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.`g1442/11/13 ïjQÉJh (36/184) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
.`g1442/12/1 ïjQÉJh (8500) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:Qô≤j
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH á«µª°ùdG IhÌdG ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG
≥aGƒŸG ,`g1442/8/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ á©bƒŸG ,¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL áeƒµMh
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/4/7
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh


AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
,`g1442/11/19 ïjQÉJh 66893 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
ïjQÉJh 1440/1/554151 ºbQ áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG ôjRh ‹É©e á«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG
áeƒµM ÚH á«µª°ùdG IhÌdG ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d ºgÉØJ Iôcòe ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ ,`g1442/8/30
.¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
.¬«dEG QÉ°ûŸG IôcòŸG ´hô°ûe ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1441/11/16 ïjQÉJh (724) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1442/10/11 ïjQÉJh (1743) ºbQ IôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ

ﻫـ١٤٤٣/٠١/١١ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٤/ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ
.`g1442/11/13 ïjQÉàH (36/184) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1443/1/9 ïjQÉàH (24) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH á«µª°ùdG IhÌdG ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
≥aGƒŸG ,`g1442/8/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ á©bƒŸG ,¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL áeƒµMh
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/4/7
o Éª«a πc– á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK
–¬°üt îj
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ


¤É©J ˆG ¿ƒ©H
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e
ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæH
.`g1412/8/27
ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
.`g1414/3/3
ïjQÉàH (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
.`g1412/8/27

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
,IôcòŸG √òg ‘ IOQGƒdG ¿hÉ©àdG ¬LhCG ò«ØæJ ø°ùM ¿Éª°Vh á©HÉàŸ á«æa áæ÷ π«µ°ûJ ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥Øàj
.ÜhÉæàdÉH øjó∏ÑdG Óc ‘h ,∂dP ¤EG áLÉ◊G âYO Ée πc É¡JÉYÉªàLG ó≤©J ¿CG ≈∏Y
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
.IôcòŸG √òg ≥«Ñ£J ≈∏Y ÖJÎJ á«dÉe ∞«dÉµJ øe ¬°üîj Ée ±ôW πc πªëàj
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
≥FÉKƒdG ájô°Sh á«°Uƒ°üNh ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M -Úaô£dG äÉ©jô°ûàd kÉ≤ah- ±ôW πc ΩÎëj (1
π≤æj ’q CÉH ó¡©àjh ,IôcòŸG √òg ò«ØæJ ∫ÓN ôNB’G ±ô£dG øe É¡«∏Y π°üM »àdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸGh
.É¡eób …òdG ±ô£dG øe á«£N á≤aGƒe ¿hO ådÉK ±ôW ¤EG Éª¡æ«H ádOÉÑàŸG äÉeƒ∏©ŸG øe áeƒ∏©e …CG
.¬d kÉµ∏e ≈≤ÑJ –IôcòŸG √òg äÉWÉ°ûf ò«Øæàd Ωóîà°ùJ- Úaô£dG óMC’ á©HÉJ ájôµa á«µ∏e ¥ƒ≤M …CG (2
™°†îJh ,ácÎ°ûe á«µ∏e ácƒ∏‡ ¿ƒµJ IôcòŸG √òg äÉWÉ°ûf ò«ØæJ øY áŒÉf ájôµa á«µ∏e ¥ƒ≤M …CG (3
.¬«∏Y ¿É≤Øàj π°üØæe Ö«JÎd
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
∂dPh ,Éª¡æ«H QhÉ°ûàdÉH kÉjOh πëjo Égò«ØæJ hCG IôcòŸG √òg Ò°ùØJ øY Úaô£dG ÚH CÉ°ûæj ´Gõf hCG ±ÓN …CG
.ácÎ°ûŸG Éª¡◊É°üe Ωóîj ÉÃ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ΩÉ“EG ócDƒj -á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY- ∫OÉÑàe QÉ©°TEG ôNBG ïjQÉJ øe PÉØædG õ«M IôcòŸG √òg πNóJ (1
.∂dòd áeRÓdG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G Úaô£dG
±ô£dG Úaô£dG óMCG ≠∏Ñj ⁄ Ée ,á∏KÉ‡ Oóeo hCG IóŸ kÉ«FÉ≤∏J OóéàJh ,äGƒæ°S (¢ùªN) IôcòŸG √òg Ióe (2
≈∏Y ô¡°TCG (áà°S) πÑb ÉgójóŒ ΩóY hCG É¡FÉ¡fEG ‘ ¬àÑZôH -á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY- ák HÉàc ôNB’G
.AÉ¡àf’G hCG AÉ¡fEÓd OóëŸG ïjQÉàdG øe πbC’G
AÉ¡fEG πÑb É¡«∏Y ≥ØàŸG ájò«ØæàdG èeGÈdGh Égò«ØæJ …QÉ÷G á£°ûfC’G ‘ IôcòŸG √òg AÉ¡fEG ôKDƒj ’ (3
.kÉ≤Ñ°ùe ¿Éaô£dG ¬«∏Y ≥ØJG Ée Ö°ùëH ,õéæJo ≈àM á£°ûfC’G √òg ôªà°ùJh ,IôcòŸG √ò¡H πª©dG
Úàî°ùf øe ,Ω2021/4/7 ≥aGƒŸG ,`g1442/8/25 ïjQÉàH (¢VÉjôdG) áæjóe ‘ IôcòŸG √òg äQôM
.á«é◊G ‘ ¿ÉjhÉ°ùàe ¿É°üædGh ,(ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG) :Úà¨∏dÉH Úà«∏°UCG













ájQƒ¡ªL áeƒµMh (áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRƒH á∏ã‡) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ¿EG
QÉ°ûŸG) (øë°ûdGh ∑Éª°SC’G ójÉ°üeh ájôëÑdG OQGƒŸGh äÉ£«ëŸG OÉ°üàbG IQGRƒH á∏ã‡) ¢Sƒ«°ûjQƒe
DƒaÉµàdG øe ¢SÉ°SCG ≈∏Y Éª¡æ«H ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©J ‘ Éª¡æe ák ÑZQ ,("Úaô£dÉH" kÉ≤M’ Éª¡«dEG
‘ á«µª°ùdG IhÌdGh ∑Éª°SC’G ójÉ°üe ´É£b á«ªgCÉH Gk QGôbEGh ,∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh ácÎ°ûŸG áë∏°üŸGh
¤EG Éª¡æe kÉ«©°Sh ,ÚæWGƒŸG ¢û«Y πÑ°ùH AÉ≤JQ’Gh á«æWƒdG á«ªæàdGh »FGò¨dG øeC’G ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸG
Gk ÒÑ©Jh ,á«µª°ùdG IhÌdG ∫É› ‘ QÉªãà°S’Gh ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©àH á∏«ØµdG ä’ÉéŸG ójó–
á«bÉØJ’G ¤EG Gk OÉæà°SGh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG ‘ »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh õjõ©J ‘ Éª¡àÑZQ øY
≥aGƒŸG ,`g1436/12/12 ïjQÉàH ∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ á©bƒŸG øjó∏ÑdG »àeƒµM ÚH ¿hÉ©à∏d áeÉ©dG
:»JB’G ≈∏Y Éà≤ØJG ó≤a ;Ω2015/9/25
:اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ
´GQõà°S’Gh á«µª°ùdG IhÌdGh ó«°üdG ä’É› ‘ Úaô£dG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG IôcòŸG √òg ±ó¡J
.Éª¡jó∏H ‘ ájQÉ°ùdG áª¶fC’G Aƒ°V ‘ ∂dPh ,»µª°ùdG
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
:á«JB’G ä’ÉéŸG ‘ Úaô£dG ÚH ¿hÉ©àdG ¿ƒµj
.á«µª°ùdG IhÌdG á«ªæJh »µª°ùdG ´GQõà°S’G (1
.∑Éª°SCÓd »ë°üdG ôé◊Gh …ƒ«◊G øeC’G (2
.É¡≤jƒ°ùJh ájôëÑdG äÉéàæª∏d èjhÎdG (3
.É¡«∏Y á¶aÉëŸGh ájôëÑdG AÉ«MC’G OQGƒe IQGOEG (4
.áãjó◊G á«æ≤àdG äÉ°SQÉªŸGh ,á«≤«Ñ£àdGh á«ª∏©dG çÉëHC’G (5
.Égôjƒ£Jh QOGƒµdG ÖjQóJh ,äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ (6
ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG øe á«µª°ùdG IhÌdG ∫É› ‘ Ú°üàîŸGh AGÈÿGh ÚdhDƒ°ùŸG ÚH äGQÉjõdG ∫OÉÑJ (7
.¢UÉÿGh
.á«µª°ùdG äÉéàæŸG ôjó°üJh OGÒà°SÉH á≤∏©àŸG á«ë°üdG äGAGôLE’G (8
.ÉgÒZh á«µª°ùdG IhÌdÉH á≤∏©àŸG ä’ÉéŸG ‘ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG áeÉbEG ≈∏Y ™«é°ûàdG (9
∫ƒª©ŸG áª¶fC’G Ö°ùM øjó∏ÑdG ÚH É¡JÉéàæeh ∑Éª°SC’G IQÉŒ ™«é°ûJ ¬LGƒJ ób »àdG ≥FGƒ©dG ádGREG (10
.øjó∏ÑdÉH É¡H
.Úaô£dG ¬«∏Y ≥Øàj ôNBG ∫É› …CG (11
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
,á«µª°ùdG IhÌdG ∫É› ‘ ájQÉªãà°S’G äÉYhô°ûŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ¢UÉÿG ´É£≤dG ™«é°ûJ ≈∏Y ¿Éaô£dG πª©j
.∂dòd áeRÓdG äGAGôLE’G π«¡°ùJh

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻫـ١٤٤٣/٠١/٠٩ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٢٤) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ
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٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ


.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ
(Ω/42/412) ºbQ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ ó©ŸG ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/10/24 ïjQÉJh
.`g1442/11/12 ïjQÉJh (35/178) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
.`g1442/11/25 ïjQÉJh (8351) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:Qô≤j
k
øe GQÉÑàYG ,`g1442/8/12 ïjQÉJh (66/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ‘ IOQGƒdG á∏¡ŸG Ióe ójó“
.áæ°S IóŸ ,`g1442/6/1 ïjQÉJ
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh


AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
,`g1442/11/16 ïjQÉJh 66254 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
,`g1442/8/29 ïjQÉJh 189551 ºbQ á«∏NGódG ôjRh »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG
,`g1442/8/12 ïjQÉJh (66/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ‘ IOóëŸG IóŸG ójó“ IQGRƒdG Ö∏W ¿CÉ°T ‘
.`g1442/5/30 ïjQÉJ øe Ak GóàHG (áæ°S) IóŸ
,`g1428/10/26 ïjQÉJh (85/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,QhôŸG ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.¬JÓjó©Jh
k
.`g1439/12/5 ïjQÉJh (115/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe (É«fÉK) óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/8/12 ïjQÉJh (66/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1442/10/22 ïjQÉJh (1836) ºbQ IôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

ﻫـ١٤٤٣/٠١/١١ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٥/ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ
.`g1442/11/12 ïjQÉàH (35/178) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1443/1/9 ïjQÉàH (30) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
øe Gk QÉÑàYG ,`g1442/8/12 ïjQÉàH (66/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ‘ IOQGƒdG á∏¡ŸG Ióe ójó“ :’k hCG
.áæ°S IóŸ ,`g1442/6/1 ïjQÉJ
Éª«a πc– á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉ«fÉK
o
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ –¬°üt îj


¤É©J ˆG ¿ƒ©H
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e
ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæH
.`g1412/8/27
ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
.`g1414/3/3
ïjQÉàH (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
.`g1412/8/27

ﻫـ١٤٤٣/٠١/٠٩ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٢٩) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ


∫ƒ∏◊Gh äÉbƒ©ŸGh äGRÉ‚E’G πª°ûJ ájƒæ°S ∞°üf ájQhO ôjQÉ≤J OGóYEGh ,äÉª«∏©Jh äGQGôbh
.∂dP á©HÉàÃ OÉ°ùØdG áëaÉµeh áHÉbôdG áÄ«g ΩÉ«bh ,ò«ØæàdÉH á≤∏©àŸG
≈°†à≤Ã πª©dÉH ,á∏≤à°ùŸG äÉÄ«¡dGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™«ªL ≈∏Y ó«cCÉàdG :kÉ````«fÉK
•hô°ûdG á°SGôc ™«H ™æÃ »°VÉ≤dG ,`g1436/2/23 ïjQÉJh (118) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb
áëaÉµeh áHÉbôdG áÄ«g ΩÉ«bh ,QGô≤dG ∂dP ‘ IQƒcòŸG ä’É◊G ‘ ÚdhÉ≤ŸG ≈∏Y äÉØ°UGƒŸGh
.∂dP á©HÉàÃ OÉ°ùØdG
¢ù∏éŸ áeÉ©dG áfÉeC’Gh ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ójhõàH ájOƒ©°ùdG á«Lƒdƒ«÷G áMÉ°ùŸG áÄ«g ΩÉ«b :kÉ````ã`dÉK
º¶f ≈∏Y É¡eGôMCGh ÜÉ©°ûdGh ájOhC’G …QÉ› ójó– ´hô°ûe äÉLôîÃ á«æWƒdG ôWÉîŸG
.(GIS) á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG
¢Sô◊Gh ,á«∏NGódGh ,´ÉaódG äGQGRh) á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûÃ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ΩÉ«b :kÉ```©HGQ
,¿óŸG äÉÄ«gh ,(áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdGh ,á«fó©ŸG IhÌdGh áYÉæ°üdGh ,ábÉ£dGh ,»æWƒdG
‘ ™jQÉ°ûŸG ≥«°ùæJ ÖàµÃ á∏ã‡- ¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH
äGójóªàdG ∫ÉªYCÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ™«ªéH ÖàµŸG É¡dÓN øe Ohõj á«dBG OÉéjE’ -¿óŸG äÉfÉeCG
,iôNC’G á«eóÿG äÉ¡÷G ™«ª÷ É¡àMÉJEGh ÊBG πµ°ûHh á«fhÎµdEG á¨«°üH ,É¡d á©HÉàdG á«°VQC’G
áHÉbôdG áÄ«g ΩÉ«bh ,QGô≤dG Gòg ≈∏Y á≤aGƒŸG ïjQÉJ øe ô¡°TCG (6) RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN ∂dPh
.∂dP á©HÉàÃ OÉ°ùØdG áëaÉµeh
,á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh π≤ædG IQGRhh ,¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh øe πc ΩÉ«b :kÉ°ùeÉN
:»JCÉj ÉÃ -¬°üîj Éª«a πc- ¿óŸG äÉÄ«gh
™e óbÉ©àdGh ,¿É≤JE’G äÉLQO ≈∏YCÉH ∫ƒ«°ùdGh QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ ™jQÉ°ûe ò«ØæJh º«ª°üJ -1
IOÉYE’ kÉjOÉØJ ,™bGƒ∏d º«eÉ°üàdG ∂∏J á≤HÉ£eh ,á«dÉ©dG ájÉØµdG äGP äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG
áÄ«g øe Ióªà©ŸG äÉYhô°ûŸG ò«ØæJh º«ª°üJ äGAGôLE’ kÉ≤ah ∂dPh ,ò«ØæàdG AóH ó©H º«ª°üàdG
.á«eƒµ◊G äÉYhô°ûŸGh ¥ÉØfE’G IAÉØc
QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üàH á≤∏©àŸG É¡JÉYhô°ûe π«¨°ûJh áfÉ«°Uh ò«ØæJ ‹hÉ≤e ≈∏Y áHÉbôdG ∞«ãµJ -2
™«ªL ò«ØæàH ÚdhÉ≤ŸG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,äGQÉÑq ©dGh ¥ô£∏d áfÉ«°üdG ∫ÉªYCGh ∫ƒ«°ùdG øe ájÉª◊Gh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
≈∏Y á∏ªà°ûŸG ,`g1442/9/28 ïjQÉJh 55933 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
»FÉ¡ædG ôjô≤àdG ¿CÉ°T ‘ ,`g1439/2/19 ïjQÉJh 42058 ºbQ á«∏NGódG ôjRh »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«bôH
»àdG çQGƒµdG ´ƒ°Vƒe ‘ ≥«≤ëà∏d ,`g1435/1/22 ïjQÉJh (2970) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’ÉH á∏µ°ûŸG áæé∏d
.¢VÉjôdG áæjóe ≈∏Y â∏£g »àdG QÉ£eC’G øY âéàf
ïjQÉJh (62/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,áeÉ©dG ≥aGôŸG ájÉªM ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1405/12/20
ïjQÉJh (128/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,á«eƒµ◊G äÉjÎ°ûŸGh äÉ°ùaÉæŸG ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1440/11/13
ïjQÉJh (118) ºbQh ,`g1428/5/4 ïjQÉJh (151) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› …QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1436/2/23
.`g1439/7/17 ïjQÉJh (35245) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’G ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
ïjQÉJh (246) ºbQh ,`g1439/11/9 ïjQÉJh (1482) ºbQ ô°VÉëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
(311) ºbQh ,`g1442/1/20 ïjQÉJh (30) ºbQh ,`g1440/5/4 ïjQÉJh (791) ºbQh ,`g1440/2/12
ïjQÉJh (1423) ºbQh ,`g1442/6/29 ïjQÉJh (1085) ºbQ äGôcòŸGh ,`g1442/5/16 ïjQÉJh
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1442/11/14 ïjQÉJh (2009) ºbQh ,`g1442/8/23
ïjQÉJh (O/42/22-43) ºbQ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ Ió©ŸG á«°UƒàdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/6/1
.`g1442/11/24 ïjQÉJh (8296) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:»∏j Ée Qô≤j
IQGRhh ,(äÉjó©àdG ádGREGh á«eƒµ◊G »°VGQC’G áÑbGôe ¿É÷) á«∏NGódG IQGRh :øe πc ≈∏Y ó«cCÉàdG :’k hCG
Éª«a πc ,áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRhh ,¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRhh ,∫ó©dG
AÉæÑdGh É¡«a ∂∏ªàdG ™æeh ,ÜÉ©°ûdGh ájOhC’G …QÉ› ájÉª◊ áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJÉH ,¬°üîj
ôeGhCGh áª¶fCG øe ∂dP ¿CÉ°T ‘ Qó°U Ée πc ò«ØæJh ,ÉgóaGhQ ≈∏Yh É¡«∏Y »àdG äÉjó©àdG ádGREGh ,É¡«∏Y

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻫـ١٤٤٣/٠١/٠٩ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٣٠) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ
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äÉYhô°ûeh ¥ô£dG äÉYhô°ûe á∏eÉ°T ,á«àëàdG á«æÑdG äÉYhô°ûe ™«ªL ‘ áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdGh
á«é¡æª∏d kÉ≤ah ,áæjóª∏d ÊGôª©dG ¥É£ædG OhóM πNGO ∫ƒ«°ùdG øe ájÉª◊Gh QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ
.á«eƒµ◊G äÉYhô°ûŸGh ¥ÉØfE’G IAÉØc áÄ«g É¡JóYCG »àdG
∑Éæg ¿CG äCGQ GPEG ,QÉ£eC’G ∞jô©Jh ∫ƒ«°ùdG øe ájÉª◊ÉH ≥∏©àŸG ´hô°ûŸG áÑMÉ°U á¡÷G ΩÉ«b :kÉæ``eÉK
¢ù«FQ ¤EG ™aôdÉH ,á«eƒµ◊G äÉjÎ°ûŸGh äÉ°ùaÉæŸG ΩÉ¶f ΩÉµMCG ¢†©H øe ¬FÉæãà°SG ¤EG áLÉM
.ΩÉ¶ædG øe (Ú©°ùàdGh á°ùeÉÿG) IOÉª∏d kÉ≤ah ,∂dP Ö∏£H AGQRƒdG ¢ù∏›
ôWÉîŸG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ≥«°ùæàdÉH ¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ΩÉ«b :kÉ©°SÉJ
ÉgOGóYEG óæY »YGôJ- QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG º°SGƒe ∫ÓN çó◊G IQGOE’ §£N OGóYEÉH á«æWƒdG
OGó©à°S’G øe ,çó◊G πÑb Ée äGAGôLEG øª°†àJ -á°üàîŸG äÉ¡÷G øe Ió©ŸG ÇQGƒ£dG §£N
ÇQGƒ£dG §£ÿ π«©ØJh IQGOEG øe ,çó◊G AÉæKCGh ,∫ƒ«°ùdG QÉ£NCÉH á«YƒàdGh ájõgÉ÷Gh
√òg º«ª©Jh ,á«dÉàdG º°SGƒª∏d õ«¡éàdGh AGOC’G Ëƒ≤J øe ,º°SƒŸG ájÉ¡f ó©H äGAGôLE’Gh ,Ióªà©ŸG
.çó◊G IQGOEG äÉ«∏ªY IOÉ«≤d ¢ù«FôdG QhódÉH Ωƒ≤àd ,äÉjó∏ÑdGh äÉfÉeC’G ™«ªL ≈∏Y §£ÿG
,ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG ájôjóŸGh ,Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh ,áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh øe πc ΩÉ«b :Gk ô°TÉY
-É¡°UÉ°üàNG øª°V- ΩRÓdG ºYódG ´GƒfCG πc Ëó≤àH ,OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸGh ,ΩÓYE’G IQGRhh
äÉ©bƒJh á«NÉæŸG ádÉë∏d ôµÑŸG QGòfE’G ∫ƒM áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ ‘ äÉjó∏ÑdGh äÉfÉeCÓd
¤EG á¡LƒŸG ΩÓYE’Gh π°UGƒàdG §£N OGóYEGh ,§£ÿG É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉfÉ«ÑdG ™«ªLh QÉ£eC’G
óæÑdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG çó◊G IQGOEG ‘ IóYÉ°ùª∏d ,Égò«ØæJh º¡©e π°UGƒà∏d á«dBG õjõ©Jh ,Qƒ¡ª÷G
.äÉ¡÷G ∂∏J ÚH ôµÑŸG QGòfE’G áª¶fCG §HQ ≈∏Y πª©dGh ,QGô≤dG Gòg øe (kÉ©°SÉJ)


IOóëŸG èeGÈdG ≥ah áfÉ«°üdG ∫ÉªYCÉH ΩGõàd’ÉHh ,Ò°ü≤J hCG ¿hÉ¡J ¿hO ájóbÉ©àdG º¡JÉeGõàdG
.É¡d
∫ƒ«°ùdG øe ájÉª◊G äÉYhô°ûe ò«ØæJ ¬LGƒj Ée πM ‘ iôNC’G ∫hódG ÜQÉŒ øe IOÉØà°S’G -3
ájÉªM ‘ á©ÑàŸG äGAGôLE’Gh äÉfÉ°†«ØdG QÉ£NCG IQGOEG ‘h ,äÓµ°ûe øe QÉ£eC’G ∞jô°üJh
.äÉfÉ°†«ØdGh ∫ƒ«°ùdG QÉ£NCG øe á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdGh ¿óŸG
kGOÉªàYG ,¿óŸG πNGO ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ •ƒ£N ò«Øæàd á≤«ª©dG ¥ÉØfC’G ôØM Ö«dÉ°SCG øe IOÉØà°S’G -4
AÉæKCG É¡bôWh áæjóŸG ´QGƒ°T ≈∏Y ÒKCÉà∏d kÉjOÉØJ ,∫ÉéŸG Gòg ‘ äGÈÿGh äÉ«æ≤àdG ÒaƒJ ≈∏Y
.∂dP øµeCG å«M ò«ØæàdG
∞jô°üàdG áª¶fCGh áeGóà°ùŸG ∫ƒ∏◊G ´ÉÑJGh ,á©ÑàŸG ∫ƒ«°ùdG IQGOEG á«é¡æeh Üƒ∏°SCG á©LGôe -5
∫É› ‘ á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG ∞«ãµJh ,á«ª∏Y ¢ù°SCG ≥ah Éª¡ãjó–h ,AGô°†ÿG
.á«NÉæŸGh á«aGô¨÷G á«MÉædG øe á≤£æe πc ¢üFÉ°üNh á©«Ñ£d kÉ≤ah ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ
áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRhh ,¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ≈∏Y ó«cCÉàdG :kÉ°SOÉ°S
:»∏j ÉÃ -¬°üîj Éª«a πc.É¡«a á©bGƒdG ÊÉÑŸG ¤EG äÉeóÿG π°UƒJ ’CGh ,ÜÉ©°ûdGh ájOhC’G ‘ AÉæÑ∏d íjQÉ°üJ íæ“ ’CG -1
¿Éª°†d áeRÓdG §HGƒ°†dG É¡æ«ª°†Jh ,Égôjƒ£Jh É¡£«£îJh »°VGQC’G ∂«∏ªàH á≤∏©àŸG É¡àª¶fCG á©LGôe -2
.»°VGQC’G ∂∏J ‘ ∫ƒ«°ùdGh QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üàd á«©«Ñ£dG º¶ædG ‘ ôKDƒj ôjƒ£J …CG çhóM ΩóY
ºbQ »eÉ°ùdG ôeCÓd kÉ≤ah É¡H Ωƒ≤J »àdG á°SGQódG Úª°†àH ¢VÉjôdG áæjóŸ á«µ∏ŸG áÄ«¡dG ΩÉ«b :kÉ©HÉ°S
áeƒ¶æe IQGOE’ »°ù°SDƒe ¿É«c ¢ù«°SCÉJ á°SGQóH »°VÉ≤dG- ,`g1439/7/17 ïjQÉJh (35245)
ò«ØæàdGh º«ª°üàdGh §«£îàdG ∫ÉªYCG ≈∏Y ±Gô°TE’G ¿É«µdG Gòg ‹ƒJ á°SGQO -¢VÉjôdG áæjóe ‘ π≤ædG

ﻫـ١٤٤٣/٠١/٠٩ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٣٣) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ


:»∏j Éª«a ∂dPh -á∏≤à°ùe ¿É÷ É¡jód »àdG áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG GóYπ«gCÉàdGh ÖjQóàdGh ôjƒ£àdG §£N øª°V ¿ƒLQój øjòdG ÚØXƒŸG Oó©d ájƒæ°S Ö°ùf ójó– -CG
.»ª∏©dG
âfÉcCG Ak Gƒ°S OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóà∏d Ióªà©ŸG äÉ¡÷G ójóëàd áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdG á«dBG -Ü
.É¡LQÉN ΩCG áµ∏ªŸG πNGO
Iõ¡LC’G É¡H Ωõà∏J á≤«bOh áë°VGh ÒjÉ©e øª°†àJ OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóà∏d §HGƒ°V OGóYEG -ê
.á«eƒµ◊G
Iõ¡LC’G ‘ OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdGh ôjƒ£àdG •É°ûf øY ájQhO ôjQÉ≤àH áæé∏dG ójhõJ á«dBG -O
.á«eƒµ◊G
õcGôeh ógÉ©ŸG ∂dP ‘ ÉÃ ÖjQóàdG áeóN »eó≤e QÉ«àNG É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ¿ƒµj ÒjÉ©eh §HGƒ°V ™°Vh -5
.É¡LQÉNh áµ∏ªŸG πNGO ÖjQóàdG
èeGÈdG GóY- áµ∏ªŸG πNGO á«fóŸG áeóÿG »ØXƒŸ Ió©ŸG ájOGóYE’Gh á«ÑjQóàdG èeGÈ∏d §HGƒ°V ™°Vh -6
.èeGÈdG √òg ‘ ÚcQÉ°ûª∏d á«Ø«XƒdGh á«dÉŸG á∏eÉ©ŸG ójó–h -ájõcôŸG ÖjQóàdG äÉ¡L É¡eó≤J »àdG
Ée PÉîJGh ,á«eƒµ◊G Iõ¡LC’G ‘ OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdG •É°ûf øY IOQGƒdG ôjQÉ≤àdG á©LGôe -7
.É¡dÉ«M Ωõ∏j
.É¡«a OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdG •É°ûæH ≥∏©àj Ée ™«ªL ‘ á«eƒµ◊G Iõ¡LC’G ¤EG IQƒ°ûŸG Ëó≤J -8
OÉØjEGh çÉ©àHGh ÖjQóJh ôjƒ£J á«eƒµ◊G Iõ¡LC’G ¤ƒàJ ,á∏°üdG äGP íFGƒ∏dGh áª¶fC’G IÉYGôe ™e :kÉãdÉK
:»∏j Ée ¢UÉN ¬Lh ≈∏Y É¡dh ,É¡«ØXƒe
É¡«ØXƒe äÉLÉ«àM’ É¡à°SGQO ™bGh øe ,º¡d »ª∏©dG π«gCÉàdGh É¡«ØXƒŸ ájƒæ°S ájôjƒ£J á£N OGóYEG -1
.OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóà∏d
áµ∏ªŸG πNGO ‘ á«ª∏Y äÉLQO ‘ hCG á«ÑjQóJ hCG ájôjƒ£J èeGôH ‘ É¡«ØXƒe ¥É◊EG äÉÑ∏W á°SGQO -2
äÉ¡«LƒJ øe Qó°üj Ée ≥ahh ábÓ©dG äGP íFGƒ∏dG ≥ah ,ÉgOóe ójó–h É¡«a âÑdGh ,É¡LQÉN hCG
ôjRƒdG øe äÉÑ∏£dG óªà©Jh ,áæé∏dG øeh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGRh øe äÉª«∏©Jh
.á¡÷G ¢ù«FQ hCG ¢üàîŸG
.OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdÉH ≥∏©àj Éª«a á«∏NGódG äÉª«∏©àdGh §HGƒ°†dG ™°Vh -3
á£N ≥ah á¡÷G áLÉM ≈∏Y Ak ÉæH OÉØjE’Gh çÉ©àH’G §£N øª°V ¿ƒLQój øjòdG ÚØXƒŸG ójó– -4
.áæé∏dG É¡«∏Y ≥aGƒJ ájƒæ°S
.»eƒµ◊G RÉ¡÷G á«fGõ«e ∞≤°S øª°V OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdG ∞«dÉµàd ≈∏YC’G ó◊G ¿ƒµj -5
¬≤«≤– ” Éeh ,OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdG •É°ûf øY áæé∏d kÉjƒæ°S Gk ôjô≤J »eƒµM RÉ¡L πc ™aôj -6
.äÉ«°UƒàdGh èFÉàædGh äÉjóëàdG RôHCGh ájƒæ°ùdG á£ÿG øe
íFGƒ∏dG ≈∏Y äÓjó©àdG AGôLE’ Ωõ∏j Ée PÉîJÉH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGRh ΩÉ«b :kÉ©HGQ
äGAGôLEÓd kÉ≤ah QGô≤dG Gòg øe (kÉ«fÉK)h (’k hCG) øjóæÑdG ‘ OQh ÉÃ äôKCÉJ »àdG ÉgÒZh äGQGô≤dGh
.á«eÉ¶ædG


AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
¿CÉ°T ‘ ,`g1442/10/22 ïjQÉJh 60816 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
.á«HÉbQh á«é«JGÎ°SG ¿ƒµàd á«fóŸG áeóÿG »ØXƒe çÉ©àHGh ÖjQóJ áæ÷ äÉ°UÉ°üàNG ‘ ô¶ædG IOÉYEG
,`g1397/7/10 ïjQÉJh (49/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,á«fóŸG áeóÿG ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.¬JÓjó©Jh
.`g1409/9/16 ïjQÉJh (Ω/1247/7) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’G ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ,á«fóŸG áeóÿG ‘ ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.É¡JÓjó©Jh ,`g1440/6/9 ïjQÉJh (1550)
ïjQÉJh (473) ºbQ äGôcòŸGh ,`g1440/1/16 ïjQÉJh (84) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
Ió©ŸG ,`g1442/9/3 ïjQÉJh (1510) ºbQh ,`g1442/6/26 ïjQÉJh (1032) ºbQh ,`g1442/3/22
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘
(O/42/27-30) ºbQ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ Ió©ŸG á«°UƒàdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/7/6 ïjQÉJh
.`g1442/11/28 ïjQÉJh (8450) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:»∏j Ée Qô≤j
áeóÿG »ØXƒe çÉ©àHGh ÖjQóàd ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGRh ‘ áæ÷ π«µ°ûJ :’k hCG
ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj- (á«fóŸG áeóÿG »ØXƒe çÉ©àHGh ÖjQóàd ájõcôŸG áæé∏dG) º°SÉH ,á«fóŸG
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,AÉ°†YCG á«fÉªKh ¢ù«FQ øe ¿ƒµàJ -záæé∏dG{`H
kÉ°ù«FQ
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjRh ÖFÉf -1
kGƒ°†Y
º«∏©àdG IQGRh øe πã‡ -2
Gk ƒ°†Y
á«dÉŸG IQGRh øe πã‡ -3
Gk ƒ°†Y
§«£îàdGh OÉ°üàb’G IQGRh øe πã‡ -4
kGƒ°†Y
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGRh øe πã‡ -5
kGƒ°†Y
á«eƒµ◊G äÉYhô°ûŸGh ¥ÉØfE’G IAÉØc áÄ«g øe πã‡ -6
Gk ƒ°†Y
áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e øe πã‡ -7
Gk ƒ°†Y
»æ¡ŸGh »æ≤àdG ÖjQóà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG øe πã‡ -8
kGƒ°†Y
á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe πã‡ -9
…hP øe iôJ øÃ Ú©à°ùJ ¿CG áæé∏dh ,É¡dOÉ©j Ée hCG (Iô°ûY á©HGôdG) øY AÉ°†YC’G ÖJGôe π≤J ’CG ≈∏Y
.¢UÉ°üàN’G
-á∏°üdG äGP íFGƒ∏dGh áª¶fC’G IÉYGôe ™e- á«HÉbQh á«é«JGÎ°SG áæé∏dG äÉ°UÉ°üàNG ¿ƒµJ :kÉ«fÉK
:»JBÓd kÉ≤ah
.á«fóŸG áeóÿG »ØXƒŸ OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdGh ôjƒ£à∏d áeÉ©dG äÉ«é«JGÎ°S’G º°SQ -1
.OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdGh ôjƒ£àdÉH á≤∏©àŸG áeÉ©dG óYGƒ≤dGh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh -2
.É¡°UÉ°üàNÉH á∏°üdG äGP §HGƒ°†dGh íFGƒ∏dG πjó©J hCG ìGÎbG ¿CÉ°T ‘ Ωõ∏j Ée PÉîJG -3
á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ‘ OÉØjE’Gh çÉ©àH’Gh ÖjQóàdGh ôjƒ£àdG •É°ûæd áª¶æe áeÉY §HGƒ°V ™°Vh -4

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

 ﺗﺘﻤﺔ..ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
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ﹰ
ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٠

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٢ اﻟﺠﻤﻌﺔ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ


:»∏j Ée Qô≤j
.QGô≤dG Gò¡d á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ájQÉéàdG ±ô¨dG ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG QGó°UEG :’k hCG
.Égô°ûf ïjQÉJ øe É¡H πª©jh ,á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gò¡d á≤aGôŸG ájò«ØæàdG áëFÓdG ô°ûæJ :kÉ«fÉK




.IQÉéàdG ôjRh ¿EG
k.ÉeÉ¶f ¬d áMƒæªŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y Ak ÉæH
(37 /Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,ájQÉéàdG ±ô¨dG ΩÉ¶f øe (Úà°ùdGh á©HGôdG) IOÉŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442 /4 /22 ïjQÉJh

ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

.»æ∏©dG ´GÎb’ÉH áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ‘ äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdG ¿ƒµj -1
.øjô°VÉ◊G ÚcÎ°ûŸG äGƒ°UCG OóY á«Ñ∏ZCÉH áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ -2
ÒZ hCG Iô°TÉÑe á«°üî°T áë∏°üe ¬«a ¬d ¿ƒµJ ´ƒ°Vƒe ‘ QGôb ≈∏Y âjƒ°üàdG ∑Î°ûª∏d Rƒéj ’ -3
.Iô°TÉÑe
.á°ù∏÷G ‘ ÉgOÉªàYG Qƒa ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y äÉ«°UƒàdGh äGQGô≤dG ´ÉªàL’G ¢ù«FQ ƒ∏àj -4

:اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
‘ ¬à°ûbÉæe â“ Ée øª°†àj Gk ôjô≤J ó©jh OÉ–’G øe Ühóæe áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ô°†ëj
.ÉgQó≤J »àdG ä’É◊G ‘ ´ÉªàL’G Qƒ°†◊ Ühóæe ∞«∏µJ IQGRƒ∏dh ,IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ´ÉªàL’G
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
πFÉ°SƒdÉH äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdGh É¡JQGOEG ¢ù∏›h áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ó≤Y Rƒéj -1
:á«JB’G §HGƒ°†∏d kÉ≤ah á«fhÎµdE’G
,ô°TÉÑe ∫É°üJÉH ´ÉªàLÓd »¶◊ »Jƒ°Uh »Fôe π≤f ≥jôW øY á«dÉ©ØH ácQÉ°ûŸG ∑Î°ûª∏d ìÉàj ¿CG -CG
âjƒ°üàdGh ,É¡«∏Y OôdGh á∏Ä°SC’G ¬«LƒJh ,´ÉªàL’G OƒæH á°ûbÉæeh ,…CGôdG AGóHEGh ´Éªà°S’Gh
.äGQGô≤dG ≈∏Y
.á«fhÎµdE’G ácQÉ°ûŸG áÑ°ùf ´ÉªàL’G ájGóH ‘ í°Vƒj ¿CG ´ÉªàL’G ¢ù«FQ ≈∏Y -Ü
π«é°ùàH ®ÉØàM’G ™e ,äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdG èFÉàfh ´ÉªàL’G ™FÉbh øª°†àj ô°† OGóYEG -ê
.´ÉªàL’G ™FÉbƒd »Fôeh »Jƒ°U
.ájQƒ°†◊G ácQÉ°ûŸG ôKCG äGP ó©H øY á«fhÎµdE’G ácQÉ°ûª∏d ¿ƒµj -O
ô°ûfh ,äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdGh ,Qƒ°†◊G π«é°ùàd á«fhÎµdE’G äGAGôLE’G ójó– áaô¨dG ≈∏Y -`g
.áaô¨∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y äGAGôLE’G ∂∏J
™e kÉ«fhÎµdEG äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdGh äÉYÉªàL’G ó≤©d ájOÉ°TÎ°SG §HGƒ°V ±ô¨dG OÉ–G ó©j -h
.±ô¨dG ≈∏Y É¡ªª©jh ,IOÉŸG √òg ¬«∏Y â°üf Ée IÉYGôe
á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y ÚcÎ°ûª∏d ‹B’G âjƒ°üàdG áMÉJEG Rƒéj -2
:»JCÉj ÉŸ kÉ≤ah ∂dPh ,-äÉYÉªàL’G √òg Ghô°†ëj ⁄ ¿EGh- áaô¨∏d
á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫ÓN hCG πÑb Ak Gƒ°S ,º¡JGƒ°UCÉH A’OE’G ÚcÎ°ûª∏d ‹B’G âjƒ°üàdG í«àj ¿CG -CG
.º¡æY áHÉ«f Qƒ°†ë∏d AÓch Ú«©J ¤EG áLÉ◊G ¿hO ,áaô¨∏d á«eƒª©dG
ô°ûf ïjQÉJ øe áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫hóL OƒæH ≈∏Y ‹B’G âjƒ°üàdG ÜÉH íàØj ¿CG -Ü
.´ÉªàL’G ó≤©d IƒYódG
.áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ó≤Y ïjQÉJ πÑb ΩÉjCG áKÓK øY ‹B’G âjƒ°üàdG áMÉJEG Ióe π≤J ’CG -ê
óæY áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫hóL OƒæH øe óæH …CG ≈∏Y ‹B’G âjƒ°üàdG ∞bƒj ¿CG -O
.¬«∏Y âjƒ°üàdGh ¬à°ûbÉæe øe AÉ¡àf’G
∂∏J ó≤Y ¿hO ,áãjó◊G á«æ≤àdG πFÉ°Sh á£°SGƒH áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ó≤Y ∫ƒëj ’ -3
.äÉYÉªàL’G ∂∏J Qƒ°†M ≥M ÚcÎ°ûŸG íæeh ,IƒYódG ‘ OóëŸG ¿ÉµŸG ‘ äÉYÉªàL’G
áãjó◊G á«æ≤àdG πFÉ°Sh á£°SGƒH áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ÚcQÉ°ûŸG äGƒ°UCG Ö°ùà– -4
.äGQGô≤dGh ´ÉªàL’G áë°U ÜÉ°üf øª°V kÉ«dBG ÚJƒ°üŸGh
 ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ-ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
:»JCÉj Ée ≥ah ∂dPh ,áaôZ πc ‘ ÚcÎ°ûŸG OóY Ö°ùëH ±ô¨dG äGQGOEG ¢ùdÉ› AÉ°†YCG OóY ôjRƒdG Oóëj
.(25,000) ¤EG (1) øe É¡«a Úcô`à°ûŸG OóY ¿ƒµj »àdG áaô¨∏d AÉ°†YCG (á©°ùJ) -CG
.(50,000) ¤EG (25,001) øe É¡«a ÚcÎ°ûŸG OóY ¿ƒµj »àdG áaô¨∏d Gk ƒ°†Y (ô°ûY ÉæKG) -Ü
.(100,000) ¤EG (50,001) øe É¡«a ÚcÎ°ûŸG OóY ¿ƒµj »àdG áaô¨∏d Gk ƒ°†Y (ô°ûY á°ùªN) -ê
.(100,000) ≈∏Y É¡«a ÚcÎ°ûŸG OóY ójõj »àdG áaô¨∏d Gk ƒ°†Y (ô°ûY á«fÉªK) -O

øe (¤hC’G) IOÉŸG ‘ É¡æe πc ΩÉeCG áæ«ÑŸG ÊÉ©ŸG áëFÓdG √òg ‘ IOQGƒdG äGQÉÑ©dGh äÉª∏µ∏d ¿ƒµj -1
.`g1442 /4 /22 ïjQÉJh (37 /Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,ájQÉéàdG ±ô¨dG ΩÉ¶f
⁄ Ée É¡æe πc ΩÉeCG áæ«ÑŸG ÊÉ©ŸG -áëFÓdG √òg ‘ äOQh ÉªæjCG- á«JB’G äGQÉÑ©dGh äÉª∏µdÉH ó°ü≤j -2
:∂dP ±ÓN ¥É«°ùdG ¢†à≤j
.Gƒdõf ¿EGh ºgO’hCGh O’hC’Gh ,Gƒ∏Y ¿EGh äGó÷Gh OGóLC’Gh äÉ¡eC’Gh AÉHB’G :ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ
≈∏Y ±Gô°TEÓd áëFÓdG √òg øe (Iô°ûY á«fÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæH á∏µ°ûŸG áæé∏dG :ﳉﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
.áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› äÉHÉîàfG
ô¶æ∏d áëFÓdG √òg øe (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y AkÉæH á∏µ°ûŸG áæé∏dG :ﳉﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
èFÉàf ≈∏Y ¿ƒ©£dG ‘h ,áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› äÉHÉîàfG ‘ Úë°TÎŸG áªFÉb ≈∏Y äÉ°VGÎY’G ‘ âÑdGh
.äÉHÉîàf’G
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
kÉ≤ah- ¬à«°UƒJ OÉ–’G ™aôjh ,±ô¨dG OÉ–G ¤EG IóMGh ájQGOEG á≤£æe ‘ áaôZ øe ÌcCG AÉ°ûfEG Ö∏W Ωó≤j
.ÉgOÉªàYG ‘ ô¶æ∏d ôjRƒdG ¤EG -ΩÉ¶ædG øe (áãdÉãdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ÒjÉ©ª∏d
 ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ:اﻟﺒﺎب اول
:اﻟﻔﺼﻞ اول

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ
 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ-ﺃﻭﻻ ﹰ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.áaô¨dG ¢ù«FQ øe IƒYóH áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ™ªàŒ -1
™bƒŸG ≈∏Y πbC’G ≈∏Y kÉeƒj (ô°ûY á°ùªîH) √ó≤©d OóëŸG óYƒŸG πÑb ´ÉªàL’G ¤EG IƒYódG ô°ûæJ -2
.áaô¨dG ÉgOó– iôNCG á∏«°Sh …CGh OÉ–’Gh áaô¨dG øe πµd ÊhÎµdE’G
.∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y ´ÉªàL’G ¤EG IƒYódG πªà°ûJ ¿CG Öéj -3
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
á°ùªN øY hCG ∑Î°ûe (áFÉe) øY π≤j ’ OóY Qƒ°†ëH áë«ë°U áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ¿ƒµJ
⁄ ¿EÉa .¬«ÑFÉf óMCG hCG áaô¨dG ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,áaô¨dG ‘ ÚcÎ°ûŸG OóY øe (%5) áFÉŸG ‘
øY π≤J ’ IóŸ -∫É◊G Ö°ùëH ¬«ÑFÉf óMCG hCG áaô¨dG ¢ù«FQ øe QGô≤H- ´ÉªàL’G πLDƒj ,ÜÉ°üædG πªàµj
kÉcÎ°ûe (Ú°ùªN) øY π≤j ’ Ée √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ádÉ◊G √òg ‘ ´ÉªàL’G ¿ƒµjh ,kÉeƒj (ô°ûY á°ùªN)
Iôª∏d ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY ∫ÉM ‘h .¬«ÑFÉf óMCG hCG áaô¨dG ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,πbC’G ≈∏Y
á°ùªN) øY π≤J ’ IóŸ -∫hC’G π«LCÉà∏d áÑ°ùædÉH ¬«dEG QÉ°ûŸG AGôLE’G Ö°ùëH- ´ÉªàL’G πLDƒj ,á«fÉãdG
hCG áaô¨dG ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,ô°†M øÃ kÉë«ë°U ádÉ◊G √òg ‘ ´ÉªàL’G ¿ƒµjh ,kÉeƒj (ô°ûY
.¬«ÑFÉf óMCG
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
Égôjóe ¬æY Üƒæj ¿CG Rƒéjh á°ù°SDƒŸG ∂dÉe áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ‘ ICÉ°ûæŸG πãÁ
ôjóe hCG ácô°ûdG ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG ,á°ù°SDƒŸG øe ¢†jƒØJ ÖLƒÃ
¢†jƒØJ ÖLƒÃ AGQóŸG óMCG hCG øjôjóŸG ¢ù∏› hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ¬æY Üƒæj ¿CG Rƒéjh ácô°ûdG
.áaô¨dG øe ¬«∏Y kÉbó°üe ¢†jƒØàdG ¿ƒµj ¿CG Öéjh ,ácô°ûdG øe
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ïjQÉJ ‘ áaô¨dG ‘ kÉjQÉ°S ¬cGÎ°TG ¿ƒµj ¿CG áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∑Î°ûŸG Qƒ°†◊ •Î°ûj
.´ÉªàL’G OÉ≤©fG

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻫـ١٤٤٣ /٠١ /١١ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٠) ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

ﹰ
ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٠

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٢ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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á£°ûfC’ÉH á∏°üdG äGP É¡«a ∑QÉ°T »àdG äÉ«dÉ©ØdGh äGhóædGh πª©dG ¥ôah ¿Éé∏dGh äÉjƒ°†©dG ¿É«H -Ü
.ájQÉéàdG
.√OÉ©Ñà°SG ≥M IQGRƒdG hCG äÉHÉîàf’G áæé∏∏a ,∂dP ±ÓN âÑK ∫ÉM ‘h

IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG ≈∏Y Ak ÉæH- IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ∞°üf ÜÉîàfG ≈∏Y á≤aGƒŸG ∫ÉM ‘ ôjRƒ∏dh
.IOÉŸG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG OóY πjó©J -ΩÉ¶ædG øe (á©°SÉàdG)

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

ïjQÉJ øe πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG (áà°S) πÑb É¡JQGOEG ¢ù∏› Ióe AÉ¡àfG óYƒÃ IQGRƒdG ÆÓHEG áaô¨dG ≈∏Y
.É¡FÉ¡àfG

kÉ≤ah áeRÓdG §HGƒ°†dGh •hô°ûdG ôaGƒJ øe ≥≤ëàJh ,Úë°TÎŸG áªFÉb äÉHÉîàf’G áæ÷ ¢üëØJ -1
.IQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdÉH ábÓ©dG äGP äÉª«∏©à∏d
øŸ í°TÎdG øe ÜÉë°ùf’G ¿ƒµjh ,É¡æY ø∏©Jh Úë°TÎª∏d á«dhC’G áªFÉ≤dG äÉHÉîàf’G áæ÷ ó©J -2
.áªFÉ≤dG øY ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG (á°ùªN) ∫ÓN Úë°TÎŸG øe ÖZôj
™bƒŸG ≈∏Y º¡d á«JGòdG Ò°ùdGh º¡JÉfÉ«Hh Úë°TÎŸG ™«ªL AÉª°SCÉH áªFÉb äÉHÉîàf’G áæ÷ ô°ûæJ -3
.É¡«∏Y ´ÓW’G ÚÑNÉæ∏d ≈æ°ùà«d áaô¨dGh äÉHÉîàfÓd ÊhÎµdE’G
ójõJ ’ Ióe ∫ÓN Úë°TÎŸG áªFÉb ≈∏Y ¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷ ¤EG Üƒàµe ¢VGÎYG Ëó≤J Rƒéj -4
∫ÓN ¬«a âÑJh ¢VGÎY’G ‘ áæé∏dG ô¶æJh ,áªFÉ≤dG øY ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG (áKÓK) ≈∏Y
.¬ª∏°ùJ ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG (á°ùªN)
áeó≤ŸG äÉ°VGÎY’G ‘ âÑdG øe ¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷ AÉ¡àfG ó©H- äÉHÉîàf’G áæ÷ ø∏©J -5
AóH πÑb ∂dPh ,ÜÉîàf’G AGôLEG ó«YGƒeh øcÉeCG Oó–h ,Úë°TÎª∏d á«FÉ¡ædG áªFÉ≤dG øY -É¡«dEG
.πªY ΩÉjCG (Iô°ûY) øY π≤J ’ IóÃ ÜÉîàf’G
k
.á«FÉé¡dG ±hôë∏d É≤ah Úë°TÎŸG áªFÉb ‘ AÉª°SC’G Ö«JôJ ¿ƒµj -6
:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون
™e »HÉîàf’G ¬›ÉfÈHh ¬H ∞jô©à∏d á«HÉîàfG á∏ªM áeÉbEG á«FÉ¡ædG áªFÉ≤dG ‘ ¬ª°SG OQh í°TÎe πµd -1
:»JCÉj Ée IÉYGôe ™eh ,∫OÉ©dG ¢ùaÉæàdGh ™ªàéŸG º«bh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædÉH ΩGõàd’G
≈∏Y ÒKCÉàdG ΩóYh ,øjôNB’G Úë°TÎŸG ¥ƒ≤M IÉYGôeh ,äÉª«∏©àdGh íFGƒ∏dGh áª¶fC’ÉH ó«≤àdG -CG
.á«HÉîàf’G º¡JÓªM
∂dP πîj ¿CG ¿hO ¬©e Ú∏eÉ©dG øe …CG hCG ƒg É¡ÑµJôj áØdÉ …CG øY ’k hDƒ°ùe í°TÎŸG ¿ƒµj ¿CG -Ü
.áØdÉîŸG ÖµJôe á«dhDƒ°ùÃ
k
hCG GOƒYh á«HÉîàf’G á∏ª◊G Úª°†J ΩóYh ,áaô¨dG äÉ°UÉ°üàNÉH á«HÉîàf’G ¬à∏ªM ‘ ó«≤àdG -ê
.¬JÉ«MÓ°Uh ¬JÉª¡eh áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y QhO øY êôîJ èeGôH
.IOóëŸG IóŸG ájÉ¡æH É¡æY áÄ°TÉædG QÉKB’G ádGREGh á«HÉîàf’G á∏ª◊G ∞bh -O
á∏ªM hCG á«FÉYO hCG á«fÓYEG IOÉe ‘ (áYƒª› hCG Oôa) ôNBG í°TÎe ™e ∑GÎ°T’G í°TÎª∏d -`g
.á«HÉîàfG
:»JCÉj Ée í°TÎŸG ≈∏Y ô¶ëj -2
øe …CG ¤EG IAÉ°SE’G hCG ,ÚæWGƒŸG ÚH ábôØdG åH hCG ,áæàØdG IQÉKEG hCG ,ΩÉ©dG ΩÉ¶ædÉH ∫ÓNE’G -CG
.Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH Úë°TÎŸG hCG ÚÑNÉædG
hCG ,º∏©dG QhOh óLÉ°ùŸG hCG ,É¡ªµM ‘ Éeh á«eƒµ◊G äBÉ°ûæŸG hCG ,áeÉ©dG ≥aGôŸG ΩGóîà°SG -Ü
á∏ª◊G ¢VGôZC’ ,Égƒëf hCG ,á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG ájófC’G hCG ,á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«©ª÷G
.á«HÉîàf’G
AÉæãà°SÉH áµ∏ªŸG êQÉN á¡L …CG øe πjƒªàH á«HÉîàf’G á∏ª◊G ¢VGôZC’ »FÉYO •É°ûf …CÉH ΩÉ«≤dG -ê
.É¡Yhôa hCG áµ∏ªŸG êQÉN IOƒLƒŸG í°TÎŸÉH á£ÑJôŸG ICÉ°ûæŸG
OÉ–G hCG áaô¨dG QÉ©°T hCG ,»eƒµM QÉ©°T …CG hCG ,É¡ª∏Y hCG ,»ª°SôdG ádhódG QÉ©°T ΩGóîà°SG -O
äÉ«°üî°ûdG Qƒ°U hCG AÉª°SCG hCG ,á«∏Ñ≤dG hCG ,á«îjQÉàdG hCG ,á«æjódG RƒeôdGh äGQÉ°TE’G hCG ,±ô¨dG
.á«HÉîàf’G á∏ª◊G ‘ áeÉ©dG
,IOÉŸG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG §HGƒ°†dG øe kÉjCG ∞dÉîj í°TÎe …CG OÉ©Ñà°SGh QGòfEG äÉHÉîàf’G áæé∏d -3
Ióe ∫ÓN ¢VGÎY’G ‘ áæé∏dG π°üØJh ,¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷ ΩÉeCG ∂dP øe º∏¶àdG Qô°†àª∏dh
.πªY ΩÉjCG (áKÓK) ≈∏Y ójõJ ’
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
≥ëjh ,πbC’G ≈∏Y kÉeƒj (ÚKÓãH) äÉHÉîàf’G AóH óYƒe πÑb ÚÑNÉædG áªFÉb äÉHÉîàf’G áæ÷ ø∏©J
áæ÷ ô¶æJh ,¿ÓYE’G ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG (áKÓK) ∫ÓN ÚÑNÉædG øe …CG ≈∏Y ¢VGÎY’G ÖNÉf …C’
.πªY ΩÉjCG (á°ùªN) ∫ÓN É¡«a âÑJh ÚÑNÉædG ó°V áeó≤ŸG äÉ°VGÎY’G ‘ äÉHÉîàf’G
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
‘ »YGôJ ¿CG ≈∏Y ,É¡FÉ¡àfGh É¡FóH óYƒeh ,Úë°TÎŸG ≈∏Y âjƒ°üàdG Ióe äÉHÉîàf’G áæ÷ Oó–
.áªFÓe ´É°VhCG ‘ º¡JGƒ°UCÉH A’OE’G á°Uôa º¡d ìÉàj å«ëH ,ÚÑNÉædG OóY Égójó–
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون
øe Éª¡æ«µªàd áeRÓdG OQGƒŸGh ¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷h äÉHÉîàf’G áæé∏d ÌcCG hCG Gk ô≤e áaô¨dG ôaƒJ
.Éª¡JÉª¡e AGOCG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
áæ÷ áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› Ióe AÉ¡àfG øe πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG (á°ùªN) πÑb Qó°üj ôjRƒdG øe QGô≤H πµ°ûJ -1
äÉª¡ŸG áæé∏dG √òg ¢SQÉ“h ;±ô¨dG OÉ–G øe óMGhh ,IQGRƒdG øe ÚæKG :AÉ°†YCG áKÓK øe äÉHÉîàf’G
:á«JB’G
.∂dP øY ¿ÓYE’Gh ¬bÓZEGh áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d í°TÎdG ÜÉH íàa ó«YGƒe ójó– -CG
ΩGõàd’G ióe øe ócCÉàdGh ,áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d í«°TÎdG äÉÑ∏W »≤∏J ≈∏Y ±Gô°TE’G -Ü
.Úë°TÎŸG áªFÉb OGóYEGh ,äÉª«∏©àdGh íFGƒ∏dGh áª¶fC’ÉH
πÑb …QÉéàdG πé°ùdG ‘ øjó«≤ŸG É¡«a ÚcÎ°ûŸG ÚÑNÉædG áªFÉ≤d áaô¨dG OGóYEG ≈∏Y ±Gô°TE’G -ê
.á«dÉàdG IQhó∏d IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d í°TÎdG ÜÉH íàa øY ¿ÓYE’G ïjQÉJ
.∂dP øY ¿ÓYE’Gh áaôZ πc ±hô¶d kÉ≤ah ¬fÉµeh ¬Jóeh ÜÉîàf’G óYƒe ójó– -O
ábÓ©dG äGP ájò«ØæàdGh á«FGôLE’G ∫ÉªYC’G ‘ ácQÉ°ûª∏d √GôJ øÃ áfÉ©à°S’G äÉHÉîàf’G áæé∏d -2
.ÚÑNÉædG OóY Aƒ°V ‘h áaôZ πc ±hô¶d kÉ≤ah äÉHÉîàf’ÉH
.äÉHÉîàf’G É¡Ñ∏£àJ »àdG áeRÓdG OQGƒŸG áaô¨dG ôaƒJ -3
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
≈∏Y ºgóMCG ¿ƒµj ,IQGRƒdG øe AÉ°†YCG áKÓK øe ¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷ ôjRƒdG øe QGô≤H πµ°ûJ
.áª¶fC’G ‘ kÉ°ü°üîàe πbC’G
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
áæ÷ øe QGô≤H Égójó“ Rƒéjh ,kÉeƒj (ô°ûY á°ùªN) áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d í°TÎdG IÎa ¿ƒµJ
.∂dòd áÑLƒe ÜÉÑ°SCG äôaGƒJ GPEG äÉHÉîàf’G
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
:á«JB’G äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d í°TÎdG Ö∏W πªà°ûj ¿CG Öéj -1
á«JGòdG ¬JÒ°Sh ¬©e π°UGƒàdG πFÉ°Shh ,»æWƒdG ¬fGƒæYh -¬àjƒg ‘ OQh Éªc- í°TÎdG ÖdÉW º°SG -CG
.¬JGÈNh á«ª∏©dG ¬JÓgDƒe áæª°†àe
.í°TÎdG ÖdÉW ¬dhGõj …òdG •É°ûædG ´ƒf -Ü
.Égó°UÉ≤eh ájƒ°†©dG ±GógCÉH ΩGõàd’ÉH QGôbE’G ≈∏Yh Ö∏£dG ≈∏Y í°TÎdG ÖdÉW ™«bƒJ -ê
.áaô¨dG ‘ Ú∏eÉ©dG øe í°TÎŸG ¿ƒµj ’CG Öéj
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
áæ÷ øe QGô≤H º¡æ«H á∏°VÉØŸG ¿ƒµJ ,ÜQÉbCG áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d Úë°TÎŸG ÚH øe ¿Éc ∫ÉM ‘
:á«JB’G ÒjÉ©ŸG ≥ah ,äÉHÉîàf’G
.…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ó«≤dG á«≤Ñ°SCG -1
.»ª∏©dG πgDƒŸG -2
.áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TÓd ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG OGó°S ‘ ΩÉ¶àf’G äGƒæ°S OóY -3
.í°TÎdG á«≤Ñ°SCG -4
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d í°TÎj ¿CG Rƒéj ,ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á«fÉãdG) IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG IÉYGôe ™e -1
hCG ácô°ûdG ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG ,Égôjóe hCG á°ù°SDƒŸG ∂dÉe áaô¨dG
¢ù∏› ƒ°†Y hCG ácô°ûdG hCG á°ù°SDƒŸG ôjóe ¿ƒµj ¿CG IÉYGôe ™e ,ácô°ûdG ôjóe hCG ,Éª¡FÉ°†YCG óMCG
(áæ°S) øY π≤J ’ Ióe …QÉéàdG πé°ùdG ‘ √ó«b ≈∏Y ≈°†e ób ácô°ûdG ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› hCG IQGOE’G
,¬Ñ°üæeh í°TÎŸG º°SG í°Vƒj ácô°ûdG hCG á°ù°SDƒŸG ∂dÉe øe QOÉ°U á≤aGƒe ÜÉ£N ¥ÉaQEG ™e
.áaô¨dG øe ¬«∏Y ¥ó°üeh
¢Uƒ°üæŸG ájƒ°†©dG •hô°T ôaGƒJ óæY áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d í°TÎdG …Oƒ©°ùdG Ò¨d Rƒéj -2
.ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
á∏ áÁôéH ¬«∏Y ºµ◊G ≥Ñ°ùj ⁄ ¬fCÉH áaô¨dG øe ¬«∏Y kÉbó°üe Gk QGôbEG í°TÎŸGh Ú©ŸG ƒ°†©dG Ωó≤j
á∏°üdG äGP ∫ÉªYC’G á°SQÉªÃ áaô©ŸGh IÈÿG ¬jód ¿CÉHh ,√QÉÑàYG ¬«dEG Oôj ⁄ Ée áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH
πbC’G ≈∏Y (äGƒæ°S ¢ùªN) IóŸG √òg ¿ƒµJh ,(äGƒæ°S ô°ûY) øY π≤J ’ IóŸ ájQÉéàdG á£°ûfC’ÉH
:»JCÉj Ée IÉYGôe ™e ,É¡dOÉ©j Ée hCG á«©eÉL IOÉ¡°T ≈∏Y Ú∏°UÉë∏d
.É¡°SQÉe »àdG ∫ÉªYC’Gh ,É¡H πªY »àdG äÉ¡÷G ¿É«H -CG

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
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ﹰ
ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٠

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٢ اﻟﺠﻤﻌﺔ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
:á«JB’G äÉ«MÓ°üdGh äÉ°UÉ°üàN’G áaô¨dG ¢ù«FQ ¢SQÉÁ
.∂dP ‘ √Gôj øe ¢†jƒØJ ¬dh ,Ò¨dGh AÉ°†≤dG ΩÉeCG áaô¨dG π«ã“ -CG
IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG hCG ¬«ÑFÉf óMCG ¢†jƒØJ ¬dh ,á«dhódGh á«∏ëŸG äÉ«dÉ©ØdG ‘ áaô¨dG π«ã“ -Ü
.∂dP ‘ ΩÉ©dG ÚeC’G hCG áaô¨dG
.¬∏ªY §£N ò«ØæJ á©HÉàeh ±ô¨dG OÉ–G ™e ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≥«KƒJ -ê
ò«ØæJ á©HÉàeh ,É¡à°SÉFQh ,IQGOE’G ¢ù∏›h áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ¤EG IƒYódG -O
.Éª¡JGQGôb
.IQGOE’G ¢ù∏› øe √OÉªàYGh áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫ÉªYCG ∫hóL OGóYEG -`g
.¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ≥«°ùæàdG ó©H IQGOE’G ¢ù∏› ´ÉªàLG ∫ÉªYCG ∫hóL OÉªàYG -h
IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ™e ≥«°ùæàdG ó©H áaô¨dG IQÉjR ¤EG ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dÉH ÚdhDƒ°ùŸG IƒYO -R
.äÉ«°UƒJ øe Qó°üj Ée ò«ØæJ á©HÉàeh IQÉjõdG ±GógCG ójó–h áaô¨dG
øe ¢†jƒØJ ¬dh ,Ò¨dG ™e áaô¨dG É¡eÈJ »àdG ºgÉØàdGh ¿hÉ©àdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ™«bƒJ -ì
.áaô¨∏d á«∏NGódG íFGƒ∏d kÉ≤ah ∂dP ‘ √Gôj
.áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› É¡«a ¬°VƒØj iôNCG äÉ«MÓ°U …CG -•
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
.∂dòd IQhô°V iCGQ ≈àe ÇQÉW ´ÉªàLG ó≤Y ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› IƒYO áaô¨dG ¢ù«Fôd -1
AÉ°†YCG å∏K -áHÉàc- ∂dP ¬æe Ö∏W GPEG ÇQÉW ´ÉªàLG ó≤Y ¤EG IƒYódG ¬«LƒJ áaô¨dG ¢ù«FQ ≈∏Y Öéj -2
‘h ,Ö∏£dG »≤∏àd á«dÉàdG kÉeƒj (ô°ûY á°ùªÿG) ∫ÓN ádÉ◊G √òg ‘ IƒYódG ¬«LƒJ ¿ƒµjh ,¢ù∏éŸG
:á«JB’G äGAGôLEÓd kÉ≤ah É¡¡«LƒJ ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ ¤ƒàj ∂dòH ¬eGõàdG ΩóY ∫ÉM
IOóëŸG IóŸG AÉ¡àfG ó©H ÇQÉ£dG ´ÉªàL’G ó≤Y Ö∏W á«Ñ∏J ΩóY óæY ±ô¨dG OÉ–G AÉ°†YC’G ≠∏Ñj -CG
.IƒYódG ¬«Lƒàd
´ÉªàL’G ó≤©d áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ¤EG IƒYódG ¬«LƒJ ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ ≈∏Y -Ü
.∂dòH IQGRƒdG QÉ©°TEGh ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe ΩÉjCG (á©Ñ°S) ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ÇQÉ£dG
.ÇQÉ£dG ´ÉªàL’G ∫ÉªYCG ∫hóL IƒYódG ‘ ≥aôj -ê
á«fÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äGAGôLEÓd kÉ≤ah ÇQÉ£dG áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG ó≤©j -O
‘ ´ÉªàL’G Qƒ°†◊ Ühóæe ∞«∏µJ IQGRƒ∏dh OÉ–’G øe Ühóæe Qƒ°†ëHh ,ΩÉ¶ædG øe (øjô°û©dGh
.ÉgQó≤J »àdG ä’É◊G
 ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ-ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
:ﺍﻵﺗﻲ
.á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG -CG
.É¡dOÉ©j Ée hCG ¢SƒjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y Ók °UÉM ¿ƒµj ¿CG -Ü
.äGƒæ°S (ô°ûY) øY π≤J ’ á«∏ªY IÈN ¬jód ¿ƒµJ ¿CG -ê
.√QÉÑàYG ¬d Oôj ⁄ Ée áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH á∏ áÁôéH ¬«∏Y ºµ◊G ≥Ñ°S ób ¿ƒµj ’CG -O
.kÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG -`g
.ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ø≤àj ¿CG -h
:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
¢UÉ°üàNG ¥É£f êQÉN ™≤j ICÉ°ûæŸG ´ôa ¿Éc GPEG ’EG ,´hôØdG Oó©àH áaô¨dG ‘ ∑GÎ°T’G Oó©àj ’ -1
.´ôØ∏d …QÉéàdG º°S’G ±ÓàNG ∫ÉM ‘ hCG ,ÊÉµŸG áaô¨dG
πé°ùdG ‘ √ó«b ïjQÉJ øe äGƒæ°S (çÓK) »°†e ó©H áaô¨dG ‘ ∑Î°ûª∏d ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG ¥É≤ëà°SG CGóÑj -2

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬HÉîàfG Qô≤ŸG Oó©dG ∞°üf RhÉéàj ’ ÉÃ ÌcCG hCG óMGh í°TÎe QÉ«àNG ÖNÉf πµd
:»JCÉj Ée IÉYGôe ™e ,ºgQÉàîj øe AÉª°SCG ΩÉeCG Ò°TCÉàdÉH ,áaô¨dG
.kÉjô°S âjƒ°üàdG ¿ƒµj ¿CG -CG
âjƒ°üàdG) QÉ«Nh (…OôØdG âjƒ°üàdG) QÉ«N ÖNÉæ∏d âjƒ°üà∏d á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG í«àJ ¿CG -Ü
.(äÉYƒªéª∏d
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
áHÉfEG º¡dh ,¬Jƒ°üH ácô°ûdG ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG á°ù°SDƒŸG ∂dÉe ‹ój -1
,ÊhÎµdEG ¢†jƒØJ ÖLƒÃ øjôjóŸG ¢ù∏› hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ácô°ûdG ôjóe hCG á°ù°SDƒŸG ôjóe
.…QÉéàdG πé°ùdG ‘ Gk ó«≤e øjôjóŸG ¢ù∏› hCG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ôjóŸG º°SG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y
,á«æ≤àdGh á«FGôLE’G ÖfGƒ÷G ≈∏Y ±Gô°TE’G ¤ƒàJh äGAGôLE’G áeÓ°S øe äÉHÉîàf’G áæ÷ ≥≤ëàJ -2
.á«FÉ¡ædG èFÉàædG ¿ÓYEGh É¡°üëah É¡à©LGôeh í°TÎdG äÉÑ∏W »≤∏J ∂dP πª°ûjh
áæ÷ πÑb øe áæ∏©ŸG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY π°UGƒàdG ¬Jƒ°üH A’OE’G øe ¬æµ“ ΩóY ∫ÉM ‘ ÖNÉæ∏d -3
.âjƒ°üàdG øe ¬æ«µªàd äÉHÉîàf’G
AóH øe É¡©FÉbhh äÉHÉîàf’G äGƒ£N É¡«a ¿hój ô°VÉ OGóYEÉH äÉHÉîàf’G áæ÷ ¢ù«FQ Ωƒ≤j -4
√òg ≈∏Y áæé∏dG AÉ°†YCG ™bƒjh ,øjõFÉØdG AÉª°SCGh èFÉàædG ¿ÓYEGh RôØdG ≈àM í°TÎdG äÉÑ∏W »≤∏J
.ô°†ëŸG ‘ áHÉàc ¬°VGÎYG ÜÉÑ°SCG AGóHEG ™«bƒàdG øY ™æàÁ øe ≈∏Yh ,ô°VÉëŸG
ºàjh ,¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷h äÉHÉîàf’G áæ÷ ô≤e ∫ƒNO âjƒ°üàdG AÉ¡àfG ó©H Rƒéj ’ -5
á≤∏©àŸG äÉÑWÉîŸGh ô°VÉëŸG OGóYEGh èFÉàædG ¿ÓYE’ ÜÉîàf’ÉH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G á«≤H AÉØ«à°SG
.áLÉ◊G óæY É¡«dEG ´ƒLô∏d É¡æe ï°ùæH ®ÉØàM’G Öéjh ,É¡H
AÉ°†YCG äÉHÉîàf’ âjƒ°üàdG ‘ ∑GÎ°T’G ÖNÉædG •hô°T ¬«a ôaGƒàJ ø‡ …Oƒ©°ùdG Ò¨d Rƒéj -6
.áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏›
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ÜÉÑ°SC’ hCG ±ôX …C’ É¡eGóîà°SG Qò©J GPEGh ,âjƒ°üàdGh ÜÉîàf’G ‘ áãjó◊G á«æ≤àdG πFÉ°Sh Ωóîà°ùJ
OóëŸG óYƒŸG ‘ âjƒ°üàdG øe ÚÑNÉædG Úµªàd kÉÑ°SÉæe √GôJ Ée òîàJ ¿CG É¡∏a ,äÉHÉîàf’G áæ÷ ÉgQó≤J
.∂dòd áÑLƒŸG ÜÉÑ°SC’G äôaGƒJ ≈àe π«LCÉàdG hCG ójóªàdGh
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
…hÉ°ùàdG óæYh ,äGƒ°UC’G ájÌcCG ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉ◊G ¿ƒë°TÎŸG ÜÉîàf’G ≥jôW øY ájƒ°†©dÉH RƒØj
ÚH áYôb ¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷ AÉ°†YCG Qƒ°†ëH äÉHÉîàf’G áæ÷ …ôŒ äGƒ°UC’G OóY ‘
Úë°TÎe äGƒ°UC’G OóY ‘ º¡«∏j øeh áYô≤dG ‘ øjõFÉØdG ÒZ ó©jh ,ájƒ°†©dÉH õFÉØdG ójóëàd øjhÉ°ùàŸG
.Ú«WÉ«àMG
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون
.í°TÎe πc É¡«∏Y π°üM »àdG äGƒ°UC’G Oó©d kÉ≤ah AÉª°SC’G ÖJôJh äÉHÉîàf’G áé«àf äÉHÉîàf’G áæ÷ ø∏©J
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
,áé«àædG ¿ÓYEG øe πªY ΩÉjCG (áKÓK) ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ∫ÓN äÉHÉîàf’G èFÉàf ‘ ø©£dG í°TÎe πµd ≥ëj
.πªY ΩÉjCG (Iô°ûY) ∫ÓN ¿ƒ©£dG ‘ áæé∏dG âÑJh ,¿ƒ©£dGh äÉ°VGÎY’G áæ÷ ¤EG Üƒàµe ø©W Ëó≤àH
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن
øe (øjô°û©dGh áæeÉãdG)h (øjô°û©dGh ájOÉ◊G)h (Iô°ûY á©°SÉàdG) OGƒŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉfÓYE’G ô°ûæJ
.äÉHÉîàf’G áæ÷ ÉgOó– iôNCG á∏«°Sh …CGh OÉ–’Gh áaô¨dG øe πµd ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y áëFÓdG √òg
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
á≤∏©àŸG ≥FÉKƒdG ™«ªL π°SôJ Éªc ,ÉgOÉªàY’ ôjRƒdG ¤EG äÉHÉîàf’G áé«àf ™aôJ ,ájô°ùdG IÉYGôe ™e
.IQGRƒdG ¤EG äÉHÉîàf’ÉH
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
.∂dòd áÑLƒe ÜÉÑ°SCG ≈∏Y Ak ÉæH ôjRƒdG øe QGô≤H ’EG äÉHÉîàf’G IOÉYEG Rƒéj ’
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¢ù∏éŸG IQhO ájGóH áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûàH QOÉ°üdG ôjRƒdG QGôb Oóëj
.ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY ájOÉ◊G) IOÉŸG øe (1)
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
¢ù«FQ QÉ«àN’ ¬d ´ÉªàLG ∫hCG áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› ó≤©j ,ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á©HGôdG) IOÉŸG IÉYGôe ™e
ájGóH ïjQÉJ øe kÉeƒj (ô°ûY á°ùªN) RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN ¬FÉ°†YCG ÚH øe ÊÉãdGh ∫hC’G ¬«ÑFÉfh ¢ù∏éŸG
:»JB’G IÉYGôe ™e ,áaô¨∏d Iójó÷G IQhódG
.ÊÉãdG ÖFÉædG ºK ,∫hC’G ÖFÉædG ºK ,¢ù«FôdG Ö°üæÃ CGóÑjh ,IóM ≈∏Y Ö°üæe πµd kÉjô°S âjƒ°üàdG ¿ƒµj ¿CG -CG

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

.¬æY áHÉ«f âjƒ°üà∏d ôNBG ƒ°†Y ¢†jƒØJ hCG π«cƒJ ƒ°†©∏d Rƒéj ’ -Ü
.øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G äGƒ°UCG ∞°üf øe ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G ƒ°†©dG QÉ«àNG ºàj -ê
.ÉªgóMCG QÉ«àN’ áYô≤dG iôŒ ÚæK’ äGƒ°UC’G OóY …hÉ°ùJ ∫ÉM ‘ -O
AÉ°†YC’G äGƒ°UCG ∞°üf øe ÌcCG ≈∏Y ÉªgóMCG ∫ƒ°üM ¿hO øjƒ°†Y øe ÌcCG í°TôJ ∫ÉM ‘ -`g
:»JBÓd kÉ≤ah âjƒ°üàdG OÉ©j ,øjô°VÉ◊G
.äGƒ°UC’G πbCG ≈∏Y π°UÉ◊G í°TÎŸG OÉ©Ñà°SG -1
.ÉªgóMCG OÉ©Ñà°S’ áYô≤dG iôŒ ÌcCG hCG ÚæK’ äGƒ°UC’G OóY …hÉ°ùJ ∫ÉM ‘ -2
.IOÉŸG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah Úë°TÎŸG á«≤Ñd âjƒ°üàdG IOÉYEG -3
,IOÉŸG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah Éª¡æe …C’ πjóH ÜÉîàfG ºàj ,¬«ÑFÉf óMCG hCG ¢ù«FôdG Ö°üæe Qƒ¨°T ∫ÉM ‘ -h
.á«dÉ◊G IQhódG Ióe ájÉ¡f ¤EG πjóÑdG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒµJh

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

ﹰ
ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٠

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٢ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
:اﻟﻤﺎدة ارﺑﻌﻮن
: ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ-١
ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﺍﳌﺎﻟﻲ

∫ÉjQ 5,000

∫ÉjQ 2,000

∫ÉjQ 1,000

∫ÉjQ 700

IóŸG ÜÉ°ùàMG ¿ƒµj …QÉÑàY’G hCG »©«Ñ£dG ¢üî°û∏d …QÉŒ πé°S øe ÌcCG OƒLh ∫ÉM ‘h ,…QÉéàdG
.Gk ó«b ΩóbC’G …QÉéàdG πé°ùdG ïjQÉJ øe
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
,∑Î°ûª∏d …QÉéàdG º°S’G ≈∏Y πªà°ûj áaô¨dG √ó©J êPƒ‰ ≥ah kÉ«fhÎµdEG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°T’G äÉÑ∏W Ωó≤J

ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﻮﻥ

ﺍﻟﻔﺌﺔ

ÌcCÉa Ók eÉY (Ú°ùªNh ÚàFÉe) É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY ¿ƒµj hCG ,∫ÉjQ (¿ƒ«∏e) ≈∏Y É¡dÉe ¢SCGQ ójõj »àdG äBÉ°ûæŸG hCG ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG áªgÉ°ùŸG äÉcô°T

Ók eÉY (Ú©HQCGh á©°ùJh ÚàFÉe) ¤EG (Ú°ùªN) øe É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY ¿ƒµj hCG ,∫ÉjQ (¿ƒ«∏e) ¤EG ∫ÉjQ (∞dCG Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉªKÓK) øe É¡dÉe ¢SCGQ ¿ƒµj »àdG äBÉ°ûæŸG

Ók eÉY (Ú©HQCGh á©°ùJ) ¤EG (áà°S) øe É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY ¿ƒµjh ,∫ÉjQ (∞dCG Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉªKÓK) øe πbCG É¡dÉe ¢SCGQ ¿ƒµj »àdG äBÉ°ûæŸG

(á°ùªN) ≈∏Y É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY ójõj ’h ,ÌcCG hCG äGƒæ°S (¢ùªN) É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y ≈°†eh ,∫ÉjQ (∞dCG Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉªKÓK) øe πbCG É¡dÉe ¢SCGQ ¿ƒµj »àdG äBÉ°ûæŸG

¤hC’G

á«fÉãdG

áãdÉãdG

á©HGôdG

∫ÉjQ 500

(á°ùªN) ≈∏Y É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY ójõj ’h ,äGƒæ°S (¢ùªN) É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y ¢†Á
p ⁄h ,∫ÉjQ (∞dCG Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉªKÓK) øe πbCG É¡dÉe ¢SCGQ ¿ƒµj »àdG äÉ°ù°SDƒŸG

á°ùeÉÿG

∫ÉjQ 200

(á°ùªN) ≈∏Y É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY ójõj ’h ,äGƒæ°S (¢ùªN) É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y ¢†Á
p ⁄h ,∫ÉjQ (∞dCG Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉªKÓK) øe πbCG É¡dÉe ¢SCGQ ¿ƒµj »àdG äÉcô°ûdG

á°SOÉ°ùdG

äÉ©«bƒàdG áë°U ≈∏Y ≥jó°üàdG hCG ∑Î°ûŸG É¡Ñ∏£j »àdG äGQôëŸGh äGOÉ¡°ûdG QGó°UEG áaô¨∏d ≥ëj ’ -3
.¬JÉcGÎ°TG Gk Oó°ùeh É¡H Ók é°ùe ∑Î°ûŸG øµj ⁄ Ée É¡«a
:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وارﺑﻌﻮن
,áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ÉgOÉªàYG ó©H áaô¨∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh á«fGõ«ŸG ô°ûæJ
.É¡æe áî°ùæH IQGRƒdG ójhõJ Öéjh ,±ô¨dG OÉ–Gh áaô¨dG øe πµd ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y
:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وارﺑﻌﻮن
.IQGRƒdG Égóªà©J ±ô¨dG AGOCG º««≤àd ÒjÉ©e ±ô¨dG OÉ–G ó©j -1
:»JCÉj ÉŸ kÉ≤ah ,ájQÉ°ûà°SG á¡L øe áaô¨dG AGOCG º««≤J ¿ƒµj -2
±ô¨dG ≈∏Y É¡ª«ª©Jh ,(á°ùªN) øY π≤J ’ ájQÉ°ûà°SG äÉ¡L AÉª°SCG OÉªàYÉH ±ô¨dG OÉ–G Ωƒ≤j -CG
.É¡æ«H øe QÉ«àNÓd
.OÉ–’G øe Ióªà©ŸG äÉ¡÷G ÚH øe ájQÉ°ûà°S’G á¡÷G áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G QÉàîJ -Ü
ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ±ô¨dG OÉ–G ¤EG ,ájQÉ°ûà°S’G á¡÷G øe óªà©ŸG É¡FGOCG º««≤J ôjô≤J áaô¨dG ™aôJ -ê
.ájOÓ«ŸG áæ°ùdG AÉ¡àfG øe ô¡°TCG (áKÓK) ≈∏Y
.á«dÉààe äGƒæ°S (çÓK) øe ÌcC’ IóMGh ájQÉ°ûà°SG á¡L øe áaô¨dG AGOCG º««≤J Rƒéj ’ -O
.±ô¨dG OÉ–Gh áaô¨∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y Ióªà©ŸG º««≤àdG èFÉàf ô°ûf áaô¨dG ≈∏Y Öéj -3
øe (ÚKÓãdGh á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (4) Iô≤Ø∏d kÉ≤ah áaô¨dG AGOCG º««≤J èFÉàæd ≈fOC’G ó◊G ¿ƒµj -4
.º««≤àdG áLQO ‹ÉªLEG øe (%60) ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ,ΩÉ¶ædG

á£°ûfC’G ¿ƒdhGõj øjòdG ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ OóëŸG ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG …ô°ùj -2
.á°SOÉ°ùdG áÄØdG GóY …QÉéàdG πé°ùdG ‘ ó«≤dÉH Úeõ∏ŸG ÒZ kÉeÉ¶f É¡d ¢üNôŸG
.IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG äÉÄØdG ÚH øe ≈∏YCG áÄa ‘ ∑GÎ°T’G Rƒéj -3
∑GÎ°TÓd ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG Ö°ùëjh ,…QÉéàdG πé°ùdG IóÃ áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TÓd ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG OGó°S §ÑJôj -4
.áæ°S øe πbCG ∑GÎ°T’G Ióe âfÉc GPEG á«∏©ØdG ∑GÎ°T’G ΩÉjCG OóY ¢SÉ°SCG ≈∏Y
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ وارﺑﻌﻮن
,É¡FÉ°ûfEÉH QOÉ°üdG QGô≤dG áî°ùfh ,áaô¨dG º°SG :øª°†àJ ,áaôZ πµd äÉfÉ«H IóYÉb IQGRƒdÉH CÉ°ûæj -1
AÉª°SCGh ,á«dÉe áæ°S πc ájÉ¡æH ÚcÎ°ûŸG OóYh ,(äóLh ¿EG) É¡Yhôah ,É¡°UÉ°üàNG ¥É£fh ,Égô≤eh
.IQGRƒdG ÉgOó– iôNCG äÉfÉ«H …CGh ,É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG
¬∏é°S ºbQh ,∑Î°ûŸG º°SG :øª°†àJ ,É¡H ÚcÎ°ûŸG AÉ°†YC’G π«é°ùàd äÉfÉ«H IóYÉb áaôZ πµH CÉ°ûæj -2
áÄah ,¬°SQÉÁ …òdG •É°ûædG ´ƒfh ,∑GÎ°T’G ïjQÉJh ,¬àjƒ°†Y ºbQh ,¬fGƒæYh ,¬îjQÉJh …QÉéàdG
IQGRƒ∏dh ,πjó©J øe äÉfÉ«ÑdG √òg ≈∏Y CGô£j Éeh ,∑GÎ°T’G OGó°S ä’É°üjEG ΩÉbQCGh ,áaô¨dÉH ¬cGÎ°TG
.ÉgOó– á¡L ¤EG É¡ãjó–h É¡¶ØMh äÉfÉ«ÑdG IóYÉb AÉ°ûfEG áª¡Ã ó¡©J ¿CG
,IQGOE’G ¢ù∏›h áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ô°VÉ ßØ◊ πé°S ¢ü«°üîJ áaôZ πc ≈∏Y -3
.IOQGƒdGh IQOÉ°üdG äÓeÉ©ŸGh É¡æY Qó°üJ »àdG äGóæà°ùŸGh äGQôëŸGh äGOÉ¡°ûdGh
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وارﺑﻌﻮن
‹ÉŸG πHÉ≤ŸG ¿ƒµjh ,…QÉéàdG ∑Î°ûŸG •É°ûæH á≤∏©àŸG äGQôëŸGh äGOÉ¡°ûdG ≈∏Y áaô¨dG ¥OÉ°üJ -1
:»JCÉj ÉŸ kÉ≤ah QôëŸG hCG IOÉ¡°û∏d óMGƒdG ≥jó°üà∏d
.»bQƒdG ≥jó°üà∏d ’k ÉjQ ¿ƒ©HQCG -CG
.ÊhÎµdE’G ≥jó°üà∏d ’k ÉjQ ¿ƒKÓKh á°ùªN -Ü
:»JCÉj Ée ≈∏Y ≥jó°üàdG áaô¨∏d Rƒéj ’ -2
.á«FÉ°†≤dG hCG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øY IQOÉ°üdG É¡àªLôJ ¿ƒª°†eh äGQôëŸGh äGOÉ¡°ûdG -CG
.áaô¨dG ‘ ÚcÎ°ûŸG ÒZ ¢üîJ »àdG äGQôëŸGh äGOÉ¡°ûdG -Ü
≥jó°üàdG Ωó©H »°†≤J á«æ©ŸG äÉ¡÷G øe äÉª«∏©J É¡fCÉ°ûH Qó°üj »àdG äGQôëŸGh äGOÉ¡°ûdG -ê
.áaô¨dG πÑb øe É¡«∏Y

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

.∑GÎ°T’G áÄah ,ÊhÎµdE’G ójÈdGh ,»æWƒdG ¿Gƒæ©dGh ,•É°ûædG ´ƒfh ,¬îjQÉJh …QÉéàdG πé°ùdG ºbQh
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ﹰ
ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٠

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٢ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن

ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ Qƒ°†◊G AÉª°SCG π«é°ùàd ¢UÉN πé°ùH ®ÉØàM’G OÉ–’G ≈∏Y
™e ,(äóLh ¿EG) É¡«∏Y äÉ¶ØëàdGh ¬«a IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdGh äGQGô≤dGh ,´ÉªàL’G ÜÉ°üfh ,±ô¨dG
.OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ô°S ÚeCGh ´ÉªàL’G ¢ù«FQ πÑb øe ¬«∏Y ™«bƒàdG
±ô¨dG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› - kÉ«fÉK

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وارﺑﻌﻮن

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
¬d ´ÉªàLG ∫hCG ±ô¨dG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› ó≤©j ,ΩÉ¶ædG øe (Ú©HQC’Gh áæeÉãdG) IOÉŸG IÉYGôe ™e
(ô°ûY á°ùªN) RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN ¬FÉ°†YCG ÚH øe ÊÉãdGh ∫hC’G ¬«ÑFÉfh ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ QÉ«àN’
:»JB’G IÉYGôe ™e ,¬«ÑFÉfh ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«Fôd Iójó÷G IQhódG ájGóH ïjQÉJ øe kÉeƒj
.ÊÉãdG ÖFÉædG ºK ,∫hC’G ÖFÉædG ºK ,¢ù«FôdG Ö°üæÃ CGóÑjh ,IóM ≈∏Y Ö°üæe πµd kÉjô°S âjƒ°üàdG ¿ƒµj ¿CG .CG
.¬æY áHÉ«f âjƒ°üà∏d ôNBG ƒ°†Y ¢†jƒØJ hCG π«cƒJ ƒ°†©∏d Rƒéj ’ .Ü
.øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G äGƒ°UCG ∞°üf øe ÌcCG ≈∏Y π°UÉ◊G ƒ°†©dG QÉ«àNG ºàj .ê
.ÉªgóMCG QÉ«àN’ áYô≤dG iôŒ ÚæK’ äGƒ°UC’G OóY …hÉ°ùJ ∫ÉM ‘ .O
AÉ°†YC’G äGƒ°UCG ∞°üf øe ÌcCG ≈∏Y ÉªgóMCG ∫ƒ°üM ¿hO øjƒ°†Y øe ÌcCG í°TôJ ∫ÉM ‘ .`g
:»JBÓd kÉ≤ah âjƒ°üàdG OÉ©j ,øjô°VÉ◊G
.äGƒ°UC’G πbCG ≈∏Y π°UÉ◊G í°TÎŸG OÉ©Ñà°SG .1
.ºgóMCG OÉ©Ñà°S’ áYô≤dG iôŒ ÌcCG hCG ÚæK’ äGƒ°UC’G OóY …hÉ°ùJ ∫ÉM ‘ .2
.IOÉŸG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah Úë°TÎŸG á«≤Ñd âjƒ°üàdG IOÉYEG.3
,IOÉŸG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah º¡æe …C’ πjóH ÜÉîàfG ºàj ,¬«ÑFÉf óMCG hCG ¢ù«FôdG Ö°üæe Qƒ¨°T ∫ÉM ‘ .h
.á«dÉ◊G IQhódG Ióe ájÉ¡f ¤EG πjóÑdG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒµJh

áeÉbEG -OÉ–’Gh IQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdG ó©H- áaô¨∏d ,ábÓ©dG äGP äÉª«¶æàdGh áª¶fC’G IÉYGôe ™e
¥Gƒ°SC’Gh ¢VQÉ©ŸG ‘ ∑GÎ°T’Gh ,É¡JQGOEGh á«æWƒdG äÉéàæŸGh äÉYÉæ°ü∏d ¢VQÉ©ŸGh äGô“DƒŸG
±ô¨dG OÉ–Gh IQGRƒdG QÉ©°TEG ™e ,πbC’G ≈∏Y kÉeƒj (ÚKÓãH) É¡àeÉbEG πÑb ≥«°ùæàdG ¿ƒµjh ,á«ª°SƒŸG
.∂dP ≈∏Y áÑJÎŸG èFÉàædÉH
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ وارﺑﻌﻮن
∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG èeÉfôH áaôZ πc ó©J ,ΩÉ¶ædG øe (á°ùeÉÿG) IOÉŸG øe (15) Iô≤ØdÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e
AÉª°SCÉH ÉgójhõJh ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡÷Gh ±ô¨dG OÉ–Gh IQGRƒdG ™e ¥ÉØJ’G ó©H ájQÉéàdG OƒaƒdG
ôØ°ùd OóëŸG óYƒŸG øe πbC’G ≈∏Y kÉeƒj (ÚKÓK) πÑb ∂dPh ¬àeÉbEG Ióeh ¬àª¡eh óah πc ‘ ÚcÎ°ûŸG
É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉ¡÷G ¤EG Gk ôjô≤J óaƒdG Ωó≤jh ,ÉgQó≤J ä’ÉM ‘ IóŸG ¢†«ØîJ IQGRƒ∏dh ,¬dƒ°Uh hCG óaƒdG
.É¡«dEG π°UƒàdG ºàj »àdG èFÉàædÉH
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وارﺑﻌﻮن
,¬JGQÈeh ¢ù«°SCÉàdG øe ¢Vô¨dG Ö∏£dG ‘ ÚÑjh ,IQGRƒdG ¤EG ÖjQóàdG ICÉ°ûæe ¢ù«°SCÉJ Ö∏W áaô¨dG ™aôJ
™bƒàŸG Oó©dGh ,¢UÉÿG ´É£≤dG á°ùaÉæe ΩóY øª°†j ÉÃh áaô¨dG äÉª¡e ™e ≥ØàJ »àdG ÖjQóàdG ä’É›h
äÉÑ∏£àŸG AÉØ«à°SGh IQGRƒdG á≤aGƒe ó©H ’EG ÖjQóàdG ICÉ°ûæe ìÉààaG Rƒéj ’h ,∫ƒÑ≤dG •hô°Th ,ÚHQóàª∏d
.ábÓ©dG äGP áª¶fCÓd kÉ≤ah á«æ©ŸG äÉ¡÷G øe ¢ü«NÎ∏d áeRÓdG
:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن

:اﻟﻔﺼﻞ اول

:á«JB’G äÉ«MÓ°üdGh äÉ°UÉ°üàN’G ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ ¢SQÉÁ
.∂dP ‘ √Gôj øe ¢†jƒØJ ¬dh ,Ò¨dGh AÉ°†≤dG ΩÉeCG ±ô¨dG OÉ–G π«ã“ -CG
IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG hCG ¬«ÑFÉf óMCG ¢†jƒØJ ¬dh ,á«dhódGh á«∏ëŸG äÉ«dÉ©ØdG ‘ OÉ–’G π«ã“ -Ü
.∂dP ‘ ΩÉ©dG ÚeC’G hCG OÉ–’G
.É¡∏ªY §£N ò«ØæJ á©HÉàeh ±ô¨dG ™e ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≥«KƒJ -ê
ò«ØæJ á©HÉàeh ,É¡à°SÉFQh ,IQGOE’G ¢ù∏›h ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ¤EG IƒYódG -O
.Éª¡JGQGôb
.IQGOE’G ¢ù∏› øe √OÉªàYGh ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫ÉªYCG ∫hóL OGóYEG -`g
.¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e ≥«°ùæàdG ó©H IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG ∫ÉªYCG ∫hóL OÉªàYG -h
¢ù∏› AÉ°†YCG ™e ≥«°ùæàdG ó©H ±ô¨dG OÉ–G IQÉjR ¤EG ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dÉH ÚdhDƒ°ùŸG IƒYO -R
.(äóLh ¿EG) äÉ«°UƒJ øe Qó°üj Ée ò«ØæJ á©HÉàeh ,IQÉjõdG ±GógCG ójó–h ,IQGOE’G
ÖfGƒ÷G ∂dP ‘ ÉÃ OÉ–’G πª©H Oó÷G IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ∞jô©àd äGAGôLEG ™°Vh øe ócCÉàdG -ì
.á«fƒfÉ≤dGh á«dÉŸGh ájQGOE’G
¬dh ,Ò¨dG ™e ±ô¨dG OÉ–G É¡eÈj »àdG ºgÉØàdGh ¿hÉ©àdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ™«bƒJ -•
.OÉ–Ód á«∏NGódG íFGƒ∏d kÉ≤ah ∂dP ‘ √Gôj øe ¢†jƒØJ
.±ô¨dG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› É¡«a ¬°VƒØj iôNCG äÉ«MÓ°U …CG -…

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
äÉaÓN …CG π◊ ,(äÉaÓÿG ájƒ°ùJ áæ÷) ≈ª°ùJ ±ô¨dG OÉ–ÉH áæ÷ OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› øe QGô≤H πµ°ûJ
:»JCÉj ÉŸ kÉ≤ah ∂dPh ,ájOh á≤jô£H ,IóMGh áaôZ IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÚH hCG ÌcCG hCG ÚàaôZ ÚH CÉ°ûæJ
πÑb øe ºgQÉ«àNG ºàj ,¬Ñ«æj øe hCG ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ á°SÉFôH AÉ°†YCG (á°ùªN) øe áæé∏dG ∞dCÉàJ -CG
,¬«ÑFÉfh ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ IQhO ™e áæé∏dG ájƒ°†Y Ióe øeGõàJh ,±ô¨dG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏›
.IQhO πc ájGóH ‘ AÉ°†YC’G QÉ«àNG OÉ©j å«ëH
∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûŸG ¬d Rƒéj Óa ,áªFÉ≤dG äÉaÓÿG øe …CG ‘ kÉaôW áæé∏dG AÉ°†YCG óMCG ¿Éc GPEG -Ü
.±ÓÿG Gò¡H á≤∏©àŸG áæé∏dG äGQGôbh
¿Éµe …CG ‘ hCG ±ô¨dÉH Égó≤Y AÉ°†YC’G ¥ÉØJÉH Rƒéjh ,±ô¨dG OÉ–G ô≤e ‘ É¡JÉYÉªàLG áæé∏dG ó≤©J -ê
øe hCG áæé∏dG ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y AÉ°†YCG (áKÓK) Qƒ°†ëH kÉë«ë°U ´ÉªàL’G ¿ƒµjh ,ôNBG
.¬Ñ«æj
Ò°†ëàdÉH Ωƒ≤jh ;áª¶fC’G ‘ kÉ°ü°üîàe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y OÉ–’G ‘ Ú∏eÉ©dG óMCG áæé∏dG ô°S áfÉeCG ¤ƒàj -O
É¡dÉªYCÉH áæé∏dG ΩÉ«≤d Ωõ∏j Ée AGOCGh É¡JÉYÉªàLG ≥«KƒJh É¡JÉ«°UƒJh É¡J’hGóe ájô°S IÉYGôeh É¡dÉªYC’
≈∏Y ™«bƒàdG hCG äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdG ¿hO áæé∏dG äÉYÉªàLG Qƒ°†M ≥M ¬dh ,¬Lh πªcCG ≈∏Y
.ô°VÉëŸG
øe √GôJ øe hCG ÌcCG hCG áaô¨dG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG hCG ¢†©H hCG πc ™e ´ÉªàL’G ‘ ≥◊G áæé∏d -`g
.±Óî∏d á«¡æe ájOh ájƒ°ùJ ¤EG ∫ƒ°UƒdGh á÷É©ŸG ±ó¡H ,ábÓ©dG …hP
.áMÎ≤ŸG äÉ«°UƒàdG ™e ôjRƒdG ¤EG áæé∏dG ¬«dEG »¡àæJ ÉÃ ™aôdG ºàj ,∫GƒMC’G ™«ªL ‘ -h

±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G -’k hCG
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وارﺑﻌﻮن
OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ áaôZ πc π«ã“ ¿ƒµj ,ΩÉ¶ædG øe (Ú©HQC’Gh á©HGôdG) IOÉŸG IÉYGôe ™e
:»JCÉj ÉŸ kÉ≤ah É¡«a ÚcÎ°ûŸG OóY Ö°ùëH ±ô¨dG
.(25,000) ¤EG (1) øe É¡«a Úcô`à°ûŸG OóY ¿ƒµj »àdG áaô¨∏d (óMGh ƒ°†Y) -CG
.(50,000) ¤EG (25,001) øe É¡«a ÚcÎ°ûŸG OóY ¿ƒµj »àdG áaô¨∏d (¿Gƒ°†Y) -Ü
.(100,000) ¤EG (50,001) øe É¡«a ÚcÎ°ûŸG OóY ¿ƒµj »àdG áaô¨∏d (AÉ°†YCG áKÓK) -ê
.(100,000) ≈∏Y É¡H ÚcÎ°ûŸG OóY ójõj »àdG áaô¨∏d (AÉ°†YCG á©HQCG) -O
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وارﺑﻌﻮن
.±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ øe IƒYóH ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ™ªàŒ -1
™bƒŸG ≈∏Y πbC’G ≈∏Y kÉeƒj (ô°ûY á°ùªîH) √ó≤©d OóëŸG óYƒŸG πÑb ´ÉªàL’G ¤EG IƒYódG ô°ûæJ -2
.OÉ–’G ÉgOóëj iôNCG á∏«°Sh …CGh OÉ–Ód ÊhÎµdE’G
.∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y IƒYódG πªà°ûJ ¿CG Öéj -3
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﻤﺴﻮن
≈∏Y ,É¡FÉ°†YCG OóY ∞°üf øY π≤j ’ Ée Qƒ°†ëH kÉë«ë°U ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿ƒµj -1
QGô≤H- ´ÉªàL’G πLDƒj ,ÜÉ°üædG πªàµj ⁄ ¿EÉa .¬«ÑFÉf óMCG hCG ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG
‘ ´ÉªàL’G ¿ƒµjh ,kÉeƒj (ô°ûY á°ùªN) øY π≤J ’ IóŸ -∫É◊G Ö°ùëH ¬«ÑFÉf óMCG hCG OÉ–’G ¢ù«FQ øe
hCG ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,πbC’G ≈∏Y AÉ°†YC’G å∏K √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ádÉ◊G √òg
¬«dEG QÉ°ûŸG AGôLE’G Ö°ùëH- ´ÉªàL’G πLDƒj ,á«fÉãdG Iôª∏d ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY ∫ÉM ‘h .¬«ÑFÉf óMCG
kÉë«ë°U ádÉ◊G √òg ‘ ´ÉªàL’G ¿ƒµjh ,kÉeƒj (ô°ûY á°ùªN) øY π≤J ’ IóŸ -∫hC’G π«LCÉà∏d áÑ°ùædÉH
.¬«ÑFÉf óMCG hCG ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ º¡æ«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,ô°†M øÃ
¬à°ûbÉæe â“ Ée øª°†àj Gk ôjô≤J ó©jh ,IQGRƒdG øe Ühóæe ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ô°†ëj -2
.IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdGh äGQGô≤dGh
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
.»æ∏©dG ´GÎb’ÉH ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ‘ äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdG ¿ƒµj -1
.øjô°VÉ◊G ÚcÎ°ûŸG äGƒ°UCG OóY á«Ñ∏ZCÉH É¡JGQGôb ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G Qó°üJ -2
ÒZ hCG Iô°TÉÑe á«°üî°T áë∏°üe ¬«a ¬d ¿ƒµj ´ƒ°Vƒe ‘ QGôb ≈∏Y âjƒ°üàdG ∑Î°ûª∏d Rƒéj ’ -3
.Iô°TÉÑe
.á°ù∏÷G ‘ ÉgOÉªàYG Qƒa ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y äÉ«°UƒàdGh äGQGô≤dG ´ÉªàL’G ¢ù«FQ ƒ∏àj -4
±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¤EG √Qƒ°†M IQhô°V iôj øe IƒYO ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«Fôd -5
.É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdG ‘ ≥◊G ¬d ¿ƒµj ¿CG ¿hO
äGQGô≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdGh É¡JQGOEG ¢ù∏›h ±ô¨dG OÉ–’ á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ó≤Y Rƒéj -6

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

.áëFÓdG √òg øe (á©°SÉàdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG §HGƒ°†∏d kÉ≤ah á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdÉH

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

ﹰ
ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٠

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٢ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
‘ ∑GÎ°T’G ¬dh ,á«æWƒdG ¢VQÉ©ŸG ±ô¨dG OÉ–G º¶æj ,ábÓ©dG äGP äÉª«¶æàdGh áª¶fC’G IÉYGôe ™e
.kÉeƒj (ÚKÓãH) É¡ª«¶æJ óYƒe πÑb -IQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdG ó©H- á«dhódG ¢VQÉ©ŸG
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺘﻮن
ó©H ,É¡«a ∑GÎ°T’G hCG äGô“DƒŸG º«¶æJ ±ô¨dG OÉ–’ ,ábÓ©dG äGP äÉª«¶æàdGh áª¶fC’G IÉYGôe ™e
√OÉ≤©f’ OóëŸG óYƒŸG πÑb ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ∫hóLh ÚcÎ°ûŸG AÉª°SCÉH ÉgójhõJh IQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdG
.ÉgQó≤J ä’ÉM ‘ IóŸG √òg ¢†«ØîJ IQGRƒ∏dh ,kÉeƒj (ÚKÓK) IóÃ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﺘﻮن
á«ÑæLCG ájQÉŒ Oƒah ∫ÉÑ≤à°SG hCG áµ∏ªŸG êQÉN ¤EG á«æWh ájQÉŒ Oƒah ∫É°SQEG óæY ±ô¨dG OÉ–G ≈∏Y
¢†«ØîJ IQGRƒ∏dh ,kÉeƒj (ÚKÓK) øY π≤J ’ IóÃ óYƒŸG πÑb ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh IQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdG
Ióe ∫ÓN äGQÉjõdG ∂∏J ≈∏Y áÑJÎŸG èFÉàædÉH äÉ¡÷G QÉ©°TEG OÉ–’G ≈∏Yh ,ÉgQó≤J ä’ÉM ‘ IóŸG √òg
.kÉeƒj (ô°ûY á°ùªN) ≈∏Y ójõJ ’
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺘﻮن
:ﻳﻌﺪ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻵﺗﻴﺔ
º«¶æJ íFGƒdh á«dÉŸGh ájQGOE’G íFGƒ∏dG É¡«a ÉÃ ,±ô¨∏d (ájOÉ°TÎ°S’G) á«LPƒªædG á«∏NGódG íFGƒ∏dG -1
.çÉ©àH’Gh ÖjQóàdG íFGƒdh πª©dG
.ájOÉ°TÎ°S’G ±ô¨dG áªcƒM áëF’ -2
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻮن
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ Égô°ûf ïjQÉJ øe áëFÓdG √ò¡H πª©j

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
:»JB’G ±ô¨dG OÉ–’ ΩÉ©dG ÚeC’G ‘ ôaGƒàj ¿CG Öéj ,ΩÉ¶ædG øe (Ú°ùªÿGh á«fÉãdG) IOÉŸG IÉYGôe ™e
.á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG -CG
.É¡dOÉ©j Ée hCG ¢SƒjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y Ók °UÉM ¿ƒµj ¿CG -Ü
.áæ°S (Iô°ûY ¢ùªN) øY π≤J ’ á«∏ªY IÈN ¬jód ¿ƒµJ ¿CG -ê
.√QÉÑàYG ¬d Oôj ⁄ Ée áfÉeC’Gh ±ô°ûdÉH á∏ áÁôéH ¬«∏Y ºµ◊G ≥Ñ°S ób ¿ƒµj ’CG -O
.kÉZôØàe ¿ƒµj ¿CG -`g
.ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ø≤àj ¿CG -h

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

 ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ- ﺛﺎﻟﺜﺎ ﹰ

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
:»JCÉj É‡ ±ô¨dG OÉ–G OQGƒe ¿ƒµàJ ,ΩÉ¶ædG øe (Ú°ùªÿGh á©HGôdG) IOÉŸG ¬«∏Y â°üf Ée IÉYGôe ™e
´OƒJo h ,É¡«a ÚcÎ°ûŸG øe ±ô¨dG É¡∏°ü– »àdG äÉcGÎ°T’G áª«b øe áFÉŸG ‘ Iô°ûY (%10) áÑ°ùf -1
.…OÓ«e ô¡°T πc ájÉ¡f ±ô¨dG OÉ–G ÜÉ°ùM ‘
™e ∑GÎ°T’ÉH ÉgòØæj »àdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G øe ±ô¨dG OÉ–G ¬«∏Y π°üëj …òdG ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG -2
.áaô¨dGh ±ô¨dG OÉ–G ÚH ¥ÉØJ’ÉH Oóëjh ,áaô¨dG
ÜÉ°ùëH ´OƒJh ,É¡H ÚcÎ°ûª∏d ±ô¨dG ¬«∏Y ¥OÉ°üJ ÉŸ ‹ÉŸG πHÉ≤ŸG øe áFÉŸG ‘ á°ùªN (%5) áÑ°ùf -3
.…OÓ«e ô¡°T πc ájÉ¡f ±ô¨dG OÉ–G
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
á«eƒª©dG á«©ª÷G øe ÉgOÉªàYG ó©H ±ô¨dG OÉ–’ »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh á«fGõ«ŸG ô°ûæJ
.É¡æe áî°ùæH IQGRƒdG ójhõJ Öéjh ,OÉ–Ód ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y ,±ô¨dG OÉ–’


,`g1441/03/03 ïjQÉJh (56) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH ádó©ŸGh ,`g1439/10/14 ïjQÉJh (39/´CG/1213)
.QGô≤dG Gò¡H á≤aôŸG á¨«°üdÉH
.Égô°ûf ïjQÉJ øe É¡H πª©jh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ áëFÓdG √òg ô°ûæJ :kÉ«fÉK
.≥«aƒàdG ‹h ˆGh






,IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ IQÉéàdG ôjRh ¿EG
,kÉeÉ¶f ¬d áMƒæªŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh
Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ QOÉ°üdG …Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc ≥«Ñ£J ΩÉ¶f øe Iô°ûY á°ùeÉÿG IOÉŸG ≈∏Y Ak ÉæHh
ïjQÉJh (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH ∫ó©ŸGh ,`g1438/04/26 ïjQÉJh (43/Ω) ºbQ »µ∏ŸG
.`g1441/01/19
:»∏j Ée ò«ØæJ óªà©j
ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG …Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc ≥«Ñ£J ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG πjó©J OÉªàYG :’k hCG

ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
.OƒµdG ≥«Ñ£J
ó©Jh ,äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑª∏d É¡JÉÑ∏£àeh á«°Sóæ¡dG äÉ££îŸG OGóYEGh AÉæÑdG ¢ü«NGôJ §HGƒ°Vh äGAGôLEG :ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ
.äÉÑ∏£àŸG øe CGõéàj ’ Gk AõL
.…Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc ≥«Ñ£J ΩÉ¶f :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
.…Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc ≥«Ñ£J ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG :ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
.áØdÉ πµd IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG ójó–h OƒµdG äÉØdÉ ∞«æ°üJ áëF’ :ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎﺕ
.…Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc äÉØdÉ ‘ ô¶ædG áæ÷ :ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ
.OƒµdG ‘ ∞«æ°üJ ¬d OQhh ,∫É¨°TE’Gh ΩGóîà°SÓd õ¡éjh kÉjQÉª©e ó«°ûj Ée :ﺍﳌﺒﻨﻰ/ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
πª©d ∂dÉŸG ¬©e óbÉ©àj …òdG ,á«æ©ŸG á¡÷G øe ¬d ¢üNôŸG …QÉÑàY’G hCG »©«Ñ£dG ¢üî°ûdG :ﺍﳌﺼﻤﻢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ
.OƒµdG ≥ah ¬JÉÑ∏Wh ¬JÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉÃ º«eÉ°üàdGh äÉ°SGQódG
…òdG ,±Gô°TE’G ∫ÉªYCG á°SQÉªÃ á«æ©ŸG á¡÷G øe ¬d ¢üNôŸG …QÉÑàY’G hCG »©«Ñ£dG ¢üî°ûdG :ﺍﳌﺼﻤﻢ ﺍﳌﺸﺮﻑ
.Ióªà©ŸG äÉ££îŸGh ¢ü«NGÎdG ≥ah ò«ØæàdG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH ΩÉ«≤∏d ∫hDƒ°ùe ºª°üªc ∂dÉŸG ¬©e óbÉ©àj
»àdG ,AÉæÑdG ∫ÉªYCG á£°ûfCG á°SQÉªÃ á«æ©ŸG á¡÷G øe ¬d ¢üNôŸG …QÉÑàY’G hCG »©«Ñ£dG ¢üî°ûdG :(ﺍﳌﻨﻔﺬ )ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ
.OƒµdG ≥ah áfÉ«°üdG hCG π«¨°ûàdG hCG Ö«cÎdG hCG AÉæÑdG ò«Øæàd ∂dÉŸG ¬©e óbÉ©àj
≈æÑŸG QGô≤à°SG hCG äÉÑKh Iƒb øe ∞©°†J »àdGh á«bGƒdG Égô°UÉæY hCG á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G ‘ Ö«Y …CG :ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﳋﻔﻲ

:اﻟﻔﺼﻞ اول

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
:اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ
:ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
.¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh :ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
.¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh :ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
.ájó∏ÑdG hCG áfÉeC’G :ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
.IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG :ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
.…Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒµd á«æWƒdG áæé∏dG :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
.¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH …Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒµd ájõcôŸG IóMƒdG :ﺍﳉﻬﺔ ﺍﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
á≤∏©àe ≥MÓeh ájò«ØæJ íFGƒd øe É¡©Ñàj Éeh äÉÑ∏£àŸGh äÉWGÎ°T’G áYƒª› ƒgh ,…Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc :ﺍﻟﻜﻮﺩ
.áeÉ©dG áë°üdGh áeÓ°ùdG ¿Éª°†d ó««°ûàdGh AÉæÑdÉH
‘ ™LôŸGh ¢SÉ°SC’G ó©Jh ,á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG ójó–h ó««°ûàdGh ò«ØæàdG ¥ôWh º«ª°üàdG π«°UÉØJ :ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ

ﻛﻮد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻌﻮدي

ﻫـ١٤٤٣/٠١ /٠٨ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٠٠٠٠٤) ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ
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٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
»°Sóæg Öàµe øe »æa ôjô≤àH ,≥«Ñ£àdG á«fÉµeEG Ö°ùM áªFÉ≤dG ÊÉÑŸG ≈∏Y OƒµdG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe ≥«Ñ£J ¿ƒµj
.ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ahh ,áæµªŸG á«°Sóæ¡dG ∫ƒ∏◊G øª°†àj óªà©e

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
RÉ¡÷Gh IQGRƒdG ¤ƒàJ ,É¡àª¶fC’ kÉ≤ah É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡JÉª¡e á°SQÉ‡ ‘ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≥ëH ∫ÓNE’G ¿hO
:á«dÉàdG ΩÉ¡ŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y OƒµdÉH ≥∏©àj Éª«a …ó∏ÑdG
.…OÉ°TQE’G §£îŸG äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ah áeRÓdG á«MÉ°ùŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG -1
.ÉgÒZh πjó©àdGh Ωó¡dGh º«eÎdGh AÉæÑdG ¢ü«NGôJ QGó°UEG -2
.¬àÑbGôeh OƒµdG ≥«Ñ£J á©HÉàe -3
.AÉæÑdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ AÉæKCG áeRÓdG äGQÉÑàN’Gh ¢û«àØàdG ∫ÉªYCG á©HÉàe -4
.Oƒµ∏d ¬à≤HÉ£e øe ócCÉàdGh AÉæÑdG ΩÉ“EG ó©H ∫É¨°TE’G IOÉ¡°T QGó°UEG -5
.áàbDƒŸGh áªFGódG áeÉ©dG äÉeóÿG ∫É°üjEG ≈∏Y á≤aGƒŸG -6
.äÉHƒ≤©dGh §Ñ°†dGh ¢û«àØàdGh áÑbGôŸGh AÉæÑdG äÓé°S ßØM -7
Ióªà©ŸG äÉ¡÷Gh AÉæÑdG ∫ÉªYCG ádhGõÃ á°üNôŸG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸGh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸÉH äÉfÉ«H IóYÉb AÉæH -8
.ÊÉÑŸG ≈∏Y ¢û«àØàdGh äÉ££îŸG ≥«bóàd
.OƒµdG ‘ É¡°UÉ°üàNG ≥ah ¢û«àØàdG äÉ¡L Ú«©J -9

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
á«∏NGódG IQGRh ¤ƒàJ ,É¡àª¶fC’ kÉ≤ah É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡JÉª¡e á°SQÉ‡ ‘ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≥ëH ∫ÓNE’G ¿hO
:á«dÉàdG ΩÉ¡ŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y OƒµdÉH ≥∏©àj Éª«a (ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG ájôjóŸG)
πMGôe áaÉc ‘ ≥FGô◊G øe ájÉª◊Gh ájÉbƒdG äÉÑ∏£àÃ ≥∏©àj Éª«a ¬JÉØdÉ §Ñ°Vh OƒµdG ≥«Ñ£J áÑbGôeh á©HÉàe -1
.øjõîàdGh É¡∏«¨°ûJh É¡àfÉ«°Uh AÉæÑdG
‘ ΩRÓdG π«gCÉàdG ≈∏Y ÚdhÉ≤ŸGh ájQÉ°ûà°S’G á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG ∫ƒ°üM øe ócCÉà∏d á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG -2
.áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdGh ò«ØæàdGh ±Gô°TE’Gh º«ª°üàdG ∫ÉªYCG á°SQÉªŸ ≥FGô◊G øe ájÉª◊Gh ájÉbƒdG ∫É›
.≥FGô◊G øe ájÉª◊Gh ájÉbƒdG ∫É› ‘ ¢û«àØàdG äÉ¡L Ú«©J -3

:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
Éª«a ábÉ£dG IQGRh ¤ƒàJ ,É¡àª¶fC’ kÉ≤ah É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡JÉª¡e á°SQÉ‡ ‘ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≥ëH ∫ÓNE’G ¿hO
:á«dÉàdG ΩÉ¡ŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y OƒµdÉH ≥∏©àj
∫ÉªYC’G á°SQÉªŸ ÚdhÉ≤ŸGh á«æØdGh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG π«gCÉJ äÉÑ∏£àe OGóYE’ á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG -1
.ábÉ£dG ó«°TôJh á«FÉHô¡µdG
øª°V ™≤J »àdG ábÉ£dG ó«°TôJh á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’ÉH ≥∏©àj Éª«a ¬JÉØdÉ §Ñ°Vh OƒµdG ≥«Ñ£J áÑbGôeh á©HÉàe -2
.É¡JÉ°UÉ°üàNG
.ábÉ£dG ó«°TôJh á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ ¢û«àØàdG äÉ¡L Ú«©J -3

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
≥∏©àj Éª«a áÄ«¡dG ¤ƒàJ ,É¡àª¶fC’ kÉ≤ah É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡JÉª¡e á°SQÉ‡ ‘ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≥ëH ∫ÓNE’G ¿hO
:á«dÉàdG ΩÉ¡ŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y OƒµdÉH
πÑb øe IOó ä’É› hCG ∫É› ‘ OƒµdG ∫ÉªYCG øª°V ¢û«àØàdG äÉ¡L É¡æª°V øeh á≤HÉ£ŸG Ëƒ≤J äÉ¡L ∫ƒÑb -1
.É¡æY IQOÉ°üdG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah áÄ«¡dG
.á«æa íFGƒdh á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe øe √Qó°üJ Ée ≥ah Oƒµ∏d á«©LôŸG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG åjó– -2

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡÷Gh …ó∏H á°üæe ÚH ‹B’G §HôdG ΩÉ“E’ ≥«°ùæàdG áª¡e IQGRƒdÉH á°üàîŸG á¡÷G ¤ƒàJ
.OƒµdG ≥«Ñ£àH á≤∏©àŸG á«°ü°üîàdG É¡eÉ¡e RÉ‚E’

⁄ Ö«©dG Gòg ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,AÉ°ûfE’G hCG ™bƒŸG hCG OGƒŸG hCG º«ª°üàdG ‘ Qƒ°üb hCG ∫É£YCG hCG AÉ£NCG ¤EG ™Lôj Ö«Y …CG hCG
.∫É¨°TE’G IOÉ¡°T QGó°UEG ïjQÉJ ‘ ∞°ûàµj
äÉÑ∏£àe hCG ,OƒµdG äÉÑ∏£àŸ É¡à≤HÉ£e ióe ójó–h äGAÉ°ûfEG hCG ,AGôLEG hCG ,èàæe º«ª°üJ hCG èàæe ¢üëa :ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
.OƒµdG äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ahh ,á«°SÉ«b áØ°UGƒe hCG á«æa áëF’ ≈∏Y Ak ÉæH áeÉY
.OƒµdG ä’É› ≥ah ¢û«àØàdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d á°üNôeh áÄ«¡dG iód ádƒÑ≤e zådÉK ±ôW{ á¡L :ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
≥ah ÊÉÑŸG ≈∏Y ¢û«àØàdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d Ú°Sóæ¡ª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG πÑb øe óªà©ŸGh ¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG :ﺍﳌﻔﺘﺶ
.OƒµdG
á∏°üdG äGP IÈÿGh áeRÓdG äÓgDƒŸG ∂∏àÁ πé°ùe ±Î ¢Sóæ¡e πÑb øe ádhDƒ°ùe áÑbGôeh á©HÉàe :ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
.¢û«àØàdÉH á£ÑJôŸG äÉ«dhDƒ°ùŸG AGOC’
¬àëF’h ájó∏ÑdG ¢ü«NGÎdG äGAGôLEG ΩÉ¶f ΩÉµMCG ≥ah ,…ó∏ÑdG RÉ¡÷G √Qó°üj Üƒàµe ¿PEG :ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
.ájò«ØæàdG
.Oƒµ∏d ≈æÑŸG á≤HÉ£e øe ócCÉàdG ó©H …ó∏ÑdG RÉ¡÷G √Qó°üj ≈æÑŸG ∫É¨°TEÉH ¿PEG :ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ
∫ÉªYCG á°SQÉªŸ ÚjQÉÑàY’Gh Ú«©«Ñ£dG ¢UÉî°TCÓd á«æ©ŸG á¡÷G √Qó°üJ »æ¡e íjô°üJ :ﺭﺧﺼﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ
.OƒµdG ≥ah ,¢û«àØàdG hCG ,±Gô°TE’G hCG ò«ØæàdG hCG ,º«eÉ°üàdGh äÉ°SGQódG
IQGRh :»gh .OƒµdG ≥«Ñ£J áÑbGôÃ É¡°UÉ°üàN’ kÉ≤ah á«æ©ŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G »g :ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
áÄ«¡dGh ,ábÉ£dG IQGRhh ,(ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG ájôjóŸG) á«∏NGódG IQGRhh ,¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG
.IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG
.¬ëFGƒd hCG ¬≤«Ñ£J ΩÉ¶f hCG Oƒµ∏d óª©àe ÒZ hCG óª©àe RhÉŒ πc :ﺍﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ
.¬ëFGƒd hCG ¬≤«Ñ£J ΩÉ¶f ΩÉµMCG øe …CG hCG OƒµdG áØdÉîÃ Ωƒ≤j …QÉÑàYG hCG »©«ÑW ¢üî°T πc :ﺍﺨﻤﻟﺎﻟﻒ
äÉµ∏àªŸG hCG ìGhQC’G ¢†jô©J É¡ë«ë°üJ hCG É¡àdGREÉH IQOÉÑŸG ΩóY ≈∏Y ÖJÎj Oƒµ∏d áØdÉ πc :ﺍﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺍﳋﻄﺮﺓ
.áÄ«ÑdG hCG ¿É°ùfE’G áë°üH QGô°VE’G ‘ ô°TÉÑe πµ°ûH ÖÑ°ùàJ hCG ô£î∏d
.»ë°üdG ±ô°üdGh AÉŸGh ∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdG :ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻫﺪﻑ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻮﺩ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
áfÉàe ∫ÓN øe áeÉ©dG áë°üdGh áeÓ°ùdG ≥≤– »àdG äÉWGÎ°T’Gh äÉÑ∏£àŸG øe ≈fOC’G ó◊G ™°Vh ¤EG OƒµdG ±ó¡j
,á«aÉµdG ájƒ¡àdGh IAÉ°VE’Gh á«ë°üdG áÄ«ÑdG ÒaƒJh πeÉ°ûdG ∫ƒ°UƒdG IÉYGôe ™e äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸG äÉÑKh QGô≤à°SGh
.ÊÉÑŸÉH á£ÑJôŸG ôWÉîŸG øe ÉgÒZh ∫R’õdGh ≥jô◊G QÉ£NCG øe äÉµ∏àªŸGh ìGhQC’G ájÉªMh ábÉ£dGh √É«ŸG ó«°TôJh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ
.ájQGOE’G äÉWGÎ°T’G -1
.ájQÉª©ŸG äÉWGÎ°T’Gh äÉÑ∏£àŸG -2
.á«FÉ°ûfE’G äÉWGÎ°T’Gh äÉÑ∏£àŸG -3
.á«FÉHô¡µdG äÉWGÎ°T’Gh äÉÑ∏£àŸG -4
.á«µ«fÉµ«ŸG äÉWGÎ°T’Gh äÉÑ∏£àŸG -5
.ábÉ£dG ó«°TôJ äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe -6
.√É«ŸG ó«°TôJh á«ë°üdG äÉWGÎ°T’Gh äÉÑ∏£àŸG -7
.≥jô◊G øe ájÉª◊G äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe -8
.∫R’õdG áehÉ≤e äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe -9
.á«îjQÉàdGh áªFÉ≤dG ÊÉÑŸG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe -10
.AGô°†ÿG ÊÉÑŸG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe -11
.á«æµ°ùdG ÊÉÑŸG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe -12
.á«©LôŸG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG -13
.á«æWƒdG áæé∏dG ÉgQó°üJ iôNCG äÉWGÎ°TG hCG äÉÑ∏£àe …CG -14

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة

.≥«Ñ£àdG áÑLGh á∏eÉµàe IóMh OƒµdG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe Èà©J

hCG πjó©J hCG º«eôJ hCG AÉæH á°üNQ QGó°UEG ºàj ’ ájò«ØæàdG ¬àëF’h ájó∏ÑdG ¢ü«NGÎdG äGAGôLEG ΩÉ¶f IÉYGôe ™e
Oƒµ∏d äÉ££îŸGh ≥FÉKƒdG á≤HÉ£e øe ≥≤ëàdG ó©H ’EG πKÉ‡ ôNBG ¢ü«NôJ …CG hCG á©°SƒJ hCG ΩGóîà°SG Ò«¨J hCG Ωóg
.É¡JRÉLEGh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
¢üNQ ¿ƒ∏ªëj Ú°ü°üîàe ¤EG ò«ØæàdGh ±Gô°TE’Gh º«ª°üàdG ∫ÉªYCG óæ°ùj ¿CGh ,OƒµdÉH ΩGõàd’ÉH á°üNôdG ÖdÉW ó¡©àj
π°UGƒàdG πFÉ°Shh º¡æjhÉæY É¡H kÉë°Vƒe º¡©e áeÈŸG Oƒ≤©dG Ωó≤j ¿CGh ,á«æ©ŸG á¡÷G øe IQOÉ°U á«æ¡e á°SQÉ‡
ÖdÉW Ωõà∏jh .OƒµdG ≥ah º¡«dEG á∏cƒŸG ∫ÉªYC’G ò«ØæàH Ú°SQÉªŸG ΩGõàdG ≈∏Y áMGô°U Oƒ≤©dG ∂∏J ‘ ¢üæj ¿CG ≈∏Y º¡©e
.kÉë«ë°U ÉgÈY √QÉ©°TEG ó©jh ,ÉgÒ¨J ∫ÉM É¡ãjó–h ¬©e π°UGƒàdG πFÉ°Shh ¬fGƒæY ójóëàH á°üNôdG

∞«æ°üJ Ö°ùM ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ ó««°ûàdGh AÉæÑdG ∫ÉªYCG ™«ªL ≈∏Y ôNBG Oƒc …CG ≥«Ñ£J ô¶ëjh OƒµdG ≥Ñ£j
Ò«¨J hCG ,É¡ª«eôJ ádÉM ‘ áªFÉ≤dG ÊÉÑŸG ≈∏Yh ,¬∏jó©Jh ¬àfÉ«°Uh ¬∏«¨°ûJh √ò«ØæJh AÉæÑdG º«ª°üJ ∂dP ‘ ÉÃ ,ÊÉÑŸG
πMGôe ≥ë∏e ‘ í°VƒŸG êQóàdG ≥ah ΩÉ¶ædG PÉØf ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG ,É¡eóg hCG ,É¡∏jó©J hCG ,É¡à©°SƒJ hCG ,É¡eGóîà°SG
.¬«a áØæ°üŸG AÉæÑdG ´GƒfCG ™«ªL ≈∏Y OƒµdG ≥Ñ£j ≥«Ñ£àdG πMGôe ájÉ¡æHh ,OƒµdG ≥«Ñ£J

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
™«ªL ≈∏Y ≥FGô◊G øe ájÉª◊Gh ájÉbƒdÉH á≤∏©àŸGh …QGô◊G ∫õ©dÉH á≤∏©àŸG OƒµdG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe ≥Ñ£J
.áëFÓdG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG êQóàdG πMGôe ‘ ô¶ædG ¿hO ,ΩÉ¶ædG ¿Éjô°S Qƒa AÉæÑdG ∫ÉªYCG

ﻛﻮد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻌﻮدي

 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈـﻤــﺔ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧
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:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة

.OƒµdG äÉØdÉ ∞«æ°üJ áëF’ ΩÉµMCG ≥ah äÉHƒ≤©dG ´É≤jEGh äÉØdÉîŸG §Ñ°V ºàj

hCG OƒµdG ≥«Ñ£J ∫ƒM ±ÓN OƒLh ∫ÉM …ó∏ÑdG RÉ¡÷G ™e π°UGƒàdG òØæŸGh ±ô°ûŸG ºª°üŸGh óªà©ŸG ºª°üŸGh ∂dÉª∏d
á¡÷G ™e hCG …ó∏ÑdG RÉ¡÷G ™e π°UGƒàdG º¡dh .±GôWC’G óMCG É¡ÑµJôj áØdÉ …CG øY ÆÓHE’G º¡«∏Yh .√OƒæH Ò°ùØJ
.OƒµdG Ú°ù– hCG ôjƒ£J É¡fCÉ°T øe äÉMGÎbG OƒLh ∫ÉM IQGRƒdÉH á°üàîŸG

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﲢﺪﻳﺚ ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ójhõJ ôeC’G ¬«æ©j øe πch ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ≈∏Yh ,OƒµdG åjó–h ôjƒ£Jh πjó©J ìGÎbG á«æWƒdG áæé∏dG ¤ƒàJ
¬∏jó©J Ωõ∏j ÉŸ äÉMÎ≤ŸGh OƒµdG ≥«Ñ£J AÉæKCG ó°UôJ »àdG äÉXƒë∏ŸÉH IQGRƒdÉH á°üàîŸG á¡÷G hCG Iô°TÉÑe áæé∏dG
.¬ãjó–h

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
π°UƒàdG ºàj ÉÃ ™aôdGh äÉXƒë∏ŸG ∂∏J á°SGQOh ¬ãjó– hCG OƒµdG πjó©J äÉXƒë∏e »≤∏àd á«dBG á«æWƒdG áæé∏dG ™°†J
.åjóëàdG hCG πjó©àdG äGQGôb QGó°UE’ áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ IQÉéàdG ôjRƒd ¬«dEG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
OGóYEG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ∑QÉ°ûJh ,OƒµdÉH á°UÉÿG á«æØdGh á«ª∏©dG äÉMhô°ûdGh äGOÉ°TQE’G á«æWƒdG áæé∏dG ó©J
.OƒµdÉH á≤∏©àŸG äGô“DƒŸGh äGhóædGh πª©dG ¢TQh ó≤Yh ¬££Nh π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ègÉæe

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
≥«Ñ£àH á≤∏©àŸG É¡eÉ¡Ã ΩÉ«≤∏d äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸÉH áfÉ©à°S’G ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh IQGRƒ∏d
.…Oƒ©°ùdG AÉæÑdG Oƒc ∫ÉªYC’ Ú°ûàØŸGh ¢û«àØàdG äÉ¡L Ú«©àd áeÉ©dG äÉÑ∏£àŸG áëF’ Ö°ùM OƒµdG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون
:ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.É¡d ΩRÓdG »æØdG ºYódG Ëó≤Jh äÉjó∏ÑdGh äÉfÉeC’G πÑb øe √ò«ØæJ á©HÉàeh OƒµdG ≥«Ñ£J äÉ«dBG ™°Vh -1
ΩÉ¶ædG äÉÑ∏£àe ≥«Ñ£àd ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG á«dBGh áeRÓdG IóMƒŸG êPÉªædGh á«FGôLE’G ádOC’G πªY -2
.ájò«ØæàdG ¬àëF’h
.OƒµdÉH á≤∏©àŸG äGQGô≤dG ò«ØæJ á©HÉàe -3
.É¡à©HÉàeh OƒµdG ò«ØæàH á≤∏©àŸG á«FGôLE’G ∫ÉªYC’G ≈∏Y ±Gô°TE’G -4
.äÉfÉeC’G ™e ≥«°ùæàdÉH äÉØdÉîŸG ‘ ô¶ædG ¿É÷ π«µ°ûJ äGAGôLEG á©HÉàe -5
.ôjRƒdG øe QGô≤H ÉgOÉªàY’ É¡©aQh É¡FÉ°†YCG ICÉaÉµeh É¡JGAGôLEGh äÉØdÉîŸG ‘ ô¶ædG ¿É÷ πªY óYGƒb OGóYEG -6
É¡à°SGQód á«æWƒdG áæé∏dG ¤EG É¡∏≤fh É¡æY äÉeƒ∏©e IóYÉb øjƒµJh OƒµdG ≥«Ñ£J ≈∏Y äÉMÎ≤ŸGh äÉXƒë∏ŸG »≤∏J -7
.É¡fCÉ°ûH Ωõ∏j Ée ìGÎbGh
.É¡«dEG óæ°ùJ iôNCG ΩÉ¡e …CG -8

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ô°ûY ∫ÓN çóëj ÉªY ∂dÉŸG ¢†jƒ©J øY øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe òØæŸGh AÉæÑdG ò«ØæJ ≈∏Y ±ô°ûŸG ºª°üŸG ¿ƒµj -1
øYh äBÉ°ûæe øe √ÉeÉbCG hCG ¿ÉÑe øe √Gó«°T Éª«a »FõL hCG »∏c Ωó¡J øe -∫É¨°TE’G IOÉ¡°T Qhó°U ïjQÉJ øe- äGƒæ°S
.¬àeÓ°Sh AÉæÑdG áfÉàe Oó¡j »ØN Ö«Y πc
k
≈°VQ hCG É¡JGP ¢VQC’G ‘ Ö«Y øY ÉÄ°TÉf Ωó¡àdG hCG π∏ÿG ¿Éc ƒdh (1) Iô≤ØdG ‘ QƒcòŸG ¢†jƒ©àdG ‘ ΩGõàd’G ≈≤Ñj -2
.áÑ«©ŸG äBÉ°ûæŸG hCG ÊÉÑŸG áeÉbEÉH πª©dG ÖMÉ°U
≈∏Y ±Gô°TE’G ¿hO §≤a º«ª°üàdG ™°Vh ≈∏Y ¬∏ªY ô°üàbG GPEG º«ª°üàdG Üƒ«Y øY ’k hDƒ°ùe óªà©ŸG ºª°üŸG ¿ƒµj -3
.ò«ØæàdG
.¬æe ó◊G hCG ¿Éª°†dG øe ±ô°ûŸG ºª°üŸG hCG ∫hÉ≤ŸG AÉØYEG ¬H ó°ü≤j •ô°T πc Ók WÉH ™≤j -4

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ Égô°ûf ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG áëFÓdG √ò¡H πª©j

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
Oƒc ‘ OQGƒdG ∫É¨°TE’G ∞«æ°üJ Ö°ùM …ó∏ÑdG RÉ¡÷G øe ∫É¨°TEG IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG AÉæÑdG ∫É¨°TEG Rƒéj ’
.(SBC 201) ΩÉ©dG …Oƒ©°ùdG AÉæÑdG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
¬eÉ“EG ó©H …ó∏ÑdG RÉ¡é∏d á°üNôdG ÖMÉ°U Ωó≤àj ,ájò«ØæàdG ¬àëF’h ájó∏ÑdG ¢ü«NGÎdG äGAGôLEG ΩÉ¶f IÉYGôe ™e
á«FÉ¡ædG ¢û«àØàdG ∫ÉªYCG äGOÉªàYGh ,áeRÓdG äÉÑ∏£àŸGh ¢ü«NGÎdG ¬Ñ∏£H ≥aôjh ∫É¨°TE’G IOÉ¡°T QGó°UEG Ö∏£H AÉæÑdG
.ò«ØæàdG Ö°ùM äÉ££îŸGh ,äGQÉÑàN’Gh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
πªY ΩÉjCG áKÓK ∫ÓN OƒµdG äÉWGÎ°TGh äÉÑ∏£àe ≥«Ñ£J øe ≥≤ëàdG ó©H ∫É¨°TE’G IOÉ¡°T QGó°UEG Ö∏W ‘ âÑdG Öéj
Ωõ∏jh .kÉeÉ¶f á©ÑàŸG ÆÓHE’G ¥ô£H ¢†aôdG ÜÉÑ°SCÉH IOÉ¡°ûdG ÖdÉW ≠∏Ñj Ö∏£dG ¢†aQ ∫ÉM ‘h .Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ øe
:á«dÉàdG äÉfÉ«ÑdG ∫É¨°TE’G IOÉ¡°T Úª°†J
.AÉæÑdG á°üNQ ïjQÉJh ºbQ .≈æÑŸG ÖMÉ°U ¿GƒæYh º°SG .¬Ø«æ°üJh ¬Ø°Uhh ¬JÉ«KGóMEGh ≈æÑŸG ¿GƒæY .…ó∏ÑdG RÉ¡÷G º°SG .∫É¨°TE’Gh ΩGóîà°S’G ´ƒf .¬eóY øe ≥jô◊G øe ájÉª◊Gh ájÉbƒdG áª¶fCG ôaƒJ .¬©«bƒJh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U º°SG -

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة
áàbDƒŸG äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑª∏d ójóéà∏d á∏HÉb kÉeƒj ÚfÉªKh áFÉe É¡Jóe RhÉéàJ ’ áàbDƒe ∫É¨°TEG IOÉ¡°T QGó°UEG …ó∏ÑdG RÉ¡é∏d
¿CG •ô°ûH ò«ØæàdG IÎa AÉæKCG áLÉ◊G óæY IÒÑµdG ™jQÉ°ûŸG ‘ ∫Éª©dG øµ°Sh äÉ«dÉ©ØdGh äÉfÉLô¡ŸGh á«ª°SƒŸGh
.Oƒµ∏d kÉ≤ahh ,øeBG πµ°ûH ºà«°S ∫É¨°TE’G ¿CÉH ≥≤ëàj

:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون
áeÉ©dG äÉeóÿG π°üa Ö∏W ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh …ó∏ÑdG RÉ¡é∏d Rƒéj É¡H ∫ƒª©ŸG íFGƒ∏dGh áª¶fC’ÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e
Rƒéj ’h .π°üØdG QGô≤H ≈æÑŸG πZÉ°T hCG ∂dÉŸG ô©°ûjh ,äÉµ∏àªŸG hCG ìGhQC’G ≈∏Y ô°TÉÑe ô£N ádGRE’ áLÉ◊G óæY
.π°üØdG ÖÑ°S ∫GhR ó©H ’EG áeóÿG IOÉYEG

:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
πµ°ûH OƒµdG ‘ IOóëŸG óYGƒ≤dGh äGAGôLE’Gh ´GƒfC’Gh πMGôŸG ≥ah OƒµdG ≥«Ñ£J øe ≥≤ëà∏d ¢û«àØàdG ∫ÉªYCG ºàJ
™e ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO iôNCG ¤EG á∏Môe øe ∫É≤àf’G Rƒéjh ,AÉæÑdG πMGôe Ö°ùM ∫Gƒàe
m
k
.Oƒµ∏d É≤ah AÉæÑdG πMGôe øe á∏Môe …CG ‘ AÉæÑdG á°üNQ ≥«∏©àH ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G á«≤MCG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
Ωƒ≤jh ,AÉæÑdG πMGôe Ö°ùM ¢û«àØà∏d Gk õgÉL πª©dG ¿ƒµj ÉeóæY ¢ûàØŸG QÉ©°TEÉH ¬∏ãÁ øe hCG á°üNôdG ÖMÉ°U Ωƒ≤j
.áHƒ∏£ŸG äGQÉÑàN’Gh ¢û«àØàdG ∫ÉªYC’ Ωõ∏j Éeh äÉ££îŸGh ≥FÉKƒdG áaÉc ÒaƒàH

ﻣـﻠـﺤــــــــﻖ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻮﺩ
,Éªæ«°ùdG ä’É°U ,ìGôaC’G ä’É°U) äÉ©ªéàdG ÊÉÑe :á«dÉàdG ÊÉÑŸG ≈∏Y á«fÉãdGh ¤hC’G Úà∏MôŸG ‘ ¬≤«Ñ£J ” Ée ¤EG
.á«¡«aÎdG äÉeóÿG ÊÉÑeh á«æµ°ùdG ÊÉÑŸG ,∫õædG ,á«bóæØdG á°ThôØŸG ≥≤°ûdG ,á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôe (ìQÉ°ùŸG
áaÉ°VE’ÉH É¡dÓN OƒµdG ≥Ñ£jh ,`g1443 ΩÉY áé◊G hP ô¡°T ájÉ¡f ≈àMh áãdÉãdG á∏MôŸG ájÉ¡f øe :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ÊÉÑŸG ≈∏Y É¡dÓN OƒµdG ≥Ñ£jh ,`g1440 ΩÉY áé◊G hP ô¡°T ájÉ¡f ≈àMh ΩÉ¶ædG PÉØf ïjQÉJ øe :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
.¥OÉæØdG ,äÉ«Ø°ûà°ùŸG ,(Ω23 øe ÌcCG– êGôHC’G) á«dÉ©dG ÊÉÑŸG ,ájQGOE’G á«eƒµ◊G ÊÉÑŸG :á«dÉàdG

É¡dÓN OƒµdG ≥Ñ£jh ,`g1444 ΩÉY áé◊G hP ô¡°T ájÉ¡f ≈àMh á©HGôdG á∏MôŸG ájÉ¡f øe :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ

áaÉ°VE’ÉH É¡dÓN OƒµdG ≥Ñ£jh ,`g1441 ΩÉY áé◊G hP ô¡°T ájÉ¡f ≈àMh ¤hC’G á∏MôŸG ájÉ¡f øe :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
,á«ª«∏©àdG ÊÉÑŸG ,(á«°VÉjôdG äBÉ°ûæŸG-óLÉ°ùŸG) äÉ©ªéàdG ÊÉÑe :á«dÉàdG ÊÉÑŸG ≈∏Y ¤hC’G á∏MôŸG ‘ ¬≤«Ñ£J ” Ée ¤EG
.IQƒ£ÿG á«dÉY ÊÉÑŸG ,Ω23 øe πbCG ÊÉÑŸG ,á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸG ,ä’É°üJ’G êGôHCG ,ájQÉéàdG äÉ©ªéŸG

.¬«a áØæ°üŸG AÉæÑdG ´GƒfCG ™«ªL ≈∏Y ™HQC’G πMGôŸG ‘ ¬≤«Ñ£J ” Ée ¤EG áaÉ°VE’ÉH

áaÉ°VE’ÉH É¡dÓN OƒµdG ≥Ñ£jh ,`g1442 ΩÉY áé◊G hP ô¡°T ájÉ¡f ≈àMh á«fÉãdG á∏MôŸG ájÉ¡f øe :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

.(ójÈdG ,¿ƒjõØ∏àdG äÉ£ ,∑ƒæÑdG ,äGQÉ£ŸG) ∫ÉªYC’G ÊÉÑe :á«dÉàdG ÊÉÑŸG ≈∏Y çÓãdG πMGôŸG ‘ ¬≤«Ñ£J ” Ée ¤EG

ﻛﻮد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻌﻮدي

 ﺗﺘﻤﺔ..ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
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املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية االختياريةاملعتمدة يف اجتماع جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة رقم ()181
المواصفات السعودية

بنا ًء على الفقرة رقم ( )4من املادة التا�سعة من تنظيم الهيئة ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم عليه فقد �أقر جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة يف اجتماعه رقم ()181
 216وتاريخ 1431/06/17هـ,والتي تق�ضي ب�أن «املجل�س هو ال�سلطة املخت�صة ب�إدارة �ش�ؤون الهيئة ،الذي عقد بتاريخ 1442/11/28هـ ،املوافق 2021/07/08م ،اعتماد املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية
وت�صريف �أمورها ،ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم ،وله االختيارية على النحو التايل:
�أو ًال :موا�صفات قطاع املنتجات الكيميائية والبرتولية:
بوجه خا�ص اعتماد املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية يف �صورتها النهائية وطرق تطبيقها».
وبنا ًء على الفقرة رقم ( )1من املادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تن�ص على« :ن�شر املوا�صفات ( :)1 - 1الوثيقة رقم (ل.ت )01-02-07-21-33-ب�ش�أن حتديث عدد ( )2موا�صفة قيا�سية معدة
القيا�سية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ،وال تعد نافذة �إال بعد الإعالن عنها يف اجلريدة الر�سمية» .بلغتني ،واعتمادهما موا�صفتني قيا�سيتني �سعوديتني اختيارية «حمدثة» وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املطلوب حتديثها

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO 917:2021

SASO 917:1994

طريقة اختبار درجة الغرز للمواد
البتيومينية

موا�صفة اختيارية

2

SASO 918:2021

SASO 918:1994

طريقة اختبار قابلية اال�ستطالة
للمواد الأ�سفلتية

موا�صفة اختيارية

( :)2 - 1الوثيقة رقم (ل.ت )02-02-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )1موا�صفة قيا�سية معدة بلغتني ،واعتمادها موا�صفة قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO 2972:2021

عدة مراجع

املذيبات (ال�سوائل)
الهيدروكربونية الأليفاتية املنزوعة
العطريات

موا�صفة اختيارية

( :)3 - 1الوثيقة رقم (ل.ت )03-02-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )44موا�صفة قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة»( ،مع مراعاة �إدراج عدد من املوا�صفات القيا�سية
بالالئحة الفنية املعنية) ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ASTM D5319:2021

ASTM D5319:2017

املوا�صفات القيا�سية لألواح
اجلدران والأ�سقف امل�صنوعة
من البولي�سرت املقوى بالألياف
الزجاجية

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملواد البناء –
اجلزء الثاين–مواد العزل ومواد التك�سية للمباين

2

SASO ISO 15663:2021

ISO 15663:2021

ال�صناعات البرتولية
والبرتوكيماوية والغاز الطبيعي
 -تكلفة دورة احلياة

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 20819:2021

ISO 20819:2018

البال�ستيك – مركبات اخل�شب
والبال�ستيك املعاد تدويره
( - )WPRCاملوا�صفات

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 21857:2021

ISO 21857:2021

ال�صناعات البرتولية
والبرتوكيماوية والغاز الطبيعي
 منع ت�آكل �أنظمة خطوطالأنابيب املت�أثرة بالتيارات
ال�شاردة

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO 19905-3:2021

ISO 19905-3:2021

�صناعات البرتول والغاز
الطبيعي  -تقييم خا�ص باملوقع
للوحدات البحرية املتنقلة -
اجلزء  :3الوحدات العائمة

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO 19901-10:2021

ISO 19901-10:2021

�صناعات البرتول والغاز
الطبيعي  -املتطلبات املحددة
للهياكل البحرية  -اجلزء :10
التحقيقات اجليوفيزيائية
البحرية

موا�صفة اختيارية

16

السـنة  99العدد 4897

UMM AL -QURA

الجمعة  19المحرم  1443هـ

 27أغسطس  2021م

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة

المواصفات السعودية

7

SASO ASTM C1848:2021

ASTM C1848:2017

املمار�سة القيا�سية لعازل رغوة
البويل يوريثان عالية ال�ضغط
بالر�ش للمباين املغلقة

موا�صفة اختيارية
موا�صفة اختيارية مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية
ملواد البناء –اجلزء الثاين–مواد العزل ومواد التك�سية
للمباين

8

SASO ASTM F1999:2021

ASTM F1999:2019

املمار�سة القيا�سية لرتكيب �أنظمة
ال�سياج ال�صلبة من عديد كلوريد
الفينيل ()PVC

موا�صفة اختيارية

9

SASO EN 16153:2021

EN
16153:2013+A1:2015

�صفائح عديد الكربونات ()PC
متعددة اجلدران والناقلة لل�ضوء
لال�ستخدام الداخلي واخلارجي
يف الأ�سطح واجلدران والأ�سقف -
املتطلبات وطرق االختبار

موا�صفة اختيارية
موا�صفة اختيارية مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية
ملواد البناء –اجلزء الثاين–مواد العزل ومواد التك�سية
للمباين

10

SASO ASTM D3306:2021

ASTM D3306:2020

املوا�صفة القيا�سية ملربد ملحركات
ال�سيارات واخلدمة اخلفيفة
وال�شاقة �أ�سا�سه �إيثيلني جاليكول

موا�صفة اختيارية

11

SASO ASTM D1120:2021

ASTM D1120:2017

الطريقة القيا�سية الختبار نقطة
الغليان يف مربدات املحركات

موا�صفة اختيارية

12

SASO ASTM D1253:2021

ASTM D1253:2014

طريقة االختبار القيا�سية ملتبقي
الكلورين يف املاء

موا�صفة اختيارية

13

SASO ASTM D3019M:2021

ASTM
D3019M:2017

املوا�صفة القيا�سية للإ�سمنت
الال�صق امل�ستخدم مع روالت
الأ�سفلت للأ�سقف غري الليفي
والليفي

موا�صفة اختيارية
موا�صفة اختيارية مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية
ملواد البناء –اجلزء الثاين–مواد العزل ومواد التك�سية
للمباين

14

SASO ASTM D3139:2021

ASTM D3139:2019

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت
�أنابيب ال�ضغط البال�ستيكية
با�ستخدام موانع الت�سريب املرنة

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

15

SASO ASTM D3261:2021

ASTM D3261:2016

املوا�صفة القيا�سية للو�صالت
البال�ستيكية امل�صهرة حراريا
من عديد الإيثيلني للأنابيب
واملوا�سري البال�ستيكية من عديد
الإيثيلني ()PE

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

16

SASO ASTM D3385:2021

ASTM D3385:2018

طريقة االختبار القيا�سية ملعدل
ت�سلل القاذورات يف النطاق
با�ستخدام مقيا�س الت�سلل مزدوج
احللقة

موا�صفة اختيارية

17

SASO ASTM D4068:2021

ASTM D4068:2017

املوا�صفة القيا�سية لرقائق عديد
الإيثيلني املكلور ( )CPEلغ�شاء
احتواء املياه املخفي

موا�صفة اختيارية
موا�صفة اختيارية مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية
ملواد البناء –اجلزء الثاين–مواد العزل ومواد التك�سية
للمباين

18

SASO ASTM D4130:2021

ASTM D4130:2015

طريقة االختبار القيا�سية لأيون
الكربيت يف املياه املاحلة ومياه
البحر واملحاليل امللحية

موا�صفة اختيارية

19

SASO ASTM D5466:2021

ASTM D546 :2015

طريقة االختبار القيا�سية لتقدير
املركبات الع�ضوية املتطايرة يف
الغالف اجلوي (منهجية �أخذ
العينات على �شكل علبة)

موا�صفة اختيارية

20

SASO ASTM D6007:2021

ASTM D6007:2014

طريقة االختبار القيا�سية لتحديد
تركيزات الفورمالديهايد يف الهواء
من املنتجات اخل�شبية با�ستخدام
غرفة �صغرية احلجم

موا�صفة اختيارية

21

SASO ASTM D6083M:2021

ASTM D6083M:2021

املوا�صفة القيا�سية لطالء
الأكريليك ال�سائل امل�ستخدم يف
الت�سقيف

موا�صفة اختيارية
ممع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية للدهانات
(الأ�صباغ) والورني�شات

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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22

SASO ASTM D6196:2021

ASTM D6196:2015

املمار�سة القيا�سية الختيار املواد
املا�صة ومعايري �أخذ العينات
والظروف التحليلية لالمت�صا�ص
احلراري لر�صد املواد الكيميائية
الع�ضوية املتطايرة يف الهواء

موا�صفة اختيارية

23

SASO ASTM D6866:2021

ASTM D6866:2021

طرق االختبار القيا�سية لتحديد
املحتوى احليوي للعينات
ال�صلبة وال�سائلة والغازية
با�ستخدام حتليل الكربون امل�شع

موا�صفة اختيارية

24

SASO ASTM D6947M:2021

ASTM
D6947M:2016

املوا�صفة القيا�سية لطالء عديد
اليوريثني املعالج بالرطوبة
ال�سائل امل�ستخدم يف نظام ت�سقيف
رغوة عديد اليوريثان بالر�ش

موا�صفة اختيارية
ممع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية للدهانات
(الأ�صباغ) والورني�شات

25

SASO ASTM D7254:2021

ASTM D7254:2020

املوا�صفة القيا�سية لعديد
الربوبلني ( )PPللتك�سية
اخلارجية

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملواد البناء –
اجلزء الثاين – مواد العزل ومواد التك�سية للمباين

26

SASO ASTM F1055:2021

ASTM F1055:2016

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت
عديد الإيثيلني من النوع املن�صهر
كهربائياً للأنابيب واملوا�سري
امل�صنوعة من عديد الإيثيلني
اخلا�ضع للتحكم بالقطر اخلارجي
وعديد الإيثيلني املت�شابك
()PEX

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

27

SASO ASTM F1282:2021

ASTM F1282:2017

املوا�صفة القيا�سية لأنبوب
ال�ضغط املركب من عديد
الإيثيلني  /الألومنيوم  /عديد
الإيثيلني ()PE-AL-PE

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

28

SASO ASTM F1412:2021

ASTM F1412:2016

املوا�صفة القيا�سية لأنابيب عديد
الأوليفني والو�صالت لأنظمة
ت�صريف النفايات امل�سببة للت�آكل

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

29

SASO ASTM F1488:2021

ASTM F1488:2019

املوا�صفة القيا�سية للأنابيب
املركبة املبثوقة

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

30

SASO ASTM F1499:2021

ASTM F1499:2017

املوا�صفة القيا�سية لأنابيب
ال�صرف والنفايات والتهوية
املركبة بالبثق ()DWV

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

31

SASO ASTM F1673:2021

ASTM F1673:2016

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة
ت�صريف النفايات امل�سببة للت�آكل
من عديد الفينيلدين ()PVDF

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

32

SASO ASTM F1807:2021

ASTM F1807:2019

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت
الإدخال املعدنية با�ستخدام
حلقة جتعيد نحا�سية� ،أو م�شابك
بديلة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ،
ملوا�سري عديد الإيثيلني املت�شابك
( SDR9(PEXوموا�سري
عديد الإيثيلني  SDR9لدرجات
احلرارة املرتفعة ()PE-RT

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

33

SASO ASTM F1970:2021

ASTM F1970:2019

املوا�صفة القيا�سية للو�صالت �أو
امللحقات �أو ال�صمامات الهند�سية
اخلا�صة لال�ستخدام يف �أنظمة
عديد (كلوريد الفينيل) ()PVC
�أو عديد (كلوريد الفينيل) املكلور
()CPVC

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز
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34

SASO ASTM F2159:2021

ASTM F2159:2020

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت
الإدخال املعدنية با�ستخدام
حلقة جتعيد نحا�سية� ،أو م�شابك
بديلة من الفوالذ املقاوم لل�صد أ� ،
ملوا�سري عديد الإيثيلني املت�شابك
) SDR9 (PEXوموا�سري
عديد الإيثيلني  SDR9لدرجات
احلرارة املرتفعة ()PE-RT

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

35

SASO ASTM F2306M:2021

ASTM F2306M:2020

املوا�صفة القيا�سية للأنابيب
احللق ّية املموجة من � 12إىل
 60بو�صة (� 300إىل  1500مم)
ذات اجلدار اجلانبي ()PE
والو�صالت لتطبيقات املجاري
ذات التدفق اجلاذب وتطبيقات
ال�صرف حتت ال�سطح

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

36

SASO ASTM F2389:2021

ASTM F2389:2019

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة �أنابيب
عديد الربوبلني ( )PPامل�صنفة
بال�ضغط

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

37

SASO ASTM F2434:2021

ASTM F2434:2019

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت
الإدخال املعدنية با�ستخدام حلقة
جتعيد نحا�سية ملوا�سري عديد
الإيثيلني املت�شابكة
) SDR9 (PEXوموا�سري
 SDR9من عديد الإيثيلني /
الألومنيوم  /عديد الإيثيلني
املت�صالب
()PEX-AL-PEX

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

38

SASO ASTM F2623:2021

ASTM F2623:2019

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة عديد
الإيثيلني لدرجات احلرارة
املرتفعة ( )PE-RTلتطبيقات
املياه غري ال�صاحلة لل�شرب

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

39

SASO ASTM F2735:2021

ASTM F2735:2020

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت
الإدخال البال�ستيكية ملوا�سري
عديد الإيثيلني املت�شابكة
)SDR9 (PEXوموا�سري
عديد الإيثيلني لدرجات احلرارة
املرتفعة ()PE-RT

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

40

SASO ASTM F2769:2021

ASTM F2769:2018

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة �أنابيب
عديد الإيثيلني البال�ستيكية
لتوزيع املياه ال�ساخنة والباردة
عند درجات حرارة مرتفعة
()PE-RT

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

41

SASO ASTM F2806:2021

ASTM F2806:2020

املوا�صفة القيا�سية للأنابيب
البال�ستيكية الأكريلونيرتيل -
البيوتادين  -ال�ستايرين
 SDRمرتي( )(ABS) PR

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

42

SASO ASTM F2831:2021

ASTM F2831:2019

املمار�سة القيا�سية ملواد طالء
حاجز الإيبوك�سي الداخلية
غري الهيكلي امل�ستخدم يف �إعادة
ت�أهيل �أنظمة الأنابيب املعدنية
امل�ضغوطة

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية للدهانات (الأ�صباغ)
والورني�شات

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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43

SASO ASTM F2855:2021

ASTM F2855:2019

املوا�صفة القيا�سية ملوا�سري
ال�ضغط املركبة من (كلوريد
الفينيل املكلور)/الألومنيوم/
(كلوريد الفينيل املكلور)
()CPVC-AL- CPVC

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها بالالئحة الفنية ملواد البناء–
اجلزء  -5الأنابيب امل�ستخدمة يف �شبكات متديدات املياه
والكهرباء والغاز

44

ASTM D1287:2021

ASTM D1287:2020

طريقة االختبار القيا�سية للرقم
الهيدروجيني ملربدات املحرك
وم�ضادات ال�صد�أ

موا�صفة اختيارية

( :)4 - 1الوثيقة رقم (ل.ت )04-02-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )7موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة»( ،مع مراعاة �إدراج املوا�صفات القيا�سية بالالئحة
الفنية املعنية) ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ASTM D7606:2021

ASTM D7606:2017

املمار�سة القيا�سية لأخذ عينات
من الهيدروجني عايل ال�ضغط
وغازات تغذية خاليا الوقود ذات
ال�صلة

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 21087:2021

ISO 21087:2019

حتليل الغاز  -الطرق التحليلية
لوقود الهيدروجني  -تطبيقات
خاليا الوقود لغ�شاء التبادل
الربوتوين (  )PEMملركبات
الطرق

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 18642:2021

ISO 18642:2016

الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة -
�سماد درجة اليوريا  -املتطلبات
العامة

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 18643:2021

ISO 18643:2016

الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة -
تقدير حمتوى البيوريت للأ�سمدة
القائمة على اليوريا  -طريقة
HPLC

موا�صفة اختيارية

5

SASO ASTM F734:2021

ASTM F734:2017

طريقة االختبار القيا�سية لقوة
الق�ص ملواد التزجيج الف�ضائي
امل�صنوعة من عديد الكربونات
املرتبط باالن�صهار

موا�صفة اختيارية

6

SASO ASTM D6060:2021

ASTM D6060:2017

طريقة االختبار القيا�سية
لأخذ عينات من منفذ العملية
با�ستخدام جهاز كروماتوجراف
الغاز املحمول

موا�صفة اختيارية

7

SASO ASTM D7325:2021

ASTM D7325:2013

املمار�سة القيا�سية ملناولة ونقل
وتخزين
CO2gArgIG-541N2

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات ومواد
مكافحة احلرائق

ثانياً :موا�صفات قطاع منتجات الغزل والن�سيج:
( :)1 - 2الوثيقة رقم (ل.ت )01-03-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )12موا�صفة قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة»( ،مع مراعاة �إدراج املوا�صفات القيا�سية بالالئحة
الفنية املعنية) ،وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 18184:2021

ISO 18184:2019

املن�سوجات  -تقدير الن�شاط
امل�ضاد للفريو�سات للمنتجات
الن�سيجية

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 20921:2021

ISO 20921:2019

املن�سوجات – تقدير ن�سبة نظائر
النيرتوجني امل�ستقرة يف �ألياف
القطن

موا�صفة اختيارية

20
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3

SASO ISO 21326:2021

ISO 21326:2019

املن�سوجات – طرق اختبار
حتديد كفاءة املنتجات �ضد عث
غبار املنزل

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 16073-1:2021

ISO 16073-1:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:1متطلبات عامة

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

5

SASO ISO 16073-2:2021

ISO 16073-2:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:2التوافق

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

6

SASO ISO 16073-3:2021

ISO 16073-3:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:3املالب�س

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

7

SASO ISO 16073-4:2021

ISO 16073-4:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:4القفازات

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

8

SASO ISO 16073-5:2021

ISO 16073-5:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:5اخلوذ

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

9

SASO ISO 16073-6:2021

ISO 16073-6:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:6الأحذية

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

10

SASO ISO 16073-7:2021

ISO 16073-7:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:7حماية الوجه
والعينني

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

11

SASO ISO 16073-8:2021

ISO 16073-8:2019

معدات احلماية ال�شخ�صية
ملكافحة احلرائق يف الرباري –
متطلبات الأداء وطرق االختبار
– اجلزء:8حماية ال�سمع

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

12

SASO ISO 21942:2021

ISO 21942:2019

لبا�س املحطات لرجال الإطفاء

موا�صفة اختيارية
مع مراعاة �إدراجها يف الالئحة الفنية ملعدات احلماية
ال�شخ�صية

ثالثاً :موا�صفات قطاع املنتجات الكهربائية والإلكرتونية:
( :)2 - 3الوثيقة رقم (ل.ت )02-04-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )8موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة»( ،مع مراعاة الإلزام بعدد ( )2من املوا�صفات من
خالل �إدراجهما يف الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية) ،وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO IEC 60724:2021

IEC
60724:2000+AMD1:2008
CSV

حدود درجات حرارة دائرة الق�صر
للكابالت الكهربائية بجهد مقنن 1
كيلو فولت (ج م =  1.2ك ف) و 3
كيلو فولت (ج م =  3.6ك ف)

موا�صفة اختيارية

2

SASO IEC 62820-1-1:2021

IEC 62820-1-1:2016

�أجهزة االت�صال الداخلي للمباين -
اجلزء :1-1
متطلبات النظام – عام

موا�صفة اختيارية

3

SASO IEC 62820-1-2:2021

IEC 62820-1-2:2017

�أنظمة االت�صال الداخلي للمباين
 اجلزء  :2-1متطلبات النظام �أنظمة االت�صال الداخلي للمباينبا�ستخدام بروتوكول الإنرتنت
()IP

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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4

SASO IEC 62820-2:2021

IEC 62820-2:2017

�أنظمة االت�صال الداخلي للمباين
 اجلزء  :2متطلبات �أنظمةاالت�صال الداخلي املتقدمة للأمن
()ASBIS

موا�صفة اختيارية

5

SASO IEC 62820-3-1:2021

IEC 62820-3-1:2017

�أنظمة االت�صال الداخلي للمباين -
اجلزء :1-3
�إر�شادات التطبيق – عام

موا�صفة اختيارية

6

SASO IEC 62820-3-2:2021

IEC 62820-3-2:2018

�أنظمة االت�صال الداخلي للمباين -
اجلزء  :2-3دليل التطبيق  -بناء
�أنظمة االت�صال الداخلي للمباين
ذات احلماية املتقدمة ()ASBIS

موا�صفة اختيارية

7

SASO IEC 62196-1:2021

IEC 62196-1:2014

املقاب�س وامل�آخذ ومنافذ التو�صيل
ومنافذ ال�سيارة  -ال�شحن
التو�صيلي لل�سيارات الكهربائية -
اجلزء  :1املتطلبات العامة

موا�صفة اختيارية
(مع مراعاة الإلزام بها من خالل �إدراجها يف
الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية)

8

SASO IEC 61439-7:2021

IEC 61439-7:2018

جمموعات املفاتيح الكهربائية
و�أجهزة التحكم ذات اجلهد
املنخف�ض  -اجلزء  :7جمموعات
لتطبيقات حمددة مثل املرا�سي
ومواقع التخييم و�ساحات
ال�سوق وحمطات �شحن املركبات
الكهربائية

موا�صفة اختيارية
(مع مراعاة الإلزام بها من خالل �إدراجها يف
الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية)

( :)4 - 3الوثيقة رقم (ل.ت )04-04-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )5موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO IEC 62933-1:2021

IEC 62933-1:2018

�أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية
( – )EESاجلزء  :1املفردات

موا�صفة اختيارية

2

SASO IEC 62933-2-1:2021

IEC 62933-2-1:2017

�أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية
( - )EESاجلزء :1-2
م�ؤ�شرات الوحدة وطرق االختبار
 -موا�صفات عامة

موا�صفة اختيارية

3

SASO IEC 62933-3-1:2021

IEC 62933-3-1:2018

�أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية
( - )EESاجلزء  :1-3تخطيط
وتقييم �أداء �أنظمة تخزين الطاقة
الكهربائية  -موا�صفات عامة

موا�صفة اختيارية

4

SASO IEC TS 62933-4-1:2021

IEC TS 62933-4-1:2017

�أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية
( - )EESاجلزء  : 1-4دليل
للم�سائل البيئية  -موا�صفات عامة

موا�صفة اختيارية

5

SASO IEC 63103:2021

IEC 63103:2020

معدات الإ�ضاءة – قيا�س طاقة
الو�ضع غري الن�شط

موا�صفة اختيارية

رابعاً :موا�صفات قطاع املنتجات امليكانيكية واملعدنية:
( :)2 - 4الوثيقة رقم (ل.ت )02-05-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )10موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO-TS 6336-4:2021

ISO/TS 6336-4:2019

ح�ساب �سعة حمل الرتو�س
الأ�سطوانية واحللزونية – اجلزء
 :4ح�ساب قدرة حتمل الأ�سنان
قبل الك�سر

موا�صفة اختيارية

22
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المواصفات السعودية

2

SASO ISO-TS 6336-20:2021

ISO/TS 6336-20:2017

ح�ساب �سعة حمل الرتو�س
الأ�سطوانية واحللزونية – اجلزء
 :20ح�ساب قدرة حتمل اخلدو�ش
(�أي�ضاً تطبق على الرتو�س
املخروطية والرتو�س الهيبودية)
– طريقة درجة حرارة الومي�ض

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO-TS 6336-21:2021

ISO/TS 6336-21:2017

ح�ساب �سعة حمل الرتو�س
الأ�سطوانية واحللزونية –
اجلزء:21ح�ساب قدرة حتمل
اخلدو�ش (�أي�ضاً تطبق على
الرتو�س املخروطية والرتو�س
الهيبودية)  -طريقة درجة
احلرارة التكاملية

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 22:2021

ISO 22:1991

حمركات ال�سيور  -ناقالت احلركة
املنب�سطة والبكرات املتناظرة -
الأبعاد والتفاوتات امل�سموح بها

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO 21342:2021

ISO 21342:2019

�سيور نقل احلركة التزامنية –
�أحزمة وبكرات ال�سيارات

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO 19347:2021

ISO 19347:2015

�سيور نقل احلركة التزامنية
– نظام الت�شكيل اجلانبي �شبه
املنحرف بالغ ال�ضخامة � -أحزمة
وبكرات

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO 17396:2021

ISO 17396:2017

�سيور نقل احلركة التزامنية –
اخلطوة املرتية – �أ�شكال الأ�سنان
 Tو  ATال نهاية لها و�أحزمة
ذات نهاية مفتوحة وبكرات

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO ASTM 52910:2021

ISO/ASTM 52910:2018

الت�صنيع التجميعي (الطباعة
ثالثية الأبعاد)  -الت�صميم -
املتطلبات والإر�شادات والتو�صيات

موا�صفة اختيارية

9

SASO ISO ASTM 52911-1:2021

ISO/ASTM 52911-1:2019

الت�صنيع التجميعي (الطباعة
ثالثية الأبعاد)  -الت�صميم –
اجلزء � :1صهر طبقة امل�سحوق
بالليزر للمعادن

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO ASTM 52911-2:2021

ISO/ASTM 52911-2:2019

الت�صنيع التجميعي (الطباعة
ثالثية الأبعاد)  -الت�صميم –
اجلزء � :2صهر طبقة امل�سحوق
بالليزر للبوليمرات

موا�صفة اختيارية

( :)3 - 4الوثيقة رقم (ل.ت )03-05-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )2موا�صفة قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفتني قيا�سيتني �سعوديتني اختيارية «جديدة» و�إلغاء (�سحب) ما يقابلها من موا�صفات قيا�سية
�سعودية (�سبق اعتمادهما مبجال�س �إدارة �سابقة) ،وهي على النحو التايل:

م

�صفة التطبيق

رقم املوا�صفة
ال�سعودية
املعتمدة

رقم املوا�صفة
املرجعية

ا�سم املوا�صفة
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة
ال�سعودية املطلوب
�سحبها

ا�سم املوا�صفة ال�سعودية
املطلوب �سحبها

رقم جمل�س الإدارة وتاريخ
االعتماد

1

موا�صفة اختيارية

SASO ISO
5151:2021

ISO
5151:2017

مكيفات الهواء
وامل�ضخات احلرارية
بدون جماري  -اختبار
وتقييم الأداء

SASO
2681:2013

مكيفات الهواء وامل�ضخات
احلرارية غري املعدة
للرتكيب مع جماري هواء -
طرق االختبار وتقنني الأداء

جمل�س رقم ()144
تاريخ 1435/2/7هـ
2013/12/10م

2

موا�صفة اختيارية

SASO ISO
13253:2021

ISO
13253:2017

مكيفات الهواء املركبة
على جمرى هواء
وامل�ضخات احلرارية
من الهواء �إىل الهواء -
اختبار وتقييم الأداء

SASO
2682:2013

مكيفات الهواء وامل�ضخات
احلرارية املعدة للرتكيب
مع جماري هواء  -طرق
االختبار وتقنني الأداء

جمل�س رقم ( )144تاريخ
1435/2/7هـ  2013/12/10م
مت الت�أكد وو�ضع تاريخ االعتماد
بوا�صف

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة
( :)4 - 4الوثيقة رقم (ل.ت )04-05-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )3موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:

المواصفات السعودية

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 22041:2021

ISO 22041:2019

خزائن التربيد والرفوف
لال�ستخدام املهني  -الأداء
وا�ستهالك الطاقة

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 16358-2:2021

ISO 16358-2:2013

مكيفات الهواء املربدة بالهواء
وامل�ضخات احلرارية من الهواء �إىل
الهواء  -طرق االختبار واحل�ساب
لعوامل الأداء املو�سمية  -اجلزء
 :2عامل الأداء املو�سمي للتدفئة

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 18326:2021

ISO 18326:2018

مكيفات الهواء املحمولة املربدة
بالهواء بدون جماري الهواء
وامل�ضخات احلرارية من الهواء
�إىل الهواء التي حتتوي على خمرج
عادم واحد  -اختبار وتقييم الأداء

موا�صفة اختيارية

( :)5 - 4الوثيقة رقم (ل.ت )05-05-07-21-33-ب�ش�أن حتديث عدد ( )1موا�صفة قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفة قيا�سية �سعودية اختيارية «حمدثة» وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املطلوب حتديثها

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 15042:2021

SASO ISO
15042:2012

نظام مكيفات الهواء متعدد
االنق�سام وم�ضخات احلرارة
الهواء اىل الهواء  -اختبار وتقييم
الأداء

موا�صفة اختيارية

( :)6 - 4الوثيقة رقم (ل.ت )06-05-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )3موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 19880-3:2021

ISO 19880-3:2018

الهيدروجني الغازي – حمطات
الوقود – اجلزء الثالث :ال�صمامات

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 19880-5:2021

ISO 19880-5:2019

الهيدروجني الغازي – حمطات
الوقود – اجلزء اخلام�س:
خراطيم التوزيع وجمموعاتها

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 17268:2021

ISO 17268:2020

�أجهزة تو�صيل التزود بالوقود
للمركبة الأر�ضية بالهيدروجني
الغازي

موا�صفة اختيارية

خام�ساً :موا�صفات قطاع املقايي�س واملوازين:
( :)1 - 5الوثيقة رقم (ل.ت )01-06-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )115موا�صفة قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 13164-1:2021

ISO 13164-1:2013

جودة املياه  -رادون – 222
اجلزء  :1املبادئ

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 13164-2:2021

ISO 13164-2:2013

جودة املياه  -رادون 222
 اجلزء  :2طريقة االختباربا�ستخدام مقيا�س طيف �أ�شعة
جاما

موا�صفة اختيارية
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المواصفات السعودية

3

SASO ISO 13164-3:2021

ISO 13164-3:2013

جودة املياه  -رادون 222
 اجلزء  :3طريقة االختباربا�ستخدام قيا�س االنبعاث

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 13166:2021

ISO 13166:2020

جودة املياه  -نظائر اليورانيوم
 طريقة االختبار با�ستخداممطياف ج�سيمات �ألفا

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO 13168:2021

ISO 13168:2015

جودة املياه – التحديد الآين
لن�شاط الرتيتيوم والكربون - 14
طريقة االختبار با�ستخدام عداد
ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO 18417:2021

ISO 18417:2017

مواد فحم اليود املا�صة
لال�ستخدام يف املن�ش�آت النووية
 طريقة حتديد م�ؤ�شر قدرةاالمت�صا�ص

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO 20899:2021

ISO 20899:2018

جودة املياه  -البلوتونيوم
والنبتونيوم  -طريقة االختبار
با�ستخدام مطياف كتلة ذو بالزما
م�ستحثة ()ICP-MS

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO 22908:2021

ISO 22908:2020

جودة املياه  -راديوم 226
وراديوم  - 228طريقة االختبار
با�ستخدام عداد ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

9

SASO ISO 11665-1:2021

ISO 11665-1:2019

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :1الك�شف عن الرادون
ونواجت انحالله ق�صرية الأمد
وطرائق القيا�س امل�ستخدمة

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO 11665-2:2021

ISO 11665-2: 2019

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :2طريقة قيا�س متكاملة
لتحديد متو�سط تركيز طاقة
ج�سيمات �ألفا من خالل نواجت
انحاللها ق�صرية الأمد

موا�صفة اختيارية

11

SASO ISO 11665-3:2021

ISO 11665-3:2020

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :3طريقة قيا�س تركيز
طاقة ج�سيمات �ألفا يف �أماكن
حمددة من خالل نواجت انحاللها
ق�صرية الأمد

موا�صفة اختيارية

12

SASO ISO 11665-4:2021

ISO 11665-4:2020

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :4طريقة قيا�س متكاملة
لتحديد متو�سط تركيز الن�شاط
اال�شعاعي با�ستخدام ا�سلوب �أخذ
عينات ال يت�ضمن م�صدر ًا طاقياً
والتحليل املت�أخر للعينات

موا�صفة اختيارية

13

SASO ISO 11665-5:2021

ISO 11665-5:2020

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :5طريقة القيا�س امل�ستمر
لرتكيز الن�شاط الإ�شعاعي

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة

المواصفات السعودية

14

SASO ISO 11665-6:2021

ISO 11665-6:2020

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :6طريقة قيا�س تركيز
الن�شاط الإ�شعاعي يف �أماكن
حمددة

موا�صفة اختيارية

15

SASO ISO 11665-7:2021

ISO 11665-7:2012

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون -222
اجلزء  :7الطريقة الرتاكمية
لتقدير معدل االنبعاث ال�سطحي

موا�صفة اختيارية

16

SASO ISO 11665-8:2021

ISO 11665-8: 2019

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون -222
اجلزء  :8منهجيات الك�شف
الأ�سا�سية والإ�ضافية على املباين

موا�صفة اختيارية

17

SASO ISO 11665-11:2021

ISO 11665-11:2016

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون - 222
اجلزء  :11طريقة اختبار غاز
الرتبة مع �أخذ عينات عميقة

موا�صفة اختيارية

18

SASO ISO/TS 11665-13:2021

ISO/TS 11665-13:2017

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون -222
اجلزء  :13حتديد معامل
االنت�شار يف املواد املقاومة للماء:
طريقة اختبار تركيز الن�شاط
الإ�شعاعي للغ�شاء العازل من
اجلانبني

موا�صفة اختيارية

19

SASO ISO 13160:2021

ISO 13160:2012

جودة املياه � -سرتون�شيوم 90
و �سرتون�شيوم  - 89طرائق
االختبار با�ستخدام عداد ذو
�سائل ومي�ضي �أو عداد تنا�سبي

موا�صفة اختيارية

20

SASO ISO/TS 11665-12:2021

ISO/TS 11665-12:2018

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة  -الهواء :رادون -222
اجلزء  :12حتديد معامل
االنت�شار يف املواد املقاومة للماء:
طريقة قيا�س تركيز الن�شاط
الإ�شعاعي للغ�شاء العازل من
جانب واحد

موا�صفة اختيارية

21

SASO ISO 13161:2021

ISO 13161:2020

جودة املياه  -بولونيوم 210
 طريقة االختبار با�ستخداممطياف ج�سيمات �ألفا

موا�صفة اختيارية

22

SASO ISO 13162:2021

ISO 13162:2011

جودة املياه  -تقدير ن�شاط
الكربون  - 14طريقة العد من
�سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

23

SASO ISO 13163:2021

ISO 13163:2013

جودة املياه  -ر�صا�ص - 210
طريقة االختبار با�ستخدام عداد
ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

26
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المواصفات السعودية

24

SASO ISO 13165-1:2021

ISO 13165-1:2013

جودة املياه  -راديوم 226
 اجلزء  :1طريقة االختباربا�ستخدام عداد ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

25

SASO ISO 13165-2:2021

ISO 13165-2:2014

جودة املياه  -راديوم 226
 اجلزء:2طريقة االختباربا�ستخدام قيا�س االنبعاث

موا�صفة اختيارية

26

SASO ISO 13165-3:2021

ISO 13165-3:2016

جودة املياه  -راديوم 226
 اجلزء:3طريقة االختباربا�ستخدام رَ
ا�سب وقيا�س طيف
الت ُ
�أ�شعة جاما

موا�صفة اختيارية

27

SASO ISO 13167:2021

ISO 13167:2015

جودة املياه  -البلوتونيوم
والأمري�شيوم والكوريوم
والنبتونيوم  -طريقة االختبار
با�ستخدام مطياف ج�سيمات �ألفا

موا�صفة اختيارية

28

SASO ISO 13169:2021

ISO 13169:2018

جودة املياه  -يورانيوم -
طريقة االختبار با�ستخدام عداد
ج�سيمات �ألفا ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

29

SASO ISO 16641:2021

ISO 16641:2014

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة -الهواء-رادون:220
طرائق قيا�س متكاملة لتحديد
متو�سط تركيز الن�شاط اال�شعاعي
با�ستخدام كوا�شف �أثر نووي
�صلبة ال تت�ضمن م�صدر ًا للطاقة

موا�صفة اختيارية

30

SASO ISO 18589-7:2021

ISO 18589-7:2013

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي يف
البيئة -الرتبة -اجلزء :7
قيا�س انبعاثات �أ�شعة غاما من
النويدات امل�شعة يف موقع ما

موا�صفة اختيارية

31

SASO ISO 19361:2021

ISO 19361:2017

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي-
حتديد �أن�شطة انبعاث ج�سيمات
بيتا-طريقة االختبار با�ستخدام
عداد ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

32

SASO ISO 19581:2021

ISO 19581:2017

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي -
النويدات امل�شعة لأ�شعة غاما-
طريقة امل�سح الإ�شعاعي ال�سريع
با�ستخدام مطياف �أ�شعة غاما ذو
كا�شف ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

33

SASO ISO 22125-1:2021

ISO 22125-1:2019

جودة املياه  -تكنيتيوم 99
اجلزء :1طريقة االختباربا�ستخدام عداد ذو �سائل ومي�ضي

موا�صفة اختيارية

34

SASO ISO 22125-2:2021

ISO 22125-2:2019

جودة املياه  -تكنيتيوم 99
اجلزء :2طريقة االختباربا�ستخدام مطياف كتلة من
البالزما امل�ستحثة
()ICP-MS

موا�صفة اختيارية

35

SASO ISO ASTM 51026:2021

ISO/ASTM
51026:2015

ممار�سة عملية ال�ستخدام نظام
(فريك) لقيا�س اجلرعات

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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36

SASO ISO ASTM 51940:2021

ISO/ASTM
51940:2013

دليل قيا�س اجلرعات لربامج
�إطالق احل�شرات العقيمة

موا�صفة اختيارية

37

SASO ISO ASTM 52628:2021

ISO/ASTM
52628:2020

املمار�سة القيا�سية لقيا�س اجلرعة
يف تطبيقات تت�ضمن التعامل مع
الإ�شعاع

موا�صفة اختيارية

38

SASO ISO ASTM 52701:2021

ISO/ASTM
52701:2013

دليل تو�صيف �أداء مقايي�س
اجلرعة و�أنظمة قيا�س اجلرعة
امل�ستخدمة يف تطبيقات تت�ضمن
التعامل مع الإ�شعاع

موا�صفة اختيارية

39

SASO ISO 7476:2021

ISO 7476:2003

تقنية الوقود النووي  -حتديد
اليورانيوم يف حماليل نرتات
اليورانيل لأغرا�ض ت�صنيف
درجة اجلودة النووية -طريقة
قيا�س الثقل النوعي

موا�صفة اختيارية

40

SASO ISO 8298:2021

ISO 8298:2000

تقنية الوقود النووي  -حتديد
كميات البلوتونيوم يف حماليل
حم�ض النيرتيك باملللي غرام -
املعايرة بقيا�س اجلهد با�ستخدام
ثنائي كرومات البوتا�سيوم بعد
الأك�سدة ب�أك�سيد ال�سرييوم
الرباعي واالختزال باحلديدوز

موا�صفة اختيارية

41

SASO ISO 8299:2021

ISO 8299:2019

تقنية الوقود النووي  -حتديد
تراكيز نظائر وعنا�صر اليورانيوم
والبلوتونيوم للمواد النووية
يف حماليل حم�ض النيرتيك
با�ستخدام مطياف ت�أين حراري

موا�صفة اختيارية

42

SASO ISO 8300:2021

ISO 8300:2013

تقنية الوقود النووي  -حتديد
حمتوى البلوتونيوم يف ثاين
�أك�سيد البلوتونيوم لأغرا�ض
ت�صنيف درجة اجلودة النووية -
طريقة قيا�س الثقل النوعي

موا�صفة اختيارية

43

SASO ISO 8425:2021

ISO 8425:2013

تقنية الوقود النووي -حتديد
البلوتونيوم يف حماليل نرتات
البلوتونيوم النقية  -طريقة
قيا�س الثقل النوعي

موا�صفة اختيارية

44

SASO ISO 9005:2021

ISO 9005:2007

الطاقة النووية – م�سحوق
وحبيبات ثاين �أك�سيد اليورانيوم
 حتديد الن�سبة الذريةللأك�سجني/اليورانيوم بالطريقة
الأمبريية

موا�صفة اختيارية

45

SASO ISO 9006:2021

ISO 9006:1994

معدن اليورانيوم وم�سحوق
وحبيبات ثاين �أك�سيد اليورانيوم
–حتديد حمتوى النيرتوجني-
طريقة ا�ستخدام قطب ا�ست�شعار
الأمونيا

موا�صفة اختيارية

46

SASO ISO 9161:2021

ISO 9161:2019

م�سحوق ثاين �أك�سيد اليورانيوم –
حتديد الكثافة الظاهرية والكثافة
�أثناء النقر على الوعاء احلاوي

موا�صفة اختيارية
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47

SASO ISO 10980:2021

ISO 10980:1995

التحقق من �شدة املحاليل
املرجعية امل�ستخدمة يف قيا�س
الرتاكيز

موا�صفة اختيارية

48

SASO ISO 10981:2021

ISO 10981:2004

تقنية الوقود النووي  -حتديد
اليورانيوم يف حملول مذاب من
حمطة �إعادة معاجلة  -طريقة
ال�سائل الكروماتوغرايف

موا�صفة اختيارية

49

SASO ISO 11311:2021

ISO 11311:2011

ال�سالمة النووية احلرجة  -القيم
احلرجة ملخاليط وقود �أك�سيد
بلوتونيوم يورانيوم املتجان�سة
خارج املفاعالت

موا�صفة اختيارية

50

SASO ISO 11482:2021

ISO 11482:1993

�إر�شادات لعينات ثاين �أك�سيد
البلوتونيوم من حمطة �إعادة
معاجلة نووية

موا�صفة اختيارية

51

SASO ISO 11483:2021

ISO 11483:2005

تقنية الوقود النووي  -حت�ضري
م�صادر البلوتونيوم وحتديد
ن�سبة نظري البلوتونيوم 238
�إىل البلوتونيوم  239با�ستخدام
مطياف ج�سيمات �ألفا

موا�صفة اختيارية

52

SASO ISO 11599:2021

ISO 11599:1997

حتديد م�سامية الغاز ونفاذية
الغاز ملواد الربط الهيدروليكية
التي حتتوي على نفايات م�شعة
مدجمة

موا�صفة اختيارية

53

SASO ISO 12183:2021

ISO 12183:2016

تقنية الوقود النووي – املقاي�سة
الفولتية ذات اجلهد املتحكم به
للبلوتونيوم

موا�صفة اختيارية

54

SASO ISO 12795:2021

ISO 12795:2004

تقنية الوقود النووي  -م�سحوق
وحبيبات ثاين �أك�سيد اليورانيوم
– حتديد ن�سبة اليورانيوم
ون�سبة الأك�سجني �إىل اليورانيوم
بالطريقة الوزنية مع الت�صحيح
لل�شوائب

موا�صفة اختيارية

55

SASO ISO 12799:2021

ISO 12799:2015

الطاقة النووية  -حتديد حمتوى
النيرتوجني يف حبيبات وقود ثاين
�أك�سيد اليورانيوم ووقود ثاين
�أك�سيد يورانيوم/غادولينيوم
ووقود ثاين �أك�سيد يورانيوم/
بلوتونيوم – طريقة ا�ستخال�ص
الغاز اخلامل والك�شف عن
املو�صلية

موا�صفة اختيارية

56

SASO ISO 12800:2021

ISO 12800:2017

تقنية الوقود النووي – �إر�شادات
لقيا�س م�ساحة �سطح حمددة
مل�ساحيق �أك�سيد اليورانيوم
بطريقة برونور �-إمييت -تيلر

موا�صفة اختيارية
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اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

السـنة  99العدد 4897
الجمعة  19المحرم  1443هـ

UMM AL -QURA

 27أغسطس  2021م

29

المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة

المواصفات السعودية

57

SASO ISO 12803:2021

ISO 12803:1997

�أخذ عينات متثيلية من حماليل
نرتات البلوتونيوم لتحديد تركيز
البلوتونيوم

موا�صفة اختيارية

58

SASO ISO 13463:2021

ISO 13463:1999

م�سحوق ثاين �أك�سيد البلوتونيوم
النووي امل�ستخدمة يف مفاعل
املاء اخلفيف بوقود من خليط
من �أكا�سيد العنا�صر االن�شطارية
– �إر�شادات للم�ساعدة يف حتديد
موا�صفات املنتج

موا�صفة اختيارية

59

SASO ISO 13464:2021

ISO 13464:1998

التحديد الآين لليورانيوم
والبلوتونيوم يف حماليل مذابة
من حمطات �إعادة معاجلة –
طريقة مركبة با�ستخدام حافة
االمت�صا�ص  Kوقيا�س طيف
الت�ألق بالأ�شعة ال�سينية

موا�صفة اختيارية

60

SASO ISO 13465:2021

ISO 13465:2009

الطاقة النووية – تقنية الوقود
النووي – حتديد النبتونيوم يف
حماليل حم�ض النرتيك بقيا�س
الطيف ال�ضوئي

موا�صفة اختيارية

61

SASO ISO 15366-1:2021

ISO 15366-1:2014

تقنية الوقود النووي – الف�صل
الكيميائي والتنقية لليورانيوم
والبلوتونيوم يف حماليل حم�ض
النيرتيك لتحليل النظائر والنظائر
املخففة عن طريق الف�صل
الكروماتوجرايف للمذيبات –
اجلزء  :1العينات التي حتتوي
على البلوتونيوم بامليكروغرام
واليورانيوم باملليغرام

موا�صفة اختيارية

62

SASO ISO 15366-2:2021

ISO 15366-2:2014

تقنية الوقود النووي – الف�صل
الكيميائي والتنقية لليورانيوم
والبلوتونيوم يف حماليل حم�ض
النيرتيك لتحليل النظائر والنظائر
املخففة عن طريق الف�صل
الكروماتوجرايف للمذيبات –
اجلزء  :2العينات التي حتتوي
على البلوتونيوم واليورانيوم
بالنانو غرام وما دون ذلك

موا�صفة اختيارية

63

SASO ISO 15646:2021

ISO 15646:2014

اختبار �إعادة تلبيد حبيبات وقود
ثاين �أك�سيد اليورانيوم ووقود ثاين
�أك�سيد يورانيوم  /غادولينيوم
ووقود ثاين �أك�سيد يورانيوم /
بلوتونيوم

موا�صفة اختيارية

64

SASO ISO 15647:2021

ISO 15647:2004

الطاقة النووية – التحليل
النظائري ل�سدا�سي فلوريد
اليورانيوم – طريقة قيا�س
الطيف الكتلي مب�صدر غازي
مزدوج

موا�صفة اختيارية

65

SASO ISO 15651:2021

ISO 15651:2015

الطاقة النووية – حتديد حمتوى
الهيدروجني الكلي يف م�ساحيق
ثاين �أك�سيد اليورانيوم وثاين
�أك�سيد البلوتونيوم وحبيبات ثاين
�أك�سيد اليورانيوم وثاين �أك�سيد
يورانيوم /غادولينيوم وثاين
�أك�سيد يورانيوم /بلوتونيوم –
طريقة ا�ستخال�ص الغاز اخلامل
والك�شف عن املو�صلية

موا�صفة اختيارية
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66

SASO ISO 16424:2021

ISO 16424:2012

الطاقة النووية – تقييم جتان�س
توزيع الغادولينيوم يف مزيج
وقود الغادولينيوم وحتديد
حمتوى �أك�سيد الغادولينيوم
الثالثي يف حبيبات وقود
الغادولينيوم عن طريق
القيا�سات لعنا�صر اليورانيوم
والغادولينيوم

موا�صفة اختيارية

67

SASO ISO 16793:2021

ISO 16793:2018

تقنية الوقود النووي – �إر�شادات
للإعداد ال�سرياموجرايف حلبيبات
ثاين �أك�سيد اليورانيوم لفح�ص
البنية املجهرية

موا�صفة اختيارية

68

SASO ISO 16794:2021

ISO 16794:2003

الطاقة النووية – حتديد مركبات
الكربون والفلوريدات بقيا�س
طيف الأ�شعة حتت احلمراء
ل�سدا�سي فلوريد اليورانيوم

موا�صفة اختيارية

69

SASO ISO 16795:2021

ISO 16795:2004

الطاقة النووية – حتديد حمتوى
�أك�سيد الغادولينيوم الثالثي يف
حبيبات وقود الغادولينيوم عن
طريق مطياف الت�ألق بالأ�شعة
ال�سينية

موا�صفة اختيارية

70

SASO ISO 16796:2021

ISO 16796:2004

الطاقة النووية – حتديد حمتوى
�أك�سيد الغادولينيوم الثالثي يف
مزيج وقود الغادولينيوم ويف
حبيبات وقود الغادولينيوم عن
طريق قيا�س طيف االنبعاث
الذري با�ستخدام منبع مزدوج
من البالزما امل�ستحثة

موا�صفة اختيارية

71

SASO ISO 18256-1:2021

ISO 18256-1:2019

تقنية الوقود النووي – �إذابة
املواد املحتوية على ثاين �أك�سيد
البلوتونيوم – اجلزء � :1إذابة
م�ساحيق ثاين �أك�سيد البلوتونيوم

موا�صفة اختيارية

72

SASO ISO 18256-2:2021

ISO 18256-2:2019

تقنية الوقود النووي – �إذابة
املواد املحتوية على ثاين �أك�سيد
البلوتونيوم –اجلزء � :2إذابة
حبيبات وم�ساحيق خالئط
�أكا�سيد العنا�صر االن�شطارية

موا�صفة اختيارية

73

SASO ISO 18315:2021

ISO 18315:2018

الطاقة النووية – �إر�شادات
لتقييم ارتياب القيا�س لل�شوائب
يف حملول اليورانيوم عن طريق
حتليل االنحدار اخلطي

موا�صفة اختيارية

74

SASO ISO 21483:2021

ISO 21483:2013

حتديد قابلية ذوبان البلوتونيوم
يف حم�ض النيرتيك يف حبيبات
وقود من �أك�سيد خمتلط غري
م�شعع مكون من ثاين �أك�سيد
يورانيوم /بلوتونيوم

موا�صفة اختيارية

75

SASO ISO 21847-1:2021

ISO 21847-1:2007

تقنية الوقود النووي – مطياف
ج�سيمات �ألفا – اجلزء :1
حتديد النبتونيوم يف اليورانيوم
ومركباته

موا�صفة اختيارية
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76

SASO ISO 21847-2:2021

ISO 21847-2:2007

تقنية الوقود النووي – مطياف
ج�سيمات �ألفا – اجلزء  :2حتديد
البلوتونيوم يف اليورانيوم
ومركباته

موا�صفة اختيارية

77

SASO ISO 21847-3:2021

ISO 21847-3:2007

تقنية الوقود النووي – مطياف
ج�سيمات �ألفا – اجلزء  :3حتديد
اليورانيوم  232يف اليورانيوم
ومركباته

موا�صفة اختيارية

78

SASO ISO 22765:2021

ISO 22765:2016

تقنية الوقود النووي – ثاين
�أك�سيد يورانيوم  /بلوتونيوم –
�إر�شادات للإعداد ال�سرياموجرايف
لفح�ص البنية املجهرية

موا�صفة اختيارية

79

SASO ISO 22875:2021

ISO 22875:2017

الطاقة النووية – حتديد الكلور
والفلور يف م�سحوق وحبيبات ثاين
�أك�سيد اليورانيوم

موا�صفة اختيارية

80

SASO ISO 26062:2021

ISO 26062:2010

التقنية النووية – الوقود
النووي – �إجراءات قيا�س
ال�شوائب العنا�صرية يف مواد
تركيبها الأ�سا�سي من اليورانيوم
والبلوتونيوم با�ستخدام مطياف
كتلة ذو منبع مزدوج من البالزما
امل�ستحثة

موا�صفة اختيارية

81

SASO ISO 27468:2021

ISO 27468:2011

ال�سالمة النووية احلرجة –
تقييم الأنظمة التي تت�ضمن
مفاعالت ماء م�ضغوط ذو وقود
من �أك�سيد اليورانيوم – منهجية
ر�صيد الطاقة املتحررة املقيدة

موا�صفة اختيارية

82

SASO ISO 10645:2021

ISO 10645:1992

الطاقة النووية – مفاعالت
املاء اخلفيف – ح�ساب الطاقة
احلرارية الناجتة عن اال�ضمحالل
الإ�شعاعي للوقود النووي

موا�صفة اختيارية

83

SASO ISO 10979:2021

ISO 10979:2019

التعريف مبجموعات الوقود
ملفاعالت الطاقة النووية

موا�صفة اختيارية

84

SASO ISO 18075:2021

ISO 18075:2018

حتليل مفاعالت الطاقة با�ستخدام
طرائق النيوترونات يف احلالة
امل�ستقرة

موا�صفة اختيارية

85

SASO ISO 18077:2021

ISO 18077:2018

االختبارات الفيزيائية ملفاعالت
املاء امل�ضغوط بعد �إعادة
تزويدها بالوقود �أو �إحداث �أي
تغيري جوهري �آخر

موا�صفة اختيارية

86

SASO ISO 18195:2021

ISO 18195:2019

و�صف منهجية التحقق من كفاءة
حواجز احلريق يف حمطات
الطاقة النووية املربدة باملاء

موا�صفة اختيارية

87

SASO ISO 18229:2021

ISO 18229:2018

املتطلبات التقنية الأ�سا�سية
للمكونات امليكانيكية والهياكل
املعدنية املتوقعة للمفاعالت
النووية من اجليل الرابع

موا�صفة اختيارية
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88

SASO ISO 19226:2021

ISO 19226:2017

الطاقة النووية – حتديد ت�أثري
النيوترون والإزاحة لكل ذرة يف
وعاء املفاعل والأجزاء الداخلية

موا�صفة اختيارية

89

SASO ISO 2919:2021

ISO 2919:2012

احلماية من الإ�شعاع  -امل�صادر
امل�شعة حمكمة الغلق  -املتطلبات
العامة والت�صنيف

موا�صفة اختيارية

90

SASO ISO 3999:2021

ISO 3999:2004

الوقاية من الإ�شعاع  -جهاز
الت�صوير ال�شعاعي لأ�شعة غاما
للأغرا�ض ال�صناعية  -موا�صفات
الأداء والت�صميم واالختبارات

موا�صفة اختيارية

91

SASO IEC 60231D:2021

IEC 60231D:1975

امللحق "د"-املبادئ العامة
لأجهزة املفاعالت النووية-
مبادئ الأجهزة اخلا�صة
مبفاعالت املاء امل�ضغوط

موا�صفة اختيارية

92

SASO IEC 60231E:2021

IEC 60231E:1977

امللحق "هـ"-املبادئ العامة
لأجهزة املفاعالت النووية–
مبادئ الأجهزة اخلا�صة
مبفاعالت الطاقة عالية احلرارة
املربدة ب�شكل غري مبا�شر بدائرة
من الغاز اخلامل

موا�صفة اختيارية

93

SASO IEC 60231F:2021

IEC 60231F:1977

امللحق "و"-املبادئ العامة
لأجهزة املفاعالت النووية –
مفاعالت مربدة بدائرة مبا�شرة
من بخار املاء الثقيل

موا�صفة اختيارية

94

SASO IEC 60231G:2021

IEC 60231G:1977

امللحق "ز"-املبادئ العامة
لأجهزة املفاعالت النووية -
املفاعالت ال�سريعة املربدة
باملعادن ال�سائلة

موا�صفة اختيارية

95

SASO ASTM E170:2021

ASTM E170 :2020

امل�صطلحات القيا�سية املتعلقة
بقيا�سات الإ�شعاع وقيا�س
اجلرعة

موا�صفة اختيارية

96

SASO ASTM C859:2021

ASTM C859 :2014 b

امل�صطلحات القيا�سية املتعلقة
باملواد النووية

موا�صفة اختيارية

97

SASO ASTM C753:2021

ASTM C753 :2016 a

املوا�صفات القيا�سية مل�سحوق
ثاين �أك�سيد اليورانيوم من الدرجة
النووية

موا�صفة اختيارية

98

SASO ASTM C757:2021

ASTM C757:2016e 1

املوا�صفات القيا�سية مل�سحوق
ثاين �أك�سيد البلوتونيوم من
الدرجة النووي ملفاعالت املاء
اخلفيف

موا�صفة اختيارية

99

SASO ASTM C776:2021

ASTM C776 :2017

املوا�صفات القيا�سية حلبيبات
ثاين �أك�سيد اليورانيوم ملفاعالت
املاء اخلفيف

موا�صفة اختيارية

100

SASO ASTM C787:2021

ASTM C787 :2020

املوا�صفات القيا�سية ل�سدا�سي
فلوريد اليورانيوم لأغرا�ض
التخ�صيب

موا�صفة اختيارية

101

SASO ASTM C788:2021

ASTM C788 :2015

املوا�صفات القيا�سية ملحلول
�أو بلورات نرتات اليورانيل من
الدرجة النووية

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
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المواصفات السعودية

102

SASO ASTM C833:2021

ASTM C833 :2017

املوا�صفات القيا�سية حلبيبات
ثاين �أك�سيد اليورانيوم/
البلوتونيوم ملفاعالت املاء
اخلفيف

موا�صفة اختيارية

103

SASO ASTM C922:2021

ASTM C922 :2014

املوا�صفات القيا�سية حلبيبات
ثاين �أك�سيد اليورانيوم � -أوك�سيد
الغادولينيوم

موا�صفة اختيارية

104

SASO ASTM C967:2021

ASTM C967 :2020

املوا�صفات القيا�سية لرتكيز خام
اليورانيوم

موا�صفة اختيارية

105

SASO ASTM C996:2021

ASTM C996 :2020

املوا�صفات القيا�سية ل�سدا�سي
فلوريد اليورانيوم املخ�صب �إىل
�أقل من  %5يورانيوم 235

موا�صفة اختيارية

106

SASO ASTM C1052:2021

ASTM C1052 :2020

املمار�سة القيا�سية لأخذ كمية
من عينات �سدا�سي فلوريد
اليورانيوم ال�سائل

موا�صفة اختيارية

107

SASO ASTM C1075:2021

ASTM C1075:2017

املمار�سات القيا�سية لأخذ عينات
من تركيز خام اليورانيوم

موا�صفة اختيارية

108

SASO ASTM C1233:2021

ASTM C1233:2015

املمار�سة القيا�سية لتحديد
حمتويات البورون املكافئ للمواد
النووية

موا�صفة اختيارية

109

SASO ASTM C1334:2021

ASTM C1334 :2016e 1

املوا�صفات القيا�سية لأكا�سيد
اليورانيوم ذات حمتوى يورانيوم
� 235أقل من  %5لأغرا�ض الإذابة
قبل حتويلها �إىل ثاين �أك�سيد
اليورانيوم من الدرجة النووية

موا�صفة اختيارية

110

SASO ASTM C1462:2021

ASTM C1462 :2013

املوا�صفات القيا�سية ملعدن
اليورانيوم املخ�صب �إىل ن�سبة
�أعلى من  %15و�أقل من %20
يورانيوم 235

موا�صفة اختيارية

111

SASO ASTM C1703:2021

ASTM C1703 :2018

املمار�سة القيا�سية لأخذ عينات
من �سدا�سي فلوريد اليورانيوم
الغازي لأغرا�ض التخ�صيب

موا�صفة اختيارية

112

SASO ASTM C1838:2021

ASTM C1838 :2016

املمار�سة القيا�سية لتنظيف
الزجاجات من النوع ()1S
و()2S

موا�صفة اختيارية
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المواصفات السعودية

113

SASO ASTM C1431:2021

ASTM C1431:
)99 (2018

الدليل القيا�سي الختبار الت�آكل
للوقود النووي امل�ستنفد تركيبه
الأ�سا�سي من الألومنيوم لدعم
التخل�ص من املخزونات

موا�صفة اختيارية

114

SASO ISO 20043-1:2021

ISO 20043-1:2021

قيا�س الن�شاط الإ�شعاعي -
�إر�شادات ملراقبة البيئة لأغرا�ض
تقييم اجلرعة الفعالة -اجلزء :1
حالة التعر�ض احلالية واملخطط
لها

موا�صفة اختيارية

115

SASO ISO 22017:2021

ISO 22017:2020

جودة املاء � -إر�شادات لقيا�سات
الن�شاط الإ�شعاعي ال�سريع
يف حالة الطوارئ النووية �أو
الإ�شعاعية

موا�صفة اختيارية

( :)2 - 5الوثيقة رقم (ل.ت )02-06-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )7موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتني ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 9060:2021

ISO 9060:2018

الطاقة ال�شم�سية – املوا�صفات
الفنية والت�صنيف لأجهزة قيا�س
الإ�شعاع ال�شم�سي ن�صف الكروي
والإ�شعاع ال�شم�سي املبا�شر

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 9846:2021

ISO 9846:1993

الطاقة ال�شم�سية – معايرة
مقايي�س الإ�شعاع ال�سماوي
(البايرانومرتات) با�ستخدام
مقايي�س اال�شعاع (البايرهيليومرت)

موا�صفة اختيارية

3

SASO CISPR TR 28:2021

CISPR TR 28:1997

املعدات ال�صناعية والعلمية
والطبية ( – )ISMتوجيهات
مل�ستويات االنبعاث �ضمن النطاقات
املعينة من قبل االحتاد الدويل
لالت�صاالت ()ITU

موا�صفة اختيارية

4

SASO CISPR TR 29:2021

CISPR TR 29:2020

م�ستقبالت البث التلفزيوين
واملعدات امل�صاحبة – خ�صائ�ص
احل�صانة – طرائق التقييم
املو�ضوعي لل�صورة

موا�صفة اختيارية

5

SASO CISPR TR 31:2021

CISPR/TR 31:2012

قاعدة بيانات عن خ�صائ�ص
اخلدمات الراديوية

موا�صفة اختيارية

6

SASO CISPR TR 35:2021

CISPR/TR 35:2016

التوافق الكهرمغناطي�سي ملعدات
الو�سائط املتعددة  -متطلبات
احل�صانة

موا�صفة اختيارية

7

SASO CISPR 36:2021

CISPR 36:2020

مركبات الطريق الكهربائية املهجنة
والكهربائية-خ�صائ�ص الت�شوي�ش
الراديوي -حدود وطرائق القيا�س
حلماية امل�ستقبالت خارج املركبة
التي تقل عن  30ميغاهرتز

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
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( :)3 - 5الوثيقة رقم (ل.ت )03-06-07-21-33-ب�ش�أن حتديث عدد ( )3موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية متبناة بلغتني ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية (حمدثة) ،وهي على النحو التايل:

المواصفات السعودية

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املطلوب حتديثها

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO IEC 61094-2:2021

SASO IEC 610942:2007

الكهرو�صوتيات – ميكروفونات
القيا�س  -اجلزء  :2الطريقة
الأ�سا�سية ملعايرة ال�ضغط
مليكروفونات املخترب القيا�سية
بتقنية التبادل

موا�صفة اختيارية

2

SASO IEC 61672-2:2021

SASO IEC 616722:2014

الكهرو�صوتيات  -مقايي�س م�ستوى
ال�صوت -اجلزء  :2اختبارات
تقييم النمط

موا�صفة اختيارية

3

SASO IEC 62053-21:2021

SASO IEC 6205321:2019

معدات القيا�س الكهربائية
املتطلبات اخلا�صة – اجلزء :21عدادات الطاقة الفعالة ال�ساكنة
ذات التيار املتناوب
(الفئات  0.5و  1و) 2

موا�صفة اختيارية

�ساد�ساً :موا�صفات قطاع منتجات الت�شييد ومواد البناء:
( :)1 - 6الوثيقة رقم (ل.ت )01-07-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )9موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة»( ،مع مراعاة �إدراج املوا�صفات القيا�سية بالالئحة
الفنية املعنية) ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ASTM A847/A847M:2021

 ASTM A847/ A847M20

املوا�صفة القيا�سية للأنابيب
الهيكلية ذات القوة العالية
وامللحومة وامل�شكلة على البارد
والتي تتميز مبقاومة حم�سنة
للت�آكل يف الغالف اجلوي

موا�صفة اختيارية مع مراعاة �إدراجها بالالئحة
الفنية ملواد البناء اجلزء الأول :قطاعات املعادن
و�سبائكها للإن�شاءات واملباين

2

SASO ASTM F1910:2021

()ASTM F1910 - 98(2018

املوا�صفة القيا�سية لعوائق
ال�شريط ال�شائك الطويل

موا�صفة اختيارية

3

SASO ASTM C1371:2021

ASTM C1371 - 15

طريقة االختبار القيا�سية لتعيني
انبعاث املواد عند درجة حرارة
قريبة من درجة حرارة الغرفة
با�ستخدام �أجهزة قيا�س االنبعاث
املحمولة

موا�صفة اختيارية

4

SASO ASTM C1701/C1701M:2021

ASTM C1701/
C1701M-17a

طريقة االختبار القيا�سية ملعدل
الت�سرب للخر�سانة املنفذة يف
مو�ضعها

موا�صفة اختيارية

5

SASO ASTM C1781/ C1781M :2021

ASTM C1781 /
C1781M - 18e1

طريقة االختبار القيا�سية ملعدل
الت�سرب ال�سطحي لأنظمة وحدات
الر�صف القابلة للنفاذ

موا�صفة اختيارية

36
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المواصفات السعودية

6

SASO ASTM C1790:2021

ASTM C1790 − 15

املوا�صفة القيا�سية لطوب
الواجهات من الرماد املتطاير

موا�صفة اختيارية

7

SASO ASTM D2974:2021

ASTM D2974 - 20e1

طرق االختبار القيا�سية لتعيني
حمتوى املاء (الرطوبة) وحمتوى
الرماد واملواد الع�ضوية يف اخلث
والرتبة الع�ضوية الأخرى

موا�صفة اختيارية

8

SASO ASTM D3385:2021

ASTM D3385-18

طريقة االختبار القيا�سية ملعدل
ت�سرب الرتبة يف املوقع با�ستخدام
مقيا�س ت�سرب مزدوج احللقة

موا�صفة اختيارية

9

SASO ASTM D7612:2021

)ASTM D7612-10 (2015

املمار�سة القيا�سية لت�صنيف
املنتجات اخل�شبية واملنتجات
القائمة على اخل�شب وف ًقا مل�صادر
الألياف اخلا�صة بها

موا�صفة اختيارية

( :)2 - 6الوثيقة رقم (ل.ت )02-07-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )6موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 1920-12:2021

ISO 1920-12:2015

اختبار اخلر�سانة  -اجلزء :12
حتديد مقاومة الكربون للخر�سانة
-طريقة الكربون ال�سريع

موا�صفة اختيارية

2

SASO EN 990:2021

EN 990:2002

طرق االختبار للتحقق من
احلماية من ت�آكل الت�سليح يف
اخلر�سانة اخللوية واخلر�سانة
الركامية خفيفة الوزن ذات الهيكل
املفتوح

موا�صفة اختيارية

3

SASO EN 1097-11:2021

EN 1097-11:2013

اختبارات اخل�صائ�ص امليكانيكية
والفيزيائية للركام  -اجلزء :11
حتديد االن�ضغاط وقوة ال�ضغط
للركام الداخلي خفيف الوزن

موا�صفة اختيارية

4

SASO EN 1367-7:2021

EN 1367-7:2014

اختبارات اخل�صائ�ص احلرارية
والعوامل اجلوية للركام -
اجلزء  :7حتديد مقاومة التجمد
والذوبان للركام خفيف الوزن

موا�صفة اختيارية

5

SASO EN 1367-8:2021

EN 1367-8:2014

اختبارات اخل�صائ�ص احلرارية
والعوامل اجلوية للركام  -اجلزء
 :8حتديد مقاومة تفكك الركام
خفيف الوزن

موا�صفة اختيارية

6

SASO ASTM D3042:2021

ASTM D3042-17

طريقة االختبار القيا�سية للبقايا
غري القابلة للذوبان يف ركام
الكربونات

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

السـنة  99العدد 4897
الجمعة  19المحرم  1443هـ

UMM AL -QURA

 27أغسطس  2021م

37

المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة
( :)1 - 7الوثيقة رقم (ل.ت )01-08-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )7موا�صفات قيا�سية اختيارية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التايل:
�أ) قطاع اخلدمات:

المواصفات السعودية

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 21502:2021

ISO 21502:2020

�إدارة امل�شاريع والربامج
واملحافظ � -إر�شادات حول �إدارة
امل�شاريع

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 21503:2021

ISO 21503:2017

�إدارة امل�شاريع والربامج
واملحافظ � -إر�شادات حول �إدارة
الربنامج

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 21504:2021

ISO 21504:2015

�إدارة امل�شاريع والربامج
واملحافظ � -إر�شادات حول �إدارة
املحفظة

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 21505:2021

ISO 21505:2017

�إدارة امل�شاريع والربامج
واملحافظ � -إر�شادات حول
احلوكمة

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO 21506:2021

ISO/TR 21506:2018

�إدارة امل�شاريع والربامج
واملحافظ  -املفردات

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO 21508:2021

ISO 21508:2018

�إدارة القيمة املكت�سبة يف �إدارة
امل�شاريع والربامج

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO 21511:2021

ISO 21511:2018

هيكلة تنظيم العمل لإدارة
امل�شاريع والربامج

موا�صفة اختيارية

( :)2 - 7الوثيقة رقم (ل.ت )02-08-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )10موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التايل:
�أ) قطاع املدن الذكية:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 37153:2021

ISO 37153:2017

منوذج ن�ضج للتقييم والتح�سني -
البنى التحتية املجتمعية الذكية
ISO / TC 268/ SC 1

موا�صفة اختيارية

ب) قطاع االبتكار:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

2

SASO ISO 56005:2021

ISO 56005:2020

�إدارة االبتكار � -أدوات و�أ�ساليب
�إدارة امللكية الفكرية � -إر�شادات

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO/TR 56004:2021

ISO/TR 56004:2019

تقييم �إدارة االبتكار � -إر�شادات

موا�صفة اختيارية
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المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة
ج) قطاع تقنية املعلومات:

المواصفات السعودية

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

4

SASO ISO/IEC TR 38504:2021

ISO/IEC TR
38504:2016

حوكمة تقنية املعلومات -
�إر�شادات للمعايري امل�ستندة
�إىل املبادئ يف حوكمة تقنية
املعلومات

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO/IEC TS 38501:2021

ISO/IEC TS
38501:2015

تقنية املعلومات  -حوكمة تقنية
املعلومات  -دليل التنفيذ

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO/IEC 33071:2021

ISO/IEC 33071:2016

تقنية املعلومات  -تقييم العملية-
منوذج تقييم قدرة العملية
املتكاملة لعمليات امل�ؤ�س�سة

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO/IEC 30134-4:2021

ISO/IEC 30134-4:2017

تقنية املعلومات  -مراكز
البيانات  -م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية  -اجلزء  :4كفاءة طاقة
معدات تقنية املعلومات للخوادم
()ITEEsv

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO/IEC 30134-5:2021

ISO/IEC 30134-5:2017

تقنية املعلومات  -مراكز
البيانات  -م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية  -اجلزء  :5ا�ستخدام
معدات تقنية املعلومات للخوادم
()ITEUsv

موا�صفة اختيارية

د)قطاع نظم املعلومات اجليومكانية:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

9

SASO ISO 19165-2:2021

ISO 19165-2:2020

املعلومات اجلغرافية  -حفظ
البيانات الرقمية والبيانات
الو�صفية  -اجلزء  :2موا�صفات
املحتوى لبيانات مراقبة الأر�ض
واملنتجات الرقمية امل�شتقة

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO/TS 19163-2:2021

ISO/TS 19163-2:2020

املعلومات اجلغرافية  -مكونات
املحتوى وقواعد الت�شفري لل�صور
والبيانات ال�شبكية  -اجلزء :2
خمطط التنفيذ

موا�صفة اختيارية

( :)3 - 7الوثيقة رقم (ل.ت )03-08-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )3موا�صفات قيا�سية متبناة بلغتها بتعديل ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التايل:
�أ) قطاع املدن الذكية:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO ISO 37156:2021

ISO 37156:2020

�إر�شادات حول تبادل البيانات
وم�شاركتها للبنى التحتية
املجتمعية الذكية

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO/IEC 30182:2021

ISO/IEC 30182:2017

منوذج مفهوم املدينة الذكية -
�إر�شادات لإن�شاء منوذج للت�شغيل
البيني للبيانات

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة
ب) قطاع تقنية املعلومات:

المواصفات السعودية

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

3

SASO ISO/IEC 38506:2021

ISO/IEC 38506:2020

تقنية املعلومات  -حوكمة تقنية
املعلومات  -تطبيق
38500 ISO / IEC
على حوكمة اال�ستثمارات
املعززة بتقنية املعلومات

موا�صفة اختيارية

( :)4 - 7الوثيقة رقم (ل.ت )04-08-07-21-33-ب�ش�أن عدد ( )18موا�صفة قيا�سية متبناة بلغتها ،واعتمادها موا�صفات قيا�سية �سعودية اختيارية «جديدة» ،وهي على النحو التايل:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

ا�سم املوا�صفة

�صفة التطبيق

1

SASO EN 17127:2021

EN 17127:2020

نقاط التزود بالوقود بالهيدروجني
يف الهواء الطلق والتي تعمل
على توزيع الهيدروجني الغازي
وت�ضمني بروتوكوالت التعبئة

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 19880-1:2021

ISO 19880-1:2020

الهيدروجني الغازي .حمطات
التزود بالوقود .املتطلبات العامة

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 19880-8:2021

ISO 19880-8:2019

الهيدروجني الغازي .حمطات
التزود بالوقود .مراقبة جودة
الوقود

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 16110-1:2021

ISO 16110-1:2007

مولدات الهيدروجني با�ستخدام
تقنيات معاجلة الوقود .الأمان

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO 22734:2021

ISO 22734:2019

مولدات الهيدروجني با�ستخدام
التحليل الكهربائي للماء.
التطبيقات ال�صناعية والتجارية
وال�سكنية .التطبيقات ال�سكنية

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO/TR 27915:2021

ISO/TR 27915:2017

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون ونقله
وتخزينه اجليولوجي  -التحديد
الكمي والتحقق

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO/TR 27918:2021

ISO/TR 27918:2018

�إدارة خماطر دورة احلياة
مل�شاريع احتجاز الكربون
وتخزينه املتكاملة

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO 27917:2021

ISO 27917:2017

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون ونقله
وتخزينه اجليولوجي  -مفردات
-م�صطلحات متقاطعة

موا�صفة اختيارية

40

السـنة  99العدد 4897

UMM AL -QURA

الجمعة  19المحرم  1443هـ

 27أغسطس  2021م

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

المواصفات القياسية السعودية االختيارية..تتمة

المواصفات السعودية

9

SASO ISO 27919-1:2021

ISO 27919-1:2018

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون
 اجلزء  :1طرق تقييم الأداءالحتجاز ثاين �أك�سيد الكربون
بعد االحرتاق املدجمة مع حمطة
توليد الكهرباء

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO/TR 27922:2021

ISO/TR 27922:2021

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون -
نظرة عامة على تقنيات احتجاز
ثاين �أك�سيد الكربون يف �صناعة
الأ�سمنت

موا�صفة اختيارية

11

SASO ISO/TR 27912:2021

ISO/TR 27912:2016

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون -
�أنظمة وتقنيات وعمليات احتجاز
ثاين �أك�سيد الكربون

موا�صفة اختيارية

12

SASO ISO/TR 27921:2021

ISO/TR 27921:2020

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون ونقله
وتخزينه اجليولوجي-ق�ضايا
متقاطعة-تكوين تيار ثاين �أك�سيد
الكربون

موا�صفة اختيارية

13

SASO ISO 27914:2021

ISO 27914:2017

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون ونقله
وتخزينه اجليولوجي  -التخزين
اجليولوجي

موا�صفة اختيارية

14

SASO ISO 27913:2021

ISO 27913:2016

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون ونقله
وتخزينه اجليولوجي � -أنظمة
النقل عرب خطوط الأنابيب

موا�صفة اختيارية

15

SASO ISO 22192:2021

ISO 22192:2021

تزويد الوقود البحري بالوقود
البحري با�ستخدام نظام
مقيا�س تدفق الكتلة كوريولي�س
()MFM

موا�صفة اختيارية

16

SASO ISO 13739: 2021

ISO 13739 : 2020

املنتجات البرتولية � -إجراءات
نقل امل�ستودعات �إىل ال�سفن

موا�صفة اختيارية

17

SASO ISO 27916:2021

ISO 27916:2019

احتجاز ثاين �أك�سيد الكربون ونقله
وتخزينه اجليولوجي  -تخزين
ثاين �أك�سيد الكربون با�ستخدام
اال�ستخال�ص املعزز للنفط
()CO2-EOR

موا�صفة اختيارية

18

SASO ASTM E1747:2021

ASTM E1747 – 95
()2019

الدليل القيا�سي لنقاء ثاين �أك�سيد
الكربون امل�ستخدم يف تطبيقات
ال�سوائل فوق احلرجة

موا�صفة اختيارية

واهلل املوفق،،،
وللمزيد من التفا�صيل ولالطالع على املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة ميكن الرجوع �إىل موقع الهيئة الإلكرتوين www.saso.gov.sa
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٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
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 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ
: ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻡ



































































































































































































 








Furasmomragovsa

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

٢ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻡ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻡ
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inv@momragovsa

wwwbaladygovsa
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٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﻳﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ





























ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ



SA6380000114608010167917

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻡ

























SA6380000114608010167917






SA9580000358608010020020


ﻳﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ





ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ
ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻡ
























 – – –

 – –

SA5805000068202463274003
Investment@kamcmedsa

 – – –

ﺗﻌﻠﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻡ



 –

H40620









H40520







 –

H30420









D40220









D40420






httpsnghamedsaArabicbusinessdevelopmentPagesdefaultaspx

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

46
ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﻳﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ












ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻡ
































 –






–
 ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ















 –
 ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

















ﺗﻌﻠﻦ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ













 wwwbaladygovsa
ﺗﻌﻠﻦ








ﺗﻌﻠﻦ
RO2RO1
 –
 –
 –––


Proc@swccgovsaPurchasingDpt@swccgovsa
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UMM AL -QURA

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺠﺪﺓ
 ﺗﻌﻠﻦ
(• ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ







ATM

• ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
(ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﻦ



ATM


(ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ


















fast track
Meet and Assist




(١ • ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ















(• ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ


ATM

hdoc@gacagovsa






ﺑﻴﻊ ﺭﺟﻴﻊ
ﺗﻌﻠﻦ




 
 









ﺗﻌﻠﻦ






 ––

 –


ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﻌﻠﻦ






ﻣﺒـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ
 ﺗﻌﻠﻦ
 –
–


ﻳﻌﻠﻦ
 



 –












































ﻳﻌﻠﻦ










 –

















ﺍﻷﺧﻴــــــــــــــــــــﺮﺓ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ



● اﻟﺮﻳﺎض – واس
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ECG



    


 

     



 

● اﻟﺮﻳﺎض – واس


 














 


 
     





 



● ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ – واس







 




   







 




ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ
٠١٤ - ٨٢٨٥٧٧٤




 


ﻣﻜﺘﺐ ﺟـــﺪة
٠١٢ - ٦٥٣٤٧٨٧

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻣﺎم
٠١٣ - ٨٢٥٤٦٨١

● اﻟﺮﻳﺎض – واس






ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻳﺎض
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧٠
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧١

اﻹدارة
٠١٢ - ٥٢٠٢٢٧٧ ت
٠١٢ - ٥٢٠١٩١٩ ف

أرﻗـــﺎم
إدارﻳﺔ

1

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 ﻣﻌﺎﺩ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ
 ﻳﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ





ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻌﺪﺩ

 ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ/ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ













ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ











































































 –
SA8530400108000695180019
Purchasing@ipaedusa

 –ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ













 –ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ










ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ



SA95 8000 0358 6080 1002 0020



ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ







 ﻣﻌﺎﺩ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٤٨٩٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  أﻏﺴﻄﺲ٢٧

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  اﻟﻤﺤﺮم١٩ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

٪١٥ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ



 



ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ



 












ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

٪١٥ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ











 












ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

٪١٥ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ











 












ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ





٪١٥ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ




 


ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ
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