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خادم احلرمني ال�شريفني يوجه كلمة للمواطنني واملقيمني وعموم امل�سلمني
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
● الرياض – واس

وج��ه خ��ادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،يوم الأربعاء  30رم�ضان 1442هـ املوافق
 12ماي��و 2021م ،كلمة للمواطنني واملقيمني وعموم امل�سلمني
يف كل مكان ،مبنا�سبة عيد الفطر املبارك لعام 1442هـ.
وفيم��ا يلي ن�ص الكلمة التي ت�شرف ب�إلقائها معايل وزير الإعالم
املكل��ف الدكت��ور ماجد بن عب��داهلل الق�صبي :ب�س��م اهلل الرحمن
الرحي��م ،احلم��د هلل القائل يف حمكم التنزي��ل "�إليه ي�صعد الكلم
الطي��ب والعمل ال�صالح يرفع��ه" .وال�صالة وال�سالم على خري
خلقه حممد بن عبداهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أبنائ��ي وبنات��ي� ..إخ��واين و�أخوات��ي املواطن�ين واملقيمني يف
بالدن��ا الغالية اململكة العربية ال�سعودي��ة حفظها اهلل� ..أبطالنا
املرابط�ين واملرابط��ات يف مواجه��ة املخاطر والأزم��ات� ..أيها
امل�سلم��ون وامل�سلمات يف م�ش��ارق الأر�ض ومغاربه��ا ..ال�سالم
عليك��م ورحم ُة اهلل وبركاته ،كل عام و�أنتم بخري وتقبل اهلل منا

ومنكم �صيام �شه��ر هو �سيد ال�شهور ،فنحمد املوىل جلت قدرته
عل��ى ما �أنعم به علينا من �إمتام ه��ذا ال�شهر الكرمي ،ون�س�أله �أن
يتقبل��ه منا خال�صاً لوجهه الك��رمي� ،شاكرين له �سبحانه وتعاىل
�أن بلغن��ا عي��د الفطر ال�سعي��د ،وندعوه جل وع�لا �أن يختم لنا
مبغف��رة وعتق من النار ،مت�ضرعني �إلي��ه �أن ي�أخذ ب�أيدي �أمتنا
�إىل م��ا فيه خريه��ا و�صالح �أمره��ا ،و�أن جتتاز �شع��وب العامل
�أجم��ع ما نزل بها من حم��ن ،و�أن يعم ال�س�لام �أركان املعمورة
كلها ،و�أن يكون هذا العيد منا�سبة لتجاوز الآالم والنهو�ض مما
حل بالعامل كله من الآثار ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية
جلائح��ة كورون��ا ،ومطل��ع خ�ير لأ�شقائن��ا يف الوط��ن العربي
والإ�سالمي وللعامل كله ،متفائلني باخلطوات الإيجابية القائمة
لتحقي��ق اال�ستقرار يف العامل العرب��ي ،ليعم الأمن والرخاء كل
�أطراف املعمورة� ..إنه القادر على ذلك وهو ال�سميع املجيب.
�أيه��ا الإخ��وة والأخوات� :إن اململك��ة العربي��ة ال�سعودية منذ
ت�أ�سي�سه��ا عل��ى ي��دي املل��ك عبدالعزي��ز طيب اهلل ث��راه ،تعمل

مبا ج��اءت به ال�شريع��ة الإ�سالمية ال�سمحة ،م��ن نبذ التطرف
وحمارب��ة الإره��اب وم�سان��دة الأ�شق��اء والأ�صدق��اء ،وتعلن
دائم��اً وقوفه��ا م��ع املجتمع ال��دويل يف كل ما يخ��دم �أمن العامل
وا�ستتباب ال�سلم.
ونحم��د اهلل الذي �أكرمن��ا يف هذه البالد املبارك��ة قيادة و�شعباً
بخدم��ة احلرم�ين ال�شريف�ين وخدم��ة قا�صديهم��ا م��ن حجاج
ومعتمري��ن وزوار ،خدمة نت�شرف بها ،ونبذل يف �سبيلها الغايل
والنفي���س ،مول�ين �سالمة �ضي��وف الرحمن وراحته��م و�أمنهم
كل عنايتن��ا واهتمامنا ،وما اتخذته حكوم��ة اململكة هذا العام
من �إج��راءات �إمنا كان هدفه��ا حمايتهم وتوف�ير �أعلى معايري
ال�سالم��ة له��م يف ظل �أزمة كورون��ا ،فخوري��ن مب�ساهمة بناتنا
�ضمن فرق �أمن احلج والعمرة.
�أيه��ا الإخوة املواطنون واملقيم��ون� :إن مواجهة هذه اجلائحة
الت��ي حل��ت بالع��امل تتطل��ب من��ا جميع��اً االلت��زام بالتداب�ير
ال�صحية الت��ي تعلنها وزارة ال�صح��ة ،وبالتباعد االجتماعي،

و�ضرورة �أخ��ذ اللقاحات ،مما �سيعمل بحول اهلل على حت�صني
جمتمعنا العزيز من مواطنني ومقيمني ،موا�صلني العمل �ضمن
املجموع��ة الدولي��ة ملواجهة هذا الوب��اء ،ت�أكيد ًا ل��دور اململكة
الإن�ساين ،للمحافظة على ما حتقق من منجزات وجتاوز جميع
�آثار اجلائحة ب�شكل كامل ب�إذن اهلل تعاىل.
�أيه��ا الإخوة والأخوات :لقد �أنعم اهلل علينا من النعم الظاهرة
والباطن��ة م��ا ال يعد وال يح�صى ،ومن هذه النع��م �أن �شرع لنا
االحتفال بالعيد و�إظهار الفرح وال�سرور ،و�إ�شاعة روح املحبة
والتعاطف فيما بني اجلميع ،فعيدكم عيد رحمة وحمبة� ،أعاده
اهلل عل��ى الأمة جمعاء بال ُيمن والربكات ،وتقبل اهلل من اجلميع
�صيامهم وقيامه��م� .شاكر ًا لأبنائي وبنات��ي املرابطني يف جميع
الأجه��زة الع�سكرية واملدنية وال�صحي��ة ق�ضاءهم العيد بعيد ًا
عن �أ�سرهم� ،سائ ًال املوىل عز وجل �أن مينَ بال�شفاء لكل مري�ض،
و�أن يتغمد برحمته جميع �أموات امل�سلمني� ،إنه �سميع جميب..
عيدكم مبارك ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خادم احلرمني ال�شريفني ي�ؤدي �صالة عيد الفطر املبارك
● نيوم – واس

�أدى خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز
�آل �سعود حفظه اهلل ،يف نيوم �صباح يوم اخلمي�س � 1شوال 1442هـ
املوافق  13مايو 2021م� ،صالة عيد الفطر املبارك.
و�أدى ال�صالة مع خادم احلرمني ال�شريفني �أيده اهلل ،كل من �صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأمري من�صور ب��ن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري فهد بن عب��داهلل بن عبدالعزيز ب��ن م�ساعد ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأمري �سطام ب��ن �سعود ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري في�صل ب��ن �سعود بن حممد ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة الباحة،
وعدد من �أ�صحاب املعايل وكبار امل�س�ؤولني.
وق��د �أ ّم امل�صل�ين ،ف�ضيل��ة امل�ست�ش��ار بالدي��وان امللك��ي الدكت��ور
عبدالعزي��ز ب��ن ن��وح ،الذي ب�ين يف اخلطبة م��ا لعيد الفط��ر املبارك
م��ن ف�ضائ��ل ومقا�ص��د �شرعي��ة ،وم��ا �أنع��م ب��ه اهلل علين��ا يف بالدنا
املبارك��ة م��ن نع��م كث�يرة ت�ستوج��ب ال�شك��ر ،وم��ن �أعظمه��ا نعمة
الإ�س�لام ونعم��ة اجتم��اع الكلم��ة ووح��دة ال�ص��ف� ،سائ ً
�لا اهلل
عز وجل �أن يحفظ على بالدنا �أمنها وا�ستقرارها ورخاءها.
وعق��ب ال�ص�لاة ،تلقى خادم احلرم�ين ال�شريفني رع��اه اهلل ،التهاين
والتربيكات من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل بالعيد ال�سعيد.
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خادم الحرمين ال�شريفين ي�أمر بترقية عدد من �أع�ضاء النيابة العامة
وث َّمن معايل النائب العام ال�شيخ �سعود بن عبداهلل املعجب� ،صدور الأمر امللكي ،على الوجه الأكملَّ .
وحث معاليه من�سوبي النيابة العامة على م�ضاعفة اجلهود،
● الرياض  -واس
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،م�ؤك��د ًا �أن��ه ي�أتي يف �إطار دعم خ��ادم احلرمني ال�شريفني و�سم��و ويل عهده الأمني و�أن يكونوا عند ح�سن ظن القيادة الر�شيدة واملجتمع بهم� ،سائ ًال املوىل عز وجل
يوم ال�سبت  26رم�ضان 1442هـ املوافق  8مايو 2021م� ،أمر ًا ملكياً برتقية عدد حفظهم��ا اهلل ،للنياب��ة العام��ة ،وعنايتهما بتعزيز مب��د أ� الكفاي��ة ال�شاملة جلميع �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني ،و�أن يدمي على الوطن
من �أ�صحاب الف�ضيلة �أع�ضاء النيابة العامة ،على �سلك �أع�ضاء النيابة العامة .احتياجاتها ،ومن بينها حتفيز املنظومة الإدارية مبا ي�سهم يف �أن تقوم بواجباتها الغايل �أمنه وا�ستقراره ورخاءه يف ظل القيادة الر�شيدة.

تعيين الأ�ستاذ �سهيل �أبانمي محافظا لهيئة الزكاة وال�ضريبة والجمارك
ملك اململكة العربية ال�سعودية
● الرياض  -واس
�ص��در يوم الأح��د  27رم�ضان 1442ه��ـ املوافق  9ماي��و 2021م� ،أمر ملكي بع��د االط�لاع عل��ى النظ��ام الأ�سا�س��ي للحك��م ،ال�ص��ادر بالأم��ر امللكي رقم
(�أ )90 /بتاري��خ 1412 /8 /27ه��ـ .وبع��د االط�لاع عل��ى نظ��ام ال��وزراء
فيما يلي ن�صه:
ون��واب الوزراء وموظف��ي املرتبة املمت��ازة ،ال�صادر باملر�س��وم امللكي رقم
الرقم� :أ538 /
(م )10 /بتاري��خ 1391 /3 /18هـ .وبعد االطالع على تنظيم هيئة الزكاة
التاريخ1442 /9 /27 :هـ
وال�ضريب��ة واجلمارك ،ال�ص��ادر بقرار جمل�س الوزراء رق��م ( )570بتاريخ
بعون اهلل تعاىل
1442 /9 /22ه��ـ .وبع��د االط�لاع على الأم��ر امللكي رق��م (�أ )14 /بتاريخ
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

الملك يوافق على بناء م�شروع
جامع خادم الحرمين في باك�ستان
● الرياض  -واس

�ص��درت موافقة خادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود حفظه اهلل ،يوم اجلمع��ة  25رم�ضان
1442ه��ـ املوافق  7مايو 2021م ،عل��ى بناء م�شروع جامع
خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين باجلامعة الإ�سالمي��ة العاملية يف
العا�صمة الباك�ستانية �إ�سالم �آباد.
وي�ضم امل�شروع الذي يقع يف املدينة اجلامعية (،)H – 10

م�صل ،و�آخ��ر للن�ساء يت�سع
م�صل��ى للرجال يت�س��ع لـ ٍ 4000
لـ  2000م�صلية� ،إ�ضافة �إىل �ساحات خارجية تت�سع لـ 6000
�شخ���ص .كما يحت��وي امل�شروع على مكتبة خ��ادم احلرمني
ال�شريف�ين املل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،ومتحف
خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين امللك �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ،وقاعة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
للم�ؤمت��رات ،وكذل��ك منطق��ة للخدم��ات الإداري��ة ومواق��ف
لل�سيارات.

1414 /3 /3هـ� .أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًالُ :يع�ين مع��ايل الأ�ستاذ �سهيل بن حمم��د بن عبدالعزي��ز �أبامني حمافظاً
لهيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك مبرتبة وزير.
ثانياً :يبلغ �أمرنا هذا للجهات املخت�صة العتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

الملك يوجه ءباعادة تهيئة
م�ست�شفى ابن الخطيب في بغداد
● بغداد  -واس

انطالقاً من روابط الأخوة وح�سن اجلوار والعالقات
التاريخية بني البلدي��ن وال�شعبني ال�شقيقني ،و�إمياناً
م��ن اململك��ة بر�سالته��ا ال�سامية املتمثل��ة بالوقوف �إىل
جان��ب ال�شع��ب العراق��ي ال�شقي��ق يف حادث��ة حري��ق
م�ست�شف��ى ابن اخلطيب .تعلن �سفارة اململكة العربية
ال�سعودي��ة ل��دى جمهوري��ة الع��راق ال�شقيق��ة ،ع��ن
�صدور توجيه خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان

ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود �أي��ده اهلل ،ي��وم الأربع��اء
 30رم�ض��ان 1442ه��ـ املواف��ق  12ماي��و 2021م،
بت�برع اململكة لإع��ادة تهيئة م�ست�شف��ى ابن اخلطيب
يف العا�صمة العراقية بغداد ،هدية من خادم احلرمني
ال�شريفني لل�شعب العراقي ال�شقيق .كما تعلن اململكة
عن ا�ستقبال احلاالت احلرجة لتقدمي الرعاية الطبية
له��ا يف م�ست�شفي��ات اململكة على نفقة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني حفظه اهلل.

ا�ستمرار منع �سفر المواطنين المبا�شر �أو غير المبا�شر �إلى  13دولة
● الرياض  -واس

�ص��رح م�ص��در م�س���ؤول يف وزارة الداخلي��ة ،ي��وم الأح��د � 4ش��وال
1442ه��ـ املوافق  16ماي��و 2021م ،ب�أنه �إحلاقاً للبي��ان ال�صادر بتاريخ
 29جمادى الأوىل 1442هـ املوافق  13يناير 2021م ،ب�ش�أن التحذير من
ال�سفر �إىل عدد من الدول ،وحر�صاً من اململكة على �سالمة و�أمن املواطنني
الراغب�ين يف ال�سفر �إىل اخل��ارج عند حلول موعد ال�سماح ب��ه اعتبار ًا من

ال�ساع��ة الواح��دة �صباح��اً من ي��وم الإثن�ين 1442 /10 /5ه��ـ املوافق
2021 /5 /17م ،ويف ظ��ل الظ��روف الأمني��ة وحال��ة ع��دم اال�ستق��رار
ال�سائ��دة يف ع��دد م��ن ال��دول ،وا�ستم��رار تف�ش��ي جائح��ة كورون��ا
(كوفي��د ـ  )19وانت�ش��ار �سالل��ة جدي��دة متح��ورة من الفريو���س ،ت�ؤكد
وزارة الداخلي��ة على املواطنني ا�ستم��رار منع ال�سفر� ،سوا ًء مبا�شرة �أو
ع��ن طريق دولة �أخرى� ،إىل الدول التالية دون احل�صول على �إذن م�سبق
من اجله��ات املعنية ،وهي ( :ليبيا� ،سوريا ،لبنان ،اليمن� ،إيران ،تركيا،

�أرميني��ا ،ال�صومال ،الكونغو الدميقراطية� ،أفغان�ستان ،فنزويال ،رو�سيا
البي�ض��اء ،الهن��د) ،و�أي دول �أخرى مل يتم بع��د ال�سيطرة على اجلائحة
فيها �أو ثبت انت�شار ال�ساللة املتحورة من الفريو�س فيها.
وتهي��ب وزارة الداخلي��ة باملواطنني الراغبني يف ال�سف��ر للدول امل�سموح
ال�سف��ر �إليه��ا توخي احل��ذر واالبتع��اد عن املناط��ق الت��ي ي�سودها عدم
اال�ستق��رار �أو ت�شهد انت�شار ًا للفريو�س ،واتب��اع الإجراءات االحرتازية
كافة �أياً كانت وجهتهم.

3

السـنة  99العدد 4883

األخبـــــــــــــار

الجمعة  9شوال  1442هـ

 21مايو  2021م

UMM AL -QURA

خادم الحرمين ال�شريفين يتلقى ات�صاالت هاتفية من قادة الكويت
والإمارات والأردن وم�صر وجيبوتي وباك�ستان والعراق
● نيوم  -واس
تلق��ى خ��ادم احلرمني ال�شريفني املل��ك �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود حفظه اهلل،
ات�ص��ا ًال هاتفي��اً يوم الإثن�ين  28رم�ضان 1442ه��ـ املوافق  10ماي��و 2021م ،من
�أخي��ه �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلاب��ر ال�صباح �أم�ير دولة الكويت،
هن�أه فيه بقرب حلول عيد الفطر املبارك.
وقد بادله خادم احلرمني ال�شريفني التهنئة بهذه املنا�سبة ،داعياً اهلل �أن يعيده على
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني باملزيد من اخلري واالزدهار.
وتلق��ى حفظ��ه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفياً ،ي��وم الأربع��اء  30رم�ضان 1442ه��ـ املوافق
 12ماي��و 2021م ،م��ن �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حمم��د بن زايد �آل نهي��ان ،ويل عهد
�أبوظب��ي نائب القائ��د الأعلى للقوات امل�سلح��ة بدولة الإم��ارات العربية املتحدة،
هن�أه خالله بحلول عيد الفطر املبارك.
و�أع��رب خ��ادم احلرمني ال�شريفني ع��ن �شكره ل�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد على ما
عرب عنه من م�شاعر �صادقة� ،سائ ًال اهلل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة على الأمتني
الإ�سالمية والعربية باخلري والربكات.
وتلق��ى رع��اه اهلل ،الي��وم نف�سه ،ات�ص��ا ًال هاتفياً م��ن جاللة امللك عب��داهلل الثاين بن
احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ،هن�أه خالله بحلول عيد الفطر املبارك.

و�أع��رب خادم احلرمني ال�شريفني عن �شكره جلالل��ة ملك الأردن على التهنئة بهذه
املنا�سب��ة ال�سعيدة� ،سائ ً
�لا اهلل تعاىل �أن يعيدها على الأمت�ين الإ�سالمية والعربية
باملزيد من النماء واالزدهار.
وتلقى �أيده اهلل ،اليوم نف�سه ،ات�صا ًال هاتفياً من فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
رئي�س جمهورية م�صر العربية ،هن�أه فيه بحلول عيد الفطر املبارك.
وق��د ب��ادل خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين �أي��ده اهلل ،فخامت��ه التهنئة به��ذه املنا�سبة
املبارك��ة� ،سائ ً
�لا اهلل العلي القدي��ر �أن يعيدها عل��ى البلدين وال�شعب�ين ال�شقيقني
والأمة الإ�سالمية باخلري وامل�سرات.
وتلق��ى رع��اه اهلل ،اليوم نف�س��ه ،ات�صا ًال هاتفياً م��ن فخامة الرئي���س �إ�سماعيل عمر
جيلة رئي�س جمهورية جيبوتي ،هن�أه خالله بحلول عيد الفطر املبارك.
وقد بادله خادم احلرمني ال�شريفني التهنئة بهذه املنا�سبة� ،سائ ًال اهلل العلي القدير
�أن يعيدها على البلدين والأمة الإ�سالمية باليمن والربكات.
وتلق��ى حفظه اهلل ،اليوم نف�س��ه ،ات�صا ًال هاتفياً من دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين
ال�سي��د عمران خ��ان ،هن أ� دولته في��ه خادم احلرم�ين ال�شريفني بحل��ول عيد الفطر
املبارك.
وق��د عرب خادم احلرم�ين ال�شريفني عن �شكره لدولته� ،سائ ً
�لا اهلل عز وجل �أن يعيد
هذه املنا�سبة على الأمة الإ�سالمية باخلري والربكات.

ومت خ�لال االت�ص��ال بح��ث العالق��ات املتمي��زة الت��ي ترب��ط البلدي��ن ال�شقيق�ين
وا�ستعرا���ض م�ستج��دات الأح��داث وعل��ى ر�أ�سه��ا االعت��داءات الإ�سرائيلي��ة يف
مدين��ة القد�س ،وق��د �أكد خادم احلرمني ال�شريفني �إدان��ة اململكة ب�شدة للإجراءات
الإ�سرائيلي��ة يف القد���س وما تق��وم به �إ�سرائيل م��ن �أعمال عن��ف يف حميط امل�سجد
الأق�ص��ى ،م�ؤك��د ًا وقوف اململكة �إىل جان��ب ال�شعب الفل�سطيني حت��ى ينال حقوقه
امل�شروعة.
وتلق��ى رعاه اهلل ،ات�ص��ا ًال هاتفياً ،يوم اخلمي�س � 1شوال 1442هـ املوافق  13مايو
2021م ،م��ن دول��ة ال�سيد م�صطفى الكاظم��ي رئي�س جمل�س ال��وزراء يف جمهورية
العراق ،هن�أه فيه بعيد الفطر املبارك.
كم��ا �أع��رب دولت��ه خ�لال االت�ص��ال ،ع��ن بال��غ �شك��ره وتقدي��ره خل��ادم احلرمني
ال�شريف�ين ،على �صدور توجيهه �أي��ده اهلل ،بتربع اململكة لإع��ادة تهيئة م�ست�شفى
ابن اخلطيب ،هدية لل�شعب العراقي ال�شقيق.
وق��د ع�بر خادم احلرم�ين ال�شريفني عن �شك��ره لدولته على التهنئ��ة ،داعياً اهلل �أن
يعيده على الأمة الإ�سالمية باخلري والربكة ،م�ؤكد ًا حفظه اهلل� ،أن اململكة تقف �إىل
جانب ال�شع��ب العراقي ال�شقيق انطالقاً من روابط الأخوة ،والعالقات التاريخية
بينهما.

الملك وولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإ�سالمية
وج��ه له��م خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني ودع��وات �صادق��ة� ،سائلني املوىل عز وج��ل �أن يعيد هذه
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز الإ�سالمي��ة ،وق��د ّ

● الرياض  -واس

مبنا�سب��ة عي��د الفط��ر املب��ارك ،تلق��ى خ��ادم احلرم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب

�آل �سعود ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي ويل العهد رعاهم��ا اهلل ،برقيات املنا�سبة الكرمية على الأمة الإ�سالمية باخلري والربكة،
الدف��اع حفظهم��ا اهلل ،برقي��ات تهنئ��ة م��ن ق��ادة ال��دول

�شك��ر جوابية ،مقدرين ما �أعرب��وا عنه من متنيات طيبة وباملزيد من الأمن واال�ستقرار.

 ..ويهنئان قادة الدول الإ�سالمية بمنا�سبة عيد الفطر المبارك
العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع حفظهم��ا اهلل ،على التوا�صل

● الرياض  -واس

حر�ص��اً من خ��ادم احلرمني ال�شريفني املل��ك �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل

مع �إخوانهم قادة الدول الإ�سالمية يف كل عام مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ،فقد �سبحان��ه وتعاىل �أن يتقب��ل من اجلميع �صالح الأعمال ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة
بع��ث خادم احلرمني ال�شريفني و�صاحب ال�سم��و امللكي ويل العهد رعاهما اهلل ،الكرمية على الأمة الإ�سالمية بالعزة والتمكني ،وباملزيد من التقدم واالزدهار.

ولي العهد يجري ات�صاال
هاتفيا برئي�س الفلبين
● جدة  -واس

�أج��رى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د بن
�سلم��ان بن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائب
رئي���س جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع ،ات�ص��ا ًال
هاتفياً ،يوم الأربعاء  23رم�ضان 1442هـ املوافق

 5مايو 2021م ،بفخامة الرئي�س رودريغو دوترتي
رئي�س جمهورية الفلبني.
وج��رى خ�لال االت�ص��ال بح��ث العالق��ات الثنائية
ب�ين البلدي��ن ال�صديقني و�سب��ل تطويرها مبا يعزز
التعاون امل�شرتك.

أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن
UMM AL-QURA

تصدر عن وزارة اإلعالم

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

برقي��ات تهنئة �إىل قادة الدول الإ�سالمي��ة بهذه املنا�سبة املباركة ،داعني املوىل

 ..ويتلقى ات�صاال هاتفيا
من ولي عهد �أبوظبي
�آل نهي��ان ،ويل عهد �أبوظب��ي نائب القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة

● الرياض  -واس
تلق��ى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز بدولة الإمارات العربية املتحدة ،هن�أه بحلول عيد الفطر املبارك.
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،وق��د بادل �سم��و ويل العهد التهنئة مع �سم��و ويل عهد �أبوظبي بهذه
ات�ص��ا ًال هاتفي��اً ،ي��وم الأربع��اء  30رم�ض��ان 1442ه��ـ املواف��ق املنا�سب��ة املباركة� ،سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يعيدها على البلدين
 12ماي��و 2021م ،م��ن �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ حمم��د ب��ن زايد والأمة الإ�سالمية باخلري والربكة.

المشرف العام
الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير اإلعالم المكلف

المدير العام

المشرف على التحرير

عبد اهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني
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ولي العهد ي�ستقبل ولي عهد �أبوظبي
● جدة  -واس

و�صل �إىل جدة يوم الأربعاء  23رم�ضان 1442هـ املوافق
 5ماي��و 2021م� ،صاح��ب ال�سم��و ال�شيخ حمم��د بن زايد
�آل نهي��ان ،ويل عه��د �أبوظب��ي نائب القائ��د الأعلى للقوات
امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
وكان يف ا�ستقبال��ه ل��دى و�صول��ه مطار املل��ك عبدالعزيز
ال��دويل� ،صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل���س الوزراء

وزير الدفاع.
كما كان يف ا�ستقباله� ،صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري تركي
بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز ،وزير الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري خالد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز ،نائ��ب وزي��ر الدف��اع ،و�صاح��ب ال�سمو
الأم�ير في�ص��ل بن فرح��ان بن عب��داهلل وزي��ر اخلارجية،
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن
الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان.

 ..وي�ستعر�ضان العالقات بين البلدين
● جدة  -واس

اجتم��ع �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حمم��د بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،يف جدة يوم الأربعاء  23رم�ضان
1442ه��ـ املواف��ق  5مايو 2021م ،م��ع �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية
املتحدة.
ورحب �سمو ويل العهد يف بداية االجتماع ب�سمو ويل عهد
�أبوظب��ي والوف��د املرافق يف زيارته��م احلالية للمملكة،
فيما نقل �سمو ويل عه��د �أبوظبي حتيات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات
العربي��ة املتح��دة �إىل �أخيه خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،فيما حمله �سموه
حتي��ات خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين ل�سم��و رئي�س دولة
الإمارات.
وجرى خ�لال االجتماع ا�ستعرا���ض العالقات الأخوية

ب�ين البلدي��ن ال�شقيقني ،و�أوج��ه التع��اون امل�شرتك يف
خمتل��ف املج��االت و�سب��ل دعم��ه وتطوي��ره� ،إىل جانب
ا�ستعرا���ض التط��ورات الإقليمي��ة والدولي��ة واجلهود
املبذولة جتاهها.
ح�ضر االجتماع� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن
حممد بن فهد بن عبدالعزيز ،وزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز نائ��ب وزير الدف��اع ،و�صاح��ب ال�سمو
الأم�ير في�صل ب��ن فرحان بن عبداهلل وزي��ر اخلارجية،
ومعايل وزي��ر الدولة ع�ض��و جمل�س ال��وزراء م�ست�شار
الأمن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان.
كما ح�ضر االجتماع من اجلانب الإماراتي �سمو ال�شيخ
طحن��ون ب��ن زاي��د �آل نهي��ان م�ست�شار الأم��ن الوطني،
ومع��ايل نائ��ب الأم�ين الع��ام يف املجل�س الأعل��ى للأمن
الوطني عل��ي ال�شام�س��ي ،و�سفري دولة الإم��ارات لدى
اململكة ال�شيخ نهي��ان بن �سيف �آل نهيان ،ووكيل ديوان
ويل عهد �أبوظبي حممد املزروعي.

ولي العهد ي�ؤدي �صالة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
● مكة المكرمة  -واس

�أدى �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزي��ز ،ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء
وزي��ر الدفاع ،مع جم��وع امل�صل�ين يف امل�سجد احلرام
مبك��ة املكرم��ة ،بع��د �ص�لاة الع�ش��اء ،ي��وم اخلمي�س
 24رم�ض��ان 1442هـ املواف��ق  6مايو 2021م� ،صالة
امليت عل��ى والدة �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمها اهلل.
و�أدى ال�ص�لاة ،اب��ن الفقي��دة �صاح��ب ال�سم��و امللكي
الأم�ير حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب �أمري
منطقة الريا�ض.
كم��ا �أدى �ص�لاة امليت عل��ى الفقيدة� ،صاح��ب ال�سمو
امللك��ي الأمري بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز نائب �أمري
منطق��ة مك��ة املكرمة ،و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري

عبدالعزيز بن تركي الفي�صل وزير الريا�ضة ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان وزير الثقافة،
و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير تركي ب��ن هذلول بن
عبدالعزيز نائب �أمري منطقة جنران ،و�صاحب ال�سمو
امللك��ي الأمري �سعود ب��ن عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز،
و�صاح��ب ال�سم��و الأم�ير في�ص��ل بن حممد ب��ن �سعد،
وكي��ل �إم��ارة منطق��ة مكة املكرم��ة امل�ساع��د للحقوق،
و�صاح��ب ال�سمو الأم�ير �سعود بن نا�ص��ر بن �سعود،
و�أ�صح��اب ال�سم��و الأمراء واملعايل وكب��ار امل�س�ؤولني
من مدنيني وع�سكريني.
وتقب��ل �سم��و ويل العه��د و�سم��و نائ��ب �أم�ير منطق��ة
الريا�ض العزاء واملوا�ساة من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء
وامل�س�ؤول�ين ،داع�ين اهلل �أن يتغم��د الفقي��دة بوا�س��ع
رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته.

األخبـــــــــــــار
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ولي العهد يوجه ب�صرف  100مليون ريال لجمعيات خيرية و�سداد ديون ل�سجناء مع�سرين
● الرياض  -واس

وجه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب
رئي���س جمل�س الوزراء وزي��ر الدفاع ،يوم اخلمي�س  24رم�ض��ان 1442هـ املوافق
 6ماي��و 2021م ،ب�ص��رف ( )100ملي��ون ريال من نفق��ة �سم��وه ال�شخ�صية ،وفق
م�ساري��ن :الأول ُخ�ص�ص لدعم  29جمعية خريي��ة يف جميع مناطق اململكة ،مببلغ
�إجم��ايل ق��دره ( )87مليون ري��ال ،ي�صرف خالل �أي��ام ،فيما ُخ�ص�ص الث��اين ل�سداد
دي��ون �أكرث من (� )150سجي ًنا مع�س ًرا بدعم �إجمايل بلغ ( )13مليون ريال ،على �أن
يتم �إطالق �سراحهم وعودتهم �إىل �أهاليهم اليوم نف�سه.

وي�أت��ي ه��ذا الدعم حتت مظل��ة "برنامج �سند حمم��د بن �سلم��ان" ليغطي يف جانب
دع��م اجلمعيات اخلريية خدمات ( )8فئات يف املجتم��ع هي( :اجلمعيات اخلريية
الن�سائي��ة ،اجلمعيات اخلريية لذوي الإعاق��ة ،اجلمعيات اخلريية لرعاية مر�ضى
ال�سرط��ان ،اجلمعي��ات اخلريية لرعاية الأرام��ل واملطلق��ات ،اجلمعيات اخلريية
لرعاي��ة الأيتام ،اجلمعيات اخلريية ملتالزم��ة داون ،اجلمعيات اخلريية للخدمات
ال�صحي��ة ،اجلمعي��ات اخلريي��ة لرعاية كب��ار ال�سن) ،حي��ث �ستتلق��ى كل جمعية
دعمً��ا ماليًّا ودعمً��ا للربامج التنموية الت��ي تعتمد على التدري��ب والت�أهيل والدعم
واال�ستدامة.

بينم��ا ي�شم��ل جانب الإف��راج عن ال�سجن��اء �سداد دي��ون �أكرث م��ن (� )150سجيناً
مع�س��ر ًا ب�سب��ب عجزهم ع��ن �سداد ما عليهم م��ن حقوق مالية للغ�ير ،وهم �سجناء
احل��ق اخلا���ص ،وف��ق �ضواب��ط حم��ددة ،ومنه��ا �أال يك��ون املبل��غ امل�ستحق على
ال�سجني قد ا�ستغل يف �أمور غري م�شروعة ،و�أال يكونوا متورطني يف ق�ضايا جنائية.
ويعك���س ا�ستم��رار دعم �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان حفظه اهلل،
للعم��ل غري الربحي يف اململكة ،اهتمامه غري املح��دود بالعمل الإن�ساين ودعم جميع
فئات القطاع غري الربحي وفق �آليات وحمددات يت�ضمنها م�شروع حممد بن �سلمان
اخلريي ،التابع لربنامج �سند حممد بن �سلمان.

ويل العهد يوجه مب�ضاعفة م�شروعات الإ�سكان �شمال الريا�ض
● الرياض  -واس

وج��ه �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
ّ
العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل ،يوم الأحد  27رم�ضان
أرا�ض �سكنية جديدة مب�ساحة 20
1442ه��ـ املوافق  9مايو 2021م ،بتخ�صي���ص � ٍ
ملي��ون م�تر مربع �شم��ال مدينة الريا���ض ونقل ملكيته��ا بالكامل ل��وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان ،وذلك يف �إطار اهتمام �سموه بقطاع الإ�سكان مبا ي�سهم
يف تعزيز ا�ستقرار الأ�سر ورفع ن�سبة متلكها للم�سكن.
ويه��دف ه��ذا التخ�صي���ص �إىل زي��ادة م�ساح��ة �ضاحي��ة اجل��وان ال�سكني��ة م��ن
 10مالي�ين م�تر مربع �إىل  30مليون م�تر مربع مبقدار ال�ضعف�ين ،وتنفيذ وحدات

�سكني��ة �إ�ضافي��ة ت�ص��ل �إىل � 53ألف وحدة �سكني��ة ،من خالل م�شروع��ات متكاملة وتتي��ح امل�ساح��ات الإ�ضافي��ة املخ�ص�صة لقط��اع الإ�سكان �شم��ال الريا�ض ،توفري
املراف��ق واخلدم��ات بال�شراك��ة مع القط��اع اخلا���ص ،لت�ض��اف �إىل � 20ألف وحدة م��ا يزي��د عل��ى � 53أل��ف وح��دة �سكني��ة متنوعة ،يعم��ل عل��ى تنفيذه��ا املط ّورون
�سكنية �سبق �أن مت الإعالن عنها.
العقاري��ون ،مع مراعاة جودة احلياة التي تل ّبي تط ّلعات املواطنني ،ومبا يتواءم
وي�أت��ي التوجيه الكرمي امت��داد ًا للدعم امل�ستمر واالهتم��ام املتوا�صل من �سمو ويل م��ع خط��ط التطوير للعا�صم��ة الريا�ض م��ن النواح��ي االقت�صادي��ة واالجتماعية
العه��د بقط��اع الإ�سكان ،مم��ا �أ�سهم يف رفع ن�سب��ة مت ّلك الأ�س��ر ال�سعودية للم�سكن والثقافي��ة والعمراني��ة ،وي�ؤدي �إىل رف��ع م�ستوى اخلدمات واملراف��ق ذات ال�صلة
الأول م��ن � %47إىل  %60خ�لال �أرب��ع �سن��وات حت��ى ع��ام  ،2020حي��ث �أ�سهم��ت بحي��اة املواط��ن� ،إذ من املنتظ��ر �أن ت�سهم هذه اخلطوة يف متك�ين املزيد من الأ�سر
احلل��ول والت�سهيالت املتنوعة يف القطاع ودع��م املعرو�ض العقاري و�سنّ الأنظمة ال�سعودي��ة م��ن مت ّل��ك امل�سك��ن ،و�إتاحة املزي��د من الفر���ص اال�ستثماري��ة لتعزيز
والت�شريعات الرافدة يف حتقيق هذه الن�سبة بنهاية العام املا�ضي  ،2020وتنفيذ ًا م�شارك��ة القطاع اخلا�ص ،متا�شيًا مع منو مدينة الريا�ض وا�ستهدافها الو�صول �إىل
لتوجيه��ات �سم��وه وم�ستهدفات برنامج الإ�سكان �أحد برام��ج ر�ؤية اململكة � ،2030إح��دى �أك�بر  10مدن اقت�صادي��ة يف العامل ،وزيادة عدد �سكانها م��ا بني � 15إىل 20
للو�صول �إىل  %70بحلول .2030
مليون ن�سمة بحلول العام .2030

ولي العهد يلتقي قائد الجي�ش الباك�ستاني
● جدة  -واس

التق��ى �صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن عبدالعزي��ز ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدفاع ،يف ج��دة يوم اجلمعة  25رم�ضان 1442هـ املواف��ق  7مايو 2021م ،معايل قائد
اجلي�ش الباك�ستاين الفريق �أول قمر جاويد باجوا.
وج��رى خالل اللقاء ا�ستعرا���ض العالقات الثنائية خا�ص��ة يف املجاالت الع�سكري��ة والدفاعية ،وبحث
فر�ص تطويرها ،بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ض��ر اللقاء� ،صاحب ال�سم��و امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزي��ز نائب وزير الدفاع ،ومعايل
وزي��ر الدول��ة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل
رئي���س اال�ستخب��ارات العامة الأ�ستاذ خال��د بن علي احلميدان ،و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى
باك�ستان الأ�ستاذ نواف بن �سعيد املالكي.
فيم��ا ح�ض��ره من اجلان��ب الباك�ستاين �سف�ير باك�ستان لدى اململك��ة الفريق بالل �أك�بر ،و�سكرتري معايل
قائ��د اجلي�ش الباك�ستاين اللواء حممد عرفان ،وملحق الدفاع ب�سفارة باك�ستان لدى اململكة العميد ركن
هارون �إ�سحاق راجا.

اململكة تدين االعتداءات ال�سافرة التي قامت بها قوات االحتالل الإ�سرائيلي
حلرمة امل�سجد الأق�صى ال�شريف
الت�صعيدية ،التي تخالف كل الأعراف واملواثيق الدولية.
● الرياض  -واس
�أعرب��ت وزارة اخلارجي��ة يوم الثالثاء  29رم�ضان 1442ه��ـ املوافق  11مايو 2021م ،عن �إدانته��ا ب�أ�شد العبارات وج��ددت ال��وزارة الت�أكي��د عل��ى وق��وف اململك��ة �إىل جانب ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،ودعم جمي��ع اجله��ود الرامية �إىل
لالعت��داءات ال�ساف��رة التي قامت بها قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،حلرم��ة امل�سجد الأق�صى ال�شريف ،ولأمن و�سالمة �إنه��اء االحت�لال والو�صول حل��ل عادل و�شامل للق�ضي��ة الفل�سطينية مبا ميك��ن ال�شعب الفل�سطيني م��ن �إقامة دولته
الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 1967م ،وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة
امل�صلني.
ودعت اململكة املجتمع الدويل لتحميل االحتالل الإ�سرائيلي م�س�ؤولية هذا الت�صعيد ،و�ضرورة وقفه الفوري لأعماله ال�سالم العربية.
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ولي العهد ي�ستقبل رئي�س الوزراء الباك�ستاني

● جدة  -واس

و�ص��ل ج��دة ي��وم اجلمع��ة  25رم�ض��ان
1442ه��ـ املوافق  7ماي��و 2021م ،دولة
ال�سي��د عم��ران خ��ان رئي���س ال��وزراء
بجمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية يف زيارة
ر�سمية للمملكة.
وكان يف مقدم��ة م�ستقبلي��ه ل��دى و�صوله
مط��ار املل��ك عبدالعزيز ال��دويل� ،صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدف��اع ،ال��ذي رح��ب به
ومبرافقيه يف اململكة العربية ال�سعودية.
كما كان يف اال�ستقبال معايل وزير التجارة
وزي��ر الإع�لام املكل��ف الدكت��ور ماج��د
الق�صبي ،وعدد من امل�س�ؤولني.

ولي العهد ورئي�س وزراء باك�ستان يبحثان تعزيز العالقات الثنائية
● جدة  -واس

ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حمم��د بن �سلمان بن
عبدالعزي��ز ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدف��اع ،يف الديوان امللكي بق�صر ال�سالم بجدة يوم اجلمعة
 25رم�ض��ان 1442هـ املواف��ق  7مايو 2021م ،دولة ال�سيد
عمران خان رئي�س الوزراء بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
وق��د عقد �سمو ويل العهد ودولة رئي���س الوزراء الباك�ستاين
جل�س��ة مباحث��ات ،رحب �سمو ويل العه��د يف بدايتها برئي�س
ال��وزراء الباك�ست��اين يف اململك��ة ،فيم��ا ع�بر دول��ة رئي���س
ال��وزراء الباك�ست��اين عن �سعادت��ه بزيارة اململك��ة ،ولقائه
�سمو ويل العهد.
وج��رى خ�لال اجلل�س��ة الت�أكي��د على عم��ق العالق��ات بني
البلدي��ن ال�شقيق�ين و�أهمية تو�سيع وتكثي��ف �آفاق التعاون
والتن�سي��ق الثنائي وتعزيزه يف خمتل��ف املجاالت ،وتبادل
وجه��ات النظ��ر بخ�صو���ص امل�سائ��ل والق�ضاي��ا الت��ي تهم
البلدي��ن عل��ى ال�ساحتني الإقليمي��ة والدولية مب��ا ي�سهم يف
دعم وتعزيز الأمن واال�ستقرار.
و�أ�ش��اد دول��ة رئي���س ال��وزراء ال�سي��د عمران خ��ان بالدور
القي��ادي خل��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن
عبدالعزيز �آل �سع��ود يف تعزيز الوحدة الإ�سالمية ،والدور
الإيجاب��ي للمملك��ة يف ح��ل الق�ضاي��ا الت��ي تواجهه��ا الأمة
الإ�سالمي��ة وم�ساعيه��ا م��ن �أجل ال�س�لام والأم��ن الإقليمي
والدويل.
وناق�ش اجلانبان �سبل تقوية وتعزيز العالقات االقت�صادية
والتجاري��ة ب�ين البلدي��ن م��ن خ�لال ا�ستك�ش��اف جم��االت
اال�ستثم��ار والفر�ص املتاحة يف �ض��وء ر�ؤية اململكة ،2030
و�أولوي��ات التنمي��ة يف باك�ست��ان ،و�أكدا عل��ى ر�ضاهما عن
متانة العالق��ات الع�سكرية والأمنية الثنائي��ة ،واتفقا على
مزيد من التعاون لتحقيق الأهداف امل�شرتكة بني البلدين.
و�أك��د اجلانب��ان �ض��رورة ت�ضافر جه��ود الع��امل الإ�سالمي
ملواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية ،وال�سعي احلثيث
لتحقي��ق الأم��ن وال�سل��م الدولي�ين ،و�ش��ددا عل��ى �أهمي��ة
موا�صلة اجلهود امل�شرتكة ملكافحة ظاهرة الإرهاب التي ال
ترتب��ط ب�أي دين �أو عرق �أو ل��ون ،والت�صدي لكافة �أ�شكالها
و�صورها و�أياً كان م�صدرها.
كم��ا �أك��د اجلانب��ان دعمهم��ا الكام��ل لكافة حق��وق ال�شعب
الفل�سطين��ي امل�شروعة ،ويف مقدمته��ا حقه يف تقرير امل�صري

و�إقام��ة دولت��ه امل�ستقل��ة بح��دود م��ا قب��ل ع��ام 1967م
وعا�صمته��ا القد�س ال�شرقية ،وفقاً مل�ضامني مبادرة ال�سالم
العربي��ة وق��رارات الأمم املتح��دة ذات ال�صل��ة ،ودعمهم��ا
للحلول ال�سيا�سي��ة يف �سوريا وليبيا ،وجهود الأمم املتحدة
ومبعوثيها يف هذا ال�ش�أن.
و�أك��د اجلانب��ان �أهمي��ة دعم اجله��ود الرامي��ة للتو�صل �إىل
حل �سيا�سي �شامل للأزم��ة اليمنية ،ا�ستناد ًا �إىل املرجعيات
الث�لاث املتمثل��ة يف املب��ادرة اخلليجي��ة و�آليته��ا التنفيذية
وخمرجات احلوار الوطني ال�شامل وقرارات جمل�س الأمن
ذات ال�صل��ة مبا فيها القرار ( ،)2216و�إدانتهما ملا تقوم به
اجلماعات وامللي�شيات الإرهابية ومنها ملي�شيا احلوثي من
هجم��ات واعت��داءات بال�صواري��خ البالي�ستي��ة والطائرات
امل�س�يرة عل��ى �أرا�ض��ي اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة �ضد
املن�ش���آت احليوي��ة والأعي��ان املدني��ة ،و�أعربا ع��ن قلقهما
البالغ من تهديد �أمن ال�صادرات النفطية وا�ستقرار �إمدادات
الطاق��ة للعامل ،و�أثنى دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين على
مب��ادرة اململكة العربية ال�سعودية لإنه��اء الأزمة يف اليمن
التي تهدف �إىل حتقي��ق �أمن وا�ستقرار اليمن مبا يعود على
املنطقة و�شعوبها باخلري والنماء.
كم��ا هن���أ دول��ة رئي���س ال��وزراء حكوم��ة اململك��ة العربية
ال�سعودي��ة عل��ى جناحه��ا يف تنظي��م وعق��د اجتماع��ات

قم��ة جمموع��ة الع�شري��ن ،وما متخ���ض عنها م��ن قرارات
�إيجابية يف كاف��ة املجاالت االقت�صادية والتنموية والبيئية
وال�صحية والطاقة وغريها.
رح��ب دولته مببادرتي ال�سعودي��ة اخل�ضراء وال�شرق
كما ّ
الأو�س��ط الأخ�ض��ر الت��ي �أطلقهم��ا �صاح��ب ال�سم��و امللكي
تعب
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود والتي رِّ
عن الدور القيادي للمملكة جتاه الق�ضايا الدولية امل�شرتكة،
ومنه��ا مكافحة �أزمة التغري املناخي ،م�شيد ًا ب�أثرها العظيم
رح��ب �صاحب ال�سم��و امللكي
عل��ى املنطق��ة و�سكانه��ا ،كما ّ
ويل العه��د مبب��ادرة رئي�س ال��وزراء الباك�ست��اين "باك�ستان
نظيف��ة وخ�ضراء" وكذلك مب��ادرة "ع�شرة مليارات �شجرة
ت�سونامي" الناجحة.
وث ّم��ن دولته خ�لال اجلل�سة جهود اململك��ة يف تنظيم مو�سم
احل��ج للعام املا�ضي 1441هـ رغ��م التحديات التي ت�سببت
فيها جائحة كورون��ا ،وما تبذله خلدمة احلرمني ال�شريفني
وقا�صديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
ح�ض��ر جل�س��ة املباحث��ات� ،صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري
عبدالعزي��ز ب��ن �سع��ود ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر
الداخلي��ة ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري خال��د بن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز نائب وزير الدف��اع ،و�صاحب ال�سمو الأمري
في�ص��ل بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية ،ومعايل وزير

الدول��ة ع�ض��و جمل���س ال��وزراء م�ست�شار الأم��ن الوطني
الدكتور م�ساعد بن حممد العيب��ان ،ومعايل وزير التجارة
وزي��ر الإعالم املكل��ف الدكتور ماجد بن عب��داهلل الق�صبي،
و�سف�ير خادم احلرم�ين ال�شريفني لدى باك�ست��ان الأ�ستاذ
نواف بن �سعيد املالكي.
فيم��ا ح�ضر اجلل�سة م��ن اجلانب الباك�ست��اين ،معايل وزير
ال�ش���ؤون اخلارجي��ة ال�سيد خمدوم �شاه حمم��ود قري�شي،
ومعايل قائد اجلي�ش الفريق �أول قمر جاويد باجوا ،ومعايل
وزي��ر الداخلية ال�سيد �شيخ ر�شيد �أحم��د ،و�سكرتري وزير
اخلارجي��ة �سهيل حممود ،وم�ساعد خا�ص لرئي�س الوزراء
ل�ش���ؤون املناخ �أم�ين �أ�سلم ،و�سفري باك�ست��ان لدى اململكة
الفري��ق بالل �أك�بر ،و�سكرتري مع��ايل قائد اجلي���ش اللواء
حمم��د عرف��ان ،وال�سكرت�ير الع�سك��ري لرئي���س ال��وزراء
العميد حممد �أحمد.
وعقب جل�سة املباحثات وقع �سمو ويل العهد ودولة رئي�س
وزراء باك�ستان على اتفاق �إن�شاء جمل�س التن�سيق الأعلى
ال�سعودي الباك�ستاين.
وق��د �شه��د �سم��و ويل العهد ودول��ة رئي���س وزراء باك�ستان
مرا�س��م توقيع اتفاقيتني ومذكرتي تفاهم ثنائية بني اململكة
العربي��ة ال�سعودية وجمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية ،وهي
كالت��ايل :اتفاق التع��اون يف جمال املحك��وم عليهم بعقوبات
�سالبة للحرية ،واتفاق للتعاون يف جمال مكافحة اجلرمية،
وقعهم��ا م��ن اجلان��ب ال�سع��ودي �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي
الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود بن ناي��ف بن عبدالعزيز وزير
الداخلي��ة ،فيما وقعه��ا من اجلانب الباك�ست��اين معايل وزير
الداخلي��ة ال�سيد �شيخ ر�شيد �أحمد ،ومذكرة تفاهم يف جمال
مكافح��ة الإجت��ار غ�ير امل�ش��روع باملخ��درات وامل�ؤث��رات
العقلية وال�سالئف الكيمائية ،وقعها من اجلانب ال�سعودي
�سم��و وزي��ر الداخلية ،فيم��ا وقعها من اجلان��ب الباك�ستاين
مع��ايل وزي��ر ال�ش���ؤون اخلارجي��ة ال�سي��د خم��دوم �ش��اه
حممود قري�ش��ي ،ومذكرة تفاهم �إطاري��ة لتمويل امل�شاريع
امل�ؤهل��ة يف جماالت الطاقة والبني��ة التحتية والنقل واملياه
واالت�صاالت بني ال�صن��دوق ال�سعودي للتنمية وجمهورية
باك�ست��ان الإ�سالمي��ة ،وقعها من اجلان��ب ال�سعودي معايل
وزي��ر ال�سياحة رئي�س جمل���س �إدارة ال�صندوق ال�سعودي
للتنمي��ة الأ�ست��اذ �أحمد اخلطي��ب ،فيما وقعه��ا من اجلانب
الباك�ستاين معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية.

السـنة  99العدد 4883

قـرارات وأنظـمــة

الجمعة  9شوال  1442هـ

 21مايو  2021م

ً
ُ
نشرت إلكترونيا بتاريخ
الجمعة  2شوال  1442هـ

 14مايو  2021م

UMM AL -QURA

7

قرار رقم ( )570وتاريخ 1442/09/22هـ

دمج هيئتي الزكاة والدخل واجلمارك يف هيئة واحدة واملوافقة على تنظيمها
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  32486وتاريخ 1442/6/14هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ورئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للجمارك رقم  4430وتاريخ 1442/4/30هـ ،يف �ش�أن درا�سة مدى منا�سبة دمج الهيئة
العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك.
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ()465
وتاريخ 1438/7/20هـ.
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للجمارك ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )352وتاريخ
1439/7/3هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )1248وتاريخ 1442/7/26هـ ،ورقم ( )1513وتاريخ
1442/9/3هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية رقم (/42/13-6د) وتاريخ 1442/8/5هـ ،واملح�ضر رقم
(/42/307م) وتاريخ 1442/9/10هـ ،املعدين يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6471وتاريخ 1442/9/15هـ
يقرر ما يلي:
�أو ًال :دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك يف هيئة واحدة با�سم (هيئة الزكاة
وال�ضريبة واجلمارك).
ثانيـاً :املوافقة على تنظيم هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،بال�صيغة املرافقة.
ثالثـاً :ا�ستمرار تطبيق اللوائح املالية والإدارية يف كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة
العامة للجمارك على العاملني فيهما ،وذلك �إىل حني اعتماد جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة
واجلمارك لوائح الهيئة ،وو�ضع الأحكام االنتقالية اخلا�صة بالعاملني فيها.

رابعـــاً:ميار�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك �صالحيته املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( )12من املادة (اخلام�سة) من تنظيم الهيئة باالتفاق مع وزارة املالية ومركز تنمية
الإيرادات غري النفطية ،وذلك �إىل حني �صدور الئحة ممار�سات الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وما يف حكمها فر�ض املقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها ،والعمل مبوجبها.
خام�سـاً:يبا�شر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك مهمات جمل�س الإدارة �إىل حني
ت�شكيله ،على �أن يقت�صر ذلك على ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س املت�صلة بت�سيري �أعماله ،دون
�أن ي�شمل ذلك االخت�صا�صات املتعلقة ب�إقرار ال�سيا�سات واللوائح املالية والإدارية.
�ساد�سـاً:تتكون اجلمعيات العامة (العادية وغري العادية) لل�شركات التي ت�ؤ�س�سها هيئة الزكاة
وال�ضريبة واجلمارك -وفقاً لعجز املادة (الثالثة) من تنظيمها– من معايل وزير املالية رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك.
�سابعـاً:حتل هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك حمل الهيئة العامة للزكاة والدخل ،والهيئة العامة
للجمارك ،يف جميع مالهما من م�س�ؤوليات و�صالحيات وحقوق والتزامات ونحوها.
ثامنـــاً�:إحالل عبارة (هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك) حمل عبارة (الهيئة العامة للزكاة والدخل)
وعبارة (الهيئة العامة للجمارك) ،و�إحالل عبارة (حمافظ هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك)
حمل عبارة (حمافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل) وعبارة (حمافظ الهيئة العامة للجمارك)،
�أينما وردت يف الأنظمة والتنظيمات والأوامر واملرا�سيم امللكية والقرارات واللوائح.
تا�سعاً:ت�ستمر هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك يف مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر واملرا�سيم
امللكية والقرارات ذات ال�صلة ،و�إذا تبينت لها احلاجة �إىل تعديل �أي من �أحكامها –التي تت�صل
ات�صا ًال مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر بعملها– فرتفع مبا تراه يف هذا ال�ش�أن.
رئي�س جمل�س الوزراء

تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
املادة األولى:
يكون للمصطلحات والعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل
منها:
الهيئة :هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك.
الوزير :وزير املالية.
اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
الرئيس :رئي�س املجل�س.
احملافظ :حمافظ الهيئة.
املكلفون :الأ�شخا�ص –الطبيعيون �أو االعتباريون– اخلا�ضعون للزكاة �أو ال�ضريبة �أو الر�سوم
اجلمركية مبقت�ضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
املنافذ اجلمركية :املنافذ التي تقع حتت م�س�ؤولية الهيئة� ،سواء �أكانت برية �أم بحرية �أم جوية.
التنظيم :تنظيم الهيئة.

املادة الثانية:
تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية العامة واال�ستقالل املايل واالداري ،وترتبط تنظيماً بالوزير،
ويكون مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض ،ولها �إن�شاء فروع �أو مكاتب –بح�سب احلاجة– داخل اململكة
وخارجها.

املادة الثالثة:
تهدف الهيئة �إىل القيام ب�أعمال جباية الزكاة وحت�صيل ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية ،وحتقيق �أعلى
درجات االلتزام من قبل املكلفني بها بالواجبات املفرو�ضة عليهم وفقاً لأف�ضل املمار�سات وبكفاية عالية،
وتنظيم جميع الأن�شطة املتعلقة بالعمل اجلمركي واملنافذ اجلمركية ،و�إدارتها ،مبا يكفل النهو�ض
مب�ستواها �إىل �أق�صى درجة من الكفاية والإنتاجية والتناف�سية ،ولها -بالإ�ضافة �إىل اخت�صا�صاتها املقررة
نظامًا ودون �إخالل باخت�صا�صات وم�س�ؤوليات اجلهات الأخرى -القيام بكل ما يلزم يف �سبيل حتقيق
�أهدافها ،ومن ذلك ما ي�أتي:
 -1جباية الزكاة وحت�صيل ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية من املكلفني ،وفقاً للأنظمة واللوائح
والتعليمات ذات العالقة.
 -2توفري خدمات عالية اجلودة للمكلفني؛ مل�ساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
 -3متابعة املكلفني ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ل�ضمان جباية وحت�صيل امل�ستحقات املتوجبة عليهم.

 -4العمل على ن�شر الوعي لدى املكلفني وتقوية درجة التزامهم الطوعي ،والت�أكد من التزامهم مبا ي�صدر
من الهيئة من تعليمات و�ضوابط يف جمال اخت�صا�صها.
 -5توظيف التقنية احلديثة يف تنفيذ �أعمال الهيئة ومراقبتها وت�سهيلها ،ويف تعزيز الدور الأمني يف
مكافحة التهريب اجلمركي.
 -6التعاون مع القطاع اخلا�ص يف �ش�أن تنفيذ بع�ض الأعمال امل�ساندة ،و�إدارتها.
 -7و�ضع اخلطط الالزمة لتنظيم مرافق املنافذ اجلمركية و�إدارتها وا�ستثمارها ،بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة.
 -8و�ضع معايري ملتابعة م�ؤ�شرات �أداء �أعمال الهيئة وخططها ،التي تكفل تطوير �أدائها وخدماتها،
وللهيئة التن�سيق يف هذا ال�ش�أن مع من تراه من اجلهات ذات ال�صلة باخت�صا�صاتها.
 -9التعاون وتبادل اخلربات مع الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية ،وبيوت اخلربة املتخ�ص�صة
داخل اململكة وخارجها ،وذلك يف حدود اخت�صا�صات الهيئة.
-10متثيل اململكة يف املنظمات والهيئات واملحافل وامل�ؤمترات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة
باخت�صا�صات الهيئة.
وللهيئة �إن�شاء �شركات تابعة لها تقوم ب�أدوار متكنها من �أداء �أن�شطتها ومهماتها وحتقيق �أهدافها.

املادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير ،وعضوية كل من:
 -1املحافظ.
 -2ممثل عن وزارة الداخلية.
 -3ممثل عن وزارة املالية.
 -4ممثل عن وزارة التجارة.
 -5ممثل عن وزارة النقل.
 -6ممثل عن وزارة االقت�صاد والتخطيط.
 -7ممثل عن وزارة اال�ستثمار.
 -8ممثل عن البنك املركزي ال�سعودي.
 -9ممثل عن هيئة ال�سوق املالية.
 -10ممثل عن رئا�سة �أمن الدولة.
-11ممثلني اثنني من القطاع اخلا�ص يعينان بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على تر�شيح من
الرئي�س.
ويجب �أال تقل مرتبة ممثلي الأجهزة احلكومية عن املرتبة (اخلام�سة ع�شرة) �أو ما يعادلها ،وفيما عدا
الرئي�س واملحافظ ،تكون الع�ضوية يف املجل�س ملدة (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
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تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ..تتمة
املادة اخلامسة:

قرارات مجلس الوزراء

يتولى المجلس اإلشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها،
ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه
التنظيم من أحكام ،وله –بوجه خاص– ما يأتي:
� -1إقرار ال�سيا�سات العامة للهيئة ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها.
 -2اقرتاح م�شروعات الأنظمة ذات العالقة باخت�صا�صات الهيئة ،واقرتاح تعديل املعمول به منها،
ورفعها ال�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة يف �ش�أنها.
� -3إقرار اللوائح الإدارية واملالية التي ت�سري عليها الهيئة ،وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة لت�سيري
�ش�ؤونها ،على �أن يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،و�أن
يكون �إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املالية.
� -4إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
 -5املوافقة على �إن�شاء فروع �أو مكاتب للهيئة.
 -6تعيني مراجع ح�سابات خارجي.
 -7املوافقة على ح�ساب الهيئة اخلتامي والتقرير ال�سنوي وتقرير مراجع احل�سابات؛ متهيد ًا لرفعها
وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
 -8اعتماد ميزانية الهيئة ال�سنوية ،ورفع ن�سخة منها �إىل رئي�س جمل�س الوزراء.
 -9النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن �سري العمل يف الهيئة.
-10املوافقة على �إبرام االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود ،بح�سب الإجراءات النظامية املتبعة.
 -11حتديد �أوجه ا�ستثمار �أموال الهيئة و�أ�صولها الثابتة واملنقولة.
 -12حتديد املقابل املايل للخدمات التي تقدمها الهيئة يف جمال اخت�صا�صها.
-13و�ضع قواعد عمل اللجنة ال�شرعية املن�صو�ص عليها يف املادة (الثامنة) من التنظيم ،مبا يف ذلك
تنظيم اجتماعاتها ،و�آلية �إ�صدار قراراتها.
 -14قبول الهبات والتربعات واملنح والو�صايا والأوقاف وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.
 -15املوافقة على �إن�شاء �شركات تابعة للهيئة.
وللمجل�س –يف �سبيل حتقيق هذه االخت�صا�صات– ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني �أع�ضائه
�أو من �سواهم ،يعهد �إليها مبا 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 الرئي�س �أو �إىل من يراه من �أع�ضائه �أو من من�سوبي
الهيئة.

املادة السادسة:
 -1تعقد اجتماعات املجل�س يف مقر الهيئة برئا�سة الرئي�س �أو من ينيبه من الأع�ضاء ممثلي اجلهات
احلكومية ،ويجوز عقدها يف مكان �آخر داخل اململكة.
 -2يعقد املجل�س اجتماعاته ب�صفة دورية (�أربع) مرات يف ال�سنة ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك بح�سب ما
يقدره الرئي�س� ،أو �إذا طلب ذلك (ثلث) الأع�ضاء على الأقل.
 -3يكون اجتماع املجل�س �صحيحاً �إذا ح�ضره �أغلبية الأع�ضاء –على الأقل– مبن فيهم الرئي�س �أو من
ينيبه ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين على الأقل ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
 -4تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
 -5يجوز –عند احلاجة ،ويف احلاالت امل�ستعجلة ،ووفقاً ملا يقدره الرئي�س– �أن تعقد االجتماعات و�أن ي�صوت
على القرارات؛ عن بعد من خالل ا�ستخدام و�سائل التقنية .وميكن �أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير
على الأع�ضاء ،ويوقع عليها مبا يفيد اطالع جميع الأع�ضاء عليها .وال تعد القرارات ال�صادرة بهذه الطريقة
�صحيحة ما مل مترر على جميع �أع�ضاء املجل�س ،وي�صوتوا عليها ،وحتز على �أغلبية �أ�صواتهم.
 -6ال يجوز لع�ضو املجل�س 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 اجتماع املجل�س.
 -7ال يجوز للع�ضو �أن يف�شي �شيئاً مما وقف عليه من �أ�سرار الهيئة حتى بعد انتهاء ع�ضويته يف املجل�س.
 -8للمجل�س دعوة من يرى اال�ستعانة بهم من املخت�صني وامل�ست�شارين حل�ضور اجتماعاته ،دون �أن
يكون لهم حق الت�صويت.

املادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير) ،وهو المسؤول عن إدارة شؤون
الهيئة ،وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس،
ويتولى –بوجه خاص– االختصاصات اآلتية:
 -1الإ�شراف على �إعداد ال�سيا�سات العامة للهيئة وخططها وبراجمها ،ومتابعة تنفيذها بعد �إقرارها.
 -2الإ�شراف على �سري العمل يف الهيئة من خالل اللوائح واخلطط والربامج املعتمدة.
 -3الإ�شراف على �إعداد اللوائح الإدارية واملالية والداخلية والفنية التي ت�سري عليها الهيئة ،متهيد ًا
لرفعها �إىل املجل�س لإقرارها.
 -4اقرتاح الهيكل التنظيمي ،ورفعه �إىل املجل�س لإقراره.
 -5الإ�شراف على �إعداد تقرير الهيئة ال�سنوي وم�شروع ميزانيتها وح�سابها اخلتامي؛ لعر�ضها على
املجل�س للموافقة عليها؛ متهيد ًا ال�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة يف �ش�أنها.
 -6الإ�شراف على �إعداد التقارير الدورية عن �سري العمل يف الهيئة ،وعر�ضها على املجل�س؛ للنظر فيها.
 -7التوقيع على االتفاقيات والربوتوكوالت بعد موافقة املجل�س ،وا�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة يف �ش�أنها.
 -8متثيل الهيئة �أمام الق�ضاء ،ولدى اجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة،

وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها ،وله تفوي�ض غريه بذلك.
 -9اعتماد ال�صرف من ميزانية الهيئة ،واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً للأنظمة واللوائح املقرة،
ويف حدود ال�صالحيات التي فو�ضه بها املجل�س.
-10التعاقد مع الغري وفق ما يقت�ضيه �سري العمل يف الهيئة ،وفقاً للأنظمة وال�صالحيات التي فو�ضه به املجل�س.
�-11إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف التنظيم واللوائح ال�صادرة بنا ًء عليه ،بح�سب
ال�صالحيات املخولة له.
ً
 -12تعيني من�سوبي الهيئة وفقا للوائح املنظمة لذلك ،والإ�شراف عليهم.
� -13أي اخت�صا�ص �آخر ي�سنده �إليه املجل�س.
وللمحافظ تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته �إىل من يراه من من�سوبي الهيئة.

املادة الثامنة:
 -1تكون يف الهيئة جلنة �شرعية من ذوي الت�أهيل العايل واخلربة والكفاية ،ال يقل عدد �أع�ضائها عن
(خم�سة) من املتخ�ص�صني يف فقه املعامالت املالية وحما�سبة الزكاة ،والأنظمة؛ يوكل �إليها ما ي�أتي:
�أ� -إعداد الدرا�سات التي حتتاج �إليها الهيئة يف جمال الزكاة.
ب-مراجعة م�شروعات الأنظمة واللوائح ذات ال�صلة بعمل الهيئة يف جمال الزكاة ،ومراجعة �أي
تعديل عليها بعد �إقرارها.
ج -معاجلة �أي �إ�شكال يطر�أ اثناء ممار�سة الهيئة ملهماتها مما يت�صل بجباية الزكاة.
د� -أي مهمة �أخرى يكلفها بها املجل�س.
 -2يكون للأع�ضاء امل�شار �إليهم يف الفقرة ( )1من هذه املادة� ،أع�ضاء احتياطيون يحلون حملهم يف حالة غيابهم.
 -3تكون ت�سمية �أع�ضاء اللجنة املن�صو�ص عليهم يف الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة ،وحتديد
مكاف�آتهم ،ب�أمر من رئي�س جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح الوزير ،وتكون مدة ع�ضويتهم (�أربع)
�سنوات قابلة للتجديد.
 -4للجنة اال�ستعانة مبن تراه من املخت�صني.

املادة التاسعة:
 -1تت�ألف موارد الهيئة مما ي�أتي:
�أ -مبلغ ال يتجاوز ما ن�سبته ( )%10من دخل الإيرادات ال�ضريبية واجلمركية للعام املايل املن�صرم،
ومبا ال ي�شمل ال�ضرائب املح�صلة من الغاز والزيت واملواد الهيدروكربونية.
ب -املقابل املايل الذي حت�صل عليه نظري اخلدمات التي تقدمها.
ج -ما يقبله املجل�س من هبات وتربعات ومنح وو�صايا و�أوقاف وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.
د -عوائد ا�ستثمارات املوارد املالية والأ�صول املتاحة للهيئة.
هـ � -أي مورد �آخر يقره املجل�س مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.
 -2تودع جميع �إيرادات الهيئة يف ح�ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال�سعودي.
 -3تفتح الهيئة ح�ساباً لها يف البنك املركزي ال�سعودي ،ولها فتح ح�سابات �أخرى يف �أي من البنوك
املرخ�ص لها بالعمل يف اململكة ،وي�صرف من هذه احل�سابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها املالية.

املادة العاشرة:
 -1تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة من مواردها املالية ،واحتياطي عام يعادل �ضعف �إجمايل نفقاتها
املبينة يف ميزانيتها ال�سنوية ال�سابقة؛ تودع يف ح�ساب الهيئة بعد توريد جميع الإيرادات �إىل ح�ساب
جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال�سعودي.
 -2ال�سنة املالية للهيئة هي ال�سنة املالية للدولة.

املادة احلادية عشرة:
ترفع الهيئة �إىل جمل�س الوزراء ح�سابها اخلتامي ال�سنوي خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ انتهاء ال�سنة
املالية ،ويزود الديوان العام للمحا�سبة بن�سخة منه.

املادة الثانية عشرة:
دون �إخالل باخت�صا�ص الديوان العام للمحا�سبة ،يعني املجل�س مراجع ح�سابات خارجياً (�أو�أكرث)
من املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة ،لتدقيق ح�سابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها ال�سنوية
وح�سابها اخلتامي ،ويحدد املجل�س �أتعابه .ويرفع تقرير مراجع احل�سابات �إىل املجل�س ،ويزود الديوان
العام للمحا�سبة بن�سخة منه.

املادة الثالثة عشرة:

يرفع املحافظ �إىل املجل�س خالل (ت�سعني) يوماً من بداية كل �سنة مالية تقرير ًا �سنوياً عما حققته الهيئة
من �إجنازات ،وما واجهها من �صعوبات ،وما يراه من مقرتحات لتح�سني �سري العمل فيها.

املادة الرابعة عشرة:

يخ�ضع من�سوبو الهيئة –عدا املحافظ– لأحكام نظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.

املادة اخلامسة عشرة:
يلغي التنظيم ك ًال من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ()465
وتاريخ 1438/7/20هـ ،وتنظيم الهيئة العامة للجمارك ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ()352
وتاريخ 1439/7/3هـ ،وكل ما يتعار�ض معه من �أحكام.

املادة السادسة عشرة:
ين�شر التنظيم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.

قـرارات وأنظـمــة

السـنة  99العدد 4883
الجمعة  9شوال  1442هـ

 21مايو  2021م

ً
ُ
نشرت إلكترونيا بتاريخ
الجمعة  2شوال  1442هـ
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قرار رقم ( )561وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على ان�ضمام اململكة �إىل املبادرة الدولية لل�شعاب املرجانية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  27345وتاريخ 1442/5/17هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رقم  1442/1/265351وتاريخ 1442/5/9هـ ،يف �ش�أن
طلب معاليه املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل املبادرة الدولية لل�شعاب املرجانية.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )501وتاريخ 1442/8/11هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/251م) وتاريخ
1442/8/26هـ.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6324وتاريخ 1442/9/10هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل املبادرة الدولية لل�شعاب املرجانية.
ثانياً :قيام وزارة البيئة واملياه والزراعة بالآتي:
ً
 -1اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد يف البند (�أوال) من هذا القرار.
 -2التن�سيق مع وزارة التعليم -ومن تراه من اجلهات ذات العالقة -عند �إعدادها للتقارير التي
�ستقدم �إىل املبادرة امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا القرار.
رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )575وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على تنظيم �إعانة البحث عن عمل
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  990وتاريخ 1442/1/6هـ ،امل�شتملة على
برقية �صندوق التنمية الوطني رقم  4200004/60وتاريخ 1442/1/1هـ ،يف �ش�أن م�شروع تنظيم
�إعانة البحث عن عمل.
وبعد االطالع على م�شروع التنظيم امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على تنظيم �إعانة البحث عن عمل ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ
1432/12/25هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على تنظيم املخ�ص�ص املايل ل�صعوبة احل�صول على عمل ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )44وتاريخ 1435/1/29هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )400وتاريخ 1442/6/26هـ ،واملذكرة رقم ( )1523وتاريخ
1442/9/3هـ ،املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/28-16د)
وتاريخ 1442/7/13هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6322وتاريخ 1442/9/10هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على تنظيم �إعانة البحث عن عمل ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :ا�ستثناء مما ورد يف البند (�أو ًال) من هذا القرار ،ي�ستمر �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
بال�صرف للم�ستفيدين احلاليني من (تنظيم �إعانة البحث عن عمل) ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ ،ومن (تنظيم املخ�ص�ص املايل ل�صعوبة احل�صول على
عمل) ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )44وتاريخ 1435/1/29هـ ،وذلك حتى انتهاء املدة
املحددة لهم لال�ستفادة من الإعانة �أو املخ�ص�ص املايل.
رئي�س جمل�س الوزراء

تنظيم إعانة البحث عن عمل
المادة األولى:

المادة الثانية:

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا التنظيم-
المعاني المبينة أمامها ،ما لم يقتض السياق غير ذلك:
 -1الصندوق� :صندوق تنمية املوارد الب�شرية.
 -2اجمللس :جمل�س �إدارة ال�صندوق.
 -3التنظيم :تنظيم �إعانة البحث عن عمل.
 -4الالئحة :الالئحة التنفيذية للتنظيم.
 -5اإلعانة� :إعانة البحث عن عمل.
 -6مقدم الطلب :من تقدم بطلب لال�ستفادة من الإعانة.
 -7املؤهل :مقدم الطلب الذي توافرت �شروط الأهلية لديه ومل يبد�أ باال�ستفادة من الإعانة.
 -8املستفيد :امل�ؤهل احلا�صل على الإعانة.
  -9األسرة :جمموعة �أفراد -يقيمون يف م�سكن واحد -مكونة من زوج وزوجة (�أو �أكرث) و�أوالدهما �أو
بع�ض �أفراد هذه املجموعة.
-10املعاش التقاعدي :مبلغ ُي�صرف �شهرياً ملقدم الطلب ب�صفته امل�ستحق املبا�شر بنا ًء على نظام
التقاعد املدين �أو نظام التقاعد الع�سكري �أو نظام الت�أمينات االجتماعية.
-11الدخل الشهري :جمموع املبالغ املالية التي ح�صل عليها مقدم الطلب و�أ�سرته خالل ال�شهر الذي
ي�سبق طلب احل�صول على الإعانة ،من رواتب �أو عوائد جتارية �أو غريها ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -12الثروة :الأ�صول �أو الأموال ملقدم الطلب و�أ�سرته القابلة للتقومي ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
-13املفوض من الصندوق� :أي جهة حكومية �أو خا�صة يفو�ضها ال�صندوق لأداء بع�ض املهمات
وامل�س�ؤوليات املنوطة به لتنفيذ �أحكام التنظيم �أو الالئحة.
 -14التعليم :التعليم يف �أي من م�ؤ�س�سات التعليم العام �أو التعليم العايل ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -15التدريب :التدريب التقني �أو املهني الذي تتجاوز مدته (ثالثة) �أ�شهر.
-16التدريب على رأس العمل :املهمات �أو الأعمال التي يطلب فيها ال�صندوق �أو من يفو�ضه من
امل�ؤهل �أو امل�ستفيد القيام بها ،والتي تهدف �إىل تنمية مهاراته وزيادة فر�ص ح�صوله على عمل.
-17املنصة اإللكترونية :موقع �أو تطبيق �إلكرتوين ين�شئه ال�صندوق وفقاً للتنظيم� ،أو �أي موقع �أو
تطبيق �إلكرتوين �آخر يحدده ال�صندوق.
 -18التدريب اإللكتروني :املهمات �أو الأعمال التي يطلب فيها ال�صندوق �أو من يفو�ضه من امل�ؤهل �أو
امل�ستفيد القيام بها من خالل املن�صة الإلكرتونية �أو غريها من و�سائل التقنية احلديثة ،والتي تهدف
�إىل تنمية مهاراته وزيادة فر�ص ح�صوله على عمل.

يهدف التنظيم إلى اآلتي:
 -1تنظیم �صرف الإعانة وحتديد الأ�شخا�ص الذين يحق لهم احل�صول عليها.
 -2العمل على دعم الباحثني عن عمل وم�ساعدتهم يف احل�صول عليه.
 -3حتفيز الباحثني عن عمل لدخول �سوق العمل.
 -4حتدید حقوق الأطراف ذات العالقة (ال�صندوق والباحثني عن عمل) وم�س�ؤولياتهم والتزاماتهم.
المادة الثالثة:
يكون صرف مبلغ اإلعانة لمدة (خمسة عشر) شهر ًا ،بحسب اآلتي:
�( -1ألفا) ريال �شهرياً ملدة (�أربعة) �أ�شهر ،يبد�أ احت�سابها من تاريخ بداية �صرف الإعانة.
�( -2ألف وخم�سمائة) ريال �شهرياً ملدة (�أربعة) �أ�شهر ،يبد�أ احت�سابها من تاريخ انتهاء الفرتة املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
�(-3ألف) ريال �شهرياً ملدة (�أربعة) �أ�شهر ،يبد�أ احت�سابها من تاريخ انتهاء الفرتة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( )2من هذه املادة.
�( -4سبعمائة وخم�سون) ريا ًال �شهرياً ملدة (ثالثة) �أ�شهر ،يبد�أ احت�سابها من تاريخ انتهاء الفرتة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )3من هذه املادة.
المادة الرابعة:
يكون متويل الإعانة من �إيرادات املقابل املايل املقرر بنا ًء على البند (ثانياً) من قرار جمل�س الوزراء رقم
( )353وتاريخ 1432/12/25هـ ،وتقوم وزارة املالية بتمويل �أي عجز قد يواجه ال�صندوق يف متويل
م�صروفات الإعانة.
المادة الخامسة:
يكون مقدم الطلب مؤه ً
ال للحصول على اإلعانة في حال توافرت فيه
الشروط اآلتية:
� -1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
� -2أن يكون مقيماً �إقامة دائمة يف اململكة العربية ال�سعودية .وحتدد الالئحة �شروط الإقامة الدائمة.

10

UMM AL -QURA

ً
ُ
نشرت إلكترونيا بتاريخ
الجمعة  2شوال  1442هـ

السـنة  99العدد 4883

 14مايو  2021م

الجمعة  9شوال  1442هـ

 21مايو  2021م

قـرارات وأنظـمــة

تنظيم إعانة البحث عن عمل ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

� -3أن يكون قادر ًا على العمل وجاد ًا يف البحث عنه .وحتدد الالئحة معايري القدرة واجلدية.
 � -4اَّأل يقل عمره عن (ع�شرين) �سنة ،وال يزيد على (�أربعني) �سنة.
 � -5اَّأل يكون موظفاً �أو عام ًال يف القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص.
 � -6اَّأل يكون ي�صرف له معا�ش تقاعدي.
 � -7اَّأل يكون ي�صرف له �أي خم�ص�ص �أو تعوي�ض �ضد التعطل عن العمل.
 � -8اَّأل يكون ي�صرف له معا�ش من ال�ضمان االجتماعي.
 � -9اَّأل يكون طالباً �أو متدرباً يف �أي مرحلة من مراحل التعليم �أو التدريب.
 � -10اَّأل يكون لديه ن�شاط جتاري ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 � -11اَّأل يزيد الدخل ال�شهري �أو الرثوة عن احلد املانع للح�صول على الإعانة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 �-12اَّأل يكون �سبق له اال�ستفادة من �إعانة البحث عن عمل� ،أو من املخ�ص�ص املايل ل�صعوبة احل�صول
على عمل .وا�ستثنا ًء من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي �سبق له اال�ستفادة ،ب�شرط �أال يزيد
بكل الأحوال جمموع مدد ال�صرف ال�سابقة والالحقة عن مدة �صرف الإعانة املن�صو�ص عليها يف
املادة (الثالثة) من التنظيم ،وحتدد الالئحة �آلية احت�ساب املدد.
المادة السادسة:
-1يكون تقدمي الطلب �إىل ال�صندوق �أو من يفو�ضه عرب املن�صة الإلكرتونية �أو �أي و�سيلة �أخرى يحددها
ال�صندوق.
 -2يقدم الطلب مع مراعاة �إحدى املدتني الآتيتني:
�أ-قبل م�ضي (�أربعة وع�شرين) �شهر ًا من تاريخ انتهاء الدرا�سة �أو التدريب يف �أيٍّ من مراحل
التعليم �أو التدريب.
ب-بعد م�ضي (�أربعة وع�شرين) �شهر ًا من تاريخ انتهاء العالقة الوظيفية �أو العمالية �إذا كان ممن
�سبق له العمل يف القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( )7من املادة
(اخلام�سة) من التنظيم.
ويجوز للمجل�س تعديل هاتني املدتني باالتفاق مع �صندوق التنمية الوطني.
 -3يلتزم مقدم الطلب مبا يلي:
�أ -احل�ضور يف املوعد الذي يحدده ال�صندوق �أو من يفو�ضه لتقومي طلبه ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
ب -تزويد ال�صندوق �أو من يفو�ضه بجميع امل�ستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.
ج -التعليمات التي ي�صدرها ال�صندوق �أثناء درا�سة طلبه ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -4يقوم ال�صندوق بدرا�سة الطلب للتحقق من توافر �شروط الأهلية ،على �أن ُي�شعر مقدم الطلب بالقرار
املتخذ يف �ش�أنه خالل مدة ال تتجاوز �شهرين من تاريخ ا�ستكمال الطلب .ويف حال كان قرار ال�صندوق
رف�ض الطلب ،يجب �أن يكون الرف�ض م�سبباً.
المادة السابعة:
يلتزم المؤهل والمستفيد بدء ًا من تاريخ قبول الطلب أو تاریخ صرف
اإلعانة بما يأتي:
� -1إ�شعار ال�صندوق فور ًا بكل تغيري يطر�أ ويرتتب عليه �-أو قد يرتتب عليه -عدم �أهليته للإعانة.
 -2تقدمي امل�ستندات التي يطلبها ال�صندوق �أو من يفو�ضه لتمكينه من التحقق من توافر �شروط الأهلية لديه.
 -٣التقيد بالتعليمات التي ي�صدرها ال�صندوق �أو من يفو�ضه للم�ؤهل وللم�ستفيد �شخ�صياً �أو من خالل
ملفه الإلكرتوين يف املن�صة الإلكرتونية �أو من خالل �أي و�سيلة �أخرى يقررها ال�صندوق �أو من
يفو�ضه ،مبا يف ذلك احل�ضور �شخ�صياً لتقومي طلبه �أو احل�ضور لإجراء املقابالت ال�شخ�صية مع
�أ�صحاب العمل �أو مع اجلهات الأخرى التي يحددها ال�صندوق �أو من يفو�ضه.
 - 4احل�ضور لأي دورة تعليمية �أو تدريبية ،وي�شمل ذلك التدريب الإلكرتوين �أو التدريب على ر�أ�س العمل.
 -5احل�ضور لدى ال�صندوق �أو من يفو�ضه للح�صول على الت�أهيل �أو التدريب �أو خدمات التوظيف.
 -6زيارة امللف الإلكرتوين يف املن�صة الإلكرتونية ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
ً
 -7املوافقة على عرو�ض العمل املنا�سبة التي تقدم له .ويكون عر�ض العمل منا�سبا �إذا توافرت فيه
ال�شروط الآتية:
�أ -مالءمته مع م�ستوى امل�ؤهل العلمي ملقدم الطلب وخربته بح�سب الوظائف املقدمة من �أ�صحاب العمل.
ب � -اَّأل يقل الأجر ال�شهري عن احلد الأدنى الذي يحدده ال�صندوق وفقاً للمعايري التي حتددها الالئحة.
ج � -اَّأل تزيد امل�سافة بني مقر العمل ومقر �إقامة امل�ؤهل �أو امل�ستفيد عن امل�سافة التي حتددها الالئحة.
د� -أن يتوافق مع التعليمات ال�صادرة من وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
وال يعتد مبا ورد يف ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرات الفرعية (�أ) و(ب) و(ج) لغر�ض حتديد
عر�ض العمل املنا�سب يف حال مل ي�سبق للم�ؤهل �أو امل�ستفيد العمل وكان م�ؤهله العلمي ال�شهادة
الثانوية ف�أقل� ،أو �إذا رف�ض عر�ضي عمل تتوافر فيهما جميع ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرات
الفرعية (�أ) و(ب) و(ج)� ،أو قد م�ضى على ت�سجيله لدى ال�صندوق (�ستة) �أ�شهر �أو �أكرث.
ولل�صندوق وفق تقديره اال�ستثناء من بع�ض هذه ال�شروط.
� -8إظهار اجلدية يف البحث عن عمل وااللتزام بالتدريب والت�أهيل الذي يقدم له.
 -9التجاوب مع ال�صندوق �أو من يفو�ضه عند التوا�صل ب�أي من و�سائل التوا�صل.
 -10التجاوب باحل�ضور �إىل ال�صندوق �أو من يفو�ضه لتقييم جديته يف البحث عن عمل.
� -11أية التزامات �أخرى يحددها ال�صندوق وفقاً لأهداف التنظيم والالئحة.
- 12على امل�ؤهل �إم�ضاء مدة ال تزيد على �شهرين دون �أن يخل ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها يف هذه
املادة دون عذر يقبله ال�صندوق ،وعلى امل�ستفيد عدم الإخالل ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها يف
هذه املادة دون عذر يقبله ال�صندوق.
وحتدد الالئحة نوع وعدد االلتزامات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة التي يرتتب على عدم القيام بها عدم

�صرف الإعانة للم�ؤهل� ،أو تخفي�ضها �أو �إيقاف �صرفها عن امل�ستفيد.
المادة الثامنة:
 -1يوقف �صرف الإعانة للم�ستفيد -فور ًا -يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ -انتهاء مدة �صرف الإعانة له.
ب� -إذا طلب �إيقاف �صرف الإعانة.
ج� -إذا تويف.
د� -إذا زال عنه �أي �شرط من �شروط ا�ستحقاقه املحددة يف املادة (اخلام�سة) من التنظيم.
� -2إذا �أوقف �صرف الإعانة للم�ستفيد ا�ستناد ًا �إىل الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،ف�إنه
ال يحق له التقدم بطلب جديد للح�صول على الإعانة.
 -٣دون �إخالل ب�أحكام املادة (ال�سابعة) من التنظيم� ،إذا �أوقف �صرف الإعانة للم�ستفيد ا�ستناد ًا �إىل
الفقرة الفرعية (ب) �أو (د) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجوز لل�صندوق قبول طلبه با�ستكمال
�صرف الإعانة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة ،مع مراعاة � اَّأل تتجاوز املدة الإجمالية ل�صرف الإعانة
�سواء كانت م�ستمرة �أم متقطعة– (خم�سة ع�شر) �شهر ًا ،مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانةوفق املادة (الثالثة) من التنظيم.
 -4تخف�ض الإعانة مببلغ (مائتي) ريال �شهرياً ،وي�ستمر التخفي�ض �إىل انتهاء املدة املن�صو�ص عليها يف
املادة (الثالثة) من التنظيم ،وذلك �إذا مل يلتزم امل�ستفيد ب�أحد التزاماته املحددة يف املادة (ال�سابعة)
من التنظيم ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -5يخ�صم من الإعانة قيمة الدخل ال�شهري والرثوة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -6لل�صندوق تعلیق �صرف الإعانة للم�ستفيد م�ؤقتاً ومبدة ال تزيد على (�ستة) �أ�شهر ،وحتدد الالئحة
احلاالت التي ميكن فيها تعليق �صرف الإعانة.
المادة التاسعة:
 -1يجب على امل�ستفيد -الذي قدم عمد ًا بيانات �أو معلومات غري �صحيحة بغر�ض احل�صول على
الإعانة� -إعادة كامل مبلغ الإعانة التي �صرفت له.
 -2لل�صندوق �إحالة من يقدم بيانات �أو معلومات غري �صحيحة بغر�ض احل�صول على الإعانة �إىل اجلهات
املخت�صة التخاذ الإجراءات النظامية يف حقه.
 -3يجوز لل�صندوق �أو من يفو�ضه اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ال�سرتداد مبالغ الإعانة التي �صرفت
للم�ستفيد وثبت عدم ا�ستحقاقه لها.
المادة العاشرة:
دون إخالل باختصاصات صندوق التنمية الوطني ،يتولى الصندوق
اآلتي:
� -1إعداد القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام التنظيم؛ ليعتمدها املجل�س.
 -2التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة لت�سهيل �إجراءات تقدمي الطلبات و�صرف الإعانة
للم�ستفيدين وتقدمي الدعم لهم.
� -3إن�شاء املن�صة الإلكرتونية وت�شغيلها والتوا�صل مع مقدم الطلب وامل�ؤهل وامل�ستفيد من خاللها �أو من
خالل �أية و�سيلة يحددها ال�صندوق ،وحتديد الإجراءات التي يجب اتباعها لتقدمي الطلب ،وفقاً ملا
حتدده الالئحة.
 -٤ا�ستقبال طلبات تقدمي احل�صول على الإعانة ،ودرا�ستها ،ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب �أو رف�ضه.
ولل�صندوق يف �سبيل ذلك احل�صول على املعلومات اخلا�صة مبقدم الطلب من اجلهات احلكومية �أو
اخلا�صة.
- ٥متابعة امل�ستفيدين ،والت�أكد من ا�ستمرار توافر �شروط الأهلية لديهم للح�صول على الإعانة ،و�إ�صدار
القرارات املتعلقة ب�إيقاف الإعانة �أو تعليقها �أو تخفي�ضها �أو اخل�صم منها .ولل�صندوق يف �سبيل ذلك
احل�صول على املعلومات اخلا�صة بامل�ؤهلني وامل�ستفيدين من اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة.
 -6تنفيذ جميع الربامج والدورات وور�ش العمل الالزمة للم�ؤهلني وامل�ستفيدين لغر�ض ت�أهيلهم وتطوير
مهاراتهم �سواء بطريقة مبا�شرة �أو من خالل مفو�ض من ال�صندوق ،مبا يف ذلك التدريب والت�أهيل
بو�سائل عدة ،وي�شمل ذلك التدريب الإلكرتوين �أو التدريب على ر�أ�س العمل ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
� -7صرف الإعانة للم�ستفيدين.
 -8تلقي ودرا�سة تظلمات كل من مقدم الطلب� ،أو امل�ؤهل� ،أو امل�ستفيد؛ والبت فيها.
 -9اال�ستعانة باجلهات احلكومية واخلا�صة وفق تقديره لتنفيذ �أحكام التنظيم والالئحة.
المادة الحادية عشرة:
ملقدم الطلب �أو امل�ؤهل �أو امل�ستفيد الذي ُرف�ض تظلمه للح�صول على الإعانة؛ التظلم من قرار الرف�ض �أمام
املحكمة الإدارية املخت�صة.
المادة الثانية عشرة:
يحل التنظيم حمل تنظيم �إعانة البحث عن عمل ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ
1432/12/25هـ ،وتنظيم املخ�ص�ص املايل ل�صعوبة احل�صول على عمل ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )44وتاريخ 1435/1/29هـ ،ويلغي كل ما يتعار�ض معه من �أحكام ،ويعمل بالتنظيم بعد
(ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
المادة الثالثة عشرة:
ُي�صدر املجل�س الالئحة باالتفاق مع �صندوق التنمية الوطني خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شر
التنظيم.
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قرار رقم ( )568وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على نظام الأر�صاد
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  48620وتاريخ 1442/8/25هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رقم  1/78080/839054وتاريخ 1441/1/11هـ ،يف
�ش�أن م�شروع نظام الأر�صاد.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على تنظيم املركز الوطني للأر�صاد ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )417وتاريخ
1440/7/19هـ.
وبعد االطالع على املذكرات رقم ( )94وتاريخ 1441/2/10هـ ،ورقم ( )920وتاريخ
1441/11/4هـ ،ورقم ( )34وتاريخ 1442/1/7هـ ،ورقم ( )514وتاريخ 1442/3/26هـ ،ورقم
( )791وتاريخ 1442/5/15هـ ،ورقم ( )1111وتاريخ 1442/7/5هـ ،ورقم ( )1599وتاريخ
1442/9/14هـ ،واملح�ضر رقم ( )1275وتاريخ 1441/9/27هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )60/353وتاريخ 1442/2/18هـ ،ورقم ()24/130
وتاريخ 1442/8/23هـ.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/22-9د)
وتاريخ 1442/6/1هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6509وتاريخ 1442/9/16هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على نظام الأر�صاد ،بال�صيغة املرافقة.
ثانيــاً :قيام كل من ميار�س عم ًال �أو ن�شاطاً يتعلق بالأر�صاد اجلوية بت�صحيح �أو�ضاعه مبا يتوافق مع
�أحكام نظام الأر�صاد -امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -ولوائحه ،وذلك خالل مدة
ال تزيد على (اثني ع�شر) �شهر ًا من تاريخ نفاذ النظام .ولوزير البيئة واملياه والزراعة رئي�س
جمل�س �إدارة املركز الوطني للأر�صاد منح مهلة �إ�ضافية مبا ال يتجاوز (�ستة) �أ�شهر من تاريخ

انتهاء املدة املحددة ،وذلك وفقاً ملا يراه حمققاً للم�صلحة العامة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً :تكون �صالحية حتديد املقابل املايل -املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )3من املادة (التا�سعة) من
نظام الأر�صاد -للمركز الوطني للأر�صاد بعد االتفاق مع وزارة املالية ومركز تنمية الإيرادات
غري النفطية.
رابعاً  :ت�شكل جلنة تن�سيقية لقطاع الأر�صاد بقرار من جمل�س الوزراء -بنا ًء على اقرتاح وزیر البيئة
واملياه والزراعة رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للأر�صاد -برئا�سته �أو من ينيه ،تتوىل الآتي:
-1العمل على توفري من�صة للتكامل والعمل امل�شرتك بني اجلهات ذات العالقة لالرتقاء
بالأداء الوطني يف قطاع الأر�صاد.
-2ت�شخي�ص التحديات التي تواجهها القطاعات ذات العالقة يف �سياق تنفيذها لنظام الأر�صاد
ولوائحه ،واقرتاح احللول ،ملعاجلتها ،ومتابعة تنفيذ تلك احللول.
-٣العمل على حتقيق التوازن بني احلاجات الأمنية والتنموية والأر�صادية.
وللجنة ت�شكيل فرق عمل -عند احلاجة -للقيام ببع�ض مهماتها.
خام�ساً :قیام اجلهات احلكومية بالآتي:
 - 1التعاون مع املركز الوطني للأر�صاد يف حتقيق الأهداف املن�شودة من نظام الأر�صاد.
-2اتخاذ ما يلزم لت�ضمني براجمها االلتزام باحل�صول على بيانات الأر�صاد -عند احلاجة -
من املركز الوطني للأر�صاد �أو من املرخ�ص له بتقدمي خدمات الأر�صاد اجلوية.
�-3إبالغ املركز الوطني للأر�صاد فور علمها بوقوع �أي خمالفة لأحكام نظام الأر�صاد
ولوائحه ،التخاذ ما يلزم.
-4احل�صول على موافقة املركز الوطني للأر�صاد قبل ن�شر �أي م�ؤ�شرات �أو تقارير حملياً �أو
دولياً تتعلق بالأر�صاد اجلوية.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )86/وتاريخ ١٤٤2/09/24هـ
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 ( )60/353بتاريخ 1442/2/18هـ ،ورقم ()24/130
بتاريخ 1442/8/23هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )568بتاريخ 1442/9/22هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على نظام الأر�صاد ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :قيام كل من ميار�س عم ًال �أو ن�شاطاً يتعلق بالأر�صاد اجلوية بت�صحيح �أو�ضاعه مبا يتوافق مع
�أحكام نظام الأر�صاد -امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا املر�سوم -ولوائحه ،وذلك خالل مدة ال
تزيد على (اثني ع�شر) �شهر ًا من تاريخ نفاذ النظام .ولوزير البيئة واملياه والزراعة رئي�س جمل�س
�إدارة املركز الوطني للأر�صاد منح مهلة �إ�ضافية مبا ال يتجاوز (�ستة) �أ�شهر من تاريخ انتهاء املدة
املحددة ،وذلك وفقاً ملا يراه حمققاً للم�صلحة العامة.
ثالثاً: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 األرصاد
المادة األولى:
ألغراض تطبيق هذا النظام ،يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت فيه-
المعاني المبينة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام :نظام الأر�صاد.
اللوائح :لوائح النظام.
املركز :املركز الوطني للأر�صاد.
الوزير :وزير البيئة واملياه والزراعة رئي�س جمل�س �إدارة املركز.
الشخص� :أي �شخ�ص ذي �صفة طبيعية �أو اعتبارية.
الطقس :حالة اجلو يف موقع معني ملدة زمنية ق�صرية.
املناخ :حالة اجلو يف موقع معني ملدة زمنية طويلة.
األرصاد اجلوية :عملية الر�صد �أو املراقبة �أو التنب�ؤ بحالة الطق�س واملناخ والظواهر اجلوية والبحرية
امل�ؤثرة يف حالة الغالف اجلوي.

معلومات األرصاد اجلوية :تقارير وحتاليل وتنب�ؤات الأر�صاد اجلوية و�أي بيانات �أخرى تتعلق
بالأحوال اجلوية ال�سائدة �أو املتوقعة.
خدمات األرصاد اجلوية� :أن�شطة ونواجت ومعلومات عن الأر�صاد اجلوية.
خدمات األرصاد اجلوية السيادية� :أن�شطة ونواجت ومعلومات عن الأر�صاد اجلوية ذات العالقة بالأمن الوطني.
محطات الرصد :كل من�ش�أة �أو معدّة �أو جهازُ ،ت�ستخدم للقيام ب�أي من خدمات الأر�صاد اجلوية.
التصريح :وثيقة ُي�صدرها املركز لل�شخ�ص قبل البدء يف ممار�سة عمل �أو ن�شاط يتعلق بالأر�صاد اجلوية.
الترخيص :وثيقة ُي�صدرها املركز لل�شخ�ص ملمار�سة عمل �أو ن�شاط يتعلق بالأر�صاد اجلوية.
املصرح له :ال�شخ�ص احلا�صل على الت�صريح.
املرخص له :ال�شخ�ص احلا�صل على الرتخي�ص.
المادة الثانية:
يجب عند القيام ب�أي من خدمات الأر�صاد اجلوية االلتزام باال�شرتاطات وال�ضوابط والإجراءات واملقايي�س
واملعايري الالزمة للأر�صاد اجلوية ،وذلك وفقاً ملا تحُ دده اللوائح.
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نظام األرصاد ..تتمة
المادة الثالثة:

قرارات مجلس الوزراء

يجب عند القيام ب�أي من خدمات الأر�صاد اجلوية� ،أو ن�شر �أي من معلومات الأر�صاد اجلوية �سواء ب�إن�شاء
موقع �إلكرتوين� ،أو ب�أي و�سيلة كانت؛ احل�صول -بح�سب الأحوال -على ترخي�ص �أو ت�صريح (�أو كليهما).
و ُت�صنف اللوائح �أنواع تلك اخلدمات.
المادة الرابعة:
يجب عند �إن�شاء م�شروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأر�صاد اجلوية وا�ستخدامها؛ احل�صول
عليها -قبل البدء يف �إن�شاء ذلك امل�شروع -من املركز �أو من مقدمي خدمات الأر�صاد اجلوية املرخ�ص لهم،
وتحُ دد اللوائح طبيعة تلك امل�شروعات.
المادة الخامسة:
 -1يجب عند القيام بن�شاط ا�سترياد حمطات الر�صد� ،أو تركيبها� ،أو ت�شغيلها� ،أو نقلها� ،أو تداولها� ،أو
معايرتها� ،أو �صيانتها؛ احل�صول على ترخي�ص ،وتحُ دد اللوائح �أو�صاف حمطات الر�صد.
 -٢يجب عند التنازل عن حمطات الر�صد احل�صول على ترخي�ص.
المادة السادسة:
 -1يجب على من ميار�س ن�شاط تدريب �أ�شخا�ص على القيام ب�أي من خدمات الأر�صاد اجلوية؛ احل�صول على ترخي�ص.
 -2يقوم املركز بتحديد معايري و�ضوابط التدريب خلدمات الأر�صاد اجلوية.
المادة السابعة:
ُت�صنف اللوائح �أنواع الرتاخي�ص والت�صاريح ،بنا ًء على اال�شرتاطات وال�ضوابط والإجراءات الالزمة لكل
منها ،وتحُ دد تلك اال�شرتاطات وال�ضوابط والإجراءات.
المادة الثامنة:
ُيق�صر القيام بخدمات الأر�صاد اجلوية ال�سيادية على املركز ،و ُت�صنف اللوائح �أنواع تلك اخلدمات.
المادة التاسعة:
 -1يقدّم املركز �أو املرخ�ص له خدمات الأر�صاد اجلوية �إىل اجلهات املعنية باملالحة اجلوية يف اململكة؛
وفقاً لأنظمة الطريان املدين واالتفاقيات الدولية -ذات العالقة -التي تكون اململكة طرفاً فيها.
 -٢يقدّم املركز �أو املرخ�ص له خدمات الأر�صاد اجلوية �إىل اجلهات املعنية باملالحة البحرية.
ُ -3يحدد املركز املقابل املايل لتقدمي خدمات الأر�صاد اجلوية �إىل اجلهات املعنية باملالحة اجلوية يف
اململكة بالتن�سيق مع الهيئة العامة للطريان املدين ،وفقاً للأحكام املتعلقة بذلك يف �أنظمة الطريان املدين
واالتفاقيات الدولية -ذات العالقة -التي تكون اململكة طرفاً فيها .ويحدد كذلك املقابل املايل لتقدمي
خدمات الأر�صاد اجلوية �إىل اجلهات املعنية باملالحة البحرية.
المادة العاشرة:
يُعد القيام بأي من األفعال اآلتية مخالفة ألحكام النظام:
 -١امل�سا�س ب�أي من حمطات الر�صد �أو مرافقها �أو �شبكاتها �أو البيانات ال�صادرة عنها� ،سواء بالتعدي عليها
�أو العبث بها �أو تعطيلها �أو نقلها �أو �إتالفها جزئياً �أو كلياً؛ �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
 -2ا�ستخدام الرتخي�ص �أو الت�صريح لغري الأغرا�ض التي �أُ�صدر من �أجلها.
 -٣القيام ب�أي من خدمات الأر�صاد اجلوية دون احل�صول على الرتخي�ص �أو الت�صريح.
� -4إن�شاء حمطات الر�صد دون احل�صول على ترخي�ص.
 -5خمالفة �أي حكم �آخر من �أحكام النظام واللوائح.
المادة الحادية عشرة:

عليها يف املادة (العا�شرة) من النظام بواحدة �أو �أكرث من العقوبات الآتية:
�أ -غرامة ال تزيد على ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال.
ب -تعليق الرتخي�ص �أو الت�صريح ملدة ال تزيد على (�ستة) �أ�شهر.
ج� -إلغاء الرتخي�ص �أو الت�صريح.
د -م�صادرة امل�ضبوطات حمل املخالفة.
هـ�-إلزام املخالف ب�إ�صالح ال�ضرر الناجت عن املخالفة حتت �إ�شراف املركز �أو التعوي�ض عن قيمة
الإ�صالح ،وفوات املنفعة.
ُ  -2ي�صدر الوزير جداول ت�صنيف املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة (العا�شرة) من النظام ،وحتديد
العقوبات املقابلة لها من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات الفرعية (�أ ،ب ،ج) من الفقرة ( )1من
هذه املادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل خمالفة وج�سامتها ،والظروف امل�شددة واملخففة لها.
المادة الثالثة عشرة:
  -1مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة ع�شرة) من النظام يتوىل النظر يف خمالفات �أحكام النظام ،و�إيقاع العقوبات
املن�صو�ص عليها يف الفقرات الفرعية (�أ ،ب ،ج) من الفقرة ( )1من املادة (الثانية ع�شرة) من النظام؛ جلنة
(�أو �أكرث) ُتكوَّن بقرار من الوزير ملدة (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد ،تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء ،ويحدد قرار
تكوينها من يتوىل رئا�ستها ،على �أن يكون من املتخ�ص�صني يف ال�شريعة �أو الأنظمة ،وت�صدر قراراتها بالأغلبية
على الأقل ،وتكون م�سببة ،ويعتمد الوزير قراراتها ال�صادرة بالغرامة التي تزيد على ( )100٫000مئة �ألف
ريال� ،أو ب�إلغاء الرتخي�ص �أو الت�صريح .وتحُ دد اللوائح قواعد عمل اللجنة و�إجراءاتها ،ومكاف�آت �أع�ضائها.
 - 2للجنة -املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة -وفقاً لأحكام النظام ما ي�أتي:
�أ -فر�ض غرامة عن كل يوم ي�ستمر فيه املخالف يف خمالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة املكت�سب ال�صفة القطعية.
ب -م�ضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف يف حال تكرار املخالفة.
ج -الطلب من املحكمة املخت�صة احلكم مب�صادرة امل�ضبوطات حمل املخالفة.
ً
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من القرارات ال�صادرة يف حقه �أمام املحكمة الإدارية خالل (�ستني) يوما من
تاريخ �إبالغه بالقرار.
المادة الرابعة عشرة:
دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام �آخر ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على (ع�شر) �سنوات
وبغرامة ال تزيد على ( )2٫000٫000مليوين ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل من قام -باملخالفة حلكم
املادة (الثامنة) من النظام -ب�أي من �أعمال خدمات الأر�صاد اجلوية ال�سيادية.
المادة الخامسة عشرة:
تتوىل النيابة العامة التحقيق واالدعاء يف املخالفات التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة اجلزائية.
المادة السادسة عشرة:
تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها
في المادة (الرابعة عشرة) من النظام ،وإيقاع العقوبتين المنصوص
عليهما فيها ،ويجوز لها ما يأتي:
 -1فر�ض غرامة عن كل يوم ي�ستمر فيه املخالف يف خمالفته بعد تبليغه باحلكم النهائي ال�صادر بالعقوبة.
 -2م�ضاعفة الغرامة املوقعة على املخالف يف حالة تكرار املخالفة.
 -3م�صادرة امل�ضبوطات حمل املخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز ت�ضمني احلكم �أو القرار ال�صادر بالعقوبة -بح�سب الأحوال -الن�ص على ن�شر منطوقه على نفقة املخالف
يف �صحيفة حملية ت�صدر يف مقر �إقامته ،ف�إن مل تكن يف مقر �إقامته �صحيفة ففي �أقرب منطقة �إليه� ،أو ن�شره يف
�أي و�سيلة �أخرى منا�سبة؛ وذلك بح�سب نوع املخالفة املرتكبة وج�سامتها وت�أثريها ،على �أن يكون الن�شر بعد
اكت�ساب احلكم ال�صفة القطعية� ،أو حت�صن القرار بفوات ميعاد التظلم منه� ،أو �صدور حكم نهائي برف�ض التظلم.

 - 1يتوىل مفت�شون من املركز -ي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير� -ضبط خمالفات �أحكام النظام واللوائح،
والتحقيق فيها و�إثباتها ،وتحُ دد اللوائح �آليات و�إجراءات عملهم.
 -2للمفت�ش قبل دخول املواقع بغر�ض تفتی�شها و�ضبط املخالفات فيها؛ اال�ستعانة باجلهات املخت�صة،
وتحُ دد اللوائح الآليات الالزمة لذلك.
 -3للمفت�ش التحفظ الفوري على كل ما ي�شتبه با�ستخدامه مبا يخالف �أحكام النظام واللوائح ،على �أن يحرر
حم�ضر ًا يو�ضح الأ�صناف املحرزة و�أو�صافها �أثناء ال�ضبط ،ويعر�ضه على اللجنة املن�صو�ص عليها
يف الفقرة ( )1من املادة (الثالثة ع�شرة) من النظام –خالل مدة ال تزيد على (�سبعة) �أيام– لتقرير
ا�ستمرارالتحفظ �أو �إلغائه؛ وذلك وفقاً ملا تحُ دده اللوائح.
ُ  -4يحظر منع املفت�ش �أو �إعاقته عن ت�أدية �أعماله املتعلقة بالتفتي�ش وال�ضبط .وعلى املفت�ش �إبراز بطاقته
الوظيفية عند مبا�شرة اخت�صا�صاته.
 -5دون �إخالل مبا ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،للوزير �إ�سناد بع�ض مهمات التفتي�ش و�ضبط املخالفات
ذات الطبيعة الإدارية� ،إىل �شركات متخ�ص�صة؛ وذلك وفق �ضوابط ومعايري تحُ ددها اللوائح.

ُي�صدر الوزير اللوائح خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام يف اجلريدة الر�سمية.

المادة الثانية عشرة:

المادة العشرون:

 -1دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ُين�ص عليها يف نظام �آخر ،يعاقب كل من يرتكب �أياً من املخالفات املن�صو�ص

ُيعمل بالنظام بعد م�ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

المادة الثامنة عشرة:
 -1تمُ ثل الأحكام الواردة يف النظام واللوائح احلد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق االلتزام باال�شرتاطات
وال�ضوابط والإجراءات واملقايي�س واملعايري الالزمة لتنظيم قطاع الأر�صاد.
 -2دون �إخالل مبا ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،تطبق �أحكام النظام فيما مل يرد يف �ش�أنه ن�ص نظامي
خا�ص ،على �أال يخل ذلك الن�ص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة يف النظام.
 -3ال يخل تطبيق �أحكام النظام بالتزامات اململكة يف االتفاقيات الدولية -ذات العالقة– التي تكون اململكة
طرفاً فيها ،والأنظمة ال�صادرة من جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي �صادقت عليها اململكة.
المادة التاسعة عشرة:
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قرار رقم ( )574وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على �إ�ضافة مادة �إىل نظام التقاعد املدين
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  45140وتاريخ 1442/8/10هـ ،امل�شتملة
على برقية وزارة االقت�صاد والتخطيط ( جلنة �إ�صالح �أنظمة التقاعد) رقم  4103170/1وتاريخ
1441/9/27هـ ،يف �ش�أن مرئيات اللجنة الوزارية لإ�صالح �أنظمة التقاعد ،حيال درا�سة معاجلة �صرف
املعا�ش التقاعدي لأ�سر املفقودين امل�ستحقني للمعا�ش.
وبعد االطالع على نظام التقاعد املدين ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )41/وتاريخ 1393/7/29هـ،
وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام التقاعد الع�سكري ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )24/وتاريخ
1395/4/5هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )50292وتاريخ 1439/10/2هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )525وتاريخ 1441/4/20هـ ،واملذكرتني رقم ( )489وتاريخ
1442/3/23هـ ،ورقم ( )700وتاريخ 1442/5/1هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/20-26د)
وتاريخ 1442/5/16هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )21/112وتاريخ 1442/7/25هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6188وتاريخ 1442/9/6هـ.

يقرر:
املوافقة على �إ�ضافة مادة �إىل نظام التقاعد املدين –ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )41/وتاريخ
1393/7/29هـ -تكون املادة (الرابعة والع�شرين مكرر) ،ومادة �إىل نظام التقاعد الع�سكري –
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )24/وتاريخ 1395/4/5هـ -تكون املادة (الثالثة والع�شرين
مكرر) بالن�ص الآتي:
« تتعامل امل�ؤ�س�سة مع �صاحب املعا�ش املفقود وفق الأحكام الآتية»
�أ -يعامل �صاحب املعا�ش الذي ثبت فقده بحكم ق�ضائي نهائي –فيما يتعلق باحلقوق التقاعدية
للم�ستحقني– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد يف �صك احلكم الق�ضائي ،واليوقف
�صرف املعا�ش قبل �صدور احلكم الق�ضائي النهائي .وتعد املبالغ املتبقية من املعا�ش م�ستحقة
ل�صاحب املعا�ش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة� ،أو حكماً.
ب�-إذا تبني �أن �صاحب املعا�ش املفقود حي ف�إن حقوقه التقاعدية تعاد ت�سويتها ب�أثر رجعي بح�سب
�أحكام النظام ،وتعد املبالغ التي دفعتها امل�ؤ�س�سة للم�ستحقني مربئة لذمتها ،نافذة يف ذمة �صاحب
املعا�ش ،وحت�سم من حقوقه.
ج -حتدد بقرار من جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة قواعد و�إجراءات تنفيذ �أحكام هذه املادة”.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )87/وتاريخ ١٤٤2/09/24هـ
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 ( )21/112بتاريخ 1442/7/25هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )574بتاريخ 1442/9/22هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على �إ�ضافة مادة �إىل نظام التقاعد املدين -ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )41/بتاريخ
1393/7/29هـ -تكون املادة (الرابعة والع�شرين مكرر) ،ومادة �إىل نظام التقاعد الع�سكري

ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )24/بتاريخ 1395/4/5هـ -تكون املادة (الثالثة والع�شرينمكرر) ،بالن�ص الآتي:
«تتعامل امل�ؤ�س�سة مع �صاحب املعا�ش املفقود وفق الأحكام الآتية».
�أ -يعامل �صاحب املعا�ش الذي ثبت فقده بحكم ق�ضائي نهائي –فيما يتعلق باحلقوق التقاعدية
للم�ستحقني– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد يف �صك احلكم الق�ضائي ،وال يوقف
�صرف املعا�ش قبل �صدور احلكم الق�ضائي النهائي .وتعد املبالغ املتبقية من املعا�ش م�ستحقة
ل�صاحب املعا�ش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة� ،أو حكماً.
ب �-إذا تبني �أن �صاحب املعا�ش املفقود حي ف�إن حقوقه التقاعدية تعاد ت�سويتها ب�أثر رجعي
بح�سب �أحكام النظام ،وتعد املبالغ التي دفعتها امل�ؤ�س�سة للم�ستحقني مربئة لذمتها ،نافذة يف
ذمة �صاحب املعا�ش ،وحت�سم من حقوقه.
ج-حتدد بقرار من جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة قواعد و�إجراءات تنفيذ �أحكام هذه املادة”.
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

قرار رقم ( )571وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على الرتخي�ص للم�صرف الأهلي العراقي بفتح فرع له يف اململكة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  52576وتاريخ 1442/9/13هـ،
امل�شتملة على خطاب معايل وزير املالية رقم  9390وتاريخ 1442/9/8هـ ،يف �ش�أن طلب امل�صرف
الأهلي العراقي احل�صول على ترخي�ص ملزاولة الأعمال امل�صرفية من خالل ت�أ�سي�س فرع له يف
اململكة.
وبعد االطالع على نظام مراقبة البنوك ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )5/وتاريخ 1386/2/22هـ،
وتعديالته.
وبعد االطالع على نظام ال�شركات ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ،
وتعديالته.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1651وتاريخ 1442/9/17هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء

مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/319م) وتاريخ
1442/9/17هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6570وتاريخ 1442/9/19هـ.
يقرر:
املوافقة على الرتخي�ص للم�صرف الأهلي العراقي بفتح فرع له يف اململكة ،وتفوي�ض معايل وزير املالية
بالبت يف �أي طلب الحق بفتح فروع �أخرى للم�صرف يف اململكة ،على �أن يلتزم امل�صرف –يف مزاولته
الأعمال امل�صرفية– بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها يف اململكة ،و�أن ين�سق البنك املركزي
ال�سعودي معه ال�ستكمال الإجراءات الالزمة لذلك.
رئي�س جمل�س الوزراء
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قرار رقم ( )542وتاريخ 1442/09/15هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم يف �ش�أن احلوار اال�سرتاتيجي بني وزارة اخلارجية يف
اململكة ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف �إيطاليا
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  45612وتاريخ 1442/8/12هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو وزير اخلارجية رقم  01-42-107002وتاريخ 1442/5/29هـ ،يف �ش�أن
م�شروع مذكرة تفاهم يف �ش�أن احلوار اال�سرتاتيجي بني وزارة اخلارجية يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية �إيطاليا.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )28847وتاريخ 1442/5/24هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1062وتاريخ 1442/6/28هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية رقم  11805وتاريخ
1442/6/18هـ.

وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/25-21د)
وتاريخ 1442/6/22هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )22/116وتاريخ 1442/8/10هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5919وتاريخ 1442/8/26هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم يف �ش�أن احلوار اال�سرتاتيجي بني وزارة اخلارجية يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية �إيطاليا ،املوقعة يف حمافظة العال بتاريخ
1442/5/26هـ ،املوافق 2021/1/10م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )80/وتاريخ ١٤٤2/09/17هـ
بعون اهلل تعایل
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 ( )22/116بتاريخ 1442/8/10هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )542بتاريخ 1442/9/15هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تفاهم يف �ش�أن احلوار اال�سرتاتيجي بني وزارة اخلارجية يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية �إيطاليا ،املوقعة يف حمافظة العال
بتاريخ 1442/5/26هـ ،املوافق 2021/1/10م ،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

مشروع مذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الحوار اإلستراتيجي
�إن وزارة اخلارجية يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية
�إيطاليا ،امل�شار �إليهما فيما بعد بـ(الطرفني) ،بنا ًء على التعاون اال�سرتاتيجي واحلوار ال�سيا�سي القائم
بني البلدين ،و�إدراكاً منهما لنمو العالقات امللحوظ بينهما على مدار ال�سنني ،ورغبة يف و�ضع وترية
جديدة لل�شراكة بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �إيطاليا يف جماالت عدة ،منها:
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وغريها ،وامل�ضي قدماً يف تعزيز العالقات الثنائية على جميع
الأ�صعدة ،ووفقاً للأنظمة والقوانني املعمول بها واللوائح ال�سارية يف كال البلدين ،وااللتزامات النا�شئة
عن ع�ضوية جمهورية �إيطاليا يف االحتاد الأوروبي ،وذلك فيما يخ�ص (الطرف :جمهورية �إيطاليا) .قد
اتفقتا على الآتي:
المادة األولى:
تهدف هذه املذكرة �إىل حتقيق التعاون وتعزيزه بني الطرفني لإقامة حوار ا�سرتاتيجي يف جميع املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك وتطويرها.
المادة الثانية:
 -1يعقد الطرفان اجتماعات على عدة �أ�صعدة ،وذلك من �أجل مناق�شة تطور العالقات الثنائية ،والق�ضايا
الدولية والإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك ،والتعاون مع املنظمات الدولية.
-2يعقد الطرفان اجتماعات بينهما بح�سب احلاجة ،بني الوزراء �أو ممثليهم ،وبالتناوب بني البلدين.
وميكن للطرفني ت�شكيل فرق عمل متخ�ص�صة من �أجل �إكمال امل�شاورات العميقة ب�ش�أن ق�ضايا حمددة.
المادة الثالثة:
يقيم الطرفان -من أجل التعاون في إطار هذه المذكرة -حوار ًا
استراتيجي ًا في جميع المجاالت ذات االهتمام المشترك ،ومن ذلك:
 -1تطوير العالقات الثنائية ،مبا يف ذلك :التجارة ،وتعزيز فر�ص اال�ستثمار ،وامل�سائل املتعلقة بالطاقة،
وحماية البيئة ،وتغريات املناخ ،و�إدارة املحيطات ،والزراعة ،و�إدارة املوارد املائية ،والثقافة،
والرتاث ،وال�سياحة ،والتعليم ،والعلوم والتقنية ،والرقمنة ،وال�صحة ،والريا�ضة.
 -2الق�ضايا الدولية والإقليمية ذات امل�صلحة امل�شرتكة.
 -3الق�ضايا الأمنية ذات االهتمام امل�شرتك ،مبا يف ذلك �أمن البحار.
 -4احلرب �ضد الإرهاب ،ومنع التطرف.

 -5تن�سيق املواقف يف املحافل الدولية والدعم املتبادل للرت�شيحات يف املنظمات الدولية.
المادة الرابعة:
تعمل املمثليات الدبلوما�سية الثنائية واملتعددة الأطراف لكال البلدين على تكثيف امل�شاورات املتبادلة يف
�ش�أن ق�ضايا امل�صالح امل�شرتكة.
المادة الخامسة:
يعزز الطرفان الحوار االستراتيجي بينهما من خالل اآلتي:
 -1ت�شجيع �إقامة املنا�سبات امل�شرتكة ،مثل :امل�ؤمترات والندوات ،واجتماعات الطاولة امل�ستديرة،
وجل�سات العمل؛ مب�شاركة م�س�ؤولني وخرباء من كال الطرفني.
 -2ت�شجيع �إقامة املبادرات وم�شاريع التعاون امل�شرتكة.
 -3تكثيف التعاون الثقايف ،وخا�صة التعاون بني اجلامعات ،ويعزز كل طرف ويدر�س اللغات املعنية يف
بلد الطرف الآخر.
 -4ت�شجيع مبادرات وم�شاريع تطوير البحث يف جمال تغري املناخ �ضمن املبادرات املدعومة يف املحافل
الدولية والإقليمية.
 -5ت�شجيع م�شاركة ممثلني عن كل طرف يف برنامج التبادل الدبلوما�سي.
 -6ت�شجيع ودعم جميع املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
المادة السادسة:
يلتزم الطرفان با�ستخدام املعلومات املقدمة يف �إطار هذه املذكرة للأغرا�ض التي ُقدمت من �أجلها،
ويلتزمان بعدم �إف�شائها لطرف ثالث �إال بعد احل�صول على موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة:
ال ُتلزم هذه املذكرة �أياً من الطرفني بتحمل �أي التزامات مالية جتاه الطرف الآخر ،و�سيتم تغطية كافة
التكاليف النا�شئة عن تنفيذ هذه املذكرة �ضمن امليزانية العادية املتاحة لكل طرف دون تكبد �أي تكاليف
�إ�ضافية على ميزانيات الدول املعنية.
المادة الثامنة:
�أي نزاع قد ين�ش�أ من تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها يحل بالطرق الودية والت�شاور والتفاو�ض بني الطرفني.
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مشروع مذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الحوار اإلستراتيجي ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة التاسعة:
ال ت�ؤثر هذه املذكرة يف احلقوق وااللتزامات املرتتبة يف �أي اتفاقية ثنائية �أو متعددة الأطراف تلتزم بها
اململكة العربية ال�سعودية �أو جمهورية �إيطاليا �أو كالهما.
المادة العاشرة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ بعد ثالثني يوماً من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني ي�ؤكد
ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
ً
 -2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات ،تبد�أ من تاريخ نفاذها ،وتتجدد تلقائيا ملدة مماثلة ،ما مل يبلغ
�أحد الطرفني الطرف الآخر كتابة برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل (ثالثة) �أ�شهر على الأقل من

التاريخ املحدد لإنهائها.
 -3يف حال �إنهاء العمل بهذه املذكرة ،تظل �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة للأن�شطة التي ن�ش�أت يف ظلها،
�أو احلقوق التي ن�ش�أت يف ظلها ومل ت�س ِّو بعد ،وفقاً لأحكامها.
حررت هذه املذكرة يف مدينة العال بتاريخ 1442/5/26هـ املوافق 2021/1/10م ،من ن�سختني �أ�صليتني
باللغات :العربية ،والإجنليزية ،والإيطالية والن�صو�ص الثالثة مت�ساوية يف احلجية ،ويف حال االختالف
يف التف�سري ُيرجح الن�ص الإجنليزي.
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
يف جمهورية �إيطاليا

وزارة اخلارجية
يف اململكة العربية ال�سعودية

قرار رقم ( )543وتاريخ 1442/09/15هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بني وكالة الأنباء ال�سعودية
ووكالة الأنباء الفيتنامية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  43942وتاريخ 1442/8/4هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير الإعالم املكلف رئي�س جمل�س �إدارة وكالة الأنباء ال�سعودية رقم  3981وتاريخ
1442/5/7هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بني وكالة الأنباء ال�سعودية
ووكالة الأنباء الفيتنامية.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )566وتاريخ 1441/9/5هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )951وتاريخ 1442/6/11هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )21/111وتاريخ 1442/7/25هـ.
بعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5663وتاريخ 1442/8/18هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بني وكالة الأنباء ال�سعودية ووكالة الأنباء
الفيتنامية ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/5/5هـ ،املوافق 2020/12/20م ،بال�صيغة
املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )81/وتاريخ ١٤٤2/09/17هـ
بعون اهلل تعایل
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 ( )21/111بتاريخ 1442/7/25هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )543بتاريخ 1442/9/15هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بني وكالة الأنباء ال�سعودية ووكالة الأنباء
الفيتنامية ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/5/5هـ ،املوافق 2020/12/20م ،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

تعاون وتبادل األخبار بين وكالة األنباء السعودية ووكالة األنباء الفيتنامية
�إن وكالة الأنباء ال�سعودية (وا�س) ووكالة الأنباء الفيتنامية (يف �إن �أي) -امل�شار �إليهما فيما بعد
بالطرفني -رغب ًة منهما يف تعزيز �أوا�صر التعاون الإخباري املهني وخدمة امل�صالح امل�شرتكة بينهما ،وفقاً
للأنظمة والقوانني املعمول بها يف كال البلدين ووفقاً للإمكانات املتاحة ،قد اتفقتا على ما ي�أتي:
المادة األولى:
تهدف هذه املذكرة �إىل و�ضع �أ�سا�س يقوم من خالله الطرفان بتطوير �أن�شطة التعاون يف جمال التبادل
الإخباري الذي ي�سهم يف تعزيز التفاهم املتبادل بني البلدين.
المادة الثانية:
ي�ستقبل �أي من الطرفني خدمات الطرف الآخر و�صوره ون�شراته الإخبارية باللغة الإجنليزية ،ولكل منهما
احلق يف ا�ستخدامها يف خدماته املعلوماتية.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان يف جمال تبادل املعلومات التقنية املتعلقة با�ستقبال خدماتهما الإخبارية ب�أي و�سيلة من
و�سائل التقنية التي يتفقان عليها.
المادة الرابعة:
يحق لكل طرف ا�ستخدام �أخبار الطرف الآخر يف خدماته وحتريرها وفق متطلباته وعدم التغيري يف

م�ضمونها �أو التحريف فيها ،ويلتزم بالإ�شارة �إىل م�صدر اخلرب.
المادة الخامسة:
يلتزم كل طرف بعدم ن�شر املعلومات التي تتعلق بالطرف الآخر  -ملقدمة لأغرا�ض جتارية -قبل احل�صول
على �إذن منه.
المادة السادسة:
ال يعد �أي طرف م�س�ؤو ًال عن �أي ت�أخري �أو خلل غري مق�صود يف ت�سليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية �أو
تو�صيلها �أو �إر�سال اخلدمات اخلا�صة به ،وال يعد كذلك �أي من الطرفني م�س�ؤو ًال عن �أي �إغفال �أو خط�أ
غري مق�صود يف الأخبار التي يقدمها.
المادة السابعة:
يويل كل من الطرفني اهتماماً خا�صاً بالأخبار املتعلقة ببلد الطرف الآخر ،مع احلر�ص على الت�أكد من دقة
املعلومات و�صحتها.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان بتزويد كل منهما الآخر بالتغطية الإخبارية اخلا�صة التي يطلبها على �أن يقوم الطرف
طالب التغطية اخلا�صة بدفع تكاليفها.
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تعاون وتبادل األخبار بين وكالة األنباء السعودية ووكالة األنباء الفيتنامية ..تتمة
المادة التاسعة:
يلتزم كل طرف بتقدمي امل�ساعدة والت�سهيالت املمكنة ملرا�سلي الطرف الآخر وممثليه.

قرارات مجلس الوزراء

المادة العاشرة:
يتبادل الطرفان اخلدمات بحرية فيما بينهما ،دون �أن يتحمل �أي منهما �أي تكاليف مالية جراء ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يحل �أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني عند تنفيذ هذه املذكرة ودياً وبالطرق الدبلوما�سية.
المادة الثانية عشرة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ بعد (ثالثني) يوماً من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني
عرب القنوات الدبلوما�سية ،-ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولهاحيز النفاذ.
 -2مدة هذه املذكرة �سنة واحدة ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو ملدد مماثلة ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف

الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل ثالثة �أ�شهر على
الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.
 -3يف حالة انتهاء العمل بهذه املذكرة ،ت�ستمر �أحكامها نافذة املفعول بالن�سبة �إىل امل�شروعات والربامج
التي ن�ش�أت يف ظلها.
 -4ميكن تعديل هذه املذكرة باتفاق الطرفني وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/5/5هـ ،املوافق 2020/12/20م ،وحررت من
ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية والإجنليزية والفيتنامية ،وجميع الن�صو�ص مت�ساوية يف احلجية ويف
حال االختالف يف التف�سري يرجح الن�ص الإجنليزي.
عن وكالة الأنباء ال�سعودية
عبداهلل بن فهد احل�سني
رئي�س وكالة الأنباء ال�سعودية

عن وكالة الأنباء الفيتنامية
فو فيت زونغ
�سفري جمهورية فيتنام لدى اململكة العربية ال�سعودية

قرار رقم ( )545وتاريخ 1442/09/15هـ

املوافقة على مذكرة تعاون بني الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة ووزارة ال�صحة
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف اليابان
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  47480وتاريخ 1442/8/20هـ،
امل�شتملة على برقية معايل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم /15751ب
وتاريخ 1442/6/6هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تعاون بني الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف اليابان يف جمال املنتجات
الطبية.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )157وتاريخ 1441/2/23هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1139وتاريخ 1442/7/9هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء

مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )23/125وتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6089وتاريخ 1442/9/2هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تعاون بني الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف اليابان يف جمال املنتجات الطبية ،املوقعة يف مدينة طوكيو
بتاريخ 1442/4/29هـ ،املوافق 2020/12/14م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )82/وتاريخ ١٤٤2/09/17هـ
بعون اهلل تعایل
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 ( )23/125بتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )545بتاريخ 1442/9/15هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تعاون بني الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف اليابان يف جمال املنتجات الطبية ،املوقعة يف مدينة طوكيو
بتاريخ 1442/4/29هـ ،املوافق 2020/12/14م ،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

تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية في اليابان
إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية ووزارة الصحة
والعمل والشؤون االجتماعية في دولة اليابان (املشار إليهما فيما بعد بالطرفني).
إميانا ً منهما بأهمية تعزيز التعاون املشترك وتبادل اخلبرات بينهما في اجملاالت
املتعلقة باملنتجات الطبية التي تشمل :املستحضرات الصيدالنية ،واحليوية،
واألجهزة الطبية ،ومنتجات الطب التجديدي ،واملستحضرات الصحية ،ومنتجات
التجميل ،واملواد اخلام اخملصصة لالستخدام الدوائي ،ورغب ًة من الطرفني في تطوير
تلك اخلبرات واإلمكانات واالستفادة منهما ،ووفقا ً لألنظمة والقوانني املعمول بها في
كال البلدين :قد اتفقتا على اآلتي:

المادة األولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجاالت
المنتجات الطبية ،والتي تشمل:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واحليوية ،والأجهزة الطبية ،ومنتجات الطب التجديدي ،وامل�ستح�ضرات
ال�صحية ،ومنتجات التجميل ،واملواد اخلام املخ�ص�صة لال�ستخدام الدوائي ،وفقاً للأنظمة والقوانني
املعمول بها يف البلدين ،ومبا يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.

قـرارات وأنظـمــة

السـنة  99العدد 4883
الجمعة  9شوال  1442هـ

 21مايو  2021م

ً
ُ
نشرت إلكترونيا بتاريخ
الجمعة  2شوال  1442هـ

UMM AL -QURA

 14مايو  2021م

17

تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية في اليابان ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثانية

المادة السادسة

مجاالت التعاون

سرية المعلومات
يلتزم الطرفان ب�أال ت�ستخدم املعلومات والوثائق املتبادلة بينهما �إال للأغرا�ض املخ�ص�صة لها وفقاً ملا
يتفقان عليه ،ويتعهد كل طرف بعدم نقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف ثالث دون
موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

يشجع الطرفان التعاون في مجاالت هذه المذكرة ،وبخاصة ما يأتي:
�-١إعطاء الأولوية يف تقييم وترخي�ص امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اجلديدة /املبتكرة املرخ�صة وامل�سوقة
يف اليابان ،وفقاً لآلية ي�ضعها الطرفان ،ووفقاً للأنظمة والت�شريعات املعمول بها.
-2قیام مركز التدريب الآ�سيوي اخلا�ص بال�ش�ؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة
الطبية يف اليابان ببناء القدرات الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها ،وفقاً لآلية
يتفقان عليها.
-3تعزيز التعاون امل�شرتك يف املحافل الدولية مثل ،املجل�س الدويل لتن�سيق املتطلبات الفنية للأدوية
لال�ستخدام الب�شري ( ،)ICHواملنتدى الدويل ملنظمي ا�ستخدام الأجهزة الطبية (،)IMDRF
والربنامج التعاوين للتفتي�ش على امل�ستح�ضرات الدوائية (.)PIC/S
 - 4تقدمي امل�شورة املتخ�ص�صة من جانب اخلربات اليابانية يف �ش�أن الأمور الفنية املتعلقة بتقييم
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واحليوية واملت�شابهات احليوية ،وتنظيم ا�ستخدام امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
� -5أي جماالت تعاون �أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
-١لأغرا�ض تنفيذ هذه املذكرة :ي�شكل الطرفان جلنة فنية تت�ألف من عدد مت�ساو من الطرفني يحدد كل
طرف من ميثله فيها ،وت�ضع اللجنة الفنية القواعد والإجراءات اخلا�صة بتنفيذ هذه املذكرة.
-2جتتمع اللجنة الفنية بنا ًء على طلب �أي من الطرفني ،وتكون اجتماعاتها بالتناوب يف كال
البلدين.
المادة الرابعة
جهات االتصال
-١بالن�سبة �إىل الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�سعودية� :إدارة التعاون الدويل.
-2بالن�سبة �إىل وزارة ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف اليابان :مكتب ال�ش�ؤون التنظيمية
الدولية ،ق�سم ال�ش�ؤون العامة ،مكتب ال�سالمة الدوائية وال�صحة البيئية ،ويجب على كل طرف �أن
يبلغ الطرف الأخر عند تغيري جهة االت�صال لديه.

المادة السابعة
تسوية الخالفات
�أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها ،يحل ودياً بالت�شاور ،وذلك مبا يخدم
م�صاحلهما امل�شرتكة.
المادة الثامنة
االلتزامات
ال تعد هذه املذكرة معاهدة دولية وال تن�شر �أي التزام مايل �أو قانوين على الطرفني يحكمه القانون الدويل العام.
المادة التاسعة
أحكام ختامية
 -١تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية.
ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
 -2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو مدد ممائلة ،ما مل يبلغ �أحد الطرفني
الطرف الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل (�ستة) �أ�شهر
على الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.
-٣ميكن تعديل هذه املذكرة مبوافقة الطرفني من خالل تبادل املذكرات عن طريق القنوات الدبلوما�سية،
وفقاً للإجراءات النظامية الالزمة لذلك يف البلدين.
- 4يف حالة انتهاء العمل بهذه املذكرة �أو عدم جتديدها تبقى �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل
امل�شروعات والربامج التي ن�ش�أت يف �إطارها ومبوجبها ،ما مل يتفق على خالف ذلك.
حررت هذه املذكرة يف مدينة طوكيو يوم االثنني بتاريخ 1442/4/29هـ املوافق 2020/12/14م ،من
ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية ،واليابانية ،والإجنليزية ،وجميع الن�صو�ص مت�ساوية يف احلجية؛
ويف حال االختالف يف التف�سري ،يكون الن�ص الإجنليزي هو املرجح.
عن الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة الخامسة

يف اململكة العربية ال�سعودية

التكاليف المالية
يتحمل كل طرف ما يخ�صه -وفق الإمكانات املتاحة -من التكاليف املالية املرتتبة على تنفيذ هذه املذكرة،
ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.

الرئي�س التنفيذي
الدكتور /ه�شام بن �سعد اجل�ضعي

عن وزارة ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
يف اليابان
مدير عام مكتب ال�سالمة الدوائية وال�صحة البيئية
ال�سيد /كاماتا م�ستواكي

قرار وزير العدل رقم ( )2273وتاريخ 1442/06/29هـ

تطبيق نظام الت�سجيل العيني للعقار
وزارة العدل

�إنَّ وزير الـعدل
بنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبنا ًء على املادة ( )15من نظام الت�سجيل العيني للعقار ،و�إ�شارة �إىل
حم�ضر جلنة الت�سجيل العيني للعقار رقم ( )58يف 1442/4/22هـ ،املت�ضمن اقرتاح تطبيق النظام يف �أربع
مناطق عقارية باملدينة املنورة -ح�سب اخلرائط املرفقة ،-وبنا ًء على كتاب وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية رقم
( )4200389939/1يف 1442/5/25هـ ،املت�ضمن ت�أييد اقرتاح تطبيق النظام يف املناطق العقارية امل�شار �إليها.
يقــ ِّرر الآتي:
�أو ًال :تطبيق نظام الت�سجيل العيني للعقار يف املناطق العقارية التالية:
 -1املنطقة العقارية الرابعة باملدينة املنورة (القطعة رقم ( )1طريق امللك عبدالعزيز) وم�ساحتها
الإجمالية (3594076.51م )2وفقاً للحدود والأطوال التالية:
ال�شمـــــال :طريق مقرتح عر�ض ( 84م) ثم �أر�ض بي�ضاء ،بطول (891.21م).
اجلنــوب :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم طريق املدينة الق�صيم ال�سريع ،بطول (1025.21م).
ال�شــــرق :طريق عر�ض ( 64م) ثم �أر�ض بي�ضاء ،بطول (3921.34م).
الغــــــرب :امتداد طريق امللك عبدالعزيز ثم يليه القطعة رقم ( )2و�أر�ض بي�ضاء بطول (3293.21م).
-2املنطقة العقارية اخلام�سة باملدينة املنورة (القطعة رقم ( )2طريق امللك عبدالعزيز) وم�ساحتها
الإجمالية (1074087.39م )2وفقاً للحدود والأطوال التالية:
ال�شمـــــال :امتداد طريق امللك عبدالعزيز ثم القطعة رقم ( )1بطول (2088.19م).
اجلنــوب :طريق مقرتح عر�ض (64م) ثم �أر�ض بي�ضاء ،بطول (1415.01م).
ال�شــــرق :طريق مقرتح عر�ض ( 64م) ثم �أر�ض بي�ضاء ،ثم طريق املدينة-الق�صيم ال�سريع بطول (724٫69م).
الغــــــرب :طريق مقرتح عر�ض (84م) ثم �أر�ض بي�ضاء بطول (614.33م).

-3املنطقة العقارية ال�ساد�سة باملدينة املنورة (القطعة رقم ( )1طريق حائل) وم�ساحتها الإجمالية
(2573115.06م )2وفقاً للحدود والأطوال التالية:
ال�شمـــــال :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم �أر�ض ف�ضاء ،بطول (584.33م).
اجلنــوب :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم �أر�ض ف�ضاء ،بطول (689.45م).
ال�شــــرق :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم �أر�ض ف�ضاء وتو�سعة مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز
الدويل ،بطول متك�سر (3732.8م).
الغــــــرب :طريق املدينة-حائل ال�سريع عر�ض (100م) ثم القطعة رقم ( )2و�أر�ض ف�ضاء على
�شكل قو�س ،بطول (3690.81م).
-4املنطقة العقارية ال�سابعة مبدينة املدينة املنورة (القطعة رقم ( )2طريق حائل) وم�ساحتها الإجمالية
(1348209.55م )2وفقاً للحدود والأطوال التالية:
ال�شمـــــال :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم �أر�ض ف�ضاء ،بطول (825.6م).
اجلنــوب :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم �أر�ض ف�ضاء ،بطول (441.96م).
ال�شــــرق :طريق املدينة-حائل ال�سريع عر�ض (100م) ثم القطعة رقم ( )1و�أر�ض ف�ضاء ،بطول
(1715.27م).
الغــــــرب :طريق مقرتح عر�ض ( 40م) ثم �أر�ض ف�ضاء ،بطول (2685.74م).
ثانياً :يب َّلغ هذا القرار للقا�ضي امل�شرف على �أعمال القيد الأول باملدينة املنورة ومن يلزم؛ لإنفاذه.
وزير العدل
وليد بن حممد ال�صمعاين
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قـرارات وأنظـمــة

تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

وزارة العدل

وك���ال���ة ال�������وزارة ل�ل��أرا����ض���ي وامل�����س��اح��ة
امل����ن����ط����ق����ة ال�����ع�����ق�����اري�����ة ال����راب����ع����ة
مب������دي������ن������ة امل�������دي�������ن�������ة امل�������ن�������ورة
القطعة رقم ( )1طريق امللك عبد العزيز

وك���ال���ة ال�������وزارة ل�ل��أرا����ض���ي وامل�����س��اح��ة
امل���ن���ط���ق���ة ال�����ع�����ق�����اري�����ة اخل���ام�������س���ة
مب������دي������ن������ة امل�������دي�������ن�������ة امل�������ن�������ورة
القطعة رقم ( )2طريق امللك عبد العزيز

احلدود والأطوال:
ال�شمال :يحده امتداد طريق مقرتحعر�ض 84م ثم �أر�ض بي�ضاء بطول �إجمايل
891.21م
 اجلنوب :يحده طريق مقرتح عر�ض40م ثم طريق املدينة الق�صيم ال�سريع
بطول 1025.21م
 ال�شرق :يحده طريق عر�ض 64م ثم�أر�ض بي�ضاء ع بطول �إجمايل3921.34م
 الغرب :يحده امتداد طريق امللك عبدالعزيز ثم يليه القطعة رقم  2وار�ض
بي�ضاء بطول �إجمايل 3293.21م

احلدود والأطوال:
ال�شمال :يحده امتداد طريق امللك عبدالعزيز ثم القطعة رقم  1بطول �إجمايل
2088.19م
 اجلنوب :يحده طريق مقرتح عر�ض64م ثم �أر�ض بي�ضاء بطول 1415.01م
 ال�شرق :يحده طريق مقرتح عر�ض 61مثم �أر�ض بي�ضاء ثم طريق املدينة الق�صيم
ال�سريع بطول 724.69م
 الغرب :يحده طريق مقرتح عر�ض 84مثم �أر�ض بي�ضا بطول �إجمايل 614.33م

امل�ساحة 1074087.39 :مرت مربع

امل�ساحة 3594076.51 :مرت مربع

�صورة قمر �صناعي عام 2017
مقيا�س الر�سم20.000/1 :

�صورة قمر �صناعي عام 2017
مقيا�س الر�سم20.000/1 :

وك���ال���ة ال�������وزارة ل�ل��أرا����ض���ي وامل�����س��اح��ة
امل���ن���ط���ق���ة ال����ع����ق����اري����ة ال�������س���اد����س���ة
مب������دي������ن������ة امل�������دي�������ن�������ة امل�������ن�������ورة
القطعة رقم ( )1طريق حائل

وك���ال���ة ال�������وزارة ل�ل��أرا����ض���ي وامل�����س��اح��ة
امل����ن����ط����ق����ة ال�����ع�����ق�����اري�����ة ال�������س���اب���ع���ة
مب������دي������ن������ة امل�������دي�������ن�������ة امل�������ن�������ورة
القطعة رقم ( )2طريق حائل

احلدود والأطوال:
ال�شمال :يحده طريق مقرتح عر�ض 40مثم ار�ض ف�ضاء بطول �إجمايل 584.33م
 اجلنوب :يحده طريق مقرتح عر�ض40م ثم ار�ض ف�ضاء بطول �إجمايل
689.45م
 ال�شرق :يحده طريق مقرتح عر�ض 40مثم �أر�ض ف�ضاء وتو�سعة مطار الأمري حممد
بن عبد العزيز الدويل بطول متك�سر �إجمايل
 3732.8م
 الغرب :يحده طريق املدينة ـ حائلال�سريع عر�ض 100م ثم القطعة رقم 2
و�أر�ض ف�ضاء على �شكل قو�س بطول �إجمايل
3690.81م

احلدود والأطوال:
ال�شمال :يحده طريق مقرتح  40م ثم �أر�ض
ف�ضاء بطول �إجمايل  825.6م
اجلنوب :يحده طريق مقرتح 40م ثم
�أر�ض ف�ضاء بطول �إجمايل 441.96ك
ال�شرق :يحده طريق املدينة ،حائل ال�سريع
عر�ض 100م ثم القطعة  1وار�ض ف�ضاء
بطول �إجمايل 1715.27م
الغرب :يحده طريق مقرتح عر�ض 40م ثم
ار�ض ف�ضاء بطول �إجمايل 2685.74م

امل�ساحة 1348209.55 :مرت مربع

امل�ساحة 2573115.06 :مرت مربع

�صورة قمر �صناعي عام 2017
مقيا�س الر�سم12.500/1 :

�صورة قمر �صناعي عام 2017
مقيا�س الر�سم20.000/1 :

قرار وزير الطاقة رقم ( )1442-6166-01بتاريخ 1442/09/20هـ بنزع ملكية
وزارة الطاقة

�إن وزير الطاقة

وجلنة تقدير التعوي�ض ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا

وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له ،وبعد االطالع على البند «ثالثاً» من املر�سوم امللكي رقم (م)15/

القرار ،وتتوىل ال�شركة الدعوة لالجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة

وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت

ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.

على العقار (النظام) ،واالطالع على �أحكام النظام ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأرا�ضي التالية:
•قطعة الأر�ض رقم ( )7اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )472302004460وتاريخ
1442/01/11هـ ،مب�ساحة قدرها (436٬33م� )2أربعمائة و�ستة وثالثون مرت ًا مربعاً وثالثة
وثالثون باملائة من املرت املربع.
•قطعة الأر�ض رقم ( )8اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )372302004472وتاريخ
1442/01/12هـ ،مب�ساحة قدرها (692٬07م� )2ستمائة واثنان وت�سعون مرت ًا مربعاً و�سبعة
باملائة من املرت املربع.
•قطعة الأر�ض رقم ( )9اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )372302004498وتاريخ
1442/01/15هـ ،مب�ساحة قدرها (951٬15م )2ت�سعمائة وواحد وخم�سون مرت ًا مربعاً وخم�سة
ع�شر باملائة من املرت املربع.
الواقعة باملخطط رقم (ب/خ/173/املعدل) يف حي �سيال مبحافظة املخواة ،املتداخلة مع حرم
اخلط الهوائي جهد ( 132ك.ف) الذي يربط حمطة �شمال منرة مبحطة قلوة ،ومب�ساحة �إجمالية
قدرها (2079٬55م� )2ألفان وت�سعة و�سبعون مرت ًا مربعاً وخم�سة وخم�سون باملائة من املرت
املربع ،ح�سب القرارات امل�ساحية املرفقة ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�ساد�سة
وال�سابعة من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات،

ثالثاً :تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها
بالتعوي�ض املق ّدر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل مدة ال تقل
عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني ال�ساد�سة ع�شرة
وال�سابعة ع�شرة من النظام.
رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�ض
بعد �إخالء العقار املنزوعة ملكيته ،وت�سليمه ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،ويتم
�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً
لأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل
(� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساً:ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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هيئة السوق المالية

قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2021-11-2وتاريخ 1442/6/12هـ
املوافق 2021/1/25م القا�ضي باعتماد الئحة �سلوكيات ال�سوق املعدلة
جمل�س هيئة ال�سوق املالية

�إن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
بنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
يقرر ما يلي:
(�أ) اعتماد الئحة �سلوكيات ال�سوق املع ّدلة وفق ال�صيغة املرافقة ،و ُيعمل بها من تاريخ ن�شرها.
(ب)�إعالن م�ضمون الفقرة (�أ) يف موقعي الهيئة و�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
الإلكرتونيني.

ع�ضو جمل�س هيئة ال�سوق املالية
خالد بن عبدالعزيز احلمود
رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
حممد بن عبداهلل القويز

ع�ضو جمل�س هيئة ال�سوق املالية
خالد بن حممد ال�صليع
نائب رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
يو�سف بن حمد البليهد

الئحة سلوكيات السوق المالية
الباب األول
أحكام تمهيدية
المادة األولى:
التعريفات
�أ)  يق�صد بكلمة (النظام) �أينما وردت يف هذه الالئحة نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م ) 30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
ب) يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املو�ضحة لها يف النظام ويف قائمة
يق�ض �سياق الن�ص
امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ما مل ِ
بغري ذلك.
الباب الثاني
منع التالعب بالسوق
المادة الثانية:
منع التصرفات أو املمارسات التي تنطوي على تالعب أو تضليل
�أ) يحظر على �أي �شخ�ص القيام �أو امل�شاركة يف �أي ت�صرفات �أو ممار�سات تنطوي على تالعب �أو
ت�ضليل فيما يتعلق ب�أمر �أو �صفقة على ورقة مالية� ،إذا كان ذلك ال�شخ�ص يعلم بطبيعة ذلك
الت�صرف �أو املمار�سة� ،أو �إذا توافرت �أ�س�س منطقية تتيح له �أن يعلم بطبيعة ذلك الت�صرف �أو
املمار�سة.
ب) يحظر على �أي �شخ�ص القيام ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�إدخال �أمر �أو تنفيذ �صفقة على ورقة مالية
بهدف تكوين �أي مما يلي:
 )1انطباع كاذب �أو م�ضلل بوجود ن�شاط تداول يف الورقة املالية �أو اهتمام ب�شرائها �أو بيعها.
� )2سعر م�صطنع لطلب �أو عر�ض �أو تداول الورقة املالية �أو �أي ورقة مالية ذات عالقة.
ج) ينطبق احلظر املن�صو�ص عليه يف هذه املادة عند قيام �أي �شخ�ص ب�إدخال �أمر �أو تنفيذ �صفقة
على ورقة مالية با�ستخدام �أي و�سيلة كانت ،مبا يف ذلك ا�ستخدام الأدوات التقنية لإن�شاء الأوامر
و�إدخالها �آلياً بنا ًء على تعليمات �أو عمليات ح�سابية حمددة م�سبقاً.
المادة الثالثة:
التصرفات أو املمارسات التي تشكل تالعبا ً أو تضليال ً
�أ) تدخل يف الأعمال والت�صرفات التي تعد من �أنواع التالعب �أو الت�ضليل الت�صرفات الآتية:
� )1إجراء �صفقة تداول وهمي.
 )2الرتويج ل�شراء ورقة مالية بغر�ض بيع تلك الورقة املالية �أو ترتيب قيام �شخ�ص �آخر ببيعها.
 )3الرتويج لبيع ورقة مالية بغر�ض �شراء تلك الورقة املالية �أو ترتيب قيام �شخ�ص �آخر
ب�شرائها.
ب) تدخل يف الأعمال والت�صرفات التي تعد من �أنواع التالعب �أو الت�ضليل ،عند ارتكابها بهدف تكوين
انطباع كاذب �أو م�ضلل بوجود ن�شاط تداول يف ورقة مالية �أو اهتمام ب�شرائها �أو بيعها� ،أو بهدف
تكوين �سعر م�صطنع لطلب �أو عر�ض �أو تداول ورقة مالية ،الت�صرفات الآتية:

 )1تنفيذ �صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيري يف امللكية احلقيقية لها.
�)2إدخال �أمر �أو �أوامر ل�شراء ورقة مالية مع العلم امل�سبق ب�أنه مت �أو �سوف يتم �إدخال �أمر �أو �أوامر
م�شابهة ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت وال�سعر لبيع تلك الورقة املالية.
�)3إدخال �أمر �أو �أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم امل�سبق ب�أنه مت �أو �سوف يتم �إدخال �أمر �أو �أوامر
م�شابهة ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت وال�سعر ل�شراء تلك الورقة املالية.
� )4شراء �أو تقدمي عرو�ض ل�شراء ورقة مالية ب�أ�سعار تتزايد ب�شكل متتابع� ،أو بنمط من الأ�سعار
متتابعة التزايد.
)5بيع �أو تقدمي عرو�ض لبيع ورقة مالية ب�أ�سعار تتناق�ص ب�شكل متتابع� ،أو بنمط �أ�سعار متتابعة
التناق�ص.
� )6إدخال �أمر �أو �أوامر ل�شراء �أو بيع ورقة مالية بهدف:
و�ضع �سعر م�سبق التحديد للبيع �أو العر�ض �أو الطلب.
حتقيق �سعر افتتاح �أو �إغالق مرتفع �أو منخف�ض للبيع �أو العر�ض �أو الطلب.
الت�أثري على ال�سعر االفرتا�ضي ملزاد التذبذب ال�سعري.
�إبقاء �سعر البيع �أو العر�ض �أو الطلب �ضمن مدى م�سبق التحديد.
�إدخال �أمر �أو �سل�سلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
الت�أثري يف �سعر ورقة مالية �أخرى.
ج) ال تدخل يف الأعمال والت�صرفات التي ُتعَ ّد من �أنواع التالعب �أو الت�ضليل الت�صرفات الآتية:
� )1شراء ال�شركة لأ�سهمها �إذا كان ذلك وفقاً لأحكام ال�ضوابط والإجراءات التنظيمية ال�صادرة
تنفيذ ًا لنظام ال�شركات اخلا�صة ب�شركات امل�ساهمة املدرجة.
� )2شراء مدير اال�ستقرار ال�سعري للأ�سهم �إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات اخلا�صة بتنظيم �آلية
اال�ستقرار ال�سعري للطروحات الأولية.
� )3شراء �أو بيع �صانع ال�سوق للأوراق املالية �إذا كان ذلك وف ًقا ملا ت�صدره الهيئة �أو ال�سوق من
لوائح �أو قواعد �أو �إجراءات.
الباب الثالث
التداول بناء على معلومات داخلية
المادة الرابعة:
مفاهيم اإلفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية
�أ) لأغرا�ض تطبيق �أحكام املادة اخلم�سني من النظام و�أحكام هذا الباب:
 )1ي�شرتط �أن تكون الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.
 )2يق�صد بالورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية �أي ورقة مالية يت�أثر �سعرها �أو قيمتها
ب�شكل جوهري يف حالة الإف�صاح عن هذه املعلومات �أو توفريها للجمهور.
 )3يعترب �أي �شخ�ص متداو ًال ب�شكل مبا�شر يف ورقة مالية يف �أي من احلالتني الآتيتني:
�إذا قام بتنفيذ �صفقة على الورقة املالية لأي ح�ساب تكون له م�صلحة فيه.
�إذا قدم عر�ض �شراء �أو بيع للورقة املالية يف ال�سوق.
 )4يعترب �أي �شخ�ص متداو ًال ب�شكل غري مبا�شر يف ورقة مالية يف �أي من احلاالت الآتية:
�إذا قام بتنفيذ �صفقة كوكيل ل�شخ�ص �آخر.
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هيئة السوق المالية

 �إذا قام برتتيب �صفقة يكون �أحد �أطرافها �شخ�صاً من �أقاربه �أو �شخ�صاً تربطه به عالقة عمل �أو
عالقة تعاقدية.
�إذا رتب لوكيله �أو لأي �شخ�ص �آخر يت�صرف نيابة عنه �أو ح�سب توجيهاته التداول بالأوراق
املالية ذات العالقة.
 )5يعترب التداول تداو ًال بناء على معلومات داخلية �إذا مت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف ورقة مالية
ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
ب) يعني ال�شخ�ص املطلع على وجه التحديد �أياً ممن ي�أتي بيانه:
 )1ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو م�س�ؤول تنفيذي� ،أو موظف لدى م�صدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
)2ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو م�س�ؤول تنفيذي� ،أو موظف لدى م�ؤ�س�سة �سوق مالية ذات عالقة
باملعلومات الداخلية.
� )3شخ�ص مفو�ض �أو موكل على ح�ساب �أُدخلت �أو �س ُت َ
دخل ل�صاحله الأوامر التي ُتعَ ّد معلومات
داخلية.
�)4شخ�ص يح�صل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية ،مبا يف ذلك من خالل �أي �شخ�ص له
عالقة بال�شخ�ص الذي يح�صل على املعلومات.
� )5شخ�ص يح�صل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل ،مبا يف ذلك احل�صول على
املعلومات:
من خالل م�صدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
�أو من خالل م�ؤ�س�سة �سوق مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
�أو من خالل �شخ�ص ميلك ح�ساباً �أُدخلت �أو �س ُت َ
دخل ل�صاحله الأوامر التي ُتعَ ّد معلومات
داخلية.
�أو من خالل �أي �شخ�ص له عالقة عمل مع ال�شخ�ص الذي يح�صل على املعلومات.
�أو من خالل �أي �شخ�ص يكون �شريك عمل لل�شخ�ص الذي يح�صل على املعلومات.
� )6شخ�ص يح�صل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية ،مبا يف ذلك احل�صول على
املعلومات:
من خالل م�صدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
�أو من خالل م�ؤ�س�سة �سوق مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
�أو من خالل �شخ�ص ميلك ح�ساباً �أُدخلت �أو �س ُت َ
دخل ل�صاحله الأوامر التي ُتعَ ّد معلومات
داخلية.
�أو من خالل �أي �شخ�ص له عالقة تعاقدية بال�شخ�ص الذي يح�صل على املعلومات.
ج) تعني املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات التي يتحقق فيها الآتي:
� )1أن تتعلق بورقة مالية� ،أو ب�أوامر مدخلة �أو �س ُتدخل عليها.
� )2أال يكون قد مت الإعالن عنها لعموم اجلمهور ،ومل تكن متوفرة لهم ب�أي �شكل �آخر.
� )3أن يدرك ال�شخ�ص العادي بالنظر �إىل طبيعتها وحمتواها� ،أن �إعالنها �أو توفريها للجمهور ي�ؤثر
ت�أثري ًا جوهرياً على �سعر الورقة املالية �أو قيمتها.
المادة الخامسة:
حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية
�أ) يحظر على ال�شخ�ص املطلع �أن يف�صح عن �أي معلومات داخلية لأي �شخ�ص �آخر ،وهو يعلم �أو
يجدر به �أن يعلم �أن هذا ال�شخ�ص الآخر من املمكن �أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة
باملعلومات الداخلية.
ب)يحظر على �أي �شخ�ص غري مطلع �أن يف�صح لأي �شخ�ص �آخر عن �أي معلومات داخلية ح�صل عليها
ب�أي و�سيلة كانت ،وكان يعلم �أو يجدر به �أن يعلم �أن ذلك ال�شخ�ص الآخر الذي مت الإف�صاح له من
املمكن �أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
ج)دون الإخالل ب�أحكام الباب الثاين من هذه الالئحة وب�أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز مل�ؤ�س�سة
ال�سوق املالية وال�شخ�ص امل�سجل الإف�صاح عن �أوامر العميل لغر�ض التفاو�ض على �صفقة خا�صة
حل�ساب ذلك العميل� ،شريطة حتقق الآتي:
� )1أن يكون الإف�صاح يف م�صلحة العميل لإمتام ال�صفقة.
 )2احل�صول على موافقة العميل امل�سبقة ،وتوثيقها.
المادة السادسة:
حظر التداول بناء على معلومات داخلية
�أ) يحظر على ال�شخ�ص املطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
ب) يحظر على ال�شخ�ص غري املطلع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم �أو يجدر به �أن يعلم �أن
هذه املعلومات داخلية.

الباب الرابع
البيانات غير الصحيحة
المادة السابعة:
حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
يحظر على �أي �شخ�ص الت�صريح �شفاهة �أو كتاب ًة ببيان غري �صحيح يتعلق بواقعة جوهرية �أو �إغفال
الت�صريح ببيان ملزم بالت�صريح عنه مبقت�ضى النظام �أو اللوائح التنفيذية� ،أو قواعد ال�سوق �أو مركز
الإيداع ،مبا يف ذلك املعلومات املالية� ،إذا كان الت�صريح بالبيان� ،أو �إغفال ال�شخ�ص الت�صريح بالبيان
املطلوب ،بهدف الت�أثري على �سعر �أو قيمة ورقة مالية� ،أو حث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع ورقة مالية،
�أو حثه على ممار�سة حقوق متنحها ورقة مالية� ،أو الإحجام عن ممار�ستها� ،أو �أي هدف �آخر ينطوي على
تالعب �أو ت�ضليل.
المادة الثامنة:
اإلشاعات
�أ) يحظر على �أي �شخ�ص الرتويج ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،لبيان غري �صحيح يتعلق بواقعة
جوهرية� ،أو لر�أي بهدف الت�أثري على �سعر �أو قيمة ورقة مالية� ،أو �أي هدف �آخر ينطوي على تالعب
�أو ت�ضليل.
ب) ينطبق احلظر املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة على الرتويج لبيان �صرح به ال�شخ�ص
نف�سه� ،أو على الرتويج لبيان �صرح به �شخ�ص �آخر.
المادة التاسعة:
مفهوم البيانات غير الصحيحة
�أ) يعترب �أي �شخ�ص م�صرحاً ببيان غري �صحيح يتعلق بواقعة جوهرية يف �أي من احلاالت الآتية:
� )1إذا �صرح ببيان غري �صحيح �أو غري دقيق ب�ش�أن �أحد عنا�صره اجلوهرية.
� )2إذا رتب لقيام �شخ�ص �آخر بالت�صريح ببيان غري �صحيح �أو غري دقيق يف �أي من عنا�صره
اجلوهرية.
� )3إذا �صرح ببيان يحتوي على معلومات غري �صحيحة ب�ش�أن واقعة جوهرية.
� )4إذا رتب لقيام �شخ�ص �آخر بالت�صريح ببيان يحتوي على معلومات غري �صحيحة ب�ش�أن واقعة
جوهرية.
� )5إذا �أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقدمي بيان.
ب) الواقعة اجلوهرية هي �أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها امل�ستثمر لأثرت ب�شكل جوهري على
�سعر �أو قيمة الورقة املالية التي ا�شرتاها �أو باعها.
المادة العاشرة:
املسؤولية عن البيانات غير الصحيحة
ألغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا
الباب:
�أ) يكون ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي يتعر�ض لها مدعي ال�ضرر �إذا قام ذلك ال�شخ�ص بتقدمي بيان
غري �صحيح ب�ش�أن واقعة جوهرية ،ومت تقدمي ذلك البيان:
 )1لغر�ض حتقيق ربح �أو منفعة جتارية.
 )2وب�ش�أن �شراء ورقة مالية �أو بيعها.
ب) يجب على مدعي ال�ضرر مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة �أن يثبت:
� )1أنه مل يكن يعلم �أن البيان كان غري �صحيح.
)2و�أنه ما كان لي�شرتي �أو يبيع الورقة املالية املعنية ،لو علم بعدم �صحة البيان� ،أو �أنه ما كان
لي�شرتيها �أو يبيعها بال�سعر الذي مت به البيع �أو ال�شراء.
)3و�أن ال�شخ�ص الذي �صرح بالبيان غري ال�صحيـح كان يعلم� ،أو كان على دراية ب�أن هناك احتما ًال
كبري ًا ،ب�أن البيان كان غري �صحيح ب�ش�أن واقعة جوهرية.
ج) يكون ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي يتعر�ض لها مدعي ال�ضرر �إذا كان ذلك ال�شخ�ص ملزماً
بالت�صريح ببيان مبقت�ضى النظام �أو اللوائح التنفيذية� ،أو قواعد ال�سوق �أو مركز الإيداع ،و�أغفل
الت�صريح بذلك البيان �شريطة �أن:
 )1تتعلق دعوى ال�ضرر ب�شراء ورقة مالية �أو بيعها.
 )2و�أن ما مت �إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.
د) يجب على مدعي ال�ضرر مبوجب الفقرة (ج) من هذه املادة �أن يثبت:
� )1أنه مل يكن على علم ب�إغفال البيان.
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 )2و�أنه ما كان لي�شرتي �أو يبيع الورقة املالية املعنية ،لو علم م�سبقاً ب�إغفال الت�صريح بالبيان� ،أو
�أنه ما كان لي�شرتيها �أو يبيعها بال�سعر الذي مت به البيع �أو ال�شراء.

هيئة السوق المالية

الباب الخامس
سلوك مؤسسات السوق المالية
المادة الحادية عشرة:
التصرف في حال تالعب العمالء والتداول بناء على معلومات داخلية
�أ) يحظر على كل من م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية وال�شخ�ص امل�سجل قبول �أو تنفيذ �أمر عميل �إذا كان لدى �أي
منهما �أ�سباب معقولة تدعو �إىل االعتقاد ب�أن العميل:
 )1يتالعب بال�سوق �أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
� )2أو يعترب متالعباً يف ال�سوق �أو متداو ًال بناء على معلومات داخلية يف �سوق �أخرى يف حالة تطبيق
هذه اللوائح على تلك ال�سوق.
� )3أو يعترب خمالفاً للنظام �أو اللوائح �أو القواعد املعمول بها يف ال�سوق ذات العالقة.
ب)عندما تقرر م�ؤ�س�سة �سوق مالية �أو �شخ�ص م�سجل عدم قبول �أو تنفيذ �أمر مبوجب الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،يجب توثيق ظروف و�أ�سباب القرار كتابة ،ويجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية �إ�شعار الهيئة
بذلك خالل ثالثة �أيام.
ج) دون الإخالل ب�أحكام هذه املادة ،يف حال قبول �أو تنفيذ م�ؤ�س�سة �سوق مالية �أو �شخ�ص م�سجل لأمر
عميل ،ثم توافرت لدى م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية �أو ال�شخ�ص امل�سجل �أ�سباب معقولة تدعو �إىل االعتقاد
�أن العميل يُعَ ّد خمالفاً للنظام �أو اللوائح التنفيذية �أو قواعد ال�سوق ،يجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق
املالية �إ�شعار الهيئة بذلك خالل ثالثة �أيام من تاريخ توافر تلك الأ�سباب.
د) يجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية االحتفاظ بالوثائق اخلا�صة ب�أي قرار تتخذه مبوجب هذه املادة
ملدة ع�شر �سنوات من تاريخ القرار.
المادة الثانية عشرة:
أولوية العمالء
يجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية �أو ال�شخ�ص امل�سجل تنفيذ �أوامر العمالء ب�ش�أن ورقة مالية قبل تنفيذ
�أي �أمر يخ�ص ذات الورقة املالية للح�ساب اخلا�ص ب�أي منهما.
المادة الثالثة عشرة:
التنفيذ في الوقت املناسب
�إذا قبلت م�ؤ�س�سة �سوق مالية �أمر عميل �أو قررت ح�سب تقديرها تنفيذ �أمر عميل ،يجب عليها �أن تنفذ الأمر
حاملا ي�صبح ذلك عملياً تبعاً للظروف ال�سائدة.
المادة الرابعة عشرة:
التنفيذ بأفضل الشروط
�أ) عندما تتعامل م�ؤ�س�سة �سوق مالية مع عميل �أو حل�ساب عميل ،يجب عليها �أن تقوم بالتنفيذ ب�أف�ضل
ال�شروط.
ب) تعترب م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية قد نفذت الأمر ب�أف�ضل ال�شروط يف �أي من احلالتني الآتيتني:
�)1أن تكون قد ت�أكدت من تنفيذ الأمر بال�سعر الأف�ضل ال�سائد يف ال�سوق �أو الأ�سواق ذات العالقة
وبح�سب حجم الأمر عند ت�صرفها ب�صفتها وكي ًال.
�)2أن تكون قد نفذت ال�صفقة ب�سعر �أف�ضل للعميل مقارنة مبا كان ميكن �أن يح�صل عليه لو مت تنفيذ
الأمر وفقاً للفقرة ال�سابقة عند ت�صرفها ب�صفتها �أ�صي ًال.
المادة الخامسة عشرة:
التخصيص في الوقت املناسب
يجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية عند تنفيذها �صفقة بنا ًء على �أمر من عميل �أن تت�أكد من تخ�صي�صها
حل�ساب ذلك العميل من غري ت�أخري .كما يجب عليها يف حالة التنفيذ بناء على تقديرها واختيارها �أن تت�أكد
من تخ�صي�ص ال�صفقة دون ت�أخري حل�ساب العميل الذي قررت م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية تنفيذ ال�صفقة
حل�سابه.

المادة السابعة عشرة:
جتميع أوامر العمالء
�أ) ال يجوز مل�ؤ�س�سة �سوق مالية جتميع �أوامر عميل مع �أوامر عمالء �آخرين� ،أو مع الأوامر اخلا�صة
مب�ؤ�س�سة ال�سوق املالية نف�سها �إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية؛
ما مل يتم ذلك وفقاً ملا ت�صدره الهيئة �أو ال�سوق من لوائح �أو قواعد �أو �إجراءات.
ب)�إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غري متداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،يجوز مل�ؤ�س�سة �سوق مالية
جتميع �أوامر عميل مع �أوامر عمالء �آخرين� ،أو مع الأوامر اخلا�صة مب�ؤ�س�سة ال�سوق املالية نف�سها
عند حتقق الآتي:
)1تزويد م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية العميل ب�شرح كتابي ملحا�سن وم�ساوئ التجميع وح�صولها على
موافقة العميل كتاب ًة على جتميع الأوامر.
 )2ت�أكد م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية من عدم ت�ضرر عميل من جتميع �أوامره.
 )3ح�صول �أوامر العمالء املجمعة على متو�سط �سعر تنفيذ جميع الأوامر املنفذة.
ج) يجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية و�ضع �سيا�سة مكتوبة حتدد فيها �أ�سلوب توزيع �صفقات التداول
على �أوامر العمالء و�أوامر الأ�صيل.
المادة الثامنة عشرة:
التعامل السابق لنشر البحوث
�أ) عندما تنوي م�ؤ�س�سة �سوق مالية� ،أو تعلم ب�أن �شخ�صاً تابعاً لها ينوي �أن ي�صدر لعميل �أو عمالء
تو�صية ا�ستثمارية �أو بحثاً �أو درا�س ًة �أو حتلي ًال يتعلق بورقة مالية ،ف�إنه مع مراعاة �أحكام الفقرة
(ب) من هذه املادة يجب على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية �أال تقوم عن �سابق علم بالتداول حل�سابها
اخلا�ص يف تلك الورقة املالية �أو يف �أي ورقة مالية ذات عالقة �إال بعد �إعطاء العمالء الذين �صدرت لهم
التو�صية �أو البحث فر�صة معقولة التخاذ موقف ب�ش�أنها.
ب)يجوز مل�ؤ�س�سة �سوق مالية �أن تقوم ب�صفقة تداول حل�سابها اخلا�ص �إذا كان من غري املتوقع منطقياً
�أن ت�ؤثر التو�صية �أو البحث �أو الدرا�سة �أو التحليل على �سعر الورقة املالية املعنية �أو �أي ورقة مالية
ذات عالقة.
المادة التاسعة عشرة:
حظر التعامل مبا يتعارض مع فحوى التوصية
عندما تصدر مؤسسة السوق المالية أو أي شخص تابع لها لعميل أو
ً
دراسة أو تحلي ً
ال يتعلق بورقة مالية،
عمالء توصية استثمارية أو بحث ًا أو
يحظر عليها:
 )1تقدمي امل�شورة لعميل �أو التداول حل�ساب عميل بعك�س التو�صية ،ما مل تف�صح م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية
للعميل قبل تقدمي امل�شورة �أو التداول ،عن التو�صية وعن ت�ضارب امل�صالح املحتمل بني م�ؤ�س�سة
ال�سوق املالية والعميل.
)2التداول حل�سابها اخلا�ص يف تلك الورقة املالية بعك�س التو�صية ،ما مل يكن هناك �أ�سباب معقولة تدعو
لذلك التداول.
الباب السادس
المسؤولية عن تصرفات اآلخرين
المادة العشرون:
املسؤولية عن تصرفات اآلخرين
عندما يتبني �أن �شخ�صاً عند ت�صرفه نيابة عن �شخ�ص �آخر ،قد خالف �أحكام النظام� ،أو لوائحه التنفيذية فيما
يتعلق بالتالعب يف ال�سوق� ،أو التداول بناء على معلومات داخلية� ،أو �إعطاء بيانات غري �صحيحة ،وكان
خا�ضعاً لتوجيهات ال�شخ�ص الذي مت الت�صرف نيابة عنه ،ف�إن هذا ال�شخ�ص الأخري يكون م�س�ؤو ًال وعر�ضة
لأي جزاءات تطبق على ال�شخ�ص الذي قام بالت�صرف �إال �إذا كان ال�شخ�ص الذي مت الت�صرف نيابة عنه:
 )1قد اتخذ خطوات معقولة ملنع خمالفة �أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
 )2ومل ي�أذن بالت�صرفات مو�ضوع املخالفة.

المادة السادسة عشرة:
الوساطة املضرة ملصلحة العميل
يحظر على م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية يف �سياق �إدارة �أعمال العميل �أن تقدم م�شورة للعميل للتعامل� ،أو �أن
ت�سعى لإقناعه بالتعامل� ،أو �أن تتعامل �أو تقوم برتتيب تعامل يف �صفقات �إذا كانت هناك �أ�سباب معقولة
تدعو لالعتقاد ب�أن ذلك التعامل ي�ضر مب�صلحة العميل من حيث عدد وتكرار �صفقات التداول ،وذلك بالنظر
�إىل �أهداف العميل اال�ستثمارية ومركزه املايل وحجم وطبيعة ح�سابه.

الباب السابع
النشر والنفاذ
المادة الحادية والعشرون:
النشر والنفاذ
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ ن�شرها.
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قرار رقم ( )562وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني اململكة وجمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  47068وتاريخ 1442/8/18هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير التعليم رقم  61080وتاريخ 1442/6/13هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تعاون
علمي وتعليمي بني وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة املعارف يف جمهورية
�أفغان�ستان الإ�سالمية.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )721وتاريخ 1438/12/28هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1155وتاريخ 1442/7/10هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )23/126وتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6078وتاريخ 1442/9/2هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
املعارف يف جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/6/8هـ ،املوافق
2021/1/21م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )84/وتاريخ ١٤٤2/09/24هـ
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 ( )23/126بتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )562بتاريخ 1442/9/22هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
املعارف يف جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/6/8هـ،
املوافق 2021/1/21م ،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

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة وجمهورية أفغانستان اإلسالمية
المادة السابعة:

رغبة من وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية ووزارة املعارف في جمهورية
أفغانستان اإلسالمية (املشار إليهما فيما بعد بالطرفني) في توطيد أواصر الصداقة
القائمة بني البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في اجملاالت العلمية والتعليمية؛
وانطالقاً من االتفاقية العامة للتعاون بني اململكة العربية السعودية وجمهورية
أفغانستان اإلسالمية املوقع عليها مبدينة املأتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ
1434/6/16هـ املوافق 2013/4/26م ،فقد قررتا توقيع هذه املذكرة وفقاً ملبادئ املساواة
واملنفعة املتبادلة في إطار القوانني واألنظمة املعمول بها في كال البلدين ،ووفق
اإلمكانات املتاحة ،وذلك على النحو اآلتي:

يعمل الطرفان على تبادل املعلومات والبيانات واملحافظة على �سريتها ،وال يجوز لأحدهما ن�شر
املعلومات �أو البيانات التي يح�صل عليها� ،إال بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة األولى:

المادة العاشرة:

ي�شجع الطرفان على تبادل الزيارات بني امل�س�ؤولني عن التعليم العام ،وتبادل الوفود الطالبية.

�أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالت�شاور ،وذلك مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.

يتبادل الطرفان اخلطط والربامج اخلا�صة بتدريب املعلمني وامل�شرفني الرتبويني واخلا�صة باملجاالت
الرتبوية والتعليمية املختلفة.

المادة الحادية عشرة:

المادة الثانية:

المادة الثالثة:
يتبادل الطرفان اللوائح والأنظمة وال�سالمل التعليمية و�شروط القبول ومعادلة ال�شهادات الدرا�سية يف
مراحل التعليم العام.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على �إتاحة الفر�صة للوفود الطالبية ،والنوادي العلمية للم�شاركة يف الأن�شطة والربامج
التي تنفذ يف البلدين.
المادة الخامسة:
يتبادل الطرفان جتارب البلدين يف دعم وت�شجيع القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف التعليم العام واملواءمة
بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل.
المادة السادسة:
ي�شجع الطرفان تبادل اخلطط والربامج والأن�شطة املوجهة لتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة.

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على �إجراء الت�شاور – �إذا اقت�ضى الأمر – حول و�ضع برنامج تنفيذي لهذه املذكرة.
المادة التاسعة:

تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني –عرب القنوات الدبلوما�سية–
ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه املذكرة خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ نفاذها ،وتتجدد تلقائياً ملرة �أو مرات مماثلة ،مدة كل منها
خم�س (� )5سنوات ،ما مل يبلغ �أي من الطرفني الطرف الآخر – كتابة – برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها
قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد للإنهاء ،و�إذا انتهت ت�ستمر �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة
�إىل الربامج �أو امل�شروعات التي متت يف ظلها �أو التي مل يتم االنتهاء من �إجنازها �أو احلقوق التي ن�ش�أت يف
ظلها ومل ت�سو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/6/8هـ املوافق 2021/1/21م من ن�سختني
باللغات :العربية والدرية والإجنليزية ،والن�صو�ص الثالثة مت�ساوية يف احلجية ،وعند االختالف يف
التف�سري ف�إن الن�ص الإجنليزي هو املرجح.
عن وزارة املعارف
يف جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية
حممد حنيف �أمتر
وزير اخلارجية

عن وزارة التعليم
يف اململكة العربية ال�سعودية
د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ
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قرار رقم ( )564وتاريخ 1442/09/22هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية �إندوني�سيا
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  47469وتاريخ 1442/8/20هـ،
امل�شتملة على برقية معايل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم /15132ب وتاريخ
1442/5/28هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية
ال�سعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية �إندوني�سيا يف جمال مراقبة وجودة و�سالمة املنتجات
الغذائية والدوائية.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )240وتاريخ 1441/3/29هـ.
وبع��د االط�لاع عل��ى املذك��رة رق��م ( )1107وتاري��خ 1442/7/5ه��ـ ،املع��دة يف هيئ��ة اخل�براء

مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )23/124وتاريخ 1442/8/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6074وتاريخ 1442/9/2هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية ال�سعودية وهيئة الغذاء
والدواء بجمهورية �إندوني�سيا يف جمال مراقبة وجودة و�سالمة املنتجات الغذائية والدوائية ،املوقعة
يف مدينتي الريا�ض وجاكرتا بتاريخ 1441/12/23هـ ،املوافق 2020/8/13م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )85/وتاريخ ١٤٤2/09/24هـ
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 ( )23/124بتاريخ 1442/8/15هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )564بتاريخ 1442/9/22هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية ال�سعودية
وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية �إندوني�سيا يف جمال مراقبة وجودة و�سالمة املنتجات
الغذائية والدوائية ،املوقعة يف مدينتي الريا�ض وجاكرتا بتاريخ 1441/12/23هـ ،املوافق
2020/8/13م ،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

مذكرة تفاهم بين المملكة وإندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسالمة المنتجات الغذائية والدوائية
إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء
بجمهورية إندونيسيا (املشار إليهما فيما بعد بالطرفني)؛ بالنظر إلى رغبتهما في
توطيد أواصر الصداقة والتعاون بني البلدين ،وعزمهما على تعزيز املصالح ذات االهتمام
املشترك في مجال مراقبة جودة وسالمة املنتجات الدوائية (مبا في ذلك اللقاحات
واملنتجات البيولوجية) ،ومستحضرات التجميل ،واملكمالت الغذائية ،واألغذية
املصنعة؛ ووفقاً لألنظمة واللوائح السائدة في كال البلدين ،فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة األولى:
تهدف مذكرة التفاهم هذه �إىل فتح وتعزيز �آفاق جديدة للتعاون يف جمال الرقابة على جودة و�سالمة
املنتجات الدوائية (مبا يف ذلك اللقاحات واملنتجات البيولوجية) ،وم�ستح�ضرات التجميل ،واملكمالت
الغذائية ،والأغذية امل�صنعة.
المادة الثانية:
 -1يتعاون الطرفان –ب�شرط توافر املواد الالزمة– يف جمال الأغذية امل�صنعة – من خالل الآتي:
�أ -تبادل املعلومات واخلربات فيما يتعلق بالأنظمة واملعايري والقواعد اخلا�صة بالتفتي�ش
والتحقيق املطبقة يف كال البلدين.
ب -تبادل اخلربات العلمية يف جمال �سالمة الأغذية والرقابة عليها ،مبا يف ذلك منظومة التفتي�ش
على الأغذية واالختبارات املعملية.
ج -تبادل الزيارات لتعزيز القدرات يف اختبارات فح�ص الأغذية ونظام �إ�صدار �شهادات ا�سترياد الأغذية.
د -تقدمي �إ�شعارات باملعلومات ذات ال�صلة باملنتجات الغذائية التي تخ�ضع للتدابري غري اجلمركية.
-2يتعاون الطرفان يف جمال املنتجات الدوائية ،واملنتجات الطبية التقليدية (املنتجات الع�شبية)،
وم�ستح�ضرات التجميل ،من خالل الآتي:
�أ -تبادل املعلومات املتعلقة باملعايري والقواعد واللوائح.
ب -تبادل املعلومات اخلا�صة بتقييم فاعلية املنتجات الدوائية وجودتها و�سالمتها قبل الت�سويق وما بعده.
ج� -إعداد برامج للتعاون الفني يف �ش�أن عمليات التفتي�ش للت�أكد من االلتزام مبمار�سات الت�صنيع اجليد
والتقييم الدوائي ،وغريها من الربامج الأخرى اخلا�صة ببناء القدرات.
د -تبادل املعلومات واملعارف اخلا�صة بتحليل اللقاحات وف�سحها.

هـ -تبادل الزيارات لتعزيز القدرات يف جمال �إجراء الفحو�صات املخربية.
و -تن�سيق �آليات تبادل املعلومات حول امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والتقليدية املغ�شو�شة.
ز -تبادل املعلومات املتعلقة بنتائج الزيارات التفتي�شية اخلا�صة مبمار�سات الت�صنيع اجليد بالإ�ضافة
�إىل نتائج معاينة املراكز املهنية ومراكز التكاف�ؤ احليوي على النحو الذي قد يطلبه �أحد الطرفني.
ح -العمل على ت�سهيل الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�سعودية دخول املنتجات
الغذائية وال�صيدالنية اخلا�صة باحلجاج واملعتمرين الإندوني�سيني �إىل اململكة العربية ال�سعودية
بعد ا�ستيفاء حمالت احلج والعمرة الإندوني�سية للأحكام وال�شروط اخلا�صة بتخلي�ص املنتجات.
ط-تقدمي �إ�شعارات باملعلومات ذات ال�صلة بامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اخلا�ضعة للتدابري غري
اجلمركية.
المادة الثالثة:
 -1تنفذ �أن�شطة التعاون املن�صو�ص عليها يف هذه املذكرة من خالل ترتيبات حمددة ُيربمها الطرفان.
 -2يف حال ا�ستلزم تنفيذ الأن�شطة �أو الربامج مبوجب هذه املذكرة ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف
التقليدية املقرتنة بها ،فعلى الطرفني �أو م�ؤ�س�ساتهما ذات ال�صلة �إبرام ترتيبات حمددة يف �ش�أن
الو�صول �إىل املوارد وتقا�سم منافعها.
� -3إذا دعت احلاجة �إىل نقل املواد البحثية خارج �إقليم بلد املن�ش�أ ،فيجب �أن تنقل مبوجب اتفاق نقل
مواد يربم بني الطرفني.
المادة الرابعة:
 -1يخ�ضع تنفيذ هذه املذكرة لتوفر التمويل والأفراد التابعني لكال الطرفني.
 -2يتحمل كل طرف التكاليف اخلا�صة به والنا�شئة من تنفيذ �أن�شطة التعاون مبوجب هذه املذكرة ما مل
يتفق الطرفان على غري ذلك كتابة.
 -3يتحمل الطرف الذي يطلب امل�ساعدة مبوجب هذه املذكرة جميع التكاليف الناجتة عن تقدمي الطرف
الآخر لهذه امل�ساعدة.
المادة الخامسة:
تعد �أي ملكية فكرية ناجتة من تنفيذ هذه املذكرة تعترب ملكية م�شرتكة ،وتنظم �آلية تنفيذها من خالل
اتفاق م�ستقل بني الطرفني.
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المادة السادسة:

قرارات مجلس الوزراء

�إذا رغب �أي من الطرفني يف الإف�صاح لأي طرف خارجي عن بيانات ومعلومات �سرية ناجتة عن تنفيذ
�أن�شطة التعاون مبوجب هذه املذكرة ،فعليه احل�صول على موافقة مكتوبة م�سبقة من الطرف الآخر قبل
�إف�شائها.
المادة السابعة:
�أي نزاع ين�ش�أ بني الطرفني فيما يتعلق بتف�سري هذه املذكرة وتنفيذها يحل بطريقة ودية من خالل
امل�شاورات واملفاو�ضات امل�شرتكة فيما بينهما ،عرب القنوات الدبلوما�سية.
المادة الثامنة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني –عرب القنوات
الدبلوما�سية– ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
 -2مدة هذه املذكرة (ثالث) �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ،ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف
الآخر كتابة –عرب القنوات الدبلوما�سية –برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل (�ستني) يوماً على

الأقل من التاريخ املحدد للإنهاء.
ً
-3ميكن تعديل هذه املذكرة بناء على اتفاق م�شرتك ،وتدخل التعديالت حيز النفاذ وفقا للإجراء الوارد
يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -4يف حال �إنهاء العمل بهذه املذكرة تظل �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل الربامج �أو الأن�شطة �أو
امل�شروعات التي مل ينته من �إجنازها� ،أو احلقوق التي ن�ش�أت يف ظلها ومل ت�سو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1441/12/23هـ ،املوافق 2020/8/13م ،ويف مدينة
جاكرتا بتاريخ 1441/12/23هـ ،املوافق 2020/8/13م ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية،
الإندوني�سية ،والإجنليزية ،والن�صو�ص الثالثة مت�ساوية يف احلجية ،ويف حال االختالف يف التف�سري
يرجح الن�ص الإجنليزي.
عن هيئة الغذاء والدواء
بجمهورية �إندوني�سيا
د .بيني كي لوكيتو
رئي�س الوكالة

عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
باململكة العربية ال�سعودية
�أ.د .ه�شام بن �سعد اجل�ضعي
الرئي�س التنفيذي للهيئة

قرار رقم ( )00591وتاريخ 1442/09/19هـ

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

قرار وزير التجارة بتعديل الئحة املتطلبات العامة لتعيني جهات التفتي�ش
واملفت�شني لأعمال كود البناء ال�سعودي
�إن وزير التجارة رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ،بنا ًء على
ال�صالحيات املخولة له نظاماً.
بعد االطالع على نظام تطبيق كود البناء ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م)43/
وتاريخ 1438/04/26هـ.
وبعد االطالع على القرار الوزاري رقم ( )38299وتاريخ 1440/06/05هـ.
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم (م )15/بتاريخ 1441/01/19هـ ،القا�ضي بتعديل نظام
تطبيق كود البناء ال�سعودي.

يعتمد تنفيذ ما يلي:
�أو ًال :تعديل الئحة املتطلبات العامة لتعيني جهات التفتي�ش واملفت�شني لأعمال كود البناء ال�سعودي،
وفقاً لل�صيغة املرفقة.
ثانياً :تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها اعتبار ًا من تاريخ ن�شرها.
واهلل ويل التوفيق
وزير التجارة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
د .ماجد بن عبداهلل الق�صبي

الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين ألعمال كود البناء السعودي
المادة األولى:
تطبق –ألغراض هذه الالئحة– التعاريف الواردة في نظام الكود والئحته التنفيذية
إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
الهيئة :الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي.
الكود :كود البناء ال�سعودي ،وهو جمموعة من اال�شرتاطات واملتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية
ومالحق متعلقة بالبناء والت�شييد؛ ل�ضمان ال�سالمة وال�صحة العامة.
جلنة النظر :جلنة النظر يف خمالفات الكود.
البناء /املبنى :ما ي�شيد ويجهز لال�ستخدام والإ�شغال ،وورد له ت�صنيف يف الكود.
اجلهات ذات العالقة (جهات التعيني) :اجلهات احلكومية املعنية وفقاً الخت�صا�صها مبراقبة
تطبيق الكود ،وهي :وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،ووزارة الداخلية (املديرية العامة
للدفاع املدين) ،ووزارة الطاقة.
املركز :املركز ال�سعودي لالعتماد.
االعتماد :ا�ستكمال متطلبات احل�صول على االعتماد من املركز ال�سعودي لالعتماد.
اخملالفة :كل جتاوز متعمد �أو غري متعمد للكود �أو نظام تطبيقه �أو لوائحه.
اخملالفة اخلطرة :كل خمالفة للكود يرتتب على عدم املبادرة ب�إزالتها �أو ت�صحيحها تعري�ض الأرواح �أو
املمتلكات للخطر �أو تت�سبب ب�شكل مبا�شر يف الإ�ضرار ب�صحة الإن�سان �أو البيئة.
التفتيش :فح�ص منتج �أو ت�صميم منتج� ،أو �إجراء� ،أو �إن�شاءات وحتديد مدى مطابقتها ملتطلبات
الكود� ،أو متطلبات عامة بنا ًء على الئحة فنية �أو موا�صفة قيا�سية ،ووف ًقا ملتطلبات الكود.
جهة التفتيش :جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخ�صة للقيام ب�أعمال التفتي�ش وفق جماالت الكود.
اجلهة املعينة :جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفوي�ضها واال�ستعانة بخدماتها للقيام ب�أعمال

التفتي�ش من قبل اجلهات ذات العالقة (جهات التعيني) وفق متطلبات هذه الالئحة.
مجال التفتيش :النوع (�أو الأنواع) املحددة للتفتي�ش الذي ميكن �أن تقوم به جهة تفتي�ش وفقاً
للملحق رقم ( )3من هذه الالئحة.
املفتش :ال�شخ�ص املرخ�ص له واملعتمد من قبل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني للقيام ب�أعمال التفتي�ش
على املباين وفق الكود ،وامل�ؤهل وفقاً للملحق رقم ( )3من هذه الالئحة.
مشرف التفتيش /املفتش الرئيس :مهند�س حمرتف م�سجل ميلك امل�ؤهالت الالزمة واخلربة ذات
ال�صلة لأداء امل�س�ؤوليات املرتبطة بالتفتي�ش ،ويتوىل الإ�شراف املبا�شر على عمل املفت�شني امل�ساعدين
الذين يعملون معه.
مفتش مساعد� :شخ�ص م�ؤهل لفح�ص �صنف معني من الت�شييد يتطلب تفتي�شاً وفقاً للملحق رقم (،)3
ويعمل حتت �إ�شراف مبا�شر من م�شرف التفتي�ش /املفت�ش الرئي�س.
اإلشراف :متابعة ومراقبة م�س�ؤولة من قبل مهند�س حمرتف م�سجل ميتلك امل�ؤهالت الالزمة واخلربة
ذات ال�صلة لأداء امل�س�ؤوليات املرتبطة بالتفتي�ش.
فني :ال�شخ�ص امل�ؤهل وفقاً للملحق رقم ( )3واملعني من قبل جهة التفتي�ش لإجراء التفتي�ش �أو اختبار
�أن�شطة البناء �أو املواد امل�ستخدمة يف البناء �أو كليهما.
المادة الثانية:
 -1يجب �أن يخ�ضع البناء �أثناء الت�شييد �إىل التفتي�ش واالختبارات وفقاً ملتطلبات الكود.
 -2يجب �أن يخ�ضع البناء �أثناء ت�شغيله �إىل التفتي�ش وفقاً للمتطلبات الواردة يف الكود.
 - 3مبا ال يتعار�ض مع الفقرة ( )2من املادة الرابعة من هذه الالئحة ،يقوم املالك �أو وكيله املعتمد
(غري املقاول) بالتعاقد مع واحدة �أو �أكرث من اجلهات املعينة واملعتمدة لتقدمي خدمات التفتي�ش
واالختبارات املطلوبة �أثناء الت�شييد وفق متطلبات الكود.
 -4يجب �أن ت�ستويف جهات التفتي�ش التي يتم التعاقد معها املتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
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الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين ألعمال كود البناء السعودي ..تتمة

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

المادة الثالثة:
-1تقوم الهيئة بقبول جهات التفتي�ش الراغبة يف تعيينها كجهات تفتي�ش �ضمن �أعمال الكود يف جمال �أو
�أكرث من جماالت التفتي�ش.
-2تقوم اجلهات ذات العالقة بتعيني اجلهات املقبولة من الهيئة ح�سب االخت�صا�ص ووفق جمال القبول
املحدد وذلك وفق ما حتدده “هذه الالئحة” والأحكام التف�صيلية ال�صادرة عن هذه اجلهات.
 -3ميكن لأي مكتب �أو �شركة هند�سية مرخ�صة من قبل هيئة املهند�سني يف �شعب التخ�ص�صات الهند�سية
وفروعها التقدم للح�صول على القبول من الهيئة للتعيني كجهة تفتي�ش.
 -4تلتزم جميع اجلهات احلكومية املذكورة يف الفقرتني ( )1و ( )2بن�شر جميع متطلباتها وا�شرتاطاتها
(مبا يف ذلك) �أ�سلوب تقدمي اخلدمة و�إتاحتها للم�ستفيدين منها على مواقعها الإلكرتونية �إ�ضافة �إىل
ن�شر بيانات التوا�صل مع جهات التفتي�ش التي مت قبولها �أو تعيينها ا�ستناد ًا لهذه الالئحة.
-5يقوم املركز باعتماد جهات التفتي�ش الراغبة بقبولها لدى الهيئة كجهة تفتي�ش �ضمن �أعمال الكود
ووفق جمال �أو �أكرث من جماالت التفتي�ش.
المادة الرابعة:
 -1يجب تقدمي طلب القبول بال�شكل والطريقة التي حتددها الهيئة ،مبا يف ذلك �إلكرتونياً ،ويعترب هذا
الطلب مبثابة �إقرار من جانب جهة التفتي�ش بالتزاماتها وفق اللوائح ال�صادرة عن الهيئة.
 -2يجب �أن يتم قبول جهات التفتي�ش وفقاً للت�صنيف الوارد يف امللحق رقم ( ،)1ويجب ح�صول جهات
التفتي�ش للفئات (الأوىل ،والثانية ،والثالثة ،والرابعة) على االعتماد من املركز.
المادة الخامسة:
يجب على جميع جهات التفتي�ش �أن تثبت ا�ستيفاء املفت�شني العاملني فيها ملتطلبات الت�أهيل املن�صو�ص
عليها يف امللحق رقم ( )3من هذه الالئحة و�ضمان ا�ستمرارية ذلك ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى ت�صدرها اللجنة
الوطنية بهذا اخل�صو�ص.
المادة السادسة:
يجب �أن يكون لدى جهات التفتي�ش التغطية الت�أمينية عن امل�س�ؤولية املهنية وعن امل�س�ؤولية العامة للجهة
عن احلوادث التي حتقق متطلبات الهيئة بهذا اخل�صو�ص على �أن تكون �سارية طوال مدة القبول.
المادة السابعة:
يجب �أن يكون جلهة التفتي�ش مدير �أو رئي�س واحد متفرغ وعدد من املدراء الفنيني املتفرغني امل�ؤهلني
كمهند�سني حمرتفني ح�سب حاجة العمل ،ويجب �إجراء جميع عمليات التفتي�ش حتت �إ�شرافهم املبا�شر،
وال يجوز �أن يعمل املدير الرئي�س �أو املدراء الفنيني الآخرين مع �أي جهة �أخرى تقدم خدمات تفتي�ش �أو
اختبارات خا�صة ،ويجب �أن ميتلك جميع ه�ؤالء املدراء خربة ذات �صلة يف جمال التفتي�ش واالختبار و�أن
ي�شغلوا منا�صب �إدارية يف جهة التفتي�ش ،كما يجب �أن ي�ستويف املدراء الفنيني املتطلبات املتعلقة مب�شرف
التفتي�ش/املفت�ش الرئي�س املحددة يف امللحق رقم ( )3من هذه الالئحة.
المادة الثامنة:
ميكن �أن تخ�ضع عمليات املفت�شني وجهات التفتي�ش للمراجعة من اجلهات ذات العالقة يف �أي وقت ،وقد
ت�شمل عمليات التدقيق فح�ص ال�سجالت بالإ�ضافة �إىل �أداء وتوثيق عمليات التفتي�ش ،كما ميكن �إجراء
عمليات املراجعة والتدقيق يف حاالت خا�صة عند ا�ستالم ال�شكاوى.
المادة التاسعة:
 -1مدة القبول والتعيني ثالث (� )3سنوات ،تبد�أ من تاريخ �إ�صدار �أو جتديد �شهادة القبول.
 -2مدة االعتماد ثالث (� )3سنوات ،تبد�أ من تاريخ �إ�صدار �أو جتديد �شهادة االعتماد.
المادة العاشرة:
ي�ستوفى املقابل املايل خلدمات القبول وفقاً لتنظيم الهيئة ولوائحها.
المادة الحادية عشرة:
يتم جتديد الت�سجيل ملدة ثالث (� )3سنوات �أخرى عند الطلب مع الأخذ باالعتبار التايل:
 -1يجب تقدمي طلب التجديد قبل ت�سعني ( )90يوماً من تاريخ انتهاء القبول ،ويجب �أن يكون الطلب
م�صحوباً ب�إثبات �أن جهة التفتي�ش خالل ال�سنة التي �سبقت طلب التجديد حافظت على جميع
املتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة وملحقاتها.
� -2إذا مر عام كامل من انتهاء القبول ومل تقم جهة التفتي�ش بالتجديد ،ف�إنه يعد الغياً وعليها التقدم
بطلب جديد مع ا�ستيفاء متطلبات هذه الالئحة.
المادة الثانية عشرة:
يجب على املفتش و /أو جهة التفتيش االلتزام مبا يلي:
 -1حتمل امل�س�ؤوليات على النحو املن�صو�ص عليه يف الكود عندما يكون �إجراء عمليات التفتي�ش ملزماً،
ويجب �أن ت�شمل م�س�ؤوليات املفت�ش �أو جهة التفتي�ش عند القيام بالتفتي�ش املهام واملعايري املن�صو�ص
عليها يف الكود ،واملوا�صفات املرجعية ،وم�صفوفة املخاطر لأعمال التفتي�ش يف امللحق رقم (،)2

ومتطلبات هذه الالئحة �أو �أي ا�شرتاطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو مو�ضوع هذا
التفتي�ش.
-2عدم االنخراط يف �أي �أن�شطة قد تتعار�ض مع نزاهة وقدرة املفت�ش �أو جهة التفتي�ش على احلكم
مبو�ضوعية ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر وجود م�صلحة مالية �أو م�صلحة �أخرى يف بناء �أو
تركيب �أو ت�صنيع �أو �صيانة املن�ش�آت �أو املكونات التي يقومون بفح�صها.
المادة الثالثة عشرة:
يقوم املفتش و  /أو جهة /التفتيش مبا يلي:
 -1فح�ص جميع وثائق البناء املعتمدة املتعلقة بالعمل الذي يخ�ضع لعمليات التفتي�ش.
 -2الت�أكد من �أن الوثائق/امل�ستندات كافية ل�ضمان الأداء ال�سليم للتفتي�ش.
 -3الت�أكد من �أن الوثائق/امل�ستندات مقبولة لدى امل�صمم املعتمد للم�شروع �أو م�صمم حمرتف �آخر كلفه
املالك ب�إعداد الوثائق/امل�ستندات الالزمة للبناء ،ويتم �إثبات القبول كتابياً من قبل امل�صمم على
الوثائق /امل�ستندات.
 -4الت�أكد من �أن العمل مو�ضوع التفتي�ش يتوافق مع جميع ما هو مذكور يف وثائق البناء املعتمدة ذات
ال�صلة ومع متطلبات الكود �أو املوا�صفات املرجعية ذات العالقة.
المادة الرابعة عشرة:
يجب �أن حتتفظ جهة التفتي�ش ب�سجالت عمليات التفتي�ش على �أ�سا�س كل م�شروع على حدة ملدة ال تقل
عن (� )10سنوات ،وتكون هذه ال�سجالت متاحة للجهات ذات العالقة عند الطلب ،على �أن ت�شمل هذه
ال�سجالت نتائج االختبارات وال�سجالت امليدانية ،والتقارير املختربية ،واملذكرات ،و�أوجه الق�صور التي
مت توثيقها وتواريخ معاجلتها وال�صور الفوتوغرافية وغريها من املعلومات الأخرى املفيدة لتحديد مدى
كفاية التفتي�ش.
المادة الخامسة عشرة:
-1يجب �أن يقوم م�شرف التفتي�ش/املفت�ش الرئي�س مبراجعة تقارير التفتي�ش اليومية والأ�سبوعية
والتقارير النهائية للت�أكد من مطابقتها للمخططات املعتمدة واملوا�صفات ومتطلبات العمل وامل�صنعية
املعتمدة يف عمليات التفتي�ش واالختبارات وفق متطلبات الكود �أو املوا�صفات املرجعية ذات العالقة،
ويجب �أن يوثق م�شرف التفتي�ش/املفت�ش الرئي�س �أعماله من خالل التوقيع واخلتم على �أي طلبات �أو
�إجراءات و� /أو تقارير مطلوبة.
-2يجب على مدير جهة التفتي�ش �أن يتقدم ب�إ�شعار �إىل جهة التعيني يف غ�ضون ع�شرة (� )10أيام من تاريخ
�إمتام �أي تفتي�ش ب�صورة مر�ضية ،با�ستخدام اال�ستمارات والإجراءات املو�ضحة يف دليل التفتي�ش على
�أعمال كود البناء ال�سعودي.
-3يجب �أن يتعاون جميع املفت�شني و� /أو جهات التفتي�ش يف �أي حتقيق تقوم به اجلهات ذات العالقة �أو
اجلهات احلكومية الأخرى ،يف الأن�شطة التي تتم يف �أي موقع عمل �أو من�ش�أة ت�صنيع والتي مت تعيينهم
فيها كمفت�شني �أو جهة تفتي�ش ويجب �أن تقدم �إجابات �سريعة ودقيقة وكاملة على اال�ستف�سارات حول
�إدارة مثل هذه الأعمال.
-4تنح�صر �أن�شطة جهة التفتي�ش على وجه التحديد يف عمليات التفتي�ش التي مت قبول اجلهة �ضمن
فئتها وا�ستوفت املتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة والكود ،وال يجوز لأي مفت�ش �أو جهة
تفتي�ش �إجراء �أي تفتي�ش عندما يكون املفت�ش �أو جهة التفتي�ش غري م�ؤهلة �أو مقبولة لأداء العمل وفقاً
ملتطلبات هذه الالئحة ومتطلبات الكود.
المادة السادسة عشرة:
يجب �أن متتلك جهة التفتي�ش الأدوات واملعدات الالزمة لأداء التفتي�ش املحدد ،كما يجب احلفاظ على هذه
الأدوات واملعدات و�صيانتها ومعايرتها ب�شكل دوري وفقاً ملا حتدده الأنظمة املرعية ذات العالقة.
المادة السابعة عشرة:
تقوم جهة التفتي�ش بر�صد املخالفات �أثناء التفتي�ش و�إبالغ املكتب الهند�سي امل�شرف لت�صحيحها وفق مدة
يتم االتفاق عليها ،و�إذا مل يتم الت�صحيح حتال تلك املخالفات �إىل جلنة النظر التخاذ الإجراءات النظامية
ح�سب نظام تطبيق الكود والئحته التنفيذية والئحة ت�صنيف املخالفات� ،أما يف حال ر�صد خمالفات خطرة،
فيتم �إبالغ املكتب الهند�سي امل�شرف لت�صحيحها وفق مدة يتم االتفاق عليها و�إحالتها فور ًا �إىل جلنة النظر
التخاذ الإجراءات النظامية ح�سب نظام تطبيق الكود والئحته التنفيذية والئحة ت�صنيف املخالفات.
المادة الثامنة عشرة:
-1يجب �أن يخ�ضع البناء للتفتي�ش من قبل اجلهات ذات العالقة �أثناء الت�شييد وفقاً ملتطلبات الكود،
ويجوز للجهات ذات العالقة قبول تقارير اجلهات املعينة.
 -2هذه الالئحة ال تلغي �أي التزامات �أخرى من�صو�ص عليها يف الأنظمة املرعية على �أي طرف من
الأطراف املعنية بالبناء �أو �أي طرف �آخر م�شارك يف م�شروع البناء.
 -3للجنة الوطنية حق تف�سري هذه الالئحة.
 -4ت�صدر هذه الالئحة بقرار من وزير التجارة رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة وال تعدل �إال بنف�س الآلية التي
�صدرت بها.
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الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين ألعمال كود البناء السعودي ..تتمة
ملحق رقم (:)1
فئة التفتي�ش

الثانية

الأوىل

الرابعة

الثالثة

اخلام�سة

1

ت�صنيف الهيئة ال�سعوديـــــــــــة
للمهند�ســـــني

جهة تفتي�ش  /من�ش�أة ا�ست�شارات هند�سية

2

التخ�ص�ص العام

مراجعة الت�صميمات والتفتي�ش الأويل وخالل �أعمال التنفيذ والتفتي�ش النهائي ()SBC 201 – 110

جمــــــــال مزاولــة

3
معايير تصنيف فئات جهات التفتيش

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

مصفوفة تصنيف فئات جهات التفتيش

هند�سة (معمارية  /مدنية  /ميكانيكية  /كهربائية� /صحية � /سالمة)2

مهنة التفتي�ش
الدرجـــــــــــات
املهنيــــــــة
للمفت�شني

4

م�ست�شار1

2

2

0

0

0

حمرتف1

5

3

2

2

1

5

فئة خماطر الإ�شغال

عايل

متو�سط

منخف�ض

6

جمموعة الإ�شغال

R-1-2

S-1

S-4

7

االرتفــــــــــــــــــــاع

�أعلى من 23م

�أعلى من � 3أدوار حتى ارتفاع 23م

8

امل�ســــــــاحـــة (م)2

�سكني
( )3طوابق ف�أقل

�أكرث من

حد �أق�صى

حد �أق�صى

حد �أق�صى

ع�شرة ماليني

ع�شرة ماليني

 5ماليني

مليون

9

قيمة امل�شروع (مليون)

> 100

100 > 40

40 > 20

20 > 8

8>0

10

احلد الأدنى للت�أمني (مليون)

10

5

2

1

0٬5

3000 – 11

( )1يجب احل�صو ل على دورات جتريبية يف كود البناء ال�سعودي العام ( )SBC 201والأكواد يف جمال التخ�ص�ص ليتم اعتماده كمفت�ش.
( )2مرخ�ص من املديرية العامة للدفاع املدين ومعتمد من املركز.

ملحق رقم (:)2
مصفوفة المخاطر ألعمال التفتيش
أعمال التفتيش العامة وفقا ً ملراحل البناء

أعمال التفتيش القائمة على اخملاطر

عايل ()4

الأوىل

متو�سط ()3

الثانية

الرابعة

الثالثة

منخف�ض ()2

اخلام�سة

فئة
املخــاطــــــــــــــــر
فئات
جهات التفتي�ش

R-1-2

S-1

S-4

جمموعة
الإ�شغال

�أعلى من 23م

�أعلى من � 3أدوار حتى ارتفاع
23م

�سكني ( )3طوابق
ف�أقل

االرتفــــــــاع

�أكرب من  5ماليني

من  3000م 2اىل  5مليون

�أكرب من 11م 2و�أقل امل�ســــــــــــــاحة
م2
من 3000م2

ترفع التقارير عن طريق من�صة بلدي.
اعمال التفتي�ش العامة مطلوبة جلميع تراخي�ص البناء.
يقوم املكتب الهند�سي امل�شرف �أو جهة التفتي�ش برفع التقارير الفنية بعد تنفيذ
متطلبات اعمال التفتي�ش ( )SBC 201 -110اثناء مراحل البناء.
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الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين ألعمال كود البناء السعودي ..تتمة
أعمال التفتيش العامة وفقا ً ملراحل البناء

أعمال التفتيش القائمة على اخملاطر

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

م

عدد و�أنواع
التفتي�ش القائمة
على تقدير
املخاطر

11
تفتي�ش �إلزامي

9- 7

�أنواع التفتي�ش العام

1

التفتي�ش الأويل SBC201 (110.2

2

القواعد والأ�سا�سات SBC201 (110.3.1

3

البالطة اخلر�سانية SBC201 (110.3.2

4

الإطارات اخلارجية SBC201 (110.3.4

5

الألواح اجلب�سية والقوائم الداعمة SBC201 (110.3.5

6

مكافحة احلريق والدخان SBC201 (110.3.6

7

كفاءة الطاقة SBC201 (110.3.7

8

�أعمال تفتي�ش �أخرى تنفذ عند الطلب SBC201 (110.3.8

9

تفتي�ش الأعمال امليكانيكية وال�سباكة والكهربائية والغاز SBC201 (110.3.9

10

بيانات �أعمال التفتي�ش اخلا�صة وفقا لكود البناء بالف�صل ال�سابع ع�شرSBC201 (110.3.10 .

11

التفتي�ش امل�شرتك النهائي قبل الإ�شغال من اجلهات ذات العالقة و�شركة الت�أمني SBC201
)(110.3.11
عمليات التفتي�ش

6-4

يجوز وفقاً لتعليمات اجلهات ذات العالقة

ملحق رقم (:)3
جدول مؤهالت المفتشين الخاصين
املؤهالت
صنف التفتيش اخلاص

املرجعية في
الكود

مشرف التفتيش/املفتش
الرئيس

مفتش مساعد (بديل رقم )1
يعمل حتت إشراف مباشر من
مشرف التفتيش/املفتش الرئيس

مفتش مساعد (بديل رقم )2
يعمل حتت إشراف مباشر من
مشرف التفتيش/املفتش الرئيس

 ٫1عمليات التشييد واملواد اإلنشائية

الفوالذ الإن�شائي

فوالذ :حلام

فوالذ:ربط بالرباغي ذات القوة
العالية

SBC 201
1705.2

SBC 201
1705.2

SBC 201
1705.2

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
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الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين ألعمال كود البناء السعودي ..تتمة
املؤهالت

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

صنف التفتيش اخلاص

املرجعية في
الكود

فوالذ :فوالذ �إن�شائي

SBC 201

م�شكل على البارد

1705.2

SBC 201

خر�سانة :اخلر�سانة امل�صبوبة يف
املوقع واخلر�سانة م�سبقة ال�صنع

1705.3

خر�سانة :اخلر�سانة

SBC 201

�سابقة الإجهاد

1705.3

البناء الطوبي

تربة

SBC 201
1705.4

SBC 201
1705.6

مشرف التفتيش/املفتش
الرئيس

مفتش مساعد (بديل رقم – )1
يعمل حتت إشراف مباشر من
مشرف التفتيش/املفتش الرئيس

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مفتش مساعد (بديل رقم – )2
يعمل حتت إشراف مباشر من
مشرف التفتيش/املفتش الرئيس
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

SBC 201
�أ�سا�سات

1705.7
1705.8

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

1705.9

مقاومة الرياح

SBC 201
1705.11

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

SBC 201
مقاومة الزالزل

1705.12
1705.13

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

 ٫2أنظمة العزل والتشطيب اخلارجي

�أنظمة العزل

SBC 201

والت�شطيب اخلارجي ()EIFS

1705.16

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
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الئحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين ألعمال كود البناء السعودي ..تتمة
املؤهالت

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

صنف التفتيش اخلاص

املرجعية في
الكود

مواد مقاومة

SBC 201

احلريق املر�شو�شة

1705.14

مشرف التفتيش/املفتش
الرئيس

مفتش مساعد (بديل رقم – )1
يعمل حتت إشراف مباشر من
مشرف التفتيش/املفتش الرئيس

مفتش مساعد (بديل رقم – )2
يعمل حتت إشراف مباشر من
مشرف التفتيش/املفتش الرئيس

 ٫3أنظمة احلماية من احلريق واملنشآت املقاومة للحريق

الفوا�صل واالخرتاقات املقاومة
للحريق

اختبار التحكم يف الدخان

SBC 201
1705.17

SBC 201
1705.18

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

 ٫4الواجهات واألنظمة الكهربائية وامليكانيكية وأنظمة السباكة وأنظمة كفاءة الطاقة
SBC 201
2607
الألواح اجلدارية ،اجلدران
ال�ستائرية ،والواجهات الق�شرية

CHAPTER 24
1405

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

1407
SBC 401
التمديدات الكهربائية ولوحات
توزيع الكهرباء

الأنظمة امليكانيكية

�أنظمة التربيد

PART 6

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

SBC 501

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

مهند�س حمرتف معتمد من الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمفت�ش يف املجال

مهند�س معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال

61 & 62

SBC 501
1102

�أنظمة كفاءة الطاقة

SBC 601

(التحقق من العزل احلراري)

SBC 602

�أنظمة ال�سباكة

SBC 701

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة

فني معتمد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
كمفت�ش يف املجال
� 3سنوات خربة
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قرار وزير الطاقة رقم ( )1442-5731-01بتاريخ 1442/09/06هـ بنزع ملكية
وزارة الطاقة

�إن وزير الطاقة
ً
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له ،وبعد االطالع على البند «ثالثا» من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
على العقار («النظام») ،واالطالع على �أحكام النظام ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صكني
التاليني:
• ال�صك رقم ( )476303000262وتاريخ 1441/05/13هـ ،مب�ساحة قدرها (1999,15م� )2ألف
وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون مرت ًا مربعاً وخم�سة ع�شر باملائة من املرت املربع.
• ال�صك رقم ( )376303000204وتاريخ 1441/04/22هـ ،مب�ساحة قدرها (8047,62م )2ثمانية
�آالف و�سبعة و�أربعون مرت ًا مربعاً واثنان و�ستون باملائة من املرت املربع.
الواقعتني يف قرية الكواملة مبركز وادي جازان مبنطقة جازان ،واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي
جهد ( 132ك.ف) الذي يربط حمطة جازان املركزية مبحطة �أبو عري�ش ،ومب�ساحة �إجمالية قدرها
(10046,77م )2ع�شرة �آالف و�ستة و�أربعون مرت ًا مربعاً و�سبعة و�سبعون باملائة من املرت املربع ،ح�سب
القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً:تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�ساد�سة وال�سابعة
من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
التعوي�ض ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة لالجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.

ثالثاً:تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها
بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل مدة ال تقل
عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني ال�ساد�سة ع�شرة
وال�سابعة ع�شرة من النظام.
رابعاً:تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�ض
بعد �إخالء العقار املنزوعة ملكيته ،وت�سليمه ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،ويتم
�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً
لأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
ً
خام�ساً:يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساً:ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )1442-6244-01بتاريخ 1442/09/23هـ بنزع ملكية
�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له ،وبعد االطالع على البند «ثالثاً» من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11ه ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد
امل�ؤقت على العقار («النظام») ،واالطالع على �أحكام النظام ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال  :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض امل�سماة (قطعة فر�ش
العار�ض) اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )975801000721وتاريخ 1438/01/23هـ،
الواقعة يف �شمال قرية املنيظر مبحافظة بارق مبنطقة ع�سري ،واملتداخلة مع حرم اخلط
الهوائي جهد ( 132ك.ف) الذي يربط حمطة املجاردة مبحطة جنوب حمايل ،ومب�ساحة
�إجمالية قدرها ( 502,33م )2خم�سمائة ومرتان مربعان وثالثة وثالثون باملائة من املرت
املربع ،ح�سب القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانيـــــاً:تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�ساد�سة
وال�سابعة من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات،
وجلنة تقدير التعوي�ض ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا
القرار ،وتتوىل ال�شركة الدعوة لالجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة
ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
ثالثـــــاً:تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل مدة ال تقل
عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني ال�ساد�سة ع�شرة
وال�سابعة ع�شرة من النظام.
رابعـــاً:تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير
التعوي�ض بعد �إخالء العقار املنزوعة ملكيته ،وت�سليمه ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل
�أو املحكمة ،ويتم �صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف
�إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
ً
خام�سـاً:يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساً:ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف
املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف
الإمارة �أو املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سـابعاً :يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )1442-6245-01بتاريخ 1442/09/23هـ بنزع ملكية
�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له ،وبعد االطالع على البند «ثالثاً» من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11ه ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
على العقار («النظام») ،واالطالع على �أحكام النظام ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض امل�سماة (ال�سهم) اململوكة
مبوجب ال�صكني التاليني:
•ال�صك رقم ( )421502001129وتاريخ 1442/03/03هـ ،مب�ساحة قدرها (3756,99م)2
ثالثة �آالف و�سبعمائة و�ستة وخم�سون مرت ًا مربعاً وت�سعة وت�سعون باملائة من املرت املربع.
• ال�صك رقم ( )321502001128وتاريخ 1442/03/03هـ ،مب�ساحة قدرها (10776,67م)2
ع�شرة �آالف و�سبعمائة و�ستة و�سبعون مرت ًا مربعاً و�سبعة و�ستون باملائة من املرت املربع.
الواقعتني بوادي الليث من اجلهة اجلنوبية مبحافظة الليث ،واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي
جهد ( 110ك.ف) الذي يربط حمطة الليث املركزية مبحطة حتويل الليث ،ومب�ساحة �إجمالية قدرها
(14533,66م� )2أربعة ع�شر �ألفاً وخم�سمائة وثالثة وثالثون مرت ًا مربعاً و�ستة و�ستون باملائة من املرت
املربع ،ح�سب القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانيـــاً :تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�ساد�سة
وال�سابعة من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات،
وجلنة تقدير التعوي�ض ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا
القرار ،وتتوىل ال�شركة الدعوة لالجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة

ملبا�شرة كل جلنة ملهامها.
ثالثـــــاً:تبلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها
بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل مدة ال تقل
عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني ال�ساد�سة ع�شرة
وال�سابعة ع�شرة من النظام.
رابعـــاً:تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�ض
بعد �إخالء العقار املنزوعة ملكيته ،وت�سليمه ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،ويتم
�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية
وفقاً لأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام.
خام�ساً:يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساً:ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً:يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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قرار جمل�س �إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء رقم ( )42/49/02وتاريخ 1442/06/25هـ
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

�إن جمل�س �إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء.
بنا ًء على ال�صالحيات املخولة له.
وا�ستناد ًا �إىل املادة (الرابعة) والفقرة ( 1ــ هـ) من املادة (ال�ساد�سة) من نظام الكهرباء ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم (م )56 /والتاريخ 1426/10/20هـ.
وبنا ًء على ما قرره البند (�سابعاً) من قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )710والتاريخ 1441/11/09هـ
املتوج باملر�سوم امللكي ذي الرقم (/159م) والتاريخ 1441/11/11هـ القا�ضي باعتماد نظام املياه.
وا�ستناد ًا �إىل املادة (اخلام�سة) من تنظيم الهيئة ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )263والتاريخ
1442/05/14هـ.
وبعد االطالع على املادة (العا�شرة) من الالئحة التنفيذية لنظام الكهرباء اخلا�صة مبهام الهيئة ال�صادرة
بقرار جمل�س الإدارة ذي الرقم ( )27/11/3والتاريخ 1427/4/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الإدارة ذي الرقم ( )39/43/4والتاريخ 1439/03/11هـ .
وبعد االطالع على املذكرة ذات الرقم ( )42/49/02املعرو�ضة على املجل�س يف اجتماعه التا�سع
والأربعني ( )49املنعقد بتاريخ 1442/06/25هـ واملت�ضمنة طلب موافقة املجل�س على تعديل قرار
املجل�س رقم ( )39/43/4بتاريخ 1439/03/11هـ اخلا�ص بقواعد و�إجراءات ح�ساب املقابل املايل
ال�سنوي للرخ�ص.
وبعد االطالع على حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة التا�سع والأربعني ( )49املنعقد بتاريخ 1442/6/25هـ
وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :تقوم الهيئة بتح�صيل مقابل مايل �سنوي لرخ�ص الأن�شطة التالية:
�أ -توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات الثابتة.
ب -توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات املتنقلة.
ج -توليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام �إحدى تقنيات الطاقة املتجددة.
د -الإنتاج املزدوج.
هـ -نقل الطاقة الكهربائية.

و -توزيع الطاقة الكهربائية.
ز -املتاجرة بالكهرباء.
ح -امل�شرتي الرئي�س.
ط -تربيد املناطق.
ً
ثانيـــاً :يتم حتديد ن�سبة م�ساهمة كل ن�شاط من الأن�شطة الواردة يف البند (�أوال) من هذا القرار بقرار
ي�صدر من املحافظ ،وذلك ح�سب تطور �أن�شطة الكهرباء وتربيد املناطق اخلا�ضعة لتنظيم
الهيئة ،وت�سمى هذه الن�سبة (ن).
ثالثـــاً :يتم حتديد املقابل املايل لرخ�ص �أن�شطة نقل الكهرباء ،وتوزيعها ،وامل�شرتي الرئي�س ح�سب
املعادلة التالية:
(املقابل املايل للرخ�صة = ن  xالتمويل املطلوب للهيئة)
رابعــاًُ :يحدد بقرار من املحافظ مقدار املقابل املايل لرخ�ص �أن�شطة (توليد الكهرباء من وحدات التوليد
الثابتة ،وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد املتنقلة ،وتوليد الكهرباء با�ستخدام �إحدى تقنيات
الطاقة املتجددة ،واملتاجرة بالكهرباء ،والإنتاج املزدوج ،وتربيد املناطق) على �أ�سا�س مبلغ
حمدد لكل وحدة �سعة مرخ�صة ،وذلك وفقاً للمعادلة التالية:
التمويل املطلوب للهيئة

ت�سعرية وحدة ال�سعة املرخ�صة = نx
�إجمايل ال�سعات املرخ�صة للن�شاط
خام�ساً:ي�صدر املحافظ القرارات التف�صيلية والإجرائية الالزمة لتنفيذ هذا القرار.
�ساد�ساً :يلغي هـذا القـرار قرار جمل�س الإدارة ذي الرقم ( )39/43/4والتاريخ 1439/03/11هـ.
�سابعـاًُ  :ين�شـر هـذا القرار يف اجلريـدة الر�سميـة ،و ُيعمـل بـه يف احت�سـاب املقابل املايل للرخ�ص ابتدا ًء من
العام املايل  1443ــ 1444هـ (2022م).
واهلل املوفق ،،،
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء
عبد العزيز بن �سلمان بن عبد العزيز

الالئحة الفنية املعتمدة يف اجتماع جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة رقم ()180
المواصفات السعودية

بنا ًء على املادة التا�سعة من تنظيم الهيئة ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  216وتاريخ
1431/6/17هـ والتي تق�ضي ب�أن :املجل�س هو ال�سلطة املخت�صة ب�إدارة �ش�ؤون الهيئة ،وت�صريف
�أمورها ،ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم.
اعتمد جمل�س �إدارة الهيئة بالقرار رقم ( )2021/180/08يف اجتماعه رقم ( )180بتاريخ
1442/08 /26هـ املوافق 2021/04/08م ،الالئحة الفنية ل�سالمة الآالت ،اجلزء الثاين :الآالت
املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،الوثيقة رقم (م�.إ:)01-08-21-180-

وتهدف هذه الالئحة الفنية �إىل حتديد املتطلبات الأ�سا�سية للآالت املتنقلة ومعدات اال�شغال الثقيلة،
امل�شمولة يف جمال هذه الالئحة الفنية ،وحتديد �إجراءات تقومي املطابقة التي يجب على املو ِّردين
االلتزام بها ،وذلك ل�ضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات الأ�سا�سية التي تهدف �إىل املحافظة على
البيئة و�صحة و�سالمة م�ستخدميها وت�سهيل �إجراءات م�سح الأ�سواق.
واهلل املوفق.

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت (الجزء الثاني :اآلالت المتنقلة ومعدات األشغال الثقيلة)
تمهيد

متاشياً مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفقاً
لقرار مجلس الوزراء رقم  244وبتاريخ 1426/9/21هـ بشأن املوافقة على وثائق انضمام
اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلب األمر من التزام اململكة مبواءمة أنظمتها
ذات العالقة مبا يتماشى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية
للتجارة ( )TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب
السلع بني الدول األعضاء ،وعدم التمييز بني املنتجات ذات املنشأ اخملتلف من حيث
االشتراطات الفنية وطرائق تقومي املطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل
املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبنا ًء على املادة الثالثة (فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم  216بتاريخ 1431/6/17هـ ،املوافق 2010/5/31م ،وذلك ب�أن
تتوىل الهيئة “�إ�صدار موا�صفات قيا�سية �سعودية و�أنظمة و�أدلة اجلودة وتقدمي املطابقة ،تتوافق مع
املوا�صفات القيا�سية والأدلة الدولية ،وحتقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف هذا املجال،
وتكون متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية وحمققة مل�صالح اململكة”.
وا�ستناد ًا �إىل املادة الرابعة (فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم  216بتاريخ 1431/6/17هـ ،املوافق 2010/5/31م ،وذلك ب�أن تتوىل
الهيئة “�إ�صدار لوائح �إجراءات تقومي املطابقة لل�سلع واملنتجات واخلدمات طبقاً للموا�صفات القيا�سية
التي تعتمدها”.
وبنا ًء على املادة الرابعة (فقرة  )14 -من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ال�صادر
بقرار جمل�س الوزراء رقم  216بتاريخ 1431/6/17هـ ،املوافق 2010/5/31م ،وذلك ب�أن تتوىل الهيئة “مراجعة
الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة مبجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،واقرتاح التعديالت الالزمة عليها،
لتواكب متطلبات اجلودة وال�سالمة ،و�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة ،لدرا�ستها و�إ�صدارها وفقاً للطرق النظامية”.

وبنا ًء على املادة ال�ساد�سة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم  216بتاريخ 1431/6/17هـ ،املوافق 2010/5/31م ،التي تن�ص على
“مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة) من هذا التنظيم ،تعد الهيئة هي املرجع يف اململكة يف كل ما يتعلق
باملوا�صفات القيا�سية ،و�إجراءات تقومي املطابقة ،ومنح عالمة اجلودة والقيا�س واملعايرة .وعلى جميع
القطاعات احلكومية واخلا�صة االلتزام باملوا�صفات القيا�سية ال�سعودية يف جميع م�شرتياتها و�أعمالها”.
وحيث �إن املوا�صفات القيا�سية للمنتجات امل�شمولة يف �إحدى اللوائح تعترب �أ�سا�ساً ملطابقة تلك املنتجات
للمتطلبات الأ�سا�سية لل�سالمة يف الالئحة املحددة ،فقد قامت الهيئة ب�إعداد هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجز�أ منها.
المادة (:)1

املصطلحات والتعاريف

 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة
عند تطبيق بنودها -الدالالت واملعاني املبينة أمامها ،أو الواردة في األنظمة واللوائحيقتض سياق النص خالف ذلك.
والقرارات املعمول بها في الهيئة ما لم
ِ
اململكة :اململكة العربية ال�سعودية.
اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
الهيئة :الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
اجلهات الرقابية :هي اجلهة/اجلهات احلكومية ذات املهام الرقابية ح�سب اخت�صا�صها ،امل�س�ؤولة عن
تنفيذ �أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية �سوا ًء يف املنافذ اجلمركية �أو الأ�سواق �أو امل�صانع.
سلطات مسح السوق :اجلهات احلكومية املخت�صة مبراقبة الأ�سواق والإجراءات املتخذة للت�أكد
من مطابقة املنتجات ملتطلبات اللوائح ال�صادرة من جمل�س الإدارة.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من جمل�س الإدارة ت�ضع خ�صائ�ص املنتجات والعمليات املرتبطة بها
وطرائق �إنتاجها ،مبا يف ذلك الأحكام الإدارية �سارية املفعول املطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد ت�شمل
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�أو تبحث ب�شكل خا�ص يف امل�صطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات و�ضع ال�شارات �أو العالمات على
املنتجات �أو اخلدمات �أو العمليات �أو طرائق الإنتاج.
املن َتج :الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومك ِّونات ال�سالمة واملعدات القابلة للتبديل املتعلقة بها.
املواصفة القياسية :وثيقة حتدد �صفات ال�سلعة �أو املادة �أو اخلدمة �أو كل ما يخ�ضع للقيا�س �أو
�أو�صافها �أو خ�صائ�صها �أو م�ستوى جودتها �أو �أبعادها ومقايي�سها �أو متطلبات ال�سالمة والأمان فيها ،كما
ت�شمل امل�صطلحات والرموز وطرائق االختبار و�سحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
املتطلبات األساسية :املتطلبات اخلا�صة باملنتجات ،التي قد ت�ؤثر يف ال�سالمة وال�صحة والبيئة،
التي يجب االلتزام بها.
اخلطر (أخطار  :)Hazardsم�صدر حمتمل لل�ضرر.
اخملاطر ( :Risk(sاحتمال ظهور خطر م�سبب لل�ضرر؛ مرتبطاً بدرجة �شدة ال�ضرر.
مسح السوق :الأن�شطة والتدابري التي تتخذها �سلطات م�سح ال�سوق للتحقق من �أن املنتجات ت�ستويف
املتطلبات املن�صو�ص عليها يف اللوائح الفنية ذات العالقة ،و�أنها ال ت�شكل خطر ًا على ال�صحة وال�سالمة
والبيئة� ،أو �أي جانب �آخر يتعلق بحماية امل�صلحة العامة.
املورِّد :و ُيق�صد به ما يلي:
 �صانع املن َتج ،يف حالة �إقامته يف اململكة� ،أو كل �شخ�ص يقدم هُ ويته على �أنه �صانع للمن َتج وذلك منخالل ت�سميته املن َتج با�سمه �أو �أي و�صف جتاري ذي �صلة ،وكذلك كل �شخ�ص يقدم على جتديد املن َتج.
 وكيل ال�صانع يف اململكة يف حالة �إقامة ال�صانع خارج اململكة� ،أو امل�ستورد يف حالة عدم وجود وكيللل�صانع يف اململكة.
 كل �شخ�ص يف �سل�سلة التوريد ممن قد يكون لن�شاطه �أثر على خ�صائ�ص املن َتج.إجراءات تقومي املطابقة :وثيقة معتمدة من جمل�س الإدارة تو�ضح الإجراء امل�ستخدم بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لتقومي املطابقة.
اجلهات املقبولة :هي جهات تقومي مطابقة تقبلها الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقومي املطابقة.
شهادة املطابقة :ال�شهادة ال�صادرة عن الهيئة �أو �إحدى اجلهات املقبولة ،التي ت�ؤكد مطابقة املنتج
�أو �أي دفعة منه ملتطلبات املوا�صفات القيا�سية ذات العالقة.
إقرار املورِّد باملطابقة� :إقرار من املورد نف�سه ب�أن منتجه مطابق ملتطلبات الت�شريعات املعمول بها،
وذلك دون �أي تدخل �إلزامي من طرف ثالث -يف كافة املراحل اخلا�صة بعملية الت�صنيع -وقد يعتمد
الإقرار على اختبارات على املنتج وفقا للت�شريعات ذات العالقة.
عالمة اجلودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على �أن املن�ش�أة ذات نظام �إدارة فعال
ي�ضمن �إنتاج �سلعة مطابقة لالئحة و�إجراء املنح واملوا�صفات القيا�سية ال�سعودية اخلا�صة بها.
الوضع في السوق :هو و�ضع املن َتج لأول مرة يف �سوق اململكة ،وامل�س�ؤول عنه �إما ال�صانع �أو
امل�ستورد.
العرض في السوق :تعني �أي �إمداد باملنتج بهدف التوزيع �أو اال�ستهالك �أو اال�ستخدام يف اململكة يف
�إطار ن�شاط جتاري �سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية �أو بدون مقابل.
السحب :هو �أي �إجراء يهدف �إىل منع عر�ض املنتجات يف ال�سوق ويف �سل�سلة التوريد.
االستدعاء :هو �أي �إجراء يهدف �إىل ا�سرتجاع املنتجات املعرو�ضة التي �سبق توفريها للم�ستخدم
النهائي.
خم�ص�صة لتكون مز َّودة بنظام حركة يعمل بخالف القوة الب�شرية �أو
آلة (آالت) :جمموعة جمهَّزة �أو َّ
احليوانية ،وتتكون الآلة من �أجزاء مت�صلة لأداء مهمة حمددة ،على �أن يكون جز ًء واحد منها على الأقل
متحركاً.
املعدات القابلة للتبديل :اجلهاز الذي ي�ضمه املُ�ش ِّغل -بعد ا�ستخدام الآلة� -أو يدجمه مع الآلة
لتعديل وظيفتها �أو لعمل وظيفة جديدة.
مكونات السالمة� :أجزاء �أو �أدوات تعمل على �أداء وظيفة ال�سالمة ،وتو�ضع ب�شكل م�ستقل يف
ال�سوق ،و ُيع ِّر�ض الف�شل و�/أو العطل يف هذه الأجزاء �سالمة الأ�شخا�ص للخطر ،وهذه الأجزاء لي�ست
�ضرورية لوظيفة الآلة.
التشويش الكهرومغناطيسي � :Electromagnetic Disturbanceأي ظاهرة كهرومغناطي�سية
قد حتد/تقلل من كفاءة �أداء املعدات ،وقد يكون الت�شوي�ش الكهرومغناطي�سي عبارة عن �ضو�ضاء
كهرومغناطي�سية �أو �إ�شارة غري مرغوب بها� ،أو تغيري يف و�سط االنت�شار ذاته.
احلصانة (املناعة) الكهرومغناطيسية  :Electromagnetic Immunityمقدرة
مُعِ دَّة كهربائية �أو وحدة من مُعِ دَّة كهربائية �أو نظام على �أداء عمـله دون �أن يت�أثر ب�أي ت�شوي�ش
كهرومغناطي�سي.
احمليط الكهرُومغناطيسي  :Electromagnetic Environmentكل الظواهر
الكهرومغناطي�سية التي ميكن مالحظتها يف موقع ُمعينَّ .
توافق كهرومغناطيسي  :Electromagnetic Compatibilityمقدرة مُعِ دَّة كهربائية �أو وحدة
من مُعِ دَّة كهربائية �أو نظام على �أداء وظيفته ب�شـكل مالئم يف حميطه الكهرومغناطي�سي دون �أن ي�ؤثر ذلك
يف �أي من مكونات ذلك املحيط بت�شوي�شـات كهرومغناطي�سية غري حمتملة.
الشخص املعرَّض للخطر� :أي �شخ�ص موجود كليًّا �أو جزئيًّا يف منطقة اخلطر التي يحددها ال�صانع.
املُشغِّل :ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين يقومون بتثبيت الآالت �أو ت�شغيلها �أو تعديلها �أو �صيانتها �أو
تنظيفها �أو �إ�صالحها �أو حتريكها.
ً
السائق« :ال�سائق» هو امل�شغل امل�س�ؤول عن حتريك الآلة ،و ٌينقل ال�سائق بالآلة �أو �سريا على الأقدام
بحيث يكون مرافقاً لها �أو قد يتوىل توجيه الآلة من خالل وحدة حتكم عن بعد.
ً
الواقي/احلامي :جزء من الآلة امل�ستخدمة ،حاجز مادي/ج�سدي ي�ستخدم خ�صي�صا لتوفري احلماية.
جهاز احلماية :جهاز يقلل من املخاطر (خالف الواقي/احلامي) �سواء كان مفرد ًا �أو مقرتناً بالواقي.
االستخدام املقصود :ا�ستخدام الآالت وفقاً للمعلومات الواردة يف �إر�شادات اال�ستخدام.
إساءة االستخدام التي ميكن توقعها إلى حد معقول :ا�ستخدام الآالت بطريقة
خمالفة ملا هو حم َّدد يف �إر�شادات اال�ستخدام ،غري �أنها قد تنجم عن ت�صرف ب�شري ميكن التنب�ؤ به
ب�سهولة.
املعدات الثقيلة� :آالت معدة لال�ستخدام يف الأعمال الإن�شائية وحتريك الرتبة؛ وهي �آالت ذاتية الدفع

�أو �آلة م�سحوبة على عجالت �أو زواحف �أو �أرجل ،بها معدات �أو �أدوات م�صممة ب�شكل �أ�سا�سي لأداء
�أعمال احلفر والتحميل والنقل� ،أو ن�شر �أو �ضغط �أو حفر خنادق الرتبة وال�صخور وغريها من املواد ،على
الطرق وال�سدود ويف املحاجر واملناجم ومواقع البناء.
مالحظة :ميكن �أن تكون الآالت من النوع الذي يتحكم فيه امل�شغل ب�شكل مبا�شر بالركوب على
اجلهاز� ،أو ميكن التحكم به عن بعد بو�سائل �سلكية �أو غري �سلكية مع ر�ؤية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
ملنطقة العمل.
 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة يف هذه الالئحة الفنية املعاين الواردة يف الأنظمة واللوائح
والقرارات املعمول بها يف اململكة.
المادة (:)2

اجملال

ُتط َّبق هذه الالئحة الفنية على الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومك ِّونات ال�سالمة واملعدات
القابلة للتبديل ،وذلك وفقا للتعريفات وامل�صطلحات الواردة يف املادة ( )1واملوا�صفات القيا�سية ذات
العالقة الواردة يف امللحق (.)1
المادة (:)3

األهداف

تهدف هذه الالئحة الفنية �إىل حتديد املتطلبات الأ�سا�سية للآالت املتنقلة ومعدات اال�شغال الثقيلة،
امل�شمولة يف جمال هذه الالئحة الفنية ،وحتديد �إجراءات تقومي املطابقة التي يجب على املو ِّردين االلتزام
بها ،وذلك ل�ضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات الأ�سا�سية التي تهدف �إىل املحافظة على البيئة و�صحة
و�سالمة م�ستخدميها وت�سهيل �إجراءات م�سح الأ�سواق.
المادة (:)4

التزامات املورِّد

يجب على املورِّد ،االلتزام باملتطلبات التالية:

 1/4املتطلبات األساسية العامة لآلالت
 1/1/4املبادئ العامة

�أ -يجب على املو ِّرد �إجراء حتليل املخاطر للت�أكد من حتديد متطلبات ال�صحة وال�سالمة التي تنطبق على
الآالت ومك ِّونات ال�سالمة ،ومن ثم يجب مراعاة نتائج حتليل املخاطر عند ت�صميم وت�صنيع الآالت
ومك ِّونات ال�سالمة ومعدات الرفع على �أن يتوىل املو ِّرد -من خالل العملية التكرارية لتحليل املخاطر
واحلد منها -ما يلي:
-1حتديد مدى عمل الآالت ومك ِّونات ال�سالمة التي تت�ضمن اال�ستخدام امل�ستهدف لها ،وحتديد �أي
�سوء ا�ستخدام متوقع.
ٍ
َّ
-2حتديد املخاطر التي ميكن �أن تتولد عن الآالت ومك ِّونات ال�سالمة والأو�ضاع واحلاالت اخلطرة
املرتبطة بها.
-3تقييم �أو تقدير املخاطر ،مع مراعاة �شدة الإ�صابات �أو الأ�ضرار املحتملة على ال�صحة ،ومدى
احتمال وقوعها.
-4الق�ضاء على املخاطر �أو تقليل املخاطر واحلد من الت�أثريات ال�سلبية املرتبطة بها من خالل تدابري
وقائية ح�سب ترتيب الأولويات املبني يف الفقرة  – 1/1ب من امللحق (.)2
ب-يجب االلتزام باملتطلبات الأ�سا�سية لل�صحة وال�سالمة الواردة يف البند ( )1/1من امللحق ( )2فقط
عند وجود خماطر مماثلة ناجتة عن ا�ستخدام الآالت ومك ِّونات ال�سالمة املعنية يف الظروف املحتملة
واملتوقعة من ال�صانع �أو املو ِّرد� ،أو يف الأو�ضاع غري العادية املتو َّقعة،
ج-يجب �أن ت�شمل �إجراءات تقومي املطابقة جميع مبادئ التكامل يف ال�سالمة ،واملتطلبات اخلا�صة
بالآالت ومك ِّونات ال�سالمة ،والإر�شادات الواردة يف امللحق (.)2
د-يجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان عند ت�صميم الآلة حتقيق املتطلبات الأ�سا�سية لل�صحة وال�سالمة
املن�صو�ص عليها يف امللحق ( )2قدر الإمكان.

 2/4مواضع التشغيل
 1/2/4املقاعد

 يجب �أن تكون الر�ؤية يف و�ضع القيادة وا�ضحة متاماً ليتمكَّن ال�سائق من ت�شغيل الآلة ومعداتهايف ظروف اال�ستخدام املعقول ب�أمان كامل ،ويجب عند ال�ضرورة توفري الأجهزة املنا�سبة ملواجهة
الأخطار الناجتة عن الر�ؤية غري املالئمة.
 يجب ت�صميم الآالت التي ُينقل ال�سائق عليها وبنا�ؤها بطريقة –يف موا�ضع القيادة -متنع وجوداخلطر على ال�سائق من االحتكاك �أو التالم�س غري املق�صود مع العجالت واجلنازير.
 يجب �أن ُي�ص َّمم و�ضع القيادة داخل الآلة على نحو ي�سمح برتكيب مق�صورة ال�سائق� ،شريطة �أاليزيد ذلك من املخاطر و�أن يتوافر لها م�ساحة كافية ،ويجب االلتزام يف املق�صورة بالإر�شادات الالزمة
ل�سالمة ال�سائق املبينة يف امللحق (.)2
ِّ
امل�شغلون �أو الأفراد الآخرون املحملون على الآلة
 هنالك بع�ض املخاطر التي قد يتعر�ض لهااملتنقلة ،كال�سحق بني �أجزاء الآلة والأر�ض وذلك عند ا�ستدارة االلة او انقالبها خ�صو�صا الآالت
املجهزة بهياكل واقية ،والتي يتطلب ت�صميم مقاعدها وتزويدها بنظام ربط (حزام) ل�ضمان
�سالمة الأ�شخا�ص و�إبقائهم يف مقاعدهم املخ�ص�صة ،على �أ َّال يرتتَّب على تركيبها زيادة حجم
املخاطر املبينة يف امللحق ( ،)2و�أال تحَ د من احلركة الالزمة لعمليات الت�شغيل �أو احلركات
املرتبطة بالهيكل.

 2/2/4مواضع األشخاص اآلخرين

يجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان �-إذا تطلبت ظروف اال�ستخدام نقل �أ�شخا�ص �آخرين غري ال�سائقني بالآلة
من حني لآخر �أو ب�شكل منتظم -الأو�ضاع املنا�سبة التي مت ِّكنهم من االنتقال بالآلة �أو العمل عليها دون
التع ُّر�ض لأي خماطر كما هو مبني يف امللحق (.)2
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المواصفات السعودية

 3/4أنظمة التحكم

 3/4/4التدحرج واالنقالب

 يجب ،متى ما تط َّلب الأمر ،اتخاذ خطوات ف ّعالة ملنع اال�ستخدام غري امل�ص َّرح به لعنا�صر التحكم. يجب -يف حاالت التحكم عن بعد� -أن تحُ دِّد كل وحدة حت ُّكم بو�ضوح الآالت املُتح َّكم بها من خالل تلكالوحدة ،ويجب �أن ُت�ص َّمم و�أن ُتعَ َّد �أنظمة التحكم عن بعد بطريقة ت�ؤثر فقط على الآالت والوظائف املعنية.
 يجب �أن ُت�ص َّمم و ُتركَّب الآالت املُتحكَّم فيها عن بعد بحيث ال ت�ستجيب �إال للإ�شارات املر�سلة منوحدات التحكم ذات العالقة.

يجب �أن تكون الآالت جمهزة بهيكل وقاية منا�سب للأ�شخا�ص املحمولني يف حال كان ذلك ال ميثل خماطر �إ�ضافية.
يجب �أن ُي�صمم هيكل الوقاية بطريقة توفر لل�شخ�ص املحمول درجة حماية منا�سبة من ت�شوهات الهيكل
الناجتة عن حالة التدحرج �أو االنقالب.
يجب على ال�صانع �أو املورد �إجراء االختبارات املنا�سبة على جميع الهياكل امل�ستخدمة للتحقق من
ا�ستجابة الهيكل للمتطلبات امل�شار �إليها.

 يجب �أن يتمكَّن ال�سائق من �إدارة جميع �أجهزة التحكم املطلوبة لت�شغيل الآالت من مو�ضع القيادة،با�ستثناء الوظائف التي ميكن تنفيذها ب�أمان تام با�ستخدام �أجهزة اخلدمة املوجودة يف مكان �آخر،
وتت�ضمن هذه الوظائف -على وجه اخل�صو�ص -تلك التي يتوىل م�ش ِّغلون �آخرون غري ال�سائق
م�س�ؤوليتها� ،أو التي يجب على ال�سائق ترك مو�ضع القيادة ليتح ِّكم بها ب�شكل �آمن.
 يجب -يف حالة وجود دوا�سات– �أن ت�صمم وتركب على نحو ي�ضمن لل�سائق ت�شغيل �آمن ب�أقل حد مناملخاطر عند الت�شغيل غري ال�صحيح ،ويجب ت�صميم تلك الدوا�سات بطريقة َي�سهُل تنظيفها مع تزويدها
ب�سطح مقاوم لالنزالق.
 يجب �أن تعود �أجهزة التحكم �إىل الو�ضع احليادي �أو العادي متى ما تركها املُ�ش ِّغل � -إذا كان ت�شغيلهذه الأجهزة قد يت�س َّبب يف حدوث خماطر وحت ُّركات خطرة ملحوظة ،با�ستثناء تلك الأجهزة املز َّودة
ب�أو�ضاع ال�ضبط امل�سبق.
 يجب -يف حالة الآالت املز َّودة بعجالت– ت�صميم نظام التوجيه وتركيبه بطريقة حت ُّد من قوة احلركاتغري املق�صودة لعجلة القيادة �أو ذراع التوجيه الناجتة عن ال�صدَمات التي ت�صيب عجالت التوجيه.
 يجب ت�صميم و�إعداد �أي عن�صر حتكم يعمل على قفل الرت�س التفا�ضلي ()the differentialبطريقة ت�سمح ب�إلغائه �أثناء حترك الآلة.
 ال تنطبق متطلبات الأجهزة املتعلقة ب�إ�شارات التحذير املرئي و�/أو ال�صوتي املذكورة يف امللحق (،)2�إال يف حالة الرجوع للخلف فقط.

يجب ت�صميم هذه الآالت بطريقة ت�أخذ يف احل�سبان املخاطر الناجتة عن �سقوط �أج�سام �أو مواد على �آالت
الدفع الذاتي ،مع تزويدها بهيكل حماية منا�سب �إذا كان حجمها و�أبعادها ت�سمح بذلك.
يجب �أن ُي�صمم الهيكل بطريقة توفر لل�شخ�ص املحمول درجة حماية منا�سبة من ت�شوهات الهيكل يف حالة
�سقوط الأج�سام �أو املواد .ويجب على ال�صانع �أو املورد �إجراء االختبارات املنا�سبة على جميع الهياكل
امل�ستخدمة للتحقق من توافق الهيكل مع املتطلبات امل�شار �إليها.

 1/3/4أجهزة التحكم

 2/3/4بدء التشغيل/التحرك

يجب �أن �أ َّال تكون جميع تنقالت الآالت ذاتية الدفع ممكنه� ،إ َّال يف حالة حتكم ال�سائق فيها فقط.
يجب �أ َّال يكون هناك احتمالية حلدوث حركة غري مق�صودة للآلة �أثناء ت�شغيل املحرك.
يف حال كانت الآالت مزودة ب�أجهزة تتجاوز منطقة حدود منطقة الر�ؤية العادية ،فيجب تزويد ال�سائق
بو�سائل �سهلة للتحقق من �أن هذه الأجهزة يف و�ضع معني ي�سمح بحركة �آمنة وذلك قبل حتريك الآالت.

 3/3/4وظيفة التنقل

مع عدم الإخالل ب�أنظمة املرور ،ف�إنه يجب �أن ت�ستويف الآالت ذاتية الدفع ومقطوراتها متطلبات الإبطاء
(تهدئة ال�سرعة) والتوقف ،والفرملة والوقوف ،وذلك ل�ضمان ال�سالمة حتت جميع ظروف امل�سموح بها
للت�شغيل واحلمولة وال�سرعة وحالة وانحدار الأر�ض.
ُّ
يجب �أن يكون ال�سائق قادرا على �إبطاء و�إيقاف الآلة ذاتية الدفع بجهاز رئي�س ،وعند تعطل اجلهاز
الرئي�س� ،أو عند انقطاع �إمدادات الطاقة الالزمة لت�شغيل اجلهاز الرئي�س ،فيجب توفري جهاز طوارئ
مز َّود بجهاز حتكم م�ستقل متاماً ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة ،وذلك لإبطاء الآلة و�إيقافها.
يجب -عندما تقت�ضي ال�سالمة ذلك– توفري جهاز (و�سيلة) لتوقيف الآلة جلعلها ثابتة غري قابلة للحركة،
وميكن دمج هذا اجلهاز مع �أحد الأجهزة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة على �أن يكون ميكانيكياً خال�صاً.
يجب تزويد الآالت التي ٌيتحكم فيها عن بعد ب�أجهزة لوقف الت�شغيل تلقائياً وفور ًا ،وذلك ملنع احتمالية
الت�شغيل اخلطر املو�ضح يف الأو�ضاع التالية:
 عند فقدان ال�سائق ال�سيطرة على الآلة. عند تل ِّقى ال�سائق �إ�شارات الوقوف. عند الك�شف عن �أعطال يف جزء من النظام املتعلق بال�سالمة. يف حالة عدم اكت�شاف �إ�شارة التحقق خالل وقت حمدد. -ال تنطبق متطلبات �إيقاف الت�شغيل املذكورة يف امللحق ( )2على وظيفة التن ُّقل.

َّ
يتحكم بها املشاة
 4/3/4حركة اآلالت التي

يجب �أ َّال يكون حت ُّرك الآالت ذاتية الدفع التي يتح َّكم بها امل�شاة ممكنة �إ َّال �أثناء العمل امل�ستمر لل�سائق على
جهاز التحكم ذي ال�صلة ،ويجب -على وجه اخل�صو�ص� -أ َّال تتحرك هذه الآالت �أثناء بدء ت�شغيل املحرك.
يجب ت�صميم �أنظمة التحكم يف الآالت التي يتحكَّم بها امل�شاة بطريقة تق ِّلل من املخاطر النا�شئة عن التحرك
غري املق�صود للآلة جتاه ال�سائق ،وال �سيما ال�سحق �أو الإ�صابة من الأجزاء الدوارة.
يجب �أن تتوافق �سرعة �سري الآلة مع �سرعة م�شي ال�سائق على قدميه.
يجب �أن يكون ت�شغيل اجلزء الد َّوار عند ت�شغيل التحكم العك�سي (� )Reverse Controlأمر ًا غري
ممكن يف الآالت التي ميكن تركيب �أجزاء دوارة عليها ،ما مل تكن حركة الآلة ناجتة عن حركة هذا اجلزء،
على �أال تت�س َّبب ال�سرعة العك�سية يف تعري�ض ال�سائق للخطر.

ُّ 5/3/4
تعطل دائرة التحكم

يجب �أال يت�سبب ُّ
تعطل (انقطاع) �إمدادات الطاقة �إىل التوجيه املُع َزز (نظام م�ساعد لل�سائق يف حتريك
عجلة القيادة) – عند تركيبه  -يف منع توجيه الآلة خالل الوقت الالزم لتوقيفها.

 4/4الوقاية من اخملاطر امليكانيكية
 1/4/4التحركات غير املتحكم بها

يجب ت�صميم الآالت وت�صنيعها وتركيبها ،ويف حاالت ال�ضرورة ،على دعائمها املتنقلة بطريقة ت�ضمن �أنها
حني تتحرك فلن ت�ؤثر االهتزازات غري املتحكم فيها على مركز ثقلها وا�ستقرارها و�أال تت�سبب يف ال�ضغط
املفرط على هيكلها.

 2/4/4األجزاء املتحركة

يجب �أال حتتوي واقيات املحركات القابلة للحركة واملانعة من الو�صول للأجزاء املتحركة يف حجرة املحرك
على �أجهزة �إقفال متحركة �إذا كان يتطلب فتحها �أداة �أو مفتاح بوا�سطة عن�صر حتكم موجود يف مو�ضع القيادة.

 4/4/4األجسام الساقطة

 5/4/4طرائق الوصول

يجب ت�صميم مقاب�ض الأيدي وموا�ضع الأقدام وترتيبها بطريقة تمُ كن امل�شغل من ا�ستخدامها بطريقة
تلقائية مع عدم االحتياج لأجهزة خدمة ت�ساعده على الو�صول ملوا�ضع العمل.

 6/4/4أجهزة اجلر/القطر

يجب تزويد جميع الآالت امل�ستخدمة يف القطر �أو املخ�ص�صة للجر ب�أداة جر م�صممة وم�صنعة بطريقة
ت�ضمن �سهولة االقرتان والفك ب�شكل �آمن ،ومتنع االنف�صال العر�ضي خالل اال�ستخدام.
يجب �أن تكون الآلة مزودة بداعم و�سطح حامل منا�سب للحمولة والأر�ضية بقدر ما تطلبه حمولة عمود
اجلر.

 7/4/4نقل احلركة بني اآلالت ذاتية الدفع (اجلرار) واآلالت املستقبلة

يجب ت�صميم �أجهزة النقل امليكانيكي القابلة للإزالة التي تربط �آالت الدفع الذاتي (اجلرار) ب�أول حامل
مثبت بالآالت امل�ستقبلة بطريقة جتعل �أي جزء يتحرك خالل الت�شغيل حممياً على طوله.
يجب حماية عمود الدوران اخلارجي الذي يرفق به جهاز النقل امليكانيكي القابل للإزالة ،يف حالة �آالت
واق مثبت ومت�صل ب�آلة الدفع الذاتي (اجلرار) �أو ب�أي
الدفع الذاتي (اجلرار)� ،سواء كان ذلك من خالل ٍ
جهاز �آخر يوفر حماية مكافئة.
يجب �أن تكون عملية فتح الواقي �سهلة حتى ميكن الو�صول �إىل جهاز نقل احلركة القابل للإزالة ،ومع
وجوده يف مكانه املنا�سب.
يجب �أن تتوافر م�ساحة كافية حتى ال يت�سبب عمود الدوران يف تدمري الواقي عند حترك الآلة (اجلرار).
يجب �أن يكون عمود الإدخال حماطاً بتغليف حامٍ مثبت على الآالت امل�ستقبلة.
يجب حتديد اجتاه التجميع على جهاز النقل امليكانيكي القابل للإزالة بحيث تثبت حمددات عزم الدوران
�أو العجالت احلرة عند ناقالت احلركة بعمود الدوران على اجلانب املوازي للآلة امل�ستقبلة.
يجب �أن ت�شتمل جميع الأجهزة امل�ستقبلة التي يتطلب ت�شغيلها وجود �أجهزة نقل ميكانيكي قابلة للإزالة
وذلك لو�صلها ب�آالت ذاتية الدفع (اجلرار) ،بحيث ال يت�ضرر جهاز النقل امليكانيكي القابل للإزالة والواقي
املرافق له عند مالم�سته للأر�ض �أو ب�أي جزء من الآلة.
يجب ت�صميم الأجزاء اخلارجية للواقي وتركيبها بحيث ال ميكنها الدوران مع جهاز نقل احلركة امليكانيكي
القابل للإزالة ،ويجب �أن يغطي الواقي ناقل احلركة حتى نهاية الو�صلة الداخلية ،على �أن ي�صل على الأقل
ملركز الو�صلة اخلارجية �أو مركز الو�صالت يف حالة ا�ستخدام و�صالت عامة وا�سعة الزوايا.
�إذا كانت و�سائل الو�صول ملوا�ضع الت�شغيل قريبة من جهاز النقل امليكانيكي القابل للإزالة ،فيجب
ت�صميمها وتركيبها بطريقة متنع ا�ستخدام واقيات الأعمدة كمو�ضع للأقدام� ،إال �إذا ُ�صم َمت لهذا الغر�ض.

 5/4الوقاية من اخملاطر األخرى
 1/5/4البطاريات

يجب ت�صميم مو�ضع البطاريات الكهربائية بطريقة متنع قذف �سائل البطارية على امل�شغل يف حالة تدحرج
�أو انقالب الآلة ،ومتنع تراكم الأبخرة يف الأماكن التي يعمل بها امل�شغلون.
يجب ت�صميم الآالت بطريقة تمُ كن من ف�صل البطارية مب�ساعدة جهاز �سهل الو�صول �إليه وم�صمم لهذا
الغر�ض.

 2/5/4احلرائق

بناء على املخاطر التي يتوقعها ال�صانع ،يجب �أن ت�سمح الآالت حني ي�سمح حجمها �إما برتكيب طفايات
حريق ي�سهل الو�صول �إليها� ،أو �أن تكون جمهزة ب�أنظمة �إطفاء ت�شكل جزءًا ال يتجز�أ منها.

 3/5/4انبعاثات املواد اخلطرة

يجب حماية امل�شغل من التعر�ض لالنبعاثات اخلطرة حينما تكون الوظيفة الأ�سا�سية للآالت هي ر�ش
املنتجات.

 6/4املعلومات واإلشارات
 1/6/4العالمات واإلشارات والتحذيرات

يجب �أن حتتوي كل �آلة  -كلما دعت احلاجة  -على عالمات و�/أو لوحات تعليمات متعلقة باال�ستخدام
والتعديل وال�صيانة ،وذلك ل�ضمان �صحة و�سالمة الأ�شخا�ص ويجب اختيار العالمات وت�صميمها
وو�ضعها بطريقة جتعلها وا�ضحة وثابتة يف مكانها.
مع عدم الإخالل ببنود نظام املرور والئحته التنفيذية ،يجب �أن حتتوي الآالت التي يقودها �سائق على
املعدات التالية:
 جهاز حتذير �صوتي لتنبيه الأ�شخا�ص. نظام �إ�شارات �ضوئية ي�ضيء ح�سب ظروف اال�ستخدام املق�صود� ،إال �أنه ال ينطبق على الآالتامل�ستخدمة للعمل حتت الأر�ض التي ال حتتوي طاقة كهربائية.
 متى كان ذلك �ضرورياً ،يجب �أن تتوافر تو�صيالت مالئمة بني العربة املقطورة والآالت لت�شغيلالإ�شارات ال�ضوئية.
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الالئحة الفنية لسالمة اآلالت ..تتمة

المواصفات السعودية

يجب جتهيز الآالت التي يُتحكم فيها عن بعد ،والتي يتعر�ض الأ�شخا�ص لها يف ظل ظروف اال�ستخدام العادي
خلطر ال�سحق �أو الت�صادم ،بو�سائل منا�سبة للإ�شارة �إىل حتركاتها �أو تزويدها بو�سائل حتمي الأ�شخا�ص من
مثل تلك املخاطر ،وينطبق ذلك على الآالت التي يقت�صر ت�شغيلها على تكرار حركات التقدم والرتاجع �إىل اخللف
على حمور فردي ،حيث تكون املنطقة املوجودة عند م�ؤخرة الآلة غري مرئية لل�سائق ب�شكل مبا�شر.
يجب ت�صميم الآالت وت�صنيعها بحيث ال ميكن تعطيل �أجهزة الإنذار والإ�شارات عن غري ق�صد ،ويجب
تزويد تلك الأجهزة بو�سائل تمُ كن من الت�أكد من �صالحيتها و�أنها يف حالة جيدة ،كما يجب �أن يظهر تعطلها
بو�ضوح للم�شغل.
يجب تزويد الآلة ب�إ�شارات حتذر من االقرتاب منها وقت الت�شغيل ،حينما ميثل حترك/تنقل الآلة �أو
�أجزائها خطر ب�شكل خا�ص ،ويجب �أن تكون مثل تلك الإ�شارات وا�ضحة ومقروءة عن بعد ل�ضمان �سالمة
الأ�شخا�ص الذين يتطلب عملهم االقرتاب منها.

 2/6/4وضع العالمات

يجب و�ضع بيانات وا�ضحة وغري قابلة للإزالة على جميع الآالت وذلك مبا ي�شمل:
 القدرة اال�سمية امل�شار �إليها بالكيلو وات. الكتلة بالكيلو جرام ،يف معظم احلاالت.وحيث ما �أمكن:
 قوة اجلر الق�صوى امل�سموح بها لق�ضيب اجلر عند نقطة االقرتان (اخلطاف)مقا�ساً بالنيوتن.� -أق�صى قوة ر�أ�سية م�سموح بها على نقطة االقرتان (اخلطاف) مقا�ساً بالنيوتن.

 3/6/4التعليمات
 1/3/6/4االهتزازات

يجب �أن تبني التعليمات املعلومات التالية فيما يتعلق باالهتزازات التي تنقلها الآلة �إىل اليد والذراع �أو
اجل�سم ب�أكمله:
 القيمة الإجمالية لالهتزاز التي يتعر�ض يدا /ذراعا امل�شغل عندما تتجاوز هذه القيمة (2٫5م/ث.)2 �أق�صى جذر تربيعي ملتو�سطقيم الت�سارع املوزون الذي يتعر�ض له اجل�سم كله عندما يتجاوز 0.5م/ث� .إذا كانت هذه القيمة ال تتجاوز  0.5م /ث ،فيجب ذكر ذلك.
 االرتياب يف القيا�س. يجب �أن ت�شري هذه القيم �إما �إىل التقيي�س الفعلي للآالت �أو �إىل القيم املبنية على القيا�سات امل�أخوذة عنالآالت القابلة للمقارنة تقنياً والتي متثل الآالت التي يراد �إنتاجها يف امل�ستقبل.
 يجب قيا�س االهتزازات با�ستخدام رمز�/شفرة التقيي�س الأن�سب للآالت ،ومن ال�ضروري �أن يتم �شرحظروف الت�شغيل خالل القيا�س وكذلك رموز القيا�س امل�ستخدمة.

 2/3/6/4االستخدامات املتعددة

يجب �أن ت�شمل الإر�شادات امللحقة بالآالت والتي ت�سمح بتعدد ا�ستخداماتها بنا ًء على املعدة امل�ستخدمة،
و�أن ت�شمل التعليمات اخلا�صة بالتجهيزات القابلة للتبديل على املعلومات الالزمة للتجميع الآمن
وا�ستخدام الآلة الأ�سا�سية واملعدات القابلة للتبديل.

 7/4املتطلبات الفنية

يجب على املورِّد استيفاء املتطلبات الفنية اآلالت املتنقلة ومعدات األشغال الثقيلة،
ومكونات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة ،وذلك على النحو التالي:
ِّ
�أ -ا�ستيفاء الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومكوِّنات ال�سالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة
 للمتطلبات الفنية الواردة يف املوا�صفات القيا�سية املبيَّنة يف امللحق ( )1من هذه الالئحة الفنية.ب -يجب �أن ُت�صـ َّمم و ُت�صـ َّنع الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومك ِّونات ال�سالمة واملعدات
القابلة للتبديل ذات العالقة ،بحيث تكون م�ستوفية للمتطلبات الفنية الأ�سا�سية املو�ضــــحة يف
امللحق ( ،)2ومتطلبات ال�سالمة وال�صحة الالزمة للآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة.
جَ -تو ُّفر نظام �إدارة جودة فعال لدى امل�صنعُ ( ،يعترب امل�صنع احلا�صل على �شهادة نظام �إدارة اجلودة
وفقا لـ  ISO 9001م�ستوفياً ملتطلبات هذا البند).

 8/4املتطلبات املترولوجية

يجب ا�ستخدام وحدات النظام الدويل (� )SI Unitsأو م�ضاعفاتها �أو �أجزائها ،ملنتجات الآالت املتنقلة
ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومكونات ال�سالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة ،وذلك �أثناء الت�صميم
�أو الت�صنيع �أو التداول ،وذلك وفقاً لنظام القيا�س واملعايرة ال�سعودي.

 9/4املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف

�أ -الت�أكد من جتميع وترتيب الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ب�شكل �آمن و�سليم �أثناء عمليات
التخزين والنقل ،وذلك وفقاً ملتطلبات التعبئة املن�صو�ص عليها يف املوا�صفة القيا�سية ذات العالقة.
ب -الت�أكد من خلو مواد تغليف الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة من مادة الر�صا�ص �أو �أي من
املعادن الثقيلة.
المادة ()5

البيانات اإليضاحية

يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية اخلاصة باآلالت املتنقلة ومعدات األشغال
الثقيلة ،املُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
� 1/5أن تكون البيانات الإي�ضاحية على املن َتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة يف هذه الالئحة الفنية
واملوا�صفات القيا�سية ذات العالقة؛ املب ّينة يف امللحق ( )1من هذه الالئحة الفنية.
�2/5أن تت�ضمن البيانات الإي�ضاحية ،املعلومات والتحذيرات و�إر�شادات الت�شغيل ووثائق املبيعات
الواردة يف امللحق ( )2من هذه الالئحة الفنية ،و�أن تكون بخط وا�ضح وطريقة َي�ص ُعب �إزالتها.
� 3/5أن تكون البيانات الإي�ضاحية مكتوبة باللغة العربية �أو اللغة العربية والإجنليزية.
� 4/5أن تكون جميع املعلومات امل�ستخدمة يف البيانات الإي�ضاحية �صحيحة و ُم ْث َبتة.
�5/5ألاّ تكون ال�صور والعبارات امل�ستخدمة على عبوات املنتج ،خمالفة للنظام العام والآداب العامة
والقيم الإ�سالمية ال�سائدة يف اململكة.

المادة ()6

إجراءات تقومي املطابقة
1/6يجب على املو ِّرد  -امل�س�ؤول عن الو�ضع يف ال�سوق  -احل�صول على �شهادة مطابقة �صادرة من جهة
مقبولة لدى الهيئة ،وفقاً لنموذج تقومي املطابقة ( )Type 1 aوفقاً للموا�صفة ISO/IEC
 17067كما هو مو�ضح يف امللحق (.)2
ُ 2/6تعفى مكونات ال�سالمة واملعدات القابلة للتبديل وقطع غيار الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال
الثقيلة -للطرازات احلا�صلة على �شهادة املطابقة– من �إجراءات تقومي املطابقة ،واملو ّردة لل�سوق
ال�سعودي من قبل ال�صانع �أو املمثل الر�سمي لل�صانع يف اململكة.
3/6يجب على مو ِّرد الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة امل�ستعملة احل�صول على �شهادة تفتي�ش
�صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة.
4/6يجب �أن ُتن ِّفذ اجلهة املقبولة �إجراءات تقومي مطابقة وفقاً للنموذج املحدَّد ،مبا ي�ضمن الوفاء
مبتطلبات هذه الالئحة الفنية واملوا�صفات القيا�سية ال�سعودية ذات العالقة؛ املب ّينة يف امللحق (.)1
5/6يجب �أن ُيرفق مع املن َتج ٌ
ملف فني يت�ضمن ما يلي:
�أ� -إقرار املو ِّرد (ال�صانع/املو ّرد) باملطابقة وفقاً للنموذج املرفق يف امللحق ()4
ب -وثيقة تقييم املخاطر.
 6/6يجب على املو ِّرد التعاون مع اجلهات الرقابية و�سلطات م�سح ال�سوق ،مثل تقدمي وثائق امللف الفني
و�شهادات املطابقة ،و�أي معلومات �أخرى مو ّثقة ُتث ِبتُ مطابقة املن َتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية،
متى ما ُطلِب منه ذلك.
ُ 7/6تعترب الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومك ِّونات ال�سالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات
العالقة احلا�صلة على عالمة اجلودة ال�سعودية �أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املن�صو�ص عليها يف
هذه الالئحة الفنية.
ً
8/6يف حال تع ّذر ا�سترياد الآلة كمنتج نهائي مت جتميعه ب�شكل كامل ،ونظرا ملتطلبات النقل فيما
يتعلق باخلدمات اللوج�ستية وحدود النقل امل�سموح بها ،ي�سمح بنقل الآلة ك�أجزاء منف�صلة،
وت�صدر �شهادة املطابقة للمنتج (الطراز) النهائي ،على �أن يتم تقدمي ما يثبت �أن الأجزاء تابعة
للطراز املعتمد.
المادة ()7

مسؤوليات اجلهات الرقابية (املنافذ واملصانع)

تقوم اجلهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:
1/7التحقق من ا�ستيفاء الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومك ِّونات ال�سالمة واملعدات القابلة
للتبديل ذات العالقة لإجراءات تقومي املطابقة املحدَّدة ،والوثائق الفنية املُرفقة مع الإر�ساليات.
2/7يحق للجهات الرقابية –ع�شوائيا� -سحب عينات من الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة،
ومك ِّونات ال�سالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة ،و�إحالتها �إىل املختربات املخت�صة للت�أكد من
مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة يف هذه الالئحة الفنية.
3/7يحق للجهات الرقابية حتميل املو ِّردين (�صانعني وم�ستوردين) تكاليف �إجراء االختبارات وما
يتعلق بذلك.
4/7عند �ضبط حالة عدم مطابقة للمن َتج ،ف�إن اجلهة الرقابية تقوم ب�سحب املنتجات املعن َّية من
امل�ستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية يف حقها.
المادة ()8

مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:
1/8تطبيق �إجراءات م�سح ال�سوق على املنتجات املعرو�ضة يف الأ�سواق ،وكذلك املنتجات املخ َّزنة يف
م�ستودعات التجار وامل�صنعني للتحقق من �سالمة املنتجات ومدى ا�ستيفائها للمتطلبات الأ�سا�سية
املب َّينة يف هذه الالئحة الفنية واملوا�صفات القيا�سية ذات العالقة.
� 2/8سحب عيّنات من املن َتج� ،سوا ٌء من ال�سوق �أو م�ستودعات املو ِّردين (�صانعني وم�ستوردين) ،وذلك
لإجراء االختبارات الالزمة والت�أكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة الفنية.
3/8عند �ضبط حالة عدم مطابقة للمن َتج -املعرو�ض واملخ َّزن -ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،ف�إن
�سحب وا�ستدعاء للمنتج املعني ،و ُتط َّبق
�سلطات م�سح ال�سوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من
ٍ
الإجراءات والعقوبات الواردة يف املادة ( ،)9وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الالزمة.
المادة ()9

اخملالفات والعقوبات

ُ 1/9ي َ
حظر �صناعة وا�سترياد املنتجات غري املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية ،وكذلك و�ضعها وعر�ضها
يف ال�سوق� ،أو حتى الإعالن عنها.
ُ 2/9يعترب عدم ا�ستيفاء املن َتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية �سببا كافيا ل�سلطات م�سح ال�سوق واجلهات
الرقابية للحكم ب�أن هذا املن َتج غري مطابق؛ مما قد ي�شكل خطر ًا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك وعلى
البيئة ،وذلك يف احلاالت التالية:
�أ -عدم تثبيت �أو التثبيت غري ال�صحيح ل�شارات املطابقة �أو عالمة اجلودة ال�سعودية �أو ما يكافئها.
ب -عدم �إ�صدار �شهادة املطابقة �أو �إقرار املو ِّرد باملطابقة� ،أو �إ�صدارهما بطريقة غري �صحيحة.
ج -عدم توفر �أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د -عدم توفر �أو عدم اكتمال البيانات الإي�ضاحية �أو �إر�شادات اال�ستخدام.
 3/9عند �ضبط �أي خمالفة لأحكام هذه الال ئحة الفنية ،فعلى �سلطات م�سح ال�سوق -ح�سب احلالة-
اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لإزالة املخالفة و�آثارها من ال�سوق ،ولها يف �سبيل ذلك:
�أ -تكليف اجلهة املخالفة -امل�س�ؤولة عن و�ضع وعر�ض املنتج املخالف -ب�سحبه من امل�ستودعات
�أو ال�سوق بهدف ت�صحيح املخالفة� ،إن كان ذلك ممكناً� ،أو ت�صديره� ،أو �إتالفه (ح�سب طبيعة
املنتج) وذلك خالل املدة الزمنية التي حتددها �سلطات م�سح ال�سوق.
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ب-القيام ب�سحب املنتجات �أو حجزها �أو �إتالفها� ،أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر ال�ستدعائها من
الأ�سواق .ول�سلطات م�سح ال�سوق -ح�سب احلالة -الإعالن عن ا�ستدعاء املن َتج من الأ�سواق،
مع حت ّمل اجلهة املخالفة جميع التكاليف املرتتبة على ذلك.
4/9عند �ضبط خمالفة ،ف�إن الهيئة تتخذ الإجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه
الالئحة الفنية ،مبا يف ذلك �إلغاء �شهادة املطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابري الالزمة مع اجلهة
املقبولة ُم�صدِرة ال�شهادة وفقاً لالئحة قبول جهات تقومي املطابقة.
5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف الأنظمة املعمول بها ،ف�إنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات
املوا�صفات القيا�سية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�صو�ص
عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري.
المادة ()10

أحكام عامة

 1/10يتح َّمل املو ِّرد كامل امل�س�ؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية ،و ُيط َّبق عليه
العقوبات التي ين�ص عليها نظام مكافحة الغ�ش التجاري و� /أي �أنظمة ذات عالقة ،متى ما ثبت
خمالفتها لأي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.
 2/10ال حتول هذه الالئحة الفنية دون التزام املو ِّرد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى املعمول بها يف
اململكة؛ املتعلقة بتداول املن َتج ونقله وتخزينه ،وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة
والأمن وال�سالمة.
3/10يجب على جميع مو ِّردي الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة ،ومكونات ال�سالمة واملعدات القابلة
للتبديل املتعلقة بها؛ اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة الفنية� ،أن يُقدموا ملفت�شي اجلهات الرقابية
و�سلطات م�سح ال�سوق جميع الت�سهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف يف
�4/10إذا ن�ش�أت �أي حالة ال ميكن معاجلتها مبقت�ضى �أحكام هذه الالئحة الفنية� ،أو ن�ش�أ �أي ٍ
تطبيقها ،فيرُ فع الأمر �إىل جلنة خمت�صة يف الهيئة لإ�صدار القرار املنا�سب ب�ش�أن هذه احلالة �أو هذا
اخلالف ،ومبا يحقق امل�صلحة العامة.

5/10يجوز للمو ِّرد تقدمي طلب جديد بعد زوال �أ�سباب رف�ض الطلب ،وبعد �إجراء الت�صحيحات الالزمة
للأ�سباب التي �أدت �إىل الرف�ض ،ودفع �أي تكاليف �إ�ضافية تحُ دِّدها الهيئة.
6/10تقوم الهيئة بدرا�سة ال�شكاوى التي ترد �إليها ب�ش�أن املنتجات احلا�صلة على �شهادة املطابقة �أو
عالمة اجلودة ،والتحقق من �صحة هذه ال�شكاوى ،واتخاذ الإجراءات النظامية يف حالة ثبوت �أي
خمالفات.
7/10يحق للهيئة �إلغاء �شهادة املطابقة �إذا خالف املو ِّرد بنود هذه الالئحة الفنية� ،أو �إلغاء الرتخي�ص
با�ستعمال عالمة اجلودة وفقاً لالئحة الفنية العامة لعالمة اجلودة ال�سعودية ،واتخاذ الإجراءات
النظامية التي تكفل احلفاظ على حقوق الهيئة.
8/10عند ح�صول �أي تعديالت على املنتج خالل فرتة �صالحية �شهادة املطابقة �أو الرتخي�ص با�ستعمال
عالمة اجلودة (ما عدا التعديالت ال�شكلية) ف�إن ال�شهادة �أو الرتخي�ص ي�صبح ملغياً لهذا املنتج،
والبد من التقدُّم بطلب جديد.
9/10للهيئة فقط حق تف�سري مواد هذه الالئحة الفنية ،وعلى جميع امل�ستفيدين من تطبيق هذه الالئحة
الفنية االلتزام مبا ي�صدر عن الهيئة من تف�سريات.
المادة ()11

أحكام انتقالية

 1/11يجب على املو ِّرد االلتزام باملتطلبات وفقاً لأحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على  180يوماً
من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
 2/11مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،يُعطى مهلة للمو ِّردين لت�صحيح �أو�ضاعهم يف ال�سوق ،وفقاً
ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على  365يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.
المادة ()12

النشر

ُتن�شر هذه الالئحة الفنية يف اجلريدة الر�سمية.

مـلحــــق ()1
أ -قائمة منتجات اآلالت المتنقلة ومعدات االشغال الثقيلة ،ومك ِّونات السالمة والمعدات القابلة للتبديل والمواصفات القياسية ذات العالقة
عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

الرقم

املنتج

 Earth-moving machinery -- Guards -- Defintions and requirements

SASO ISO 3457

معدات حتريك الرتبة �-أدوات اخلدمة -اجلزء الأول:

Earth-moving machinery -- Service tools -Part 1: Common maintenance and adjustment
tools

SASO ISO 4510-1

3

معدات حتريك الرتبة �-أدوات اخلدمة -اجلزء الثاين:
الدوافع وال�سواحب امليكانيكية

Earth-moving machinery -- Service tools -Part 2: Mechanical pullers and pushers

SASO ISO 4510-2

4

معدات حتريك الرتبة –الواقيات– التعاريف واملتطلبات

1

2

5

6

7

8

عنوان املواصفة باللغة العربية

ال�صيانة العادية و�أدوات ال�ضبط

�آالت ومعدات
حتريك الرتبة

معدات حتريك الرتبة -الآالت ذات الإطارات املطاطية-
متطلبات التوجيه

Earth-moving machinery -- Rubber-tyred
machines -- Steering requirements

SASO ISO 5010

معدات حتريك الرتبة -احلفارات الهيدروليكية ومعدات
التحميل -طرق حتديد قوى الأدوات

Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators and backhoe loaders -- Methods of
determining tool forces

SASO ISO 6015

معدات حتريك الرتبة -االنواع الأ�سا�سية -التحديد
وامل�صطلحات و التعاريف

Earth-moving machinery -- Basic types -Identification and terms and definitions

SASO ISO 6165

معدات حتريك الرتبة -رموز �أدوات التحكم للم�شغل

Earth-moving machinery -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 1:
Common symbols

SASO ISO 6405-1

Earth-moving machinery -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 2:
Specific symbols for machines, equipment and
accessories

SASO ISO 6405-2

والرموز الأخرى التي تظهر على �شا�شات املعدات -اجلزء
الأول :الرموز العامة

معدات حتريك الرتبة -رموز �أدوات التحكم للم�ش ِّغل
والرموز الأخرى التي تظهر على �شا�شات املعدات -اجلزء
الثاين :الرموز املحدَّدة للمعدات والآالت وامللحقات

قـرارات وأنظـمــة

4883  العدد99 السـنة
 م2021  مايو21

UMM AL -QURA

 هـ1442  شوال9 الجمعة

36

 تتمة..الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

SASO ISO 6483

Earth-moving machinery -- Dumper bodies
-- Volumetric rating

 الت�صنيف-الأج�سام القالبة- معدات حتريك الرتبة

SASO ISO 6484

Earth-moving machinery -- Elevating scrapers -- Volumetric ratings

 التقديرات-مك�شطات الرفع- معدات حتريك الرتبة
احلجمية

SASO ISO 6485

Earth-moving machinery -- Tractor-scraper
-- Volumetric rating

 الت�صنيف-املك�شطة اجلارة- معدات حتريك الرتبة

الرقم

9

احلجمي

10

11

احلجمي
-حتديد الأبعاد والأنظمة- معدات حتريك الرتبة

SASO ISO 6746-1

Earth-moving machinery -- Definitions of dimensions and codes -- Part 1: Base machine

SASO ISO 6746-2

Earth-moving machinery -- Definitions of dimensions and codes -- Part 2: Equipment and
attachments

 اجلزء-حتديد الأبعاد والأنظمة- معدات حتريك الرتبة
املعدات وملحقاتها: الثاين

13

SASO ISO 6749

Earth-moving machinery -- Preservation and
storage

احلماية والتخزين- معدات حتريك الرتبة

14

SASO ISO 6750

Earth-moving machinery -- Operator›s manual Content and format

ك َّتيب الت�شغيل (امل�شغل) املحتوى- معدات حتريك الرتبة
وال�شكل

SASO ISO 7129

Earth-moving machinery -- Cutting edges
used on tractor-dozers, graders and scrapers
-- Principal shapes and basic dimensions

حواف القطع امل�ستخدمة يف- معدات حتريك الرتبة
- املدرجات الأر�ضية واملك�شطات،اجلرارات البلدوزرات
الإ�شكال الرئي�سية واالبعاد الأ�سا�سية

16

SASO ISO 7451

Earth-moving machinery -- Volumetric ratings for hoe-type and grab-type buckets of
hydraulic excavators and backhoe loaders

�آالت حتريك الرتبة –املعدالت احلجمية للحاويات من النوع
القالب واجلراف للحفارات الهيدروليكية واجلرافات

17

SASO ISO 7457

Earth-moving machinery -- Determination of
turning dimensions of wheeled machines

حتديد �أبعاد الدوران للآالت ذات- معدات حتريك الرتبة
العجالت

18

SASO ISO 7546

Earth-moving machinery -- Loader and front
loading excavator buckets -- Volumetric ratings

املحمل (اللودر) وقوادي�س- معدات حتريك الرتبة

SASO ISO 7852

Earth-moving machinery -- Plough bolt heads
-- Shapes and dimensions (excluding thread
dimensions(

SASO ISO 9244

Earth-moving machinery -- Machine safety
labels -- General principles

12

 قاعدة الآلة:اجلزء الأول

 التقديرات احلجمية-التحميل الأمامي للحفار

 الأ�شكال-ر�ؤو�س ملولبه للحراث- معدات حتريك الرتبة
)والأبعاد (ماعدا �أبعاد الأ�سنان امللولبة

-بطاقات �سالمة املعدات- معدات حتريك الرتبة
مبادئ عامة

�آالت ومعدات
حتريك الرتبة

15

19

20

21

المواصفات السعودية
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SASO ISO 9246

Earth-moving machinery -- Crawler and
wheel tractor dozer blades -- Volumetric ratings

-ري�ش اجلرار واجلرار ذو العجالت- معدات حتريك الرتبة
مقننات حجمية

22

SASO ISO 9247

Earth-moving machinery -- Electrical wires
and cables -- Principles of identification and
marking

-الكابالت والأ�سالك الكهربائية- �آالت حتريك الرتبة
�أ�سا�سيات التمييز والعالمات

23

SASO ISO 10263-1

Earth-moving machinery -- Operator encl sure environment -- Part 1: Terms and defin tions

SASO ISO 10264

Earth-moving machinery -- Key-locked starting systems

�أنظمة بدء مفتاح الإقفال- معدات حتريك الرتبة

25

SASO ISO 10532

Earth-moving machinery -- Machine-mounted retrieval device -- Performance requirements

-جهاز اال�سرتجاع املركب باملعدات- معدات حتريك الرتبة
متطلبات االداء

26

SASO ISO 10533

Earth-moving machinery -- Lift-arm support
devices

�أجهزة دعم الذراع الأي�سر- معدات حتريك الرتبة

27

SASO ISO 10567

Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Lift capacity

SASO ISO 10570

- البيئة املحيطة بامل�شغل- معدات حتريك الرتبة

24

 امل�صطلحات والتعاريف: اجلزء الأول

�آالت ومعدات
حتريك الرتبة
 �سعة الرفع-احلفارات الهيدروليكية-معدات حتريك الرتبة

28

Earth-moving machinery -- Articulated frame
lock -- Performance requirements

 متطلبات-قفل الإطار املف�صلي- معدات حتريك الرتبة
الأداء

29

SASO ISO 11112

Earth-moving machinery -- Operator›s seat -Dimensions and requirements

 الأبعاد واملتطلبات-مقعد امل�شغل- معدات حتريك الرتبة

30

SASO ISO 11862

Earth-moving machinery -- Auxiliary starting
aid electrical connector

و�صلة كهربائية م�ساعدة لبدء الت�شغيل- �آالت حتريك الرتبة
اال�ضايف

31

SASO ISO 12508

Earth-moving Machinery – Operation and
Maintenance Areas – Bluntness of Edges

 كاللة-�أماكن الت�شغيل وال�صيانة- معدات حتريك الرتبة
احلواف

32

SASO ISO 13333

Earth-moving machinery -- Dumper body
support and operator›s cab tilt support devices

SASO ISO 13459

Earth-moving machinery -- Trainer seat -Deflection limiting volume, space envelope
and performance requirements

 و�أجهزة-دعم ج�سم القالب- معدات حتريك الرتبة
دعم ميل مق�صورة امل�شغل

 حجم حد االنحراف-مقعد املدرب- معدات حتريك الرتبة
وغالف الف�ضاء و متطلبات الأداء

33

34

المواصفات السعودية
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عنوان املواصفة باللغة العربية

35

معدات حتريك الرتبة  --متطلبات ال�سالمة لأنظمة التحكم
عن بعد للم�شغل

36

�آالت حتريك الرتبة – ال�سالمة الوظيفية – اجلزء :1
منهجية حتديد الأجزاء املتعلقة بال�سالمة يف نظام التحكم
ومتطلبات الأداء

37

SASOISO-19014-1

معدات حتريك الرتبة  --نظم ك�شف اخلطر واملعينات

Earth-moving machinery -- Hazard detection
systems and visual aids -- Performance requirements and tests

SASO ISO 16001

معدات حتريك الرتبة  --ال�سالمة  --اجلزء الأول:

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 1:
General requirements

SASO ISO 20474-1

املتطلبات العامة

معدات حتريك الرتبة  --ال�سالمة  --اجلزء الثاين:

39

Earth-moving machinery -- Safety requirements for remote operator control systems

SASO ISO 15817

Earth-moving machinery -- Functional safety
-- Part 1: Methodology to determine safetyrelated parts of the control system and performance requirements

الب�صرية  --متطلبات الأداء واالختبار

38

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 2:
Requirements for dozers

متطلبات جرارات البلدوزر

SASO ISO 20474-2

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء الثالث :متطلبات
للمحمالت

Earth-moving machinery -- Safety --Part 3:
Requirements for loaders

SASO ISO 20474-3

41

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء الرابع :متطلبات
للجرافات

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 4:
Requirements for backhoe-loaders

SASO ISO 20474-4

42

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء اخلام�س :متطلبات
للحفارات الهيدروليكية

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 5:
Requirements for hydraulic excavators

SASO ISO 20474-5

43

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء ال�ساد�س :متطلبات
للقالبات

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 6:
Requirements for dumpers

SASO ISO 20474-6

44

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء ال�سابع :متطلبات
للمك�شطات (الرتاكتور)

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 7:
Requirements for scrapers

SASO ISO 20474-7

45

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء الثامن :متطلبات
ملمهدات االر�ض (�آالت ت�سوية االر�ض)

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 8:
Requirements for graders

SASO ISO 20474-8

46

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء التا�سع :متطلبات
ملد االنابيب

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 9:
Requirements for pipelayers

SASO ISO 20474-9

47

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء العا�شر :متطلبات
حلفارات اخلنادق

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 10:
Requirements for trenchers

SASO ISO 20474-10

40

�آالت ومعدات
حتريك الرتبة

قـرارات وأنظـمــة

السـنة  99العدد 4883
الجمعة  9شوال  1442هـ

UMM AL -QURA

 21مايو  2021م

39

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت ..تتمة

المواصفات السعودية

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

الرقم

املنتج

48

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء احلادي ع�شر:
متطلبات لت�سوية الأر�ض ودفن النفايات

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 11:
Requirements for earth and landfill compactors

SASO ISO 2047411

49

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء الثاين ع�شر:
متطلبات حلفارات الكابل (حبل من اال�سالك املعزولة)

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 12:
Requirements for cable excavators

SASO ISO 2047412

50

�آالت حتريك الرتبة  --ال�سالمة – اجلزء الثالث ع�شر:
متطلبات لبكرات الت�سوية

Earth-moving machinery -- Safety -- Part 13:
Requirements for rollers

SASO ISO 2047413

معدات حتريك الرتبة  --املثاقب الأفقية -امل�صطلحات

Earth-moving machinery -- Horizontal directional drills -- Terminology and specifications

SASO ISO 21467

Earth-moving machinery -- Performance requirements for non-metallic fuel tanks

SASO ISO 21507

Earth-moving machinery -- Anti-theft systems -- Classification and performance

SASO ISO 22448

Earth-moving machinery -- Wheeled loader
coupler for attachments

SASO ISO 23727

Earth-moving machinery -- Coupling of attachments to skid steer loaders

SASO ISO 24410

ماكينات حتريك الرتبة وال�شاحنات املتغرية االرتفاع

Earth-moving machinery and rough-terrain
variable-reach trucks -- Design requirements
for machines intended to be driven on road

SASO GSO ISO
17253

�آالت حتريك الرتبة  --نظم التحكم يف الآالت با�ستخدام

Earth-moving machinery -- Machine control
systems (MCS) using electronic components
-- Part 2: Use and application of ISO 15998

SASO GSO ISO/TS
15998-2

Tractors and self-propelled machines for
agriculture and forestry - Operator enclosure
environment - Part 1: vocabulary.

SASO ISO 14269-1

51

الفنية واملوا�صفات
معدات حتريك الرتبة  --متطلبات الأداء خلزانات الوقود
غري املعدنية

52

53

�آالت ومعدات
حتريك الرتبة

�آالت حتريك الرتبة � --أنظمة
احلماية من ال�سرقة  --الت�صنيف والأداء
�آالت حتريك الرتبة  --رابط

54

اجلرافة ذات العجالت للمرفقات
معدات حتريك الرتبة  --ملحقات تقارير لأربطة

55

املحمالت (اللودرات)

56

للت�ضاري�س الوعرة  --متطلبات ت�صميم املاكينات
املخ�ص�صة لال�ستخدام على الطريق

57

املكونات الإلكرتونية – اجلزء  :2ا�ستخدام وتطبيق
املوا�صفة القيا�سية ISO 15998

اجلرارات الزراعية والآالت ذاتية الدفع للزراعة والغابات
املحتويات –املحيطة بامل�شغل -اجلزء الأول :املفردات

58
الآالت
واملعدات
الزراعية
59

عنوان املواصفة باللغة العربية

اجلرارات الزراعية والآالت ذاتية الدفع للزراعة والغابات
املحتويات –املحيطة بامل�شغل– اجلزء الثالث :تقدير ت�أثري
التدفئة ال�شم�سية

Tractors and self-propelled machines for
agriculture and forestry - Operator enclosure
environment -Part 3: Determination of effect
of solar heating.

SASO ISO 14269-3

قـرارات وأنظـمــة
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 تتمة..الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

SASO ISO 2332

Agricultural tractors and machinery - Connection of implements via three-point linkage
– Clearance zone around implement.

اجلرارات والآالت الزراعية تو�صيل –املعدات عن طريق
نقاط الربط الثالث خلو�ص املنطقة حول املعدات

60

SASO ISO 11001-1

Agricultural wheeled tractors and implements
- Three-point hitch couplers - Part 1: U-frame
coupler.

املعدات واجلرارات الزراعية ذات العجالت و�صالت نقاط
U  و�صلة على �شكل حرف:ال�شد الثالث – –اجلزء الأول

61

SASO ISO 11001-2

Agricultural wheeled tractors and implements
- Three-point hitch couplers - Part 2: A-frame
coupler.

املعدات واجلرارات الزراعية ذات العجالت و�صالت نقاط
A  و�صلة على �شكل حرف:ال�شد الثالث – –اجلزء الثاين

62

SASO ISO 11001-3

Agricultural wheeled tractors and implements
- Three-point hitch couplers - Part 3: Link
coupler.

املعدات واجلرارات الزراعية ذات العجالت و�صالت نقاط
. و�صلة الربط:ال�شد الثالث – –اجلزء الثالث

63

SASO ISO 11001-4

Agricultural wheeled tractors and implements
- Three-point hitch couplers - Part 4: Bar
coupler.

املعدات واجلرارات الزراعية ذات العجالت و�صالت نقاط
. الو�صلة الق�ضيبية:ال�شد الثالث – –اجلزء الرابع

64

SASO ISO 12003-1

Agricultural and forestry tractors - Narrowtrack wheeled tractors - Part 1: Front-mounted roll-over protective structures.

SASO ISO 12003-2

Agricultural and forestry tractors - Narrowtrack wheeled tractors - Part 2: Rear-mounted
roll-over protective structures.

 هياكل:2 اجلرارات ذات عجالت مب�سار �ضيق اجلزء
احلماية عند االنقالب ذات التثبيت اخللفي

SASO ISO 23206

Agricultural wheeled tractors and attachments
- Front loaders - Carriages for attachments.

اجلرارات الزراعية ذات العجالت وملحقاتها الأحمال
.الأمامية – –الأحمال للملحقات

67

SASO-ISO-4254-1

Agricultural machinery - Safety – Part 1: General requirements

 املتطلبات العامة:1 الآالت الزراعية – ال�سالمة – اجلزء

68

SASO ISO 4254-3

Tractors and machinery for Agricultural and
forestry - Technical means for ensuring safety
- Part 3: Tractors.

SASO ISO 17612

Tractors and machinery for Agriculture and
forestry - Auxiliary-power - transmission
connector for the operator station.

عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

– اجلرارات للزراعة والغابات
 هياكل:1 اجلرارات ذات عجالت مب�سار �ضيق اجلزء
احلماية عند االنقالب ذات التثبيت الأمامي

الآالت
واملعدات
الزراعية

الرقم

65

– اجلرارات للزراعة والغابات

اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –الو�سائل التقنية
:3  اجلزء-ل�ضمان ال�سالمة

66

69

اجلرارات

-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –القدرة الإ�ضافية
.املو�صل ملوقع امل�شغل

70

المواصفات السعودية

رقم املواصفة القياسية
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رقم املواصفة القياسية

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

SASO ISO 26322-1

Tractors for agriculture and forestry -- Safety
-- Part 1: Standard tractors

:اجلرارات للزراعة والغابات –ال�سالمة اجلزء الأول
 القيا�سية-اجلرارات

71

SASO ISO 2457

Tractors for agriculture -- Operator›s field of
vision

اجلرارات الزراعية امل�شغل وجمال –الر�ؤية

72

SASO ISO 11783-3

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 3: Data link layer

SASO ISO 500-2

Agricultural tractors - Rear-mounted power
take-off types 1, 2 and 3 - Part 2: Narrow-track
tractors, dimensions for master shield and
clearance zone.

SASO ISO 5673-1

Agricultural tractors and machinery - Power
take-off drive shafts and power-input connection - Part 1: General manufacturing and
safety requirements.

SASO ISO 5673-2

Agricultural tractors and machinery - Power
take-off drive shafts and power-input connection – Part 2: Specification for use of PTO drive
shafts, and position and clearance of PTO
drive line and PIC for various attachments.

عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
و�شبكة بيانات االت�صال

الرقم

73

 طبقة و�صلة البيانات:اجلزء الثالث

اجلرارات الزراعية عمود م�أخذ – القدرة اخللفي الأنواع
 �أبعاد الواقي، جرارات امل�سار ال�ضيق:2  اجلزء- 1،2،3
الرئي�سي وحيز اخللو�ص

74

اجلرارات والآالت الزراعية عمود –�إدارة م�أخذ القدرة
 الت�صنيع العام ومتطلبات:1 وو�صلة دخل القدرة – اجلزء

75

ال�سالمة

اجلرارات والآالت الزراعية عمود –�إدارة م�أخذ القدرة
- وو�صلة دخل القدرة
 املوا�صفات ال�ستعمال عمود �إدارة م�أخذ القدرة:2 اجلزء
 وموقع وخلو�ص خط عمود �إدارة م�أخذ القدرة،)PTO(
)PIC( ) وPTO(

الآالت
واملعدات
الزراعية
76

للملحقات املختلفة

SASO ISO 5007

Agricultural wheeled tractors - Operators
seat - Laboratory measurement of transmitted
vibration.

اجلرارات الزراعية ذات العجالت –مقعد امل�شغل خمترب
القيا�س لالهتزاز – املر�سل

77

SASO ISO 5008

Agricultural wheeled tractors field machinery
- Measurement of whole-body vibration of the
operator.

جمال الآالت واجلرارات الزراعية ذات العجالت مقيا�س
اهتزاز اجل�سم الكامل –للم�شغل

78

SASO ISO 6789-1

Agricultural vehicles - Mechanical connections on towed vehicles - Part 1: Dimensions
for hitch rings of 50 / 30 mm cross section.

SASO ISO 5692-2

Agricultural vehicles - Mechanical connections on towed vehicles - Part 2: coupling ring
40 with socket.

– املركبات الزراعية الروابط
 الأبعاد:امليكانيكية على املركبات امل�سحوبة –اجلزء الأول
 مم30 / 50 وحلقة ال�شد للمقطع العر�ضي

79

– املركبات الزراعية الروابط
 حلقة:امليكانيكية على املركبات امل�سحوبة –اجلزء الثاين
 مع املقب�ض40 االرتباط

80

المواصفات السعودية

 تتمة..الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
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رقم املواصفة القياسية

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

الرقم

SASO ISO 16154

Tractors and machinery for agricultural and
forestry - Installation of lighting, light signalling and marking devices for travel on public
roadways.

،اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –الرتكيب للإ�ضاءة
�إ�شارة الإ�ضاءة و�أدوات العالمات لل�سفر على الطرق

SASO ISO 17567

Agricultural and forestry tractors and implements - Hydraulic power beyond.

اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –ق�صر القدرة
.الهيدروليكية

82

SASO ISO 11783-1

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 1: General standard for
mobile data communication

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 املوا�صفات العامة: اجلزء الأول-وبيانات �شبكة االت�صال
لبيانات االت�صال املتحركة

83

SASO ISO 11783-2

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 2: Physical layer

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 الطبقة الطبيعية:اجلزء الثاين- وبيانات �شبكة االت�صال

84

SASO ISO 11783-4

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 4: Network layer

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 طبقة ال�شبكة: اجلزء الرابع-وبيانات �شبكة االت�صال

85

SASO ISO 11783-5

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 5: Network management

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 �إدارة ال�شبكة:اجلزء اخلام�س- وبيانات �شبكة االت�صال

SASO ISO 11783-6

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 6: Virtual terminal

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 الطرفية الفعلية:اجلزء ال�ساد�س- وبيانات �شبكة االت�صال

87

81

العامة

الآالت
واملعدات
الزراعية

86

SASO ISO 10998

Agricultural wheeled tractors -- Steering requirements

 متطلبات القيادة-اجلرارات الزراعية ذات العجالت

88

SASO ISO 14982

Agricultural and forestry machinery -- Electromagnetic compatibility -- Test methods
and acceptance criteria

 الكهرومغناطي�سي طرق- �آالت الزراعية والغابات التوافق
ومعايري القبول- االختبار

89

SASO ISO 5711

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Wheel-to-hub fixing dimensions

 حمور تثبيت الأبعاد-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
للعجلة

90

SASO ISO 11471

Agricultural tractors and machinery -- Coding
of remote hydraulic power services and controls

التحكم خلدمة القدرة- اجلرارات والآالت الزراعية رموز
الهيدروليكية

91

SASO ISO 2965

Agricultural wheeled tractors - Maximum
speeds - Method of determination

اجلرارات الزراعية ذات العجالت –ال�سرعة الق�صوى طريقة
الت�صميم

92

المواصفات السعودية

 تتمة..الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
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 تتمة..الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

SASO ISO 2057

Agricultural tractors - Remote control hydraulic cylinders for trailed implements

SASO ISO 4253

Agricultural tractors - Operator›s seating accommodation - Dimensions

SASO ISO 5676

SASO ISO 7072

SASO ISO 8935

عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

الرقم

 الأ�سطوانات الهيدروليكية التحكم عن-اجلرارات الزراعية
بعد للمعدات املجرورة

93

 الأبعاد-  مكان مقعد امل�شغل-اجلرارات الزراعية

94

Tractors and machinery for agriculture and
forestry - Hydraulic coupling - Braking circuit

اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –الربط الهيدروليكي
دائرة الكبح

95

Tractors and machinery for agriculture and
forestry - Linch pins and spring pins - Dimensions and requirements

اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –خوابري الربط
– واخلوابري الزنربكية

Tractors for agriculture and forestry - Mountings and apertures for external equipment
controls

96

املتطلبات والأبعاد

 الزيادات والثقوب للتحكم-اجلرارات للزراعة والغابات
باملعدات اخلارجية

97

 املاكينات: الأمان – اجلزء اخلام�س- الآالت ال ّزراع ّية
الألية املدفوعة

98

SASO ISO 4254-5

Agricultural machinery -- Safety -- Part 5:
Power-driven soil-working machines

SASO ISO 17612

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Auxiliary-power-transmission connector for the operator station

 مو�صل �إر�سال القوة- اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
الإ�ضايف ملحطة

SASO ISO 23206

Agricultural wheeled tractors and attachments
-- Front loaders -- Carriages for attachments

اجلرارات الزراعية ذات العجل

SASO ISO 3600

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -Operator›s manuals -- Content and presentation

SASO ISO 3767-1

Tractors, machinery for agriculture and
forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and
other displays -- Part 1: Common symbols

SASO ISO 3767-2

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment
-- Symbols for operator controls and other
displays -- Part 2: Symbols for agricultural
tractors and machinery

SASO ISO 11783-7

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 7: Implement messages
application layer

.العامل

 مرفقات خلفية- الأحمال الأمامية-واحلوامل

الآالت
واملعدات
الزراعية

99

100

 �أدلة- معدات احلدائق، الآالت للزراعة والغابات،اجلرارات
 املحتوى وتقدمي-العامل

101

-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات ومعدات احلدائق
 ال ّرموز:1 جزء-رموز التحكم للعامل والعرو�ض الأخرى
املعروفة

102

 الآالت للزراعة والغابات ومعدات احلدائق،اجلرارات
 ال ّرموز:2  جزء-رموز التحكم للعامل والعرو�ض الأخرىللآالت و اجلرارات الزراعية

103

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 تنفيذ طبقة:اجلزء ال�سابع- و�شبكة بيانات االت�صال
تطبيق الر�سائل

104

المواصفات السعودية

رقم املواصفة القياسية
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 تتمة..الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

SASO ISO 11783-8

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 8: Power train messages

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
- و�شبكة بيانات االت�صال

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 9: Tractor ECU

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
- و�شبكة بيانات االت�صال

SASO ISO 11783-9

عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

الرقم

105

 الر�سائل الت�سل�سلية الآلية:اجلزء الثامن

106

ECU  جرار:اجلزء التا�سع

SASO ISO 1178311

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 11: Mobile data element
dictionary

SASO ISO 1178313

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 13: File server

SASO ISO 13598

Agricultural tractors -- Requirements for
steering

SASO ISO 1178312

Tractors and machinery for agriculture and
forestry -- Serial control and communications
data network -- Part 12: Diagnostics services

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
- و�شبكة بيانات االت�صال

SASO GSO ISO
10448

Agricultural tractors -- Hydraulic pressure for
implements

 ال�ضغط-اجلرارات الزراعية

SASO ISO 4254-7

Tractors and machinery for Agricultural
and forestry - Technical means for ensuring
safety - Part 7: Combine harvesters, forage
and cotton harvesters.

اجلرارات والآالت للزراعة والغابات –الو�سائل التقنية
 احل�صادات الدرا�سات:7 ل�ضمان ال�سالمة – اجلزء
ح�صادات العلف والقطن

112

SASO-ISO-4254-8

Agricultural machinery - Safety – Part 8: Solid
fertilizer distributors

 موزعي:8 معدات الري الزراعية – ال�سالمة – اجلزء
الأ�سمدة ال�صلبة

113

SASO-ISO-4254-9

Agricultural machinery - Safety – Part 9: Seed
drills

 �آالت البذر:9 الآالت الزراعية – ال�سالمة – اجلزء

SASO ISO 5687

Equipment for harvesting - Combine harvesters
- Determination and designation of grain tank
capacity and unloading device performance

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
 قامو�س: اجلزء احلادي ع�شر- و�شبكة بيانات االت�صال
مقوم البيانات املتحركة

107

 التحكم الت�سل�سلي-اجلرارات والآالت للزراعة والغابات
- و�شبكة بيانات االت�صال

108

 خادم امللف:اجلزء الثالث ع�شر
 املتطلبات-اجلرارات الزراعية

109

الالزمة للتوجيه

 خدمات عالمات التمييز:اجلزء الثاين ع�شر

. الهيدروليكي للمعدات الزراعية

 الت�صميم والت�سمية-  احل�صادات املركبة-معدات احل�صاد
ل�سعة خزان احلبوب وتفريغ جهاز الأداء

الآالت
واملعدات
الزراعية

110

111

114

115

المواصفات السعودية

رقم املواصفة القياسية
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عنوان املواصفة باللغة العربية

املنتج

SASO ISO 5702

Equipment for harvesting - Combine harvester - component parts Equivalent terms

 ال�شروط املعادلة-  احل�صادات املركبة- معدات احل�صاد
لأجزاء العنا�صر

116

SASO ISO 5715

Equipment for harvesting - Dimensional compatibility of forage harvesting machinery

 الأبعاد املنا�سبة لآلة ح�صاد العلف- معدات احل�صاد

117

SASOISO 5718

Harvesting equipment - Blades for agricultural
rotary mowers - Requirements.

-  ال�شفرات للمح�شات الدوارة الزراعية-معدات احل�صاد
املتطلبات

118

SASO ISO 6689-1

Equipment for harvesting -- Combines and
functional components -- Part 1: Vocabulary

:1  العنا�صر املوحدة والوظيفية – جزء- معدات احل�صاد
امل�صطلحات

SASO ISO 6689-2

Equipment for harvesting -- Combines and
functional components -- Part 2: Assessment
of characteristics and performance defined in
vocabulary

:2  العنا�صر املوحدة والوظيفية –جزء- معدات احل�صاد
تقييم الأداء واخل�صائ�ص التي مت

SASO ISO 11450

Equipment for harvesting and conservation -Round balers -- Terminology and commercial
specifications

SASO-ISO-721

Rock drilling equipment -- Integral stems

SASO-ISO-722

SASO-ISO-723

SASO-ISO-10207

الآالت
واملعدات
الزراعية

الرقم

119

120

-  �صناعة الرزم امل�ستديرة- معدات احل�صاد واحلفظ
امل�صطلحات واملوا�صفات

121

التجارية
 اجلذوع املتكاملة-معدات حفر ال�صخور

122

Rock drilling equipment -- Hollow drill steels
in bar form, hexagonal and round

ق�ضبان احلفر املجوفة امل�ستديرة- معدات حفر ال�صخور
وال�سدا�سية

123

Rock drilling equipment -- Forged collared
shanks and corresponding chuck bushings for
hollow hexagonal drill steels

 ال�سيقان املطوقة امل�شكلة بالطرق- معدات حفر ال�صخور
واجللب الظرفية املناظرة لها لق�ضبان احلفر املجوفة
ال�سدا�سية

124

Rock drilling equipment -- Rope threaded
drill steel equipment for percussive drilling,
nominal sizes 22 mm to 38 mm

 معدات احلفر من الفوالذ القلوظة- معدات حفر ال�صخور
،املحززة للحفر بالطرق

SASO-ISO-10208

Rock drilling equipment -- Left-hand rope
threads

SASO-ISO-1717

Rock drilling -- Rotary drill-rods and rotary
drill-bits for dry drilling -- Connecting dimensions

SASO-ISO-1718

Rock drilling equipment -- Drill rods with tapered connection for percussive drilling

SASO-ISO-1721

Rock drilling -- Extension drill-steel equipment for percussive long-hole drilling -- Reverse-buttress-threaded equipments 1 1/16
and 1 1/4 in (27 and 32 mm)

125

 مم38  مم �إىل22 )(املقا�سات اال�سمية
 قلوظة حمززة من ناحية الي�سار- معدات حفر ال�صخور
 ق�ضبان احلفر الدوارة ومثاقيب احلفر- حفر ال�صخور
- الدوارة للحفر اجلاف

�آالت ومعدات
احلفر

126

127

�أبعاد التو�صيل
 ق�ضبان احلفر بو�صلة خمروطية- معدات حفر ال�صخور
الطرف للحفر بالطرق
 احلفر املمتد – معدات الفوالذ حلفر احلفر- حفر ال�صخور
 وعك�س االجتاه والدعم واملعدات املقلوظة- العميقة بالطرق
) مم32 و27 (  بو�صة16/11  بو�صة4/1 1

128

129

المواصفات السعودية

رقم املواصفة القياسية
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المواصفات السعودية

الرقم

املنتج

130

�آالت ومعدات
احلفر

131

132

عنوان املواصفة باللغة العربية

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

حفر ال�صخور  -احلفر املمتد – معدات الفوالذ حلفر احلفر
العميقة بالطرق  -عك�س االجتاه والدعم واملعدات املقلوظة

Rock drilling -- Extension drill-steel equipment for percussive long-hole drilling -- Reverse-buttress-threaded equipments 2/1 1 to 2
)2/12 in (38 to 64 mm

SASO-ISO-1722

2 / 1 1بو�صة  2 / 1 2بو�صة ( 38و 64مم)
بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية لبدء الت�شغيل – اجلزء :1
املتطلبات العامة وطرائق االختبار

Lead-acid starter batteries- Part 1: General
requirements and methods of test

بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية امل�ستخدمة لبدء احلركة -
اجلزء � :4أبعاد البطاريات للمركبات الثقيلة

Lead-acid starter batteries – Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles

بطاريات
الر�صا�ص
133

134

135

البطاريات
واخلاليا
الثانوية

136

137

138

139

�آالت �إن�شاء
الطرق –
�آالت الر�صف
والك�شط

SASO IEC 60095-1

SASO IEC 60095-4

بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية لآالت ال�سحب  -اجلزء :1
املتطلبات العامة وطرق االختبارات

Lead-acid traction batteries – Part 1: General
requirements and methods of tests

SASOIEC-60254-1

بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية لآالت ال�سحب  -اجلزء :2
�أبعاد اخلاليا والأطراف وو�سم القطبية على اخلاليا

Lead-acid traction batteries – Part 2: Dimensions of cells and terminals and marking of
polarity on cells

SASOIEC-60254-2

البطاريات واخلاليا الثانوية املحتوية على مواد قلوية �أو
اليكرتوليتات غري حم�ضية �أخرى  -متطلبات ال�سالمة خلاليا
وبطاريات الليثيوم الثانوية  ،ال�ستخدامها يف التطبيقات
ال�صناعية

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety
requirements for secondary lithium cells and
batteries, for use in industrial applications

IEC 62619:2017

الآالت املتنقلة لإن�شاء الطرق – ال�سالمة – اجلزء :1
املتطلبات العامة

Mobile Road Construction Machinery - Safety
- Part 1: Common Requirements

SASO GSO EN
500-1

الآالت املتنقلة لإن�شاء الطرق – ال�سالمة – اجلزء :2
املتطلبات اخلا�صة لآالت ك�شط الطرق

Mobile Road Construction Machinery - Safety
- Part 2: Specific Requirements For RoadMilling Machine

SASO GSO EN
500-2

الآالت املتنقلة لإن�شاء الطرق – ال�سالمة – اجلزء :3
املتطلبات اخلا�صة لآالت تثبيت الرتبة و�آالت �إعادة التدوير

الآالت املتنقلة لإن�شاء الطرق – ال�سالمة – اجلزء :6
املتطلبات اخلا�صة لأجهزة ت�شطيب الر�صف

Mobile Road Construction Machinery - Safety
- Part 3: Specific Requirements For Soil-Stabilizing Machines And Recycling Machines

Mobile Road Construction Machinery - Safety
- Part 6: Specific Requirements For PaverFinishers

SASO GSO EN
500-3

SASO GSO EN
500-6

ملحوظة :تُعد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة ،ويتولى املورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات
القياسية.
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الالئحة الفنية لسالمة اآلالت ..تتمة
ب) قائمة المنتجــات والترميز الجمركي

المواصفات السعودية

املنتج

الرقم

الترميز اجلمركي

�أجهزة �آلية لر�ش �أو نرث �أو نفث ال�سوائل �أو امل�ساحيق
�آالت و�أجهزة نفث البخار �أو قذف الرمال
1

8424

�آالت للر�ش بالنفث
�أجهزة ر�ش املبيدات احل�شرية
جرافات وجرافات ت�سوية (اجنلدوزرات)
�آالت متهيد وت�سوية وك�شط (�سكرابري)
وجمارف �آلية

2

�آالت ا�ستخراج وحممالت مبجارف

8429

حممالت وحممالت مبجارف �أمامية ،بجنازير
�آالت دك وحمادل ر�صف ذاتية الدفع
�آالت ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360درجة
�آالت و�أجهزة ذاتية الدفع
�آالت للتحريك �أو التمهيد �أو الت�سوية �أو الك�شط �أو احلفر �أو الدك والتكتيل والتنقيب واال�ستخراج للرتبة �أو اخلامات املعدنية �أو خامات املعادن
�آالت غرز �أو نزع الأوتاد
3

�آالت تك�سري الفحم �أو ال�صخر

8430

جارفات ونافخات الثلج
�آالت حفر الأنفاق
�أجزاء معدة لال�ستعمال مع �آالت و�أجهزة قوادي�س
4

جمارف ،خطاطيف ،كالليب ،ن�صال اجلرافات �أو جرافات الت�سوية

8431

مثاقب احلفر للآبار
حماريث
�آالت تفتيت كتل الرتبة ذات الأقرا�ص
�آالت تقليب الرتبة
�آالت متهيد الرتبة
5

�آالت نزع الأع�شاب
�آالت بذر مبا�شر دون �أدوات حرث
�آالت غر�س مبا�شر دون �أدوات حرث
�آالت �شتل مبا�شر دون �أدوات حرث

8432
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املنتج

الرقم

الترميز اجلمركي

المواصفات السعودية

�آالت بذر
�آالت غر�س
�آالت �شتل
�آالت فر�ش الأ�سمدة الع�ضوية
5

�آالت توزيع املخ�صبات

8432

�آالت تنقية الأر�ض من الأحجار
�آالت خلخلة الرتبة للزراعة
�آالت تقليم املزروعات؛ ن�صال� ،أقرا�ص� ،أ�سطوانات� ،أ�سنان
الآت مبحرك ذي �أداة ق�ص تدور بخط �أفقي ،قا�صات �أع�شاب وح�شائ�ش
ق�ضبان القطع التي تركب على اجلرار (تراكتور)
�أجهزة حل�صد الكلأ
مكاب�س الق�ش �أو العلف
�آالت و�أجهزة ح�صد ودرا�س
�آالت جني وح�صد اجلذور �أو الدرنات
6

مكاب�س جمع وحزم الق�ش

8433

الرتكيبات الآلية للرفع
ق�ضبان التو�صيل الدوارة
�أدوات رفع الباالت
الرتكيبات الآلية للحزم
ن�صال قاطعة ،الأ�سنان� ،أم�شاط� ،أ�شواك ،الأ�سطوانات
�آالت و�أجهزة �آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها
�آالت و�أجهزة للأ�شغال العامة �أو املباين وما مياثلها
�آالت �ضبط م�ستوى �شكل ال�سطح والت�سوية امل�ستخدمة يف �إن�شاء الطرق
7

�آالت فر�ش احل�صى
�آالت فر�ش اال�سفلت
�أجهزة تخطيط عالمات املرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث)
مكان�س �آلية دوارة لتنظيف ال�شوارع وامليادين مركبة على �صندوق للنفايات وجمموعة ر�ش املياه (بدون ال�سيارة)
�أجهزة تلميع الأر�ضيات ال�صناعية

ملحوظة :تُعد املنتجات والتراميز اجلمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة احملدثة واملعتمدة.
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الملحق ()2
المواصفات السعودية

المتطلبات األساسية العامة للصحة والسالمة في اآلالت
 -1متطلبات الصحة والسالمة الرئيسة

 1/1مبادئ التكامل للسالمة
�أ -يجب ت�صميم الآالت وت�صنيعها بحيث تكون ُمركبة ومعدة لال�ستخدام والت�شغيل والتعديل وال�صيانة
دون تعري�ض الأ�شخا�ص للخطر ،وذلك عند تنفيذ هذه العمليات يف ظل ظروف اال�ستخدام املتوقعة ،مع
�سوء ا�ستخدام ُمتو َّقع على نحو معقول.
مراعاة حدوث �أي ٍ
والغر�ض من هذه االحتياطات هو الق�ضاء على �أي خماطر خالل العمر االفرتا�ضي للآالت ،مبا يف ذلك
مراحل النقل والتجميع والتفكيك والتخل�ص منها.
ب-يجب على املو ِّرد  -عند اختيار �أن�سب الطرق  -العمل على تطبيق املبادئ �أدناه ،ح�سب الرتتيب التايل:
 احلد من املخاطر �أو تقليلها قدر الإمكان (عدم العبث بت�صميم الآالت �أو تركيبها). اتخاذ االحتياطات الوقائية الالزمة فيما يتعلق باملخاطر التي ال ميكن الق�ضاء عليها. توعية امل�ستخدمني باملخاطر التي ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ االحتياطات الوقائية) الناجتة عن�أي ق�صور يف تدابري احلماية املعتمدة ،وتو�ضيح نوعية التدريب املطلوب ،ف�ض ًال عن حتديد املتطلبات
لتوفري احلماية ال�شخ�صية من املعدات.
ج-عند ت�صميم وتركيب الآالت وعند �صياغة الإر�شادات ،ف�إنه يجب على املو ِّرد �أن يتوخى احلذر عند
اال�ستخدام املعني لها ،وكذلك عند �أي �سوء ا�ستخدام ميكن تو ُّقعه ب�شكل معقول.
ويجب ت�صميم الآالت وت�صنيعها بطريقة متنع اال�ستخدام غري الطبيعي �إذا كان من �ش�أن هذا اال�ستخدام
�أن ين ُتج عنه خطر ،متى ما كان ذلك منا�سباً ،ويجب توجيه الإر�شادات بحيث ميكن لفت انتباه امل�ستخدِم
�إىل طرائق ا�ستخدام الآالت وفقا ملا اك ُت�سب من خربة.
د -يجب ت�صميم الآالت وت�صنيعها مع الأخذ يف احل�سبان القيود التي تعرت�ض امل�شغل نتيجة اال�ستخدام
املعقول �أو املتو َّقع ملعدات الوقاية ال�شخ�صية.
يجب تزويد الآالت بجميع املعدات وامللحقات الالزمة لتمكني تعديلها و�صيانتها وا�ستخدامها ب�أمان.

 2/1املواد واملنتجات
يجب �ألاّ ُتع ِّر�ض املواد �أو املنتجات الداخلة يف ت�صنيع الآالت �أو املُ�ص َّنعة �أثناء ا�ستخدام الآالت � -صحة
و�سالمة الأ�شخا�ص للخطر ،خا�صة عند ا�ستخدام ال�سوائل ،ويجب احلر�ص -عند ت�صنيع الآالت وتركيبها -
على تفادي خماطر التع ُّر�ض ب�سبب التعبئة �أو اال�ستخدام �أو الإ�صالح �أو ت�صريف خملفاتها.

 3/1اإلضاءة

يجب تزويد الآالت ب�إ�ضاءة مدجمة ومنا�سبة لعمليات الت�شغيل املعن َّية� ،إذ قد ي�ؤدي غيابها �إىل التع ُّر�ض
للمخاطر بالرغم من وجود �إ�ضاءة طبيعية حميطة بالآالت.
ً
ويجب ت�صميم وتركيب الآالت ،بحيث ال ُت�سبِّب �إزعاجً ا للعني ناجتا عن ت�شغيل الإ�ضاءة و�إطفائها ،مع الت�أكد
من عدم وجود �آثار جانبية خطرية على الأجزاء املتحركة ب�سبب �سوء الإ�ضاءة.
�أما بالن�سبة للأجزاء الداخلية التي حتتاج �إىل فح�ص �أو تعديل متك ِّرر� ،أو �صيانة ،فيجب توفري الإ�ضاءة املنا�سبة لها.

 4/1تصميم اآلالت لتسهيل التعامل معها

أجزاء من مكوِّناتها اخل�صائ�ص التالية:
 1/4/1يجب �أن يتوافر يف الآالت �أو �أي � ٍ
�أ) �إمكان التعامل معها ونقلها ب�أمان.
ب) تعبئتها وت�صميمها بحيث يمُ كن تخزينها ب�أمان دون �إتالف ملكوِّناتها.
 2/4/1يجب  -عند نقل الآالت �أو �أي جزء من مكوِّناتها � -أ َّال يكون هناك �إمكانية حلدوث �أي حت ُّرك مفاجئ
�أو خماطر نتيجة لعدم اال�ستقرار ،طاملا كان التعامل مع الآالت �أو �أي جزء من مكوِّناتها وف ًقا
للإر�شادات� ،أما يف احلاالت التي يحول وزن الآالت �أو حجمها �أو �شكلها �أو مكوِّناتها املختلفة  -دون
نقلها يدويًّا ،فيجب �أن تفي الآالت �أو �أي �أجزاء من مكوِّناتها باال�شرتاطات التالية:
�أ) �أن تكون ُمز َّودة مبلحقات للرفع.
ب) �أن تكون ُم�ص َّممة بحيث ميكن تركيبها مع هذه امللحقات.
ج) �أن تكون ُمه َّي�أة/مجُ هَّزة لرتكيب جهاز رفع ليت�سنى رفعها ب�سهولة.
 3/4/1عند نقل الآالت �أو � ٍ ّأي من �أجزائها يدويًّا ،فيجب مراعاة ما يلي:
�أ) �أن تكون قابلة للنقل ب�سهولة.
ب) �أن تكون مجُ هَّزة للرفع والتحرك ب�أمان.
ويجب كذلك ا ِّتخاذ ترتيبات خا�صة للتعامل مع الأدوات �أو �أجزاء الآالت التي قد تكون خطرة ،حتى و�إن
كانت خفيفة الوزن.

 5/1بيئة العمل

يجب  -يف ظل ظروف اال�ستخدام املحدَّد  -تقليل الإجهاد البدين الذي يواجه امل�ش ِّغل �إىل �أدنى ح ٍّد ممكن ،مع
مراعاة توفري الظروف البيئية املريحة مثل:
�أ) ال�سماح لل ُم�ش ِّغل بتغيري �أبعاد الآلة وقوتها وقدرتها على التح ُّمل.
ب) توفري م�ساحة كافية ل�سهولة حركة املُ�ش ِّغل.
ج) عدم جتاوز معدَّل العمل املحدَّد للآالت.
د) جت ُّنب زيادة عمليات مراقبة املُ�ش ِّغل للآلة ،خا�صة التي تتطلب تركي ًزا مط َّو ًال.

هـ) تعديل واجهة امل�ستخدم/الآلة مبا يتما�شى مع طبيعة امل�ش ِّغلني.

 6/1مواضع التشغيل
�إذا كان الغر�ض من هذه الآالت هو ا�ستخدامها يف بيئة تمُ ِّثل م�صد ًرا للمخاطر على �صحة و�سالمة امل�ش ِّغل،
�أو �إذا كانت الآالت نف�سها تمُ ِّثل م�صد ًرا للخطر ،فيجب توفري و�سائل كافية ت�ضمن وجود ظروف عمل جيدة
للم�ش ِّغل �ضد �أي خماطر متو َّقعة ،ويجب �أن يكون مو�ضع الت�شغيل مزود ًا مبق�صورة منا�سبة م�ص َّممة �أو
جمهزة لتحقيق املتطلبات املذكورة يف البند (� )5/1أعاله ،متى ما كان ذلك منا�سبًا ،ويجب كذلك �أن تمُ ِّكن
نقطة اخلروج من املق�صورة الإخالء ال�سريع ،وعالوة على ذلك ،ف�إنه يجب توفري خمرج طوارئ يف اجتاه
غري اجتاه ا َملخرج املعتاد� ،أما بالن�سبة للآالت املتن ِّقلة ،فيجب الرجوع � ً
أي�ضا �إىل مكان العمل.

 7/1املقاعد
ُت�ش ِّكل موا�ضع (�أماكن) العمل جزء ًا ال يتجز�أ من الآلة ،ويجب �أن ُت�ص َّمم هذه املوا�ضع بطريقة بحيث يكون
املقعد مرف ًقا مع الآلة ،وذلك متى ما �سمحت ظروف العمل بذلك.
ويجب �أن مينح املقعد مو�ضعًا ثاب ًتا ومريحً ا للم�ش ِّغل ،وعالوة على ذلك ،فيجب �أن يكون املقعد منا�سبًا
وقريبا من �أجهزة التح ُّكم ،حتى ميكن التحكم بالعمل ب�سهولة.
و�إذا كانت الآالت مع َّر�ضة لالهتزازات ،فيجب ت�صميم املقعد وتركيبه بطريقة من �ش�أنها تقليل االهتزازات
املنقولة �إىل امل�ش ِّغل �إىل �أدنى درجة ممُ ْ كنة وب�شكل معقول ،ويجب �أن يكون املقعد م�صممًا لتح ُّمل جميع
ال�ضغوط الت�شغيلية التي ميكن �أن يتع َّر�ض لها امل�ش ِّغل ،وعند عدم وجود �أر�ضية حتت �أقدام امل�ش ِّغل ،فيجب
توفري �سناد للقدمني مغطى مبادة مقاومة لالنزالق.
ُّ
التحكم
 -2أنظمة

 1/2أجهزة التحكم
 1/1/2يجب �أن تكون �أجهزة التحكم:
�أ) وا�ضحة للعيان وقابلة للتع ُّرف عليها ،با�ستخدام ال�صور التو�ضيحية متى ما كان ذلك ممك ًنا.
ب)مو�ضوعة يف مواقع ت�سمح بت�شغيلها ب�أمان دون تردُّد �أو �إهدار يف الوقت ،وكذلك دون وجود
احتمالية حلدوث لب�س.
َّ
ج) ُم�ص َّممة بطريقة جتعل حركتها مت�سقة مع وظيفتها.
د) واقعة خارج نطاق اخلطر ،فيما عدا حاالت ال�ضرورة لبع�ض �أجهزة التح ُّكم مثل وجود مفتاح
الت�شغيل �أو الإيقاف ،وذلك يف حاالت الطوارئ.
هـ) مو�ضوعة يف مواقع �آمنة حتى ال تت�سبب يف وقوع خماطر �إ�ضافية.
و) حمم َّية و ُم�ص َّممة لال�ستخدام يف حاالت اخلطر والطوارئ ،بحيث ميكن ت�شغيلها ب�إجراء حمدد.
ز)  ُم�ص َّنعة بطريقة تمُ ِّكنها من حت ُّمل القوى الت�شغيلية املتو َّقعة ،ويجب �إيالء اهتمام خا�ص ب�أجهزة
الإيقاف عند حاالت الطوارئ التي ُيحتمل تع ُّر�ضها كذلك �إىل قوى ت�شغيلية كبرية.
 2/1/2يف احلاالت التي ُت�ص َّمم فيها �أجهزة التح ُّكم و ُتر َّكب لتنفيذ �إجراءات متعدِّدة ،خا�صة تلك احلاالت
التي ال يوجد فيها توا�صل بني �شخ�ص و�آخر ،فيجب كتابة الإجراء الواجب ا ِّتباعه ب�شكل وا�ضح
عندما يقت�ضي الأمر ذلك
 3/1/2يجب ترتيب �أجهزة التحكم بحيث يتوافق تن�سيقها و�أ�سلوب نقلها ومقاومتها للت�شغيل مع الإجراء
الذي يجب القيام به ،مع الأخذ يف احل�سبان الظروف البيئية.
 4/1/2يجب تزويد الآالت بامل�ؤ�شرات املطلوبة للت�شغيل الآمن ،ويجب �أن يكون املُ�ش ِّغل قاد ًرا على قراءتها
من مو�ضع التحكم.
ِّ
 5/1/2يجب �أن يت�أكد املُ�شغل من عدم وجود �أي �شخ�ص يف منطقة اخلطر يف جميع موا�ضع التح ُّكم،
بالإ�ضافة �إىل �ضرورة ت�صميم نظام التح ُّكم بطريقة متنع بدء ت�شغيله عند عدم وجود �أي �شخ�ص
داخل نطاق اخلطر ،وعند تع ُّذر �إمكانية تطبيق �أيٍّ من تلك الإجراءات ،فيجب �أن يُعطِ ي نظام التح ُّكم
كاف ملغادرة الأ�شخا�ص
�إنذارا �صوتيا �أو مرئيا �أو كليهما قبل بدء ت�شغيل الآالت ،مع �إعطاء وقت ٍ
املع َّر�ضني للخطر منطقة اخلطر �أو منع ت�شغيل الآالت.
 6/1/2يجب � -إذا لزم الأمر  -توفري و�سائل ت�ضمن اقت�صار التح ُّكم يف الآالت من موا�ضع التحكم فقط،
التي توجد يف مكان واحد �أو عدة �أماكن حمدَّدة م�سب ًقا ،وعند وجود �أكرث من مو�ضع حتكم ،فينبغي
ت�صميم نظام التح ُّكم بطريقة جتعل ا�ستخدام مو�ضع واحد يحول دون ا�ستخدام املوا�ضع الأخرى،
با�ستثناء عنا�صر التح ُّكم يف حاالت الإيقاف �أو التو ُّقف الطارئ (نتيجة حلالة طارئة).
 7/1/2عندما ميكن ت�شغيل الآلة من خالل مو�ضعَ ي ت�شغيل اثنني �أو �أكرث ،فيجب تزويد كل مو�ضع بجميع
�أجهزة التح ُّكم املطلوبة ،دون �أن يُعيق املُ�ش ِّغلون عمل بع�ضهم البع�ض ،ودون تعريف الآخرين للخطر.

 2/2بدء التشغيل
يجب �أن يبد�أ ت�شغيل الآالت بالت�شغيل املق�صود (بقرار و�إرادة من املُ�ش ِّغل فقط) ،وذلك من خالل جهاز
التح ُّكم املُجهَّز لهذا الغر�ض.
وهذا ال�شرط نف�سه ينطبق يف احلاالت التالية:
�أ) �إعادة ت�شغيل الآالت بعد التو ُّقف �أيًا كان ال�سبب.
ب) وقوع تغيرُّ كبري يف ظروف الت�شغيل.
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وعلى الرغم من ذلك ،فيمكن �إعادة ت�شغيل الآالت �أو �إجراء تغيريات يف ظروف الت�شغيل بالت�شغيل املق�صود
جلهاز �آخر ،بخالف جهاز التح ُّكم املُجهَّز لهذا الغر�ض ،على �أ َّال ي�ؤدي ذلك �إىل حدوث حالة خطرة.
وبالن�سبة للآالت التي تعمل يف الو�ضع التلقائي ،فقد يكون من املمكن بدء ت�شغيل الآالت �أو �إعادة ت�شغيلها
بعد �إيقافها �أو �إجراء تغي ٍري يف ظروف الت�شغيل دون ُّ
و�ضع خطر.
تدخل ب�شري� ،شريطة �أ َّال ي�ؤدي ذلك �إىل �أي ٍ
وعندما ت�شتمل الآالت على العديد من �أجهزة التح ُّكم املخت�صة ببدء الت�شغيل ،ومن ثم �إمكانية تعري�ض بع�ض
املُ�ش ِّغلني للخطر ،فيجب تركيب �أجهزة �إ�ضافية للق�ضاء على هذه املخاطر ،و�إذا اقت�ضت ا�شرتاطات ال�سالمة بدء
الت�شغيل �أو تو ُّقفه يف ت�سل�سل حمدَّد ،فيجب �أن يكون هناك �أجهزة ت�ضمن تطبيق هذه العمليات بالرتتيب ال�صحيح.

 3/2إيقاف التشغيل
� 1/3/2إيقاف الت�شغيل العادي
�أ) يجب تزويد الآالت بجهاز حت ُّكم مي ِّكنها من االنتقال� ،إىل و�ضع التو ُّقف التام ب�شكل �آمن.
ب)يجب �أن يكون كل مو�ضع عمل مز َّودا بجهاز حت ُّكم لإيقاف بع�ض وظائف الآالت �أو جميعها،
ا�ستنادًا �إىل املخاطر القائمة� ،إىل �أن ُت�ش َّغل الآالت ب�شكل �آمن.
ج) الأولوية يف �أدوات التح ُّكم  -املتعلقة ب�إيقاف ت�شغيل الآالت  -يجب �أن تكون لأدوات التح ُّكم
املتعلقة ببدء الت�شغيل.
د)يجب �أن يكون انقطاع الإمداد يف الطاقة عن املُ�ش ِّغالت املعن َّية تلقائيا مبجرد تو ُّقف الآالت �أو
وظائفها اخلطرة عن العمل.
هـ) يجب ا�ستخدام جهاز حت ُّكم التو ُّقف  -لأ�سباب ت�شغيل َّية  -دون قطع الإمداد يف الطاقة عن
املُ�ش ِّغالت ،مع وجوب مراقبة حالة التو ُّقف والإبقاء عليها.
 2/3/2التو ُّقف يف حالة الطوارئ
�أ) يجب تزويد الآالت بجهاز واحد �أو �أكرث من �أجهزة �إيقاف الطوارئ ،وذلك لتفادي �أو�ضاع/
حاالت اخلطر الفعلي �أو الو�شيك.
ب) ُي�ستث َنى من ذلك ما يلي:
ِّ
ُّ
 -1الآالت التي ال ُيق ِّلل جهاز توقف الطوارئ فيها من حجم اخلطر� ،إما لكونه ال ُيقلل من وقت
التو ُّقف� ،أو لأنه ال يعمل على تفعيل االحتياطات الالزمة للتعامل مع املخاطر.
 -2الآالت املتنقلة ومعدات الأ�شغال الثقيلة.
ج) يجب �أن يكون جهاز التو ُّقف:
 -3وا�ضحا للعيان ،وحتديد مكانه �سهال ،وميكن الو�صول �إليه ب�سرعة.
 -4قادرا على �إيقاف عملية الت�شغيل اخلطرة يف �أ�سرع وقت ممكن ،دون الت�سبُّب يف حدوث
خماطر �إ�ضافية.
-5قادرا على �إطالق بع�ض االهتزازات ( )vibrationالوقائية �أو ال�سماح بها ،متى ما كان
ذلك �ضروريًا.
ِّ
ُّ
د)مبجرد تن�شيط جهاز �إيقاف الطوارئ بعد تلقي �أمر التوقف ،فيجب دعم هذا الأمر من خالل
تع�شيق جهاز �إيقاف الطوارئ حتى ميكن جتاوز هذا التع�شيق على وجه التحديد.
هـ)يجب عدم تع�شيق اجلهاز دون ت�شغيل �أمر التو ُّقف ،بحيث ال ميكن فك تع�شيق اجلهاز �إ َّال من
خالل الت�شغيل ال�صحيح فقط ،ويجب �أ َّال ي�ؤدي فك تع�شيق اجلهاز �إىل �إعادة ت�شغيل الآلة ،بل
ي�سمح ب�إعادة الت�شغيل فقط.
و)يجب �أن تكون وظيفة �إيقاف الطوارئ مُتاحة وتعمل يف جميع الأوقات ،بغ�ض النظر عن و�ضع الت�شغيل.
ز) يجب �أن تدعم �أجهزة �إيقاف الطوارئ تدابري احلماية الأخرى دون �أن تكون بدي ًال عنها.

 4/2جتميع اآلالت

� 5/5/2إذا مل ت�ستوف ال�شروط الأربعة �أعاله يف نف�س الوقت ،فيجب �أن ين�شط حمدِّد و�ضع التحكم �أو
الت�شغيل تدابري وقائية �أخرى ُم�ص َّممة ل�ضمان توفري نطاق تدخل �آمن ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فيجب �أن
يكون املُ�ش ِّغل قاد ًرا على التح ُّكم بت�شغيل الأجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.

 6/2انقطاع مصدر التيار الكهربائي

 1/6/2يجب �أ َّال ي�ؤدي انقطاع التيار الكهربائي �أو �إعادة �إي�صاله بعد االنقطاع� ،أو حدوث تذبذب يف التيار
الكهربائي �إىل وقوع حاالت تمُ ِّثل خطورة.
 2/6/2يجب �إيالء اهتمام خا�ص ملا يلي:
�أ) حظر بدء ت�شغيل الآالت ب�شكل مفاجئ.
ب)عدم تغيري خا�صيات الآالت بطريقة ع�شوائية ،تف�ضي �إىل �أو�ضاع خطرة (حوادث) �أو حاالت
متثل خطورة.
ج) حظر منع �إيقاف الآالت عند �إعطاء �أمر بالإيقاف.
د) احلر�ص على عدم �سقوط �أو تطاير الأجزاء املتح ِّركة من الآالت.
هـ) عدم �إعاقة التو ُّقف التلقائي �أو اليدوي للأجزاء املتح ِّركة ،مهما كان نوعها.
و) بقاء �أجهزة احلماية ف ّعالة متاما �أو قادرة على �إ�صدار �أمر بالتو ُّقف.
 -3الوقاية من المخاطر الميكانيكية

 1/3خطر فقدان االستقرار
يجب �أن تكون الآالت ومكوِّناتها وتركيباتها م�ستقرة بالقدر الكايف لتج ُّنب خطر االنقالب �أو ال�سقوط �أو
التحرك العر�ضي (غري املق�صود) �أثناء النقل �أو التجميع �أو التفكيك �أو �أي عمل �آخر يتعلق بت�شغيل الآالت.
و�إذا كان �شكل الآالت �أو تركيبها ال�صحيح ال يوفر ثبا ًتا كافيًا ،فيجب توفري و�سائل للتثبيت املنا�سب مع
الإ�شارة �إىل ذلك يف كتيِّب الإر�شادات.

 2/3خطر التفكيك أثناء التشغيل
 1/2/3يجب جتهيز �أجزاء الآالت وروابطها املختلفة بطريقة ت�سمح لها بتح ُّمل ال�ضغوط الواقعة عليها
عند ا�ستخدامها.
َّ
 2/2/3يجب �أن تتنا�سب متانة املواد امل�ستخدمة مع طبيعة بيئة العمل املتوقعة ،وال �سيما عند ظهور
عالمات البلى �أو التقادم �أو الت�آكل �أو االحتكاك.
 3/2/3يجب �أن ِّ
تو�ضح الإر�شادات نوع ومعدل تكرار عمليات التفتي�ش وال�صيانة املطلوبة لأغرا�ض
ال�سالمة ،ويجب �أن ُت�شري الإر�شادات – عندما يقت�ضي الأمر � -إىل الأجزاء املع َّر�ضة للبلى واملعايري
التي تحُ دِّد ا�ستبدالها.
ُّ
 4/2/3يف احلاالت التي يوجد فيها خطر من انف�صال بع�ض �أجزاء الآلة �أو تفككها بالرغم من اتخاذ تدابري
ال�سالمة ،فيجب تثبيت الأجزاء املعن َّية �أو و�ضعها �أو حمايتها بطريقة ت�سمح باحتواء ال�شظايا
لتفادي حدوث �أو�ضاع خطرة.
 5/2/3يجب �أن تكون كل من الأنابيب ال�صلبة واملرنة التي تنقل ال�سوائل  -خا�صة تلك التي تقع حتت
عال  -قادرة على حت ُّمل ال�ضغوط الداخلية واخلارجية املحتملة ،ويجب �أن تكون حمم َّية
�ضغط ٍ
و ُمث َّبتة بقوة ل�ضمان عدم وجود خماطر ج َّراء اال�ستخدام.
 6/2/3عندما ُتغ َّذى الآلة مبواد املعاجلة تلقائيًا ،فيجب ا�ستيفاء ال�شروط �أدناه ،وذلك لتج ُّنب تع ُّر�ض
الأ�شخا�ص للخطر:
�أ) عند حدوث تالم�س بني امل�شغولة (قطعة العمل) والآلة ،فيجب �أن تكون الآلة يف حالتها
الطبيعية وقابلة للت�شغيل.
ب)عند بدء ت�شغيل الآلة �أو �إيقافها (بق�صد �أو باخلط�أ) ،فيجب �أن يكون هناك تنا�سق بني حركة
التغذية وحركة الآلة.

عند ت�صميم الآالت �أو �أجزاء منها لتعمل معًا ،فيجب ت�صميمها بطريقة تمُ ِّكن عنا�صر التح ُّكم من التو ُّقف،
مبا يف ذلك �أجهزة حت ُّكم الطوارئ ،و�أن يكون لديها القدرة على �إيقاف ت�شغيل الآالت ،وجميع املعدَّات ذات
العالقة ،وال �سيما �إذا كان ا�ستمرار الت�شغيل ُي�ش ِّكل خطورة.

 3/3اخملاطر الناجتة عن سقوط األجسام أو تطايرها

 1/5/2يجب �أن ُيلغي و�ضع التح ُّكم �أو الت�شغيل املحدِّد جميع �أو�ضاع التح ُّكم �أو الت�شغيل الأخرى،
با�ستثناء �إيقاف الطوارئ.
� 2/5/2إذا كانت الآالت م�صممة ومركبة بطريقة ت�سمح با�ستخدامها يف �أو�ضاع متعدِّدة من التح ُّكم �أو
الت�شغيل ،الأمر الذي يتط َّلب تفعيل تدابري وقائية �أو �إجراءات ت�شغيل خمتلفة ،فيجب �أن تكون هذه
مبحدِّد و�ضع ميكن ت�أمينه يف كل املوا�ضع ،و�أن تكون كل حمدِّدات الو�ضع وا�ضحة
الآالت مز َّودة ُ
ومتوافقة مع و�ضع ت�شغيل �أو حت ُّكم واحد.
 3/5/2ميكن ا�ستبدال املُحدِّد بطريقة حتديد �أخرى ،تعمل على تقييد ا�ستخدام وظائف معينة يف الآالت
لفئات معينة من امل�شغلني.
 4/5/2يجب �أن تكون الآالت  -يف بع�ض حاالت الت�شغيل  -م�ؤهَّ لة للعمل حتى لو �أزيل اجلهاز الوقائي �أو
َّ
عطل ،ويجب �أن يتيح محُ دِّد الت�شغيل �أو و�ضع التح ُّكم قادرا على القيام بالآتي يف وقت واحد:
�أ) تعطيل جميع �أو�ضاع التح ُّكم �أو الت�شغيل الأخرى.
ب) �إمكانية ت�شغيل الوظائف اخلطرة فقط ب�أجهزة التح ُّكم التي تتط َّلب �إجراءات م�ستدامة.
ج)�إمكانية ت�شغيل الوظائف اخلطرة يف حاالت اخلطر املنخف�ض فقط ،مع منع العواقب الوخيمة
املرتتبة على املخاطر.
د)منع ت�شغيل �أي من الوظائف اخلطرة ب�إجراءات الت�شغيل املق�صودة �أو غري املق�صودة ،وذلك
من خالل م�ست�شعِ رات الآالت.

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع املخاطر الناجتة عن ال�سقوط �أو الأج�سام املتطايرة.
 1/3/3املخاطر املتعلقة بالأ�سطح �أو احلواف �أو الزوايا
يجب �أ َّال تكون �أجزاء اجلهاز  -التي ميكن الو�صول �إليها  -ذات حواف �أو زوايا حادة� ،أو ذات
�أ�سطح خ�شنة ،مما قد يت�س َّبب يف حدوث �إ�صابات ،وذلك بقدر ما ت�سمح به �أهداف اال�ستخدام.
 2/3/3املخاطر املتعلقة بالآالت املركبة
يجب �أن ُت�ص َّمم الآالت و ُتر َّكب بطريقة تمُ ِّكن من ا�ستخدام كل عن�صر على حدة ،دون احلاجة �إىل
ا�ستخدام العنا�صر الأخرى ،التي قد ُت�ش ِّكل خط ًرا على م�ستخدميها ،وذلك عندما ُت�ستخدم الآالت
بغر�ض تنفيذ عمليات خمتلفة تتطلب �إزالة قطعة العمل املوجودة ،وذلك بني كل عملية و�أخرى يدويًا،
مما يتطلب �إمكانية بدء ت�شغيل �أي عن�صر من العنا�صر غري املحميَّة �أو �إيقافها ب�شكل منف�صل.
 3/3/3املخاطر املتعلقة بتغيري ظروف الت�شغيل
عندما ت�ؤدي الآالت عمليات ت�شغيل يف ظروف خمتلفة ،فيجب ت�صميمها وت�صنيعها وتهيئتها
وتركيبها بطريقة ميكن من خاللها تهيئة وتعديل هذه الظروف ب�أمان وموثوقية.
 4/3/3املخاطر املتعلقة بالأجزاء املتحركة
ُ
يجب �أن ُت�ص َّمم الأجزاء املتحركة من الآلة وتركَّب بطريقة متنع خماطر التالم�س الذي ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل وقوع حوادث� ،أو �أن تز َّود ب�أجهزة وقائية.
يجب اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة ملنع ُّ
امل�شاركة
التعطل غري الإرادي للأجزاء املتح ِّركة من الآلة
ِ
يف العمل ،وعند وجود احتمال حلدوث ُّ
تعطل  -على الرغم من اتخاذ االحتياطات الالزمة  -فيجب

 5/2اختيار أوضاع التحكم أو التشغيل
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توفري �أجهزة و�أدوات احلماية املحدَّدة (املالئمة) �إن �أمكن ذلك ،مبا مينع ُّ
تعطل املعدات ب�أمان.
ويجب �أن ِّ
تو�ضح الإر�شادات والعالمات املُث َّبتة على الآالت نوعية هذه الأجهزة الوقائية املالئمة
وكيفية ا�ستخدامها.
 5/3/3نوع احلماية �ضد املخاطر الناجتة عن الأجزاء املتحركة
يجب اختيار الواقيات �أو �أجهزة احلماية من املخاطر الناجتة عن ت�شغيل الأجزاء املتحركة وفقا
لنوع املخاطر ،ويجب كذلك ا�ستخدام الإر�شادات �أدناه للم�ساعدة يف االختيار.
يجب �أن تت�سم �أجهزة الوقاية املُ�ص َّممة حلماية الأفراد �ضد املخاطر الناجتة عن الأجزاء
املتحركة من الآلة التي تقوم بالعمل مبا يلي:
�إما �أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة يف البند � 1/2/4أدناه.
� -1أو تكون وفقا للواقيات املتحركة (املقفلة) الواردة يف البند � 2/2/4أدناه.
 -2على �أنه ينبغي ا�ستخدام الواقيات املتحركة (املقفلة) عندما ُيفرت�ض الدخول املتكرر.
 6/3/3نقل الأجزاء املت�صلة بالعملية
يجب �أن تكون الواقيات �أو �أجهزة احلماية  -امل�ص َّممة حلماية الأفراد �ضد املخاطر الناجتة عن
الأجزاء املتح ِّركة املت�صلة بالعملية – �ضمن �أحد اخليارات التالية:
�أ) �إما �أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة يف البند � 1/2/4أدناه.
ب) �أو تكون وفقا للواقيات املتحركة املت�شابكة الواردة يف البند � 2/2/4أدناه.
ج) �أو تكون وفقا لأجهزة حماية امل�ش ِّغل الواردة يف البند � 2/2/4أدناه.
د) �أو تكون مزيجا من اخليارات �أعاله.
ويف حالة عدم التم ُّكن من الو�صول ب�شكل كامل �إىل بع�ض الأجزاء املتح ِّركة املت�صلة بالت�شغيل
ب�سبب �ضرورة تدخل امل�ش ِّغل يف العمليات ،فيجب تزويد تلك الأجزاء مبا يلي:
�أ) �أجهزة واقية ثابتة �أو متح ِّركة ُمقفلة متنع الو�صول �إىل الأجزاء املتح ِّركة املت�صلة بالت�شغيل
التي مل ت�ستخدم �أثناء العمل.
ب)واقيات قابلة للتعديل وفقا ملا هو وارد يف البند � 2/2/4أدناه ،مبا مينع الو�صول �إىل الأجزاء
املتح ِّركة املت�صلة بالت�شغيل املتح ِّركة حينما يراد الو�صول �إليها.
 7/3/3خماطر التح ُّركات غري املتح َّكم بها
يجب -عند �إيقاف �أي جزء من �أجزاء الآلة– �أن تتوقف الآلة ب�شكل كامل ،ويجب �أال ُي�ش ِّكل ذلك
�أي خطورة.
 4الخصائص المطلوبة ألجهزة الوقاية والحماية

 1/4املتطلبات العامة
 1/1/4يجب �أن يتوافر يف الواقيات و�أجهزة احلماية اخل�صائ�ص التالية:
�أ) تكون ذات هيكل �صلب.
ب) ُتث َّبت ب�شكل �آمن.
ج) ال ت�ؤدِّي �إىل �أي خماطر �إ�ضافية.
د) عدم تخطيها �أو عدم ت�شغيلها ب�سهولة.
هـ) ُتو�ضع على م�سافة كافية من منطقة اخلطر.
و) عدم عرقلة عمليات الإنتاج.
ز)تمُ ِّكن من تنفيذ العمل الأ�سا�سي فيما يتعلق برتكيب �أو ا�ستبدال الأدوات وتنفيذ �أعمال
ال�صيانة بتقييد الو�صول ح�صريًا �إىل منطقة تنفيذ العمليات دون احلاجة �إىل �إزالة اجلهاز �أو
تعطيل جهاز احلماية ،متى كان ذلك ممك ًنا.
 2/1/4يجب �أن تعمل �أجهزة الوقاية  -كلما �أمكن ذلك  -على احلماية من الأج�سام �أو املواد املتطايرة �أو
ال�ساقطة ،وكذلك احلماية من االنبعاثات الناجتة عن ت�شغيل الآالت.

 2/4متطلبات أجهزة الوقاية اخلاصة

� 1/2/4أجهزة الوقاية الثابتة
�أ) الثابتة هي عبارة عن �أغطية متنع الو�صول �إىل �أجزاء املعدَّات اخلطرة التي ميكن �إزالتها
�أثناء الت�شغيل العادي �أو �أعمال التنظيف �أو ال�صيانة ،و ُتعد كل من الأغطية والأجزاء
الأخرى  -التي ميكن لل ُم�ش ِّغل �أو ال�صانع �أو املتخ�ص�ص �إزالتها �ضمن عمله الأ�سا�سي على
الآالت – جزء ًا من هيكل املعدَّات ،ولي�ست �أجهزة وقاية.
ب)يجب الت�أكد من و�ضع �أجهزة الوقاية الثابتة من خالل �أنظمة ميكن فتحها �أو �إزالتها ب�أدوات
خا�صة فقط.
ج) يجب �أن تظل �أنظمة التثبيت مت�صلة ب�أجهزة الوقاية �أو الآالت عند �إزالة �أجهزة الوقاية كلما
�أمكن ذلك.
د) يجب �أال ت�ستقر �أجهزة الوقاية يف مكانها دون �أجهزة التثبيت اخلا�صة بها ،كلما �أمكن ذلك.
 2/2/4احلواجز املتح ِّركة املت�شابكة
�أ) احلواجز املتح ِّركة املت�شابكة يجب �أن:
 -1تظل مت�صلة بالآلة عند فتحها كلما �أمكن.
َّ
ُ -2ت�ص َّمم و ُتر َّكب بطريقة ال ميكن تعديلها �إال ب�إجراء ُمعت َمد.
 -3يجب �أن ترتبط �أجهزة الوقاية املتحركة املت�شابكة بجهاز تع�شيق ي�ضمن ما يلي:
منع بدء وظائف الآلة اخلطرة حتى غلق �أجهزة الوقاية.
�إ�صدار �أمر �إيقاف عندما تكون �أجهزة الوقاية غري مغلقة.

ب)متى ما متكن املُ�ش ِّغل من الو�صول �إىل منطقة اخلطر قبل تو ُّقف الوظائف اخلطرة ،فيجب
�أن ترتبط الواقيات املتح ِّركة بجهاز قفل اجلهاز الواقي ،بالإ�ضافة �إىل جهاز التع�شيق الذي
ي�ضمن ما يلي:
منع بدء وظائف الآالت اخلطرة حتى غلق اجلهاز الواقي و�إحكام قفله.
املحافظة على بقاء اجلهاز جهاز الوقاية مغل ًقا حتى الت�أكد من زوال خماطر الإ�صابة
الناجتة عن وظائف الآلة اخلطرة.
ج)يجب ت�صميم �أجهزة الوقاية املتح ِّركة املقفلة بطريقة متنع بدء �أو تو ُّقف وظائف الآلة عند فقد
�أو ُّ
تعطل �أحد مك ِّوناتها.
 3/2/4الواقيات القابلة للتعديل التي ُتقيِّد الو�صول
الواقيات القابلة للتعديل التي ُتق ِّيد الو�صول �إىل تلك املوا�ضع من الأجزاء املتح ِّركة الالزمة للعمل
يجب �أن تكون:
�أ) قابلة للتعديل يدويًا �أو تلقائيًا وذلك وفقا لنوع العمل.
ب) قابلة للتعديل ب�شكل �سريع دون ا�ستخدام الأدوات.
 4/2/4املتطلبات اخلا�صة لأجهزة احلماية
�أ) يجب ت�صميم �أجهزة احلماية ودجمها مع نظام التح ُّكم بطريقة ت�سمح بـما يلي:
 -1عدم �إمكانية ت�شغيل الأجزاء املتح ِّركة يف الوقت الذي ميكن لل ُم�ش ِّغل الو�صول �إليها.
 -2عدم و�صول الأفراد �إىل الأجزاء املتحركة يف الوقت الذي ال تزال فيه تلك الأجزاء يف و�ضع
احلركة.
 -3منع بدء �أو تو ُّقف الوظائف اخلطرة للآلة عند فقدان �أحد مكوِّناتها �أو ِّ
تعطلها.
ب) يجب تعديل �أجهزة احلماية القابلة للتعديل من خالل �إجراء حمدَّد.
 5المخاطر الناتجة عن الحوادث األخرى

 1/5اإلمداد بالطاقة
�أ) يجب �أن تكون الآلة امل َّت�صلة بالتيار الكهربائي ُم�ص َّممة و ُمر َّكبة ومجُ هزة بطريقة متنع حدوث الأخطار
ذات الطبيعة الكهربائية.
ب)يجب �أن ت�ستويف الآالت متطلبات ال�سالمة املن�صو�ص عليها يف الالئحة الفنية للمعدات والأجهزة
الكهربائية ذات اجلهد املنخف�ض.

 2/5الكهرباء الساكنة
يجب ت�صميم الآالت وتركيبها بطريقة متنع �أو ُ
حت ُّد من احتمالية تراكم ال�شحنات الكهربية اخلطرية� ،أو
تزويدها بنظام تفريغ.

 3/5مصادر إمدادات طاقة غير كهربائية
عندما ُتغ َّذى الآلة مب�صدر طاقة غري الكهرباء ،فيجب ت�صميمها وجتهيزها بحيث ميكن تفادي جميع املخاطر
املحتملة املرتبطة مب�صادر الطاقة الأخرى.

 4/5األخطاء في التركيب
 1/4/5قد ُت�ش ِّكل الأخطاء  -املحتمل حدوثها عند تركيب �أو �إعادة تركيب �أجزاء معينة يف الآلة  -م�صد ًرا
للخطر� ،إ َّال �أن حدوث ذلك ب�سبب طريقة ت�صميم وتكوين هذه الأجزاء يعد �أمر ًا غري مقبول ،ويجب
و�ضع املعلومات الإر�شادية كافية على تلك الأجزاء �أو على العلب اخلا�صة بها ،ويجب تثبيت
(و�ضع) املعلومات الإر�شادية نف�سها على الأجزاء املتح ِّركة والعلب اخلا�صة بطريقة ُت ِّ
و�ضح
اجتاهات احلركة لتفادي وقوع املخاطر.
 2/4/5يجب �أن يت�ضمن كتيِّب الإر�شادات  -عند ال�ضرورة  -معلومات م�ستفي�ضة عن تلك املخاطر.
 3/4/5قد ُت�ش ِّكل التو�صيالت اخلاطئة م�صد ًرا للمخاطر� ،إ َّال �أن هذا الأمر ُيع ُّد غري ممكن ب�سبب طريقة
ت�صميم الآلة ،ويجب و�ضع (تثبيت) معلومات �إر�شادية كافية على الأجزاء املراد تو�صيلها ،وكذلك
على و�سائل الربط الكهربائي كلما �أمكن ذلك.

 5/5درجات احلرارة القصوى
 1/5/5يجب اتخاذ احتياطات محُ دَّدة ملنع خماطر الإ�صابة الناجتة عن مالم�سة املُ�ش ِّغل لأجزاء الآالت �أو
االقرتاب منها �أو من املواد ذات احلرارة املرتفعة �أو املنخف�ضة.
 2/5/5يجب اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية لتج ُّنب خماطر املواد ال�ساخنة �أو الباردة املتناثرة ،الناجتة عن
عمل الآلة.

 6/5احلرائق
يجب ت�صميم الآالت وتركيبها بطريقة ت�ساعد على تفادي خطر ن�شوب احلرائق� ،أو اخلطر من ارتفاع درجة
احلرارة ب�سبب الآلة نف�سها� ،أو اخلطر من الغازات �أو ال�سوائل �أو الغبار �أو الأبخرة �أو غريها من املواد
الناجتة عن ا�ستخدام بع�ض الآالت.

 7/5االنفجارات
يجب ت�صميم الآالت بطريقة متنع اخلطر من انفجار الآالت نف�سها� ،أو ب�سبب الغازات �أو ال�سوائل �أو الغبار
�أو الأبخرة �أو غريها من املواد الناجتة عن ت�شغيل الآالت �أو املواد امل�ستخدمة فيها.
يجب �أن ت�ستويف الآالت  -متى ما ُوجد خطر انفجار نتيجة ا�ستخدام الآالت  -ملتطلبات اللوائح
الفنية واملوا�صفات القيا�سية ذات العالقة بت�صميم وا�ستخدام املع َّدات امل�ستخدمة يف الأجواء القابلة
لالنفجار.
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 8/5الضوضاء

المواصفات السعودية

 1/8/5يجب ت�صميم الآالت وتركيبها بطريقة تحَ ُّد ( ُتق ِّلل) من املخاطر الناجتة عن انبعاثات ال�ضو�ضاء
�إىل �أدنى م�ستوى ممكن ،مع مراعاة ا�ستخدام الو�سائل التقن َّية املتقدمة ،وتوفري و�سائل تقليل
ال�ضو�ضاء ،وال�سيما عند م�صادر ال�ضو�ضاء.
 2/8/5ميكن تقييم م�ستوى انبعاث ال�ضو�ضاء بالرجوع �إىل بيانات االنبعاثات الن�سبية لآالت مماثلة.

 9/5االهتزازات
 1/9/5يجب ت�صميم الآالت وتركيبها بطريقة تحَ ُّد ( ُتق ِّلل) من املخاطر الناجتة عن االهتزازات ال�صادرة
منها �إىل �أدنى م�ستوى ،مع مراعاة ا�ستخدام و�سائل التقدُّم التقني وتوفري و�سائل تقليل االهتزازات،
وال�سيما عند م�صادر االهتزازات.
 2/9/5ميكن تقييم م�ستوى انبعاثات االهتزازات بالرجوع �إىل بيانات االنبعاثات الن�سبية يف �آالت مماثلة.

 10/5اإلشعاع
 1/10/5يجب منع انبعاثات الإ�شعاعات غري املرغوب فيها �أو تخفي�ضها �إىل �أدنى م�ستوى ممكن ،بحيث ال
ت�ؤثر �سلبًا يف الأفراد.
 2/10/5يجب �أ َّال تزيد االنبعاثات الإ�شعاعية الأيونية على امل�ستوى الأدنى الحتياج الآلة �أثناء الت�شغيل
والتنظيف ،وعند وجود خطر ،ف�إنه يجب تطبيق االحتياطات/الإجراءات الوقائية الالزمة.
 3/10/5يجب �أ َّال تزيد االنبعاثات الإ�شعاعية الوظيفية غري امل�ؤينة � -أثناء الت�شغيل والتنظيف  -على
امل�ستويات التي ال ت�ؤثر �سلباً يف �صحة و�سالمة الأفراد.

 11/5إشعاع الليزر
يجب –عند ا�ستخدام معدات الليزر -مراعاة ما يلي:
�أ) يجب ت�صميم معدات الليزر املوجودة يف الآالت وتركيبها بطريقة متنع انبعاث الإ�شعاعات ب�شكل مفاجئ.
ب)يجب حماية معدات الليزر املوجودة يف الآالت بطريقة جتعل الإ�شعاع الفعَّال والإ�شعاع الناجت عن
االنعكا�س �أو االنت�شار ،والإ�شعاع الثانوي غري �ضار بال�صحة.
املخ�ص�صة ملراقبة معدات الليزر �أو تعديلها  -يف حدوث �أي خماطر
ج) يجب �أ َّال تت�س َّبب املعدات الب�صرية -
َّ
�صحية ب�سبب �أ�شعة الليزر.

 12/5انبعاثات املواد اخلطرة
 1/12/5يجب ت�صميم الآالت وتركيبها بطريقة ت�ساعد على جت ُّنب ا�ستن�شاق املواد اخلطرة �أو ابتالعها �أو
مالم�ستها للجلد والعينني والأغ�شية املخاطية �أو اخرتاقها للجلد.
 2/12/5يجب �أن تكون الآلة  -يف حاالت اخلطر التي ال ميكن جت ُّنبها  -مجُ هزة بطريقة ت�ساعد على احتواء املواد
اخلطرة �أو تفريغها �أو تر�سيبها بالر�ش باملياه �أو التنقية �أو املعاجلة بطريقة �أخرى ذات فعالية مماثلة.
 3/12/5يجب �أن ُتث َّبت �أجهزة احتواء �أو تفريغ بطريقة حتقق �أق�صى ت�أثري ،وذلك عندما يتع َّذر احتواء
العملية ب�شكل كلي �أثناء الت�شغيل العادي للآلة.

 13/5خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت
يجب ت�صميم الآالت وتركيبها وتثبيتها بطريقة حتول دون انح�شار �أجزاء من اجل�سم داخلها ،و�إن تع َّذر ذلك،
فيجب توفري طريقة لطلب امل�ساعدة.

 14/5مخاطر االنزالق أو االنحصار أو السقوط
 1/14/5يجب ت�صميم وتركيب �أجزاء الآالت  -التي يتحرك الأفراد حولها �أو يقفون عليها  -بطريقة متنع
انزالقهم �أو احتجازهم �أو �سقوطهم من عليها.
 2/14/5يجب �أن ُتز َّود تلك الأجزاء  -كلما �أمكن ذلك  -مبقاب�ض يدوية ثابتة تنا�سب املُ�ش ِّغل �أو امل�ستخدم،
وتمُ ِّكنه من احلفاظ على ثباته وا�ستقراره.

 15/5مخاطر صاعقة البرق
يجب �أن ُتز َّود الآالت التي حتتاج �إىل احلماية من ت�أثري �صاعقة الربق � -أثناء ا�ستخدامها  -بنظام خا�ص
لتفريغ هذه ال�شحنات الكهربائية �إىل الأر�ض.

 16/5الظروف املناخية
املخ�ص�صة للعمل �سوا ًء يف بيئات مفتوحة �أو غري
يجب �أن ُت�ص َّمم الآالت ومكوِّنات ال�سالمة ومعدات الرفع
َّ
مك َّيفة بطريقة تمُ ِّكنها من العمل ب�شكل �آمن يف الأحوال اجلوية احلارة والرطبة.

 17/5متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي

�أ) يجب �أ َّال يتجاوز الت�شوي�ش الكهرومغناطي�سي الناجت عن الآالت ومكوِّنات ال�سالمة ومعدات الرفع
امل�ستوى الذي ُي�ؤثر يف عمل �أجهزة الراديو �أو معدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �أو غريها من
املعدات على النحو املطلوب.
جتهيزات للحماية من خطر الت�شوي�ش
الرفع
ومعدات
ال�سالمة
ِّنات
و
ب)يجب �أن يتوافر يف الآالت ومك
ٍ
الكهرومغناطي�سي املُتو َّقع عند اال�ستخدام ،مبا يجعلها تعمل ب�شكل جيد دون حدوث خماطر غري مقبولة
عند ا�ستخدامها للأغرا�ض املخ�ص�صة لها.
 6الصيانة

 1/6صيانة اآلالت
 1/1/6يجب و�ضع مناطق التعديل وال�صيانة خارج مناطق اخلطر ،كما يجب التم ُّكن من تنفيذ عمليات

التعديل وال�صيانة والإ�صالح والتنظيف يف الوقت الذي تتو َّقف فيه الآالت عن العمل.
� 2/1/6إذا تع َّذر تنفيذ حالة �أو �أكرث من احلاالت املذكورة �أعاله لأ�سباب فنية ،ف�إنه يجب اتخاذ االحتياطات
الالزمة للت�أكد من �أن هذه العمليات ميكن تنفيذها ب�أمان كما هو مبني يف البند � 5/2أعاله.
 3/1/6يجب توفري جهاز ك�شف الأعطال الذي ُيربط باملعدَّات وذلك عند التعامل مع الآالت امل�ؤمتتة �أو
غريها من الآالت ،وذلك يف احلاالت الق�صوى.
 4/1/6يجب �أن تكون مكوِّنات الآالت امل�ؤمتتة الالزم تغيريها ب�شكل متك ِّرر قابلة للإزالة واال�ستبدال ب�سهولة
و�أمان ،على �أن ُتغيرَّ هذه املكوِّنات با�ستخدام الو�سائل الفنية الالزمة ،وفقا لطريقة الت�شغيل املحدَّدة.

 2/6الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط اخلدمة

ِّ
املتعطلة �أثناء
يجب ت�صميم الآالت وتركيبها بطريقة ت�سمح بالو�صول الآمن جلميع املكوِّنات ا َملعيبة �أو
ت�شغيل الآالت ،وتعديلها و�صيانتها.

 3/6عزل مصادر الطاقة

 1/3/6يجب تزويد الآالت بعنا�صر خا�صة لعزلها عن جميع م�صادر الطاقة ،وينبغي لهذه العوازل �أن تحُ دَّد
بو�ضوح ،و�أن تكون قابلة للقفل متى ما كان �إعادة االت�صال ُي�ش ِّكل خطرا على الأفراد ،و�أن تكون
هذه العوازل قابلة للقفل ،متى ما كان امل�ش ِّغل غري قادر  -من �أي منطقة ميكنه الو�صول �إليها  -على
مما �إذا كانت الطاقة مقطوعة من عدمه.
الت�أكد َّ
� 2/3/6إذا كان تو�صيل التيار الكهربائي بالآلة �أمر ًا ممكناً ،فيمكن �إيقاف الت�شغيل بكل �سهولة ب�إزالة
القاب�س� ،شريطة �أن يتح َّقق املُ�ش ِّغل من �أن القاب�س ُمزال.
 3/3/6يجب  -بعد قطع �إمداد الطاقة � -أن يكون تفريغ �أي طاقة متبقية �أو مخُ َّزنة يف الدارات الكهربائية
للآلة �أمرا ممكنا دون تعري�ض الأ�شخا�ص لأي خطر.
ُ  4/3/6ي�ستث َنى من املتطلبات املذكورة �أعاله بع�ض املتطلبات التي قد تظل مت�صلة مب�صادر الطاقة للتم ُّكن
من تركيب الأجزاء وحماية املعلومات و�إ�ضاءة الأجزاء الداخلية وما �إىل ذلك ،ويف هذه احلالة يجب
ا ِّتخاذ احتياطات ا�ستثنائية ل�ضمان �سالمة املُ�ش ِّغل.

ُّ 4/6
تدخل املُش ِّغل

يجب �أن تكون الآالت ُم�ص َّممة ومجُ هَّزة بطريقة ت�سمح ُّ
بتدخل املُ�ش ِّغل يف �أ�ضيق احلدود ،و�إذا تطلب الأمر
ُّ
تدخل املُ�ش ِّغل ،فينبغي تنفيذ ذلك ب�سهولة و�أمان.

 5/6تنظيف األجزاء الداخلية

يجب ت�صميم الآلة وتركيبها بطريقة ت�ضمن �إمكانية تنظيف الأجزاء الداخلية املحتوية على مواد خطرة،
ويجب حماية هذه الأجزاء من اخلارج ،و�إذا تع َّذر حماية الآلة من �أي مواد غريبة تدخل فيها ،فيجب
ت�صميمها وتركيبها بطريقة ت�سمح بتنظيفها ب�أمان.
 7المعلومات

 1/7املعلومات والتحذيرات املوجودة على اآللة
ُي َّ
ف�ضل تثبيت املعلومات الإر�شادية والتحذيرات على الآلة يف �شكل رموز �أو �صوَر تو�ضيحية ي�سهُل فهمها،
ويجب التعبري عن �أي معلومات �أو حتذيرات مكتوبة �أو �شفهية باللغة العربية �أو بلغات ي�سهُل على
امل�ستخدمني فهمها.
 1/1/7و�سائل �إي�صال املعلومات
�أ) يجب توفري املعلومات الالزمة التي ُت�سهِّل عملية التح ُّكم يف الآالت بطريقة وا�ضحة وب�سيطة
و�سهلة الفهم ،ويجب �أ َّال تكون كثرية وغري ُمربكة لل ُم�ش ِّغل.
ب)يجب �أن تكون وحدات العر�ض املرئي �أو �أي و�سيلة ات�صال تفاعلية �أخرى بني املُ�ش ِّغل والآلة
�سهلة الفهم وب�سيطة.
� 2/1/7أجهزة التحذير
�أ) يجب تزويد الآالت ب�أجهزة خا�صة ب�إ�صدار �إ�شارة �ضوئية �أو �صوتية للتحذير يف الأوقات
التي تتع َّر�ض فيها �صحة الأ�شخا�ص و�سالمتهم للخطر ب�سبب �أخطاء ت�شغيل الآالت غري
اخلا�ضعة للرقابة.
ب)عند تزويد الآالت ب�أجهزة حتذيرية ،فيجب �أن تكون �إ�شاراتها وا�ضحة و�سهلة الفهم ،ويجب �أن
يكون لدى املُ�ش ِّغل القدرة على التح ُّقق من كفاءة ت�شغيل جميع الأجهزة التحذيرية يف كل الأوقات.
ج)يجب االلتزام ب�ألوان و�إ�شارات ال�سالمة وفقا للموا�صفات القيا�سية ذات العالقة.
 3/1/7التحذير من املخاطر املتبقية
يف احلاالت التي تظل فيها املخاطر قائمة على الرغم من ا ِّتخاذ احتياطات ال�سالمة املت� ِّأ�صلة يف
الت�صميم ،فيجب ا ِّتباع احتياطات احلماية التكميلية املحتملة وتو�ضيح التحذيرات الالزمة ،مبا
يف ذلك �أجهزة التحذير.
 4/1/7تثبيت العالمات على الآالت
�أ) يجب تثبيت عالمات وا�ضحة ومقروءة وغري قابلة للإزالة على جميع الآالت ،ويجب تطبيق
احلد الأدنى من املعايري التالية:
 -1اال�سم التجاري والعنوان الكامل لل�صانع واملُم ِّثل الر�سمي � -إن �أمكن.
 -2ت�سمية الآالت.
 -3ت�سمية الطراز �أو النوع.
 -4و�ضع الرقم الت�سل�سلي � -إن وجد.
 -5و�ضع تاريخ ال�صنع.
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المواصفات السعودية

ب) ُي َ
حظر كتابة تاريخ خمالف لتاريخ ال�صنع عند و�ضعه على الآلة.
ج) يجب �أن يو�ضع على الآالت  -املُ�ص َّممة لال�ستخدام يف البيئات املع َّر�ضة حلدوث انفجارات
خ�ص�صة لذلك.
فيها – العالمات املُ َّ
د) يجب �أن حتمل الآالت معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وطرائق اال�ستخدام الآمن ،و�أن
تخ�ضع تلك املعلومات للمتطلبات املذكورة يف الفقرة � 1/7أعاله.
هـ)عند نقل الآالت �أو جزء منها يدويا خالل اال�ستخدام العادي ،وكانت كتلة الآلة �أو اجلزء
( )15كغم� ،أو عند �ضرورة نقل الآلة �أو �أحد �أجزائها خالل ا�ستخدام معدات الرفع ،فيجب
الإ�شارة �إىل مقدار الكتلة ب�شكل وا�ضح ومقروء.
و)يجب و�ضع ُمل�صقات حتذيرية ت�شري �إىل املخاطر اجل�سيمة التي ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ
االحتياطات الوقائية) ،بالإ�ضافة �إىل جتهيز معدات احلماية ال�شخ�صية الواجب ارتدا�ؤها.
 5/1/7كتيِّب الإر�شادات
يجب �إرفاق كت ِّيب �إر�شادات الت�شغيل مع الآالت جميعها ،وذلك ل�ضمان �سالمة الرتكيب
واال�ستخدام وال�صيانة الآمنة ،و�أن ُتك َتب الإر�شادات مبا يتوافق مع املبادئ امل�شار �إليها �أدناه.
�أ) املبادئ العامة ل�صياغة الإر�شادات
 -1يجب �أن ُتك َتب الإر�شادات باللغة العربية �أو باللغة الإجنليزية.
-2يجب و�ضع كتيِّب الإر�شادات املرفقة مع الآلة على الغالف الأمامي باللغة العربية �أو باللغة
الإجنليزية ،ف�إذا مل تتوافر « �إر�شادات �أ�صلية» باللغة العربية �أو باللغة الإجنليزية،
فيجب �أن ُيو ِّفر ال�صانع �أو املو ِّرد ن�سخة مرتجمة �إىل اللغات املطلوبة ،ويجب كذلك و�ضع
الإر�شادات املرتجمة على الغطاء الأمامي وي�شار �إليها بـ «ترجمة الإر�شادات من اللغة
الأ�صلية �إىل اللغة العربية �أو الإجنليزية ،ويجب �أن تقرتن الرتجمة بجميع الإر�شادات
الأ�صلية.
ُ
-3يف حالة الآالت املعدَّة لال�ستخدام من م�شغلني غري مهنيني ،فيجب �صياغة الإر�شادات بطريقة
تراعي التعليم العام وم�ستوى فهم امل�شغلني.
ب) حمتويات كت ِّيب الإر�شادات
يجب �أن يحتوي كت ّيب الإر�شادات  -متى ما لزم الأمر  -على احلد الأدنى من املعلومات التالية:
 -1اال�سم التجاري والعنوان الكامل لل�صانع واملمثل الر�سمي.
 -2ت�سمية الآالت كما هو حمدد عليها ،و ُي�ستثنى من ذلك الرقم الت�سل�سلي.
� -3إقرار ال�صانع باملطابقة.
 -4الو�صف العام للآالت.
 -5الر�سومات والر�سوم البيانية والتو�ضيحات والتف�سريات ال�ضرورية ال�ستخدام و�صيانة
و�إ�صالح الآالت� ،إىل جانب التحقق من �أداء وظائفها ب�شكل �صحيح.
 -6و�صف �أماكن العمل املحتمل لت�شغيلها من ُم�ش ِّغلني حمتملني.
 -7و�صف الغر�ض املق�صود من ا�ستخدام الآالت.
 -8حتذيرات ب�ش�أن الطرائق التي يجب �أ َّال ُت�ستخدم بها الآالت ،متى ما �أثبتت التجارب �أنه
ميكن ا�ستخدام الآالت بطرائق خاطئة.

� -9إر�شادات التجميع والرتكيب والربط ،مبا يف ذلك الر�سوم البيانية وطرائق تركيب الهيكل �أو
و�سائل تثبيت الآالت.
 -10الإر�شادات املتعلقة بالتجميع والرتكيب ،املتعلقة باحلد من ال�ضو�ضاء واالهتزاز.
� -11إر�شادات عن طرائق ا�ستخدام الآالت ،و�إذا لزم الأمر� ،إر�شادات لتدريب املُ�ش ِّغلني.
-12معلومات عن املخاطر التي ال تزال قائمة على الرغم من اتخاذ احتياطات ال�سالمة املت� ِّأ�صلة
يف الت�صميم والوقاية التكميلية واحلماية املعمول بها.
�-13إر�شادات ب�ش�أن الإجراءات الوقائية التي يجب على امل�ستخدم ا ِّتخاذها ،مبا يف ذلك معدات
الوقائية ال�شخ�صية التي يجب توفريها �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
 -14اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للأدوات التي ميكن ا�ستخدامها مع الآالت.
-15الأو�ضاع التي ت�ستويف فيها الآالت متطلبات اال�ستقرار �أثناء اال�ستخدام �أو النقل �أو
التجميع �أو التفكيك ،وذلك عندما تكون غري �صاحلة لال�ستخدام �أو االختبار� ،أو وجود
�أعطال متو َّقعة.
�-16إر�شادات بهدف �ضمان �إمتام عملية النقل واملعاجلة والتخزين ب�شكل �آمن ،مع مراعاة حجم
الآالت و�أجزائها املختلفة ،على �أن ُتنقل تلك الأجزاء ب�صورة منتظمة ٌّ
وكل على حدة.
-17طريقة الت�شغيل التي ينبغي اتباعها عند وقوع حادث �أو عُ طل ،و�إذا كان من املحتمل �أن
يحدث ان�سداد ،فيجب �أن تت�ضمن تلك الطريقة �إجراءات �إزالة االن�سداد ب�أمان.
-18و�صف لعمليات ال�صيانة والتعديل التي يجب �أن ي َّتبعها امل�ستخدم� ،إىل جانب الإجراءات
الوقائية التي ينبغي مالحظتها.
�-19إر�شادات ب�ش�أن �إجراء عمليات التعديل وال�صيانة الالزمة ب�أمان ،مبا يف ذلك الإجراءات
الوقائية التي ينبغي ا ِّتخاذها �أثناء القيام بهذه العمليات.
-20موا�صفات قطع الغيار امل�ستخدمة – �إذا كانت ُت�ؤ ِّثر يف �سالمة و�صحة امل�شغلني.
املرجح �أن م�ستوى �ضغط �صوت االنبعاث عند
-21حتذيرات وقائية لل�سمع ،متى ما كان من َّ
مو�ضع املُ�ش ِّغل �أق�صاه (� )80أو ( )135دي�سيبل ،وذلك يف و�ضع اال�ستخدام العادي ،والبد
من حتذير يفيد ب�أن تع ُّر�ض املُ�ش ِّغل لل�ضجيج يعتمد على البيئة التي ُت�ستخدَم فيها املعدَّات،
ويجب التنويه ب�أن قيا�س ال�ضجيج يف بيئة الت�شغيل العادية يكون عند البدء يف ا�ستخدام
�أي من املعدات ،وذلك لتحديد ما �إذا كانت وقاية ال�سمع مطلوبة من عدمها ،وميكن كذلك
ذكر م�ستوى انبعاث قوة ال�صوت �إذا رغب ال�صانع يف ذلك.
ر�سل الآالت �إ�شعاعات غري م�ؤينة ،قد تت�س َّبب يف �إحلاق ال�ضرر
-22من املحتمل �أن ُت ِ
بالأ�شخا�ص ،خا�صة الأفراد من ذوي الأجهزة الطبية املغرو�سة� ،سوا ًء كانت ن�شطة �أو
غري ن�شطة ،بالإ�ضافة �إىل املعلومات املتعلقة بالإ�شعاعات املنبعثة لل ُم�ش ِّغل والأ�شخا�ص
املع َّر�ضني للخطر.
ج) وثائق املبيعات
يجب �أ َّال تتعار�ض وثائق املبيعات التي ت�صف الآالت مع الإر�شادات املتعلقة بجوانب ال�صحة
وال�سالمة ،و�أن ت�صف الوثائق ال�سمات اخلا�صة ب�أداء الآالت التي يجب �أن حتتوي على نف�س
املعلومات اخلا�صة بانبعاثات االهتزاز وال�ضو�ضاء كما هو مو�ضح يف كت ِّيب الإر�شادات.

الملحق ()3
نموذج تقويم المطابقة ( )1a Typeوفقا للمواصفة  17067 ISO/IECاعتماد الطراز ()Type Approval
 1/1اعتماد الطراز
ُيع َّرف اعتماد الطراز ب�أنه �أحد �إجراءات تقومي املطابقة ،حيث تقوم اجلهة املقبولة مبقت�ضاه مبراجعة
الت�صميم الفني للمن َتج ،والت�أكد من �صحته ثم الإقرار ب�أن الت�صميم الفني للمن َتج ي�ستويف متطلبات اللوائح
الفنية ال�سعودية ذات العالقة.
وميكن �إجراء اعتماد الطراز ب�إحدى الطريقتني التاليتني:
�أ) فح�ص عينة منوذجية من املنتَج كامال ،بحيث يكون ممُ ِّثال للإنتاج املرتقب( ،منوذج
الإنتاج).
ب)تقومي مدى مطابقة الت�صميم الفني للمن َتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (منوذج
الت�صميم) ،مع فح�ص عينة ممُ ِّثلة للإنتاج املُزمع ،لواحدة �أو �أكرث من الأجزاء ذات املخاطر للمن َتج
(جمع بني منوذج الإنتاج ومنوذج الت�صميم).

 1/2إجراءات اعتماد الطراز
 1/1/2تقدمي طلب العتماد الطراز عند �إحدى اجلهات املقبولة
يجب على ال�صانع �أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على �أن يحتوي الطلب
على ما يلي:
�أ) ا�سم وعنوان ال�صانع.
ب)�إقرار مكتوب بعدم تقدمي الطلب نف�سه �إىل �أي جهة مقبولة �أخرى.
ج) وثائق فنية تمُ ِّكن من تقومي مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية ال�سعودية ،و�أن
حتتوي على حتليل وتقييم منا�سبني للمخاطر.
د) يجب �أن حتدِّد الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املن َتج؛ على �أن ت�شمل -ح�سب ما
يقت�ضيه التقومي -الت�صميم والت�صنيع وت�شغيل (ا�ستخدام) املن َتج.

هـ) يجب �أن ت�شمل الوثائق الفنية  -على الأقل  -العنا�صر التالية:
 -1و�صف عام للمن َتج.
-2ر�سومات الت�صميم والت�صنيع وامل�ساقط الأفقية (الر�سوم البيانية) العنا�صر  -3والوحدات
والتق�سيمات اجلزئية� ،إلخ...
-3التو�صيف وال�شروح الالزمة لفهم الر�سومات والر�سوم البيانية وت�شغيل(ا�ستخدام) املن َتج
امل�شار �إليها.
-4قائمة باملوا�صفات القيا�سية ال�سعودية �أو �أي موا�صفات فنية �أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة،
�سوا ًء كانت مطبقة كليا �أو جزئيا ،وو�صفا للحلول املتب َّناة ال�ستيفاء املتطلبات الأ�سا�سية
للوائح الفنية ال�سعودية ،وذلك يف حالة عدم تطبيق املوا�صفات القيا�سية امل�شار �إليها ،ويف
حالة اال�ستعمال اجلزئي للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية ،فيجب �أن ُي َّ
و�ضح يف الوثائق
الفنية البنود املطبقة.
-5نتائج التقارير (احل�سابات البيانية) اخلا�صة بالت�صميم ،وعمليات املراقبة واالختبارات
املُجراة� ،إلخ...
 -6تقارير االختبارات.
-7عينات ممُ ِّثلة عن الإنتاج املُزمع ،وميكن �أن تطلب اجلهة املقبولة املزيد من العينات �إذا دعت
احلاجة لذلك.
-8الأدلة (الرباهني) التي تدعم مالئمة احللول الفنية املتخذة يف الت�صميم ،حيث يجب �أن
ت�شري هذه الأدلة �إىل كل الوثائق املُتبَعة ،خا�صة يف حالة عدم تطبيق املوا�صفات القيا�سية
ال�سعودية و�/أو املوا�صفات الفنية املالئمة امل�شار �إليها ،ويجب �أن ت�شمل الأدلة الداعمة -
متى ما اقت�ضى الأمر ذلك  -نتائج االختبارات املُجراة يف املخترب املنا�سب لدى ال�صانع� ،أو
يف خمترب �آخر حتت م�س�ؤوليته.
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قـرارات وأنظـمــة

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت ..تتمة

المواصفات السعودية

    2/1/2مهام اجلهة املقبولة
�أ) بالن�سبة للمن َتج
درا�سة الوثائق الفنية والأدلة (الرباهني) الداعمة بغر�ض تقومي مالئمة الت�صميم الفني للمن َتج.
ب) بالن�سبة للعينات
-1الت�أكد من �أن ت�صنيع العينات مطابق للوثائق الفنية ،وحتديد العنا�صر املُ�ص َّممة وفقا
للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية ،والعنا�صر املُ�ص َّممة وفقا للموا�صفات الأخرى.
�-2إجراء الفحو�صات واالختبارات املنا�سبة� ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للت�أكد من �أن
احللول الفنية ( )technical solutionالتي تبناها ال�صانع تفي باملتطلبات الرئي�سة
املحددة يف املوا�صفات القيا�سية ،وذلك يف حالة عدم تطبيق املوا�صفات ذات العالقة.
�-3إجراء االختبارات املنا�سبة� ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للت�أكد  -يف حالة عدم تطبيق
املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية و�/أو املوا�صفات الأخرى املالئمة  -ب�أن احللول الفنية التي
تبناها ال�صانع ت�ستويف املتطلبات الأ�سا�سية للوائح الفنية ال�سعودية.
 -4االتفاق مع ال�صانع على مكان �إجراء االختبارات.
ج) بالن�سبة لقرارات اجلهة املقبولة
-1يجب على اجلهة املقبولة �إ�صدار تقرير تقومي عن الإجراءات التي قامت بها وخمرجاتها،
وعلى اجلهة املقبولة �أ َّال تن�شر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا �إال بعد موافقة ال�صانع.
�-2إذا كان الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية ال�سعودية املنطبقة على املن َتج املعني ،ف�إن
اجلهة املقبولة ُت�صدِر �شهادة اعتماد طراز لل�صانع ،ويجب �أن حتتوي ال�شهادة على ا�سم
وعنوان ال�صانع ،ونتائج االختبارات ،و�شروط �سريانها � -إن ُو ِجدت ،واملعلومات الالزمة
لتحديد الطراز امل�صادَق عليه ،وميكن �أن حتتوي ال�شهادة كذلك على مرفقات.
-3يجب �أن حتتوي ال�شهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املنا�سبة لتقومي مدى مطابقة
املنتجات امل�ص َّنعة وفقا للطراز املُختبرَ وللمراقبة �أثناء الت�شغيل.
�-4إذا كان الطراز غري مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ال�سعودية املنطبقة على املن َتج املعني،
فيجب على اجلهة املقبولة �أ َّال ُت�صدِر �شهادة اعتماد الطراز ،و�أن ُتب ِّلغ �صاحب الطلب بقرارها،
مف�صلة حيال عدم �إ�صدارها �شهادة اعتماد الطراز.
مع �إعطائه م�سوغات َّ

-5يجب على اجلهة املقبولة �أن ت َّتبع كل التطورات التقنية املعروفة ،ومتى ما �أ�شارت هذه
التطورات �إىل �إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز امل�صادَق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية
ال�سعودية ،فيجب على اجلهة املقبولة �أن حتدِّد مدى احلاجة �إىل �إجراء اختبارات �إ�ضافية،
وعليها يف هذه احلالة �إبالغ ال�صانع بذلك.
-6يجب على ال�صانع �إبالغ اجلهة املقبولة -التي حتتفظ بالوثائق الفنية اخلا�صة ب�شهادة اعتماد
الطراز -بكل التغيريات املُدخلة على الطراز امل�صادق عليه؛ التي من �ش�أنها �أن ُت�ؤ ِّثر على مطابقة
املن َتج ملتطلبات اللوائح الفنية ال�سعودية� ،أو ل�شروط �سريان �شهادة اعتماد الطراز ،حيث �أن مثل
هذه التغيريات تتطلب م�صادقة �إ�ضافية على �شهادة اعتماد الطراز الأولية.
-7يجب على كل جهة مقبولة �أن ُتب َّلغ الهيئة عن �شهادات اعتماد الطراز و�أي �إ�ضافة �أُ�صدِرت �أو
ُ�سحِ بت ،وعليها �أن تقوم ب�شكل دوري �-أو عند الطلب -بتقدمي قائمة ب�شهادات اعتماد الطراز
و�أي �إ�ضافات قد ُرفِ�ض �إ�صدارها �أو تلك التي قد عُ ِّلقت �أو ُقيِّدت ب�أي �شكل.
-8يجب على كل جهة مقبولة �أن ُتب َّلغ اجلهات املقبولة الأخرى عن �شهادات اعتماد الطراز و�أي
�إ�ضافات قد ُرفِ�ض �إ�صدارها �أو تلك التي قد عُ ِّلقت �أو ُقيِّدت ب�أي �شكل ،و�أن ُتب َّلغ كذلك  -عند
الطلب  -عن �شهادات اعتماد الطراز و�أي �إ�ضافة قد �أُ�صدِرت.
-9ميكن للهيئة وللجهات املقبولة الأخرى – عند الطلب � -أن حت�صل على ن�سخ من �شهادات
اعتماد الطراز و�/أو الإ�ضافات املدخلة عليها ،وميكن للهيئة – عند الطلب � -أن حت�صل
على ن�سخ من الوثائق الفنية ،ومن نتائج االختبارات التي قامت بها اجلهة املقبولة،
ويجب على اجلهة املقبولة االحتفاظ بن�سخة من �شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها
والإ�ضافات املدخلة عليها ،ف�ضال عن الوثائق الفنية ،مبا يف ذلك امل�ستندات املرفقة من
ال�صانع ،وذلك حتى تاريخ انتهاء �سريان ال�شهادة.
-10يجب على ال�صانع االحتفاظ بن�سخة من �شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإ�ضافات
املدخلة عليها مع الوثائق الفنية ،و�إتاحتها للجهات الرقابية و�سلطات م�سح ال�سوق ملدة
ع�شر �سنوات بعد و�ضع املن َتج يف ال�سوق.
-11ميكن للمو ِّرد تقدمي الطلب امل�شار �إليه يف البند (� )1/1/2أعاله ،والقيام بالواجبات امل�شار
�إليها �سلفاً با�سم ال�صانع ،ب�شرط �أن يكون ذلك مبوافقة ال�صانع.

الملحق ()4
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

 )1بيانات املو ِّرد
 اال�ســــــــم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : لعنوان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال�شخ�ص الذي ميكن االت�صال به: الربيد الإلكرتوين-------------------------------------------------------------------------------------------------------- : رقم الهاتف------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : الفاك�س-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : )2تفا�صيل املنتج:
 العالمة التجارية للمنتج---------------------------------------------------------------------------------------------------- : الطراز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : و�صف املنتج----------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ال�صنف (وفقا للموا�صفات)--------------------------------------------------------------------------------------------------- :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- املوا�صفات القيا�سية املرجعية/املوا�صفات الفنية-------------------------------------------------------------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ُنق ُّر ب�أن املنتج املذكور يف هذا الإقرار هو من َتج مطابق لالئحة الفنية ال�سعودية (

) واملوا�صفات القيا�سية ال�سعودية امللحقة بها.

ال�شخ�ص امل�س�ؤول---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا�سم ال�شركة------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوقيع ----------------------------------------------------------------------------- :التاريخ-----/--/-- :
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

7-1

م

الفرصة

رقم الفرصة

آخر موعد للتقديم

موعد فتح المظاريف

قيمة الكراسة

1

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()1

21-04-018355

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()2

21-04-018770

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()5

21-04-018775

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()6

21-04-018777

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()9

21-04-018779

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()10

21-04-018780

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()11

21-04-018781

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()12

21-04-018783

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

9

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()15

21-04-018785

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

10

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()16

21-04-018786

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

11

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()19

21-04-018789

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

12

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()20

21-04-018793

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

13

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()21

21-04-018796

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

14

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()22

21-04-018799

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال
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م

الفرصة

رقم الفرصة

آخر موعد للتقديم

موعد فتح المظاريف

قيمة الكراسة

15

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()23

21-04-018804

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

16

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()24

21-04-018807

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

17

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()25

21-04-018811

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

18

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()26

21-04-018816

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

19

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()27

21-04-018818

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

20

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()28

21-04-018820

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

21

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()29

21-04-018824

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

22

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()30

21-04-018830

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

23

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()31

21-04-018831

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

24

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()32

21-04-018832

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

25

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()33

21-04-018841

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

26

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()34

21-04-018842

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

27

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()35

21-04-018843

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

28

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()36

21-04-018844

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال
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م

اسم الفرصة

رقم الفرصة

آخر موعد للتقديم

موعد فتح المظاريف

قيمة الكراسة

29

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()37

21-04-018845

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

30

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()38

21-04-018846

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

31

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()39

21-04-018847

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

32

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()40

21-04-018848

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

33

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()41

21-04-018849

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

34

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()42

21-04-018850

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

35

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()43

21-04-018852

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

36

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()44

21-04-018853

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

37

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()45

21-04-018854

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

38

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()46

21-04-018855

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

39

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة جنارة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()48

21-04-018856

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

40

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()51

21-04-018857

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

41

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()52

21-04-018858

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

42

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()53

21-04-018859

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال
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م

الفرصة

رقم الفرصة

آخر موعد للتقديم

موعد فتح المظاريف

قيمة الكراسة

43

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()54

21-04-018860

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

44

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()55

21-04-018861

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

45

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()60

21-04-018862

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

46

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()62

21-04-018864

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

47

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()63

21-04-018865

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

48

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()69

21-04-018866

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

49

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()70

21-04-078867

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

50

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()71

21-04-018868

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

51

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()72

21-04-018869

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

52

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()73

21-04-018870

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

53

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()74

21-04-018871

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

54

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()75

21-04-018872

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

55

�إن�شاء وت�شغيل ور�شة �سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()76

21-04-018873

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

56

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()77

21-04-018875

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال
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آخر موعد للتقديم

موعد فتح المظاريف

قيمة الكراسة

57

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()78

21-04-018877

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

58

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()81

21-04-018880

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

59

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()82

21-04-018881

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

60

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()85

21-04-018882

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

61

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()86

21-04-018884

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

62

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()87

21-04-018886

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

63

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()88

21-04-018889

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

64

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()91

21-04-018892

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

65

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم )92

21-04-018895

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

66

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()95

21-04-018896

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

67

�إن�شاء وت�شغيل �صاالت عر�ض وبيع ال�سيارات باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()96

21-04-018897

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

68

�إن�شاء وت�شغيل امل�ستودعات واملخازن باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()97

21-04-018898

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

69

�إن�شاء وت�شغيل امل�ستودعات واملخازن باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()98

21-04-018899

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

70

�إن�شاء وت�شغيل امل�ستودعات واملخازن باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()99

21-04-018900

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

71

�إن�شاء وت�شغيل امل�ستودعات واملخازن باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()100

21-04-018903

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

72

�إن�شاء وت�شغيل امل�ستودعات واملخازن باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()101

21-04-018906

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال
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استـثمار مواقع
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73

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()106

21-04-018908

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

74

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()107

21-04-018911

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

75

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()108

21-04-018913

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

76

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()112

21-04-018914

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

77

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()116

21-04-018916

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

78

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()117

21-04-018919

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

79

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()118

21-04-018921

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

80

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()122

21-04-018922

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

81

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()123

21-04-018924

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

82

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()135

21-04-018925

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

83

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()136

21-04-018927

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

84

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()137

21-04-018932

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

85

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()138

21-04-018934

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

86

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()140

21-04-018936

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

87

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()141

21-04-018937

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

88

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()142

21-04-018938

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال
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89

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()143

21-04-018939

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

90

�إن�شاء وت�شغيل ور�ش حدادة باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()144

21-04-018940

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

91

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()215

21-04-018901

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

92

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()216

21-04-018904

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

93

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()217

21-04-018910

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

94

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()218

21-04-018912

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

95

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()219

21-04-018915

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

96

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()220

21-04-018985

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

97

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()221

21-04-018920

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

98

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()222

21-04-018923

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

99

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()237

21-04-018926

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

100

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()238

21-04-018928

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

101

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()239

21-04-018931

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

102

�إن�شاء وت�شغيل معامل اخلر�سانة والطوب باملخطط ال�صناعي قطعة رقم ()240

21-04-018935

1442/11/24هـ
العا�شرة �صباحاً

1442/11/25هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

 300ريال

فعلى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذا التقدمي على املوقع (بلدي ) (� )WWW>balady>gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار) لال�ستف�سار هاتف ( )0165210076حتويلة (.)159
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1

ت�أجري موقع كويف �شوب مبجمع امللك في�صل الطبي املبنى الإداري

27234279

1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

2

كويف �شوب مب�ست�شفي الأطفال

27224280

1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

3

بوفية وجبات �سريعة مب�ست�شفى الأطفال

27194281

1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

4

بوفية مع كويف �شوب مب�ست�شفي تربة العام

27194282

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

5

بوفية مع كويف �شوب مب�ست�شفى اخلرمة العام

27194283

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

6

بوفيه مع كويف �شوب مب�ست�شفى ال�صحة النف�سية

27194284

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

7

مكائن البيع الذاتي مبجمع امللك في�صل الطبي املبنى الرئي�سي عدد ( )5مواقع

27244285

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

8

مكائن البيع الذاتي مبجمع امللك في�صل مبنى برج الن�ساء والوالدة عدد ( )5مواقع

27244286

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

9

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى الأطفال عدد ( )2مواقع

27244287

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

10

�صراف بنكي مب�ست�شفى الأطفال

27234288

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

11

م�شروع البوليفارد مبجمع امللك في�صل الطبي

27164289

 6900ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

12

كويف �شوب مع بوفية مب�ست�شفى رنية العام

27194290

 1150ريال

1442/11/18هـ

1442/11/19هـ

تعلن الهيئة امللكية للجبيل وينبع عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:
م

رقم الفرصة

الفرصة

الموقع

1

47

ت�شغيل ن�شاط ملرحلة الطفولة املبكرة

جزء من مدر�سة بنات بحي الفي�صل

2

50

ت�شغيل حمالت يف ( )6مواقع خمتلفة

حي النواة  +حي ر�ضوى

آخر موعد لتقديم العطاءات

يوم اخلمي�س � 29شوال 1442هـ
املوافق  10يونيو 2021م
�إدارة عالقات امل�ستثمرين
مدينة ينبع ال�صناعية
966143216929 \ 966143216987
ird@rcyanbu.gov.sa
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم  -الإدارة العامة لال�ستثمار  -ا�ستثمارات مدينة بريدة  -عن طرح مزايدات ا�ستثمارية يف مدينة بريدة ح�سب تقومي �أم القرى 1442/4هـ وفق اجلدول التايل:
م

اسم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

مبان قائمة
ٍ

1

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )1قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

2

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )2قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11/11هـ

1442/11/12هـ

3

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )3قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11 /11هـ

1442/11/12هـ

4

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )4قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11 /11هـ

1442/11/12هـ

5

ت�أجري م�ستودع �أعالف رقم ( )46قائم داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة

 100ريال

1442/11 /11هـ

1442/11/12هـ

6

ت�أجري ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار وحدة فرز النفايات يف جممع الطمر يف الواحة اخل�ضراء يف مدينة بريدة

أعمال المقاوالت

 1000ريال

1442/11/11هـ

1442/11/12هـ

محالت تجارية – مقاصف – أكشاك – مالعب رياضية

7

ت�أجري ك�شك كفي �شوب قائم على طريق عثمان بن عفان �شمال طريق امللك �سلمان يف حي النه�ضة يف مدينة
بريدة

 500ريال

1442/11/25هـ
2021/7/5م

1442/11/26هـ
2021/7/6م

8

ت�أجري مق�صف قائم داخل �سوق اخل�ضار والفاكهة احلايل يف مدينة بريدة

 200ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

9

ت�أجري م�شتل زراعي قائم على طريق حممد بن فوزان ال�سابق يف خمطط الأمانة ال�شمايل يف مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

10

ت�أجري حمل جتاري قائم على طريق عثمان بن عفان يف اجلهة اجلنوبية حلديقة الإ�سكان ال�شرقية يف مدينة
بريدة

 200ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

11

ت�أجري عدد( )8مواقع لإقامة مكائن بيع ذاتي داخل مبنى �أمانة منطقة الق�صيم يف مدينة بريدة

 200ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

12

ت�أجري املالعب الريا�ضية لل�شباب القائمة يف حي الهدية على الطريق الدائري ال�شرقي يف مدينة بريدة

 200ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

13

ت�أجري امللعب الريا�ضي لل�شباب القائم على طريق �أبي بكر ال�صديق يف املواقف الغربية ملدينة امللك عبداهلل
الريا�ضية يف مدينة بريدة

 200ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

األراضي

14

هدم حمطة قائمة لإقامة كراج ومواقف �سيارات نقليات على طريق �أم امل�ؤمنني عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق
�شمال الطريق الدائري

 500ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

15

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة نقطة ذبح جنوب مدينة بريدة

 500ريال

1442/11/25هـ

1442/11/26هـ

16

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة نقطة ذبح حي العرمي�ضي 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.saولال�ستف�سارات االت�صال على:
(.)2773 -2775/0163265000
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة النعريية عن طرح املزايدات التالية :
م

المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري موقع رقم ( )294-295باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

2

ت�أجري موقع رقم ( )300-301باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

3

ت�أجري موقع رقم ( )302-303باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

4

ت�أجري موقع رقم ( )308-309باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

5

ت�أجري موقع رقم ( )310-311باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

6

ت�أجري موقع رقم ( )316-317باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

7

ت�أجري موقع رقم ( )318-319باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

8

ت�أجري موقع رقم ( )324-325باملخطط (�ش ن )136/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة �سكن عمال

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

9

ت�أجري موقع رقم ( )42باملخطط (�ش ن )137/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة م�ستودع

 1000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

10

ت�أجري موقع رقم ( )19باملخطط (�ش ن )137/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة م�ستودع

 1000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

11

ت�أجري موقع رقم ( )20باملخطط (�ش ن )137/مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة م�ستودع

 1000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

12

ت�أجري موقع رقم ( )912باملخطط رقم ( )121/10مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة مركز جتاري

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

13

ت�أجري موقع رقم ( )913باملخطط رقم ( )121/10مبحافظة النعريية بغر�ض �إقامة مركز جتاري

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

14

ت�أجري موقع رقم ( )78باملخطط (�ش ن  )122بغر�ض �إقامة عيادة بيطرية

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

15

ت�أجري موقع رقم (خ )4/باملخطط ( )121/10بغر�ض �إقامة مدر�سة �أهلية

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم

16

ت�أجري موقع رقم (خ )2باملخطط (�ش ن  )142بغر�ض �إقامة مركز جتاري

 2000ريال

1442/11/7هـ
من ال�ساعة � 7.30إىل ال�ساعة � 10صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة

1442/11/7هـ
ال�ساعة � 11صباحاً
ب�إدارة امل�شرتيات بالأمانة بنف�س اليوم
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية عن طرح املناف�سات التالية:
م

رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

2021/53

�إعادة طرح مناف�سة ت�أجري موقع �صراف �آيل ثابت مببنى ال�ضيافات الع�سكرية مبدينة امللك فهد
الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية (للمرة الثانية)

 500ريال

يوم الثالثاء
1442/11/12هـ

يوم الأربعاء
1442/11/13هـ

2

2021/69

طرح مناف�سة ا�ستثمار وت�شغيل مبنى جتاري يحتوي على (�سوبر ماركت ,حالق ,مغ�سلة مالب�س)
باملجمع ال�سكني مبوقع القوات الربية بالنعريية

 500ريال

يوم الثالثاء
1442/11/12هـ

يوم الأربعاء
1442/11/13هـ

3

2021/70

طرح مناف�سة ا�ستثمار وت�شغيل مبنى جتاري يحتوي على (�سوبر ماركت ,حالق ,مغ�سلة مالب�س)
باملجمع ال�سكني مبوقع القوات الربية بالأح�ساء

 500ريال

يوم الثالثاء
1442/11/12هـ

يوم الأربعاء
1442/11/13هـ

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

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

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

ت�أجري وت�شغيل مكتب لتقدمي خدمات �سيارات الأجرة

42/164

 1000ريال

ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد
1442/11/17هـ
 2021/6/27م

ال�ساعة التا�سعة �صباح يوم الإثنني
 1442/11/18هـ
 2021/6/28م

2

ت�أجري وت�شغيل مطعم املركز الرتفيهي (ق�سم البيتزا)

42/166

 1000ريال

ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد
1442/11/17هـ
2021/6/27م

ال�ساعة احلادية ع�شر �صباح يوم الإثنني
 1442/11/18هـ
 2021/6/28م

3

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

42/165

 1000ريال

ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد
1442/11/17هـ
 2021/6/27م

ال�ساعة العا�شرة �صباح يوم الإثنني
 1442/11/18هـ
 2021/6/28م

4

ت�أجري وت�شغيل حمل بيع القهوة يف املركز الرتفيهي

42/167

 1000ريال

ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم الإثنني
1442/11/18هـ
2021/6/28م

ال�ساعة التا�سعة �صباح يوم الثالثاء
 1442/11/19هـ
 2021/6/29م

تعلن الهيئة العامة للموانئ  /ميناء امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املناف�ستني التاليتني:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

�إعادة طرح مزايدة رقم ( )138هدم و�إزالة املحطة القدمية املقامة على الأر�ض رقم ()1/18
و�إن�شاء وت�شغيل حمطة وقود جديدة مع خدماتها املتكاملة امللك عبدالعزيز بالدمام

()138

 10٫000ريال

1442/10/25هـ

1442/10/26هـ

2

�إعادة طرح مزايدة رقم ( )175ت�أجري املجمع التجاري بجميع مرافقه باحلي ال�سكني مبيناء
امللك عبدالعزيز بالدمام

()175

 5000ريال

1442/11/17هـ

1442/11/18هـ
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن بلدية حمافظة عقلة ال�صقور عن طرح املزايدة التالية:
م

المزايدة

مدة العقد

قيمة الكراسة

1

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

� 10سنوات

 1000ريال

2

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

� 10سنوات

 1000ريال

آخر موعد لتقديم المظاريف

1442/12/25هـ
ال�ساعة (� )10ص

موعد فتح المظاريف

1442/12/26هـ
ال�ساعة (� )10ص

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

تعلن بلدية حمافظة البكريية عن طرح املواقع اال�ستثمارية لديها يف مزايدة عامة وبياناتها كالتايل:
م

العقارات المطروحة لالستثمار

المساحة

قيمة الكراسة

مدة العقد

نسبة التجهيز

1

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مواقف نقليات خمطط رقم (/599ق/ك) قطعة رقم ()1

3600م2

 2000ريال

15

%4

2

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مواقف نقليات خمطط رقم (/599ق/ك) قطعة رقم ()62

3200م2

 2000ريال

15

%4

•يجب تقدمي العطاء �إلكرتونياً عن طريق موقع (بلدي) عرب بوابة (فر�ص) من خالل الرابط (� )https://Furas.momra.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).
•علماً �أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات هو ال�ساعة (� )10صباحاً من يوم الثالثاء املوافق 1442/11/25هـ ،وفتح املظاريف �إلكرتوين يوم الأربعاء املوافق 1442/11/26هـ 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 بلدية حمافظة املذنب عن طرح املزايدات التالية:
م

المزايدة

رقم المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة مبنى فندقي

بدون

 1000ريال

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

2

�إن�شاء وت�شغيل موقع ا�ستثماري بجوار مركز ال�شرطة  -طريق �أبي بكر ال�صديق

بدون

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

3

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

بدون

 500ريال

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

4

ت�شغيل و�صيانة ك�شك بجوار الكلية التقنية على طريق امللك فهد

بدون

 500ريال

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض لإقامة مدينة �ألعاب ترفيهية مبنتزه خرطم ال�شمايل

بدون

 1000ريال

1442/11/11هـ
2021/6/21م

1442/11/12هـ
2021/6/22م

 1000ريال
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن متديد املزايدة التالية:
المزايدة

رقمها

قيمتها

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

64815

 2000ريال

بيع رجيع
تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن بيع �سيارات و�أثاث رجيع لفرع الإدارة العامة للمجاهدين مبنطقة جازان.
�آخر موعد لتقدمي املظاريف :الإثنني 1442/10/26هـ ال�ساعة الواحدة ظهر ًا.
موعد فتح املظاريف :الثالثاء 1442/10/27هـ ،ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.

تعلن بلدية حمافظة الدوادمي عن طرح مزايدة بيع رجيع �سيارات ومعدات ثقيلة.
رقم املزايدة .)1442/1( :قيمة الكرا�سة )1000(:ريال.
تاريخ فتح املظاريف :الإثنني 1442/11/11هـ ،ال�ساعة (� )10صباحاً.
مقر املزايدة :بلدية حمافظة الدوادمي ق�سم ال�ش�ؤون املالية.
مالحظات� :شركة �أو م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة.
على الراغبني ممن تنطبق عليهم اال�شرتاطات التقدم للبلدية قبل موعد فتح املظاريف و�أن تكون جميع الأوراق الر�سمية �سارية املفعول (�سجل
جتاري  +ت�أمينات اجتماعية  +زكاة ودخل � +شهادة �سعودة) و�إح�ضار �ضمان بنكي ( ) %2من قيمة العطاء و�سوف تكون املعاينة بتاريخ
1442/10/25هـ حتى تاريخ 1442/10/29هـ من ال�ساعة الثامنة �صباحاً حتى ال�ساعة الثانية ع�شر ظهر ًا يف املوقع الواقع يف كراج البلدية
طريق عرجاء  ،وعلى من تر�سي عليه املزايدة �إح�ضار �ضمان ابتدائي بقيمة ( )%5من قيمة العطاء ونقل املعدات والآليات املوجودة خالل ()15
يوم من تاريخ الرت�سية و�إكمال نقلها من �إدارة املرور على ح�سابه.

تعلن بلدية حمافظة رابغ عن بيع �سيارات ومعدات و�سكراب باملزاد العلني يف مقر احلركة وال�صيانة بحي امليثب وعلى من يرغب بدخول املزاد
دفع مبلغ وقدرة ( )5000ريال نقد ًا ت�أمني �إخالء املوقع وذلك قبل بداية املزاد و�سيكون �سداد قيمة ال�سكراب عن طريق �إ�صدار فواتري من نظام
�سداد �سيكون موعد املزاد العلني يوم اخلمي�س 1442/10/29هـ بعد �صالة الع�صر وعلى من يرغب بال�شراء ودخول املزاد �أن يبارد بزيارة
املوقع ومعاينة البنود بحالتها الراهنة واعدادها التقريبية على �أن يتم ذلك اثناء الدوام الر�سمي ويجب االلتزام بالإجراءات االحرتازية (التباعد
االجتماعي – لب�س الكمامة – ابراز تطبيق توكلنا ) خالل املعاينة وكذا اثناء املزاد العلني وعلى امل�شرتي نقل ما مت �شراءه يف موعد �أق�صاه ( 15
يوماً ) من تاريخ الرت�سية .ويف حال عدم االلتزام بذلك يحق للبلدية م�صادرة مبلغ الت�أمني وال يحق للم�شرتي املطالبة بعد انتهاء املدة املحددة.
ويتحمل امل�شرتي �سعي الداللة بواقع ( )%2.5من قيمة املباع نقد ًا عند ال�شراء اثناء املزاد وكذلك يتحمل تكاليف نقل ما مت �شراءه من �سكراب
وكذلك ر�سوم نقل ملكية ال�سيارات واملعدات وجميع الإجراءات النظامية من نقل ولوحات وغريها وال ت�سلم له �إال بعد نقل امللكية على يكون ذلك
خالل �شهر من تاريخ ال�شراء.

إجراءات نزع الملكية
يعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق
عن بدء نزع ملكية العقارات الواقعة في مركز المويلح –
جنوب ميناء ضباء والموضحة في الخارطة .فعلى مالك
هذه العقارات مراجعة مقر مكتب البرنامج الوطني للتنمية
المجتمعية والذي يقع في محافظة ضباء ،شارع عمر بن
عبدالعزيز بالقرب من بلدية ضباء.
نأمل إحضار الوثائق التالية:
 -1نسخة من الهوية الوطنية وسجل األسرة.
 -2صورة (صك ،حجة استحكام )..واألصل للمطابقة إلثبات
ملكية العقار.
 -3وكالة سارية في حال وجود وكيل.
 -4صك حصر ورثة للورثة.
 -5كروكي لموقع العقار.

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الإثنني
الإثنني
1442/10/26هـ ،املوافق 2021/6/7م 1442/10/26هـ ،املوافق 2021/6/7م
ال�ساعة �10:00صباحاً
ال�ساعة �11:00صباحاً

مبان
استئجار
ٍ
تعلن بلدية �أبانات � -ضليع ر�شيد عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى م�سلح ليكون مقر ًا
لبلدية �أبانات (ملدة �سنتني) مب�ساحة التقل عن ()1000م 2مكون من ( )23غرفة
وفناء خارجي.
ً
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :ال�ساعة ( )2ظهرا 1442/11/11هـ.
موعد فتح املظاريف1442/11/12 :هـ.
فعلى من يرغب التقدم لبلدية �أبانات – �ضليع ر�شيد مبنطقة الق�صيم للح�صول على
كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة با�ستئجار املبنى مع العلم �أن مكان التقدمي
وفتح املظاريف هو ق�سم املالية ببلدية �أبانات – �ضليع ر�شيد.

توزيع منح سامية
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف توزيع املنح ال�سامية وذلك يوم الثالثاء
املوافق 1442/11/19هـ ،املوافق 2021/6/29م.
�سيكون تنفيذ القرعة مبقر البلدية ال�ساعة �10:00صباحاً.
مع التزام اجلميع بالإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا.

إعالن نهائي للمستثمرين
تعلن بلدية حمافظة العويقيلة االعالن الثالث والنهائي جلميع امل�ستثمرين للمواقع
اال�ستثمارية الغري ملتزمني بتطبيق �شروط العقد املربم معهم واملتعرثين بال�سداد ب�أن
عليهم �سرعة مراجعة ق�سم اال�ستثمارات البلدية قبل نهاية دوام 1442/10/5هـ،
ويعترب هذا الإعالن النهائي الذي يخول البلدية ف�سخ العقد مع امل�ستثمر و�سحب
املوقع و�إدراج ا�سمه يف قائمة (�إيقاف اخلدمات ) ولإخالء امل�س�ؤولية جرى ن�شره.
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في بيان مشترك

الت�أكيد على عمق العالقات بني اململكة وباك�ستان

● جدة  -واس

�ص��در ي��وم ال�سبت  26رم�ض��ان 1442هـ املوافق  8ماي��و 2021م ،بيان م�شرتك
مبنا�سب��ة زيارة دولة رئي���س وزراء جمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية عمران خان
الر�سمي��ة �إىل اململك��ة العربية ال�سعودية ،خالل الفرتة م��ن � 7إىل 2021 /5 /9م
املوافق � 25إىل 1442 / 9 /27هـ ،فيما يلي ن�صه:
بدع��وة م��ن �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،ق��ام دولة
رئي���س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�سي��د عمران خان ،بزيارة ر�سمية
�إىل اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة خ�لال الف�ترة م��ن 2021 /5 /9 - 7م املوافق
1442 /9 /27 - 25هـ.
وا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سمو امللك��ي ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدف��اع دول��ة رئي���س ال��وزراء الباك�ست��اين ال�سي��د عمران خ��ان ،وعق��دا جل�سة
مباحثات ر�سمية� ،أكدا خاللها على عمق العالقات الأخوية التاريخية التي تربط
ب�ين اململك��ة العربية ال�سعودي��ة وجمهورية باك�ست��ان الإ�سالمي��ة ،وا�ستعر�ضا
جمم��ل الق�ضايا الإقليمية والدولية ،وبحثا �سبل تعزيز عالقات البلدين يف جميع
املجاالت ،واتفق��ا على تكثيف االت�صاالت والتعاون ب�ين امل�س�ؤولني احلكوميني
والقط��اع اخلا�ص يف البلدين ،بهدف االرتقاء بالعالقات الثنائية �إىل �آفاق �أرحب،
ومبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.
و�أ�ش��اد دولة رئي�س الوزراء ال�سيد عمران خان بال��دور القيادي خلادم احلرمني
ال�شريف�ين امللك �سلم��ان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود يف تعزيز الوح��دة الإ�سالمية،
وال��دور الإيجاب��ي للمملك��ة يف ح��ل الق�ضاي��ا الت��ي تواجهه��ا الأم��ة الإ�سالمي��ة
وم�ساعيها من �أجل ال�سالم والأمن الإقليمي والدويل ،كما ن ّوه بالزيارة التاريخية
ل�صاح��ب ال�سم��و امللكي ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع �إىل
جمهوري��ة باك�ستان الإ�سالمي��ة يف فرباير 2019م ،التي �أُعل��ن خاللها عن �إطالق
جمل���س التن�سيق الأعل��ى ال�سعودي الباك�ستاين ،والزيارت�ين التي قام بها دولته
للمملك��ة يف عام��ي  2018و2019م ،والت��ي �أ�سهمت يف الدف��ع بالعالقات الثنائية
�إىل مزي��د م��ن التعاون امل�ش�ترك املبني على الثق��ة واملنافع املتبادل��ة وامل�صالح
امل�شرتك��ة بني البلدين ،و�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي ويل العه��د على دعم اململكة
امل�ستم��ر لر�ؤية دولة رئي�س الوزراء الباك�ستاين عمران خان لتحويل باك�ستان �إىل
دولة رفاه وازدهار وتقدم.
وناق���ش اجلانب��ان �سب��ل تقوية وتعزي��ز العالق��ات االقت�صادي��ة والتجارية بني
البلدي��ن من خالل ا�ستك�شاف جماالت اال�ستثمار والفر�ص املتاحة يف �ضوء ر�ؤية
اململك��ة  ،2030و�أولويات التنمية يف باك�ستان للتح��ول من ال�سيا�سة اجلغرافية
�إىل اجلغرافي��ا االقت�صادي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل زي��ادة التع��اون يف جم��االت الطاقة

والعل��وم والتكنولوجي��ا والزراع��ة والثقاف��ة ،و�أك��دا عل��ى ر�ضاهما ع��ن متانة
العالق��ات الع�سكرية والأمني��ة الثنائية ،واتفقا على مزيد م��ن التعاون لتحقيق
الأهداف امل�شرتكة بني البلدين.
وج��اءت الق�ضايا الت��ي تهم الأمة الإ�سالمي��ة يف مقدمة الق�ضاي��ا التي مت بحثها،
حيث �أكد اجلانبان على �ضرورة ت�ضافر جهود العامل الإ�سالمي ملواجهة التطرف
والعن��ف ونب��ذ الطائفي��ة ،وال�سعي احلثي��ث لتحقي��ق الأمن وال�سل��م الدوليني،
و�ش��ددا على �أهمية موا�صلة اجلهود امل�شرتكة ملكافح��ة ظاهرة الإرهاب التي ال
ترتب��ط ب�أي دي��ن �أو عرق �أو ل��ون ،والت�صدي لكافة �أ�شكاله��ا و�صورها و�أياً كان
م�صدرها.
ويف �إط��ار الروح البناءة الت��ي �سادت جل�سة املباحث��ات الر�سمية� ،أكد اجلانبان
على دعمهما الكامل لكافة حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة ،ويف مقدمتها حقه
يف تقري��ر امل�صري و�إقامة دولته امل�ستقلة بحدود م��ا قبل عام 1967م وعا�صمتها
القد���س ال�شرقية وفقاً مل�ضامني مبادرة ال�سالم العربي��ة وقرارات الأمم املتحدة
ذات ال�صلة ،ودعمهما للحلول ال�سيا�سية يف �سوريا وليبيا ،وجهود الأمم املتحدة
ومبعوثيها يف هذا ال�ش�أن.
كما �أكد اجلانبان على �أهمية دعم اجلهود الرامية للتو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل
للأزم��ة اليمني��ة ا�ستن��اد ًا �إىل املرجعيات الث�لاث املتمثلة يف املب��ادرة اخلليجية
و�آليته��ا التنفيذي��ة وخمرجات احل��وار الوطني ال�شامل وق��رارات جمل�س الأمن
ذات ال�صلة مبا فيها القرار ( ،)2216و�إدانتهما ملا تقوم به اجلماعات وامللي�شيات
الإرهابية ومنها ملي�شيا احلوثي من هجمات واعتداءات بال�صواريخ البالي�ستية
والطائ��رات امل�س�يرة عل��ى �أرا�ض��ي اململك��ة العربي��ة ال�سعودية �ض��د املن�ش�آت
احليوي��ة والأعيان املدني��ة ،و�أعربا عن قلقهما البالغ من تهدي��د �أمن ال�صادرات
النفطي��ة وا�ستق��رار �إم��دادات الطاق��ة للع��امل ،و�أثن��ى دول��ة رئي���س ال��وزراء
الباك�ست��اين عل��ى مبادرة اململكة العربية ال�سعودية لإنه��اء الأزمة يف اليمن التي
ته��دف �إىل حتقيق �أمن وا�ستقرار اليمن مب��ا يعود على املنطقة و�شعوبها باخلري
والنماء.
ورح��ب �صاحب ال�سم��و امللكي ويل العهد بالتفاهم ال��ذي مت التو�صل �إليه م�ؤخر ًا
بني ال�سلطات الع�سكرية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية وجمهورية الهند ب�ش�أن
وق��ف �إط�لاق النار يف �إقلي��م جامو وك�شم�ير امل�ستند �إىل تفاهم ع��ام 2003م بني
باك�ست��ان والهند .و�أكد اجلانب��ان على �أهمية احلوار ب�ين باك�ستان والهند حلل
الق�ضاي��ا العالقة بني البلدين( ،خ�صو�صا نزاع جام��و وك�شمري) ل�ضمان ال�سالم
واال�ستقرار يف املنطقة.
وب�ش���أن الأو�ضاع يف �أفغان�ستان� ،أكد �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد على الدور
املح��وري لباك�ست��ان يف ت�سهي��ل عملية ال�س�لام الأفغانية ،واتف��ق اجلانبان على
موا�صلة امل�شاورات املتبادلة ب�ش�أن عملية ال�سالم الأفغانية ،و�شدد البلدان على

�أن الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة هي ال�سبيل الوحيد للم�ضي قدماً يف هذا ال�ش�أن.
كم��ا اتفق اجلانبان على موا�صلة تبادل الدع��م والتن�سيق يف املنظمات واملحافل
الدولي��ة ،و�شدد اجلانبان على �أهمية التزام جميع ال��دول مبيثاق الأمم املتحدة
ومب��ادئ ال�شرعية الدولي��ة ،وااللتزام مبب��ادئ ح�سن اجل��وار واحرتام وحدة
و�سي��ادة الدول وع��دم التدخ��ل يف �ش�ؤونها الداخلي��ة ،وال�سعي حل��ل النزاعات
بالطرق ال�سلمية.
كم��ا هن أ� دولة رئي�س ال��وزراء حكومة اململكة العربية ال�سعودية على جناحها يف
تنظي��م وعق��د اجتماعات قمة جمموع��ة الع�شرين وما متخ�ض عنه��ا من قرارات
�إيجابي��ة يف كافة املج��االت االقت�صادية والتنموية والبيئي��ة وال�صحية والطاقة
وغريها.
رحب دولت��ه مببادرت��ي ال�سعودية اخل�ض��راء وال�شرق الأو�س��ط الأخ�ضر
كم��ا ّ
اللت�ين �أطلقهم��ا �صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
تع�ِّب ر ع��ن ال��دور القي��ادي للمملك��ة جت��اه الق�ضاي��ا الدولية
�آل �سع��ود ،والت��ي رِّ
ً
امل�شرتك��ة ،ومنه��ا مكافح��ة �أزمة التغ�ير املناخي ،م�شي��دا ب�أثره��ا العظيم على
املنطقة و�سكانها.
رحب �صاحب ال�سمو امللك��ي ويل العهد مببادرة رئي�س ال��وزراء الباك�ستاين
كم��ا ّ
"باك�ستان نظيفة وخ�ضراء" وكذلك مبادرة "ع�شرة مليارات �شجرة ت�سونامي"
الناجحة.
وث ّم��ن دولت��ه جه��ود اململك��ة يف تنظي��م مو�س��م احل��ج للع��ام املا�ض��ي 1441هـ
رغ��م التحديات الت��ي ت�سببت فيها جائح��ة كورونا ،وما تبذل��ه خلدمة احلرمني
ال�شريفني وقا�صديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
وت�أكي��دا عل��ى �سع��ي الدولت�ين ال�شقيقتني �إىل تعزي��ز عالقاتهم��ا الثنائية فقد مت
التوقي��ع خالل الزيارة على عدد م��ن االتفاقيات ومذك��رات التفاهم ،وهي اتفاق
�إن�ش��اء جمل�س التن�سيق الأعلى ال�سع��ودي الباك�ستاين ،واتفاق التعاون يف جمال
مكافح��ة اجلرمي��ة ،واتفاق التع��اون يف جمال املحك��وم عليهم بعقوب��ات �سالبة
للحري��ة ،ومذك��رة تفاه��م يف جمال مكافح��ة الإجتار غ�ير امل�ش��روع باملخدرات
وامل�ؤث��رات العقلي��ة وال�سالئ��ف الكيميائية ،ومذك��رة تفاهم لتموي��ل م�شاريع يف
جماالت الطاقة والبنية التحتية والنقل واملياه واالت�صاالت.
ويف ختام الزيارة �أعرب دولة رئي�س الوزراء عن �شكره وتقديره خلادم احلرمني
ال�شريف�ين ول�سم��و ويل عه��ده الأم�ين ،عن �أطي��ب متنياته لهما مبوف��ور ال�صحة
ولل�شع��ب ال�سع��ودي ال�شقي��ق باملزيد م��ن الرفاه والتق��دم ،كما �أع��رب �صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد بن �سلم��ان بن عبدالعزي��ز ،ويل العه��د نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،عن �أطيب متنياته بال�صحة والعافية لدولة رئي�س
الوزراء ،وبالتقدم واالزدهار لل�شعب الباك�ستاين ال�شقيق.

األخبـــــــــــــار
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ويل العهد ي�ستقبل
�أمري قطر
● جدة  -واس

و�ص��ل ج��دة ي��وم الإثن�ين  28رم�ض��ان 1442ه��ـ املواف��ق
 10ماي��و 2021م� ،صاح��ب ال�سمو ال�شيخ متيم ب��ن حمد �آل ثاين
�أمري دولة قطر.
وكان يف ا�ستقبال��ه ل��دى و�صول��ه مطار املل��ك عبدالعزيز الدويل،
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.

ويل العهد و�أمري قطر ي�ستعر�ضان العالقات و�أوجه التعاون بني البلدين
● جدة  -واس

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،يف الديوان امللكي بق�صر ال�سالم يف
جدة يوم الإثنني  28رم�ضان 1442هـ املوافق  10مايو 2021م� ،صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر.
وقد عقد �سمو ويل العهد جل�سة مباحثات مع �سمو �أمري دولة قطر ،رحب �سمو
ويل العهد يف بدايتها ب�سمو �أمري دولة قطر ومرافقيه يف اململكة ،ناق ًال حتيات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،ل�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،فيما �أعرب �سمو �أمري دولة قطر ،عن حتياته خلادم
احلرمني ال�شريفني رعاه اهلل ،و�سعادته بزيارة اململكة ،ولقائه �سمو ويل العهد.
وقد تبادل �سمو ويل العهد و�سمو �أمري دولة قطر التهنئة مبنا�سبة قرب حلول عيد
الفطر املبارك ،داعني املوىل �سبحانه وتعاىل �أن يتقبل من اجلميع �صالح الأعمال،
و�أن يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على الأمة الإ�سالمية بالعزة والتمكني ،وباملزيد
من التقدم واالزدهار.
وقد جرى خالل اجلل�سة ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني،
و�أوجه التعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت و�سبل دعمه وتطويره� ،إىل جانب
بحث التطورات الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ش�أنها.
ح�ضر جل�سة املباحثات� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن
عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
رئي�س اللجنة الأوملبية القطرية ،وال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين ،وال�شيخ �سعود
�صندوق اال�ستثمارات العامة الأ�ستاذ يا�سر بن عثمان الرميان.
خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل
بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء كما ح�ضر اجلل�سة من اجلانب القطري ،ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن �آل ثاين بن عبدالرحمن �آل ثاين رئي�س الديوان الأمريي ،ومعايل وزير التجارة وال�صناعة
م�ست�شار ا ألم��ن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل حمافظ نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ،وال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين القائم ب�أعمال وزير املالية الأ�ستاذ علي بن �أحمد الكواري.

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد

وزارة الداخلية ت�ستحدث �إدارة للن�شاطات البحرية باملديرية العامة حلر�س احلدود
● الرياض  -واس

تنفي��ذ ًا لتوجيهات �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلم��ان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظه اهلل،
با�ستح��داث �إدارة للن�شاطات البحرية ،ترتبط باملديرية العامة حلر�س احلدود،
حتقيقاً لأهداف برامج ر�ؤية اململكة  ،2030وتعزيز ًا ملقومات ال�سياحة يف اململكة
العربي��ة ال�سعودي��ة ،ا�ستحدث��ت وزارة الداخلي��ة �إدارة الن�شاط��ات البحري��ة

وزارة وهيئة لت�سهيل �إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها ،من خالل رقم االت�صال

باملديري��ة العام��ة حلر���س احل��دود ،من خ�لال التع��اون والتن�سيق ع�بر الربط
الإلك�تروين م��ع اجلهات ذات العالق��ة برتخي�ص وتنظيم الن�شاط��ات والفعاليات املوح��د ( )1980من داخل اململكة و( )+9661980من خارج اململكة� ،أو الربيد
البحري��ة ،الت��ي ت�شم��ل الريا�ض��ات البحري��ة ،والغو���ص ،والنزه��ة والرتفي��ه،
الإلك�تروين ( ،)maritime_activities@moi.gov.saمب��ا يحق��ق
وال�سياح��ة البحري��ة ،وو�ض��ع خط��ط وتعليم��ات الأم��ن وال�سالم��ة ملزاولته��ا،
التن�سي��ق والتكامل بني جمي��ع اجلهات الأمنية واخلدمي��ة ،ويكفل �سرعة �إجناز
والتوعية بال�سالمة البحرية.
�لا يف �إدارة الن�شاط��ات البحرية ،على الرتاخي���ص والت�صاري��ح ،وجت��اوز العقب��ات الت��ي ق��د تواج��ه امل�ستفيدين من
وي�ش��رف حر���س احلدود ال�سع��ودي ،ممث ً
غرف��ة عملي��ات البحر الأحم��ر بجدة ،الت��ي ا�ستحدث��ت م�ؤخ��ر ًا مب�شاركة ( )12اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل متابعة وتطوير ممار�سة الن�شاطات البحرية.
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يعزيان الرئي�س املك�سيكي
● الرياض  -واس

بع��ث خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،برقية عزاء
وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور رئي�س الواليات املتحدة
املك�سيكي��ة� ،إث��ر انهي��ار ج�سر قطار مرتو معل��ق وما نتج عنه من وفي��ات و�إ�صابات.
وق��ال املل��ك املفدى" :علمنا بنب أ� انهيار ج�سر قطار م�ترو معلق ،وما نتج عن ذلك من

وفيات و�إ�صابات ،و�إننا �إذ ن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب ،لنبعث لفخامتكم ولأ�سر
املتوف�ين ول�شعبك��م ال�صديق ب�أح��ر التعازي و�ص��ادق املوا�ساة ،راج�ين للم�صابني
ال�شفاء العاجل ،و�أن ال تروا �أي مكروه".
كم��ا بعث �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن �سلم��ان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدف��اع ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة

الرئي���س �أندري���س مانوي��ل لوبي��ز �أوب��رادور رئي���س الوالي��ات املتح��دة املك�سيكية،
�إث��ر انهيار ج�س��ر قطار مرتو معلق ،وما نت��ج عنه من وفيات و�إ�صاب��ات .وقال �سمو
ويل العه��د" :بلغن��ي نب أ� انهيار ج�س��ر قطار مرتو معلق ،وما نتج ع��ن ذلك من وفيات
و�إ�صاب��ات ،و�أع��رب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صدي��ق عن �أحر التعازي
و�صادق املوا�ساة ،راجياً للم�صابني ال�شفاء العاجل".

 ..ويعزيان الرئي�س اجلزائري

● الرياض  -واس

بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،برقي��ة
ع��زاء وموا�س��اة ،لفخام��ة الرئي���س عبداملجيد تب��ون رئي�س اجلمهوري��ة اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،يف املتوفني نتيجة الأمطار الغزيرة والفي�ضانات التي �شهدتها
ع��دة واليات جزائرية .وقال امللك املفدى" :علمنا بنب�أ الأمطار الغزيرة والفي�ضانات
التي �شهدتها عدة واليات جزائرية ،وما نتج عنها من وفيات ،و�إننا �إذ نبعث لفخامتكم

ولأ�س��ر املتوفني ول�شعب اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيق� ،أحر
التعازي و�أ�ص��دق املوا�ساة ،لرنجو املوىل �سبحانه وتعاىل �أن يتغمد املتوفني بوا�سع
رحمت��ه ومغفرت��ه ،ويله��م ذويهم ال�صرب وال�سل��وان ،ويحفظكم و�شع��ب اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية من كل �سوء ومكروه� ،إنه �سميع جميب".
كم��ا بعث �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن �سلم��ان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدف��اع ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة

الرئي���س عبداملجيد تب��ون رئي�س اجلمهوري��ة اجلزائرية الدميقراطي��ة ال�شعبية ،يف
املتوف�ين نتيجة الأمطار الغزي��رة والفي�ضانات التي �شهدتها ع��دة واليات جزائرية.
وق��ال �سم��و ويل العهد" :تلقيت نب���أ الأمطار الغزيرة والفي�ضان��ات التي �شهدتها عدة
والي��ات جزائرية ،وما نت��ج عنها من وفيات ،و�أعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني كافة،
ع��ن بالغ التع��ازي و�صادق املوا�ساة� ،سائ ً
�لا اهلل تعاىل الرحمة للمتوف�ين� ،إنه �سميع
جميب".

نيابة عن الملك

وزير الدولة ل�ش�ؤون الدول الإفريقية ي�شارك يف مرا�سم تن�صيب رئي�س �أوغندا
● كمباال – واس

نياب��ة ع��ن خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود
حفظ��ه اهلل� ،ش��ارك مع��ايل وزي��ر الدول��ة ل�ش���ؤون ال��دول الإفريقي��ة الأ�ست��اذ
�أحم��د ب��ن عبدالعزي��ز قط��ان ،ي��وم الأربع��اء  30رم�ض��ان 1442ه��ـ املواف��ق
 12ماي��و 2021م ،يف مرا�س��م �أداء اليم�ين وتن�صي��ب فخام��ة الرئي���س يوويري
مو�سيفين��ي رئي�س��اً جلمهورية �أوغندا لوالية رئا�سي��ة جديدة ،بح�ضور عدد من
ر�ؤ�ساء دول العامل.
ونق��ل معاليه لفخامة الرئي���س الأوغندي تهنئة خادم احلرم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظهما اهلل،
ومتنياتهما لفخامته وجمهورية �أوغندا باملزيد من التقدم واالزدهار.

 ..وي�شارك يف مرا�سم تن�صيب رئي�س جيبوتي
● جيبوتي – واس

نياب��ة عن خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود حفظ��ه اهلل� ،ش��ارك معايل وزي��ر الدولة ل�ش���ؤون الدول
الإفريقي��ة الأ�ست��اذ �أحم��د ب��ن عبدالعزي��ز قط��ان ،ي��وم ال�سب��ت
� 3ش��وال 1442هـ املواف��ق  15ماي��و 2021م ،يف مرا�سم تن�صيب
فخام��ة الرئي���س �إ�سماعيل عم��ر جيلة رئي�س��اً جلمهورية جيبوتي
لوالية رئا�سية جديدة ،بح�ضور عدد من ر�ؤ�ساء دول العامل.
ونق��ل معاليه لفخام��ة الرئي���س اجليبوتي تهنئة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني املل��ك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو
امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل العهد نائب
رئي���س جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظهم��ا اهلل ،ومتنياتهما
لفخامته وجمهورية جيبوتي باملزيد من التقدم واالزدهار.
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اململكة ترف�ض خطط و�إجراءات "�إ�سرائيل" لإخالء منازل فل�سطينية بالقد�س
لإخالء منازل فل�سطينية بالقد�س وفر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية عليها.
وج��ددت وزارة اخلارجي��ة وقوفه��ا �إىل جان��ب ال�ش��عب الفل�س��طيني ،ودع��م جميع
● الرياض  -واس
و�ش��ددت الوزارة على تنديد اململكة ب�أي �إج��راءات �أحادية اجلانب ،ولأي انتهاكات اجلهود الرامية �إىل الو�صول حلل عادل و�شامل للق�ضية الفل�سطينية مبا ميكن ال�شعب
�أعربت وزارة اخلارجية يوم اجلمعة  25رم�ض��ان 1442هـ املوافق  7مايو 2021م،
لقرارات ال�شرعية الدولية ،ولكل ما قد يقو�ض فر�ص ا�ستئناف عملية ال�سالم لتحقيق الفل�سطيني من �إقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 1967م ،وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
عن رف�ض اململكة العربية ال�سعودية ملا �صدر بخ�صو�ص خطط و�إجراءات "�إ�سرائيل" الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

تعديل جدول ت�صنيف عقوبات خمالفات الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
● الرياض  -واس

�ص��رح م�ص��در م�س���ؤول يف وزارة الداخلي��ة ،ي��وم الثالث��اء
 29رم�ض��ان 1442هـ املوافق  11مايو 2021م ،ب�أنه �إحلاقاً ملا
�س��بق �إعالنه بتاريخ  14رم�ضان 1441هـ ب�ش�أن اعتماد الئحة
احلد من التجمعات التي ت�سهم يف تف�شي ونقل فريو�س كورونا
( )COVID-19وم��ا مت �إعالنه بتاريخ � 7ش��وال 1441هـ
ب�ش�أن تعديل الالئحة وجدول ت�صنيف املخالفات ،فقد مت تعديل
ج��دول ت�ص��نيف عقوب��ات خمالف��ات الإج��راءات االحرتازية
والتداب�ير (الربوتوك��والت) الوقائي��ة املتخ��ذة م��ن اجلهات
املعني��ة ملواجهة جائحة فريو�س كورونا()COVID- 19
والعقوبات املقررة ،لت�ش��مل خمالفات �إ�ضافية ملا �سبق �إعالنه،
وذلك وفق الآتي:
�أ /التجمعات :يعاقب امل�س���ؤول عن التجمع و�صاحب املن�ش�أة
كما يلي:
1ـ ( )10.000ري��ال ،التجم��ع العائل��ي داخ��ل املن��ازل �أو
اال�س�تراحات �أو املزارع ونحوها مبا يتجاوز الأعداد املحددة
من جهة االخت�صا�ص يف حيز واحد �أو حمدد وال تربطهم عالقة
�سكنية واحدة.
2ـ ( )15.000ري��ال ،التجم��ع غ�ير العائلي داخ��ل املنازل� ،أو
اال�سرتاحات �أو املزارع �أو املخيمات �أو ال�شاليهات �أو املناطق
املفتوح��ة لأهل احلي الواح��د ،ونحوها ،مبا يتج��اوز الأعداد
املحددة يف حيز واحد �أو حمدد.
3ـ ( )40.000ريال ،التجمعات للأغرا�ض االجتماعية كالعزاء
واحلف�لات ونحوها مبا يتجاوز الأع��داد املحددة من قبل جهة
االخت�صا�ص.

4ـ ( )50.000ري��ال� ،أي جتم��ع من فئة العم��ال داخل املنازل
�أو املب��اين الت��ي حت��ت الإن�ش��اء� ،أو اال�س�تراحات �أو امل��زارع
ونحوها ،خالف م�س��اكنهم ،يتكون من (� )5أ�ش��خا�ص ف�أكرث يف
حيز واحد وحمدد ،وال تربطهم عالقة �سكنية واحدة.
ب /املن�ش���آت :خمالف��ة ع��دم التزام من�ش���آت القط��اع اخلا�ص
بالإجراءات االحرتازية والتدابري (الربوتوكوالت) الوقائية،
(قي��ام املن�ش���أة بدع��وة الأ�ش��خا�ص و�إقامة التجمع��ات ،عدم
التحق��ق م��ن احلال��ة ال�ص��حية للأفراد م��ن خ�لال التطبيقات
املخ�ص�ص��ة لذل��ك ،وال�س��ماح بدخ��ول املثب��ت �إ�ص��ابتهم م��ن
قبل املن�ش���آت ،وعدم تقيد املن�ش���أة بالربوتوك��والت املعتمدة
ع��ن طريق ع��دم القي��ام بالفحو���ص املطلوب��ة للعامل�ين فيها،
و�إدخ��ال غري امللتزم�ين بلب�س الكمامة الطبية �أو القما�ش��ية �أو
م��ا يغطي الأنف والفم ،ت�أمني املطه��رات واملعقمات يف الأماكن
املخ�ص�ص��ة لها ،قيا�س درج��ات احلرارة للموظف�ين والعمالء
عند مداخل املوالت واملراكز التجارية ،تطهري العربات و�سالل
الت�س��وق بعد كل ا�س��تخدام ،تطهري املرافق والأ�سطح و�إغالق
�أماكن �ألعاب الأطف��ال و�أماكن قيا�س املالب�س ونحوها) ،وذلك
وف��ق احلاالت املن�ص��و�ص عليها يف تلك الإج��راءات والتدابري
(الربوتوكوالت) الوقائية من قبل جهة االخت�صا�ص.
 -1تكون عقوبة املن�ش���أة وامل�س���ؤول عنه��ا وفق حجمها وعدد
موظفيها ،وفق التايل:
 املن�ش���أة املتناهي��ة يف ال�ص��غر وع��دد موظفيها م��ن ()5 -1تعاقب بـ ( )10.000ريال ،مع �إغالق املن�ش�أة ملدة � 5أيام.
 املن�ش�أة ال�صغرية وعدد موظفيها من (  )49 - 6تعاقببـ ( )20.000ريال ،مع �إغالق املن�ش�أة ملدة � 5أيام.

 املن�ش�أة املتو�سطة وعدد موظفيها من ( )249 - 50تعاقب بـ( )50.000ريال مع �إغالق املن�ش�أة ملدة � 5أيام.
 املن�ش���أة الكب�يرة وع��دد موظفيه��ا ( 250ف�أك�ثر) تعاق��ببـ ( )100.000ريال ،مع �إغالق املن�ش�أة ملدة � 5أيام.
 -2ت�ض��اعف العقوب��ة املوقعة يف املرة ال�س��ابقة عن��د التكرار
وت�ص��ل �إىل ( )200.000ري��ال ،والإغالق مبا ال يتجاوز �س��تة
�أ�شهر.
 -3يعاقب امل�س���ؤول عن فرع املن�ش���أة بالغرامة املالية وفقاً ملا
هو حمدد بح�سب حجم من�ش�أته ،وت�ضاعف العقوبة املوقعة يف
املرة ال�سابقة عند التكرار وت�صل �إىل ( )100.000ريال.
 -4يحال امل�س���ؤول عن فرع املن�ش�أة عند التكرار للمرة الثانية
للنياب��ة العام��ة للنظ��ر يف �س��جنه وفق��اً للإج��راءات النظامية
املتبعة.
 -5ت�س��تثنى املطاع��م واملقاهي وما يف حكمه��ا من مدد الإغالق
املح��ددة �أع�لاه ،وتكون وفق الآتي :الإغالق � 24س��اعة للمرة
الأوىل ،و� 48س��اعة للم��رة الثاني��ة ،و�أ�س��بوع للم��رة الثالثة،
و�أ�سبوعان للمرة الرابعة ،و�شهر للمرة اخلام�سة ف�أكرث.
ج /خمالفة الأفراد :يخالف الفرد وفق التايل:
 )1000( -1ريال ،وت�ضاعف العقوبة املوقعة يف املرة ال�سابقة
عند التكرار وت�ص��ل �إىل ( )100.000ريال لأي �شخ�ص يخالف
الإج��راءات االحرتازية والتداب�ير (الربوتوكوالت) الوقائية
بـ(ع��دم ا�س��تخدام الكمام��ة الطبي��ة �أو القما�ش��ية �أو ما يغطي
الأن��ف والف��م ،ع��دم االلت��زام مب�س��افات التباع��د االجتماعي،
رف�ض قيا���س درجة احلرارة عند دخول مق��ار القطاعني العام
�أو اخلا���ص ،عدم االلت��زام بالإجراءات املعتم��دة عند ارتفاع

درج��ة احلرارة عن  38درج��ة مئوية ،االمتن��اع عن تقدمي ما
يثبت احلالة ال�ص��حية من خالل التطبيقات املخ�ص�صة لذلك)،
وذلك يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف تلك الإجراءات والتدابري
(الربوتوكوالت) الوقائية.
 )1000( -2ريال لأي �ش��خ�ص قادم لأداء ال�صلوات يف احلرم
دون احل�صول على ت�صريح.
� -3أي �ش��خ�ص يح�ض��ر التجمعات امل�ش��ار �إليها يف الفقرة من
( )4 -1من البند (�أ) و البند (ب) يخالف بـ( )5.000ريال.
وعن��د التك��رار ت�ض��اعف العقوب��ة املوقع��ة يف املرة ال�س��ابقة
وت�صل �إىل ( )100.000ريال� ،إ�ضافة �إىل �إحالته للنيابة العامة
عن��د التكرار للم��رة الثانية للنظر يف �س��جنه وفق��اً للإجراءات
النظامية املتبعة.
 )10.000( -4ري��ال الدع��وة لأي جتم��ع م��ن التجمع��ات
امل�ش��ار �إليه��ا يف الفقرة م��ن ( )4 -1من البن��د (�أ) والبند (ب)
�أو الت�س��بب فيها ،وعند التكرار ت�ض��اعف العقوب��ة املوقعة يف
املرة ال�سابقة وت�صل �إىل ( )100.000ريال� ،إ�ضافة �إىل �إحالته
للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر يف �س��جنه وفقاً
للإجراءات النظامية املتبعة.
وبني امل�صدر �أن العقوبات تهدف �إىل فر�ض التباعد االجتماعي
وتنظيم التجمعات الب�ش��رية التي تكون �س��بباً مبا�ش��ر ًا لتف�شي
فريو�س كورونا  ،COVID-19مبا ي�ض��من احليلولة دون
تف�شي الفريو�س ،وفقد ال�سيطرة عليه واحتوائه ،م�ؤكد ًا �أهمية
تقيد جميع الأف��راد والكيانات ،بالتعليمات املعتمدة املت�ص��لة
با�ش�تراطات ال�س�لامة ال�ص��حيّة وقواعد التباع��د االجتماعي
ومنع التجمعات بجميع �صورها و�أ�شكالها و�أماكن حدوثها.

تطبيق �إجراءات احلجر ال�صحي امل�ؤ�س�سي على جميع القادمني �إىل اململكة
من الدول التي مل يتم تعليق القدوم منها
● الرياض  -واس

�ص��رح م�ص��در م�س���ؤول يف وزارة الداخلية ،يوم الإثنني  28رم�ض��ان 1442هـ
املوافق  10مايو 2021م ،ب�أنه يف ظل اجلهود الكبرية التي تبذلها حكومة خادم
احلرم�ين ال�ش��ريفني ،للحد من انت�ش��ار فريو�س كورونا (كوفي��د  ،)19 -وبنا ًء
عل��ى ما رفعته اجلهات ال�ص��حية املخت�ص��ة يف اململكة العربية ال�س��عودية .فقد
تقرر تطبيق �إجراءات احلجر ال�صحي امل�ؤ�س�سي على جميع القادمني �إىل اململكة
من الدول التي مل يتم تعليق القدوم منها.
وت�ستثنى الفئات التالية من احلجر امل�ؤ�س�سي ،على �أن تطبق عليهم الإجراءات
االحرتازية التي تعتمدها وزارة ال�صحة:
�أو ًال :القادمون عرب املنافذ اجلوية ،وذلك للحاالت التالية:
 املواطن��ون واملواطن��ات وزوجة املواط��ن ،وزوج املواطن��ة ،و�أبناء وبناتاملواطنة ،والعمالة املنزلية املرافقة لأي من الفئات املذكورة.

 من له عالقة ب�سال�سل الإمداد ال�صحية ،ح�سب ما تراه وزارة ال�صحة. العمالة املنزلية غري املح�صنة املرافقة ملقيم حم�صن. احلاالت امل�ستثناة ،ح�سب ما تراه اجلهات املعنية. املح�صنون.مع تطبيق احلجر املنزيل بحقهم ،ما عدا املح�ص��نني ،مع الت�أكيد على �ض��رورة
 الوفود الر�سمية. من يحملون ت�أ�شرية دبلوما�سية ،والدبلوما�سيون وعائالتهم املقيمة معهم .احل�ص��ول على وثيقة ت�أمني �ص��حي �س��ارية املفع��ول لتغطي��ة خماطر فريو�سكورون��ا (كوفي��د  )19 -معتم��دة م��ن اجله��ات الر�س��مية باململك��ة ،وذلك على
 طواقم املالحة اجلوية.جميع القادمني �إىل اململكة (غري املح�ص��نني) ،و�سيجري العمل بهذه الإجراءات
 من له عالقة ب�سال�سل الإمداد ال�صحية ،ح�سب ما تراه وزارة ال�صحة.ً
اعتبارا من يوم اخلمي�س � 8شوال 1442هـ ،املوافق  20مايو 2021م.
ثانياً :القادمون عرب املنافذ الربية والبحرية ،وذلك للحاالت التالية:
 املواطن��ون واملواطن��ات وزوجة املواط��ن ،وزوج املواطن��ة ،و�أبناء وبنات و�ش��دّد امل�صدر على �ض��رورة التزام اجلميع بالإجراءات االحرتازية والتدابريالوقائية ،وعدم التهاون يف تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية.
املواطنة ،والعمالة املنزلية املرافقة لأي من الفئات املذكورة.
ً
و�أو�ض��ح امل�صدر �أن جميع الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية اخلا�صة
 من تظهر حالته ال�صحية (حم�صن) ،ومرافقوه دون �سن  18عاما. من يحملون ت�أ�شرية دبلوما�سية ،والدبلوما�سيون وعائالتهم املقيمة معهم .بال�س��فر ،تخ�ض��ع للتقيي��م امل�س��تمر م��ن قبل هيئ��ة ال�ص��حة العام��ة (وقاية)،وذلك بح�س��ب تطورات الو�ض��ع الوبائي ،و�س��تتوىل اجلهات ذات العالقة �إعالن
 طواقم ال�سفن البحرية.ال�ضوابط املنظمة لذلك.
� -سائقو ال�شاحنات وم�ساعدوهم من جميع املنافذ.
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان قادة رو�سيا وقرغيزيا والرنويج
● الرياض – واس

بعث خادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �س��عود ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س فالدميري بوتني
رئي���س رو�س��يا االحتادي��ة ،مبنا�س��بة ذك��رى ي��وم الن�ص��ر
لب�لاده .و�أع��رب امللك املف��دى ،عن �أ�ص��دق الته��اين و�أطيب
التمنيات بال�ص��حة وال�س��عادة لفخامته ،وحلكومة و�ش��عب
رو�سيا االحتادية ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبع��ث يحفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخامة الرئي�س �ص��ادير
جب��اروف رئي���س اجلمهوري��ة القرغيزية ،مبنا�س��بة ذكرى

يوم الن�ص��ر لبالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�ص��دق التهاين
و�أطي��ب التمنيات بال�ص��حة وال�س��عادة لفخامته ،وحلكومة
و�ش��عب اجلمهوري��ة القرغيزي��ة ال�ش��قيق ،اط��راد التق��دم
واالزدهار.
وبع��ث �أي��ده اهلل ،برقية تهنئة جلاللة املل��ك هارالد اخلام�س
ملك مملكة الرنويج ،مبنا�س��بة ذكرى يوم الد�س��تور لبالده.
و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�ص��دق التهاين و�أطي��ب التمنيات
بال�ص��حة وال�س��عادة جلاللت��ه ،وحلكوم��ة و�ش��عب مملك��ة
الرنويج ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.

كما بعث �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن �س��لمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدفاع ،برقية تهنئة لفخام��ة الرئي�س فالدميري بوتني
رئي�س رو�سيا االحتادية ،مبنا�سبة ذكرى يوم الن�صر لبالده.
وع�بر �س��مو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�ص��دق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجياً حلكومة و�شعب
رو�سيا االحتادية ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبع��ث يحفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخامة الرئي�س �ص��ادير
جب��اروف رئي���س اجلمهوري��ة القرغيزية ،مبنا�س��بة ذكرى

يوم الن�ص��ر لبالده .وعرب �س��مو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ�ص��دق التمني��ات مبوف��ور ال�ص��حة وال�س��عادة لفخامته،
راجي��اً حلكوم��ة و�ش��عب اجلمهوري��ة القرغيزية ال�ش��قيق،
املزيد من التقدم واالزدهار.
وبع��ث رعاه اهلل ،برقية تهنئة جلالل��ة امللك هارالد اخلام�س
ملك مملكة الرنويج ،مبنا�س��بة ذكرى يوم الد�س��تور لبالده.
وع�بر �س��مو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�ص��دق التمنيات
مبوف��ور ال�ص��حة وال�س��عادة جلاللت��ه ،وحلكومة و�ش��عب
مملكة الرنويج ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

ويل العهد ي�ؤدي �صالة عيد الفطر املبارك
● الرياض – واس

�أدى �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �س��لمان ب��ن
عبدالعزيز �آل �س��عود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدف��اع� ،ص�لاة عي��د الفط��ر املب��ارك ،ي��وم اخلمي���س
� 1ش��وال 1442ه��ـ املواف��ق  13ماي��و 2021م ،م��ع جم��وع
امل�صلني يف جامع الإمام تركي بن عبداهلل بالريا�ض.
و�أ ّم امل�ص��لني ع�ض��و هيئة التدري���س باملعهد العايل للق�ض��اء
ف�ضيلة ال�شيخ الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل ال�شيخ ،الذي ا�ستهل خطبته بحمد اهلل والثناء عليه وحث
امل�ص��لني عل��ى تق��وى اهلل والعمل ال�ص��الح ثم هن�أه��م بقدوم
العيد و�إمتام ال�صيام والقيام.
وب�ين ف�ض��يلته يف خطبته� ،أن لكل �أمة د�س��تور ًا ،ت�س��تمد منه
احلق��وق والواجب��ات وتلت��زم ب��ه و�أن اهلل خ�ص ه��ذه الأمة
بد�س��تور رب��اين امل�ص��در �أال وه��و الكت��اب وال�س��نة و�أن هذا
ي ،وَهِ ��و َر ْح َم ٌة لاَ عَ َنتَ فِي��هَ ،وَعَ ْد ٌل لاَ
الد�س��تور َثا ِب��ت لاَ ي َت َغ َرّ ُ
ُظ ْل َم فِيهَ ،و ََح ٌّق لاَ بَاطِ َل فِيهَ.
و�أ�ش��ار ف�ض��يلته �إىل �أن هذا الد�س��تور قد حوى حقوقاً كثرية
و�أه��م هذه احلق��وق هو ح��ق اهلل وحق نبيه �ص��لى اهلل عليه
و�س��لم ،ثم ح��ق والة الأمر الذين لهم من احلقوق ما ي�س��تمد
منه الأمن ويتحقق به العدل وينت�ش��ر به اال�ستقرار ويعم به
الرخ��اء والوئام ،و�أن الواجب علين��ا نحو والة �أمرنا الدعاء
لهم لأن ب�صالحهم �صالح الفرد والأمة.
وخت��م ف�ض��يلته اخلطبة بالدع��اء ب�أن يت�� َّم اهلل علينا �أجمعني

بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،و�ص��احب ال�س��مو
امللكي الأمري خالد بن �س��عد بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري نايف بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
الأم�ير الدكت��ور عبدالرحم��ن بن �س��عود الكبري ،و�ص��احب
ال�س��مو امللك��ي الأم�ير بن��در ب��ن م�س��اعد ب��ن عبدالعزي��ز،
و�ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز
م�ست�ش��ار خادم احلرمني ال�شريفني ،و�ص��احب ال�سمو امللكي
الأم�ير حمم��د ب��ن ن��واف ب��ن عبدالعزي��ز م�ست�ش��ار خ��ادم
احلرمني ال�ش��ريفني ،و�ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري في�صل
بن خالد بن عبدالعزيز م�ست�ش��ار خادم احلرمني ال�ش��ريفني،
و�ص��احب ال�س��مو الأمري متعب بن ثنيان ،و�ص��احب ال�سمو
الأمري �س��عود بن عبداهلل بن ثنيان ،و�ص��احب ال�س��مو امللكي
الأمري في�ص��ل بن حممد بن �س��عود بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نهار بن �سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�س��مو الأمري تركي بن �س��عود بن حممد امل�ست�شار بالديوان
امللكي ،و�صاحب ال�س��مو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان
بن عبدالعزيز وزير الطاقة ،و�ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري
يف ه��ذا الوط��ن املبارك يف ظل والية امللك امل�ؤيد �س��لمان وويل و�أدى ال�ص�لاة مع �س��موه �س��ماحة مفتي ع��ام اململكة رئي�س عبدالعزيز بن �س��طام بن عبدالعزيز م�ست�شار خادم احلرمني
عهده ال�ش��اب الهُمام الأمري حممد بن �س��لمان ِ ّ
ال�س ْلم والأمان ،هيئة كبار العلماء و�إدارة البحوث العلمية والإفتاء ال�ش��يخ ال�ش��ريفني ،و�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير بندر ب��ن خالد
والإ�سالم والإميان ،والرب واخلري والإح�سان؛ ف�إنه جل وعال عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ.
الفي�ص��ل رئي�س هيئة الفرو�سية ،و�أ�ص��حاب ال�سمو الأمراء،
كما �أدى ال�ص�لاة� ،ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري في�ص��ل بن وعدد من امل�س�ؤولني وجمعاً من املواطنني.
وحده امل�ستعان وعليه التكالن.

ويل العهد يهنئ من�سوبي وزارة الدفاع بعيد الفطر
● الرياض – واس

ق��دم �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �س��لمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �س��عود ،ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،يوم
اخلمي�س � 1ش��وال 1442هـ املوافق  13مايو 2021م ،التهنئة ملن�س��وبي
وزارة الدف��اع مبنا�س��بة حل��ول عيد الفط��ر املبارك� ،س��ائ ًال املوىل العلي
القدي��ر �أن يعي��ده عل��ى اجلمي��ع �أعوام��اً مدي��دة والوطن بحال �أف�ض��ل
و�أف�ض��ل .ج��اء ذل��ك عرب االت�ص��ال املرئ��ي ،مب�ش��اركة كل من �ص��احب
ال�س��مو امللكي الأمري خالد بن �س��لمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع،
و�أ�صحاب ال�س��مو واملعايل قادة �أفرع القوات امل�س��لحة ،وكبار م�س�ؤويل

أرقـــام
إدارية

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5201919

وزارة الدفاع.
وع�بر �س��مو ويل العهد خالل االت�ص��ال املرئ��ي عن رغبته بنق��ل حتياته
للجميع ،متمنياً لهم التوفيق.
م��ن جهت��ه ،نقل مع��ايل رئي���س هيئ��ة الأركان العام��ة الفري��ق �أول ركن
فيا���ض الرويلي خ�لال مداخلته عرب االت�ص��ال املرئي ،تهنئة من�س��وبي
القوات امل�س��لحة خلادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �س��عود ،القائ��د الأعل��ى لكافة القوات الع�س��كرية ،ول�س��مو ويل العهد
حفظهم��ا اهلل ،بعي��د الفطر املبارك ،م�ؤك��د ًا �أن القوات امل�س��لحة ومبرور
خم���س �س��نوات على انطالق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030قد حققت بف�ض��ل اهلل
ثم بدعم �سموه قفزات نوعية و�شاملة يف م�سرية التطوير واجلاهزية.

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب جـــدة
012 - 6534787

مكتب املدينـــة
014 - 8285774
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية عن �إعادة طرح املناف�سات التالية:
رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

2021/59

ت�أجري وت�شغيل �صالون ن�سائي مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

 500ريال

الإثنني
1442/10/26هـ

الثالثاء
1442/10/27هـ

2021/60

ت�أجري وت�شغيل مقهى ن�سائي بنادي ال�سيدات مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

 500ريال

الإثنني
1442/10/26هـ

الثالثاء
1442/10/27هـ

2021/61

ت�أجري وت�شغيل نادي ريا�ضي ن�سائي مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية يحتوي على (�صالة
ريا�ضية  ,م�سبح)

 500ريال

الثالثاء
1442/10/27هـ

الأربعاء
1442/10/28هـ

2021/62

ت�أجري وت�شغيل مبنى جتاري ب�إ�سكان مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية يحتوي على (�سوبر
ماركت  ,حالق  ,مغ�سلة مالب�س)

 500ريال

الثالثاء
1442/10/27هـ

الأربعاء
1442/10/28هـ

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

تعلن وزارة الداخلية-الديوان العام  -الإدارة العامة لل�ش�ؤون املالية واخلدمات امل�ساندة � -إدارة املناف�سات والعقود عن طـرح املزايدة التالية:
رقم المزايدة

المزايدة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1442/7

ت�أجري مواقع لتقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة

 500ريال

الثالثاء
1442/10/27هـ
ال�ساعة ( )12ظهر ًا

الثالثاء
1442/10/27هـ
ال�ساعة ( )1ظهر ًا

•يجب �أن يرفق مع العر�ض عدد (� )4صورة من الكرا�سة بعد تعبئتها وتكون مغلقة ويكون العر�ض مغلق وخمتوم بختم ال�شركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املزايدة.
•مكان ا�ستالم الكرا�سات :ديوان وزارة الداخلية � -إدارة املناف�سات والعقود هاتف )4011111(:حتويلة ( )9517وتقدمي العرو�ض وفتح املظاريف الدور اخلام�س � -إدارة امليزانية  -اجلهة ال�شمالية ال�شرقية  -رقم املكتب (  )5297هاتف
( )4011111حتويلة (.)5478
•ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�ص بالوزارة بنك الريا�ض ( )SA3520000002010009709940و�إح�ضار �إثبات ال�سداد.
•لال�ستف�سارات وزيارة املوقع ( )4011111حتويلة رقم ( )9822و (.)9821

تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن متديد موعد طرح املزايدة التالية:
المزايدة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

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

64815

 2000ريال

الإثنني
1442/10/26هـ
املوافق 2021/6/7م
ال�ساعة (� )10صباحاً

الإثنني
1442/10/26هـ
2021/6/7م
ال�ساعة (� )11صباحاً

مالحظة :لال�ستف�سار الرجاء االت�صال على هاتف ( )0112114500حتويلة (� )4068أو فاك�س (.)408 - 9847

تعلن رئا�سة �أمن الدولة  /قوات الأمن اخلا�صة عن طرح املناف�سة التالية:
المنـافـســة

رقــم الـمنافسة

موعد تقديم العروض

موعد فتح الـمظاريف

قيمة الكراسة

ت�أجري موقع ال�صراف الآيل ب�إ�سكان قوات الأمن اخلا�صة  /املرحلة الأوىل ب�أم
احلمام

2021/1م

الأحد
1442/10/25هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً
ح�سب تقومي �أم القرى

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

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

مبان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة الريا�ضة عن (ت�أجري نقاط بيع الأطعمة يف املن�ش�آت واملالعب الريا�ضية).
فعلى من يرغب الدخول يف املناف�سة التقدم للإدارة العامة للم�شرتيات واملناق�صات بوزارة الريا�ضة ل�شراء كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات مع �سابق خربة وت�صنيف يف نف�س املجال مع الأوراق الثبوتية علما ب�أن �آخر موعد لتقدمي
العطاءات يوم الأحد  1442/10/18و�سيكون موعد فتح العرو�ض يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم التايل.

تعلن الهيئة العامة لعقارات الدولة عن متديد موعد ا�ستقبال العرو�ض اخلا�صة باملناف�سة على ا�ستثمار َ
ثالث
�شارع املن�صور بحي جرول مبكة املكرمة (تبعد  2.5كيلو عن احلرم املكي) ملدة ( )30يوماً �إ�ضافية،
� ٍ
أرا�ض تقع يف ِ
وكان �سبق الإعالن عن املناف�سة بجريدة �أم القرى ،يف يوم اجلمعة  04رم�ضان 1442هـ املوافق � 16أبريل 2021م.
وعلى من يرغب يف الدخول بهذه املزايدة زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة ملعرفة تفا�صيل العقارات املطروحة
والتق ّيد مبا ورد فيها وتقدمي العر�ض بظرف خمتوم وت�سلميه لإدارة الت�سويق باملقر الرئي�سي للهيئة العامة لعقارات
الدولة ،مبدينة الريا�ض ،على طريق امللك �سعود ،يف موعد �أق�صاه نهاية يوم العمل من اخلمي�س 1442/11/14هـ
املوافق 2021/06/24م( ،ال�ساعة  2:00م�ساءً) و�سيتم فتح املظاريف يف يوم الأحد 1442/11/17هـ املوافق
2021/06/27م .كما �سيتم �إخطار املتناف�سني عن موعد �إعالن النتيجة.
على �إحدىَ القنوات التالي َة:
وملزيد من
ِ
املعلومات ميكن التوا�ص ُل َ
مركز التوا�صلِ املوحد رقم.)920022447( :
�أو الربيد الإلكرتوين.)Marketing@spga.gov.sa( :
موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة.)https://spga.gov.sa( :

بيع رجيع

تعلن �إمارة منطقة مكة املكرمة رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا ملركز كنانة التابع ملحافظة القنفذة
بال�شروط الآتية :
ً
� -1أن يكون املبنى م�سلحا وتتوفر فيه كافة ال�شروط الالزمة للإيجار .
� -3أن يكون العقار مملوكاً ب�صك �شرعي .
� -4أال يكون �صاحب املبنى �أحد من�سوبي وزارة الداخلية �أو القطاعات التابعة لها .
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن م�ساكن العوائل و�أال يكون هناك �ضرر على املجاورين من �إ�شغاله .
� -6أن يكون املبنى بعيد ًا عن حمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري ال�سيول وبطون الأودية .
� -7أن تتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف .
� -8أن تتوفر يف املبنى عدد ( )4بوائك مواقف ل�سيارات املركز مظلله .
� -9أن يكون عدد الغرف يف املبنى من (� 5إىل  )8غرفة.
� -10إرفاق تقرير من الدفاع املدين يفيد بتوفر االحتياطات الأمنية والوقائية وو�سائل ال�سالمة يف املبنى .
 -11عمل تقرير من مكتب هند�سي يت�ضمن �سالمة املبنى من الناحية الفنية و�سالمة التمديدات الكهربائية
وال�صحية.
� -12أن يكون املبنى قريب من ال�شارع ل�سهولة الو�صول �إليه .
يقدم املالك عر�ضاً خطياً مو�ضحاً به عنوانه ورقم �سجله املدين وو�سيلة الإت�صال به يت�ضمن رغبته يف ت�أجري عقاره
مع �إي�ضاح قيمة الأجرة ال�سنوية م�شفوعاً بامل�ستندات التالية :
 �صورة ال�صك ال�شرعي. �صورة بطاقة الأحوال املدنية. �صورة رخ�صة البناء. �صورة فوتوغرافية ملونة للمبنى. ر�سم كروكي للموقع.فعلى من يرغب تقدمي الطلب يف ظرف خمتوم يف فرتة �أق�صاها �شهر من تاريخ هذا الإعالن يف مبنى ديوان الإمارة
مبكة املكرمة�/إدارة ال�ش�ؤون املالية /رئي�س جلنة ا�ستئجار الدور � /سمري بن عابد ال�شريف مو�ضحاً فيه عنوانه
والأجرة املطلوبة ويف حالة اال�ستف�سار االت�صال على الرقم ( )012/ 5722727حتويلة.)4825( :

تعلن �إمارة منطقة الريا�ض عن رغبتها يف بيع �سيارات رجيع.
رقم المزايدة

قيمة أوراق المزايدة

1442/2هـ
بظروف مغلقة

 500ريال عن طريق �شيك م�صدق با�سم �إمارة منطقة الريا�ض يقدم
الدارة امل�شرتيات والعقود

اخر موعد لتقديم العطاءات

يوم الثالثاء1442/10/27 :هـ

موعد فتح المظاريف

يوم الثالثاء1442/10/27 :هـ احلادية ع�شر �صباحاً

تعلن الإدارة العامة للتعليم بتبوك عن رغبتها يف ا�ستئجار عدد ( )7مباين بديله لتكون مقر ًا للمدار�س التالية:
م

اسم المدرسة

الحي

المنطقة

1

ثانوية حممد الفاحت ( بنني )

ال�صفا  -الأخ�ضر  -البوادي

تبوك

يقدم العر�ض وال�ضمان الإبتدائي يدوياً قبل موعد فتح املظاريف.

2

متو�سطة بكر بن حارثه ( بنني )

ال�صفا  -الأخ�ضر  -البوادي

تبوك

تعلن بلدية حمافظة املذنب عن طرح مزايدة بيع فواني�س كهربائية وذلك عن طريق املزايدة بتقدمي ظرف
خمتوم ال�إدارة اال�ستثمارات مع �ضمان ابتدائي بواقع ( )%2من قيمة العطاء.
�آخر موعد لتقدمي العطاء يوم الأحد 1442/10/18هـ ،املوافق 2021/5/30م.
ملعاينة الفواني�س ،املوقع �ساحة امل�ستودعات على طريق امللك فهد ولال�ستف�سار التوا�صل (.)0567328222
على امل�شرتي تقدمي �شيك م�صدق بكامل قيمة العطاء عند تر�سية املزايدة.
يتعهد امل�شرتي بنقل املواد خالل (�)10أيام من تاريخ ال�شراء.

3

ابتدائية احلمراء ( بنني )

احلمراء

تبوك

4

ابتدائية �أبو حعفر املن�صور (بنني )

امل�صيف

تبوك

5

ابتدائية جابر بن حيان ( بنني )

القاد�سية  - 2غرناطة  -القد�س  -النخيل

تبوك

6

متو�سطة اخلام�سة والع�شرون ( بنات )

التعاون  -القد�س  -النخيل

تبوك

7

الرو�ضة الأوىل بالعيينة

قرية العيينة

تبوك

تعلن وكالة وزارة احلج والعمرة ل�ش�ؤون الزيارة باملدينة املنورة عن بيع �ضائعات ومفقودات الزوار اخلا�صة
مبو�سم العمرة لعام 1441هـ التي مل يتم التعرف على �أ�صحابها �أو مراجعتهم ال�ستالمها.
و�سيكون البيع باملزاد العلني ابتداء من يوم الإثنني املوافق 1442/10/19هـ ،وذلك من بعد �صالة الع�صر
مبا�شرة.
فمن لديه الرغبة يف ح�ضور املزاد العلني مبقر وكالة الوزارة ل�ش�ؤون الزيارة على �إمتداد �شارع ال�سالم بجوار
م�ست�شفى �أحد.
مالحظة :الداللة على امل�شرتي.

يعلن م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون عن بيع رجيع �أثاث �أجهزة طبية ومكتبية ومنزلية و�سكراب
حديد وقطع غيار خمتلفة.
موعد املعاينة يوم الأحد 1442/11/03هـ ،املوافق 2021/06/13م� ،إبتدا ًء من ال�ساعة (� )10صباحاً وحتى
ال�ساعة ( )3ع�صر ًا ،البوابة رقم (.)2
املزايدة العلنية يف مقر امل�ست�شفى بوابة رقم ( )2يوم اخلمي�س 1442/11/07هـ ،املوافق لتاريخ
2021/06/17م ،بعد �صالة الع�صر مبا�شرة.
على �أن يلتزم من ير�سى عليه املزاد بدفع ( )%10من قيمة البيع نقد ًا كدفعة مقدمة و ( )%5من قيمة البيع كت�أمني
لنقل ما �أ�شرتاه خالل (ع�شرون يوماً) من تاريخ الرت�سية وتعاد �إليه بعد �أن يتم النقل وت�سديد كامل القيمة على �أن
يتم البيع لكامل بنود املزايدة.

ذلك وفق ال�شروط التالية:
� -1أن ال يقل عدد غرف املبنى عن ( )25غرفة مب�ساحة ال تقل عن ()4*6م .
 -2فناء جماور للمبنى تن�ش�أ به مظلة مبقا�س ( )20*10وعدد ( )6دورات مياه.
 -3الإلتزام مبا يطلب من تعديالت وا�ضافات داخل املبنى والفناء.
فعلى مـن لديه الرغبة يف الت�أجري التقدم بطلبه �إىل الإدارة العامة للتعليم مبنطقة تبوك (ق�سم الأجور) خالل
()15يوم من تاريخه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة بظرف مغلق مع �إرفاق ما يلي -:
� - 1صورة من �صك ملكية املبنى والفناء.
� -2صورة لبطاقة الأحوال.
�-3صورة من م�سقط الدور الأر�ضي والدور الأول وامللحق (.)A4
�-4صورة من رخ�صة البناء.
 -5معرو�ض مقدم ملدير التعليم مبنطقة تبوك.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ �أول �إعالن بجريدة �أم القرى.
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منح بلدية حوطة سدير بموجب أوامر سامية
تعلن بلدية حوطة �سدير لعموم املوطنني واملواطنات الذين �صدرت لهم منح الأوامر ال�سامية يف مدينة حوطة �سدير مراجعة بلدية حوطة �سدير لتحديث بياناتهم وا�ستكمال اجراءات منحهم التوا�صل عرب و�سائل االت�صال على الربيد
الإلكرتوين� )Hotasader@alriyadh.gov.sa( :أواالت�صال على هاتف البلدية رقم ( )0164431302حتويلة� )142( :أوفاك�س البلدية ( )0164431301وذلك وفقاً لالحرتازات الوقائية وذلك �إعتبار ًا من تاريخ 1442/10/11هـ
وحتى 1442/10/29هـ وذلك متهيد ًا لإجراء القرعة العلنية يف الفرتة من 1442/11/3هـ ،وحتى 1442/11/5هـ ,و�سيتم �إجراء القرعة عن بعد متا�شياً مع االحرتازات الوقائية اخلا�صة بجائحة كوروناحفاظاً على �صحة اجلميع.
م

االسم

م

االسم

م

االسم

1

نورية �سند عبدالهادي ال�سهلي

28

�أحمد �سليمان حممد اجلعفر

55

خلود نا�صر حممد معيبد

2

مبارك �سلطان ردعان املحيميد

29

�صالح حممد جاد �أحمد امل�صري

56

عبدالرحمن نا�صر حممد معيبد

3

�ضيف اهلل فيحان منيع العازمي التيبي

30

يزيد حممد جاد �أحمد امل�صري

57

را�شد عبدالرحمن را�شد حمي�سن

4

رفعه حممد فريج الرحمي العنزي

31

عبداهلل فهد حمد ال حميد

58

فهد حمد عبداهلل ال حميد

5

عبداهلل حمد رميح الرميح

32

فوزيه ح�سني عبدالعزيز احلوطي

59

غادة �سليمان را�شد القنيه

6

حممد عبداهلل حممد املنيع

33

عبدالعزيز حممد ح�سن ال�ضعيان

60

فاطمة فهد حمد ال حميد

7

هالل �سامل هالل العجرمي الر�شيدي

34

بدريه حممد عبدالرحمن �ضعيان

61

�أ�سماء نا�صر حممد معيبد

8

مها عبدالعزيز �إبراهيم القر�شي

35

ح�سن حممد ح�سن ال�ضعيان

62

نوره عبدالعزيز علي الزير

9

نوره ملهي تركي الدغيلبي

36

هدى حممد عبدالرحمن �ضعيان

63

منريه نا�صر حممد معيبد

10

في�صل �سعد حممد بن �شايع

37

عبدالعزيز ح�سن �صالح ال�ضعيان

64

حنان نا�صر حممد معيبد

11

�سحر عبدالرحمن �سعد بن عمار

38

عبدالرحمن را�شد حممد حمي�سن

65

حممد عبداهلل حممد الباهلي

12

�أحمد حممد �سعيد ال�شوري

39

عبدالعزيز ح�سني عبدالرحمن العويفري

66

تركي حممد عبداهلل الباهلي

13

ابراهيم فهد عبدالعزيز القا�سم

40

عبداهلل �سليمان را�شد القنيه

67

�سعد جعفر �سليمان اجلعفر

14

عبداهلل فهد عبدالعزيز القا�سم

41

وفاء نا�صر حممد معيبد

68

نوره حممد عبداهلل بن مقرن

15

حممد فهد عبدالعزيز القا�سم

42

حممد �إبراهيم عبدالرحمن هليل

69

و�سميه �صالح حممد ال�سويلم

16

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز القا�سم

43

�إبراهيم �صالح �إبراهيم اجلليفي

70

روان عبدالعزيز حممد الدو�سري

17

بندر �سليمان حممد اجلعفر

44

يزيد �صالح �إبراهيم اجلليفي

71

مبخوث عبداهلل مبارك �آل مانع

18

عمر �صالح نا�صر ال�سيف

45

نا�صر حممد را�شد معيبد

72

فاطمه عبدالعزيز املحمد احلديثي

19

�أحمد نا�صر �صالح ال�سيف

46

را�شد نا�صر حممد معيبد

73

مهاء حممد عبدالعزيز اخلطيب

20

فهد عبداهلل عبدالرحمن املديه�ش

47

حممد نا�صر حممد معيبد

74

ب�شرى فهد �إبراهيم ال�سويلم

21

زياد ه�شام عبدالعزيز الباز

48

نا�صر حممد نا�صر معيبد

75

م�ستوره عبداهلل حممد الأحمري

22

�سليمان عبدالكرمي حممد املحي�سن

49

في�صل حممد نا�صر معيبد

76

عبداهلل علي عبداهلل العليان

23

�إبراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن املديه�ش

50

عبداهلل �سلمان حممد �شليل

77

البندري عبدالعزيز زيد ال�سبيت

24

عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن املديه�ش

51

خالد �إبراهيم �أحمد العتيق

78

حمود حم�سن عيد الع�صيمي

25

م�ضاوي مر�ضي خلف الدو�سري

52

بدر عبدالعزيز ح�سن ال�ضعيان

79

حممد حم�سن عيد الع�صيمي

26

عبداهلل مر�ضي خلف الدو�سري

53

عبداهلل نا�صر حممد معيبد

80

خديجه �إبراهيم �صالح عبدال�سالم

27

رائد �سليمان حممد اجلعفر

54

نوره �سليمان را�شد القنيه

81

نوره عبداهلل مطلق املقاطي

4
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منح بلدية المجمعة بموجب أوامر سامية
تعلن بلدية حمافظة املجمعة عن دعوة املواطنني الآتي ا�سما�ؤهم واملمنوحني مبوجب �أوامر �سامية للتوا�صل ال�ستكمال و حتديث بياناتهم على الرقم التايل� )0164321876(:أو الربيد الإلكرتوين:
( )majmaah@alriyadh.gov.saوذلك متهيد َا لإجراء القرعة �إعتبار ًا من يوم الأحد املوافق 1442/10/11هـ ،و�سيتم �إجراء القرعة عن بعد متا�شياً مع الإحرتازات اخلا�صة بجائحة كورونا.

()10-1

م

االسـم

م

االسـم

م

االسـم

1-1

خالد عبداهلل خالد املن�صور

1-29

منال بنت طارق عبداهلل الهداب

2-28

عبدالعزيز بن فار�س نا�صر الهاي�س االيداء

1-2

وليد عبداهلل خالد املن�صور

2-1

عادل بن عبداهلل حممد املر�شد

2-29

نا�صر بن فار�س نا�صر االيداء

1-3

عبداهلل خالد من�صور املن�صور

2-2

الهنوف بنت عبداهلل حممد املر�شد

2-30

نوف بنت فار�س نا�صر االيداء

1-4

احمد �إبراهيم نا�صر ال�صوينع

2-3

منريه بنت عبداهلل حممد املر�شد

2-31

منال بنت فار�س نا�صر االيداء

1-5

رمي نا�صر علي املجحد

2-4

نوره بنت عبدالرحمن عبدالعزيز الهداب

2-32

هدى بنت عبدالعزيز نا�صر الهاي�س االيداء

1-6

نوف نايف فيحان املطريي

2-5

منال بنت عبداملح�سن عبداهلل بن خ�ضري

2-33

مو�ضي بنت عبيد هزاع العنزي

1-7

ح�صه بنت عبدالرحمن عبداهلل الهبدان

2-6

خالد بن ابراهيم عي�سى العود

2-34

منى بنت عبدالعزيز نا�صر االيداء

1-8

�آالء بنت ابراهيم عبداملح�سن املو�سى

2-7

فاطمه بنت حممد دهم�ش الدهم�ش

2-35

عبدالرحمن بن متعب عبدالرحمن اجلبلي املطريي

1-9

�سلطانه بنت عبداهلل عبدالرحمن العبداجلبار

2-8

ابراهيم بن �سليمان ابراهيم الدخيل

2-36

م�شاري بن متعب عبدالرحمن اجلبلي املطريي

1-10

والء بنت ابراهيم عبداملح�سن املو�سى

2-9

هدى بنت حممد ابراهيم املحارب

2-37

م�شعل بن متعب عبدالرحمن اجلبلي املطريي

1-11

حمد بن عبدالرحمن عبدالكرمي العبيد

2-10

احمد بن ابرهيم �سليمان الدخيل

2-38

مو�ضي بنت ذعار حم�سن الهاملي املطريي

1-12

عبداهلل بن عبدالعزيز ابراهيم امل�سند

2-11

�سليمان بنت ابراهيم ال�سليمان الدخيل

2-39

متعب بن عبدالرحمن حممد اجلبلي املطريي

1-13

حنان بنت حممد عبدالرحمن العبيد

2-12

نوره بنت عبداهلل مبارك الدو�سري

2-40

عبدالهادي بن حممد مزيد ال�شمري

1-14

اميان بنت فهد من�صور بن بخيت

2-13

رايه بنت فايز حممد املدرع

3-1

مها بنت �صالح مزيد ال�شمري

1-15

العنود بنت ظافر فهد ال�شكره

2-14

اجلوهره بنت عبداهلل علي ال�سناين

3-2

ابتهال بنت فهد احمد بن عبيد

1-16

جواهر بنت احمد عبداهلل ال�شهراين

2-15

نوره بنت فهد عثمان ال�سناين

3-3

ح�صه بنت �صالح مزيد ال�شمري

1-17

ماجده بنت عبدالعزيز ابراهيم العثمان

2-16

رمي بنت فهد عثمان ال�سناين

3-4

اميان بنت �صالح مزيد ال�شمري

1-18

�شريفه بنت �أحمد عبداهلل ال�شهراين

2-17

اروی بنت فهد عثمان ال�سناين

3-5

فوزيه بنت حممد مزيد ال�شمري

1-19

مرزوقه بنت علي فتيل الرحيمي

2-18

مها بنت فهد عثمان ال�سناين

3-6

�سميه بنت عبدالكرمي فهد املطوع

1-20

احالم بنت فالح �صقر الدلبحي

2-19

خلداء بنت معي�ض طلق العتيبي

3-7

حمد بن عبداهلل عبدالعزيز العي�سى

1-21

جيهان بنت ابراهيم عبدالعزيز الر�شيد

2-20

هدي بنت عبداهلل عبدالعزيز الدخني

3-8

م�ساعد بن �سعود عبدالعزيز العي�سى

1-22

مها بنت عبدالرحمن �سليمان الر�شيد

2-21

منريه بنت �صالح ابراهيم احلناكي

3-9

روان بنت �سليمان عبدالعزيز اجلربوع

1-23

عبري بنت حممد عبداهلل الغامن

2-22

من�صور بن حممد حميدي ال�سيحاين العتيبي

3-10

خالد بن فهد حممد الربيدي

1-24

جوزه بنت هزاع في�صل الفغم

2-23

�سامل بن عبداهلل �سامل ال�سامل

3-11

ح�صه بنت عبداهلل حممد احلديثي

1-25

نوره بنت خالد مروى العريعر

2-24

بندر بن حممد �سامل ال�سامل

3-12

هيله بنت عبداهلل حممد احلديثي

1-26

�سلطانه بنت �صالل عبي�سان الع�صيمي

2-25

هدى بنت عبداهلل عبدالكرمي اخلنيفر

3-13

جهاد بن حمود علي الربيعيه ال�شمري

1-27

مي بنت ابراهيم عبداهلل احلميدي

2-26

خالد بن فار�س نا�صر االيداء

3-14

عبداهلل بن نياف منيف الغبيوي العتيبي

1-28

بدر بن عبداهلل حممد املر�شد

2-27

من�صور بن فار�س نا�صر االيداء

3-15

عبداهلل بن حممد فهد اجلرب
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3-16

عبداهلل بن عبدالعزيز ابراهيم الر�شيد

4-4

هجاج بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-32

�شبيب بن م�ضحي جري ال بريك

3-17

نا�صر بن ابراهيم �سليمان الدخيل

4-5

فهد بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-33

حمد بن بجاد طراخم املر�شدي العتيبي

3-18

عبداهلل بن عثمان �سليمان ال�سليمان

4-6

�سعود بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-34

م�ضحي بن جري ال بريك

3-19

نوال بنت عبداهلل عبدالرحمن العبداجلبار

4-7

نا�صر بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-35

هند بنت غالب حممد حملي

3-20

عبداهلل بن �سليمان عبداهلل العواد

4-8

�شعيب بن عوا�ض �سعود الهفتاء املطريي

4-36

احمد بن غالب حممد حملي

3-21

نايف بن خالد غزاي الروقي العتيبي

4-9

مرام بنت �سليمان حممد الغنام

4-37

حممد بن غالب حممد حملي

3-22

خالد بن عبداهلل حممد املر�شد

4-10

حممد بن �سليمان حممد الغنام

4-38

جنود بنت خلف رجاءاهلل املطريي

3-23

حممد بن عبداهلل حممد املر�شد

4-11

تهاين بنت حممد فهد ال�ضبيب

4-39

عبدالعزيز بن علي فالح ال�سعدوين

3-24

نوف بنت فالح �صالح الدغيم

4-12

مزنه بنت �صالح مداهلل الغنام

4-40

�إبراهيم بن غالب حممد حملي

3-25

عبدالعزيز بن ح�سن حممد احل�سيني

4-13

نوره بنت عبداهلل حممد العريفي

5-1

ليلى بنت �سامل م�صلح حمرق

3-26

�سعود بن عبدالعزيز ح�سن احل�سيني

4-14

�صاحله بنت عو�ض يحي ال�شهراين

5-2

غالب بن حممد م�ساوي حملي

3-27

�سلطان بن عبدالعزيز ح�سن احل�سيني

4-15

نايفه بنت عطااهلل ثعلي النفيعي العتيبي

5-3

خلود بنت غالب حممد حملي

3-28

حممد بن حمود عبداهلل املح�سلي املطريي

4-16

حممد بن علي عبداهلل �سودي حدادي

5-4

رميا بنت عاي�ض معيوف البقمي

3-29

حممد بن عبدالعزيز �شال�ش ال�ضبيب

4-17

مناحي بن غنام نهار ال�شطيطي املطريي

5-5

ب�شرا بنت غالب حممد حملي

3-30

عبدالعزيز بن �صالح عبداهلل الزمام

4-18

نوف بنت بجاد حمد دوهان املطريي

5-6

نادر بن منري غازي العتيبي

3-31

حممد بن حمد حممد الرباح

4-19

فهد بن راجح فهاد املحيميدي ال�سهلي

5-7

غزة بنت �صالح حممد الغامدي

3-32

مقبل بن جدعان م�ضحي املح�سلي املطريي

4-20

مرزوقه بنت ليلي م�شحن املطريي

5-8

فهد بن �ضاوي حممد الغامدي

3-33

عبداهلل بن �سليمان عبدالعزيز ال�صريم

4-21

رمييه بنت حممد جمعان ال�صعريي املطريي

5-9

م�شاري بن عبداهلل عقاب املطريي

3-34

عبداملح�سن بن علي خالد ال�ضبيب

4-22

حممد بن �سيف رزيق ال�شيباين العتيبي

5-10

و�ضحاء بنت احلميدي �صلبي املطريي

3-35

حمد بن علي �صالح الغريب

4-23

خالد بن حجرف فالح العريدي العتيبي

5-11

عابد بن عبداهلل غازي العتيبي

3-36

احمد بن حممد �صالح ال�ضبيب

4-24

�سلطانه بنت حممد عبدالعزيز العتيقي

5-12

عبدالعزيز بن عبدالرحمن م�شاري الدخيل

3-37

نهى بنت حممد �صالح ال�ضبيب

4-25

لطيفه بنت فراج جندل الهاملي املطريي

5-13

مرمي بنت عيا�ض خنيفر الر�شيدي

3-38

فواز بن فالح �صالح الدغيم

4-26

ح�صه بنت عبداللطيف عبداهلل املو�سى

5-14

ثنيان بن عليان عايل الر�شيدي

3-39

�سعد بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-27

تكفي بنت هدي بركه املطريي

5-15

نايف بن عقيل احلربي

3-40

م�ساعد بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-28

نايف بن بركه عو�ض بن مدلج

5-16

عبداهلل بن فالح دعيج ال�شيباين

4-1

نواف بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-29

مي بنت فهد عثمان ال�سناين

5-17

تركي بن حممد �سليمان الرتكي

4-2

خالد بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-30

حممد بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

5-18

حممد بن �سليمان عثمان الرتكي

4-3

نايف بن �شعيب عوا�ض الهفتاء املطريي

4-31

هيله بنت عيد عليان املطريي

5-19

افراح بنت عبداهلل علي الدو�سري
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5-20

نايف بن �سعد جواعد ال�شيباين العتيبي

6-8

�سارا بنت نا�صر عبداهلل �سعد البديع

6-36

رقيه بنت حممد �صالح الدخيل

5-21

نوره بنت �سيف عبداهلل ابو�صردان

6-9

لطيفه بنت نا�صر عبداهلل �سعد البديع

6-37

مرمي بنت �سليمان عبداهلل را�شد الرا�شد

5-22

�ساره بنت حمد حممد اليحيا

6-10

نوف بنت حنيظل قطيم املريخي

6-38

احمد بن عبداهلل عبدالرحمن الوين

5-23

�أمل بنت عثمان عبداهلل النجران التويجري

6-11

م�شعل بن عبداهلل قطيم املريخي

6-39

طارق بن ابراهيم �سليمان النغيم�شي

5-24

ماجد بن نا�صر عبدالعزيز ابوحيمد

6-12

ا�شواق بنت عبداهلل قطيم حنيظل املريخي

6-40

رزان بنت حممد �سليمان الق�ضيبي

5-25

ابراهيم بن �سعود ابراهيم ال�سياري

6-13

رمي بنت عوي�ض عبيد املريخي

7-1

فاطمه بنت �سليمان �صالح الفوزان

5-26

نا�صر بن ها�شم و�صفي خ�شيم

6-14

عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل العزاز

7-2

�آالء بنت حممد حمد املطرودي

5-27

فواز بن عياط جهيم ال�سبيعي العنزي

6-15

عبدالكرمي بن عبدالعزيز عبداهلل العزاز

7-3

نا�ضاء بنت هذال حطاب ال�سبيعي

5-28

ختام بنت نيتول �صوان ال�سبيعي العنزي

6-16

عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبداهلل العزاز

7-4

�صالح بن عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

5-29

ذيره بنت حممد عبا�س الدغيلبي

6-17

عزاز بن عبدالعزيز عبداهلل العزاز

7-5

حممد بن عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

5-30

نوره بنت براهيم حممد الدخيل

6-18

حممد بن عبدالعزيز عبداهلل العزاز

7-6

�سليمان بن عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

5-31

ابراهيم بن يو�سف براهيم املحيميد

6-19

عبدالعزيز بن عبداهلل عبدالعزيز العزاز

7-7

علي بن عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

5-32

مزنه بنت جرب هزاع العنزي

6-20

منريه بنت عبدالكرمي علي املهيدب

7-8

بدر بن عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

5-33

حنان بنت بدري �سهل الدلبحي

6-21

رنا بنت عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز العزاز

7-9

ابراهيم بن عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

5-34

جمال بن مناحي �سهيل الدلبحي

6-22

ندي بنت عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز العزاز

7-10

نهي بنت حممد عبداهلل الدخيل اهلل

5-35

تركي بن �شبيب غازي الهفتا املحل�سي

6-23

هنا بنت عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز العزاز

7-11

ب�شاير بنت عبدالكرمي عبدالعزيز العجالن

5-36

عبداهلل بن �شلوان حجاب ال�سوده ال�سبيعي

6-24

منى بنت عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز العزاز

7-12

مي بنت حممد �سليمان احلديثي

5-37

�سعداء بنت فيحان جرب املطريي

6-25

ا�سماء بنت عبدالرحمن عبداهلل البخيت

7-13

حممد بن علي حممد العبالين

5-38

�شيخه بنت مقحم عوي�ض املطريي

6-26

�سناء بنت عبدالعزيز عبداهلل العزاز

7-14

هند بنت حممد �سليمان احلديثي

5-39

متعب بن عدل �سعد الع�ضياين العتيبي

6-27

�ساره بنت حمد عبدالرحمن احلقيل

7-15

�سليمان بن حمد �سليمان احلديثي

5-40

علي بن ابراهيم حمد احلرندا

6-28

منريه بنت خالد عبدالرحمن البعادي

7-16

خالد بن �سليمان حممد احلديثي

6-1

م�شاعل بنت �سلیمان �صالح ال�شميمري

6-29

ح�صه بنت حنيظل قطيم حنيظل املريخي

7-17

م�شعل بن �سليمان حممد احلديثي

6-2

رياء بنت عجاب جراز العتيبي

6-30

فهد بن حممد فهد العطي�شان

7-18

�سليمان بن حممد �سليمان احلديثي

6-3

حمود بن �شارع وداد الثوري ال�سبيعي

6-31

نايف بن عبداهلل عقاب املطريي

7-19

�أروى بنت حممد �سليمان الق�ضيبي

6-4

عماد بن خالد علي امل�سعودي

6-32

حممد بن عبداهلل ابراهيم البخيتي

7-20

يزيد بن عبداهلل هبدان الهبدان

6-5

ندى بنت نا�صر عبداهلل البديع

6-33

�صالح بن ابراهيم عبداهلل البخيتي

7-21

تغريد بنت عبداهلل هبدان الهبدان

6-6

ح�صه بنت نا�صر عبداهلل �سعد البديع

6-34

فوزيه بنت �سعد حممد املليك

7-22

عبدالعزيز بن عبداهلل �سليمان ال�صوينع

6-7

جنالء بنت نا�صر عبداهلل البديع

6-35

�سليمان بن عبداهلل را�شد الرا�شد

7-23

وليد بن عبدالعزيز �سعد احلمد ال�سبيعي
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7-24

فزعاء بنت عقيل ذياب ال�سلمي

8-12

ا�سماء بنت نا�صر عبداهلل ال غ�صاب

8-40

نوره بنت �صالح حممد املقاطي العتيبي

7-25

عقيل بن ابراهيم عقيل الع�سكر

8-13

منريه بنت نا�صر عبداهلل ال غ�صاب

9-1

مطلق بن خالد �شباب املقاطي العتيبي

7-26

ناديه بنت �سعد عوا�ض املالكي

8-14

هياء بنت نا�صر عبداهلل ال غ�صاب

9-2

عادل بن عبدالرحمن عبداهلل الهوميل احلربي

7-27

منى بنت �سليمان حممد احلديثي

8-15

خالد بن عبدالعزيز عبداهلل الغ�صاب

9-3

م�شاعل بنت �سليمان حممد احلمدان

7-28

عائ�شه بنت �سليمان حممد احلديثي

8-16

رائد بن خالد عبدالعزيز الغ�صاب

9-4

ريا�ض بن فهد عبداهلل بن �سريع

7-29

�سعود بن حممد عبداهلل املحيميدي ال�سهلي

8-17

�شروق بنت خالد عبدالعزيز الغ�صاب

9-5

عبداهلل بن فهد عبداهلل بن �سريع

7-30

عبداهلل بن حممد عبداهلل املحيميدي ال�سهلي

8-18

�شفاء بنت خالد عبدالعزيز عبداهلل الغ�صاب

9-6

م�شاعل بنت عبداهلل نا�صر املن�صور

7-31

فاطمه بنت عبداملح�سن هديب بن �سلطان

8-19

عبداهلل بن �سليمان عبداهلل الغ�صاب

9-7

عبداللطيف بن عبداهلل عبداللطيف املحمود

7-32

�ساره بنت عايد �سامح اجلعفري العنزي

8-20

جوهره بنت ابراهيم عبداهلل اليحيا

9-8

عبدالرحمن بن ابراهيم فوزان الفوزان

7-33

عبدالعزيز بن احمد عبدالرحمن ال�سعيد

8-21

هديل بنت عبداهلل عبدالعزيز اليحيا

9-9

رمي بنت عبداهلل جلعود الرا�شد

7-34

حممد بن عبدالعزيز احمد ال�سعيد

8-22

�سليمان بن داود �سليمان الهبدان

9-10

وليد بن عبدالرحمن عبداهلل بن عبدالواحد

7-35

�سامل بن راكان حممد ال�ضوي العنزي

8-23

هيا بنت عبداهلل �صالح الدخيل اهلل

9-11

عبدالرحمن بن عبداهلل ابراهيم بن عبدالواحد

7-36

عمر بن حممد عايد ال�سبيعي العنزي

8-24

ملياء بنت عبدالعزيز ابراهيم الدريبي

9-12

نهى بنت عبدالرحمن عبداهلل بن عبدالواحد

7-37

فا�ضل بن حممد عداي ال�سبيعي العنزي

8-25

في�صل بن فهد عبدالعزيز الدريبي

9-13

نهال بنت عبدالرحمن عبداهلل بن عبدالواحد

7-38

عبداملح�سن بن حممد عداي ال�سبيعي العنزي

8-26

فهد بن ابراهيم عبداهلل امللوحي

9-14

زهوه بنت عبدالعزيز ابراهيم النفي�سه

7-39

في�صل بن �صعفق جفيل ال�سبيعي العنزي

8-27

�سلطانه بنت عبدالعزيز حممد الهبدان

9-15

ناهد بنت عبدالرحمن عبداهلل بن عبدالواحد

7-40

عيد بن دحام مناور ال�سبيعي العنزي

8-28

لولوه بنت عبدالعزيز حممد الهبدان

9-16

رائد بن حممد حمد ال�سلمان

8-1

عبدالعزيز بن �سعيد عويد ولدعلي العنزي

8-29

�سليمان بن �صالح �سليمان الهبدان

9-17

نوره بنت عبداهلل مو�سى العفي�صان

8-2

ح�صه بنت عبدالعزيز علي ابوحيمد

8-30

نوره بنت عبدالعزيز حممد الهبدان

9-18

وفاء بنت عبدالعزيز امني القطان

8-3

عثمان بن عبداهلل نوفل الربيعه

8-31

مزنه بنت عبدالعزيز ابراهيم ال�سويد

9-19

خالد بن فهد عبداهلل بن �سريع

8-4

م�ضاوي بنت علي عبداهلل القرطون

8-32

وفاء بنت عبدالعزيز حممد الهبدان

9-20

وجدان بنت خالد عبداهلل بن بخيت

8-5

مو�ضي بنت خالد ابراهيم اللهيدي

8-33

�صالح بن �سليمان حممد الهبدان

9-21

عبدالرحمن بن �سعد نا�صر البخيت

8-6

خلود بنت خالد ابراهيم اللهيدي

8-34

ورود بنت هادي علي القحطاين

9-22

نوره بنت ابراهيم نا�صر ال�سلوم

8-7

�سليمان بن عبدالعزيز �صالح اجلربوع

8-35

م�سهيه بنت عو�ض حممد ال�شهري

9-23

نوره بنت احمد ابراهيم ال�صقر

8-8

منى بنت فهد حممد الربيدي

8-36

�سليمان بن حممد �سليمان الرتكي

9-24

فاطمه بنت عثمان علي العمري

8-9

وجدان بنت نا�صر عبداهلل ال غ�صاب

8-37

منرية بنت عمر �أحمد الغنيم

9-25

معاذ بن حمود حممد الزريقي

8-10

اروی بنت نا�صر عبداهلل ال غ�صاب

8-38

نوره بنت عبدالرحمن حممد البهيجان

9-26

امال بنت عبداهلل ماجد الع�ضيب

8-11

هدى بنت نا�صر عبداهلل �آل غ�صاب

8-39

�سلطان بن حممد عبدالرحمن املردا�س

9-27

حممد بن �سليمان عبداهلل العليوي
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9-28

عبدالرحمن بن عثمان علي العمري

10-16

فاطمه بنت عبدالرحمن خليف العتيبي

11-5

علي بن اعقوب ذعار احلميداين

9-29

فايز بن غازي جزاء ال�صعريي املطريي

10-17

حم�سن بن نا�صر �سمري الع�صيمي العتيبي

11-6

طرفه بنت عبدالعزيز حممد اجلا�سر

9-30

نوف بنت عبداهلل مو�سی العفي�صان

10-18

فهد بن �صالح عبداهلل ال�شيحه

11-7

هياء بنت ابراهيم حممد �آل عميقان التميمي

9-31

امل بنت حممد عبداملح�سن احل�سينان

10-19

نوير بنت نقاء نقيان ال�سعدوين املطريي

11-8

ف�ؤاد بن نا�صر حممد التويجري

9-32

منريه بنت احمد ابراهيم ال�صوينع

10-20

ماجد بن مرزوق �شداد الرحيمي املطريي

11-9

حممد بن عثمان حممد التويجري

9-33

نا�صر بن عبدالعزيز نا�صر احلميد

10-21

ابت�سام بنت مقبل بجاد املطريي

11-10

فهد بن نا�صر حممد التويجري

9-34

تركي بن عبدالعزيز عبداهلل املو�سى

10-22

مطلق بن نايف غازي امل�شقور العتيبي

11-11

عماد بن عبدالرحمن حممد التويجري

9-35

يا�سر بن عبدالرحمن عبداهلل ال�صعب التويجري

10-23

احلميدي بن مطلق نايف امل�شقور العتيبي

11-12

في�صل بن طارق عبدالعزيز التويجري

9-36

�سحر بنت نا�صر �سعد القديري

10-24

نوره بنت عبداهلل خ�ضري اخل�ضري

11-13

احمد بن عبدالرحمن حممد التويجري

9-37

عمر بن �سعيد عبداهلل ال عادي القحطاين

10-25

�شهد بنت نقاء نقيان ال�سعدوين املطريي

11-14

طارق بن عبدالعزيز حممد التويجري

9-38

ابراهيم بن عبداهلل ابراهيم الهبدان

10-26

فهد بن �سعيد دع�سان امليموين املطريي

11-15

معن بن عبدالعزيز حممد التويجري

9-39

خالد بن عبداهلل ابراهيم الهبدان

10-27

حممد بن عبدالرحمن عبداهلل ال�صعب التويجري

11-16

حامت بن عبدالعزيز حممد التويجري

9-40

عبداهلل بن براهيم عبداهلل العواد

10-28

�صالح بن عبدالرحمن عبداهلل ال�صعب التويجري

11-17

نا�صر بن عبدالعزيز حممد التويجري

10-1

البندري بنت �سليمان حممد الطوير�ش

10-29

حممد بن نا�صر �سمري الع�صيمي العتيبي

11-18

عبدالرحمن بن حممد نا�صر التويجري

10-2

هياء بنت عبدالعزيز ابراهيم البكر

10-30

نوره بنت �ضايف �صالح الدو�سري

11-19

رائد بن عثمان حممد التويجري

10-3

جواهر بنت عو�ض عايد املطريي

10-31

ذيبه بنت حم�سن �صالح الزهراين

11-20

معتز بن عثمان حممد التويجري

10-4

نا�صر بن مناور عيد اجلبريي املطريي

10-32

مبارك بن ح�سن حممد ال مدعث الدو�سري

11-21

بندر بن حممد �صالح املريخي املطريي

10-5

بدر بن مناور عيد اجلبريي املطريي

10-33

مها بنت عبدالرحمن ابن عبداهلل ال�صعب التويجري

11-22

عبداهلل بن عبدالرحمن حممد التويجري

10-6

خالد بن عبدالرحمن عبدالعزيز ال�شرثي

10-34

ا�سماء بنت عبدالرحمن ابن عبداهلل ال�صعب التويجري

11-23

ح�صه بنت �سعود حامد املطريي

10-7

عهود بنت حممد �سعد عتيق

10-35

رمي بنت عبدالرحمن ابن عبداهلل ال�صعب التويجري

11-24

عواد بن مرزوق عواد ال�ضبيب

10-8

حمد بن عبدالعزيز حمد العتيق

10-36

�سامي بن عبدالرحمن عبداهلل ال�صعب التويجري

11-25

متعب بن مرزوق عواد ال�ضبيب

10-9

اجلوهره بنت بقيه حممد املطريي

10-37

عائ�شه بنت عبداهلل �صالح الدهي�سان

11-26

بندر بن مرزوق عواد ال�ضبيب

10-10

�سعد بن نا�صر مناء ال�صعريي املطريي

10-38

حجاب بنت راجح حجاب ال�صعنوين

11-27

دخيل اهلل بن مرزوق عواد ال�ضبيب

10-11

وجدان بنت حممد عبداهلل البكر

10-39

حممد بن �صعفق حممد املقهوي املطريي

11-28

حممد بن �سعود عبداهلل ال�ضبيب

10-12

�شفيقه بنت عبدالواحد حممد خ�ضري

11-1

هدايه بنت عبداهلل مع�ضد الثبيتي

11-29

حمود بن عبداهلل حمود الهرف املطريي

10-13

احمد بن نا�صر �سمري الع�صيمي العتيبي

11-2

خالد بن حممد �صنيتان املريخي املطريي

11-30

�صياح بن مزيد �ضاحي املحل�سي املطريي

10-14

�شيخه بنت �ضاوي �سمري الع�صيمي

11-3

نقاء بن حممد نقاء ال�صعريي املطريي

11-31

م�سري بن م�سفر �سفران امليموين املطريي

10-15

بندر بن �شلوان فالح العاطف القحطاين

11-4

بندر بن جعد مطلق املريخي

11-32

حممد بن مناور عيد اجلبريي املطريي

()10-5

إعالنات حكومية  -معاد

السـنة  99العدد 4883
الجمعة  9شوال  1442هـ

UMM AL -QURA

 21مايو  2021م

9

منح بلدية المجمعة بموجب أوامر سامية
تعلن بلدية حمافظة املجمعة عن دعوة املواطنني الآتي ا�سما�ؤهم واملمنوحني مبوجب �أوامر �سامية للتوا�صل ال�ستكمال و حتديث بياناتهم على الرقم التايل� )0164321876(:أو الربيد الإلكرتوين:
( )majmaah@alriyadh.gov.saوذلك متهيد َا لإجراء القرعة �إعتبار ًا من يوم الأحد املوافق 1442/10/11هـ ،و�سيتم �إجراء القرعة عن بعد متا�شياً مع الإحرتازات اخلا�صة بجائحة كورونا.
م

االسم

م

االسم

م

االسم

11-33

حممد بن مقعد قاعد خليفه احللفي

12-21

يو�سف بن دغيم عبدالرحمن ال�ضبيب

13-9

مو�ضي بنت مهدي �سوندي ال�سويحلي

11-34

عبدالرحمن بن �صقر عبداهلل امل�سيفري املطريي

12-22

و�ضحى بنت �صالح حممد الدغيم

13-10

راجح بن جهيم را�شد ال�شتيلي املطريي

11-35

ملفي بن �سعود عبداهلل ال�ضبيب

12-23

�سلطان بن �صالح حممد ال�ضبيب

13-11

حممد بن را�شد �شبيب القريفه املطريي

11-36

�شعاع بنت �سامل عبداهلل ال�ضبيب

12-24

هياء بنت عليان �ساجر املطريي

13-12

�شبيب بن را�شد �شبيب القريفه املطريي

11-37

عبداملجيد بن حمود عبداهلل املحل�سي املطريي

12-25

معي�ض بن هالل عامر العجرمي الر�شيدي

13-13

را�شد بن �شبیب را�شد القريفه املطريي

11-38

هدى بنت �سامل عبداهلل ال�ضبيب

12-26

�صاحله بنت مقبول عاي�ض الر�شيدي

13-14

عمر بن م�شعل عمر الع�صيمي

11-39

فاطمه بنت �سامل عبداهلل ال�ضبيب

12-27

ابراهيم بن عوي�ض عوا�ض اجلبريى املطريي

13-15

تركي بن نا�صر حمد بن حميد

11-40

عبداهلل بن حمود عبداهلل املحل�سي املطريي

12-28

فاطمه بنت عوي�ض ما�ضي املطريي

13-16

وفاء بنت عبدالرحمن عبداهلل احلمدان

12-1

حمود بن نايف حمود املحل�سي املطريي

12-29

وليد بن دغيم عبدالرحمن ال�ضبيب

13-17

حممد بن م�سند ذويبان امليموين املطريي

12-2

طرفه بنت �سامل عبداهلل ال�ضبيب

12-30

حممد بن فهد �صالح ال�ضبيب

13-18

ح�صه بنت �شعوي عو�ض املطريي

12-3

حممد بن مرزوق عواد ال�ضبيب

12-31

ثامر بن فهد �صالح ال�ضبيب

13-19

في�صل بن عبدالعزيز حممد العوجان

12-4

فهد بن مرزوق عواد ال�ضبيب

12-32

منريه بنت حمود عبداهلل املحل�سي املطريي

13-20

مها بنت بنيدر حبيلي�ص العيباين املطريي

12-5

نواف بن عواد مرزوق ال�ضبيب

12-33

عجايب بنت حمود عبداهلل املحل�سي املطريي

13-21

خزنة بنت ر�شيدان غازي املطريي

12-6

�سلطان بن عواد مرزوق ال�ضبيب

12-34

و�ضحاء بنت نهار كميخ الهفتاء

13-22

ذعار بن ماجد ذعار الهرف

12-7

�سعود بن حامد حميد احلري�ص املطريي

12-35

�سعد بن عبدالرحمن �سعد امل�شاری

13-23

علي بن �شلوخ حممد ال�سعدوين

12-8

حميد بن �سعود حامد احلري�ص املطريي

12-36

امل بنت عبداهلل حممد بن �سويلم

13-24

زبن بن �ساير مطلق اخلمعلي العنزي

12-9

فالح بن حماد حمود الناقه املطريي

12-37

جنود بنت عبدالعزيز ح�سن الب�شر

13-25

عذبيه بنت ح�سن عبداهلل ال�شتيلي املطريي

12-10

مو�ضي بنت حماد احلمود الربازيه

12-38

م�شاعل بنت عبدالعزيز ح�سن الب�شر

13-26

فهد بن مفلح عيد الديري

12-11

فواز بن �سعود حامد احلري�ص املطريي

12-39

نوره بنت عبدالعزيز ح�سن الب�شر

13-27

حامد بن م�ضحي حمد امليموين املطريي

12-12

نوره بنت حمود عبداهلل املطريي

12-40

فهد بن عبداهلل حممد بن �سويلم

13-28

فهد بن عبداهلل ابراهيم امل�سند

12-13

و�ضحاء بنت جزاء كميخ الهفتاء املطريي

13-1

نوره بنت عبداهلل حممد بن �سويلم

13-29

هيثم بن عبدالرحمن عبدالرزاق ال�سعيد

12-14

�سعود بن �سعيد مطر الهفتاء املطريي

13-2

�ساره بنت ح�سن عبدالرحمن الب�شر

13-30

عيد بن علي مقبل امليموين املطريي

12-15

عبداهلل بن �سعيد مطر الهفتاء املطريي

13-3

جواهر بنت عبدالعزيز ح�سن الب�شر

13-31

�ضيف اهلل بن علي مقبل امليموين املطريي

12-16

طالع بن عامر عبدالرحمن ااملحل�سى

13-4

�سامل بن عبداهلل �سامل نوح

13-32

عبداهلل بن علي مقبل امليموين املطريي

12-17

رائد بن �سليمان �صالح ال�ضبيب

13-5

البندري بنت حمد عبدالعزيز الق�ضيبي

13-33

بنيان بن متعب عاي�ض ابو�سبيحه

12-18

حممد بن �سليمان �صالح ال�ضبيب

13-6

م�شاري بن �ضاوي م�شاري النفيعي العتيبي

13-34

�صالح بن عبداهلل عبدالرحمن اليو�سف

12-19

عبدالرحمن بن �سليمان �صالح ال�ضبيب

13-7

�سعود بن عبدالعزيز جريبان بن �صعب

13-35

هزاع بن عبداهلل م�سعود احلته املطريي

12-20

مرمي بنت �صالح حممد اخلزمي

13-8

عيده بنت ن�شاء �ضيف اهلل املطريي

13-36

م�سعود بن عبداهلل م�سعود احلته املطريي
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م

االسم

م

االسم

م
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13-37

هال بنت ح�سني مطلق الدعجاين

14-25

عبداهلل بن عادل عبداهلل العبدالكرمي

15-13

�أروى بنت حممد �سعد عثمان احلقيل

13-38

بدر بن �سعد حممد ال�سويلم

14-26

عبدالعزيز بن ثابت �سليمان الثابت

15-14

�أمل بنت �سماح عبداهلل املطريي

13-39

عمر بن �سليمان علي ال�سيف

14-27

�أمريه بنت علي عبداهلل على ال�سناين

15-15

ابت�سام بنت حممد نا�صر العبدالكرمي

13-40

مفرح بن هزاع عبداهلل احلته املطريي

14-28

اجلوهره بنت حممد حمد املنقور

15-16

ابرار بنت عبدالكرمي حممد الرتكي

14-1

م�شعل بن هزاع عبداهلل ال�صعريي املطريي

14-29

احمد بن خالد احمد ال�سناين

15-17

ابراهيم بن عبدالعزيز ابراهيم الرو�ساء

14-2

مقبل بن علي مقبل امليموين املطريي

14-30

امال بنت نا�صر ابراهيم ابامني

15-18

ابراهيم بن حممد �سليمان ال�سليمان

14-3

�سعيده بنت احبيني ح�ضي�ض املطريي

14-31

ح�صه بنت احمد عبدالعزيز ال�سناين

15-19

احمد بن عبدالرحمن نا�صر العويد

14-4

اجلوهره بنت احمد حممد الده�ش

14-32

نواف بن احمد حممد الده�ش

15-20

ا�سماء بنت �أحمد حممد العفي�صان

14-5

انفال بنت �ضاوي حمد ال�ضاوي

14-33

حممد بن احمد حممد الده�ش

15-21

ا�سماء بنت �أحمد حممد العي�سى

14-6

�شيخه بنت عبدالعزيز �سليمان النوح

14-34

فرا�س بن حممد عبداهلل الباتل

15-22

ا�سماء بنت حممد �سعد عثمان احلقيل

14-7

هبه بنت هيال هندي العتيبي

14-35

نوره بنت حممد عبداهلل الباتل

15-23

ا�شواق بنت مدله حمود املطريي

14-8

ح�صه بنت حمدان �صياله الدغيلبي

14-36

عمر بن جلعود عمر اجللعود

15-24

اجلوهره بنت احمد عثمان عبدالعزيز احلقيل

14-9

ن�شوی بنت عبداهلل نا�شي امل�شقور

14-37

عمر بن علي عمر اجللعود

15-25

اجلوهره بنت احمد حممد العي�سى

14-10

حمود بن منور عجري الروقي العتيبي

14-38

حممد بن علي عمر اجللعود

15-26

احلميدي بن حمود احلميدي اجلراعه املطريي

14-11

حمدي بن منور عجري الروقي العتيبي

14-39

خالد بن عبداالله �سليمان الطيار

15-27

احلميدي بن عبداهلل ن�شاء امل�شقور العتيبي

14-12

حممد بن منور عجري الروقي العتيبي

14-40

ب�سام بن جلعود عمر اجللعود

15-28

اماين بنت حممد �سعد عثمان احلقيل

14-13

في�صل بن حممد منور الروقي العتيبي

15-1

با�سل بن علي عمر اجللعود

15-29

اماين بنت مفلح بن ذكار ال�سبيعي

14-14

�شيخه بنت حممد عبداهلل الرزق

15-2

فيحان بن نايف عو�ض املقهوي

15-30

امل بنت عبداهلل ح�سن ال�سلمان

14-15

حنان بنت حممد عبداهلل الفوزان

15-3

ماجد بن فيحان نايف املقهوي

15-31

اميان بنت طليحان �شوي�ش العنزي

14-16

البندري بنت م�سلم غنام ال عبيد ال�سهلي

15-4

نايف بن فيحان نايف املقهوي

15-32

اميان بنت حممد �سعد عثمان احلقيل

14-17

�سعد بن حممد �سعد العبيد ال�سهلي

15-5

عبيد بن ر�شيد خليف الر�شيدي

15-33

بداح بن جويعد بداح العبود ال�سهلي

14-18

�شيخه بنت عبدالعزيز حمد ال�سناين

15-6

عبداهلل بن عبدالعزيز فهد املن�صور

15-34

بدر بن عبدالعزيز حممد الغنام

14-19

فهد بن عبداهلل علي ال�سناين

15-7

احمد بن عبدالرحمن احمد ال�صعب

15-35

بدر بن عثمان عبدالرحمن الثابت

14-20

عبداملجيد بن علي عبداهلل ال�سناين

15-8

احمد بن حم�سن حبني القرين

15-36

بدر بن عو�ض بركه احلربي

14-21

عبدال�سالم بن علي عبداهلل ال�سناين

15-9

خالد بن مطلق مهذل القحطاين

15-37

بدريه بنت ابراهيم عبداملح�سن احلقيل

14-22

اماين بنت علي عبداهلل على ال�سناين

15-10

احمد بن �شعوان ثامر املطريي

15-38

بدريه بنت احمد عثمان عبدالعزيز احلقيل

14-23

عبدالرحمن بن علي عبداهلل ال�سناين

15-11

�أحمد بن ابراهيم عبدالرحمن احلميدي

15-39

بندر بن عو�ض بن بركه احلربي

14-24

عبدامللك بن علي عبداهلل ال�سناين

15-12

�أحمد بن عبدالعزيز �سليمان ال�شويعر

15-40

بندر بن نايف �ضاري املطريي
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م

االسم

م

االسم

م

االسم

16-1

بندر بن هليل �سند اجل�ش املطريي

16-29

�ساره بنت حمد نا�صر الدوي�سي

17-17

طليحان بن �شوي�ش عا�شق العنزي

16-2

تركي بن طليحان �شوي�ش العنزي

16-30

�ساره بنت عبدالرحمن خلف العتيبي

17-18

ظافر بن نايف عاي�ض ال�سبيعي

16-3

تركي بن عو�ض بركه احلربي

16-31

�ساره بنت حممد ابراهيم ال�صبيحي

17-19

عائ�شه بنت زويد خوي�شان املطريي

16-4

تركي بن مطلق نايف امل�شقور العتيبي

16-32

�سامل بن �شبيب �سعد العبيد ال�سهلي

17-20

عائ�شه بنت عبدالرزاق عا�شق العنزي

16-5

تغريد بنت مطلق نايف امل�شقور العتيبي

16-33

�سامي بن �ضيف اهلل عبدالعزيز املطريي

17-21

عائ�شه بنت نايف عبدالعزيز املطريي

16-6

تهاين بنت خلف بن هذال العتيبي

16-34

�سطام بن �سعيد بن عبداهلل العتيبي

17-22

عاليه بنت مو�سى فرحان �آل عامر

16-7

جابر بن حممد �شمروخ العاي�ضي الع�صيمي

16-35

�سطام بن هليل �سند اجل�ش املطريي

17-23

عايد بن حمود جريد العنزي

16-8

جاراهلل بن حممد هزاع املريخي املطريي

16-36

�سعاد بنت حممد �سعد عثمان احلقيل

17-24

عبداالله بن �ضيف اهلل عبدالعزيز املطريي

16-9

جوزاء بنت �صقر جريد العنزي

16-37

�سعد بن عبداهلل ن�شاء امل�شقور العتيبي

17-25

عبداحلكيم بن حممد عبداملح�سن الهبدان

16-10

جوزي بنت م�ساعد عياد العتيبي

16-38

�سعد بن حممد بن عبدان الذيابي

17-26

عبدالرحمن بن حممد عبدالعزيز املطريي

16-11

جوهره بنت �سعيد بن عبداهلل العتيبي

16-39

�سعد بن حممد �سعد احلقيل

17-27

عبدالعزيز بن �صالح حممد ال�صويان

16-12

ح�سن بن عبدالرحمن حممد احل�سيني

16-40

�سعود بن عبداهلل ن�شاء الثبيتي العتيبي

17-28

عبدالعزيز بن عبداهلل عبدالعزيز اجللوى

16-13

ح�صه بنت عبداهلل ابراهيم ال�صبي

17-1

�سعود بن حممد بن عبدان الذيابي

17-29

عبدالعزيز بن عبداهلل عبدالعزيز الرو�ساء

16-14

حنان بنت عبدالرحمن �سليمان الر�شيد

17-2

�سعود بن هليل �سند اجل�ش املطريي

17-30

عبدالعزيز بن عواد �سليمان الرتكي

16-15

حوريه بنت حممد احلميدي العنزي

17-3

�سعيد بن عبداهلل بن �سعيد العتيبي

17-31

عبدالعزيز بن حممد �سعد احلقيل

16-16

خالد بن عبداهلل رجاء املتني العتيبي

17-4

�سالمه بن داموك مليحان الر�شيدي

17-32

عبدالعزيز بن حممد عبدالكرمي الرتكى

16-17

خالد بن عبداهلل عبدالعزيز اجللوي

17-5

�سلطان بن علو�ش نا�صر بن �سقيان

17-33

عبدالعزيز بن هليل �سند اجل�ش املطريي

16-18

خالد بن حممد مطلق الثبيتي العتيبي

17-6

�سلطانه بنت احمد حممد العي�سى

17-34

عبدالكرمي بن حممد عبدالكرمي الرتكي

16-19

خالد بن مرزوق نا�صر ال�سعيدان

17-7

�شالح بن �شليويح م�شحن العتيبي

17-35

عبداهلل بن خالد �سعود الدخيل

16-20

خالد بن هليل �سند اجل�ش املطريي

17-8

�شاهه بنت عياد مدعج احلربي

17-36

عبداهلل بن خالد حممد اخل�ضري

16-21

دليل بنت �صالح فراج احلربي

17-9

�شعيع بنت �سعيد مبطي العتيبي

17-37

عبداهلل بن خلف �ضيف اهلل الثبيتي العتيبي

16-22

ذبحه بنت حراب ماطر املطريي

17-10

�شعيليه بنت �سلطان رجاء العتيبي

17-38

عبداهلل بن �سعيد بن عبداهلل العتيبي

16-23

رائد بن عاي�ض مطلع الظويفري املطريي

17-11

�شهد بنت حممد عبدالعزيز

17-39

عبداهلل بن عثمان عبداهلل الربيعه

16-24

را�شد بن �صالح م�صلح البديري املطريي

17-12

�شيخه بنت حميد عوي�ض الع�صيمي

17-40

عبداهلل بن عطااهلل ماطي العتيبي

16-25

رمي بنت عبدالرحمن �سليمان الر�شيد

17-13

�شيخه بنت نايف نوار العتيبي

18-1

عبداهلل بن فهد �شنيف املحل�سي

16-26

رمي بنت هزاع مطلق الهفتاء املطريي

17-14

�صاطي بن عو�ض بركه احلربي

18-2

عبداهلل بن حممد عبداهلل اخل�ضري

16-27

�ساره بنت ابراهيم �سليمان الهبدان

17-15

طفله بنت هادي �سعد ال�سهلي

18-3

عبداهلل بن حممد مفلح الديري

16-28

�ساره بنت ابراهيم عبدالرحمن احلميدي

17-16

طالل بن عبداهلل مزيد احلابوط املطريي

18-4

عبداهلل بن حممد نغيم�ش املريخي املطريي
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18-5

عبداهلل بن مرزوق �شداد الرحيمي املطريي

18-33

فوزيه بنت عبدالعزيز عثمان املحرج

19-21

ممدوح بن طليحان �شوي�ش العنزي

18-6

عبداهلل بن مطلق نايف امل�شقور العتيبي

18-34

فيحاء بنت �سعيد بن عبداهلل العتيبي

19-22

منار بنت عبدالعزيز حممد الرتكي

18-7

عبداهلل بن معيو�ض عوا�ض الع�صيمي

18-35

فيحان بن �سعيد عبداهلل العتيبي

19-23

منى بنت �صنت �صحن احلربي

18-8

عبداهلل بن نا�صر عبداهلل �أبامني

18-36

في�صل بن عبداهلل ن�شاء امل�شقور العتيبي

19-24

منريه بنت ابراهيم �سليمان الهبدان

18-9

عبداملجيد بن عبداهلل عبداملح�سن العريفج

18-37

في�صل بن حممد غثيان ال�سلماين املطريي

19-25

منريه بنت ابراهيم عبدالعزيز العبدالكرمي

18-10

عبداملح�سن بن هبدان عبداملح�سن الهبدان

18-38

قا�سم بن حممد مياح ال�سبيعي العنزي

19-26

منريه بنت �سعيد بن عبداهلل العتيبي

18-11

عبدالوهاب بن �ضيف اهلل عبدالعزيز املطريي

18-39

لطيفه بنت احمد عثمان احلقيل

19-27

منريه بنت �سليمان عبداهلل ال�صبيحي

18-12

عبري بنت متعب بن �شاي�ش العنزي

18-40

لطيفه بنت را�ضي عبدان العتيبي

19-28

منريه بنت عبدالكرمي عبداهلل ابامني

18-13

عزيزه بنت �سعود عنيزان العازمي

19-1

لطيفه بنت عثمان عبدالرحمن الق�صري

19-29

منريه بنت عبداهلل �أحمد اللعبون

18-14

عطااهلل بن �ساطي رجاء العتيبي

19-2

لينا بنت حممد عبيد مو�سى

19-30

منريه بنت عبيد م�سلط ال�سهلي

18-15

عمر بن عبدالعزيز حممد الرتكي

19-3

ماجد بن نايف بن عاي�ض ال�سبيعي

19-31

منريه بنت نا�صر فريج ال�سبيعي

18-16

عمر بن حممد عبدالرحمن اجلربين

19-4

حممد بن احمد حممد العفي�صان

19-32

مهاء بنت احمد عثمان عبدالعزيز احلقيل

18-17

عو�ض بن في�صل حممد ال�سلماين املطريي

19-5

حممد بن بدر بن عمي�ش العتيبي

19-33

مهاء بنت احمد حممد العي�سى

18-18

عوي�ض بن خ�شمان عبي�سان املطريي

19-6

حممد بن جاراهلل حممد املريخي املطريي

19-34

مهاء بنت عبدالرحمن حممد ابامني

18-19

عيده بنت من�شر ر�شا�ش ال�شيباين

19-7

حممد بن حمود احلميدي اجلراعه املطريي

19-35

مو�ضي بنت نايف �شامان احلربي

18-20

غريب بن حممد دخيل اهلل الفراوي املطريي

19-8

حممد بن خالد بن هذال العتيبي

19-36

مي بنت احمد عثمان احلقيل

18-21

غزاي بن مطلق نايف امل�شقور العتيبي

19-9

حممد بن �ضيف اهلل عبدالعزيز املطريي

19-37

نا�صر بن �سعد بن علي بن مقحم

18-22

غزيل بنت عبداهلل عتيق املطريي

19-10

حممد بن عاي�ض �سعيد ال ي�سعد ال�شهري

19-38

نا�صر بن عبدالرحمن نا�صر العبدالكرمي

18-23

فاطمه بنت عبداملح�سن حممد احلمد

19-11

حممد بن عبدالكرمي حممد الرتكي

19-39

نا�صر بن فهد �سليمان الزازان

18-24

فالح بن مطلق مبارك الناقول ال�سبيعي

19-12

حممد بن عبداهلل خ�ضري اخل�ضري

19-40

نا�صر بن حممد عبدالعزيز الرامي

18-25

فرح بنت عبدالكرمي حممد الرتكي

19-13

حممد بن فهد حمد ال�ضاوى

20-1

نا�صر بن م�سفر نا�صر املريخي

18-26

فطوم بنت را�ضي عبدان العتيبي

19-14

حممد بن مفلح عيد الديري

20-2

نافل بن غزاي احلميدي امل�شقور

18-27

فالح بن غريب حممد الفراوي املطريي

19-15

حممد بن نا�صر م�سفر املريخي

20-3

نايف بن مطلق نايف امل�شقور العتيبي

18-28

فهد بن حمود عمي�شان احل�سيني احلربي

19-16

مرزوق بن حمد زبار املطريي

20-4

نايفه بنت مطلق نايف امل�شقور العتيبي

18-29

فهد بن عبدالعزيز حممد الدريعي

19-17

مزنه بنت مناجا �صالح املطريي

20-5

جنالء بنت م�سعود بن ر�سد العتيبي

18-30

فهد بن عو�ض بركه احلربي

19-18

م�ضاوي بنت طليحان �شوي�ش العنزي

20-6

ندى بن حممد مطلق الثبيتي العتيبي

18-31

فهد بن حممد نغيم�ش املريخي املطريي

19-19

مطلق بن �سعيد بن عبداهلل العتيبي

20-7

نواف بن �سعود بن خلف العنزي

18-32

فهده بنت ابراهيم عبدالرحمن احلميدي

19-20

مطلق بن حممد مطلق الثبيتي العتيبي

20-8

نواف بن حممد �سعد احلقيل
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20-9

نواف بن مطلق نايف امل�شقور العتيبي

20-40

اليف بن �شعوان الع�ضيلة املطريي

21-31

مهند بن متعب �إبراهيم العتيبي

20-10

نوره بنت احمد عثمان احلقيل

21-1

فواز بن علي حممد الزميع

21-32

امرية بنت بديوي فيا�ض النزال

20-11

نوره بنت بدين خليف العتل العازمي

21-2

مها تركي الأ�شجعي العنزي

21-33

خلف بن عامق ال�سبيعي العنزي

20-12

نوره بنت �سعيد عبداهلل العتيبي

21-3

عبدالعزيز بن عبدالرحمن املو�سى

21-34

علي بن خلف عامق ال�سبيعي العنزي

20-13

نوره بنت عاي�ش جحان العتيبي

21-4

خالد بن حم�سن مطلق اجل�ش املطريي

21-35

عبدالرحمن بن عبداهلل حممد ال�سرب

20-14

نوره بنت عبدالكرمي حممد الرتكي

21-5

فيحان بن ك�شاخ الع�ضياين العتيبي

21-36

اجلوهرة بنت عنرب را�شد ال عنرب

20-15

نوره بنت حممد عاي�ض ال�سبيعي

21-6

�سلطان بن باجد �سيف العتيبي

21-37

حممد بن عبدالرحمن نا�صر املو�سى

20-16

نوري بنت �سعيد عبداهلل العتيبي

21-7

يا�سر بن زبن �شعف العتيبي

21-38

لولوه بنت حممد عبدالعزيز �شليل

20-17

نوف بنت حجي ذرف معمري احلربي

21-8

عبدالكرمي بن باجد �سيف املغريي

21-39

ابت�سام بنت حممد عبدالعزيز �شليل

20-18

نوف بنت �سعيد عبداهلل العتيبي

21-9

�سلطان بن عبدالعزيز عبداهلل العتيبي

21-40

عبدالقادر بن فرا�س العقيلي املطريي

20-19

نوف بنت عبيد بن عيدان العتيبي

21-10

بدر بن �سعد بجد املغريي العتيبي

22-1

عبداهلل بن مرزوق فهيد احلبابي

20-20

هاديه بنت عبدالواحد بطي املطريي

21-11

معجب بن مقحم �شعف العتيبي

22-2

بدر بن نعي�س طالع اجل�ش املطريي

20-21

هدى بنت عبدالرحمن عبدالعزيز اجلالجل

21-12

حامت بن عبدالعزيز عبداهلل املغريي العتيبي

22-3

فهد بن نا�صر ال هويدي ال�سبيعي

20-22

هليل بن �سند عفنان اجل�ش املطريي

21-13

م�شاري بن متعب �إبراهيم العتيبي

22-4

عبري بنت عبداهلل احمد العي�سى

20-23

هند بنت علي حممد احل�سن

21-14

بندر بن حممد حمدان العتيبي

22-5

عبدالعزيز بن حممد دامغ الدامغ

2-24

هيفاء بنت حممد عبدالعزيز ال�سعيدان

21-15

رامي بن من�صور نا�صر املغريي

22-6

يزيد بن ماجد �سعد الزهري

20-25

هيله بنت �سعود �سليمان الدريبي

21-16

نواف بن حممد حمدان احلمادي

20-26

وداد بنت طليحان �شوي�ش العنزي

21-17

عبدالعزيز بن جميل فويران الروقي العتيبي

22-7

نوره بنت نا�صر �صالح الدو�سري

20-27

وفا بنت حممد عبداهلل املعيلي

21-18

رائد بن علي م�شاري املغريي العتيبي

22-8

حمود بن طراد ماطر املغريي العتيبي

20-28

وفاء بنت عبداهلل مغام�س املغام�س

21-19

�سلطان بن مطلق عاذب العتيبي

22-9

حممد بن م�سعد مطر املطريي

20-29

وليد بن عبدالعزيز حممد العثمان

21-20

مقرن بن �سعد بجد املغريي العتيبي

22-10

�سويلم بن ثاين عتيق ال�شراري

20-30

وليد بن فهاد عو�ض املقهوي

21-21

عبداهلل بن باجد �سيف املغريي العتيبي

22-11

مطلق بن �سفر عتيق الع�ضياين العتيبي

20-31

وليد بن حممد نومان ال�شمري

21-22

فهد بن ناهي خلف ال�سلمي

22-12

عثمان بن حممد عثمان اليو�سفي

20-32

يزيد بن حممد �سعد احلقيل

21-23

عبدالعزيز بن باجد �سيف املغريي العتيبي

22-13

البندري بنت خلف دخيل اهلل العتيبي

20-33

نا�صر بن �شعوان ثامر الع�ضيلة

21-24

معزي بن عايز احلميدي املطريي

22-14

هدى بنت حمياء علو�ش العتيبي

20-34

احمد بن ذرف فرحان الر�شيدي

21-25

�سلطان بن �سويلم نامي العتيبي

22-15

عادل بن خربو�ش �سفر العتيبي

20-35

فهد بن حممد �إبراهيم احلزميي

21-26

حممد بن عبداهلل عبدالعزيز الفار�س

22-16

في�صل بن خربو�ش �سفر العتيبي

20-36

غدير بنت حممد �إبراهيم احلزميي

21-27

�سويلم بن نامي فالح العازمي

22-17

طالل بن مطلق �سعد �سفر العتيبي

20-37

خالد بن �سليمان �صالح العواد

21-28

تا�ضي بنت بدر حرير ال�شمري

22-18

وفاء بنت مطلق �سفر العتيبي

20-38

منري بن عبداهلل منري الع�صيمي

21-29

غزوه بنت غازي دغليب العتيبي

22-19

رائد بن مطلق �سفر العتيبي

20-39

نزيه بن متعب عطاهلل الروقي

21-30

�سطام بن باجد �سيف املغريي

22-20

لطيفة بنت غازي عتيق العتيبي

