني من خالل ممثليهم لتعزيز ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -5توفري نظام معلومات �شامل لإح�صائيات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -6متابعة �أثر �أن�شطة ال�سالمة وال�صحة املهنية على بيئة عمل املن�ش�آت على امل�ستوى الوطني ومدى
ا�ستدامتها ،من خالل التفتي�ش والتقومي وقيا�س ن�سبة االمتثال.
 -7تنفيذ الربامج واملبادرات الوطنية بالتن�سيق بني اجلهات احلكومية ذات العالقة للم�ساهمة يف احلد
من خماطر العمل.
 -8تنمية العن�صر الب�شري من خالل التدريب والت�أهيل ،مما يعزز من حماية العاملني وا�ستقرار الأيدي
العاملة.
 -9دعم البحوث والدرا�سات اال�ستق�صائية ذات ال�صلة مبجال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
ثالثاً :االلتزام بتعزيز وتطوير السالمة والصحة المهنية:

حيث تلتزم اململكة من خالل وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية بتعزيز حماية العاملني من
خماطر العمل ال�صحية واملهنية ،وتلتزم �أي�ضاً ببذل كل اجلهود ل�ضمان �سالمة بيئة العمل وتعزيز
جاذبيتها ،مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات الإقليمية والدولية.
�ستعمل وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية مع اجلهات احلكومية ذات العالقة بال�سالمة
وال�صحة املهنية على حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات بو�ضوح؛ من �أجل تكامل اجلهود وحتقيق كفاية
الأداء للمواد الب�شرية والفنية واملالية ،و�ستعمل الوزارة �أي�ضاً على حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات �أ�صحاب
العمل والعاملني واملوردين وامل�صنعني للآالت واملعدات امل�شمولني ب�أنظمة وت�شريعات ال�سالمة وال�صحة
املهنية بالت�شاور مع الأطراف الثالثة (اجلهات احلكومية ذات العالقة بال�سالمة وال�صحة املهنية ،ممثلي

�أ�صحاب العمل  ،وممثلي العاملني) ،واتخاذ ما يلزم ل�ضمان تنفيذها والعمل بها.
و�ستعمل وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية كذلك على �إجراء التح�سينات امل�ستمرة على
�إجراءات ولوائح ال�سالمة وال�صحة املهنية للوقاية ،واحلد من حوادث العمل والإ�صابات والأمرا�ض
املهنية والوفيات �أثناء العمل ،وذلك من خالل مراجعة ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتطويرها ،واعتبارها من �أولوياتها ،وذلك بالت�شاور والتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل العمل على �إعداد املقرتحات التي من �ش�أنها حت�سني الت�شريعات املتعلقة
بال�سالمة وال�صحة املهنية ،وكذلك �إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات �أ�صحاب العمل والعمال
ب�شكل م�ستمر يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية؛ للم�ساهمة يف رفع ثقافة العاملني ب�إجراءات ومتطلبات
ال�سالمة وال�صحة املهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمرا�ض والأخطار املهنية ،بالإ�ضافة
�إىل تطوير برامج تدريبية لت�أهيل الكوادر الب�شرية من املعنيني بتطبيق �إجراءات ال�سالمة يف مكان العمل.
رابعاً :تنظيم السالمة والصحة المهنية ،ومراقبة مؤشرات األداء
المتعلقة بها:

�ستعمل وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية – بالت�شاور مع ال�شركاء واجلهات احلكومية ذات
العالقة بال�سالمة وال�صحة املهنية – على مراقبة ومتابعة وتقومي الأداء لل�سالمة وال�صحة املهنية ،وذلك
من خالل تطوير النهج اال�سرتاتيجي لل�سالمة وال�صحة املهنية مبا يتوافق مع معايري العمل املعتمدة،
مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغر�ض ،والذي �سيتم من خالله تقدمي املعلومات والإر�شادات وامل�شورة
لأ�صحاب العمل والعاملني حول �أف�ضل الطرق لاللتزام بالأنظمة والت�شريعات ،مع فر�ض العقوبات
النظامية على مرتكبي املخالفات ذات ال�صلة بال�سالمة وال�صحة املهنية.
و�ستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة ال�سالمة وال�صحة املهنية على امل�ستوى الوطني ،وحتديد وتن�سيق
الأدوار بني اجلهات احلكومية ذات العالقة ،ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية،
من خالل �إن�شاء جمل�س وطني لل�سالمة وال�صحة املهنية يرتبط تنظيمياً بوزير املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ،ويكون يف ع�ضويته ممثلون من اجلهات ذات العالقة بال�سالمة وال�صحة املهنية ،و�أن يتمتع
املجل�س بال�صالحيات التي متكنه من القيام بدوره بكفاية عالية ،ومن ذلك:
 -1مراجعة الت�شريعات والأنظمة واللوائح والربامج و�أي �أدوات تنظيمية �أخرى متعلقة بال�سالمة
وال�صحة املهنية ،واقرتاح التعديالت الالزمة يف �ش�أنها وفق الإجراءات النظامية.
� -2إن�شاء نظام مراقبة وتقييم فعال و�شامل لل�سالمة وال�صحة املهنية.
 -3تطوير برنامج وطني �شامل للتبليغ عن حوادث و�إ�صابات العمل والأمرا�ض املرتبطة باملهن
وتوثيق البالغات.
 -4تقدمي اال�ست�شارات والدعم الفني فيما يتعلق مبجال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -5تطوير واعتماد هيكل حوكمة حمدد ووا�ضح لل�سالمة وال�صحة املهنية على امل�ستوى الوطني؛ ل�ضمان
وجود نظام فعال ومرن يف تطبيق �أحكام ال�سالمة وال�صحة املهنية يف مكان العمل.
 -6تن�سيق الأدوار وامل�س�ؤوليات بني اجلهات احلكومية ذات العالقة بال�سالمة وال�صحة املهنية؛ لتفادي
ازدواجية اجلهود.
 -7اعتماد الربامج واملبادرات الوطنية املتعلقة بال�سالمة وال�صحة املهنية بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة.
 -8تعزيز التعاون بني �أ�صحاب العمل والعاملني وممثليهم ،لتعزيز ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -9تقومي ومتابعة �أثر وا�ستدامة �أن�شطة ال�سالمة وال�صحة املهنية على بيئة العمل.
خامساً :تطوير الشراكات على المستويات اإلقليمية والدولية في
مجال السالمة والصحة المهنية:
انطالقاً من ع�ضوية اململكة يف منظمات �إقليمية وعربية ودولية ذات �صلة بال�سالمة وال�صحة املهنية ،ومن
�أهم تلك املنظمات :منظمة العمل الدولية ،ومنظمة العمل العربية ،ومنظمة ال�صحة العاملية .وحيث �أن
اململكة ملتزمة بتطبيق االتفاقيات والقرارات واللوائح ال�صادرة عن تلك املنظمات واملجال�س وامل�صادق
عليها من قبلها� .ستعمل اململكة على ماي�أتي:
 -1الدعوة �إىل عقد م�ؤمترات وطنية و�إقليمية يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
 -2العمل على دعم التعاون بني الأطراف الإقليمية والدولية يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -3التو�أمة مع امل�ؤ�س�سات املعنية بال�سالمة وال�صحة املهنية الرائدة �إقليمياً ودولياً.
 -4تبادل التجارب واخلربات يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية ،مع الأطراف الإقليمية والدولية
ذات ال�صلة.

خاتمة:

�إن اململكة العربية ال�سعودية عازمة على امل�ضي قدماً يف تطوير جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية على
امل�ستوى الوطني وفق ر�ؤية اململكة (2030م) ،وت�ؤكد على تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة لذلك.
والعمل على طرح م�شاريع ا�سرتاتيجية يف هذا ال�سياق ت�سهم ب�شكل رئي�س يف حتقيق املتطلبات الأ�سا�سية
يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وتعزز من حماية العاملني من خماطر الأمرا�ض والإ�صابات املهنية.
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح مناف�سات ال�ستئجار مواقع ا�ستثمارية يف جماالت متعددة وذلك يف املدن الطبية وامل�ست�شفيات التابعة لها ح�سب البيان �أدناه:
م

المدينة

رقم المنافسة

1

الريا�ض

R005/21

المنافسة

مناف�سة ا�ستئجار موقع (متوينات) باملدينة ال�سكنية

النشاط

MCX

موعد استالم العروض وفتح المظاريف

مواد غذائية

2

الريا�ض

R006/21

مناف�سة ا�ستئجار موقع (قهوة) مببنى الأطفال – الدور الأول

قهوة

3

الريا�ض

R007/21

مناف�سة ت�شغيل النقل املدر�سي

نقل مدر�سي

4

الريا�ض

R008/21

مناف�سة ا�ستئجار موقع (حمل زهور) مببنى الأطفال-الدور الأر�ضي

زهور

5

الريا�ض

R009/21

مناف�سة ا�ستئجار موقع (مطعم) باملركز التجاري

مطعم

6

الريا�ض

R010/21

مناف�سة ا�ستئجار (حمل �آي�سكرمي) باملدينة ال�سكنية MC

�آي�سكرمي

7

الريا�ض

R011/21

مناف�سة ا�ستئجار (قهوة) مببنى الأورام – الدور الثاين

قهوة

8

الريا�ض

R012/21

مناف�سة ا�ستئجار (�صالون رجايل) باملدينة ال�سكنية MC

حالق

9

الدمام

D001/21

مناف�سة ا�ستئجار موقع (حمل ورد) مبدخل امل�ست�شفى

ورود وهدايا

10

الدمام

D102/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (�أ�سواق مركزية) داخل �إ�سكان املوظفني

مواد غذائية

11

الدمام

D103/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (حمل قهوة) بامل�ست�شفى

م�شروبات �ساخنة وباردة

12

الدمام

D104/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (حمل قهوة) مقابل املبنى الإداري

م�شروبات �ساخنة وباردة

13

الأح�ساء

H107/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (كافترييا) خلف مبنى �إدارة العقود وامل�شرتيات

كافترييا

14

الأح�ساء

H001/21

مناف�سة ا�ستئجار موقع (حمل هدايا) باملبنى التجاري ب�سكن املوظفني

حمل هدايا

15

الأح�ساء

H106/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (مطعم) باملبنى التجاري ب�سكن املوظفني

مطعم

16

الأح�ساء

H105/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (مطعم) ب�سكن املوظفني

مطعم

17

الأح�ساء

H103/20

مناف�سة ا�ستئجار موقع (حمل قهوة) باملواقف اخلارجية للم�ست�شفى

م�شروبات �ساخنة وباردة

1442/6/28هـ
2021/2/10م

1442/7/3هـ
2021/2/15م

ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جماناً) وملزيد من املعلومات ميكنكم زيارة املوقع على الرابط التايل:
()https://ngha.med.sa/Arabic/businessdevelopment/Pages/default.aspx

1442/7/12هـ
2021/2/24م
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية رو�ضة �سدير عن فر�ص ا�ستثمارية للقطاع اخلا�ص والأفراد وفق اجلدول التايل:
م

الفرصة ورقمها

الـــمـــــــوقـــــــع

نوع العقار

الـنـشـاط

المساحة

مدة العقد

قيمة الكراسة

1

جتاري (خمطط )189
((21-01-012725

طريق امللك �سلمان
برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل
�صالة �أفراح

9900م2

�25سنة

200ريال

2

جتاري خمطط ()189
))21-01-012781

طريق امللك �سلمان
برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

2700م2

�25سنة

 200ريال

3

جتاري
()21-01-012782

طريق امللك عبدالعزيز
برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

2750م2

�25سنة

 200ريال

4

جتاري
()21-01-012784

طريق امللك عبدالعزيز
برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

جتاري �سكني

2650م2

� 25سنة

 200ريال

5

حمطة حمروقات
()21-01-012785

طريق الرو�ضة  -املع�شبة

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل
حمطة حمروقات

2500م2

� 25سنة

 200ريال

6

جتاري
()21-01-012791

خمطط ( )181بالتومي

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

10906.60م2

� 25سنة

 200ريال

7

جتاري
()21-01-012793

خمطط ( )191بالتومي

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

1825.7م2

�25سنة

 200ريال

8

وحدات �سكنية مفرو�شة
()21-01-012796

طريق الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز خمطط ()141

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل وحدات
�سكنية مفرو�شة

3943.8م2

� 25سنة

 200ريال

9

�شا�شة قائمة
()21-01-012797

تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع
طريق امللك فهد

�شا�شة �إلكرتونية

ت�شغيل �شا�شة �إلكرتونية

24م2

� 10سنوات

 200ريال

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل الدخول على املوقع الإلكرتوين (فر�ص).
علماً �أن نهاية موعد الإعالن يوم الأحد املوافق 1442/8/1هـ .
(ت )0164433360/حتويلة (.)133-270

تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

1

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

21-01-013118

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سكن
عمال مبحافظة �سمرياء

21-01-013120

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

قيمة الكراسة

 300ريال
1442/8/22هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/8/23هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
 300ريال

فعلى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذا التقدمي على املوقع (بلدي) � www.balady.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية
(بلدي ا�ستثمار) .لال�ستف�سار هاتف )0165210076( :حتويلة.)159(:

تعلن وزارة النقل عن طرح املزايدة التالية:
المزايدة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مزايدة ت�أجري وا�ستثمار ال�شا�شات اخلارجية ملبنى الوزارة اجلديد
(برج �إليجان�س) الواقع على طريق امللك فهد وفق �شروط وموا�صفات الوزارة

الأحد
1442/7/16هـ

الإثنني
1442/7/17هـ

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
ا�سم املزايدة:ت�أجري املوقع رقم ( )1مبركز اخلدمات الطبية اجلامعي
(كافيه).
رقم املزايدة/69352( :د).
مكان ا�ستالم وثائق امل��زاي��دة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة � 9ص ــ  12ظه ًرا.
قيمة وثائق املزايدة )1.000( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( ):%15الإثنني 1442/7/17هـ ،املوافق
2021/3/1م ،من ال�ساعـة (� )8.30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9.30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الإثنني 1442/7/17هـ  ،املوافق 2021/3/1م,
ال�ساعة (� )9.30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى)0
ـ �إرف��اق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة الدمل عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

العدد

قيمة الكراسة

1

ت�شغيل و�صيانة لوحات �إعالنية �إلكرتونية

2

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل �سيار �ساحة ال�صناعية

1

 500ريال

3

ت�شغيل و�صيانة مطعم �ساحة ال�صناعية

1

 500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات

الأربعاء
1442/7/26هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً �إداراة تنمية اال�ستثمارات

موعد فتح المظاريف

الأربعاء
1442/7/26هـ
ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحاً
�إداراة تنمية اال�ستثمارات

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على ملوقع الإلكرتوين (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق يف الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار).

تعلن �أمانة حمافظة جدة عن طرح م�شروع حقوق الت�سمية والرعاية للواجهة البحرية لعام 1442هـ :
المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

تاريخ فتح المظاريف الفنية

تاريخ فتح المظاريف المالية

م�شروع حقوق الت�سمية والرعاية للواجهة البحرية بالكورني�ش
ال�شمايل (املرحلة الرابعة واخلام�سة)

� 10سنوات

 10000ريال

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة (� )11:30صباحاً

اخلمي�س
1442/8/26هـ
ال�ساعة (� )11:30صباحاً

بيع رجيع

مبـان
استئجار
ٍ
يعلن فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد مبنطقة املدينة  -9مدة العقد �سنوية.
� -10إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
املنورة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد والدعوة
� -11أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.
والإر�شاد مبحافظة خيرب.
عل��ى الراغب�ين يف ت�أج�ير عقاراته��م وتتوف��ر لديه��م ال�ش��روط املو�ضح��ة �أن
مناف�سة رقم.)1/42( :
� -1أن يك��ون املبن��ى م��ن الط��راز احلديث م��ن الأ�سمن��ت امل�سلح ويق��ع داخل يقدم��وا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح في��ه قيمة الأجرة ال�سنوية و�إرفاق
امل�سوغ��ات الثبوتي��ة للعقار وذلك خالل �شهر من تاري��خ 1442/5/27هـ ،و�أن
املحافظة.
� -2أن يق��ع املبن��ى على �ش��ارع رئي�سي وتتوف��ر حوله �أماكن لوق��وف �سيارات يقدم العر�ض لفرع الوزارة مبنطقة املدينة املنورة.
املوظفني واملراجعني.
� -3أن ال يقل عدد الغرف عن ( )15غرفة مب�ساحة ( )5*4ودورات مياه.
يعلن التجمع ال�صح��ي بالأح�ساء (جهة حكومي��ة) با�ستئجار معر�ض جتاري
� -4أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف والإنرتنت.
(مركز �صحي) تتوافر به ال�شروط التالية-:
� -5أن يكون مملوكاً ب�صك �شرعي.
� -6أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف حالة املوافقة على � -1أن يكون املعر�ض بالقرب من م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالأح�ساء.
� -2أن ال تقل امل�ساحة عن ()400م 2ويف�ضل �أن ال تزيد عن ()700م.2
ا�ستئجار العقار.
 -3ارتفاع واجهة املعر�ض ال تقل عن (6م).
 -7يلتزم �صاحب العقار بعمل مظالت لعدد (� )4سيارات.
 -4توفر مواقف.
 -8مدة العقد �سنوية.
� -5أن يكون املعر�ض على �شارع رئي�سي وجتاري.
� -9إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
فعل��ى املواطنني الذين يرغبون يف ت�أجري مبانيهم التق��دم �إىل االت�صاالت الإدارية
� -10أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.
عل��ى الراغب�ين يف ت�أج�ير عقاراته��م وتتوف��ر لديه��م ال�ش��روط املو�ضح��ة �أن باملديري��ة (الوارد الع��ام) م�صطحبني معهم �صورة من �ص��ك التملك و�صورة من
يقدم��وا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح في��ه قيمة الأجرة ال�سنوية و�إرفاق بطاق��ة الأحوال املدنية و�صورة من املخطط املعماري و�صورة من رخ�صة البناء
امل�سوغ��ات الثبوتي��ة للعقار وذلك خالل �شهر من تاري��خ 1442/6/15هـ ،و�أن للمبن��ى والتق��دم بطلباتهم با�س��م الرئي�س التنفي��ذي للتجمع ال�صح��ي بالأح�ساء
مو�ضح��اً فيه الأجرة ال�سنوي��ة املطلوبة والعنوان ورقم الهات��ف يف مدة �أق�صاها
يقدم العر�ض لفرع الوزارة مبنطقة املدينة املنورة.
�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة.
يعلن فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد مبنطقة املدينة
املنورة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد والدعوة
والإر�شاد مبحافظة وادي الفرع.
مناف�سة رقم.)2/42(:
� -1أن يك��ون املبن��ى م��ن الط��راز احلديث م��ن الأ�سمن��ت امل�سلح ويق��ع داخل
املحافظة.
� -2أن يق��ع املبن��ى على �ش��ارع رئي�سي وتتوف��ر حوله �أماكن لوق��وف �سيارات
املوظفني واملراجعني.
� -4أن ال يقل عدد الغرف عن ( )15غرفة مب�ساحة ( )5*4ودورات مياه.
� -5أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف والإنرتنت.
� -6أن يكون مملوكاً ب�صك �شرعي.
� -7أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف حالة املوافقة على
ا�ستئجار العقار.
 -8يلتزم �صاحب العقار بعمل مظالت لعدد (� )4سيارات.

يعلن التجمع ال�صحي بالأح�ساء (جهة حكومية) با�ستئجار معر�ض
جتاري تتوافر به ال�شروط التالية-:
� -1أن يكون املعر�ض بالقرب من م�ست�شفى امللك فهد بالهفوف.
� -2أن ال تقل امل�ساحة عن (400م )2ويف�ضل �أن ال تزيد عن (700م.)2
 -3ارتفاع واجهة املعر�ض ال تقل عن (6م).
 -4توفر مواقف.
� -5أن يكون املعر�ض على �شارع رئي�سي وجتاري.
فعلى املواطنني الذين يرغبون يف ت�أجري مبانيهم التقدم �إىل االت�صاالت
الإدارية باملديرية (الوارد العام) م�صطحبني معهم �صورة من �صك التملك
و�صورة من بطاقة الأحوال املدنية و�صورة من املخطط املعماري و�صورة
من رخ�صة البناء للمبنى والتقدم بطلباتهم با�سم الرئي�س التنفيذي للتجمع
ال�صحي بالأح�ساء مو�ضحاً فيه الأجرة ال�سنوية املطلوبة والعنـوان ورقــــم
الهاتف يف مدة �أق�صاها �شهـر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة.

يعلن جممع امللك فهد الطبي الع�سكري بالظهران عن رغبته يف بيع مواد
الرجيع (خردة) عن طريق املزاد العلني ،و�سيكون املزاد على النحو التايل:
� -1سوف يجرى املزاد العلني يوم الثالثاء 1442/8/3هـ ،املوافق 2021/3/16م
وذلك يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ب�ساحة اخلردة.
 -2يكون الدفع نقد ًا يف نف�س يوم املزاد.
 -3ينقل امل�شرتي ما مت تر�سيته من �أعيان الرجيع خالل �أ�سبوعني كحد �أق�صى
من يوم املزاد ويف حالة الت�أخري عن ذلك فللمجمع حق الت�صرف يف �أعيان الرجيع
وم�صادرة ال�ضمان.
 -4الداللة على امل�شرتي (.)% 2.5
تعلن القيادة العامة لطريان الأمن عن رغبتها يف بيع عدد من املنقوالت املحالة
للرجيع من ال�سيارات والأثاث والتجهيزات املكتبية وامل�سرتجعات الأخرى
التابعة لها يف موقعها على طريق الدائري ال�شرقي بني خمرج ( )11, 10وذلك
عن طريق املزاد العلني بعد �صالة الع�صر مبا�شرة من يوم الثالثاء تاريخ
1442/6/27هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
علماً ب�أن تكلفة تغيري لون ال�سيارة الر�سمية ونقل ملكيتها و�أي ر�سوم �أخرى
تخ�ص البيع �سوف يتحملها امل�شرتي والدفع نقدي.
تعلن القيادة العامة لطريان الأمن عن رغبتها يف بيع عدد من املنقوالت املحالة
للرجيع من ال�سيارات والأثاث والتجهيزات املكتبية وامل�سرتجعات الأخرى
التابعة لقاعدة طريان الأمن باملنطقة ال�شرقية حي الثقبة طريق امللك خالد
ب�إجتاه العزيزية وذلك عن طريق املزاد العلني بعد �صالة الع�صر مبا�شرة من
يوم الثالثاء تاريخ 1442/7/11هـ ح�سب تقومي �أم القرى.
علماً ب�أن تكلفة تغيري لون ال�سيارات الر�سمية ونقل ملكيتها و�أي ر�سوم �أخرى
تخ�ص البيع �سوف يتحملها امل�شرتي والدفع نقدي.
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم عن رغبتها ببيع جمموعة من ال�سكراب والبال�ستيك.
وعلى الراغبني بال�شراء التواجد مبوقع املدفن ال�صحي بع�سيالن يف متام ال�ساعة
التا�سعة �صباحاً بتاريخ 1442/7/19هـ ،مع �إح�ضار �شيك م�صدق بن�سبة ( )٪5عند
تر�سية املزاد و ( )2.5عمولة الو�سيط وعلى من تر�سي عليه �سداد كامل القيمة مع
كافة امل�صاريف املرتتبة على ال�شراء عرب نظام �سداد و�إح�ضار ما يثبت ذلك خالل
خم�سة �أيام من تاريخ ال�شراء ونقل املباع خالل ع�شرة �أيام من تاريخ ال�سداد .
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استـثمار
مواقعوالثروة المعدنية  -وكالة الوزارة للثروة المعدنية
الصناعة
وزارة
تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3425/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية  )33 -التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

16.382

44

42

49.786

43

22

2

24.2

40

42

16.234

43

22

3

12.829

41

42

26.87

38

22

4

10.84

37

42

26.85

38

22

5

10.84

37

42

59.99

39

22

6

28.16

39

42

49.786

43

22

2

امل�ساحة الإجمالية )50,607( :كم
وللعموم جرى ن�شره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3427/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية  )34 -التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

18.827

35

42

49.786

43

22

2

38.545

36

42

26.848

38

22

3

19.031

31

42

26.848

38

22

4

19.031

31

42

49.786

43

22

2

امل�ساحة الإجمالية )79.358( :كم
وللعموم جرى ن�شره.
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إعالنات حكومية

استـثمار
مواقعوالثروة المعدنية  -وكالة الوزارة للثروة المعدنية
الصناعة
وزارة
تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3428/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية )35-التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

19.031

31

42

49.786

43

22

2

19.031

31

42

26.848

38

22

3

41

27

42

26.848

38

22

4

41

27

42

19.699

39

22

5

27.224

25

42

19.699

39

22

6

27.224

25

42

52.98

39

22

7

47.93

26

42

22.77

40

22

8

24.07

27

42

49.786

43

22

2

امل�ساحة الإجمالية )74,603( :كم
وللعموم جرى ن�شره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3431/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية )38-التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

43.612

13

42

33.601

38

22

2

43.612

13

42

30.853

31

22

3

15.18

9

42

57.65

37

22

4

29.15

12

42

33.6

38

22

2

امل�ساحة الإجمالية )51.075( :كم
وللعموم جرى ن�شره.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية املذنب عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�شعيل و�صيانة م�سلخ البلدية

بدون

1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

2

�إن�شاء وت�شغيل عدد ( )10مواقع لوحات �إعالنية موبي متفرقة ب�شوارع
املذنب

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

3

ت�أجري موقع �صراف �آيل"�سيار" على طريق امللك عبدالعزيز بجوار حمطة
طيبة

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

4

�إقامة وت�شغيل �أكادميية ريا�ضية يف خرطم

بدون

1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

5

�إن�شاء وت�شغيل مبني بن�شاط مطعم وكايف �شوب على طريق امللك
عبد العزيز

بدون

1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

6

�إن�شاء وت�شغيل �شاليهات يف ال�صقرية

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

7

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري على طريق امللك عبدالعزيز

بدون

 1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

8

ت�أجري موقع �صراف �آيل على طريق امللك �سعود

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

9

�إن�شاء وت�شغيل مبنى فندقي على طريق امللك عبدالعزيز

بدون

1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

10

ت�أجري موقع �صراف �آيل (�سيار) على طريق الأمري في�صل بن م�شعل

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

11

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك داخل ال�سوق التجاري

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

12

ت�شغيل و�صيانة �شا�شة �إلكرتونية تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع طريق
امللك �سعود

بدون

 500ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

13

�إن�شاء وت�شغيل مبنى بن�شاط مطعم وكايف �شوب ذو عالمة جتارية
علىطريق امللك عبدالعزيز

بدون

 1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

14

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري (مول) على طريق امللك فهد

بدون

 1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م

15

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري (مول) على طريق امللك فهد

بدون

 1000ريال

1442/07/24هـ
2021/03/08م

1442/07/25هـ
2021/03/09م
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية العيدابي عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

1

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة منتجع �سياحي

مزايدة

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شاليهات بحديقة الغلفة

مزايدة

 1000ريال

3

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شاليهات بالعيدابي

مزايدة

 1000ريال

4

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صراف �آيل �سيارات

مزايدة

 500ريال

5

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل كويف �شوب

مزايدة

 500ريال

6

ت�أجري موقع ( هدم –�إن�شاء  -ت�شغيل� -صيانة ) مركز ريا�ضي ن�سائي

مزايدة

 1000ريال

7

ت�أجري عدد ( )2لوحات يونيبول مقا�س 3م*7م ( قائمة )

مزايدة

 500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات

الأربعاء
1442/08/18هـ
ال�ساعة (� )9صباحاً

موعد فتح المظاريف

الأربعاء
1442/08/18هـ
ال�ساعة (� )10صباحاً

مالحظة:
على من لديه الرغبة الدخول يف املزايدات باالطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وت�سديد قيمتها وا�ستالم الن�سخة من خالل املوقع الإلكرتوين (بلدي) � www.balady.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية ( فر�ص ).

تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن ت�أجيل موعد طرح املزايدة العامة لعام 1442هـ وذلك على النحو التايل:
المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

تاريخ فتح المظاريف المالية السابق

آخر موعد لتقديم العطاءت

تاريخ فتح المظاريف المالية الجديد

ت�أجري لوحات دعائية و�إعالنية من نوع يونيبول
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 2000ريال

الثالثاء
1442/07/04هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

الأربعاء
1442/07/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/07/19هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن �إعادة طرح مناف�سة حمالت جتارية ح�سب اجلدول التايل:
رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة

442/11/11

ت�أجري حمالت جتارية
 -1بنك جتاري :رقم املبنى ( )A-5-1-1حي التعاون
� -2صراف �آيل :بجوار م�ستو�صف الرازي (حي التعاون)
� -3صراف �آيل :تقاطع املهند�سني (م)18

 500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات

الثالثاء
1442/06/27هـ

موعد فتح المظاريف

الأربعاء
1442/06/28هـ

مكان بيع الكراسة

 -1ق�سم امل�شرتيات حفر الباطن ()0137874318
 -2فرع مكتب الإدارة بالريا�ض هاتف
(.)0114768685
 -3املوقع الإلكرتوين
()www.kkmcom.gov

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

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري حمل (دكان اجلندي) مبركزالتدريب للقطاع الغربي بجدة

/02ز1443/42-

 100ريال

الأحد
1442/07/16هـ
ال�ساعة الثانية ظهر ًا

الإثنني
1442/07/17هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن رئا�سة �أمن الدولة  /قوات الأمن اخلا�صة عن متديد موعد املناف�سات التالية:
م

المنـافـســة

رقــم الـمنافسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح الـمظاريف

1

ت�أجري وت�شغيل بوفية املجاورة للإ�سكان يف مدينة الأمري نايف الأمنية ب�صلبوخ

2020/19م

الأحد
1442/07/09هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

الإثنني
1442/07/10هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
ح�سب تقومي �أم القرى

2

ت�أجري وت�شغيل �سوق �إ�سكان قوات الأمن اخلا�صة املرحلة الثالثة مبدينة الأمري نايف
الأمنية بطريق �صلبوخ

2020/20م

الإثنني
1442/07/10هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

الثالثاء
1442/07/11هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
ح�سب تقومي �أم القرى

3

ت�أجري وت�شغيل مغا�سل �إ�سكان قوات الأمن اخلا�صة املرحلة الثالثة مبدينة الأمري نايف
الأمنية بطريق �صلبوخ

2020/21م

الثالثاء
1442/07/11هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

الأربعاء
1442/07/12هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
ح�سب تقومي �أم القرى

4

ت�أجري وت�شغيل مغا�سل �إ�سكان قوات الأمن اخلا�صة ب�أم احلمام

2020/22م

الأربعاء
1442/07/12هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

اخلمي�س
1442/07/13هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
ح�سب تقومي �أم القرى

قيمة الكراسة

 200ريال �إيداع نقدي با�سم
قوات الأمن اخلا�صة

 200ريال �إيداع نقدي با�سم
قوات الأمن اخلا�صة

 200ريال �إيداع نقدي با�سم
قوات الأمن اخلا�صة

 200ريال �إيداع نقدي با�سم
قوات الأمن اخلا�صة

مكان بيع الن�سخ وتقدمي العرو�ض وفتح املظاريف  -الريا�ض � /أم احلمام  /قوات الأمن اخلا�صة � /إدارة امل�شرتيات والعقود.

تعلن وزارة الداخلية  -الديوان العام  -الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية � -إدارة املناف�سات والعقود عن طــــــرح املزايدة التالية:
رقم المزايدة

المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاء ات

تاريخ موعد فتح المظاريف

1442/5

ت�أجري موقع يف ديوان وزارة الداخلية لتقدمي خدمات ال�سياحة وال�سفر

 500ريال

الأربعاء
1442/7/19هـ
ال�ساعة ( )12ظهر ًا

الأربعاء
1442/7/19هـ
ال�ساعة ( )1ظهر ًا

 -1يجب �أن يرفق مع العر�ض عدد (� )4صور من الكرا�سة بعد تعبئتها وتكون مغلقة ويكون العر�ض مغلقاً وخمتوماً بختم ال�شركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املزايدة.
 -2مكان ا�ستالم الكرا�سات ديوان وزارة الداخلية �إدارة املناف�سات والعقود هاتف – )4011111( :حتويلة ( )9517وتقدمي العرو�ض وفتح املظاريف الدور اخلام�س �إدارة امليزانية اجلهة ال�شمالية ال�شرقية رقم املكتب ()5297
هاتف )4011111( :حتويلة (.)5478
 -3ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�ص بالوزارة بنك الريا�ض ( )SA3520000002010009709940و�إح�ضار �إثبات ال�سداد.

تعلن �إدارة مدينة امللك في�صل الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري �أر�ض لإن�شاء وا�ستثمار �سوق مركزي متعدد الأن�شطة

�أ42/1/

 500ريال

الثالثاء
1442/07/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

الثالثاء
1442/07/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

2

ت�أجري �أر�ض لإن�شاء وا�ستثمار م�ستو�صف

�أ42/2/

 500ريال

الثالثاء
1442/07/18هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

الثالثاء
1442/07/18هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

فعلى مــن يـرغب الـدخـول يف املزايدات �أعـاله مـراجعـة �إدارة الـمدينـة الع�سكـريـة /ق�سـم امل�شتـريـات م�صحـوبـاً بـالأوراق النظـاميـة �سارية املفعول.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح مناف�سات ال�ستئجار املواقع اال�ستثمارية التالية:
م

المدينة

رقم المنافسة

المنافسة

النشاط

1

جدة

J101/21

ا�ستئجار موقع (مطعم) باحلديقة الداخلية للم�ست�شفى

مطعم

2

جدة

J106/21

ا�ستئجار موقع (كافترييا) يف املنطقة ال�سكنية الأوىل

كافترييا

3

جدة

J107/21

ا�ستئجار موقع (مطعم) يف املنطقة ال�سكنية الأوىل

مطعم

4

جدة

J108/21

ا�ستئجار موقع (متوينات) يف املنطقة ال�سكنية الثانية

متوينات

5

جدة

J109/21

ا�ستئجار موقع (مطعم) يف املنطقة ال�سكنية الثانية

مطعم

6

جدة

J001/21

ا�ستئجار موقع (هدايا) يف املنطقة ال�سكنية الأوىل

هدايا

7

جدة

J002/21

ا�ستئجار موقع (�صالون ن�سائي) يف املنطقة ال�سكنية الأوىل

�صالون ن�سائي

8

جدة

J003/21

ا�ستئجار موقع (ليموزين) خلف مواقف كلية الطب

ليموزين خا�ص

9

املدينة املنورة

M001/21

ا�ستئجار موقع (�سحب املركبات) يف املخيم الإداري

�سحب وحجز املركبات املخالفة

10

املدينة املنورة

M002/21

ا�ستئجار موقع (ليموزين)

ليموزين خا�ص

و�سيكون ا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف يوم الأربعاء 1442/06/21هـ,املوافق 2021/02/03م
وملزيد من التفا�صيل وال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جماناً) ميكنكم زيارة املوقع على الرابط التايل:
(.)https://ngha.med.sa/Arabic/businessdevelopment/Pages/default.aspx

تعلن جامعة امللك في�صل عن املناف�سات التالية:
م

المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

متديد موعد مناف�سة ت�أجري مواقع تقدمي اخلدمات الغذائية (مطاعم – مقاهي –
متاجر عامة) مبباين اخلدمات الطالبية بعمادة �ش�ؤون الطالب

 1000ريال

الإثنني
1442/07/24هـ

الثالثاء
1442/07/25هـ

2

ت�أجري مركز مواد غذائية بحي اخلزامي يف �إ�سكان جامعة امللك في�صل

 1000ريال

الإثنني
1442/07/24هـ

الثالثاء
1442/07/25هـ

تعلن بلدية حمافظة عقلة ال�صقور عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

1

ترميم و�إدارة وت�شغيل حمطة فئة (�أ ) قائمة على الطريق ال�سريع الق�صيم املدينة املنورة
خمرج النقرة (� )19شما ًال مب�ساحة (20.000م)2

� 10سنوات

 1000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات

1442/08/15هـ

ال�ساعة (� 10ص)

ترميم و�إدارة وت�شغيل حمطة فئة (�أ) قائمة على الطريق ال�سريع الق�صيم املدينة املنورة
2
خمرج النقرة ( )19جنوباً مب�ساحة (20.000م)2
ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).
� 10سنوات

 1000ريال

موعد فتح الـمظاريف

1442/08/16هـ
ال�ساعة (� 10ص)

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة القطعة ( )65اجلزء (د) لن�شاط ال�صناعات اخلفيفة واملتو�سطة  -الأن�شطة
ال�صناعية � -أن�شطة ال�صناعات اخلفيفة واال�ستهالكية  -م�صنع

21-01-012978

 500ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة القطعة ( )46و ( )48اجلزء (�أ)  -ال�صناعات اخلفيفة واملتو�سطة  -الأن�شطة
ال�صناعية � -أن�شطة ال�صناعات اخلفيفة واال�ستهالكية  -م�صنع

21-01-012986

 500ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة القطعة (ت )12 /لإقامة جممع عيادات و�صيدليات بيطرية  -الأن�شطة ال�صحية -
عيادة بيطرية  -عيادة بيطرية

21-01-012953

 1000ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة القطعة (ت )10/لإقامة جممع عيادات و�صيدليات بيطرية  -الأن�شطة ال�صحية -
عيادة بيطرية  -عيادة بيطرية

21-01-012952

 1000ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة القطعة (ت )9 /لإقامة جممع عيادات و�صيدليات بيطرية  -الأن�شطة ال�صحية -
عيادة بيطرية  -عيادة بيطرية

21-01-012951

 1000ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع كويف �شوب �سيار باملخطط رقم ( - )175/ 9الأن�شطة التجارية  -من�ش�آت
تقدمي الغذاء  -كافترييا

21-01-013001

 500ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة القطعة رقم ت ( )3لإقامة ن�شاط �أكادميية ريا�ضية  -الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية
 -نادي ريا�ضي  -نادي

21-01-012998

 500ريال

1442/07/17هـ

1442/07/18هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)https://Furas.momra.gov.com.sa

تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح مناف�سات ال�ستئجار املواقع اال�ستثمارية التالية:
م

المدينة

رقم المنافسة

المنافسة

النشاط

موعد استالم العروض وفتح
المظاريف

1

الريا�ض

R109/21

ا�ستئجار موقع (�سحب املركبات) خلف مبنى دار ال�ضيافة

�سحب وحجز املركبات املخالفة

1442/06/21هـ
2021/02/3م

2

الريا�ض،جدة ،الأح�ساء،الدمام،
املدينة املنورة

R110/21

ا�ستئجار مواقع (ت�شغيل مكائن البيع الذاتي) جميع مناطق اململكة

مكائن البيع الذاتي

1442/06/21هـ
2021/02/3م

3

الريا�ض

R111/21

ا�ستئجار موقع (متوينات) املدينة ال�سكنية ))K3

متوينات

1442/06/21هـ
2021/02/3م

4

الريا�ض

R112/21

ا�ستئجار موقع (حمل زهور) باملركز التجاري

حمل زهور

1442/06/21هـ
2021/02/3م

5

الريا�ض

R001/21

ا�ستئجار موقع (ليموزين) مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

ليموزين خا�ص

1442/06/26هـ
2021/02/8م

6

الريا�ض

R002/21

ا�ستئجار موقع (مطعم) مببنى دار ال�ضيافة

مطعم

1442/06/26هـ
2021/02/8م

7

الريا�ض

R003/21

ا�ستئجار موقع (مطعم) بعيادات املدينة ال�سكنية الريموك

مطعم

1442/06/26هـ
2021/02/8م

8

الريا�ض

R004/21

ا�ستئجار موقع (قهوة) بعيادات �أم احلمام

قهوة

1442/06/26هـ
2021/02/8م

ملزيد من التفا�صيل وال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جماناً) ميكنكم زيارة املوقع.
(.)https://ngha.med.sa/Arabic/businessdevelopment/Pages/default.aspx
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إعالنات حكومية-معاد

مبـان
استئجار
ٍ
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ال�ستئجار مدار�س بديلة على �أن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�صك �شرعي وال يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة ,للمدار�س املو�ضحة يف اجلدول التايل:

5-1

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

1

م�ؤته/ث

ك 12طريق مكة

16

نهاوند/ث

ال�سليمانية

31

قباء /م

ك12

2

جرير/ث

الروابي

17

الأمري م�شعل بن ماجد/ث

ال�صفا

32

عدي بن حامت /م

النزهة

3

عبدالرحمن الغافقي/ث

املنتزهات

18

الأمري تركي بن عبداهلل/ث

الروابي

33

عمري بن �أبي وقا�ص /م

الروابي

4

كعب بن مالك/ث

ك 14

19

�أبي م�سلم اخلر�ساين/ث

ال�سنابل

34

ابن عقيل /م

النزهة

5

ذات الرقاع/ث

احلرازات

20

اخلمرة/م و ث

القوزين

35

عمرو بن ثابت /م

املحاميد

6

الف�ضيل بن عيا�ض/ث

خمطط بن الدن

21

يزيد بن ال�سكن/م

احلرازات

36

عمري بن احلمام /م

احلرازات

7

الإمام الطربي/ث

املحاميد

22

عبيدة بن احلارث/م

ك23

37

ابن بطوطة /م

ال�سفران

8

عبداهلل بن �أبي ال�سرح/ث

القحاطني

23

حممد بن �أبي بكر/م

املنتزهات

38

الواقدي /م

الربوة

9

عبداهلل بن �أني�س/ث

الربوة

24

زمزم/م

الروابي

39

يزيد بن املنذر /م

الأجواد

10

عمر بن عبدالعزيز/ث

الربوة

25

العبا�س بن عبداملطلب/م

ك 14

40

جبل النور  /م

الروابي

11

منرة/ث

قويزة

26

النوا�س بن �سمعان/م

ال�صواعد

41

م�سلمة بن عبدامللك /م

ك14

12

املروة/ث

املروة

27

عتبان بن مالك /م

الأجاويد

42

ابن ه�شام  /م

ك12

13

�سعيد بن جبري/ث

ك14

28

الإمام الرتمذي /م

املنتزهات

43

�ضرار بن الأزور /م

ك16

14

امللك عبدالعزيز/ث

العبور

29

عمرو بن اجلموح /م

الربوة

44

الأمني /م

ك14

15

هوازن/ث

الروابي

30

�أبي ذر الغفاري /م

قويزة

45

معاوية بن �أبي �سفيان /م

القرينية

إعالنات حكومية-معاد
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مبـان
استئجار
ٍ
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ال�ستئجار مدار�س بديلة على �أن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�صك �شرعي وال يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة ,للمدار�س املو�ضحة يف اجلدول التايل:

5-2

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

46

ربعي بن عامر /م

الوزيرية

61

بدر/ب

الهنداوية

73

الكرامة/ب

ال�صواعد

47

ابن الهيثم /م

ك14

62

عبداهلل بن حذافة/ب

الربوة

74

�أبي هريرة/ب

الربوة

48

العالء احل�ضرمي /م

ال�ساملية

63

م�صعب بن عمري/ب

اجلامعة

75

�أبي متام/ب

املنتزهات

49

البحرتي  /م

ال�صفا

61

بدر/ب

الهنداوية

76

خالد بن �سعيد/ب

احلمدانية

50

الأمري ماجد/م

النزهة

62

عبداهلل بن حذافة/ب

الربوة

77

عني جالوت/ب

ك14

51

عكرمة بن �أبي جهل/م

ال�صفا

63

م�صعب بن عمري/ب

اجلامعة

73

الكرامة/ب

ال�صواعد

52

�سعيد بن �أبي العا�ص/م

ال�سامر

64

ابن الأثري/ب

ك8

74

�أبي هريرة/ب

الربوة

53

احلارث بن كلده/م

املروة

65

�أبي فرا�س احلمداين/ب

ال�صواعد

75

�أبي متام/ب

املنتزهات

54

�أو�س بن ثابت/ب

الب�ساتني

66

جبل الرحمة/ب

الروابي

76

خالد بن �سعيد/ب

احلمدانية

55

عبداهلل بن �سهيل/ب

ال�صفا

67

�إجنادين/ب

احلرازات

77

عني جالوت/ب

ك14

56

�شرحبيل بن ح�سنة/ب

ال�صفا

68

ابن ذكوان/ب

�أبرق الرغامة

78

عكا�شة بن حم�صن /ب

املحاميد

57

�سراقة بن مالك/ب

اخلمرة

69

الزبرقان بن بدر/ب

البوادي

79

�أبي العتاهية /ب

املنتزهات

58

جند/ب

ال�سامر

70

الطفيل بن عمرو/ب

ال�صفا

80

عمر املختار /ب

ك23

59

املهاجرين/ب

الربوة

71

ابن �سعد/ب

ك10

81

ابن النفي�س /ب

ك14

60

املحمدية/ب

البخارية

72

احلرمني/ب

اجلامعة

82

حبيب بن زيد /ب

قويزة
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مبـان
استئجار
ٍ
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ال�ستئجار مدار�س بديلة على �أن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�صك �شرعي وال يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة ,للمدار�س املو�ضحة يف اجلدول التايل:

5-3

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

83

�سعيد بن عامر /ب

ك23

98

التابعني /ب

املنتزهات

113

/ 44ب

النزلة اليمانية

84

الأمني /ب

القحاطني

99

يحي بن �أيوب /ب

الروابي

114

/ 48ب

املنتزهات

85

�صفوان بن �أمية /ب

ك7

100

الك�سائي/ب

الروابي

115

/ 49ب

ك7

86

حارثة بن النعمان /ب

الروابي

101

عبداهلل بن طارق/ب

املنتزهات

116

/ 53ب

غليل

87

عامر بن فهرية /ب

ك7

102

�شعيب بن حرب /ب

ال�سامر

117

/ 54ب

ك10

88

الإمام ال�شاطبي /ب

الربوة

103

الواقدي /ب

القرينية

118

/ 55ب

غليل

89

دومة اجلندل /ب

ال�صفا

104

�سعد بن عبادة /ب

ال�صفا

119

/ 59ب

ك6

90

جعفر بن �أبي �سفيان /ب

ك12

105

خبيب بن عدي /ب

ك8

120

/ 60ب

الروابي

91

ال�شوكاين /ب

برميان

106

عتبان بن مالك/ب

الأجاويد

121

/ 61ب

ك14

92

ال�شيخ حممد بن �إبراهيم /ب

الربيع

107

احل�سن الب�صري/ب

القحاطني

122

/ 66ب

ك6

93

عبادة بن قي�س /ب

الربوة

108

/ 4ب

البخارية

123

/ 68ب

النزلة اليمانية

94

�سعيد بن امل�سيب /ب

القوزين

109

/ 15ب

القحاطني

124

/ 74ب

ك14

95

�أبي داوود /ب

اخلمرة

110

/ 22ب

غليل

125

/76ب

الظهران

96

عبادة بن ال�صامت /ب

التوفيق

111

/ 28ب

مدائن الفهد

126

/77ب

ك7

97

يحي بن �أكثم /ب

املنتزهات

112

/ 43ب

�شارع بن الدن

127

/ 82ب

اجلامعة

إعالنات حكومية-معاد
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مبـان
استئجار
ٍ
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ال�ستئجار مدار�س بديلة على �أن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�صك �شرعي وال يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة ,للمدار�س املو�ضحة يف اجلدول التايل:

5-4

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

128

/ 83ب

القوزين

144

/ 147ب

الفي�صلية

160

/197ب

ال�سليمانية

129

/ 84ب

املنتزهات

145

/ 153ب

الربوة

161

/ 198ب

الوزيرية

130

/ 94ب

ك14

146

/ 154ب

ك6

162

/ 199ب

النخيل

131

/ 96ب

الهدى

147

/ 157ب

ك11

163

/ 203ب

املطار القدمي

132

ملحق / 96ب

الهدى

148

/ 163ب

املنتزهات

164

/ 207ب

الريان

133

/101ب

قويزة

149

/ 164ب

برميان

165

/ 208ب

ك14

134

/ 102ب

غليل

150

/165ب

النزهة

166

/ 209ب

برميان

135

/ 103ب

ك14

151

/169ب

املنتزهات

167

/ 4ب ت ق

الروابي

136

/ 104ب

قويزة

152

/ 176ب

قويزة

168

/ 6ب ت ق

قويزة

137

/ 112ب

ك10

153

/ 180ب

ال�صفا

169

/ 9ب ت ق

ال�سليمانية

138

/ 114ب

الروابي

154

/ 183ب

املنتزهات

170

/ 23م

ك6

139

/ 119ب

الربوة

155

/ 187ب

العبور

171

/ 25م

اجلامعة

140

/ 120ب

قويزة

156

/ 188ب

وادي قو�س

172

/ 26م

مدائن الفهد

141

/ 134ب

املنتزهات

157

/ 189ب

احلرازات

173

/ 27م

الطحالوي

142

/ 135ب

قويزة

158

/ 190ب

ال�صفا

174

/ 35م

ك6

143

/ 142ب

الربوة

159

/191ب

الربوة

175

/44م

املحجر
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مبـان
استئجار
ٍ
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة جدة عن حاجتها ال�ستئجار مدار�س بديلة على �أن يكون املبنى املطلوب منوذج مدر�سي و ب�صك �شرعي وال يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة ,للمدار�س املو�ضحة يف اجلدول التايل:

5-5

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

العدد

اسم المدرسة

اسم الحي

176

/46م

املنتزهات

188

/ 81م

قويزة

204

/ 58ث

قويزة

177

/ 48م / 80+ث

�أم ال�سلم

189

/ 83م

ك16

205

/ 59ث

ك11

178

/ 53م

العدل

190

/ 87م

العدل

206

/ 63ث

الروابي

179

/54م

برميان

191

/ 96م

النزلة

207

/ 64ث

ك16

180

/55م

الروابي

192

/ 102م

برميان

208

/ 66ث

الربوة

181

/ 59م

الروابي

193

/ 105م

ك14

209

/ 70ث

قويزة

182

/ 61م

ك12

194

/ 108م

احلرازات

210

/71ث

يرميان

183

/ 67م /48 +ث

ك14

195

/ 113م

املحاميد

211

/72ث

الثغر

184

/ 70م

املنتزهات

196

/ 114م

ال�صواعد

212

/ 79ث

ك14

185

/ 71م

ك23

197

/ 3م ت ق

غليل

213

/ 81ث

ك14

186

/ 72م

الروابي

198

/6م ت ق

املنتزهات

214

/ 83ث

ك8

187

/ 75م

ك6

199

/11ث

ك10

215

/ 84ث

ال�صواعد

188

/ 81م

قويزة

200

/28ث

ك6/

216

/ 88ث

الروابي

185

/ 71م

ك23

201

/39ث

غليل

217

/ 93ث

احلرازات

186

/ 72م

الروابي

202

/ 46ث

ك6

218

/ 94ث

ال�صواعد

187

/ 75م

ك6

203

/ 57ث

برميان

219

/101ث

منتزهات

إعالنات حكومية-معاد
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مبـان
استئجار
ٍ

بيع رجيع

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة حمايل ع�سري عن حاجتها �إىل ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة (متو�سطة
الو�سم للبنني بالقحمة).
مرات الإعالن(:املرة الرابعة).
فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب يف ت�أجريه مراجعة الإدارة  -ق�سم الأجور ال�ستالم ال�شروط.

تعلن �إدارة برنامج م�ست�شفى قوى الأمن مبكة املكرمة عن بيع عدد (� )17سيارة رجيع خمتلفة الأنواع
واملوديالت وذلك عند ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا من يوم الأحد املوافق 1442/6/18هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى
وفقاً لل�شروط التالية:
� -1أن يكون امل�شرتي �سعودي اجلن�سية.
 -2البيع نقد ًا (كا�ش فقط).
 -3ال�سعي على امل�شرتي.
 -4نقل ملكية ال�سيارة والفح�ص ونقلها خارج املبنى وجميع تكاليف مابعد البيع على امل�شرتي.
موقع املزاد :م�ست�شفى قوى الأمن مبكة املكرمة – يف ال�ساحة اخللفية من فناء امل�ست�شفى.
علماً ب�أن الدخول �سيكون عن طريق بوابة اخلدمات اجلانبية والي�سمح �إدخال �أي �سيارات �إىل فناء امل�ست�شفى.
فعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد احل�ضور �إىل املوقع امل�شار له �أعاله باملوعد املحدد ونرجو من جميع
الراغبني يف ح�ضور املزاد �ضرورة التقيد بالإجراءات االحرتازية املطلوبة.
وملزيد من املعلومات ميكن االت�صال على الهاتف الثابت رقم .)0125278820( :

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى �سكني للعمالة (العزاب).
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الإثنني 1442/6/26هـ ،وموعد فتح العرو�ض :الثالثاء 1442/6/27هـ .
قيمة وثائق املناف�سة )500( :خم�سمائة ريال.
ح�سب ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة ,املرفقة بالكرا�سة.
للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال على هاتف:
 0173314801حتويلة )2215/2044/2227( :فاك�س.)017/3314653( :

تعلن �شرطة منطقة مكة املكرمة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يغطي قرى وهجر ( البي�ضاء _ �أم الراكة _
دفاق ) التابعة ل�شرطة العا�صمة املقد�سة ،وتكون ال�شروط الواجب توفرها يف املبنى على النحو التايل -:
� .1أن يكون العقار مملوكاً ب�صك �شرعي (يرفق) وعدد الغرف من (.)25_15
� .2أن اليكون املبنى داخل حي �سكني و�أن يكون بعيد ًا عن مدار�س البنات وحمطات املحروقات وحمالت
الغاز وجماري ال�سيول وبطون الأودية.
� .3أن ال يكون هناك �ضرر على املجاورين ويعد �إقرار بذلك رفق عر�ض الطلب.
� .4أن يتوفر به مواقف كافية للمن�سوبني واملراجعني.
� .5أن يكون املبنى مل ي�سبق ا�ستئجاره من جهة حكومية ويعد �إقرار ًا بذلك رفق عر�ض الطلب.
� .6أن ال يكون �صاحب املبنى من من�سوبي وزارة الداخلية ويعد �إقرار ًا بذلك رفق عر�ض الطلب.
 .7االلتزام بتوفري �شبكتي احلا�سب الآيل وال�سنرتال وامل�صلى باملبنى ويعد �إقرار ًا بذلك رفق عر�ض الطلب.
� .8أن يكون املبنى من البناء امل�سلح احلديث الإن�شاء و�أر�ضيات مبلطة بال�سرياميك.
ومن تتوفر يف مبناه ال�شروط ،عليه التقدم �إىل مدير �شرطة العا�صمة املقد�سة � /شعبة الأمالك والعقود.

وظائف شاغرة
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة بالق�صيم عن توفر عدد ( )40وظيفة من الوظائف ال�شاغرة للرجال
والن�ساء يف عدد من التخ�ص�صات الطبية والطبية امل�ساندة على النحو التايل:
الفئة

التصنيف

ا�ست�شاري

الأطباء

نائب �أول

نائب

التخصص المطلوب

الأ�سرة واملجتمع

الباطنة

الن�ساء والوالدة

النف�سية

الطوارئ

مكافحة العدوى

الأ�شعة

الأمرا�ض ال�سريرية

الأ�سرة واملجتمع

الطوارئ

اجللدية
الن�ساء والوالدة

العيون

العظام

الأنف والأذن واحلنجرة

الأ�سنان
الأ�سرة واملجتمع

مقيم

التمري�ض
الأخ�صائيون

�أخ�صائي

الفنيون

فني

تعلن هيئة املدن واملناطق االقت�صادية اخلا�صة عن بيع رجيع ( �سيارات � -أجهزة حا�سب �آيل � -أثاث
مكتبي – �سكراب ...الخ) عن طريق الأظرف املغلقة.
فمن له الرغبة بال�شراء عليه احل�ضور ملقر هيئة املدن واملناطق االقت�صادية اخلا�صة يف مدينة امللك عبداهلل
االقت�صادية للمعاينة وا�ستالم كرا�سة ال�شروط من ال�ساعة التا�سعة �صباحاً �إىل ال�ساعة الثالثة م�سا ًء من
الأحد �إىل اخلمي�س.
ً
علماً ب�أن مدة معاينة الرجيع و�إبداء رغبة ال�شراء هي ( )15يوما عمل من تاريخ الإعالن.
لال�ستف�سار واملعاينة و�إبداء الرغبة يف ال�شراء يرجى التوا�صل مع الأ�ستاذ يو�سف جمال �صباغ جوال رقم
( )0546539983والإمييل.)ysabbagh@ecza.gov.sa( :
تعلن امل�ؤ�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�ض :الأحد 1442/6/11هـ ,املوافق 2021/1/24م ,ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
موعد فتح املظاريف :الأحد 1442/6/11هـ ,املوافق 2021/1/24م ,ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً
موقع تقدمي العرو�ض  :امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة – الريا�ض  -طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز
– املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات.
لال�ستف�سارات والتوا�صل وا�ستالم الكرا�سات الإدارة العامة للإمداد:
(.)Proc@swcc.gov.sa - PurchasingDpt@swcc.gov.sa
تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار (�سارد) عن مزايدة بيع جمموعة من ال�سكراب
تتكون من �أجهزة كهربائية و�أثاث .رقم املزايدة .)2021/05 ( :قيمة املزايدة(:جمانية).
�آخر 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�شرة �صباحاً.

�صيديل �أول
مكافحة عدوى
م�شرفة

تعلن وزارة اخلارجية عن بيع رجيع �أجهزة تقنية باملزاد العلني وذلك يوم الأربعاء 1442/6/21هـ
املوافق 2021/2/3م يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً مب�ستودع وزارة اخلارجية الكائن بحي ال�سلي �شارع
الفاحت الريا�ض  -الإحداثيات (.)24.649982, 46.829401
فعلى الراغبني احل�ضور يف املوعد واملكان املحددين.
وعلى امل�شرتي الدفع نقد ًا �أو ب�شيك يف نف�س الوقت با�سم وزارة اخلارجية مبا يعادل ( )%10من قيمة الرجيع
و�إخالء املوقع من الرجيع خالل (� )5أيام من تاريخ التبليغ بالإخالء.
ولال�ستف�سار على اجلوال رقم (.)0555077559

الطوارئ

الأطفال

ال�صيادلة

تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة عن بيع رجيع الأجهزة الطبية لإدارة املختربات وبنك الدم ب�صحة جدة.
قيمة املزايدة.)%2(:
�آخر موعد للتقدمي1442/7/23 :هـ ،وموعد فتح املظاريف1442/7/25 :هـ.
تقدم العرو�ض �إىل :جلنة الرجيع مبديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة (ق�سم امل�ستودع) وتقدم العرو�ض
وال�ضمان البنكي قبل يومني من تاريخ املزايدة ح�سب تقومي �أم القرى وفتح املظاريف (� )10صباحاً.
مكان املزايدة – مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة (�إدارة امل�ستودع) – حي الورود بني مالك
ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة – �إدارة امل�شرتيات �ص.ب ( )12493جدة(.)21176

تثقيف �صحي
�سحب دم
تثقيف �صحي

�أ�شعة

تعقيم

جبائر (عظام)

للتقدمي على الوظائف وللمزيد من التفا�صيل يرجى زيارة من�صة التوظيف الإلكرتونية للإدارة العامة
للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة على الرابط التايل.)talents.msd.med.sa( :
 جميع ال�شروط و�أعداد ال�شواغر لكل وظيفة مو�ضحة يف من�صة التوظيف الإلكرتونية. يتم التقدمي على الوظائف بعد �أ�سبوع من تاريخ الإعالن يف اجلريدة. مدة ا�ستقبال طلبات التوظيف �أ�سبوعني من تاريخ طرحها يف من�صة التوظيف الإلكرتونية. -لل�سعوديني فقط.

إنذار مستثمرين
تعلن بلدية حمافظة العويقيلة على جميع امل�ستثمرين للمواقع اال�ستثمارية الغري ملتزمني بتطبيق �شروط
العقد املربم معهم من حيث ن�شاط املوقع امل�ستثمر وبنائه من حيث ت�سديد الأجرة امل�ستحقة عليهم ب�أن عليهم
�سرعة مراجعة ق�سم الأ�ستثمارات البلدية خالل مدة (خم�سة و�أربعون يوماً) من تاريخ 1442/6/7هـ،
ويعترب هذا الإعالن �إنذار �أول والذي يخول البلدية ف�سخ العقد مع امل�ستثمر و�سحب املوقع و�إدراج �أ�سماء
امل�ستثمرين املت�أخرين بال�سداد يف قائمة (�إيقاف اخلدمات) وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
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توزيع منح سامية
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن توزيع املنح ال�سامية التالية:

بيان بأسماء مستحقي المنح السامية

تسلسل

االسم

السجل المدني

تسلسل

االسم

السجل المدني

1

مي عبداهلل ابراهيم الر�شيد

1005561764

36

عهود عيدان احمد الغامدي

1100501426

2

احمد عبداهلل ابراهيم الهاجري

1052429600

37

فاطمة احمد �سعيد ق�شا�ش

1049533852

3

فاطمة علي مقبل ال�شهري

1026190403

38

حممد احمد حممد الغامدي

1082184100

4

عزيزه حممد علي العمري

1040957100

39

نا�صر علي حممد الزهراين

1041838622

5

�شريفة احمد �سعيد العمري

1021222193

40

ما�شي علي حممد الغامدي (�شهيد الواجب)

1093926986

6

عبداهلل احمد علي ال�شهري

1026190437

41

يزيد عبدالرحمن �سعد املحبوب

1032315994

7

في�صل هالل �سعيد الغامدي

1051655007

8

�شم�سيه عطيه علي الغامدي

1057607101

بيان بأسماء مستحقي المنح السامية ألفراد القوات المسلحة السعودية
تسلسل

االسم

السجل المدني

9

عبداهلل �صالح ح�سن الزهراين

1014590804

1

علي عبداهلل احمد الزهراين

1036966370

10

نايف ابراهيم عبداهلل الزهراين

1038986675

2

�صالح �سعيد حممد الزهراين

1042428837

11

بدريه جمعان مو�سى الغامدي

1053718027

3

رزق اهلل علي مو�سى الزهراين

1035214905

12

العنود �سليمان عبدالعزيز

1040768572

4

احمد حممد علي الزهراين

1035059367

13

الهنوف �سليمان عبدالعزيز

1063664336

5

علي حممد علي الزهراين

1028506804

14

مرمي حممد �صالح اخل�ضري

1077737896

6

�سعيد حممد علي الزهراين

1024481713

15

�ساره عبداهلل �صالح اخل�ضري

1068330099

7

حممد عبد اهلل ابراهيم العمري

1009541051

16

�صقران ابراهيم �صالح الزهراين

1036742862

17

ع�صريه علي طفاف الزهراين

1036742870

8

احمد عبد اهلل احمد الزهراين

1007055393

18

ح�صه عبداهلل ابراهيم الهاجري

1087492318

9

حممد علي �سعيد الزهراين

1030679441

19

عبدالعزيز حممد عبداهلل املزيد

1078509575

10

عمر مو�سى عبداهلل الزهراين

1045006531

20

عبداهلل حممد عبداهلل املتعب

1043758436

11

عيدان احمد عيدان الزهراين

1031763707

21

عبداهلل هزاع ر�ضيمان املعجل

1005499106

12

علي عو�ض ابراهيم الزهراين

1014107757

22

فهد حممد عبداهلل متعب املزيد

1080407206

13

لبدان �سعيد عبداهلل العمري

1057291045

23

حممد عبداهلل متعب املزيد

1043758430

14

�سعيد علي �سعيد العمري

1035914975

24

من�صور �سعد راكان العتيبي

1031603101

15

حممد عبداهلل حممد الزهراين

1015542077

25

جمعه عبدالرحمن �سعيد الغامدي

1041256437

16

�سعد علي �سامل الزهراين

1005143852

26

خلود عبدالرحمن �سعد الغامدي

1034785434

17

علي �أحمد عطيه الغامدي

1011581590

27

رفعه �سحيم ذيبان الغامدي

1007568163

18

عبداهلل معي�ض مطر الزهراين

1014246662

28

عبداهلل خامت عبداهلل الزهراين

1022258006

19

�أحمد �سعد �أحمد العمري

1017714286

29

غرم اهلل عبداهلل خامت الزهراين

1087164206

20

حممد �أحمد علي العمري

1037051107

30

فاطمه عائ�ض علي يحيى

1018248722

21

علي حممد علي الزهراين

1037103601

31

حممد عبدالهادي احمد الغامدي

1041256429

22

�أحمد حامد احمد الغامدي

1009210715

32

احمد خ�ضران احمد القرين

1103705016

23

علي �صالح حممد الغامدي

1011838271

33

�شريفة عنديل ع�ساف ال�سهيمي

1082159235

24

�صالح �سعيد �أحمد الغامدي

1032970145

34

علي حممد عبداهلل العمري

1049533845

25

عبداهلل �سامل �سعد الزهراين

1006497380

35

عليه �ضيف اهلل علي العرياين

1083442499

26

�سعود م�سفر احمد الزهراين

1040068205
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منح جنسية

الجنسية العربية
السعودية

تعلن الإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة (الريا�ض) �أنه �صدر القرار الوزاري رقم (/12وز)
وتاريخ (1442/03/02هـ) ال�صادر برقم ( )45224وتاريخ 1442/03/02هـ القا�ضي باملوافقة
على منح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ(فرح) و (يو�سف) �أبناء (خالد بن حممد عبداللطيف با�شه)
مبوجب املادة ( )14من نظام اجلن�سية املبلغ لنا بخطاب مقام املرجع رقم ( )14067وتاريخ
1442/04/01هـ وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.

�إعالن القرارات الإبتدائية  -اللجنة اجلمركية االبتدائية الأوىل بالريا�ض :

مصلحة الجمارك

تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف املنطقة ال�شرقية �أنه �صدر الأمر ال�سامي الكرمي رقم 60056
وتاريخ 1441/11/09هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ(رهف عبداملح�سن
ماجد عبداملح�سن) وذلك مبوجب املادة التا�سعة من نظام اجلن�سية وللإحاطة بذلك جرى
ن�شره.

م

ا�سم �صاحب ال�ش�أن

رقم القرار

م

ا�سم �صاحب ال�ش�أن

رقم القرار

45

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/421

1

م�ؤ�س�سة حممد يو�سف العطايف التجارية

1/430

46

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/424

2

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/405

47

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/422

3

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/431

48

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/426

4

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/187

49

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/425

5

م�ؤ�س�سة كرمة البلد للتجارة

1/225

50

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/423

6

م�ؤ�س�سة �صمت البحار التجارية

1/384

51

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/419

7

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/161

52

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/418

8

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/163

53

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/417

9

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/162

54

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/416

10

م�ؤ�س�سة رابط النغمة للتجارة

1/387

55

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/414

11

م�ؤ�س�سة ناقلتي للتجارة

1/389

56

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/415

12

م�ؤ�س�سة ناقلتي للتجارة

1/390

57

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/427

13

م�ؤ�س�سة ناقلتي للتجارة

1/391

58

م�ؤ�س�سة جزر النجوم التجارية

1/393

14

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/401

59

م�ؤ�س�سة جزر النجوم التجارية

1/394

15

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/399

60

م�ؤ�س�سة جزر النجوم التجارية

1/392

16

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/403

61

م�ؤ�س�سة جزر النجوم التجارية

1/388

17

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/404

62

م�ؤ�س�سة جزر النجوم التجارية

1/396

18

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/398

63

م�ؤ�س�سة جزر النجوم التجارية

1/395

19

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/400

64

�شركة موارد اجلزيرة

1/166

20

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/250

65

�شركة موارد اجلزيرة

1/159

21

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/412

66

�شركة موارد اجلزيرة

1/160

22

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/429

67

�شركة موارد اجلزيرة

1/164

23

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/410

68

�شركة موارد اجلزيرة

1/165

24

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/409

69

�شركة موارد اجلزيرة

1/171

25

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/407

70

�شركة موارد اجلزيرة

1/181

26

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/408

71

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/260

27

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/432

72

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/263

28

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/411

73

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/255

29

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/406

74

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/256

30

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/428

75

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/381

31

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/199

76

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/376

32

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/195

77

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/375

33

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/169

78

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/383

34

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/354

79

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/264

35

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/355

80

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/380

36

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/350

81

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/373

37

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/386

82

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/372

38

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/348

83

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/361

39

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/352

84

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/360

40

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/397

85

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/371

41

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/353

86

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/362

42

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/349

87

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/363

43

م�ؤ�س�سة روعة الغيداء التجارية

1/351

88

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/382

44

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني التجارية

1/413

89

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/378

24
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م

ا�سم �صاحب ال�ش�أن

رقم القرار

م

ا�سم �صاحب ال�ش�أن

رقم القرار

90

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/370

145

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/281

91

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/374

146

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/279

92

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/377

147

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/285

93

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/365

148

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/288

94

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/366

149

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/290

95

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/367

150

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/173

96

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/368

151

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/177

97

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/369

152

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/174

98

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/356

153

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/182

99

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/357

154

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/175

100

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/358

155

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/172

101

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/359

156

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/178

102

م�ؤ�س�سة �صمت البحار

1/167

157

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/180

103

م�ؤ�س�سة فهد فهاد عايد ال�شمري

293

158

�شركة موارد اجلزيرة املحدودة

1/183

104

م�ؤ�س�سة �أنت الأمني

1/420

159

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/192

105

م�ؤ�س�سة كرمة البلد

1/114

160

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/202

106

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/199

161

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/205

107

م�ؤ�س�سة ميزر فريح ال�شمري التجارية

1/203

162

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/193

108

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/120

163

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/197

109

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/119

164

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/198

110

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/309

165

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/206

111

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/306

166

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/200

112

م�ؤ�س�سة خمتار ح�سني العبداللطيف التجارية

1/259

167

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/204

113

م�ؤ�س�سة خمتار ح�سني العبداللطيف التجارية

1/270

168

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/170

114

م�ؤ�س�سة خمتار ح�سني العبداللطيف التجارية

1/253

169

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/330

115

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/315

170

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/331

116

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/316

171

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/323

117

م�ؤ�س�سة حممد �سعد اجلريان التجارية

1/312

172

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/333

118

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/213

173

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/324

119

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/215

174

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/321

120

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/214

175

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/335

121

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/212

176

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/337

122

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/168

177

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/338

123

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/208

178

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/326

124

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/209

179

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/336

125

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/207

180

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/317

126

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/402

181

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/318

127

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/257

182

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/218

128

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/179

183

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/241

129

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/176

184

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/274

130

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/292

185

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/219

131

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/293

186

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/251

132

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/294

187

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/224

133

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/295

188

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/252

134

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/299

189

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/272

135

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/296

190

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/271

136

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/118

191

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/273

137

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/117

192

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/184

138

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/116

193

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/243

139

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/115

194

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/257

140

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/127

195

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/266

141

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/126

196

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/269

142

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/280

197

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/267

143

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/257

198

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/228

144

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلوهر التجارية

1/287

199

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/227

السـنة  99العدد 4869

اإلعــالنات المنــوعــة

مصلحة الجمارك

الجمعة  23جمادى اآلخرة  1442هـ

UMM AL -QURA

 5فبراير  2021م

25

م

ا�سم �صاحب ال�ش�أن

رقم القرار

م

ا�سم �صاحب ال�ش�أن

رقم القرار

200

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/258

256

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/236

201

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/210

257

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/264

202

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/211

258

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/121

203

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/265

259

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/122

204

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/226

260

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/123

205

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/262

261

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/156

206

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/261

262

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/137

207

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/254

263

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/138

208

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/229

264

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/152

209

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/242

265

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/153

210

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/244

266

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/154

211

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/247

267

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/155

212

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/246

268

حممد فيكل م�شتاق علي

1/232

213

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/249

269

م�ؤ�س�سة التكنولوجيا املخرتعة

1/191

214

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/245

270

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/143

215

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/125

271

م�ؤ�س�سة عنوان القيادة

1/142

216

م�ؤ�س�سة وزعاء حمد القحطاين التجارية

1/128

272

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/339

217

�شركة موارد اجلزيرة التجارية

1/176

273

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/340

218

�شركة موارد اجلزيرة التجارية

1/157

274

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/144

219

�شركة موارد اجلزيرة التجارية

1/158

275

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/145

220

م�ؤ�س�سة �صمت البحار

1/139

276

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/301

221

م�ؤ�س�سة �صمت البحار

1/140

277

م�ؤ�س�سة بوارق الفر�سان التجارية

1/300

223

م�ؤ�س�سة �صمت البحار

1/141

278

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/188

224

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/222

279

م�ؤ�س�سة غ�صن الريف التجارية

1/186

225

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/223

280

م�ؤ�س�سة �سعد اجلريان التجارية

1/314

226

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/220

281

م�ؤ�س�سة �سعد اجلريان التجارية

1/313

227

م�ؤ�س�سة نرج�س الورد التجارية

1/221

282

م�ؤ�س�سة �سعد اجلريان التجارية

1/311

228

م�ؤ�س�سة عنوان القيادة

1/268

283

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/146

229

م�ؤ�س�سة عنوان القيادة

1/124

284

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/147

230

م�ؤ�س�سة عنوان القيادة

1/134

285

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/148

231

م�ؤ�س�سة عنوان القيادة

1/135

286

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/149

232

م�ؤ�س�سة عنوان القيادة

1/136

287

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/150

233

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/201

288

م�ؤ�س�سة راية املروج التجارية

1/151

234

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/190

289

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/196

235

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/189

290

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/185

236

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/194

291

م�ؤ�س�سة �أهداف التبادل التجارية

1/194

237

م�ؤ�س�سة بوادر الدرة التجارية

1/131

292

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/308

238

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/217

293

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/307

239

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/216

294

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/304

240

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/132

295

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/305

241

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/133

296

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/302

242

م�ؤ�س�سة راية الظهران التجارية

1/130

297

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/298

243

م�ؤ�س�سة كرمة البلد

1/129

298

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/297

244

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/327

299

م�ؤ�س�سة �سارة �صالح الودعاين التجارية

1/303

245

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/322

300

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/268

246

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/328

301

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/283

247

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/329

302

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/284

248

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/332

303

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/282

249

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/325

304

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/277

250

م�ؤ�س�سة �شمعة ال�صدق التجارية

1/334

305

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/276

251

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/248

306

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/289

252

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/240

307

م�ؤ�س�سة اطاللة اجلواهر التجارية

1/291

253

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/239

254

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/238

255

م�ؤ�س�سة �شموخ الوهبان التجارية

1/237

ت�أمل احل�ضور �إىل مقر اللجنة مبقرها اجلديد ب�شارع امللك عبدالعزيز بجوار قاعدة امللك �سلمان
اجلوية خالل �شهر من تاريخ ن�شر القرار وذلك ال�ستالمه من اللجنة اجلمركية الأوىل بالريا�ض
ويف حالة عدم احل�ضور خالل املدة املحددة �سيكون قرار اللجنة اجلمركية نهائياً واجب النفاذ.
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تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية الثانية بالريا�ض بالهيئة العامة للجمارك ب�أنها �أ�صدرت عدد ًا
من القرارات لعام  1441هـ وبياناتها ك�آالتي:

مصلحة الجمارك

م

ا�سم امل�ستورد

رقم القرار

تاريخه

1

م�ؤ�س�سة رحيق الورد

411

4/1

2

�شركة اية بي لل�صناعات الكهربائية

412

4/1

3

م�ؤ�س�سة روز التميز للتجارة

413

4/1

4

م�ؤ�س�سة �إميار الو�سيع

414

4/4

5

م�ؤ�س�سة �سبل املرابحة

415

4/4

6

م�ؤ�س�سة بوابة االحتاد

416

4/4

7

م�ؤ�س�سة بوابة االحتاد

417

4/4

8

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

418

4/4

9

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

419

4/4

10

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

420

4/5

11

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

421

4/5

12

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

422

4/5

13

م�ؤ�س�سة بوابة االحتاد للتجارة

423

4/5

14

م�ؤ�س�سة �شموخ ال�صمت

424

4/5

15

م�ؤ�س�سة حمد جا�سم احلو�سني

425

4/6

16

م�ؤ�س�سة القاطع احلديث

426

4/6

17

م�ؤ�س�سة القاطع احلديث

427

4/6

18

م�ؤ�س�سة عبداهلل البدر العباد

428

4/6

19

م�ؤ�س�سة زكريا علي العمار

429

4/6

20

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

430

4/7

21

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

431

4/7

22

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

432

4/7

23

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

433

4/7
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م

ا�سم امل�ستورد

رقم القرار

تاريخه

41

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

451

4/12

42

توفيق �شيخ توفيق هندي اجلن�سية

452

4/12

43

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

453

4/12

44

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

454

4/12

45

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

455

4/12

46

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

456

4/12

47

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

457

4/13

48

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

458

4/13

49

م�ؤ�س�سة عبداهلل بدر العباد

459

4/13

50

م�ؤ�س�سة زكريا علي العمار

460

4/14

51

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

461

4/14

52

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

462

4/14

53

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

463

4/14

54

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

464

4/14

55

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

465

4/14

56

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

466

4/15

57

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

467

4/15

58

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

468

4/15

59

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

469

4/15

60

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

470

4/15

61

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

471

4/15

62

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

472

4/18

63

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

473

4/18

64

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

474

4/18

65

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

475

4/18

24

م�ؤ�س�سة الأمري عبدالعزيز بن نواف بن �سعد
�آل �سعود

434

4/7

66

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

476

4/18

25

م�ؤ�س�سة النجم امل�ضيء

435

4/7

67

�شركة �سماء الوطن

477

4/18

26

م�ؤ�س�سة �شموخ الأماكن

436

4/7

68

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

478

4/19

27

م�ؤ�س�سة الأمري عبدالعزيز بن نواف بن �سعد
�آل �سعود

437

4/7

69

م�ؤ�س�سة قطاف املحبة

479

4/19

28

م�ؤ�س�سة رحيق الورد

438

4/8

70

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

480

4/19

29

م�ؤ�س�سة رحيق الورد

439

4/8

71

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

481

4/19

30

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

440

4/8

72

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

482

4/19

31

م�ؤ�س�سة روعة الإعجاز

441

4/8

73

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

483

4/19

32

م�ؤ�س�سة روعة الإعجاز

442

4/8

74

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

484

4/20

33

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

443

4/8

75

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

485

4/20

34

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

444

4/8

76

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

486

4/20

35

مركز يزن التميز للف�ضائيات

445

4/11

77

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

487

4/20

36

م�ؤ�س�سة رحيق الورد

446

4/11

78

�شركة �سماء الوطن

488

4/20

37

م�ؤ�س�سة �شموخ الأماكن

447

4/11

79

م�ؤ�س�سة علي حبيب �آل جمعان

489

4/20

38

م�ؤ�س�سة �شموخ الأماكن

448

4/11

80

م�ؤ�س�سة علي حبيب �آل جمعان

490

4/20

39

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

449

4/11

40

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

450

4/11

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

األخبـــــــــــــار
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان رئي�س الهند واحلاكم العام لأ�سرتاليا
● الرياض  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة لفخامة الرئي�س رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند ،مبنا�سبة ذكرى
يوم اجلمهورية لبالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات
بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية الهند ال�صديق ،اطراد
التقدم واالزدهار.

وبعث يحفظه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة اجل�نرال ديفيد ه�يريل ،احلاكم العام
لكومنولث �أ�سرتاليا ،مبنا�سبة ذكرى يوم �أ�سرتاليا .و�أع��رب امللك املفدى ،عن
�أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
كومنولث �أ�سرتاليا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س
رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند ،مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده.

 ..و يهنئان رئي�س قريغيزيا

● الرياض  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س �صادر جباروف
رئي�س اجلمهورية القريغيزية ،مبنا�سبة فوزه يف االنتخابات
الرئا�سية .وقال امللك املفدى" :ي�سرنا مبنا�سبة فوز فخامتكم

يف االنتخابات الرئا�سية للجمهورية القيزغيزية� ،أن نبعث
لكم �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات ،م�ؤكدين لفخامتكم
حر�صنا على كل ما من �ش�أنه دعم وتوطيد العالقات الثنائية
بني البلدين ،مبا يحقق النماء واالزدهار لبلدينا ال�شقيقني،
راجني لفخامتكم موفور ال�صحة وال�سعادة ،ول�شعب

وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،راجياً حلكومة و�شعب جمهورية الهند ال�صديق ،املزيد من
التقدم واالزدهار.
كما بعث �أي��ده اهلل ،برقية تهنئة لفخامة اجل�نرال ديفيد هرييل احلاكم العام
لكومنولث �أ�سرتاليا ،مبنا�سبة ذكرى يوم �أ�سرتاليا .وعرب �سمو ويل العهد ،عن
�أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجياً
حلكومة و�شعب كومنولث �أ�سرتاليا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

اجلمهورية القريغيزية ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار".
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س �صادر جباروف
رئي�س اجلمهورية القريغيزية ،مبنا�سبة انتخابه لرئا�سة

اجلمهورية .وقال �سمو ويل العهد" :ي�سعدين مبنا�سبة
انتخاب فخامتكم لرئا�سة اجلمهورية القريغيزية ال�شقيقة،
�أن �أعرب لكم عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بالتوفيق
وال�سداد ،ول�شعبكم وبلدكم ال�شقيق املزيد من التقدم
والرقي".

امللك وويل العهد يعزيان رئي�سي �إندوني�سيا وزميبابوي

● الرياض  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية عزاء
وموا�ساة لفخامة الرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا� ،إثر الزلزال
الذي وقع يف جزيرة �سوالوي�سي ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات .وقال امللك
املفدى" :تلقينا نب�أ الزلزال الذي وقع يف جزيرة �سوالوي�سي الإندوني�سية وما
نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ،و�إننا �إذ ن�شارك فخامتكم وال�شعب الإندوني�سي
�أمل هذا امل�صاب ،لنبعث لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعب جمهورية �إندوني�سيا
ال�شقيق �أحر التعازي و�صادق املوا�ساة� ،سائلني اهلل تعاىل الرحمة للمتوفني،
وال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،و�أال تروا �سوء ًا �أو مكروهاً".
وبعث �أيده اهلل ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س �إمر�سون منانغاغوا رئي�س
جمهورية زميبابوي ،يف وفاة كل من وزير اخلارجية �سيبو�سي�سو مويو ،ووزير
النقل جويل ماتيزا ،جراء �إ�صابتهما بفريو�س كورونا امل�ستجد .وقال امللك
املفدى" :تلقينا بحزن بالغ نب�أ وفاة كل من وزير اخلارجية ال�سيد �سيبو�سي�سو
مويو ،ووزي��ر النقل ال�سيد جويل ماتيزا ،جراء �إ�صابتهما بفريو�س كورونا

امل�ستجد ،ونعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي
و�أ�صدق املوا�ساة ،راجني �أال تروا �أي �سوء �أو مكروه".
وبعث حفظه اهلل ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س �إمر�سون منانغاغوا،
رئي�س جمهورية زميبابوي ،يف وفاة �شقيقته ،جراء �إ�صابتها بفريو�س كورونا
امل�ستجد .وقال امللك املفدى" :تلقينا بحزن بالغ نب�أ وفاة �شقيقتكم جراء �إ�صابتها
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،ونعرب لفخامتكم ولأ�سرة الفقيدة ول�شعبكم ال�صديق
عن �أحر التعازي و�أ�صدق املوا�ساة ،راجني �أال تروا �أي �سوء �أو مكروه".
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة
لفخامة الرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا� ،إثر الزلزال الذي
وقع يف جزيرة �سوالوي�سي ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات .وقال �سمو ويل
العهد" :بلغني نب�أ الزلزال الذي وقع يف جزيرة �سوالوي�سي الإندوني�سية ،وما
نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ،و�إنني �إذ �أعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني كافة
عن بالغ التعازي و�صادق املوا�ساة ،لأ�س�أل اهلل تعاىل الرحمة للمتوفني ،وال�شفاء

العاجل جلميع امل�صابني ،و�أال تروا �سوء ًا �أو مكروهاً".
وبعث رعاه اهلل ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س �إمر�سون منانغاغوا رئي�س
جمهورية زميبابوي ،يف وفاة كل من وزير اخلارجية �سيبو�سي�سو مويو ،ووزير
النقل جويل ماتيزا ،جراء �إ�صابتهما بفريو�س كورونا امل�ستجد .وقال �سمو ويل
العهد" :تلقيت بكثري من احلزن والأ�سى نب�أ وفاة كل من وزير اخلارجية ال�سيد
�سيبو�سي�سو مويو ،ووزير النقل ال�سيد جويل ماتيزا ،جراء �إ�صابتهما بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،و�أعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني عن بالغ التعازي و�صادق
املوا�ساة ،راجياً لكم دوام ال�صحة وال�سالمة ،و�أال تروا �أي مكروه".
وبعث يحفظه اهلل ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س �إمر�سون منانغاغوا
رئي�س جمهورية زميبابوي ،يف وفاة �شقيقته جراء �إ�صابتها بفريو�س كورونا
امل�ستجد .وقال �سمو ويل العهد" :تلقيت بكثري من احلزن والأ�سى نب�أ وفاة
�شقيقتكم جراء �إ�صابتها بفريو�س كورونا امل�ستجد ،و�أعرب لفخامتكم ولأ�سرة
الفقيدة عن بالغ التعازي و�صادق املوا�ساة ،راجياً لكم دوام ال�صحة وال�سالمة،
و�أال تروا �أي مكروه".

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

�أمري مكة املكرمة يد�شن امللتقى العلمي الـ 20لأبحاث احلج والعمرة والزيارة
● مكة المكرمة  -واس

حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهللّ ,
د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد
الفي�صل م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة
املكرمة ،ي��وم الثالثاء  20جمادى الآخ���رة 1442ه���ـ املوافق
 2فرباير 2021م ،عن بعد ,امللتقى العلمي الـ 20لأبحاث احلج
والعمرة والزيارة ،الذي تنظمه جامعة �أم القرى ممثلة يف معهد
خ��ادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة عرب من�صة
افرتا�ضية ،حتت �شعار "حت�سني التجربة يف رحلة ال�ضيف".
وي�سهم امللتقى من خالل جل�ساته يف دعم قرارات حت�سني خدمة
�ضيوف الرحمن ،كما يهدف لعر�ض نتائج الأبحاث والدرا�سات
العلمية املتعلقة مبقومات االرتقاء بتجربة رحلة احلاج واملعتمر،
�إ�ضاف ًة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة احل�شود
لال�ستفادة منها وتعميمها ،مع �إي��ج��اد قنوات توا�صل فعالة

بني الأط��راف املعنية والقطاعات ذات العالقة بخدمة �ضيوف
الرحمن .ويت�ضمن امللتقى يف يومه الثاين جل�سة وزاري��ة حول
ق�صة جناح اململكة يف التعامل مع جائحة كورونا و�أثرها يف رحلة
احلج والعمرة ،ي�شارك فيها معايل وزير احلج والعمرة الدكتور
حممد �صالح بن طاهر بننت ،ومعايل وزير التعليم الدكتور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ ،ومعايل وزير ال�صحة الدكتور توفيق الربيعة،
ومعايل الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س ،ويديرها
رئي�س جامعة �أم القرى الدكتور معدي بن حممد �آل مذهب.
كما يتناول امللتقى على مدار يومني ثالثة حماور :الأول حت�سني
وتطوير جتربة �ضيوف الرحمن ويناق�ش املحور الثاين اال�ستدامة
االقت�صادية والبيئية واالجتماعية لزيادة الناجت املحلي مع
تر�شيد اال�ستهالك ،فيما �سيتناول املحور الثالث درا�سات زيادة
الطاقة اال�ستيعابية للمرافق والبنى التحتية.
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ويل العهد يك�شف عن خطط تطوير مدينة الريا�ض
● الرياض  -واس

قال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد ،يوم اخلمي�س  15جمادى الآخرة
1442هـ املوافق  28يناير 2021م� ،إن اململكة العربية
ال�سعودية �ستعلن عن �إ�سرتاتيجية لتطوير مدينة
الريا�ض كجزء من خططها لتنويع م�صادر الدخل ومنو
االقت�صاد.
و�أ�ضاف �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان خالل
حديثه مع ال�سيناتور ماتيو رينزي رئي�س ال��وزراء
الإي��ط��ايل ال�سابق وع�ضو جمل�س الأم��ن��اء مب�ؤ�س�سة
مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار ،خالل م�شاركته يف الدورة
الرابعة ملبادرة م�ستقبل اال�ستثمار يف جل�سة حوار

بعنوان "م�ستقبل الريا�ض" قائ ًال" :كل اخل�صائ�ص
التي متتلكها الريا�ض تعطي ممكّنات خللق وظائف
وخلق منو يف االقت�صاد وخلق ا�ستثمارات وخلق
العديد من الفر�ص ،لذلك ننظر للريا�ض بعني االعتبار".
و�أ�ضاف :لذلك ن�ستهدف �أن تكون الريا�ض من �أكرب
ع�شر مدن اقت�صادية يف العامل ،اليوم هي رقم �أربعني،
من �أكرب �أربعني اقت�صاد ًا يف العامل كمدينة ،ن�ستهدف يف
الريا�ض �أن ن�صل من  7.5ماليني ن�سمة �إىل ما بني 15
و 20مليون ن�سمة يف .2030
"ومبا �أن املدن ت�شكل  %85من اقت�صاد العامل ،فلذلك
التنمية احلقيقية تبد�أ من املدن� ،سواء يف ال�صناعة
�أو االب��ت��ك��ار �أو يف التعليم �أو يف اخل��دم��ات �أو يف

ال�سياحة وغريها من القطاعات" .و�أ�ضاف" :بال �شك
االقت�صاديات العاملية لي�ست قائمة على الدول ،بل هي
قائمة على املدن".
و�أ�ضاف" :اليوم مدينة الريا�ض ت�شكل ما يقارب %50
من االقت�صاد غري النفطي يف اململكة العربية ال�سعودية،
تكلفة خلق الوظيفة فيها �أقل  %30من بقية مدن اململكة
العربية ال�سعودية ،وتكلفة تطوير ال ُبنى التحتية
والتطوير العقاري فيها �أق��ل بـ  %29من بقية مدن
اململكة العربية ال�سعودية ،والبنية التحتية يف الريا�ض
رائعة جد ًا ب�سبب ما قام به امللك �سلمان فيما يزيد على
� 55سنة ب�إدارة مدينة الريا�ض والتخطيط لها".
وبح�سب ت�صريح �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن

�سلمان تخطط اململكة لإقامة برنامج الريا�ض اخل�ضراء
لت�شجري ماليني الأ�شجار يف مدينة الريا�ض ،مما يقلل
من درج��ة احل��رارة وكذلك م�ستوى الغبار ،وهناك
خطط �أي�ضاً لإن�شاء حمميات �ضخمة ح��وايل مدينة
الريا�ض لتح�سني الو�ضع البيئي للمدينة ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاريع بيئية يف اململكة العربية ال�سعودية �سوف يتم
الإعالن عنها الحقاً.
وق��ال �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان� :إن
هناك طروحات لأ�سهم �أرامكو قد حتدث يف ال�سنوات
القادمة ،كجزء من خطتها لتحويل الأموال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة ،ليعاد �ضخه داخل وخارج اململكة
العربية ال�سعودية مل�صلحة املواطنني ال�سعوديني.

�أمري الريا�ض يرعى الن�سخة الـ  56لك�أ�سي امللك للفرو�سية
● الرياض  -واس

نيابة ع��ن خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،رعى �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض،
م�ساء يوم ال�سبت  17جمادى الآخ��رة 1442ه��ـ املوافق
 30يناير 2021م ،بطولة "ك�أ�سي خادم احلرمني ال�شريفني"،
يف ن�سختها ال�ساد�سة واخلم�سني ،ب�شوط خم�ص�ص خليل
الإنتاج املحلي و�شوط مفتوح الدرجات وهدية وك�ؤو�س
خادم احلرمني ال�شريفني للخيالة ال�سعوديني املتمرنني.
ول��دى و�صول �سموه ميدان امللك عبدالعزيز للفرو�سية
باجلنادرية ،كان يف ا�ستقباله �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر في�صل ب��ن خالد ب��ن عبدالعزيز م�ست�شار خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير بندر
بن خالد الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الفرو�سية،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل بن خالد بن �سلطان
بن عبدالعزيز ،و�أمني عام هيئة الفرو�سية عادل املزروع.
وبعد �أن �أخذ �سموه مكانه يف احلفل عزف ال�سالم امللكي ثم
بد�أ ال�سباق.
وعقب نهاية ال�شوط التا�سع �سلم �سمو �أمري منطقة الريا�ض

هدية وك�ؤو�س خادم احلرمني ال�شريفني للخيالة ال�سعوديني
املتمرنني ،حيث ف��از باملركز الأول اجل��واد "مو�ضون"
لإ�سطبل ذيب املراقيب ،وجاء الثالثة الأوائل اخليالة حممد
�سليمان و�أحمد الطيار ونواف العنزي.
كما �سلم �سموه عقب نهاية ال�شوط العا�شر ك�أ�س خادم
احلرمني ال�شريفني خليل الإنتاج املحلي ل�سمو الأمري في�صل

بن خالد بن عبدالعزيز ،بعد فوز اجلواد "البذايل" لإ�سطبل
الأمري في�صل بن خالد.
وعقب نهاية ال�شوط احلادي ع�شر الذي فاز فيه اجلواد
"دريفو" لإ�سطبل �سمو الأم�ي�ر في�صل ب��ن خ��ال��د بن
عبدالعزيز� ،س ّلم الأمري في�صل بن بندر ك�أ�س خادم احلرمني
ال�شريفني ل�شوط مفتوح الدرجات ل�سمو الأمري في�صل بن

خالد بن عبدالعزيز.
ويف ختام احلفل ق��ال الأم�ير في�صل بن بندر�" :أت�شرف
بتكليف �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني يل ب�أن �أنوب عنه
حفظه اهلل ،بت�سليم الك�أ�سني ،وبنف�س الوقت �سعيد �أي�ضاً
راق ،و�أهنئهم
مب�شاهدة خيالة �سعوديني على م�ستوى ٍ
على هذا امل�ستوى ،و�أ�شكر �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده على هذا الدعم الال متناهي للفرو�سية بهذا
امليدان العريق الذي يحمل ا�سم امل�ؤ�س�س".
و�أ�ضاف �سموه :حقيق ًة هذه البالد وهلل احلمد حتظى بهذه
العناية وهذا االهتمام من القيادة احلكيمة التي فع ًال جتعل
من الإن�سان هو الأ�سا�س لكل بناء ،فا�سرتاتيجية اململكة
تنطلق من هذا املنطلق ،ونحن ا�ستمعنا �إىل �سمو ويل العهد
قبل يومني يف حديثه عن ا�سرتاتيجية الريا�ض التي تعد من
�أعلى اال�سرتاتيجيات بالعامل ،وما ذكره �سموه عن الريا�ض
يعد فخر ًا واعتزاز ًا لأبناء الريا�ض الذين ي�سعدون دائماً
أداة خلري وطن ،وجميعنا نرفع ال�شكر
لأن يكونوا خري � ٍ
والتقدير ل�سمو ويل العهد على هذه اال�سرتاتيجية اجلديدة
ونتمنى �أن نوفق ب�أن ننفذها على �أعلى م�ستوى ب�إذن اهلل.
و�أ�شكره با�سم اجلميع و�أمتنى التوفيق لوطننا يف كل
املجاالت".

تعليق ال�سماح بدخول اململكة لغري املواطنني والدبلوما�سيني واملمار�سني ال�صحيني وعائالتهم م�ؤقتا
● الرياض  -واس

�صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية يوم الثالثاء  20جمادى الآخرة 1442هـ
املوافق  2فرباير 2021م� ،أنه �إ�شارة �إىل البيان ال�صادر بتاريخ 1442 /5 /29هـ
املوافق 2021 /1 /13م ،ب�ش�أن عدم ال�سفر �إىل عدد من الدول ب�سبب ا�ستمرار
تف�شي جائحة كورونا امل�ستجد ( ،)COVID 19و�أنه وفقاً للإجراءات الوقائية
واالحرتازية املو�صى بها من قبل اجلهات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية،
ويف �إطار جهودها احلثيثة لل�سيطرة على فريو�س كورونا امل�ستجد (،)COVID 19
ومنع دخوله وانت�شاره ،ولأهمية املحافظة على الو�ضع الوبائي وال�صحة العامة

أرقـــام
إدارية

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5201919

يف اململكة ،تود وزارة الداخلية �أن تعلن �أنه تقرر تعليق ال�سماح بدخول اململكة
 لغري املواطنني والدبلوما�سيني واملمار�سني ال�صحيني وعائالتهم  -م�ؤقتاًللقادمني من( :جمهورية الأرجنتني ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،وجمهورية
�أملانيا االحتادية ،والواليات املتحدة الأمريكية ،وجمهورية �إندوني�سيا ،و�إيرلندا،
واجلمهورية الإيطالية ،وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وجمهورية الربازيل
االحت��ادي��ة ،واجلمهورية الربتغالية ،واململكة املتحدة ،وجمهورية تركيا،
وجمهورية جنوب �أفريقيا ،ومملكة ال�سويد ،واالحتاد ال�سوي�سري ،وجمهورية
فرن�سا ،واجلمهورية اللبنانية ،وجمهورية م�صر العربية ،وجمهورية الهند،

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب جـــدة
012 - 6534787

واليابان) ،وي�شمل ذلك القادمني من دول �أخرى �إذا كانوا قد مروا ب�أي من تلك
الدول خالل الـ( )14يوماً ال�سابقة لطلب الدخول �إىل اململكة.
ويكون دخول املواطنني والدبلوما�سيني واملمار�سني ال�صحيني وعائالتهم القادمني
من الدول امل�شار �إليها �أو الذين مروا منهم ب�أي من تلك الدول خالل الـ ( )14يوماً
ال�سابقة لعودتهم �إىل اململكة؛ وفق الإجراءات االحرتازية التي حتددها وزارة
ال�صحة.
كما نوهت الوزارة �إىل �أنه �سيتم العمل بذلك اعتبار ًا من ال�ساعة  9من م�ساء يوم
الأربعاء 1442 /6 /21هـ املوافق 2021 /2 /3م.
مكتب املدينـــة
014 - 8285774

