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عقد جمل�س الوزراء جل�سته يوم الثالثاء � 24شعبان 1442هـ املوافق 6
�أبريل 2021م ،عرب االت�ص��ال املرئي ،برئا�س��ة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني املجل�س على جممل
امل�ش��اورات واملحادث��ات التي جرت خ�لال الأيام املا�ضي��ة ،بني اململكة
وع��دد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وم��ا ت�ضمنته من تناول العالقات
وامل�ستجدات الإقليمية والدولية ،والرتحيب مببادرة (ال�شرق الأو�سط
الأخ�ضر) ،والعمل على حتقيق �أهدافها البيئية يف املنطقة والعامل.
و�ش��دّد جمل�س ال��وزراء على الوقوف التام والت�ضام��ن الكامل �إىل جانب
اململكة الأردني��ة الها�شمية ال�شقيقة ،وما �أكده خادم احلرمني ال�شريفني
�أي��ده اهلل ،خالل ات�صاله الهاتف��ي ب�أخيه جاللة ملك الأردن ،من امل�ساندة
الكامل��ة لكل م��ا يتخذه جاللته و�سمو ويل عهده ،م��ن قرارات و�إجراءات
حلفظ �أمن الأردن وا�ستقراره.
ويف ال�ش�أن املحلي ،بينّ معايل الدكتور ماجد الق�صبي� ،أن املجل�س تطرق
�إىل م�س�يرة التنمي��ة التاريخي��ة غ�ير امل�سبوق��ة واملتوا�صل��ة يف جمي��ع
القطاع��ات واملناط��ق باململك��ة ،مثمن��اً يف ه��ذا ال�صدد تد�ش�ين �صاحب
ال�سم��و امللكي ويل العهد ،برنامج (�شريك) ال��ذي ي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة
م��ن التع��اون وال�شراك��ة ب�ين القطاعني احلكوم��ي واخلا���ص؛ لتطوير
امل�ساهم��ة يف النم��و امل�ست��دام لالقت�ص��اد الوطن��ي ،وت�سري��ع حتقي��ق
الأه��داف اال�سرتاتيجي��ة؛ املتمثل��ة يف زي��ادة مرون��ة االقت�ص��اد ودعم
االزدهار ك�أولوية وطنية للمملكة.

التفا�صيل �ص 2

وافق املجل�س على:
قواعد مراقبة عقارات الدولة و�إزالة التعديات.
مبادرة املجتمع ال�سياحي.
الالئحة التنظيمية لدور الأحداث.
ال�سيا�سة الوطنية ملنع عمل الأطفال.

اململكة ت�ؤكد وقوفها التام �إىل جانب الأردن
انطالق��اً مم��ا يربط اململك��ة العربية ال�سعودية م��ع اململكة الأردني��ة الها�شمية
ال�شقيقة من روابط وثيقة را�سخة ،قوامها الأخوة والعقيدة وامل�صري الواحد،
وامت��داد ًا لتاريخهم��ا امل�شرتك ،و�أن �أمنهم��ا كل ال يتجز�أ ،ف���إن اململكة العربية
ال�سعودي��ة ت�ؤك��د وقوفها التام �إىل جان��ب اململكة الأردني��ة الها�شمية ال�شقيقة،
وم�ساندته��ا الكاملة ب��كل �إمكاناتها لكل ما يتخذه �صاح��ب اجلاللة امللك عبداهلل

● الرياض – واس

�صدر عن الديوان امللكي يوم ال�سبت � 21شعبان 1442هـ املوافق
� 3أبريل 2021م ،البيان التايل:
"بيان من الديوان امللكي"
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مجلس الوزراء

برئاسة خادم الحرمين الشريفين ..مجلس الوزراء:

املوافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة و�إزالة التعديات و�إن�شاء مركز تنظيم املعدات الثقيلة
● نيوم – واس

عقد جمل�س ال��وزراء جل�سته يوم الثالثاء � 24شعبان 1442هـ
املوافق � 6أبري��ل 2021م ،عرب االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم
احلرم�ين ال�شريف�ين امللك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�سته��ل اجلل�سة� ،أطلع خ��ادم احلرمني ال�شريفني املجل�س
عل��ى جممل امل�ش��اورات واملحادث��ات التي جرت خ�لال الأيام
املا�ضية ،بني اململكة وعدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وما
ت�ضمنته من تناول العالقات وامل�ستجدات الإقليمية والدولية،
والرتحيب مببادرة (ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر) ،والعمل على
حتقيق �أهدافها البيئية يف املنطقة والعامل.
و�ش��دّد جمل�س ال��وزراء على الوقوف الت��ام والت�ضامن الكامل
�إىل جانب اململكة الأردني��ة الها�شمية ال�شقيقة ،وما �أكده خادم
احلرم�ين ال�شريف�ين �أي��ده اهلل ،خ�لال ات�صاله الهاتف��ي ب�أخيه
جالل��ة ملك الأردن ،من امل�سان��دة الكاملة لكل ما يتخذه جاللته
و�سم��و ويل عه��ده ،من ق��رارات و�إجراءات حلف��ظ �أمن الأردن
وا�ستقراره.
كم��ا ن��وه املجل���س بنتائ��ج املباحث��ات الر�سمية الت��ي �أجراها
�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي ويل العه��د حفظ��ه اهلل ،ودول��ة رئي�س
جمل���س ال��وزراء يف جمهوري��ة الع��راق ،وم��ا مت خالله��ا م��ن
ت�أكي��د العزم على ا�ستمرار وتعمي��ق �أوجه التعاون والتن�سيق
ب�ين البلدي��ن ال�شقيق�ين؛ مب��ا يتي��ح اال�ستثمار الأمث��ل جلميع
الإمكان��ات والفر���ص لتعزي��ز التكام��ل والت�ضام��ن يف مواجهة
التحديات امل�شرتكة ،والإ�سه��ام يف تعزيز الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة.
و�أو�ضح مع��ايل وزير الإعالم املكلف الدكت��ور ماجد بن عبداهلل
الق�صب��ي ،يف بيان��ه لوكال��ة الأنب��اء ال�سعودي��ة� ،أن جمل���س
ال��وزراء ا�ستعر�ض �إثر ذلك جملة م��ن املو�ضوعات والأحداث
وتطوراته��ا ،جم��دد ًا م�ساندة اململكة ودعمه��ا جلمهورية م�صر
م�ساع ت�سهم يف �إنهاء ملف
العربي��ة وجمهورية ال�سودان ،ولأي ٍ
�سد النه�ضة وتراع��ي م�صالح كل الأطراف ،للو�صول �إىل اتفاق
ع��ادل ومل��زم وفق القوان�ين واملعايري الدولي��ة املعمول بها يف
ه��ذا ال�ش�أن؛ مبا يحافظ على حق��وق دول حو�ض النيل كافة يف
مياهه ،ويخدم م�صاحلها و�شعوبها معاً.
و�ش��دّد املجل���س عل��ى دع��م جمي��ع اجله��ود الدولي��ة لع��ودة
اال�ستق��رار وال�س�لام �إىل �سوري��ا و�شعبها ال�شقي��ق ،وما �أكدته
اململك��ة يف م�ؤمت��ر بروك�س��ل اخلام���س لدع��م م�ستقب��ل �سوريا
واملنطق��ة ،م��ن املطالبة بوق��ف م�ش��روع �إي��ران الطائفي الذي
ي�سه��م يف �إطالة �أمد الأزمة ويزيدها تعقيد ًا ،وخروجها وجميع
الق��وات التابع��ة له��ا ،ووق��ف ممار�ساته��ا الإجرامي��ة الهادفة
لتغيري هويتها العربية ،و�أهمي��ة حماربة التنظيمات الإرهابية
ب�أ�شكالها كافة.
وع�� ّد جمل���س ال��وزراء منح��ة اململك��ة م��ن امل�شتق��ات النفطية
اجلدي��دة لت�شغيل حمط��ات الكهرباء يف حمافظ��ات اجلمهورية
اليمني��ة ،ب�أنها ا�ستمرار لدعمها ووقوفها م��ع اليمن وحكومته،
والتخفي��ف من معان��اة �شعب��ه ال�شقيق ،وجهوده��ا يف حتقيق
ال�سالم الدائم ،و�إر�ساء الأمن واال�ستقرار فيه.
ويف ال�ش���أن املحل��ي ،ب�ّي نّ مع��ايل الدكت��ور ماج��د الق�صب��ي� ،أن
املجل���س تط��رق �إىل م�سرية التنمي��ة التاريخية غ�ير امل�سبوقة
واملتوا�صل��ة يف جميع القطاع��ات واملناطق باململك��ة ،مثمناً يف
هذا ال�ص��دد تد�شني �صاح��ب ال�سمو امللك��ي ويل العهد ،برنامج
(�شريك) ال��ذي ي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة م��ن التعاون وال�شراكة
ب�ين القطاع�ين احلكوم��ي واخلا���ص؛ لتطوي��ر امل�ساهم��ة يف
النم��و امل�ستدام لالقت�صاد الوطن��ي ،وت�سريع حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجي��ة؛ املتمثل��ة يف زي��ادة مرون��ة االقت�ص��اد ودع��م
االزدهار ك�أولوية وطنية للمملكة ،بو�صفها دولة مم ّكنة للأعمال
ولبيئتها الداعمة ،من خالل خطوات ا�ستباقية ومبتكرة وذكية

دور األحداث
تا�سعاً :املوافقة على الالئحة التنظيمية لدور الأحداث.
منع عمل األطفال
عا�ش��ر ًا :املوافقة عل��ى ال�سيا�سة الوطنية ملنع عم��ل الأطفال،
وخط��ة العمل الوطني��ة ملنع عمل الأطف��ال ،يف اململكة العربية
ال�سعودية.
شرح مادة
ح��ادي ع�ش��ر� :أن املق�ص��ود باجله��ة الق�ضائي��ة املخت�ص��ة،
املن�صو���ص عليها يف امل��ادة (الثالثة والع�شري��ن بعد املائتني)
م��ن نظ��ام ال�ش��ركات ،ال�ص��ادر باملر�س��وم امللكي رق��م (م)3 /
وتاريخ 1437 /1 /28هـ ،جل��ان الف�صل يف منازعات الأوراق
املالي��ة ،وذل��ك فيم��ا يتعل��ق بال�ش��ركات امل�ساهم��ة املدرجة يف
ال�سوق املالية.

املوافقة على الالئحة التنظيمية لدور الأحداث
وال�سيا�سة الوطنية ملنع عمل الأطفال
وفري��دة من نوعه��ا باملنطق��ة ،ت�سته��دف تنمي��ة اال�ستثمارات
املحلية خالل ال�سنوات املقبلة.
واطل��ع جمل���س ال��وزراء عل��ى اال�ستع��دادات والرتتيبات من
اجله��ات ذات العالق��ة بخدم��ة قا�ص��دي احلرم�ين ال�شريفني،
لتنفيذ خططها الأمنية والوقائي��ة والتنظيمية واخلدمية خالل
�شه��ر رم�ض��ان املب��ارك ،وف��ق منظوم��ة عم��ل متكامل��ة ،توفر
ل�ضي��وف الرحم��ن كل �سب��ل الراحة واملزيد م��ن التي�سري لأداء
ن�سكه��م ب�ش��كل �آمن �صحي��اً ،يف جو م��ن ال�سكين��ة والطم�أنينة،
وب�أف�ضل م�ست��وى من اخلدمات والت�سهيالت ،و�أعلى �إجراءات
الأمان وتدابري ال�سالمة.
وتابع املجل�س تطورات جائحة كورونا على امل�ستويني املحلي
وال��دويل ،وم�ستج��دات الو�ض��ع الوبائ��ي ،يف �ضوء م��ا �سجلته
الإح�ص��اءات وامل�ؤ�ش��رات ذات ال�صل��ة ،واجله��ود املتخ��ذة
م��ن اجلهات املعني��ة للحفاظ عل��ى ال�صحة العام��ة واحلد من
انت�ش��ار الفريو�س ،م�ش��دد ًا على �ضرورة اال�ستم��رار بااللتزام
بالإجراءات االحرتازية والتقيد بها.
واطل��ع جمل�س الوزراء عل��ى املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعمال��ه ،م��ن بينه��ا مو�ضوع��ات ا�ش�ترك جمل���س ال�ش��ورى يف
درا�سته��ا ،كما اطلع على م��ا انتهى �إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش���ؤون ال�سيا�سية والأمنية،
واللجن��ة العام��ة ملجل���س ال��وزراء ،وهيئة اخل�براء مبجل�س
الوزراء يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
مشروع مذكرة تفاهم مع سنغافورة
�أو ًال :تفوي���ض �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي وزي��ر الطاق��ة �أو م��ن
ينيب��ه ،بالتباحث مع اجلان��ب ال�سنغافوري ،يف �ش���أن م�شروع
مذكرة تفاهم ب�ين وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية،
ووزارة التج��ارة وال�صناع��ة يف جمهورية �سنغافورة يف جمال
الطاقة ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة،
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون وتبادل لألخبار
ثالث��اً :املوافق��ة على النم��وذج اال�سرت�ش��ادي ملذك��رة التفاهم
للتعاون وتبادل الأخبار بني وكالة الأنباء ال�سعودية ،ووكاالت
الأنب��اء النظرية لها يف ال��دول الأخرى ،وتفوي���ض معايل وزير
الإع�لام ،رئي�س جمل���س �إدارة وكالة الأنب��اء ال�سعودية �أو من
ينيبه ،بالتباحث مع وكاالت الأنباء النظرية يف الدول الأخرى،
يف �ش���أن م�شروع مذك��رة التفاهم للتعاون وتب��ادل الأخبار بني
وكال��ة الأنب��اء ال�سعودي��ة ووكاالت الأنب��اء النظ�يرة له��ا يف
ال��دول الأخرى ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
العمل الجبري
رابع��اً :املوافق��ة على ان�ضم��ام اململكة العربي��ة ال�سعودية �إىل
بروتوك��ول ع��ام 2014م ،املكم��ل لالتفاقي��ة رق��م ( )29لع��ام
1930م ،املتعلقة بالعمل اجلربي.
عقارات الدولة
خام�س��اً :املوافق��ة على قواع��د مراقبة عقارات الدول��ة و�إزالة
التعديات.
مركز تنظيم المعدات الثقيلة
�ساد�ساً :املوافقة على �إن�شاء مركز با�سم (مركز تنظيم املعدّات
الثقيلة) ،وفقاً للرتتيبات التنظيمية املرافقة للقرار.

ترقيات
ث��اين ع�ش��ر :املوافق��ة عل��ى ترقي��ات للمرتبت�ين
(اخلام�سة ع�شرة) و(الرابعة ع�شرة) ،وذلك على
النحو الآتي:
 ترقية �أحم��د بن �سلطان بن �شري �شري �إىل وظيفة(م�ست�ش��ار �شرع��ي) باملرتب��ة (اخلام�سة ع�شرة)
بوزارة العدل.
 ترقي��ة مني��ف بن فالح ب��ن �س��ودان العتيبي �إىلوظيفة (م�ست�شار مايل) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة)
بالديوان العام للمحا�سبة.
 ترقي��ة عل��ي ب��ن عب��داهلل ب��ن حمم��د العنق��ري�إىل وظيف��ة (م�ست�ش��ار �إداري) باملرتب��ة
(الرابعة ع�شرة) بوزارة الداخلية.
 ترقية خالد بن ماجد بن �سعود �آل غرير �إىل وظيفة(م�ست�ش��ار �إداري) باملرتب��ة (الرابعة ع�ش��رة)
بوزارة الداخلية.
 ترقي��ة خال��د ب��ن عبدالرحم��ن ب��ن نا�ص��رامل�سع��ري �إىل وظيف��ة (م�ست�ش��ار �إداري) باملرتبة
(الرابعة ع�ش��رة) ب��وزارة االت�ص��االت وتقني��ة
املعلومات.
 ترقية فهد بن حممد بن حمد القحطاين �إىل وظيفة(م�ست�شار �أول) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
 ترقي��ة املهند���س ع�س��ل ب��ن رج��اء ب��ن ع�س��لامل�س��ردي �إىل وظيفة (م�ست�ش��ار هند�سي) باملرتبة
(الرابع��ة ع�ش��رة) ب��وزارة امل��وارد الب�شري��ة
والتنمية االجتماعية.
 ترقي��ة عل��ي ب��ن ج��ار اهلل ب��ن حمم��د الزه��راين�إىل وظيف��ة (مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة ملراجع��ة
ح�سابات القطاعات الع�سكرية) باملرتبة (الرابعة
ع�شرة) بالديوان العام للمحا�سبة.

المجتمع السياحي
�سابع��اً :املوافق��ة م��ن حي��ث املب��د�أ ،عل��ى مب��ادرة (املجتم��ع
ال�سياح��ي) ،وتفوي���ض مع��ايل وزي��ر ال�سياح��ة �أو م��ن ينيبه،
بالتن�سي��ق م��ع وزارة املالي��ة التخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة
لت�أ�سي���س ال�صن��دوق اال�ستئم��اين للمب��ادرة م��ع البن��ك الدويل تقارير سنوية
كم��ا اطلع جمل�س ال��وزراء على ع��دد من املو�ضوع��ات العامة
ومنظمة ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة.
املدرج��ة على ج��دول �أعماله ،من بينها تقاري��ر �سنوية لوزارة
اتفاقية مقر
الدف��اع ،وال�صحة ،وامل�ؤ�س�س��ة العامة لتحلي��ة املياه املاحلة،
العربية
اململكة
حكوم��ة
بني
مقر
اتفاقي��ة
على
ثاني��اً :املوافق��ة
بنك مصر
ال�سعودي��ة واحتاد امل�صارف العربية ،يف �ش�أن املكتب الإقليمي ثامن��اً :املوافق��ة عل��ى الرتخي���ص لبن��ك م�صر بفتح ف��رع له يف والهيئ��ة العامة للعقار ،ومركز تنمي��ة الإيرادات غري النفطية،
وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.
لالحتاد.
اململكة.
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خادم احلرمني ال�شريفني ي�أمر برتقية وتعيني  258قا�ضيا بوزارة العدل
ال�سلك الق�ضائي.
�أيده اهلل ،مبرفق الق�ضاء.
● الرياض  -واس
�أ�ص��در خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود و�أو�ض��ح مع��ايل وزير العدل رئي���س املجل�س الأعل��ى للق�ضاء ال�شي��خ الدكتور و�س���أل معاليه املوىل عز وجل �أن يجزي خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء،
حفظ��ه اهلل ،ي��وم الإثن�ين � 23شعب��ان 1442ه��ـ املواف��ق � 5أبري��ل 2021م ،ولي��د ب��ن حممد ال�صمع��اين� ،أن الأم��ر الكرمي وم��ا ت�ضمنه من ترقي��ة وتعيني ،و�أن يوف��ق �أ�صح��اب الف�ضيلة الق�ض��اة لتحقيق تطلع��ات والة الأمر ،يف �إقامة
�أم��ره الك��رمي برتقي��ة وتعي�ين  258قا�ضياً ب��وزارة العدل يف خمتل��ف درجات ي�أت��ي امتداد ًا للدعم املتوا�صل من خادم احلرمني ال�شريفني وحر�صه واهتمامه العدل وتطبيق �أحكام ال�شرع احلنيف.

امللك وويل العهد يطمئنان
على �صحة رئي�س باك�ستان
● الرياض  -واس

بع��ث خادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود ،برقية لفخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س
جمهورية باك�ستان الإ�سالمي��ة� ،إثر �إ�صابته بفريو�س كورونا
امل�ستج��د .وقال املل��ك املفدى" :علمن��ا بنب أ� �إ�صاب��ة فخامتكم
بفريو���س كورون��ا امل�ستج��د ،ونبع��ث لك��م �أ�ص��دق متنياتنا
مبوفور ال�صحة وال�سعادة وال�شفاء العاجل من هذا العار�ض

 ..ويهنئان رئي�س ال�سنغال
● الرياض  -واس

ال�صحي ،و�أن ال تروا �أي مكروه".
كم��ا بع��ث �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س
ال��وزراء وزير الدفاع ،برقية لفخام��ة الرئي�س الدكتور عارف
عل��وي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمي��ة� ،إثر نب أ� �إ�صابته
بفريو���س كورونا امل�ستجد .وقال �سمو ويل العهد ":بلغني نب أ�
�إ�صابة فخامتكم بفريو�س كورونا امل�ستجد ،و�أرجو لفخامتكم
ال�شفاء العاجل ،و�أن تتمتعوا بدوام ال�صحة وال�سعادة".

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة لفخامة
الرئي���س ماكي �س��ال رئي�س جمهورية ال�سنغ��ال ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستق�لال بالده .و�أعرب
امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية ال�سنغال ال�شقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س ماكي �سال رئي�س
جمهوري��ة ال�سنغ��ال ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل ب�لاده .وعرب �سمو ويل العه��د ،عن �أطيب
الته��اين و�أ�ص��دق التمنيات مبوفور ال�صح��ة وال�سعادة لفخامته ،راجي��اً حلكومة و�شعب
جمهورية ال�سنغال ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

خادم احلرمني وويل العهد يعزيان رئي�س مدغ�شقر
● الرياض  -واس

بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين امللك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
برقي��ة عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س �أندري��ه راجولينا رئي�س جمهورية
مدغ�شقر ،يف وفاة الرئي�س الأ�سب��ق جلمهورية مدغ�شقر ديدييهرات�سرياكا.
وق��ال امللك املفدى" :تلقينا بحزن بالغ نب�أ وفاة الرئي�س الأ�سبق جلمهورية

مدغ�شق��ر ديدييهرات�س�يراكا ،ونع��رب لفخامتكم ولأ�س��رة الفقيد ول�شعبكم
ال�صدي��ق ،ع��ن �أحر التعازي و�أ�ص��دق املوا�ساة ،راجني �أال ت��روا �أي �سوء
�أو مكروه".
كم��ا بع��ث �صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الدف��اع ،برقية

ع��زاء وموا�س��اة ،لفخام��ة الرئي���س �أندري��ه راجولين��ا رئي���س جمهوري��ة
مدغ�شقر ،يف وفاة الرئي�س الأ�سب��ق جلمهورية مدغ�شقر ديدييهرات�سرياكا.
وق��ال �سمو ويل العه��د" :تلقيت بكثري من الأ�سى نب�أ وف��اة الرئي�س الأ�سبق
ديدييهرات�سرياكا ،و�أعرب لفخامتكم ولأ�سرة الفقيد كافة ،عن بالغ التعازي
و�صادق املوا�ساة ،راجياً لكم دوام ال�صحة وال�سالمة ،و�أال تروا �أي �سوء".

برعاية من ولي العهد

وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية يطلق برنامج "�صنع يف ال�سعودية"
● الرياض  -واس

�أعل��ن مع��ايل وزي��ر ال�صناع��ة وال�ثروة املعدني��ة رئي���س جمل���س �إدارة هيئة
تنمي��ة ال�ص��ادرات ال�سعودية ،الأ�ست��اذ بندر بن �إبراهيم اخلري��ف ،يوم الأحد
"�صنِع يف
� 15شعب��ان 1442ه��ـ املواف��ق  28مار���س 2021م� ،إط�لاق برنام��ج ُ
ال�سعودي��ة" ،الذي ي�أتي برعاية كرمية من �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
مبادرة ته��دف لدعم املنتجات واخلدم��ات الوطنية على
الدف��اع حفظ��ه اهلل ،يف
ٍ
امل�ستويني املحلي والعاملي.
وي�أت��ي �إط�لاق الربنامج من منطلق اهتمام وحر�ص �سم��و ويل العهد بال�صناعة
الوطنية ،وما يقدمه من دعم غري حمدود للمنتج الوطني ،لتعزيز دوره يف �ضوء
ما تتميز به املنتجات الوطنية من جودة عالية وتناف�سية كبرية على امل�ستوى
الإقليمي والعاملي� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد على زيادة الوعي والثقة باملنتج الوطني
وال�صناعة املحلية على خمتلف امل�ستويات.

و�أك��د معايل وزي��ر ال�صناعة وال�ثروة املعدنية ،خ�لال فعالي��ة افرتا�ضية� ،أن
برنام��ج "�صنع يف ال�سعودية" يهدف �إىل تعزيز "ثقافة الوالء للمنتج الوطني"،
حي��ث مت ت�صميم��ه بن��ا ًء عل��ى درا�س��ة لتجارب ع��دد من ال��دول ،الت��ي حققت
ّ
بح��ث مواطنيها وغر�س
جناح��ات نوعي��ة يف تنمي��ة قدراتها ال�صناعي��ة ،وذلك
روح ال��والء للمنتج الوطن��ي ،الأمر الذي �أ�سهم يف توطني ال�صناعات ،وحتقيق
االكتفاء الذاتي على خمتلف امل�ستويات.
و�أو�ض��ح معالي��ه �أن �سمو ويل العه��د يحمل تطلعات كبرية نح��و هذا الربنامج
امله��م ،ال��ذي يع��د برناجماً ل��كل ال�سعودي�ين ،نظ��ر ًا لأهميته البالغ��ة يف تغيري
ال�ص��ورة النمطي��ة عن اململكة ،من كونها دولة تعتم��د يف �صادراتها ب�شكل كبري
عل��ى النف��ط� ،إىل �سوق وطنية كب�يرة ،ت�ضم خليط��اً من املنتج��ات والعالمات
التجاري��ة املتع��ددة الت��ي �ست�سه��م يف �إث��راء ال�صناع��ة املحلي��ة ورف��ع ن�سب��ة
ال�صادرات.
و�أك��د معالي��ه �أن "برنامج �صنع يف ال�سعودية"� ،سيقدم حزمة كبرية من املزايا

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

والفر���ص لل�ش��ركات الأع�ض��اء ،وذلك به��دف تو�سي��ع نطاق عمله��ا والرتويج
ملنتجاته��ا حملي��اً وعاملي��اً ،حيث ميكنه��م ا�ستخ��دام �شعار الربنام��ج "�صناعة
�سعودي��ة" عل��ى منتجاته��م الت��ي ت�ست��ويف معايري الربنام��ج ل�ضم��ان التزامنا
باجلودة املتعارف عليها ،م�شري ًا �إىل �أن الربنامج �سيعزز روح التكاتف الوطني
لدعم املن�ش�آت الوطنية مبا يعود بالنفع على �أبناء وبنات الوطن.
بدور رئي�سي يف حتقيق ر�ؤية
مما يذكر �أن برنامج ُ
"�صنع يف ال�سعودية" �سي�سهم ٍ
اململك��ة  ،2030وذلك عن طريق دعم املحتوى املحلي وتوجيه القوة ال�شرائية
نح��و املنتج��ات واخلدم��ات املحلي��ة ،و�ص��و ًال �إىل م�ساهمة القط��اع اخلا�ص يف
الناجت املحلي الإجمايل �إىل  ،%65ورفع ن�سبة ال�صادرات غري النفطية يف �إجمايل
الناجت املحلي غري النفطي �إىل نحو  %50بحلول عام .2030
"�صنِ��ع يف
وللح�ص��ول عل��ى معلوم��ات ح��ول كيفي��ة االن�ضم��ام �إىل برنام��ج ُ
ال�سعودية" ،الدخول عرب الرابط:
(.)www.saudimade.sa

المدير العام

المشرف على التحرير

عبد اهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني
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قـرارات وأنظـمــة

قرار رقم ( )460وتاريخ 1442/08/17هـ

املوافقة على اتفاقية بني اململكة ومنظمة ال�سياحة العاملية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  46377وتاريخ 1442/8/15هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير ال�سياحة رقم  3030وتاريخ 1442/3/24هـ ،يف �ش�أن م�شروع اتفاقية بني
اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة ال�سياحة العاملية ب�ش�أن �إن�شاء مكتب �إقليمي ملنظمة ال�سياحة
العاملية يف الريا�ض.
وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم (م )57/وتاريخ 1424/8/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )51وتاريخ 1442/1/20هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )928وتاريخ 1442/6/6هـ ،واملح�ضر رقم ( )492وتاريخ
1442/8/9هـ ،املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/230م) وتاريخ
1442/8/10هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )23/122وتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5624وتاريخ 1442/8/16هـ.
يقرر:
املوافقة على اتفاقية بني اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة ال�سياحة العاملية ب�ش�أن �إن�شاء مكتب
�إقليمي ملنظمة ال�سياحة العاملية يف الريا�ض ،املوقعة يف مدينة تبلي�سي بتاريخ 1442/1/29هـ املوافق
2020/9/17م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )68/وتاريخ 1442/08/19هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )23/122بتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )460بتاريخ 1442/8/17هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على اتفاقية بني اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة ال�سياحة العاملية ب�ش�أن �إن�شاء مكتب
�إقليمي ملنظمة ال�سياحة العاملية يف الريا�ض ،املوقعة يف مدينة تبلي�سي بتاريخ 1442/1/29هـ
املوافق 2020/9/17م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة –كل فيما يخ�صه–
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية
انطالقاً من �أن حكومة اململكة العربية ال�سعودية (امل�شار �إليها فيما يلي بـ«اململكة») ومنظمة ال�سياحة
العاملية (امل�شار �إليها فيما يلي بـ«املنظمة») (امل�شار �إليهما فيما يلي بـ«الطرفني») ،بنا ًء على قرار جمل�س
الوزراء ال�سعودي رقم ( )51بتاريخ 1441/2/1هـ ،ومقرر املجل�س التنفيذي ملنظمة ال�سياحة العاملية رقم
( 5 )CXIIحول �إن�شاء املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سياحة العاملية يف اململكة ،قد قررنا �إن�شاء مكتب ملنظمة
ال�سياحة العاملية يف الريا�ض (ي�شار �إليه فيما يلي بـ«املكتب») ،ومبوجب املبادئ وال�شروط التي تنطبق
على الفئة الأوىل من الكيانات والتي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها (.656 )XXI
وانطالقاً من �أن اململكة العربية ال�سعودية تتعهد مب�ساعدة منظمة ال�سياحة العاملية و�ضمان كل الت�سهيالت
الالزمة لإن�شاء املكتب و�إدارته.
وانطالقاً من ان اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخ�ص�صة وح�صاناتها التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف  21ت�شرین الثاين/نوفمرب  1947واملرفق الثامن ع�شر بها (امل�شار �إليها فيما يلي بـ«االتفاقية»)
تنطبق على املكتب طاملا �أنه ُين�ش�أ كجزء ال يتجز�أ من املنظمة.
وانطالقاً من �أنه ي�ستح�سن �إبرام اتفاق لتنظيم ما ينجم من م�سائل نتيجة �إن�شاء املكاتب يف الريا�ض.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة األولى:
ألغراض هذه االتفاقية ،تطبق التعاريف اآلتية:
أ� ) «اململكة» تعني اململكة العربية ال�سعودية.
ب) «املنظمة» تعني منظمة ال�سياحة العاملية.
ج ) «املكتب» يعني املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سياحة العاملية يف الريا�ض.
د )«املن�ش�أة» تعني من�شاة املكتب يف الريا�ض ،وت�شمل كل الأرا�ضي واملباين التي ت�شغلها املنظمة يف
ممار�سة وظائفها و�أن�شطتها الر�سمية.
هـ) «الأمني العام» يعني الأمني العام ملنظمة ال�سياحة العاملية.
و )«موظفو املكتب» تعني جميع الأ�شخا�ص امل�ستخدمني مبوجب النظام الإداري والنظام الأ�سا�سي ملوظفي
منظمة ال�سياحة العاملية ،بالإ�ضافة �إىل الأفراد الذين تتعاقد املنظمة معهم لأداء خدمات يف املكتب.
ز)«االتفاقية» تعني اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخ�ص�صة وح�صاناتها التي اعتمدتها اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف  21ت�شرين الثاين/نوفمرب  ,1947واملرفق الثامن ع�شر بها بتاریخ  30متوز/يوليو 2008
املتعلق مبنظمة ال�سياحة العاملية.
ح) «اجلمعية العامة» تعني اجلمعية العامة ملنظمة ال�سياحة العاملية.
المادة الثانية:
ُ -1ين�ش أ� مكتب �إقليمي يف الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،لت�أدية املهام املوكلة �إليه من قبل اجلمعية
العامة والأمني العام ،ولتنفيذ �أن�شطة منظمة ال�سياحة العاملية يف �إقليم ال�شرق الأو�سط حتت �إ�شراف
الأمني العام مبا يتما�شى مع �أهداف وبرنامج عمل املنظمة.

-2يكون املكتب جزء ًا ال يتجز أ� من املنظمة ،ويخ�ضع يف اخت�صا�صاته ووظائفه ل�سلطة الأمني العام وتتوىل
املنظمة �إدارة املكتب من مقرها يف مدريد� ،إ�سبانيا� ،أو على النحو الذي يقرره الأمني العام.
-3يكون للمكتب �شخ�صية معنوية (قانونية) وتكون له �أهلية التعاقد واحليازة والت�صرف باملمتلكات غري
املنقولة واملنقولة ومببا�شرة الإجراءات القانونية.
 -4ير�أ�س املكتب مدير يعينه الأمني العام بالت�شاور مع اململكة.
-5تطبق اململكة االتفاقية على املكتب وعلى كافة عمليات املنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومتنح ما
يلزم من ت�سهیالت �أخرى للت�شغيل ال�سليم للمكتب ،ما يجوز للطرفني �أن يتفقا عليه يف مرفق بهذا االتفاق.
المادة الثالثة:
دون الإخالل ب�أحكام املادة الثامنة ،حتول املنظمة دون ا�ستخدام املكتب كملج أ� لأ�شخا�ص يهربون من
االعتقال مبوجب قوانني اململكة� ،أو ملن تتطلبهم �سلطات اململكة من �أجل ت�سليمهم �إىل بلد �آخر� ،أو ملن ي�سعى
لتجنب االمتثال للدعاوى القانونية �أو الإجراءات الق�ضائية.
المادة الرابعة:
-1ال يجوز انتهاك حرمة مباين املكتب الإقليمي ،بغ�ض النظر عن مالكها .وال يجوز لأي من موظفي �سلطات
اململكة دخول املباين بدون موافقة الأمني العام للمنظمة �أو ممثله املفو�ض.
-2تتخذ اململكة �إجراءات ل�ضمان �سالمة و�أمن املكتب وموظفيه ،مع مراعاة املعايري الأمنية الإلزامية
املفرو�ضة من قبل �إدارة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن.
-3حتر�ص ال�سلطات املخت�صة يف اململكة على ت�أمني كافة اخلدمات العامة الالزمة للمكتب على نحو ال يقل
عناية عما مينح َ
عادة للبعثات الدبلوما�سية فيما يتعلق بالت�شغيل وال�صيانة.
 -4تتحمل اململكة كافة التكاليف اخلا�صة ب�إمدادات الكهرباء واملياه واالت�صاالت.
المادة الخامسة:
-1تقدم اململكة للمكتب الإقليمي دفعة �سنوية مقدارها خم�سة ماليني دوالر �أمريكي ( )5.000.000حمررة
من ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو �أي �ضريبة �أو نفقات �أخرى ،لتغطية جميع نفقات املكتب الإقليمي ولت�أمني
�إدارة املبنى و�إقامة الأمني العام للمنظمة ،مبا يف ذلك تغطية املخ�ص�صات الإقليمية ملوظفي املكتب
الإقليمي ،وتكاليف انتداب املوظفني املحليني وتكاليف الت�شغيل طوال فرتة �صالحية هذا االتفاق.
ويكون ا�ستمرار العمل يف املكتب الإقليمي رهناً ب�سداد الق�سط ال�سنوي املتفق عليه على النحو املحدد يف
الفقرة ( )1من هذه املادة.
-2يجري حتويل الق�سط امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة �إىل املنظمة دفعة واحدة يف ال�شهر الأول
من ال�سنة امليالدية (كانون الثاين/يناير) .وتقوم املنظمة ب�إ�صدار فاتورة باملبلغ ال�سنوي الكامل .وتتم
�إدارة الأموال التي يتم امل�ساهمة بها للمنظمة وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية للمنظمة.
-3لدى دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ ،ولدعم الأعمال التح�ضريية لإن�شاء املكتب ،حتر�ص اململكة على
�إيداع املبلغ املحدد يف الفقرة  1قبل كانون الثاين/يناير � 2021إىل ح�ساب املنظمة .وال تكون املنظمة
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ملزمة مببا�شرة الأن�شطة حتى يتم ا�ستالم الدفعة ،وال تدخل يف التزامات تتجاوز املبالغ امل�ستلمة.
-4تقدم املنظمة طلباً بكل ق�سط قبل �( 60ستني) يوماً تقريباً من موعد ا�ستحقاق الق�سط .وتقوم وزارة
ال�سياحة بتحويل الأموال �إىل املنظمة.
-5يدفع املبلغ امل�شار �إليه يف الفقرة  1من هذه املادة كم�ساهمة طوعية من اململكة للمكتب؛ فيكون بالتايل
منف�ص ًال عن امل�ساهمة الر�سمية التي تقدمها اململكة �سنوياً كع�ضو فاعل يف املنظمة ،والتي تبقى دون
تغيري.
-6ت�ستخدم املنظمة املبالغ التي يتم امل�ساهمة بها مبوجب هذا االتفاق ل�صالح املكتب الإقليمي ولتنفيذ
برنامج عمله ،وكذلك ملبادرات الأمني العام املتعلقة بالتعزيز امل�ؤ�س�سي للمنظمة ،و�إدارة الإ�صالحات
الهيكلية فيها ،وللتحديث وغريه من امل�سائل الإدارية .مبا يف ذلك املوارد الب�شرية التي لها ت�أثري على
املكتب.
-7يتفق الطرفان على �أن حتتفظ املنظمة باملبالغ التي متت امل�ساهمة بها والتي مل ت�ستخدم بالكامل خالل
ال�سنة املالية ،ليتم ا�ستخدامها للمكتب الإقليمي خالل ال�سنوات املالية التالية.
-8ت�شتمل جميع الأموال املحددة يف الفقرة  1من هذه املادة على ر�سوم بن�سبة  %15لتكاليف دعم الربنامج،
فتحتفظ املنظمة بها.
-9كل الأموال التي ت�ساهم بها اململكة مبوجب هذا االتفاق يكون لها ح�سابات جتري مراجعتها بدقة وفقاً
للنظام املايل والقواعد املالية للمنظمة ،مبا يف ذلك �أحكام املراجعة الداخلية واخلارجية حل�سابات
املنظمة.
-10تزود املنظمة اململكة بالبيانات املالية مل�ساهماتها �إىل جانب التقارير املعدة للمنظمة.
-11يتم التعبري عن احل�سابات املالية للمنظمة باليورو ،ويتم التعبري عن التقارير املالية للمملكة بدوالر
الواليات املتحدة الأمريكية.
المادة السادسة:
-1تعفى املنظمة وممتلكاتها و�أموالها و�أ�صولها� ،أينما وجدت وبحيازة �أي من كانت ،من جميع ال�ضرائب
والر�سوم املبا�شرة وغري املبا�شرة وف�ض ًال عن ذلكُ ،تعفى املنظمة من ال�ضرائب والر�سوم على العمليات
واملعامالت ،ومن الر�سوم املفرو�ضة على اال�ستهالك واملبيعات ،و�ضرائب الكماليات و�ضريبة القيمة
امل�ضافة ،وجميع ال�ضرائب الأخرى على ال�سلع واخلدمات املعدة لال�ستخدام الر�سمي من قبل املكتب،
حيت تفر�ض عادة مثل هذه ال�ضرائب والر�سوم وال تكون املنظمة ملزمة مببا�شرة الأن�شطة حتى يتم
ا�ستالم الدفعة ،وال تدخل يف التزامات تتجاوز املبالغ امل�ستلمة.
-٢تعفى املنظمة من دفع كافة الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب ذات ال�صلة من �أي نوع كانت ،كما تعفى
من املحظورات والقيود املفرو�ضة على ا�سترياد �أو ت�صدير املواد املعدة لال�ستخدام الر�سمي .و ُتعفى
املنظمة �أي�ضاً من الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب على ملكية املركبات و�أي �ضرائب �أخرى على املركبات
ذات املحركات ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت م�ستوردة �أو مت احل�صول عليها داخل البلد.
المادة السابعة:
 -1توفر اململكة مباين املكتب الإقليمي جماناً للمنظمة ،ويف مكان يتفق عليه الطرفان.
-2ت�ضع اململكة بت�صرف املنظمة ما يلزم من عمالة ومعدات و�إمدادات وغريها من اخلدمات �أو املمتلكات
الالزمة لتنفيذ عملها ،ومبا يتفق عليه الطرفان وتتحمل اململكة ،على وجه اخل�صو�ص ،تكاليف املكتب
الإقليمي ور�سوم الإيجار وخدمات النظافة واحلرا�سة وتكييف الهواء والتدفئة واملاء ال�ساخن
كم�ساهمات عينية.
ً
-3وتزود اململكة املنظمة �أي�ضا بالتجهيزات والرتكيبات والأثاث واملعدات املكتبية و�أجهزة الكمبيوتر
ومعدات االت�صاالت كم�ساهمات عينية.
-4فيما عدا التكاليف التي تتحملها اململكة على النحو امل�شار �إليه يف الفقرات  1و 2و� 3أعاله ،تتحمل املنظمة
جميع التكاليف الناجتة عن ا�ستخدام املكتب الإقليمي.
-5تتحمل املنظمة ،باملبالغ التي تتلقاها ،جميع التكاليف املتعلقة برتكيب امل�ساهمات العينية واملعدات
اجلديدة و�إجراء حت�سينات على املعدات املوجودة ،بالإ�ضافة �إىل جميع التكاليف املرتبطة بت�شغيل هذه
املعدات املقدمة مبوجب هذا االتفاق ،مبا يف ذلك تكاليف الإ�صالح وال�صيانة.
-6تقوم املنظمة باالهتمام والعناية كما يجب باملباين والتجهيزات املكتبية التي توفرها اململكة ،على النحو
املتبع يف ممتلكاتها اخلا�صة.

 -7ت�ضمن اململكة حماية املباين التي ت�شغلها املنظمة بتدابري �أمنية وفقاً ملتطلبات معقولة من قبل املنظمة.
المادة الثامنة:
-1تقوم املنظمة بتعيني جميع موظفي املكتب ،مبن فيهم املدير ،وفقاً لقوانينها و�إجراءاتها ،ويخ�ضع
املوظفون لإطار املنظمة القانوين.
-2يخ�ضع جميع موظفي املكتب ،مبن فيهم املدير ،للإ�شراف احل�صري للأمني العام �أو للم�س�ؤول الذي
يعينه ،وال يجوز لهم التما�س �أو قبول تعليمات من �أي �سلطة خارجية.
 -٣لكل امل�س�ؤولني يف املنظمة احلق باالمتيازات واحل�صانات التي تن�ص عليها االتفاقية.
-4ملوظفي املكتب احلق باالمتيازات واحل�صانات املن�صو�ص عليها يف البندين ( )19و( )20من املادة
ال�ساد�سة من االتفاقية.
�-5إىل جانب االمتيازات واحل�صانات املذكورة يف الفقرة ( )3من هذه املادة ،يتمتع املدير وزوجه
و�أفراد �أ�سرته املعالون باالمتيازات واحل�صانات والإعفاءات والت�سهيالت املمنوحة عادة للمبعوثني
الدبلوما�سيني ذوي الرتب املماثلة .ولهذه الغاية ،تدرج اململكة املدير على قائمة املمثلني الدبلوما�سيني
املعتمدين يف اململكة.
-6تمُ نح االمتيازات واحل�صانات املن�صو�ص عليها يف هذا االتفاق فقط من �أجل �ضمان التنفيذ الفعال
لأهداف املنظمة و�أغرا�ضها .ويكون للأمني العام احلق وعليه الواجب يف رفع احل�صانة عن �أي موظف
�إذا كانت احل�صانة عائقاً �أمام �سري العدالة ،و�إذا كان رفعها ال مي�س مب�صالح املنظمة.
-7تعاون املنظمة مع املكتب الإقليمي واململكة على الدوام لت�سهيل �إحقاق احلق كما يجب ،ول�ضمان
التقيد ب�أنظمة ال�شرطة واحل�ؤول دون �أي جتاوزات ذات �صلة باالمتيازات والإعفاءات واحل�صانات
والت�سهيالت التي ين�ص عليها هذا االتفاق.
المادة التاسعة:
-1تطبق اململكة هذا االتفاق ومتنح �أي ت�سهيالت �أخرى �ضرورية لت�شغيل املكتب الإقليمي على نحو �سلیم
باالتفاق بني الطرفني يف اتفاق منف�صل مع البلد امل�ضيف.
-2يقوم الطرفان املعنيان ب�إجراء تقييم م�شرتك لأن�شطة املكتب الإقليمي ،للت�أكد مما �إذا كانت ت�ساهم
بفعالية يف حتقيق �أهداف املنظمة وما �إذا كانت الأن�شطة املتوخاة بفعالية تتوافق مع الأهداف التي
ين�ص عليها هذا االتفاق.
المادة العاشرة:
�-1أي نزاع ين�ش أ� بني الطرفني ب�ش�أن تف�سري هذا االتفاق �أو تطبيقه ي�س ّوى من خالل التفاو�ض �أو التحكيم
الدويل.
-2يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ مبجرد توقيع الطرفني و�إخطار اململكة مبوافقة جمل�س وزرائها عليه.
ويظل االتفاق �سارياً ملدة ( )15خم�سة ع�شر عاماً ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر كتابة برغبته يف �إنهائه
قبل ( )12اثنی ع�شر �شهر ًا على الأقل من التاريخ املحدد لإنهائه� ،أو يف تاريخ �سابق �إذا قررت اجلمعية
العامة ذلك.
-3تظل االلتزامات التي يتبناها الطرفان مبوجب هذا االتفاق �سارية بعد انتهاء �أو �إنهاء االتفاق للمدة
الالزمة لإمتام الأن�شطة ب�شكل منظم وت�سريح و�سحب املوظفني ،و�إعادة الأموال واملمتلكات غري
امل�ستخدمة ،وت�سوية احل�سابات بني الطرفني مبوجبه .وت�سوية االلتزامات التعاقدية املطلوبة فيما
يتعلق ب�أي موظفني �أو متعاقدين من الباطن �أو م�ست�شارين �أو موردین.
�-4أي تعديل لأحكام هذا االتفاق يتم التفاو�ض واالتفاق عليه وفقاً لنف�س الإجراءات املتبعة لإبرامه.
-5تبقى �أحكام هذا االتفاق نافذة ،قدر ما هو �ضروري ،بعد انتهائه �أو �إنهائه،لإتاحة تتمة منظمة للأن�شطة
وامل�شاريع التي ن�ش�أت يف ظله.
�إثباتاً ملا تقدم ،قام املوقعان �أدناه ب�إبرام هذا االتفاق يف مدينة (تبلي�سي ،بجمهورية جورجيا) يوم
(اخلمي�س) بتاريخ 1442/1/29هـ ،املوافق 2020/9/17م ،يف ن�سختني �أ�صليتني ،باللغتني العربية
والإجنليزية ،تت�ساويان يف احلجية .ويف حالة وجود ت�ضارب بني الن�سختني ،ت�سود الن�سخة الإجنليزية.

عن اململكة العربية ال�سعودية
وزير ال�سياحة
ال�سيد�/أحمد بن عقيل اخلطيب

عن منظمة ال�سياحة العاملية
الأمني العام
ال�سيد /زراب جولو ليكا�شفيلي

قرار رقم ( )469وتاريخ 1442/08/17هـ

تعديل الفقرة (�أ) من املادة (الرابعة) من تنظيم جمل�س التنمية ال�سياحي
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي رقم  13648وتاريخ 1442/3/10هـ،
امل�شتملة على خطاب معايل وزير ال�سياحة رئي�س جمل�س التنمية ال�سياحي رقم  1442/516وتاريخ
1442/3/8هـ ،يف �ش�أن طلب املوافقة على �إ�ضافة ممثل من الهيئة ال�سعودية لل�سياحة �إىل ع�ضوية
جمل�س التنمية ال�سياحي.
وبعد االطالع على تنظيم جمل�س التنمية ال�سياحي ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )73وتاريخ
1442/1/27هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )879وتاريخ 1442/5/28هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/151م) وتاريخ
1442/6/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4838وتاريخ 1442/7/19هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (�أ) من املادة (الرابعة) من تنظيم جمل�س التنمية ال�سياحي ،ال�صادر بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )73وتاريخ 1442/1/27هـ ،ب�إ�ضافة فقرة فرعية حتمل الرقم ( ،)15بالن�ص الآتي:
ممثل من الهيئة ال�سعودية لل�سياحة ع�ضو ًا» ،و�إعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (�أ) –امل�شار
�إليها -تبعاً لذلك.

رئي�س جمل�س الوزراء
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قرار رقم ( )468وتاريخ 1442/08/17هـ

املوافقة على نظام التربع بالأع�ضاء الب�شرية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  22218وتاريخ 1442/4/22هـ،
امل�شتملة على برقية معايل وزير ال�صحة رئي�س املجل�س ال�صحي ال�سعودي رقم  2104481وتاريخ
1437/8/10هـ ،يف �ش�أن م�شروع نظام التربع بالأع�ضاء الب�شرية.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املح�ضرين رقم ( )1107وتاريخ 1439/8/14هـ ,ورقم ( )1080وتاريخ
1441/8/13هـ ،واملذكرتني رقم ( )53وتاريخ 1442/1/12هـ ،ورقم ( )820وتاريخ
1442/5/20هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/144م) وتاريخ
1442/6/15هـ.

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )54/215وتاريخ 1441/1/17هـ ،ورقم ()4/24
وتاريخ 1442/4/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4833وتاريخ 1442/7/19هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على نظام التربع بالأع�ضاء الب�شرية ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياًُ :ين�سق املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء – عند احلاجة – مع اجلهة املخت�صة يف �صندوق
الوقف ال�صحي ،فيما يخ�ص ت�أمني احتياجات املن�ش�آت ال�صحية املرخ�ص لها يف جمال زراعة
الأع�ضاء الب�شرية.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )70/وتاريخ 1442/08/19هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )54/215بتاريخ 1441/1/17هـ ،ورقم ()4/24
بتاريخ 1442/4/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )468بتاريخ 1442/8/17هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال  :املوافقة على نظام التربع بالأع�ضاء الب�شرية ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة –كل فيما
ُ
يخ ُّ�صه– تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

نظام التبرع باألعضاء البشرية
المادة األولى:
يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -املعاني املبينة أمام كل منها،
ما لم يقتض السياق غير ذلك:
 -1النظام :نظام التربع بالأع�ضاء الب�شرية.
 -2الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
 -3اجمللس :املجل�س ال�صحي ال�سعودي.
 -4الرئيس :رئي�س املجل�س.
 -5املركز :املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء.
 -6املدير العام :مدير عام املركز.
-7العضو البشري :فيما عدا الدم يف تطبيق �أحكام النظام ،هو كل جزء من �أجزاء ج�سم الإن�سان احلي �أو
املتويف �أو �أن�سجته �أو �أي من مكوناته ،التي ميكن االنتفاع منها بنقلها �إىل ج�سم �إن�سان �آخر.
 -8الشخص :كل �إن�سان مكتمل الأهلية جتاوز ثمانية ع�شر عاماً.
-9املتبرّع :كل من �أذن وهو على قيد احلياة بنقل �أيّ من �أع�ضائه الب�شرية �أثناء حياته �أو بعد وفاته� ،أو
وافق ورثته �أو �أقربا�ؤه بنقل �أيّ من �أع�ضائه الب�شرية بعد وفاته؛ وذلك وفق �أحكام النظام.
 -10املتبرع له :املري�ض الذي يُزرع الع�ضو الب�شري املتربع به يف ج�سمه.
-11نقل األعضاء البشرية :عملية طبية ي�ست�أ�صل من خاللها الع�ضو الب�شري �-أو جزء منه -من ج�سم
املتربع ويزرع يف ج�سم املتربع له ،ب�أي و�سيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى املركز.
 -12الوصية� :إذن املتربع بنقل �أي من �أع�ضائه الب�شرية بعد وفاته بال عو�ض.
-13الوفاة :مفارقة الإن�سان حياته ب�صورة يقينية وفقاً للمعايري الطبية الدقيقة ،بحيث ي�ستحيل معها عودته
للحياة ،نتيجة توقف القلب والرئتني �أو جذع الدماغ.
-14املنشآت الصحية :اجلهات العامة �أو اخلا�صة -التي حتددها الالئحة -التي تقدم خدمات الرعاية
ال�صحية.
-15الترخيص :رخ�صة يتم مبوجبها منح املن�ش�أة ال�صحية الإذن مبزاولة عمليات ا�ستئ�صال الأع�ضاء
الب�شرية �أو زراعتها.
المادة الثانية:
يجوز لل�شخ�ص �أن يتربع �أو يو�صي بالتربع ب�أي ع�ضو من �أع�ضائه الب�شرية وفقاً لأحكام النظام ومبا ال
يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،على �أن يجري ذلك ب�صورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حتدده
الالئحة.
المادة الثالثة:
يف غري احلالتني الواردتني يف املادة (الثانية) من النظام ،يجوز نقل الأع�ضاء الب�شرية من الإن�سان املتويف بنا ًء
على موافقة �أقرب وريث له .ف�إن تعذر التعرف على الورثة؛ فت�ؤخذ موافقة �أقرب الأقارب �إليه .و�إذا تعدد

الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب احل�صول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل .وتكون املوافقة وفقاً
لل�ضوابط التي حتددها الالئحة.
المادة الرابعة:
يجوز لكل من املتربع قبل �إجراء عملية ا�ستئ�صال ع�ضوه الب�شري املتربع به ،واملو�صي املتربع قبل وفاته؛
العدول عن التربع دون �أي قيد �أو �شرط ،وي�سري هذا احلكم على من �صدرت منه املوافقة وفقاً للمادة
(الثالثة) من النظام.
المادة الخامسة:
يف غري الأحوال املن�صو�ص عليها يف املادة (الثامنة) من النظام ،ال يجوز �إجراء عمليات نقل الأع�ضاء الب�شرية
�إال بعد حتقق ما ي�أتي:
�-1أن تجُ رى يف املن�ش�آت ال�صحية املرخ�ص لها وفق املادة (اخلام�سة ع�شرة) من النظام ،على �أن ين�سق قبل
�إجراء العمليات مع املركز.
�-2أن يخ�ضع املتربع احلي لفح�ص من �أطباء نف�سيني واخت�صا�صيني اجتماعيني؛ للتثبت من عدم توافر �سبب
ي�ؤثر يف �صحة موافقته على التربع.
�-3أن يُجرى للمتربع فح�ص طبي �شامل بو�ساطة فريق طبي م�ؤهل ومتخ�ص�ص للت�أكد من جاهزية املتربع
�صحياً.
�-4أن يحاط املتربع ب�شكل وا�ضح بجميع النتائج امل�ؤكدة واملحتملة املرتتبة على �إجراء عملية ا�ستئ�صال
الع�ضو الب�شري ،على �أن يكون ذلك حتت �إ�شراف املركز.
المادة السادسة:
تلتزم املن�ش�أة ال�صحية  -املرخ�ص لها وفق املادة (اخلام�سة ع�شرة) من النظام  -التي جترى لديها عملية
ا�ستئ�صال الع�ضو الب�شري من املتربع ،ب�أن تقوم ب�إبالغ املركز يف �ش�أن ذلك فور ًا ،وعلى املركز اتخاذ
الإجراءات الالزمة واملقررة مبوجب �أحكام النظام والالئحة.
المادة السابعة:
يتوىل املركز  -بالتن�سيق مع املن�ش�آت ال�صحية التي يحددها داخل اململكة� ،أو خارجها عند احلاجة  -مهمة
تقرير مدى �صالحية الع�ضو الب�شري املتربع به املراد زراعته يف ج�سم املتربع له ،وللمركز اال�ستعانة بلجنة
طبية (�أو �أكرث) من الأطباء ذوي االخت�صا�ص يف هذا املجال �إذا دعت احلاجة لذلك.
المادة الثامنة:
يُحظر التربع بالأع�ضاء الب�شرية يف الأحوال الآتية:
�-1إذا كان الع�ضو الب�شري املراد التربع به الزماً حلياة املتربع� ،أو كان التربع به يف�ضي �إىل موته �أو تعطل
منفعة ع�ضو كامل� ،أو ي�ؤدي �إىل منعه من �أدائه �ش�ؤون حياته املعتادة.
�-2إذا غلب على ظن الفريق الطبي املكلف ب�إجراء نقل الع�ضو الب�شري عدم جناح عملية زراعة الع�ضو يف
ج�سم الذي يراد التربع له.
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�-3إذا كان الإن�سان احلي عدمي الأهلية �أو ناق�صها ،وال يعتد مبوافقة وليه �أو الو�صي عليه �أو القائم على
�ش�ؤونه.
�-4إذا �أو�صى ال�شخ�ص بعدم التربع ب�أي ع�ضو من �أع�ضائه الب�شرية بعد الوفاة.
�-5إذا كان الع�ضو الب�شري املراد التربع به من الأع�ضاء املنتجة للخاليا التنا�سلية الناقلة لل�صفات الوراثية
�أو جزء منها.
المادة التاسعة:
�إذا ر�أى الفريق الطبي -املكلف ب�إجراء الفح�ص الطبي على املتربع �أو �إجراء عمليات نقل الع�ضو الب�شري-
�ضرورة �إجراء �أي فح�ص على الع�ضو الب�شري املراد التربع به؛ فتجب مراعاة ال�ضوابط التي حتددها
الالئحة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املقررة يف �ش�أن �إجراء الأبحاث على الأع�ضاء الب�شرية.
المادة العاشرة:
جتب مراعاة كرامة املتربع عند ا�ستئ�صال الع�ضو الب�شري ،وحمايته من االمتهان �أو الت�شويه .وال يجوز
�إف�شاء �أي معلومات تتعلق بج�سم املتربع حياً �أو ميتاً �إال يف الأحوال املقررة نظاماً� ،أو �إذا �صدر بذلك �أمر من
جهة ق�ضائية.
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما ورد يف النظام يف �ش�أن نقل الأع�ضاء الب�شرية من املتوفني ،يكون التحقق من الوفاة لأجل التربع
بالأع�ضاء الب�شرية وفقاً للأو�ضاع وال�ضوابط التي حتددها الالئحة.
المادة الثانية عشرة:
-1دون �إخالل مبا ن�صت عليه املادة (الع�شرون) من النظام ،يحظر على املتربع �أو ورثته �أو �أقربائه طلب
�أي مقابل مادي �أو عيني ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو تلقي املقابل من املتربع له �أو من �أقربائه �أو من املن�ش�آت
ال�صحية �أو من غريهم؛ جراء موافقته �أو موافقة ورثته �أو �أقربائه بعد وفاته على التربع.
-2يحظر على املتربع له �أو �أقربائه �أو من غريهم تقدمي �أي مقابل مادي �أو عيني ب�أي �شكل من الأ�شكال
للمتربع �أو ورثته �أو �أقربائه؛ جراء موافقة املتربع �أو موافقة ورثته �أو �أقربائه بعد وفاته على التربع.
-3ي�شمل احلظر الوارد يف الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة كل من يتو�سط يف �ش�أن طلب املقابل املادي �أو
العيني �أو تلقيه �أو تقدميه.
المادة الثالثة عشرة:
يُحظر على املنشآت الصحية القيام بأي مما يأتي:
-1الت�صرف ب�أيّ من الأع�ضاء الب�شرية التي ت�ست�أ�صل لغري الغر�ض الذي مت التربع به لأجله .وي�ستثنى من
ذلك حالة تعذر زراعة الع�ضو يف ج�سم املراد التربع له� ،أو يف حالة تعذر احل�صول على موافقة الحقة من
املتربع �أو ممن يجوز احل�صول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على الت�صرف بالع�ضو.
ويف جميع الأحوال يجب التن�سيق مع املركز عند الت�صرف بالع�ضو.
-2عدم تبليغ املركز �أو الت�أخر يف تبليغه عن حاالت الوفاة التي حتددها الالئحة حال وقوعها داخل املن�ش�أة
ال�صحية.
ً
 -3زراعة ع�ضو ب�شري قد ا�ست�ؤ�صل تنفيذا حلكم ق�ضائي.
-4احل�صول على �أي مقابل مادي �أو عيني ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�سبب التربع بالأع�ضاء الب�شرية ،وال ي�شمل
ذلك املقابل املايل للتكاليف �أو اخلدمات التي تقدمها املن�ش�آت ال�صحية عند �إجراء عمليات نقل الأع�ضاء.
-5دفع �أو منح �أي مقابل مادي �أو عيني ب�أي �شكل من الأ�شكال للمتربع �أو ورثته �أو �أقربائه� ،أو التو�سط يف
ذلك ،ب�سبب التربع بالأع�ضاء الب�شرية.
المادة الرابعة عشرة:
ُتك َّون بقرار من الرئي�س -بنا ًء على اقرتاح املدير العام -جلنة طبية عليا من جميع القطاعات ال�صحية ال تقل
درجة الع�ضو فيها عن طبيب ا�ست�شاري ،تتوىل �إعداد دليل متكامل يت�ضمن جميع ال�شروط وال�ضوابط ال�صحية
واملعايري املعتمدة دولياً لزراعة الأع�ضاء الب�شرية ،وحتديثه من وقت �إىل �آخر ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية والنظام والالئحة .ويُعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئي�س.
المادة الخامسة عشرة:
-1يكون الرتخي�ص للمن�ش�أة ال�صحية بقرار ي�صدره املدير العام -بنا ًء على تو�صية من جلنة تقوميية
للمن�ش�آت ال�صحية يف هذا املجال ُتك ّون وفق ما حتدده الالئحة -بعد الت�أكد من التقيد مبا ورد يف الدليل
املن�صو�ص عليه يف املادة (الرابعة ع�شرة) من النظام.
 -2حتدد الالئحة الأحكام اخلا�صة بتجديد الرتخي�ص.
المادة السادسة عشرة:
يتابع املركز حتديث جميع املعلومات والبيانات اخلا�صة باحتياجات املن�ش�آت ال�صحية ،ومتابعة ما ت�صدره
اجلهات املحلية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة مبجال البحث ،واال�ستعانة بخربات اجلهات الأكادميية عند
احلاجة ،على �أن تراعى الأحكام ذات ال�صلة الواردة يف االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها.
المادة السابعة عشرة:
-1يتابع املركز  -بالتعاون مع املن�ش�آت ال�صحية  -حاالت املتربعني الطبية مدى احلياة ،ب�شرط �إقامتهم يف
اململكة؛ وللمركز تقدمي جميع االحتياجات الطبية الالزمة لهم وفق موارده املالية املتاحة.
-2يتوىل املركز متابعة مدى كفاية تقدمي اخلدمة للمتربع لهم يف �ش�أن عمليات الزراعة والرعاية الطبية الالزمة
لهم يف املن�ش�آت ال�صحية التي جترى متابعتهم فيها.
المادة الثامنة عشرة:
-1يُعد املركز ما يلزم من مناذج �إجرائية للعمل بها يف برامج زراعة الأع�ضاء الب�شرية ،ويعد كذلك النموذج
املوحد اخلا�ص بالتربع ،على �أن حتدد الالئحة البيانات الالزم توافرها يف هذا النموذج.
-2يزود املركز املن�ش�آت ال�صحية بالنماذج امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،والنموذج املوحد

اخلا�ص بالتربع ،بعد اعتمادها من املدير العام.
المادة التاسعة عشرة:
على املركز -بعد التن�سيق مع املن�ش�آت ال�صحية التي يحددها� -إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأع�ضاء
الب�شرية ملر�ضى الف�شل الع�ضوي النهائي ،وحتديد �أولويات عملیات ا�ستحقاق زراعة الأع�ضاء وكيفية متابعة
عمليات التربع بالأع�ضاء الب�شرية وتوثيقها �ضمن دليل �إجراءات مف�صل وقواعد وا�ضحة.
المادة العشرون:
يُعد املجل�س دلي ًال خا�صاً بال�ضوابط واال�شرتاطات ،ملنح مميزات مادية �أو عينية �أو معنوية �أو �صرف مكاف�آت
ت�شجيعية� ،أو منح الأولوية يف جمال العمل والتوظيف �أو تقدمي منح درا�سية؛ للمتربعني� ،أو لورثة املتويف
حني املوافقة على التربع ،وذلك بعد �إجراء عملية التربع ،وي�صدر الدليل بقرار من جمل�س الوزراء.
المادة الحادية والعشرون:
 -1مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف نظام �آخر ،يعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً ملا
ي�أتي:
�أ-من يخالف حكماً من �أحكام املادتني (الثامنة) و(العا�شرة) من النظام ،يعاقب بغرامة ال تزيد على
خم�سمائة �ألف ريال.
ب-من يخالف حكماً من �أحكام املادة (الثانية ع�شرة) من النظام ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنتني
وبغرامة ال تزيد على مليون ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ج -من يخالف حكماً من �أحكام املادة (الثالثة ع�شرة) من النظام ،يعاقب بغرامة ال تزيد على مليون ريال.
-2يعاقب كل من ي�شرع يف ارتكاب �أي من املخالفات الواردة يف الفقرات (�/1أ) و(/1ب) و(/1ج) من هذه
املادة مبا ال يتجاوز ن�صف احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها.
-3تخت�ص النيابة العامة مبهمة التحقيق واالدعاء يف املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �أمام املحكمة
اجلزائية.
-4تخت�ص املحكمة اجلزائية بالنظر يف الدعاوى النا�شئة من تطبيق هذه املادة ،وتوقيع العقوبات املقررة.
-5على املحكمة اجلزائية -عند الإدانة باملخالفة املن�صو�ص عليها يف الفقرتني (/1ب) و(/1ج) من هذه
املادة -احلكم مب�صادرة املقابل املادي �أو العيني امل�ستخدم يف ارتكاب املخالفة.
 -6للمحكمة اجلزائية م�ضاعفة العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة يف حالة العود.
المادة الثانية والعشرون:
-1فيما مل يرد يف �ش�أنه ن�ص يف املادة (احلادية والع�شرين) من النظام ،ودون �إخالل ب�أي عقوبة �أ�شد
من�صو�ص عليها يف نظام �آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فع ًال خمالفاً حلكم من �أحكام النظام �أو الالئحة بغرامة
ال تزيد على ثالثمائة �ألف ريال.
ُ -2تك ّون بقرار من الرئي�س جلنة (�أو �أكرث) تتوىل النظر يف املخالفات وتوقيع العقوبة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،على �أ ّال يقل عدد �أع�ضائها عن (ثالثة) ،ويكون من بينهم م�ست�شار �شرعي �أو
نظامي ،و�أحد املتخ�ص�صني يف جمال عملیات ا�ستئ�صال الأع�ضاء الب�شرية �أو زراعتها .وت�صدر قرارات
اللجنة بالأغلبية.
-3يحق ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،االعرتا�ض عليه �أمام
املحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام املرافعات �أمام ديوان املظامل.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز ت�ضمني احلكم �أو القرار ال�صادر بتطبيق �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من املادة
(احلادية والع�شرين) والفقرة ( )1من املادة (الثانية والع�شرين) من النظام ،واحدة �أو �أكرث من العقوبات
الآتية:
-1حرمان �أي �شخ�ص من �أع�ضاء الفريق الطبي -الذي �شارك يف عملية ا�ستئ�صال الع�ضو الب�شري �أو زراعته-
من مزاولة املهنة ب�شكل م�ؤقت �أو دائم.
-2وقف الرتخي�ص للمن�ش�أة ال�صحية ب�إجراء عمليات ا�ستئ�صال الأع�ضاء الب�شرية �أو زراعتها مدة ال تتجاوز
�سنة.
�-3إغالق املن�ش�أة ال�صحية التي ارتكب فيها الفعل املخالف مدة ال تقل عن �شهرين وال تزيد على �سنة ،والنظر
يف �إغالقها ب�شكل نهائي يف حالة العود.
-4الن�ص على ن�شر ملخ�ص احلكم �أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل املخالف يف �صحيفة (�أو �أكرث) من
ال�صحف املحلية ت�صدر يف مكان �إقامته� ،أو يف �أي و�سيلة �أخرى منا�سبة ،وذلك بح�سب نوع الفعل املخالف
املرتكب وج�سامته وت�أثريه ،على �أن يكون ن�شر احلكم �أو القرار بعد اكت�سابه ال�صفة النهائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يتوىل املوظفون �أو العاملون -الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س بنا ًء على تر�شيح من املدير العام-
�أعمال الرقابة والتفتي�ش و�ضبط الأفعال املخالفة املن�صو�ص عليها يف النظام �أو الالئحة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخالل بتوقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام ،يحق ملن حلقه �ضرر -نتيجة ارتكاب �أي من
الأفعال املخالفة املن�صو�ص عليها يف النظام �أو الالئحة -حق املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر �أمام املحكمة
املخت�صة.
المادة السادسة والعشرون:
يُعد املركز الالئحة ،وت�صدر بقرار من الرئي�س ،وذلك خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام باجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة السابعة والعشرون:
 -1يُعمل بالنظام بعد (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
 -2يلغي النظام كل ما يتعار�ض معه من �أحكام.
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قـرارات وأنظـمــة

قرار رقم ( )466وتاريخ 1442/08/17هـ

املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للمعهد امللكي للفنون التقليدية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  34129وتاريخ 1442/6/22هـ ،امل�شتملة
على برقيتي �صاحب ال�سمو وزير الثقافة رقم  00566وتاريخ 1440/9/21هـ ،ورقم  819وتاريخ
1441/5/11هـ ،يف �ش�أن م�شروع الرتتيبات التنظيمية للمعهد امللكي للفنون التقليدية.
وبعد االطالع على م�شروع الرتتيبات امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على اال�سرتاتيجية الوطنية للثقافة ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )414وتاريخ
1440/7/19هـ.
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )98وتاريخ 1441/1/18هـ ،ورقم ( )1324وتاريخ
1441/10/24هـ ،ورقم ( )181وتاريخ 1442/4/2هـ ،ورقم ( )498وتاريخ 1442/8/11هـ،
واملذكرة رقم ( )888وتاريخ 1442/6/1هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/16-9د)
وتاريخ 1442/4/18هـ.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5545وتاريخ 1442/8/12هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:تعديل ا�سم (املعهد امللكي للفنون) –الواردة يف اال�سرتاتيجية الوطنية للثقافة ال�صادرة بقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )414وتاريخ 1440/7/19هـ -ليكون (املعهد امللكي للفنون التقليدية).
ثانيـاً :املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للمعهد امللكي للفنون التقليدية ،بال�صيغة املرفقة.
ثالـثاً:تفوي�ض �صاحب ال�سمو وزير الثقافة رئي�س جمل�س �أمناء املعهد امللكي للفنون التقليدية
مبمار�سة اخت�صا�صات جمل�س �أمناء املعهد �إىل حني ت�شكيل جمل�س الأمناء.
رابعاً:قيام جمل�س �أمناء املعهد امللكي للفنون التقليدية ب�إعداد م�شروع تنظيم للمعهد يف �ضوء ما ورد
يف الرتتيبات التنظيمية –املن�صو�ص عليها يف البند (ثانياً) من هذا القرار– وما قد يظهر له يف
هذا ال�ش�أن ،ورفعه ال�ستكمال الإجراءات النظامية يف �ش�أنه ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز (اثني
ع�شر) �شهر ًا من تاريخه.

رئي�س جمل�س الوزراء

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة األولى:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– املعاني املبينة أمام
كل منها:
الترتيبات :الرتتيبات التنظيمية للمعهد امللكي للفنون التقليدية.
املعهد :املعهد امللكي للفنون التقليدية.
الوزير :وزير الثقافة.
اجمللس :جمل�س �أمناء املعهد.
الرئيس :رئي�س املجل�س.
الفنون التقليدية :فنون موروثة ،ترتبط بالهوية الوطنية ،وتنتقل عرب الأجيال� ،أنتجتها املجتمعات
املحلية �أو طورتها.
الكنوز احلية :احلرفيون املتميزون من كبار ال�سن ذوي اخلربة العميقة يف ممار�سة �أحد عنا�صر الرتاث
الثقايف غري املادي ،الذين ينقلون خرباتهم �إىل الآخرين.
المادة الثانية:
ين�ش�أ مبوجب هذه الرتتيبات معهد ي�سمى (املعهد امللكي للفنون التقليدية) ،يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقالل املايل والإداري ،ويرتبط تنظيمياً بالوزير ،ويكون مقره الرئي�س يف مدينة الريا�ض.
المادة الثالثة:
يهدف املعهد إلى اإلسهام في العناية بالفنون التقليدية ،وذلك من خالل حتقيق
األهداف اآلتية:
 -1الت�أكيد على الهوية الوطنية من خالل �إثراء الفنون التقليدية ،والرتويج لها.
-2ت�شجيع وتدريب املواهب والقدرات يف جماالت الفنون التقليدية ،وتوفري برامج تعليمية يف جماالت
الفنون التقليدية.
-3تقدير الكنوز احلية واملتميزين وذوي الريادة والإ�سهامات يف جماالت الفنون التقليدية ،وتكرميهم،
وتوفري املحفزات والدعم املادي لهم ملوا�صلة �أعمالهم والتعريف بها.
 -4امل�ساهمة يف احلفاظ على �أ�صول الفنون التقليدية املادية وغري املادية.
-5رفع م�ستوى الوعي بالفنون التقليدية يف اململكة ،ون�شرها ،والتعريف بها حملياً ودولياً ،وت�شجيع
ودعم اجلهود الهادفة �إىل احلفاظ عليها.
المادة الرابعة:
يقوم املعهد بكل ما يلزم في سبيل حتقيق أهدافه ،من ذلك ما يأتي:
 -1ت�صميم و�إقامة برامج تدريبية وبرامج �إعدادية ودبلومات يف جماالت الفنون التقليدية.
-2اقرتاح وتطوير وتنفيذ برامج �أكادميية تعليمية يف جماالت الفنون التقليدية ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة.
-3احت�ضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة يف جماالت الفنون التقليدية ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة.
-4تقدمي منح درا�سية وتدريبية للمواهب والقدرات يف جماالت الفنون التقليدية ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة.
-5عقد امل�ؤمترات والندوات واللقاءات وور�ش العمل املتعلقة بالفنون التقليدية ،وامل�شاركة فيها داخل
اململكة وخارجها ،وذلك وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.
 -6تقدمي اخلدمات التدريبية واال�ست�شارية يف جمال اخت�صا�ص املعهد.

-7اال�ستعانة بالكفايات واخلربات وبيوت اخلربة املحلية والدولية املتخ�ص�صة يف جماالت عمل املعهد
مبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافه.
-8اال�شرتاك يف ع�ضوية املعاهد واالحتادات واملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما يف حكمها ذات
العالقة باخت�صا�صات املعهد ووفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.
المادة الخامسة:
يكون للمعهد جمل�س �أمناء برئا�سة الوزير ،وع�ضوية ت�سعة �أع�ضاء ير�شحهم الوزير ،وي�صدر بتعيينهم
�أمر من رئي�س جمل�س الوزراء ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
المادة السادسة:
يتولى اجمللس اإلشراف على إدارة شؤون املعهد وتصريف أموره في حدود الترتيبات،
وله أن يتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته ،وله على وجه
خاص ما يأتي:
� -1إقرار ا�سرتاتيجية املعهد ،ومتابعة تنفيذها.
� -2إقرار ال�سيا�سات املتعلقة بن�شاط املعهد ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها.
�-3إقرار اللوائح املنظمة للتدريب يف املعهد ،مبا ي�شمل حتديد �ساعاته وخططه ومدده والإجازات
و�شروط االلتحاق واالختبارات وال�شهادات.
�-4إقرار معايري ومتطلبات وت�صنيفات برامج التلمذة ومن يقدمها من مهرة وحمرتفني ،واللوائح املنظمة
لهذه الربامج ومبا ي�شمل حتديد مدد برامج التلمذة و�أوقاتها و�أ�س�س تقدميها ومعايري اجتيازها
ودرجات الإتقان فيها وذلك لربامج التلمذة التي تقدم يف املعهد.
� -5إقرار هيكل املعهد التنظيمي.
 -6املوافقة على �إن�شاء فروع ومكاتب للمعهد.
�-7إقرار اللوائح املالية والإدارية ،وغريها من اللوائح الالزمة لت�سيري عمل املعهد و�ش�ؤونه ،على �أن
يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،ويكون �إقرار
اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املالية.
�-8إقرار املقابل املايل ملا يقدمه املعهد من خدمات باالتفاق مع وزارة املالية ومركز تنمية الإيرادات غري
النفطية.
-9املوافقة على م�شروع ميزانية املعهد ال�سنوية ،واحل�ساب اخلتامي ،وتقرير مراجع احل�سابات،
والتقرير ال�سنوي؛ متهيد ًا لرفعها بح�سب الإجراءات النظامية املتبعة.
 -10تعيني مراجع ح�سابات خارجي ومراقب مايل داخلي.
 -11النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن �سري العمل يف املعهد.
 -12املوافقة على �إبرام االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود بح�سب الإجراءات النظامية املتبعة.
-13املوافقة على اال�شرتاك يف املعاهد واالحتادات واملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما يف حكمها
ذات العالقة باخت�صا�صات املعهد ،وفقاً لالنظمة والتعليمات.
 -14قبول الهبات والتربعات واملنح والو�صايات والأوقاف ،وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.
وللمجل�س يف �سبيل حتقيق اخت�صا�صاته ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع�ضائه �أو من �سواهم ،يوكل
�إليها ما يراه من مهمات ،ويحدد يف قرار ت�شكيل كل جلنة رئي�سها و�أع�ضاءها واخت�صا�صاتها ،ويكون لها
اال�ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املوكولة �إليها .وللمجل�س كذلك تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته �إىل رئي�سه
�أو �إىل من يراه من �أع�ضائه ومن من�سوبي املعهد.
المادة السابعة:
 -1تعقد اجتماعات املجل�س يف مقر املعهد .ويجوز عند االقت�ضاء عقدها يف �أي مكان �آخر.
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الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

-2يعقد املجل�س اجتماعاته ب�صفة دورية �أربع مرات يف ال�سنة على الأقل� ،أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك
بح�سب ما يقدره الرئي�س� ،أو �إذا طلب ذلك ثلث �أع�ضائه على الأقل.
-3توجه الدعوة لالجتماع من الرئي�س كتاب ًة قبل موعد االجتماع ب�سبعة �أيام على الأقل ،على �أن تت�ضمن
الدعوة جدول �أعمال االجتماع.
-4يكون اجتماع املجل�س �صحيحاً �إذا ح�ضره �أغلبية الأع�ضاء مبن فيهم الرئي�س �أو من ينيبه من
الأع�ضاء ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين على الأقل .ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
-5تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
-6يجوز �أن تعقد االجتماعات و�أن ي�صوت عليها عن بعد من خالل ا�ستخدام و�سائل التقنية .وميكن �أن
تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأع�ضاء ،ويف هذه احلالة ي�شرتط موافقة جميع �أع�ضاء املجل�س
على القرار ،ويعر�ض هذا القرار على املجل�س يف �أول اجتماع الحق لإثباته يف حم�ضر االجتماع.
-7ال يجوز للع�ضو االمتناع عن الت�صويت ،وال تفوي�ض ع�ضو �آخر بالت�صويت عنه عند غيابه .وللع�ضو
املعرت�ض ت�سجيل اعرتا�ضه و�أ�سباب االعرتا�ض �ضمن املح�ضر.
 -8ال يجوز للع�ضو �أن يف�شي �شيئاً مما وقف عليه من �أ�سرار املعهد.
 -9للمجل�س دعوة من يراه حل�ضور جل�ساته لال�ستفادة من خرباتهم دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.
المادة الثامنة:
يكون للمعهد مدير عام ،يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من اجمللس ،ويحدد
قرار التعيني أجره ومزاياه املالية األخرى ،ويعد املسؤول عن إدارة شؤون املعهد ،وتتركز
مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره اجمللس .ويتولى االختصاصات اآلتية:
 -1الإ�شراف على �إعداد ا�سرتاتيجية املعهد ،ورفعها �إىل املجل�س.
-2اقرتاح ال�سيا�سات املتعلقة بن�شاط املعهد ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها ،واللوائح الإدارية
واملالية والداخلية وغريها من اللوائح واملعايري وال�ضوابط الالزمة لت�سيري عمل املعهد والتي تدخل
يف اخت�صا�ص املجل�س ،والهيكل التنظيمي للمعهد ،والرفع بها �إىل املجل�س.
ً
-3الإ�شراف على �إعداد تقرير املعهد ال�سنوي وم�شروع ميزانيته وح�سابه املايل اخلتامي؛ متهيدا لعر�ضها
على املجل�س وفقاً للإجراءات املتبعة.
�-4إ�صدار الأوامر مب�صروفات املعهد وفقاً للميزانية ال�سنوية املعتمدة ،ووفقاً للوائح املعتمدة.
 -5متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة من املجل�س.
-6تقدمي االقرتاحات �إىل املجل�س يف �ش�أن املو�ضوعات الداخلة يف اخت�صا�صات املعهد.
 -7الإ�شراف على �إعداد التقارير اخلا�صة بتنفيذ خطط املعهد وبراجمه ،وعر�ضها على املجل�س.
-8متثيل املعهد �أمام اجلهات الق�ضائية ،ولدى اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات والهيئات الأخرى ذات
العالقة ،وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها ،وله تفوي�ض غريه بذلك.

 -9التعاقد مع اخلرباء وامل�ست�شارين يف حدود �أغرا�ض املعهد ،ووفقاً ملا حتدده اللوائح.
-10التوقيع على االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود بعد موافقة املجل�س ،ووفقاً للإجراءات النظامية
املتبعة.
-11تعيني العاملني يف املعهد والإ�شراف على �سري العمل فيه وفقاً للوائح واخلطط والربامج املعتمدة.
�-12إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام الرتتيبات واللوائح ال�صادرة بنا ًء عليها ،بح�سب ال�صالحيات
املخولة له.
� -13أي اخت�صا�ص �آخر ي�سنده �إليه املجل�س.
وللمدير العام تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته �إىل من يراه من من�سوبي املعهد.
المادة التاسعة:
 -1تتكون موارد املعهد مما ي�أتي:
�أ -ما يخ�ص�ص له يف امليزانية العامة للدولة من اعتمادات.
ب-املقابل املايل الذي يتقا�ضاه نظري اخلدمات التي يقدمها.
ج -ما يقبله املجل�س من هبات وتربعات ومنح وو�صايا وريع الأوقاف التي يقبلها.
د� -أي مورد �آخر يقره املجل�س مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.
-2تودع �أموال املعهد يف ح�ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال�سعودي ،وله فتح ح�سابات يف
البنوك املرخ�ص لها بالعمل يف اململكة ،وي�صرف من هذه الأموال وفق ميزانية املعهد املعتمدة.
المادة العاشرة:
تكون للمعهد ميزانية �سنوية م�ستقلة.
المادة الحادية عشرة:
ال�سنة املالية للمعهد هي ال�سنة املالية للدولة .وا�ستثنا ًء من ذلك ،تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ نفاذ
هذه الرتتيبات ،وتنتهي بنهاية ال�سنة املالية التالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
دون �إخالل باخت�صا�ص الديوان العام للمحا�سبة بالرقابة على ح�سابات وعمليات املعهد ،يعني املجل�س
مراجع ح�سابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخ�ص لهم ر�سمياً بالعمل يف اململكة ،لتدقيق ح�سابات ومعامالت
املعهد وبياناته وميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي ،ويحدد املجل�س �أتعابه.
ويرفع تقرير مراجع احل�سابات �إىل املجل�س ،ويزود الديوان العام للمحا�سبة بن�سخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يخ�ضع من�سوبو املعهد لأحكام نظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
يعمل بالرتتيبات من تاريخ املوافقة عليها.

قرار رقم  461وتاريخ 1442/08/17هـ

املوافقة على بروتوكول ملحق مبذكرة تعاون بني حكومة اململكة وحكومة اليابان
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  28794وتاريخ 1442/5/23هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير اال�ستثمار رقم  1233وتاريخ 1442/5/19هـ ،يف �ش�أن م�شروع بروتوكول
ملحق مبذكرة تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الر�ؤية
ال�سعودية – اليابانية (.)2030
وبعد االطالع على م�شروع الربوتوكول امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )30وتاريخ 1442/1/13هـ.
وبعد االطالع على مذكرة تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ
الر�ؤية ال�سعودية – اليابانية ( ،)2030املوافق عليها بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )535وتاريخ

1438/8/26هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1207وتاريخ 1442/7/19هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5366وتاريخ 1442/8/8هـ.
يقرر:
املوافقة على بروتوكول ملحق مبذكرة تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اليابان
حول تنفيذ الر�ؤية ال�سعودية – اليابانية ( ،)2030املوقع (افرتا�ضياً) يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1442/4/30هـ املوافق 2020/12/15م بال�صيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

مشروع بروتوكول
رغبة من حكومة اململكة العربية ال�سعودية (ممثلة بوزارة اال�ستثمار) وحكومة اليابان (ممثلة بوزارة
االقت�صاد والتجارة وال�صناعة ،ووزارة اخلارجية) ،امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني؛ يف تعديل اجلهات
احلكومية التي متثل حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف مذكرة التعاون حول تنفيذ الر�ؤية ال�سعودية –
اليابانية ()2030؛ فقد مت االتفاق على الآتي:
�أو ًال:تعديل احلكم اخلا�ص باجلهات احلكومية التي متثل حكومة اململكة العربية ال�سعودية –املن�صو�ص
عليها يف ديباجة مذكرة التعاون– لتكون :وزارة اال�ستثمار.
ثانياً :يعد هذا الربوتوكول جزء ًا ال يتجز�أ من املذكرة.
ثالثاً:يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول من تاريخ التوقيع عليه ،ويظل نافذ ًا مادامت املذكرة �سارية املفعول.

حرر هذا الربوتوكول يف مدينة الريا�ض (افرتا�ضياً) ،بتاريخ 1442/4/30هـ ،املوافق 2020/12/15م
من ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية واليابانية ،واالجنليزية .وجميع الن�صو�ص مت�ساوية يف احلجية،
ويف حال االختالف يف تف�سري يرجح الن�ص الإجنليزي.

عن حكومة اليابان

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية

هريو�شي كاجياما

خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير االقت�صاد والتجارة وال�صناعة

وزير اال�ستثمار
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قرار رقم ( )2514وتاريخ 1442/08/2هـ

املوافقة على قواعد حتديد �أتعاب اخلرباء والأمناء يف نظام الإفال�س
وزارة العدل

�إنَّ وزير الـعدل؛
بنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على الفقرة ( )4من املادة (ال�سابعة
والت�سعني) من الالئحة التنفيذية لنظام الإفال�س ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )622يف
1439/12/24هـ ،وبعد االطالع على م�شروع قواعد حتديد �أتعاب اخلرباء والأمناء يف نظام
الإفال�س ،وبعد التن�سيق مع جلنة الإفال�س ب�ش�أنها.
يقــ ِّرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على قواعد حتديد �أتعاب اخلرباء والأمناء يف نظام الإفال�س بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:ت�سري هذه القواعد على الإجراءات املفتتحة بعد نفاذها ،وللمحكمة اال�ستعانة بها يف حتديد

الأتعاب املفتتحة قبل �سريانها.
ثالثاًُ :تـعِ ّد الإدارة املخت�صة يف الوزارة �إجراءات طلب و�صرف الأتعاب ،على �أن ت�ضمن يف قواعد
�إجراءات الإفال�س �أمام املحاكم التجارية.
رابعاً :يعمل بهذا القرار من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
واهلل املوفق.

وزير العدل
وليد بن حممد ال�صمعاين

قواعد أتعاب األمناء والخبراء
أحكام عامة
املادة األولى:
-1يكون للألفاظ وامل�صطلحات الواردة يف هذه القواعد املعاين املبينة �أمام كل منها يف املادة
(الأوىل) من نظام الإفال�س ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )50/يف 1439/5/28هـ ،واملادة
(الأوىل) من الالئحة التنفيذية لنظام الإفال�س ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )622يف
1439/12/24هـ.
-2يق�صد بالأتعاب �أينما وردت يف هذه القواعد :املقابل املايل لأداء الأمني �أو اخلبري يف �إجراءات
الإفال�س� ،أ ًّيا من املهمات املن�صو�ص عليها يف هذه القواعد.
املادة الثانية:
تهدف هذه القواعد لآلتي:
 -1حوكمة تقدير �أتعاب الأمناء واخلرباء.
 -2تعزيز الثقة وال�شفافية يف �إجراءات الإفال�س.
 -3التحفيز لبذل مزيد من العناية مبا يرفع جودة الأداء.
املادة الثالثة:
تسري أحكام هذه القواعد على اآلتي:
� -1أتعاب الأمناء املدرجني يف قائمة الأمناء مقابل �أدائهم �أ ًّيا من املهمات الآتية:
�أ -الت�أ�شري على مقرتح �إجراء الت�سوية الوقائية با�ستيفائه املعلومات والوثائق املطلوبة.
ب � -إعداد التقارير املن�صو�ص عليها يف النظام ،والالئحة ذات ال�صلة ب�إجراء الت�سوية الوقائية� ،أو
�إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني.
ج -العمل �أميناً لإجراء �إعادة التنظيم املايل� ،أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
د -العمل �أميناً لإجراء الت�صفية� ،أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
هـ-العمل �أميناً ب�شكل م�ؤقت وفق �أحكام املادة (اخلام�سة)� ،أو املادة (احلادية والثمانني) من
الالئحة التنفيذية لنظام الإفال�س.
�-2أتعاب اخلرباء املدرجني يف قائمة اخلرباء مقابل �إعداد تقارير خربة ذات �صلة ب�إجراءات
الإفال�س.
املادة الرابعة:
-1تغطي �أتعاب الأمني املعني يف �إجراء الإفال�س جميع الأعمال املن�صو�ص عليها يف النظام ،واللوائح
والقواعد ذات ال�صلة ب�أداء املهمة ،مبا يف ذلك م�صروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من
امل�صروفات االعتيادية.
 -2ال ت�شمل �أتعاب الأمني �أ ًّيا مما ي�أتي:
�أ�-أعمال الأمني املعني حمل املدين يف �إجراء �إعادة التنظيم املايل� ،أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل
ل�صغار املدينني عند غل يد املدين.
ب .م�صروفات الق�ضايا مل�صلحة املدين �أو �ضده.
ج .م�صروفات �إعداد القوائم املالية للمدين.
 - 3للمحكمة من تلقاء نف�سها� ،أو بناء على طلب ذي م�صلحة �أن تقرر �إدراج �أي مما ورد يف الفقرة ()2
من هذه املادة �ضمن �أتعاب الأمني.
تقدير األتعاب
املادة اخلامسة:
يراعى عند تقدير الأتعاب ما ي�أتي:
 -1عدد الدائنني ،و�إجمايل الديون ،و�إجمايل قيمة الأ�صول.
 -2نوع املهمة ،ودرجة تعقيدها وخماطرها.
 -3قدرات الأمني� ،أو اخلبري وم�ؤهالته وخرباته ،وم�ؤهالت فريق عمله.
 -4عدد الأمناء �أو اخلرباء املكلفني باملهمة الواحدة.
-5وجود ن�شاط جوهري يف �إجراء الت�صفية� ،أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني يتطلب زيادة

الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر الالزم لإمتام الإجراء.
املادة السادسة:
-1تقدر �أتعاب الأمني مقابل �أداء املهمات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من املادة (الثالثة) من هذه
القواعد وفق الآتي:
�أ -مبلغ مقطوع ال يتجاوز (ع�شرة �آالف) ريال �سعودي ،مقابل �أداء املهمة الواردة يف الفقرة (�أ).
ب -مبلغ مقطوع ال يتجاوز (ثالثني �ألف) ريال �سعودي ،مقابل �أداء املهمة الواردة يف الفقرة (ب).
ج  -مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنني ،و�إجمايل الديون ،و�إجمايل قيمة الأ�صول ،وفقاً ملا هو مو�ضح يف
جداول �شرائح الدائنني ،والديون ،والأ�صول ،مقابل �أداء �أي من املهمات الواردة يف الفقرتني (ج ،د).
د-مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنني ،و�إجمايل الديون ،و�إجمايل قيمة الأ�صول ،مبا ال يتجاوز ما
ن�سبته ( )%10مما هو مو�ضح يف جداول �شرائح الدائنني ،والديون ،والأ�صول ،على �أال يقل عن
(ثالثني �ألف) ريال �سعودي ،مقابل �أداء املهمة الواردة يف الفقرة (ه).
 -2تقدر �أتعاب اخلبري وفق القواعد والأعراف املعمول بها يف جمال خربته.
املادة السابعة:
مع مراعاة ما ن�صت عليه املادة اخلام�سة من هذه القواعد؛ للمحكمة -عند االقت�ضاء -الزيادة �أو
النق�ص يف الأتعاب املقدرة ،وفقاً ملا ورد يف املادة (ال�ساد�سة) من هذه القواعد مبا ال يتجاوز ن�سبة
( ،)%50على �أن تبني �أ�سباب ذلك.
استحقاق األتعاب وصرفها
املادة الثامنة:
يراعى عند �صرف �أتعاب الأمني يف �إجراء �إعادة التنظيم املايل ،و�إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار
املدينني ما ي�أتي:
�أ -ا�ستحقاق ن�سبة ( )%50من الأتعاب عن املرحلة من افتتاح الإجراء �إىل الت�صويت على املقرتح.
ب  -ا�ستحقاق ن�سبة ( )%25من الأتعاب عند ت�صديق املحكمة على املقرتح يف �إجراء �إعادة التنظيم
املايل� ،أو نفاذه يف �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
ج -اخلطة.
د-تقدر املحكمة الأتعاب عن �أي مرحلة تالية للمراحل املذكورة يف هذه املادة وف ًقا لأحكام هذه
القواعد ،مع مراعاة متطلبات تنفيذ اخلطة.
املادة التاسعة:
 -1يراعى عند �صرف �أتعاب الأمني يف �إجراء الت�صفية ،و�إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني ما ي�أتي:
�أ .ا�ستحقاق ن�سبة ( )%75من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء.
ب  .ا�ستحقاق ن�سبة ( )%25من الأتعاب عند �صدور احلكم ب�إنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع �أعمال
الإجراء ومهماته ،مبا يف ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع ،على �أن يحتفظ مببلغ يعادل هذه الن�سبة
قبل التوزيع على الدائنني.
-2يكون �صرف الأمني لأتعابه بعد احل�صول على موافقة املحكمة ،ولها �أن ت�أذن له ب�صرف الأتعاب
ب�شكل دوري.
املادة العاشرة:
يراعى عند �صرف �أتعاب الأمني املن�صو�ص عليها يف الفقرة (/1ه) من املادة (الثالثة) من هذه
القواعد ا�ستحقاقها على �أ�سا�س �شهري ملدة (ثالثة) �أ�شهر ،ويف حال زيادة مدة املهمة على ذلك فتحدد
املحكمة �أتعاباً جديدة عن تلك املدة.
تعديل األتعاب
املادة احلادية عشرة:
نق�صا �إذا حدث
للأمني� ،أو املدين� ،أو الدائن التقدم �إىل املحكمة بطلب تعديل �أتعاب الأمني زيادة �أو ً
تغري جوهري يزيد على ( )%30يف �أيٍّ من حمددات تقدير �أتعاب الأمني املن�صو�ص عليها يف الفقرة
(/1ج) من املادة (ال�ساد�سة) من هذه القواعد.
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قواعد أتعاب األمناء والخبراء ..تتمة
حوافز األداء

وزارة العدل

املادة الثانية عشرة:
-1للمحكمة من تلقاء نف�سها� ،أو بناء على طلب الأمني منح حافز �أداء عند بذل عناية تزيد على املعتاد،
�إذا ترتب عليها زيادة يف العائد للدائنني� ،أو �سرعة عودة املدين �إىل ن�شاطه ،ومن ذلك الآتي:
�أ� .إنهاء وت�سوية مديونيات جوهرية.
ب .ا�سرتداد �أ�صول م�ؤثرة� ،أو اكت�شاف �أ�صول غري معلومة.
ج .تقليل �أعباء وم�صروفات الإجراء ب�شكل جوهري.
د .بيع ن�شاط ا�ستثماري يف حال الت�شغيل.
 -2للمحكمة عند االقت�ضاء تقدير املقابل امل�ستحق عن الأعمال الواردة يف هذه املادة عند تقدير الأتعاب.
أحكام ختامية
املادة الثالثة عشرة:
للمحكمة من تلقاء نف�سها� ،أو بناء على طلب ذي م�صلحة �أن تقرر ما تراه ب�ش�أن �أي عار�ض م�ؤثر يف

تقدير الأتعاب� ،أو ا�ستحقاقها� ،أو �صرفها� ،أو ا�سرتدادها� ،أو تقرير �صرف دفعة �أو دفعات حتت
احل�ساب للأمني �إىل حني �إ�صدار قرار حتديد الأتعاب.
املادة الرابعة عشرة:
يجب �أن يت�ضمن �أي طلب مقدم من الأمني �إىل املحكمة -مبوجب هذه القواعد� -أ�سباب الطلب.
املادة اخلامسة عشرة:
يجب �أن يت�ضمن �أي قرار للمحكمة ب�ش�أن تقدير الأتعاب معايري تقديرها� ،أو اال�ستناد �إل
�شرائح الدائنني والديون والأ�صول.
املادة السادسة عشرة:
دون الإخالل بحق االعرتا�ض املن�صو�ص عليه يف املادة (ال�سابعة ع�شرة بعد املائتني) من النظام ،يع ُّد
حكم املحكمة �أو قرارها ال�صادر وفق �أحكام هذه القواعد نافذ ًا من تاريخ �صدوره.
املادة السابعة عشرة:
تن�شر هذه القواعد يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.

ملحق :جداول شرائح الدائنين والديون واألصول

الجدول رقم ()1
شرائح الدائنني
الدائنون
إلى

من

إجمالي األتعاب املقدرة عن الدائنني لكل شريحة

األتعاب مقابل كل دائن

1

25

2.000

*15.000

+

2000

لكل دائن حتى 25

26

100

1.500

65.000

+

1500

لكل دائن زائد على 25

101

500

1.000

177.500

+

1000

لكل دائن زائد على 100

501

ف�أكرث

500

577.500

+

500

لكل دائن زائد على 500

يحت�سب للأمني مبلغ مقداره (خم�سة ع�شر �ألف ريال) ابتداء ،ثم يحت�سب ما يقابل الدائنني.

الجدول رقم ()2
شرائح الديون
الديون

من

إجمالي األتعاب املقدرة عن الديون لكل شريحة
إجراء إعادة التنظيم املالي

إلى

وإجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني
%2.400

من املبلغ �إىل

2.000.000

1

2.000.000
+

%1.104

من املبلغ الزائد على

2.000.000

2.000.001

10.000.000

48.000

%0.508

من املبلغ الزائد على

10.000.000

10.000.001

100.000.000

136.320

+

من املبلغ الزائد على

100.000.000

100.000.001

500.000.000

593.520

+

%0.234

500.000.000

500.000.001

2.000.000.000

1,529.520

+

%0.107

من املبلغ الزائد على

2.000.000.000

2.000.000.000

ف�أكرث

3,134.520

+

%0.010

من املبلغ الزائد على
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قواعد أتعاب األمناء والخبراء ..تتمة
األصول

وزارة العدل

من

إجمالي األتعاب املقدرة عن األصول لكل شريحة
إجراء التصفية

إلى

وإجراء التصفية لصغار املدينني
%0.800

من املبلغ �إىل

2.000.000

+

%0.368

من املبلغ الزائد على

2.000.000

%0.169

من املبلغ الزائد على

10.000.000

من املبلغ الزائد على

100.000.000
500.000.000
2.000.000.000

1

2.000.000

2.000.001

10.000.000

16.000

10.000.001

100.000.000

45.440

+

100.000.001

500.000.000

197.540

+

%0.078

500.000.001

2.000.000.000

509.540

+

%0.036

من املبلغ الزائد على

2.000.000.000

ف�أكرث

1.049.540

+

%0.010

من املبلغ الزائد على

الجدول رقم ()3
شرائح األصول

األصول
من

إجمالي األتعاب املقدرة عن األصول لكل شريحة
إجراء إعادة التنظيم املالي

إلى

وإجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني
%2.833

من املبلغ �إىل

2.000.000

1

2.000.000
+

%1.288

من املبلغ الزائد على

2.000.000

2.000.001

10.000.000

56.660

%0.585

من املبلغ الزائد على

10.000.000

10.000.001

100.000.000

159.700

+

من املبلغ الزائد على

100.000.000

100.000.001

500.000.000

686.200

+

%0.266

500.000.000

500.000.001

2.000.000.000

1.750.200

+

%0.121

من املبلغ الزائد على

2.000.000.000

2.000.000.000

ف�أكرث

3.565.200

+

%0.010

من املبلغ الزائد على

إجمالي األتعاب املقدرة عن األصول لكل شريحة

األصول
من

إلى

1

2.000.000

إجراء التصفية
وإجراء التصفية لصغار املدينني
%17.00

من املبلغ �إىل

2.000.000

2.000.001

10.000.000

340.000

+

%7.727

من املبلغ الزائد على

2.000.000

10.000.001

100.000.000

958.160

+

%3.512

من املبلغ الزائد على

10.000.000

100.000.001

500.000.000

4.118.960

+

%1.596

من املبلغ الزائد على

100.000.000

500.000.001

2.000.000.000

10.502.960

+

%0.725

من املبلغ الزائد على

500.000.000

2.000.000.000

ف�أكرث

21.377.960

+

%0.300

من املبلغ الزائد على

2.000.000.000
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13

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة جازان عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى �صامطة العام

73224212

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

2

ت�أجري موقع ميني ماركت مب�ست�شفى بني مالك العام

73164213

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

3

ت�أجري موقع ميني ماركت مب�ست�شفى العيدابي العام

73164214

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

4

ت�أجري موقع ميني ماركت مب�ست�شفى �ضمد العام

73164215

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

5

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى �ضمد العام

73224216

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

6

ت�أجري مواقع مكائن البيع الذاتي مبرافق �صحة جازان
عدد ( )42ماكينة

73244217

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

7

ت�أجري مواقع مكائن بيع زهور عدد ( )5مكائن -:
م�ست�شفى امللك فهد بجازان
م�ست�شفى الأمري حممد بن نا�صر بجازان
م�ست�شفى �صبيا العام
م�ست�شفى �صامطة العام
م�ست�شفى �أبو عري�ش العام

73244218

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

8

ت�أجري موقع �شبكة ( )Wi-Fiداخلية وتقوية �شبكات االت�صال
(مديرية �صحة جازان  ,م�ست�شفى /الأمري حممد بن نا�صر ,النف�سية� ,صبيا ,بي�ش ,الدرب )

73264219

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

9

ت�أجري موقع �شبكة ( )Wi-Fiداخلية وتقوية �شبكات االت�صال
(م�ست�شفى� /صامطة� ,أحد امل�سارحة ,الطوال ,احلرث ,املو�سم)

73264220

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

10

ت�أجري موقع �شبكة ( )Wi-Fiداخلية وتقوية �شبكات االت�صال
(م�ست�شفى  /بني مالك ,العيدابي ,فيفا ,الريث� ,ضمد)

73264221

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

11

ت�أجري موقع �شبكة ( )Wi-Fiداخلية وتقوية �شبكات االت�صال
(م�ست�شفى  /امللك فهد� ,أبو عري�ش ,جازان ,فر�سان ,العار�ضة)

73264222

 1150ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ

الأربعاء
1442/10/21هـ

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية بالريا�ض عن طرح املزايدتني التاليتني:
م

المزايدة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

مكائن �صنع القهوة ومكائن بيع �سناك

20234202

 500ريال

الإثنني
1442/10/12هـ
ال�ساعة  1:00م�سا ًء

الإثنني
1442/10/12هـ
ال�ساعة  1:20م�سا ًء

2

مكائن بيع ذاتي

20234203

 500ريال

الإثنني
1442/10/12هـ
ال�ساعة  1:00م�سا ًء

الإثنني
1442/10/12هـ
ال�ساعة  1:30م�سا ًء

مكان بيع الوثائق� :إدارة اقت�صاديات ال�صحة – الربج الأكادميي والإداري – الدور الثالث.

14
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية احلليفة ال�سفلى عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطة حمروقات بقرية �صفيط

بدون

 1000ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانه م�صنع خر�سانة رقم ( )1باحلليفة ال�سفلى

بدون

 1000ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�صنع بلك رقم ( )4باحلليفة ال�سفلى

 1000ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )1بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )2بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )3بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )4بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )5بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

9

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )6بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

10

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )7بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

11

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )8بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

12

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )9بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

13

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )10بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

14

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )11بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

15

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع ا�ستثماري رقم ( )12بقرية �صفيط

بدون

 500ريال

1442/10/7هـ

1442/10/8هـ

بدون

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

تعلن بلدية حمافظة ال�شما�سية عن طرح املزايدة التالية:
المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

م�سلخ ن�صف �آيل

1

 300ريال

1442/10/7هـ
 2ظهر ًا

1442/10/8هـ
� 10صباحاً

وعلى الراغبني الإطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات والدخول على املوقع الإلكرتوين بوابة اال�ستثمار البلدي (فر�ص) (. )https://furas.momra.gov.sa

إعالنات حكومية
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15

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم – ا�ستثمارات مدينة بريدة -عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

()2-1
قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الصرافات اآللية

1

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار على طريق امللك عبداهلل جنوب مكتب وحدة الربيد ال�سعودي يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/4هـ
2021/6/14م

1442/11/5هـ
2021/6/15م

2

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار على طريق علي بن �أبي طالب مقابل �شركة االت�صاالت ال�سعودية يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

3

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار على طريق عمر بن اخلطاب جنوب مبنى الإدارة العامة للدفاع املدين �سابقاً يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

مباني قائمة

4

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )13قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

5

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )14قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

6

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )15قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

7

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )16قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

8

ت�أجري ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار وحدة �إعادة تدوير الأخ�شاب يف جممع طمر النفايات يف الواحة اخل�ضراء يف مدينة
بريدة

أعمال المقاوالت

 1000ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

الدعاية واإلعالن

9

ت�أجري موقع لوحة �إعالنية يوين بول قائم على طريق عثمان بن عفان مع علي بن �أبي طالب يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/4هـ

1442/11/5هـ

األراضي

10

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�شروع الأ�سواق املو�سمية للخ�ضار والفاكهة على �شارع ال�صباخ جنوب �سوق اخل�ضار
والفاكهة اجلنوبي اجلديد يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

11

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع �سكني مغلق (كمباوند) على الطريق الدائري ال�شرقي يف مدينة بريدة

 1000ريال

1442/11/11هـ

1442/11/12هـ

12

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة نادي رماية على طريق امللك فهد ال�شرقي (ع�سيالن) يف مدينة بريدة

 2000ريال

1442/11/11هـ

1442/11/12هـ

13

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة حمالت جتارية داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/11هـ

1442/11/12هـ

16
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم – ا�ستثمارات مدينة بريدة -عن طرح املزايدات التالية:

()2-2

م

المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

14

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع �سكني جتاري على تقاطع طريق امللك عبدالعزيز طريق الإمام حممد بن �سعود مقابل
الإدارة العامة للنقل يف مدينة بريدة

 1000ريال

1442/11/11هـ

1442/11/12هـ

15

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ست�شفى عام على طريق علي بن �أبي طالب �شمال حديقة حي املنتزه يف مدينة بريدة

 1000ريال

1442/11/18هـ
2021/6/28م

1442/11/19هـ
2021/6/29م

16

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ست�شفى عام على طريق �أبو بكر ال�صديق جنوب املديرية العامة للدوريات والنجدة يف مدينة
بريدة

 1000ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

17

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة مركز خدمات �صحية على طريق �أم امل�ؤمنني عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق مقابل م�شتل الأمانة
ال�سابق يف مدينة بريدة

 1000ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

18

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء القطعة رقم ( 3و )4لإقامة وت�شغيل و�إدارة م�شروع جممع جتاري (�سرتيب مول) على طريق الأمري
في�صل بن م�شعل (حي املنار) يف مدينة بريدة

 2000ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

مواقف سيارات وخدمات

19

ت�أجري وتطوير وت�شغيل و�صيانة و�سط مدينة بريدة (مواقف ذكية طولية ومتعددة وهيدروليكية و�ساحات مواقف
�سيارات وتنفيذ وتنظيم وت�شغيل جزء من طريق ال�صباخ )B.O.T

 10000ريال

1442/11/25هـ
2021/7/5م

1442/11/26هـ
2021/7/6م

20

ت�أجري موقف �سيارات وخدمات قائمة يف خمطط حي ال�صفراء رقم ( )243على طريق امللك عبداهلل يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

فعلى الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)www.balady.gov.sa
ولال�ستف�سارات االت�صال على ( .)2773 -2775/0163265000

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 حمل م�أكوالت �شعبية

�أ41/1/

 200ريال

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

2

ت�شغيل �سوبرماركت ب�سكن العمال رقم ()2

�أ41/14/

 200ريال

الأحد
144/10/18هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

3

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

�أ42/1/

 500ريال

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

4

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

�أ42/2/

 500ريال

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

الأحد
1442/10/18هــ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا

5

ت�أجري حمل بيع مواد غذائية بحي بدر

�أ42/6/

 200ريال

الإثنني
1442/10/19هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

الإثنني
1442/10/19هــ
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 بلدية حمافظة بدر عن رغبتها بت�أجري املواقع اال�ستثمارية التالية:
م

النشاط

الموقع

المساحة

رقم القطعة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

حمطة وقود

الغزالين

4975م2

1250-1249

2000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

2

جتاري �سكني

الغزالين

2500م2

1253

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

3

حمالت جتارية

الغزالين

2500م2

1252

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

4

�سوق جتاري بجانب امل�ستو�صف

الغزالين

5000م2

بدون

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

5

�صالة عر�ض �سيارات

الغزالين

2581.52م2

2710

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

6

�صالة عر�ض �سيارات

الغزالين

2580.70م2

2711

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

7

�صالة عر�ض �سيارات

الغزالين

2585.25م2

2712

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

8

�صالة عر�ض متعددة الأغرا�ض

الغزالين

2526.45م2

2713

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

9

�صالة عر�ض متعددة الأغرا�ض

الغزالين

2666.71م2

2714

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

10

حمالت كهربائية و�سباكة

الغزالين

2500م2

1266

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

11

مركز خدمات

الغزالين

2967.82م2

2719

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

12

�صالة ريا�ضية

الغزالين

5000م2

1262-1261

 1000ريال

1442/10/25هــ

1442/10/26هــ

فعلى من لديه الرغبة يف اال�ستثمار الدخول �إىل من�صة فر�ص ( )/https://furas.momra.gov.saوذلك عن طريق املناف�سة الإلكرتونية (من�صة فر�ص) �أو عن طريق تطبيق فر�ص.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي الطلبات يوم الأحد املوافق 1442/10/25هـ ,وفتح املظاريف يوم الإثنني املوافق 1442/10/26هـ,يف مقر �إدارة اال�ستثمار ببلدية حمافظة بدر.

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار(�سارد) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

املتطلبات الأمنية الإ�ضافية للمجمع الإداري وال�سكني مبدينة
ال�سعودية

2021/22

 3450ريال
�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة

الأحد
1442/9/20هـ
2021/5/2م

الإثنني
1442/9/21هـ
2021/5/3م
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحاً

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

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري وت�شغيل حمل بيع الوجبات اخلفيفة ال�صحية والطازجة بال�صالة الريا�ضية اجلديدة
للرجال

42/135

 1000ريال

الثالثاء
1442/9/15هـ
2021/4/27م
ال�ساعة الثانية ظهراً

الأربعاء
1442/9/16هـ
2021/4/28م
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة �أحد امل�سارحه عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية يف مناف�سة عامة ح�سب اجلدول �أدناه:
م

المنافسة

الموقع

قيمة الكراسة

آخر موعد الستالم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري موقع لإدارة وت�شغيل و�صيانة نادي ريا�ضي �صحي

طريق الأمري حممد بن نا�صر

 2000ريال

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )10(:صباحاً

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )11(:صباحاً

2

ت�أجري مواقع لإقامة لوحات �إعالنية متفرقة موبي عدد ()7

طريق امللك فهد (�شارع املحافظة)

 500ريال

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )10(:صباحاً

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )11(:صباحاً

3

ت�أجري موقع لإقامة و�إدارة وت�شغيل م�صنع رخام

�أحد امل�سارحة

 2000ريال

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )10(:صباحاً

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )11(:صباحاً

4

ت�أجري موقع لإدارة وت�شغيل و�صيانة كويف قائم

طريق الأمري حممد بن نا�صر

 500ريال

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )10(:صباحاً

1442/10/14هـ
ال�ساعه� )11(:صباحاً

ب�إمكان الراغبني يف 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
علماً ب�أنه �سوف يتم فتح املظاريف بالبلدية.
تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن متديد املناف�سة التالية:
المنافسة

رقمها

قيمة الكراسة

مزايدة وا�ستثمار مر�سى اليخوت وقوارب النزهة وال�ساحة اخللفية للمر�سى مبيناء ينبع التجاري

64815

 2000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأربعاء 1442/9/16هـ املوافق 2021/4/28م ,ال�ساعة ( )12ظهر ًا ,وموعد فتح املظاريف :الأربعاء  1442/9/16هـ املوافق 2021/4/28م ,ال�ساعة ( )1ظهر ًا.

تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية يف مناف�سة عامة ح�سب
اجلدول الأتي:

تعلن جامعة امللك في�صل عن رغبتها يف طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

قيمة الكراسة

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

1000ريال

ال�شروط:
ً
 -1تفتح املظاريف ال�ساعة العا�شرة �صباحا مبكتب �سعادة مدير عام الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية مببنى
الإدارة الرئي�سي رقم ( )3بالدور الثالث.
 -2مراجعة �إدارة امل�شرتيات واملناق�صات للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات و�سداد القيمة عن طريق البنك
(نقد ًا �أو �شيك م�صدق با�سم جامعة امللك في�صل).
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأحد 1442/10/11هـ ,وموعد فتح املظاريف :الإثنني 1442/10/12هـ.
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن رغبتها يف طرح املناف�سة التالية:
�إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية
رقم املزايدة/94081( :د).
ا�سم املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )701مب�ست�شفى
املفعول) من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات:
 �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.طب الأ�سنان مببنى رقم (( )11كافيه).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود  -ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري
املوقع).
وامل�شرتيات بالإدارة العامة من ال�ساعة ()9:00
 اال�شرتاك بالغرفة التجارية.�صباحاً �إىل ال�ساعة ( )12:00ظه ًرا.
 �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أميناتقيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
االجتماعية.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ،)%15(:الأربعاء
1442/10/7هـ ,املوافق 2021/5/19م ,من ال�ساعة � -شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف
ال�صادرة من وزارة العمل.
(� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب
 تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعيةتقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الأربعاء 1442/10/7هـ,
حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
املوافق 2021/5/19م ,ال�ساعة (� )9:30صباحاً
 تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة(ح�سب تقومي �أم القرى).
�ساري املفعول ملدة ( 90يوماً) من فتح املظاريف.

المنافسة

رقم المنافسة

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة عدد ( 100لوحة نوع موبي) وعدد
( 14لوحة نوع ميجا كوم) � -أن�شطة اخلدمات العامة � -أن�شطة
وخدمات الدعاية والإعالن والت�سويق  -لوحة دعائية

21-03-016883

قيمة الكراسة

 2000ريال

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
�آخر موعد لتقدمي العطاءات1442/9/20 :هـ .وموعد فتح املظاريف1442/9/21 :هـ.

تعلن بلدية ال�سعرية عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

قيمة الكراسة

1

متحف

 3000ريال

2

�سوق جتاري

 7000ريال

3

�شقق فندقية وقاعة احتفاالت

 7000ريال

فعلى الراغبني التقدمي لل�شراء عن طريق من�صة فر�ص .
ً
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأحد 1442/10/11هـ املوافق 2021/5/ 23م ,ال�ساعة (� )10صباحا وموعد فتح
املظاريف :الإثنني 1442/10/12هـ ,املوافق 2021/5/24م ال�ساعة (� )10صباحاً.
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مبـان
استئجار
ٍ
مبان لتكون مقار ًا ملراكز �إ�سعاف ومبنى م�ستودعات يف املواقع املحددة �أدناه:
تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار ٍ
المراكز اإلسعافية
م

المنطقة

1

مكة املكرمة

2

املدينة املنورة

3

ع�سري

4

حائل

المحافظة

العا�صمة املقد�سة

المحافظة

الموقع المطلوب

الموقع المطلوب

المنطقة

م

مركز �إ�سعاف العمرة

اخلرب

الركة ال�شمالية

مركز �إ�سعاف ال�شرائع

القطيف

القطيف ( )2اجل�ش

الدمام

الثقبة
طريق اجلبيل ()1
النعريية

املنطقة ال�شرقية

القنفذة

مركز �إ�سعاف القوز

جدة

مركز �إ�سعاف حي الواحة

اجلبيل

مركز �إ�سعاف ع�شرية

النعريية

5

مركز �إ�سعاف قروى
الطائف

مركز �إ�سعاف مي�سان
مركز �إ�سعاف ر�ضوان

مركز �إ�سعاف الأطاولة
6

القرى

الباحة

مركز �إ�سعاف مع�شوقة
مركز �إ�سعاف نخال

مركز �إ�سعاف البلد

العقيق

مركز �إ�سعاف جرب

العي�ص

مركز �إ�سعاف العي�ص

جازان

مركز �إ�سعاف الداير

املدينة املنورة

مركز �إ�سعاف باب املجيدي

جازان

مركز �إ�سعاف الطوال

ع�سري

مركز �إ�سعاف �ضلع

جازان

مركز �إ�سعاف �صبا الدو�س

ع�سري

مركز �إ�سعاف طريب

احلدود ال�شمالية

ال�شعبة

تربة

مركز �إ�سعاف تربة

جازان

7
8

احلدود ال�شمالية

1

الق�صيم

مبنى مستودعات

بريدة

مبنى للم�ستودعات

علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم اخلمي�س املوافق 1442/9/24هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى على �أن يتم تقدمي العرو�ض يف �إدارات فروع الهيئة باملناطق املذكورة �أعاله.
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة املهد عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ملدر�سة االبتدائية الأوىل بقرية الروي�ضة بنات
التابعة لإدارة تعليم املهد العام الدرا�سي 1443/1442هـ ،وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )20غرفة ف�أكرث.
� -2أن يكون املبنى مزود باملكيفات بعدد الغرف وكذلك برادتي ماء ب�صنبورين مع فر�ش غرفتني على الأقل باملوكيت
مع توفري و�سائل ال�سالمة بكامل املبنى.
� -3أن يتوفر فيه فناء مغلق ومااليقل عن �ستة دورات مياه.
� -4أن يكون املبنى مزود بخزاين ماء �أحدهما علوي والآخر �أر�ضي على �أن يكون اخلزان الأر�ضي من اخلر�سانة
امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى داخل النطاق الإ�شرايف بقرية الروي�ضة.
� -6أن يكون املبنى مل ي�سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك.
� -7أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم �أو معه �شريك منها.
� -8أن يكون املبنى مملوك ب�صك �شرعي.
� -9أن ال يكون املبنى بجوار مدر�سة بنني.
 -10ا�ستعداد املالك بجميع اال�صالحات والتعديالت التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار وعمل �سور دائري
على املبنى مع عمل غرفة ال تقل عن ( )4 × 4م 2مع دورة مياه للحار�س.
فعلى املواطنني الذين لديهم مباين تتوفر بها ال�شروط املطلوبة �أعاله التقدم لإدارة التعليم  -الإدارية واملالية  -ق�سم
الأجور مو�ضحاً بطلبه مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من ال�صك والهوية الوطنية.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي الطلبات 1442/9/23هـ.

� -6أن يلتزم �صاحب الدار الذي يقع عليه االختيار بتنفيذ �أي �إ�ضافات �أو من�ش�آت �أو تعديالت مع �إح�ضار خطاب
من البلدية يفيد بعدم تعر�ض املبنى الذي وقع عليه االختيار مل�شروع من م�شاريعها و�إفادة بعدم ت�ضرر املجاورين
للمبنى من تواجد اجلهاز الإداري مع �إرفاق موافقتهم على �سكنى الفرع بجانبهم.
 -7تخ�ضع الدور املقدمة للت�أجري لأعمال املقارنة احلكومية بنقاط املفا�ضلة الختيار الأن�سب.
 -8مدة العقد ثالث �سنوات .
 -9على الراغبني فـي الت�أجري الذين تتوفر بدورهم ال�شروط املو�ضحة التقدم بعرو�ضهم با�سم مديـر عام فرع وزارة
البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان خالل �شهر من تاريخ 1442/8/24هـ.
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الباحة عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى يكون مقر ملكتب الوزارة
مبحافظة املخواة وفق ال�شروط التالية:
� – 1أن يكون املبنى حديث ومملوك ب�صك �شرعي.
� – 2أن يكون املبنى مكون من دورين �أو �أكرث وحماط بحو�ش وبه مواقف �سيارات.
� – 3أال يقل عدد الغرف عن ( )15غرفة ويتوفر بها �شروط ال�سالمة والكهرباء واملاء والهاتف.
� – 4أال تقل مدة اال�ستئجار عن ثالث �سنوات وتكون به كافة احتياجات املكتب.
فعلى من يرغب ت�أجري عقاره ال�سكني واملتوفر به ال�شروط امل�شار اليها �أعاله مراجعة مقر املكتب خالل مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ الإعالن.
تعلن �إدارة التعليم مبنطقة الباحة عن رغبتها يف ا�ستئجار عدد من املباين التالية:

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان عن حاجته �إىل ا�ستئجار مبنى مبحافظة �صبيا ليكون
مقر ًا ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة على �أن يتوفر باملبنى ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح وال يقع مبجرى �سيول وتتوفر به الكهرباء وهاتف به
خدمات (�إنرتنت) وخزانات مياه �أر�ضية وعلوية ،وال يقل عدد الغرف عن خم�سة وع�شرون غرفة ال تقل م�ساحة
الغرفة عن ( )5 × 4ودورات مياه مع منافعها وتكون كافية.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي يتوفر حوله �أماكن للوقوف.
� -3أن يتوفر باملبنى مالحق منف�صلة عنه ال تقل عن �أربع غرف ال�ستخدامها لأغرا�ض تخزين بع�ض املواد واملعدات
اخلا�صة ب�أعمال الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�سات الأمنية.
� -4أن يتوفر باملبنى فناء وا�سع ال تقل م�ساحته عن ()600م 2تن�ش�أ به ما ال يقل عن �أربع مظالت لل�سيارات و�سور
ب�إرتفاع منا�سب مع توفر حفرتني ل�صيانة ال�سيارات باملوقع.
� -5أن يكون املبنى مملوك مبوجب �صك ترفق �صورة منه مع عر�ض الأجرة بكامل م�ساحة الأر�ض بجميع حمتويات
ال�صك من مباين ومالحق مرفقة به مع رخ�صة البناء ملن يتقدم.

م

المباني

عدد الغرف

1

مبنى يكون مقر لرو�ضة الأطفال برغدان

12

2

مبنى يكون مقر ملدر�سة ابتدائية البنات ببلحكم

16

3

مبنى يكون مقر ملدر�سة ابتدائية �أم حرام بنت ملحان بالن�صباء

28

4

مبنى يكون مقر ملدر�سة ابتدائية البنات باحلب�شة

16

5

مبنى يكون مقر ملدر�سة ابتدائية العالية بنت ظبيان برثوق

16

6

مبنى يكون مقر ملدر�سة ابتدائية البنات بنعا�ش

16

قيمة الكرا�سة( :جماناً)� .آخر موعد للتقدمي1442/9/23 :هـ.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة القرى عن طرح املزايدات التالية:

2-1

م

المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري �أر�ض مب�ساحة ()17071.17م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة فندق

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

2

ت�أجري �أر�ض مب�ساحة ()12923م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مدينة مالهي ومركز ترفيهي

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

3

ت�أجري �أر�ض مب�ساحة ()12745.55م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة �صالة �أفراح

�25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

4

ت�أجري �أر�ض رقم ( )15مب�ساحة ()2730م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكينة

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

5

ت�أجري �أر�ض رقم ( )16مب�ساحة ()2730م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكينة

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

6

ت�أجري �أر�ض رقم ( )17مب�ساحة ()2730م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكينة

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

7

ت�أجري �أر�ض رقم ( )20مب�ساحة ()1484م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكنية

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

8

ت�أجري �أر�ض رقم ( )33مب�ساحة ()1330م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكنية

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

9

ت�أجري �أر�ض رقم ( )34مب�ساحة ()1544م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكنية

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

10

ت�أجري �أر�ض مب�ساحة ()3454م 2بطريق امللك عبدالعزيز لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مدار�س عاملية

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

11

ت�أجري �أر�ض رقم ( )12مب�ساحة ()3343م 2باملخطط اال�ستثماري رقم ( )456مبفرق بيده
لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة مباين جتارية �سكنية

� 25سنة

 1000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

12

تهيئة وت�شغيل و�صيانة خمطط املنطقة ال�صناعية ب�شمرخ

� 25سنة

 2000ريال

2021/6/1م

2021/6/2م

13

ت�أجري ملعب �سبيحة � -إدارة وت�شغيل و�صيانة

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

14

ت�أجري �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة لوحات �إعالنية (طريق امللك عبدالعزيز)

� 5سنوات

 1000ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

15

ت�أجري ك�شك كويف �شوب بجوار الأ�سواق العامة

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

16

ت�أجري ك�شك كويف �شوب حديقة �سبيحة

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

17

ت�أجري ك�شك كويف �شوب حديقة نخال

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة القرى عن طرح املزايدات التالية:

2-2

م

المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

18

ت�أجري ك�شك كويف �شوب حديقة امل�ست�شفى

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

19

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك كويف �شوب رقم ( )1باملخطط اال�ستثماري ()456

� 7سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

20

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك كويف �شوب رقم ( )2باملخطط اال�ستثماري ()456

� 7سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

21

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك كويف �شوب رقم ( )3باملخطط اال�ستثماري ()456

� 7سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

22

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك كويف �شوب بال�ساحة ال�شعبية مبركز نخال رقم ()1

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

23

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك كويف �شوب بال�ساحة ال�شعبية مبركز نخال رقم ()2

� 5سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

24

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أجهزة ال�صرافات الآلية بطريق امللك عبدالعزيز مبحافظة القرى

� 10سنوات

 500ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

25

�أر�ض مب�ساحة (1105م) لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمالت جتارية مو�سمية

� 20سنة

1000ريال

2021/5/2م

2021/5/3م

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين ( )www.balady.gov.saمن�صة الفر�ص اال�ستثمارية من خالل تطبيق الأجهزة الذكية �أو مراجعة (بلدية حمافظة القرى � -إدارة تنمية
اال�ستثمارات) ل�شراء الكرا�سة.

تعلن بلدية حمافظة القرى عن طرح املناف�سات اال�ستثمارية املو�سمية التالية:
م

المنافسة

مدة العقــــد

قيمة الكراسـة

1

ت�أجري مو�سمي ملواقع مبنتزه (الرثوة الوطنية) مبفرق بيده
(ت�شغيل وتنفيذ فعاليات �صيفية مو�سمية)

� 3أ�شهر

 1000ريال

2

ت�أجري مو�سمي ملواقع بحديقة (نخال) مبركز نخال
(ت�شغيل وتنفيذ فعاليات �صيفية مو�سمية)

� 3أ�شهر

 1000ريال

3

ت�أجري مو�سمي ملواقع بحديقة (�سبيحة) طريق امللك عبدالعزيز قرية �سبيحة
(ت�شغيل وتنفيذ فعاليات �صيفية مو�سمية)

� 3أ�شهر

 1000ريال

4

ت�أجري عدد ( )15مظالت مواقع ثابتة للباعة املتجولني بقرية (املكاتيم) ومفرق طريق �شمرخ القدمي
واملخطط اال�ستثماري

� 3أ�شهر

 500ريال

آخر موعد للتقديم العطـاءات

2021/5/2م

موعد فتح المظاريف

2021/5/3م

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين بلدي (� )www.BALADY.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية بلدي ا�ستثمار �أو مراجعة (بلدية حمافظة القرى � -إدارة تنمية
اال�ستثمارات) ل�شراء الكرا�سة .
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إعالنات حكومية  -معاد

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة بلجر�شي عن �إ�ضافة مواقع ومتديد موعد ت�أجري عقارات البلدية لعام 1442هـ وفق اجلدول التايل:

2-1

م

نوع العقار

موقع العقار

المساحة

رقم المخطط

مدة العقد

النشاط

قيمة الكراسة

1

موقع

مبنى بلدية بلجر�شي اجلديد

10م2

--

�10سنوات

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل

 500ريال

2

موقع

�صراف �آيل مبواقف حديقة الدانة ببلجر�شي

20م2

--

�10سنوات

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل

 500ريال

3

موقع

�صراف �آيل مقابل حديقة ال�سالم

20م2

--

�10سنوات

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل

 500ريال

4

موقع

�صراف �آيل ب�ساحة �سوق اخل�ضار

8م2

--

�10سنوات

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل

 500ريال

5

موقع

�صراف �آيل ب�سوق املوا�شي اجلديد

20م2

--

� 10سنوات

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل

 500ريال

6

قائم

ت�شغيل ك�شك عقبة حزنة

20م2

--

� 5سنوات

ت�شغيل ك�شك

 500ريال

7

موقع

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك (بوفية) ب�سوق املوا�شي اجلديد

25م2

--

� 5سنوات

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك وبوفية

 500ريال

8

موقع

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك طريق امللك عبدالعزيز مقابل ال�ساحة
ال�شعبية ببلجر�شي

20م2

--

� 5سنوات

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك

 500ريال

9

موقع

�إن�شاء وت�شغيل �أك�شاك (�أ�سر منتجة ب�سوق ال�سبت)

عدد 24( 6م)2

--

� 5سنوات

�إن�شاء ت�شغيل ك�شك

300ريال

10

موقع

�إن�شاء وت�شغيل �أك�شاك (�أ�سر منتجة بحديقة الدانة ببلجر�شي)

عدد 24( 6م)2

--

� 5سنوات

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك

 300ريال

11

موقع

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك ب�سوق الع�سل

20م2

--

� 5سنوات

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك

 500ريال

12

قائم

ت�شغيل ك�شك مقابل م�ست�شفى الأمري م�شاري بن �سعود

20م2

--

� 5سنوات

ت�شغيل ك�شك

 500ريال

13

قائم

ت�شغيل مطعم قائم مبنتزه القمع

8900م2

--

� 7سنوات

ت�شغيل مطعم

 500ريال

14

موقع

�إن�شاء وت�أجري لوحات �إعالنية داخل املحافظة

262م2

--

� 5سنوات

لوحات دعائية

 500ريال

15

موقع

�إن�شاء وت�أجري لوحات �إعالنية على ج�سور

300م2

--

� 5سنوات

لوحات دعائية

 500ريال

16

قائم

ا�ستثمارات بلدية ت�شغيل و�إدارة و�صيانة موقع ال�ساحة ال�شعبية
ببلجر�شي

6498م2

--

� 5سنوات

ن�شاط ترفيهي

 500ريال

17

قائم

ا�ستثمارات بلدية ت�شغيل و�إدارة و�صيانة مبنى املركز احل�ضاري

1728م2

--

� 5سنوات

ن�شاط ترفيهي

 500ريال

مالحظات

معاينة املواقع
على الطبيعة
مع املخت�صني
بالق�سم الفني

يتطلب ترخي�ص
�إعالمي دعاية
و�إعالن

-

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة بلجر�شي عن �إ�ضافة مواقع ومتديد موعد ت�أجري عقارات البلدية لعام 1442هـ وفق اجلدول التايل:

2-2

م

نوع العقار

موقع العقار

المساحة

رقم المخطط

مدة العقد

النشاط

قيمة الكراسة

18

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة موقع جتاري بطريق
الفر�شة

4875/34م2

ب  /ل 631/

� 20سنة

ت�شغيل و�إدارة موقع جتاري

 1000ريال

19

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء و�إدارة وت�شغيل موقع �سوق �أعالف
وحبوب

5565.4م2

--

�15سنة

�إدارة وت�شغيل موقع �سوق �أعالف وحبوب

 500ريال

20

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء وا�ستخدام م�ستودعات وخمازن رقم ()113

2800م2

ب /ل 284

�15سنة

�إن�شاء وت�شغيل م�ستودع

 1000ريال

21

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري بطريق امللك
عبدالعزيز جوار حمطة بن حا�سن

460/09م2

ب /ل 635

�15سنة

ت�شغيل و�إدارة موقع جتاري

 500ريال

22

قائم

ا�ستثمارات بلدية ت�شغيل و�إدارة و�صيانة وتطوير مقهى (كويف
�شوب) بطريق امللك في�صل

700م2

--

� 7سنوات

ت�شغيل و�إدارة و�صيانة وتطوير كويف �شوب
� +سيار

 500ريال

23

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي
(جرب) رقم املخطط (ب ل )592

6206.43م2

ب /ل 592

� 15سنة

ت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي

 500ريال

24

قائم

ا�ستثمارات بلدية ت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي (القمع)
رقم املخطط (ب ل )430

900م2

ب /ل 430

� 7سنوات

ت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي

 500ريال

25

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي
(الطلقية) رقم املخطط (ب ل )469

15000م2

ب /ل 469

� 15سنة

ت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي

 500ريال

26

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء ت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي
(بني هالل)

17884/61م2

ب/ل 410

� 15سنة

ت�شغيل و�إدارة موقع ن�شاط ترفيهي

 500ريال

27

موقع

ا�ستثمارات بلدية �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ن�شاط (�سكني)

2500م2

ب /ل 578

�15سنة

�إن�شاء وت�شغيل ن�شاط (�سكني)

 1000ريال

28

موقع

ا�ستثمارات بلدية موقع بطريق امللك عبدالعزيز – الفرح ن�شاط
(مالعب ريا�ضية ) رقم ()5

1236م2

ب/ل  334املعدل

� 15سنة

�إن�شاء وت�شغيل و�إدارة موقع � -سكني -
جتاري

 1000ريال

29

موقع

ا�ستثمارات بلدية موقع بطريق امللك عبدالعزيز –الفرح ن�شاط
(�سكن عمالة � -أفراد ) رقم ()6

1242م2

ب/ل  334املعدل

� 20سنة

�إن�شاء وت�شغيل و�إدارة موقع � -سكن عمالة
و�أفراد

 1000ريال

30

قائم

ا�ستثمارات بلدية ت�شغيل و�إدارة مرمى بلدية حمافظة بلجر�شي

50000م2

--

� 5سنوات

ت�شغيل و�إدارة و�صيانة مرمى حمافظة
بلجر�شي

 1000ريال

31

قائم

ا�ستثمارات بلدية ت�شغيل و�إدارة مطبعة قائمة بطريق امللك
عبدالعزيز

1500م2

قائم

� 7سنوات

ت�شغيل و�إدارة مطبعة قائمة

 1000ريال

مالحظات

-

طريقة الت�أجري مزايدة عامة بالظرف املختوم.
•مت حتديد �آخر موعد ال�ستالم العطاءات املقدمة بنهاية دوام الأحد بتاريخ 1442/9/20هـ ،ويكون داخل الظرف خمتوم با�سم �سعادة رئي�س البلدية.
•مت حتديد موعد فتح املظاريف يوم الإثنني 1442/9/21هـ ,ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
•تدوين وكتابة العطاءات املقدمة على منوذج  7/6املرفق داخل الكرا�سة.
•تقدمي �ضمان بنكي �ساري املفعول اليقل عن �ستة �أ�شهر من تاريخ فتح املظاريف مبقدار �إيجار �سنة كاملة بن�سبة ( )%25من قيمة العطاء املقدم.
•(ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين بلدي (� )www.balady.comأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية �ساجر عن ا�ستثمار عقاراتها املختلفة يف �ساجر واملراكز التابعة لها وذلك عن طريق املزايدة بالظروف املختومة للعقارات التالية:
م

النشاط

الموقع

رقم المزايدة

المساحة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

1

ك�شك

�أمام حديقة امللك عبدالعزيز

1/1442

35م2

1000ريال

1442/9/20هـ

2

ك�شك

�أمام حديقة امللك �سلمان

2/1442

24م2

1000ريال

1442/9/20هـ

3

�صراف �آيل

�أمام م�ست�شفى �ساجر

3/1442

24م2

1000ريال

1442/9/20هـ

4

�صراف �آيل

�أمام �شركة الكهرباء

4/1442

24م2

1000ريال

1442/9/20هـ

5

ك�شك

�أمام م�صلى العيد

5/1442

24م2

1000ريال

1442/9/20هـ

6

حمطة حمروقات

خمطط رقم ( )397بني بلدة جفن وبلدة ال�سكران

6/1442

4620م2

3000ريال

1442/9/20هـ

7

حمل جتاري قائم

خمطط ( )175ال�شارع العام �أمام �سوق اخل�ضار املركزي

7/1442

1093م2

2000ريال

1442/9/20هـ

8

مطعم

خمطط رقم (� )393شارع �سوق الأغنام

8/1442

200م2

1000ريال

1442/9/20هـ

9

�صراف �آيل

�أمام ال�سوق الداخلي خمطط ()181

9/1442

12م2

1000ريال

1442/9/20هـ

10

�أر�ض ف�ضاء

ال�صناعية خمطط ()189

10/1442

483م2

1000ريال

1442/9/20هـ

11

مرمى النفايات

--

11/1442

1000ريال

1442/9/20هـ

12

�أر�ض جتارية

ع�سيلة جنوب �ساجر خمطط ()61

12/1442

690م2

1000ريال

1442/9/20هـ

13

�أر�ض جتارية

�أرطاوي الرقا�ص جنوب �ساجر خمطط (�أ)161/

13/1442

588م2

1000ريال

1442/9/20هـ

14

�أر�ض جتارية

�شمال �ساجر خمطط ال�سكران رقم ()24

14/1442

2500م2

1000ريال

1442/9/20هـ

15

�أر�ض جتارية

�شمال �ساجر خمطط جفن رقم ()51

15/1442

760م2

1000ريال

1442/9/20هـ

16

�أر�ض جتارية

جنوب �ساجر خمطط مغيب رقم ()369

16/1442

1905م2

1000ريال

1442/9/20هـ

17

�أر�ض جتارية

جنوب �ساجر خمطط خف رقم ()123

17/1442

450م2

1000ريال

1442/9/20هـ

18

�أر�ض جتارية

جنوب �ساجر خمطط اخلفيفية رقم ()126

18/1442

450م2

1000ريال

1442/9/20هـ

19

لوحات �إعالنية قائمة

عدد ( )16لوحة �صغرية و( )3لوحات كبرية

19/1442

-

1500ريال

1442/9/20هـ

على �أن يكون �آخر موعد ال�ستالم العرو�ض يوم الأحد تاريخ 1442/9/20هـ  ،وفتح املظاريف يوم الإثنني 1442/9/21هـ .
ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين ( )https://furas.momra.gov.saبوابة اال�ستثمار البلدي من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن عمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة جدة عن طرح املناف�سات اال�ستثمارية للمواقع اخلدمية الطالبية اخلا�صة ب�صندوق الطالب على النحو التايل:
م

المنافسة

رقمها

قيمة الكراسة

مكان بيع الكراسة

1

ت�أجري موقع كافترييا ومطعم بجامعة جدة  -املقر الرئي�سي

3020220

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

2

ت�أجري موقع قرطا�سية بجامعة جدة  -املقر الرئي�سي

3020221

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

3

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة  -املقر الرئي�سي

3020222

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

4

ت�أجري موقع كويف �شوب بجامعة جدة  -املقر الرئي�سي

3020223

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

5

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الفي�صلية – طالبات)

3020224

 1500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

6

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الفي�صلية – طالبات)

3020225

 1500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

7

ت�أجري موقع كويف �شوب بجامعة جدة (فرع الفي�صلية – طالبات)

3020226

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

8

ت�أجري موقع ا�سرتاحة خدمية بجامعة جدة (فرع خلي�ص– طالب)

3020227

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

9

ت�أجري موقع ا�سرتاحة خدمية بجامعة جدة (فرع خلي�ص– طالبات) 3020228

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

3020229

1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

11

ت�أجري موقع متجر ورد بجامعة جدة (فرع الفي�صلية – طالبات)

3020230

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

12

ت�أجري موقع �صالون ن�سائي بجامعة جدة (فرع الفي�صلية – طالبات)

3020231

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

13

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الرحاب – طالب)

3020232

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة
�ش�ؤون الطالب  -مبنى ()21

 10ت�أجري موقع �سوبر ماركت بجامعة جدة (فرع الفي�صلية – طالبات)

موعد فتح المظاريف

الأحد
1442/9/20هـ
ال�ساعة  1:30ظهر ًا

مكان فتح المظاريف

يف املقر الرئي�سي جلامعة جدة  -عمادة
�ش�ؤون الطالب – مبنى ( )21قاعة
االجتماعات

لال�ستف�سار :هاتف ( )0122334444حتويلة (� )21807 - 21805 - 21812إمييل (.)dsa@uj.edu.sa
تعلن الهيئة العامة للجمارك ت�أجري حمطة وقود بكامل مرافقها
ومبانيها و�ساحاتها والعائد لها مبنفذ جديدة عرعر احلدودي ميني
الطريق باجتاه املنفذ وفقاً لل�شروط املعدة لذلك.
الرقم املرجعي للمناف�سة:
1442/005
�آخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات:
2021/5/23م ,املوافق 1442/10/11هـ.
�آخر موعد ال�ستالم العرو�ض:
ً
2021/5/26م ,املوافق 1442/10/14هـ (� 11:00صباحا).
تاريخ فتح املظاريف:
2021/5/26م ,املوافق 1442/10/14هـ ( 12:00م�ساءً).
ر�سوم �شراء الكرا�سة:
( )500ريال �سعودي.
ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،ميكنكم مراجعة الإدارة
العامة لال�ستثمار بديوان الهيئة العامة للجمارك يف حي املربع الدور
الثاين مكتب رقم (.)242
لال�ستف�سارات واملزيد من املعلومات ،التوا�صل عرب:
investment@customs.gov.sa
هاتف ( )0114012791حتويلة (.)1852/1857

تعلن الهيئة العامة للجمارك ت�أجري حمطة وقود بكامل مرافقها
ومبانيها و�ساحاتها والعائد لها مبنفذ حالة عمار احلدودي ميني
الطريق باجتاه املنفذ وفقاً لل�شروط املعدة لذلك.
الرقم املرجعي للمناف�سة:
1442/006
�آخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات:
2021/5/23م ,املوافق 1442/10/11هـ.
�آخر موعد ال�ستالم العرو�ض:
ً
2021/5/27م ,املوافق 1442/10/15هـ (� 11:00صباحا).
تاريخ فتح املظاريف:
2021/5/27م ,املوافق 1442/10/15هـ ( 12:00م�ساءً).
ر�سوم �شراء الكرا�سة:
( )500ريال �سعودي.
ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،ميكنكم مراجعة الإدارة العامة
لال�ستثمار بديوان الهيئة العامة للجمارك يف حي املربع الدور الثاين
مكتب رقم (.)242
لال�ستف�سارات واملزيد من املعلومات ،التوا�صل عرب:
investment@customs.gov.sa
هاتف ( )0114012791حتويلة(.)1852/1857

تعلن الهيئة العامة للجمارك بالإعالن عن فر�صة ا�ستثمارية لت�صميم
و�إن�شاء حمطة وقود يف منفذ الربع اخلايل (احلدود ال�سعودية -
العمانية) بكامل مرافقها وفقاً للت�صاميم الأولية وال�شروط املعدة لذلك.
الرقم املرجعي للمناف�سة:
1442/008
�آخر موعد ال�ستالم اال�ستف�سارات:
2021/5/26م ,املوافق 1442/10/14هـ.
�آخر موعد ال�ستالم العرو�ض:
ً
2021/5/30م ,املوافق 1442/10/18هـ (� 11:00صباحا).
تاريخ فتح املظاريف:
2021/5/30م ,املوافق 1442/10/18هـ ( 12:00م�ساءً).
ر�سوم �شراء الكرا�سة:
( )1000ريال �سعودي.
ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،ميكنكم مراجعة الإدارة العامة
لال�ستثمار بديوان الهيئة العامة للجمارك يف حي املربع الدور الثاين
مكتب رقم (.)242
لال�ستف�سارات واملزيد من املعلومات ،التوا�صل عرب:
investment@customs.gov.sa
هاتف ( )0114012791حتويلة (.)1852/1857
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة البكريية عن طرح املواقع اال�ستثمارية يف مزايدة عامة وبياناتها كالتايل:
م

العقارات المطروحة لالستثمار

المساحة

قيمة الكراسة

مدة العقد

نسبة إنشاء

1

�أر�ض ف�ضاء لإن�شاء حمالت جتارية طريق امللك عبدالعزيز تقاطع الأمري نايف

988م2

 2000ريال

25

%7

2

�أر�ض لإقامة كويف �شوب على طريق حممد علي ال�سويلم بحديقة امل�ضمار

24م2

 2000ريال

10

%7

3

�أر�ض لإقامة مطعم �سيار �أمام البلدية

28م2

 2000ريال

10

%7

4

�أر�ض لإن�شاء منتجع ونزل �سياحية بجوار جامعة الراجحي على الطريق ال�سريع القطعة رقم ( )6خمطط (ق/ك)307/

92268م2

 5000ريال

25

%10

5

�أر�ض لإن�شاء معمل �أغذية قطعة رقم ( )1طريق حممد علي ال�سويلم

10272

 3000ريال

25

%10

6

�أر�ض لإن�شاء معمل �أغذية قطعة رقم ( )2طريق حممد علي ال�سويلم

11221

 3000ريال

25

%10

7

�أر�ض لإن�شاء معمل �أغذية قطعة رقم ( )3طريق حممد علي ال�سويلم

13839

 3000ريال

25

%10

8

�أر�ض ف�ضاء بجوار امل�ضمار لإقامة حمالت جتارية

3060

 3000ريال

25

%7

9

�ألعاب ترفيهية داخل حديقة امل�ضمار

1165,17

 2000ريال

7

%5

10

م�ستودع بالقرب من �سوق املا�شية

1200

 1500ريال

10

%10

ويجب تقدم العطاء �إلكرتونياً عن طريق موقع (بلدي) عرب بوابة (فر�ص) من خالل الرابط (� )www.baldy.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية ( فر�ص ).
علماً �أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات هو ال�ساعة (� )10صباحاً من يوم الثالثاء املوافق1442/10/20هـ .
وفتح املظاريف �إلكرتوين يوم الأربعاء املوافق 1442/10/21هـ يف �إدارة اال�ستثمار.
مرفقات العطاء:
� -1صورة م�صدقة و�سارية املفعول من ال�سجل التجاري والزكاة والدخل والت�أمينات االجتماعية للم�ؤ�س�سات وال�شركات ومن يف حكمها.
� -2صورة من �شهادة اخلربة لنف�س الن�شاط �إن وجدت.
� -3ضمان بنكي ال يقل عن ( )%25من قيمة العطاء �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ( 90يوم).

تعلن �إدارة مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية عن طرح املناف�سة التالية:
رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

2021/53

ت�أجري موقع �صراف �آيل ثابت مببنى ال�ضيافات الع�سكرية مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

 500ريال

الإثنني
1442/9/21هـ

الثالثاء
1442/9/22هـ

لال�ستف�سار ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات االت�صال على هاتف رقم ( .)013/8403362( )013/8404105

تعلن بلدية حمافظة ريا�ض اخلرباء عن طرح املزايدة للموقع اال�ستثماري التايل:
المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مطمر نفايات يف ريا�ض اخلرباء

1000ريـال

1442/10/13هـ

1442/10/14هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (بلدي) �أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ص التالية:
م

الفرصة

رقم الفرصة

ً
صباحا
آخر موعد للتقديم الساعة العاشرة

ً
صباحا
موعد فتح المظاريف الساعة العاشرة

قيمة الكراسة

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مركز خدمات �سيارات باملخطط ال�صناعي
قطعة رقم ()262

21-03-016495

1442/10/14هـ

1442/10/15هـ

 300ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطة حمروقات فئة (ب) باملخطط
ال�صناعي قطعة رقم ()263

21-03-016498

1442/10/14هـ

1442/10/15هـ

 300ريال

3

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري بقرية عقلة بن طوالة

21-03-016501

1442/10/14هـ

1442/10/15هـ

 300ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مركز خدمات �سيارات باملخطط ال�صناعي
قطعة رقم ()261

21-03-016494

1442/10/14هـ

1442/10/15هـ

 300ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مركز خدمات �سيارات باملخطط ال�صناعي
قطعة رقم ()260

21-03-016489

1442/10/14هـ

1442/10/15هـ

 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 ( )0165210076حتويلة (.)159

تعلن جامعة جنران عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري ح�ضانة �أطفال بجامعة جنران

2021/R1

 500ريال

الإثنني
1442/9/14هـ
2021/4/26م

الثالثاء
1442/9/15هـ
2021/4/27م

2

ت�أجري مكاتب خدمات �إ�صدار تذاكر ملن�سوبي اجلامعة

2021/R2

 500ريال

الثالثاء
1442/9/15هـ
2021/4/27م

الأربعاء
1442/9/16هـ
2021/4/28م

تعلن بلدية حمافظة الأ�سياح عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

الموقع

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

حمل جتاري بال�سوق املركزي رقم ()1

حمافظة الأ�سياح

 500ريال

1442/10/13هـ

1442/10/14هـ

2

حمل جتاري بال�سوق املركزي رقم ()2

حمافظة الأ�سياح

 500ريال

1442/10/13هـ

1442/10/14هـ

3

حمل جتاري بال�سوق املركزي رقم ()3

حمافظة الأ�سياح

 500ريال

1442/10/13هـ

1442/10/14هـ

4

حمل جتاري بال�سوق املركزي رقم ()4

حمافظة الأ�سياح

 500ريال

1442/10/13هـ

1442/10/14هـ

مالحظة:
ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات بتحميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)www.balady.gov.sa
�آّخر وقت لتقدمي العرو�ض ال�ساعة الثانية ظهر ًا من تاريخ قفل العطاءات.
لال�ستف�سار( :ت  )0163453000 /حتويلة (.)258,222,317

28

السـنة  99العدد 4878

UMM AL -QURA

الجمعة  27شعبان  1442هـ

 9إبريل  2021م

إعالنات حكومية  -معاد

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية ال�شقيق عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

المساحة

اإلحداثيات

رقم المخطط

قيمة الكراسة

1

فلل و�شاليهات فندقية خمطط (( )1قطعة)1

5000م2

N 17 41.331-E 42 2.593

1

 1500ريال

2

فلل و�شاليهات فندقية خمطط (( )1قطعة)2

5000م2

N 17 41.237-E 42 2.683

1

 1500ريال

3

�صراف �آيل طريق الأمري حممد بن نا�صر

16م2

N 17 42.099-E 42 0.869

---

 500ريال

4

ت�شغيل و�صيانة م�سلخ البلدية

2800م2

N 17 42.704 -E 42 0.789

---

 1500ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل مطعم �أ�سماك احلديقة ال�شمالية ()2

400م2

N 17 42.645-E 41 59.398

---

 1000ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل كايف احلديقة ال�شمالية ()1

625م2

N 17 42.348-E 41 59.896

---

 1000ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل كايف احلديقة اجلنوبية

625م2

N 17 41.907-E 42 0.564

---

 1000ريال

8

�سوق الأ�سماك واللحوم واخل�ضار اليومي

8100م2

N 17 42.687-E 42 0.753

---

 2000ريال

9

بليفارد ال�شقيق جممع جتاري

5000م2

N 17 42.654-E 42 5.510

---

 3000ريال

10

اال�ستفادة من مكونات النفايات

458246.25م2

N 17 44.232-E 42 9.243

---

 1000ريال

علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم الثالثاء 1442/10/20هـ ,املوافق 2021/6/1م ,ال�ساعة (� )10.00صباحاً _ وموعد فتح املظاريف يوم الثالثاء 1442/10/20هـ  ,املوافق 2021/6/1م ,يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً يف مقر
بلدية ال�شقيق .ب�إمكان الراغبني يف االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (� )https//furas.momra.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

تعلن جامعة امللك خالد عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

قيمة الكراسة ( شامل قيمة الضريبة المضافة )

عقد الإ�شراف على مبنى الدرا�سات العليا
بجامعة امللك خالد

 1.150ريال

رقم المنافسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

 / 4م  /ذ 2021 /

اخلمي�س
1442/8 /26هـ

الأحـد
1442/8 /29هـ

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار (�سارد) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

�أعمال الت�شغيل وال�صيانة ملكتب ال�سعودية بتبوك

2021/20

 2300ريال
�شامل �ضريبة القيمة
امل�ضافة

الثالثاء
1442/9/15هـ
2021/4/27م

الأربعاء
1442/9/16هـ
2021/4/28م
ال�ساعة الواحدة والن�صف ظهر ًا

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة جازان  -بلدية حمافظة �صبيا  -عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

تاريخ الطرح

موعد فتح المظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة نادي ريا�ضي

21-03-016962

 5000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطة فئة (ج)

21-03-016964

 2000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مقهى

21-03-016953

 3000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك

21-03-016955

 500ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شقق مفرو�شة وحمالت جتارية

21-03-016954

 5000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سل�سلة مطاعم

21-03-016953

 6000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة فندق ال يقل عن ( )3جنوم

21-03-016949

 10000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

21-03-016945

 10000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

9

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ست�شفى �أهلي

21-03-016918

 10000ريال

1442/8/17هـ

1442/10/21هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين فر�ص ( � ) furas.momra.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

مبـان
استئجار
ٍ
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة عن رغبتها يف ا�ستئجار عدد من املباين للمراكز ال�صحية التالية:
(حي الثعالبه –حي القرنية –حي ال�شاطئ – حي �أم ال�سلم –حي القوزين –حي كيلو -14حي غليل-
حي �شرق اخلط ال�سريع ال�سامر-حي الروابي –حي ال�سالمة -حي الربيع والتوفيق –حي الريان)
باملوا�صفات التالية:
� -1أن يكون املبنى حديث ال يزيد عمره عن ع�شر �سنوات و�ضمان معار�ض جتارية �أو بيئة مكتبية راقية.
� -2أن ال يقل عدد الغرف عن ( )30غرفة و�أن تتوفر املواقف وم�صعد كهربائي وتنفيذ التعديالت
وا�شرتاطات ال�سالمة و�إرفاق كروكي يبني موقع املبنى الرئي�سي.
� -3أن يكون تقدمي العر�ض با�سم مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية بجدة (الإدارة املالية) والتوا�صل مع
ال�ش�ؤون ال�صحية على الرقم (.)0126347517
تعلن جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل  -الإدارة العامة للم�شرتيات واملناق�صات -عن طرح
عملية ا�ستئجار مبنى �سكني بديل ل�سكن الطالبات .وفقاً للموا�صفات وال�شروط اخلا�صة التالية:
 -1املوقع� :أن يكون قريبا من مقرات اجلامعة بالدمام.
 -2حالة املبنى� :أن يكون يف حالة ممتازة والت�شطيب ممتاز.
 -3عدد ال�شقق� :أال يقل عدد ال�شقق عن (� )16شقة.
 -4تفا�صيل ال�شقة :عدد ( )3غرفة نوم � +صالة  +جمل�س ودورتني مياه.
� -5أن يحتوي املبنى على غرفة حار�س �أمن.
� -6أن يكون املبنى جمهز بالتكييف وال�ستائر.
� -7أن يتوفر يف املبنى مواقف لل�سيارات.
 -8ال�سالمة :يجب �أن يكون املبنى مطابق ملوا�صفات الأمن وال�سالمة وخا�ضع ل�شروط الدفاع املدين.
� -9أن تكون املدة الزمنية (� )3سنوات قابلة للتمديد وح�سب نظام ا�ستئجار الدولة للعقار.
ال�شروط - :ت�سليم املظاريف والتي حتوي على جميع االوراق الثبوتية وامل�ستندات الالزمة للمبنى
�إىل املدينة اجلامعية الإدارة العامة للم�شرتيات واملناق�صات مبنى ( )D1الدور الأر�ضي من ال�ساعة
الثامنة �صباحاً حتى ال�ساعة الثانية ظهر ًا وتفتح املظاريف ال�ساعة العا�شرة �صباحاً ح�سب التواريخ
املذكورة �أعاله – لال�ستف�سار تلفون رقم.)013/3333272 - 013/3333266( :
بريد �إلكرتوين .)tenders@iau.edu.sa(:
�آخر موعد لتقدمي العطاءات1442/10/7 :هـ ،ال�ساعة الثانية ظهر ًا.
موعد فتح املظاريف1442/10/8 :هـ ،ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة حمايل عن حاجتها �إىل ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة (االبتدائية
الأوىل للبنات باملجاردة)( .املرة اخلام�سة).
فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب يف ت�أجريه مراجعة �إدارة التعليم –ق�سم الأجور -ال�ستالم ال�شروط.

بيع رجيع
تعلن وزارة املالية  -الإدارة العامة للم�صروفات  -عن بيع منقوالت تتكون من هياكل معدنية وكرافانات معدلة داخلياً بها
�أبواب و�سالمل حديدية ومكيفات وفق جدول الكميات املو�ضح على موقع الوزارة وذلك لإزالة املكاتب الإدارية امل�ؤقتة التابعة
(ملجموعة بن الدن ال�سعودية) الواقعة بال�ساحة ال�شرقية من امل�سجد احلرام باملزاد العلني والذي �سيعقد يوم الثالثاء املوافق
1442/8/24هـ ،يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً يف جممع الدوائر احلكومية بحمى امل�شاعر بالعوايل مبكة مبنى رقم (. )14
فعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد احل�ضور �إىل املوقع املذكور باملوعد املحدد �أعاله ،وتزويد اللجنة بالعنوان الوطني
كام ًال وو�سائل االت�صال بالإ�ضافة �إىل امل�ستندات الثبوتية الالزمة ،على �أن يلتزم من ير�سى عليه املزاد بدفع �ضمان مببلغ
( )%5من قيمة البيع نقد ًا �أو ب�شيك م�صدق كدفعة مقدمة تعاد له بعد نقل املواد واملنقوالت املباعة و�سداد كامل املبلغ
ب�شيك م�صدق با�سم (وزارة املالية  -الإدارة العامة للم�صروفات).
علماً �أن امل�شرتي يتحمل تكلفة �إزالة تلك املكاتب واملنقوالت خالل ( )15يوم من تاريخ الرت�سية وميكن االطالع على جدول
الكميات يف موقع الوزارة وللمزيد من املعلومات واملعاينة ميكن االت�صال والتوا�صل مع الأ�ستاذ �سعد العمريي جوال رقم
(.)٠٥٥٥٥٥٠٦٤٩
يعلن م�ست�شفى العيون بجدة عن رغبته يف بيع رجيع الأثاث والأجهزة الغري طبية.
املكان :م�ست�شفى العيون مبحافظة جدة.
تقدم العرو�ض �إىل مدير الإمداد والتموين الطبي بامل�ست�شفى �آخر موعد لتقدمي العطاءات1442/8/23 :هـ ،وموعد فتح
املظـاريف1442/8/24 :هـ ،ال�ساعة (� )10صباحاً .قيمة ال�ضمان البنكي (.)%2

وظائف شاغرة
يعلن �صندوق �إ�سكان قوى الأمن الداخلي بتبوك عن الوظائف التالية:
 -1مهند�س ميكانيكي - :بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية  - .خربة ال تقل عن (� )2سنتني ب�أعمال �صيانة وحدات معاجلة
املياه وال�صرف ال�صحي و�إجراءات و�أعمال �صيانة الأعطال� - .إجادة اللغة الإجنليزية� - .إجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل.
 - 2حما�سب - :بكالوريو�س حما�سبة - .خربة ال تقل عن (� )2سنتني يف �أعمال الدفاتر واحل�سابات واالقفال ال�شهري
وال�سنوي والتقارير والنتائج املالية ال�شهرية وال�سنوية وعمل املوازنات التقديرية وعمل امل�ستخل�صات - .لديه �شهادة
باحلا�سب الآيل.
 - 3م�أمور م�ستودع - :بكالوريو�س وخربة التقل عن (� )2سنتني يف جمال امل�ستودعات.
 �أو ال�شهادة الثانوية وخربة التقل عن (� )5سنوات يف جمال امل�ستودعات - .لديه �شهادة باللغة الإجنليزية . �إجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل و�إدخال البيانات .رقم املناق�صة1442/1(:هـ).
�آخر موعد لتقدمي امللفات :يوم الإثنني 1442/8/30هـ ،املوافق 2021/4/12م ،ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
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اإلعــالنات المنــوعــة

منح الجنسية
تعلن الأحوال املدنية مبحافظة الليث ب�أنه �صدر القرار رقم ( )229566وتاريخ 1442/8/17هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ( �سمريه عبا�س �سعيد الرحمن خان) وذلك مبوجب
املادة ( )14من نظام اجلن�سية وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
الجنسية العربية
السعودية

لعدم �إمكانية تو�صل اللجنة اجلمركية االبتدائية بجمرك البطحاء لعناوين �أ�صحاب الق�ضايا
فقد تقرر تبليغ القرارات ال�صادرة عن طريق الن�شر باجلريدة ولهم حق الطعن خالل مدة
�أق�صاها �شهر من تاريخ الن�شر .

م

�صاحب الق�ضية

ال�سجل التجاري

رقم القرار

30

م�ؤ�س�سة يون�س ال�شايب

2050086420

 153لعام 1442هـ

31

م�ؤ�س�سة يون�س ال�شايب

2050086420

 152لعام 1442هـ

م�ؤ�س�سة يون�س ال�شايب

2050086420

 156لعام 1442هـ

م

�صاحب الق�ضية

ال�سجل التجاري

رقم القرار

1

م�ؤ�س�سة جزر النجوم

2251055304

 175لعام 1442هـ

32

2

م�ؤ�س�سة عبدالعزيز خالد البلم

2051174186

مصلحة الجمارك

 1103لعام 1441هـ

33

م�ؤ�س�سة الدرجة الأوىل

4030016426

 54لعام 1442هـ

3

م�ؤ�س�سة عبداحلكيم ح�سني اخلاليف

2252060203

 1177لعام 1441هـ

34

م�ؤ�س�سة التبادل

2251041502

 56لعام 1442هـ

4

م�ؤ�س�سة روافد الريادة

2257053147

 1179لعام 1441هـ

35

م�ؤ�س�سة علي مبارك الدو�سري

2050095861

 57لعام 1442هـ

5

م�ؤ�س�سة �ضياء ال�صدى

2050095869

 1178لعام 1441هـ

36

م�ؤ�س�سة علي مبارك الدو�سري

2050095861

 59لعام 1442هـ

6

م�ؤ�س�سة علي �صالح الهمامي

1010161173

 1147لعام 1441هـ

37

م�ؤ�س�سة �صدى املروج

2251053151

 58لعام 1442هـ

7

م�ؤ�س�سة �أخبار الديرة

2251060012

 1176لعام 1441هـ

38

م�ؤ�س�سة م�سعد عوي�ضان العامري

1011019878

 52لعام 1442هـ

8

م�ؤ�س�سة �سواعد املنار

1010360993

 20لعام 1442هـ

39

م�ؤ�س�سة نزهة الأح�ساء

2251100606

 1095لعام 1441هـ

9

م�ؤ�س�سة جبل ال�سفوح

2251050658

 1173لعام 1441هـ

40

م�ؤ�س�سة كواكب ال�سعادة

2251058150

 937لعام 1440هـ

10

م�ؤ�س�سة لهيب الوادي

2252059075

 1222لعام 1441هـ

41

ال�سائق عامر ازاد ح�سني

1871512

 1077لعام 1441هـ

11

م�ؤ�س�سة �أ�سرار ال�صدق

2251058788

 1081لعام 1441هـ

42

م�ؤ�س�سة �أ�سيل الراكة

2252053752

 70لعام 1442هـ

12

م�ؤ�س�سة بيان العال

2250051768

 1155لعام 1441هـ

43

م�ؤ�س�سة ركن املزروعية

2251043039

 47لعام 1442هـ

13

م�ؤ�س�سة حممد عبداهلل البوعلي

2250053588

 1258لعام 1441هـ

44

م�ؤ�س�سة �صدى ال�شروق

2252047950

 48لعام 1442هـ

14

املواطن عادل عبداملح�سن القباع

1008180075

 1282لعام 1441هـ

45

م�ؤ�س�سة عطر الهدى

2251052171

 139لعام 1442هـ

15

م�ؤ�س�سة غزالن البوادي

1010365228

 1163لعام 1441هـ

46

م�ؤ�س�سة وادي اليزار

2050077054

 43لعام 1442هـ

16

املواطنة م�ضاوي حممد العبدالهادي

1004064778

 1098لعام 1441هـ

47

�شركة �سالم ال�سعودية

1010928931

 917لعام 1441هـ

17

م�ؤ�س�سة جنمة عذاري

2251057544

 1167لعام 1441هـ

48

م�ؤ�س�سة �أبو�صالح لل�صيانة

1010011886

 158لعام 1442هـ

18

م�ؤ�س�سة نافورة اخلري

2251060063

 1175لعام 1441هـ

49

م�ؤ�س�سة نربا�س الإخال�ص

2252052265

 1553لعام 1440هـ

19

م�ؤ�س�سة القمة اللوج�ستية

2251101898

 1164لعام 1441هـ

50

م�ؤ�س�سة عبداهلل ح�سني العبداللطيف

2252059304

 68لعام 1442هـ

20

م�ؤ�س�سة �أحمد عثمان الر�شود

2252100326

 1060لعام 1441هـ

51

م�ؤ�س�سة الإخت�صا�صات الوحيدة

1010291518

 180لعام 1442هـ

21

م�ؤ�س�سة عبداهلل حممد الق�ضي

2250064356

 1059لعام 1441هـ

52

م�ؤ�س�سة الإخت�صا�صات الوحيدة

1010291518

 181لعام 1442هـ

22

م�ؤ�س�سة عبداهلل حممد القزعت

2252058841

 1063لعام 1441هـ

53

م�ؤ�س�سة الإخت�صا�صات الوحيدة

1010291518

 182لعام 1442هـ

23

م�ؤ�س�سة عبداحلكيم ح�سني اخلاليف

2252060203

 1180لعام 1441هـ

54

م�ؤ�س�سة مطلق علي العجمي

4030205918

 5لعام 1442هـ

24

م�ؤ�س�سة ان�شراح اخلريف

2051058569

 1162لعام 1441هـ

55

م�ؤ�س�سة �سلمان عبدالعزيز املحاريف

2251027758

 135لعام 1442هـ

25

م�ؤ�س�سة �أ�سيل الراكة

2252053752

 1096لعام 1441هـ

56

م�ؤ�س�سة �ضياء الريموك

2251053197

 1159لعام 1441هـ

26

م�ؤ�س�سة دار ال�سواحل

2251040737

 168لعام 1442هـ

57

م�ؤ�س�سة �سفينة الأمل

2251059583

 1283لعام 1441هـ

27

م�ؤ�س�سة يون�س ال�شايب

2050086420

 151لعام 1442هـ

58

م�ؤ�س�سة عبدالكرمي �أحمد كعبي

4030135250

 46لعام 1442هـ

28

م�ؤ�س�سة بيادر ال�شرق

2050066597

 51لعام 1442هـ

59

م�ؤ�س�سة �شهد اخلزامى

2252048056

 1530لعام 1440هـ

29

م�ؤ�س�سة دار ال�سواحل

2251040737

 167لعام 1442هـ

60

م�ؤ�س�سة زمام هجر

2251041947

 49لعام 1442هـ

األخبـــــــــــــار

● الكويت  -واس
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خادم احلرمني ال�شريفني يبعث ر�سالة خطية �إىل �أمري الكويت

ا�ستقب��ل �صاحب ال�سم��و ال�شيخ نواف الأحم��د اجلابر ال�صباح
�أم�ير دول��ة الكوي��ت ،يف ق�ص��ر بيان ي��وم الأربع��اء � 18شعبان
1442ه��ـ املواف��ق  31مار���س 2021م� ،صاح��ب ال�سم��و امللكي
الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز ،وزير الدولة ع�ضو
جمل���س ال��وزراء والوفد املرافق ،حيث �سل��م �سموه لأمري دولة
الكوي��ت ر�سالة من �أخيه خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل ،كما نقل �سموه حتيات وتقدير
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظهما اهلل.
فيما حمل �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت حتياته وتقديره �إىل

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ول�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العهد نائب رئي���س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
حفظهما اهلل ،ومتنياته لهما مبوفور ال�صحة ومتام العافية.
وج��رى خ�لال اال�ستقب��ال تب��ادل الأحادي��ث الأخوي��ة وبح��ث
العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين و�سبل تطويرها.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال� ،صاح��ب ال�سمو الأمري �سلط��ان بن �سعد بن
خالد �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الكويت ،ومن اجلانب
الكويت��ي ال�شي��خ عل��ي ج��راح ال�صباح وزي��ر �ش���ؤون الديوان
الأم�يري ،وال�شيخ حممد عب��داهلل املبارك ال�صب��اح نائب وزير
�ش���ؤون الدي��وان الأمريي ،و�أحم��د فهد الفهد مدي��ر مكتب �سمو
�أمري دولة الكويت.

ويل العهد يجري ات�صالني هاتفيني برئي�سي رو�سيا وفرن�سا
● الرياض  -واس

�أج��رى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدف��اع ،ات�ص��ا ًال هاتفي��اً ي��وم اخلمي���س
� 19شعب��ان 1442ه��ـ املوافق � 1أبري��ل 2021م ،بفخامة
الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية.
وجرى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض مبادرة ال�شرق الأو�سط

الأخ�ضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة
عملي��ات �إنت��اج النف��ط ،م�ساهم��ة يف تخفي��ف االنبعاث��ات
الكربونية يف العامل ملواجهة التحديات البيئية.
وق��د �أب��دى فخام��ة الرئي���س بوت�ين ترحيب��ه باملب��ادرة
ال�سعودي��ة ،م�ؤك��د ًا دع��م جه��ود اململك��ة ملا يحق��ق لهذه
املبادرة �أهدافها.
ً
و�أج��رى �أي��ده اهلل ،ات�صاال هاتفي��اً اليوم نف�س��ه ،بفخامة

الرئي�س �إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�سية.
ومت خ�لال االت�صال بحث ما يواجه��ه العامل من حتديات
بيئي��ة ،وم��ا يتبعه��ا م��ن �آث��ار اقت�صادي��ة واجتماعي��ة
و�صحي��ة ،وم��ا ت�ضمن��ه �إع�لان مبادرت��ي ال�سعودي��ة
اخل�ض��راء وال�ش��رق الأو�س��ط الأخ�ض��ر م��ن مب��ادرات
نوعية ملواجهة هذه التحديات ،من خالل برامج الت�شجري
والطاق��ة النظيف��ة ،با�ستخ��دام �سب��ل حديث��ة ومبتك��رة

وتقنيات جديدة.
وق��د مت الت�أكي��د عل��ى �أن هذه املب��ادرة تعت�بر �أحد �أكرث
املب��ادرات العاملي��ة طموحاً م��ن حيث �إ�ص�لاح الأرا�ضي
املتدهورة وخف�ض معدالت الكربون.
وق��د �أبدى فخام��ة الرئي�س ماك��رون ترحيب��ه باملبادرات
واهتم��ام ب�لاده بب��ذل م��ا ميك��ن م��ن جه��ود لدع��م ه��ذه
املبادرات وحتقيق �أهدافها.

ويل العهد يبعث ر�سالة �شفوية �إىل ال�شيخ م�شعل الأحمد ال�صباح
● الكويت  -واس

ا�ستقبل �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل
عهد دولة الكويت ،يف ق�صر بيان يوم الأربعاء � 18شعبان 1442هـ
املوافق  31مار�س 2021م� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن
حممد ب��ن فهد بن عبدالعزيز ،وزير الدول��ة ع�ضو جمل�س الوزراء
والوف��د املرافق ،حي��ث نقل �إىل �سم��وه ر�سالة �شفهي��ة من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل .كما نقل
حتيات وتقدير خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع حفظهما اهلل ،ل�سمو ويل عهد دولة الكويت.

وق��د حم��ل �سمو ويل عهد دول��ة الكويت حتياته وتقدي��ره �إىل خادم
احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود،
ول�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري حمم��د بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الدفاع
حفظهما اهلل ،ومتنياته لهما مبوفور ال�صحة ومتام العافية.
وجرى خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العالقات
الثنائية املتميزة بني البلدين و�سبل تطويرها.
ح�ض��ر اال�ستقبال� ،صاحب ال�سمو الأمري �سلطان بن �سعد بن خالد
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الكويت ،ومن اجلانب الكويتي
ال�شي��خ حممد عبداهلل املبارك ال�صباح نائ��ب وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ،وجمال حممد الذياب مدير مكتب �سمو ويل العهد ،ومازن
عي�سى العي�سى وكيل ال�ش�ؤون اخلارجية مبكتب �سمو ويل العهد.

رئي�س هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدورة الـ()18
من طلبة كلية امللك عبداهلل للدفاع اجلوي
● الرياض  -واس

نياب��ة ع��ن �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الدف��اع حفظه اهلل،
رع��ى معايل رئي�س هيئ��ة الأركان العامة الفريق الأول الرك��ن فيا�ض بن حامد
الرويل��ي ،ي��وم الثالث��اء � 24شعبان 1442ه��ـ املوافق � 6أبري��ل 2021م ،حفل
تخ��رج ال��دورة ( )18من طلبة كلي��ة امللك عبداهلل للدفاع اجل��وي ،وذلك مبقر
الكلية مبدينة الطائف ،وكان يف ا�ستقبال معاليه الفريق الركن مزيد بن �سليمان

العمرو قائد قوات الدفاع اجلوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية امللك عبداهلل
للدفاع اجلوي.
وب��د أ� احلفل اخلطابي بتالوة �آيات من الذكر احلكيم ,بعد ذلك �ألقى قائد الكلية
الل��واء املهند�س الركن حمم��د بن وادع الثبيتي كلمة ،تقدم م��ن خاللها بال�شكر
والتقدي��ر ملعايل رئي���س هيئة الأركان العامة لت�شريفه احلف��ل وم�شاركة �أبنائه
الطلبة فرحتهم بان�ضمامهم �إىل �ساحات البطولة والت�ضحية ،م�ؤكد ًا ب�أن الطالب
ق��د تلقوا تدريباً ع�سكرياً فكرياً وقيادي��اً ولياقياً ،على �أحدث املعايري القيادية،

ليكون��وا ق��ادة م�سلحني بالعلم والإميان؛ للدفاع ع��ن الوطن ونيل هذا ال�شرف
العظيم ,كما �أو�ضح ب�أن هذه الدورة ت�ضم عدد ًا من الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
�أم�ض��وا م��ع زمالئه��م الطلبة ال�سعودي�ين �أكرث من ث�لاث �سن��وات� ،أكملوا من
خاللها املتطلبات املتعلقة بالت�أهيل الع�سكري والأكادميي والتدريب العلمي.
بع��د ذلك مت ت�سليم راية الكلي��ة ،و�أدى اخلريجون الق�سم ثم مت �إعالن النتائج،
وك�� ّرم معاليه املتفوقني من الدفعة ،كما ت�سلم معاليه هدية بهذه املنا�سبة ،ويف
ختام احلفل التقطت ال�صور التذكارية ،ثم عزف ال�سالم امللكي.
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األخيــــــــــــــــــــرة

خادم احلرمني ال�شريفني يجري ات�صاال هاتفيا مبلك الأردن
وقد �أكد خادم احلرمني ال�شريفني جلاللته خالل االت�صال وقوف اململكة وت�ضامنها م��ن جهته �أعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين ع��ن خال�ص �شكره وتقديره لأخيه خادم
● نيوم  -واس
�أج��رى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،الكام��ل مع اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة ،وم�ساندة اململكة لكافة الإجراءات احلرمني ال�شريفني على دعمه وم�ساندته ،وعلى موقف اململكة العربية ال�سعودية
ات�ص��ا ًال هاتفياً ي��وم الأحد � 22شعب��ان 1442هـ املوافق � 4أبري��ل 2021م ،ب�أخيه التي يقوم بها جاللته حلفظ �أمن الأردن واحلفاظ على ا�ستقراره ،متمنياً حفظه اهلل يف الوق��وف �إىل جان��ب �شقيقته��ا اململك��ة الأردني��ة الها�شمي��ة يف جمي��ع الظ��روف
والأزمات.
للأردن بقيادة �أخيه جاللة امللك اخلري والأمن واال�ستقرار.
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية.

ويل العهد يطلق الر�ؤية الت�صميمية "رحلة عرب الزمن" �ضمن برنامج تطوير العال
● العال  -واس

�أطل��ق �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل
العهد ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملحافظة العُال ،يوم الأربعاء � 25شعبان
1442هـ املوافق � 7أبريل 2021م ،الر�ؤية الت�صميمية ملخطط "رحلة عرب الزمن"،
به��دف �إحياء وت�أهي��ل املنطقة الأثرية الرئي�سة يف العُال ب�ش��كل م�س�ؤول وم�ستدام،
يف بيئ��ة ثقافي��ة وطبيعية فريدة من نوعها �شمال غرب اململكة ،حيث ُيعد امل�شروع
حمطة رئي�سية �ضمن برنامج تطوير العُال وحتويلها �إىل وجهة عاملية رائدة للفنون
والرتاث والثقافة والطبيعة ،حتقيقاً مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
خمط��ط "رحل��ة عرب الزم��ن" ،الذي يحظى بقي��ادة �سمو ويل العه��د رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة امللكية ملحافظة ال ُعال ،ومتابعة �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبد اهلل
بن فرحان ،حمافظ الهيئة امللكية ملحافظة العُال ،يتكون من  3مراحل رئي�سة ،ومن
املقرر �أن تكتمل �أوىل مراحله بنهاية العام 2023م ،ب�إذن اهلل.
ويع�� ّد خمطط "رحلة عرب الزمن"ُ ،جزء ًا من برنام��ج تطويري �شامل للعُال ت�شرف
علي��ه الهيئ��ة امللكية ملحافظة العُال ،وتهدف ا�سرتاتيجي��ة التطوير عند اكتمالها يف
ع��ام � ،2035إىل توفري � 38ألف فر�صة عمل جدي��دة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة مببلغ
 120مليار ريال ،يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.
و ُيق��دم خمطط "رحلة عرب الزمن" خارط��ة تاريخية مميزة حل�ضارات ا�ستوطنت
واح��ات العُ�لا املتنوعة على مدار �أك�ثر من  7000عام ،من التاري��خ الب�شري ،من
خالل ا�ستثمار الغن��ى الرتاثي والثقايف والرثاء الطبيع��ي واجليولوجي للمنطقة،
عرب م�شاركة جمتمعها املميز يف م�سرية التطوير حلفظ �إرث العال ،ور�سم امل�ستقبل
ع�بر فتح ف�صول جديدة الكت�شاف تاريخها الذي مل يكت�شف ،وبناء �إرث م�ستقبلي
يفاخر به.
وم��ن خالل هذا املخطط امل�ستوحى من طبيع��ة العُال وتراثها� ،سيتم �إن�شاء خم�سة
مراك��ز متت��د على طول  20كيلو مرت ًا م��ن قلب العُال ،يف حمط��ات ملهمة و�أ�سا�سية
عرب م�سار "رحلة عرب الزمن" ،وتبد�أ هذه املراكز من مركز البلدة القدمية جنوباً،
م��رور ًا مبركز واحة دادان ،وواحة جبل عكم��ة ،والواحة النبطية ،و�صو ًال ملدينة
احلجر الأثرية �شما ًال.
وتع��د كل من ه��ذه املراكز معلماً ثقافي��اً بحد ذاتها ،وتعك�س ب�ش��كل فريد الطبيعة

و�صون��ه ،فقد ا�ستند خمطط "رحلة عرب الزمن" عل��ى درا�سات علمية مكثفة حول
الأمناط الب�شرية والتطور البيئي واجليولوجي يف العُال ،والتي �أ�شرف عليها فريق
م��ن اخل�براء ال�سعوديني والدولي�ين على مدى ث�لاث �سنوات ،وت�سع��ى لتحقيق
مفهوم التعاي�ش مع الطبيعة واالحتفاء بالإرث الثقايف والتاريخي للمحافظة.
ونتيج��ة لذلك ،ف���إن �إع��ادة �إحياء وت�أهي��ل واحة العُ�لا الثقافية وتعزي��ز التنمية
امل�ستدام��ة ملجتمعها هو جزء ال يتج��ز أ� من خمطط "رحلة عرب الزمن" ،كا�ستجابة
مبا�شرة لتحديات التنمية امل�ستدامة وامل�س�ؤولة لبيئة طبيعية مهددة باالنح�سار.
ويعك���س م�شروع معهد املمالك وم�شروع �إعادة �إحياء وت�أهيل واحة العال الثقافية
الت��زام اململك��ة العربي��ة ال�سعودية بتق��دمي منوذج يحت��ذى به يف حماي��ة الرتاث
الثق��ايف والطبيع��ي للعامل واحلفاظ علي��ه ،باالعتماد على �سيا�س��ات متينة لتنمية
املناطق الطبيعي��ة ،والإنتاج الزراعي امل�ستدام ،وحت�سني �إدارة املياه ،بالإ�ضافة
�إىل تعزي��ز مبادئ االقت�ص��اد الدائري يف املخطط ،كما �سيتم كذلك تخ�صي�ص ،%80
م��ن �إجمايل م�ساحة العال كمحميات طبيعي��ة لإعادة �إحياء النباتات و�إعادة النظم
الطبيعي��ة مبا يف ذلك املحافظ��ة على احليوانات الربية و�إع��ادة توطينها وحماية
املوائل الطبيعية لها.
وبالتناغ��م مع مب��ادرة "ال�سعودية اخل�ض��راء" ،يعتمد برنام��ج تطوير العال على
ا�سرتاتيجي��ة لإع��ادة ت�أهي��ل و�إحي��اء الواح��ات ،وذلك م��ن خالل تنفي��ذ م�شروع
الواح��ة الثقافي��ة �ضمن خمطط "رحلة عرب الزم��ن" ،وت�أهيل  10ماليني مرت مربع
م��ن امل�ساح��ات اخل�ضراء ،مب��ا ي�سهم يف زي��ادة الغطاء النبات��ي الطبيعي ،ويعزز
�سالم��ة البيئ��ة املحلي��ة ،ويتما�ش��ى متاماً م��ع طموح اململك��ة للحد م��ن انبعاثات
الكرب��ون بن�سب��ة  ،%60وزراعة  10مالي�ين �شجرة وزي��ادة امل�ساحات اخل�ضراء
بن�سبة � 12ضعفاً خالل ال�سنوات القادمة.
و�سي�سه��م املخطط يف حتقيق ذلك من خ�لال الرتحيب مبليوين زائر �سنوياً وتعزيز
الزراعة والفنون والثقافة باعتبارها قطاعات اقت�صادية رئي�سية �إىل جانب القطاع
ال�سياح��ي .وكج��زء م��ن ه��ذا التطوي��ر ،ت�سته��دف الهيئ��ة امللكية ملحافظ��ة العُال
و�شركا�ؤه��ا �إن�ش��اء �أكرث م��ن  9000غرفة فندقي��ة بحلول ع��ام  .2035كما ي�ساعد
تنفي��ذ املخط��ط يف توف�ير فر���ص واع��دة لت�شجيع ال�ش��راكات واال�ستثم��ارات من
اجله��ات التي تت�شارك مع الهيئ��ة امللكية ملحافظة العال يف قيم اال�ستدامة والتنمية
امل�س�ؤولة وامل�شاركة املجتمعية.

والت�ضاري�س التي تنفرد بها هذه املنطقة اجلغرافية ،حيث مت اعتماد هذا الت�صميم
امل��كاين للمراكز واملرافق الثقافية املتميزة لرتتكز على توفري جتربة فريدة للزوار
ال�ستك�شاف تاريخ املنطقة العريق.
و�ضم��ن هذه املراك��ز� ،سيتم �إن�ش��اء  15مرفقاً ثقافي��اً جديد ًا ،مب��ا يف ذلك املتاحف
واملعار�ض ومعامل اجل��ذب ال�سياحي ،لتكون معامل رئي�سية لكل مركز ،مع �إ�ضافة
�أك�ثر م��ن  5000غرفة للإقامة واملعي�شة ،كما �سيقدم كل مركز مزيجاً خا�صاً به من
خي��ارات املعي�شة وال�ضيافة التي متنح خيارات متع��ددة من الفنادق ومنتجعات
ال�سياحة البيئية �إىل النزل الفاخرة ومزارع الوادي املنحوتة يف �صخور اجلبال.
ولع��ل �أح��د �أبرز م�شاريع خمطط "رحلة عرب الزمن" ه��و معهد املمالك ،وهو مركز
عامل��ي لدرا�سات احل�ض��ارات التي �سكنت �شمال غرب �شب��ه اجلزيرة العربية على
مدار �أكرث من  7000عام ،من التاريخ الب�شري ،مبا يف ذلك املمالك العربية القدمية
دادان وحلي��ان والأنباط يف مدينة احلجر الأثرية ،وهو �أحد املواقع املدرجة على
قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي.
ويق��دم خمطط "رحلة عرب الزمن" جتارب �سياحية �أ�صيلة مليئة بتفا�صيل التنوع
الرتاث��ي والطبيعي ل�سكان العال وزوارها وذلك من خالل حلول ومفاهيم م�ستدامة
للتنق��ل والتي ته��دف �إىل تقلي��ل االزدحام يف الط��رق وخف�ض م�ست��وى ال�ضو�ضاء
وتوظي��ف الطاقة الكهربائية وامل�ستدامة بفعالية ،وتعزيز �شبكة الربط بني املراكز
والأحي��اء واملواقع الرتاثية واملواقع ال�سياحية ،وتق��دمي جتارب وخيارات تنقل
متنوعة و�شيقة حتتفي بجمال الطبيعة والرتاث يف العال.
وعطف��اً عل��ى مكان��ة العُ�لا كمفرتق ط��رق ومرك��ز ات�ص��ال ل�شمال غ��رب اجلزيرة
العربية� ،سريبط قطار العُال ال�سياحي مطار العُال الدويل مع املراكز اخلم�سة.
وي�ش��كل خمط��ط "رحل��ة عرب الزم��ن" ا�ستثمار ًا وطني��اً يف جمتمع العُ�لا من خالل
الت��زام الهيئ��ة بدعم ومتك�ين امل�شارك��ة املجتمعية ،حي��ث ي�شم��ل املخطط توفري
خدم��ات جمتمعية ومرافق جديدة و�ساحات عامة وجمموعة من املن�ش�آت الثقافية
والتعليمي��ة ،مما يحقق اقت�صاد ًا ثقافياً للعال ،ويح�سن منط حياة الفرد والأ�سرة،
ويع��زز االنتماء والفخر ل��دى �أهايل و�سكان العُ�لا ،كما �س ُي�سه��م املخطط يف �إعادة
�إحي��اء وت�أهيل الواحة الثقافي��ة ،والتنمية امل�ستدامة ملجتمعه��ا الزراعي ،التزاماً
بتطوير القطاع الزراعي يف املحافظة.
وبينم��ا جتدد اململك��ة العربية ال�سعودي��ة التزامها باحلفاظ عل��ى الرتاث العاملي

ويل العهد يجري ات�صالني هاتفيني مبلك الأردن وويل عهده
● نيوم  -واس

�أج��رى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير الدف��اع ،ات�صا ًال
هاتفي��اً يوم الأح��د � 22شعبان 1442ه��ـ املوافق � 4أبري��ل 2021م ،ب�أخيه
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية.
وق��د �أك��د �سمو ويل العهد خالل االت�صال ت�ضام��ن اململكة الكامل مع اململكة
الأردني��ة الها�شمي��ة ال�شقيق��ة ،ودعمه��ا لكافة الإج��راءات الت��ي يقوم بها
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جاللته حلفظ �أمن الأردن واحلف��اظ على ا�ستقراره ،متمنياً للأردن بقيادة
�أخيه جاللة امللك اخلري والأمن واال�ستقرار.
من جهته �أعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين عن بالغ �شكره وتقديره ل�سمو ويل
العهد على دعمه الدائم للأردن وحر�صه على �أمنه وا�ستقراره.
و�أج��رى حفظ��ه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفي��اً اليوم نف�س��ه ،ب�أخيه �صاح��ب ال�سمو
امللكي الأمري احل�سني بن عب��داهلل الثاين ويل عهد اململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيقة.
وقد �أكد �سمو ويل العهد خالل االت�صال وقوف اململكة وت�ضامنها مع اململكة

مكتب الدمام
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الأردني��ة الها�شمي��ة ال�شقيقة ،وم�سان��دة اململكة التامة لكاف��ة الإجراءات
الت��ي يقوم به��ا جاللة امللك عبداهلل الثاين حلفظ �أم��ن الأردن واحلفاظ على
ا�ستق��راره ،متمني��اً �سم��وه للأردن بقي��ادة �أخيه جاللة امللك عب��داهلل الثاين
الأمن واال�ستقرار واالزدهار.
م��ن جهته �أعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين عن
بال��غ �شكره وتقدي��ره ل�سمو ويل العهد على دعم قي��ادة اململكة وم�ساندتها،
مثمناً مواقف اململكة العربية ال�سعودية يف الوقوف دوماً �إىل جانب �شقيقتها
اململكة الأردنية الها�شمية ودعمها لأمنها وا�ستقرارها.
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