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ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاد




ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ

  

3

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩















● اﻟﺮﻳﺎض – واس












ﺍﻷﺧﺒـــــــــــــﺎﺭ

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ ا§ﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وزارة اﻋﻼم

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﻫـ١٤٤٣/٠٣/٢٧ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٨٥) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ

:øe πc ájƒ°†Yh ôjRƒdG á°SÉFôH
.áë∏°ùŸG äGƒ≤dÉH á«Ñ£dG äÉeóÿG ΩÉY ôjóe -1
.»æWƒdG ¢Sô◊G IQGRƒH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d …ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG -2
.á«∏NGódG IQGRƒH á«Ñ£dG äÉeóÿG ΩÉY ôjóe -3
.ôjRƒdG ¬«ª°ùj áë°üdG IQGRh øe πã‡ -4
.º«∏©àdG ôjRh Éª¡«ª°ùj º«∏©àdG IQGRh øe Ú∏ã‡ -5
.á«dÉŸG ôjRh ¬«ª°ùj á«dÉŸG IQGRh øe πã‡ -6
á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjRh Éª¡«ª°ùj á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGRh øe Ú∏ã‡ -7
.á«YÉªàL’G
.§«£îàdGh OÉ°üàb’G ôjRh ¬«ª°ùj §«£îàdGh OÉ°üàb’G IQGRh øe πã‡ -8
.çÉëHC’G õcôeh »°ü°üîàdG π°ü«a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùŸ áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ≈∏Y …ò«ØæàdG ΩÉ©dG ±ô°ûŸG -9
.AGhódGh AGò¨∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG -10
.…Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¢ù«FQ -11
.º«∏©àdG ôjRh ¬«ª°ùj á«ë°üdG äÉ«∏µdG AGóªY óMCG -12
.á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ΩÉY ÚeCG -13
.»ë°üdG ¿Éª°†dG ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG -14
¢ù«FQ ™e ≥«°ùæàdÉH ájOƒ©°ùdG ájQÉéàdG ±ô¨dG OÉ–G ÉªgQÉàîj ¢UÉÿG »ë°üdG ´É£≤dG øe ÚæKG -15
.…Oƒ©°ùdG »ë°üdG ¢ù∏éŸG
.záeÉ©dG áë°üdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG -16



AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
36937 ºbQh ,`g1442/6/28 ïjQÉJh 35536 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
ïjQÉJh 1442-1168683 ºbQ …Oƒ©°ùdG »ë°üdG ¢ù∏éŸG »à«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG ,`g1442/7/4 ïjQÉJh
¢ù«FQ ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏W ¿CÉ°T ‘ ,`g1442/6/29 ïjQÉJh 27653-3 ºbQh ,`g1442/6/26
OQGƒŸG IQGRƒd ¿ƒµj ¿CGh ,áÄ«¡dG ¢ù«FQ ÖFÉf øe ’k óH ¢ù∏éŸG ‘ Gk ƒ°†Y …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjRh Éª¡«ª°ùj ¿Óã‡ ¢ù∏éŸG ‘ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ájô°ûÑdG
ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (24) IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1414/3/3 ïjQÉJh (13/CG)
,`g1423/3/23 ïjQÉJh (11/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,»ë°üdG ΩÉ¶ædG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.¬JÓjó©Jh
ïjQÉJh (475) ºbQh ,`g1435/10/29 ïjQÉJh (418) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› äGQGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1440/8/4 ïjQÉJh (442) ºbQh ,`g1440/5/30 ïjQÉJh (283) ºbQh ,`g1436/11/9
(467) ºbQh ,`g1442/10/28 ‘ ÚàNQDƒŸG (1875) ºbQh (1874) ºbQ äGôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1443/2/22 ïjQÉJh
(O/42/45-12) ºbQ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ Ió©ŸG á«°UƒàdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/11/14 ïjQÉJh
.`g1443/3/1 ïjQÉJh (1791) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:Qô≤j
(11/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG– »ë°üdG ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG øe (CG) Iô≤ØdG πjó©J
z…Oƒ©°ùdG »ë°üdG ¢ù∏éŸG{ º°SÉH ¢ù∏› ¿ƒµj{ :»JB’G ¢üædÉH íÑ°üàd –`g1423/3/23 ïjQÉJh

ﻫـ١٤٤٣/٠٣/٢٧ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٨٧) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ


.`g1443/3/11 ïjQÉJh (2049) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:Qô≤j
ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG– á«FGõ÷G äGAGôLE’G ΩÉ¶f øe (øjô°û©dGh á°ùeÉÿG) IOÉŸG πjó©J
≥∏©àj Éª«a– »FÉæ÷G §Ñ°†dG ∫ÉLQ ™°†îj{ :»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd –`g1435/1/22 ïjQÉJh (2/Ω)
¿CG áeÉ©dG áHÉ«æ∏dh .áeÉ©dG áHÉ«ædG ±Gô°TE’ –ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IQô≤ŸG »FÉæ÷G §Ñ°†dG ‘ º¡ØFÉXƒH
¿CG É¡dh ,¬∏ªY ‘ Ò°ü≤J hCG ¬JÉÑLGƒd áØdÉ ¬æe ™≤J øe πc ôeCG ‘ ô¶ædG á°üàîŸG á¡÷G øe Ö∏£J
∫ÓNEG ¿hO ∂dPh ,Ö∏£dG ∂dP ¿CÉ°T ‘ ” ÉÃ áeÉ©dG áHÉ«ædG ô©°ûJh ,¬«∏Y á«ÑjOCÉàdG iƒYódG ™aQ Ö∏£J
.zá«FGõ÷G iƒYódG ™aQ ‘ ≥◊ÉH
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh



AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
á∏ªà°ûŸG ,`g1443/2/12 ïjQÉJh 9304 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
IOÉŸG πjó©J ¿CÉ°T ‘ ,`g1442/9/22 ïjQÉJh ¢S/58339 ºbQ ΩÉ©dG ÖFÉædG ‹É©e á«bôH ≈∏Y
.á«FGõ÷G äGAGôLE’G ΩÉ¶f øe (øjô°û©dGh á°ùeÉÿG)
ïjQÉJh (2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,á«FGõ÷G äGAGôLE’G ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1435/1/22
¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1442/12/3 ïjQÉJh (2192) ºbQ IôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.AGQRƒdG
(O/42/49-20) ºbQ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ Ió©ŸG á«°UƒàdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/12/19 ïjQÉJh
.`g1443/2/6 ïjQÉJh (41/221) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh

ﻫـ١٤٤٣/٠٣/٢٩ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٢٨/ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG– á«FGõ÷G äGAGôLE’G ΩÉ¶f øe (øjô°û©dGh á°ùeÉÿG) IOÉŸG πjó©J :’k hCG
Éª«a– »FÉæ÷G §Ñ°†dG ∫ÉLQ ™°†îj{ :»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd –`g1435/1/22 ïjQÉàH (2/Ω)
áHÉ«æ∏dh .áeÉ©dG áHÉ«ædG ±Gô°TE’ –ΩÉ¶ædG Gòg ‘ IQô≤ŸG »FÉæ÷G §Ñ°†dG ‘ º¡ØFÉXƒH ≥∏©àj
‘ Ò°ü≤J hCG ¬JÉÑLGƒd áØdÉ ¬æe ™≤J øe πc ôeCG ‘ ô¶ædG á°üàîŸG á¡÷G øe Ö∏£J ¿CG áeÉ©dG
,Ö∏£dG ∂dP ¿CÉ°T ‘ ” ÉÃ áeÉ©dG áHÉ«ædG ô©°ûJh ,¬«∏Y á«ÑjOCÉàdG iƒYódG ™aQ Ö∏£J ¿CG É¡dh ,¬∏ªY
.zá«FGõ÷G iƒYódG ™aQ ‘ ≥◊ÉH ∫ÓNEG ¿hO ∂dPh
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
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ –¬°üîj



¤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
.`g1443/2/6 ïjQÉàH (41/221) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1443/3/27 ïjQÉàH (187) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

‘ äGOÉªàYG øe É¡d ¢ü°üîj Ée -1{ »JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd ,(áæeÉãdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG ∫ó©J -1
.zádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ŸG
.(á©°SÉàdG) IOÉŸG øe (3) Iô≤ØdG õéY øe (¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ΩGõàdG …CG ádhódG πªëàJ ’h) IQÉÑY ±òM -2
:»JB’G ¢üædÉH ¿ƒµàd ,(¿hô°û©dGh á©HGôdG) IOÉŸG ∫ó©J -3
.á∏≤à°ùe ájƒæ°S á«fGõ«e áÄ«¡∏d ¿ƒµJ -1{
.zádhó∏d á«dÉŸG áæ°ùdG »g áÄ«¡∏d á«dÉŸG áæ°ùdG -2
.√ò«ØæJh √OÉªàY’ á°üàîŸG äÉ¡é∏d Gòg ÉfôeCG ≠∏Ñj :kÉ«fÉK



¤É©J ˆG ¿ƒ©H
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S øëf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e
.`g1412/8/27 ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
(19/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæŸGh ¿óŸG áÄ«g º«¶æJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.¬JÓjó©Jh ,`g1431/3/10 ïjQÉàH
:äBG ƒg ÉÃ ÉfôeCG
ïjQÉàH (19/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG ,á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæŸGh ¿óŸG áÄ«g º«¶æJ ∫ó©j :’k hCG
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ,`g1431/3/10

أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٥ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٨٦/ﺃﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﺃ

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٤ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٩١) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ

.`g1443/2/22 ïjQÉJh (46/249) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
.`g1443/3/17 ïjQÉJh (2261) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:»∏j Ée Qô≤j
‘ âjƒµdG ádhO áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/6/6 ≥aGƒŸG ,`g1442/10/25 ïjQÉàH á©bƒŸG ,á°VÉjôdG ∫É›
‘ âjƒµdG ádhO áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG ≈∏Y á≤aGƒŸG :kÉ«fÉK
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/6/6 ≥aGƒŸG ,`g1442/10/25 ïjQÉàH ™bƒŸG ,ÜÉÑ°ûdG ∫É›
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh



AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
,`g1443/2/29 ïjQÉJh 13172 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
ïjQÉJh 106-42-007215 ºbQ á°VÉjôdG ôjRh »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG
ádhO áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH ºgÉØJ Iôcòe ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ ,`g1442/10/28
áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG ´hô°ûeh ,á°VÉjôdG ∫É› ‘ âjƒµdG
.ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘ âjƒµdG ádhO
.Éª¡«dEG QÉ°ûŸG ¥ÉØJ’Gh IôcòŸG »Yhô°ûe ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1442/9/15 ‘ ÚNQDƒŸG (541) ºbQh ,(540) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› …QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1442/11/26 ïjQÉJh (2146) ºbQ IôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٦ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٢٩/ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ
.`g1443/4/4 ïjQÉàH (191) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
∫É› ‘ âjƒµdG ádhO áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/6/6 ≥aGƒŸG ,`g1442/10/25 ïjQÉàH á©bƒŸG ,á°VÉjôdG
∫É› ‘ âjƒµdG ádhO áeƒµMh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG ≈∏Y á≤aGƒŸG :kÉ«fÉK
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/6/6 ≥aGƒŸG ,`g1442/10/25 ïjQÉàH ™bƒŸG ,ÜÉÑ°ûdG
Éª«a πc- á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :kÉãdÉK
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ -¬°üîj



¤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
.`g1443/2/22 ïjQÉàH (46/249) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
IQGOEGh ,»°VÉjôdG ≥jƒ°ùàdGh »°VÉjôdG QÉªãà°S’G ∫É› ‘ ácÎ°ûŸG ÜQÉéàdGh QÉµaC’G ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -1
.É¡dÓ¨à°SGh ,É¡∏«¨°ûJh á«°VÉjôdG äBÉ°ûæŸG
.ÖYÓŸGh äBÉ°ûæª∏d áfÉ«°üdG èeGôH ∫É› ‘ äGÈÿG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -2
ôjƒ£J ‘ QÉªãà°S’G óFGƒY ∫Ó¨à°SGh äBÉ°ûæŸG QÉªãà°SG äÉ«dBG ôjƒ£J ∫É› ‘ äGÈÿG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -3
.á«°VÉjôdG äBÉ°ûæŸG
.á«ŸÉY äÉ«ÁOÉcCG ™e ¿hÉ©àdÉH á«°VÉjôdG äÉ«ÁOÉcC’G AÉ°ûfEG ∫É› ‘ äGÈÿG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -4

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
¤EG á«°VÉjôdG ájófCÓd áeÉ©dG á«µ∏ŸG øe ∫ƒëàdG èeGôH ¿CÉ°ûH ácÎ°ûŸG QÉµaC’Gh ÜQÉéàdG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -1
.á«JGòdG ÉgOQGƒe ≈∏Y ÉgOÉªàYGh á°UÉÿG á«µ∏ŸG
±É°ûàc’ á∏«°Sh ¿ƒµàd ÚÄ°TÉædG ÖjQóJ õcGôe ¿CÉ°ûH ácÎ°ûŸG QÉµaC’Gh ÜQÉéàdG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -2
.á«°VÉjôdG ÖgGƒŸG
á«°VÉjôdG äÉÄ«¡∏d á«°SÉ°SC’G áª¶fC’Gh á«°VÉjôdG äÉ©jô°ûàdG ∫É› ‘ äGÈÿG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -3

áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡∏ã“h âjƒµdG ádhO áeƒµMh á°VÉjôdG IQGRh É¡∏ã“h ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM ¿EG
øe kÉbÓ£fGh á°VÉjôdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ‘ Éª¡æe áÑZQ ,(Úaô£dÉH ó©H Éª«a Éª¡«dEG QÉ°ûŸG) á°VÉjô∏d
‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dGh áª¶fCÓd kÉ≤ah É¡ªYOh øjó∏ÑdG ÚH áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y Éª¡°UôM
:»JB’G ≈∏Y Éà≤ØJG ób ,áMÉàŸG äÉfÉµeE’Gh äÉ«MÓ°ü∏d kÉ≤ahh ,øjó∏ÑdG

:اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ
:á«JB’G ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¿Éaô£dG πª©j
.á«dhódGh á«ª«∏bE’G πaÉëŸG ‘ ∞bGƒŸG ≥«°ùæJ -1
.á«°VÉjôdG äGOÉ–’Gh äÉ«©ª÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG ÚH èeGÈdG ∫OÉÑJ -2
øjOÉ«Ã á≤∏©àŸG ÜQÉéàdGh áYƒÑ£ŸG OGƒŸGh á«ÑàµŸGh ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG OGƒŸGh ≥FÉKƒdG ∫OÉÑJ -3
.á°VÉjôdG
Qƒ°†M ¤EG IƒYódÉH QOGƒµdG √òg ∫OÉÑJ èeGôH á«ªæJh á«°VÉjôdG QOGƒµdG π«gCÉJ ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG -4
.øjó∏ÑdG Óc ‘ º¶æJ »àdG á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG äGhóædGh äGô“DƒŸG

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء



ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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.á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY Éª¡æ«H ≥«°ùæàdÉH ∂dP ¿ƒµjh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

hCG á«dÉe äÉeGõàdG …CG É¡«∏Y ÖJÎj ’h ,á°VÉjôdG ∫É› ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©à∏d kÉeÉY Gk QÉWEG IôcòŸG √òg ó©J
.Éª¡æe …CG ≈∏Y á«fƒfÉb

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
äGƒæ≤dG ÈY– Úaô£dG ÚH ∫OÉÑàe QÉ©°TEG ôNBG ΩÓà°SG ïjQÉJ øe PÉØædG õ«M IôcòŸG √òg πNóJ -1
.PÉØædG õ«M É¡dƒNód áeRÓdG á«∏NGódG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SG ócDƒj –á«°SÉeƒ∏HódG
⁄ Ée á∏KÉ‡ Oóe hCG IóŸ kÉ«FÉ≤∏J OóéàJh ,PÉØædG õ«M É¡dƒNO ïjQÉJ øe äGƒæ°S (¢ùªN) IôcòŸG √òg Ióe-2
AÉ¡àfG πÑb ∂dPh ,É¡FÉ¡fEG ‘ ¬àÑZôH á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY –áHÉàc– ôNB’G ±ô£dG Úaô£dG óMCG ≠∏Ñj
.πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áà°ùH É¡Jóe
äGAGôLE’G äGòd kÉ≤ah PÉØædG õ«M πjó©àdG Gòg πNójh ,áHÉàc Úaô£dG ¥ÉØJÉH IôcòŸG √òg πjó©J øµÁ -3
.IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG
äGóbÉ©àdG hCG äÉYhô°ûŸG hCG èeGÈdG ¤EG áÑ°ùædÉH ∫ƒ©ØŸG IòaÉf É¡eÉµMCG π¶J IôcòŸG √òg AÉ¡fEG ádÉM ‘ -4
.∂dP ÒZ ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥Øàj ⁄ Ée ,É¡FÉ¡fEG óæY òØæJ ⁄ »àdG äÉeGõàd’G hCG ,É¡«∏Y áÑJÎŸG
á¨∏dÉH Úà«∏°UCG Úàî°ùf øe ,Ω2021/6/6 ≥aGƒŸG ,`g1442/10/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ äQôM
.á«Hô©dG












.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ácÎ°ûŸG ÜQÉéàdG øe IOÉØà°S’Gh
IQGOEGh á«°VÉjôdG çGóMC’G IQGOEGh äÉ≤HÉ°ùŸGh ä’ƒ£ÑdG º«¶æJ ∫É› ‘ äGÈÿG ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj -4
.á«°VÉjôdG ¢VQÉ©ŸG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G ∞∏à ‘ Ú«°VÉjôdG ÚHQóŸG äGQób øe IOÉØà°S’G ∫É› ‘ Éª¡æ«H ¿Éaô£dG ≥°ùæj -1
äÉ°ù°SDƒŸG ∫ÓN øe ÜhÉæàdÉH øjó∏ÑdG Óc ‘ á«°VÉjôdG ÖjQóàdG äGôµ°ù©e áeÉbEG ≈∏Y πª©dG ∫É› ‘h
.á«æWƒdG á«°VÉjôdG äGOÉ–’Gh
πLCG øe ÚHQóŸG OGóYE’ øjó∏ÑdG Óc ‘ á«°VÉjôdG ógÉ©ŸG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πLCG øe ¿Éaô£dG ≥°ùæj-2
.á«°ü°üîJ á«∏«gCÉJ äGOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
á«æWƒdG á«°VÉjôdG äGOÉ–’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ájQGOE’Gh á«æØdG äGÈÿG ∫OÉÑJ ¿Éaô£dG ™é°ûj -3
.øjó∏ÑdG Óc ‘ á«ÑŸhC’G ¿Éé∏dG ÚH ô°TÉÑŸG ¿hÉ©àdG ¿É©é°ûjh
áØ∏àîŸG á«°VÉjôdG ájófC’G ÚH ô°TÉÑŸG ∫É°üJ’Gh á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ¥ôa äGQÉjR ∫OÉÑJ ¿Éaô£dG ™é°ûj -4
.øjó∏ÑdG Óc ‘
á«©ªàéŸG á°VÉjôdGh ,äÉ£°ûæŸG áëaÉµeh ,»°VÉjôdG Ö£dG :ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG ¿Éaô£dG π¡°ùj -5
.á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP á°VÉjQh ,á«ÑŸGQÉÑdG á°VÉjôdGh
.∫ÉéŸG Gòg ‘ á°ü°üîàŸG á«°VÉjôdG QOGƒµdG OGóYEGh á«FÉ°ùædG á°VÉjôdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¿Éaô£dG π¡°ùj -6

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,πãŸÉH á∏eÉ©ŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«°VÉjôdG OƒaƒdG ∫OÉÑJ ¿ƒµj
.√ó∏H πNGO IQÉjõdÉH á≤∏©àŸG ,π≤æàdGh ,á°TÉYE’Gh ,øµ°ùdG äÉ≤Øf ∞«°†ŸG ±ô£dG πªëàj -1
.¬æeh ∞«°†ŸG ±ô£dG ó∏H ¤EG ôØ°ùdG äÉ≤Øf ôFGõdG ±ô£dG πªëàj -2

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
,∂dòd áLÉ◊G âYO Éª∏c Éª¡æ«H ÜhÉæàdÉH äÉYÉªàLG Úaô£dG Óc øe ¿ƒ∏ã‡ ó≤©j ,IôcòŸG √òg ò«Øæàd

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
.¬æeh ∞«°†ŸG ±ô£dG ó∏H ¤EG ôØ°ùdG äÉ≤Øf ôFGõdG ±ô£dG πªëàj -2

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
,∂dòd áLÉ◊G âYO Éª∏c Éª¡æ«H ÜhÉæàdÉH äÉYÉªàLG Úaô£dG Óc øe ¿ƒ∏ã‡ ó≤©j ,¥ÉØJ’G Gòg ò«Øæàd
.á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY Éª¡æ«H ≥«°ùæàdÉH ∂dP ¿ƒµjh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
á«fƒfÉb äÉeGõàdG …CG ¬«∏Y ÖJÎj ’h ,ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘ Úaô£dG ÚH ¿hÉ©à∏d kÉeÉY Gk QÉWEG ¥ÉØJ’G Gòg ó©j
.Éª¡æe …CG ≈∏Y á«dÉe hCG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ádhódG ôjRh Öàµeh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á°VÉjôdG IQGRh øe πc ¥ÉØJ’G Gòg ò«ØæàH ™∏£°†j
.âjƒµdG ádhO ‘ ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
äGƒæ≤dG ÈY– Úaô£dG ÚH ∫OÉÑàe QÉ©°TEG ôNBG ΩÓà°SG ïjQÉJ øe PÉØædG õ«M ¥ÉØJ’G Gòg πNój -1
.PÉØædG õ«M ¬dƒNód áeRÓdG á«∏NGódG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SG ócDƒj –á«°SÉeƒ∏HódG
±ô£dG Úaô£dG óMCG ≠∏Ñj ⁄ Ée ,á∏KÉ‡ OóŸ hCG IóŸ kÉ«FÉ≤∏J Oóéàjh ,äGƒæ°S (¢ùªN) ¥ÉØJ’G Gòg Ióe -2
πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áà°S πÑb √ójóŒ ΩóY hCG ¬FÉ¡fEG ‘ ¬àÑZôH –á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY– áHÉàc ôNB’G
.¬FÉ¡fE’ OóëŸG ïjQÉàdG øe
QÉ°ûŸG äGAGôLEÓd kÉ≤ah PÉØædG õ«M πjó©àdG πNójh –ák HÉàc– Úaô£dG ¥ÉØJÉH ¥ÉØJ’G Gòg πjó©J øµÁ -3
.IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG
hCG èeGÈdG ¤EG áÑ°ùædÉH ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ¬eÉµMCG π¶J √ójóŒ ΩóY hCG ¥ÉØJ’G Gò¡H πª©dG AÉ¡fEG ∫ÉM ‘ -4
.¬eÉµMC’ kÉ≤ah ó©H ƒ°ùJ ⁄h ¬∏X ‘ äCÉ°ûf »àdG ¥ƒ≤◊G hCG ,ÉgRÉ‚EG øe ¬àæj ⁄ »àdG äÉYhô°ûŸG
Úàî°ùf øe ,Ω2021/6/6 ≥aGƒŸG ,`g1442/10/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ¥ÉØJ’G Gòg QôM
.á«Hô©dG á¨∏dÉH Úà«∏°UCG












ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻪ،(ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ
 ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻭﲤﺘﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﲔ؛ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺘﺎ –ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ،ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
:ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ– ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ

:اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ
á£°ûfC’G ∫OÉÑJ ∫ÓN øe Úaô£dG øe πc ÜÉÑ°T ÚH IÈÿGh áaô©ŸG ôjƒ£Jh ™«é°ûJ ≈∏Y ¿Éaô£dG πª©j
:»JB’G ≥jôW øY ∂dPh ,ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘ á«ª«∏©àdG äGÈÿGh
çGÎdG ≈∏Y ´ÓW’G øe Úaô£dG øe πc ÜÉÑ°T øµ“ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG á£°ûfC’G ™«é°ûJh ò«ØæJ -1
.ôNB’G ±ô£∏d »æWƒdGh ‘É≤ãdG
πîj ’ ÉÃ ÜÉÑ°ûdG á£°ûfCÉH ≥∏©àJ IOó©àe ™«°VGƒe ∫ƒM äGô°VÉëŸG AÉ≤dE’ AGÈî∏d ádOÉÑàŸG IƒYódG -2
.øjó∏ÑdG äÉ©jô°ûàH
.ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y –ô°TÉÑe πµ°ûH– IóFÉØdÉH Oƒ©J »àdG äGô°ûædGh áaô©ŸGh ≥FÉKƒdG ∫OÉÑJ -3
á∏KÉªŸG äÉ«dÉ©ØdGh á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh äGhóædGh ,äGô“DƒŸGh ,äGQhódG ‘ ácQÉ°ûª∏d á°UôØdG áMÉJEG -4
.øjó∏ÑdG øe …CG ‘ ó≤©J »àdG ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘
.ÜÉÑ°ûdG ∫ÉéÃ á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ –áMÉàŸG äÉfÉµeEÓd kÉ≤ah– á«ÑjQóàdG èeGÈdG º«¶æJ ºYO -5

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
:á«JB’G ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¿Éaô£dG πª©j
.ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘ Ú«ª°SôdG Ú∏eÉ©dGh ÜÉÑ°ûdG ÚH á«HÉÑ°ûdG äÉYhô°ûŸG ∫OÉÑJ -1
.º¡JÉLÉ«àMGh ÜÉÑ°ûdG äÉMƒª£H á∏°U äGP ácÎ°ûe á£°ûfCGh á«HÉÑ°T ™jQÉ°ûe OÉéjEG -2
.ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘ ∫ÉªYC’G Rõ©J á«LPƒ‰ äÉ≤«Ñ£J ÒaƒJ -3
.ÜÉÑ°ûdG ∫É› ‘ á«ª°SôdG äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ≥«°ùæàdG -4
»àdG äÉMÎ≤ŸGh äòØf »àdG ∫ÉªYC’Gh á«HÉÑ°ûdG äÉYhô°ûŸÉH á≤∏©àŸG äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ -5
.Égò«Øæàd §£îj

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,πãŸÉH á∏eÉ©ŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«HÉÑ°ûdG OƒaƒdG ∫OÉÑJ ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJG
.√ó∏H πNGO IQÉjõdÉH á≤∏©àŸG ,π≤ædGh ,á°TÉYE’Gh øµ°ùdG äÉ≤Øf ∞«°†ŸG ±ô£dG πªëàj -1

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ



.`g1443/2/21 ïjQÉJh (45/244) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ‘ ô¶ædG ó©Hh
.`g1443/3/18 ïjQÉJh (2286) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:Qô≤j
á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG
,`g1442/7/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ á©bƒŸG ,ájõ«dÉŸG á«eÓ°SE’G á«ªæàdG IQGOEGh ájOƒ©°ùdG
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/3/9 ≥aGƒŸG
.Gò¡d á≤aGôe ¬à¨«°U ,∂dòH »µ∏e Ωƒ°Sôe ´hô°ûe óYCG óbh



AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
,`g1443/2/27 ïjQÉJh 12718 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
ïjQÉJh ¢S1304/2/1 ºbQ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh ‹É©e á«bôH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG
‘ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ ,`g1442/10/15
.ájõ«dÉŸG á«eÓ°SE’G á«ªæàdG IQGOEGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
.¬«dEG QÉ°ûŸG IôcòŸG ´hô°ûe ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1436/3/14 ïjQÉJh (137) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
ïjQÉJh (148) ºbQh ,`g1442/7/23 ïjQÉJh (1229) ºbQ ÚJôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ÚJó©ŸG ,`g1443/1/16

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٦ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٣٠/ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ
.`g1443/2/21 ïjQÉàH (45/244) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1443/4/4 ïjQÉàH (192) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ
á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
,`g1442/7/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ á©bƒŸG ,ájõ«dÉŸG á«eÓ°SE’G á«ªæàdG IQGOEGh ájOƒ©°ùdG
.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,Ω2021/3/9 ≥aGƒŸG
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
.Gòg Éæeƒ°Sôe ò«ØæJ -¬°üîj



¤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 ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
٣ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
:»JB’G ∫ÓN øe ¿ƒµJ IôcòŸG √òg ≈∏Y Ak ÉæH ¿hÉ©àdG ¬LhCG ò«ØæJ ∫Éµ°TCG ¿CG ≈∏Y ∫OÉÑàe πµ°ûH ¿Éaô£dG ≥Øàj
:∫ÓN øe OÉ°TQE’Gh IƒYódG -1
.á«æjódG äÉÑ°SÉæŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d øjó∏ÑdG ÚH Ú°üàîŸGh AÉª∏©dG ÚH äGQÉjõdG ∫OÉÑJ (CG)
»eÓ°SE’G IƒYódG ∫É› ‘ á«eÓYE’G OGƒŸGh äÉYƒÑ£ŸGh çƒëÑdGh ÖàµdGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ (Ü)
.OÉ°TQE’Gh
,¬àMÉª°Sh ¬æ°SÉ äÉÑKEGh ,ΩÓ°SE’ÉH ∞jô©àdG ∫É› ‘ äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸGh áª¶fC’G ∫OÉÑJ (ê)
.áæ°ù◊G á¶YƒŸGh áªµ◊ÉH ΩÓ°SE’G ¤EG IƒYódG ¿ƒµJ ¿CGh
äÉ≤«Ñ£àdG øe ÉgÒZh ,á«eÓ°SE’G á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ∫É› ‘ äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJ (O)
.ΩÓ°SE’G ¤EG A»°ùJh ∞æ©dG ≈∏Y ¢Vô– »àdG ™bGƒŸG á¡LGƒe ‘ ¿hÉ©àdGh
:∫ÓN øe ¿É«ÁOÉcC’G åëÑdGh ÖjQóàdG -2
IÉYódGh áªFC’Gh AÉÑ£î∏d á«ÁOÉcC’G äGQhódGh äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ ‘ ¿hÉ©àdG (CG)
.øjó∏ÑdG ‘ á«eÓ°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG ‘ Ú∏eÉ©dGh
.á«eÓ°SE’G º«dÉ©àdG ‘ äÉ°SGQódGh çƒëÑdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ (Ü)
á«ÁOÉcC’Gh á«ÑjQóàdG á£°ûfC’Gh á«eÓ°SE’G äGhóædGh äGô“DƒŸG Qƒ°†◊ äGƒYódG ∫OÉÑJ (ê)
.øjó∏ÑdG øe …CG ‘ ó≤©J »àdG iôNC’G
:∫ÓN øe á«eÓ°SE’G õcGôŸGh óé°ùŸG -3
õcGôŸGh óLÉ°ùŸG ‘ Ú∏eÉ©dG π«gCÉJh ÖjQóJh Ú°ùëàH á≤∏©àŸG íFGƒ∏dGh áª¶fC’G ∫OÉÑJ (CG)
.á«eÓ°SE’G
.á«eÓ°SE’G õcGôŸGh óLÉ°ùŸG ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh ºYO ‘ ¿hÉ©àdG (Ü)
.óé°ùŸG QhO ºYO ¤EG ±ó¡J »àdG á£°ûfC’G º«¶æJ ‘ ¿hÉ©àdG (ê)
:∫ÓN øe ájƒÑædG áæ°ùdGh ¿BGô≤dG -4
áæ°ùdGh ËôµdG ¿BGô≤dG ô°ûfh áYÉÑW ∫É› ‘ äÉeƒ∏©ŸGh áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dGh äGÈÿG ∫OÉÑJ (CG)
.É¡«fÉ©e áªLôJh ájƒÑædG

: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻓﻌﻤﻼ ﹰ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ( ﻭﺍﻫﺘﺪﺍﺀﹰ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
 ﻭﺇﳝﺎﻧﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ،(ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
،ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ )ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ( ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
 ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ،ﻭﺇﳝﺎﻧﺎ ﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ
، ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺩﺓ ﻭﺭﺣﻤﺔ،ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﻢ
 ﻓﻘﺪ ﰎ،ﻭﺗﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
:ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ

١ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺍﻟﻬﺪﻑ
øe ájQÉ°ùdG á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdGh íFGƒ∏dGh óYGƒ≤dGh ÚfGƒ≤dGh IôcòŸG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah ¿Éaô£dG ≥Øàj
¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh õjõ©Jh ájƒ≤J ≈∏Y ,áMÉàŸG ájOÉŸG OQGƒŸGh äÉjÉØµdG OhóM ‘h ,ádhO πc ‘ ôNB’ âbh
.ácÎ°ûŸG á©ØæŸGh IGhÉ°ùŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y Éª¡æ«H á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG ‘

٢ اﻟﻔﻘﺮة
:ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
OhóM ‘ ájQÉ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdGh íFGƒ∏dGh óYGƒ≤dGh ÚfGƒ≤dGh IôcòŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ,±ôW πc ≈©°ùj
:á«dÉàdG ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ™«é°ûàd áeRÓdG äGƒ£ÿG PÉîJG ¤EG ,áMÉàŸG OQGƒŸGh äÉjÉØµdG
.OÉ°TQE’Gh IƒYódG -1
.¿É«ÁOÉcC’G åëÑdGh ÖjQóàdG -2
.á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh óé°ùŸG -3
.áæ°ùdGh ¿BGô≤dG -4

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٤ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٩٢) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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٩ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
±ô£dG ¤EG áeó≤ŸG hCG IOQGƒdG iôNC’G äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸGh ≥FÉKƒdG ájô°S IÉYGôÃ ±ôW πc Ωõà∏j -1
.IôcòŸG √òg ≈∏Y Ak ÉæH É¡eGôHEG ºàj iôNCG äÉ«bÉØJG …CG hCG IôcòŸG ò«ØæJ IÎa ∫ÓN ôNB’G
,IôcòŸG √òg AÉ¡fEG hCG AÉ¡àfG óæY ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S Iô≤ØdG √òg ΩÉµMCG ≈≤ÑJ ¿CG ≈∏Y Úaô£dG Óc ≥Øàj -2
.ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ IôcòŸG √òg AÉ¡fEG hCG AÉ¡àfG øY ô¶ædG ±ô°üH Úaô£dG ÚH áeõ∏e π¶à°Sh

١٠ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
áë°üdG hCG ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG hCG á«æWƒdG áë∏°üŸG hCG »eƒ≤dG øeC’ÉH ≥∏©àJ ÜÉÑ°SC’ ≥◊ÉH ±ôW πc ßØàëj
QÉ©°TE’G ∫É°SQEG Qƒa ≥«∏©àdG …ô°ùj ¿CG ≈∏Y IôcòŸG ò«ØæJ –kÉ«FõL hCG kÉ«∏c– kÉàbDƒe ≥∏©j ¿CG ‘ ,áeÉ©dG
.á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ∫ÓN øe ôNB’G ±ô£∏d

١١ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
∫ÓN øe kÉjOh IôcòŸG ΩÉµMCG ≥«Ñ£J hCG ò«ØæJ hCG Ò°ùØàH ≥∏©àj Éª«a Úaô£dG ÚH ´Gõf hCG ±ÓN …CG iƒ°ùj
.á«dhO áªµ hCG ådÉK ±ôW …CG ¤EG ´ƒLôdG ¿hO ,á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG

١٢ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﳌﺪﺓ ﻭﺍﻹﻧﻬﺎﺀ
AÉ¡fEG ócDƒj –á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY– ∫OÉÑàe QÉ©°TEG ôNBG ïjQÉJ øe PÉØædG õ«M IôcòŸG √òg πNóJ -1
.äGƒæ°S (5) ¢ùªN IóŸ ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S π¶à°Sh ,PÉØædG õ«M É¡dƒNód áeRÓdG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G
.Úaô£dG Óc É¡«∏Y ≥Øàj iôNCG IÎØd kÉ«FÉ≤∏J IôcòŸG ójó“ Rƒéj -2
IôcòŸG √òg AÉ¡fEG ¬à«æH kÉ«HÉàc ôNB’G ±ô£dG QÉ©°TEG ≥jôW øY IôcòŸG AÉ¡fEG Úaô£dG øe …C’ Rƒéj -3
.AÉ¡fEÓd OóëŸG ïjQÉàdG øe πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG (6) áà°S πÑb ,á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY
èeGÈdGh äÉYhô°ûŸG ¤EG áÑ°ùædÉH ∫ƒ©ØŸG IòaÉf É¡eÉµMCG ôªà°ùJ ,IôcòŸG √òg ‘ πª©dG AÉ¡àfG ∫ÉM ‘ -4
.É¡∏X ‘ äCÉ°ûf »àdG
.Úaô£dG ÚH ä’É°üJ’G ™«ªL ‘ ¬d πHÉ≤ŸG …OÓ«ŸG ïjQÉàdGh …ôé¡dG ïjQÉàdG ΩGóîà°SG Öéj -5
Úàî°ùf øe ,Ω2021/3/9 ≥aGƒŸG ,`g1442/7/25 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ IôcòŸG √òg â©bh
óæYh á«é◊G ‘ ájhÉ°ùàe áKÓãdG ¢Uƒ°üædGh ,(ájõ«∏‚E’Gh ájõ«dÉŸGh á«Hô©dG) äÉ¨∏dÉH ,Úà«∏°UCG
.…õ«∏‚E’G ¢üædG íLôj Ò°ùØàdG ‘ ±ÓàN’G













.áæ°ùdGh ¿BGô≤dG áeóN ‘ á°ü°üîàŸG äÉ¡÷G ÚH äGQÉjõdGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ (Ü)
.ËôµdG ¿BGô≤dG ß«Ø– ¢SQGóeh õcGôÃ á≤∏©àŸG èeGÈdGh áª¶fC’G ∫OÉÑJ (ê)
.øjó∏ÑdG ‘ ΩÉ≤J »àdG ËôµdG ¿BGô≤dG ójƒŒh ßØM äÉ≤HÉ°ùe ‘ ácQÉ°ûŸG (O)
.ËôµdG ¿BGô≤dG ójƒŒh ß«Ø– äÉ≤HÉ°ùÃ á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ (`g)
.øjó∏ÑdG ‘ ΩÉ≤J »àdG äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ √ójƒŒh ËôµdG ¿BGô≤dG ∫É› ‘ ÚªµëŸG ácQÉ°ûe (h)

٤ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
•hô°û∏d kÉ≤ah Éjõ«dÉe ‘ hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ÉeEG 3 Iô≤ØdG ‘ IOóëŸG á£°ûfC’G ò«ØæJ Rƒéj -1
.∫OÉÑàe πµ°ûH ¿Éaô£dG ÉgQô≤j »àdG ΩÉµMC’Gh
¬«∏Y ≥Øàj …ò«ØæJ èeÉfôH OGóYEG ∫ÓN øe IôcòŸG √òg É¡«∏Y πªà°ûJ »àdG èeGÈdGh á£°ûfC’G òØæJ -2
.¿Éaô£dG
,áMÉàŸG QOÉ°üŸGh ∑QÉ°ûe πc ¢UÉ°üàNG OhóM IÉYGôe ™eh ,IOóëŸG ¿hÉ©àdG ä’É› ò«ØæJ πLCG øe -3
:»∏j ÉªY ÚdhDƒ°ùe ¿Éaô£dG ¿ƒµ«°S
.IôcòŸG √òg ò«ØæJ π«¡°ùàd Éª¡jó∏H ‘ á∏°üdG äGP äÉÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG (CG)
.IôcòŸG √òg ≈∏Y Ak ÉæH èeGÈdG hCG á£°ûfC’G ò«ØæJ áÑbGôe (Ü)

٥ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
.‹hódG hCG »∏ëŸG ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y Ak ÉæH ΩGõàdG …CG AÉ°ûfEG É¡H ó°ü≤j ’h Úaô£dG ÉjGƒf øY IôcòŸG √òg È©J -1
(ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ájÉªM) 8 Iô≤ØdG Èà©J ,√ÓYCG á«YôØdG (5/1) Iô≤ØdG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e -2
≈∏Y áeõ∏e (äÉYRÉæŸG ájƒ°ùJ) 11 Iô≤ØdGh (πª©dG øY ±É≤jEG) 10 Iô≤ØdGh (ájô°ùdG) 9 Iô≤ØdGh
.Úaô£dG

٦ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﺧﺮﻯ
hCG ,»eƒ≤dG ¬æeCÉH ≥∏©àj Éª«a ±ôW …CG ídÉ°üeh ¥ƒ≤M ‘ ,IôcòŸG √òg ≈∏Y Ak ÉæH ¿hÉ©àdG ò«ØæJ ôKDƒj ’
Rƒéjh ,äÉfÉ«ÑdGh ,äÉeƒ∏©ŸGh ≥FÉKƒdG ájô°S hCG ,ájô°ùdG hCG ,ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG hCG áeÉ©dGh á«æWƒdG áë∏°üŸG
.¬◊É°üeh ¬bƒ≤M ájÉªM ¿Éª°†d ôNB’G ±ô£dG ™e QhÉ°ûàdG hCG áÑ°SÉæŸG äGƒ£ÿG PÉîJG ±ôW πµd

٧ اﻟﻔﻘﺮة
√òg ≈∏Y Ak ÉæH Égò«ØæJ ºàj »àdG á«fhÉ©àdG á£°ûfC’G ‘ ácQÉ°ûª∏d ådÉK ±ôW IƒYO Úaô£dG øe …C’ Rƒéj
.IôcòŸG √òg ΩÉµMC’ ådÉãdG ±ô£dG ™°†îj ¿CG ≈∏Y ,ôNB’G ±ô£dG á≤aGƒe ó©H IôcòŸG

٨ اﻟﻔﻘﺮة
:ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
íFGƒ∏dGh óYGƒ≤dGh ÚfGƒ≤dG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ájÉªM ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥Øàj
.øjó∏ÑdG Óc øe á©bƒŸG iôNC’G á«dhódG äÉbÉØJ’G ™eh Úaô£dÉH á°UÉÿG á∏°üdG äGP á«æWƒdG

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٤ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ١٩٩) ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ


øe ôjÉæj ô¡°T ájGóH øe πjOƒŸG ÜÉ°ùàMG ¿ƒµjh ,™æ°üdG áæ°S øe äGƒæ°S (5) ¤EG äGƒæ°S (10) øe
.(Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G) á«∏NGódG IQGRhh ,IQÉéàdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ,™æ°üdG áæ°S
.√Qhó°U ïjQÉJ øe ô¡°TCG (áà°S) ó©H QGô≤dG Gòg øe (’k hG) óæÑdG ‘ OQh ÉÃ πª©dG :kÉ``«fÉK
‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG ¢†«ØîàdG øY –á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH– áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÈY ¿ÓYE’G :kÉ``ãdÉK
.¬H πª©dG ïjQÉJh ,QGô≤dG Gòg øe (’k hG) óæÑdG
äÉæMÉ°ûdÉH π≤ædG ¥ƒ°S ≈∏Y QGô≤dG Gòg øe (’k hG) óæÑdG ‘ OQh Ée ≥«Ñ£J ≈∏Y ÖJÎŸG ôKC’G á°SGQO :kÉ©HGQ
áeÉ©dG IQGOE’G) á«∏NGódG IQGRhh ,IQÉéàdG IQGRhh ,ábÉ£dG IQGRh) :øe πc ™e ∑GÎ°T’ÉH–
,∑QÉª÷Gh áÑjô°†dGh IÉcõdG áÄ«gh ,IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dGh ,(Qhôª∏d
,¬≤«Ñ£J ïjQÉJ øe áæ°S ó©H –(ájQhôŸG áeÓ°ù∏d ájQGRƒdG áæé∏dGh ,ábÉ£dG IAÉØµd …Oƒ©°ùdG õcôŸGh
.¬H ™aôdG Ö∏£àj ÉªY »eÉ°ùdG ΩÉ≤ŸG ¤EG ™aôdGh ,äóLh ¿EG äÉbƒ©ŸG á÷É©eh
¥Gƒ°SC’ É¡dƒNOh É¡ë°ùa πÑb äÉæMÉ°ûdG áeÓ°ùH á°UÉÿG äÉÑ∏£àŸGh •hô°ûdG ™«ªL ≥«Ñ£J :kÉ°ùeÉN
ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG ábÓ©dG äGP ,á«æØdG íFGƒ∏dGh äÉØ°UGƒª∏d É¡à≤HÉ£e ¿Éª°Vh ,áµ∏ªŸG
¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG :™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d
.∑QÉª÷Gh áÑjô°†dGh IÉcõdG áÄ«gh ,IOƒ÷Gh



AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG
≈∏Y á∏ªà°ûŸG ,`g1442/6/16 ïjQÉJh 33121 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H
1/42/5336 ºbQ π≤æ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh π≤ædG ôjRh ‹É©e ÜÉ£N
äÉæMÉ°T äÓjOƒŸ ≈∏YC’G ó◊G á°SGQO IOÉYE’ πµ°ûŸG πª©dG ≥jôa ô°† ¿CÉ°T ‘ ,`g1442/6/13 ïjQÉJh
.áµ∏ªŸG ¤EG ÉgOGÒà°SÉH íª°ùj »àdG π«≤ãdG π≤ædG
ïjQÉJh (323) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG ,π≤æ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG º«¶æJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1434/9/14
.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1443/1/24 ïjQÉJh (238) ºbQ IôcòŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
ïjQÉJh (O/43/7-37) ºbQ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ Ió©ŸG á«°UƒàdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
.`g1443/2/9
.`g1443/3/14 ïjQÉJh (2175) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh
:Qô≤j
:»∏j ÉÃ π≤æ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ΩÉ«b ≈∏Y á≤aGƒŸG
äGôWÉ≤dG) ™FÉ°†ÑdG π≤æd á°ü°üîŸG π«≤ãdG π≤ædG äÉæMÉ°T ™«ªL äÓjOƒŸ ≈∏YC’G ó◊G ¢†«ØîJ :’k hCG
,áµ∏ªŸG ¤EG IOQƒà°ùŸG ,øW (3^5) ≈∏Y ‹ÉªLE’G É¡fRh ójõj »àdG (äGQƒ£≤ŸG ±É°üfCGh äGQƒ£≤ŸGh

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ


:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

()ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
.áµ∏ªŸÉH ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG º«¶æJ ¤EG áëFÓdG ±ó¡J -1
Úeóîà°ùª∏d á∏ãªŸG Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G á∏eÉ°T áeƒ¶æŸG äÉfƒµe ™«ªL ≈∏Y áëFÓdG √òg ΩÉµMCG ≥Ñ£J -2
çƒëÑdG õcGôe ,á«æWƒdG πeÉ©ŸGh äGÈàîŸG ,á«ÁOÉcC’G çƒëÑdG õcGôeh ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ,Ú«FÉ¡ædG
.ábÓ©dG äGP á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ,ájôµ°ù©dG á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ,ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

()ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
:»JB’G øe ´É£≤dG ‘ (TRL) á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe ¿ƒµàJ .CG
.É¡∏«é°ùJh á«°SÉ°SC’G ájô¶ædG ÇOÉÑŸG á¶MÓe :TRL 1 iƒà°ùŸG -1
.á∏ªàëŸG äÉ≤«Ñ£àdGh á«æ≤àdG äÉ«°SÉ°SC’ áZÉ«°U :TRL 2 iƒà°ùŸG -2
.IÉcÉëŸG hCG á«∏ª©ŸG áHôéàdGh π«∏ëàdÉH Ωƒ¡ØŸG áë°U äÉÑKEG :TRL 3 iƒà°ùŸG -3
.á°ü°üîàe äGÈà áÄ«H ‘ á«æ≤àdG AGõLCG hCG äÉfƒµe øe ≥≤ëàdG :TRL 4 iƒà°ùŸG -4
.»≤«≤◊G ΩGóîà°SÓd á¡HÉ°ûe áÄ«H ‘ á«æ≤àdG AGõLCG hCG äÉfƒµe øe ≥≤ëàdG :TRL 5 iƒà°ùŸG -5
.»≤«≤◊G ΩGóîà°SÓd á¡HÉ°ûe áÄ«H ‘ ΩÉ¶æ∏d ‹hC’G êPƒªædG ¢VôY :TRL 6 iƒà°ùŸG -6
.á«≤«≤M äÉ«∏ªY áÄ«H ‘ ΩÉ¶æ∏d ‹hC’G êPƒªædG ¢VôY :TRL 7 iƒà°ùŸG -7
.¬°VôYh ¬∏«gCÉJ ”h πªàµe »FÉ¡ædG ΩÉ¶ædG èàæe :TRL 8 iƒà°ùŸG -8
.á«≤«≤M ΩÉ¡eh äÉ«∏ªY ‘ ìÉéæH ¬àHôŒ â“ »FÉ¡ædG ΩÉ¶ædG èàæe :TRL 9 iƒà°ùŸG -9
:»JB’Éc ´É£≤dG ‘ á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe ∞æ°üJ .Ü
õcGôeh ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G É¡H Ωƒ≤Jh ,TRL 1- 3 äÉjƒà°ùŸG :á«≤«Ñ£Jh á«°SÉ°SCG çƒëH -1
.´GÎNG äGAGôHh á«ª∏Y ¥GQhCG øY IQÉÑY É¡JÉLô ¿ƒµJh ,á«ÁOÉcC’G çƒëÑdG
¿ƒµJh ,á«æWƒdG πeÉ©ŸGh äGÈàîŸG ¬H Ωƒ≤Jh ,TRL 4 - 5 äÉjƒà°ùŸG :Ωó≤àe ôjƒ£Jh åëH -2
.á°ü°üîàe äGÈà áÄ«H ‘ áæ«©e á«æ≤J äÉfƒµe äGQÉÑàNG èFÉàæd á«æa ôjQÉ≤J ¬JÉLô
,ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG õcGôe ¬H Ωƒ≤Jh ,TRL 5 - 7 äÉjƒà°ùŸG :ájôµ°ùY áª¶fCG ôjƒ£J -3
»∏©ØdG ΩGóîà°SÓd á¡HÉ°ûe π«¨°ûJ áÄ«H ‘ É¡°VôYh ÉgQÉÑàNG ” áª¶fC’ êPÉ‰ ¬JÉLô ¿ƒµJh
.èàæª∏d
äÉcô°ûdG ¬H Ωƒ≤Jh ,TRL 8 - 9 äÉjƒà°ùŸG :ájôµ°ù©dG áª¶fCÓd »∏«¨°ûJ º««≤Jh π«gCÉJ -4
.ΩGóîà°S’Gh êÉàfÓd IõgÉL áª¶fCG ¬JÉLô ¿ƒµJh ,ájôµ°ù©dG á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh
‘ ôjƒ£Jh åëH á£°ûfCÉH ΩÉ«≤dG IOÉŸG √òg øe (Ü) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉ¡÷G øe …C’ Rƒéj ’ . ê
á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG É¡H ¢üàîJ »àdG äÉjƒà°ùŸG øe ≈∏YCG hCG ≈fOCG á«æ≤J ájõgÉL äÉjƒà°ùe
.áÄ«¡dG

:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

()ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ,(Ú«FÉ¡ædG Úeóîà°ùŸG) Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ,áÄ«¡dG øe áµ∏ªŸG ‘ áeƒ¶æŸG ¿ƒµàJ
,ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG õcGôe ,á«æWƒdG πeÉ©ŸGh äGÈàîŸG ,á«ÁOÉcC’G çƒëÑdG õcGôeh
.ábÓ©dG äGP áªYGódG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ,ájôµ°ù©dG á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

()ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
Ωõ∏j Ée πµH ΩÉ«≤dG ∂dP ≥«≤– π«Ñ°S ‘ É¡dh ,´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑ∏d øµªŸGh º¶æŸG »g áÄ«¡dG
,`g1440/04/25 ïjQÉJh (210) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H óªà©ŸG É¡ª«¶æJ Ö°ùëH É¡aGógCG ≥«≤ëàd
:»JB’G ∂dP øeh
ÉªY ™aôdGh ,´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdÉH á∏°üdG äGP §£ÿGh äÉ«é«JGÎ°S’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh -1
.á«eÉ¶f äGAGôLG ∫Éªµà°SG ¬fCÉ°T ‘ Ωõ∏à°ùj
.∂dòH á≤∏©àŸG äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG ™°Vhh ,´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG ≈∏Y äÉ≤aGƒŸG QGó°UEG -2
.É¡≤«Ñ£J á©HÉàeh ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG áÑbGôe äÉ«dBG ™°Vh -3
åëÑdG á£°ûfCG ¢Uôa ∫ƒM á«YÉæ°üdG ácQÉ°ûŸÉH áeõ∏ŸG á«ÑæLC’G äÉcô°ûdGh äÉ¡÷G ™e ¢VhÉØàdG -4
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
.´É£≤dG ‘ á«æ≤àdG π≤fh ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ªY IQGOEG -5
.áeƒ¶æŸG AGOCG Ú°ùëàd áLÉ◊G Ö°ùëH ôjƒ£Jh åëH õcGôe AÉ°ûfEG -6
Ak Gƒ°S ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ª©d –á«dÉŸG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH– á«dÉŸG äÉ°ü°üîŸG ójó– -7
.áeƒ¶æŸG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d hCG áÄ«¡∏d
á«dÉŸG IQGRh á°ûbÉæe óæY –á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äÉ¡÷G É¡«a ÉÃ– á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ∑GÎ°T’G -8
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG πjƒªàH á≤∏©àŸG äÉ¡÷G ∂∏J äÉ«fGõ«Ÿ
‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉLÉ«àM’ ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉLô áªFGƒŸ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™e πª©dG -9
.´É£≤dG ‘ á«æØdG äGAÉØµdG ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y πª©dGh ,´É£≤dG

ﻣﻘﺪﻣﺔ
( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٦٩٥) ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻢ
 ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ،ﻫـ١٤٣٨/١١/٢٢
 ﻭﺻﺪﺭ. ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ
 ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،ﻫـ١٤٤٠/٤/٢٥ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٢١٠) ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻢ
( ﺃﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﺿﻊ١)  ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ،ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ،ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ
( ﺃﻥ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ٤) ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
 ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ( ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻢ.ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ،ﻫـ١٤٣٩/٩/٢١ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٥١٨)
 ﺑﺄﻥ ﲢﺼﻞ –ﻋﻨﺪ،ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﺑﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ– ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
 ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻊ ﺍﳋﻄﻂ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
.ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ

:اﻟﺒﺎب اول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

:اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ

()ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
 ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ، ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
: ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ،ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG : ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ-١
.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG : ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ-٢
.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG º«¶æJ : ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ-٣
.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ´É£b ‘ ôjƒ£àdGh åëÑ∏d áª¶æŸG áëFÓdG : ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ-٤
.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ´É£b : ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ-٥
åëHh á«ÁOÉcCG äÉ°ù°SDƒeh äÉfÉ«c øY IQÉÑY »gh ,ájôµ°ù©dG ôjƒ£àdGh åëÑdG áeƒ¶æe : ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ-٦
.º¶æeh (9 ∞jô©àdG) Ú«FÉ¡f Úeóîà°ùŸG πã“ »àdG Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷Gh áYÉæ°Uh ôjƒ£Jh
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM : ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ-٧
áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh ídÉ°üŸGh äÉÄ«¡dGh á«eƒµ◊G Iõ¡LC’Gh äGQGRƒdG : ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ-٨
.á∏≤à°ùŸG áeÉ©dG ájƒæ©ŸG á«°üî°ûdG äGP ádhódG Iõ¡LCGh
,Ú«FÉ¡ædG Úeóîà°ùŸG πã“ »àdG áµ∏ªŸG ‘ á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äÉ¡÷G øe …CG : ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ-٩
á°SÉFQ ,»µ∏ŸG ¢Sô◊G á°SÉFQ ,»æWƒdG ¢Sô◊G IQGRh ,á«∏NGódG IQGRh ,´ÉaódG IQGRh) πª°ûJh
.(ádhódG øeCG á°SÉFQ ,áeÉ©dG äGQÉÑîà°S’G
.áµ∏ªª∏d ™Ñàj ’ »ÑæLCG …QÉŒ hCG »eƒµM ¿É«c …CG : ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ-١٠
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG èeGôH áªcƒM ¢ù∏› : ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ-١١
.ájôµ°ù©dG ôjƒ£àdGh åëÑdG èeGôH øe èeÉfôH πµd á∏µ°ûŸG ≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG áæ÷ : ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ-١٢
åëÑdG èeGôH øª°V ¬«∏Y ±ô°ûJ hCG áÄ«¡dG ¬≤∏£J …òdG ôjƒ£àdGh åëÑdG èeÉfôH : ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ-١٣
.ájôµ°ù©dG ôjƒ£àdGh
.èeÉfÈdG á∏¶e ‘ òØæj …òdG ôjƒ£àdGh åëÑdG ´hô°ûe : ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ-١٤
èeÉfÈdG ò«Øæàd ¬©e óbÉ©àdG ºàj …òdG »°ù«FôdG OQƒŸG hCG ó¡©àŸG hCG ∫hÉ≤ŸG : ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ-١٥
.´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG ò«ØæJh πjƒªàd ¬d á≤aGƒŸG ºàJ hCG ´hô°ûŸG hCG
øe AõL ò«Øæàd ¬©e óbÉ©àdG ºàj øe hCG »°ù«FôdG óbÉ©àŸG : ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ-١٦
.´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG
á«æ≤àdG êƒ°†f iƒà°ùŸ ¢SÉ«≤e :(TRL)  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ-١٧
á«°SÉ°SC’G çƒëÑ∏d TRL 1 iƒà°ùŸÉH CGóÑj (Technology Readiness Level)
äÉ«∏ªY áÄ«H ‘ Ωóîà°ùŸG »FÉ¡ædG »æ≤àdG èàæª∏d TRL 9 iƒà°ùŸG ¤EG Gk Oƒ©°U êQóàjh
.á«≤«≤M ΩÉ¡eh
k
á«ª∏©dG ¢ù°SCÓd É≤ÑW áª¶æe á«é¡æÃ òØæJ »àdG á£°ûfC’G øe áYƒª› : ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ-١٨
.IójóL äÉ≤«Ñ£J •ÉÑæà°SGh áaô©ŸG IOÉjõd É¡«∏Y ±QÉ©àŸG
êPÉ‰ hCG ´GÎNG äGAGôH øe ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG øY CÉ°ûæj Ée πc »g : ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ-١٩
äÉeƒ°SQ hCG äÉ«eRQGƒN hCG á«dhCG êPÉ‰ hCG äÉ«æ≤J hCG ∞dDƒe ¥ƒ≤M hCG ájQÉŒ äÉeÓY hCG á«YÉæ°U
ÒZ hCG É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO á∏é°ùe âfÉc Ak Gƒ°S ájOÉ°TQEG ádOCG hCG ≥FÉKh hCG äÉfÉ«H hCG äÉ££ hCG
.π«é°ùà∏d á∏HÉb ÒZ hCG π«é°ùà∏d á∏HÉb âfÉc Ak Gƒ°Sh ,á∏é°ùe
∫ƒM …OÉ°TQEG π«dO Ëó≤àd ±ó¡J áÄ«¡dG iód Ióªà©e á°SÉ«°S : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-٢٠
.áµ∏ªŸG ‘ ájôµ°ù©dG á«YÉæ°üdG IóYÉ≤dG ôjƒ£Jh ºYód á«YÉæ°üdG ácQÉ°ûŸG ò«ØæJ á«Ø«c
∫hGõJh ,áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG ¢ü«NGÎdG ióMEG ≈∏Y á∏°UÉ◊G äÉ¡÷G : ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ-٢١
.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG á£°ûfCG ádhGõŸ áª¶æŸG áëFÓdG ÉgOó– »àdG á£°ûfC’G øe ÌcCG hCG Gk óMGh
áeÉ©dG áÄ«¡dG ‘ Ióªà©ŸG ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdG áªFÉb ‘ áLQóŸG äÉ«æ≤àdG : ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ-٢٢
…CÉH É¡«∏Y ôKCÉJ hCG á«æWƒdG ájôµ°ù©dG äGQó≤dG áeƒ¶æe AÉæH ‘ ºgÉ°ùJ »àdGh ,ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

.∫Éµ°TC’G øe πµ°T

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

()ﺩﻭﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
:ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ
.´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûª∏d §«£îàdG ‘ áÄ«¡dG ™e áªFGƒŸGh ≥«°ùæàdG -1
(áeƒµ◊G øe ádƒªŸG) äÉ¡÷G ∂∏J äÉ«fGõ«Ÿ á«dÉŸG IQGRh á°ûbÉæe óæY ácQÉ°ûª∏d áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -2
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG πjƒªàH á≤∏©àŸG
TRL 5 - 7 á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe ‘ ájôµ°ù©dG áª¶fC’Gh äÉ«æ≤àdG ôjƒ£J äÉ«∏ªY AGôLEG -3
.ò«ØæàdG á£Nh πª©dG ¥É£f ≈∏Y áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H
åëÑdÉH á≤∏©àŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG ‘ øjôµàÑŸGh ÚYÎîŸG ºYOh á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J -4
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
ÚH ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ªY äÉLô πeÉµàd áeƒ¶æŸG ‘ äÉ¡÷G »bÉHh áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -5
.á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe
‘ πª©∏d á∏gDƒŸG ájô°ûÑdG äGAÉØµdG ÖjQóJ ‘ áªgÉ°ùª∏d ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh áÄ«¡dG ™e πª©dG -6
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG
πª©dG πÑb ÉgòØæJ »àdG hCG É¡JòØf »àdG ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG øY äÉeƒ∏©ŸG áaÉµH áÄ«¡dG ójhõJ -7
.áëFÓdG √ò¡H
.èeGÈ∏d ≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG ¿É÷ ájƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸG -8

:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة

()ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
:ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ
äÉYÉæ°üdG á£°ûfCG ádhGõŸ áª¶æŸG áëFÓd kÉ≤ah •É°ûædG ádhGõŸ áeRÓdG ¢ü«NGÎdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G -1
.ájôµ°ù©dG
.´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûª∏d §«£îàdG ‘ áÄ«¡dG ™e áeAGƒŸGh ≥«°ùæàdG -2
(áeƒµ◊G øe ádƒªŸG) äÉ¡÷G ∂∏J äÉ«fGõ«Ÿ á«dÉŸG IQGRh á°ûbÉæe óæY ácQÉ°ûª∏d áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -3
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG πjƒªàH á≤∏©àŸG
äÉjƒà°ùe ‘ êÉàfEÓd É¡àÄ«¡Jh IQƒ£ŸG ájôµ°ù©dG áª¶fCÓd »∏«¨°ûJ º««≤Jh π«gCÉJ äÉ«∏ªY AGôLEG -4
.ò«ØæàdG á£Nh πª©dG ¥É£f ≈∏Y áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H TRL 8 - 9 á«æ≤àdG ájõgÉ÷G
ÚH ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ªY äÉLô πeÉµàd áeƒ¶æŸG ‘ äÉ¡÷G »bÉHh áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -5
.á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe
åëÑdG ‘ πª©∏d á∏gDƒŸG ájô°ûÑdG äGAÉØµdG ÖjQóJ ‘ áªgÉ°ùª∏d ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh áÄ«¡dG ™e πª©dG -6
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
πª©dG πÑb ÉgòØæJ »àdG hCG É¡JòØf »àdG ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG øY äÉeƒ∏©ŸG áaÉµH áÄ«¡dG ójhõJ -7
.áëFÓdG √ò¡H
.áÄ«¡dG √GôJ Ée Ö°ùëH èeGÈ∏d ≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG ¿É÷ ájƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸG -8

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة

()ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
:á«JB’G QGhOC’G á«dÉŸG IQGRh ¤ƒàJ -CG
äÉ¡÷Gh áÄ«¡∏d ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG ò«Øæàd áHƒ∏£ŸG äÉ«fGõ«ŸG ¢ü«°üîJ -1
.áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG ó©H iôNC’G á«eƒµ◊G
.ÉgOGóYEG áÄ«¡dG ¤ƒàJ »àdG ôjƒ£àdGh åëÑdG íæe Oƒ≤Y êPÉ‰ áZÉ«°U ‘ áÄ«¡dG ™e áªgÉ°ùŸG -2
‘ »∏ëŸG QÉªãà°S’G ‘ áÑZGôdG á«ŸÉ©dG äÉcô°û∏d ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG OÉéjEG QÉªãà°S’G IQGRh ¤ƒàJ -Ü
.áÄ«¡dG ™e ∂dP ‘ ≥«°ùæàdGh ´É£≤dG
QOGƒµdG π«gCÉJh ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG ºYód ájOƒ©°ùdG äÉ©eÉ÷G ÚH ≥«°ùæàdG º«∏©àdG IQGRh ¤ƒàJ -ê
.´É£≤dG ‘ ájô°ûÑdG

:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة

()ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
âYO Éª∏c É¡ãjó–h kÉjQhO É¡à©LGôeh ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑ∏d á«é«JGÎ°SG OGóYEG áÄ«¡dG ¤ƒàJ
äÉ«é«JGÎ°S’G QÉÑàY’G ‘ Gk òNCGh ,ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áLÉ◊G
á«é«JGÎ°S’G ,»æWƒdG ´ÉaódG á«é«JGÎ°SG ,»æWƒdG øeC’G á«é«JGÎ°SG) É¡ªgCG øeh á∏°üdG äGP á«æWƒdG
äÉ¡÷G øe áÄ«¡dG É¡H OhõJ »àdG äGƒ≤dG AÉæH §£Nh ,(»∏NGódG øeC’G á«é«JGÎ°SG ,á«æWƒdG ájôµ°ù©dG
.∫ÉéŸG Gòg ‘ á«ŸÉ©dG äÉ¡LƒàdGh äGQƒ£à∏d áaÉ°VE’ÉH ,Ió«Øà°ùŸG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة

()ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
™HÉ£dG äGP áaó¡à°ùŸG äÉ«æ≤àdG äÉjƒdhCG ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG á«é«JGÎ°SG øª°†àJ ¿CG Öéj
.É¡«∏Y PGƒëà°S’G Ö©°üj »àdG hCG »é«JGÎ°S’G

øª°†J á«dBG ≥ah ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ò«ØæJ ‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Y IQób É¡jód »àdG äÉ¡÷G ácQÉ°ûe ójó– -10
.áeƒ¶æŸG ƒ‰h IAÉØc ™aQ
‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG øY äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfEGh ,´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ¡L ∞«æ°üJh π«gCÉJ -11
.äÉ¡÷G ∂∏J ÉgòØæJh É¡JòØf »àdG ´É£≤dG
‘ º¡°ùj ÉÃ kÉ«LQÉNh kÉ«∏ ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ™e á«é«JGÎ°SG ôjƒ£Jh åëH äÉcGô°T ó≤Y -12
.áeƒ¶æŸG ƒ‰h õjõ©J
.ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑ∏d õaGƒM ™°Vh -13
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdÉH á∏°üdG äGP äÉª¶æŸGh äÉÄ«¡dG ‘ áµ∏ªŸG π«ã“ ‘ ácQÉ°ûŸG -14
´É£≤dG ‘ äÉ«æ≤àdGh ôjƒ£àdGh åëÑdÉH á∏°U äGP á«dhO äÉ«bÉØJG øe ¬©«bƒJ ºàj Éª«a áµ∏ªŸG π«ã“ -15
.á«eÉ¶ædG äGAGôLEÓd kÉ≤ah
‘ ôjƒ£àdGh åëÑdÉH á∏°üdG äGP πª©dG äÉ°ù∏Lh á«ª∏©dG äGhóædG ó≤Yh äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG áeÉbEG -16
.á«eÉ¶ædG äGAGôLEÓd kÉ≤ah ´É£≤dG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

()ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
:á«JB’G QGhOC’G Ú«FÉ¡ædG Úeóîà°ùŸG πã“ »àdGh Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ¤ƒàJ
.É¡H áÄ«¡dG ójhõJh ,ó«©ÑdGh Ò°ü≤dG ióŸG ≈∏Y áHƒ∏£ŸG á«æ≤àdG äGQó≤∏d êÉ«àM’G ójó– -1
.ò«ØæàdG äÉjƒdhCGh ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈ∏d §«£îàdG ‘ áÄ«¡dG ™e áªFGƒŸGh ≥«°ùæàdG -2
åëÑdG πjƒªàH á≤∏©àŸG äÉ¡÷G ∂∏J äÉ«fGõ«Ÿ á«dÉŸG IQGRh á°ûbÉæe óæY ácQÉ°ûª∏d áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -3
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
»àdG á«dB’G Ö°ùM ∂dPh Égôjƒ£J ºàj »àdG á«æWƒdG áª¶fC’G äÉéàæe ≈∏Y á«fGó«ŸG ÜQÉéàdG ò«ØæJ -4
.áÄ«¡dG Égô≤J
k
ójhõJh ,Iƒ≤dG AÉæH §£N øª°V á«ÑæLC’G äÉéàæª∏d ÓjóH á«æWƒdG äÉéàæŸG ∫ÓMEG §£N OGóYEG -5
.É¡H áÄ«¡dG
∂∏J ôjƒ£J hCG åjóëàd áLÉ◊G ióeh áeóîà°ùŸG á«æWƒdG äÉéàæŸG øY äÉ«FôŸÉH áÄ«¡dG ójhõJ -6
.äÉéàæŸG
.èeGÈ∏d ≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG ¿É÷ ájƒ°†Y ‘ ácQÉ°ûŸG -7

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

()ﺩﻭﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
:á«JB’G QGhOC’G áeƒ¶æŸG ‘ á«ÁOÉcC’G çƒëÑdG õcGôeh ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ¤ƒàJ
.´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûª∏d §«£îàdG ‘ áÄ«¡dG ™e áªFGƒŸGh ≥«°ùæàdG -1
(áeƒµ◊G øe ádƒªŸG) äÉ¡÷G ∂∏J äÉ«fGõ«Ÿ á«dÉŸG IQGRh á°ûbÉæe óæY ácQÉ°ûª∏d áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -2
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG πjƒªàH á≤∏©àŸG
á≤aGƒe ó©H TRL 1- 3 á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe ‘ á«≤«Ñ£àdGh á«°SÉ°SC’G çƒëÑdG AGôLEG -3
.ò«ØæàdG á£Nh πª©dG ¥É£f ≈∏Y áÄ«¡dG
‘ ôjƒ£àdGh åëÑdÉH á≤∏©àŸG ä’ÉéŸG ‘ øjôµàÑŸGh ÚYÎîŸG ºYOh á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J -4
.´É£≤dG
ÚH ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ªY äÉLô πeÉµàd áeƒ¶æŸG ‘ äÉ¡÷G »bÉHh áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -5
.á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe
åëÑdG äÉLÉ«àM’ ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉLô áªFGƒŸ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh áÄ«¡dG ™e πª©dG -6
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
πª©dG πÑb ÉgòØæJ »àdG hCG É¡JòØf »àdG ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG øY äÉeƒ∏©ŸG áaÉµH áÄ«¡dG ójhõJ -7
.áëFÓdG √ò¡H

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

()ﺩﻭﺭ ﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
:á«JB’G QGhOC’G áeƒ¶æŸG ‘ á«æWƒdG πeÉ©ŸGh äGÈàîŸG ¤ƒàJ
.´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûª∏d §«£îàdG ‘ áÄ«¡dG ™e áªFGƒŸGh ≥«°ùæàdG -1
åëÑdG πjƒªàH á≤∏©àŸG äÉ¡÷G ∂∏J äÉ«fGõ«Ÿ á«dÉŸG IQGRh á°ûbÉæe óæY ácQÉ°ûª∏d áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -2
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
áLhOõŸG äÉeGóîà°S’G äGP hCG ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdG ‘ Ωó≤àŸG ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ªY AGôLEG -3
πª©dG ¥É£f ≈∏Y áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H TRL 4 - 5 á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe ‘ (á«fóeh ájôµ°ùY)
.ò«ØæàdG á£Nh
‘ ôjƒ£àdGh åëÑdÉH á≤∏©àŸG ä’ÉéŸG ‘ øjôµàÑŸGh ÚYÎîŸG ºYOh á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J -4
.´É£≤dG
ÚH ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉ«∏ªY äÉLô πeÉµàd áeƒ¶æŸG ‘ äÉ¡÷G »bÉHh áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdG -5
.á«æ≤àdG ájõgÉ÷G äÉjƒà°ùe
åëÑdG ‘ πª©∏d á∏gDƒŸG ájô°ûÑdG äGAÉØµdG ÖjQóJ ‘ áªgÉ°ùª∏d ábÓ©dG äGP äÉ¡÷Gh áÄ«¡dG ™e πª©dG -6
.´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh
πª©dG πÑb ÉgòØæJ »àdG hCG É¡JòØf »àdG ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG øY äÉeƒ∏©ŸG áaÉµH áÄ«¡dG ójhõJ -7
.áëFÓdG √ò¡H

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة

:اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة

()ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
:á«JB’G πeGƒ©dG ´É£≤dG ‘ èeGÈdG äÉjƒdhCG ™°Vh óæY QÉÑàY’G ‘ òNDƒj -CG
.áÄ«¡dG ‘ Ióªà©ŸG ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG á«é«JGÎ°SG -1
™aQ ‘ ºgÉ°ùj ∫ÉY …OÉ°üàbG óFÉY É¡d ájôµ°ùY äÉjÎ°ûe hCG áYÉæ°U ôjƒ£J §£îH èeGÈdG •ÉÑJQG -2
.…ôµ°ù©dG ¥ÉØfE’G ÚWƒJ áÑ°ùf
¬eGóîà°SGh ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG ‘ QÉªãà°S’G ‘ ÖZôj …òdG ¢UÉÿG ´É£≤dG ácQÉ°ûe áÑ°ùf -3
.ò«ØæàdG ‘ »∏ëŸG iƒàëŸG
:á«JB’G äÉLôîª∏d äÉaó¡à°ùe ≈∏Y èeÉfÈdG ∫Éªà°TG -4
.Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G äÉÑ∏£àe ≥≤– á«æWh áª¶fCG (1
.ôjƒ£àdGh åëÑ∏d á«àëàdG ≈æÑdG äGQób õjõ©Jh Ú°ù– (2
.´É£≤dG ‘ …ô°ûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÉØc ™aQ ‘ áªgÉ°ùŸG (3
.´É£≤dG ‘ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæª∏d πªY ¢Uôa ≥∏N ‘ áªgÉ°ùŸG (4
.ò«ØæàdG äÉjƒdhCG É¡«∏Y Ak ÉæH Oó–h ,πeGƒ©dG √ò¡d ¿GRhCG Ö°ùf ójó– áªcƒ◊G ¢ù∏› ¤ƒàj -Ü

()ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ,èeGÈdG √òg ≈∏Y ±ô°ûj áªcƒM ¢ù∏› ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG èeGÈd ¿ƒµj
.kÉ°ù«FQ ,áÄ«¡dG ßaÉ -1
k.Gƒ°†Y ,ájò«ØæàdG ¿hDƒ°û∏d ´ÉaódG ôjRh óYÉ°ùe -2
.Gk ƒ°†Y ,ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°ü∏d ßaÉëŸG ÖFÉf -3
.¢ù∏éª∏d kÉæ«eCGh Gk ƒ°†Y ,áÄ«¡dÉH ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG ΩÉY ôjóe -4
.´ÉaódG IQGRƒH Ió«Øà°ùŸG äÉ¡é∏d Ú∏ã‡ ôjƒ£àdGh åëÑdG ‘ ¢UÉ°üàN’G …hP øe øjƒ°†Y -5
.Gk ƒ°†Y ,¬æ««©J óæY ,ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çÉëHCÓd »æWƒdG õcôª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG -6
.Gk ƒ°†Y ,QÉµàH’Gh ôjƒ£àdGh åëÑdG á«ªæJ áÄ«¡d πã‡ -7
.Gk ƒ°†Y ,ájOƒ©°ùdG äÉ©eÉ÷G /º«∏©àdG IQGRh øe ôjƒ£àdGh åëÑdG ‘ ¢üà πã‡ -8
.Gk ƒ°†Y ,á«dÉŸG IQGRƒd πã‡ -9
.áªcƒ◊G ¢ù∏› øe √QÉ«àNG ºàj ,áÄ«¡dG πªY ∫É› ‘ ¢UÉ°üàN’G …hP øe ƒ°†Y -10

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة

()ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
á«bÉØJ’G hCG óbÉ©àdG á«dBGh ,èeÉfôH πc πjƒªàd áÑ°SÉæŸG á«dB’G ¬JÉYÉªàLG ‘ áªcƒ◊G ¢ù∏› óªà©j
äÉHGƒH ∫ÓN øe á©LGôŸGh á©HÉàŸG á«dBGh ,ò«Øæà∏d Ú«°ù«FôdG øjóbÉ©àŸG QÉ«àNG á«dBGh ,ò«Øæà∏d áÑ°SÉæŸG
.≥«bóàdG

:اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون

()ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
:ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻓﺌﺎﺕ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ôjƒ£àdGh åëÑdG á«é«JGÎ°SG ‘ iƒ°ü≤dG ájƒdhC’G äGP èeGÈdG »gh ,á«é«JGÎ°SG èeGôH :(CG) áÄa -1
hCG áÄ«¡dG á«fGõ«e ‘ áeƒµ◊G øe πeÉc πjƒ“ É¡d ¢ü°üîj »àdGh ,áÄ«¡dG ‘ Ióªà©ŸG ´É£≤dG ‘
.ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡÷G äÉ«fGõ«e
‘ ádƒª°ûe â°ù«dh »æWƒdG øeCÓd IójóL äGójó¡J ´OQ ‘ ºgÉ°ùàd É¡à«ªgCG äóéà°SG èeGôH :(Ü) áÄa -2
áeƒµ◊G øe πeÉc πjƒ“ É¡d ¢ü°üîjh ,áÄ«¡dG ‘ Ióªà©ŸG ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG á«é«JGÎ°SG
.ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡÷G äÉ«fGõ«e hCG áÄ«¡dG á«fGõ«e ‘
¢UôØc ôjƒ£Jh åëH á£°ûfCG É¡«a òØæJ »àdG èeGÈdG »gh ,ÚWƒàdG ¢UôØd áÑMÉ°üe èeGôH :(ê) áÄa -3
√òg øª°V ∫ƒ“h ,ájôµ°ù©dG äÉjÎ°ûŸG äÉ«∏ªY hCG áYÉæ°üdG ÚWƒJ ™jQÉ°ûeh èeGÈd áÑMÉ°üe
.™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG
.¢UÉÿG ´É£≤dGh áeƒµ◊G ÚH ácQÉ°ûe É¡∏jƒ“ ºàjh ,¢UÉÿG ´É£≤dG ácQÉ``°ûÃ òØæJ èeGôH :(O) áÄa -4
åëÑdG á«é«JGÎ°SG ™e ≥aGƒàJh πeÉµdÉH É¡∏jƒ“ ‘ QÉªãà°S’G ¢UÉÿG ´É£≤dG ÖZôj èeGôH :(`g) áÄa -5
.áÄ«¡dG ‘ Ióªà©ŸG ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﺠﺰﺃ
øµÁh ,èeÉfÈdG ±GógCG ≥«≤ëàd πeÉµàJ ™jQÉ°ûe IóY ¤EG ¬àFõŒ hCG πeÉc πµ°ûH èeÉfÈdG ò«ØæJ øµÁ
.¬°UÉ°üàNG ∫É› ‘ Ók c áeƒ¶æŸG πÑb øe Égò«ØæJ

:اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﻣﻘﺪﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ
õcGôeh á«æWƒdG πeÉ©ŸGh äGÈàîŸGh á«ÁOÉcC’G çƒëÑdG õcGôeh ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ™«ª÷ ≥ëj
hCG IOôØæe É¡d ¢üNôŸG ájôµ°ù©dG á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG
¿ƒµJh ,á¡÷G πªY ¥É£f ™e á≤aGƒàe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,áÄ«¡∏d ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉMÎ≤e Ëó≤J á©ªà›
.IOóëŸG á«æeõdG IÎØdG ‘ áæ∏©ŸG èeGÈdG äÉÑ∏£àe øª°V

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ
áÄ«¡dG É¡∏Ñ≤J á≤jôW …CÉH hCG Ωó≤ŸG ìÎ≤ŸG ´ƒæd á°ü°üîŸG êPÉªædG Ö°ùM ìÎ≤ŸG Ëó≤Jh OGóYEG ¿ƒµj
:á«JB’G •É≤ædG í«°VƒJ ºàj ¿CG ≈∏Y
.ábÓ©dG äGP IQOÉÑŸG hCG èeÉfÈdÉH ìÎ≤ŸG •ÉÑJQG -1

()ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ
: ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻵﺗﻲ،ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
.ò«ØæàdG äÉjƒdhCGh èeGÈdG ∫ÉªYCG ¥É£f QGôbEG -1
.≥«bóàdG äÉHGƒH ∫ÓN øe É¡JÉaó¡à°ùe ≥«≤– áÑbGôeh Égò«ØæJ á©HÉàeh èeGÈdG ¥ÓWEG ≈∏Y á≤aGƒŸG -2
.É¡JÉaó¡à°ùe ≥«≤– áÑbGôeh á©HÉàeh èeGÈdG ò«Øæàd áeRÓdG äÉ«dB’G OÉªàYG -3
.º¡JÉcQÉ°ûe ióeh èeGÈdG ò«ØæJ ‘ á«LQÉÿG äÉ¡÷G ácQÉ°ûe ≈∏Y á≤aGƒŸG -4
.èeGÈ∏d á∏µ°ûŸG ≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG ¿É÷ äÉ«°UƒJ ≈∏Y ¬«LƒàdG hCG OÉªàYG -5
Égôjƒ£J ≈∏Y áÄ«¡dG πª©J »àdG ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG íæe Oƒ≤©d á«FÉ¡ædG áZÉ«°üdG OÉªàYG -6
.á«dÉŸG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH
‘ áë°VƒŸG ¢†jƒØàdGh äÉ«MÓ°üdG π«dO Ö°ùëH ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ∫É«M áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG -7
.áëFÓdG √òg øe (ô°ûY …OÉ◊G) ÜÉÑdG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة

()ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
.áLÉ◊G óæY ¢ù∏éŸG á°SÉFôd ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe √Gôj øe áHÉfEG áªcƒ◊G ¢ù∏› ¢ù«Fôd -1
¤EG áLÉ◊G âYO Éª∏c hCG ô¡°TCG áKÓK πc Iôe ¬Ñ«æj øe hCG ¬°ù«FQ øe IƒYóH ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ó≤©J -2
∂dP Ö∏W GPEG OÉ≤©fÓd ¢ù∏éŸG IƒYO ‘ ≥◊G ¬Ñ«æj øe hCG ¢ù«Fô∏dh ,¢ù«FôdG √Qó≤j Ée Ö°ùëH ∂dP
´ÉªàL’G óYƒe πÑb IƒYódG ¬LƒJ ¿CGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y IƒYódG πªà°ûJ ¿CG Öéjh ,AÉ°†YC’G á«Ñ∏ZCG
.πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG á°ùªîH
.¢ù«FôdG √Oóëj …òdG ¿ÉµŸG ‘ ¬JÉYÉªàLG ¢ù∏éŸG ó≤©j -3
‘ ô¶æjh äÉYÉªàL’G ó≤©J ¿CG ,¢ù«FôdG √Qó≤j ÉŸ kÉ≤ah á∏é©à°ùŸG ä’É◊G ‘h áLÉ◊G óæY Rƒéj -4
.á«æ≤àdG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ó©H øY É¡«∏Y âjƒ°üàdG ºàjh äÉÑ∏£dG
øe hCG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ º¡«a ÉÃ AÉ°†YC’G á«Ñ∏ZCG Qƒ°†ëH ’EG áë«ë°U ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ¿ƒµJ ’ -5
.¬Ñ«æj
≥jôW øY äGQGô≤dG òîàJ ¿CG ,¢ù«FôdG √Qó≤j ÉŸ kÉ≤ah á∏é©à°ùŸG ä’É◊G ‘h áLÉ◊G óæY Rƒéj -6
’h ,äGQGô≤dG ≈∏Y Ú«æ©ŸG AÉ°†YC’G ™«ªL ´ÓWG ó«Øj ÉÃ É¡«∏Y ™bƒjh ,AÉ°†YC’G ≈∏Y ôjôªàdG
™«ªL ≈∏Y Qô“h ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ É¡«∏Y ≥aGƒj ⁄ Ée áë«ë°U á≤jô£dG √ò¡H IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ó©J
.AÉ°†YC’G
¢ù«FQ á≤aGƒÃh ∂dP ÒZ IQhô°†dG ¢†à≤J ⁄ Ée á«Hô©dG á¨∏dÉH OƒæÑdG ¢VôYh ä’hGóŸG ¿ƒµJ -7
.±ÓàN’G óæY á«é◊G É¡d á«Hô©dG á¨∏dG ¿ƒµJ ¿CG á«Hô©dG ÒZ á¨d OÉªàYG ∫ÉM ‘h ,¢ù∏éŸG
∫hóL ≈∏Y ¬LGQOEG ºàj Óa ,¢ù∏éŸG ≈∏Y ¬à°ûbÉæŸ Ú©e ´ƒ°Vƒe ìôW ‘ AÉ°†YC’G óMCG ÖZQ GPEG -8
.¢ù∏éŸG ¢ù«FQ á≤aGƒe ó©H ’EG ∫ÉªYC’G
á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG øe hCG AGÈÿG øe ¬JÉYÉªàLG ¤EG √Gôj øe IƒYO ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd -9
.ájô°S äÉfÉ«H hCG äÉeƒ∏©e ≈∏Y ´ÓW’G hCG ,âjƒ°üàdG ≥M º¡d ¿ƒµj ’CG ≈∏Y ,ºgÒZ hCG ájôµ°ù©dG
.¬dÉªYCG ò«Øæàd áeRÓdG äGAGôLE’Gh óYGƒ≤dG ¢ù∏éŸG ™°†j -10

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة

()ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
äGƒ°UC’G ähÉ°ùJ GPEGh ,ôjôªàdÉH äGQGô≤dG ä’ÉM ∂dP ‘ ÉÃ äGƒ°UC’G á«Ñ∏ZCÉH ¢ù∏éŸG äGQGôb òîàJ -1
.´ÉªàL’G ¢ù«FQ ¬©e äƒ°U …òdG ÖfÉé∏d í«LÎdG ¿ƒµ«a
¬æY âjƒ°üàdÉH ôNBG ƒ°†Y ¢†jƒØJ hCG âjƒ°üàdG øY ´Éæàe’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe ƒ°†Y …C’ Rƒéj ’ -2
.¬HÉ«Z óæY

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

∂dP πÑ≤j ’h ´ÉªàL’G ∫ÓN ¢ù∏éŸG äGQGôb ≈∏Y ßØëàdG âjƒ°üàdG ‘ ≥◊G …hP AÉ°†YCÓd ≥ëj -3
.´ÉªàL’G OÉ≤©fG AÉ¡àfG ó©H

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

UMM AL -QURA

12

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﺩﻣﺞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
√òØæJ óMƒe ìÎ≤e ‘ á¡HÉ°ûàŸG äÉMÎ≤ŸG èeO äÉMÎ≤ª∏d áeó≤ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áÄ«¡∏d ≥ëj
.ò«ØæàdG IOƒLh äÉLôîŸG πeÉµJ ºYój ÉÃ iôNC’G äÉ¡÷G ™e ácQÉ°ûŸÉH hCG IóMGh á¡L

.´hô°ûŸG øe á©bƒàŸG äÉLôîŸG -2
.áeó≤ŸG á¡÷G ‘ ábÓ©dG äGP äGQó≤dG -3
.´hô°ûŸG á£N -4
.´hô°ûŸG áØ∏µJ -5

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون

:اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
:»gh ,´GƒfCG á©HQCG ¤EG ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸGh èeGÈ∏d Iô°TÉÑŸG πjƒªàdG QOÉ°üe º°ù≤J .CG
.(Ü) áÄah (CG) áÄa èeGÈ∏d á°ü°ü äÉ«fGõ«Ã áeƒµ◊G øe πeÉµdG πjƒªàdG -1
.(`L) áÄa èeGÈ∏d ÚWƒàdG ™jQÉ°ûeh èeGÈd á°ü°üîŸG äÉ«fGõ«ŸG øª°V áeƒµ◊G øe πeÉµdG πjƒªàdG -2
.(O) áÄa èeGÈ∏d ¢UÉÿG ´É£≤dGh áeƒµ◊G ÚH ∑Î°ûŸG πjƒªàdG -3
.(`g) áÄa èeGÈ∏d ¢UÉÿG ´É£≤dG øe πeÉµdG πjƒªàdG -4
ä’É◊G øe IOÉØà°S’ÉH ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH (O) h (`L) h (Ü) h (CG) äÉÄa èeGÈdG πjƒ“ øµÁ .Ü
πµ°ûHh …OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG èeÉfôH äÉeGõàdG /á«YÉæ°üdG ácQÉ°ûŸG á°SÉ«°S ‘ IOQGƒdG IOhóëŸG
.»FÉæãà°SG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
:»JB’Éc kÉ«FõL hCG kÉ«∏c Ak Gƒ°S áeƒµ◊G øe ô°TÉÑŸG πjƒªàdG á«dBG ¿ƒµJ -CG
(ê) h (Ü) h (CG) äÉÄa èeGÈ∏d áHƒ∏£ŸG äÉ«fGõ«ŸG ¢ü«°üîàd á«dÉŸG IQGRh ™e áÄ«¡dG ≥°ùæJ -1
ádƒ«°ùdGh ∞«dÉµàdG OÉªàY’ áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› á≤aGƒe Ö°ùëH ∂dPh ,áÄ«¡dG á«fGõ«e øª°V (O) h
.áæ°S πµd ádhóéŸG
IQGRh á°ûbÉæe óæY –á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG äÉ¡÷G É¡«a ÉÃ– á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e áÄ«¡dG ∑Î°ûJ -2
∂∏J á«fGõ«e øª°V (O) h (`L) h (Ü) h (CG) äÉÄa èeGÈ∏d áHƒ∏£ŸG äÉ«fGõ«ŸG ¢ü«°üîàd á«dÉŸG
.äÉ¡÷G
k
k
:»JB’Éc É«FõL hCG É«∏c Ak Gƒ°S ¢UÉÿG ´É£≤dG øe πjƒªàdG á«dBG ¿ƒµJ -Ü
.´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG πjƒªàd áeó≤ŸG á¡÷G ìÎ≤e áÄ«¡dG ¢SQóJ -1
.ò«ØæàdG äÉaó¡à°ùeh äÉÑ∏£àe ™e á¡÷G äGQóbh äÉfÉµeEG áÄ«¡dG º«≤J -2
.á«dÉªLE’G áØ∏µàdGh ,πª©dG ¥É£f ≈∏Y á¡÷Gh áÄ«¡dG ÚH ¥ÉØJ’G ºàj -3
.ábÓ©dG äGP áª¶fC’G ≥ah á¡÷Gh áÄ«¡dG ÚH ájQÉWEG á«bÉØJG ™«bƒJ -4

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
™e ≥«°ùæàdÉH– áÄ«¡dG πª©Jh ,ôjƒ£Jh åëH íæe πµ°T ≈∏Y ™jQÉ°ûŸGh èeGÈ∏d óbÉ©àdG á«dBG ¿ƒµJ -1
™e ≥aGƒàj ÉÃ ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG íæe Oƒ≤©H á°UÉN áZÉ«°U ôjƒ£J ≈∏Y–á«dÉŸG IQGRh
,ájôµØdG á«µ∏ŸGh ,»æWƒdG øeC’Gh ájô°ùdG ÖfGƒéH ≥∏©àj Ée πãe ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG √òg á©«ÑW
.áªcƒ◊G ¢ù∏› øe á«FÉ¡ædG áZÉ«°üdG OÉªàYG ºàjh .øWÉÑdG øe óbÉ©àdGh
¢†jƒØàdGh äÉ«MÓ°üdG π«dO Ö°ùëH ÉgQGôbEG ó©H ,áÄ«¡dG ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG Oƒ≤Y ≈∏Y ™«bƒàdG ¿ƒµj -2
.¬°VƒØj øe hCG áÄ«¡dG ßaÉ äÉ«MÓ°U øe ,(ô°ûY …OÉ◊G) ÜÉÑdG ‘ IOóëŸG
kÉaôW É¡àØ°üH áÄ«¡dG ÚH ™bƒJ »àdG íæŸG Oƒ≤Y ≥ah ™jQÉ°ûŸG hCG èeGÈdG ò«Øæàd íæe áÄ«¡dG Ωó≤J -3
.Gk òØæe kÉaôW É¡àØ°üH IòØæŸG äÉ¡÷Gh ,kÉëfÉe
á«dÉŸGh á«æØdG äÉeGõàd’G AÉ¡fEG ó©H ’EG ôjƒ£àdGh åëÑ∏d IòØæŸG á¡÷G äÉeGõàdGh äÉ«dhDƒ°ùe »¡àæJ ’ -4
.áÄ«¡dG πÑb øe ∂dòH kÉ«£N IòØæŸG á¡÷G QÉ©°TEGh ,kÉ«dÉeh kÉ«æa ó≤©dG ≈∏Y áÑJÎŸG
áÄ«¡dG ÚH á«bÉØJG ΩGôHEG ºàj ,iôNCG äÉ¡Lh áÄ«¡dG πÑb øe ôjƒ£àdGh åëÑ∏d ∑Î°ûŸG ºYódG ∫ÉM ‘ -5
.±GôWC’G ™«ªL äÉeGõàdG Oó– ºYódG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷Gh
á«æØdG á©HÉàŸG áÄ«¡dG ¤ƒàJ ,áÄ«¡dG ÒZ äÉ¡÷ áeƒµ◊G øe ádƒªŸG ôjƒ£àdGh åëÑdG ä’ÉM ‘ -6
.áëFÓdG √òg øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ‘ áë°VƒŸG áeƒ¶æŸG ‘ ÉgQGhOCG ÖLƒÃ á«dÉŸGh
ÖLƒÃ ¢UÉÿG ´É£≤dG øe πeÉµdÉH ∫ƒÁ …òdG ôjƒ£àdGh åëÑ∏d á«æØdG á©HÉàŸG ¤ƒàJ ¿CG áÄ«¡∏d Rƒéj -7
.áëFÓdG √òg øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ‘ áë°VƒŸG áeƒ¶æŸG ‘ ÉgQGhOCG

:اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
آﻟﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﳉﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
πªY äÉª«∏©J QGó°UEG ¤ƒàjh ,¬bÓWEG ºàj èeÉfôH πµd ≥«°ùæJh á©HÉàe áæ÷ áÄ«¡dG ßaÉ πµ°ûj -CG
.áæé∏dG
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y áæé∏dG π«µ°ûJ ¿ƒµj -Ü
.kÉ°ù«FQ ,áÄ«¡dÉH ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG ΩÉY ôjóe -1

()ﺭﻓﺾ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ
:á«JB’G ä’É◊G óMCG ‘ ¬eó≤Ÿ ¬JOÉYEGh ìÎ≤ŸG OÉ©Ñà°SG ºàj
.¬Áó≤àd áMÉàŸG á«æeõdG IÎØdG êQÉN ìÎ≤ŸG ∫ƒ°Uh -1
.ìÎ≤ŸG ´ƒæd ìÎ≤ª∏d áeó≤ŸG á¡÷G á«∏gCG ΩóY -2
.ºFÉb ¬HÉ°ûe åëH OƒLh -3
.áªFÉ≤dG èeGÈdG øe …CG ‘ ìÎ≤ŸG ∫ƒª°T ΩóY -4
.¢†aôdG ÖÑ°S …OÉØàd äÓjó©J …CG ¬«∏Y ôéj ⁄h ìÎ≤ŸG ¢†aQ ≥Ñ°S GPEG -5
.iôNCG äGQƒ°ûæe hCG çƒëH øe »FõL hCG πeÉc πµ°ûH ≈Mƒà°ùe ìÎ≤ŸG ¿Éc GPEG -6
IôaƒàŸG ájô°ûÑdG ábÉ£dG äGQób øe ÈcCG ìÎ≤ª∏d áeó≤ŸG á¡÷G øe IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG OóY ¿Éc GPEG -7
.É¡jód

:اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
k
ò«ØæàdG á£ÿ É≤ah ò«Øæà∏d áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d IòØæŸG á¡÷G ≈∏Y Öéj
.kÉ≤Ñ°ùe áeó≤ŸG á«fGõ«ŸGh

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ
πeÉµd ‹ÉŸG ºYódG Òaƒàd áeRÓdG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d IòØæŸG á¡÷G ≈∏Y Öéj
.¬æe AõL ò«ØæJ ‘ ´hô°ûdG πÑb ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﳑﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
IòØæŸG á¡÷G iód ìÎ≤ŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG óæY áLQóŸG hCG ìÎ≤ŸG ‘ IOóëŸG ò«ØæàdG äÉæµ‡ ôaƒJ Öéj .CG
:»JB’G ≈∏Y ô°üà≤j ’h πª°ûj ∂dPh ,´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d
.á∏gDƒŸG ájô°ûÑdG äGQó≤dG -1
.áHƒ∏£ŸG πeÉ©ŸG -2
.ò«ØæàdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äÉ«bÉØJ’G -3
ïjQÉàdGh áHƒ∏£ŸG äÉæµªŸG ôaƒàH áÄ«¡dG ÆÓHEÉH IòØæŸG á¡÷G Ωƒ≤J ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG ¥ÓWEG óæY .Ü
.¥ÓWEÓd »∏©ØdG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
OGôaCG ∑Gô°TE’ áLÉ◊G óæY áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d IòØæŸG á¡÷G Ωõà∏J -1
.É¡d πcƒŸG Aõ÷G í«°VƒJ ™e ∂dPh ò«ØæàdG ‘ iôNCG äÉ¡L hCG
.∂dòd á©bƒŸG äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dÉH áÄ«¡dG ójhõàH ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d IòØæŸG á¡÷G Ωõà∏J -2

:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
آﻟﻴﺎت اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون

()ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
øe ô≤Jh ,ábÓ©dG äGP áª¶fC’G ≥ah óbÉ©à∏d á∏gDƒŸG äÉ¡÷G ÚH QÉ«àN’Gh á∏°VÉØª∏d á«dBG áÄ«¡dG ™°†J -1
.áªcƒ◊G ¢ù∏›
hCG èeÉfÈdG øe áHƒ∏£ŸG äÉLôîŸG É¡JÉjƒà øª°V πª°ûJ ¢VhôY Ö∏W á≤«Kh áÄ«¡dG Qó°üJ -2
.ábÓ©dG äGP áª¶fC’G ≥ah ¢Vô©dG º««≤J ô°UÉæYh ´hô°ûŸG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
¢Vhô©dG Ö∏W á≤«Kh ‘ áë°VƒŸG º««≤àdG ô°UÉæY Ö°ùëH áeó≤ŸG ¢Vhô©dG º««≤àH áÄ«¡dG Ωƒ≤J -1
.ábÓ©dG äGP áª¶fC’G ≥ah π°†aC’G ¢Vô©dG í«°TôJh
áeó≤ŸG á¡÷G ‘ ™jQÉ°ûŸG OóY ´ÉØJQG óæY º««≤àdG ‘ ådÉãdG hCG ÊÉãdG ¢Vô©dG QÉ«àNG áÄ«¡∏d ≥ëj -2
.∫ÉªYCÓd ∫OÉ©dG ™jRƒàdG ¿Éª°†d ∂dPh ∫hC’G ¢Vô©∏d

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
øe á©bƒàŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ«ªµdGh á«æØdGh á«JÉ«∏ª©dG äÉLÉ«àM’Gh äÉÑ∏£àŸG ™ªéH áæé∏dG ΩÉ«b ó©H
:á«JB’G á«dB’G ≈∏Y Ak ÉæH á«FÉ¡ædG IóMƒŸG äÉÑ∏£àŸG ójó– ºàj ,Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G
.IóMGh äÉÑ∏£àe ≈∏Y Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G â≤ØJG ∫ÉM ‘ á«FÉ¡ædG IóMƒŸG äÉÑ∏£àŸG á≤«Kh OÉªàYG ºàj -1
¢†©Ñd ≈∏YCG êÉ«àMG OƒLh ™e IóMƒŸG äÉÑ∏£àŸG ójó– ≈∏Y Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ±ÓàNG ∫ÉM ‘ -2
.≈∏YC’G êÉ«àM’G äGP äÉ¡é∏d äÉÑ∏£àŸG í«LôJ ºà«a ,äÉ¡÷G
¢†©Ñd ÜQÉ≤àe êÉ«àMG OƒLh ™e IóMƒŸG äÉÑ∏£àŸG ójó– ≈∏Y Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ±ÓàNG ∫ÉM ‘ -3
á°SGQód áªcƒ◊G ¢ù∏› ¤EG á«°UƒJ ™aQ áæé∏d ≥ë«a ,á«æ≤J á«ªgCG hP øµd ≈fOCG êÉ«àMG hCG äÉ¡÷G
.kÉ«æ≤J º¡ŸG êÉ«àM’G äGP á¡÷G Ωóîj èeÉfÈdG øª°V ójóL ‘É°VEG ´hô°ûe ¥ÓWEG á«fÉµeEG

:اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
دﻟﻴﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
:ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
.èeÉfÈ∏d iƒàëŸG OGóYEGh ihó÷G º««≤Jh É¡∏«∏–h äÉfÉ«ÑdG ™ªL :OGóYE’G -1
.á≤aGƒŸG hCG ó«jCÉà∏d ™aôdG ΩóY ‘ ≥◊G ™e AGôLE’G hCG QGô≤dG ¢üîj Éª«a á«°UƒàdÉH ™aôdG :á«°UƒàdG -2
.á«°UƒàdG πjó©J hCG ±É≤jEG ‘ ≥◊G ™e AGôLE’G hCG QGô≤∏d ºYódG Ëó≤J :ó«jCÉàdG -3
IóY ≈∏Y áYRƒe á«MÓ°üdG √òg ¿ƒµJ ¿CG øµÁh ,á«FÉ¡ædG á≤aGƒŸG QGó°UEGh QGô≤dG PÉîJG :á≤aGƒŸG -4
.á«Yôa äÉjƒà°ùe
.»FÉ¡ædG QGô≤dG ∫ƒM QÉ©°TEG »≤∏J :QÉ©°TEG -5

:اﻟﻤﺎدة ارﺑﻌﻮن

()ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ƒg ÉŸ kÉ≤ah ,É¡«a ¢†jƒØàdG Rƒéj »àdG äGQGô≤dG PÉîJG ‘ ¬æY Üƒæj øe ¢†jƒØJ á«MÓ°üdG ÖMÉ°üd
:ä’ÉM çÓK ¤EG ¢†jƒØàdG á«MÓ°U º°ù≤æJh ,Ú©HQC’Gh ájOÉ◊G IOÉŸG ‘ í°Vƒe
.ÉgPÉîJG ‘ ¬æY Üƒæj øe ¢†jƒØJ á«MÓ°üdG ÖMÉ°üd íª°ùj ’ äGQGôb :(1) ádÉ◊G -1
¢VƒØª∏d ≥ëj ’h ,ÉgPÉîJG ‘ ¬æY Üƒæj øe ¢†jƒØJ á«MÓ°üdG ÖMÉ°üd íª°ùj äGQGôb :(2) ádÉ◊G -2
.É¡H √ÒZ ¢†jƒØJ
¢VƒØª∏d ≥ëjh ,ÉgPÉîJG ‘ ¬æY Üƒæj øe ¢†jƒØJ á«MÓ°üdG ÖMÉ°üd íª°ùj äGQGôb :(3) ádÉ◊G -3
.ÉgPÉîJÉH Ò¨dG ¢†jƒØJ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ƒg Éªc èeGÈdG AÉ¨dEG äÉ«MÓ°Uh èeGÈdG ≈∏Y äÓjó©àdG äÉ«MÓ°Uh ∞«dÉµàdG QGôbEG äÉ«MÓ°U ¿ƒµJ
.á«JB’G ∫hGó÷G ‘ í°Vƒe
:èeGÈdG ∞«dÉµJ äÉ«MÓ°U -1

ﺇﺷﻌﺎﺭ

¢ù∏›
áªcƒ◊G

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ

áæ÷
á©HÉàŸG
≥«°ùæàdGh

ﺗﺄﻳﻴﺪ

-

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

.áæé∏d kÉæ«eCGh Gk ƒ°†Y ,áÄ«¡dÉH äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOE’ πã‡ -2
.Gk ƒ°†Y ,áÄ«¡dÉH á«ãëÑdG äGQó≤dG IQGOE’ πã‡ -3
.Gk ƒ°†Y ,áÄ«¡dÉH ájôµØdG á«µ∏ŸGh á«æ≤àdG π≤f IQGOE’ πã‡ -4
.Gk ƒ°†Y ,áÄ«¡dÉH äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG AGÈN IQGOE’ πã‡ -5
øe º¡ë«°TôJh áÄ«¡dG øe º¡Ñ∏W ºàj Ak É°†YCG ,èeÉfÈdG äÉLô øe Ió«Øà°ùe á¡L πc øY πã‡ -6
.º¡JÉ¡L
k
.¬à¡L øe í«°TÎH Gƒ°†Y ,ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑdG õcGôŸ πã‡ -7
.¬à¡L øe í«°TÎH Gk ƒ°†Y ,á«dÉŸG IQGRƒd πã‡ -8
.¬à¡L øe í«°TÎH Gk ƒ°†Y ,á«eƒµ◊G äÉYhô°ûŸGh ¥ÉØfE’G IAÉØc áÄ«¡d πã‡ -9
ó©H hCG èeÉfÈdG ò«ØæJ ó≤Y ™«bƒJ ó©H ¬à¡L øe í«°TÎH º°†æj ,»°ù«FôdG óbÉ©àŸG øY πã‡ -10
hCG äGQGôb ‘ ácQÉ°ûŸG ≥M ¿hO ,èeÉfÈdG ò«ØæJh πjƒ“ ≈∏Y »°ù«FôdG óbÉ©àª∏d á≤aGƒŸG
.áæé∏dG äÉ«°UƒJ

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ
.»WÉ«àMG πã‡h »°ù«FQ πã‡ áæé∏dG ‘ ácQÉ°ûe Ió«Øà°ùe á¡L πµd ¿ƒµj -1
(5-2) äGô≤ØdG ‘ º¡«dEG QÉ°ûŸG AÉ°†YC’G øe ¬Ñ«æj øe hCG ¢ù«FôdG Qƒ°†ëH É¡JÉYÉªàLG áæé∏dG ó≤©J -2
.AÉ°†YC’G ∞°üf øY Qƒ°†◊G ´ƒª› π≤j ’ ¿CG ≈∏Y ,(ÚKÓãdGh á°ùeÉÿG) IOÉŸG øe (Ü) Iô≤ØdG øe
.É¡JQGOEGh áæé∏dG äÉYÉªàLG á°SÉFQh AÉ°†YC’G ¤EG IƒYódG ¬«LƒJ ¬Ñ«æj øe hCG ¢ù«FôdG ¤ƒàj -3
.¬«LƒàdG hCG OÉªàYÓd áLÉ◊G óæY áªcƒ◊G ¢ù∏éŸ É¡°ù«FQ ∫ÓN øe É¡JÉ«°UƒJ áæé∏dG ™aôJ -4

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن

()ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
:á«JB’G äÉ«dhDƒ°ùŸGh ΩÉ¡ŸG ¤ƒàJh ,»°ù«FôdG óbÉ©àŸG ™e èeÉfÈdG ò«ØæJ ≥«°ùæJh á©HÉàÃ áæé∏dG Ωƒ≤J
Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G øe ó«©ÑdGh Öjô≤dG ióŸG ≈∏Y á«æØdGh á«JÉ«∏ª©dG äÉLÉ«àM’Gh äÉÑ∏£àŸG ™ªL -1
.á¡L πc πã‡ ∫ÓN øe
IóMƒŸG äÉÑ∏£àŸG á≤«Kh ¤EG ’k ƒ°Uh Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G øe IOQGƒdG á«æØdGh á«JÉ«∏ª©dG äÉÑ∏£àŸG èeO -2
IóMƒŸG äÉÑ∏£àŸG á≤«KƒH áÄ«¡dG ójhõJh ,¿ÉµeE’G Qób Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G äÉÑ∏£àÃ »ØJ »àdGh
.á«FÉ¡ædG
,»°ù«FôdG óbÉ©àŸG ™e á«FÉ¡ædG á«æØdG äÉØ°UGƒŸG ∞jô©Jh ójó– ‘ áÄ«¡dG ‘ Ú°üàîŸG ™e ácQÉ°ûŸG -3
.á«FÉ¡ædG á«æØdG äÉØ°UGƒŸG á≤«KƒH áÄ«¡dG ójhõJh
ôjô≤àH áÄ«¡dG ójhõJh ,Qƒ£ŸG èàæª∏d á«∏ª©ŸG äGQÉÑàN’G AGôLEG ‘ áÄ«¡dG ‘ Ú°üàîŸG ™e ácQÉ°ûŸG -4
.»FÉ¡ædG èFÉàædG
øe ò«Øæà∏d IQÉàîŸG Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G äGóMh ™e Qƒ£ŸG èàæª∏d á«fGó«ŸG ÜQÉéàdG äÉÑ∏W ≥«°ùæJ -5
.äÉ¡÷G ∂∏J »∏ã‡ ∫ÓN
ôjô≤àH áÄ«¡dG ójhõJh ,Qƒ£ŸG èàæª∏d á«fGó«ŸG ÜQÉéàdG AGôLEG ‘ áÄ«¡dG ‘ Ú°üàîŸG ™e ácQÉ°ûŸG -6
.»FÉ¡ædG èFÉàædG
ôWÉîŸG hCG Ò«¨àdG äÉÑ∏W hCG èeÉfÈdG Ì©J ∫ÉM ‘ áÑ°SÉæŸG äÉ«°UƒàdÉH áªcƒ◊G ¢ù∏éŸ ™aôdG -7
áØ∏µàdG hCG ò«Øæà∏d á«æeõdG IóŸG hCG èeÉfÈdG πªY ¥É£f ≈∏Y ô°TÉÑe πµ°ûH ôKDƒJ »àdGh ájôgƒ÷G
.á«dÉŸG
‘ áë°VƒŸG ¢†jƒØàdGh äÉ«MÓ°üdG π«dO Ö°ùëH ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ∫É«M áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG -8
.áëFÓdG √òg øe (ô°ûY …OÉ◊G) ÜÉÑdG
.èeÉfÈdG ò«ØæJ ‘ πª©dG Ò°S øY ájQhO ôjQÉ≤àH áªcƒ◊G ¢ù∏› ójhõJ -9

ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

(1) ádÉ◊G

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG ∞«dÉµJ QGôbEG

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

¿ƒ«∏e 50 á«dÉªLE’G áØ∏µàdG RhÉéàJ ’
…Oƒ©°S ∫ÉjQ

èàæª∏d ôjƒ£àdGh åëÑdG ¢üîj Éª«a IófÉ°ùŸG á£N OGóYEG ‘ áÄ«¡dG ‘ Ú°üàîŸG ™e ácQÉ°ûŸG -10
.á«FÉ¡ædG IófÉ°ùŸG á£îH áÄ«¡dG ójhõJh ,»æWƒdG

ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ

1/1

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

(1) ádÉ◊G

øeõdG hCG πª©dG ¥É£f Ò«¨J áØ∏µJ QGôbEG
øe %15 RhÉéàJ ’ áÑ°ùæH ò«Øæà∏d ΩRÓdG
´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(1) ádÉ◊G

øeõdG hCG πª©dG ¥É£f Ò«¨J áØ∏µJ QGôbEG
øe %15 RhÉéàJ áÑ°ùæH ò«Øæà∏d ΩRÓdG
´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

ßaÉëŸG ÖFÉf
áYÉæ°ü∏d

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(1) ádÉ◊G

´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG ∞«dÉµJ QGôbEG

-

á©HÉàŸG áæ÷
≥«°ùæàdGh

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(1) ádÉ◊G

øeõdG hCG πª©dG ¥É£f Ò«¨J áØ∏µJ QGôbEG
øe %25 RhÉéàJ ’ áÑ°ùæH ò«Øæà∏d ΩRÓdG
´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

¢ù∏›
áªcƒ◊G

á©HÉàŸG áæ÷
≥«°ùæàdGh

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(1) ádÉ◊G

øeõdG hCG πª©dG ¥É£f Ò«¨J áØ∏µJ QGôbEG
øe %25 RhÉéàJ áÑ°ùæH ò«Øæà∏d ΩRÓdG
´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

-

¢ù∏›
IQGOE’G

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

áªcƒ◊G ¢ù∏›

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(2) ádÉ◊G

´hô°ûŸG hCG èeÉfÈdG ∞«dÉµJ QGôbEG

-

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

-

áªcƒ◊G ¢ù∏›

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(2) ádÉ◊G

øeõdG hCG πª©dG ¥É£f Ò«¨J áØ∏µJ QGôbEG
øe %25 RhÉéàJ ’ áÑ°ùæH ò«Øæà∏d ΩRÓdG
´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

-

¢ù∏›
IQGOE’G

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

áªcƒ◊G ¢ù∏›

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(2) ádÉ◊G

øeõdG hCG πª©dG ¥É£f Ò«¨J áØ∏µJ QGôbEG
øe %25 RhÉéàJ áÑ°ùæH ò«Øæà∏d ΩRÓdG
´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

¢ù∏›
áªcƒ◊G

áæ÷
á©HÉàŸG
≥«°ùæàdGh

-

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

-

¢ù∏›
áªcƒ◊G

áæ÷
á©HÉàŸG
≥«°ùæàdGh

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

¢ù∏›
IQGOE’G

¢ù∏›
áªcƒ◊G

-

-

¢ù∏›
áªcƒ◊G

-

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 50 á«dÉªLE’G áØ∏µàdG RhÉéàJ ’
…Oƒ©°S

ﺗﺄﻳﻴﺪ

…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 ¤EG 50 øe ÌcCG á«dÉªLE’G áØ∏µàdG

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ

2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

7/1
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 á«dÉªLE’G áØ∏µàdG RhÉéàJ

ﺇﺷﻌﺎﺭ

8/1

9/1

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺇﺷﻌﺎﺭ

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ

-

á©HÉàŸG áæ÷
≥«°ùæàdGh

-

¢ù∏›
áªcƒ◊G

¢ù∏›
áªcƒ◊G

ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

-

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

áæ÷
á©HÉàŸG
≥«°ùæàdGh

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

á©HÉàŸG áæ÷
≥«°ùæàdGh

-

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

-

¢ù∏›
áªcƒ◊G

áæ÷
á©HÉàŸG
≥«°ùæàdGh

çƒëÑdG ΩÉY ôjóe
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

çƒëÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

IQGOE’G ¢ù∏›

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

áªcƒ◊G ¢ù∏›

áeÉ©dG IQGOE’G
äÉ«æ≤àdGh çƒëÑ∏d
ájôµ°ù©dG

IQGOE’G ¢ù∏›

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

-

áªcƒ◊G ¢ù∏›

áeÉ©dG IQGOE’G
äÉ«æ≤àdGh çƒëÑ∏d
ájôµ°ù©dG

IQGOE’G ¢ù∏›

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

áªcƒ◊G ¢ù∏›

áeÉ©dG IQGOE’G
äÉ«æ≤àdGh çƒëÑ∏d
ájôµ°ù©dG

-

-

ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ

(1) ádÉ◊G

hCG èeÉfÈdG ò«ØæJ á£N hCG πªY ¥É£f πjó©J
’h Ióªà©ŸG á«°ù«FôdG á£°ûfC’ÉH πîj ’ ÉÃ ´hô°ûŸG
¬«∏Y á≤aGƒŸG â“ …òdG »FÉ¡ædG êôîŸG ≈∏Y ôKDƒj

1/2

(1) ádÉ◊G

hCG èeÉfÈdG ò«ØæJ á£N hCG πªY ¥É£f πjó©J
á«°ù«FôdG á£°ûfC’G ‘ Ò«¨J ¬«∏Y ÖJÎjh ´hô°ûŸG
¬«∏Y á≤aGƒŸG â“ …òdG »FÉ¡ædG êôîŸG hCG

2/2

(1) ádÉ◊G

…òdG ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d ò«ØæàdG Ióe πjó©J
ójõj ’ ÉÃ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe πbCG ¬àØ∏µJ
Ióªà©ŸG IóŸG øe %15 øY

3/2

(1) ádÉ◊G

…òdG ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d ò«ØæàdG Ióe πjó©J
%15 øY ójõj ÉÃ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe πbCG ¬àØ∏µJ
Ióªà©ŸG IóŸG øe %25 øY ójõj ’h

4/2

(2) ádÉ◊G

…òdG ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d ò«ØæàdG Ióe πjó©J
%25 øY ójõj ÉÃ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe πbCG ¬àØ∏µJ
Ióªà©ŸG IóŸG øe

5/2

(2) ádÉ◊G

…òdG ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d ò«ØæàdG Ióe πjó©J
ójõj ’ ÉÃ ÌcCÉa ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe ¬àØ∏µJ
Ióªà©ŸG IóŸG øe %15 øY

6/2

(2) ádÉ◊G

…òdG ´hô°ûŸG hCG èeÉfÈ∏d ò«ØæàdG Ióe πjó©J
%15 øY ójõj ÉÃ ÌcCÉa ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe ¬àØ∏µJ
Ióªà©ŸG IóŸG øe

7/2

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

:á«dÉe ∞«dÉµJ É¡«∏Y ÖJÎj ’ ÉÃ èeGÈdG ≈∏Y äÓjó©àdG äÉ«MÓ°U -2

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

UMM AL -QURA
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 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺇﺷﻌﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ

ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ

-

IQGOE’G ¢ù∏›

áæé∏dG
ájò«ØæàdG

áªcƒ◊G ¢ù∏›

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(2) ádÉ◊G

(Ü) h (CG) áÄa èeGÈdG AÉ¨dEG

1/3

¢ù∏›
IQGOE’G

áªcƒ◊G ¢ù∏›

-

á©HÉàŸG áæ÷
≥«°ùæàdGh

çƒëÑ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh

(1) ádÉ◊G

(`g) h (O) h (`L) áÄa èeGÈdG AÉ¨dEG

2/3

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
¿ƒµàd ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸG hCG èeGÈdG äÉLô øe á«æWƒdG äÉéàæŸG ∫ÓMEÉH Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G Ωõà∏J -1
.É¡JÉLÉ«àMG ÚeCÉJ §£N øª°V á«ÑæLC’G äÉéàæª∏d á∏jóH
äÉ«∏ªY ‘ ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸG hCG èeGÈdG äÉLô øe á«æWƒdG äÉéàæŸG Úª°†J ≈∏Y áÄ«¡dG πª©J -2
.ájôµ°ù©dG äÉjÎ°ûŸG

:اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
™e áÄ«¡dG πÑb øe áØdÉîŸG π«°UÉØàH É¡àÑJÉµe ºà«a ,á«eƒµM á¡L πÑb øe áëFÓdG √òg ΩÉµMCG áØdÉ ∫ÉM ‘
¢ù«FQ ¤EG ∂dòH ™aôdG ºà«a ÉgQGôµJ hCG áØdÉîŸG QGôªà°SG ∫ÉM ‘h ,áØdÉîŸG á£°ûfC’G πc øY ∞bƒàdÉH áÑdÉ£ŸG
.kÉÑ°SÉæe √Gôj ÉÃ ¬«Lƒà∏d AGQRƒdG ¢ù∏›

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﻤﺴﻮن

()ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
áØdÉîŸG π«°UÉØàH É¡àÑJÉµe ºà«a ,áÄ«¡dG πÑb øe á°üNôe á¡L …CG πÑb øe áëFÓdG √òg ΩÉµMCG áØdÉ ∫ÉM ‘
‘ ≥◊G áÄ«¡∏d ¿EÉa ÉgQGôµJ hCG áØdÉîŸG QGôªà°SG ∫ÉM ‘h ,áØdÉîŸG á£°ûfC’G πc øY ∞bƒàdÉH áÑdÉ£ŸG ™e
.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG á£°ûfCG ádhGõŸ áª¶æŸG áëFÓd kÉ≤ah ¬FÉ¨dEG hCG ¢ü«NÎdG ≥«∏©J

:اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
أﺣـﻜـﺎم ﺧـﺘـﺎﻣـﻴـﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن

()ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
k
õcôŸG πãe ´É£≤dG ‘ ÒKCÉJ hP ¿É«c …CG çGóëà°SG QÉÑàY’G ‘ GòNCG É¡ãjó–h áëFÓdG á©LGôe áÄ«¡∏d -1
åëÑdG á«ªæJ áÄ«gh ,QÉµàH’Gh ôjƒ£àdGh åëÑ∏d É«∏©dG áæé∏dGh ,ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdGh çƒëÑ∏d »æWƒdG
.QÉµàH’Gh ôjƒ£àdGh
IQGOEG ¢ù∏› øe åjóëàdG QGôbEGh ,áLÉ◊G óæY É¡ãjó–h ,áëFÓdG √òg OGƒe Ò°ùØJ ÉgóMh áÄ«¡∏d -2
.áÄ«¡dG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن

()ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
.Ióªà©ŸG É¡JGQGôbh É¡ëFGƒdh áÄ«¡dG º«¶æJ ¬fCÉ°ûH ≥Ñ£j áëFÓdG √òg ‘ ¢UÉN ¢üf ¬H Oôj ⁄ Ée πc

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن

()ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ
ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG áëFÓdG √ò¡H πª©jh ,á≤HÉ°S äGAGôLEGh íFGƒd øe É¡©e ¢VQÉ©àj Ée áëFÓdG √òg »¨∏J
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ Égô°ûf

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
πNGO Égôjƒ£J ºàj »àdGh ájôµ°ùY äÉ«æ≤àc áØæ°üŸG äÉ«æ≤àdG øY áÄ°TÉædG ájôµØdG ¥ƒ≤◊G á«µ∏e ¿ƒµJ
äÉ¡÷G √òg ÚH ´RƒJ á«µ∏ŸG ¿EÉa ôjƒ£àdG ‘ á¡L øe ÌcCG ∑GÎ°TG ∫ÉM ‘h ,É¡«dEG π°UƒJ øŸ áµ∏ªŸG
.∂dP ±ÓN ≈∏Y ó≤©dG ¢üf GPEG ’EG …hÉ°ùàdÉH

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
‘ ≥◊G áë∏°üŸG AÉ°†àbG ∫ÉM ‘ áÄ«¡∏d ¿EÉa ,áëFÓdG √òg øe Ú©HQC’Gh á«fÉãdG IOÉŸG ‘ OQh ÉŸ Gk OÉæà°SG
,É¡∏≤f hCG Égôjƒ£J hCG ,É¡°ü«NôJ ∂dP πª°ûjh ,âfÉc á¡L …C’ ácƒ∏ªŸG ájôµØdG ¥ƒ≤◊G áaÉc ∫Éª©à°SG
.IQGOE’G ¢ù∏› øe á≤aGƒŸ kÉ≤ah ∂dP ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,É¡æe IOÉØà°S’G ≥«≤– øª°†j ÉÃ É¡«a ±ô°üàdG hCG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ
áaÉc ∂∏à“ ádƒªŸG á¡÷G ¿EÉa ,iôNCG á¡L πÑb øe Égò«ØæJh á¡L øe É¡∏jƒ“ ºàj »àdG ™jQÉ°ûŸG ∫ÉM ‘
¿EÉa áeƒµ◊G øe kÉ«FõL hCG πeÉµdÉH πjƒªàdG ¿Éc GPEGh ,∂dP ±ÓN ≈∏Y ó≤©dG ¢üf GPEG ’EG ,ájôµØdG ¥ƒ≤◊G
.áÄ«¡∏d Oƒ©J ¥ƒ≤◊G á«µ∏e

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
:áÄ«¡dG øe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ÉM ‘ ’EG á«dÉàdG á£°ûfC’G øe …CÉH ΩÉ«≤dG …ôµØdG ≥◊G ∂dÉŸ Rƒéj ’
êQÉN ájQÉŒ áeÓY hCG ∞dDƒe ≥M hCG »YÉæ°U êPƒ‰ hCG ´GÎNG IAGÈc ájôµ°ù©dG á«æ≤àdG π«é°ùJ -1
.áµ∏ªŸG
áMÉJEG hCG Égôjó°üJ hCG É¡LÉàfEG hCG É¡dÉª©à°SÉH ìÉª°ùdG hCG É¡°ü«NôJ hCG Ò¨∏d ájôµ°ù©dG á«æ≤àdG ™«H -2
.âfÉc á¡L …C’ É¡H á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG

:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ájÉªëH á≤∏©àŸG ΩÉµMC’G áëFÓdG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah Égôjƒ£J ºàj »àdG ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdG áaÉc ≈∏Y ≥Ñ£æJ
.áÄ«¡dG ÉgQó°üJ »àdG äGQGô≤dGh äÉ°SÉ«°ùdGh íFGƒ∏dGh áª¶fC’G ÉgQô≤J »àdG ájôµ°ù©dG äÉ«æ≤àdG

:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وارﺑﻌﻮن

()ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
‘ á«ÑæLC’G äÉéàæŸG ≈∏Y á«∏°†aC’G ´É£≤dG ‘ ™jQÉ°ûŸG hCG èeGÈdG äÉLô øe á«æWƒdG äÉéàæª∏d ¿ƒµJ
.á«JÉ«∏ª©dG äÉÑ∏£àŸG ≥≤– á«æWh äÉéàæe ôaƒJ óæY á«ÑæLC’G äÉéàæŸG QÉ«àNG Rƒéj ’h ,ÚeCÉàdG

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

:èeGÈdG AÉ¨dEG äÉ«MÓ°U -3
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ﹰ
ﻫـ١٤٤٣  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ٧  ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ:ﺗﻨﻮﻳﻪ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ



:»∏j Ée Qô≤j
á°SOÉ°ùdGh ,Ú°ùªÿGh á©HGôdGh ,Ú°ùªÿGh áãdÉãdG) OGƒŸG ΩÉµMCG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :’k hCG
.á≤aôŸG á¨«°ü∏d kÉ≤ah ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjô°V ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (Úà°ùdGh
4 ïjQÉJ øe Ak GóàHG ¬H πª©jh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ô°ûæjh ,√ò«Øæàd Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj :kÉ«fÉK
.Ω2021 Èª°ùjO
,,,≥aƒŸG ˆGh

.z¢ù∏éŸG{ ∑QÉª÷Gh áÑjô°†dGh IÉcõdG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¿EG
ÖLƒÃ ¬«∏Y ≥aGƒŸG áÄ«¡dG º«¶æJ øe (á°ùeÉÿG) IOÉŸG ‘ ¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y Ak ÉæHh
ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh .`g1442/09/22 ïjQÉJh (570) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb
.áMÎ≤ŸG äÓjó©àdGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjô°V ΩÉ¶æd

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ/ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ

πbC’G ≈∏Y øª°†àJ á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG ≈∏Y πª©j hCG Qó°üj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉN ¢üî°T πc ≈∏Y (CG
:á«JB’G ä’É◊G øe …CG ‘ ∂dPh IOÉŸG √òg øe á°ùeÉÿG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG π«°UÉØàdG
¢üî°T ¤EG hCG ,áÑjô°†∏d ™°VÉN ôNBG ¢üî°T ¤EG ÉgGôLCG »àdG á©°VÉÿG äÉeóÿG hCG ™∏°ùdG äGójQƒJ -1
kÉ≤ah áµ∏ªŸG ‘ ¢ù°SDƒe ôNBG ¿É«c …CG ¤EG hCG ,ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG hCG ,áÑjô°†∏d ™°VÉN ÒZ …QÉÑàYG
.É¡«a ájQÉ°ùdG áª¶fCÓd
hCG ,áÑjô°†∏d ™°VÉN ôNBG ¢üî°T ¤EG á©°VÉÿG äÉeóÿG hCG ™∏°ùdG äGójQƒàH ≥∏©àj πHÉ≤e …CG ΩÓà°SG -2
áµ∏ªŸG ‘ ¢ù°SDƒe ôNBG ¿É«c …CG ¤EG hCG ,ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG hCG ,áÑjô°†∏d ™°VÉN ÒZ …QÉÑàYG ¢üî°T ¤EG
.äGójQƒàdG ∂∏J çhóM πÑb ∂dPh ,É¡«a ájQÉ°ùdG áª¶fCÓd kÉ≤ah
.™∏°ùdG ôjó°üJ hCG á«æ«ÑdG äGójQƒàdG -3
.ƒ°†Y ádhO …CG ‘ º«≤e ÒZ π«ªY ¤EG ôØ°üdG áÑ°ùæd á©°VÉÿG äÉeóÿG ójQƒJ -4
óYƒe ‘ á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG QGó°UEG Öéj ,Iô≤ØdG √òg øe (CG) á«YôØdG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ™«ªL ‘ (Ü
.ójQƒàdG ¬«a çóM …òdG ô¡°û∏d ‹ÉàdG ô¡°ûdG øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN √É°übCG
á£°ùÑe á«Ñjô°V IQƒJÉa Qó°üj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉî∏d Rƒéj ,Iô≤ØdG √òg ‘ IOQGƒdG ΩÉµMC’G øe Ak Éæãà°SG (ê
Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG äGójQƒàdG øY -IOÉŸG √òg øe á©HÉ°ùdG Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G ≥ah.∫ÉjQ (1000) ∞dCG øY É¡àª«b π≤J »àdGh (CG) á«YôØdG

™°VÉÿG OQƒŸG øY áHÉ«f á«Ñjô°†dG ÒJGƒØdG QGó°UEG -áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H- áÑjô°†∏d ™°VÉÿG π«ª©∏d Rƒéj
∂dP ≈∏Y Éª¡æ«H ≥Ñ°ùe ¥ÉØJG ∑Éæg ¿ƒµj ¿CG á£jô°T π«ª©∏d OQƒŸG √GôLCG …òdG ójQƒàdÉH ≥∏©àj Éª«a áÑjô°†∏d
Ú∏é°ùe OQƒŸGh π«ª©dG ¿ƒµj ¿CGh ,OQƒŸG øY áHÉ«ædÉH π«ª©dG øe IQOÉ°U IQƒJÉa É¡fCÉH IQƒJÉØdÉH IQÉ°TE’Gh
.OQƒŸG øY IQOÉ°U IQƒJÉØc IQó°üŸG IQƒJÉØdG πeÉ©Jh ,áÑjô°†dG ¢VGôZC’ áÄ«¡dG ™e
áHÉ«ædÉH IQOÉ°U IQƒJÉa πµd OQƒŸG ∫ƒÑ≤d É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äGAGôLE’G ≈∏Y ó«cCÉàdG ¥ÉØJ’G øª°†àj ¿CG Öéj
.äGójQƒàdG ∂∏àH ≥∏©àj Éª«a á«Ñjô°V ÒJGƒa QGó°UEG Ωó©H OQƒŸG ó¡©J ¥ÉØJ’G πª°ûj ¿CGh ¬æY

¬æY áHÉ«f á«Ñjô°†dG ÒJGƒØdG QGó°UE’ ådÉK ±ô£H áfÉ©à°S’G -áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H– áÑjô°†∏d ™°VÉî∏d Rƒéj
ábO øY ’k hDƒ°ùe OQƒŸG ¿ƒµjh .áëFÓdG √ògh ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉeGõàd’G ™«ªL AÉØ«à°SG á£jô°T
.í«ë°U πµ°ûH á≤ëà°ùŸG äÉLôîŸG áÑjô°†H QGôbE’G øYh á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG

ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ

QGó°UEG ≈∏Y πª©j hCG Qó°üj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉN ¢üî°T πc ≈∏Y
:á«JB’G ä’É◊G øe …CG ‘ á«Ñjô°V IQƒJÉa
¤EG ÉgGôLCG »àdG á©°VÉÿG äÉeóÿG hCG ™∏°ùdG äGójQƒJ -1
ÒZ …QÉÑàYG ¢üî°T ¤EG hCG áÑjô°†∏d ™°VÉN ôNBG ¢üî°T
.áÑjô°†∏d ™°VÉN
äÉeóN hCG ™∏°S ójQƒàH ≥∏©àj Éª«a â“ äÉYƒaóe …CG -2
ÒZ …QÉÑàYG ¢üî°T ¤EG hCG ™°VÉN ¢üî°T ¤EG âjôLCG
.ójQƒàdG ∂dP çhóM πÑb ™°VÉN
kÉeƒj ô°ûY á°ùªN √É°übCG óYƒe ‘ á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG QGó°UEG Öéj
.ójQƒàdG ¬«a ” …òdG ô¡°û∏d ‹ÉàdG ô¡°ûdG øe

≥∏©àj Éª«a OQƒŸG øY áHÉ«f á«Ñjô°†dG ÒJGƒØdG QGó°UEG π«ª©∏d Rƒéj
¥ÉØJG ∑Éæg ¿ƒµj ¿CG á£jô°T π«ª©∏d OQƒŸG √GôLCG …òdG ójQƒàdÉH
.∂dP ≈∏Y Éª¡æ«H ≥Ñ°ùe
É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äGAGôLE’G ≈∏Y ó«cCÉàdG ¥ÉØJ’G øª°†àj ¿CG Öéj
¿CGh äÉeóÿG hCG ™∏°ùdG OQƒe øY IQOÉ°U IQƒJÉa πµd OQƒŸG ∫ƒÑ≤d
≥∏©àj Éª«a á«Ñjô°V ÒJGƒa QGó°UEG Ωó©H OQƒŸG ó¡©J ¥ÉØJ’G πª°ûj
.äGójQƒàdG ∂∏àH

OQƒŸG øY áHÉ«f á«Ñjô°†dG ÒJGƒØdG ådÉK ±ôW Qó°üj ¿CG Rƒéj
™∏°ùdG ójQƒàH ≥∏©àj Éª«a ∂dPh áÑjô°†∏d ™°VÉN ¢üî°T ƒg …òdG
ábO øY ’k hDƒ°ùe OQƒŸG ¿ƒµjh .áÑjô°†∏d á©°VÉÿG äÉeóÿG hCG
áÑjô°†H QGôbE’G øYh á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG
.ójQƒàdG øY äÉLôîŸG

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

(53) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
øe (1)

(53) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(2)

(53) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(3)

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك

ﻫـ١٤٤٣/٠٤/٠٤ ( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ٢١-٢-٧) ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺭﻗﻢ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﹰ
ﻫـ١٤٤٣  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ٧  ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ:ﺗﻨﻮﻳﻪ
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 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG ,IOÉŸG √òg øe ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ä’É◊G ‘ áÑjô°†∏d ™°VÉî∏d Rƒéj
ójõJ ’ IÎa ∫ÓN óMGh π«ªY ídÉ°üd ¬∏Ñb øe â“ äÉeóN hCG ™∏°ùd á∏°üØæe äGójQƒJ IóY øª°†àJ á°üî∏e
Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG π«°UÉØàdG πbC’G ≈∏Y á°üî∏ŸG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG øª°†àJ ¿CG Öéjh ,»Áƒ≤J ô¡°T øY
»Áƒ≤àdG ô¡°û∏d ‹ÉàdG ô¡°ûdG øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN √É°übCG óYƒe ‘ ÉgQGó°UEG ºàjh ,IOÉŸG √òg øe á°ùeÉÿG
.É¡H ≥∏©àŸG

óMGh ójQƒJ øe ÌcCG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ¢üî∏e øª°†àj ¿CG Rƒéj
äGójQƒàdG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CG á£jô°T äÉeóÿG hCG ™∏°ù∏d π°üØæe
‘ OQƒŸG ¢ùØf É¡H ΩÉb ób á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ¢üî∏e ‘ áæª°†àŸG
.á«Ñjô°†dG IÎØdG ¢ùØf

‘ IOQGƒdG π«°UÉØàdG πbC’G ≈∏Y øª°†àJ á£°ùÑe á«Ñjô°V IQƒJÉa Qó°üj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉN ¢üî°T πc ≈∏Y (CG
:Úà«JB’G ÚàdÉ◊G øe …CG ‘ ∂dPh IOÉŸG √òg øe áæeÉãdG Iô≤ØdG
‘ º¡«dEG QÉ°ûŸG ¢UÉî°TC’G ±ÓîH ¢üî°T …CG ¤EG ÉgGôLCG »àdG á©°VÉÿG äÉeóÿG hCG ™∏°ùdG äGójQƒJ -1
.IOÉŸG √òg øe (CG) ¤hC’G Iô≤ØdG
¢UÉî°TC’G ±ÓîH ¢üî°T …CG ¤EG á©°VÉÿG äÉeóÿG hCG ™∏°ùdG äGójQƒàH ≥∏©àj πHÉ≤e …CG ΩÓà°SG -2
.äGójQƒàdG ∂∏J çhóM πÑb ∂dPh ,IOÉŸG √òg øe (Ü) ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ º¡«dEG QÉ°ûŸG
á£°ùÑŸG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG QGó°UEG Öéj ,Iô≤ØdG √òg øe (CG) á«YôØdG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ™«ªL ‘ (Ü
.≥Ñ°SCG Éª¡jCG ,kÉ«FõL hCG kÉ«∏c πHÉ≤ŸG ΩÓà°SG ïjQÉJ ‘ hCG ójQƒàdG ïjQÉJ ‘
ÒJGƒa QGó°UEG áÑjô°†∏d ™°VÉî∏d Rƒéj ,Iô≤ØdG √òg øe (Ü) á«YôØdG Iô≤ØdG ‘ OQGƒdG ºµ◊G øe Ak Éæãà°SG (ê
,ójQƒàdG ¬«a çóM …òdG ô¡°û∏d ‹ÉàdG ô¡°ûdG øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN √É°übCG óYƒe ‘ á£°ùÑŸG áÑjô°†dG
áaÉ°VE’ÉH ójQƒàdG ¬«a çóM …òdG ïjQÉàdGh π«ª©dG ¿GƒæYh º°SG πbC’G ≈∏Y ÒJGƒØdG ∂∏J øª°†àJ ¿CG á£jô°T
:á«dÉàdG äGójQƒàdG øY §≤a ∂dPh ,IOÉŸG √òg øe áæeÉãdG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG π«°UÉØàdG ¤EG
á°üNôŸG ,ÚeCÉàdG äÉcô°T hCG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG hCG ±QÉ°üŸG É¡H Ωƒ≤J »àdG á«dÉŸG äÉeóÿG äGójQƒJ -1
.áµ∏ªŸG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G øe
.áÄ«¡dG ßaÉ øe QGôb É¡H Qó°üj iôNCG äGójQƒJ …CG -2
(ê) á«YôØdG Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äGójQƒàdÉH ≥∏©àŸG AÉæãà°S’ÉH ™àªàj …òdG áÑjô°†∏d ™°VÉî∏d Rƒéj (O
äÉeóN hCG ™∏°ùd á∏°üØæe äGójQƒJ IóY øª°†àJ á°üî∏e á£°ùÑe á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG ,Iô≤ØdG √òg øe
≈∏Y IQƒJÉØdG ∂∏J øª°†àJ ¿CG á£jô°T ,»Áƒ≤J ô¡°T øY ójõJ ’ IÎa ∫ÓN óMGh π«ªY ídÉ°üd ¬∏Ñb øe â“
øe áæeÉãdG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG π«°UÉØàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH äGójQƒàdÉH á≤∏©àŸG IÎØdGh π«ª©dG ¿GƒæYh º°SG πbC’G
.É¡H ≥∏©àŸG »Áƒ≤àdG ô¡°û∏d ‹ÉàdG ô¡°ûdG øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN √É°übCG óYƒe ‘ ÉgQGó°UEG ºàjh ,IOÉŸG √òg

äÉeóN hCG ™∏°S ójQƒJ øY á£°ùÑŸG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG QGó°UEG Rƒéj
á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG Rƒéj ’h ,∫ÉjQ (1000) ∞dCG øY É¡àª«b π≤J
.™∏°S ôjó°üJ hCG »æ«H ójQƒàH ≥∏©àj Éª«a á£°ùÑe

¬d h ,IOÉŸG √ò¡d kÉ≤ah IQó°üŸG ÒJGƒØdG ‘ ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG π«°UÉØàdG ≈∏Y πjó©àdG á«MÓ°U áÄ«¡dG ßaÉëŸ
.á«fhÎµdE’G IôJƒØdG áëF’ ΩÉµMCG ≥«Ñ£J ¢VGôZC’ ÒJGƒØdG ∂∏J ‘ ÉgôaGƒJ Öéj á«aÉ°VEG π«°UÉØJ …CG ójó–

™°VÉN ¢üî°T πc ≈∏Y ,IOÉŸG √òg ‘ √ÓYCG OQh ÉÃ ∫ÓNE’G ¿hO
IOÉŸG √òg øe á≤HÉ°ùdG äGô≤ØdG É¡«a ≥Ñ£æJ ’ ádÉM …CG ‘ áÑjô°†∏d
áæeÉãdG Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG øª°†àJ á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG
.IOÉŸG √òg øe
¢üf Úª°†J ” å«M ìÎ≤ŸG ójó÷G ¢üædÉH É¡dGóÑà°SGh É¡aòM ºàj
ádó©ŸG (7) Iô≤ØdG øª°V Ëó≤dG Iô≤ØdG

(53) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(9)

IójóL Iô≤a

(53) IOÉŸG
IójóL Iô≤a áaÉ°VEG
(10)

IójóL Iô≤a

(53) IOÉŸG
IójóL Iô≤a áaÉ°VEG
(11)

øe áÄØd –kÉ«FõL hCG kÉ«∏c– á«fhÎµdE’G IôJƒØdG áëF’ ΩÉµMCG ≥«Ñ£àH ΩGõdE’G AÉ¨dEG hCG ≥«∏©J á«MÓ°U áÄ«¡∏d
.∂dòd áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEG É¡dh ,∂dòd ƒYóJ »àdG ÜÉÑ°SC’G á°SGQO ó©H øjOó ÚØ∏µŸ hCG ÚØ∏µŸG

.IOÉŸG √òg ΩÉµMCG øe …C’ kÉ≤ah IQOÉ°üdG ÒJGƒØdG ,áëFÓdG √òg ‘ OQh ÉªæjCG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ßØ∏H ó°ü≤j

(53) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(4)

(53) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(7)

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك

 ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ/ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
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ﹰ
ﻫـ١٤٤٣  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ٧  ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ:ﺗﻨﻮﻳﻪ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ

 ﺗﺘﻤﺔ.. ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ

IQƒJÉØdG QGó°UEG ó©H ,áëFÓdG √òg øe Ú©HQC’G IOÉŸG øe ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ióMEG â≤≤– GPEG
øY á≤ëà°ùŸG áÑjô°†dG RhÉéàj á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ∂∏J ‘ á∏ª áÑjô°†c ÚÑŸG ≠∏ÑŸG ¿Éch ,á«Ñjô°†dG
.øFGO QÉ©°TEÉH π«ª©dG Ohõj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fEÉa ,ójQƒàdG

IOÉŸG øe ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ióMEG â≤≤– GPEG
≥∏©àj Éª«a á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG ó©H ,áëFÓdG √òg øe Ú©HQC’G
á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ∂∏J ‘ á∏ª áÑjô°†c ÚÑŸG ≠∏ÑŸGh ójQƒàdÉH
™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fEÉa ,ójQƒà∏d á«≤«≤◊G áª«≤dG RhÉéàj
øFGO QÉ©°TEÉH π«ª©dG Ohõj ¿CG ójQƒàdÉH ΩÉb …òdG áÑjô°†∏d

IQƒJÉØdG QGó°UEG ó©H ,áëFÓdG √òg øe Ú©HQC’G IOÉŸG øe ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ióMEG â≤≤– GPEG
øY á≤ëà°ùŸG áÑjô°†dG øe πbCG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ∂∏J ‘ á∏ª áÑjô°†c í°VƒŸG ≠∏ÑŸG ¿Éch ,á«Ñjô°†dG
.øjóe QÉ©°TEÉH π«ª©dG Ohõj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fEÉa ,ójQƒàdG

IOÉŸG øe ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ióMEG â≤≤– GPEG
≥∏©àj Éª«a á«Ñjô°V IQƒJÉa QGó°UEG ó©H áëFÓdG √òg øe Ú©HQC’G
IQƒJÉØdG ∂∏J ‘ á∏ª áÑjô°†c í°VƒŸG ≠∏ÑŸG ¿Éch ,ójQƒàdÉH
¢üî°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fEÉa ,á«≤«≤◊G áª«≤dG øe πbCG á«Ñjô°†dG
øjóe QÉ©°TEÉH π«ª©dG Ohõj ¿CG ójQƒàdÉH ΩÉb …òdG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

(54) IOÉe
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(1)

(54) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(2)

áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°û∏d ,áëFÓdG √òg øe Ú©HQC’G IOÉŸG øe ¤hC’G Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG ä’É◊G ±ÓîH
Ohõj ¿CG ,IQƒJÉØdG ‘ IQƒcòŸG π«ª©dG äÉfÉ«H hCG ¬JÉfÉ«H ‘ CÉ£N OƒLh ∞°ûàcGh á«Ñjô°V IQƒJÉa Qó°UCG …òdG
ßØàëj ¿CG ≈∏Y ,IQƒJÉØdG ∂∏J äÉfÉ«H í«ë°üJ ¬ÑLƒÃ ºàj –∫É◊G Ö°ùëH- øFGO hCG øjóe QÉ©°TEÉH π«ª©dG
AÉaƒ∏d Iô≤ØdG √òg ÖLƒÃ Qó°üŸG øFGódG hCG øjóŸG QÉ©°TE’Gh á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdÉH π«ª©dGh OQƒŸG øe πc
.áëFÓdG √ògh ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG á«Ñjô°†dG º¡JÉeGõàdÉH

IójóL Iô≤a

(54) IOÉŸG
IójóL Iô≤a áaÉ°VEG
º«bôJ πjó©Jh (3)
( 4 h3) ÚJô≤ØdG
(5 h 4) ¿Éfƒµàd

áHƒ∏£ŸG π«°UÉØàdG áaÉc IOÉŸG √ò¡d kÉ≤ah ÉgQGó°UEG ºàj »àdG áæjóŸG hCG áæFGódG äGQÉ©°TE’G øª°†àJ ¿CG Öéj
∂∏àH á≤∏©àŸG á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG á©«ÑW Ö°ùëH h áëFÓdG √òg øe Ú°ùªÿGh áãdÉãdG IOÉŸG ÖLƒÃ
hCG IQƒJÉØdG ¤EG -áÄ«¡dG √Oó– ÉŸ kÉ≤ah– í°VGh πµ°ûH IQÉ°TE’G äGQÉ©°T’G ∂∏J øª°†àJ ¿CG Öéjh ,äGQÉ©°TE’G
.É¡H á≤∏©àŸGh ÉgQGó°UEG ≥HÉ°ùdG á«Ñjô°†dG ÒJGƒØdG

¿CG Öéj ,IOÉŸG √ò¡d kÉ≤ah √QGó°UEG ºàj øjóe hCG øFGO QÉ©°TEG …CG
ójQƒàdG øY IQOÉ°üdG »∏°ù∏°ùàdG IQƒJÉØdG ºbQ ¤EG IQÉ°TE’G øª°†àj
øª°†àj ¿CG Öéj .øjóŸG hCG øFGódG QÉ©°TE’G ¬H ≥∏©àj …òdG »FóÑŸG
øe Ú°ùªÿGh áãdÉãdG IOÉŸG ÖLƒÃ áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG QÉ©°TE’G
.á«Ñjô°†dG IQƒJÉØdG ‘ kÉ°†jCG ∂dP ¿É«H ºàjh áëFÓdG √òg

(54) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
¿ƒµàd á«dÉ◊G (3)
á¨«°üdÉHh (4 )Iô≤a
á«dÉàdG

ßØM hCG ∂°ùe º«¶æàH ≥∏©àj Éª«a áµ∏ªŸG ‘ É¡H ∫ƒª©e äÉª«∏©J hCG íFGƒd hCG áª¶fCG ájCÉH ∫ÓNE’G ¿hO
äGóæà°ùŸGh ÒJGƒØdG ßØM Öéj ,ÊGÈ«°ùdG øeC’G hCG á«fhÎµdE’G .äÓeÉ©àdG hCG äÓé°ùdGh äGóæà°ùŸG
∂∏J É¡«a â¶ØM »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb hCG ΩOGƒÿG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ∫ÓN øe kÉ«fhÎµdEG hCG kÉ«bQh áµ∏ªŸG ‘ äÓé°ùdGh
¢üî°ûdG QÉ«àNG ∫ÉM ‘h ,áµ∏ªŸG ‘ á«aôW á∏«°UƒJ hCG á«aôW á£ ÈY äÓé°ùdG hCG äGóæà°ùŸG hCG ÒJGƒØdG
:á«JB’G •hô°ûdG AÉØ«à°SG Öéj kÉ«fhÎµdEG äÓé°ùdG hCG äGóæà°ùŸG hCG ÒJGƒØdG ßØM áÑjô°†∏d ™°VÉÿG
óæY ,Ωóîà°ùŸG ‹B’G Ö°SÉ◊G ΩÉ¶f øe äÓé°ùdG hCG äGóæà°ùŸG hCG ÒJGƒØdG êGôîà°SGh ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG -CG
.áÄ«¡dG øe É¡Ñ∏W
Ö°SÉ◊G ΩÉ¶f ‘ äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG ºàj ,ôNBG ΩÉ¶f …CG ÖLƒÃ áHƒ∏£e á«eÉ¶f äÉeGõàdG …CÉH ∫ÓNE’G ¿hO -Ü
.ôJÉaódG ∂∏J áî°ùæd kÉeÉ“ á≤HÉ£e ¿ƒµJ ¿CG Öéjh kÉæµ‡ ∂dP ¿Éc ≈àe á«Hô©dG á¨∏dÉH ‹B’G
óæY áÄ«¡∏d É¡Áó≤Jh á«Ñ°SÉëŸG ôJÉaódG ‘ á∏é°ùŸG Oƒ«≤dG ™«ª÷ IójDƒŸG á«∏°UC’G äGóæà°ùŸÉH ®ÉØàM’G -ê
.É¡Ñ∏W
∫ÉM ‘h .Iô°TÉÑe ‹B’G Ö°SÉ◊G ≥jôW øY á«eƒª©dG á«fGõ«ŸGh á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G êGôîà°SG Rƒéj -O
¿ƒµJ ¿CG Öé«a ,á«Ñ°SÉëŸG OƒæÑdG ¢†©H ‘ ‹B’G Ö°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ ájó«∏≤àdG áÑ°SÉëŸG á≤jôW ΩGóîà°SG
.kÉæµ‡ ∂dP ¿Éc Ée ≈àe ,á«Hô©dG á¨∏dÉH Iôaƒàe ájƒ°ùàdG Oƒ«b ™«ªL
Oƒ«≤∏d á÷É©ŸG ΩÉ¶fh ‹B’G Ö°SÉ◊G ¤EG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG ≥Kƒj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y -`g
.AÉ°†àb’G óæY á©LGôª∏d á«Ñ°SÉëŸG
øµÁ »àdG á«aÉµdG §HGƒ°†dGh ájQhô°†dG á«æeC’G äGAGôLE’G PÉîJG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y -h
.á«fhÎµdE’G äÓé°ùdG hCG äGóæà°ùŸG hCG ÒJGƒØdÉH åÑ©dG ™æŸ É¡°üëah É¡à©LGôe
OGóYEG ‘ áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG É¡eóîà°ùj »àdG èeGÈdGh º¶æ∏d á«dBG á©LGôe …ôŒ ¿CG áÄ«¡∏d -R
.á«dB’G ¬JÉHÉ°ùM
á«fhÎµdE’G äGQÉ©°TE’Gh á«fhÎµdE’G ÒJGƒØdG ßØM á«fhÎµdE’G IôJƒØdG áëFÓd ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y -ì
äGQGô≤dGh á«fhÎµdE’G IôJƒØdG áëF’ ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ßØ◊G á«dBGh á¨«°üdG ≥ah É¡H á≤∏©àŸG
ájCGh á«fhÎµdE’G IôJƒØdG áëF’ ‘ OóëŸG ïjQÉàdG øe ájGóH ∂dPh ,É¡fCÉ°ûH ßaÉëŸG hCG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG
.á∏°U äGP äGQGôb

¤EG ∫ƒ°UƒdG ∫ÓN øe hCG kÉ«bQh áµ∏ªŸG ‘ äÓé°ùdG ßØM Öéj
™°VÉÿG ¢üî°ûdG QÉ«àNG ∫ÉM ‘h ,äÓé°ùdG ∂∏J ¬«a â¶ØM ΩOÉN
:á«JB’G •hô°ûdG AÉØ«à°SG Öéj kÉ«fhÎµdEG äÓé°ùdG øjõîJ áÑjô°†∏d
‘ kÉ«∏©a Gk OƒLƒe ΩOÉÿG hCG ‹B’G Ö°SÉ◊G ΩÉ¶f ¿ƒµj ¿CG Öéj -CG
á°ù°SDƒe ¬d …òdG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°û∏d Rƒéjh .áµ∏ªŸG
‘ …õcôŸG ‹B’G Ö°SÉ◊G ΩÉ¶æH ßØàëj ¿CG áµ∏ªŸG ‘ ™≤J
á«aôW á∏«°UƒJ hCG á«aôW á£ ¬d ¿ƒµJ ¿CG á£jô°T ,êQÉÿG
äÉfÉ«ÑdG áaÉc ¤EG ∫ƒ°UƒdG É¡dÓN øe øµÁ áµ∏ªŸG ‘ ¬Yôa ‘
.áµ∏ªŸG ‘ á©bGƒdG á°ù°SDƒŸG ÜÉ°ùëH á≤∏©àŸG Oƒ«≤dGh
ΩÉ¶f …CG ÖLƒÃ áHƒ∏£e á«eÉ¶f äÉeGõàdG …CÉH ∫ÓNE’G ¿hO -Ü
á«Hô©dG á¨∏dÉH ‹B’G Ö°SÉ◊G ΩÉ¶f ‘ äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG ºàj ,ôNBG
∂∏J áî°ùæd ÉeÉ“ á≤HÉ£e ¿ƒµJ ¿CG Öéjh kÉæµ‡ ∂dP ¿Éc ≈àe
.ôJÉaódG
™«ª÷ IójDƒŸG á«∏°UC’G äGóæà°ùŸÉH kÉ«∏ ®ÉØàM’G Öéj -ê
.á«Ñ°SÉëŸG ôJÉaódG ‘ á∏é°ùŸG Oƒ«≤dG
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸGh á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G êGôîà°SG Rƒéj -O
á≤jôW ΩGóîà°SG ∫ÉM ‘h Iô°TÉÑe ‹B’G Ö°SÉ◊G ≥jôW øY
OƒæÑdG ¢†©H ‘ ‹B’G Ö°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ ájó«∏≤àdG áÑ°SÉëŸG
á¨∏dÉH Iôaƒàe ájƒ°ùàdG Oƒ«b ™«ªL ¿ƒµJ ¿CG Öé«a ,á«Ñ°SÉëŸG
.á«Hô©dG
¤EG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG ≥Kƒj ¿CG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y -`g
óæY á©LGôª∏d á«Ñ°SÉëŸG Oƒ«≤∏d á÷É©ŸG ΩÉ¶fh ‹B’G Ö°SÉ◊G
.AÉ°†àb’G
á«æeC’G äGAGôLE’G PÉîJG áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG ≈∏Y -h
É¡°üëah É¡à©LGôe øµÁ »àdG á«aÉµdG §HGƒ°†dGh ájQhô°†dG
.É¡H åÑ©dG ™æŸ
É¡eóîà°ùj »àdG èeGÈdGh º¶æ∏d á«dBG á©LGôe …ôŒ ¿CG áÄ«¡∏d -R
.á«dB’G ¬JÉHÉ°ùM OGóYEG ‘ áÑjô°†∏d ™°VÉÿG ¢üî°ûdG

(66) IOÉŸG
Iô≤ØdG ≈∏Y πjó©àdG
(3)

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك
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قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ( )548وتاريخ 1443/03/28هـ

اعتماد الالئحة املنظمة لن�شاط و�سيط ال�شحن
الهيئة العامة للنقل

ثانياً  :تلغي هذه الالئحة الف�صل الرابع من الالئحة املنظمة لن�شاط نقل الب�ضائع وو�سطاء ال�شحن وت�أجري
ال�شاحنات على الطرق الربية ال�صادرة بقرار وزير النقل رقم ( )1/41/122وتاريخ 1441/5/7هـ،
والأحكام املت�صلة بالو�ساطة يف ال�شحن ،وكذلك الئحة و�سيط �شحن الب�ضائع بحر ًا ال�صادرة بقرار
جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( )٣٩ /٩ /٤٣وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٥هـ ،و ُتلغي جميع ما يتعار�ض معها من
تعليمات �سابقة.
ثالثاً:تفوي�ض معايل رئي�س الهيئة العامة للنقل باعتماد �آلية تنفيذ الالئحة و�إ�صدار القرارات والتعاميم وفق
املعطيات وحاجة ال�سوق.
رابعاً :على معايل رئي�س الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقت�ضى القرار.
واهلل املوفق ،،،

�إن وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية
بنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً
وبعد االطالع على نظام النقل العام على الطرق ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )25/وتاريخ
1397/6/21هـ.
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )323وتاريخ
1434/9/14هـ وتعديالته.
وبعد االطالع على قرار وزير النقل رقم ( )1/41/122وتاريخ 1441/5/7هـ,واملعدل بقرار معايل وزير
النقل رقم ( )134/01وتاريخ 1442/9/4هـ,القا�ضي باعتماد الالئحة املنظمة لن�شاط نقل الب�ضائع
وو�سطاء ال�شحن وت�أجري ال�شاحنات على الطرق الربية.
وبعد االطالع على قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ( )39/9/43وتاريخ 1442/7/13هـ.
يقرر ما يلي:
			
�أو ًال :اعتماد الالئحة املنظمة لن�شاط و�سيط ال�شحن وفق ال�صيغة املرفقة.
			

وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية
�صالح بن نا�صر اجلا�سر

الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
تمهيد
تهدف الالئحة �إىل تنظيم ن�شاط و�سيط ال�شحن لي�شمل ال�شحن عرب كافة و�سائل النقل ،ورفع م�ستوى
اخلدمات اللوج�ستية املقدمة وتعزيز م�ستوى تناف�سية القطاع لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للم�ستفيدين ،وتنظيم
احلقوق وامل�س�ؤوليات يف ن�شاط و�ساطة ال�شحن.
الباب األول :األحكام التمهيدية
المادة األولى:
يق�صد بالألفاظ والعبارات التالية –�أينما وردت يف هذه الالئحة -املعاين املبينة �أمامها ما مل يقت�ض ال�سياق
خالف ذلك:
 -1الهيئة :الهيئة العامة للنقل.
 -2الرئيس :رئي�س الهيئة العامة للنقل.
 -3النشاط :القيام برتتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل ب�ضاعة من املر�سل �إىل املر�سل �إليه.
 -4الشخص� :أي �شخ�ص اعتباري �أو طبيعي.
 -5املنشأة :كل �شخ�صية لها كيان قانوين (�شركة) �أو م�ؤ�س�سة فردية.
 -6الترخيص :وثيقة ت�صدر عن الهيئة باملوافقة للمن�ش�أة على ممار�سة الن�شاط وفق �أحكام هذه الالئحة.
-7وسيط الشحن :املن�ش�أة احلا�صلة على ترخي�ص من الهيئة ملمار�سة الن�شاط واملتعاقدة مع الناقل
با�سمها اخلا�ص �أو من تفو�ضه لنقل ب�ضاعة من املر�سل �إىل املر�سل �إليه.
 - 8عقد الشحن :العقد املربم بني امل�ستفيد وو�سيط ال�شحن الذي يحدد فيه ال�شروط التي يتم
مبقت�ضاها القيام برتتيبات نقل ب�ضاعة مقابل �أجر والتزامات الطرفني ذات ال�صلة بالن�شاط.
 -9املستفيد :املر�سل �أو املر�سل �إليه املتعاقد مع و�سيط ال�شحن للقيام برتتيبات نقل ب�ضاعة.
 -10املرسل :هو ال�شخ�ص املر�سل للب�ضاعة �سوا ًء كان مالك الب�ضاعة �أو مفو�ض عنه.
-11الناقل :ال�شخ�ص املرخ�ص والذي يقوم بعملية النقل بو�سائل النقل اخلا�صة به بنف�سه �أو من ينيبه
ويتحمل م�س�ؤولية عقد النقل.
 -12وسيلة النقل :كل و�سيلة نقل مرخ�صة لنقل الب�ضائع.
-13وسائط النقل :اجلزء املادي الذي تتم عربه عملية النقل وت�شتمل على �سبيل املثال ال احل�صر؛
الطرق الربية ،ال�سكك احلديدية ،البحر ،اجلو.
-14النقل متعدد الوسائط :نقل ب�ضاعة بني دولتني �أو �أكرث با�ستخدام وا�سطتي نقل خمتلفتني �أو
�أكرث بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وحتت م�س�ؤولية و�سيط ال�شحن من نقطة ا�ستالمه للب�ضاعة
من املر�سل وحتى ت�سليمها للمر�سل �إليه.
 -15املرسل إليه:ال�شخ�ص امل�ستلم للب�ضاعة بنف�سه �أو ب�إنابة غريه.
 -16املركز الرئيسي :املكان الذي متار�س من خالله املن�ش�أة الن�شاط وفقاً لأحكام هذه الالئحة.
 -17الفرع :مقر ملمار�سة الن�شاط ويعمل حتت �إ�شراف املركز الرئي�سي.
-18البضائع� :أية مواد �أو معدات �أو �سلع �أو طرود �أو �أطعمة �أو غريها من ال�سلع والأ�شياء غري
املحظورة يف اململكة العربية ال�سعودية.
-19املواد اخلطرة� :أي مادة ب�سيطة �أو مركبة �أو خملوطة �أو نفايات �أي منها �سوا ًء كانت طبيعية �أو
م�صنعة ت�شكل خطورة على البيئة �أو على �أي من عنا�صرها وعلى �سالمة الكائنات احلية ب�سبب
�سميتها �أو قدرتها على اال�شتعال �أو االنفجار �أو الت�آكل� ،أو �أي من املواد ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو الغازية
امل�صنفة كمواد خطرة وفق �أحكام االتفاقيات الدولية.
ً
-20وثيقة الشحن :م�ستند ي�صدرها و�سيط ال�شحن مبوجب عقد ال�شحن ويعترب �إثباتا على ا�ستالمه
للب�ضاعة مو�ضوع النقل باحلالة املبينة فيها لت�سليمها �إىل املر�سل �إليه بذات احلالة.

-21عقد النقل :العقد الذي يربم بني الناقل وو�سيط ال�شحن �أو من ينوب عن �أي منهما وين�ص على
ال�شروط التي مبقت�ضاها يتم نقل الب�ضاعة مقابل �أجر.
-22أجرة الشحن :املقابل املايل الذي يدفعه املر�سل �أو املر�سل �إليه مقابل تنفيذ عقد ال�شحن.
-23القوة القاهرة :كل عر�ض �أو حادث غري متوقع وخارج عن �إرادة �أطراف عقد ال�شحن وي�ستحيل
معه تنفيذ عقد ال�شحن.
-24مراقب اخلدمة :ال�شخ�ص �أو اجلهة امل�سند لها �صالحية التفتي�ش والرقابة نظاماً للت�أكد من االلتزام
ب�أحكام هذه الالئحة ،واتخاذ الإجراء الالزم يف حال الإخالل ب�أي منها.
-25محضر الضبط :منوذج ورقي �أو �إلكرتوين يحرر من قبل مراقب اخلدمة يت�ضمن �أي خمالفات
ارتكبها �أي �شخ�ص لأحكام هذه الالئحة.
 -26األنظمة اإللكترونية� :أنظمة �أو من�صات �إلكرتونية تتيح للهيئة الرقابة وت�سهيل الإجراءات.
 -27املقابل املالي :ما يخ�ص�ص للهيئة من موارد مالية نظري الرتاخي�ص التي ت�صدرها �أو اخلدمات التي تقدمها.
-28الغرامات املالية :غرامة خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة �أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.
-29نظام النقل العام :نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية ال�سعودية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )25/وتاريخ 1397/06/21هـ.
 -30الالئحة :الالئحة املنظمة لن�شاط و�سطاء ال�شحن.
المادة الثانية:
مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها:
 - 1ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �أعمال و�سطاء ال�شحن داخل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية �أومن
اململكة اىل الدول الأخرى.
-2ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة يف احلاالت التالية:
أ�  -عند التعاقد لنقل الأجهزة واملعدات واملنتجات الطبية والغذائية وغريها من الب�ضائع واملواد يف
حاالت الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
ب -عند التعاقد لنقل الب�ضائع بو�سائل النقل اململوكة من قبل اجلهات الع�سكرية.
الباب الثاني :الترخيص
المادة الثالثة:
ميار�س الن�شاط من قبل املن�ش�آت فقط بعد احل�صول على الرتخي�ص.
المادة الرابعة:
ي�شرتط حل�صول املن�ش�أة على الرتخي�ص ما يلي:
-1ا�ستيفاء املتطلبات التالية:
�أ -طلب مقدم من املن�ش�أة وفق قنوات الهيئة املعتمدة.
ب� -سجل جتاري للمن�ش�أة يت�ضمن ن�شاط و�سيط ال�شحن �ساري املفعول.
ج� -شهادة الت�أمينات االجتماعية �سارية املفعول.
د� -شهادة الزكاة والدخل �سارية املفعول ( �إذا م�ضى على ال�سجل التجاري �أكرث من �سنة).
-2توفري مركز ملمار�سة الن�شاط يف املدينة حمل الرتخي�ص وفق املوا�صفات الفنية واال�شرتاطات البلدية،
�أو وفق املوا�صفات الفنية واال�شرتاطات ال�صادرة من اجلهات املخت�صة ذات العالقة وذلك للمواقع
الغري خا�ضعة للبلديات.
 -3االرتباط ب�أي �أنظمة �إلكرتونية حتددها الهيئة.
� -4سداد الغرامات املالية (�إن وجدت).
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الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن  ..تتمة
المادة الخامسة:

الهيئة العامة للنقل

�شروط الرتخي�ص الواردة يف املادة (الرابعة) مالزمة ل�سريانه ،ويف حال الإخالل ب�أي من هذه ال�شروط؛
يـتـم �إيقـاف الــرتخيـ�ص على �أال ميار�س الن�شاط حـتى ا�ستكمال ال�شـرط ،و�إذا لـم يــتم ا�ستـكمــال ال�شرط
خالل مدة �أق�صاها ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ �إيقاف الرتخي�ص؛ يعترب الرتخي�ص ملغي .مع عدم الإخالل
بحق الهيئة ب�إيقاع الغرامة املالية املقررة عن ذلك ال�شرط.
المادة السادسة:
-1ت�ستويف املن�ش�أة جميع �شروط ومتطلبات �إ�صدار الرتخي�ص ،خالل فرتة ( 90يوماً) -بحد �أق�صى -من
تاريخ تقدمي الطلب؛ و�إال اعترب الطلب ملغي.
-2ي�صدر الرتخي�ص وفق النموذج املعتمد لدى الهيئة بعد �سداد املقابل املايل (�إن وجد) ويكون الرتخي�ص
با�سم املن�ش�أة وملدة ثالث �سنوات.
المادة السابعة:
-1مع مراعاة ال�شروط الواردة يف املادة (الرابعة) ،يتم جتديد الرتخي�ص بعد �سداد املقابل املايل
والغرامات املالية (�إن وجدت) ملدة مماثلة وفق ال�ضوابط التالية:
�أ-يقدم طلب التجديد وا�ستيفاء جميع �شروط الرتخي�ص الواردة يف هذه الالئحة خالل مدة ( )180مائة
وثمانني يوماً قبل انتهاء مدة �صالحية �سريان الرتخي�ص؛ و�إال اعترب الطلب ملغي.
ب -تقدمي �شهادة �سعودة �سارية املفعول.
 -٢ال ي�سمح للمن�ش�أة ممار�سة الن�شاط بعد تاريخ انتهاء الرتخي�ص.
المادة الثامنة:
مع مراعاة �أحكام املادة (الثالثة) واملادة (الرابعة) يجوز للمن�ش�أة التنازل عن الرتخي�ص بنف�س الرقم
وتاريخ ال�صالحية �إىل متنازل �إليه وفق النموذج املعتمد من الهيئة ،ووفق ال�شروط الآتية:
 -1موافقة الهيئة امل�سبقة على التنازل.
� -2أن تتوفر يف املتنازل �إليه كافة ال�شروط الواجب توافرها ملن يرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن.
� -3أن يكون الرتخي�ص �ساري املفعول عند التقدم بطلب التنازل.
� - 4أن ت�ستمر م�س�ؤولية املن�ش�أة املتنازلة عن الرتخي�ص �أمام الهيئة �إىل �أن يتم ا�ستكمال نقل الرتخي�ص
با�سم املتنازل �إليه.
� -5سداد الغرامات املالية امل�سجلة على املتنازل واملتنازل �إليه (�إن وجدت).
� -6سداد املقابل املايل (�إن وجد).
 -7عدم ممار�سة الن�شاط من قبل املتنازل �إليه �إىل حني �صدور الرتخي�ص با�سمه.
� - 8أن تكون التجهيزات القائمة م�ستوفية لأحكام هذه الالئحة وكذلك التعليمات ذات العالقة.
 -9ا�ستيفاء �إجراءات التنازل خالل مدة ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
المادة التاسعة:
-1يجوز للمن�ش�أة التقدم بطلب �إلغاء الرتخي�ص وفق ال�ضوابط التالية:
�أ� -سريان �شهادة الزكاة والدخل.
ب�-شطب الن�شاط من ال�سجل التجاري اخلا�ص باملن�ش�أة� ،أو �إلغاء ال�سجل التجاري يف حال كان
مقت�صر ًا على الن�شاط.
ج� -سداد الغرامات املالية (�إن وجدت).
-2مع عدم الإخالل بحق الهيئة يف املطالبة ب�سداد الغرامات املالية ( �إن وجدت) ،يعترب الرتخي�ص الغياً يف
احلاالت التالية:
�أ� -شطب� /إلغاء ال�سجل التجاري للمن�ش�أة.
ب -ت�صفية ال�شركة �سوا ًء كانت باتفاق ال�شركاء �أو النتهاء مدتها �أو بحكم ق�ضائي.
ج -انتهاء الرتخي�ص دون جتديده.
د -بطلب من املن�ش�أة ،بعد �سداد الغرامات املالية (�إن وجدت).
هـ  -وفاة �صاحب امل�ؤ�س�سة الفردية.
و -التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة الهيئة.
ز -م�ضي مدة ( )90ت�سعني يوماً على �إيقاف الرتخي�ص دون ا�ستكمال �أي من �شروط �سريان الرتخي�ص.
ح� -إلغاء الن�شاط من ال�سجل التجاري.
-3مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (/٢هـ) من هذه املادة ،يجوز لورثة �صاحب امل�ؤ�س�سة الفردية املتوفى
خالل ( )90يوماً من تاريخ الوفاة طلب ت�صحيح و�ضع امل�ؤ�س�سة النظامي لال�ستمرار يف ممار�سة
الن�شاط ،على �أن يتعهد الوكيل ال�شرعي للورثة بااللتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل مدة الوفاء �أو
الت�صحيح.

�أ� -أن يكون الرتخي�ص الرئي�سي �ساري املفعول.
ب�-سجل جتاري �ساري املفعول يت�ضمن ن�شاط و�سيط ال�شحن �ساري املفعول يف حال كان املقر خارج
املدينة حمل الرتخي�ص الرئي�سي.
ج  -توفري مركز ملمار�سة الن�شاط يف املدينة حمل الرتخي�ص الفرعي وفق املوا�صفات الفنية واال�شرتاطات البلدية،
�أو وفق اال�شرتاطات ال�صادرة من اجلهات املخت�صة ذات العالقة وذلك للمواقع الغري خا�ضعة للبلديات.
د� -شهادة الت�أمينات االجتماعية �سارية املفعول.
هـ� -شهادة الزكاة والدخل �سارية املفعول ( �إذا م�ضى على ال�سجل التجاري �أكرث من �سنة).
المادة الحادية عشرة:
�-1شرط الرتخي�ص الواردة يف البنود (�أ ،ب  ،ج) من املادة (العا�شرة)؛ مالزمة ل�سريانه ،ويف حال الإخالل
ب�أي من هذه ال�شروط؛ يـتـم �إيقـاف الــرتخيـ�ص الفرعي على �أال ميار�س و�سيط ال�شحن الن�شاط يف الفرع
حـتى ا�ستكمال ال�شـرط ،مع عدم الإخالل بحق الهيئة ب�إيقاع الغرامة املالية املقررة عن ذلك ال�شرط.
-2يتم جتديد الرتخي�ص الفرعي بطلب من املن�شاة ،وبعد �سداد املقابل املايل والغرامات املالية (�إن
وجدت) ملدة ال تتجاوز تاريخ انتهاء الرتخي�ص الرئي�سي .على �أن يتم تقدمي طلب التجديد وا�ستيفاء
جميع �شروطه خالل الفرتة التي ت�سبق تاريخ انتهاء �صالحية الرتخي�ص بـ( )180مئة وثمانني يوماً؛
و�إال اعترب الطلب ملغي.
-3يجوز للمن�ش�أة التقدم بطلب �إلغاء الرتخي�ص الفرعي بعد �سداد املقابل املايل والغرامات املالية (�إن
وجدت).
ُ -4يلغى الرتخي�ص الفرعي بعد �سداد الغرامات املالية �-إن وجدت -يف احلاالت التالية:
�أ� -إلغاء ترخي�ص ممار�سة الن�شاط الرئي�سي اخلا�ص باملن�ش�أة.
ب -انتهاء الرتخي�ص الفرعي دون جتديده.
ج -بطلب من املن�ش�أة .
د -التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة الهيئة.
الباب الثالث :وثيقة الشحن
المادة الثانية عشرة:
-1يجب على و�سيط ال�شحن �إ�صدار وثيقة �شحن وفق النموذج و�آلية الإ�صدار املعتمدة من الهيئة ،وتكون با�سم
مر�سل �إليه واحد �إذا كانت غري قابلة للتداول �أو لأمره �أو حلاملها �إذا كانت قابلة للتداول وتزويد املر�سل
بن�سخة �أ�صلية منها ،واالحتفاظ بن�سخة �أخرى لدى و�سيط ال�شحن ،على �أن ت�شتمل على البيانات التالية:
�أ -مكان وتاريخ ووقت �إ�صدار الوثيقة ،وعدد الن�سخ الأ�صلية على �أال تقل عن ثالث ن�سخ.
ب -حتديد ما �إذا كانت الوثيقة قابلة �أو غري قابلة للتداول.
ج -ا�سم املر�سل وعنوانه وو�سيلة االت�صال به.
د -ا�سم و�سيط ال�شحن وعنوانه وو�سيلة االت�صال به ورقم ترخي�صه.
هـ  -ا�سم الناقل وبيانات و�سيلة النقل وعنوانه وو�سيلة االت�صال به ورقم ترخي�صه (�إن وجد).
و -ا�سم املر�سل �إليه وعنوانه وو�سيلة االت�صال به ،وبيانات مر�سل �إليه بديل �إذا تطلب الأمر ذلك.
ز-نوع الب�ضاعة والطبيعة العامة لها والعالمات الالزمة للتعرف عليها وخ�صائ�صها وتنويه �صريح
عن طبيعة خطورة الب�ضاعة.
ح -عدد احلاويات �أو القطع والوزن الإجمايل� ،أو الكمية املنقولة للب�ضاعة.
ط -احلالة الظاهرة للب�ضاعة.
ي -قيمة الب�ضاعة املنقولة.
ك � -إجمايل �أجرة ال�شحن وحتديد ما �إذا كانت �أجور ال�شحن مدفوعة من قبل املر�سل �أو تدفع من قبل
املر�سل �إليه و�أية نفقات �إ�ضافية واجلهة التي تتحملها.
ل-مكان وتاريخ ووقت انتقال الب�ضاعة �إىل م�س�ؤولية و�سيط ال�شحن ،و�إذا مل يحدد ذلك يف الوثيقة؛
فيمكن اال�ستناد على مكان وتاريخ ووقت �إ�صدار الوثيقة كموعد لذلك.
م-مكان ت�سليم الب�ضاعة.
ن  -تاريخ �أو فرتة ت�سليم الب�ضاعة يف مكان الت�سليم وذلك �إذا ما مت االتفاق بني الأطراف على هذا التاريخ.
�س -توقيع و�سيط ال�شحن واملر�سل� ،أو ال�شخ�ص املفو�ض منهما.
ع -ما يتم االتفاق عليه بني طريف عقد �شحن ما مل يكن متعار�ضاً مع الأنظمة ذات العالقة.
ف� -أي حتفظ لو�سيط ال�شحن �أو املر�سل �أو املر�سل �إليه �-إن وجد -مع بيان ال�سبب.
�ص� -أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة �أو تتطلبها عملية ال�شحن �أو �إجراءات �أي جهة حكومية �أخرى.
-2با�ستثناء التوقيع املن�صو�ص عليه بالفقرة (�/1س) من هذه املادة ،لي�س يف �إغفال بند �أو �أكرث من بيانات
وثيقة �شحن �أو عدم دقته م�سا�س بالطابع القانوين للوثيقة �أو ب�صالحيتها.
الباب الرابع :نطاق مسؤوليات وسيط الشحن

المادة العاشرة:

المادة الثالثة عشرة:

يجوز للمن�ش�أة املرخ�صة ممار�سة الن�شاط فتح فروع لها يف نف�س املدينة حمل الرتخي�ص �أو خارج املدينة
حمل الرتخي�ص على �أن ي�صدر من الهيئة ترخي�ص فرعي لكل فرع بعد �سداد املقابل املايل والغرامات املالية
(�إن وجدت) ،ويكون الرتخي�ص با�سم املن�ش�أة ويرتبط يف مدة �سريانه ب�صالحية الرتخي�ص الرئي�سي ووفق
ال�ضوابط التالية:

-1تبد أ� م�س�ؤولية و�سيط ال�شحن عن الب�ضاعة منذ ا�ستالمه لها ،وتنتهي م�س�ؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد ال�شحن.
 -2م�س�ؤولية و�سيط ال�شحن ب�صفته وكيل �أو مفو�ض بالنيابة.
أ� -يتحمل و�سيط ال�شحن امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار الناجمة عن تلف الب�ضائع �أو هالكها �أو فقدانها �أو
الت�أخري يف �شحنها �إذا وقع احلادث الذي ت�سبب يف الهالك �أو التلف �أو الت�أخري نتيجة عدم اتخاذه
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الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن  ..تتمة

الهيئة العامة للنقل

التدابري الالزمة والإجراءات املعقولة يف �أداء اخلدمات امللزم بها مبوجب عقد ال�شحن ،ما مل يثبت
�أنه قد اتخذ هو �أو موظفيه �أو وكال�ؤه جميع التدابري املعقولة والالزمة لتجنب احلادث وتبعاته.
ب �-إذا ا�شرتك و�سيط ال�شحن �أو �أي من تابعيه مع �أي طرف ثالث ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
الناقلون وعمال امل�ستودعات وعمال ال�شحن والتفريغ و�سلطات املوانئ وو�سطاء ال�شحن الآخرون،
يف اخلط�أ الذي ترتب عليه �إحداث الهالك �أو التلف �أو الت�أخري يف ت�سليم الب�ضاعة ،ال ي�س�أل و�سيط
ال�شحن �إال بقدر خطئه �أو خط�أ تابعيه.
-3يعترب و�سيط ال�شحن م�س�ؤو ًال ب�صفته �أ�صيل ويعامل معاملة الناقل ويخ�ضع لأحكامه �إذا قدم تعهد ًا
�صريحاً �أو �ضمنياً من خالل �إ�صدار وثيقة ال�شحن اخلا�ص به �أو غري ذلك لتحمل م�س�ؤولية النقل.
الباب الخامس :واجبات وحقوق وسيط الشحن
المادة الرابعة عشرة:
يجب على و�سيط ال�شحن ما يلي:
-1التعاقد مع ناقل مرخ�ص ،ويربم با�سمه اخلا�ص �أو من ينيبه حل�ساب امل�ستفيد وم�صلحته عقد نقل مع
الناقل و�أن يقوم بجميع الإجراءات الالزمة لتنفيذ عقد ال�شحن.
-2ا�ستالم الب�ضائع من املر�سل يف الوقت املتفق عليه بني الطرفني� ،أو ا�ستالم الب�ضائع عند و�صولها
وجتهيزها ل�شحنها وت�سليمها للمر�سل �إليه.
 - 3تدقيق �صحة البيانات الواردة يف وثيقة ال�شحن عند ت�سلمه الب�ضائع كعدد احلاويات والقطع،
والكميات والعالمات والأرقام وحالة الب�ضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها ،و�إذا مل تتوافر لدى و�سيط
ال�شحن الو�سائل املعتادة للتدقيق يف حالة الب�ضائع فعليه �إثبات حتفظه مع بيان �أ�سباب هذا التحفظ.
 - 4ي�ضمن و�سيط ال�شحن مبا�شرة الناقل لعملية النقل يف املوعد املتفق عليه مع املر�سل ويكون م�س�ؤو ًال عن
عدم تنفيذ الناقل �أو عن الت�أخري يف التنفيذ ويحق لو�سيط ال�شحن الرجوع بامل�س�ؤولية على الناقل �إذا
ثبت �أن �سبب عدم التنفيذ �أو الت�أخري يعود للناقل.
-5تزويد الناقل الذي عهد �إليه �أمر تنفيذ عقد النقل بجميع املعلومات التي ت�ساعد على نقل الب�ضاعة دون
�إ�ضرار فيها.
�-6أن يقيد يف �سجالته نوع الب�ضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها وم�صدرها وموعد النقل املقرر لها و�أية
معلومات تتعلق بها.
-7اتخاذ التدابري الالزمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق املر�سل �أو املر�سل �إليه .و�إعالم املر�سل عن
�أي حادث �أو �صعوبة ميكن �أن حت�صل �أثناء تنفيذ الناقل مبا يف ذلك تبليغه عن رف�ض املر�سل �إليه ت�سلم
الب�ضائع �أو ح�ضوره لت�سلمها .
�-8إخطار املر�سل بفقد �أو تلف يف الب�ضاعة خالل ( )14يوماً من التاريخ الفعلي ال�ستالمه لها من املر�سل �إذا
كان الفقد او التلف ب�سبب خط�أ �أو �إهمال من املر�سل.
 -9توفري كل متطلبات الأمن وال�سالمة ،و�إثباتات التدريب وخطط ا�ستمرارية الكفاءة املهنية للعاملني لديه.
 -10الت�أمني على الب�ضاعة مقابل عمولة يتقا�ضاها بنا ًء على طلب امل�ستفيد اخلطي ،على �أن يحدد يف الطلب قيمة
تلك الب�ضاعة لأغرا�ض الت�أمني والأخطار التي ي�شملها الت�أمني .وعلى و�سيط ال�شحن �أن يتخذ وحل�ساب
امل�ستفيد جميع الإجراءات الالزمة للمطالبة بالتعوي�ض الناجم عن عقد الت�أمني ومتابعة االدعاءات املتعلقة
به على �أن يتم ذلك بنا ًء على طلب امل�ستفيد اخلطي �إذا كان هو امل�ستفيد من عقد الت�أمني.
� - 11إذا اقت�ضت ال�ضرورة للمحافظة على الب�ضاعة �أن يقوم عند ا�ستالمها ب�إعادة حتزمي الب�ضاعة �أو
�إ�صالح الأغلفة �أو زيادتها �أو تخفي�ضها �أو غري ذلك من التدابري ال�ضرورية التي يقت�ضي القيام بها
مبقابل �أو بدون مقابل ح�سب االتفاق مع املر�سل �أو من ينوب عنه.
� -12أن يكون م�س�ؤو ًال عن التلف �أو اخل�سارة الناجمة عن ت�أخري ت�سليم الب�ضاعة يف املوعد املحدد �إذا
كان املر�سل قد �أعلن كتاب ًة عن رغبته يف ت�سليم الب�ضاعة يف هذا املوعد املحدد ووافق عليه و�سيط
ال�شحن ،ويف حال عدم وجود اتفاق م�سبق ب�ش�أن موعد ت�سليم الب�ضاعة يكون و�سيط ال�شحن م�س�ؤو ًال
عن الت�أخري يف الت�سليم �إذا مل يجر ت�سليمها خالل فرتة زمنية تعترب منا�سبة بعد �أن ت�ؤخذ يف االعتبار
الظروف التي قد ت�ؤدي �إىل هذا الت�أخري.
 -13تعامل الب�ضاعة وك�أنها مفقودة ،ويتحمل و�سيط ال�شحن م�س�ؤولية فقد الب�ضاعة يف احلاالت التالية:
�أ� -إذا مل ت�صل الب�ضاعة خالل ( )30ثالثني يوماً بعد تاريخ الت�سليم املتفق عليه.
ب -بعد انق�ضاء (� )60ستني يوماً من ت�سلم و�سيط ال�شحن للب�ضاعة؛ �إذا مل يحدد موعد للت�سليم.
� -14أن يكون م�س�ؤو ًال عن اخل�سارة الناجتة عن تلف �أو فقد الب�ضاعة وكذلك عن الت�أخري يف الت�سليم �إذا
وقع احلادث الذي �سبب التلف �أو الفقد �أو الت�أخري يف الت�سليم يف الوقت الذي كانت فيه الب�ضاعة يف
عهدته �إال �إذا �أثبت عدم �صدور �أي خط�أ �أو �إهمال عنه �أو عن �أي من تابعيه ت�سبب �أو �ساهم يف ت�أخري
ت�سليم الب�ضاعة �أو خ�سارتها �أو تلفها ،كما ميكن �إعفا�ؤه من امل�س�ؤولية �إذا �أثبت �أن ت�أخري ت�سليم
الب�ضاعة �أو خ�سارتها �أو تلفها يعود �إىل �أحد الأ�سباب التالية �أو �إىل بع�ض منها:
�أ -خط�أ �صادر عن املر�سل �أو املر�سل �إليه �أو �أي من وكالئهما �أو ممثليهما.
ب -تقدمي املر�سل بيانات �أو معلومات خاطئة عن طبيعة الب�ضاعة يف عقد ال�شحن �أو وثيقة ال�شحن.
ج -قوة قاهرة.
د -عيب كامن �أو خفي يف الب�ضاعة.
هـ  -حدوث نق�ص يف احلجم �أو الوزن �أثناء النقل لأ�سباب تعود �إىل طبيعة الب�ضاعة املنقولة مثل
التبخر �أو اجلفاف �أو الن�ضوج على �أال يزيد هذا النق�ص عن الن�سبة املقررة طبقاً للقواعد العامة

املعتمدة يف نقل مثل هذه الب�ضاعة.
و� -سبب �آخر يكون خارج �سيطرة و�سيط ال�شحن و�أي من تابعيه ومينعه من تنفيذ بنود عقد ال�شحن.
� -15أن يقوم مبا يلي �إذا تبني من الفح�ص �أن حالة الب�ضائع ال ت�سمح ب�شحنها دون �ضرر:
�أ -رف�ض تنفيذ عقد ال�شحن بعد �إقرار من املر�سل بعلمه بحالة الب�ضائع.
ب -تنفيذ عقد ال�شحن ويف هذه احلالة يتم تثبيت حالة الب�ضائع و�إقرار املر�سل على وثيقة ال�شحن.
 - 16احل�صول على ت�صريح من الناقل بو�سائل النقل باخلطوط احلديدية عندما يتطلب الأمر ا�ستخدام
و�سيط ال�شحن لأي من مرافق اخلطوط احلديدية.
المادة الخامسة عشرة:
-1يحق لو�سيط ال�شحن التعاقد مع ناقل متعدد الو�سائط �شريطة �أن يكون م�س�ؤولاً ب�صفته �أ�صيل من نقطة
ا�ستالمه للب�ضاعة من املر�سل وحتى ت�سليمها للمر�سل �إليه.
 - 2ال يتحمل و�سيط ال�شحن النق�ص الذي يظهر يف الب�ضاعة املنقولة يف حاوية �أو ما �شابهها املجهزة من قبل
املر�سل واملختومة بختمه �إذا مت ت�سليمها �إىل املر�سل �إليه بختمها ال�سليم ويف الوقت املحدد للت�سليم.
-3فيما عدا اخل�سارة امل�شرتكة ،ال ي�س�أل و�سيط ال�شحن ب�صفته اخلا�ضع لأحكام الناقل عن الهالك �أو التلف �إذا كان
الهالك �أو التلف �أو الت�أخري ناجتاً عن تدابري لإنقاذ الأرواح �أو عن تدابري معقولة لإنقاذ املمتلكات يف البحر.
�-4إذا مل يتقدم املر�سل �إليه �أو من ينوب عنه با�ستالم الب�ضاعة خال ل ( )14يوماً بعد و�صولها يف الوقت
واملكان املحددين يف وثيقة ال�شحن ومل يتلقى و�سيط ال�شحن تعليمات �أخرى وافية ممن له حق
الت�صرف يف الب�ضاعة ،يكون لو�سيط ال�شحن احلق يف انتقال حق الت�صرف يف الب�ضاعة كوكيل للمر�سل
�إليه على النحو التايل:
�أ -تخزين الب�ضاعة يف �أي مكان منا�سب.
ب -تفريغ الب�ضاعة �إذا كانت معب�أة يف حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة الب�ضاعة املر�سلة.
-5يف حال جتاوزت فرتة ت�أخر املر�سل �إليه �أو من ينوب عنه يف احل�ضور لال�ستالم عن ( )14يوماً من
تاريخ �إخطاره بو�صول الب�ضاعة ،يجوز لو�سيط ال�شحن:
�أ -بيع الب�ضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العالقة.
ب � -أو الطلب �إىل املحكمة املخت�صة �إثبات حالة الب�ضاعة والأذن له بو�ضعها حتت �إ�شراف حار�س
ق�ضائي حل�ساب امل�ستفيد وعلى م�س�ؤوليته.
ج� -أو الت�صرف يف الب�ضاعة ح�سبما يرى و�سيط ال�شحن �أن الظروف تقت�ضي ذلك ويف حدود املعقول.
-6يتحمل ال�شخ�ص الذي له حق الت�صرف يف الب�ضاعة كافة التكاليف املرتتبة عن �أي �أعمال يقوم بها و�سيط
ال�شحن الواردة يف الفقرة ( )4و ( )5من هذه املادة ،ويحق للناقل يف حال بيع الب�ضاعة اقتطاع �أي تكاليف
يتكبدها ب�ش�أن الب�ضاعة و�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة له وللجهات احلكومية املختلفة ح�سب مقت�ضى احلال.
-7عندما ميار�س و�سيط ال�شحن حقوقه امل�شار �إليها يف الفقرة ( )4و ( )5من هذه املادة ف�إنه ال يكون
م�س�ؤو ًال عن �أي تلف �أو خ�سارة للب�ضاعة �إال عندما تنجم اخل�سارة �أو التلف عن خط�أ �أو �إهمال من
جانب و�سيط ال�شحن.
الباب السادس :مسؤوليات وواجبات المرسل
المادة السادسة عشرة:
على املر�سل االلتزام مبا يلي:
-1تزويد و�سيط ال�شحن بجميع متطلبات ال�شحن والنقل ال�ضرورية وتقدمي املعلومات التي ت�ساعد على
تنفيذ عقد ال�شحن وعقد النقل ب�صورة جيدة مبا يف ذلك امل�ستندات والوثائق املتعلقة بالب�ضائع ويكون
م�س�ؤو ًال عن عدم كفاية امل�ستندات والبيانات واملعلومات �أو عدم �صحتها �أو عدم مطابقتها لواقع احلال
ويكون م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار واخل�سائر الناجمة عن ذلك.
� -2أن يكون م�س�ؤو ًال عن �أفعال وت�صرفات �أي �شخ�ص كلفه ب�أداء �أي من م�س�ؤولياته ،مبن يف ذلك
املتعاقدون معه من الباطن وم�ستخدموه ووكال�ؤه و�أي �أ�شخا�ص �آخرون ممن يعملون ،ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر ،بنا ًء على طلب املر�سل �أو حتت �إ�شرافه �أو �سيطرته ،كما لو كانت تلك الأفعال والت�صرفات
�صادرة عنه �شخ�صياً.
�-3أن يكون م�س�ؤو ًال عن كل �ضرر يلحق بو�سيط ال�شحن �إذا ثبت �أن هذا ال�ضرر نتج عن خط�أ �أو �إهمال �أو
تق�صري من املر�سل �أو موظفيه �أو وكالئه.
-4تغليف وو�ضع عالمات �أو ل�صق بطاقات ب�صورة منا�سبة على الب�ضاعة اخلطرة تدل على خطورتها
طبقاً للقواعد الواردة يف الأنظمة ذات العالقة.
�-5إعالم و�سيط ال�شحن كتاب ًة بطبيعة الب�ضاعة اخلطرة واالحتياطات التي يجب اتخاذها عند ت�سليمها
لو�سيط ال�شحن ،و�إذا مل يقم املر�سل ب�إعالم و�سيط ال�شحن �أو الطرف املنفذ �أو ال�شخ�ص الذي ينوب
عن الناقل بطبيعة خطورة الب�ضاعة املنقولة ومل يكن لدى و�سيط ال�شحن علم بخطورتها ف�إنه يكون
م�س�ؤو ًال �أمام و�سيط ال�شحن عن كل اخل�سارة الناجتة عن �شحن هذه الب�ضاعة.
-6القيام ب�إعداد الب�ضاعة حمل النقل �إذا كانت تقت�ضي �إعدادا خا�صاً على نحو يحميها من الهالك �أو التلف
وال يعر�ض الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء الأخرى التي ُتنقل معها لل�ضرر.
-7يجوز للمر�سل وعلى نفقته �أن يطلب من و�سيط ال�شحن تدقيق الوزن القائم للب�ضائع �أو كميتها
وحمتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على وثيقة ال�شحن ح�سب واقع احلال و�إذا تطلب النقل ترتيبات
خا�صة فعلى املر�سل �إ�شعار و�سيط ال�شحن خطياً بذلك بوقت كايف قبل ت�سليم الب�ضائع �إليه.
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الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن  ..تتمة
الباب السابع :مسؤوليات وواجبات المرسل إليه
المادة السابعة عشرة:

الهيئة العامة للنقل

 -١على املر�سل �إليه االلتزام مبا يلي:
�أ -ت�سلم الب�ضاعة يف التاريخ واملكان امل�شار �إليهما يف وثيقة ال�شحن.
ب -فح�ص الب�ضاعة حمل النقل عند ت�سلمه والتحقق من �سالمة الب�ضاعة ف�إذا امتنع و�سيط ال�شحن �أو
تابعيه عن متكينه من ذلك جاز له رف�ض ت�سلم الب�ضاعة.
 -٢ت�سلم املر�سل �إليه الب�ضاعة دون حتفظ ي�سقط احلق يف الرجوع على و�سيط ال�شحن ب�سبب التلف �أو
الهالك اجلزئي ،ما مل يثبت املر�سل �إليه حالة الب�ضاعة خالل ثالثني يوماً من تاريخ الت�سليم ،ويكون
�إثبات حالة الب�ضاعة مبعرفة املخت�صني من اجلهة احلكومية املعنية �أو خبري تعينه املحكمة املخت�صة.
-٣ت�سلم املر�سل �إليه الب�ضاعة دون حتفظ ي�سقط احلق يف الرجوع على و�سيط ال�شحن بالت�أخري يف
الو�صول ،ما مل ير�سل التحفظ �إىل و�سيط ال�شحن خالل ( )21واحد وع�شرين يوماً من تاريخ الت�سليم.
الباب الثامن :أجرة الشحن
المادة الثامنة عشرة:
-1يكون امل�ستفيد م�س�ؤو ًال عن دفع �أجرة ال�شحن وغريها من الر�سوم املرتبطة ب�شحن الب�ضاعة ،ما مل يتم
االتفاق يف عقد ال�شحن على خالف ذلك.
 -2تكون �أجرة ال�شحن واجبة الدفع عند ت�سليم الب�ضاعة �إىل املر�سل �إليه ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.
� -3إذا ت�ضمنت تفا�صيل العقد يف وثيقة ال�شحن القابلة للتداول عبارة «�أجرة ال�شحن مدفوعة» �أو �أي عبارة
�أخرى م�شابهة ،فال يكون �أي من حائز وثيقة ال�شحن �أو املر�سل �إليه م�س�ؤو ًال عن دفع �أجرة ال�شحن.
�-4إذا ت�ضمنت وثيقة ال�شحن عبارة «�أجرة ال�شحن قيد التح�صيل» �أو �أي عبارة �أخرى م�شابهة ،ف�إن ذلك
ي�شكل حكماً يق�ضي ب�أن �أي حائز وثيقة ال�شحن �أو مر�سل �إليه يت�سلم الب�ضاعة �أو ميار�س �أي حق فيما
يتعلق بالب�ضاعة م�س�ؤو ًال بالت�ضامن مع املر�سل عن �سداد �أجرة ال�شحن.
-5لو�سيط ال�شحن حق احلجز على الب�ضائع و�أي وثائق متعلقة بال�شحن حلني ا�ستيفاء حقه املرتتب على
�شحن الب�ضائع �أو ار�سالها �أو ايداعها �أو خزنها و�أي تكاليف �أخرى م�ستحقة على املر�سل.
الباب التاسع :حدود المسؤولية عن األضرار والتأخير في التسليم
المادة التاسعة عشرة:
-1يقدر التعوي�ض عن اخل�سارة �أو التلف احلادث للب�ضاعة �أو الناجت عن الت�أخري يف ت�سليمها �أو �أية
�أ�سباب �أخرى موجبة للتعوي�ض على �أ�سا�س قيمة الب�ضاعة املحددة يف وثيقة ال�شحن.
 -2يف حال عدم حتديد قيمة الب�ضاعة يف وثيقة ال�شحن ،حتدد قيمة الب�ضاعة طبقاً ل�سعر تبادل ال�سلعة،
ويف حال عدم وجود �سعر لتبادل ال�سلعة ،فتحدد القيمة بنا ًء على �سعر ال�سوق احلالية ،و�إذا تعذر
التحقق يف �سعر ال�سوق احلايل ،فتقدر القيمة بالرجوع �إىل قيمة ب�ضاعة مماثلة يف النوع والقيمة واملن�ش�أ،
و�إذا مل يكن هناك قيمة ب�ضاعة مماثلة ،حتدد قيمة الب�ضاعة مبعرفة خبري تعينه املحكمة املخت�صة.
�-3إذا حدث ت�أخري يف ت�سليم الب�ضاعة يف موعدها وكان و�سيط ال�شحن م�س�ؤو ًال عن الت�أخري ف�إن حدود
م�س�ؤوليته يجب �أال تزيد عن مرتني ون�صف من قيمة �أجرة �شحن الب�ضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء
من الب�ضاعة املت�أخرة وبحيث ال تتعدى هذه امل�س�ؤولية قيمة �أجرة �شحن �إجمايل الب�ضاعة طبقاً لعقد
ال�شحن وذلك مع عدم الإخالل باحلقوق الأخرى الناجمة كالتلف �أو الفقد يف حالة وقوعه.
-4ال يحق للمر�سل املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر الناجت عن الت�أخري يف الت�سليم �إال �إذا مت �إ�صدار �إخطار
كتابي منه �أو من املر�سل �إليه لو�سيط ال�شحن خالل ( )21واحد وع�شرين يوماً تالية لليوم الذي ا�ستلم
فيه املر�سل �إليه الب�ضاعة �أو اليوم الذي �أعلم فيه �أن الب�ضاعة قد مت ت�سليمها.
الباب العاشر :التشغيل
المادة العشرون:
يلتزم و�سيط ال�شحن مبا يلي:
 -1حفظ �سجالت احلركة اليومية للن�شاط.
-2الت�أكد من ا�سم مالك الب�ضاعة وهويته وعنوانه ونوع الب�ضاعة املطلوب تقدمي خدمات الو�ساطة بها
والتثبت ب�أنها غري حمظورة.
-3بالن�سبة للمواد اخلطرة يجب الإف�صاح عنها للجهات املخت�صة.
� -4إبرام عقد ال�شحن -ح�سب مقت�ضى احلال-وتنفيذه.
-5احل�صول على تفوي�ض من املر�سل �أو املر�سل �إليه � -إذا لزم الأمر  -ب�إنهاء كافة الإجراءات الالزمة
كممثل عنه.
ٍ
 -6االلتزام مبعايري نظام �إدارة اجلودة مبا يف ذلك قواعد ال�سلوك املهني.
-7اتخاذ التدابري التي ت�ضمن ا�ستمرار االمتثال للمتطلبات الت�شغيلية للمن�ش�أة مبا يتفق مع اللوائح
املطبقة ذات العالقة �سواء كانت دولية �أو وطنية.
 -8االحتفاظ بكافة امل�ستندات اخلا�صة بالب�ضائع ومبا ي�ضمن حقوق املر�سل �أو املر�سل �إليه بح�سب احلال.
 -9التعاون مع املر�سل �أو املر�سل �إليه بح�سب احلال يف االحتفاظ بحقوقه يف الت�أمني على الب�ضائع.
-10جتهيز الوثائق وامل�ستندات التي ت�صدر عن جميع اجلهات املعنية �-إذا لزم الأمر -وا�ستيفاء جميع
�إجراءات ال�شحن وفق ما هو من�صو�ص عليه يف عقد ال�شحن.

 -11املحافظة على �سالمة الب�ضائع و�إي�صالها ملكان مق�صدها بدون ت�أخري.
 -12ا�ستخدام و�سائل النقل مالئمة لطبيعة الب�ضاعة املنقولة.
�-13أن يقت�صر التعاقد لنقل الب�ضائع على ال�شاحنات الأجنبية على نقل الب�ضائع �إىل دولة الت�سجيل �أو �إىل
دولة ثالثة بعد ح�صول ال�شاحنة على ت�صريح من الهيئة.
 -14عدم �إجراء تغيري يف كيان املن�ش�أة املرخ�ص لها دون احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.
 -15تعيني وتواجد مدير ًا لن�شاط و�سيط ال�شحن يف املركز الرئي�سي والفروع.
 -16متكني مراقب اخلدمة من االطالع على �سجالت املن�ش�أة �أو تزويده باملعلومات �أو امل�ستندات ذات
العالقة بن�شاط و�سيط ال�شحن.
 -17تزويد الهيئة مبا تطلبه من بيانات عن ن�شاط و�سيط ال�شحن.
 -18و�ضع �صورة من الرتخي�ص يف مكان بارز يف موقع ممار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن.
 -19حتديث بيانات و�سائل التوا�صل لدى الهيئة يف حال تغيريها.
 -20حتميل وتفريغ الب�ضاعة يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك.
الباب الحادي عشر :المخالفات والعقوبات
المادة الحادية والعشرون:
تتوىل الهيئة ومن ي�سند �إليه نظاماً تطبيق العقوبات على �أي خمالفة لأحكام هذه الالئحة مبوجب ما يق�ضي
به نظام النقل العام ووفق «جدول املخالفات والعقوبات» املرفق بهذه الالئحة ووفقاً للعقوبات والقرارات
املعتمدة لدى الهيئة.
المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما ل�سلطات ال�ضبط الأخرى من اخت�صا�صات ،يخت�ص مراقب اخلدمة ب�صالحية الرقابة
والتفتي�ش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الإجراء الالزم يف حال خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة ،ل�ضمان تقدمي
خدمات النقل بجودة عالية ،وله على �سبيل املثال ال احل�صر :االطالع على ال�سجالت والبيانات ذات
العالقة مبمار�سة الن�شاط وفق �أحكام هذه الالئحة ،وحترير حم�ضر ال�ضبط.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على مراقب اخلدمة �إبراز بطاقة التعريف اخلا�صة به وال�صادرة عن الهيئة قبل القيام بال�صالحيات
املوكلة له.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز لكل ذي م�صلحة خالل ( )60يوماً من تاريخ �إ�شعار املخالفة االعرتا�ض �أمام «جلنة النظر يف
االعرتا�ضات على خمالفات بالهيئة» امل�شكلة يف املنطقة التي وقعت بها املخالفة؛ ويف جميع الأحوال ،يجوز
التظلم من قرار اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل ( )60يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
الباب الثاني عشر :أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون:
ال يخل تطبيق �أحكام هذه الالئحة بااللتزامات الأخرى املفرو�ضة على �أطراف عقد ال�شحن وفقاً للأنظمة
واالتفاقيات والتعليمات املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
المادة السادسة والعشرون:
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن خالل مدة ال تزيد عن ( )10ع�شرة �أيام عمل مبراجعة
الهيئة متى ما مت ا�ستدعائه ر�سمياً من خالل القنوات املعتمدة ومنها العنوان الربيدي ،و�إال جاز للهيئة
�إيقاف خدمات النقل عنه.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على و�سيط ال�شحن الوفاء بجميع التزاماته جتاه الغري ،وال تعترب الهيئة خلفاً عاماً �أو خا�صاً يف ذلك،
�سوا ًء خالل مدة الرتخي�ص �أو بعد انتهائه.
المادة الثامنة والعشرون:
�أي خالف ين� أش� بني طرفني �أو �أكرث من �أطراف عقد ال�شحن ويتعلق بتف�سريه �أو تطبيقه ومل يتمكن �أطراف
اخلالف من ت�سويته بالرتا�ضي �أو عن طريق املفاو�ضات �أو �أي و�سيلة ت�سوية �أخرى ،يتم اللجوء �إىل
املحكمة املخت�صة ح�سب االخت�صا�ص املكاين والنوعي الوارد يف القواعد والأنظمة املعمول بها يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وميكن اللجوء �إىل التحكيم �إذا اتفق الأطراف على ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
تلغي هذه الالئحة الف�صل الرابع من الالئحة املنظمة لن�شاط نقل الب�ضائع وو�سطاء ال�شحن وت�أجري
ال�شاحنات على الطرق الربية ال�صادرة بقرار وزير النقل رقم ( )1/41/122وتاريخ 1441/5/7هـ،
والأحكام املت�صلة بالو�ساطة يف ال�شحن ،وكذلك الئحة و�سيط �شحن الب�ضائع بحر ًا ال�صادرة بقرار جمل�س
�إدارة الهيئة رقم ( )٣٩ /٩ /٤٣وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٥هـ ،وتلغي جميع ما يتعار�ض معها من تعليمات
�سابقة.
المادة الثالثون:
تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن  ..تتمة
الباب الثالث عشر :جدول المخالفات والعقوبات

الهيئة العامة للنقل

و�صف املخالفة

م

قيمة املخالفة
( ريال �سعودي)

1

ممار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن بدون ترخي�ص.

5000

2

ممار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن خالل فرتة �إيقاف الرتخي�ص.

5000

3

ممار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن برتخي�ص ملغي.

5000

4

ممار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن من خالل مركز غري م�سموح به.

5000

5

التنازل عن ترخي�ص ن�شاط و�سيط ال�شحن بدون موافقة الهيئة امل�سبقة.

5000

6

�إجراء تغيري يف كيان املن�ش�أة املرخ�ص لها دون احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

5000

7

عدم االرتباط بنظام �إلكرتوين حمدد من الهيئة.

5000

8

عدم �إ�صدار وثيقة ال�شحن وفق النموذج و�آلية الإ�صدار املعتمدة من الهيئة.

5000

9

عدم تعيني مدير ًا لن�شاط و�سيط ال�شحن يف املركز الرئي�سي �أو الفروع.

1000

10

عدم تواجد مدير ن�شاط و�سيط ال�شحن �أو من ينوب عنه يف مقر الن�شاط.

500

11

عدم متكني مراقب اخلدمة من االطالع على �سجالت املن�ش�أة �أو تزويده باملعلومات �أو امل�ستندات ذات العالقة بن�شاط و�سيط ال�شحن.

2000

12

عدم موافاة الهيئة مبا تطلبه من بيانات عن ن�شاط و�سيط ال�شحن.

1000

13

تعاقد و�سيط ال�شحن لنقل ب�ضاعة على �شاحنة �أجنبية للنقل �إىل غري دولة الت�سجيل �أو �إىل دولة ثالثة بدون ح�صول ال�شاحنة على ت�صريح من الهيئة.

5000

14

عدم الت�أكد من �أن الب�ضاعة غري حمظورة.

3000

15

عدم وجود وثيقة �شحن للب�ضاعة.

3000

16

عدم ت�ضمني وثيقة ال�شحن للبيانات املطلوبة.

500

17

عدم الت�أكد من نوع الب�ضاعة.

1000

18

عدم التحقق من ا�سم مالك الب�ضاعة �أو هويته �أو عنوانه.

1000

19

حتميل وتفريغ الب�ضاعة يف الأماكن الغري خم�ص�صة لذلك.

3000

20

عدم و�ضع �صورة من الرتخي�ص يف مكان بارز يف موقع ممار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن.

500

21

عدم مراجعة املرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط و�سيط ال�شحن خالل مدة ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ا�ستدعائه من قبل الهيئة.

3000

22

عدم حتديث بيانات و�سائل التوا�صل لدى الهيئة يف حال تغيريها.

1000

23

التعاقد مع ناقل غري مرخ�ص.

1000
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اإلعــالناتوأنظـمــة
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املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية الإلزامية واالختيارية
املعتمدة يف اجتماع جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة رقم ()182
القيا�سية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ،وال تعد نافذة �إال بعد الإعالن عنها يف اجلريدة الر�سمية».

المواصفات السعودية

بنا ًء على الفقرة رقم ( )4من املادة التا�سعة من تنظيم الهيئة ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم
 216وتاريخ 1431/6/17هـ والتي تق�ضي ب�أن «املجل�س هو ال�سلطة املخت�صة ب�إدارة �ش�ؤون الهيئة،
عليه فقد �أقر جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة يف اجتماعه رقم ( )182الذي
وت�صريف �أمورها ،ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم ،وله بوجه
عقد بتاريخ 1443/03/08هـ املوافق 2021/10/14م اعتماد املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية الإلزامية
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
واالختيارية على النحو التايل:
أو ً
ال :المواصفات القياسية السعودية اإللزامية:
الوثيقة رقم (ل.ت ،)01-01-04-21--34والتي تشتمل على املواصفات القياسية
السعودية اإللزامية (املتبناة بلغتني) – (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتني ،وعددها ( )19مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية إلزامية (جديدة) ،على أن يتم العمل
بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في اجلريدة الرسمية ،وهي على النحو
التالي:
-1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI0 14:2021موا�صفات املحطات
القاعدية لأجهزة الراديو املتنقل الرقمي ( )TETRAPOLوالأجهزة امللحقة بها».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI013:2021موا�صفات �أجهزة
الراديو املتنقل الرقمي ( )TETRAPOLوالأجهزة امللحقة بها».
 - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI012:2021موا�صفات املحطات
القاعدية لأجهزة الراديو املتنقل الرقمي ( )TETRAوالأجهزة امللحقة بها».
 - 4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI011:2021موا�صفات �أجهزة
الراديو املتنقل الرقمي ( )TETRAوالأجهزة امللحقة بها».
-5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI009:2021موا�صفات �أجهزة
الراديو املتنقل اخلا�ص التناظرية (.»)PMR
-6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI004:2021موا�صفات �أجهزة
�أنظمة النداء الآيل».
 -7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC LI003:2021موا�صفات �أجهزة
االت�صاالت عرب خطوط الطاقة».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC LI002:2021موا�صفات �أجهزة ومعدات
ال�شبكات ال�سلكية (.»SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ and HSSI
 -9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC LI001:2021موا�صفات �أجهزة
ومعدات ال�شبكات ال�سلكية».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC GEN003:2021متطلبات وحدات
االت�صاالت (.»)Module Radio
 -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC GEN002:2021املتطلبات لأجهزة
االت�صاالت وتقنية املعلومات املحددة».
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI052:2021موا�صفات الأجهزة
الال�سلكية امل�ساعدة على ال�سمع».
 -13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI122:2021موا�صفات �أجهزة
ات�صاالت الأقمار ال�صناعية املتنقلة واملحطات الأر�ضية».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI121:2021موا�صفات �أجهزة
ومعدات البث».
 - 15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI120:2021موا�صفات �أجهزة
االت�صاالت املتنقلة الدولية الطرفية».
 - 16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI119:2021موا�صفات املحطات
القاعدية لالت�صاالت الدولية املتنقلة واملعدات املتعلقة بها» .
 - 17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI117:2021موا�صفات �أجهزة نقل
البيانات با�ستخدام النطاقات الرتددية املعفاة من الرتخي�ص».
 -18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI116:2021موا�صفات �أجهزة
مكرر �إ�شارة االت�صاالت املتنقلة (معززات �إ�شارة االت�صاالت املتنقلة)».
 -19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO CITC RI114:2021موا�صفات �أجهزة
�شبكات منخف�ضة الطاقة وا�سعة النطاق ( )LPWANبا�ستخدام النطاقات الرتددية املعفاة من
الرتخي�ص».
الوثيقة رقم (ل.ت ،)02-01-04-21--34والتي تشتمل على حتديث املواصفات القياسية
السعودية اإللزامية (املتبناة بلغتها) ،وهي على النحو التالي:
• مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية:

اعتماد حتديث املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ()19
مواصفة قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية إلزامية (محدثة) ،والعمل بها بعد
ستة أشهر من تاريخ نشرها في اجلريدة الرسمية ،وهي على النحو التالي:
 -1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC-60647-1:2021معدات القطع
والو�صل والتحكم ذات اجلهد املنخف�ض– اجلزء  :1قواعد عامة».
 -2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-GSO-IEC-60669-1:2021مفاتيح
الأجهزة الكهربائية املنزلية  -اجلزء  :1متطلبات عـامة».
-3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CITC-RI015:2021موا�صفات �أجهزة
الراديو املتنقل اخلا�ص (.»)APCO 25
 - 4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-IT004:2021موا�صفات و�صالت
الألياف ال�ضوئية».
 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-IT002:2021موا�صفات �أجهزة
نقل ال�صوت عرب بروتوكول الإنرتنت .»VoIP
 -6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-GEN001:2021املتطلبات
العامة».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CITC-RI113:2021موا�صفة تطبيقات
ال�سكك احلديدية ق�صرية املدى».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI112:2021موا�صفات �أجهزة
الراديو البحرية بنطاق الرتددات العالية جد ًا ( )VHFملحقاتها».
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI111:2021موا�صفات �أجهزة
�أنظمة التعريف الآيل لل�سفن».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI108:2021موا�صفات معدات
الراديو املع ّرف بالربجميات (.»)SDR
 - 11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI066:2021موا�صفات منارات
الطوارئ».
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI062:2021موا�صفات �أجهزة
املالحة البحرية».
1-13ملوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI061:2021موا�صفة �أجهزة
املالحة الربية».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI060:2021موا�صفة �أجهزة
املالحة اجلوية».
 - 15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI085:2021موا�صفات �أجهزة
النطاق العري�ض ق�صرية املدى».
 - 16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI082:2021موا�صفات �أجهزة
الإنذار »
 - 17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI081:2021موا�صفات �أجهزة
منارات طوارئ االنهيار اجلليدي».
 - 18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CITC-RI059:2021موا�صفات �أجهزة
راديو مرتادي الرب «براري ».
 -19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CITC-RI054:2021موا�صفات
الأجهزة ق�صرية املدى ».
ثاني ًا :المواصفات القياسية السعودية االختيارية:
الوثيقة رقم (ل.ت ،)03-01-04-21--34والتي تشتمل على حتديث املواصفات القياسية
السعودية االختيارية (املعدة بلغتني) ،وهي على النحو التالي:
• مواصفات قطاع املنتجات الكيميائية والبترولية:
اعتماد حتديث املواصفة القياسية السعودية ،املعدة بلغتني ،كمواصفة قياسية
سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على النحو التالي:
 -1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO 2056:2021الأ�سفلت امل�ستحلب موجب
ال�شحنة».
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الوثيقة رقم (ل.ت ،)04-01-04-21-34-والتي تشتمل على املواصفات القياسية
السعودية االختيارية (املعدة باللغة العربية) – (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع الغزل والنسيج:
اعتماد املواصفة القياسية السعودية رقم ( « )SASO 2973:2021أقمشة اخليام
اإلنشائية املقاومة للحريق » ،املعدة باللغة العربية ،كمواصفة قياسية سعودية
اختيارية (جديدة).
الوثيقة رقم (ل.ت ،)05-01-04-21-34-والتي تشتمل على حتديث املواصفات القياسية
السعودية االختيارية (املتبناة بلغتها) ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع املنتجات الكيميائية والبترولية:
اعتماد حتديث املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )44مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة) وهي على النحو التالي:
-1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 20846:2021املنتجات البرتولية
 تقدير حمتوى الكربيت لوقود ال�سيارات -طريقة ومي�ض الأ�شعة فوق البنف�سجية».-2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F421:2021طريقة االختبار
القيا�سية لقيا�س عمق وفراغ ال�شقوق يف �إطارات �سيارات الركوب».
-3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2466:2021املتطلبات القيا�سية
لو�صالت الأنابيب البال�ستيكية امل�صنعة من عديد (كلوريد الفينيل)  -جدول .»40
-4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO ASTM D6891:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتقييم زيوت حمركات ال�سيارات يف ت�سل�سل IVA -للمحركات ذات اال�شتعال ال�شرري».
-5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D7549:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتقييم زيوت املحركات الثقيلة حتت ظروف الإنتاج العالية� -إجراء اختبار كاتربيلر .»c13
-6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D4171:2021املوا�صفة القيا�سية
ملثبطات جتمد نظام الوقود».
-7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1566:2021امل�صطلحات
القيا�سية املتعلقة باملطاط».
-8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F538:2021امل�صطلحات القيا�سية
املتعلقة بخ�صائ�ص وكفاءة الإطارات».
-9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D6596:2021املمار�سة القيا�سية
لتعبئة البنزين واملواد الهيدروكربونية ذات ال�صلة يف انبوالت وتخزينها».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2425:2021طريقة االختبار
القيا�سية لأنواع الهيدروكربونات يف خمزونات نواجت التقطري الأو�سطية با�ستخدام قيا�س مطياف الكتلة».
 - 11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D445:2021طريقة االختبار
القيا�سية للزوجة الكيناماتيكية لل�سوائل ال�شفافة وغري ال�شفافة (وح�ساب اللزوجة الديناميكية)».
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D6357:2021طرق االختبار
القيا�سية لتقدير بقايا العنا�صر يف الفحم وفحم الكوك ومتبقيات االحرتاق من عمليات ا�ستغالل الفحم
بوا�سطة مطياف االنبعاث الذري للبالزما املقرتنة حثيًا ومقيا�س الطيف الكتلي للبالزما املقرتنة
حثيًا ،ومقيا�س طيف االمت�صا�ص الذري لفرن اجلرافيت».
-13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1512:2021طريقة االختبار
القيا�سية للكربون الأ�سود  -قيمة الرقم الهيدروجيني».
-14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5183:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتحديد معامل االحتكاك لزيوت الت�شحيم با�ستخدام جهاز اختبار بلي الكرات الأربع».
-15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM D7547:2021املوا�صفة القيا�سية
جلازولني الطائرات الهيدروكربوين اخلايل من الر�صا�ص».
-16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( «)SASO ISO 178:2021البال�ستيك – حتديد خوا�ص
االنثناء».
-17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 3924:2021املنتجات البرتولية –
توزيع مدى الغليان – طريقة كروماتوغرافيا الغاز».
حتديد
ِ
-18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 4649:2021املطاط املفلكن �أو
البال�ستيك امللدن باحلرارة – حتديد مقاومة الت�آكل با�ستخدام دوران �أداة الربميل الأ�سطوانية».
-19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 3211:2021طالء الألومنيوم و�سبائكه
ب�أك�سيد الألومنيوم – تقييم مقاومة طالءات الأك�سيد الأنودي للت�شقق الناجت عن الت�شوه».
-20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 125:2021املطاط الطبيعي املركز –
تقدير القاعدية».
-21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 132:2021املطاط املفلكن �أو البال�ستيك
امللدن باحلرارة  -تقدير الت�شقق الناجت عن الثني ومنو ال�شقوق (.») De Mattia
 -22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 13226:2021املطاط – اللدائن

املرجعية القيا�سية لتو�صيف ت�أثري ال�سوائل على املطاط املفلكن».
 - 23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D7528:2021طريقة االختبار
القيا�سية للأك�سدة الن�ضدية لزيوت املحركات بوا�سطة جهاز الروبو».
 - 24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D4741:2021طريقة االختبار القيا�سية
لقيا�س اللزوجة عند درجة احلرارة املرتفعة ومعدل الق�ص العايل بوا�سطة مقيا�س اللزوجة املدبب».
 - 25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM C1029:2021املوا�صفة القيا�سية
للعزل احلراري اخللوي ال�صلب املطبق بالر�ش».
 - 26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1370:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتوافق ات�صال املواد الإ�سفلتية (اختبار الأولييني�س�س)».
 - 27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5481:2021طريقة االختبار
القيا�سية لقيا�س اللزوجة الظاهرية عند درجة احلرارة العالية ومعدل الق�ص العايل بوا�سطة  -قيا�س
اللزوجة ب�شعرية متعدد اخلاليا».
 - 28املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5338:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتقدير التفكك احليوي الهوائي للمواد البال�ستيكية حتت ظروف ت�سميد متحكم بها املحبة
لدرجات احلرارة املوحدة».
 - 29املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D291:2021طريقة االختبار
القيا�سية للكثافة ال�سائبة للفحم البيتوميني امل�سحوق ».
 - 30املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO ASTM D4927:2021طرق االختبار
القيا�سية لتحليل عنا�صر مكونات ال�شحوم وامل�ضافات  -الباريوم والكال�سيوم والفو�سفور والكربيت
والزنك بوا�سطة مطيافية الأ�شعة ال�سينية».
 - 31املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D4869:2021املوا�صفة القيا�سية
للباد الع�ضوي امل�شبع بالإ�سفلت امل�ستخدم يف الأ�سقف املنحدرة احلادة».
 - 32املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 13259:2021نظم �أنابيب البال�ستيك
احلرارية للتطبيقات الال �ضغطية حتت الأر�ض – طريقة اختبار مانعية الت�سرب من الو�صالت املرنة
نوع احللقة املغلقة».
 - 33املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM D1004:2021الطريقة القيا�سية
الختبار مقاومة التمزق (متزق جريف�س) لأفالم ورقائق البال�ستيك».
 - 34املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5771:2021طريقة االختبار
القيا�سية لنقطة التغب�ش يف املنتجات البرتولية والوقود ال�سائل (طريقة التربيد املتدرجة بالك�شف
الب�صري) ».
 - 35املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM D1310:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتقدير نقطة الومي�ض ونقطة اال�شتعال لل�سوائل بوا�سطة جهاز الكوب املفتوح ».
 -36املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 7203-1:2021و�سائط �إطفاء احلريق
 مركزات الرغوة  -اجلزء  :1موا�صفات مركزات الرغوة منخف�ضة التمدد للتطبيقات العليالل�سوائل غري القابلة لالمتزاج باملاء».
 -37املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 7203-2:2021و�سائط �إطفاء احلريق
 مركزات الرغوة  -اجلزء  :2موا�صفات مركزات الرغوة ذات التمدد املتو�سط والعايل للتطبيقاتالعليا لل�سوائل غري القابلة لالمتزاج باملاء».
 -38املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 7203-3:2021و�سائط �إطفاء احلريق
 مركزات الرغوة  -اجلزء  :3موا�صفات مركزات الرغوة منخف�ضة التمدد للتطبيقات العليالل�سوائل القابلة لالمتزاج باملاء».
 - 39املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO NFPA 12:2021أنظمة �إطفاء احلريق
با�ستخدام غاز ثاين �أك�سيد الكربون».
 - 40املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D4078:2021املوا�صفة القيا�سية
للم�ستحلب املائي لتلميع االر�ضيات».
 - 41املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2230:2021طريقة االختبار
القيا�سية خلا�صية املطاط  -قابلية البثق للمركّبات غري املفلكنة».
 - 42املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D6191:2021طريقة االختبار
القيا�سية لقيا�س الفورمالديهايد النا�شئ من الطالءات اجلافة هوائياً واملختزلة باملاء».
 - 43املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F437:2021املتطلبات القيا�سية
لو�صالت الأنابيب البال�ستيكية امل�سننة امل�صنعة من عديد الكلور (كلوريد الفينيل) ،جدول .»80
 - 44املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1785:2021املتطلبات القيا�سية
لأنابيب عديد (كلوريد الفينيل) ( )PVCجدول  40و 80و. »120
•مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية:
اعتماد حتديث املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )14مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على النحو التالي:
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-1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-IEC-61950:2021نظم �إدارة الكابالت -
موا�صفات و�صالت املوا�سري وامللحقات لرتكيبات الكابل للموا�سري ال�صلبة الكهربائية لال�ستخدامات
ال�شاقة جدًا».
-2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC-60335-2-24:2021الأجهزة املنزلية
والأجهزة الكهربائية املماثلة  -اجلزء  :24-2املتطلبات اخلا�صة ب�أجهزة التربيد و�أجهزة الآي�س
كرمي و�صانعات الثلج».
-3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC-60335-2-35:2021الأجهزة
الكهربائية املنزلية والأجهزة املماثلة لها – ال�سالمة – اجلزء  :35-2املتطلبات اخلا�صة ب�سخانات
املاء اللحظية».
-4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO-IEC -60755:2021متطلبات ال�سالمة العامة
لأجهزة احلماية التي تعمل بالتيار املتبقي».
-5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO-IEC-61400-11:2017/COR1:2021
« ت�صويب  - 1تعديل  - 1توربينات الرياح  -اجلزء  :11تقنيات قيا�س ال�ضو�ضاء ال�صوتية».
-6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO-IEC-61400-12-1:2017/COR2:2021
«ت�صويب � - 2أنظمة توليد طاقة الرياح  -اجلزء  :1-12قيا�سات �أداء الطاقة لتوربينات الرياح
املنتجة للكهرباء».
-7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62257-12-1:2021تو�صيات
ب�ش�أن الطاقة املتجددة والنظم الهجينة لأنظمة الكهرباء خارج ال�شبكة اختيار امل�صابيح و�أجهزة الإنارة
لأنظمة الكهرباء خارج ال�شبكة».
-8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 60904-9:2021الأجهزة الكهرو�ضوئية
 اجلزء  :9ت�صنيف خ�صائ�ص املحاكي ال�شم�سي».-9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 60904-10:2021الأجهزة
الكهرو�ضوئية  -اجلزء  :10طرق االرتباط اخلطي والقيا�سات اخلطية».
 -10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 60904-1:2021الأجهزة
الكهرو�ضوئية  -اجلزء  :1قيا�س اخل�صائ�ص الكهرو�ضوئية للتيار – اجلهد».
 -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 60904-7:2021الأجهزة
الكهرو�ضوئية  -اجلزء  :7ح�ساب خط أ� عدم التوا�ؤم الطيفي الوارد يف اختبار اجلهاز الكهرو�ضوئي».
 -12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO IEC 60904-4:2021الأجهزة الكهرو�ضوئية
 اجلزء  :4الأجهزة ال�شم�سية املرجعية � -إجراءات �إن�شاء نظام قادر على تتبع �أثر املعايرة ». -13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62804-1:2021الوحدات
الكهرو�ضوئية ) – )PVطرائق االختبار للك�شف عن التحلل احلا�صل املحتمل  -اجلزء :1-1
ال�سيليكون البلوري – التفريغ».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62257-7-3:2021تو�صيات
لأنظمة الطاقة املتجددة والأنظمة الهجينة لإمداد الريف بالكهرباء – اجلزء  :7املولدات».
•مواصفات قطاع املنتجات امليكانيكية واملعدنية:
اعتماد حتديث املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )50مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على النحو التالي:
-1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 155:2021سيور نقل احلركة – البكرات –
احلدود والقيم امل�ستخدمة يف وزن املراكز».
-2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 11119-1:2021أ�سطوانات الغاز –
الت�صميم والت�صنيع واالختبار للأنابيب و�أ�سطوانات الغاز ذات البنية املركبة القابلة لإعادة التعبئة –
اجلزء  :1الأنابيب و�أ�سطوانات الغاز ذات البنية املركبة املقواة بالألياف واملغطاة بطوق دائري والتي
ت�صل �سعتها �إىل  450لرت».
-3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 11119-2:2021أ�سطوانات الغاز –
الت�صميم والت�صنيع واالختبار للأنابيب و�أ�سطوانات الغاز ذات البنية املركبة القابلة لإعادة التعبئة –
اجلزء  :2الأنابيب و�أ�سطوانات الغاز ذات البنية املركبة املقواة بالألياف واملغطاة بالكامل والتي ت�صل
�سعتها �إىل  450لرت مع بطانات معدنية ت�ساهم يف احلمل».
 -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 11119-3:2021أ�سطوانات الغاز –
الت�صميم والت�صنيع واالختبار للأنابيب و�أ�سطوانات الغاز ذات البنية املركبة القابلة لإعادة التعبئة –
اجلزء  :3الأنابيب و�أ�سطوانات الغاز ذات البنية املركبة املقواة بالألياف املغطاة بالكامل والتي ت�صل
�سعتها �إىل  450لرت مع بطانات معدنية �أو غري معدنية ال ت�ساهم يف احلمل �أو بدون بطانات».
 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO EN 12604:2021أبواب املر�آب (الكراج)
والبوابات امل�ستخدمة يف املجال ال�صناعي والتجاري –اجلوانب امليكانيكية –املتطلبات».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 525:2021منتجات املواد الكا�شطة
املرتابطة – �أنواع الأ�شكال والتمييز والبيانات الإي�ضاحية».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO EN 12413:2021متطلبات ال�سالمة ملنتجات

املواد الكا�شطة املرتابطة».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 13236:2021متطلبات ال�سالمة ملنتجات
املواد فائقة الك�شط».
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 13743:2021متطلبات ال�سالمة ملنتجات
املواد الكا�شطة املطلية».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 2904:2021الأ�سنان امللولبة �شبه
املنحرفة املرتية وف ًقا للآيزو ( – )ISOالأبعاد الأ�سا�سية».
 -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 8666:2021القوارب ال�صغرية
– البيانات الأ�سا�سية».
 -12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 8848:2021القوارب ال�صغرية
– الأنظمة امليكانيكية للتوجيه عن بعد».
 -13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 11105:2021القوارب ال�صغرية
– تهوية حمركات البنزين و� /أو حجرات خزان البنزين».
 - 14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 11812:2021القوارب ال�صغرية
– مق�صورات القيادة و�أماكن اال�سرتاحة املانعة لت�سرب املياه �أو �سريعة الت�صريف».
 - 15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 14945:2021القوارب ال�صغرية
– لوحة معلومات القارب».
 - 16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO ISO 14946:2021القوارب ال�صغرية – �سعة
احلمولة الق�صوى».
 - 17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 15083:2021القوارب ال�صغرية
– �أنظمة ال�ضخ لإزالة املياه من قاع القارب».
 - 18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 6533:2021آالت الغابات – احلامي
اليدوي الأمامي لل�سل�سلة املن�شارية املحمولة – الأبعاد واخللو�ص».
 - 19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 14140:2021معدات الغازات البرتولية
امل�سالة وملحقاتها – الأ�سطوانات امللحومة املتنقلة امل�صنوعة من احلديد ال�صلب القابلة لإعادة
تعبئة الغازات البرتولية امل�سالة –الت�صميم البديل والت�صنيع».
 -20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 15194:2021الدراجات – الدراجات التي
تعمل بالطاقة الكهربائية – الدراجات الهوائية الكهربائية».
 - 21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO EN 12453:2021أبواب املر�آب (الكراج)
والبوابات امل�ستخدمة يف املجال ال�صناعي والتجاري – ال�سالمة يف ا�ستخدام الأبواب التي تعمل
بالطاقة – املتطلبات وطرق االختبار ».
 - 22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 1176-1:2021معدات مالعب الأطفال
والأ�سطح اخلا�صة بها – اجلزء  :1املتطلبات العامة لل�سالمة وطرق االختبار».
 -23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 1176-2:2021معدات مالعب الأطفال
والأ�سطح اخلا�صة بها – اجلزء  :2املتطلبات الإ�ضافية املحددة لل�سالمة يف الأرجوحات وطرق
اختبارها».
 -24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 1176-3:2021معدات مالعب الأطفال
والأ�سطح اخلا�صة بها – اجلزء  :3املتطلبات الإ�ضافية املحددة لل�سالمة يف الزحاليق وطرق
اختبارها».
 -25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 1176-4:2021معدات مالعب الأطفال
والأ�سطح اخلا�صة بها – اجلزء  :4املتطلبات الإ�ضافية املحددة لل�سالمة يف معدات التزحلق
باحلبال وطرق اختبارها».
 -26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 1176-6:2021معدات مالعب الأطفال والأ�سطح
اخلا�صة بها – اجلزء  :6املتطلبات الإ�ضافية املحددة لل�سالمة يف معدات االهتزاز وطرق اختبارها».
-27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 1176-11:2021معدات مالعب الأطفال
والأ�سطح اخلا�صة بها – اجلزء  :11املتطلبات الإ�ضافية املحددة لل�سالمة يف لعبة ال�شبكة الفراغية
وطرق اختبارها».
 - 28املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 2408:2021احلبال احلديدية
– املتطلبات».
 - 29املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 3076:2021سال�سل الربط الدائرية الق�صرية
امل�صنوعة من احلديد امل�ستخدمة لأغرا�ض الرفع – �سال�سل احلبال متو�سطة ال�سماحية -الت�صنيف .» 8
 -30املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO ISO 5681:2021معدات حماية
املحا�صيل  -املفردات».
 - 31املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 5682-1:2021معدات حماية املحا�صيل
– معدات الر�ش – اجلزء  :1طرق االختبار لفوهات املر�شات».
 -32املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 5682-2:2021معدات حماية
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املحا�صيل – معدات الر�ش – اجلزء  : 2طرق االختبار لتقييم التوزيع الأفقي للمر�شات
الهيدروليكية».
-33املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 5682-3:2021معدات حماية
املحا�صيل –معدات الر�ش – اجلزء  :3طرق االختبار لتقييم �أداء �أنظمة �ضبط احلجم/امل�ساحة».
-34املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 21573-1:2021معدات و�آليات
ت�شييد املباين  -م�ضخات اخلر�سانة  -اجلزء  :1امل�صطلحات واملوا�صفات التجارية».
 -35املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 21573-2:2021معدات و�آالت ت�شييد
املباين  -م�ضخات اخلر�سانة  -اجلزء � :2إجراءات فح�ص املعايري الفنية».
 - 36املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 16992:2021إطارات �سيارات
الركاب-معدات ا�ستبدال الوحدة االحتياطية».
 - 37املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 13296:2021حمركات الديزل
– جمموعة �أنابيب ال�ضغط العايل حلقن الوقود – املتطلبات العامة والأبعاد».
 - 38املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 4411:2021قدرة املوائع الهيدروليكية
– ال�صمامات – حتديد خوا�ص ال�ضغط التفا�ضلي (الفرقي) والتدفق».
 -39املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 5781:2021قدرة املوائع
الهيدروليكية – �صمامات تقليل ال�ضغط ،وال�صمامات املت�سل�سلة و�صمامات التفريغ و�صمامات
اخلنق ،و�صمامات الفح�ص – �أ�سطح التثبيت (الرتكيب)».
 - 40املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 5783:2021قدرة املوائع الهيدروليكية
– كود لتحديد �أ�سطح تثبيت (تركيب) ال�صمام وجتاويف �أوعية ال�صمام».
 -41املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 1328-2:2021الرتو�س الأ�سطوانية
–نظام الأيزو لت�صنيف التفاوت امل�سموح به جلوانب �أ�سنان الرتو�س–اجلزء:2التعاريف والقيم
امل�سموح بها النحرافات جوانب �أ�سنان الرتو�س املركبة ال ُقطرية املزدوجة».
 - 42املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 4468:2021نتوءات الرتو�س –
متطلبات الدقة».
 - 43املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 6336-1:2021ح�ساب �سعة حمل
الرتو�س العدلة الأ�سطوانية واحللزونية – اجلزء  :1املبادئ الأ�سا�سية واملقدمة والعوامل امل�ؤثرة
العامة».
 - 44املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 6336-2:2021ح�ساب �سعة حمل
الرتو�س العدلة الأ�سطوانية واحللزونية – اجلزء  :2ح�ساب قدرة حتمل ال�سطح (النقر)».
 - 45املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 6336-3:2021ح�ساب �سعة حمل
الرتو�س العدلة الأ�سطوانية واحللزونية – اجلزء  :3ح�ساب مقاومة انحناء ال�سن ».
 -46املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 6336-6:2021ح�ساب �سعة
حمل الرتو�س الأ�سطوانية واحللزونية – اجلزء  :6ح�ساب مدة اخلدمة لعملها حتت حموالت
متغرية».
 -47املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 10300-1:2021ح�ساب �سعة حمل
الرتو�س املخروطية – اجلزء  :1املقدمة والعوامل امل�ؤثرة العامة».
 - 48املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 10300-2:2021ح�ساب �سعة حمل
الرتو�س املخروطية – اجلزء  :2ح�ساب قدرة حتمل ال�سطح (النقر) ».
 - 49املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 10300-3:2021ح�ساب �سعة حمل
الرتو�س املخروطية – اجلزء  :3ح�ساب مقاومة جذر ال�سن».
 -50املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 23509:2021هند�سة الرتو�س
املخروطية والهيبودية».
•مواصفات قطاع املقاييس واملوازين:
اعتماد حتديث املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ()9
مواصفات قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على
النحو التالي:
-1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 9202:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة – نقاوة �سبائك املعادن الثمينة».
-2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 8654:2021املجوهرات – �ألوان �سبائك
الذهب – تعريف درجات الألوان وت�سميتها».
-3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 11495:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة -حتديد البالديوم يف �سبائك البالديوم – طريقة قيا�س طيف االنبعاث ال�ضوئي بالبالزما
املقرتنة حثياً ( )ICP-OESبا�ستخدام عن�صر معياري داخلي».
-4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 11494:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة -حتديد البالتينيوم يف �سبائك البالتينيوم – طريقة قيا�س طيف االنبعاث ال�ضوئي بالبالزما
املقرتنة حثيًا ( )ICP-OESبا�ستخدام عن�صر معياري داخلي».

 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 15093:2021املجوهرات واملعادن الثمينة
 حتديد الذهب والبالتينيوم والبالديوم عايل النقاوة -طريقة الفرق با�ستخدام .»ICP-OES - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 15096:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة -حتديد الف�ضة عالية النقاوة -طريقة الفرق با�ستخدام .»ICP-OES
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم( «)SASO IEC 61326-1:2021املعدات الكهربائية
امل�ستخدمة للقيا�س والتحكم واملختربات -متطلبات التوافق الكهرمغناطي�سي -اجلزء :1متطلبات عامة».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CISPR-12:2021املركبات والزوارق
وحمركات االحرتاق الداخلي -خ�صائ�ص الت�شوي�ش الراديوي -احلدود وطرائق القيا�س حلماية
امل�ستقبالت التي لي�ست على متنها».
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CISPR-25:2021املركبات والزوارق
وحمركات االحرتاق الداخلي -خ�صائ�ص الت�شوي�ش الراديوي -احلدود وطرائق القيا�س حلماية
املُ�ستق ِبالت التي على متنها».
•مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء:
اعتماد حتديث املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ()41
مواصفة قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على النحو
التالي:
 -1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 16936-1:2021الزجاج يف املباين –
زجاج الأمان �ضد الدخول بالقوة – اجلزء  :1االختبار والت�صنيف بوا�سطة الإ�سقاط املتكرر للكرة ».
 -2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 8375:2021الهياكل اخل�شبية -
اخل�شب الرقائقي املل�صق  -طرق االختبار لتحديد اخلوا�ص الفيزيائية وامليكانيكية».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 3129:2021اخل�شب – طرق �أخذ
العينات واملتطلبات العامة لالختبارات الفيزيائية وامليكانيكية لعينات اخل�شب ال�صغرية اخلالية من
العيوب».
 -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 1954:2021خ�شب الأبلكاج – التفاوتات
يف الأبعاد».
 -5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 2426-1:2021خ�شب الأبلكاج
– الت�صنيف ح�سب مظهر ال�سطح – اجلزء  :1عام ».
 -6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 2426-2:2021خ�شب الأبلكاج
– الت�صنيف ح�سب مظهر ال�سطح – اجلزء  :2اخل�شب ال�صلب».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�«)SASO ISO 10074:2021أنودة الأملنيوم و�سبائكه
– موا�صفات طالءات الأك�سدة الأنودية ال�صلبة على الأملنيوم و�سبائكه».
 -8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (� « )SASO ISO 2931:2021أنودة الألومنيوم و�سبائكه
 تقييم جودة طالءات الأك�سدة الأنودية املختومة بوا�سطة قيا�س القبول ». - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 3210:2021أنودة الألومنيوم و�سبائكه
 تقييم جودة طالءات الأك�سدة الأنودية املختومة بوا�سطة قيا�س فقد الكتلة بعد الغمر يف حملول(حماليل) حم�ضية ».
 -10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 3211:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه  -تقييم مقاومة طالءات الأك�سدة الأنودية للت�شقق عن طريق الت�شوه».
 -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (� « )SASO ISO 6581:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه  -حتديد الثبات الن�سبي لطالءات الأك�سدة الأنودية امللونة عن التعر�ض للأ�شعة فوق
البنف�سجية واحلرارة».
 -12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 7599:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه  -طريقة حتديد طالءات الأك�سدة الأنودية الزخرفية والوقائية على الألومنيوم ».
 -13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 7668:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه  -قيا�س االنعكا�س املنظاري واللمعان املنظاري لطالءات الأك�سدة الأنودية عند زوايا من
 20درجة �أو 45درجة �أو  60درجة �أو 85درجة».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 8251:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه  -قيا�س مقاومة الت�آكل (البلى) لطالءات الأك�سدة الأنودية».
 -15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 8993:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه  -نظام ت�صنيف لتقييم الت�آكل التنقري  -طريقة الر�سم البياين».
 - 16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�«)SASO ISO 8994:2021أنودة الألومنيوم و�سبائكه
نظام ت�صنيف لتقييم الت�آكل التنقري -طريقة ال�شبكة». -17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 10215:2021أنودة الألومنيوم
و�سبائكه -الطريقة الب�صرية لتحديد و�ضوح ال�صور يف طالءات الأك�سدة الأنودية – طريقة قيا�س
الر�سم البياين».
 - 18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 11949:2021منتجات حديد ال�صفيح
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املق�صدر امل�سحوب على البارد – ال�صفيح املق�صدر كهربائياً».
 -19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM A283/A283M :2021
املوا�صفة القيا�سية لألواح ال�صلب الكربوين ذات مقاومة قوى ال�شد املنخف�ضة واملتو�سطة».
 -20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM A463/A463M:2021
املوا�صفة القيا�سية لألواح ال�صلب املطلية بالأملنيوم بطريقة الغمر على ال�ساخن».
 -21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM A1063/ A1063M:2021
املوا�صفة القيا�سية لألواح ال�صلب مزدوجة الدرفلة املطلية بالزنك (اجللفنة) بطريقة الغمر على
ال�ساخن».
 -22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM A514 / A514M:2021
املوا�صفة القيا�سية لألواح ال�صلب عالية مقاومة الإجهاد واملعاجلة حراريا والقابلة للحام».
 - 23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 630-2:2021ال�صلب الإن�شائي
– اجلزء  :2متطلبات التوريد الفنية لل�صلب الإن�شائي للأغرا�ض العامة».
 -24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A242 / A242M:2021
«املوا�صفة القيا�سية لل�صلب الإن�شائي عايل املتانة ومنخف�ض ال�سبائكية».
 - 25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 6363-4:2021الألومنيوم املطاوع
و�سبائك الأملنيوم – الق�ضبان /الأ�سياخ والأنابيب والأ�سالك امل�سحوبة على البارد  -اجلزء :4
الق�ضبان والأ�سالك امل�ستطيلة امل�سحوبة  -التفاوتات يف ال�شكل والأبعاد».
 -26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A884 / A884M:2021
«املوا�صفة القيا�سية ل�سلك ال�صلب و�سلك الت�سليح امللحوم واملغطاة بالإبوك�سي».
 - 27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A126:2021املوا�صفة القيا�سية
حلديد الزهر الرمادي لل�صمامات وال�شفاه وو�صالت الأنابيب».
 -28املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A254/A254M :2021
«املوا�صفة القيا�سية لأنابيب ال�صلب النحا�سي».
 - 29املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A106 / A106M:2021املوا�صفة
القيا�سية لأنبوب ال�صلب الكربوين غري امللحوم وامل�ستخدم يف خدمات ذات درجات حرارة عالية».
 -30املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM B210 / B210M:2021
املوا�صفة القيا�سية للأنابيب غري امللحومة امل�سحوبة من الألومنيوم و�سبائك الألومنيوم».
 -31املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM A529 / A529M:2021
املوا�صفة القيا�سية ل�صلب املنغنيز الكربوين ال�صلب عايل املتانة للجودة الهيكلية».
 -32املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (.»)SASO ASTM A572 / A572M:2021
املوا�صفة القيا�سية لل�صلب الإن�شائي من الكولومبيوم والفاناديوم عايل املتانة منخف�ض ال�سبائكية».
 - 33املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A751:2021طرق االختبار
واملمار�سات القيا�سية للتحليل الكيميائي ملنتجات ال�صلب».
 -34املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A781/A781M:2021املوا�صفة
القيا�سية للمتطلبات العامة للم�سبوكات وال�صلب وال�سبائك ،لال�ستخدام ال�صناعي العام».
 -35املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A992/A992M :2021
«املوا�صفة القيا�سية لقطاعات ال�صلب الإن�شائي».
 - 36املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E2399/E2399M:2021طريقة
االختبار القيا�سية لكثافة الو�سائط الق�صوى  -حتليل الأحمال ال�ساكنة لأنظمة الأ�سقف النباتية (اخل�ضراء)».
 - 37املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5055:2021املوا�صفة القيا�سية
لت�أ�سي�س ومراقبة �سعات �ألواح التدعيم اخل�شبية املجهزة على �شكل حرف (.»)I
 - 38املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5456:2021املوا�صفة القيا�سية
لتقييم منتجات اخل�شب الهيكلية املركبة».
 - 39املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E779:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتحديد معدل ت�سرب الهواء عن طريق �ضغط املروحة».
 -40املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A312/A312M: 2021
«املوا�صفة القيا�سية للأنابيب امللحومة وغري امللحومة وامل�شغولة ب�شدة على البارد امل�صنوعة من
ال�صلب الأو�ستيني املقاوم لل�صد�أ».
 - 41املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A370:2021طرق االختبار
القيا�سية والتعاريف لالختبارات امليكانيكية ملنتجات ال�صلب».
الوثيقة رقم (ل.ت ،)06-01-04-21-34-والتي تشتمل على حتديث املواصفات القياسية
السعودية االختيارية (املتبناة بلغتها) مع إضافة تعديالت وطنية ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء:
اعتماد حتديث مع إضافة تعديالت وطنية على املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة
بلغتها ،وعددها ( )3مواصفات قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة)،
على النحو التالي:

 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A615/A615M:2021املوا�صفة
القيا�سية لأ�سياخ ال�صلب الكربوين ذات النتوءات واملل�ساء لت�سليح اخلر�سانة ».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A653/A653M:2021املوا�صفة
القيا�سية ل�صفائح ال�صلب املطلية بالزنك (املجلفنة) �أو املطلية ب�سبيكة احلديد -الزنك (امللدنة) بطريقة
الغمر على ال�ساخن».
 - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM A924/A924M:2021املوا�صفة
القيا�سية للمتطلبات العامة ل�صفائح ال�صلب املغطاة مبعدن بعملية الغمر على ال�ساخن».
الوثيقة رقم (ل.ت ،)07-01-04-21-34-والتي تشتمل على تعديل صفة تطبيق املواصفة
القياسية السعودية اإللزامية (املتبناة بلغتها) ،إلى مواصفة قياسية اختيارية وهي
على النحو التالي:
•مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية:
اعتماد تعديل صفة تطبيق املواصفة القياسية السعودية اإللزامية رقم
( « )SASO IEC 62368-3:2021معدات تقنية املعلومات واالتصاالت ،السمعية/
املرئية  -اجلزء  :3جوانب السالمة لنقل طاقة التيار املستمر من خالل كابالت ومنافذ
االتصال» .املتبناة بلغتها إلى مواصفة قياسية سعودية اختيارية.
الوثيقة رقم (ل.ت ،)08-01-04-21-34-والتي تشتمل على املواصفات القياسية
السعودية االختيارية املتبناة (بلغتها  /بلغتني) – (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع املنتجات الكيميائية والبترولية:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )13مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM C1289:2021ملوا�صفة القيا�سية
لألواح العزل احلراري اخللوية ال�صلبة امل�صنوعة من عديد الأيزو�سيانورات».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F192 :2021املتطلبات القيا�سية
للو�صالت امليكانيكية البال�ستيكية لال�ستخدام يف �أنابيب توزيع غاز عديد الإيثيلني اخلا�ضعة للتحكم يف
القطر اخلارجي».
 - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F2098: 2021املتطلبات القيا�سية
للم�شابك امل�صنوعة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ لت�أمني �أنابيب عديد الإيثيلني املت�شابكة (SDR9
 )PEXوعديد الإيثيلني  SDR9لدرجات احلرارة املرتفعة ( )PE-RTللو�صالت الداخلية
املعدنية وللو�صالت البال�ستيكية الداخلية».
 - 4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E2072:2021املوا�صفة القيا�سية
لعالمات ال�سالمة ال�ضوئية (الف�سفورية)».
 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1480:2021طريقة االختبار
القيا�سية للكثافة والكثافة الن�سبية (الثقل النوعي) لل�سوائل اللزجة بوا�سطة جهاز بينجام بيكنوميرت».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D7164: 2021املمار�سة القيا�سية
لتقدير قيمة الت�سخني املبا�شر/اخلطي للوقود الغازي بوا�سطة كروماتوغرافيا الغاز ».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM D5067: 2021املوا�صفة القيا�سية
للدهانات املائية للفنانني».
 -8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO UL 213 :2021موا�صفة الو�صالت املطاطية
ذات احل�شوات خلدمة احلماية من احلرائق».
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5577: 2021الدليل القيا�سي
لتقنيات ف�صل وتقدير امللوثات يف البال�ستيك املعاد تدويره».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19880-1:2021الهيدروجني الغازي
 حمطات الوقود – اجلزء  :1اال�شرتاطات العامة». -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 14687:2021جودة وقود الهيدروجني
 موا�صفات املنتج ». - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D 5182: 2021طريقة اختبار تقييم
قدرة حمل البلي للزيوت (طريقة الفح�ص الظاهري .»)FZG
 - 13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D 6926: 2021املمار�سة القيا�سية
لتح�ضري عينات اخللطات الإ�سفلتية با�ستخدام جهاز مار�شال».
•مواصفات قطاع الغزل والنسيج:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )3مواصفات
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو
التالي:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO GSO ISO 9407: 2021مقا�سات الأحذية –
نظام موندوبوينت لتحديد املقا�سات وو�ضع العالمات».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO GSO ISO/TS 16179: 2021الأحذية – املواد
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اخلطرة املحتمل وجودها يف الأحذية ومكوناتها – تعيني مركبات الق�صدير الع�ضوية يف مواد الأحذية».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 17234-2: 2021اجللود االختبارات
الكيميائية – تعيني بع�ض ملونات الآزو امل�ستخدمة يف �صباغة اجللود – اجلزء  :2تعيني 4-
�أمينو�آزوبنزين».
•مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )40مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،،وهي على النحو التالي:
 -1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC 63044-1:2021الأنظمة الإلكرتونية
للمنازل واملباين ( )HBESو�أنظمة �أمتتة املباين والتحكم بها ( – )BACSاجلزء  :1املتطلبات العامة».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC 63044-3:2021الأنظمة الإلكرتونية
للمنازل واملباين ( )HBESو�أنظمة �أمتتة املباين والتحكم بها ( – )BACSاجلزء  :3متطلبات
ال�سالمة الكهربائية».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )5-1:2021-SASO-IEC 63044الأنظمة
الإلكرتونية للمنازل واملباين ( )HBESو�أنظمة �أمتتة املباين والتحكم بها ( – )BACSاجلزء
 :1-5متطلبات و�شروط و�إعداد اختبار التوافق الكهرومغناطي�سي (.»)EMC
 -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )5-2:2021-SASO-IEC 63044الأنظمة
الإلكرتونية للمنازل واملباين ( )HBESو�أنظمة �أمتته املباين والتحكم بها ( – )BACSاجلزء
 :2-5متطلبات التوافق الكهرومغناطي�سي ( )EMCللأنظمة الإلكرتونية للمنازل واملباين و�أنظمة
�أمتته املباين والتحكم بها امل�ستخدمة يف البيئات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية اخلفيفة».
 -5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC 63044-5-3:2021الأنظمة
الإلكرتونية للمنازل واملباين ( )HBESو�أنظمة �أمتتة املباين والتحكم بها ( – )BACSاجلزء
 :3-5متطلبات التوافق الكهرومغناطي�سي ( )EMCللأنظمة الإلكرتونية للمنازل واملباين و�أنظمة
�أمتته املباين والتحكم بها امل�ستخدمة يف البيئات ال�صناعية».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-IEC 60840:2021كابالت القوى بعازل
مبثوق جلهود مقننة فوق  30كيلوفولت ( )Um=36 kVحتى  150كيلوفولت (Um=170
 - )kVطرق االختبار و املتطلبات».
 -7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-ISO 6469-1:2021مركبات الطرق
الكهربائية  -موا�صفات ال�سالمة  -اجلزء  :1نظام تخزين الطاقة القابلة لإعادة ال�شحن (.»)RESS
 -8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (� « )SASO IEC 60839-11-32:2021أنظمة الإنذار
والأمن الإلكرتوين  -اجلزء � :32-11أنظمة التحكم يف الو�صول الإلكرتوين  -مراقبة التحكم يف
الو�صول بنا ًء على خدمات ال�شبكة العنكبوتية العاملية».
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO IEC 62851-5:2021أنظمة الإنذار والأمن
الإلكرتوين � -أنظمة الإنذار االجتماعي  -اجلزء  :5الرتابط واالت�صاالت».
 -10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 63152:2021املدن الذكية
 ا�ستمرارية خدمة املدينة �ضد الكوارث  -دور الإمداد بالكهرباء». - 11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 62821-2:2021الكابالت الكهربائية
 الكابالت اخلالية من الهالوجني املنخف�ضة الدخان واملعزولة باحلرارة واملغلفة باجلهد املقنن حتى 750 / 450فولت  -اجلزء  :2طرق االختبار».
 -12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 62807-1:2021كابالت االت�صاالت
الهجينة  -اجلزء  :1املوا�صفات العامة».
 -13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO-IEC-62683-1:2021أجهزة الف�صل
والو�صل و�أجهزة التحكم ذات اجلهد املنخف�ض – بيانات املنتج وخ�صائ�صه لتبادل املعلومات
– اجلزء  :1بيانات دليل اال�ستخدام».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC-60669-2-6:2021مفاتيح التحكم
للأجهزة الكهربائية املنزلية والرتكيبات الكهربائية الثابتة املماثلة – اجلزء  :6-2املتطلبات
اخلا�صة – مفاتيح التحكم اخلا�صة برجال الإطفاء للإ�شارات وامل�صابيح اخلارجية والداخلية».
 -15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC 60898-3:2021امللحقات
الكهربائية -قواطع الدائرة للحماية من التيار املرتدد الزائد للرتكيبات املنزلية وما ي�شابهها
– اجلزء  :3قواطع الدائرة لت�شغيل التيار امل�ستمر ».
 -16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO-EN 12976-1:2021أنظمة ومكونات
الطاقة ال�شم�سية احلرارية  -الأنظمة املعدّة بامل�صانع  -اجلزء  :1املتطلبات العامة».
 -17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO-EN 12975-1:2021أنظمة ومكونات
الطاقة ال�شم�سية احلرارية – جممعات �شم�سية  -اجلزء  :1املتطلبات العامة».
 -18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO-EN 12976-2:2021أنظمة ومكونات
الطاقة ال�شم�سية احلرارية  -الأنظمة املعدّة بامل�صانع  -اجلزء  :2طرق االختبار».
 -19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (� « )SASO-EN 12977-1:2021أنظمة ومكونات
الطاقة ال�شم�سية احلرارية  -الأنظمة امل�صممة ح�سب الطلب  -اجلزء  :1املتطلبات العامة ل�سخانات

املياه ال�شم�سية و�أنظمة التجميع».
 -20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO-EN 12977-2:2021أنظمة ومكونات
الطاقة ال�شم�سية احلرارية  -الأنظمة امل�صممة ح�سب الطلب  -اجلزء  :2متطلبات االختبار
ل�سخانات املياه ال�شم�سية و�أنظمة التجميع».
 -21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-IEC 60335-2-12:2021الأجهزة
املنزلية والأجهزة الكهربائية املماثلة لها -ال�سالمة -اجلزء  :12-2املتطلبات اخلا�صة لألواح
الت�سخني والأجهزة املماثلة».
 -22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (� « )SASO-IEC TR 61400-12-4 :2021أنظمة
توليد طاقة الرياح  -اجلزء  :4-12معايرة املوقع العددية الختبار �أداء الطاقة لتوربينات الرياح».
 - 23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 62922:2021لوحات ال�صمام الثنائي
الع�ضوي الباعث لل�ضوء ( )OLEDللإ�ضاءة العامة  -متطلبات الأداء».
 -24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO IEC 62109-3:2021سالمة حموالت
الطاقة لال�ستخدام يف �أنظمة القدرة الكهرو�ضوئية – اجلزء  :3متطلبات خا�صة للأجهزة
الإلكرتونية املقرتنة بالعنا�صر الكهرو�ضوئية».
 - 25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO IEC 61683:2021الأنظمة الكهرو�ضوئية
– مكيفات القدرة – �إجراءات قيا�س الكفاءة».
 -26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TR 60904-14:2021الأجهزة
الكهرو�ضوئية – اجلزء � :14إر�شادات لقيا�سات خط الإنتاج للحد الأق�صى من خرج القدرة للوحدة
الكهرو�ضوئية (� )PVأحادية الو�صلة و�إعداد التقارير يف ظروف االختبار القيا�سية ».
 -27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO IEC 62790:2021صناديق تو�صيل
الوحدات الكهرو�ضوئية – متطلبات ال�سالمة واالختبارات».
 - 28املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 62892:2021الدوران احلراري املمدد
للوحدات الكهرو�ضوئية – �إجراء االختبار».
 -29املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 61853-3:2021اختبارات
الأداء ومعدالت الطاقة للوحدات الكهرو�ضوئية ( – )PVاجلزء  :3معدالت الطاقة للوحدات
الكهرو�ضوئية (.»)PV
 -30املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 61853-4:2021اختبارات الأداء
ومعدالت الطاقة للوحدات الكهرو�ضوئية ( – )PVاجلزء  :4امل�ستويات املناخية املرجعية القيا�سية».
 -31املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62994:2021الوحدات
الكهرو�ضوئية ( )PVخالل دورة احلياة – تقييم خماطر ال�صحة وال�سالمة البيئية ()EH&S
– مبادئ عامة وم�سميات».
 -32املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO IEC TS 63157:2021الأنظمة
الكهرو�ضوئية – �إر�شادات ل�ضمان اجلودة الفعالة ملعدات حتويل القدرة».
 -33املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62789:2021مبادئ التوثيق
للخلية الكهرو�ضوئية املكثفة».
 - 34املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TR 63149:2021ا�ستخدام الأرا�ضي
للأنظمة الكهرو�ضوئية ( –)PVالنماذج الريا�ضية والأمثلة احل�سابية».
 - 35املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO IEC TS 63019:2021أنظمة القدرة
الكهرو�ضوئية ( – )PVPSمنوذج املعلومات للتوافر ».
 -36املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 62446-2:2021الأنظمة
الكهرو�ضوئية ( – )PVمتطلبات االختبار والتوثيق وال�صيانة – اجلزء  :2الأنظمة املت�صلة
بال�شبكة – �صيانة الأنظمة الكهرو�ضوئية».
 - 37املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 62891:2021احلد الأق�صى لكفاءة
تعقب نقطة القدرة للمحوالت الكهرو�ضوئية املت�صلة بال�شبكة».
 -38املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62257-7-1:2021تو�صيات
لأنظمة الطاقة املتجددة والأنظمة الهجينة ال�صغرية لإمداد الريف بالكهرباء – اجلزء :1-7
املولدات – املولدات الكهرو�ضوئية».
 -39املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC TS 62862-3-3:2021حمطات
الطاقة ال�شم�سية احلرارية – اجلزء  :3-3الأنظمة واملكونات – املتطلبات العامة وطرائق االختبار
لأجهزة ا�ستقبال الطاقة ال�شم�سية».
 -40املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 61427-1:2021البطاريات واخلاليا
الثانوية لتخزين الطاقة املتجددة – متطلبات عامة وطرائق االختبار – اجلزء  :1التطبيق
الكهرو�ضوئي خارج ال�شبكة».
•مواصفات قطاع املنتجات امليكانيكية واملعدنية:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )3مواصفات
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،على النحو التالي:
 -1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 16079-1:2021مراقبة وت�شخي�ص
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حالة توربينات الرياح – اجلزء � : 1إر�شادات عامة».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 16079-2:2021مراقبة وت�شخي�ص حالة
توربينات الرياح – اجلزء  : 2مراقبة جمموعة الدفع».
 - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 16358-1:2021مكيفات الهواء بالهواء
البارد وامل�ضخات احلرارية من الهواء �إىل الهواء  -طرق االختبار والتقدير لعوامل الأداء املو�سمي
 اجلزء  :1عامل �أداء التربيد املو�سمي».•مواصفات قطاع املقاييس واملوازين:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة (بلغتها  /بلغتني) ،وعددها ()14
مواصفة قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو
التالي:
 -1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 18081:2021االختبار غري الإتاليف
 اختبار االنبعاث ال�صوتي – ك�شف الت�سرب عن طريق و�سائل االنبعاث ال�صوتي». - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO UL 180:2021مقايي�س بيان م�ستوى ال�سائل
لوقود موقد الزيت وال�سوائل الأخرى القابلة لالحرتاق».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 13477-1:2021االختبار غري الإتاليف
 االنبعاث ال�صوتي  -تو�صيف املعدات  -و�صف املعدات». -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO EN 13477-2:2021االختبار غري الإتاليف
 االنبعاث ال�صوتي -تو�صيف املعدات -التحقق من خ�صائ�ص الت�شغيل». - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 22764:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة -نقاوة اللحامات املُ�ستخدمة مع �سبائك جموهرات املعادن الثمينة».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 23345:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة -ت�أكيد نقاوة املعادن الثمينة بدون �إتالف بوا�سطة تفلور الأ�شعة ال�سينية امل�شتتة للطاقة
.»ED-XRF
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 24018:2021املجوهرات واملعادن
الثمينة  -املوا�صفات الفنية ل�سبيكة من الذهب وزنها  1كيلوغرام».
 -8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 60942:2021الكهرو�صوتيات – معا ِيرات
ال�صوت».
 -9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO IEC 61260-3:2021الكهرو�صوتيات
– مر�شحات نطاق جواب النغمة ومر�شحات نطاق جواب النغمة اجلزئي – اجلزء  :3االختبارات
الدورية ».
 -10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO IEC 61260-1:2021الكهرو�صوتيات
– مر�شحات نطاق جواب النغمة ومر�شحات نطاق جواب النغمة اجلزئي – اجلزء  :1املوا�صفات
الفنية».
 - 11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 9847:2021الطاقة ال�شم�سية – معايرة
مقايي�س الإ�شعاع (البايرانومرتات  ) pyranometersامليدانية باملقارنة مع مقيا�س �إ�شعاع
(بايرانومرت  ) pyranometerمرجعي».
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 9859:2021الطاقة ال�شم�سية –
معايرة مقايي�س الإ�شعاع املبا�شر(البايرهيليومرتات) امليدانية باملقارنة مع مقيا�س �إ�شعاع مبا�شر
(بايرهيليومرت) مرجعي».
 - 13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO TR 9901:2021الطاقة ال�شم�سية
– مقايي�س الإ�شعاع (البايرانومرتات  ) pyranometersامليدانية – ممار�سة مو�صى بها
لال�ستخدام».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (� « )SASO IEC 62764-1:2021إجراءات قيا�س
م�ستويات املجال املغناطي�سي املتولد بوا�سطة املعدات الكهربائية والإلكرتونية يف بيئة ال�سيارات
بالن�سبة للتعر�ض الب�شري – اجلزء  :1املجاالت املغناطي�سية ذات الرتدد املنخف�ض».
•موا�صفات قطاع الت�شييد ومواد البناء:
اعتماد املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )31موا�صفة قيا�سية ،كموا�صفات
قيا�سية �سعودية اختيارية (جديدة) ، ،وهي على النحو التايل:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5197:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتقدير الفورمالديهايد ومركبات الكربونيل الأخرى يف الهواء (منهجية �أخذ العينات الن�شطة)».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E336:2021طريقة االختبار القيا�سية
لقيا�س تخفيف ال�صوت املحمول يف الهواء بني الغرف يف املباين».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM C1693-11:2021املوا�صفة
القيا�سية للخر�سانة املعاجلة بالبخار امل�ضغوط (.»)AAC
 - 4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E2634:2021املوا�صفة القيا�سية
لأنظمة ت�شكيل اخلر�سانة العازلة للجدار امل�سطح (.»)ICF
 -5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM C1611 / C1611M:2021

«الطريقة القيا�سية الختبار ان�سياب هبوط اخلر�سانة ذاتية التما�سك».
 -6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM D7655 / D7655M:2021
«الت�صنيف القيا�سي حلجم الركام امل�ستخدم كح�صى لأنظمة �أغطية الأ�سقف».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D7672:2021املوا�صفة القيا�سية
لتقييم القدرات الهيكلية ملنتجات حواف الألواح و جتميعاتها».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E1677:2021املوا�صفة القيا�سية
ملواد �أو جتميعات حاجز الهواء ( )ABجلدران املباين منخف�ضة االرتفاع».
 -9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO/TR 17870-1:2021بالط ال�سرياميك
 �إر�شادات الرتكيب  -اجلزء  :1تركيب بالط ال�سرياميك للجدران والأر�ضيات». -10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO/TR 17870-2:2021بالط
ال�سرياميك � -إر�شادات الرتكيب  -اجلزء  :2تركيب جدران ال�سرياميك الرقيقة وبالط الأر�ضيات
والألواح».
 -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 2426-4:2021خ�شب الأبلكاج
– الت�صنيف ح�سب مظهر ال�سطح – اجلزء :4خ�شب �أبلكاج النخيل».
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM A121:2021املوا�صفة القيا�سية
للأ�سالك ال�شائكة امل�صنوعة من ال�صلب الكربوين املطلي باملعدن».
 - 13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F668:2021املوا�صفة القيا�سية
ل�سياج الت�سوير ذو �شبكة ال�سال�سل الفوالذية املطلية بعديد كلوريد الفينيل ( )PVCوعديد الأوليفني
وغريها من البوليمرات».
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A395 / A395M:2021
«املوا�صفة القيا�سية مل�صبوبات حديد الدكتايل التي حتتفظ بال�ضغط لال�ستخدام يف درجات حرارة
مرتفعة».
 -15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A668 / A668M:2021
«املوا�صفة القيا�سية للمطروقات الفوالذية والكربون وال�سبائك لال�ستخدام ال�صناعي العام».
 - 16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3200:2021املوا�صفة القيا�سية
وطريقة االختبار لإن�شاء �ضغوط الت�صميم املو�صى بها لأعمدة البناء اخل�شبية امل�ستديرة».
 -17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F2006:2021موا�صفات
الأمان القيا�سية لأجهزة منع ال�سقوط من النوافذ لنوافذ الإخالء غري الطارئ (اخلروج) والإنقاذ
(الدخول)».
 -18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM E2556 / E2556M:2021
«املوا�صفات القيا�سية للحواجز املقاومة للماء ذات الألواح املرنة املنفذة للبخار واملخ�ص�صة
للتو�صيل امليكانيكي».
 - 19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM F2090:2021املوا�صفات القيا�سية
لأجهزة منع ال�سقوط من النوافذ املزودة ب�آليات حترير الإخالء الطارئ (اخلروج».
 -20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM A240/A240M:2021
«املوا�صفات القيا�سية للألواح وال�صفائح وال�شرائط امل�صنوعة من الفوالذ املقاوم لل�صد أ� من الكروم
والكروم مع النيكل لأوعية ال�ضغط وللتطبيقات العامة».
 - 21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( )SASO ASTM E413:2021ت�صنيف درجات عزل
ال�صوت».
 - 22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E1264:2021الت�صنيف القيا�سي
ملنتجات الأ�سقف ال�صوتية».
 - 23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E1332:2021الت�صنيف القيا�سي
لتقدير توهني ال�صوت الداخلي واخلارجي».
 - 24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E1333:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتحديد تراكيز الفورمالدهايد يف الهواء ومعدالت االنبعاث من املنتجات اخل�شبية با�ستخدام
غرفة كبرية».
 -25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D6007:2021طريقة
االختبار القيا�سية لتحديد تراكيز الفورمالدهايد يف الهواء من منتجات اخل�شب با�ستخدام غرفة
�صغرية».
 - 26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM E2728:2021الدليل القيا�سي
لإدارة املياه يف ت�صميم املباين وت�شييدها وت�شغيلها».
 - 27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D8014:2021الدليل القيا�سي
الختيار الأغ�شية امل�ستخدمة يف �أنظمة الت�سقيف النباتي».
 -28املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ()SASO ASTM C1602 / C1602M:2021
«املوا�صفة القيا�سية خللط املياه امل�ستخدمة يف �إنتاج اخلر�سانة الأ�سمنتية الهيدروليكية».
 - 29املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ASTM D5753:2021الدليل القيا�سي
لتخطيط و�إجراء الت�سجيل اجليوفيزيائي للبئر اجليوتقني».
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية  ..تتمة

المواصفات السعودية

 - 30املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D5093:2021طريقة االختبار
القيا�سية للقيا�س امليداين ملعدل الت�سرب با�ستخدام مقيا�س ت�سرب مزدوج احللقة مع حلقة داخلية
حمكمة الغلق».
 - 31املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM C1549:2021طريقة االختبار
القيا�سية لتقدير االنعكا�س ال�شم�سي يف ظروف درجة احلرارة املحيطة وبا�ستخدام �أجهزة قيا�س
االنعكا�س ال�شم�سي املحمولة».
•مواصفات قطاع اخلدمات:
اعتماد املواصفات القياسية السعودية ،املتبناة بلغتها ،وعددها ( )11مواصفة
قياسية ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو
التالي:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 41001:2021إدارة املرافق � -أنظمة
الإدارة  -املتطلبات مع التوجيه لال�ستخدام».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 37120:2021م�ؤ�شرات خلدمات املدينة
ونوعية احلياة –  ISO / TC 268املدن واملجتمعات امل�ستدامة».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( )SASO ISO /IEC 19086-1:2021تقنية
املعلومات  -احلو�سبة ال�سحابية � -إطار اتفاقية م�ستوى اخلدمة ( - )SLAاجلزء  :1نظرة
عامة ومفاهيم».
 -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO /IEC 19086-2:2021تقنية
املعلومات  -احلو�سبة ال�سحابية � -إطار اتفاقية م�ستوى اخلدمة ( – )SLAاجلزء  :2النموذج
املرتي».
 -5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO TS 19130-2:2021املعلومات
اجلغرافية  -مناذج م�ست�شعرات ال�صور لتحديد املواقع اجلغرافية  -اجلزء  SAR :2و InSAR
و  lidarو .»sonar
 -6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19160-3:2021العنونة  -اجلزء :3
جودة بيانات العنوان».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19161-1:2021املعلومات اجلغرافية
 املراجع اجليودي�سية  -اجلزء  :1النظام املرجعي الأر�ضي الدويل (.»)ITRS -8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO/TR 19169:2021املعلومات
اجلغرافية � BIM -إىل  GISر�سم اخلرائط املفاهيمية (.»)B2GM
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19698:2021ا�ستعادة الروا�سب
و�إعادة تدويرها ومعاجلتها والتخل�ص منها  -اال�ستخدام املفيد للمخلفات احليوية ال�صلبة
– التطبيقات الأر�ضية».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 18065:2021ال�سياحة واخلدمات ذات
ال�صلة -اخلدمات ال�سياحية لال�ستخدام العام التي تقدمها �سلطات املناطق املحمية الطبيعية
 املتطلبات». -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO/PAS 5643:2021ال�سياحة
واخلدمات ذات ال�صلة  -املتطلبات واملبادئ التوجيهية للحد من انت�شار مر�ض فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد )19 -يف �صناعة ال�سياحة».
الوثيقة رقم (ل.ت ،)09-01-04-21--34والتي تشتمل على ترجمة املواصفات القياسية
السعودية االختيارية إلى اللغة العربية ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع املنتجات الكيميائية والبترولية:
اإلحاطة بإجناز مراجعة وترجمة عدد ( )1مواصفة قياسية سعودية اختيارية
إلى اللغة العربية متبناة عن املواصفات القياسية األمريكية ،وهي على النحو
التالي:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3734:2019املوا�صفة القيا�سية
الرتفاع النفتا العطرية ذات الفال�ش العايل».
•مواصفات قطاع املقاييس واملوازين:
اإلحاطة بإجناز مراجعة وترجمة عدد ( )4مواصفات قياسية سعودية اختيارية
إلى اللغة العربية متبناة عن املواصفات القياسية الدولية ،وهي على النحو
التالي:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 9123:2020قيا�س كثافة ال�سوائل
– عالقات ت�صريف تدرج من�سوب املياه  -الهبوط».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 6416:2020القيا�سات املائية – قيا�س
الت�صريف بطريقة الزمن االنتقايل للموجات الفوق �صوتية (زمن الرحلة)».
 -3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO GSO ISO 5167-1:2008قيا�س تدفق
املوائع با�ستخدام و�سائل فرق ال�ضغط املدخلة يف قنوات ممتلئة ذات مقطع دائري  -اجلزء :1
املبادئ واملتطلبات العامة».

 -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO GSO ISO 5167-2:2008قيا�س تدفق
املوائع با�ستخدام و�سائل فرق ال�ضغط املدخلة يف قنوات ممتلئة ذات مقطع دائري  -اجلزء � :2ألواح
الفتحة».
الوثيقة رقم (ل.ت ،)10-01-04-21-34-والتي تشتمل على سحب املواصفات القياسية
السعودية نظير سحب مرجعها ،وهي على النحو التالي:
سحب املواصفات القياسية السعودية ،وذلك نظير سحبها من مرجعها الوطني أو
الدولي ،وهي على النحو التالي:
•مواصفات قطاع املنتجات الكيميائية والبترولية:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3545:2014طريقة االختبار
القيا�سية ملحتوى الكحول ونقاوة خالت الأ�سرت بوا�سطة غاز كروماتوغرايف».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2194:2014طريقة االختبار
القيا�سية لرتكيز حملول الفورمالديهايد».
 - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2635:2014املوا�صفات القيا�سية
مليثيل �آيزوبيوتيل كاربنول».
 - 4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO ASTM D2193:2014طريقة االختبار
القيا�سية للهيدروكينون يف الفينيل ا�سيتات ».
 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1720:2014طريقة االختبار
القيا�سية لتخفيف ن�سبة املذيبات الن�شطة يف حماليل نرتات ال�سيلولوز».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1153:2014املوا�صفات القيا�سية
لآيزوبيوتايل ميثيل كيتون».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1296:2014طريقة االختبار
القيا�سية لرائحة املذيبات املتطايرة واملواد املخففة».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2191:2014طريقة االختبار
القيا�سية ملحتوى الأ�سيتالديهايد للفينيل ا�سيتات».
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1617:2014طريقة االختبار
القيا�سية لأ�سرت قيمة املذيبات والترن».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2804:2068طريقة اختبار
النقاوة مليثيل اثيل كيتون عن طريق غاز كروماتوغرايف».
 -11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3540:2014املوا�صفات
القيا�سية خلالت الأميل الأ�سا�سية ،اال�صطناعية (درجة .»)98%
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3125:2014طريقة االختبار
القيا�سية لأثري �أحادي امليثيل للهيدروكينون يف عدمي اللون مركب ب�سيط اكريليت وا�سرتات حم�ض
اكريليك».
 -13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3728:2014املوا�صفات
القيا�سية خلالت لثنائي ايثوك�سيثيل (درجة .»)99%
 -14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3992:2014املوا�صفات
القيا�سية لتقييم درجة النقاوة لت�صنيف ال�صوف �أواملوهري الأف�ضل».
 -15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2627:2014املوا�صفات
القيا�سية لكحول الديا�سيتون».
 -16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO ASTM D2693:2014املوا�صفات
القيا�سية لإيثيالين جليكول».
 - 17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3257:2014طريقة االختبار
القيا�سية للمركبات العطرية يف الأرواح املعدنية بوا�سطة غاز كروماتوغرايف».
 -18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2636:2014املوا�صفات
القيا�سية لهيك�سيالين جليكول».
 -19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2378:2014املوا�صفات
القيا�سية لفورمالديهايد درجة  50%غري ح�سا�سة ودرجة  37%ح�سا�سة وغري ح�سا�سة».
 -20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1969:2014املوا�صفات
القيا�سية لثنائي �إثيل الهك�سان».
 - 21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1476:2014طريقة االختبار
القيا�سية لقابلية ذوبان الهبتني يف مذيبات طالء اللك».
 - 22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D2086:2014طريقة االختبار
القيا�سية للحمو�ضة يف فينيل الأ�ست�أت واال�سيتالديهايد».
 -23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D1257:2014املوا�صفات
القيا�سية للجل�سرين ذو اجلاذبية العالية».
 -24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 15663-1:2008ال�صناعات
البرتولية والغاز الطبيعي – تكلفة دورة احلياة – اجلزء  :1املنهجية».

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

السـنة  99العدد 4909
الجمعة  14ربيع اآلخر  1443هـ
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية  ..تتمة

المواصفات السعودية

على �أن تكون املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية البديلة لها ،ما يلي:
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم (« )SASO ISO 15663:2021ال�صناعات
البرتولية والبرتوكيماوية والغاز الطبيعي  -تكلفة دورة احلياة».
 -25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 15663-2:2008ال�صناعات البرتولية
والغاز الطبيعي – تكلفة دورة احلياة – اجلزء  :2الدليل القيا�سي  -تطبيق املنهجية  -طرق
احل�سابات ».
على أن تكون املواصفة القياسية السعودية البديلة لها ،ما يلي:
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم (« )SASO ISO 15663:2021ال�صناعات
البرتولية والبرتوكيماوية والغاز الطبيعي  -تكلفة دورة احلياة».
 -26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO 15663-3:2008ال�صناعات البرتولية
والغاز الطبيعي – تكلفة دورة احلياة – اجلزء  :3الأدلة الإر�شادية التطبيقية ».
على أن تكون املواصفة القياسية السعودية البديلة لها ،ما يلي:
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم (« )SASO ISO 15663:2021ال�صناعات
البرتولية والبرتوكيماوية والغاز الطبيعي  -تكلفة دورة احلياة».
 - 27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D4837:2014املوا�صفات القيا�سية
لربوبيلني جليكول �أحادي ميثيل الأيرث».
 - 28املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ASTM D3257:2014طريقة االختبار
القيا�سية للمركبات العطرية يف الأرواح املعدنية بوا�سطة غاز كروماتوغرايف».
 - 29املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO 2856:2014قيم معامل االنتقال احلراري للمباين
ال�سكنية».
•مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء:
املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (�« )SASO ISO 5256:2011أنابيب ال�صلب والو�صالت خلطوط
الأنابيب املدفونة �أو املغمورة  -الطالء اخلارجي والداخلي من مواد م�شتقة من القار �أو من قطران الفحم».
•مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI058:2013موا�صفات �أجهزة
ومياك�س -حمطات القاعدة واملعدات امل�ساعدة».
 - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI101:2013موا�صفات �أجهزة
 HDالال�سلكية».
 - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI103:2013موا�صفات �أجهزة
البلوتوث».
 - 4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم («)SASO-CITC-RI104:2013موا�صفات �أجهزة
.»Zigbee
 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI105:2013موا�صفات �أجهزة
الراوتر الال�سلكية مع خا�صية الوامياك�س».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-IT003:2013موا�صفات الو�صالت
الليزرية».
 - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CITC-RI035:2013موا�صفات �أجهزة
النفاذ الال�سلكية عري�ضة النطاق واملحطات القاعدية والأجهزة امللحقة بها».
 - 8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI106:2013موا�صفات �أجهزة
ا�ستقبال البث .»DRM، DVB، DAB
 - 9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI110:2013موا�صفات �أجهزة
الهاتف املتنقل امل�شفرة».
 - 10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI083:2013موا�صفات الأجهزة
الطبية».
 - 11املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI084:2013موا�صفات �أجهزة
زرع احليوانات».
 - 12املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI086:2013موا�صفات �أجهزة
الإر�سال الإذاعي .»DAB
 - 13املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO-CITC-RI087:2013موا�صفات معدات
الإر�سال الإذاعي .»DVB
 - 14املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI089:2013موا�صفات �أجهزة
خط الطاقة».
 - 15املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI088:2013موا�صفات �أجهزة
راديو مونديال الرقمية .»DRM
 - 16املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI060:2013موا�صفات �أجهزة
املالحة الهوائية».
 - 17املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI061:2013موا�صفات �أجهزة

املالحة الأر�ضية».
 - 18املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI063:2013موا�صفات �أنظمة
الإنذار مع .»GSM
 - 19املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI064:2013موا�صفات �أجهزة
بيمر الال�سلكية».
 - 20املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI065:2013املوا�صفات القيا�سية
لثنائي �إثيل الهك�سان».
 -21املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI057:2018موا�صفة حمطات
النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( )LTE, UMTSوالأجهزة امللحقة بها».
 - 22املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI056:2019موا�صفات �أجهزة
النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( )LTE, UMTSوالأجهزة امللحقة بها».
 - 23املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI045:2019موا�صفات �أجهزة
�إر�سال البيانات الال�سلكية عري�ضة النطاق وق�صرية املدى والأجهزة امللحقة بها».
 - 24املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI102:2019موا�صفات �أجهزة
الأقمار ال�صناعية».
 - 25املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI080:2019موا�صفات �أجهزة
التعقب والتتبع وجمع البيانات».
 -26املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI037::2019موا�صفات الأجهزة
الال�سلكية للقيا�س عن بعد».
 - 27املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO-CITC-RI050:2019موا�صفات التطبيقات
املبنية على احلث والأجهزة امللحقة بها».
•مواصفات قطاع اخلدمات:
 - 1املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO TR 19122:2006املعلومات اجلغرافية
 التغريات اجليولوجية  -ت�أهيل و�شهادات العاملني». - 2املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO TR 19120:2006املعلومات اجلغرافية
 معايري وظيفية». - 3املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19136:2012املعلومات اجلغرافية -لغة
الرتميز اجلغرايف».
على أن تكون املواصفة القياسية السعودية البديلة لها ،ما يلي:
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم (« )SASO ISO 19136-1:2020املعلومات
اجلغرافية  -لغة الرتميز اجلغرايف ( - )GMLاجلزء الأول :الأ�سا�سيات ».
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم (« )SASO ISO 19136-2:2018املعلومات
اجلغرافية  -لغة الرتميز اجلغرايف ( - )GMLاجلزء  :2املخططات املو�سعة».
 -4املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO TS 19139-2:2013البيانات
الو�صفية – تطبيق خمطط لغة االرقام القابلة لالمتداد – اجلزء  – 2امتدادات لل�صور والبيانات
الرقمية».
 - 5املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم ( « )SASO ISO TS 19139:2012املعلومات اجلغرافية
 البيانات الو�صفية – تنفيذ خمطط لغة الرتميز اجلغرافية».على أن تكون املواصفة القياسية السعودية البديلة لها ،ما يلي:
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم ()SASO ISO TS-19139-1:2020
«املعلومات اجلغرافية  -تنفيذ خمطط  - XMLاجلزء الأول :قواعد الت�شفري».
 - 6املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO TS 19130:2012املعلومات اجلغرافية
 مناذج جم�سات بيانات �صور االقمار ال�صناعية للتحديد املكاين». - 7املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19111-2:2018املعلومات اجلغرافية –
الإحالة املكانية بوا�سطة االحداثيات – اجلزء  :2متديد للقيم احلدودية».
على أن تكون املواصفة القياسية السعودية البديلة لها ،ما يلي:
•املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية االختيارية رقم (« )SASO ISO 19111:2019املعلومات
اجلغرافية – الإحالة بوا�سطة الإحداثيات».
 -8املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO TS 19135-2:2018املعلومات
اجلغرافية  --خطوات ت�سجيل البنود  -اجلزء  :2تنفيذ خمطط .»XML
 -9املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19125-2:2018معلومات جغرافية
– املدخل �إىل الت�ضاري�س الب�سيطة – اجلزء  :2خيار .»SQL
 -10املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية رقم (« )SASO ISO 19153:2019املعلومات اجلغرافية
 �إدارة احلقوق الرقمية املكانية النموذج املرجعي (.»)GeoDRM RMواهلل 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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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
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ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ
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ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ
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ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ
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ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺗﻌﻠﻦ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ
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ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺗﻌﻠﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ
ُ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ

ﺁﺧــﺮ ﻣﻮﻋـــﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗــﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻡ






















































































































































































































 




 ﻣﻌﺎﺩ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﺮﺹ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﻡ

ﺗﻌﻠﻦ

 






 
















Marketing@spgagovsa

ﻳﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ











ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ



ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻡ

































































































































ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ



 



 






ﺗﻌﻠﻦ

 –

 –

–
 ––

Investment@swccgovsaPurchasingDpt@swccgovsa

ﺗﻌﻠﻦ
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 – –

malqarni@ncecgovsa
 


 ﻳﻌﻠﻦ






































٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 ﻣﻌﺎﺩ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺒـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ

ﻳﻌﻠﻦ


 










 
 




 

































  












 – –


malqarni@ncecgovsa 

 





  ﻳﻌﻠﻦ 








 – –



 malqarni@ncecgovsa

 





 ﻳﻌﻠﻦ





 
 






 
 





 ﻣﻌﺎﺩ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

UMM AL -QURA



 





 ﻳﻌﻠﻦ
























































 

 










 – –





malqarni@ncecgovsa

 



 


 ﺗﻌﻠﻦ

 


 – –







malqarni@ncecgovsa

 





ﻳﻌﻠﻦ
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ﻣﺒـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ




 




 – –


malqarni@ncecgovsa
 


 ﻳﻌﻠﻦ








































 




 – –


malqarni@ncecgovsa
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٤٩٠٩  ﺍﻟﻌﺪﺩ٩٩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ

UMM AL -QURA

 م٢٠٢١  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٩

 ﻫـ١٤٤٣  رﺑﻴﻊ اﺧﺮ١٤ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 ﻣﻌﺎﺩ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺒـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ
 




×

 






–





 

 –






ﻳﻌﻠﻦ


 
 






 
 


 
 



 
 
– –





malqarni@ncecgovsa

  




ﻳﻌﻠﻦ








ﺑﻴﻊ ﺭﺟﻴﻊ


 ﻳﻌﻠﻦ


ﺗﻌﻠﻦ



















ﻣﻮاﻗﻊ
ﺃﺭﺍﺽ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﺗﻌﻠﻦ

 







 
 – –





ﺗﻌﻠﻦ




 ﺗﻌﻠﻦ







اﺳﺘـﺜﻤﺎر ﻣﻮاﻗﻊ
ﺷﺎﻏﺮﺓ
ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺗﻌﻠﻦ















اﺳﺘـﺜﻤﺎر ﻣﻮاﻗﻊ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ

 –
httpstaqeemgovsatenderscurrent

ﺗﻌﻠﻦ
TC2111180


