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املوافقة على تنظيم مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة
● جدة  -واس
واف��ق جمل���س ال��وزراء برئا�س��ة خ��ادم احلرم�ين
ال�ش��ريفني امللك �س��لمان ب��ن عبدالعزيز �آل �س��عود
حفظ��ه اهلل ،على تنظيم مدين��ة امللك عبداهلل للطاقة
الذرية واملتجددة ،وذلك خالل اجلل�سة التي عقدها
املجل���س ي��وم الثالث��اء  15ذو القع��دة 1443ه��ـ
املوافق  14يونية 2022م ،يف ق�صر ال�سالم بجدة.

تعديالت نظامي
التقاعد المدني
والتأمينات االجتماعية

التفا�صيل �ص2

تعديل نظام التقاعد المدني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م )41/وتاريخ 1393/7/29هـ،
ونظام التأمينات االجتماعية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م)33/
وتاريخ 1421/9/3هـ ،ونظام تبادل
المنافع بين نظامي التقاعد المدني
والعسكري ونظام التأمينات
االجتماعية ،الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )53/وتاريخ
1424/7/23هـ( ،المتعلق باستحقاق
الموظف عند التقاعد مكافأة أو
معاشا تقاعديا) ،وذلك على النحو
الوارد في القرار.

من المجلس:
تفويض صاحب السمو الملكي
وزير الطاقة أو من ينيبه،
بالتباحث مع الجانب األردني في
شأن مشروع اتفاقية تعاون في
مجال الطاقة.

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية
أو من ينيبه ،بالتباحث مع الجانب
السنغالي في شأن مذكرة تفاهم
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارتي خارجية البلدين.

بدعوة من امللك
بايدن يزور اململكة يولية القادم
بحث أوجه التعاون
بين البلدين
الصديقين

برنامج
الزيارة:

مناقشة سبل مواجهة
التحديات التي تواجه
المنطقة والعالم

قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة
دول الخليج ،وملك األردن ،ورئيس دولة مصر ،ورئيس
دولة العراق

● جدة  -واس
وج��ه خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ي��وم الثالث��اء  15ذو القع��دة
1443ه��ـ املواف��ق  14يوني��ة 2022م ،دع��وة كرمية
لفخام��ة رئي�س الوالي��ات املتح��دة الأمريكية جوزيف
باي��دن لزيارة ر�سمي��ة �إىل اململكة العربي��ة ال�سعودية

يوم��ي  16و 17ذي احلج��ة 1443ه��ـ ،املوافق�ين
 15و 16يولية 2022م ،يلتقي خاللها بخادم احلرمني
ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود،
وب�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء حفظهما اهلل.

مجـلس الـوزراء

التفا�صيل �ص3

2

قــرارات وأنظمة

رفع الإجراءات االحرتازية
والوقائية املتعلقة مبكافحة كورونا
● الرياض  -واس
�أعلن م�ص��در م�س���ؤول يف وزارة الداخلية
ي��وم الإثن�ين  14ذو القع��دة 1443ه��ـ
املواف��ق  13يونية 2022م ،ب�أنه بنا ًء على
متابع��ة الو�ضع الوبائ��ي جلائحة فريو�س
كورون��ا وم��ا رفعت��ه اجله��ات ال�صحي��ة
املخت�ص��ة ،فق��د تق��رر رف��ع الإج��راءات
االحرتازي��ة والوقائي��ة املتعلقة مبكافحة
جائحة كورونا.
و�أكد امل�صدر �أهمية اال�ستمرار يف ا�ستكمال
تنفي��ذ اخلطة الوطني��ة للتح�صني وي�شمل
ذل��ك �أخذ اجلرع��ات التن�شيطي��ة املعتمدة
م��ن اللق��اح ،مو�ضح��اً �أن الإج��راءات
املتخذة تخ�ضع للتقييم امل�ستمر.

التفا�صيل �ص3

4

إعالنات حكومية

ً
مما تقرر أيضا:

عدم اشتراط لبس الكمامة في األماكن المغلقة،
باستثناء المسجد الحرام ،والمسجد النبوي
الشريف ،واألماكن التي يصدر بشأنها بروتوكوالت
من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”.

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية
في تطبيق (توكلنا) ،باستثناء التي تقتضي
طبيعتها ذلك.

تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)
من لقاح (كوفيد  )19لمغادرة المواطنين إلى خارج
المملكة (ثمانية) أشهر بدال من (ثالثة) أشهر مـن
تلقي الجرعة الثانية.
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مجلس الوزراء

برئاسة خادم الحرمين الشريفين  ..مجلس الوزراء:

املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز
● جدة  -واس
ر�أ�س خادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظ��ه اهلل ،اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء،
بع��د ظه��ر ي��وم الثالث��اء  15ذو القع��دة 1443ه��ـ املوافق
 14يونية 2022م ،يف ق�صر ال�سالم بجدة.
توجه جمل�س الوزراء ،للموىل عز وجل
ويف بداي��ة اجلل�سةّ ،
باحلم��د على توفيقه له��ذه الدولة للعمل ب�أعل��ى م�ستويات
امل�س�ؤولية يف مواجهة جائحة كورونا وتخفيف �آثارها؛ مما
�آتى ثماره الإيجابية ،على جميع مناحي احلياة ،مبا يف ذلك
رفع الإجراءات االحرتازية والوقائية اخلا�صة باجلائحة،
ن�س ْب
يف �ض��وء التقدم يف برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع َ
التح�صني واملناعة �ضد الفريو�س يف املجتمع.
وا�ستعر���ض املجل�س �إثر ذلك ،فح��وى اللقاءات التي جرت
ب�ين اململك��ة وعد ٍد م��ن ال��دول ،لتقوي��ة �أوا�ص��ر ال�صداقة
والتعاون؛ مبا ي�سهم يف االرتقاء بالعالقات �إىل �آفاق �أو�سع،
ويدع��م كل ما من �ش�أنه �إحالل الأمن واال�ستقرار واالزدهار
يف املنطقة والعامل.
و�أو�ضح معايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون
جمل���س ال�ش��ورى وزي��ر الإع�لام بالنيابة الدكت��ور ع�صام
ب��ن �سعد ب��ن �سعي��د ،يف بيان��ه لوكال��ة الأنب��اء ال�سعودية
عق��ب اجلل�سة� ،أن املجل���س ع ّد تقدمي اململك��ة منحة بقيمة
( 30ملي��ون دوالر) لدع��م ال�صن��دوق االئتم��اين الإن�س��اين
تعيينان وترقيات
لأفغان�ست��ان ،ب�أن��ه ا�ستم��رار مل��ا قدمت��ه لل�شع��ب الأفغاين
ال�شقي��ق يف الف�ترة الأخ�يرة من ج�س��ور �إغاثي��ة ،ودعمها
املوافق��ة عل��ى تعيينني وترقي��ات للمرتبتني (اخلام�س��ة ع�شرة) و(الرابع��ة ع�شرة)( ،الرابعة ع�شرة) بوزارة الداخلية.
خ�لال العق��ود املا�ضية عدد ًا م��ن امل�شروع��ات التنموية يف
ـ ترقي��ة املهند���س زه�ير بن �أحم��د بن حمم��د اجل��ار اهلل �إىل وظيفة (مهند���س معماري
وذلك على النحو التايل:
�أفغان�ستان بتكلفة تتجاوز (مليار ريال).
ـ تعيني نواف بن نايف بن عبداملح�سن الفرم على وظيفة (�أمري الفوج الثاين والع�شرين) م�ست�شار) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة الداخلية.
ّ
واطل��ع املجل���س عل��ى املو�ضوع��ات املدرجة عل��ى جدول
ـ ترقي��ة الدكت��ور حمم��د بن �سعد ب��ن عبدالرحمن ال�سري��ع �إىل وظيف��ة (م�ست�شار بحث
باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة احلر�س الوطني.
�أعمال��ه ،م��ن بينه��ا مو�ضوع��ات ا�ش�ترك جمل���س ال�شورى
ـ تعي�ين حمم��د بن في�صل بن حممد بن �شرمي املري على وظيفة (�أمري الفوج الأربعني) ديني) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بالرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
يف درا�سته��ا ،كم��ا اطلع على م��ا انتهى �إلي��ه كل من جمل�س
ـ ترقي��ة الدكتور عبداهلل بن ح�سن بن علي الأ�سم��ري �إىل وظيفة (م�ست�شار بحث ديني)
باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة احلر�س الوطني.
ال�ش���ؤون االقت�صادي��ة والتنمي��ة ،وجمل���س ال�ش���ؤون
ـ ترقية �أحمد بن حممد بن حممد ال�سديري �إىل وظيفة (م�ست�شار بحث ق�ضايا) باملرتبة باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بالرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ال�سيا�سي��ة والأمني��ة ،واللجن��ة العام��ة ملجل���س الوزراء،
يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ،ووكال��ة الف�ض��اء امل�صري��ة (م )33/وتاري��خ 1421/9/3ه��ـ ،ونظ��ام تب��ادل املناف��ع
وهيئ��ة اخل�براء مبجل���س ال��وزراء يف �ش�أنها .وق��د انتهى البريد السعودي
رابع��اً :املوافق��ة عل��ى مذك��رة تفاه��م ب�ين م�ؤ�س�س��ة الربيد يف جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة يف جم��ال الأن�شط��ة الف�ضائي��ة ب�ين نظام��ي التقاع��د امل��دين والع�سك��ري ونظ��ام الت�أمين��ات
املجل�س �إىل ما يلي:
ال�سع��ودي يف اململكة العربي��ة ال�سعودي��ة ،والهيئة القومية للأغرا���ض ال�سلمي��ة ،والتوقي��ع عليه ،ومن ثم رف��ع الن�سخة االجتماعي��ة ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رق��م (م )53/وتاريخ
1424/7/23ه��ـ( ،املتعلق با�ستحقاق املوظ��ف عند التقاعد
النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
تعاون مع األردن
للربيد امل�صري يف جمهورية م�صر العربية.
ً
ً
مكاف�أة �أو معا�شا تقاعديا) ،وذلك على النحو الوارد يف القرار.
�أو ًال :تفوي���ض �صاح��ب ال�سم��و امللكي وزي��ر الطاقة �أو من
ترتيبات تنظيمية
ينيب��ه ،بالتباح��ث م��ع اجلان��ب الأردين يف �ش���أن م�ش��روع تباحث مع مصر
ً
اتفاقي��ة تع��اون ب�ين حكوم��ة اململك��ة العربي��ة ال�سعودية خام�س��اً :تفوي���ض مع��ايل وزي��ر امل��وارد الب�شري��ة والتنمية ثامنا :املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للمكتب اال�سرتاتيجي الترددات
وحكوم��ة اململك��ة الأردني��ة الها�شمي��ة يف جم��ال الطاق��ة ،االجتماعي��ة ،رئي�س جمل���س �إدارة معه��د الإدارة العامة �أو لتطوي��ر منطق��ة ج��ازان ،والرتتيب��ات التنظيمي��ة للمكت��ب ث��اين ع�ش��ر :املوافق��ة عل��ى الئح��ة املقاب��ل امل��ايل لرتخي�ص
ا�ستخدام الرتددات.
والتوقي��ع علي��ه ،ومن ثم رف��ع الن�سخة النهائي��ة املوقعة ،م��ن ينيب��ه ،بالتباحث م��ع اجلانب امل�صري يف �ش���أن م�شروع اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة اجلوف.
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
مذك��رة تفاهم ب�ين معه��د الإدارة العامة يف اململك��ة العربية
هيئة المساحة الجيولوجية
ال�سعودي��ة ،وجمل���س الدول��ة يف جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة الطاقة الذرية والمتجددة
يف املج��ال القان��وين ،والتوقي��ع علي��ه ،ومن ثم رف��ع الن�سخة تا�سع��اً :املوافق��ة عل��ى تنظي��م مدينة املل��ك عب��داهلل للطاقة ثال��ث ع�ش��ر :جتدي��د ع�ضوية الدكت��ور عبدالعزي��ز بن عبيد
مذكرة تفاهم مع العراق
الكعب��ي ،وتعي�ين الدكت��ور �صال��ح ب��ن �إ�سماعي��ل القي�س��ي،
الذرية واملتجددة.
ثاني��اً :املوافق��ة عل��ى مذك��رة تفاه��م ب�ين حكوم��ة اململكة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
واملهند���س م��ازن ب��ن �أحم��د خي��اط ،يف جمل���س �إدارة هيئة
العربي��ة ال�سعودي��ة وحكوم��ة جمهورية الع��راق يف جمال
امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية.
اللجنة الوطنية للحوافز
الربط الكهربائي.
اتفاقية مع اليونان
�ساد�س��اً :املوافق��ة عل��ى اتفاقية تع��اون بني حكوم��ة اململكة عا�شر ًا :املوافق��ة على الرتتيبات التنظيمي��ة للجنة الوطنية
العربي��ة ال�سعودي��ة ،وحكوم��ة جمهورية اليون��ان يف جمال للحوافز املعنية بتنظيم احلوافز التي تقدم منها للم�شروعات تقارير سنوية
مشاورات سياسية مع السنغال
ّ
كما اطل��ع جمل�س الوزراء على عدد م��ن املو�ضوعات العامة
اال�ستثمارية.
ثالث��اً :تفوي���ض �صاح��ب ال�سم��و وزي��ر اخلارجي��ة �أو من النقل البحري.
املدرج��ة عل��ى ج��دول �أعمال��ه ،م��ن بينه��ا تقاري��ر �سنوي��ة
ينيب��ه ،بالتباح��ث م��ع اجلان��ب ال�سنغايل يف �ش���أن م�شروع
لوزارت��ي( :اال�ستثم��ار ،واالت�ص��االت وتقني��ة املعلومات)،
تعديل أنظمة
مذك��رة تفاه��م يف �ش���أن امل�ش��اورات ال�سيا�سية ب�ين وزارة األنشطة الفضائية
خارجي��ة اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ،ووزارة خارجي��ة �سابعاً :تفوي�ض معايل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية ح��ادي ع�شر :تعديل نظ��ام التقاعد املدين ،ال�ص��ادر باملر�سوم وبن��ك التنمي��ة االجتماعي��ة ،والهيئ��ة العام��ة للوالي��ة على
جمهورية ال�سنغ��ال ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة للف�ض��اء �أو م��ن ينيب��ه ،بالتباح��ث م��ع اجلان��ب امل�صري يف امللك��ي رق��م (م )41/وتاري��خ 1393/7/29ه��ـ ،ونظ��ام �أموال القا�صرين وم��ن يف حكمهم ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم
�ش���أن م�شروع مذك��رة تفاهم ب�ين الهيئة ال�سعودي��ة للف�ضاء الت�أمين��ات االجتماعي��ة ،ال�ص��ادر باملر�س��وم امللك��ي رق��م حيال تلك املو�ضوعات.
النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
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بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية يزور اململكة
التاريخي��ة وال�شراك��ة اال�سرتاتيجي��ة املتميزة ب�ين اململكة
● جدة – واس
�صدر عن الديوان امللكي يوم الثالثاء  15ذو القعدة 1443هـ العربي��ة ال�سعودية والواليات املتح��دة الأمريكية ،والرغبة
امل�شرتكة يف تطويرها يف املجاالت كافة ،يقوم فخامة الرئي�س
املوافق  14يونية 2022م ،البيان التايل:
جوزيف بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة،
«بيان من الديوان امللكي»
بدع��وة كرمية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بزي��ارة ر�سمية �إىل اململكة العربية ال�سعودية يومي  16و17
بن عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل ،وتعزيز ًا للعالقات الثنائية ذي احلجة 1443هـ املوافقني  15و 16يوليو 2022م ،يلتقي

خالله��ا بخادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،وب�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء
حفظهم��ا اهلل ،لبحث �أوجه التعاون ب�ين البلدين ال�صديقني،
ومناق�ش��ة �سب��ل مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تواج��ه املنطقة
والع��امل .كما يت�ضمن جدول الزي��ارة يف يومها الثاين ح�ضور

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان قادة
الربتغال ورو�سيا والفلبني
● جدة – واس
بع��ث خادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س
مار�سيل��و ريبيل��و دي �س��وزا رئي���س جمهوري��ة
الربتغ��ال ،مبنا�سبة ذكرى الي��وم الوطني لبالده.
و�أع��رب امللك املف��دى ،عن �أ�صدق الته��اين و�أطيب
التمنيات بال�صح��ة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شع��ب جمهوري��ة الربتغ��ال ال�صدي��ق ،اط��راد
التقدم واالزدهار.
وبع��ث يحفظ��ه اهلل ،برقية تهنئة لفخام��ة الرئي�س
فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية ،مبنا�سبة
ذك��رى اليوم الوطني لبالده .و�أعرب امللك املفدى،
ع��ن �أ�ص��دق الته��اين و�أطي��ب التمني��ات بال�صح��ة
وال�سع��ادة لفخامت��ه ،وحلكوم��ة و�شع��ب رو�سيا
االحتادية ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.

وبع��ث رع��اه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي�س
رودريغ��و دوترت��ي رئي���س جمهوري��ة الفلب�ين،
مبنا�سب��ة ذك��رى يوم اال�ستق�لال لب�لاده .و�أعرب
املل��ك املف��دى ،ع��ن �أ�ص��دق الته��اين و�أطي��ب
التمنيات بال�صح��ة وال�سع��ادة لفخامته ،وحلكومة
و�شع��ب جمهورية الفلب�ين ال�صديق ،اط��راد التقدم
واالزدهار.
كم��ا بعث �صاح��ب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلم��ان ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائب
رئي���س جمل���س ال��وزراء ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة
الرئي���س مار�سيل��و ريبيل��و دي �س��وزا رئي���س
جمهورية الربتغال ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
لب�لاده .وعبرّ �سم��و ويل العهد ،عن �أطي��ب التهاين
و�أ�ص��دق التمني��ات مبوف��ور ال�صح��ة وال�سع��ادة
لفخامت��ه ،وحلكوم��ة و�شعب جمهوري��ة الربتغال

ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبع��ث حفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئة لفخام��ة الرئي�س
فالدمي�ير بوت�ين رئي���س رو�سي��ا االحتادي��ة،
مبنا�سبة ذكرى الي��وم الوطني لبالده .وعبرّ �سمو
ويل العه��د ،ع��ن �أطيب الته��اين و�أ�ص��دق التمنيات
مبوف��ور ال�صح��ة وال�سعادة لفخامت��ه ،وحلكومة
و�شع��ب رو�سي��ا االحتادي��ة ال�صدي��ق ،املزيد من
التقدم واالزدهار.
وبع��ث رع��اه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي�س
رودريغ��و دوترت��ي رئي���س جمهوري��ة الفلب�ين،
مبنا�سب��ة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده .وعبرّ �سمو
ويل العه��د ،ع��ن �أطيب الته��اين و�أ�ص��دق التمنيات
مبوف��ور ال�صح��ة وال�سعادة لفخامت��ه ،وحلكومة
و�شع��ب جمهوري��ة الفلب�ين ال�صدي��ق ،املزي��د من
التقدم واالزدهار.

فخامت��ه قم��ة م�شرتكة دع��ا �إليها خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني
�أيده اهلل� ،أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،و�صاحب اجلاللة ملك اململكة الأردنية
الها�شمي��ة ،وفخامة رئي�س جمهورية م�ص��ر العربية ،ودولة
رئي�س جمل�س وزراء جمهورية العراق ،يف يوم  17ذي احلجة
1443هـ املوافق  16يوليو 2022م.

 ..ويهنئان رئي�س
وزراء �سلوفينيا
● جدة – واس
بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز
�آل �سعود ،برقية تهنئة لدولة ال�سيد روبرت غولوب رئي�س الوزراء
يف جمهوري��ة �سلوفيني��ا ،مبنا�سب��ة ت�شكي��ل احلكوم��ة اجلدي��دة
برئا�ست��ه ونيل موافقة الربملان يف ب�لاده .و�أعرب امللك املفدى ،عن
�أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بالتوفيق وال�سداد لدولته ،ول�شعب
جمهورية �سلوفينيا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
كم��ا بع��ث �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �سلم��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية
تهنئ��ة لدولة ال�سي��د روبرت غول��وب رئي�س ال��وزراء يف جمهورية
�سلوفيني��ا ،مبنا�سب��ة ت�شكي��ل احلكوم��ة اجلدي��دة برئا�ست��ه ونيل
موافق��ة الربملان يف بالده .وع�ّب�رّ �سمو ويل العهد ،عن �أ�صدق التهاين
و�أطي��ب التمني��ات بالتوفيق وال�س��داد لدولته ،ول�شع��ب جمهورية
�سلوفينيا ال�صديق ،املزيد من التقدم والرقي.

رفع الإجراءات االحرتازية والوقائية املتعلقة مبكافحة جائحة كورونا
● الرياض – واس
�ص�� ّرح م�ص��در م�س���ؤول يف وزارة الداخلي��ة ،ي��وم الإثنني
 14ذو القعدة 1443هـ املوافق  13يونية 2022م ،ب�أنه بنا ًء
عل��ى متابعة الو�ضع الوبائي جلائح��ة فريو�س كورونا وما
رفعته اجله��ات ال�صحية املخت�ص��ة ،وللمكت�سبات العديدة
املتحقق��ة يف مكافح��ة اجلائح��ة بف�ض��ل اهلل ث��م الدع��م غري
املح��دود من القي��ادة الر�شيدة ،وت�ضافر اجله��ود الوطنية
الفعال��ة من اجلهات كاف��ة ،والتقدم وهلل احلم��د ،يف برنامج
ن�س ْب التح�ص�ين واملناعة �ضد
اللقاح��ات الوطن��ي وارتفاع َ
الفريو�س يف املجتمع ،فقد تقرررفع الإجراءات االحرتازية

تصدر عن وزارة اإلعالم

والوقائية املتعلقة مبكافحة جائحة كورونا ،وفقاً ملا يلي:
�أو ًال :عدم ا�شرتاط لب�س الكمامة يف الأماكن املغلقة ،با�ستثناء
امل�سج��د احلرام ،وامل�سجد النب��وي ال�شريف ،والأماكن التي
ي�ص��در ب�ش�أنه��ا بروتوكوالت م��ن قبل هيئة ال�صح��ة العامة
«وقاي��ة»� ،أو املن�ش���آت والأن�شط��ة واملنا�سب��ات والفعاليات
وو�سائل النق��ل العام التي ترغب يف تطبيق م�ستويات حماية
�أعل��ى من خالل اال�ستم��رار با�شرتاط لب���س الكمامة للدخول
�إليها ،مع اال�ستمرار بالتوعية واحلث على ا�ستخدامها.
ثاني��اً :عدم ا�شرتاط التح�صني والتحقق من احلالة ال�صحية
يف تطبيـ��ق (توكلن��ا) للدخ��ول �إىل املن�ش���آت والأن�شط��ة

واملنا�سب��ات والفعاليات ورك��وب الطائ��رات وو�سائل النقل
الع��ام ،با�ستثناء التي تقت�ض��ي طبيعتها ا�شرتاط التح�صني،
�أو اال�ستم��رار يف التحق��ق م��ن احلال��ة ال�صحي��ة ح�س��ب م��ا
حت��دده الربوتوك��والت ال�ص��ادرة م��ن قب��ل هيئ��ة ال�صحة
العام��ة «وقاي��ة»� ،أو املن�ش���آت والأن�شط��ة واملنا�سب��ات
والفعالي��ات وو�سائل النقل التي ترغ��ب يف تطبيق م�ستويات
حماي��ة �أعل��ى من خ�لال اال�ستم��رار با�ش�تراط التح�صني �أو
التحقق من احلالة ال�صحية للدخول �إليها.
ثالثاً :تكون م��دة ا�شرتاط �أخذ اجلرعة التن�شيطية (الثالثة)
من لق��اح (كوفيد )19-ملغادرة املواطن�ين �إىل خارج اململكة

(ثماني��ة) �أ�شه��ر ب��د ًال م��ن (ثالثة) �أ�شه��ر من تلق��ي اجلرعة
الثاني��ة ،وي�ستثن��ى م��ن ذلك الفئ��ات العمرية الت��ي حتددها
وزارة ال�صح��ة �أو امل�ستثن��اة بح�س��ب م��ا تظه��ر حالته��م
ال�صحية يف تطبيق (توكلنا).
و�أك��د امل�ص��در �أهمي��ة اال�ستم��رار يف ا�ستكم��ال تنفيذ اخلطة
الوطني��ة للتح�صني ،وي�شمل ذلك �أخ��ذ اجلرعات التن�شيطية
املعتم��دة م��ن اللق��اح ،كم��ا �أو�ض��ح امل�ص��در �أن الإجراءات
املتخ��ذة �أع�لاه تخ�ض��ع للتقيي��م امل�ستم��ر من قب��ل اجلهات
ال�صحي��ة املخت�صة يف اململكة ،وذلك ح�سب تطورات الو�ضع
الوبائي.

أسسها جاللة الملك

المشرف العام

المدير العام

المشرف على التحرير

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
-يرحمه اهلل١٣٤٣ -هـ ١٩2٤-م

الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير اإلعالم المكلف

عبداهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني
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قرارات وأنظمة

قرار رقم ( )608وتاريخ 1443/11/08هـ

قرارات مجلس الوزراء

تعديل الفقرة ( )5من املادة (الثانية) من املر�سوم امللكي
رقم (م )43/وتاريخ 1377/11/29هـ
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  54700وتاريخ 1443/9/2هـ ،يف �ش�أن تعديل
املر�سوم امللكي رقم (م )43/وتاريخ 1377/11/29هـ ،ال�صادر حيال العقوبات اخلا�صة باملوظفني.
وبعد االطالع على الفقرة ( )5من املادة (الثانية) من املر�سوم امللكي رقم (م )43/وتاريخ
1377/11/29هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )1719وتاريخ 1443/7/30هـ ،ورقم ( )2225وتاريخ
1443/10/3هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )30/173وتاريخ 1443/8/26هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )9112وتاريخ 1443/10/16هـ.

يقرر:
تعديل الفقرة ( )5من املادة (الثانية) من املر�سوم امللكي رقم (م )43/وتاريخ 1377/11/29هـ،
لت�صبح بالن�ص الآتي« :ا�ستغالل املوظف العام ل�سلطة وظيفته -بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة-
لتحقيق م�صلحة �شخ�صية له �أو لغريه �أو للإ�ضرار بالغري ،وذلك من خالل املنع �أو االمتناع عن تطبيق
ما ت�ضمنته الأوامر �أو املرا�سيم امللكية �أو الأنظمة �أو اللوائح �أو قرارات جمل�س الوزراء �أو �أوامر
رئي�س جمل�س الوزراء �أو تطبيقها على غري وجهها ال�صحيح �أو يف غري مو�ضعها ،متى ما كان ذلك
اال�ستغالل متعمد ًا وب�سوء نية .وال يخل ذلك بامل�ساءلة الت�أديبية للموظف العام املقررة نظاماً».
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )110/وتاريخ 1443/11/09هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )30/173بتاريخ 1443/8/26هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )608بتاريخ 1443/11/8هـ.

ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:تعديل الفقرة ( )5من املادة (الثانية) من املر�سوم امللكي رقم (م )43/بتاريخ 1377/11/29هـ،
لت�صبح بالن�ص الآتي« :ا�ستغالل املوظف العام ل�سلطة وظيفته -بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة-
لتحقيق م�صلحة �شخ�صية له �أو لغريه �أو للإ�ضرار بالغري ،وذلك من خالل املنع �أو االمتناع عن
تطبيق ما ت�ضمنته الأوامر �أو املرا�سيم امللكية �أو الأنظمة �أو اللوائح �أو قرارات جمل�س الوزراء �أو
�أوامر رئي�س جمل�س الوزراء �أو تطبيقها على غري وجهها ال�صحيح �أو يف غري مو�ضعها ،متى ما كان
ذلك اال�ستغالل متعمد ًا وب�سوء نية .وال يخل ذلك بامل�ساءلة الت�أديبية للموظف العام املقررة نظاماً».
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرار رقم ( )611وتاريخ 1443/11/08هـ

تعديل الفقرة ( )5من البند (�سابع ًا) من �آلية العمل
التنفيذية لنظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  56142وتاريخ 1443/9/7هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رقم  38467وتاريخ 1443/2/21هـ ،يف
�ش�أن طلب �أن تطبق هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية �أحكام املادة (اخلام�سة واخلم�سني) من نظام
املرافعات ال�شرعية على الق�ضايا املنظورة �أمام الهيئات وذلك ب�أثر رجعي حل�سم الق�ضايا القدمية
واملعلقة ب�سبب ال�شطب و�إحالة الق�ضايا املوقوفة �إىل املحاكم العمالية.
وبعد االطالع على نظام العمل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )51/وتاريخ 1426/8/23هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على �آلية العمل التنفيذية لنظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ،ال�صادرة باملر�سوم امللكي
رقم (م )78/وتاريخ 1428/9/19هـ ،واملعدلة باملر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1440/1/2هـ.
وبعد االطالع على الالئحة اخلا�صة باملرافعات و�إجراءات التوفيق وامل�صاحلة ،ال�صادرة بقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )1وتاريخ 1390/1/4هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1387وتاريخ 1443/6/22هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/30-25د)
وتاريخ 1443/7/9هـ.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )30/179وتاريخ 1443/8/26هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )9117وتاريخ 1443/10/16هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة ( )5من البند (�سابعاً) من �آلية العمل التنفيذية لنظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل،
ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم (م )78/وتاريخ 1428/9/19هـ ،واملعدلة باملر�سوم امللكي رقم (م)6/
وتاريخ 1440/1/2هـ ،لت�صبح بالن�ص الآتي�« :إنهاء �أعمال هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية ،و�إنهاء
العمل بالئحة املرافعات �أمام تلك الهيئات ،وبالباب (الرابع ع�شر) من نظام العمل ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )51/وتاريخ 1426/8/23هـ ،اخلا�ص بهيئات ت�سوية اخلالفات العمالية ،مب�ضي
(�ستة) �أ�شهر من تاريخه ،على �أن تعمل هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية -خالل املدة امل�شار �إليها-
على �إنهاء كافة الدعاوى املقيدة لديها ،وذلك بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويحال بعد ذلك ما
تبقى من الدعاوى �-إن وجد� -إىل املحاكم العمالية ،ال�ستكمال نظرها ،وفقاً الخت�صا�صها».
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )113/وتاريخ 1443/11/09هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )30/179بتاريخ 1443/8/26هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )611بتاريخ 1443/11/8هـ.

ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:تعديل الفقرة ( )5من البند (�سابعاً) من �آلية العمل التنفيذية لنظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل،
ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19هـ ،واملعدلة باملر�سوم امللكي رقم (م)6/
بتاريخ 1440/1/2هـ ،لت�صبح بالن�ص الآتي�« :إنهاء �أعمال هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية،
و�إنهاء العمل بالئحة املرافعات �أمام تلك الهيئات ،وبالباب (الرابع ع�شر) من نظام العمل ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )51/بتاريخ 1426/8/23هـ ،اخلا�ص بهيئات ت�سوية اخلالفات العمالية،
مب�ضي (�ستة) �أ�شهر من تاريخه ،على �أن تعمل هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية -خالل املدة امل�شار
�إليها -على �إنهاء كافة الدعاوى املقيدة لديها ،وذلك بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويحال بعد
ذلك ما تبقى من الدعاوى �-إن وجد� -إىل املحاكم العمالية ،ال�ستكمال نظرها ،وفقاً الخت�صا�صها».
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرارات وأنظمة
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قرار رقم ( )607وتاريخ 1443/11/08هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال حماربة الإرهاب ومتويله بني رئا�سة اال�ستخبارات
العامة يف اململكة ومركز التحالف الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة الإرهاب
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  58745وتاريخ 1443/9/18هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل رئي�س اال�ستخبارات العامة رقم  014304وتاريخ 1443/7/22هـ ،يف �ش�أن م�شروع
مذكرة تفاهم بني رئا�سة اال�ستخبارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ومركز التحالف الإ�سالمي
الع�سكري ملحاربة الإرهاب يف جمال حماربة الإرهاب ومتويله.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )226وتاريخ 1443/4/18هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1837وتاريخ 1443/8/14هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )31/182وتاريخ 1443/9/10هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )9341وتاريخ 1443/10/24هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم بني رئا�سة اال�ستخبارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ومركز
التحالف الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة الإرهاب يف جمال حماربة الإرهاب ومتويله ،املوقعة يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1443/7/15هـ ،املوافق 2022/2/16م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )109/وتاريخ 1443/11/09هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )31/182بتاريخ 1443/9/10هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )607بتاريخ 1443/11/8هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني رئا�سة اال�ستخبارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ومركز
التحالف الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة الإرهاب يف جمال حماربة الإرهاب ومتويله ،املوقعة يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1443/7/15هـ ،املوافق 2022/2/16م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

مذكرة تفاهم في مجال محاربة اإلرهاب وتمويله بين رئاسة االستخبارات العامة
في المملكة ومركز التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
�إنّ رئا�سة اال�ستخبارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ومركز التحالف الإ�سالمي الع�سكري
ملحاربة الإرهاب (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني)� ،إدراكاً منهما لأهمية التعاون لتبادل املعلومات
يف مواجهة جرائم الإرهاب ومتويله وحماربة الفكر املتطرف ،واملعاجلة الفكرية على امل�ستوى املحلي
والعاملي ،ورغبة منهما يف االرتقاء مب�ستوى التعاون بينهما ،لتعزيز اجلهود الرامية �إىل حتقيق
اال�ستقرار والأمن ،والعمل على حماربة الإرهاب بجميع �صوره و�أ�شكاله ،ومكافحة التطرف العنيف
والت�صدي لأن�شطة التنظيمات الإرهابية ،ووفقاً للإمكانات املتاحة ،ومبا يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة،
قد اتفقا على الآتي:
المادة األولى:
تهدف هذه املذكرة �إىل تعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني الطرفني يف جمال حماربة الإرهاب ومتويله.
المادة الثانية:
ي�شجع الطرفان التعاون وتبادل املعلومات يف املجاالت الآتية:
 -1املجاالت الفكرية ،وتوجيه الر�أي العام.
� -2أ�سباب الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتية وثغراته ومظاهره.
 -3التنظيمات الإرهابية ،وعالقتها باجلرمية املنظمة العابرة للحدود.
 -4التهديدات والتحديات النا�شئة عن الإرهاب ومتويله.
 -5تقييم املخاطر.
 -6حماربة جرمية متويل الإرهاب.
 -7خارطة التيارات الفكرية والعمليات النف�سية.
� -8أي جمال �آخر يتفق عليه الطرفان يف نطاق الهدف من هذه املذكرة.
المادة الثالثة:
يف �سبيل تنفيذ جماالت التعاون امل�شرتك املن�صو�ص عليها يف املادة (الثانية) من هذه املذكرة ،يعمل
الطرفان على ما ي�أتي:
 -1تبادل الدرا�سات والتقارير واملطبوعات واملن�شورات.
 -2تبادل اخلرباء واالخت�صا�صيني يف جمال مكافحة الإرهاب ومتويله.
 -3امل�شاورات الثنائية.
 -4التنظيم امل�شرتك جلل�سات العمل والندوات والدورات التدريبية وامل�ؤمترات.
 -5تبادل املعلومات حول املن�صات الإعالمية املختلفة.
 -6ت�شجيع الزيارات واللقاءات املتبادلة وتنظيم الندوات وجل�سات العمل.
 -7تبادل الآليات و�أف�ضل املمار�سات املعمول بها يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
� -8أي و�سيلة �أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة:
للطرفني �إبرام برامج �أو مالحق م�ستقلة �ضمن �إطار هذه املذكرة ،حتدد الأن�شطة التي يتفقان عليها
وطريقة امل�شاركة لكل طرف ومداها ،واجلوانب املالية ،و�أي ترتيب �آخر قد يكون �ضرورياً.
المادة الخامسة:
على الطرفني احرتام حقوق امللكية الفكرية الناجتة عن �أي ن�شاط �أو م�شروع م�شرتك مت بنا ًء على هذه املذكرة.
المادة السادسة:
يلتزم الطرفان ب�أ َّال ت�ستخدم املعلومات والوثائق املتبادلة بينهما �إال للأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف هذه
املذكرة ،و�أ َّال تنقل هذه املعلومات والوثائق �إىل طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
ويظل حكم هذه املادة �ساري املفعول حتى بعد �إنهاء العمل بهذه املذكرة.
المادة السابعة:
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته املتاحة -التكاليف املرتتبة على تنفيذ ما يخ�صه من �أحكام هذه املذكرة،
وفقاً للآلية التي يتفقان عليها.
المادة الثامنة:
ً
�أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالت�شاور ،وذلك مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
المادة التاسعة:
-1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل -عرب القنوات الدبلوما�سية -ي�ؤكد
ا�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
-2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات تتجدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ،ما مل ُيبلغ �أحد الطرفني الطرف
الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل (�ستة) �أ�شهر على
الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.
ً
 -3للطرفني االتفاق على تعديل هذه املذكرة وفقا للإجراءات املتبعة لدخولها حيز النفاذ.
-4يف حالة �إنهاء العمل بهذه املذكرة ،ت�ستمر �أحكامها نافذة املفعول بالن�سبة �إىل امل�شروعات والربامج
والأن�شطة التي ن�ش�أت يف ظلها.
حررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض يوم الأربعاء بتاريخ 1443/7/15هـ ،املوافق 2022/2/16م ،من
ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية.

مركز التحالف الإ�سالمي الع�سكري
ملحاربة الإرهاب

رئا�سة اال�ستخبارات العامة يف
اململكة العربية ال�سعودية
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قرار رقم ( )603وتاريخ 1443/11/08هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على ان�ضمام اململكة �إىل اتفاقية �أرمتي�س
مبادئ التعاون يف جمال اال�ستك�شاف املدين
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  65092وتاريخ 1443/10/18هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للف�ضاء رقم  566وتاريخ 1443/9/11هـ ،يف
�ش�أن ان�ضمام اململكة �إىل اتفاقية �أرمتي�س مبادئ التعاون يف جمال اال�ستك�شاف املدين وا�ستخدام القمر
واملريخ واملذنبات والكويكبات للأغرا�ض ال�سلمية.
وبعد االطالع على االتفاقية امل�شار �إليها.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )2199وتاريخ 1443/9/25هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/803م) وتاريخ
1443/9/26هـ.
وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية رقم  19719وتاريخ
1443/11/1هـ.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )35/205وتاريخ 1443/10/17هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )9653وتاريخ 1443/11/5هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل اتفاقية �أرمتي�س مبادئ التعاون يف جمال
اال�ستك�شاف املدين وا�ستخدام القمر واملريخ واملذنبات والكويكبات للأغرا�ض ال�سلمية.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:قيام الهيئة ال�سعودية للف�ضاء -بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية -با�ستكمال ما يلزم لالن�ضمام
لالتفاقية امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا القرار.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )107/وتاريخ 1443/11/09هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )35/205بتاريخ 1443/10/17هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )603بتاريخ 1443/11/8هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل اتفاقية �أرمتي�س مبادئ التعاون يف جمال
اال�ستك�شاف املدين وا�ستخدام القمر واملريخ واملذنبات والكويكبات للأغرا�ض ال�سلمية.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرار رقم ( )604وتاريخ 1443/11/08هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال الطريق الربي بني اململكة و�سلطنة عُمان
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  56310وتاريخ 1443/9/9هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية رقم  29308وتاريخ 1443/5/10هـ ،يف �ش�أن
م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال الطريق الربي بني وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف �سلطنة عُ مان.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )697وتاريخ 1442/11/26هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1455وتاريخ 1443/6/29هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )30/177وتاريخ 1443/8/26هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )9113وتاريخ 1443/10/16هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال الطريق الربي بني وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف �سلطنة عُ مان ،املوقعة يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1443/3/26هـ ،املوافق 2021/11/1م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )108/وتاريخ 1443/11/09هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )30/177بتاريخ 1443/8/26هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )604بتاريخ 1443/11/8هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال الطريق الربي بني وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات يف �سلطنة عُ مان ،املوقعة يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1443/3/26هـ ،املوافق 2021/11/1م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرارات وأنظمة
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ُ
مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان

قرارات مجلس الوزراء

�إن وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات يف �سلطنة عُ مان (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني) ،و�إدراكاً منهما لأوا�صر الأخوة القائمة بني
البلدين ،ورغبة منهما يف تعزيز التعاون بني البلدين يف جمال الطرق ،والتطوير الت�شغيلي للطريق الربي
الرابط بني البلدين (امل�شار �إليه فيما بعد بالطريق) ،وفق الأنظمة والقوانني والتعليمات املعمول بها يف
البلدين ،ووفق الإمكانات املتاحة ،قد اتفقتا على ما يلي:
المادة األولى:
تهدف هذه املذكرة �إىل رفع كفاية ت�شغيل الطريق وتطويره ،وتعزيز م�ستويات ال�سالمة املرورية عليه.
المادة الثانية:
ي�شمل التعاون بني الطرفني املجاالت الآتية:
-1رفع كفاءة الطريق الت�شغيلية -بعد افتتاحه -و�ضمان ال�سالمة املرورية عليه وفقاً للمعايري
الدولية.
� -2إطالق برنامج ال�صيانة العادية والوقائية للطريق مبا ي�ضمن جودة الطريق و�سالمته وا�ستدامته.
 -3تبادل املعلومات العلمية والفنية مبا يعزز النواحي الفنية للطريق.
 -4تبادل الزيارات للمهند�سني واخلرباء والفنيني املخت�صني يف جمال الطرق.
 -5عقد الندوات ،واال�ستفادة من البحوث امل�شرتكة مبا يخدم �أهداف هذه املذكرة.
 -6عقد برامج تدريبية م�شرتكة للمهند�سني واخلرباء والفنيني يف جمال الطرق.
-7توجيه الدعوة للجهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة واملنظمات الدولية ،للم�شاركة يف امل�شاريع
والربامج التي يجري تنفيذها بنا ًء على هذه املذكرة ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
� -8أي جمال �آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يتفق الطرفان على �إجراء م�شاورات دورية بينهما يف �ش�أن تنفيذ �أحكام هذه املذكرة وتطويرها وتعزيزها.
المادة الرابعة:
يحدد كل طرف نقطة ات�صال متثله ملتابعة تنفيذ �أحكام هذه املذكرة و�ضمان االلتزام بها وب�أهدافها،
ب�شرط �أن يخطر كل طرف الآخر بذلك كتابياً.
المادة الخامسة:
ال تخل �أحكام هذه املذكرة بالتزامات الطرفني النا�شئة عن �أي معاهدات �أو اتفاقيات دولية �أخرى ثنائية
�أو متعددة الأطراف.

المادة السادسة:
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته املتاحة -التكاليف املالية املرتتبة على تنفيذ التزاماته بنا ًء على هذه املذكرة.
المادة السابعة:
يحتفظ كل طرف بحقوق امللكية الفكرية للمعلومات والوثائق املتبادلة بينهما يف �إطار تطبيق هذه املذكرة.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان ب�أال ت�ستخدم املعلومات والوثائق املتبادلة بينهما �إال للأغرا�ض املخ�ص�صة لها وفقاً ملا اتفقا
عليه و�أال تنقل �إىل طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة:
يحل �أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها ،ودياً بالت�شاور بينهما ،وذلك مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
المادة العاشرة:
-1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني -عرب القنوات الدبلوما�سية-
ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
-2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو ملدد مماثلة ،ما مل ي�شعر �أحد الطرفني
الطرف الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها� ،أو عدم جتديدها ،قبل (�ستة)
�أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.
-3ميكن تعديل هذه املذكرة باتفاق الطرفني -كتابة -وتدخل هذه التعديالت حيز النفاذ وفقاً للإجراءات
امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
-4يف حال العمل بهذه املذكرة �أو عدم جتديدها ،تظل �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل الربامج �أو
الأن�شطة التي ن�ش�أت يف ظلها ومل ت�س َّو بعد ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
حررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/3/26هـ ،املوافق 2021/11/1م ،من ن�سختني
�أ�صليتني باللغة العربية.

وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية
يف اململكة العربية ال�سعودية
�صالح بن نا�صر اجلا�سر

وزير النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات يف �سلطنة عُ مان
�سعيد بن حمود املعويل

ً
ُ
نشر إلكترونيا بتاريخ 1443/11/13هـ

قرار وزير المالية رقم ( )59334وتاريخ 1443/11/10هـ

تعديل فئة الر�سوم اجلمركية لعدد (� )99سلعة
�إن وزير املالية

وحمافظ هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،وحمافظ الهيئة العامة للتجارة اخلارجية) املنعقد

رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك

يف يوم الأحد 1443/4/16هـ ،املوافق 2021/11/21م.

بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له

وبعد االطالع على حم�ضر اتفاق �أ�صحاب املعايل (وزير املالية ،ووزير البيئة واملياه والزراعة ،ووزير

وبنا ًء على املر�سوم امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1442/4/25هـ ،القا�ضي ب�أنه يجوز بقرار من وزير

ال�صناعة والرثوة املعدنية) املعتمد يف يوم الأربعاء 1443/11/9هـ ،املوافق 2022/6/8م.

املالية رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك تعديل فئة الر�سوم اجلمركية لغر�ض
حماية وت�شجيع ال�صناعات الوطنية واملنتجات الزراعية املحلية ،بح�سب ال�سقوف التي التزمت بها
اململكة يف منظمة التجارة العاملية ،وذلك بنا ًء على اقرتاح من هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،وبعد
التن�سيق مع الهيئة العامة للتجارة اخلارجية ،على �أن جترى درا�سة م�شرتكة من كلتا اجلهتني ،لبيان
الأثر االقت�صادي املتوقع قبل �إجراء �أي تعديل.
وبنا ًء على طلب كل من وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية ووزارة البيئة واملياه والزراعة رفع

ُيقرر ما يلي:
�أو ًال:تعديل فئة الر�سوم اجلمركية لل�سلع املو�ضحة يف القوائم املرافقة بح�سب ال�سقوف التي التزمت
بها اململكة يف منظمة التجارة العاملية.
ثانياً  :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ 1443/11/13هـ ،املوافق
2022/6/12م ،و ُيبلغ ملن يلزم لتنفيذه.

الر�سوم اجلمركية لعدد (� )٩٩سلعة لغر�ض حماية وت�شجيع ال�صناعات الوطنية واملنتجات الزراعية
املحلية.
			
وبعد االطالع على حم�ضر اجتماع �أ�صحاب املعايل (وزير املالية ،ووزير اال�ستثمار ،ووزير
			
			
البيئة واملياه والزراعة ،ووزير ال�صناعة والرثوة املعدنية ،ووزير االقت�صاد والتخطيط،

واهلل املوفق.

حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك
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قائمة تعديل الرسوم الجمركية لعدد ( )99سلعة
الو�صف

الر�سم
املطبق

الر�سم
اجلديد

�سبب رفع الر�سوم

0.0

7.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

7.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية
حماية املنتجات الزراعية املحلية

م

البند اجلمركي

1

01041090

ـ ـ ـ غريها

2

01042090

ـ ـ ـ غريها …

0.0

3

01061390

 ---غريها

0.0

7.0

4

03027100

� --سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)

0.0

12.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

5

03027200

� --سمك �سلور (من �أنواع باجنا�سيو�س �سيلورو�س ،ايكنالورو�س)

0.0

12.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

6

03028400

� --سمك قارو�س (من نوع دي�سنرتاركو�س)

0.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

7

03028500

� -سبيطي (�سمك �سيربمي� ،شعوميات مثل �شعم ،نها�ش ف�سكر،قرقفان،كوفر� ،سباريداي)

0.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

8

03061600

 --ربيان املياه الباردة (قريد�س �أو جمربي)(بندالو�س ،كرجنون)

0.0

6.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

9

03061700

 --ربيان �آخر (قريد�س �أو جمربي)

0.0

6.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

10

03063500

 -ربيان املياه الباردة (قريد�س �أو جمربي) (بندالو�س ،كرجنونكرجنون)

0.0

12.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

11

03063600

 --ربيان (قريد�س �أو جمربي) �أخر

0.0

12.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

12

03069500

 --ربيان (قريد�س �أو جمربي) �أخر

0.0

12.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

13

07019000

ـ غريها

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

14

07020000

بندورة طازجة �أو مربدة

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

15

07031011

ـ ـ ـ ـ ب�صل للطعام (�أخ�ضر �أو ياب�س الق�شرة)

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

16

07061000

ـ جزر ولفت بقلي

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

17

07070000

«خيار وقثاء ،خيار حمبب ،طازجة �أو مربدة»

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

18

07093000

ـ باذجنان

0.0

10.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

19

07096000

ـ �أثمار من جن�س كاب�سيكوم �أو من جن�س بيمنتا (فليفلة �أو فلفل)

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

20

07099910

 ---كو�سة

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

21

07099920

 ---باميا

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

22

07099930

 ---بقدون�س

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

23

07099940

 ---كزبرة

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

24

07099990

 ---غريها

0.0

12.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

25

08042010

ـ ـ ـ طازج

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

26

08042020

ـ ـ ـ جـاف

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

27

08071100

ـ ـ بطيخ �أخ�ضر…

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

28

08071910

ـ ـ ـ بطيخ �أ�صفر (�شمام وقاوون)

0.0

15.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

29

03032300

� --سمك بلطي

5.0

6.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

30

03032400

�-سمك �سلور (من �أنواع باجنا�سيو�س� ،سيلورو�س ،كالريا�س،ايكتالورو�س)

5.0

6.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

31

03038991

� ---سمك �سيربمي (�شعوميات مثل �شعم �سباريداي) (�سبيطي ،نها�ش،ف�سكر ،قرقفان ،كوفر)

5.0

6.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

32

03043100

� --سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)

5.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

قرارات وأنظمة
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ً
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قائمة تعديل الرسوم الجمركية لعدد ( )99سلعة  ..تتمة
الو�صف

الر�سم
املطبق

الر�سم
اجلديد

�سبب رفع الر�سوم

5.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

م

البند اجلمركي

33

03043200

� -سمك �سلور (من �أنواع باجنا�سيو�س� ،سيلورو�س ،كالريا�س،ايكتالورو�س)

34

03045100

_ _ �سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)� ،سمـك �سلـور (من �أنـواع
باجنـا�سيو�س� ،سيلـورو�س ،كالريـا�س ،ايكتالـورو�س)� ،سمـك �شبـوط
(�سربينو�س ،كارا�سيو�س كارا�سيو�س� ،ستينوفارينجودون� ،آيدلـو�س،
من نوع هيبوفثامليكثي�س  ،ومن نـوع �سريهينـو�س ،ميلوفارينجودون
بي�سو�س ،من �أنواع كاتال كاتال و البيو� ،أو�ستيوكيلو�س ها�سلتي،
لبتوباربو�س هوفيني وميجالوبراما) �سمك �أنقليـ�س «ثعبان البحر»
(من نوع �أجنـويال)� ،سمك البيا�ض النيلي «�سمك نهر النيل» (الت�س
نيلـوتيكو�س)� ،سمـك ر�أ�س الثعبان (من نوع ت�شانـا)

5.0

35

03049300

_ _ �سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)� ،سمـك �سلـور (من �أنـواع
باجنـا�سيو�س� ،سيلـورو�س ،كالريـا�س ،ايكتالـورو�س)� ،سمـك �شبـوط
(�سربينو�س ،كارا�سيو�س كارا�سيو�س� ،ستينوفارينجودون� ،آيدلـو�س،
من نوع هيبوفثامليكثي�س ،ومن نـوع �سريهينـو�س ،ميلوفارينجودون
بي�سو�س ،من �أنواع كاتال كاتال و البيو� ،أو�ستيوكيلو�س ها�سلتي،
لبتوباربو�س هوفيني وميجالوبراما) �سمك �أنقليـ�س «ثعبان البحر»
(من نوع �أجنـويال)� ،سمك البيا�ض النيلي «�سمك نهر النيل» (الت�س
نيلـوتيكو�س)� ،سمـك ر�أ�س الثعبان (من نوع ت�شانـا)

5.0

36

03053100

_ _ �سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)� ،سمك �سلـور (من �أنواع
باجنا�سيو�س� ،سيلـورو�س ،كـالريـا�س ،ايكتالورو�س)� ،سمك �شبوط
(�سربينـو�س كـاربيـو ،كارا�سيو�س كـارا�سيـو�س� ،ستينـوفـارينجـودون،
�آيدلو�س ،من نـوع هيبوفثامليكثي�س  ،ومـن نـوع �سريهينو�س،
ميلوفارينجـودون بي�سـو�س  ،من �أنواع كاتال كاتال و البيو� ،أو�ستيوكيلو�س
ها�سلتي ،لبتوباربو�س هوفيني وميجالوبراما� ،سمك �أنقليـ�س «ثعبان
البحر» (من نوع �أجنـويال)� ،سمك البيا�ض النيلي «�سمك نهر النيل»
(الت�س نيلـوتيكو�س)� ،سمـك ر�أ�س الثعبان (من نوع ت�شانـا)

5.0

37

03054400

_ _ �سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)� ،سمـك �سلـور (من �أنـواع
باجنـا�سيو�س� ،سيلـورو�س ،كالريـا�س ،ايكتالـورو�س)� ،سمـك �شبـوط
(�سربينو�س ،كارا�سيو�س كارا�سيو�س� ،ستينوفارينجودون� ،آيدلـو�س،
من نوع هيبوفثامليكثي�س  ،ومن نـوع �سريهينـو�س   ،ميلوفارينجودون
بي�سو�س ،من �أنواع كاتال كاتال و البيو� ،أو�ستيوكيلو�س ها�سلتي،
لبتوباربو�س هوفيني وميجالوبراما) �سمك �أنقليـ�س «ثعبان البحر»
(من نوع �أجنـويال)� ،سمك البيا�ض النيلي «�سمك نهر النيل» (الت�س
نيلـوتيكو�س)� ،سمـك ر�أ�س الثعبان (من نوع ت�شانـا)

5.0

38

03055200

8.0

12.0

8.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

 � -سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)� ،سمـك �سلـور (من �أنـواعاجنـا�سيو�س� ،سيلـورو�س ،كالريـا�س،ايكتالـورو�س)� ،سمـك �شبـوط
(�سربينو�س ،كارا�سيو�س � ،ستينوفارينجودون� ،آيدلـو�س ،من
نوع هيبوفثامليكثي�س ،ومن نـوع �سريهينـو�س ،ميلوفارينجودون
بي�سو�س ،من �أنواع كاتال كاتال والبيو)

5.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

39

03055300

 � -أ�سماك من عائلة برجما�سريوتيدا ،يوكليكثيداي ،جاديداي،ماكروريدا ،ميالنونيدا ،موريداي ،و مـورينوليبيديداي ،عدا �أ�سماك القد
(جـادو�س مـوروا �أو جـادو�س �أوجـاك �أوجادو�س ماكرو�سيفالو�س)

5.0

8.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

40

03056400

41

04079000

_ _ �سمك بلطي (من نوع �أوريوكرومي�س)� ،سمـك �سلـور (من �أنـواع
باجنـا�سيو�س� ،سيلـورو�س ،كالريـا�س ،ايكتالـورو�س)� ،سمـك �شبـوط
(�سربينو�س ،كارا�سيو�س � ،ستينوفارينجودون� ،آيدلـو�س ،من نوع
هيبوفثامليكثي�س  ،ومن نـوع �سريهينـو�س ،ميلوفارينجودون بي�سو�س،
من �أنواع كاتال كاتال و البيو� ،أو�ستيوكيلو�س ها�سلتي ،لبتوباربو�س
هوفيني وميجالوبراما) �سمك �أنقليـ�س «ثعبان البحر» (من نوع
�أجنـويال)� ،سمك البيا�ض النيلي «�سمك نهر النيل» (الت�س نيلـوتيكو�س)،
�سمـك ر�أ�س الثعبان (من نوع ت�شانـا)

5.0

12.0

ت�شجيع املنتجات الزراعية املحلية

 -غريه

5.0

25.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية
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قرارات وأنظمة

قائمة تعديل الرسوم الجمركية لعدد ( )99سلعة  ..تتمة
م

البند اجلمركي
15092000

42

15093000
15094000
15099000

الو�صف
زيت الع�صرة الأوىل (زيت بكر) اك�سرتا
زيت الع�صرة الأوىل (زيت بكر) :
زيت بكر �أخرى
غريه

الر�سم
املطبق

5.0

الر�سم
اجلديد

12.0

�سبب رفع الر�سوم

حماية املنتجات الزراعية املحلية

43

20093111

 ---ع�صري ليمون قيمة بريك�س ال تزيد عن  20غري م�ضاف �إليه �سكر�أو مواد حتلية �أخر

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

44

20093112

 ---ع�صري ليمون قيمة بريك�س ال تزيد عن  20م�ضاف �إليه �سكر �أومواد حتلية �أخر

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

45

20096110

 --ع�صري عنب (مبا فيه �سالفة العنب) ،قيمة بريك�س ال تزيد عن ،20غري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

46

20096120

 --ع�صري عنب (مبا فيه �سالفة العنب) ،قيمة بريك�س ال تزيد عن ،20م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

47

20098922

 ----ع�صري منجا ،غري مركز وغري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

10.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

48

20098923

 ----ع�صري منجا ،غري مركز م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

10.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

49

20098924

 ----ع�صري منجا ،مركز غري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

5.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

50

20098925

 ----ع�صري منجا ،مركز م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

5.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

51

20098932

 ----ع�صري جوافة غري مركز غري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

10.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

52

20098933

 ----ع�صري جوافة غري مركز م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

10.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

53

20098934

ع�صري جوافة مركز غري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

5.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

54

20098935

ع�صري جوافة مركز م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

5.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

55

20098942

 ----ع�صري جزر غري مركز غري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

10.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

56

20098943

 ----ع�صري جزر غري مركز م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

10.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

57

20098944

 ----ع�صري جزر مركز غري م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

5.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

58

20098945

 ----ع�صري جزر مركز م�ضاف �إليه �سكر �أو مواد حتلية �أخر

5.0

10.0

حماية ال�صناعة الوطنية

59

25199010

ـ ـ ـ �أوك�سيد املغني�سيوم

5.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

60

28092010

ـ ـ ـ حم�ض ف�سفوريك

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

61

28112200

ـ ـ ثاين �أوك�سيد ال�سيلي�سيوم

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

62

28272000

ـ كلوريد الكال�سيوم

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

63

28362000

ـ كربونات ثنائي ال�صوديوم

5.0

5.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

64

28363000

ـ كربونات ال�صوديوم الهيـدروجينيــة (ثاين كربونات ال�صوديوم)

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

65

29036100

ـ ـ ـ برومو ميثان (ميثيل بروميد)

5.0

5.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

66

29037100

 ( --كلورو ثنائي فلورو ميثان ())HCFC-22

5.0

5.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

67

29037300

ـ ـ ( ثنائي كلورو ثنائي فلورو ايثانات)

5.0

5.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

68

29037910

ـ ـ ـ م�شتقات �أخر من امليثان �أو الإيثان �أو الربوبني املهلجنة فقط مع
الفلور والكلور

5.0

5.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

69

29051300

ـ ـ بوتان ـ1ـ �أول (كحول البوتيل العـادي)

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

70

29051400

ـ ـ بوتانوالت �أخر

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

قرارات وأنظمة
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قائمة تعديل الرسوم الجمركية لعدد ( )99سلعة  ..تتمة
الو�صف

الر�سم
املطبق

الر�سم
اجلديد

�سبب رفع الر�سوم

5.0

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية

5.5

حماية ال�صناعة الوطنية
حماية ال�صناعة الوطنية

م

البند اجلمركي

71

29053200

ـ ـ بروبلني جاليكول (بروبان ـ 1و 2ـ ديول)

72

29095000

«ـ �أثيـرات ـ فينوالت� ،أثريات ـ كحوالت ـ فينوالت وم�شتقاتها املهلجنة
�أو امل�سلفنة �أو املنرتنة �أواملنرتزة»

5.0

73

39013000

كوبوليمرات الإثيلني -ا�سيتات الفينيل

5.0

6.5

74

39014000

كوبوليمرات الإثيلني –�ألفا– �أوليفني وزنه النوعي يقل عن 0.94

5.0

6.5

حماية ال�صناعة الوطنية

75

39023000

ـ بوليمرات مركبة الربوبيلني

5.0

6.5

حماية ال�صناعة الوطنية

76

39041000

ـ بويل (كلوريد الفينيل) غري املمزوج مبواد �أخر

5.0

6.5

حماية ال�صناعة الوطنية

77

39044000

ـ كوبوليمرات كلوريد فينيل �أخر

5.0

6.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

78

39209100

ـ ـ من بويل (بوتريال فينيل)

5.0

6.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

79

39209400

ـ ـ من راتنجات فينولية

5.0

6.5

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

80

70071100

ـ ـ ب�أ�شكال ومقا�سات منا�سبة للرتكيب يف العربات �أو الطائرات �أو
العربات الف�ضائية �أو البواخر

5.0

12.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

81

70071900

ـ ـ غريها

5.0

15.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

82

76071190

ـ ـ ـ غريها

5.0

10.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

83

76071990

ـ ـ ـ غريها

5.0

12.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

84

84295100

ـ ـ حممالت وحممالت مبجارف �أمامية

5.0

6.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

85

02089031

ـ ـ ـ ـ طازجة �أو مربدة

20.0

25.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

86

02089032

ـ ـ ـ ـ جممدة

20.0

25.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

87

04072100

 --من دجاج من نوع جالو�س دومي�ستيكو�س

20.0

25.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

88

04072900

 --غريه

20.0

25.0

حماية املنتجات الزراعية املحلية

89

84151020

�---أجهزة تكييف هواء فريون �سعتها �أكرب من � 70ألف وحدة حرارية

12|5

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

90

84158190

ـ ـ ـ غريها

12|5

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

91

84158220

ـ ـ ـ �أجهزة تكييف مركزية

12|5

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

92

84158320

ـ ـ ـ �أجهزة تكييف مركزية

12|5

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

93

84158390

ـ ـ ـ غريها

12|5

15.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

94

85442020

ـ ـ ـ كابالت الربق والهاتف حتتوي على ع�شرة �أزواج �أو �أكرث

12.0

15.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

95

85446030

ـ ـ ـ كابالت الربق والهاتف حتتوي على ع�شرة �أزواج �أو �أكرث

12.0

15.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

87012000
87012100
96

87012200
87012300

-جرارات طرق لأن�صاف املقطورات

12.0

15.0

ت�شجيع ال�صناعة الوطنية

87012400
87012900
97

87042150

ـ ـ ـ هياكل �سيارات حمتوية على غرفة القيادة

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

98

87089110

مربدات (رادياتورات)

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية

99

87042240

هياكل حمتوية على غرفة القيادة

12.0

15.0

حماية ال�صناعة الوطنية
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السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باحلدود ال�شمالية عن طرح املناف�سات التالية:

م
1

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

كويف �شوب يف مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية

2

كويف �شوب يف م�ست�شفى رفحاء املركزي

3

كويف �شوب يف م�ست�شفى الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد (خارجي)

4

كويف �شوب يف م�ست�شفى الن�ساء والوالدة
(العيادات اجلديدة)

5

كويف �شوب يف م�ست�شفى الن�ساء والوالدة
(داخل امل�ست�شفى)

6

كويف �شوب يف مركز الأمري عبداهلل بن م�ساعد لطب وجراحة القلب

7

كويف �شوب يف برج ال�شمال الطبي
(العيادات اخلارجية)

8

�سوبر ماركت يف برج ال�شمال الطبي
(داخل املبنى الرئي�سي)

9

�سوبر ماركت يف م�ست�شفى رفحاء املركزي

10

�سوبر ماركت يف م�ست�شفى طريف العام

11

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد

12

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى رفحاء املركزي

13

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى الن�ساء والوالدة والأطفال

14

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى طريف العام

15

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف جممع �إرادة لل�صحة النف�سية

16

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف املبنى الرئي�سي مب�ست�شفى الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد

17

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف مركز �صحي ال�صاحلية الأو�سط

18

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف مركز �صحي العزيزية

19

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف مركز �صحي جنوب الفي�صلية

20

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف برج ال�شمال الطبي

 500ريال

الأربعاء
1444/01/05هـ

اخلمي�س
1444/01/06هـ
�10:00صباحاً

وفقاً لل�شروط واملوا�صفات التي ميكن احل�صول عليها من �إدارة املوارد الذاتية بعد دفع قيمة كرا�سة �شروط وموا�صفات املناف�سة مبوجب ايداع حل�ساب وزارة ال�صحة (�صحة احلدود ال�شمالية �إدارة املوارد الذاتية) يف البنك الأهلي بالرقم :
( )SA6810000020171558001309ويجب على كل من يتقدم لهذه املناف�سة �إرفاق امل�ستندات التالية:
� - 1شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول.
� -2شهادة الت�أمينات االجتماعية �سارية املفعول.
� -3ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من الأجرة ال�سنوية.
� -4شهادة انت�ساب بالغرفة التجارية ال�صناعية �سارية املفعول.
� -5شهادة م�صلحة الزكاة والدخل �سارية املفعول.
 تقدم العرو�ض يف �إدارة املوارد الذاتية بحي الن�سيم.فعلى الراغبني الدخول يف هـذه املناف�سة تقدمي عطاءاتهم بظرف خمتوم بال�شمع الأحمر باملوعد واملكان املحدد �أعاله با�سم مديرعام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة احلدود ال�شمالية.
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السنة  100العدد 4937

إعالنات حكومية

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع

يعلن جتمع الريا�ض ال�صحي الأول عن طرح مزايدة ت�أجري املواقع التالية:

النطاق ال�صحي

املوقع

الن�شاط

الريا�ض

م�ست�شفى النقاهة بالريا�ض

كويف �شوب

1

NH - 1

 500ريال

متوينات

1

KH - 11

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 12

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 13

 500ريال

ورود وهدايا

1

KH - 14

 500ريال

متوينات

1

KH - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 22

 500ريال

ورود وهدايا

1

KH - 23

 500ريال

متوينات

1

KH - 31

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 32

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 33

 500ريال

متوينات

1

KH - 41

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 42

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 43

 500ريال

ورود وهدايا

1

KH - 44

 500ريال

متوينات

1

KH - 51

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 52

 500ريال

م�ست�شفى الأمري �سلمان بن حممد بالدمل

متوينات

1

KH - 61

 500ريال

م�ست�شفى احلريق العام

كويف �شوب

1

KH - 71

 500ريال

متوينات

1

QU - 11

 500ريال

كويف �شوب

1

QU - 12

 500ريال

كافيترييا

1

QU - 13

 500ريال

ورود وهدايا

1

QU - 14

 500ريال

متوينات

1

QU - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

QU - 22

 500ريال

كافيترييا

1

QU - 23

 500ريال

ورود وهدايا

1

QU - 31

 500ريال

متوينات

1

WD - 11

 500ريال

كويف �شوب

1

WD - 12

 500ريال

ورود وهدايا

1

WD - 13

 500ريال

متوينات

1

WD - 21

 500ريال

كافيترييا

1

WD - 22

 500ريال

ورود وهدايا

1

WD - 23

 500ريال

مكائن بيع ذاتي
م�شروبات �ساخنة (قهوة)

30

RC - 11

 500ريال

م�ست�شفى امللك خالد
ومركز الأمري �سلطان باخلرج

م�ست�شفى الوالدة والأطفال باخلرج

اخلرج ال�صحي

م�ست�شفى �إرادة وال�صحة
النف�سية باخلرج

م�ست�شفى حوطة بني متيم العام

م�ست�شفى الأفالج العام

م�ست�شفى روي�ضة العر�ض العام

القويعية ال�صحي
م�ست�شفى املزاحمية العام

م�ست�شفى القويعية العام

م�ست�شفى وادي الدوا�سر العام
وادي الدوا�سر
ال�صحي
م�ست�شفى ال�سليل العام

مواقع متفرقة

عدد املواقع رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة

م�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية

مكائن بيع ذاتي م�شروبات ووجبات خفيفة

 �شراء الكرا�سة ب�إح�ضار �شيك م�صريف با�سم وزارة املالية. مكان ا�ستالم الكرا�سات /العليا  -العقارية بالزا  -مبنى ( )Dالدور ال�ساد�س. يتم تقدمي العرو�ض قبل وقت فتح املظاريف ب�ساعة واحدة كحد �أق�صى ولن يتم ا�ستالم �أي عر�ض بعد املدة املحددة. -لال�ستف�سارات بريد �إلكرتوين (.)malfutaih@moh.gov.sa

40

RC - 12

 500ريال

�آخر موعد ل�شراء الكرا�سة

الإثنني
1444/01/10هـ
2022/08/08م
عند �إختالف التاريخ الهجري عن
امليالدي يتم �إعتماد التاريخ امليالدي
� 10:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1444/01/12هـ
2022/08/08م
عند �إختالف التاريخ
الهجري عن امليالدي يتم
�إعتماد التاريخ امليالدي
�10:00صباحاً
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السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل ممثلة بالإدارة العامة لال�ستثمار وتنمية املوارد املالية عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

()2-1

م

املزايدة

رقم
املزايدة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت ٤٣/ ٥٩

١٠٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

2

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد – احلرم اجلامعي ال�شرقي

ت٤٣/ ٧٦

 ٥٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

3

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى كلية �إدارة الأعمال – �شطر الطالبات

ت43/76

 ٥٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

4

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى كلية �إدارة الأعمال – �شطر الطالب

ت43/77

 ٥٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

5

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى كلية التمري�ض

ت43/78

 ٥٠٠ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/22هـ
� 10:00صباحاً

6

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى مركز طب الأ�سرة واملجتمع – احلرم اجلامعي الغربي

ت43/79

1000ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/22هـ
� 10:00صباحاً

7

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها-الديوانية) مبنى �سكن الطالب التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب

ت43/80

1000ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

8

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة والآي�س كرمي) مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/60

1000ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/22هـ
� 10:00صباحاً

9

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة  )1-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/61

1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

10

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة  )2-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/62

 1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

11

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة  )3-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/63

1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

12

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة )4-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/64

1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

13

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى كلية العمارة والتخطيط

ت43/69

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً
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إعالنات حكومية

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل ممثلة بالإدارة العامة لال�ستثمار وتنمية املوارد املالية عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

()2-2

م

املزايدة

رقم
املزايدة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

14

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى  – 65احلرم .15اجلامعي الغربي (طالبات)

ت43/70

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

15

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى كلية ال�صيدلة الإكلينيكية بوابة الأمن �سابقا باحلرم اجلامعي الغربي

ت 43 /71

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

16

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع (ج – )25احلرم اجلامعي الغربي

ت 43 / 72

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

17

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى املكتبة املركزية – جممع الريان �شطر الطالبات

ت 43 / 74

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

18

ت�أجري مقر لن�شاط (املواد الغذائية) باحلي ال�سكني مل�ست�شفى امللك فهد اجلامعي باخلرب

ت43/67

1000ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

19

ت�أجري مقر لن�شاط (مواد غذائية) مبنى كلية العلوم مبجمع الريان – �شطر الطالبات

ت43/68

 1000ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

20

ت�أجري مقر لن�شاط (قرطا�سية لتقدمي خدمات توفري الكتب واملناهج الدرا�سية) مبنى اخلدمات الطالبية – احلرم اجلامعي
الغربي

ت43/65

1000ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

21

ت�أجري مقر لن�شاط (قرطا�سية لتقدمي خدمات توفري الكتب واملناهج الدرا�سية) مبنى كلية الأداب مبجمع الريان – �شطر الطالبات

ت43/66

 500ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

 مكان بيع الوثائق وتقدمي العرو�ض :املدينة اجلامعية – احلرم الغربي -مبنى رقم ( )10الدور الأر�ضي – الإدارة العامة لال�ستثمار وتنمية املوارد املالية. مكان فتح املظاريف :املدينة اجلامعية – احلرم ال�شرقي -مبنى الإدارة ( )D1الدور الأول– غرفة االجتماعات . �إح�ضار جميع الأوراق الثبوتية للمن�ش�أة و�صورة �شهادة ال�سعودة الإلكرتونية. يتم �سداد قيمة الكرا�سة (املزايدة) ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل – ح�ساب الإيرادات اال�ستثمارية جلامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل – البنك الأهلي ال�سعودي – �آيبان رقم(.)SA8510000003200000091302
لال�ستف�سار االت�صال على هاتف رقم ( )0567255946( )013/333 1796الربيد الإلكرتوين (.) ird@iau.edu.sa

تعلن جامعة امللك في�صل عن طرح املناق�صة التالية:

املناق�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري قطعة �أر�ض لرتكيب �أبراج ات�صاالت اجلوال داخل اجلامعة

 1000ريال

الأحد
1443/12/25هـ

الإثنني
1443/12/26هـ
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع �شاليهات/ا�سرتاحات بالقطعة رقم (ت )1باملخطط رقم
(�ش/ر/203/ح - )1432/حي الوادي مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة ال�سياحية � -شاليهات/منتجعات-
ا�سرتاحة

01-22-018001-9013

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )21باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9014

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )22باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9015

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )23باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9016

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )24باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9017

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع �سكني جتاري بالقطع �أرقام (ت,10ت )11الواقعتني باملخطط
(�ش/ر/169/ح)  -حي امل�صيف مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -حمالت جتارية  -مبنى �سكني 01-22-018001-9018
جتاري

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ست�شفى بيطري بالقطع �أرقام ()409,910,411,412الواقعة باملخطط (/19ح)
 -حي الربيع  -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة ال�صحية  -م�ست�شفى  -عيادة بيطرية

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

01-22-018001-90

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

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

م

رقم املناف�سة

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

2022/81

ت�أجري موقع لن�شاط جتاري (كويف �شوب �سيارة) مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

جماناً

الأحد
2022/7/10م

الإثنني
2022/7/11م

2

2022/82

ت�أجري موقع لن�شاط جتاري (كويف �شوب �سيارة) بالظهران بالقرب من مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

جماناً

الأحد
2022/7/10م

الإثنني
2022/7/11م

لال�ستف�سار ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات االت�صال على هاتف رقم ( )0549239877فاك�س (.)0138403311

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة الأ�سياح عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الفر�صة

مدة العقد

1

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري مبخطط الإ�سكان واحة الأ�سياح (ق� /س �/23/س)

� 25سنة

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري مبخطط الإ�سكان ربوع الأ�سياح (ق�/س�/115/س)

� 25سنة

3

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات – �أبالورود

� 25سنة

 2000ريال

4

�صيانة وت�شغيل (كفي قائم) على طريق امللك عبدالعزيز مقابل احلديقة باخل�صيبة

� 5سنوات

 500ريال

2

5

ت�شغيل حمل جتاري رقم ( )5بال�سوق املركزي بعني بن فهيد

� 5سنوات

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

 1000ريال

 1000ريال

الثالثاء
1443/12/20هــ

الأربعاء
1443/12/21هــ

 500ريال

مالحظة:
ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات بتحميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)www.balady.gov.sa
�آّخر وقت لتقدمي العرو�ض  :ال�ساعة )2:00(:ظهر ًا من تاريخ قفل العطاءات.
لال�ستف�سار :ت  )0163453000( /حتويلة.)285-317-222( :

يعلن م�ست�شفى الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لإن�شاء ح�ضانة وريا�ض �أطفال ملدة (� )15سنة مب�ست�شفى الأمري �سلطان
للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة

1443/1

 1500ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل البوفيه للموظفني مب�ست�شفى الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة
باملدينة املنورة

1443/2

 1000ريال

3

ت�أجري وت�شغيل مواقف ال�سيارات وتر�صيفها وتنظيمها وو�ضع مظالت و�سحب
ال�سيارات املخالفة ملدة ()5

1443/4

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الثالثاء
1444/01/11هـ
2022/08/09م
 3:00م�سا ًء

 -1قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم م�ؤ�س�سة النقد العربي.
 -2مكان بيع الكرا�سة ب�إدارة تنمية الإيرادات الذاتية مب�ست�شفى الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة.
� -3إح�ضار الأوراق الثبوتية لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املتقدمة (�شهادة الزكاة والدخل � -شهادة الغرفة التجارية � -شهادة ال�سجل التجاري� -شهادة ال�سعودة � -شهادة الت�أمينات االجتماعية).
ملزيد من املعلومات يتم االت�صال على هاتف )014-8411181( :حتويلة )5504( )5503( )5500( :فاك�س.)014-8411655( :

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1444/01/12هـ
2022/08/10م
� 9:00صباحاً
مزايدة احل�ضانة وريا�ض الأطفال
� 10:00صباحاً
مزايدة ت�شغيل بوفية للموظفني
�11:00صباحاً
مزايدة ت�أجري وت�شغيل مواقف ال�سيارات وتر�صيفها
وتنظيمها وو�ضع مظالت
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �صبيا عن طرح الفر�ص الإ�ستثمارية التالية:

م

الفر�صة

رقم الفر�صة

قيمة الكرا�سة م�ساحة املوقع باملرتاملربع �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة
حمالت جتارية (املحلة)

01-22-009201-2018

 2500ريال

1416.45

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة لوحة �إعالنية �شا�شة �إلكرتونية (يونيبول)

01-22-009201-17

 2000ريال

150

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

3

ترميم وت�شغيل و�صيانة كويف (جنوبي)

01-22-009201-1022

 500ريال

49

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري

01-22-009201-1021

 3000ريال

36350.14

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سل�سلة مطاعم وكافيهات

01-22-009201-1019

 3000ريال

10039.02

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ست�شفى

01-22-009201-1018

 500ريال

36200.5

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

7

ترميم وت�شغيل و�صيانة الكافيهات (ال�شرقي)

01-22-009201-1017

 500ريال

49

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

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

تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

الفر�صة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

قيمة الكرا�سة

م

�إن�شاء وت�شغيل �سوق جتاري بقرية ق�صري بن مرتوك

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل ق�صر �أفراح بقرية عقلة بن داين

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

3

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

4

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

5

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري بقرية امل�ضيح

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

1

6

ا�ستثمار مبنى قائم تابع لبلدية حمافظة �سمرياء بقرية العظيم

فعلـى ال�شركـــات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذه املزايدة التقدم على موقع (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار).
لال�ستف�سار هاتف  )0165210076(:حتويلة.)159( :
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية يف مزايدة عامة:

م

الفر�صة

الفرتة

املوقع

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

1

�إدارة وت�شغيل و�صيانة حديقة ال�شوق ن�سبة ()%25

10

ال�شوق

30637.11م2

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شا�شات �إلكرتونية على ج�سور امل�شاة

10

مقابل البلدية

600مرت

 500ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري بجوار امل�ست�شفى ()1

25

املثلث

5059.16م2

 1000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري بجوار امل�ست�شفى ()2

25

املثلث

3785.13م2

 1000ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري بجوار امل�ست�شفى ()3

25

املثلث

600م2

 1000ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()1

25

�سيال

1800م2

 1000ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()2

25

�سيال

3710.86م2

 1000ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()3

25

�سيال

1700م2

 1000ريال

9

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()4

25

�سيال

1500م2

 1000ريال

10

�إن�شاء وت�شغيل �صيانة جممع جتاري ()5

25

�سيال

1900م2

 1000ريال

11

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة هايرب

25

�سيال

6376.89م2

 1000ريال

12

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مدينة ترفيهية وفندقية

25

احلنكة

58481.5م2

 1000ريال

13

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة املنطقة ال�صناعية

25

املثلث

100.000م2

 1000ريال

14

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

25

القفيل

4352.42م2

 1000ريال

15

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

25

الرونة

3000م2

 1000ريال

16

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جتاري ()1

25

الفي�صلية

1500م2

 1000ريال

17

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جتاري ()2

25

الفي�صلية

1800م2

 1000ريال

18

�إدارة وت�شغيل مرمى النفايات

10

الأح�سبة

 88000م2

 1000ريال

19

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

25

الرونة

4250م2

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

الإثنني
2022/08/08م
� 10:00صباحاً

الثالثاء
2022/08/09م
� 10:00صباحاً

على الراغبني يف اال�ستثمار الدخول على موقع اال�ستثمار البلدي (فر�ص) �أو حتميل تطبيق فر�ص� .شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وتقدمي العطاءات عن طريق الربنامج املذكور على الرابط التايل.)https://furas.momra.gov.sa( :
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استـثمار مواقع
تعلن وزارة املالية عن متديد فرتة ا�ستقبال العرو�ض لعملية ا�ستثمار عدد من املواقع مبباين الوزارة على النحو التايل:

م

و�صف العملية

موعد تقدمي العرو�ض

1

توفري مكائن التموين الذاتي مبباين وزارة املالية مبدينة الريا�ض

الإثنني
1443/12/26هـ

2

ا�ستثمار مواقع مبباين الوزارة مبخرج ( )9ومبنى ( )B2بواحة غرناطة ل�صالح مقدم وجبات �صحية

الإثنني
1443/12/26هـ

وعلى من يرغب الدخول بهذه املزايدة االطالع على ال�شروط واملوا�صفات املعدة لذلك والتي تعد جزء ًا ال يتجز�أ من عقد الإيجار بني الطرفني ويعترب دخول املزاد موافقة منه على ما ورد فيها ،وميكن احل�صول على ن�سخة من ال�شروط
واملوا�صفات من �إدارة امل�شرتيات  -مبنى رقم ( )12ــ الدور (الأر�ضي)  -مكتب رقم ( )G44مبخرج ( )9ويقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم ح�سب املوعد املحدد �أعاله و�سوف يتم فتح املظاريف بتمام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من اليوم التايل
لتقدمي العرو�ض
ولزيارة املواقع التن�سيق مع �إدارة املرافق.

تعلن الهيئة امللكية بينبع عن طرح الفر�ص التالية:

م

رقم الفر�صة

الفر�صة

املوقع

مدة الت�أجري

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1

76

تطوير وت�شغيل مطبخ وم�سلخ ( 7093.18م)2

حي املهن

� 20سنة

2

77

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك ع�صائر ( 34.99م)2

الواجهة البحرية

� 10سنوات

اخلمي�س  22ذو احلجة 1443هـ املوافق  21يوليو 2022م
�إدارة عالقات امل�ستثمرين
مدينة ينبع ال�صناعية
966143216929/ 966143216987
ird@rcyanbu.gov.sa

تعلن بلدية حمافظة بقيق عن الفر�صة اال�ستثمارية التالية:

قيمة الكرا�سة

الفر�صة

رقم الفر�صة

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع رقم (خ )22باملخطط ( )12/16حي
(الب�ساتني ) –الأن�شطة التجارية–
حمالت جتارية – جممع جتاري

01/22/006203-32

م�ساحة املوقع

 2000ريال

�أخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

2022/6/26م
� 7:00صباحاً

2022/6/26م
� 10:00صباحاً

(2.512م)2

تعلن �إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية بنجران عن طرح مواقع ا�ستثمارية داخل �إ�سكان القوات امل�سلحة بقوة جنران كالتايل:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع �سوبر ماركت

443/1/1

 300ريال

1443/12/18هـ

1443/12/19هـ
�09:00صباحاً

2

ت�أجري موقع مغ�سلة

443/1/2

 300ريال

1443/12/19هـ

1443/12/20هـ
�09:00صباحاً

3

ت�أجري موقع حالق

443/1/3

 300ريال

1443/12/20هـ

1443/12/21هـ
�09:00صباحاً

4

ت�أجري موقع جهاز �صراف �آيل

443/1/4

 200ريال

1443/12/21هـ

1443/12/22هـ
�09:00صباحاً

مكان بيع الكرا�سات بق�سم امل�شرتيات ب�إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية بقوة جنران والتن�سيق يف ذلك مع امل�س�ؤول جوال رقم  ) 0533295909 / 0555723988 (:فاك�س)0175226610(:
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منافسات عامة
تعلن هيئة تطوير وتعمري املناطق اجلبلية بجازان عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�إن�شاء �سور لأر�ض امل�ضبعة

107

 500ريال

اخلمي�س
1443/12/01هـ
 1:00م�سا ًء

الإثنني
1443/12/19هـ
� 10:00صباحاً

مكان بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات :مقر هيئة تطوير وتعمري املناطق اجلبلية بجازان – حمافظة فيفاء (الق�سم املايل – امل�شرتيات).

تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أمني عدد ( )2جهاز بيع ذاتي لتوفري وجبات خفيفة باملركز الإقليمي ملراقبة ال�سموم بال�شرقية على
)  (Vending Machineم�ساحة (2)1.5

382224 02

 500ريال

الأحد 1443/12/25هـ
2022/07/24م
� 11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات

الإثنني 1443/12/26هـ
2022/07/25م
� 9:00صباحاً
بقاعة االجتماعات بالدور الثاين باملديرية

�شروط الدخول باملزايدة:
1ـ يتم �شراء وا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات ب�صحة ال�شرقية مببنى املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية2 .ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك املركزي ال�سعودي يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون
ال�صحية باملنطقة ال�شرقية بحي غرناطة بالدمام �شارع الثامن والع�شرين (املزارع) بالقرب من املجمع الطبي بالدمام3 .ـ �صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال4 .ـ �صورة من �شهادة الزكاة والدخل.
5ـ �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية6 .ـ �صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
مالحظة هامة (يجب �إن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية و�أن جميع املزايدات ينطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات احلكومية).

تعلن الهيئة العامة للموانئ عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

ّاخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�أعمال مناولة الركاب
و�أمتعتهم مبيناء جدة الإ�سالمي

 500ريال

الأربعاء 1443/12/14هـ
املوافق 2022/7/13م
� 10:00صباحاً

الأربعاء 1443/12/14هـ
املوافق 2022/7/13م
�11:00صباحاً

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

توفري خدمات الت�أمني الطبي
ملوظفي الأكادميية املالية
وعائالتهم

R/9/FA/2022

مكان ت�سلم وثائق املناف�سة

قيمة الكرا�سة

الأكادميية املالية� /إدارة املوارد
امل�ؤ�س�سية
الريا�ض -حي امل�ؤمترات -
�شارع �أم �سلمة الأن�صاري

جماناً

�آخر موعد لتقدمي
العرو�ض

مكان تقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1443/11/30هـ
2022/6/29م
 3:00ظهر ًا

الأكادميية املالية� /إدارة
املوارد امل�ؤ�س�سية
الريا�ض -حي امل�ؤمترات-
�شارع �أم �سلمة الأن�صاري

اخلمي�س
1443/12/01هـ
2022/6/30م
ال�ساعة  2:00ظهر ًا

لطلب وثائق املناف�سة )Procurement@fa.gov.sa( :معلومات التوا�صل هاتف )118261228( :جوال.)0541258276( :

يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة – كفالة عن متديد موعد املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

مكان بيع الكرا�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع �صيانة ونظافة مـكـاتب برنامج
�ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة (كفالة) وتقدمي خدمات ال�ضيافة

2022/15

ق�سم امل�شرتيات بالدور الأول
مبقر الربنامج الكائن بطريق خري�ص
حي الربوة

جماناً

الثالثاء
1443/11/22هـ
2022/06/21م
 1:00م�سا ًء

الثالثاء
1443/11/22هـ
2022/06/21م
 1:00م�سا ًء

لال�ستف�سارات ميكنكم التوا�صل عن طريق الربيد الإلكرتوين )� (m.ayaf@kafalah.gov.saأو الهاتف رقم ( )011-2917676حتويلة (.)453
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مبان
استئجار
ٍ

بيع رجيع
تعلن �إدارة م�ست�شفى امللك عبدالعزيز بجدة عن رغبتها يف طرح مزايدة بيع (رجيع غري طبي) وتقدمي العر�ض
وال�ضمان البنكي �إىل �إدارة امل�شرتيات بامل�ست�شفى املبنى الإداري مكتب (.)141-140
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاء �سيكون بتاريخ  1443/11/23هـ ح�سب تقومي �أم القرى و�سوف يكون موعد فتح
املظاريف بتاريخ 1443/ 11 /24هـ.
يعلن م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام عن رغبته يف بيع رجيع �أثاث خا�ص بالإ�سكان بالظرف املختوم .
على كل من لديه الرغبة بتقدمي عر�ضه ميكنه االطالع وا�ستالم قائمة بالبنود وذلك بالتن�سيق مع الزميل تركي ال�سويلم
جوال رقم )0568028622( :وذلك من ال�ساعة� )9:00(:صباحاً �إىل ال�ساعة )12:00( :م�سا ًء مع مراعاة التايل:
 -1موعد زيارة املوقع ملعاينة الأثاث يوم اخلمي�س 1443/11/24هـ ،املوافق 2022/6/23م.
 -2موعد تقدمي العرو�ض بظرف خمتوم يوم الأربعاء 1443/11/30هـ ،املوافق 2022/6/29م.
 -3فتح العرو�ض يوم اخلمي�س 1443/12/1هـ ،املوافق 2022/6/30م ال�ساعة�10:00 :صباحاً.
 -4يلتزم من تر�سو عليه املزايدة بفك ونقل الأثاث من مواقعها (املجمع الواقع يف الدمام – املجمع الواقع يف اخلرب –
موقع امل�ست�شفى) مع حتمل جميع تكاليف الفك والنقل.
 -5يقدم مع العر�ض �ضمان بنكي بقيمة ( )%2من �إجمايل قيمة العر�ض.
 -6على من تر�سو عليه املزايدة زيادة �ضمانة �إىل ( )%5وذلك خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ الرت�سية ويف حال
انتهاء تلك املدة ال يعاد �إليه ال�ضمان االبتدائي ،وال يفرج عن ال�ضمان �إال بعد ت�سديد كامل قيمة املنقوالت.
 -7يجب على من تر�سو عليه املزايدة نقل الأثاث خالل (� )5أيام عمل.
تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن طرح املناف�سة التالية :

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح املظاريف

جهة التقدمي

بيع �سيارات و�أثاث وقطع غيار
رجيع لفرع الإدارة العامة
للمجاهدين مبنطقة جنران

الثالثاء
1443/12/20هـ

الأربعاء
1443/12/21هـ

مبنى فرع الإدارة
العامة للمجاهدين
مبنطقة جنران

تعلن قاعدة امللك في�صل اجلوية بالقطاع ال�شمايل (تبوك) عن طرح مناف�سة باملزاد العلني على مواد متنوعة من
الرجيع والتالف.
رقمها .)43/6(:قيمة الكرا�سة(:جماناً).
موعد املزاد العلني :الثالثاء 1443/12/20هـ ( )4:00ع�صراً.
ي�شرتط ل�شراء املناف�سة مايلي :
البند الأول �ساحات الرجيع بقاعدة امللك في�صل اجلوية (خملفات متنوعه).
البند الثاين موقع �سكن عمالة رادار جبل اللوز (برك�سات خ�شبيه).
تبد�أ املعاينة من تاريخ (1443/12/1هـ) حتى (1443/12/19هـ) من ال�ساعة (� )8:00صباحاً وحتى ال�ساعة ()12:00م�ساءً.
ولال�ستف�سار االت�صال على  :الهاتف رقم ( )0503583875حتويلة (.)42000
تعلن بلدية �أحد رفيدة عن بيع الرجيع التايل:

الرجيع

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�أعمدة وكبينة وحمول كهربائية
–�سيارات ومعدات تالفة و�سكراب حديد–
�أجهزة و�أثاث مكتبية.

1444/1/10هـ

1444/1/11هـ

فعلى من يرغب �شراء الرجيع مراجعة ق�سم املالية بالبلدية.
تعلن جامعة جازن عن طرح املناق�صة التالية:

املناق�صة

رقم
املناق�صة

قيمة
الكرا�سة

�آخر موعد
لتقدمي العطاءات

موعد فتح
املظاريف

بيع الأ�صناف املرجتعة
للجامعة للعام 2021

718

جماناً

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

موقع ا�ستالم الكرا�سات و ت�سليم العطاءات جامعة جازان – الربج الإداري � -إدارة امل�شرتيات – املناق�صات احلكومية
مكتب رقم ( .)147

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى فلة �أو عمارة ال�ستقبال الأطباء اجلدد.
-1حالته العامة/جديد وال يزيد عمر املبنى عن (� )5سنوات �إن �أمكن.
-2م�ساحته/ال يقل عن (1000م).
-3عدد (� )10شقق.
 -4عدد الأدوار/دورين ون�صف .
-5عدد الغرف ( )2كحد �أدنى لكل �شقة.
-6عدد دورات املياه ( )1كحد �أدنى لكل �شقة.
-7يف�ضل �أن تكون بفناء �إن وجد.
-8يف�ضل املبني مبلحقاته �إن وجد.
-9ال�شوارع يف�ضل �أن تكون رئي�سية.
 -10قرب املوقع من املدينة.
-11التزام مالك العقار بال�صيانة ال�شاملة.
 -12تركيب املكيفات واملطابخ.
 - 13املوافقة على التعديالت �إن وجدت.
رقم املناق�صة .)2022/33(:قيمة الكرا�سة(:جماناً).
�آخر موعد لتقدمي العطاءات الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
موعد فتح املظاريف الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.)alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa(:
تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار �أر�ض ال�ستخدامها مواقف �سيارات بجوار مدينة امللك
�سعود الطبية.
ً
رقم املناق�صة .)2022/32( :قيمة الكرا�سة( :جمانا).
� -1أن تكون �أر�ضاً �أو مبنى قاب ًال للإزالة لال�ستخدام كمواقف �سيارات م�ساحته التقل عن ( )6000م.2
� -2أن تكون على �شارع رئي�سي �أو فرعي.
� -3أن ال تبعد �أكرث من ( 600م) عن حميط مدينة امللك �سعود الطبية من جميع الإجتاهات.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات:الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
موعد فتح املظاريف:الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.)alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa(:
تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار �أربعة م�ستودعات ملدينة امللك �سعود الطبية.
ال�شروط واملوا�صفات:
� -1أن يكون املوقع بعيد ًا عن التجمعات ال�سكنية.
 -2امل�ساحة ال تقل عن ( )900مرت للم�ستودع الواحد.
 -3ال�سقف يكون من مادة غري قابلة لال�شتعال و ت�سرب املياه عازل للحرارة والرطوبة (ال ي�سمح ب�إ�ستخدام
الأ�سقف امل�ستعارة واجلدران امل�صنوعة من اجلب�س بورد).
 -4الأر�ضية واجلدران والأ�سقف بو�ضعية متما�سكة ومل�ساء قابلة للتنظيف.
 -5يجب �أن يكون املوقع املخطط الهند�سي للم�ستودع مرخ�ص من البلدية �أو �أي جهة ترخي�ص حكومية.
� -6أن ال تكون �أر�ضية امل�ستودع منخف�ضة عن م�ستوى الطريق.
� -7أبواب امل�ستودع وا�سعة بحيث ت�سمح بدخول ال�شاحنات.
� -8أن تتوفر يف كل م�ستودع غرف مكاتب بعدد ( )1ودورات مياه ومغا�سل يدوية.
� -9أن تكون الأر�ضية من اخلر�سانة لكي تتحمل الرافعات ال�شوكية.
� -10أن تتوفر طفايات حريق حديثة.
 -11توفر تكييف مركزي عايل اجلودة وحديث ال�صنع.
� -12أن تكون يف موقع واحد (خمطط).
 -13مزود بكامريات مراقبة حديثة.
 -14الأر�ضية مطلية مبادة االيبوك�سي.
 -15توفر ا�شرتاطات الدفاع املدين.
� -16أن تكون ملالك واحد.
 -17توفري غرفة للأمن خارجية مزودة بالتكييف و�شا�شة مراقبة الكامريات.
 -18تزويد كل م�ستودع ب�أرفف (بجودة عالية) وعدة م�سارات بحيث ال تقل عن  %60من م�ساحة كل م�ستودع.
 -19مدة الإيجار �سنة قابلة للتجديد ح�سب نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية .
مالحظة:يحق للطرف الأول مدينة امللك �سعود الطبية ف�سخ العقد عند الإخالل ب�إحدى اال�شرتاطات.
رقم املناق�صة .)2022/31(:قيمة الكرا�سة( :جماناً).
موعد فتح املظاريف الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهراً.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.)alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa(:

فقدان جنسية

تعلن الإدارة العامة للأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية (الدمام) ب�أنه �صدر القرار الوزاري رقم (/43وز)
وتاريخ 1443/9/5هـ القا�ضي بفقدان اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ(اقبال بنت عبد علي حمدان) �سجل
مدين رقم (( )1077508610عراقية اال�صل) �سعودية بالتجن�س مبوجب املادة ( )16من نظامها وانقطاع
العالقة الزوجية مبوجب �شهادة الطالق رقم ( )320وتاريخ 1996/5/13م ،واحلا�صلة على اجلن�سية
الكويتية بزواجها من مواطن كويتي.

األخبـــــــــــــار
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يعزيان رئي�س بنغالدي�ش
● جدة – واس
بع��ث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية عزاء
وموا�ساة لفخامة الرئي�س حممد عبداحلميد رئي�س جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية،
يف �ضحاي��ا احلري��ق الذي اندلع مب�ستودع للحاويات يف جن��وب �شرق اجلمهورية.
وق��ال امللك املفدى« :علمنا بنب�أ اندالع حريق مب�ستودع للحاويات يف جنوب �شرق
بلدكم ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ،و�إننا �إذ نبعث لفخامتكم ولأ�سر املتوفني

ول�شع��ب جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية ال�شقي��ق �أحر التعازي و�أ�صدق املوا�ساة،
لن�س���أل املوىل �سبحانه وتع��اىل �أن يتغمد املتوفني بوا�سع رحمت��ه ومغفرته ،ويلهم
ذويه��م ال�ص�بر وال�سل��وان ،و�أن مين على امل�صاب�ين بال�شفاء العاج��ل ،ويحفظكم
و�شعب جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية من كل �سوء ومكروه� ،إنه �سميع جميب».
كم��ا بعث �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية ع��زاء وموا�ساة لفخام��ة الرئي�س

امللك يبعث ر�سالة خطية
ل�سلطان عمان
● مسقط  -واس
بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،ر�سالة خطية� ،إىل �أخيه
جالل��ة ال�سلطان هيث��م بن طارق �سلط��ان عُ مان ،تتعلق
بالتن�سيق والتعاون الأخوي بني البلدين ال�شقيقني.

وقام بت�سلي��م الر�سالة �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
ل��دى �سلطن��ة عُ م��ان عب��داهلل بن �سع��ود العن��زي ،يوم
الثالث��اء  15ذو القع��دة 1443ه��ـ املواف��ق  14يوني��ة
2022م ،خ�لال ا�ستقب��ال معايل وزي��ر خارجية �سلطنة
عُ مان ال�سيد بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي.

حمم��د عبداحلميد رئي�س جمهورية بنغالدي���ش ال�شعبية ،يف �ضحايا احلريق الذي
اندل��ع مب�ست��ودع للحاويات يف جن��وب �شرق اجلمهوري��ة .وقال �سم��و ويل العهد:
«تلقيت نب�أ اندالع حريق مب�ستودع للحاويات يف جنوب �شرق بلدكم ،وما نتج عنه
م��ن وفيات و�إ�صابات ،و�أع��رب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني كاف��ة ،عن بالغ التعازي
و�ص��ادق املوا�س��اة� ،سائ ً
�لا اهلل تعاىل الرحم��ة للمتوفني ،وال�شف��اء العاجل جلميع
امل�صابني� ،إنه �سميع جميب».

ويل العهد يجري ات�صاال هاتفيا
بال�شيخ م�شعل الأحمد
● جدة – واس
�أج��رى �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن عبدالعزي��ز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع،
ات�ص��ا ًال هاتفي��اً ،يوم الثالث��اء  15ذو القعدة 1443ه��ـ املوافق  14يوني��ة 2022م ،ب�صاحب ال�سمو ال�شي��خ م�شعل الأحمد
اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ،اطم�أن خالله على �صحته ،راجياً دوام العافية ل�سموه.
وقد عرب �سمو ويل عهد الكويت عن ال�شكر ل�سمو ويل العهد على م�شاعره الأخوية النبيلة.

اململكة ت�صنف  19ا�سما من الداعمني مليلي�شيا «احلوثي» الإرهابية
● الرياض – واس
ً
�صنف��ت اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ،ممثل��ة يف رئا�سة
�أم��ن الدول��ة ،ي��وم الثالث��اء  15ذو القع��دة 1443ه��ـ
املواف��ق  14يوني��ة 2022م� )8( ،أف��راد ،و()11
كيان��اً؛ الرتباطه��م ب�أن�شطة داعم��ة مليلي�شيا «احلوثي»
الإرهابية ،املدعومة من �إي��ران ،ا�ستناد ًا لنظام مكافحة
جرائ��م الإرهاب ومتويله ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )21 /وتاري��خ 1439 /2 /12ه��ـ ،ومب��ا يتما�ش��ى
م��ع قرار جمل�س الأمن رق��م  )2001( 1373والقرارات
الالحقة ذات ال�صلة ،ال��ذي ي�ستهدف من يق ّدمون الدعم
للإرهابي�ين �أو الأعم��ال الإرهابي��ة ،وي�أتي ذل��ك �إحلاقاً
لت�صني��ف ميلي�شي��ا «احلوث��ي» كمنظم��ة �إرهابي��ة ،يف
البي��ان ال�ص��ادر ع��ن وزارة الداخلي��ة باململك��ة بتاريخ
1435 /5 /6هـ.
�إنّ اململكة العربي��ة ال�سعودية ،عاقدة العزم و�ست�ستمر
بالعمل على وقف ت�أث�ير ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية،
وا�ستهداف �أبرز الأفراد والكيانات الذين يق ّدمون الدعم
املايل لها ،ويت�سببون يف ت�أجيج العنف ،وتعري�ض اليمن
و�شعب��ه ال�شقيق وم�صاحل��ه للخطر ،وم��ا يرتتب عليه
م��ن زعزعة ا�ستقرار املنطق��ة ،وعرقلة املالحة الدولية،
و�إطالة �أمد املعاناة الإن�سانية.
ومبوج��ب نظ��ام مكافح��ة جرائ��م الإره��اب ومتويل��ه،
والآليات التنفيذية لق��رارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة،
وات�ساق��اً مع قرار جمل���س الأمن رق��م ،)2001( 1373
ف�إن��ه يج��ب جتمي��د جمي��ع الأ�ص��ول التابع��ة لأ�سم��اء
الأف��راد والكيان��ات امل�ص ّنفة ،وعدده��ا ( )19ا�سماً ،كما
ُيحظر القيام ب���أي تعامالت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع
تلك الأ�سم��اء �أو ل�صاحله��ا ،من قبل امل�ؤ�س�س��ات املالية
واملهن والأعمال غري املالية املحددة ،وكافة الأ�شخا�ص
االعتباريني والطبيعيني.
ّ
ُ
�أ�سماء الأفراد والكيانات امل�صنفة على النحو الآتي:

األفراد:
 املدعو �صالح بن حممد بن حمد بن �شاجعاجلن�سي��ة ميني ،يرتب��ط ويتعاون مع تنظي��م «القاعدة»
الإرهابي ،و ُيقدّم الدعم املايل ،والأ�سلحة والذخائر ل�صالح
ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
 املدعو نبيل بن عبداهلل بن علي الوزيراجلن�سي��ة ميني ،و ُيعد �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الزه��راء للتج��ارة والتوكي�لات ،التي تعمل عل��ى ت�سهيل
تهري��ب الأم��وال والنف��ط ل�صال��ح ميلي�شي��ا «احلوث��ي»
الإرهابية.
 املدعو �إ�سماعيل بن �إبراهيم الوزيراجلن�سي��ة ميني ،يت��وىل �إدارة العديد م��ن ال�شركات ،التي
تعمل على ت�سهيل تهريب الأموال والنفط ل�صالح ميلي�شيا
«احلوثي» الإرهابية.
 املدعو ق�صي بن �إبراهيم الوزيراجلن�سي��ة ميني ،يرتبط باحلر�س الث��وري الإيراين ،و ُيعد
م�ؤ�س���س �شركة (فيول �أويل) ال�سترياد امل�شتقات النفطية،
الت��ي تعم��ل عل��ى ت�سهي��ل تهريب النف��ط الإي��راين ل�صالح
ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
 املدع��و عل��ي ب��ن نا�صر قر�ش��ة (�سبق الإع�لان عنه يفقائمة املطلوبني للمملكة بتاريخ 1439 /2 /16هـ).
اجلن�سية ميني ،يتعاون ب�شكل مبا�شر مع تنظيم «القاعدة»
الإرهابي ،ويعمل على جتهيز الأ�سلحة واملعدات مليلي�شيا
«احلوث��ي» الإرهابية ،كما يعمل على ت�سهيل التعاون بني
احلر�س الثوري الإيراين ،وميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية،
و�أن�ش���أ �شركة (الذهب الأ�سود) ،و�ش��ركات نفطية �أخرى،
التي تعمل على تهريب و�شراء النفط الإيراين.
 املدعو زيد بن علي بن يحيى ال�شريفاجلن�سي��ة مين��ي ،يتع��اون ب�ش��كل مبا�ش��ر م��ع تنظي��م
«القاع��دة» الإرهاب��ي ،ميل��ك �شركة (�سل��م رود) للتجارة
واال�سترياد ،وكذلك �شرك��ة (�أويل برامير) ،ويتوىل �إدارة

�شرك��ة (�أزال) ،كم��ا �أنه ع�ضو جمل���س �إدارة �شركة (�سام «احلوثي» الإرهابية.
�أوي��ل) للتج��ارة واخلدم��ات النفطية املح��دودة ،وتعمل � -شركة �سلم رود للتجارة واال�سترياد
تل��ك ال�شركات عل��ى ت�سهيل تهريب النف��ط الإيراين ل�صالح مقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد
ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
النف��ط الإيراين ،وتقدمي الت�سهيالت املالية ل�صالح ميلي�شيا
 املدعو عبداهلل بن �أبكر عبدالباري«احلوثي» الإرهابية.
اجلن�سية ميني ،م�ؤ�س�س �شركة (�أبكر للخدمات النفطية)،
 �شركة �أبكر للخدمات النفطيةويتع��اون م��ع ميلي�شي��ا «احلوث��ي» الإرهابي��ة يف جم��ال
مقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد
ا�سترياد النفط الإيراين.
النف��ط الإيراين وتقدمي الت�سهي�لات املالية ل�صالح ميلي�شيا
 املدعو �صدام بن �أحمد بن حممد الفقيهاجلن�سي��ة مين��ي ،يتع��اون ب�ش��كل مبا�ش��ر م��ع تنظي��م «احلوثي» الإرهابية.
«القاع��دة» الإرهاب��ي ،و ُيعد م�ؤ�س�س �شرك��ة (�سام �أويل) � -شرك��ة الفقيه العاملية للتج��ارة وال�صناعة واخلدمات
للتج��ارة واخلدم��ات النفطي��ة املح��دودة ،وع�ض��و ًا يف النفطية املحدودة
جمل�س �إدارة �شركة «الفقيه العاملية» للتجارة وال�صناعة مقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد
واخلدم��ات النفطي��ة املح��دودة ،وتعم��ل ال�شركت��ان على النف��ط الإيراين ،وتقدمي الت�سهيالت املالية ل�صالح ميلي�شيا
ت�سهيل تهريب النفط الإي��راين ل�صالح ميلي�شيا «احلوثي»
«احلوثي» الإرهابية.
الإرهابية.
 �شركة �سب�أ العاملية للتبغ املحدودةالكيانات:
 �شركة �سام �أويل للتجارة واخلدمات النفطية املحدودة مقره��ا :اجلمهوري��ة اليمني��ة ،وتق��دّم الت�سهي�لات املاليةمقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد ل�صالح ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
النف��ط الإيراين وتقدمي الت�سهي�لات املالية ل�صالح ميلي�شيا � -شركة �أويل برامير
مقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد
«احلوثي» الإرهابية.
 م�ؤ�س�سة الزهراء للتجارة والتوكيالتالنف��ط الإيراين ،وتقدمي الت�سهيالت املالية ل�صالح ميلي�شيا
مقره��ا :اجلمهوري��ة اليمني��ة ،وتعم��ل امل�ؤ�س�س��ة عل��ى «احلوثي» الإرهابية.
ا�سترياد النفط الإيراين ،وتقدمي الت�سهيالت املالية ل�صالح � -شركة مين �أبوت للتجارة املحدودة
ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
مقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد
 �شركة �أبراج اليمن ،و�شركة الذهب الأ�سودالنف��ط الإيراين ،وتقدمي الت�سهيالت املالية ل�صالح ميلي�شيا
مقرهما :اجلمهورية اليمني��ة ،و ُتقدّمان الت�سهيالت املالية
«احلوثي» الإرهابية.
ل�صالح ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
 �شركة �صحاري لل�صرافة والتحويالت املالية �شركة فيول �أويل ال�سترياد امل�شتقات النفطيةمقرها :اجلمهورية اليمنية ،وتعمل ال�شركة على ا�سترياد مقره��ا :اجلمهوري��ة اليمني��ة ،وتق��دّم الت�سهي�لات املالية
النف��ط الإيراين ،وتقدمي الت�سهيالت املالية ل�صالح ميلي�شيا ل�صالح ميلي�شيا «احلوثي» الإرهابية.
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الوزراء
مجلس
األخيــــــــــــــــــــرة

املوافقة على �إقامة م�سابقة �سنوية يف موريتانيا للقر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية برعاية اململكة
● الرياض – واس
�ص��درت موافقة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظ��ه اهلل ،يوم اخلمي�س  10ذو القعدة 1443هـ املوافق  9يونية 2022م ،على
�إقامة م�سابقة �سنوية يف موريتانيا (للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية) على م�ستوى
دول غرب �أفريقيا برعاية اململكة ،وحتمل ا�سم خادم احلرمني ال�شريفني.
وت�أتي امل�سابقة التي تنفذه��ا وت�شرف عليها وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر�ش��اد ،بالتن�سيق مع نظريتها يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�شقيقة،

امت��داد ًا للرعاي��ة الكرمية والدعم غري املح��دود من القيادة الر�شي��دة لكتاب اهلل
الكرمي و�سنة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
ورف��ع مع��ايل وزي��ر ال�ش���ؤون الإ�سالمي��ة والدع��وة والإر�ش��اد ال�شي��خ الدكتور
عبداللطي��ف ب��ن عبدالعزي��ز �آل ال�شي��خ ،ال�شك��ر واالمتن��ان ،خل��ادم احلرم�ين
ال�شريف�ين ،و�سم��و ويل عه��ده الأمني حفظهم��ا اهلل؛ ملا يوليانه م��ن عناية خا�صة
بكت��اب اهلل عز وج��ل ،وال�سن��ة النبوية ،وحفظتهم��ا ،وذلك امت��داد ًا جلهود هذه
الدولة املباركة يف ن�شر القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية للم�سلمني يف �أنحاء العامل.

وب�ّي�نّ معالي��ه �أن امل�سابق��ة �ستقام ب�إذن اهلل ،خ�لال الربع الأول م��ن العام القادم
1444هـ ،يف جمهوري��ة موريتانيا الإ�سالمية ال�شقيق��ة ،تعميقاً لأوا�صر التعاون
الثنائي يف كل ما من �ش�أنه خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
و�س���أل معالي��ه اهلل تع��اىل �أن يحفظ خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني و�سم��و ويل عهده
الأم�ين ،و�أن يجزيهم��ا كل خ�ير على ما يقومان ب��ه من �أعم��ال متوا�صلة خلدمة
امل�سلم�ين بالع��امل ،و�أن ي��دمي عل��ى اململك��ة وجميع ب�لاد العامل الأم��ن والأمان
واال�ستقرار والتقدم.

وزير اخلارجية يح�ضر مرا�سم تن�صيب رئي�س ال�صومال
● مقديشو – واس
نياب�� ًة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ح�ض��ر �صاح��ب
ال�سم��و الأم�ير في�ص��ل ب��ن فرح��ان ب��ن عبداهلل
وزي��ر اخلارجية ،يوم اخلمي���س  10ذو القعدة
1443ه��ـ املواف��ق  9يوني��ة 2022م ،مرا�س��م
تن�صي��ب ح�س��ن �شي��خ حمم��ود فخام��ة رئي���س
جمهوري��ة ال�صومال الفيدرالية ،وذلك يف احلفل
الذي �أقيم يف مطار �آدم عدي الدويل ،يف العا�صمة
مقدي�شو.
والتق��ى فخام��ة رئي���س جمهوري��ة ال�صوم��ال
الفيدرالي��ة� ،سم��و وزي��ر اخلارجي��ة ،حيث نقل
ل��ه تهنئة وحتي��ات خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن

عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي�س
جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظهم��ا اهلل
لفخامت��ه ،ومتنياتهم��ا ل��ه بالتوفي��ق وال�سداد،
ولل�صوم��ال و�شعبه��ا باملزي��د م��ن التق��دم
واالزدهار؛ فيما ح ّمله فخامته حتياته وتقديره
خلادم احلرم�ين ال�شريفني ،ول�سم��و ويل العهد،
وحلكومة و�شعب اململكة العربية ال�سعودية.
و�أك��د �سم��و وزي��ر اخلارجي��ة لفخامت��ه ،تطلع
اململك��ة ال�ستم��رار العم��ل على توطي��د عالقات
الأخ��وة وال�صداق��ة ب�ين البلدي��ن وال�شعب�ين
ال�شقيق�ين ،والعمل مع��اً على تعزيزه��ا والدفع
بها نحو �آفاق �أرحب.
ح�ض��ر اللق��اء �سفري خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني
لدى ال�صومال �أحمد بن حممد املولد ،ومدير عام
مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

اململكة تقدم منحة بقيمة  30مليون دوالر لدعم ال�صندوق االئتماين الإن�ساين لأفغان�ستان
● الرياض – واس
�أعلن��ت اململك��ة العربية ال�سعودي��ة عن تقدمي منحة بقيم��ة  30مليون
دوالر �أمريك��ي لدع��م ال�صن��دوق االئتم��اين الإن�س��اين لأفغان�ستان الذي
يعم��ل حت��ت مظل��ة البن��ك الإ�سالم��ي للتنمي��ة ،بالتن�سيق م��ع منظمة
التع��اون الإ�سالمي ،وذلك ا�ستكما ًال جله��ود اململكة العربية ال�سعودية
الإن�ساني��ة والإغاثية ودوره��ا الفاعل والريادي يف تق��دمي كافة �أ�شكال
امل�ساع��دات لل��دول ال�شقيق��ة وال�صديقة م��ن خالل مركز املل��ك �سلمان
للإغاث��ة والأعم��ال الإن�ساني��ة وال�صن��دوق ال�سع��ودي للتنمية ،بهدف
امل�ساهمة يف تخفيف معاناة ال�شعب الأفغاين ،واحلد من خماطر تدهور
الو�ضع الإن�ساين احل��رج واالنهيار االقت�صادي املحتمل يف �أفغان�ستان،
والذي قد ي�ؤثر على ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي والدويل.
وج��رى التوقي��ع عل��ى تق��دمي ه��ذه املنح��ة ،مبقر مرك��ز املل��ك �سلمان
للإغاث��ة والأعم��ال الإن�ساني��ة بالريا�ض ي��وم اخلمي���س  10ذو القعدة
1443ه��ـ املواف��ق  9يونية 2022م ،بح�ضور كل م��ن :معايل امل�ست�شار

أرقـــام
إدارية

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5201919

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب جـــدة
012 - 6534787

بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�ساني��ة الدكت��ور عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز الربيعة ،ومع��ايل رئي�س
البن��ك الإ�سالمي للتنمي��ة الدكتور حممد اجلا�س��ر ،والرئي�س التنفيذي
لل�صن��دوق ال�سعودي للتنمية �سلطان بن عبدالرحمن املر�شد ،ومندوب
اململكة الدائ��م لدى منظمة التعاون الإ�سالم��ي الدكتور �صالح بن حمد
ال�سحيب��اين ،واملبعوث اخلا�ص للأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي
لأفغان�ست��ان ال�سف�ير طارق علي بخي��ت ،ورئي�س ال�صن��دوق االئتماين
التابع للبنك الإ�سالمي للتنمية املهند�س حممد ال�ساعاتي.
وت�أت��ي ه��ذه املنح��ة ا�ستم��رار ًا مل��ا قدمته اململك��ة يف الف�ترة الأخرية
لل�شع��ب الأفغ��اين ال�شقي��ق ،من ج�س��ور �إغاثية جوية وبري��ة ،ودعمها
خالل العقود املا�ضية لعدد من امل�شاريع يف �أفغان�ستان ،منها الإن�سانية
وال�صحي��ة والتعليمي��ة واملياه والأمن الغذائي ،بتكلف��ة تتجاوز مليار
ري��ال ،وذلك انطالقاً م��ن ا�ست�شعاره��ا مل�س�ؤوليته��ا ودورها يف حتقيق
الأمن واالزدهار لأفغان�ستان و�شعبها ال�شقيق.
مكتب املدينـــة
014 - 8285774

إعالنات حكومية  -معاد

1

السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الزلفي عن طرح املناف�سات التالية:

()2-1

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

امل�ساحة

مدة العقد

1

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري طريق �أبو بكر ال�صديق حي ال�سالم خمطط
()872

01-22-04204-9026

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

2500

2

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري طريق امللك �سعود حي ال�سالم خمطط
()978

01-22-04204-9025

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

4500

� 25سنة

3

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري �شارع �أم امل�ؤمنني زينب الأ�سدية حي قرطبة
خمطط ()868

01-22-4204-11016

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

1920

� 25سنة

4

حمالت جتارية قائمة طريق امللك �سعود حي العزيزية خمطط ()886

01-22-4204-11019

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

425

� 10سنوات

5

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري �شارع ال�شيخ/حممد بن عبدالوهاب حي
الريموك خمطط ()1195

01-22-4204-11014

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

650

� 25سنة

6

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم طريق امللك فهد حي ال�صديق خمطط ()297

01-22-4204-11025

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

800

7

�أر�ض ف�ضاء لإقامة كفي حديقة الزيتونة

01-22-04204-9023

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

24

8

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم املطل ال�شرقي

01-22-4204-11015

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

600

� 25سنة

9

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع مطاعم وكافيهات املطل الغربي

01-22-4204-11024

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

4800

� 25سنة

10

�أر�ض ف�ضاء لإقامة كايف طريق امللك فهد حي الريان خمطط ()583

01-22-4204-11012

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

180

� 15سنة

11

ك�شك قائم �شارع ابن اجلوزي حي ال�صناعية خمطط ()578

01-22-4204-11013

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

19

� 10سنوات

12

�أر�ض لإقامة كفي �شارع الأمري �سطام حي ال�صديق خمطط ()297

01-22-4204-11026

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

100

13

�أر�ض لإقامة كفي طريق امللك عبداهلل حي ال�سالم خمطط ()872

01-22-4204-11027

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة �10:00صباحاً

100

14

لوحة �إعالنية نوع يونبل طريق امللك �سلمان

01-22-4204-11020

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة � 7:00صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

56

15

لوحة �إعالنية نوع يونبل طريق امللك فهد

01-22-4204-11021

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

56

� 25سنة

� 25سنة

� 15سنة

� 15سنة

� 15سنة

� 5سنوات

� 5سنوات

2

السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

إعالنات حكومية  -معاد

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الزلفي عن طرح املناف�سات التالية:

()2-2

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

16

لوحات �إعالنية على �أعمدة الإنارة عدد ( )35طريق امللك �سلمان

01-22-4204-11022

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

امل�ساحة

مدة العقد

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

2

� 5سنوات

17

لوحات �إعالنية على �أعمدة الإنارة عدد ( )35طريق امللك عبداهلل

01-22-4204-11023

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

2

� 5سنوات

18

�ساحة �ألعاب قائمة حديقة الزيتونة

01-22-4204-10013

 1000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

1360

� 10سنوات

19

�ساحة �ألعاب قائمة املطل الغربي

01-22-4204-11011

 1000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

1600

� 10سنوات

20

�أر�ض ف�ضاء لإقامة �ساحة لركوب اخليل حديقة الزيتونة

01-22-4204-10015

 1000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

100

� 10سنوات

21

مطعم قائم حديقة الزيتونة

01-22-4204-11010

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

141

� 10سنوات

22

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري طريق الأمري/حممد بن �سعود الكبري حي
قرطبة خمطط ()868

01-22-04204-6012

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

3423

� 25سنة

23

�صراف �آيل طريق امللك فهد حي ال�صديق خمطط ()297

01-22-04204-9028

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

12

� 10سنوات

24

�صراف �آيل كبينة طريق امللك فهد بجوار �سوق التمور حي اخلالدية

01-22-4204-11017

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

12

� 10سنوات

25

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم ( )1طريق امللك �سلمان حي اليمامة خمطط ()810

01-22-04204-9015

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

300

� 25سنة

26

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم ( )2طريق امللك �سلمان حي اليمامة خمطط ()810

01-22-04204-9014

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

300

� 25سنة

27

�أر�ض لإقامة موقع نقل خملفات والهدم واالنقا�ض املنطقة ال�صناعية قطعة
( )3خمطط ()1474

01-22-04204-8

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

300

� 25سنة

28

�أر�ض ف�ضاءلإقامة كايف حديقة الزيتونة

01-22-04204-9022

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

24

� 15سنة

فعلى الراغبني يف الدخول يف هذه املناف�سة االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين ( فر�ص) (.)http://furas.momra.gov.sa/

إعالنات حكومية  -معاد

3

السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدات التالية:

\

م

املزايدة

رقم املناق�صة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات تاريخ فتح املظاريف

1

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �سيار -بحي الفي�صلية –مدينة حفر الباطن –الأن�شطة املالية –خدمات
ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11013

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

2

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �سيار بحديقة امللك في�صل –بحي البلدية -مدينة حفر الباطن –الأن�شطة
املالية –خدمات ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11014

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

3

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �سيار–بحي اخلالدية -مدينة حفر الباطن –الأن�شطة املالية –خدمات
ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11015

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

4

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �أمام مبنى الأمانة القدمي–بحي البلدية-مدينة حفر الباطن–الأن�شطة
املالية–خدمات ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11016

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

5

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل ثابت :داخل �سوق احلراج–بحي فليج-مدينة حفر الباطن–الأن�شطة
املالية–خدمات ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11017

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شا�شة �إلكرتونية على تقاطع امللك عبدالعزيز مع طريق امللك في�صل مقابل جممع
الوطنية �سنرت مبدينة حفر الباطن –�أن�شطة اخلدمات العامة –�أن�شطة وخدمات الدعاية والإعالن والت�سويق –
لوحة دعائية

01-22-018001-11018

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية والدخول على املوقع الإلكرتوين بوابة اال�ستثمار البلدي (فر�ص)
(.)http://furas.momra.gov.sa/

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن طرح املناف�سات التالية:

م
1

2

املناف�سة

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

متنزه وثيالن الوطني موقع رقم ()2

451,823م2

 1500ريال

1443/12/26هـ

1443/12/27هـ

متنزه حرميالء الوطني موقع رقم ()7

157,715م2

 1500ريال

1443/12/26هـ

1443/12/27هـ

 ل�شراء الكرا�سة يرجى التقدم ملقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج ( – )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ضوملزيد من التفا�صيل التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين� .)Investor@mewa.gov.sa( :أو االت�صال على الرقم املوحد.)939( :

4

السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

إعالنات حكومية  -معاد

استـثمار مواقع
يعلن �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة تبوك عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد للتقدمي

1

�صيدلية داخل مبنى كلية �إدارة الأعمال طالبات

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

2

ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة داخل مبنى الكلية اجلامعية مبحافظة �أملج �شطر الطالبات

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

3

ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة داخل مبنى الكلية اجلامعية مبحافظة تيماء �شطر الطالبات

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

4

ك�شك لبيع الورود والهدايا داخل مبنى كلية الرتبية والآداب طالبات باملدينة اجلامعية

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

5

ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة داخل مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية باملدينة اجلامعية

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

لال�ستف�سار � /إدارة اال�ستثمار بعمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة تبوك هاتف (.)0144563219
ال�شروط :
 1ـــ �سجل جتاري �ساري املفعول.
 2ـــ �ضمان بنكي ال يقل عن ( )%1من قيمة العر�ض.
 3ـــ �أي �شروط �إ�ضافية تت�ضمنها كرا�سة ال�شروط.
 4ـــ تقدمي العرو�ض ح�ضورياً �أو عن طريق الربيد الإلكرتوين (.)s.v.d@ut.edu.sa

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات لتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

املوقع

1

ت�أجري موقع لت�شغيل ثالث كبائن لبيع القهوة

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

رقم املزايدة
15432238

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

 1000ريال

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

06432438

 1000ريال

3

ت�أجري موقع كويف �شوب

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

16432238

 1000ريال

الأحد
1443/12/25هـ
2022/07/24م
ال�ساعة� 11:00 :صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بالتجمع /
حي احلمدية خلف مبنى التموين الطبي

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي حي املحمدية بالدمام خلف مبنى التموين الطبي – (مع �إح�ضار فال�ش ميموري ال�ستالم الكرا�سة).
2ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك ال�سعودي املركزي (يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية).
�شروط الدخول باملناف�سة:
 �صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال ـ �صورة من �شهادة الزكاة والدخل ـ �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية ـ �صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية. علماً ب�أن جميع املزايدات تنطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية. يجب �إن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.ولوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي.
الدمام املحمدية –خلف مبنى التموين الطبي.
هاتف (( )013-8503977حتويلة .)332/124/378

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/07/25م
ال�ساعة� 10:00 :صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة

إعالنات حكومية  -معاد

5

السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع مطعم مبنى ( )412مبدينة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للطالبات

21/10

(� )1000ألف ريال غري قابلة لال�سرتداد يتم
�إيداعها بح�ساب اجلامعة لدى م�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الثالثاء
1443/11/29هـ
2022/6/28م
ال�ساعة12:00:ظهراً

الثالثاء
2022/6/28م
1443/11/29هـ
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الر�سمي للإدارة ( )TDS@Imamu.edu.saبعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة:الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29,م - .مكان تقدمي العرو�ض:املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات�- .آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :يوم الأربعاء1443/11/16هـ,املوافق2022/6/15م- .ال�شروط�-1 :أن يكون لديه �سجل
جتاري للن�شاط نف�سه� -2 .أن يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3 .أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )B6مبدينة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز للطالبات

21/31

(  ) 500خم�سمائة ريال غريقابلة لال�سرتداد عن
طريق الإيداع بح�ساب اجلامعة مب�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الإثنني
1443/12/19هـ
2022/7/18م
ال�ساعة 12:000 :ظهر ًا

الإثنني
1443/12/19هـ
2022/7/18م
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين الر�سمي )TDS@imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة:الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م - .مكان تقدميالعرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات� - .آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :يوم الأربعاء 1443/11/16هـ,املوافق2022/6/15م - .ال�شروط�-1 :أن يكون
لديه �سجل جتاري للن�شاط نف�سه� -2 .أن يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3 .أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع املقهى ( )C1مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

21/27

( )500خم�سمائة ريال غريقابلة لال�سرتداد عن
طريق الإيداع بح�ساب اجلامعة مب�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الإثنني
1443/11/28هـ
2022/6/27م.
ال�ساعة 12:00 :ظهر ًا

الإثنني
1443/11/28هـ
2022/6/27م
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين الر�سمي )TDS@imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة:الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م. مكان تقدمي العرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات� - .آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :ال�ساعة الثانية ظهر ًا من يوم الأربعاء 1443/11/16هـ ,املوافق2022/6/15م - .ال�شروط� -1 :أن يكون لديه �سجل جتاري للن�شاط نف�سه� -2 .أن يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3.أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لتقدمي الأغذية ال�صحية مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
للطالبات اجلهة ال�شمالية رقم ()C3

21/25

( � ) 1000ألف ريال غري قابلة لال�سرتداد عن طريق
الإيداع بح�ساب اجلامعة مب�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الأربعاء
1443/11/30هـ
2202/6/29م
ال�ساعة 12:00 :ظهر ًا

الأربعاء
1443/11/30هـ
2202/6/29م
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين الر�سمي )TDS@imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة:الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م. مكان تقدمي العرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات� - .آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :يوم الأربعاء 1443/11/16هـ,املوافق2022/6/15م. ال�شروط�-1 :أن يكون لديه �سجل جتاري للن�شاط نف�سه -2 .ان يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3 .أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491
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السنة  100العدد 4937

إعالنات حكومية  -معاد

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات لتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن طرح املزايدات التالية العامة بتاريخ 1443/11/10هـ ,املوافق 2022/06/9م:

م

املزايدة

املوقع

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل كويف �شوب

جممع �إرادة وال�صحة النف�سية
بالدمام

38224344

 1000ريال

2

ت�أجري موقع كويف �شوب

م�ست�شفى الأمري حممد بن فهد
لأمرا�ض الدم الوراثية

38224306

1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

الأحد
1443/12/25هـ
2022/7/24م
ال�ساعة� 11:00 :صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية
ال�صحي

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/7/25م
ال�ساعة� 10:00 :صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي حي املحمدية بالدمام خلف مبنى التموين الطبي (مع �إح�ضار فال�ش ميموري ال�ستالم الكرا�سة).
2ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك ال�سعودي املركزي (يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية).
�شروط الدخول باملناف�سة:
� -1صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال� -2 .صورة من �شهادة الزكاة والدخل � -3 .صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية� -4 .صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
 علماً ب�أن جميع املزايدات تنطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية. يجب �أن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.ولوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي.
الدمام املحمدية –خلف مبنى التموين الطبي.
هاتف (( )013-8503977حتويلة .)332/124/378

تعلن جامعة جنران عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية بنظام الت�أجري ح�سب اجلدول التايل:

مكان املوقع

الفر�صة

رقمها

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لت�سليم الكرا�سات

موعد فتح العرو�ض

املدينة اجلامعية

ت�أجري مدار�س �أهلية عاملية بنني وبنات

001

20755م2

 500ريال

الثالثاء
2022/07/19م
ال�ساعة� 10:00 :صباحاً

الثالثاء
2022/07/19م
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

وللح�صول و ا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وذلك عن طريق  :جامعة جنران – املدينة اجلامعية جنران – ادارة امل�شرتيات .
لال�ستف�سارات (ت ( )0175427297ت .)0175417955
على من يرغب الدخول و�شراء الكرا�سة االطالع على ال�شروط و املوا�صفات املعدة لذلك وتقدمي العطاء وال�ضمان البنكي قبل فتح العرو�ض مبظروف مغلق و خمتوم مع كامل امل�ستندات املو�ضحة بالكرا�سة .
موقع فتح العرو�ض :جامعة جنران – املبنى الإداري – الطابق الرابع – �إدارة امل�شرتيات.
موعد فتح العرو�ض :يوم الثالثاء املوافق 2022/07/19م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.

تعلن جامعة امللك في�صل عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مغ�سلة مالب�س بحي اخلزامى يف �إ�سكان جامعة امللك في�صل

 1000ريال

الثالثاء
1443/11/8هـ

الأربعاء
1443/11/9هـ

تعلن رئا�سة �أمن الدولة  /قوات الأمن اخلا�صة عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

ت�أجري وت�شغيل مقر �صالة التو�سعة اجلديدة املجاورة لقاعة الأمري حممد بن نايف مبدينة الأمري
نايف الأمنية بطريق �صلبوخ

ت 2022/14م

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

موعد تقدمي العرو�ض موعد فتح املظاريف
الثالثاء
1443/12/20هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

الأربعاء
1443/12/21هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

قيمة الكرا�سة
�إيداع نقدي ( )200ريال يف ح�ساب جاري
قوات الأمن اخلا�صة م�صرف الراجحي
()261608010330037

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة العويقيلة عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

م�سمى اال�ستثمار

املوقـع

قيمة الكرا�سة

1

حمطة حمروقات

غرب حمافظة العويقيلة (45كم)

 2000ريال

2

�سكن عمال

ال�صناعية

 500ريال

3

جممع خدمات

قرب مطق اخلربا -طريق الدويد

 2000ريال

4

حمطة حمروقات

حي الورود

 2000ريال

5

حمالت جتارية

�صناعية

 2000ريال

من يرغب الدخول يف املزايدة الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل:
( )https://furas.momra.gov.saل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علماً �أن قيمة كرا�سة ال�شروط غري م�سرتجعه.
ــ �آخر موعد ل�شراء الكرا�سات وتقدمي العطاءات هو ال�ساعة العا�شره �صباحاً من يوم الإثنني املوافق 2022/7/25م ,املوافق 1443/12/26هـ  ,عرب من�صه فر�ص اجلديدة .
ــ يتم فتح املظاريف يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم الثالثاء املوافق 2022 /7/26م  ,املوافق 1443/12/27هـ  ,عرب من�صه (فر�ص).

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع بيع الكتب والقرطا�سية ( )٢مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم

2022/307

جمانية

الأحد
1443/12/18هـ

الإثنني
1443/12/19هـ

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع م�صرف يف البهو الرئي�سي بجامعة الق�صيم

2022/308

جمانية

الأحد
1443/12/18هـ

الإثنني
1443/12/19هـ

تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وحدات �سكنية للطالب متكاملة (ن�ساء-رجال) مع خدمات
م�ساندة بالقطعة الواقعة باملخطط (�ش/ر– )1432/194/الأن�شطة االجتماعية –
�أن�شطة ال�سكن اجلماعي�-سكن عمال

01-22-018001-10013

قيمة الكرا�سة

1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1443/12/26هـ

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

1443/12/26هـ
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة احلجرة عن طرح املزايدات التالية :

م

املزايدات

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)2

بدون

 200ريال

2

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)3

بدون

 200ريال

3

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)4

بدون

 200ريال

4

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)5

بدون

 200ريال

5

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )8

بدون

 200ريال

6

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )9

بدون

 200ريال

7

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )10

بدون

 200ريال

8

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )12

بدون

 200ريال

9

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )16

بدون

 200ريال

10

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )17

بدون

 200ريال

11

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة–(موقع رقم ت )18

بدون

 200ريال

12

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )19

بدون

 200ريال

13

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )20

بدون

 200ريال

14

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – طريق (احلجرة – �أ�ضم) مقابل مم�شى البلدية

بدون

 200ريال

15

ا�ستثمار موقع جممع حمالت جتارية

بدون

 200ريال

16

ا�ستثمار موقع ملعب ريا�ضي حمافظة احلجرة

بدون

 200ريال

17

ا�ستثمار موقع منطقة �صناعية وجممع ور�ش حمافظة احلجرة طريق الذنائب – حب�س املجوبة

بدون

 200ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/07/25م

فعلى الراغبني الدخول يف هذه املزايدات االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين :فر�ص (� )furas.momra.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م
ال�ساعة (� )11:00صباحاً

إعالنات حكومية  -معاد
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة (�أبو عري�ش) ومركز طب الأ�سرة واملجتمع ( جازان) عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل ك�شك كفرتيا (م�ست�شفى �أبو عري�ش)

1443/02

جماناً

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/07/25م

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م

2

ت�أجري عدد (  ) 12موقع مكائن بيع ذاتي (م�ست�شفى جازان � /أبو عري�ش)

1443/03

جماناً

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م

الأربعاء
1443/12/28هـ
2022/07/27م

3

ت�أجري موقع مكينة بيع ذاتي زهور (م�ست�شفى �أبو عري�ش)

1443/04

جماناً

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م

الأربعاء
1443/12/28هـ
2022/07/27م

على من يرغب التقدم للمزايدات التوجه لإدارة تنمية الإيرادات الذاتية مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان و�إح�ضار الوثائق التالية:
تفوي�ض ر�سمي م�صدق من الغرفة التجارية لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة ال�ستالم كرا�سة املزايدة �-صورة من ال�سجل التجاري .
ولال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف رقم ( )0173314804حتويلة (.)2203- 2088
مالحظة  /يف حال اختالف التاريخ الهجري يتم التقيد بالتاريخ امليالدي .

تعلن الإدارة العامة للخدمات ال�صحية بوزارة الدفاع عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقعني لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة مببنى الإدارة العامة للخدمات ال�صحية

م�/س2-02/43/

الأحد
1443/12/25هـ
2022/7/24م

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/7/25م

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�شاط املناف�سة :مزايدة ت�أجري الكافترييا بالكليات.
رقم املناف�سة.)43/13( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى .)10
قيم��ة الن�سخ��ة )500( :خم�سمائة ريال ب�شيك م�ص��دق با�سم الإدارة املالية
بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
�آخ��ر موع��د لتق��دمي العطاءات :ي��وم الثالث��اء املواف��ق 1443 /11/29هـ,
2022/06/28م.
موعد فتح املظاريف:يوم الأربعاء املوافق1443 /11/30هـ,
2022/06/29م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�ش��اط املناف�س��ة :مزايدة موقع املكتب��ة التجارية ومرك��ز الت�صوير مبركز
اخلدمات (.)1.9.0
رقم املناف�سة.)43/14( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى .)10
قيمة الن�سخة :جماناً.
�آخ��ر موع��د لتقدمي العط��اءات :ي��وم الإثن�ين املواف��ق 1443 /11/28هـ,
2022/06/27م.
موع��د فت��ح املظاري��ف :ي��وم الثالث��اء املواف��ق 1443 /11/29ه��ـ,
2022/06/28م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�شاط املناف�سة :مزايدة ت�أجري مغ�سلة ب�سكن الأع�ضاء.
رقم املناف�سة.)43/15( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى .)10
قيمة الن�سخة :جماناً.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :يوم الأحد املوافق 1444/2/1هـ,
2022/8/28م.
موعد فتح املظاريف :يوم الإثنني املوافق1444/2/2هـ,
2022/08/29م ,ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�شاط املناف�سة :مزايدة ت�أجري حمل احلالقة ب�سكن الأع�ضاء.
رقم املناف�سة)43/16( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى )10
قيمة الن�سخة :جماناً.
�آخ��ر موع��د لتق��دمي العط��اءات :ي��وم الثالث��اء املواف��ق 1444 /02/3هـ,
2022/08/30م.
موع��د فت��ح املظاري��ف :ي��وم الأربع��اء املواف��ق 1444 /02/4ه��ـ,
2022/08/31م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعل���ن الرئا�سة العام��ة ل�ش���ؤون امل�سج��د احل��رام وامل�سج��د النبوي عن
مناف�س��ة ت�أج�ير مواق��ف ال�سي��ارات حت��ت الأر�ض ح��ول امل�سج��د النبوي
ال�شري��ف (ملدةثالث �سنوات هجرية) اعتبار ًا م��ن 1444/02/01هـ ,وذلك
عن طريق ظرف خمتوم مرفقاً به املتطلبات التالية:
�-1صورة من ال�سجل التجاري �سارية املفعول.
�-2صورة من �شهادة ت�سديد الزكاة �سارية املفعول.
�-3صورة من �شهادة اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �سارية املفعول.
�-4شهادة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بت�سجيل املن�شاة يف
امل�ؤ�س�سة.
-5ت�سديد احلقوق الت�أمينية.
�-6شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف.
-7ال�سرية الذاتية لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة.
�-8صورة من بطاقة الأحوال املدنية للم�ست�أجر.
تقدمي �ضمان بنكي ابتدائي بن�سبة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنوية�سارية املفعول ملدة ال تقل عن ( )90ت�سعني يوماً اعتبار ًا من تاريخ فتح
املظاريف.
قيمة ن�سخة ال�شروط واملوا�صفات ( )5000خم�سة �آالف ريال.
مالحظة:
 -1تقدم العرو�ض يدوياً لإدارة امل�شرتيات بالإدارة العامة لل�ش�ؤون املالية،
علم��اً ب�أن �آخ��ر موعد ال�ستالم العرو�ض هو ي��وم الإثنني 1443/12/05هـ,
ويكون فتح املظاريف يوم الثالثاء 1443/12/06هـ.
 -2وثائ��ق املناف�سة تب��اع ل��دى �إدارة املناف�سات وامل�شرتي��ات مبقر وكالة
الرئا�س��ة العام��ة ل�ش���ؤون امل�سجد النب��وي باملدين��ة املن��ورة ولال�ستف�سار
االت�صال على الرقم )0148254247( :حتويلة (� ، )5493 - 5496أو على
الربيد الإلكرتوين.) Financial@wmn.gov.sa ( :
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إعالنات حكومية  -معاد

منافسات عامة
تعلن الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

التغطية الإعالمية والت�سويقية مل�ؤمتر التقييم الدويل

TC-22-06-307

جماناً

يوم الأحد
 1443/11/27هـ 2022/06/26 ،م
ال�ساعة 1:00:م

يوم الأحد
1443/11/27هـ 2022/06/26 ،م
ال�ساعة 1:00:م

للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكرتوين – �صفحة املناف�سات على الرابط( .)https://taqeem.gov.sa/tenders/current
تعلن وزارة التعليم عن ت�أجيل املناف�سة التالية:

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

بيع ونقل توالف الكتب الدرا�سية واملخلفات الورقية

الأربعاء 1443/12/21هـ

اخلمي�س 1443/12/22هـ ال�ساعة� 10:00 :صباحاً

مالحظة � /شراء وثائق املناف�سة عن طريق بوابة امل�شرتيات احلكومية (من�صة اعتماد مبوقع وزارة املالية) فقط.

يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة – كفالة عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع نظام املطالبات
والتح�صيل

2022/20

جماناً

الثالثاء 1443/11/29هـ ،املوافق 2022/06/28م
ال�ساعة 1:00:م�سا ًء

الثالثاء 1443/11/29هـ ،املوافق 2022/06/28م
ال�ساعة 1:00:م�سا ًء

مكان بيع الكرا�سة التوا�صل على الربيد الإلكرتوين� purchases@kafalah.gov.sa (:أو .)w.dharmawi@kafalah.gov.sa

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى امللك فهد العام بجدةعن بيع رجيع طبي مب�ست�شفى امللك
فهد العام بجدة.
تقدمي العرو�ض �إىل� :إدارة مراقبة املخزون مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة،
وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي لدى مدير �إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ
املزايدة.
�آخر موعد للتقدمي :الأحد  /18ذو احلجة 1443/هـ (،ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الإثنني /19ذو احلجة1443/هـ(،ح�سب تقومي �أم
القرى).
قيمة ال�ضمان .)%2( :
على العنوان التايل :م�ست�شفى امللك فهد العام بجدة/حي الأندل�س�/شارع
الأمري تركي بن عبدالعزيز� ،صندوق بريد (  ) 8488جــدة ( )21196هاتف:
( ، )012 / 6696943الربيد الإلكرتوين (.)aialoufi@moh.gov.sa

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة املدينة املنورة عزمه بيع
رجيع �سيارات ومواطري ر�ش و�أثاث مكتبي وخالفه باملزاد العلني.
ا�شرتاطات دخول املزاد:
 -1ي�شرتط لدخول املزاد اح�ضار �شيك م�صدق بقيمة ( )10000ريال با�سم
فرع وزارة البيئة واملياه والزراعه مبنطقة املدينة املنورة.
 -2ي�شرتط حل�ضور املزاد (امل�شرتي �أو وكيل �شرعي) �إح�ضار الهوية
الوطنية �أو �إبراز وكاله �سارية تخول له ال�شراء ونقل امللكية عند دخول
املزاد.
 -3على من ير�سو عليه املزاد �إكمال باقي املبلغ فور انتهاء املزاد.
 - 4على من ير�سو عليه املزاد دفع قيمة الداللة ومقدارها ( )%2.5ل�شيخ
الطائفة مع �ضريبة القيمة امل�ضافة.
 -5على من ير�سو عليه املزاد بعد ا�ستكمال �إجراءات ال�شراء ان يقوم ب�إخالء
�ساحة املزاد يف مدة اق�صاها (� )5أيام من تاريخ ال�شراء.
موعد املزاد:
يوم االربعاء املوافق 1443/11/16هـ ،ال�ساعة (� )9:00صباحاً.
وعلى من يرغب الدخول باملزاد العلني التواجد يف مزرعة �سيدنا عثمان بن
عفان ر�ضي اهلل عنه يف املوعد واملكان �أعاله.

تعلن وزارة احلر�س الوطني للعموم عن رغبتها يف بيع �أ�صناف مواد
رجيع مب�ستودع التخل�ص من املمتلكات بقاعدة الإمداد والتموين بالقطاع
الغربي (بالظرف املختوم) علماً �أن معاينة الأ�صناف خالل الفرتة من يوم
الأحد والإثنني والثالثاء 1443/11/15-14-13هـ ،وتقدمي العرو�ض
وفتح املظاريف يوم الأربعاء 1443/11/16هـ ،ال�ساعة ( )5:00ع�صر ًا مع
�إح�ضار �ضمان ( )%5من قيمة الب�ضاعة وعلى من ير�سو عليه البيع �سداد
كامل القيمة �شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة ( )%15مع دفع ت�أمني ب�شيك
م�صدق با�سم وزارة احلر�س الوطني مببلغ ( )30.000ثالثون �ألف ريال
لنظافة املوقع خالل (�شهرين) من تاريخ البيع وتعاد له بعد تنظيف املوقع
ويف حال عدم نقل الأ�صناف امل�شرتاه وتنظيف املوقع خالل الفرتة املحددة
يلغى البيع وي�صادر املبلغ .

تعلن جامعة �شقراء عن �إقامة مزاد علني لبيع (� )84سيارة من خمتلف
املوديالت و�شركات الت�صنيع ،وعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد الإلتزام
بال�شروط التالية :
 -1احل�ضور �إىل موقع املزاد باملوعد املحدد.
 -2على امل�شرتي دفع ( )%5من قيمة البيع كعربون (يدفع نقد ًا).
 -3تزويد جلنة البيع ببيانات امل�شرتي كاملة ورقم التوا�صل.
 -4يتحمل امل�شرتي جميع التكاليف املالية املرتتبة على �شراء ال�سيارة من
نقل ملكية وت�أمني على املركبة بالإ�ضافة �إىل دفع ن�سبة ( )٪2,5للدالل
(املحرج).
-5الإلتزام ب�سداد كافة امل�صاريف خالل ع�شرة �أيام كحد �أق�صى من تاريخ
�إبالغه باملوافقة على البيع.
-6يلتزم امل�شرتي بنقل ملكية املركبة خالل( )15يوم من تاريخ البيع.
علماً ب�أنه يحق للجنة البيع (البيع بالتجزئة) وفقاً ملا تراه حمققاً للم�صلحة
العامة.
موقع املزاد :احلرم اجلامعي مبحافظة �شقراء.
التاريخ :يوم الأحد 1443/11/13هـ.
التوقيت :ال�ساعة ( )4:00ع�صر ًا.
وملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�صل على الرقم .)0116475211( :

يعلن م�ست�شفى الليث العام عن رغبته يف بيع الرجيع الغري طبي.
•املكان/م�ست�شفى الليث العام مبحافظة الليث.
•تقدم العرو�ض �إىل رئي�س جلنة الرجيع بامل�ست�شفى.
•�آخر موعد لتقدمي العطاءات1443/11/21 :هـ.
•موعد فتح املظاريف1443/11/26 :هـ ، ح�سب تقومي �أم القرى.
•قيمة ال�ضمان البنكي (.)%2

يعلن جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة عن رغبته يف بيع الرجيع الطبي ملركز
طب الأ�سنان التخ�ص�صي بجده عن طريق املزايدة.
وعلى من له الرغبة يف التقدم لهذه املزايدة �أن يقدم عر�ضه ب�شيك م�صدق
با�سم مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة بقيمة املزايدة وتقدمي
عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان بنكي ابتدائي مبقدار ( )%2من قيمة
املزايدة الإجمالية يف ظرف خمتوم بال�شمع الأحمر �إىل الإدارة املالية مبجمع
امللك عبداهلل الطبي بجدة يف املوعد املحدد اعاله .
للمعاينة والإ�ستف�سار مراجعة �إدارة الإمداد والتموين مبجمع امللك عبداهلل
الطبي بجدة .
�آخر موعد لتقدمي العطاءات1443/12/18 :هـ.
موعد فتح املظاريف1443/12/19 :هـ ،ال�ساعة (� )10:00صباحاً.

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب عن �إقامة مزاد علني لبيع عدد
( )4مباين جاهزة ومكونة من ثالث طوابق.
فعلى الراغبني الدخول يف املزاد العام احل�ضور ملقر املزاد يوم الأحد
(1444/01/09هـ) املوافق (2022/08/07م) وذلك �أمام مبنى الك�شف
الطبي التابع مل�ست�شفى امللك فهد للقوات امل�سلحة باجلنوب.
وعلى من ير�سو عليه املزاد:
تقدمي �ضمان بنكي ( )%5من قيمة املزايدة وت�سديد كامل القيمة يف موقع
املزاد.
ويلتزم امل�شرتي ب�إزالة وترحيل ما ا�شرتاه يف موعد اليتجاوز ( )30يوم من
تاريخ الت�سديد.

إعالنات حكومية  -معاد
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة التجارة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى فرع الوزارة مبدينة
اجلبيل .قيمة املناف�سة( :جماناً).
ال�شروط العامة:
 -1امل�ساحة الإجمالية مل�سطح البناء (600 - 400م.)2
� -2أن يكون املبنى حديث الإن�شاء و�أال يزيد عمره عن ثالث
�سنوات.
 -3يكون املبنى ذو م�ساحات مفتوحة (�صاالت) وغري مق�سم بقواطع
جدارية وواجهات زجاجية كبرية.
� -4أن تكون مواد البناء من اخلر�سانة امل�سلحة بالإ�ضافة �إىل عداد
كهرباء م�ستقل للمبنى.
� -5أن يكون املبنى على �أحد ال�شوارع الرئي�سية واحليوية للمدينة مع
توفر جميع اخلدمات الأ�سا�سية يف املبنى (كهرباء-مياه� -صرف-
هاتف� -إنرتنت) و�أن يكون جيد التهوية ،ويف�ضل �أن يكون املدخل
الرئي�سي وا�سع قدر الإمكان ومدخل �أخر جانبي.
 - 6توفري ا�شرتاطات ال�سالمة املطلوبة من اجلهات احلكومية املخت�صة
(�صورة تقرير معتمدة من الدفاع املدين و�صورة من رخ�صة
البناء).
ً
� -7أن يكون العر�ض م�صحوبا ب�إقرار من املالك يفيد با�ستعداده لإجراء
�أي تعديالت �أو �إ�ضافات تراها الوزارة قبل �إبرام العقد وخالل مدة
العقد دون تعوي�ض ،كما يفيد باطالعه على نظام ا�ستئجار الدولة
للعقار و�إخالئه والعلم مبا جاء فيه.
� - 8أن يتحمل املالك م�س�ؤولية ال�صيانة لأنظمة املبنى الرئي�سية طيلة
فرتة العقد دون تكاليف �إ�ضافية على الوزارة.
 -9توفر مواقف �سيارات خم�ص�صة للوزارة ترتاوح بني ()40-25
موقف.
� -10أال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي الوزارة.
� -11إرفاق �صور فوتوغرافية للموقع من الداخل واخلارج وخمططات
معمارية للفراغ ،وخريطة تو�ضح موقع املبنى (كروكي للموقع)
و�صورة طبق الأ�صل من �صك ملكية املبنى.
-12يلتزم املالك بتقدمي املخططات املعمارية والإن�شائية والكهربائية
وامليكانيكية ح�سب الواقع (( )As Builtن�سخة �إلكرتونية)
بعد قبول العر�ض املقدم وخالل(� )5أيام من ا�ستالم خطاب
الرت�سية.
 -13وجود (�شبكة حا�سوبية (داتا)  -نظام تكييف مركزي).
 -14يجب توفر عنا�صر احلركة واخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
� -15أن تعطى فرتة �سماح للوزارة لت�أهيل املبنى خارج فرتة العقد ال
تقل عن (� )6شهور.

 -16يجب �أن يتوفر م�صدر طاقة بديل عن ال�شبكة الرئي�سية يف حالة
حدوث عطل �أو انقطاع (مولد كهرباء احتياطي) يخدم املوقع.
� -17شهادة من مكتب هند�سي ب�سالمة الأعمال الإن�شائية.
� -18أال تقل فرتة اال�ستئجار عن (� )3سنوات.
� -19أن يكون املبنى ذو ت�شطيب الئق وم�ؤهل للأ�ستخدام.
لال�ستف�سارات:
وزارة التجارة–الديوان العام–الإدارة العامة لل�ش�ؤون الهند�سية.
ت )0112944444(:حتويلة .)2991( :
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأربعاء 1443/11/23هـ.
موعد فتح املظاريف :اخلمي�س 1443/11/24هـ.

تعلن وزارة اخلارجية عن رغبتها يف ا�ستئجار جممع �سكني ملوظفي
الوزارة مبدينة الريا�ض.
قيمة املناف�سة( :بدون) .رقم املناف�سة.)261943(:
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الثالثاء 1443/11/15هـ2022/06/14،م
موعد فتح املظاريف :الأربعاء 1443/11/16هـ2022/06/15،م،
ال�ساعة � 10:00صباحاً.

تعلن وزارة اخلارجية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مركزي مبدينة
الريا�ض.
قيمة املناف�سة(:بدون) رقم املناف�سة.)199848( :
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الثالثاء1443/11/15هـ
2022/06/14،م.
موعد فتح املظاريف :الأربعاء 1443/11/16هـ 2022/06/15،م،
ال�ساعة � 10:00صباحاً.

تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن رغبتها ب�إ�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا
لفرع الإدارة العامة للمجاهدين مبنطقة جنران بال�شروط التالية:
� - 1أن يكون املبنى حديث وال يتجاوز عمره خم�س �سنوات ويقع على
�شوارع رئي�سية وي�سهل اال�ستدالل عليه .

منازعات األوراق المالية

تعلن الدائرة الثانية للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ومقرها (مدينة الريا�ض ،طريق الدائري ال�شمايل ،مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني/الربج ال�شرقي/الدور الأر�ضي) ب�أن لديها دعوى مقامة من /عبداهلل بن عبدالعزيز بن حممد ال�سكريي� ،ضد عدد من املدراء
التنفيذيني ال�سابقني ل�شركة احتاد ات�صاالت "موبايلي" ومن �ضمنهم /خالد بن عمر بن حم�سن الكاف� ،إماراتي اجلن�سية ،مبوجب هوية رقم
( ،،)784196219065271يف �ش�أن �صدور قرار جلنة اال�ستئناف رقم  1997ملخالفة املذكور الفقرة (�أ) من املادة التا�سعة والأربعون من
نظام ال�سوق املالية ،وت�ضرر املدعي من ذلك ومطالبته بالتعوي�ض على النحو الوارد يف الدعوى ،حيث حتدد لنظرها جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ
1443/11/29هـ املوافق 2022/06/28م يف متام ال�ساعة ( )11:00احلادية ع�شر �صباحاً يف مقر الدائرة ،ويعد هذا الإعالن مبثابة �إ�شعار
املدعى عليه� ،أو من ميثله مبوجب وكالة �شرعية مبوعد اجلل�سة ،ويف حالة عدم احل�ضور �إىل مقر الدائرة خالل املوعد املحدد ،ف�إن الدائرة �سوف
تنظر يف الدعوى ح�سب ما لديها من �أوراق وت�صدر قرارها غيابياً.

تعلن الدائرة الثانية للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ومقرها (مدينة الريا�ض ،طريق الدائري ال�شمايل ،مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني/الربج ال�شرقي/الدور الأر�ضي) ب�أن لديها دعوى مقامة من النيابة العامة �ضد /نادر بن فار�س بن بتال احلايف � ،سعودي
اجلن�سية ،مبوجب هوية رقم ( ،،)1034369593يف �ش�أن ممار�سة املدعى عليه �أعمال الأوراق املالية املتمثلة يف �أن�شطة (تقدمي امل�شورة)،
والإعالن عن ذلك دون احل�صول على ترخي�ص من هيئة ال�سوق املالية ،حيث حتدد لنظرها جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ 1443/11/29هـ
املوافق 2022/06/28م يف متام ال�ساعة ( )11:30احلادية ع�شر والن�صف �صباحاً يف مقر الدائرة ،ويعد هذا الإعالن مبثابة �إ�شعار املدعى
عليه� ،أو من ميثله مبوجب وكالة �شرعية مبوعد اجلل�سة ،ويف حالة عدم احل�ضور �إىل مقر الدائرة خالل املوعد املحدد ،ف�إن الدائرة �سوف تنظر
يف الدعوى ح�سب ما لديها من �أوراق وت�صدر قرارها غيابياً.

� -2أن ال يكون م�ضايقاً للمجاورين ويتوفر به مواقف �سيارات مظلله
تابعه للمبنى.
� -3أن ال تقل م�سطحات املبنى املكتبية عن ()1500م 2ويتوفر م�صاعد
يف حال كان املبنى �أكرث من دور.
� -4أن يكون م�شمو ًال باخلدمات العامة من ( �شبكة مياه وكهرباء وهاتف
و�شبكة �صرف �صحي).
 -5وجود �شبكة هاتفية باملبنى ويكون املالك على ا�ستعداد لتعديلها مبا
يخدم الإدارة العامة للمجاهدين.
 -6وجود �شبكة للحا�سب الآيل وتكون عدد النقاط ال تقل عن ( )50نقطة
قابلة للزيادة.
 -7وجود كامريات مراقبة رقمية داخل وخارج املبنى.
� -8أن ال يكون املبنى �سبق �إخال�ؤه من جهة حكومية بنا ًء على طلب
املالك.
� -9أن يتعهد املالك ب�إجراء التعديالت والإ�ضافات التي تطلبها
الإدارة العامة للمجاهدين بدون مطالبة ب�إزالتها عند �إنتهاء
العقد.
� - 10أن يقوم املالك ب�صيانة امل�صاعد الكهربائية مع قطع الغيار وذلك
�ضمن الإيجار ال�سنوي.
� -11أن يقوم ب�صيانة ال�سباكة والكهرباء والتكييف مع قطع الغيار .
� -12أن يقوم بت�أمني مولد كهربائي احتياطي عند انقطاع
الكهرباء
 -13يقوم بت�أمني وتركيب املكيفات.
� -14أن يكون املبنى ذو خمارج للطوارئ.
 -15يخ�ضع هذا االعالن لنظام ا�ستئجار الدولة للعقار واخالئه.
� -16أن ال يكون به حمالت م�ؤجرة للغري.
� –17أن ال يكون مالكه �أحد من�سوبي وزارة الداخلية.
 -18تقدم الطلبات يف مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ الإعالن يف ظرف
خمتوم يحتوي على التايل:
ً
-19طلب من املالك يو�ضح فيه الأجرة وعنوانه كامال-كروكي ملوقع
العقار-خمطط للمبنى-خطاب من الدفاع املدين يفيد ب�سالمة
املبنى وتطبيق �شروط ال�سالمة فيه�-صورة من �صك امللكية-
خطاب من مكتب هند�سي معتمد يفيد ب�سالمه املبنى �إن�شائياً-
�صورة من بطاقة الأحوال للمالك -تعنون الطلبات ب�أ�سم الإدارة
العامة للمجاهدين وذلك ال�ستقبال العرو�ض ومتابعة
الطلبات.
� -20آخر موعد لتقدمي املظاريف يوم الثالثاء 1443/12/20هـ .
 -21موعد فتح املظاريف يوم الأربعاء 1443/12/21هـ .

وظائف شاغرة
تعلن الإدارة العامة ل�صحة ال�سجون بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة
الداخلية عن احلاجة للتعاقد امل�ؤقت على وظائف �أطباء يف املراكز ال�صحية
بال�سجون يف عدد من مناطق اململكة كالتايل:

الفئة

التخ�ص�صات املطلوبة

طبيب نائب

الزمالة �أو املاج�ستري يف التخ�ص�صات الطبية التالية
(باطنة �/أ�سرة وجمتمع  /نف�سية) وي�شرتط �أن يكون
حا�صل على ت�صنيف الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية

طبيب عام

البكالوريو�س يف الطب واجلراحة العامة وي�شرتط �أن
يكون حا�صل على ت�صنيف الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية

و�سوف يتم ا�ستقبال الطلبات على الربيد الإلكرتوين:
(.)hrrecruitment@moimsd.gov.sa

