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�لثمن  5ريالت �سعودية

ااة ل انسا الهية ال�سعية لت�سي استار والهية العامة للر
● ﺟدﺓ  -واس
و�فق جمل�س �لوزر�ء برئا�س��ة خادم �حلرمن �ل�سريفن
�ملل��ك �س��لمان ب��ن عبد�لعزي��ز �آل �س��عود حفظ��ه �،
عل��ى �إن�س��اء هي��ة با�س��م �لهية �ل�س��عودية لت�س��ويق
�ل�ستثمار ،و�أخرى با�سم �لهية �لعامة للطرق.
وو�ف��ق جمل�س �لوزر�ء خالل �جلل�س��ة �لت��ي عقدها بعد

ﻣﻮاﻓﻘﺎﺕ
الﻤﺠﻠﺲ:

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻓﻲ الﻤﺠﺎﻝ
الﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ
ﻭﺯاﺭﺓ الﺜﻘﺎﻓة
ﻓﻲ السعﻮدﻳة
ﻭﻭﺯاﺭﺓ الﺮﻗﻤنة
ﻭالﺜﻘﺎﻓة
ﻭاﻹﻋﻼﻡ
ﻭالﺮﻳﺎﺿة ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ظهر يوم �لثالثاء � 4ملحرم 1444ه� �ملو�فق � 2أغ�س��ط�س
2022م ،يف ق�س��ر �ل�س��الم بج��دة ،على �ن�سم��ام �ململكة
�لعربي��ة �ل�سعودي��ة �إىل �لتف��اق ب�س��اأن �لتد�ب��ر �لت��ي
تتخذها دول��ة �مليناء ملنع �ل�سيد غر �لقانوين دون �إبال
ودون تنظيم وردعه و�لق�ساء عليه.

�لتفا�سيل �س2
اﺗﻔﺎﻗﻴة ﺗعﺎﻭﻥ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
اﺳﺘعﻤﺎﻝ
ﻭاﺳﺘﺒداﻝ
ﺭﺧﺺ الﻘﻴﺎدﺓ
ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣة
الﻤﻤﻠﻜة
ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭاﺀ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳة
ﺃلﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺬﻛـﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ
الﻤﺸﺎﻭﺭاﺕ
السﻴﺎﺳﻴة
ﺑﻴﻦ ﻭﺯاﺭﺓ
ﺧﺎﺭﺟﻴة
الﻤﻤﻠﻜة
ﻭﻭﺯاﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴـة
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳـة
ﻛﻴنﻴـــﺎ

ويل العهد يلتي الرئي�س الفرن�سي ويعدان اتاا مسعا
اﺳﺘعﺮاﺽ الﻤﺒﺎدﺭاﺕ الﺜﻘﺎﻓﻴة
السعﻮدﻳة ﻣﻊ ﻣدﻳﺮﺓ الﻴﻮﻧسﻜﻮ

● باريس  -واس
�لتق��ى �ساحب �ل�سمو �مللك��ي �لأمر حممد بن
�سلم��ان ب��ن عبد�لعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل �لعهد
نائ��ب رئي���س جمل���س �ل��وزر�ء ،يف �لعا�سم��ة
�لفرن�سية باري�س ،يوم �جلمعة  30ذو �حلجة
1443ه��� �ملو�ف��ق  29يولي��ة 2022م ،فخامة
�لرئي�س �إميانويل ماك��رون رئي�س �جلمهورية
�لفرن�سية.
وق��د �أق��ام فخام��ة �لرئي���س �لفرن�س��ي ماأدب��ة
ع�ساء تكرمي��اً ل�سموه ،وعقد� �جتماعاً مو�سعاً
بح�سور وفدي �لبلدين.

�لتفا�سيل �س4-3

ﻣﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ الﺒﻴﺎﻥ الﺨﺘﺎﻣﻲ لﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭلﻲ العﻬد ﺇلﻰ ﻓﺮﻧسﺎ
ﺗعﺰﻳﺰ الﺘعﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ الﻄﺎﻗة الﻤﺘﺠددﺓ ،ﻣﺜﻞ الﻄﺎﻗة الﺸﻤسﻴة
ﻭﻃﺎﻗة الﺮﻳﺎﺡ ،ﻭالﺘعﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ الﻬﻴدﺭﻭﺟﻴﻦ النﻈﻴﻒ ،ﻭاﻻلﺘﺰاﻡ
ﺑﻤﺒﺎدﺉ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴة اﻹﻃﺎﺭﻳة لﻠﺘﻐﻴﺮ الﻤنﺎﺧﻲ ﻭاﺗﻔﺎﻗﻴة ﺑﺎﺭﻳﺲ.
الﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴة اﺳﺘﻘﺮاﺭ ﺃﺳﻮاﻕ الﻄﺎﻗة العﺎلﻤﻴة ،ﻭاﺳﺘﻘﺮاﺭ
اﻹﻣداداﺕ الﻐﺬاﺋﻴة ﻣﻦ الﻘﻤﺢ ﻭالﺤﺒﻮﺏ لﻜﺎﻓة دﻭﻝ العﺎلﻢ ﻭﻋدﻡ
اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ،ﻭالﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺮﺓ الﻤعﺮﻭﺽ ﻭاﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻷﺳعﺎﺭ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ الﺘﻘﻴﻴﻢ الﻤسﺘﻤﺮ لﻠﺘﻬدﻳداﺕ الﻤﺸﺘﺮﻛة لﻤﺼﺎلﺢ الﺒﻠدﻳﻦ
ﻭﻷﻣﻦ ﻭاﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻣنﻄﻘة الﺸﺮﻕ اﻷﻭﺳﻂ ،ﻭﺃﻫﻤﻴة ﺗعﺰﻳﺰ الﺘعﺎﻭﻥ
ﻭالﺸﺮاﻛة ﻓﻲ الﻤﺠﺎﻻﺕ الدﻓﺎﻋﻴة.

��ستعر���س �ساح����ب �ل�سم��و �مللك��ي �لأم��ر حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن
عبد�لعزي����ز �آل �سع��ود ،ويل �لعه����د نائ���ب رئي���س جمل���س �لوزر�ء،
يف مق���ر �إقامت����ه ،بالع�ا�سم���ة �لفرن�سي����ة باري����س ،ي����وم �جلمع����ة
 30ذو�حلج��ة 1443ه��� �ملو�ف���ق  29يولي��ة 2022م ،م��ع �ملدي���رة
�لع��ام���ة ملنظم����ة �لأم����م �ملتح����دة للرتبي���ة و�لعل��وم و�لثق��اف���ة
�ليوني�سك��و� ل�سي��دة �أودري �زولي� ،ملب��ادر�ت �لثقافي��ة
�ل�سع�ودي����ة و�لتع�اون �ملتب���ادل م�ع �ليون�سك��و وف�ر���س تط�وي�ره.
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺯراﺀ

برئاسة ﺧاﺩﻡ الﺤرﻣين الﺸريﻔين

ل�س الرا يا ل اليبا التيية اية مهد الرياسية
● ﺟدﺓ  -واس
ر�أ�س خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز
�آل �سع��ود حفظ��ه �� ،جلل�س��ة �لت��ي عقده��ا جمل���س
�لوزر�ء ،بعد ظهر يوم �لثالثاء � 4ملحرم 1444ه� �ملو�فق
� 2أغ�سط�س 2022م ،يف ق�سر �ل�سالم بجدة.
ويف بد�ية �جلل�سة� ،أطلع خادم �حلرمن �ل�سريفن ،جمل�س
�ل��وزر�ء ،على فحوى �لر�سالت��ن �للتن تلقاهما رعاه �،
من فخامة رئي���س �جلمهورية �لتون�سي��ة ،وفخامة رئي�س
جمهورية �أفريقيا �لو�سطى.
ث��م تناول �ملجل���س نتائج زيارت��ي �ساح��ب �ل�سمو �مللكي
ويل �لعه��د نائ��ب رئي���س جمل���س �ل��وزر�ء حفظ��ه �،
�إىل �جلمهوري��ة �لهيليني��ة �ليون��ان ،و�جلمهوري��ة
�لفرن�سي��ة� للت��ن جاءت��ا ��ستجاب�� ًة للدع��و�ت �ملقدم��ة
ل�سم��وه ،وما �أكدته �ملباحثات مع قادة هاتن �لدولتن من
متان��ة �لعالقات و�لرغب��ة �مل�سرتك��ة بتعزيزها يف تلف
�ملجالت ،و�لعمل على ��ستمر�ر �لتن�سيق و�لت�ساور حول
�لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك؛ مبا يخدم م�سالح �سعوب
�لدول �لثالث ،ويحقق �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.
و�أ�س��اد جمل���س �ل��وزر�ء يف ه��ذ� �ل�سي��اق ،مب��ا �سهدت��ه
�لزيارت��ان م��ن توقي��ع �تفاقي��ات ومذك��ر�ت تفاه��م ب��ن
�ململك��ة و�ليونان يف �لعدي��د من �ملج��الت ،و�لتاأكيد على
تعمي��ق وتطوي��ر �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية م��ع �جلمهورية
�لفرن�سية.
و�أو�سح معايل وزير �لدولة ع�سو جمل�س �لوزر�ء ل�سوؤون
جمل���س �ل�سورى وزير �لإعالم بالنيابة �لدكتور ع�سام بن
�سع��د بن �سعيد ،يف بيان��ه لوكالة �لأنب��اء �ل�سعودية عقب
�جلل�س��ة� ،أن �ملجل���س ج�� رّدد ما �أكدت��ه �ململك��ة يف �جتماع
جمموع��ة �ل����  77ل�سن عل��ى م�ست��وى �ل�سفر�ء ،من
�لتغر �ملناخي،
�لتز�مها بالعمل �لدويل و�لتعاون ملكافحة رّ
و�لإ�سه��ام �لفاع��ل و�ملوؤث��ر يف حتقي��ق �لأه��د�ف �لدولية
يف ه��ذ� �ملج��ال ،م��ن خ��الل مبادر�ته��ا �لنوعي��ة و�أبرزها
�ل�سعودي��ة �خل�س��ر�ء و�ل�سرق �لأو�س��ط �لأخ�سر،
و�لقت�ساد �لد�ئري للكربون.
و�أك��د جمل�س �لوزر�ء ما تولي��ه �لدولة من �لهتمام �لبالغ
بالرتقاء مب�ستوى �خلدمات �ملقدمة للمو�طنن وحت�سن
جودته��ا ،وتعظي��م �ل�ستفادة من �مل��و�رد و�لأ�سول وفقاً
مل�ستهدف��ات روؤي��ة �ململكة  ،2030وم��ن ذلك تخ�سي�س
 10ملي��ار�ت ري��ال مل�سروعات مائي��ة عددها 133
م�سروع��اً ،متث��ل �حلزمة �لأوىل �سم��ن �ملحفظة �خلم�سية
�لر�أ�سمالية ملنظومة �لبية و�ملياه و�لزر�عة.
ون�� رّوه �ملجل���س بال��دور �لب��ارز لالإ�سالح��ات �لقت�سادية
و�لهيكلي��ة �لتي نفذت يف �إطار �لروؤية و�إ�سهامها يف حتقيق
��و �قت�سادي م�ست��د�م و�سامل ،وذل��ك يف �سوء ما حققه
�لنا� ملحلي �لإجمايل من �رتفاع بن�سبة  118يف �ملائة
خالل �لربع �لثاين من عام 2022م مقارنة بالفرتة نف�سها
م��ن �لع��ام �ل�ساب��ق 2021م ،وك�ذ� تقدي��ر�ت �سندوق
�لنق��د �ل��دويل بت�سجي��ل �قت�س��اد �ململكة �أعل��ى ن�سبة و
يف �لع��امل ت�س��ل �إىل  76يف �ملائ��ة خالل �لع��ام �جلاري
2022م.
رّ
و�طل��ع جمل�س �لوزر�ء عل��ى �ملو�سوع��ات �ملدرجة على
ج��دول �أعمال��ه ،م��ن بينه��ا مو�سوع��ات ��س��رتك جمل���س
�ل�س��ورى يف در��ستها ،كما رّ
�طلع على ما �ن�تهى �إليه كل من
جمل�س �ل�س��وؤون �لقت�سادية و�لتنمية ،وجمل�س �ل�سوؤون
�ل�سيا�سي��ة و�لأمني��ة ،و�للجن��ة �لعامة ملجل���س �لوزر�ء،

وهي��ة �خلر�ء مبجل���س �ل��وزر�ء يف �ساأنها ،وق��د �نتهى الﺼيد ﻏير الﻘاﻧوﻧي
�ملجل�س �إىل ما يلي:
�ساد�س��اً� :ن�سم��ام �ململكة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة �إىل �لتفاق
ب�س��اأن �لتد�ب��ر �لتي تتخذها دولة �ملين��اء ملنع �ل�سيد غر
اﺗﻔاقية ﺗعاون ﻣﻊ ﺃلباﻧيا
�لقانوين دون �إبال ودون تنظيم وردعه و�لق�ساء عليه.
�أو ًل� :ملو�فق��ة عل��ى �تفاقي��ة تع��اون يف جم��ال ��ستعم��ال
و��ستب��د�ل رخ���س �لقي��ادة ب��ن حكوم��ة �ململك��ة �لعربية اﺗﻔاقان ﻣﻊ ﺗايلند
�ل�سعودية وجمل�س وزر�ء جمهورية �ألبانيا.
�سابع��اً� :ملو�فق��ة عل��ى �تفاقن يف جم��ايل توظي��ف �لعمالة
�ملنزلي��ة ،و�لعمالة ب��ن وز�رة �ملو�رد �لب�سري��ة و�لتنمية
ﻣﺸاورات سياسية ﻣﻊ كينيا
�لجتماعي��ة يف �ململكة �لعربي��ة �ل�سعودية ،ووز�رة �لعمل
ثاني��اً� :ملو�فق��ة عل��ى مذك��رة تفاه��م يف �س��اأن �مل�س��اور�ت يف مملكة تايلند.
�ل�سيا�سي��ة بن وز�رة خارجية �ململك��ة �لعربية �ل�سعودية
ووز�رة خارجية جمهورية كينيا.
الطيران المدﻧي
ثامن��اً :تفوي�س مع��ايل وزير �لنقل و�خلدم��ات �للوج�ستية
ﻣﺬكرﺓ ﺗﻔاﻫﻢ ﻣﻊ بريطاﻧيا
رئي���س جمل���س �إد�رة �لهي��ة �لعامة للطر�ن �مل��دين �أو من
ثالث��اً� :ملو�فق��ة على مذك��رة تفاه��م يف �ملج��ال �لثقايف بن ينيب��ه ،بالتباح��ث م��ع �جلان��ب �لفرن�سي يف �س��اأن م�سروع
وز�رة �لثقاف��ة يف �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة ،ووز�رة �لرتتيب��ات �لفنية يف جمال �لطر�ن �ملدين بن �لهية �لعامة
�لرقمن��ة و�لثقافة و�لإع��الم و�لريا�س��ة يف �ململكة �ملتحدة للطر�ن �ملدين يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ،ووز�رة �لنقل
لريطانيا �لعظمى و�إيرلند� �ل�سمالية.
يف جمهورية فرن�س��ا ،و�لتوقيع عليه ،ومن ثم رفع �لن�سخة
�لنهائية �ملوقعة ،ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لنظامية.
ﺗعاون سياﺣي ﻣﻊ ﺟيبوﺗي
ر�بع��اً :تفوي���س مع��ايل وزي��ر �ل�سياح��ة �أو م��ن ينيب��ه ،ﻣﻬد الرياﺿية
بالتباح��ث مع �جلان��ب �جليبوتي يف �ساأن م�س��روع مذكرة تا�سع��اً� :ملو�فقة على �لرتتيب��ات �لتنظيمية لأكادميية مهد
تع��اون يف جم��ال �ل�سياحة ب��ن وز�رة �ل�سياح��ة يف �ململكة �لريا�سية.
�لعربي��ة �ل�سعودي��ة ،ووز�رة �لتج��ارة و�ل�سياح��ة يف
جمهوري��ة جيبوتي ،و�لتوقيع علي��ه ،ومن ثم رفع �لن�سخة إﻧﺸاﺀ ﻫيﺌة
�لنهائية �ملوقعة ،ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لنظامية.
عا�س��ر ً�� :إن�س��اء هي��ة با�سم �لهي��ة �ل�سعودي��ة لت�سويق
�ل�ستثمار.
اﻷﻣن الﻐﺬائي والمائي
خام�س��اً� :ملو�فق��ة على مذك��رة تفاهم بن حكوم��ة �ململكة الﻬيﺌة العاﻣة للطرﻕ
�لعربية �ل�سعودية ،وحكوم��ة �سلطنة ع مان يف جمال �لأمن ح��ادي ع�س��ر� :إن�س��اء هي��ة عام��ة با�س��م �لهي��ة �لعامة
للطرق.
�لغذ�ئي و�ملائي.

ﺗعيينات وﺗرقيات
ث��اين ع�س��ر� :ملو�فقة على تعيين��ات على وظيفة
�سفر وترقيتن للمرتب��ة �خلام�سة ع�سرة،
وذلك على �لنحو �لتايل:
 ترقي��ة عبد�لرحم��ن ب��ن فه��د ب��ن عبد�لعزيز�لرب��دي �إىل وظيف��ة م�ست�س��ار �أمن��ي باملرتبة
�خلام�سة ع�سرة بوز�رة �لد�خلية.
تعي��ن �لآتي��ة �أ�سماوؤه��م على وظيف��ة �سفر
بوز�رة �خلارجية:
 �أحمد بن علي بن �أحمد كتوعه. عبد� بن حمد بن فر�� ل�سبيعي. �سعود بن فهد بن حممد بن �سويلم. ترقي��ة حمم��د بن �أحم��د بن عل��ي �لغامدي �إىلوظيفة م�ست�سار تقنية هند�سة تقنية معلومات
�أول باملرتب��ة �خلام�س��ة ع�س��رة ب��وز�رة
�ملالية.
 ترقي��ة تركي ب��ن عبد�لعزيز بن حممد �لنا�سر�إىل وظيف��ة مدي��ر مكت��ب باملرتب��ة �لر�بع��ة
ع�سرة بالأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء.

ﺗﻘارير سنوية
كم��ا رّ
�طلع جمل�س �لوزر�ء على عدد من �ملو�سوعات �لعامة
�ملدرج��ة عل��ى ج��دول �أعمال��ه ،م��ن بينه��ا تقاري��ر �سنوية
ل��وز�رة �ل�س��وؤون �لإ�سالمية و�لدع��وة و�لإر�ساد ،ووز�رة
�لإ�سكان �سابقاً ،ومرك��ز حتقيق كفاءة �لإنفاق �سابقاً،
وهية �لت�سالت وتقني��ة �ملعلومات ،و�لرنامج �لوطني
لتنمي��ة قطاع تقنية �ملعلومات ،وقد �تخ��ذ �ملجل�س ما يلزم
حيال تلك �ملو�سوعات.

3

السنة  100العدد 4942

األخبـــــــــــــار

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

ويل العهد يت برئي�س ورا البانيا
● ﺃﺛينا  -واس
عق��د �ساح��ب �ل�سم��و �مللك��ي �لأم��ر حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن عبد�لعزي��ز
�آل �سع��ود ،ويل �لعه��د نائ��ب رئي���س جمل���س �ل��وزر�ء ،ودول��ة رئي���س وزر�ء
جمهوري��ة �ألباني��ا �إي��دي ر�م��ا� ،جتماع��اً مو�سع��اً يف �لعا�سم��ة �ليوناني��ة
�أثين��ا ،ي��وم �لأربع��اء  28ذو �حلج��ة 1443ه��� �ملو�ف��ق  27يولي��ة 2022م.
وج��رى خ��الل �لجتم��اع ��ستعر����س عالق��ات �ل�سد�ق��ة و�لح��رت�م

�ملتب��ادل ب��ن �لبلدي��ن و�ل�سعب��ن �ل�سقيق��ن ،ومناق�س��ة تعزي��ز �أوج��ه
�لتع��اون �لثنائ��ي يف تل��ف �ملج��الت و�سب��ل دعمه��ا وتطويره��ا� ،إىل
جان��ب بح��ث �لتط��ور�ت �لإقليمي��ة و�لدولي��ة و�جله��ود �ملبذول��ة ب�ساأنه��ا.
وتن��اول �لجتم��اع �سب��ل توطي��د �ل�سر�ك��ة �لقت�سادي��ة ب��ن �لبلدي��ن
�ل�سقيق��ن ،بالإ�ساف��ة �إىل مناق�س��ة تكثي��ف �لتع��اون ب��ن �ململك��ة و�ألباني��ا
يف �ملج��الت �ل�سيا�سي��ة ،وزي��ادة �ل�ستثم��ار�ت �لبيني��ة ،و�لتن�سي��ق

�لثنائ��ي يف �لق�ساي��ا �لإقليمي��ة و�لدولي��ة ذ�ت �لهتم��ام �مل�س��رتك.
ع��ر دولة رئي�س �ل��وزر�ء يف جمهوري��ة �ألبانيا �إيدي ر�ما ع��ن بالغ �سكره
وق��د رّ
وتقدي��ره لق��ر�ر �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودية تقدمي دع��م للجمهوري��ة �لألبانية
مببل��غ خم�س��ن ملي��ون دولر �أمريك��ي ،وقيام �سن��دوق �ل�ستثم��ار�ت �لعامة
بالبح��ث ع��ن فر�س ��ستثماري��ة يف �ألبانيا مببلغ مايل بن مائت��ن �إىل ثالثمائة
مليون دولر �أمريكي.

ويل العهد يلتي الرئي�س الفرن�سي
● باريس  -واس
�لتق��ى �ساح��ب �ل�سمو �مللك��ي �لأمر حممد ب��ن �سلمان بن
عبد�لعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل �لعه��د نائ��ب رئي���س جمل���س
�ل��وزر�ء ،يف �لعا�سم��ة �لفرن�سي��ة باري���س ،ي��وم �جلمعة
 30ذو �حلجة 1443ه� �ملو�فق  29يولية 2022م ،فخامة
�لرئي���س �ميانويل ماك��رون رئي�س �جلمهوري��ة �لفرن�سية.
وف��ور و�س��ول �سم��و ويل �لعه��د ق�س��ر �لإليزي��ه ،كان
رح��ب
يف ��ستقبال��ه فخام��ة �لرئي���س �لفرن�س��ي� ،ل��ذي رّ
ب�سم��و �لأم��ر حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن عبد�لعزي��ز
�آل �سع��ود ،يف فرن�س��ا ،متمنياً له ومر�فقي��ه طيب �لإقامة،
ع��ر �سم��و ويل �لعه��د ع��ن �سعادت��ه به��ذه �لزيارة.
فيم��ا رّ
كم��ا كان يف ��ستقب��ال �سم��و ويل �لعه��د �أ�سح��اب �ملع��ايل
�ل��وزر�ء يف �حلكومة �لفرن�سية وعدد من كبار �مل�سوؤولن؛
فيم��ا �ساف��ح فخام��ة �لرئي���س �لفرن�س��ي �أ�سح��اب �ل�سمو
�لأمر�ء و�أ�سحاب �ملعايل �لوفد �لر�سمي �ملر�فق ل�سمو ويل
�لعهد.
وقد �أق��ام فخ�ام�ة �لرئي��س �لف�رن�س�ي م�اأدبة ع�ساء تكرمياً ح�س��ر �لجتم��اع �ملو�س��ع �ساح��ب �ل�سمو �مللك��ي �لأمر في�س��ل بن فرحان ب��ن عبد� وزي��ر �خلارجية ،و�ساحب
عبد�لعزي��ز ب��ن �سلم��ان ب��ن عبد�لعزي��ز �آل �سع��ود وزي��ر �ل�سم��و �لأم��ر بدر ب��ن عبد� ب��ن فرحان وزي��ر �لثقافة،
ل�سمو ويل �لعهد.
وعقد �سمو ويل �لعهد وفخامة �لرئي�س �لفرن�سي �جتماعاً �لطاق��ة ،و�ساح��ب �ل�سم��و �مللك��ي �لأم��ر عبد�لعزيز بن ومع��ايل وزير �لدولة ع�سو جمل�س �لوزر�ء م�ست�سار �لأمن
ترك��ي �لفي�سل وزي��ر �لريا�س��ة ،و�ساحب �ل�سم��و �لأمر �لوطن��ي �لدكتور م�ساعد بن حمم��د �لعيبان ،ومعايل وزير
مو�سعاً بح�سور وفدي �لبلدين.

�لتج��ارة وزي��ر �لإعالم �ملك رّل��ف �لدكتور ماج��د بن عبد�
�لق�سب��ي ،ومع��ايل وزي��ر �ل�ستثم��ار �ملهند���س خال��د ب��ن
عبد�لعزيز �لفالح.
فيم��ا ح�سره من �جلان��ب �لفرن�سي معايل وزي��ر �لقت�ساد
و�ملالي��ة و�ل�سي��ادة �ل�سناعي��ة و�لرقمية �ل�سي��د برونويل
ماير ،ومعايل وزي��رة �أوروبا و�ل�سوؤون �خلارجية �ل�سيدة
كاثري��ن كولون��ا ،ومع��ايل وزي��رة حت��ول �لطاق��ة �ل�سيدة
�أنيا���س باني��ر ر�ن�سر ،ومعايل وزي��رة �لريا�سة و�لألعاب
�لأوملبي��ة و�أوملبي��اد ذوي �لحتياجات �خلا�س��ة �ل�سيدة
�أميل��ي �أودي��ا كا�ست��ر� ،و�لوزي��ر �ملك رّلف ل�س��وؤون �أوروبا
و�لتج��ارة �خلارجية و�سوؤون �لفرن�سي��ن باخلار� ل�سيد
�أوليفر بي�ست ،و�ل�سفر لدى �ململكة �ل�سيد لودوفيك بويل،
ورئي���س �لأركان �خلا�س��ة لرئي�س �جلمهوري��ة �لأدمر�ل
ج��ان فيلي��ب رولن��د ،و�مل�ست�س��ار �لدبلوما�س��ي لل�سرب��ا
 G7و � G20ل�سي��د �إميانوي��ل ب��وين ،ونائب��ة �مل�ست�س��ار
�لدبلوما�سي �ملك رّلف بال�سوؤون �ل�سرت�تيجية ونزع �ل�سالح
برئا�س��ة �جلمهورية �ل�سيد �ألي�س روف��و ،وم�ست�سار �سمال
�إفريقي��ا و�ل�س��رق �لأو�س��ط برئا�س��ة �جلمهوري��ة �ل�سي��د
باتري��ك دوري��ل ،ورئي�س بن��ك �ل�ستثمار �لع��ام �لفرن�سي
�ل�سيد نيكول دوفور.

 ويت باديرة العامة للين�سك
● باريس  -واس
�جتمع �ساح��ب �ل�سم�و �مللك�ي �لأمي�ر
حمم���د ب��ن �سلم���ان ب��ن عبد�لع�زي���ز
�آل �سع��ود ،ويل �لعه��د نائ��ب رئي���س
جمل���س �ل��وزر�ء ،يف مق��ر �إقامت��ه
بالعا�سم��ة �لفرن�سي��ة باري���س ،ي��وم
�جلمع��ة  30ذو �حلج��ة 1443ه���
�ملو�ف���ق  29يولي���ة 2022م ،م���ع
�ل�مدي��رة �لع�ام���ة ملنظ�م���ة �لأم���م
�ملتح���دة للرتبية و�لعل��وم و�لثق��افة
�ليوني�سكو� ل�سيدة �أودري �زولي.
وج��رى خ��الل �لجتم��اع�� ،ستعر��س
�ملبادر�ت �لثقافية �ل�سعودية و�لتعاون

�ملتبادل مع �ليون�سكو وفر�س تطويره.
ح�س��ر �للق��اء �ساح��ب �ل�سم��و �لأمر
ب��در ب��ن عب��د� ب��ن فرح��ان وزي��ر
�لثقاف��ة ،رئي���س �للجن��ة �لوطني��ة
للرتبي��ة و�لعلوم و�لثقاف��ة ،و�ساحبة
�ل�سم��و �لأمرة هيف��اء بنت عبد�لعزيز
�آل مق��رن ،من��دوب �ململك��ة �لد�ئم لدى
منظمة �لأمم �ملتح��دة للرتبية و�لعلوم
و�لثقافة �ليون�سكو ،ور�كان �لطوق،
�مل�س��رف �لع��ام لل�س��وؤون �لثقافي��ة
و�لعالق��ات �لدولي��ة ب��وز�رة �لثقافة.
فيم��ا ح�س��ر م��ن �ليون�سك��و كب��ر
�لإد�رين �ل�سيد نيكول�س كا�سيانيد�س.

ﺗﺼدر عن وﺯارﺓ اﻹعالﻡ

ﺃسسﻬا ﺟاللة الملﻚ

المﺸرﻑ العاﻡ

المدير العاﻡ

المﺸرﻑ علﻰ التﺤرير

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺳﻌﻮد
-ﻳﺮﺣﻤﻪ اﷲ١٣٤٣ -ﻫـ ١٩٢٤-م

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺼﺒﻲ
وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻜﻠﻒ

ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻔﺮ اﻷﺣﻤﺪي

أﺷﺮف ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
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ويل العهد يبعث برقية �شكر للرئي�س الفرن�سي
● باريس  -واس
بع��ث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،يوم اجلمع��ة  30ذو احلجة 1443هـ
املوافق  29يولية 2022م ،برقية �شكر لفخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية� ،إثر مغادرته باري�س بعد زيارة ر�سمية ،فيما يلي ن�صها:
�صاح��ب الفخام��ة الرئي���س �إمانويل ماك��رون ..رئي�س اجلمهوري��ة الفرن�سية..
حتي��ة طيبة :يطي��ب يل و�أنا �أغادر بلدكم ال�صديق �أن �أع��رب لفخامتكم عن بالغ

امتن��اين وتقديري ملا لقيته والوفد املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة .متمني��اً لفخامتك��م موف��ور ال�صح��ة وال�سع��ادة ،ولبلدك��م و�شع��ب فرن�س��ا
لق��د �أك��دت املباحث��ات الت��ي �أجريناه��ا م��ع فخامتك��م رغبتن��ا امل�شرتك��ة يف ال�صدي��ق ،املزي��د م��ن التق��دم واالزده��ار ...ولفخامتك��م حتيات��ي وتقدي��ري.
تعزي��ز ال�شراك��ة اال�سرتاتيجي��ة ب�ين بلدين��ا ال�صديق�ين يف املج��االت كاف��ة،
والعم��ل عل��ى ا�ستم��رار التن�سي��ق والت�ش��اور ح��ول الق�ضاي��ا ذات االهتم��ام حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
امل�ش�ترك ،يف ظ��ل قي��ادة �سي��دي خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ويل العهد
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود وفخامتك��م ،والت��ي ته��دف �إىل حتقي��ق م�صال��ح نائب رئي�س جمل�س الوزراء
البلدي��ن وال�شعب�ين ال�صديق�ين ،وتعزي��ز الأم��ن واال�ستق��رار يف املنطق��ة ،باري�س 1443/12/30هـ

البيان اخلتامي لزيارة ويل العهد لفرن�سا
● باريس  -واس
�صدر يوم اجلمعة  30ذو احلجة 1443هـ ،املوافق  29يولية
2022م ،بي��ان ختامي لزيارة �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري
حمم��د بن �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،للجمهورية الفرن�سية ،فيما يلي ن�صه:
يف �إط��ار العالق��ات الثنائي��ة املتمي��زة بني اململك��ة العربية
ال�سعودي��ة واجلمهوري��ة الفرن�سي��ة ،وبدع��وة كرمي��ة من
فخام��ة رئي���س اجلمهوري��ة الفرن�سي��ة �إميانوي��ل ماكرون،
ق��ام �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د بن �سلم��ان بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س
ال��وزراء ،بزيارة ر�سمية للجمهوري��ة الفرن�سية خالل املدة
1443/12/30–28ه��ـ املواف��ق 2022/7/29–27ه��ـ،
حي��ث التق��ى �سم��وه الك��رمي بفخام��ة رئي���س اجلمهوري��ة
الفرن�سي��ة �إميانويل ماكرون ،ونقل �سموه الكرمي يف م�ستهل
اللقاء حتيات خادم احلرمني ال�شريفني �إىل فخامته.
العالقات الثنائية
وق��د جرى خ�لال اللقاء عق��د جل�سة مباحث��ات ر�سمية ،مت
ا�ستعرا�ضالعالقاتالتاريخيةواال�سرتاتيجيةبنيالبلدين،
و�سب��ل تطويره��ا يف جميع املج��االت ،ومت تب��ادل وجهات
النظر ح��ول جممل الأو�ضاع الإقليمي��ة والدولية الراهنة.
و�شمل��ت املباحث��ات �سب��ل تعمي��ق ال�شراك��ة اال�ستثمارية
ب�ين البلدي��ن ع�بر رف��ع وت�يرة التع��اون اال�ستثم��اري
واالقت�ص��ادي ،وتعزي��ز التع��اون يف جم��االت الطاق��ة
املتج��ددة مث��ل الطاق��ة ال�شم�سي��ة وطاق��ة الري��اح،
والتع��اون يف جم��ال الهيدروج�ين النظي��ف ،وااللت��زام
مبب��ادئ االتفاقي��ة الإطاري��ة للتغ�ير املناخ��ي واتفاقي��ة
باري���س ،و�ض��رورة تطوي��ر وتنفي��ذ االتفاقي��ات املناخية
بالرتكي��ز عل��ى االنبعاث��ات ولي���س عل��ى امل�ص��ادر.
وتطرق��ت املباحثات �إىل جوان��ب ال�شراك��ة اال�سرتاتيجية
و�سبل تطويرها ،و�أهمية ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية،
وا�ستق��رار االمدادات الغذائية م��ن القمح واحلبوب لكافة
دول العامل وعدم انقطاعها ،واحلفاظ على وفرة املعرو�ض
وا�ستقرار الأ�سعار.
التعاون في المجاالت الدفاعية
وج��رى الت�أكيد خ�لال املباحث��ات على �ض��رورة التقييم
امل�ستم��ر للتهدي��دات امل�شرتك��ة مل�صال��ح البلدي��ن
ولأم��ن وا�ستق��رار منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط ،و�أهمي��ة
تعزي��ز التع��اون وال�شراك��ة يف املج��االت الدفاعي��ة؛
كم��ا تناول��ت املباحث��ات مناق�شة �سب��ل تطوي��ر وتعزيز
التع��اون والتن�سي��ق حي��ال املو�ضوع��ات ذات االهتم��ام
امل�ش�ترك ومنه��ا مكافح��ة الإره��اب ومتويل��ه ومكافحة

اجلرائ��م بجمي��ع �أ�شكالها ،وتبادل اخل�برات والتدريب .لبنان ب�أعلى معايري ال�شفافية.
كم��ا تطرقت املباحث��ات �إىل �أهمية ح��ل النزاعات الدولية
بالطرق الدبلوما�سي��ة وال�سلمية ،وااللتزام مبيثاق الأمم فلس�طين
املتح��دة ومبادئ ح�سن اجلوار واحرتام وحدة و�سيادة وتناول��ت املحادث��ات تطابق وجهات النظ��ر حول �ضرورة
الدول وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
تكثي��ف اجلهود للتو�صل �إىل ت�سوية �شاملة وعادلة للق�ضية
ً
الفل�سطيني��ة وفقا ملب��د�أ حل الدولتني ،وق��رارات ال�شرعية
الدولي��ة ذات ال�صل��ة ومب��ادرة ال�سالم العربي��ة ،مبا يكفل
اليمن
و�أ�ش��اد اجلانب الفرن�سي بجهود اململك��ة ودعمها للهدنة يف لل�شع��ب الفل�سطين��ي حق��ه يف �إقام��ة دولت��ه امل�ستقلة على
اليم��ن ،كما جرى الإع��راب عن تقدير اململك��ة لدعم فرن�سا حدود 1967م ،وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
للجه��ود الأممي��ة للتو�ص��ل �إىل ح��ل �سيا�سي �شام��ل للأزمة
سوريا
اليمنية وفقاً للمرجعيات الثالث.
و�شملت املحادث��ات �أهمية الو�صول �إىل حل �سيا�سي للأزمة
يف �سوري��ا يحاف��ظ عل��ى وح��دة �أرا�ض��ي �سوري��ا و�سالمة
لبنان
ومت التط��رق يف املباحث��ات �إىل دعم البلدي��ن ل�سيادة لبنان �شعبها.
و�أمن��ه وا�ستق��راره ،و�أهمي��ة تنفي��ذ �إ�صالح��ات �سيا�سية
واقت�صادية �شاملة ،و�أعربا عن ارتياحهما لعمل ال�صندوق إيران
ال�سعودي-الفرن�س��ي لدع��م العم��ل الإن�س��اين والإغاثي يف كما تطرقت �إىل اجلهود الدولية ملنع �إيران من امتالك �سالح

نووي ،و�ضمان �سلمية برنامج �إيران النووي ،وحث �إيران
على التع��اون الكامل م��ع الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية،
واملحافظ��ة عل��ى مب��ادئ ح�سن اجل��وار وع��دم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية لدول املنطقة.
إكسبو 2030
وع�ّب� �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي ويل العهد لفخام��ة الرئي�س
رّ
�إميانويل ماك��رون عن تقدير اململكة لت�أيي��د فرن�سا لرت�شح
مدينة الريا�ض ال�ست�ضافة املعر�ض الدويل �إك�سبو .2030
ويف خت��ام الزي��ارة �أع��رب �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري
حممد بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل���س الوزراء عن �شكره وتقدي��ره لفخامة رئي�س
اجلمهوري��ة الفرن�سي��ة الرئي�س �إميانويل ماك��رون على ما
حظ��ي ب��ه والوفد املراف��ق له من ح�س��ن اال�ستقب��ال وكرم
ال�ضياف��ة؛ ومن جانبه �أع��رب فخامته ع��ن �أطيب متنياته
بال�صح��ة وال�سعادة ل�سم��وه ،وباملزيد م��ن التقدم والرقي
ل�شعب اململكة العربية ال�سعودية ال�صديق.

قرارات وأنظمة
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قرار رقم ( )707وتاريخ 1443/12/27هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن ال�صناعي
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  44222وتاريخ 1443/7/17هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رئي�س الهيئة العليا للأمن ال�صناعي رقم 221815
وتاريخ 1441/11/23هـ ،يف �ش�أن م�شروع تنظيم الهيئة العليا للأمن ال�صناعي.
وبعد االطالع على م�شروع التنظيم امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على القواعد والرتتيبات اخلا�صة بكيفية معاملة املوظفني والعمال يف القطاعات
امل�ستهدفة بالتحول والتخ�صي�ص ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )616وتاريخ
1442/10/20هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )83وتاريخ 1443/1/30هـ.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )8/439وتاريخ 1397/2/27هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )839وتاريخ 1442/5/21هـ ،ورقم ( )2491وتاريخ
1443/11/6هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية رقم  24320وتاريخ
1442/12/17هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/992م) وتاريخ
1443/11/9هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )11100وتاريخ 1443/12/20هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن ال�صناعي ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:ال يخل ما ورد من �أحكام يف التنظيم -امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -وما ورد
يف البند (�سابعاً) من هذا القرار ،مبا ورد يف الأنظمة والتنظيمات الأخرى من �أحكام تتعلق
بجوانب الأمن وال�سالمة واحلماية من احلريق.
ثالثاً:ت�ستحدث �ضمن ميزانية الهيئة العليا للأمن ال�صناعي الوظائف الع�سكرية الالزمة لت�سيري العمل
فيها ،وفقاً لتعليمات �إعداد وتنفيذ امليزانية العامة للدولة.
رابعاً:ت�شكيل جلنة يف وزارة الداخلية برئا�ستها وع�ضوية كل من( :وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،ووزارة املالية ،والهيئة العليا للأمن ال�صناعي) ،للنظر يف نقل املوظفني
الع�سكريني والتجهيزات ومقار العمل والعقود وامل�شاريع ذات ال�صلة املرتبطة بعمل الهيئة

العليا للأمن ال�صناعي من وزارة الداخلية �إىل الهيئة ،والرفع عما ي�ستلزم الرفع عنه.
خام�ساً:يعامل املوظفون املدنيون املراد نقلهم من وزارة الداخلية �إىل الهيئة العليا للأمن ال�صناعي،
وفقاً للأحكام الواردة يف القواعد والرتتيبات اخلا�صة بكيفية معاملة املوظفني والعمال يف
القطاعات امل�ستهدفة بالتحول والتخ�صي�ص ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ()616
وتاريخ 1442/10/20هـ.
�ساد�ساً:يكون حتديد املقابل املايل -للخدمات والأعمال التي يرى جمل�س �إدارة الهيئة العليا للأمن
ال�صناعي ا�ستح�صال مقابل مايل عنها -باالتفاق مع وزارة املالية ،ومركز تنمية الإيرادات
غري النفطية ،وذلك �إىل حني �صدور (الئحة ممار�سة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها
فر�ض املقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها) ،والعمل بها.
�سابعاً :تلتزم املن�ش�آت البرتولية وال�صناعية واخلدمية الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة العليا
للأمن ال�صناعي واملرافق التابعة لها ،والعاملون فيها ،بالآتي:
 -1متكني الهيئة من مبا�شرة اخت�صا�صاتها وتنفيذ مهماتها ب�شكل كامل.
 -2االلتزام باللوائح والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة.
�-3إبالغ الهيئة ب�أي حدث �أو خطر �أو تهديد لأمن و�سالمة املن�ش�آت بح�سب الآليات املعتمدة
من الهيئة لتمرير البالغات.
 -4التعاون مع الهيئة عند قيامها ب�أي �أعمال حت ٍر �أو تدقيق �أو تقييم للمن�ش�آت.
-5تزويد الهيئة بالوثائق واملعلومات والبيانات والتقارير الالزمة للقيام باخت�صا�صاتها
ومهماتها ،ومتكينها من �إجراءات امل�سوحات امليدانية على كل املن�ش�آت.
ثامناً :قيام اللجنة الوزارية الدائمة لفح�ص اال�ستثمارات الأجنبية ،امل�شكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم
( )83وتاريخ 1443/1/30هـ ،بدرا�سة طلبات اال�ستثمار الأجنبي يف �أي من الأن�شطة الواردة
يف قائمة �أنواع الن�شاط امل�ستثنى من اال�ستثمار الأجنبي التي ترخ�ص لها الهيئة العليا للأمن
ال�صناعي ،والبت فيها بالتن�سيق مع الهيئة.
تا�سعاً:مع مراعاة ما ورد يف البند (ثامناً) من هذا القرار ،تقوم الهيئة العليا للأمن ال�صناعي
بالرتخي�ص للم�ستثمر الأجنبي املرخ�ص له من وزارة اال�ستثمار يف �أي من الأن�شطة التي تقع
�ضمن اخت�صا�صات الهيئة.

رئي�س جمل�س الوزراء

تنظيم الهيئة العليا لألمن الصناعي
المادة األولى:
يقتض السياق غير ذلك:
يقصد بالعبارات واملصطلحات التالية املعاني املوضحة أمامها ،ما لم
ِ
الهيئة :الهيئة العليا للأمن ال�صناعي.

التنظيم :تنظيم الهيئة.
اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
الرئيس :رئي�س املجل�س.
العضو :ع�ضو املجل�س.
احملافظ :حمافظ الهيئة.
املنشآت :جميع املن�ش�آت البرتولية وال�صناعية واخلدمية الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة واملرافق
التابعة لها ،ويدخل يف ذلك العاملون فيها.
األمن الصناعي :جمموعة الإجراءات والتنظيمات املتعلقة بجوانب الأمن وال�سالمة واحلماية من
احلريق داخل املن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة ،وحرمها الآمن.
مجاالت األمن الصناعي :الأمن وال�سالمة واحلماية من احلريق.
المادة الثانية:
 -1تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،وترتبط تنظيمياً برئي�س جمل�س
الوزراء.
 -2املقر الرئي�س للهيئة يف مدينة الريا�ض ،ولها �إن�شاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بح�سب احلاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم متطلبات مجاالت األمن الصناعي في املنشآت ،ولها في
سبيل حتقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ،ومن ذلك ما يأتي:
 -1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط املنا�سبة حلماية املن�ش�آت يف جماالت الأمن ال�صناعي.

� -2إ�صدار اللوائح والتعليمات اخلا�صة مبجاالت الأمن ال�صناعي ،وحتديثها وفقاً للظروف وامل�ستجدات.
 -3ت�صنيف املن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة.
� -4إن�شاء مركز عمليات للأمن ال�صناعي يرتبط بكل غرف العمليات يف املن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق
�إ�شراف الهيئة.
� -5إن�شاء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن املن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة.
 -6تنظيم وعقد ور�ش العمل والندوات وامل�ؤمترات واملعار�ض داخل اململكة وخارجها ،وامل�شاركة فيها،
وفق الإجراءات املتبعة.
 -7الإ�شراف على املن�ش�آت ،ومتابعة تقيدها باللوائح والتعليمات اخلا�صة مبجاالت الأمن ال�صناعي.
 -8الرتخي�ص ملزاولة املهن ذات العالقة مبجاالت الأمن ال�صناعي.
 -9العمل مع اجلهات ذات العالقة ملواءمة معايري الهيئة مع �ضوابط الف�سح والرتخي�ص واال�سترياد
والبيع واال�ستثمارات يف جماالت الأمن ال�صناعي التي حتددها الهيئة ،ومتابعة االلتزام بها.
 -10ت�شجيع �إجراء البحوث والتطوير يف جماالت الأمن ال�صناعي.
 -11تعزيز اجلهود املبذولة لتطوير جماالت الأمن ال�صناعي ،وو�ضع معايري قيا�سية ومراقبة التقيد بها.
-12متثيل اململكة يف الهيئات املحلية والإقليمية والدولية يف جماالت الأمن ال�صناعي ،وفق الإجراءات املنظمة لذلك.
-13التوا�صل مع اجلهات املماثلة خارج اململكة ،واال�ستفادة مما لديها؛ مبا ال يتعار�ض مع �سرية عمل
الهيئة ،وفقاً للإجراءات املنظمة لذلك.
-14تطوير م�ؤ�شرات قيا�س الأداء اخلا�صة مبجاالت الأمن ال�صناعي يف املن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق
�إ�شرافها ،و�إعداد التقارير الدورية حول حالة االمتثال ملتطلبات جماالت الأمن ال�صناعي.
-15اال�ستعانة باجلامعات والكليات ومراكز البحث العلمي واجلهات ذوات العالقة بالأمن ال�صناعي؛
لإجراء الدرا�سات والأبحاث العلمية يف جماالت الأمن ال�صناعي.
-16ت�أ�سي�س خمتربات متخ�ص�صة -باالتفاق مع وزارة املالية -يف فح�ص العينات الناجتة عن احلوادث
ال�صناعية؛ بال�شراكة مع اجلامعات ال�سعودية واملراكز الوطنية البحثية.
-17اقرتاح الأنظمة املت�صلة باخت�صا�صات الهيئة ،واقرتاح تعديل القائم منها ،والرفع عن ذلك ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.

6

السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

قرارات وأنظمة

تنظيم الهيئة العليا لألمن الصناعي  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
 -1وزير الطاقة �أو من ينيبه.
 -2وزير احلر�س الوطني.
 -3م�ست�شار الأمن الوطني.
 -4وزير البيئة واملياه والزراعة.
 -5وزير املالية.
 -6وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 -7وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية.
 -8وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية.
 -9وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
 -10رئي�س اال�ستخبارات العامة.
 -11رئي�س �أمن الدولة.
 -12رئي�س هيئة الأركان العامة.
 -13حمافظ الهيئة.
 -14حمافظ الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية.
-15ثالثة من ذوي االخت�صا�ص يف جمال عمل الهيئة ،ي�صدر بتعيينهم �أمر من رئي�س جمل�س الوزراء بنا ًء
على اقرتاح من الرئي�س ،وتكون ع�ضويتهم ملدة (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الخامسة:
اجمللس هو السلطة العليا للهيئة ،ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ،ويتابع تنفيذ األنظمة
والتعليمات املتعلقة بالسياسات العامة لألمن الصناعي ،ويتخذ جميع القرارات الالزمة
لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم ،وله على وجه اخلصوص ما يأتي:
� -1إقرار ال�سيا�سات العامة املتعلقة بن�شاط الهيئة ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها ،والإ�شراف على
تنفيذها.
 -2املوافقة على اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�صناعي ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها ،والرفع بها
ال�ستكمال الإجراءات النظامية يف �ش�أنها.
 -3املوافقة على ا�سرتاتيجية الدعم واحلماية للمن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة ،والرفع عما
ي�ستلزم ا�ستكمال �إجراءات يف �ش�أنه.
� -4إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة بح�سب الإجراءات املتبعة.
� -5إقرار اللوائح املالية والإدارية ،وغريها من اللوائح الداخلية لت�سيري عمل الهيئة و�ش�ؤونها ،على �أن
يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،و�إقرار اللوائح
املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املالية.
� -6إقرار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف التنظيم واللوائح ال�صادرة بنا ًء عليه.
 -7حتديد املن�ش�آت الواقعة �ضمن نطاق �إ�شراف الهيئة ،متهيد ًا لرفعه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء
العتمادها.
 -8حتديد املقابل املايل للخدمات والأعمال التي يرى املجل�س ا�ستح�صال مقابل مايل عنها.
� -9إقرار خطة عمل الهيئة وخططها الت�شغيلية.
 -10املوافقة على �إن�شاء فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة ،بح�سب احلاجة.
 -11املوافقة على �شراء العقارات وبيعها مبا يحقق �أغرا�ض الهيئة ،ومبا ال يخل بالأنظمة ذات العالقة.
 -12املوافقة على �إبرام االتفاقيات والعقود بح�سب الإجراءات النظامية املتبعة.
 -13النظر يف التقارير الدورية عن �سري العمل يف الهيئة ،واتخاذ القرارات الالزمة يف �ش�أنها.
 -14حتديد اجلهات الع�سكرية والأمنية حلرا�سة املن�ش�آت الواقعة يف نطاق �إ�شراف الهيئة.
-15املوافقة على م�شروع ميزانية الهيئة وح�سابها اخلتامي وتقرير مراجع احل�سابات والتقرير ال�سنوي؛
متهيد ًا لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.
 -16قبول الهبات والتربعات واملنح والو�صايا والأوقاف ،بح�سب القواعد املنظمة لذلك.
-17تعيني مراقب مايل داخلي.
وللمجل�س -بح�سب ما يقدره -ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ،يعهد �إليها
مبا يراه من مهمات ،وي�س ّمى يف قرار ت�شكيل كل جلنة رئي�سها و�أع�ضاءها ،ويحدد فيه مهماتها ،ولكل جلنة
اال�ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املوكولة �إليها .وللمجل�س تفوي�ض بع�ض مهماته �إىل رئي�سه �أو �أي من
�أع�ضائه ،وفقاً ملا يقت�ضيه �سري العمل يف الهيئة.
المادة السادسة:
 -1يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س مرة واحدة كل (ثالثة) �أ�شهر على الأقل ،وكلما دعت احلاجة �إىل
ذلك� ،أو �إذا طلب ذلك (ثالثة) من الأع�ضاء على الأقل .ويجب �أن ت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال.
وي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور �أغلبية الأع�ضاء مبن فيهم الرئي�س �أو من ينيبه من الأع�ضاء.
وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين على الأقل ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
�صوت معه رئي�س االجتماع.
 -2تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها الرئي�س والأع�ضاء احلا�ضرون ،وتن�شر
القرارات التي يرى الرئي�س �ضرورة ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية �أو �أي و�سيلة �أخرى يراها منا�سبة،

على �أال يخل هذا الن�شر بامل�صلحة العامة �أو ب�أ�سرار العمل ،وتبلغ الهيئة هذه القرارات �إىل اجلهات
املعنية بها مبا�شرة وبالطريقة املنا�سبة.
 -3يعينّ املجل�س �أميناً عاماً له يرتبط باملحافظ؛ لتنظيم وتن�سيق �أعمال املجل�س.
 -4ال يجوز للع�ضو تفوي�ض �شخ�ص �آخر للت�صويت عنه عند غيابه وال االمتناع عن الت�صويت.
وللع�ضو املعرت�ض ت�سجيل اعرتا�ضه و�أ�سباب االعرتا�ض �ضمن حم�ضر قرارات املجل�س.
 -5للمجل�س �أن يدعو حل�ضور جل�ساته من يرى اال�ستعانة مبعلوماته وخرباته دون �أن يكون له حق
الت�صويت.
ً
 -6ال يجوز للع�ضو ،وال لأي �شخ�ص يح�ضر جل�سات املجل�س� ،أن يف�شي �شيئا مما وقف عليه من �أ�سرار
الهيئة.
 -7ي�صدر املجل�س القواعد والإجراءات املنظمة لعقد اجتماعاته و�آليات �إ�صدار قراراته ،مبا يف ذلك قواعد
االجتماعات عن ُبعد.
 -8تعقد اجتماعات املجل�س يف مقر الهيئة الرئي�س ،ويجوز عند االقت�ضاء �أن تعقد يف مكان �آخر داخل اململكة.
المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ مبرتبة وزير ،نّ
يعي بنا ًء على ترشيح الرئيس ،ويكون املسؤول التنفيذي
عن إدارة الهيئة ،وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره اجمللس ،وميارس
احملافظ بوجه خاص الصالحيات واملهمات اآلتية:
 -1الإ�شراف على �إعداد ال�سيا�سات العامة املتعلقة بن�شاط الهيئة ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها،
ورفعها �إىل املجل�س ،ومتابعة تنفيذها بعد �إقرارها.
 -2الإ�شراف على �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�صناعي ،واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها،
وعر�ضها على املجل�س للموافقة عليها.
 -3الإ�شراف على �إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ،ورفعه �إىل املجل�س.
 -4الإ�شراف على �إعداد اللوائح املالية والإدارية وغريها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة مبهماتها،
ورفعها �إىل املجل�س.
 -5متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س.
 -6اقرتاح القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف التنظيم واللوائح ال�صادرة بنا ًء عليه ،بح�سب
ال�صالحيات املخولة له.
 -7الإ�شراف على من�سوبي الهيئة وفقاً لل�صالحيات املخولة له وما حتدده اللوائح املنظمة لذلك.
 -8تعيني من�سوبي الهيئة من املدنيني ،وفقاً للوائح املنظمة لذلك.
 -9الإ�شراف على �إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ومنجزاتها ون�شاطها ،ورفعها �إىل املجل�س.
 -10الإ�شراف على �إعداد خطة عمل الهيئة الت�شغيلية ،ورفعها �إىل املجل�س ،ومتابعة تنفيذها بعد �إقرارها.
-11ال�صرف من ميزانية الهيئة ،واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً للأنظمة واللوائح املعمول بها ،ويف
حدود ال�صالحيات التي يفو�ضه بها املجل�س.
-12الإ�شراف على �إعداد م�شروع ميزانية الهيئة وح�سابها اخلتامي وتقرير مراجع احل�سابات والتقرير
ال�سنوي ،متهيد ًا لرفعها �إىل املجل�س.
-13متثيل الهيئة �أمام الق�ضاء ،واجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات والهيئات الأخرى ذات العالقة ،وغريها
من اجلهات داخل اململكة وخارجها .وله تفوي�ض غريه بذلك.
�-14إقرار اخلطط والربامج الالزمة لتدريب وابتعاث و�إيفاد من�سوبي الهيئة يف جماالت عملها ،ومتابعة تنفيذها.
-15تنظيم م�شاركة الهيئة يف امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املحلية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات
النظامية.
-16التوقيع على االتفاقيات والعقود بعد موافقة املجل�س� ،أو بح�سب ال�صالحيات التي مينحه �إ ّياها
املجل�س ،ووفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.
�-17أي اخت�صا�ص �آخر ي�سنده �إليه املجل�س.
وللمحافظ تفوي�ض بع�ض �صالحياته ومهماته �إىل من يراه من من�سوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
 -1ي�سري على من�سوبي الهيئة املدنيني -عدا املحافظ -نظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.
 -2ت�سري على من�سوبي الهيئة الع�سكريني �أنظمة اخلدمة الع�سكرية ولوائحها ،ونظام التقاعد الع�سكري،
ويتمتعون بكل مزايا من�سوبي الهيئة وفقاً ملا يحدده املجل�س.
المادة التاسعة:
يكون ملحافظ الهيئة نواب يعينون بقرار من الرئي�س بنا ًء على تر�شيح من املحافظ ،ويتوىل النواب الأعمال
وال�صالحيات التي يفو�ضهم بها املحافظ يف حدود ما يق�ضي به التنظيم ،واللوائح والإجراءات املعتمدة
اخلا�صة بذلك.
المادة العاشرة:
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ،وتكون ال�سنة املالية للهيئة هي ال�سنة املالية للدولة ،وا�ستثنا ًء من ذلك ،تبد�أ
ال�سنة املالية الأوىل للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.
المادة الحادية عشرة:
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
 -1ما يخ�ص�ص لها يف امليزانية العامة للدولة.
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 -2املقابل املايل الذي تتقا�ضاه نظري اخلدمات والأعمال التي تقدمها.
 -3ما يقبله املجل�س من هبات وتربعات ومنح وو�صايا و�أوقاف.
� -4أي مورد �آخر يقره املجل�س ،مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.

ترفع الهيئة ،خالل (ت�سعني) يوماً من بداية كل �سنة مالية� ،إىل رئي�س جمل�س الوزراء تقرير ًا �سنوياً عما حققته
من �إجنازات مقارنة بال�سنة املنق�ضية وما واجهها من �صعوبات وما تراه من مقرتحات حل�سن �سري العمل.

المادة الثانية عشرة:

المادة الخامسة عشرة:

 -1تودع جميع �إيرادات الهيئة يف ح�ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال�سعودي.
 -2تفتح الهيئة ح�ساباً لها يف البنك املركزي ال�سعودي ،ويجوز لها فتح ح�سابات �أخرى يف �أي من البنوك
املرخ�ص لها بالعمل يف اململكة ،وي�صرف من هذه احل�سابات وفق ميزانية الهيئة.

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

تعامل الهيئة ،من حيث �إعفاء وارداتها من الر�سوم اجلمركية ،بح�سب القواعد املتبعة يف �ش�أن واردات
امل�ؤ�س�سات العامة.

المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة:

المادة الثالثة عشرة:

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

قرار رقم ( )703وتاريخ 1443/12/27هـ

املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للمكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  61864وتاريخ 1443/10/2هـ ،يف �ش�أن
م�شروع الرتتيبات التنظيمية للمكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة.
وبعد االطالع على م�شروع الرتتيبات التنظيمية امل�شار �إليه:
وبعد االطالع على الالئحتني املالية والإدارية لهيئات تطوير املناطق واملدن ،املوافق عليهما بقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )475وتاريخ 1439/9/7هـ.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )61856وتاريخ 1443/10/2هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )2494وتاريخ 1443/11/7هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/1045م) وتاريخ
1443/11/22هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )11101وتاريخ 1443/12/20هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على الرتتيبات التنظيمية للمكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة ،بال�صيغة
املرافقة.
ثـــانيــاً:ال يخل ما ق�ضى به احلكم الوارد يف �صدر املادة (الرابعة) من الرتتيبات التنظيمية
امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -يف �ش�أن ت�شكيل اللجنة الإ�شرافية للمكتباال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة ،با�ستمرار اللجنة الإ�شرافية امل�شكلة بالأمر ال�سامي

رقم ( )61856وتاريخ 1443/10/2هـ.
ثــالثــاً:يتفق معايل وزير املالية مع �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س اللجنة الإ�شرافية للمكتب
اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة -امل�شكلة بالأمر ال�سامي رقم ( )61856وتاريخ
1443/10/2هـ -على جميع ما يتعلق با�ستثمار �أموال املكتب ،وو�ضع الآليات املنا�سبة التي
متكنه من اال�ستفادة من �إيراداته.
رابعــاً:تطبق على املكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة الالئحتان املالية والإدارية
لهيئات تطوير املناطق واملدن ،املوافق عليهما بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )475وتاريخ
1439/9/7هـ.
خام�ساً:ا�ستثنا ًء من حكم الفقرة ( )2من املادة (الثامنة) من الرتتيبات التنظيمية -امل�شار �إليها يف
البند (�أو ًال) من هذا القرار -تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل للمكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة
الباحة من تاريخ نفاذ الرتتيبات ،وتنتهي بنهاية ال�سنة املالية التالية للدولة.
�ساد�ساً:تعد اللجنة الإ�شرافية للمكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة -امل�شكلة بالأمر ال�سامي
رقم ( )61856وتاريخ 1443/10/2هـ -م�شروع تنظيم للمكتب يف �ضوء ما ورد يف الرتتيبات
التنظيمية -امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -وما قد يظهر لها يف هذا ال�ش�أن ،وترفعه
ال�ستكمال الإجراءات النظامية يف �ش�أنه ،وذلك خالل مدة ال تقل عن (اثني ع�شر) �شهر ًا من
تاريخ �صدور هذا القرار.

رئي�س جمل�س الوزراء

الترتيبات التنظيمية للمكتب االستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
المادة األولى:
يكون لأللفاظ والعبارة اآلتية -أينما وردت في هذه الترتيبات -املعاني املبينة أمام كل منها ،ما
يقتض السياق غير ذلك:
لم
ِ

الترتيبات :الرتتيبات التنظيمية للمكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة.
املكتب :املكتب اال�سرتاتيجي لتطوير منطقة الباحة.
اللجنة :اللجنة الإ�شرافية للمكتب.
الرئيس :رئي�س اللجنة.
الرئيس التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للمكتب.
المادة الثانية:
 -1يتمتع املكتب بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري.
 -2يكون مقر املكتب يف مدينة الباحة ،وله �إن�شاء فروع بح�سب احلاجة.
المادة الثالثة:

يهدف املكتب �إىل التخطيط والتطوير ال�شامل ملنطقة الباحة يف املجاالت العمرانية ،وال�سكانية،
واالقت�صادية ،والتنموية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية ،والنقل ،والبنية الأ�سا�سية ،والبنية التحتية
الرقمية ،و�إىل توفري احتياجات املنطقة من اخلدمات واملرافق العامة.

ويتوىل يف �سبيل حتقيق ذلك -دون �إخالل باخت�صا�صات الأجهزة املعنية الأخرى -املهمات
واالخت�صا�صات الآتية:
 -1ر�سم ال�سيا�سات العامة لتطوير املنطقة وتنميتها.
� -2إعداد اخلطط والدرا�سات واملخططات اال�سرتاتيجية ال�شاملة للمنطقة وبراجمها التنفيذية.
 -3الإ�شراف املبا�شر على تخطيط الربامج وامل�شروعات اال�سرتاتيجية وت�صميمها وتنفيذها ،وما يت�صل
بها من �أعمال الت�شغيل وال�صيانة.
 -4مراجعة خطط التنمية والربامج وامل�شروعات -ذات ال�صلة بعمل املكتب -التي تعدها الأجهزة
احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة يف املنطقة ،مبا ي�ضمن حتقيق التنمية املتوازنة يف املنطقة.
 -5متابعة تخطيط م�شروعات البنية الأ�سا�سية بالتن�سيق مع الأجهزة املعنية.
 -6ترتيب �أولويات تنفيذ الربامج وامل�شروعات يف املنطقة مبا يتفق مع خطط التنمية.
 -7متابعة تنفيذ الربامج وامل�شروعات يف املنطقة ،واتخاذ ما يلزم ل�ضمان تنفيذها ،بالتن�سيق مع الأجهزة
املعنية ،وتطبيق م�ؤ�شرات حت�سني وقيا�س كفاية الأداء احل�ضري عليها يف �ضوء �أهداف خطط التنمية
املعتمدة.
-8اقرتاح نزع ملكية بع�ض العقارات لتطوير املنطقة ،بالتن�سيق مع �أمانة املنطقة ومع الأجهزة ذات
العالقة ،متهيد ًا ال�ستكمال الإجراءات النظامية يف �ش�أنها.
-9الإ�شراف على ت�أهيل الأحياء العمرانية القائمة -مبا يف ذلك الأحياء التاريخية -وحت�سينها ،ومعاجلة
الأحياء الع�شوائية وتطويرها واالرتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقت�صادياً و�أمنياً وبيئياً ،و�إجراء ما
يلزم ل�ضمان تنفيذ ذلك.
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قرارات وأنظمة

الترتيبات التنظيمية للمكتب االستراتيجي لتطوير منطقة الباحة  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

� -10إعداد �ضوابط البناء وا�ستعماالت الأرا�ضي التي ت�سهم يف تنفيذ خمططات تطوير املنطقة وتنميتها.
 -11مراجعة خمططات تق�سيمات الأرا�ضي.
 -12تن�سيق وتنظيم اجلهود بني الأجهزة ذات ال�صلة بتطوير املنطقة وتنميتها ،وفقاً للخطط والربامج
وامل�شروعات املقرة.
 -13و�ضع الربامج والأ�س�س والإجراءات الالزمة وال�سبل املحفزة مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف حتقيق
�أهداف التنمية وتنفيذ امل�شروعات واخلدمات يف املنطقة ،والإ�شراف عليها.
� -14إن�شاء قاعدة بيانات ونظم معلومات ح�ضرية و�إدارتها ،بحيث تكون من�صة موحدة ومرجعاً �أ�سا�ساً
للمعلومات التي ت�ستند �إليها الأجهزة ذات ال�صلة لتطوير املنطقة وتنميتها.
وللمكتب يف �سبيل حتقيق مهماته واخت�صا�صاته اال�ستعانة مبن يلزم من الأجهزة احلكومية وغريها ،مبا يف
ذلك بيوت اخلربة ،والكوادر املتخ�ص�صة ،داخل اململكة وخارجها.
المادة الرابعة:
يكون للمكتب جلنة إشرافية يعني رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء ،وتكون هي
السلطة املسؤولة عن إدارة شؤون املكتب وتصريف أموره ،ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه
مناسباً من القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهدافه ،وعلى وجه اخلصوص ما يأتي:
� -1إقرار اخلطط والدرا�سات واملخططات اال�سرتاتيجية ال�شاملة للمنطقة ،وبراجمها التنفيذية.
� -2إقرار الربامج وامل�شروعات املتعلقة باخت�صا�صات ومهمات املكتب.
� -3إقرار �سيا�سات املكتب وخططه وبراجمه التنفيذية.
� -4إقرار �ضوابط البناء وا�ستعمال الأرا�ضي التي ت�سهم يف تنفيذ خمططات تطوير املنطقة وتنميتها.
� -5إقرار خمططات تق�سيم الأرا�ضي.
� -6إقرار هيكل املكتب التنظيمي.
� -7إقرار م�شروع ميزانية املكتب ،وح�سابه اخلتامي ،وتقرير مراجع احل�سابات ،والتقرير ال�سنوي،
متهيد ًا لرفعها بح�سب الإجراءات النظامية.
 -8املوافقة على قبول التربعات والهبات والأوقاف والو�صايا واملنح ،وفقاً للأحكام املنظمة لذلك.
 -9املوافقة على ا�ستثمار �أموال املكتب مبا يحقق �أهدافه ،وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات ال�صلة.
 -10تعيني مراجع ح�سابات خارجي معتمد (�أو �أكرث) ،ومراقب مايل داخلي.
�-11إقرار خطط التنمية والربامج وامل�شروعات -ذات ال�صلة بعمل املكتب -التي تعدها الأجهزة
احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
-12النظر يف التقرير ال�سنوي الذي يقدمه الرئي�س التنفيذي عن �سري �أعمال املكتب.
وللجنة تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاتها �إىل الرئي�س �أو �إىل من تراه من �أع�ضائها؛ وللجنة كذلك ت�شكيل جلان
دائمة �أو م�ؤقتة من بني �أع�ضائها �أو من �سواهم ،تعهد �إليها مبا تراه من مهمات ،ويحدد يف قرار ت�شكيل كل
جلنة رئي�سها و�أع�ضا�ؤها واخت�صا�صاتها.
المادة الخامسة:
ُ  -1تعقد اجتماعات اللجنة يف مقر املكتب برئا�سة الرئي�س �أو من ينيبه من الأع�ضاء ،ويجوز -عند
احلاجة -عقدها يف مكان �آخر داخل املنطقة.
 -2تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صفة دورية �أربع مرات -على الأقل -يف ال�سنة ،وللرئي�س دعوة اللجنة
لالجتماع متى دعت احلاجة �إىل ذلك� ،أو متى طلب ذلك (ثلث) الأع�ضاء على الأقل؛ ويتعني �أن تكون
الدعوة م�صحوبة بجدول �أعمال االجتماع.
 -3يكون االجتماع �صحيحاً �إذا ح�ضره �أغلبية الأع�ضاء مبن فيهم الرئي�س �أو من ينيبه ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين على الأقل ،ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي �صوت معه
رئي�س االجتماع.
 -4ال يجوز لع�ضو اللجنة االمتناع عن الت�صويت وال تفوي�ض ع�ضو �آخر للت�صويت عنه عند غيابه؛
وللع�ضو املعرت�ض ت�سجيل اعرتا�ضه و�أ�سباب االعرتا�ض �ضمن حم�ضر االجتماع.
 -5تثبت مداوالت اللجنة وقراراتها يف حما�ضر يوقعها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
 -6يجوز -عند احلاجة ويف احلاالت امل�ستعجلة ووفقاً ملا يقدره الرئي�س� -أن ُتعقد االجتماعات و�أن ُي�صوت
عليها عن ُبعد من خالل ا�ستخدام و�سائل التقنية؛ وميكن �أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأع�ضاء
ويوقع عليها مبا يفيد باطالع جميع الأع�ضاء عليها ،وال ُتعد القرارات ال�صادرة بهذه الطريقة �صحيحة ما
مل تمُ رر على جميع الأع�ضاء ،وي�صوت عليها من جميع الأع�ضاء ،وحتز على �أغلبية �أ�صواتهم.
 -7للجنة دعوة من ترى اال�ستعانة بهم من املخت�صني وامل�ست�شارين حل�ضور اجتماعاتها ،دون �أن يكون
لهم حق الت�صويت.
المادة السادسة:
يكون للمكتب رئي�س تنفيذي يعني ويعفى بقرار من اللجنة ،ويحدد القرار �أجره ومزاياه املالية والوظيفية
الأخرى ،ويعد امل�س�ؤول التنفيذي عن �إدارة �أعمال املكتب و�ش�ؤونه ،وترتكز م�س�ؤوليته يف حدود الرتتيبات

والقرارات ال�صادرة مبوجبها ،وله على وجه خا�ص ممار�سة االخت�صا�صات الآتية:
 -1الإ�شراف على من�سوبي املكتب وفقاً لل�صالحيات املمنوحة له وما حتدده اللوائح الإدارية واملالية.
 -2الإ�شراف على �أعمال املكتب الفنية والإدارية واملالية من خالل اللوائح وال�سيا�سات املعتمدة وفقاً
للرتتيبات.
 -3متابعة تنفيذ القرارات التي ت�صدرها اللجنة.
 -4متثيل املكتب �أمام الق�ضاء والأجهزة احلكومية وامل�ؤ�س�سات داخل اململكة ،وكذلك الهيئات ذات العالقة
خارج اململكة ،بعد موافقة اللجنة �أو بح�سب ال�صالحيات املمنوحة له.
� -5إعداد م�شروع ميزانية املكتب ،واحل�ساب اخلتامي ،وتقرير مراجع احل�سابات والتقرير ال�سنوي،
متهيد ًا لرفعها �إىل اللجنة لإقرارها.
 -6اقرتاح هيكل املكتب التنظيمي ورفعه �إىل اللجنة لإقراره.
 -7اقرتاح اخلطط والدرا�سات واملخططات اال�سرتاتيجية ال�شاملة للمنطقة وبراجمها التنفيذية ورفعها
للجنة لإقرارها.
 -8اقرتاح �سيا�سات املكتب وخططه وبراجمه التنفيذية ،ورفعها للجنة لإقرارها.
� -9إبرام االتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة� ،أو بح�سب ال�صالحيات املمنوحة له ،وفقاً للإجراءات
النظامية املتبعة.
 -10تعيني من�سوبي املكتب ،وفقاً للوائح الإدارية واملالية.
 -11تقدمي االقرتاحات �إىل اللجنة يف �ش�أن املو�ضوعات الداخلة يف اخت�صا�صاتها.
� - 12إعداد تقرير �سنوي عما حققه املكتب من �إجنازات ،وما واجهه من حتديات ،وما يراه من مقرتحات
لتالفيها ،ورفعه �إىل اللجنة ،للنظر فيه.
-13التعاقد مع اخلرباء واال�ست�شاريني املحليني والعامليني.
�-14أي مهمة �أخرى تكلفه بها اللجنة �أو الرئي�س.
وللرئي�س التنفيذي -بعد موافقة اللجنة -تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته �إىل غريه ممن يراه من من�سوبي
املكتب.
المادة السابعة:
 -1تتكون موارد املكتب من الآتي:
�أ -ما يخ�ص�ص له من اعتمادات مالية يف امليزانية العامة للدولة.
ب -التربعات واملنح والهبات والو�صايا ،وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.
ج -عائدات �أوقافه وفقاً للقواعد التي ت�ضعها اللجنة.
د -الدخل الذي يتح�صل عليه من عائدات ا�ستثماراته.
هـ� -أي مورد �آخر تقره اللجنة ،مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.
 -2تودع �إيرادات املكتب يف ح�ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال�سعودي.
 -3يفتح املكتب ح�ساباً له يف البنك املركزي ال�سعودي ،وله فتح ح�سابات �أخرى يف �أي من البنوك املرخ�ص
لها بالعمل يف اململكة ،وي�صرف منها وفق ميزانية املكتب املعتمدة.
المادة الثامنة:
 -1يكون للمكتب ميزانية �سنوية م�ستقلة ،تعد وت�صدر وفقاً لرتتيبات �إ�صدار امليزانية العامة للدولة.
 -2ال�سنة املالية للمكتب هي ال�سنة املالية للدولة.
المادة التاسعة:
يرفع املكتب ح�سابه اخلتامي �إىل جمل�س الوزراء خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية ،ويزود
الديوان العام للمحا�سبة بن�سخة منه.
المادة العاشرة:
ال يخل ما ورد يف الرتتيبات من �أحكام باخت�صا�صات الأجهزة املعنية الأخرى.
المادة الحادية عشرة:
يخ�ضع من�سوبو املكتب لأحكام نظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
دون �إخالل باخت�صا�ص الديوان العام للمحا�سبة ،تعني اللجنة مراجع ح�سابات خارجياً (�أو �أكرث) من
املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة ،لتدقيق ح�سابات املكتب ومعامالته وبياناته وميزانيته ال�سنوية وح�سابه
اخلتامي ،وحتدد اللجنة �أتعابه ،ويرفع تقرير مراجع احل�سابات �إىل اللجنة ،ويزود الديوان العام
للمحا�سبة بن�سخة منه بعد �إقراره.
المادة الثالثة عشرة:
يعمل بالرتتيبات من تاريخ �صدورها.

قرارات وأنظمة
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قرار رقم ( )710وتاريخ 1443/12/27هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على نظام ا�ستئجار الدولة للعقار
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  43282وتاريخ 1443/7/13هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم  5899وتاريخ
1442/6/12هـ ،يف �ش�أن م�شروع ا�ستئجار الدولة للعقار.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)61/
وتاريخ 1427/9/18هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )774وتاريخ 1443/4/4هـ ،ورقم ( )2346وتاريخ
1443/10/18هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/994م) وتاريخ
1443/11/10هـ.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )25/144وتاريخ 1443/7/8هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )10500وتاريخ 1443/11/30هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على نظام ا�ستئجار الدولة للعقار ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:ال تخل �أحكام النظام -امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -بعقود ا�ستئجار اجلهات
احلكومية للعقار املربمة قبل العمل به ،على �أن يكون متديدها �أو جتديدها� ،أو تعديلها� ،أو
�إنها�ؤها� ،أو ف�سخها ،وفقاً للنظام امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )136/وتاريخ 1443/12/28هـ
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 ( )25/144بتاريخ 1443/7/8هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )710بتاريخ 1443/12/27هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على نظام ا�ستئجار الدولة للعقار ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما
يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

نظام استئجار الدولة للعقار
التعريفات
المادة األولى:
يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -املعاني املبينة أمام كل منها ،ما
يقتض السياق غير ذلك:
لم
ِ
النظام :نظام ا�ستئجار الدولة للعقار.

الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.

 -5توحيد اجلهة امل�شرفة على عمليات ا�ستئجار اجلهات احلكومية للعقار.
خطة االستئجار
المادة الثالثة:
على اجلهة احلكومية -بالتن�سيق مع الهيئة -و�ضع خطة �سنوية لعملية ا�ستئجارها للعقار قبل بداية كل
�سنة مالية ،ون�شرها على موقعها الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى ،وفقاً ملا حتدده الالئحة .وال يرتتب على
ن�شر اجلهة احلكومية خطتها �أي التزامات.
شروط االستئجار

الهيئة :الهيئة العامة لعقارات الدولة.
المادة الرابعة:

اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
اجلهات احلكومية :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها.
املؤجر :مالك العقار �أو من ميلك حق ت�أجريه نظاماً.
رئيس اجلهة احلكومية :امل�س�ؤول الأول فيها.
البوابة :البوابة الإلكرتونية املعتمدة من الهيئة لعمليات ا�ستئجار اجلهات احلكومية للعقار.
عقد االستئجار املوحد :منوذج عقد اال�ستئجار املوحد املعتمد من الهيئة.
أهداف النظام
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى اآلتي:
 -1تنظيم عمليات ا�ستئجار الدولة من خالل اجلهات احلكومية للعقار وفقاً الحتياجات اجلهات احلكومية.
 -2تر�شيد التكاليف املالية لعمليات ا�ستئجار اجلهات احلكومية للعقار.
 -٣تنمية ا�ستغالل العقار امل�ست�أجر من قبل اجلهات احلكومية.
 -4تعزيز مبادئ احلوكمة و�إر�ساء مبادئ ال�شفافية والكفاءة يف عمليات ا�ستئجار اجلهات احلكومية للعقار.

ال يجوز ألي جهة حكومية استئجار عقار إال عند احلاجة املاسة له ،وبعد موافقة الهيئة ،وأن
يكون االستئجار وفقاً ألحكام النظام والالئحة ،مع التقيد بالضوابط اآلتية:
� -1أال يكون لدى اجلهة احلكومية الراغبة يف اال�ستئجار عقار غري م�ستغل يلبي احتياجاتها.
� -2أال يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج اجلهة احلكومية الراغبة يف اال�ستئجار.
� -٣أن يتوافر لدى اجلهة احلكومية االعتماد املايل الالزم ال�ستئجار وا�ستغالل العقار.
� -4أي �ضابط �آخر يقره املجل�س.
المادة الخامسة:
ال يع ّد �إ�سكان من�سوبي اجلهة احلكومية من احلاجات التي جتيز لها اال�ستئجار ،فيما عدا اجلهات احلكومية
التي تن�ص �أنظمتها على �إ�سكان من�سوبيها .ويف جميع الأحوال ،يجب �أال يزيد ما تدفعه اجلهة احلكومية
نظري الإجارة على بدل ال�سكن النقدي ملن�سوب اجلهة وقت اال�ستئجار� ،أو التمديد� ،أو التجديد.
المادة السادسة:
يشترط في العقار املراد استئجاره اآلتي:
� -1أن يكون خالياً من العيوب الإن�شائية.
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� -2أن تتوافر فيه ا�شرتاطات الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة.
� -3أن تتنا�سب م�ساحته مع حاجة اجلهة احلكومية.
� -4أن يكون م�ؤمناً عليه �-إذا كان ذلك متاحاً -من قبل امل�ؤجر ،وفقاً للأنظمة ذات العالقة.
� -5أال تكون على العقار خمالفة من �أي جهة خمت�صة� ،أو يكون حمل نزاع.
� -6أال يكون العقار عائد ًا لأحد من من�سوبي الهيئة �أو اجلهة احلكومية الراغبة يف اال�ستئجار� ،أو قريب له
من الدرجة الأوىل� ،أو الدرجة الثانية� ،أو الدرجة الثالثة.
� -7أال يكون العقار عائد ًا ل�شخ�ص من الأ�شخا�ص املحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -8على اجلهة احلكومية -عند و�ضع املوا�صفات الفنية� -أن ت�أخذ يف احل�سبان متطلبات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة واحتياجاتهم.

حتدده الالئحة -وت�شمل احلاالت الآتية:
�أ� -إذا كان العقار غري �صالح لال�ستعمال ب�سبب عيب يف الإن�شاء.
ب� -إذا كان يف املكان املحيط بالعقار خطورة على �سالمة مرتادي العقار.
ج� -إلغاء اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة.
د -القوة القاهرة �أو الظروف الطارئة.
هـ -ثبوت عدم نزاهة عملية اال�ستئجار ل�سبب يعود للم�ؤجر.
و� -أي حالة �أخرى يحددها املجل�س.
المادة الرابعة عشرة:

على اجلهة احلكومية الراغبة يف ا�ستئجار عقار التقدم بطلب بذلك �إىل الهيئة عرب البوابة -ما مل يتعذر ذلك
من الناحية الفنية -وفقاً لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة.

ال تكون اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة م�س�ؤولة عن تعوي�ض امل�ؤجر عند �إخالء العقار عن الأ�ضرار الناجتة
عن عيب يف الإن�شاء �أو عن اال�ستعمال العادي �أو عن تكاليف التعديالت �أو املباين الإ�ضافية �أو تكاليف
�إزالتها التي طلبتها من امل�ؤجر ووافق عليها قبل �إبرام العقد .وتكون اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة م�س�ؤولة
عن تعوي�ض امل�ؤجر عن الأ�ضرار الناجتة عن اال�ستعمال غري العادي وفقاً للمادة (ال�سابعة ع�شرة) من
النظام.

المادة الثامنة:

المادة الخامسة عشرة:

-1على الهيئة -قبل الإعالن يف البوابة عن الرغبة يف ا�ستئجار عقار -درا�سة �أ�سعار ال�سوق ،واال�سرت�شاد
بذلك يف تقدير حد �أعلى للقيمة الإجمالية املتوقعة لال�ستئجار ،مع املحافظة على �سرية التقدير؛ وحتدد
الالئحة ال�ضوابط الالزمة لذلك.
-2تعلن الهيئة يف البوابة عن الرغبة يف ا�ستئجار عقار مل�صلحة جهة حكومية -وفقاً لأحكام النظام -خالل
(خم�سة ع�شر) يوماً من تلقيها طلب تلك اجلهة؛ وتبني الالئحة متطلبات الإعالن وطريقته.
-٣تك ّون يف اجلهة احلكومية جلان لفتح العرو�ض وفح�صها ،وي�شرتط �أن يكون املراقب املايل ع�ضو ًا يف
جلنة فح�ص العرو�ض بالإ�ضافة �إىل ع�ضو من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،و�أن ُي�سرت�شد بالدرا�سة
ال�سوقية وحاجة اجلهة؛ وتبني الالئحة �آلية عملها وما يتعلق بالعرو�ض وفح�صها ونتائجها.

يكون ت�سليم العقار -بعد �إخالئه -مبوجب حم�ضر تثبت فيه حالته وما �أ�صابه من �أ�ضرار نتيجة اال�ستعمال
غري العادي �-إن وجدت -ويوقع املح�ضر ممثل اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة وامل�ؤجر �أو من ميثله؛ وعند
اعرتا�ض امل�ؤجر �أو من ميثله على حجم الأ�ضرار �أو نوعيتها املثبتة يف املح�ضر ،فله �أن يكتب حتفظه يف
املح�ضر ويوقعه ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.

إجراءات االستئجار
المادة السابعة:

المادة التاسعة:
يجوز جلهتني حكوميتني �-أو �أكرث -ا�ستئجار عقار واحد وفقاً ملا حتدده الالئحة.
مدة عقد االستئجار وإبرامه
المادة العاشرة:
-1يكون عقد اال�ستئجار ملدة ال تزيد على (خم�س) �سنوات ،وللجهة احلكومية -بعد موافقة الهيئة-
متديد� ،أو جتديد العقد قبل نهاية مدته ،ملدة ال تزيد على (خم�س) �سنوات �أخرى ،وت�ضمن العقد �أي
تعديالت يف الأجرة املتفق عليها ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 - 2يجوز -بعد موافقة الهيئة� -أن ت�صل مدة عقد ا�ستئجار العقار �إىل (خم�س وع�شرين) �سنة ،وذلك وفقاً
ملا حتدده الالئحة.
 - 3يجوز وفق �ضوابط ي�ضعها املجل�س� ،أن ت�صل مدة عقد ا�ستئجار العقار �إىل (خم�سني) �سنة للعقارات
املقامة على �أرا�ض حكومية تتعاقد يف �إن�شائها الهيئة مع م�ستثمرين مل�شاريع ا�ستثمارية.
 -4حتدد الالئحة الإجراءات واملعايري اخلا�صة مبدد عقود اال�ستئجار.
المادة الحادية عشرة:
ُ  -1يربم عقد اال�ستئجار بعد ا�ستكمال الإجراءات املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة مبوافقة رئي�س
اجلهة احلكومية ،وفقاً لعقد اال�ستئجار املوحد.
 -2تتوىل اجلهة احلكومية �إدارة عقد اال�ستئجار ،و�سداد قيمته ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -3تزود اجلهة احلكومية الهيئة بن�سخة من عقد اال�ستئجار وما يطر�أ عليه من تعديل �أو �إنهاء ،وفقاً
لأحكام النظام والالئحة.
 -4لرئي�س اجلهة احلكومية تفوي�ض �صالحيته يف �إبرام عقد اال�ستئجار لأي من من�سوبي اجلهة وفقاً ملا
حتدده الالئحة.
المادة الثانية عشرة:
يف حال بقاء اجلهة احلكومية بالعقار امل�ست�أجر بعد انتهاء مدة عقد اال�ستئجار دون متديده� ،أو حتديده� ،أو
�إخالئه؛ تدفع قيمة �أجرة مدة بقائها ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
إنهاء عقد االستئجار وإخالء العقار
المادة الثالثة عشرة:
 -1تبلغ اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة امل�ؤجر والهيئة عن رغبتها يف عدم متديد �أو عدم جتديد عقد
اال�ستئجار عرب البوابة� ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -2يجوز للجهة احلكومية امل�ست�أجرة ف�سخ العقد �أو �إنها�ؤه و�إخالء العقار قبل انتهاء مدة العقد-وفقاً ملا

المادة السادسة عشرة:
 -1تبلغ اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة -عرب البوابة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى حتددها الالئحة -امل�ؤجر
باحل�ضور لت�سلم العقار بعد �إخالئه �أو يف نهاية عقد اال�ستئجار ،ويحدد يف التبليغ موعد الت�سلم خالل
مدة ال تقل عن (خم�سة ع�شر) يوماً من تاريخ �إبالغه ،ما مل يقر بعلمه مبوعد الت�سلم.
� -2إذا مل يح�ضر امل�ؤجر �أو من ميثله يف املوعد املحدد ،يقوم ممثل اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة
باال�شرتاك مع مندوب من الإمارة �أو املحافظة �أو املركز -بتوقيع حم�ضر بذلك ،وت�سليم مفاتيحالعقار �إىل الإمارة �أو املحافظة �أو املركز؛ وتعد م�س�ؤولية اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة منتهية بعد
تاريخ توقيع املح�ضر ،وال تدفع �أجرة عن �أي مدة بعد هذا التاريخ ،وال تكون اجلهة م�س�ؤولة عن �أي
�ضرر يقع على العقار بعد ذلك.
المادة السابعة عشرة:
ُ  -1تك ّون اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة جلنة من (ثالثة) من موظفيها؛ حل�صر الأ�ضرار الناجتة عن
اال�ستعمال غري العادي ،وتقدير مقدار التعوي�ض ،وحترير حم�ضر مف�صل بذلك ،خالل مدة ال تتجاوز
(خم�سة ع�شر) يوماً من تاريخ �إخالء العقار.
� -2إذا كان مقدار التعوي�ض ال يتجاوز ( )%25من الأجرة ال�سنوية �أو مبلغ مائة �ألف ريال� ،أيهما �أقل؛
تدفع اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة التعوي�ض للم�ؤجر بعد �إكمال الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة
(التا�سعة ع�شرة) من النظام.
� -3إذا زاد مقدار التعوي�ض عن احلد امل�شار �إليه يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،تك ّون جلنة من اجلهة
احلكومية امل�ست�أجرة ،والهيئة؛ لتقدير مقدار التعوي�ض ،وحترر حم�ضر ًا بذلك.
 -4تنهي اللجنة -الواردة يف الفقرة ( )3من هذه املادة -عملها خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً
من تاريخ �إخالء العقار ،وتراعي -يف تقديرها للتعوي�ض -املدة التي م�ضت بني �إخالء العقار ووقت
معاينتها له.
وحتدد الالئحة الأحكام املتعلقة بعمل اللجنتني امل�شار �إليهما يف هذه املادة ،وحتدد من يتحمل �أتعاب
التقييم بح�سب امل�س�ؤولية.
المادة الثامنة عشرة:
�إذا قام امل�ؤجر برتميم �أو تعديل �أو تغيري يف العقار بعد �إخالئه وقبل قيام �أي من اللجنتني امل�شار �إليهما يف
املادة (ال�سابعة ع�شرة) من النظام -بح�سب الأحوال -بح�صر الأ�ضرار وتقدير قيمتها؛ فلي�س للم�ؤجر حق
طلب التعوي�ض.
المادة التاسعة عشرة:
تبلغ اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة امل�ؤجر مبقدار التعوي�ض -بخطاب على عنوانه امل�سجل يف عقد
ً
اال�ستئجار املوحد �أو ب�أي و�سيلة �أخرى حتددها الالئحة -خالل مدة ال تتجاوز (خم�سة ع�شر) يوما من
تاريخ تقدير التعوي�ض؛ ف�إذا قبل امل�ؤجر التعوي�ض فيعتمد رئي�س اجلهة احلكومية �صرف التعوي�ض خالل
املدة التي حتددها الالئحة؛ و�إذا مل يقبل امل�ؤجر التعوي�ض فله التظلم �أمام اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة،
وفقاً للجراءات النظامية املتبعة.

قرارات وأنظمة
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نظام استئجار الدولة للعقار  ..تتمة
المادة السادسة والعشرون:

أحكام عامة

قرارات مجلس الوزراء

المادة العشرون:
يكون ا�ستئجار اجلهات احلكومية للعقار خارج اململكة وفقاً ل�ضوابط ي�صدرها املجل�س بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة ،وتت�ضمن تلك ال�ضوابط التوازن بني م�صلحة ال�شراء �أو اال�ستئجار.
المادة الحادية والعشرون:
دون �إخالل بالأنظمة ذات العالقة ،يجوز للجهة احلكومية تنفيذ �أعمال �أو ت�شطيبات يف العقار امل�ست�أجر
خالل مدة اال�ستئجار بعد االتفاق عليها مع امل�ؤجر كتابياً ،وذلك وفقاً لل�ضوابط التي حتددها الالئحة.
المادة الثانية والعشرون:
 -1يلتزم امل�ؤجر على نفقته اخلا�صة برتميم و�إ�صالح عيوب الإن�شاء التي تطر�أ على العقار امل�ست�أجر وحتد
من ا�ستمرار االنتفاع به للغر�ض امل�ست�أجر من �أجله ،دون املطالبة ب�أي تعوي�ض �أو زيادة يف الأجرة
�أثناء �سريان العقد؛ و�إذا مل يبد�أ امل�ؤجر يف �إ�صالح عيوب الإن�شاء خالل املدد التي حتددها الالئحة،
جاز للجهة احلكومية �إ�صالح العيوب على ح�سابه وح�سمها من الأجرة وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -2على اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على العقار امل�ست�أجر خالل مدة ا�ستئجاره.
 -٣تكون اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة م�س�ؤولة عن �إجراء ال�صيانة وتكاليفها الالزمة للعقار و�إ�صالح �أي
�ضرر ي�سببه ا�ستعمالها له ،وفقاً لأحكام عقد اال�ستئجار املوحد.
 -4حتدد الالئحة بنود �صيانة العقار امل�ست�أجر التي يتحملها امل�ؤجر وين�ص عليها يف عقد اال�ستئجار املوحد.
المادة الثالثة والعشرون:

للهيئة -دون �إخالل باخت�صا�صات اجلهات الرقابية -القيام بزيارات دورية للعقارات امل�ست�أجرة من
اجلهات احلكومية ،للت�أكد من �صالحيتها وح�سن ا�ستعمالها ومالءمتها حلاجة العمل.
المادة السابعة والعشرون:
دون �إخالل بالأنظمة ذات العالقة ،يجوز للجهة احلكومية -بعد موافقة الهيئة ووزارة املالية -ا�ستئجار
العقار املنتهي بالتمليك ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة الثامنة والعشرون:
تضع الهيئة مناذج عقد االستئجار املوحد ،تشتمل على األحكام املتصلة باآلتي:
 -1ت�أجري العقار امل�ست�أجر للغري من الباطن� ،أو التنازل عنه مل�صلحة جهة حكومية �أخرى.
 -٢القوة القاهرة �أو الظروف الطارئة.
 -٣جتهيز العقار وت�شغيله و�صيانته ونظافته ،واحلرا�سات الأمنية �-إن وجدت -ونحو ذلك.
 -4حق اجلهة احلكومية يف �إنهاء عقد اال�ستئجار مع نهاية كل �سنة �إيجارية.
 -5احلق يف �إنهاء عقد اال�ستئجار يف حالة �إلغاء اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة.
أحكام ختامية
المادة التاسعة والعشرون:
ي�صدر املجل�س الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام ،ويعمل بها من تاريخ
نفاذه.

يجوز �أن ُتتخذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة �إلكرتونياً ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثالثون:

المادة الرابعة والعشرون:
يخت�ص ديوان املظامل بالف�صل يف جميع املنازعات التي تن�ش�أ عن تطبيق �أحكام النظام �أو الالئحة �أو ال�ضوابط.

يحل النظام حمل نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )61/وتاريخ
1427/9/18هـ ،ويلغي ما يتعار�ض معه من �أحكام.

المادة الخامسة والعشرون:

المادة الحادية والثالثون:

تقدم اجلهة احلكومية امل�ست�أجرة للعقار تقرير ًا دورياً �إىل الهيئة عن حالة العقار امل�ست�أجر ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.

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

قرار رقم ( )705وتاريخ 1443/12/27هـ

نقل الإ�شراف على قطاع الربيد من وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إىل وزارة
النقل واخلدمات اللوج�ستية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  16963وتاريخ 1443/3/16هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات رقم  1925/43/01وتاريخ 1443/3/13هـ،
يف �ش�أن مقرتح نقل االخت�صا�صات الإ�شرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع الربيد من منظومة
االت�صاالت وتقنية املعلومات �إىل منظومة النقل واخلدمات اللوج�ستية.
وبعد االطالع على نظام الربيد ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )22/وتاريخ 1443/3/8هـ.
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )323وتاريخ
1434/9/14هـ.
وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم ( )403وتاريخ 1440/7/12هـ ،ورقم ( )149وتاريخ
1443/3/6هـ.
وبعد االطالع على املذكرات رقم ( )1368وتاريخ 1443/6/17هـ ،ورقم ( )2196وتاريخ
1443/9/24هـ ،ورقم ( )2527وتاريخ 1443/11/9هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/1066م) وتاريخ
1443/11/24هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )11097وتاريخ 1443/12/20هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:نقل الإ�شراف على قطاع الربيد من وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إىل وزارة النقل
واخلدمات اللوج�ستية ،و�أن تتوىل وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية االخت�صا�صات
املن�صو�ص عليها يف البند (ثالثاً) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )149وتاريخ 1443/3/6هـ.
ثــانـيـاً� :أن تتوىل الهيئة العامة للنقل االخت�صا�صات التنظيمية والرقابية على قطاع الربيد.

ثــالـثـاً�:إحالل عبارة (تنظيم الهيئة العامة للنقل) حمل عبارة (تنظيم هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات) ،وعبارة (وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية) حمل عبارة (وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات) ،وعبارة (وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية) حمل عبارة (وزير
االت�صاالت وتقنية املعلومات) ،وعبارة (الهيئة العامة للنقل) حمل عبارة (هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات) ،وكلمة (الرئي�س) حمل كلمة (املحافظ) ،وذلك �أينما وردت يف نظام الربيد،
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )22/وتاريخ 1443/3/8هـ ،والأوامر والقرارات والوثائق
ذات ال�صلة بقطاع الربيد.
رابـعـاً:حذف تعريف (الوزارة) الوارد يف املادة (الأوىل) من نظام الربيد ،ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )22/وتاريخ 1443/3/8هـ ،وحذف عبارة «وذلك باالتفاق مع الهيئة العامة للنقل
فيما يت�صل باخت�صا�صاتها املقررة نظاماً ،ومبا ال يخالف �أحكام النظام» من الفقرة ( )8من
تعريف (اخلدمات الربيدية) الوارد يف املادة (الأوىل) من النظام ،وحذف عبارة «باالتفاق مع
الهيئة العامة للنقل» الواردة يف تعريف (الطرود) الوارد يف املادة (الأوىل) من النظام ،وحذف
عبارة «وبالن�سبة للطرود في�شرتط قبل ذلك احل�صول على الرتخي�ص الالزم من الهيئة العامة
للنقل» من عجز املادة (الرابعة) من النظام.
خام�ساً:قيام وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية -بالتن�سيق مع الهيئة العامة للنقل وم�ؤ�س�سة الربيد
ال�سعودي -مبراجعة الأنظمة ذات ال�صلة بقطاع الربيد ،والرفع خالل ( )90يوماً من تاريخ
هذا القرار -عما ي�ستلزم تعديله منها مبا يتفق مع ما ورد يف هذا القرار ،واقرتاح ما تراه يف
هذا ال�ش�أن.

رئي�س جمل�س الوزراء
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قرار رقم ( )701وتاريخ 1443/12/27هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على اتفاقية تعاون بني حكومتي اململكة والعراق يف جمال النقل البحري
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  58895وتاريخ 1443/9/19هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للنقل رقم
 1/43/1330وتاريخ 1443/2/14هـ ،يف �ش�أن م�شروع اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة اجلمهورية العراقية يف جمال النقل البحري.
وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية العراقية
للتعاون يف جمال النقل البحري ،املوافق عليها باملر�سوم امللكي رقم (م )50/وتاريخ 1441/4/28هـ.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )5263وتاريخ 1443/1/24هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1500وتاريخ 1443/7/6هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )31/184وتاريخ 1443/9/10هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )9354وتاريخ 1443/10/25هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال�:إلغاء مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية العراقية للتعاون
يف جمال النقل البحري ،املوافق عليها باملر�سوم امللكي رقم (م )50/وتاريخ 1441/4/28هـ.
ثانياً:املوافقة على اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية
العراقية يف جمال النقل البحري ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/1/25هـ ،املوافق
2021/9/2م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )135/وتاريخ 1443/12/28هـ
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 ( )31/184بتاريخ 1443/9/10هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )701بتاريخ 1443/12/27هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال� :إلغاء مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية العراقية للتعاون يف
جمال النقل البحري ،املوافق عليها باملر�سوم امللكي رقم (م )50/بتاريخ 1441/4/28هـ.
ثانياً:املوافقة على اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية العراقية
يف جمال النقل البحري ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/1/25هـ ،املوافق 2021/9/2م،
بال�صيغة املرافقة.
ثالثاً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما
يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال النقل البحري
انطالقاً من الروابط الأخوية القائمة بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية العراق،
امل�شار �إليها فيما بعد بــ(الطرفني املتعاقدين) ،ورغبة منهما يف تعزيز النقل البحري للم�سافرين
والب�ضائع بني بلديهما وت�سهيله وتطويره ،وال�سعي لت�سهيل حركة مرور ال�سفن التجارية وتنمية
العالقات االقت�صادية وحتقيق امل�صالح امل�شرتكة واملنافع املتبادلة بني البلدين ال�شقيقني ،فقد اتفقا
على ما ي�أتي:

هـ-احلفارات وال�سفن املخ�ص�صة لتقدمي خدمات الإر�شاد البحري وال�سحب وامل�ساعدة والإنقاذ يف
املوانئ وال�سواحل واملرا�سي.
و -ال�سفن التي حتمل نفايات خطرة ،ال�سفن النووية.
ً
-3شركات النقل البحري :كل �شركة للنقل البحري م�ؤ�س�سة طبقا للأنظمة الداخلية لأحد الطرفني
املتعاقدين وتتخذ من �إقليمه مقر ًا لها.

المادة األولى:

-4عضو طاقم السفينة :كل �شخ�ص يعمل على منت �أي من �سفن الطرفني املتعاقدين يف الواجبات
واخلدمات املت�صلة ب�إدارتها� ،أو هو مرتبط بها ب�أي �صفة ،ويدرج ا�سمه يف قائمة الطاقم ،وفقاً للوائح
املطبقة لدى الطرف املتعاقد الآخر.

تعريفات
يقصد باملصطلحات التالية ألغراض هذه االتفاقية املعاني املبينة أمام كل منها:
 -1السلطة اخملتصة:
�أ -يف اململكة العربية ال�سعودية :الهيئة العامة للنقل.
ب -يف العراق :ال�شركة العامة للنقل البحري يف وزارة النقل.
ج -يف حال تغيري �أي من ال�سلطات املخت�صة املذكورة يف هذه املادة� ،سيتم �إخطار الطرف الآخر با�سم
ال�سلطة اجلديدة من خالل القنوات الدبلوما�سية.
-2سفينة الطرف املتعاقد� :أي �سفينة جتارية م�سجلة يف �سجل ال�سفينة اخلا�ص لأي طرف متعاقد
وحتت علم دولة الطرف وفقاً لقانونها الوطني.
هذا امل�صطلح ال ي�شمل:
�أ -ال�سفن احلربية.
ب� -سفن ال�صيد والنزهة.
ج -ال�سفن املخ�ص�صة للمالحة ال�ساحلية بني موانئ كل طرف ،وال�سفن امل�ستخدمة للمالحة يف املمرات
املائية الداخلية.
د -ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض امل�سح البحري والبحث العلمي والإمداد.

-5مسافر� :أي �شخ�ص ،با�ستثناء :ربان ال�سفينة و�أفراد طاقمها �أو غريهم من الأ�شخا�ص الذين يعملون
�أو ي�ؤدون على ال�سفينة �أي واجبات تتعلق بن�شاط ال�سفينة ،والطفل الذي مل يتجاوز عمره �سنة واحدة.
-6امليناء :ي�شري �إىل املوانئ البحرية مبا يف ذلك املرا�سي ،يف �إقليم �أي من الطرفني املتعاقدين املوافق عليها
واملفتوح للمالحة الدولية.
المادة الثانية:
التعاون الفني وتبادل املعلومات واخلبرات
يسعى الطرفان املتعاقدان إلى تطوير العالقات الثنائية املتعلقة بالنقل البحري والتعاون
املستمر بني السلطات اخملتصة في اجملاالت التالية وفق التشريعات الوطنية لكال الطرفني:
 -1تبادل اال�ست�شارات واملعلومات واخلربات ،والتعاون الفعال بني �شركات وم�ؤ�س�سات البلدين ذات العالقة.
 -2تنمية وت�شجيع االت�صاالت املتبادلة بني هيئات وم�ؤ�س�سات النقل البحري التابعة لكل منهما ،مبا ي�سهم
يف رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره.
 -3امل�ساعدة الفنية الالزمة لتطوير النقل البحري ،وت�سهيل نقل التقنية مبا ي�سهم يف رفع كفاءة هذا القطاع
وتطويره يف البلدين.

قرارات وأنظمة
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 -4ت�شجيع الدرا�سات والتدريب البحري.
 -5تقدمي الت�سهيالت لبناء ال�سفن و�صيانتها يف كال البلدين.
النشاطات التي ال تخضع لالتفاقية
 -6ت�شجيع املعاهد البحرية و�شركات النقل البحري يف البلدين على تطوير �سبل التعاون ،يف جمال التدريب
 -1ال تدخل هذه االتفاقية بالأنظمة ال�سارية لدى الطرفني املتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
و�إجراء البحوث والدرا�سات وتبادل و�سائل التقنية.
�أ -املقابل املادي لتقدمي خدمات الإنقاذ وتعوي�ضاته وما يتعلق بالب�ضائع املنقذة والقطر وال�سحب
 -7يعمل الطرفان املتعاقدان على تزويد كل منهما الآخر -يف حدود �إمكاناته -بامل�ساعدة الفنية من �أجل
والإر�شاد املالحي واخلدمات الأخرى املخ�ص�صة ل�شركات النقل البحري للطرف املتعاقد �أو
تطوير النقل البحري بني البلدين.
ل�شركات �أخرى �أو ملواطنيه.
المادة الثالثة:
ب -ن�شاطات البحوث البحرية العلمية.
المادة التاسعة:

قرارات مجلس الوزراء

القواعد احمللية
 -1تخ�ضع �سفن الطرف املتعاقد �أثناء وجودها يف موانئ الطرف املتعاقد الآخر �أو بحره الإقليمي �أو املياه
اخلا�ضعة لواليته ذات ال�صلة بالأن�شطة البحرية ،للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى هذا الطرف املتعاقد.
 -2يخ�ضع امل�سافرون وم�ؤ�س�سات ال�شحن العائدة لأحد الطرفني املتعاقدين للقوانني والأنظمة
والإجراءات ال�سارية لدى الطرف املتعاقد فيما يتعلق بدخول امل�سافرين وطاقم ال�سفينة ومكوثهم
ومغادرتهم وا�سترياد الب�ضائع وت�صديرها وتخزينها ،مبا يف ذلك الأحكام ذات العالقة مبغادرة الياب�سة المادة العاشرة:
والهجرة واجلوازات وال�ضرائب واحلجر ال�صحي.
متثيل شركة النقل
المادة الرابعة:
 -1مينح كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه و�أنظمته �شركات النقل البحري التابعة للطرف املتعاقد الآخر،
ج -امل�سح الهيدوغرايف يف البحر الإقليمي للطرف املتعاقد.
د -املالحة ال�ساحلية اخلا�صة ب�سفن الطرفني املتعاقدين.
 -2ال يعد مالحة �ساحلية �إبحار �سفينة �أحد الطرفني املتعاقدين بني موانئ الطرف الآخر لأجل حتميل
�أو تفريغ حمولة �أو م�سافرين من خارج ذلك الطرف املتعاقد �أو �إليه ،ما مل يتم نقل تلك احلمولة �أو
امل�سافرين بني موانئ تابعة لذلك الطرف.

حرية املرور
 -1يعمل الطرفان املتعاقدان على ت�سهيل حركة مرور �سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بني بلديهما
لأجل نقل الب�ضائع والأ�شخا�ص.
 -2يحق ل�سفن الطرف املتعاقد الإبحار بني موانئ الطرف املتعاقد الآخر املفتوحة للتجارة الدولية لنقل
الب�ضائع وامل�سافرين بني هذه املوانئ وموانئ دولة ثالثة.
 -3ميتنع الطرفان املتعاقدان عن تنفيذ �إجراءات �إدارية �أو فنية التي تتعار�ض مع �أحكام هذه االتفاقية.
المادة الخامسة:
تسهيالت النقل البحري
يتخذ كل طرف متعاقد �ضمن نطاق القوانني والأنظمة النافذة لديه ،جميع الإجراءات ال�ضرورية من �أجل
تخفي�ض املدة املطلوبة النتظار �سفن الطرف املتعاقد الآخر ،وتعجيل �إنهاء وثائق هذه ال�سفن يف املوانئ
التابعة له.
المادة السادسة:
معاملة السفن
 -1مينح كل طرف من الطرفني املتعاقدين يف موانئه وبحره الإقليمي واملياه اخلا�ضعة لواليته �سفن
الطرف املتعاقد الآخر املعاملة نف�سها التي مينحها ل�سفنه العاملة يف حركة املرور البحرية الدولية فيما
يتعلق بالو�صول �إىل املوانئ وخالل مكوثها ومغادرتها ،ويف ا�ستخدام ت�سهيالت املوانئ لنقل الب�ضائع
وامل�سافرين.
 -2ال تنطبق الأحكام الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة على ما ي�أتي:
�أ -املوانئ التي ال ت�ستقبل ال�سفن الأجنبية.
ب -التنظيمات اخلا�صة بدخول الأجانب وبقائهم.
ج -املمار�سات اخلا�صة لكل طرف متعاقد من طريف االتفاقية جتاه ال�سفن التي حتمل علم دولته �أو
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التابعة له ،مبا يف ذلك وعلى وجه اخل�صو�ص املالحة ال�ساحلية وال�صيد
البحري والإر�شاد والقطر والإنقاذ وامل�ساعدات البحرية.
د� -إعفاء �سفن الطرف املتعاقد الآخر من متطلبات الإر�شاد الإلزامية املمنوحة لل�سفن اخلا�صة به.
هـ -الهجرة ونقل املهاجرين.
المادة السابعة:
التوافق مع االتفاقيات الدولية األخرى
تخ�ضع �سفن الطرفني العاملة بني موانئهما لأحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يكون كال الطرفني
من�ضماً �إليها ،وللقواعد الدولية امللزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخا�صة فيما يتعلق ب�سالمة املالحة،
وحماية البيئة البحرية ،ونقل املواد اخلطرة ،وظروف معي�شة �أع�ضاء طاقم ال�سفينة وظروف عملهم ومبا
ال يخل ب�أحكام هذه االتفاقية.
المادة الثامنة:
املعامالت املالية
مينح كل طرف متعاقد �شركات النقل البحري التابعة للطرف املتعاقد الآخر احلق يف ا�ستخدام �إيرادات
خدمات النقل البحري يف �إقليم الطرف املتعاقد الأول لدفع م�ستحقات ذات عالقة بالنقل البحري �أو حتويل
هذه الإيرادات �إىل اخلارج بعملة قابلة للتحويل وب�سعر ال�صرف الر�سمي دون ت�أخري ب�سبب غري مقبول.

احلق يف ت�أ�سي�س مكاتب فرعية يف �إقليمه.
 -2على كل طرف متعاقد عند ت�أ�سي�س تلك املكاتب الفرعية وتوظيف العاملني فيها التقيد بالأنظمة
والقوانني املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الآخر.
 -3عندما يقرر الطرف املتعاقد امل�ست�ضيف �أن بقاء �أحد العاملني يف الفروع التابعة للطرف املتعاقد الآخر وفقاً ملا ورد
يف الفقرة (� )2آنفاً غري قانوين ،ف�إن له �أن يطلب من الطرف املتعاقد الآخر ترحيله ،وعلى هذا الطرف االلتزام بذلك.
المادة الحادية عشرة:
وثائق السفن
ً
 -1يعرتف كل طرف متعاقد بوثائق �سفن الطرف املتعاقد الآخر التي ي�صدرها وفقا لالتفاقيات الدولية ذات
العالقة ،وفيما يتعلق ب�إجراءات ال�سالمة يتعني على الطرفني املتعاقدين �أن يعرتفا بال�شهادات ذات ال�صلة
ب�سفنهما التي تقدم لهما ،ب�شرط �أن تكون هذه ال�شهادات وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول بها.
 -2تعفى �سفن الطرف املتعاقد التي حتمل �شهادة احلمولة الدولية وفق �أحكام االتفاقية الدولية لقيا�س
حمولة ال�سفن لعام (1969م) ال�سارية املفعول من �أي قيا�سات حمولة �إ�ضافية يف موانئ الطرف املتعاقد
الآخر يف حال كون احلمولة ل�سفينة معينة ت�شكل �أ�سا�س احل�ساب ملقدار الأجور والر�سوم وال�ضرائب
�أو معلومات احلمولة املبينة يف �شهادة احلمولة الدولية ،ويجب اعتبارها الأ�سا�س لذلك.
 -3ب�صرف النظر عن البيع الق�سري الناجت من قرار من املحاكم ،ال ميكن ت�سجيل �سفن �أي من الطرفني
املتعاقدين يف �سجل الطرف املتعاقد الآخر دون تقدمي �شهادة �صادرة من ال�سلطات املخت�صة ب�أن ال�سفن
قد مت �شطبها من �سجل هذا الطرف املتعاقد.
المادة الثانية عشرة:
معاملة طاقم السفينة
� -1أي وثيقة �شخ�صية للبحارة� ،سوا ًء من مواطني الطرف املتعاقد �أو دولة ثالثة ،معرتف بها من الطرف
املتعاقد الآخر ،فعلى كل طرف متعاقد �إبالغ الطرف املتعاقد الآخر باعرتافه بها.
 -2وثائق الهوية ال�شخ�صية للبحارة هي:
 بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية:�سجل اخلدمة البحرية �أو جواز ال�سفر ال�سعودي.
 بالن�سبة جلمهورية العراق:هوية البحار �أو جواز ال�سفر العراقي.
 -3تقوم ال�سلطات املخت�صة مبوانئ الطرف املتعاقد بتقدمي الت�سهيالت ال�ضرورية لطاقم �سفينة الطرف
املتعاقد الآخر عند وجوده يف موانئها ،واالعرتاف بوثائق ال�سفر ال�صادرة مبعرفة ال�سلطات املخت�صة
لدى ذلك الطرف املتعاقد ،وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد ال�سارية يف تلك املوانئ.
 -4متنح ال�سلطات املخت�صة لدى �أي من الطرفني املتعاقدين ع�ضو طاقم ال�سفينة التابعة للطرف املتعاقد
الآخر الذي �أدخل �إىل امل�ست�شفى يف �إقليمها ،احلق يف �أن ميكث ما دام �أن ذلك �ضرورياً لأجل العالج ،وال
ي�ؤثر على قوانني و�أنظمة الطرفني املتعاقدين التي حتكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.
 -5لكل من الطرفني املتعاقدين �أن يحتفظ بحقه يف رف�ض دخول الأ�شخا�ص غري املرغوب فيهم �إىل �إقليمه
حتى لو كانوا يحملون �إحدى الوثائق امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -6لكل من الطرفني املتعاقدين احلق يف �إعادة �أي �شخ�ص دون �إجراءات ر�سمية يكون قد دخل �إىل �إقليمه
على ظهر �سفينة تابعة للطرف املتعاقد الآخر ،وذلك عندما يكون هذا ال�شخ�ص غري ممتثل ل�شروط
الدخول �أو �إجراءات الوجود املطبقة يف �إقليمه.
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المادة الثالثة عشرة:

قرارات مجلس الوزراء

معاملة السفن في حاالت الطوارئ
 -1يقدم كل طرف متعاقد لأع�ضاء طاقم ال�سفينة التابعة للطرف املتعاقد الآخر يف حالة احلوادث البحرية
التي تتعر�ض لها يف بحرها الإقليمي املعاملة نف�سها التي تقدمها ل�سفنها يف مثل هذه الأحوال.
 -2تتوىل ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الذي وقع احلادث يف بحره الإقليمي التحقيق يف ذلك
احلادث ،وتقوم ب�إبالغ نتائج التحقيق ب�أ�سرع ما ميكن �إىل �سلطات الطرف املتعاقد الآخر.
 -3ميتنع الطرف املتعاقد الذي وقع احلادث يف بحره الإقليمي عن حت�صيل ر�سوم اال�سترياد مبا يف ذلك
�ضريبة الإنتاج املحلي على الب�ضائع واملعدات واملواد والإمدادات وغريها من امللحقات ما مل ت�ستخدم
هذه املواد �أو ت�ستهلك يف �إقليم الطرف الذي وقع احلادث يف بحره الإقليمي.
 -4ال مينع ما ورد يف البند (ثالثاً) من هذه املادة من تطبيق القوانني والأنظمة ال�سارية لدى الطرف املتعاقد
الذي وقع احلادث يف بحره الإقليمي فيما يتعلق بالتخزين امل�ؤقت للب�ضائع يف امل�ستودعات� ،إذا لزم الأمر.
-5يجب �إبالغ ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف املتعاقد املعني دون ت�أخري باحلادث البحري ،ويتم تبادل
املوافقة على ال�شروط ذات العالقة بالتخزين امل�ؤقت وعدم اخل�ضوع لر�سوم اال�سترياد لل�سلع املعنية
عند دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.
-6ت�سلم �إىل املالك �أو من ميثله يف حالة املطالبة بذلك ،ال�سفن اجلائحة �أو الغارقة جزئياً �أو كلياً و�أجزاءها
�أو حطامها �أو ملحقاتها وجميع �أجهزتها وجتهيزاتها وموانئها وب�ضائعها التي مت �إنقاذها ،مبا فيها
املواد التي �ألقيت يف البحر من قبل تلك ال�سفن �أو �أي �سفن يف حالة ا�ستغاثة� ،أو عائداتها يف حالة بيعها،
�إ�ضافة �إىل جميع الوثائق وامل�ستندات التي يتم العثور عليها على منت ال�سفن اجلائحة �أو الغارقة �أو
تعود �إليها ،ويكون للدولة التي �أنقذتها تطبيق القوانني والأنظمة املعمول بها لديها.
المادة الرابعة عشرة:
ممارسة الوالية القضائية اجلنائية
ي�سري ن�ص املادة ( )27من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م يف حال ارتكاب �أي جرمية
على منت �سفينة الطرف املتعاقد �أثناء وجودها يف بحره الإقليمي للطرف املتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة:
االستشارات
 -1ي�شكل الطرفان املتعاقدان جلنة فنية ثنائية م�شرتكة تعمل على تنمية العالقات وتبادل اخلربات
يف جمال النقل البحري ،وتذليل ال�صعاب التي قد تعرت�ض تف�سري �أو تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية،

وتقدمي املقرتحات الهادفة �إىل تطوير برامج النقل البحري امل�شرتك بينهما وزيادة حجمه ،وتن�سيق
مواقف البلدين يف املنظمات الدولية ذات ال�صلة ،وكذلك امل�ؤمترات املالحية الدولية ،وكذلك النظر يف
املقرتحات اخلا�صة بتعديل �أي من مواد هذه االتفاقية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
 -2تعقد اللجنة الفنية الثنائية امل�شرتكة اجتماعات �سنوية يف كال البلدين بالتناوب.
المادة السادسة عشرة:
تسوية اخلالف
ي�سوى �أي خالف �أو نزاع يتعلق بتف�سري هذه االتفاقية �أو تطبيقها عن طريق املفاو�ضات وامل�شاورات
الودية من خالل القنوات الدبلوما�سية.
المادة السابعة عشرة:
سريان االتفاقية
ً
 -1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ( )30ثالثني يوما من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل عرب القنوات
الدبلوما�سية وي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات الد�ستورية والقانونية الالزمة للموافقة عليها.
 -2تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة ( )5خم�س �سنوات ،وجتدد تلقائياً لنف�س املدة ما مل يبلغ �أحد
الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر حتريرياً قبل نهاية املدة بــ(� )6ستة �أ�شهر على الأقل برغبته
يف �إنهائها.
 -3تبقى �أحكام هذه االتفاقية نافذة املفعول بعد انتهائها يف امل�سائل الآتية:
�أ -الربامج �أو امل�شروعات �أو الرتتيبات الناجتة عنها �أو التي �أبرمت يف �إطارها.
ب-التعاقدات املرتتبة عليها التي مل يتم �إجنازها عند �إنهاء العمل بها ،وااللتزامات التي مل تنفذ عند
�إنهاء العمل بها.
ج -ت�سوية امل�ستحقات املالية قبل انتهائها� ،سوا ًء تعلقت باحلكومات �أو الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
املعنيني.
حرر يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/1/25هـ املوافق 2021/9/2م ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية.

عن حكومة
جمهورية العراق
وزير النقل
نا�صر بن ح�سني ال�شبلي

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

قرار رقم ( )700وتاريخ 1443/12/27هـ

املوافقة على بروتوكول لتعديل ومتديد االتفاقية املربمة بني اململكة و�أمريكا ب�ش�أن
التعاون يف جمال العلوم والتقنية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  78809وتاريخ 1443/12/17هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل رئي�س جمل�س �إدارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم  5041وتاريخ
1443/10/24هـ ،يف �ش�أن م�شروع بروتوكول لتعديل ومتديد االتفاقية املربمة بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن التعاون يف جمال العلوم والتقنية.
وبعد االطالع على م�شروع الربوتوكول امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على اتفاقية تعاون علمي وتقني بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
الواليات املتحدة الأمريكية ،املوافق عليها باملر�سوم امللكي رقم (م )48/وتاريخ 1430/9/11هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )515وتاريخ 1443/9/11هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )2644وتاريخ 1443/11/23هـ ،ورقم ( )2794وتاريخ

1443/12/12هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )46/314وتاريخ 1443/11/29هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )11066وتاريخ 1443/12/20هـ.
يقرر:
املوافقة على بروتوكول لتعديل ومتديد االتفاقية املربمة بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن التعاون يف جمال العلوم والتقنية ،املوقع يف مدينة الريا�ض
بتاريخ 1443/9/13هـ ،املوافق 2022/4/14م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )134/وتاريخ 1443/12/28هـ
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 ( )46/314بتاريخ 1443/11/29هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )700بتاريخ 1443/12/27هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على بروتوكول لتعديل ومتديد االتفاقية املربمة بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن التعاون يف جمال العلوم والتقنية ،املوقع يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1443/9/13هـ ،املوافق 2022/4/14م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما
يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

قرارات وأنظمة
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بروتوكول لتعديل وتمديد االتفاقية المبرمة بين المملكة وأمريكا بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية

قرارات مجلس الوزراء

إن حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية املشار
إليهما فيما بعد بـ(«الطرفني»).
إدراكاً منهما بأن االتفاقية املبرمة بني حكومة اململكة العربية السعودية
وحكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية،
املوقعة بينهما في مدينة الرياض في تاريخ  4ذي احلجة 1429هـ ،املوافق  2ديسمبر
2008م ،كما مت متديدها ،املشار إليها فيما بعد بـ«االتفاقية» ،قد انتهت في تاريخ
 7رمضان 1442هـ ،املوافق  19أبريل 2021م؛
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة األولى:
تبعاً للفقرة ( )1من املادة احلادية ع�شرة من االتفاقية ،تمُ دد االتفاقية (ع�شر) �سنوات ،اعتبار ًا من
 7رم�ضان 1442هـ ،املوافق � 19أبريل 2021م.
المادة الثانية:
ا�ستبدال امللحق ( )1من االتفاقية بالن�ص الآتي:
امللحق ()1
حقوق امللكية الفكرية
 -1االلتزام العام
يقوم الطرفان بت�أمني احلماية املالئمة والفعالة للملكية الفكرية التي تن�ش�أ �أو تتوفر بنا ًء على االتفاقية
وترتيبات التنفيذ ذات ال�صلة ،وتخ�ص�ص حقوق امللكية الفكرية بح�سب ما ورد يف هذا امللحق.
 -2نطاق التطبيق
�أ -يطبق ما ين�ص عليه هذا امللحق على كل �أن�شطة التعاون التي يتم تنفيذها بنا ًء على هذه
االتفاقية ،ما مل يتفق الطرفان �أو من ينوب عنهما ب�شكل حمدد على خالف ذلك.
ب-لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يق�صد بـ«امللكية الفكرية» املوا�ضيع املذكورة يف املادة (الثانية) من
اتفاقية �إن�شاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،املربمة يف (�ستوكهومل) يف  14يوليو 1967م،
ويجوز �أن يتفق الطرفان على �أن ت�شمل «امللكية الفكرية» مو�ضوعات �أخرى.
ج -ي�ضمن كل طرف ،من خالل العقود �أو الو�سائل القانونية الأخرى مع م�شاركيه� ،إذا دعت
احلاجة �إىل ذلك� ،إمكانية ح�صول الطرف الآخر على حقوق امللكية الفكرية املخ�ص�صة وفقاً
لهذا امللحق ،وال يغري هذا امللحق �أو مي�س تخ�صي�ص احلقوق بني الطرف وم�شاركيه ،والتي
يحكمها �أنظمة وممار�سات ذلك الطرف.
د -با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه خالفاً لذلك يف هذه االتفاقية ،تحُ ل النزاعات املتعلقة بامللكية
الفكرية -التي تن�ش�أ عن هذه االتفاقية -من خالل املناق�شات بني امل�ؤ�س�سات املعنية امل�شاركة،
�أو �-إذا لزم الأمر -من خالل الطرفني �أو من ينوب عنهما .ويجوز بنا ًء على اتفاق متبادل بني
الطرفني �إحالة النزاع املت�صل بحقوق امللكية الفكرية �إىل هيئة حتكيم وفقاً لقواعد القانون
الدويل املعمول بها.
هـ-ال ي�ؤثر �إنهاء وال انتهاء مدة هذه االتفاقية يف احلقوق �أو االلتزامات الواردة يف هذا امللحق.
 -3تخصيص حقوق امللكية الفكرية
�أ -يحق لكال الطرفني احل�صول على ترخي�ص عاملي وغري ح�صري ونهائي وجماين لرتجمة
الدرا�سات ومقاالت املجالت والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناجتة ب�شكل مبا�شر عن
التعاون القائم بنا ًء على هذه االتفاقية  -ون�سخها وتوزيعها للعامة .وي�شار �إىل �أ�سماء م�ؤلفي
�أي عمل نتج عن هذه االتفاقية وح�صل على حقوق ن�شر حمفوظة على كافة الن�سخ التي توزع
عالنية �إال �إذا رف�ض امل�ؤلف �صراحة الإ�شارة �إىل ا�سمه.
ب  -تخ�ص�ص احلقوق يف كل �أ�شكال امللكية الفكرية ،عدا ما �أ�شري �إليه يف الفقرة الفرعية (�أ) من
الفقرة (� )3أعاله على النحو الآتي:
 -1قبل م�شاركة الباحث الزائر يف �أن�شطة التعاون وفقاً لالتفاقية ،يجوز للطرف امل�ضيف
�أو من ينوب عنه -وللطرف الذي يوظف الباحث الزائر �أو يرعاه �-أو من ينوبعنه -مناق�شة وحتديد �آلية توزيع احلقوق لأي ملكية فكرية ابتكرها الباحث الزائر .ويف
حال عدم وجود مثل هذا االتفاق ،يح�صل الباحثون الزائرون على احلقوق واجلوائز
واملكاف�آت وعوائد امللكية الفكرية وفقاً ل�سيا�سات امل�ؤ�س�سة امل�ضيفة .يجب على الباحث
الزائر احل�صول على موافقة من م�ؤ�س�سته /م�ؤ�س�ستها ال�ستكمال الإجراءات و�إخطار
الطرف امل�ضيف ب�أي حتديثات على حقوق امللكية الفكرية� ،إذا اقت�ضت �سيا�سات

م�ؤ�س�سته /م�ؤ�س�ستها ذلك .لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يق�صد بالباحث الزائر الباحث الذي
يزور م�ؤ�س�سة تابعة للطرف الآخر (م�ؤ�س�سة م�ضيفة) وي�شارك يف عمل تعده امل�ؤ�س�سة
امل�ضيفة وحدها.
� -2أ -تكون �أي ملكية فكرية يبتكرها �أ�شخا�ص يوظفهم �أو يرعاهم �أحد الطرفني يف �إطار
�أن�شطة تعاون غري تلك الواردة يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (/3ب) ملكاً لذلك
الطرف .وتكون امللكية الفكرية التي يبتكرها �أ�شخا�ص يوظفهم �أو يرعاهم الطرفان ملكاً
م�شرتكاً للطرفني� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يحق لكل مبتكر تلقي اجلوائز واملكاف�آت وعوائد امللكية
الفكرية وفقاً ل�سيا�سات امل�ؤ�س�سة التي توظف هذا املبتكر �أو ترعاه.
ب-يحق لكل من الطرفني �-ضمن حدوده الإقليمية -اال�ستفادة من امللكية الفكرية
الناجتة من خالل ن�شاط التعاون بنا ًء على االتفاقية� ،أو ال�سماح للآخرين باال�ستفادة
من هذه امللكية ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك يف ترتيب تنفيذي �أو ترتيب �آخر.
ج -حتدد حقوق امللكية الفكرية لأي من الطرفني خارج حدوده الإقليمية بنا ًء على
اتفاق م�شرتك ،وي�ؤخذ يف االعتبار -على �سبيل املثال -ن�سبة م�ساهمات كال الطرفني
وم�شاركتهما يف �أن�شطة التعاون ،وقدر االلتزام للح�صول على احلماية القانونية
وترخي�ص امللكية الفكرية� ،إ�ضافة �إىل العوامل املنا�سبة الأخرى.
د� -إذا تبني لأي من الطرفني �أن م�شروعاً معيناً �أدى �-أو رمبا ي�ؤدي -لإيجاد ملكية
فكرية ال حتميها قوانني الطرف الآخر ،فيقوم الطرفان على الفور بالتباحث يف �أمر
تخ�صي�ص حقوق امللكية الفكرية ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرتني الفرعيتني
(�أ) و(ب) من الفقرة (/3ب� )2/أعاله ،ف�إن مل يتو�صال �إىل �أي اتفاق خالل (ثالثة)
�أ�شهر من تاريخ البدء باملباحثات ،فيتم �إنهاء التعاون حول امل�شروع املعني بنا ًء
على طلب �أي من الطرفني .ومع ذلك ،يحق ملبتكري امللكية الفكرية تلقي اجلوائز،
واملكاف�آت ،وعوائد امللكية الفكرية كما هو وارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة
(/3ب.)2/
هـ -لكل ابتكار ينجز �ضمن �أي ن�شاط تعاون بنا ًء على االتفاقية ،يقوم الطرف املوظف
للمبتكر (املبتكرين) �-أو الراعي له (لهم) -ب�إطالع الطرف الآخر على االبتكار دون
ت�أخري ،وتزويده بالوثائق واملعلومات الالزمة لتمكني الطرف الآخر من �إر�ساء �أي
حق قد يعود �إليه .ويجوز لأي من الطرفني �أن يطلب من الطرف الآخر -كتاب ًة-
ت�أخري الن�شر �أو الك�شف العام عن مثل هذه املعلومات �أو الوثائق من �أجل حماية
حقوقه يف االخرتاع .ولن يتجاوز الت�أخري (�ستة) �أ�شهر من تاريخ ك�شف الطرف
املخرتع للطرف الآخر� ،إال �إذا كان هناك اتفاق كتابي بغري ذلك.
 -4املعلومات التجارية السرية
يف حالة تقدمي �أو ا�ستحداث معلومات مبوجب هذه االتفاقية يتم حتديدها يف الوقت املنا�سب على �أنها
معلومات جتارية �سرية ،يقوم كل طرف وم�شاركيه بحماية هذه املعلومات مبا يتوافق مع القوانني
والأنظمة واملمار�سات الإدارية املعمول بها .ويجوز ت�صنيف املعلومات على �أنها معلومات «جتارية
�سرية» �إذا كان ب�إمكان الفرد الذي ميتلك هذه املعلومات احل�صول بها �أو من خاللها على فائدة
اقت�صادية� ،أو ميزة تناف�سية عن �أولئك الذين ال ميلكون هذه املعلومات ،و�إذا كانت هذه املعلومات غري
معروفة ب�شكل عام �أو غري متوافرة للعامة من م�صادر �أخرى ،و�إذا مل ي�سبق �أن ك�شف �صاحب هذه
املعلومات عنها دون �أن يفر�ض التزاماً يف الوقت املنا�سب باحلفاظ على �سريتها.
المادة الثالثة:
يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفني عليه ،اعتبار ًا من  7رم�ضان 1442هـ،
املوافق � 19أبريل 2021م.
�إثباتاً ملا تقدم قام املوقعان �أدناه ،املفو�ضان من حكومتيهما ح�سب الأ�صول املرعية ،بالتوقيع على هذا
االتفاق.
حرر هذا الربوتوكول يف مدينة الريا�ض بتاريخ  13رم�ضان 1443هـ ،املوافق � 14أبريل 2022م ،من
ن�سختني �أ�صليتني باللغتني العربية والإجنليزية ،والن�صان مت�ساويان يف احلجية.

عن حكومة
اململكة العربية ال�سعودية
رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية
د .منري بن حممود الد�سوقي

عن حكومة
الواليات املتحدة الأمريكية
القائم ب�أعمال �سفارة الواليات
املتحدة الأمريكية لدى اململكة
مارتينا �سرتونغ
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قرار وزير المالية رقم ( )1828وتاريخ 1443/11/24هـ

تعديل بند يف منوذج عقد تقنية املعلومات و�إ�ضافة فقرة جديدة
�إن وزير املالية
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له
وبنا ًء على املر�سوم امللكي رقم (م )128/وتاريخ 1440/11/13هـ ،ال�صادر باملوافقة على نظام
املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية.
وبنا ًء على الفقرة ( )2من املادة (الثالثة ع�شرة) من نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية التي تن�ص
على �أن« :يعتمد الوزير مناذج وثائق املناف�سات ،ووثائق الت�أهيل امل�سبق ،ومناذج للعقود ،ومناذج
تقييم �أداء املتعاقدين ،و�أي وثيقة �أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال �أو امل�شرتيات».
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )14وتاريخ 1443/1/2هـ ،القا�ضي باملوافقة على قواعد
تنظيم الربجميات احلكومية احلرة ومفتوحة امل�صدر.
يقرر الآتي:
�أو ًال:تعديل بند (االلتزامات العامة) يف (الق�سم الرابع :م�س�ؤوليات املتعاقد) من (�شروط العقد)

يف منوذج عقد تقنية املعلومات ،و�إ�ضافة فقرة جديدة يرمز لها بالفقرة (ي) وتكون بالن�ص
الآتي« :يلتزم املتعاقد -عند التعاقد لبناء الربجميات احلكومية -بالفقرة (هـ) من قواعد
تنظيم الربجميات احلكومية احلرة ومفتوحة امل�صدر ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )14وتاريخ 1443/1/2هـ ،وجميع الأوامر والقرارات والأنظمة والتعليمات ال�صادرة
يف هذا ال�ش�أن».
ثانياً:يب ّلغ هذا القرار �إىل من يلزم لتنفيذه والعمل مبوجبه اعتبار ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.
واهلل ويل التوفيق   .

حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية

ً
ُ
نشر إلكترونيا بتاريخ 1443/12/30هـ

قرار وزير الداخلية رقم ( )18243وتاريخ 1443/12/05هـ
وزارة الداخلية

تعديل املادة ( )23من الالئحة التنفيذية لنظام املرور
�إن وزير الداخلية وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له
وبعد االطالع على نظام املرور ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )85/وتاريخ 1428/10/26هـ،
املعدل باملرا�سيم امللكية رقم (م )70/وتاريخ 1437/11/6هـ ،ورقم (م )73/وتاريخ
1439/7/18هـ ،ورقم (م )115/وتاريخ 1439/12/5هـ.
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام املرور ،ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )2249وتاريخ
1441/3/10هـ ،وما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

يقرر ما يلي:
�أو ًال :تعديل املادة ( )23من الالئحة التنفيذية لنظام املرور ،وذلك على النحو املرافق بقرارنا هذا.
ثانياًُ :يبلغ هذا القرار للجهات ذات العالقة ،لإنفاذه كل فيما يخ�صه.
			
ثالثـاً :يعمل بهذا القرار من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز

المادة ( )23من الالئحة التنفيذية لنظام المرور
- 3/2/23مع مراعاة ما ورد يف املادة (ال�سابعة والع�شرين) من نظام املرور ،يعاقب كل من يخالف
-1/23يجب على مركبات النقل امل�سموح لها بال�سري على الطرق االلتزام بالأوزان والأبعاد املعتمدة
الأبعاد املقررة نظاماً ملركبات النقل وفقاً للآتي:
ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
 -1/3/2/23يعاقب كل من يخالف الأبعاد املقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة
-2/23ت�ضبط خمالفات الأوزان والأبعاد ملركبات النقل وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:
مالية قدرها ع�شرة �آالف ريال.
 -1/2/23مع مراعاة ما ورد يف املادة (ال�سابعة والع�شرين) من نظام املرور يعاقب كل من يخالف
ً
 -2/3/2/23يعاقب من يخالف �أبعاد احلمولة على مركبات النقل وفقا ملا ورد بالفقرة
الوزن الإجمايل ملركبات النقل املقررة ح�سب اجلدول الآتي:
رقم ( )22من جدول املخالفات رقم ( )5امللحق بنظام املرور.
 -3/23عند تكرار املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2/23خالل الرحلة الواحدة لل�شاحنة ،تت�ضاعف
الوزن الزائد لإلجمالي (كجم)
قيمة اخملالفة
الغرامة املفرو�ضة يف املرة ال�سابقة مبا ال يتجاوز ( )100.000مائة �ألف ريال.
م
السعودي)
(بالريال
 -4/23يعاقب من يتجاوز حمطة قيا�س �أوزان و�أبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها
إلـــى
مــن
( )5.000خم�سة �آالف ريال ،وعند تكرار املخالفة تت�ضاعف الغرامة املفرو�ضة يف املرة ال�سابقة مبا
ال يتجاوز ( )100.000مائة �ألف ريال خالل �سنة من ارتكاب املخالفة الأوىل.
 200ريال لكل (100كجم)
2000
200
1
 -5/23متنع مركبة النقل من قبل حمطات قيا�س الأوزان من موا�صلة ال�سري على الطرق يف حال جتاوز
مقدار الوزن املخالف ( )2500كجم� ،أو جتاوز مقدار الوزن املخالف للمحور ( )500كجم ،مع عدم
الإخالل بتطبيق الغرامة املالية على املخالفة املرتكبة.
 300ريال لكل ( 100كجم)
5000
2100
2
 -6/23تتخذ وزارة الداخلية التدابري الالزمة ملنع املركبات املخالفة للأوزان �أو الأبعاد املعتمدة من موا�صلة
�سريها ،وكذلك عدم بقاء املركبة يف حمطات الوزن �أو على الطرق ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 400ريال لكل ( 100كجم)
7000
5100
3
 -7/23تتحمل اجلهة الناقلة امل�س�ؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها يف حال منعها من ال�سري على
الطرق ملخالفتها للأوزان �أو الأبعاد املقررة نظاماً ،وكذلك عدم بقاء املركبة يف حمطات الوزن �أو
على الطرق.
 500ريال لكل ( 100كجم )
10000
7100
4
 -8/23ي�سمح ملركبات النقل مبوا�صلة ال�سري على الطرق يف حال كانت خمالفتها للأوزان �أو الأبعاد املقررة
نظاماً ت�ستوجب منعها من ذلك؛ �إذا وجد ت�صريح من اجلهة املعنية �أو مت �إزالة املخالفة التي
 800ريال لكل (100كجم)
�أكرث من 10.100
5
ت�سببت يف املنع.
 -9/23تو�ضع عالمات �إر�شادية بارزة على م�سافة كافية ال تقل عن ثالث عالمات قبل حمطات قيا�س الأوزان
* �أي قراءة خلانة املئات �أقل من ( )100كجم و�أكرث من ( )50كجم حتت�سب بـ ( )100كجم.
والأبعاد الثابتة واملتحركة وما يف حكمها لتنبيه ال�سائقني بذلك.
** �أي قراءة خلانة املئات ت�ساوي �أو �أقل من ( )50كجم حتت�سب بـ ( )0كجم.
-10/23ت�شتمل و�سيلة �ضبط املخالفة على البيانات الأ�سا�سية للمخالفة ،وتت�ضمن رقم لوحة املركبة ،ونوع
- 2/2/23يعاقب كل من يتجاوز وزن �أي من املحاور بـ ( )200كجم بغرامة مالية قدرها ()2000
ت�سجيلها ،وم�سمى املخالفة ،ومكان ارتكابها ،وتاريخ وقوعها ،وبيانات املخالف ،ورقم املحور يف
حال تعلقت املخالفة به ،على �أن تكون و�سيلة �ضبط املخالفة مثبتة لها ب�شكل وا�ضح.
�ألفا ريال لكل حمور.

قرارات وأنظمة

17

السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

قرار وزير المالية رقم ( )1877وتاريخ 1443/12/24هـ

اعتماد قواعد امل�شاركة يف الدخل
�إن وزير املالية
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له
وا�ستناد ًا على املر�سوم امللكي رقم (م )33/وتاريخ 1443/4/13هـ ،القا�ضي يف البند (�أو ًال)
ال�سماح للجهات احلكومية با�ستخدام امل�شاركة يف الدخل ،لتكون �أحد �أ�ساليب التعاقد لت�أمني ال�سلع
واخلدمات ،ومنح وزير املالية �صالحية �إقرار قواعد امل�شاركة يف الدخل ،والقا�ضي يف البند (ثانياً)
منح وزير املالية �صالحية اال�ستثناء من �أحكام نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية ،ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )128/بتاريخ 1440/11/13هـ ،التي ال ميكن تطبيقها عند تطبيق

القواعد امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من املر�سوم ،وذلك ملدة ال تزيد على (ثالث) �سنوات.
يقرر الآتي:
�أو ًال :اعتماد قواعد امل�شاركة يف الدخل وفقاً لل�صيغة املرافقة لهذا القرار.
ثانياً :تن�شر هذه القواعد يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
واهلل ويل التوفيق.

حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية

القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل
المادة األولى:
يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية -أينما وردت في هذه القواعد -املعاني املبيّنة أمام كل
يقتض السياق خالف ذلك:
منها ،ما لم
ِ
اململكة :اململكة العربية ال�سعودية.
القواعد :القواعد املنظمة للم�شاركة يف الدخل.
النظام :نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية.
اللوائح :الالئحة التنفيذية للنظام ،واللوائح التنظيمية ال�صادرة مبوجبه.
الوزارة :وزارة املالية.
الوزير :وزير املالية.
اجلهة احلكومية� :أي وزارة �أو جهاز حكومي �أو هيئة �أو م�صلحة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو جهاز ذي
�شخ�صية معنوية عامة م�ستقلة يف اململكة.
رئيس اجلهة احلكومية :الوزير �أو الرئي�س �أو املحافظ �أو امل�س�ؤول الأول يف اجلهة احلكومية.
البوابة :البوابة الإلكرتونية املوحدة للم�شرتيات احلكومية وفقاً للنظام.
الشريك اخلاص� :شخ�ص يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية اخلا�صة يتم التعاقد معه لت�أمني ال�سلع
واخلدمات وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل وفقاً للقواعد.
املستفيد� :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقدم مقاب ًال مالياً نظري اال�ستفادة من اخلدمات العامة التي
يقدمها ال�شريك اخلا�ص مبوجب العقد.
الدخل� :إجمايل مبلغ الإيرادات الناجتة عن توفري ال�سلع واخلدمات.
األصل :كل �أ�صل �سوا ًء �أكان دائماً �أم م�ؤقتاً ،ثابتاً �أم منقو ًال ،ملمو�ساً �أم غري ملمو�س ،مبا يف ذلك احلقوق.
احلق املعنوي :حق ح�صري (غري مادي) ميكن منحه للغري مثل حقوق امللكية الفكرية� ،أو نحوها.
املشاركة في الدخل :منط من �أمناط التعاقد -مبوجب �أحكام النظام واللوائح -بني جهة حكومية
و�شريك خا�ص لت�أمني ال�سلع واخلدمات لتوفري اخلدمات العامة للم�ستفيدين ،بنا ًء على تق�سيم وتوزيع
الدخل بني �أطراف العقد ،ويتحمل ال�شريك اخلا�ص مبوجبه خماطر وم�س�ؤوليات �إدارية طوال مدة العقد.
السلع واخلدمات� :أي �سلعة �أو خدمة يتم ت�أمينها للجهة احلكومية ،لأغرا�ض توفري اخلدمات العامة للم�ستفيدين.
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بغر�ض توفري ال�سلع �أو
اخلدمة العامة :كل خدمة تقدمها جهة حكومية ٍ
اخلدمات للم�ستفيدين.
العقد :عقد امل�شاركة يف الدخل لت�أمني ال�سلع واخلدمات.
القيمة مقابل املال :حتقيق ال�شريك اخلا�ص عائد ًا اقت�صادياً للدولة (�سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر) طيلة مراحل العقد.
صافي القيمة احلالية للعقد� :صايف الدخل املتوقع طوال مدة العقد ،خم�صوماً منه قيمة االلتزامات
املالية املبا�شرة املرتتبة على الدولة بنا ًء على العقد (�إن وجدت).
التأهيل املسبق :حتقق اجلهة احلكومية من توافر امل�ؤهالت والقدرات الالزمة لت�أمني ال�سلع واخلدمات
لدى املتناف�سني قبل تقدميهم العرو�ض.
التأهيل الالحق :حتقق اجلهة احلكومية -بعد اختيار �أف�ضل عر�ض -من توافر امل�ؤهالت والقدرات
الالزمة لدى مقدم العر�ض لت�أمني ال�سلع واخلدمات قبل الرت�سية عليه.
الدراسة املقارنة خليارات طرح املشروع :تقدير التكاليف ،والدخل ،واملخاطر طوال مدة امل�شروع
من منظور الدولة ،يف حال كان �سيتم تنفيذ امل�شروع عن طريق �أي �أ�سلوب من �أ�ساليب التعاقد وفقاً لأحكام
النظام واللوائح دون �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل ،مع مراعاة �أي �إيرادات عامة ميكن �أن تنتج عن ذلك.
معادلة املشاركة في الدخل :املعادلة التي حتدد الدخل املتوقع ،ون�سب توزيعه.
التخصيص :ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص و�/أو نقل ملكية الأ�صول وفقاً للتعريف الوارد يف
نظام التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )63/بتاريخ 1442/8/5هـ.

المادة الثانية:
يهدف تأمني السلع واخلدمات وفق أسلوب املشاركة في الدخل إلى ما يأتي:
 -1رفع جودة ال�سلع واخلدمات ،وتر�شيد الإنفاق العام ،وزيادة �إيرادات الدولة ،وحت�سني القيمة
مقابل املال للخزينة العامة للدولة من خالل ال�سماح للجهات احلكومية بت�أمني م�شرتياتها من ال�سلع
واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل.
 -2ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار ،واال�ستفادة من طاقاته وخرباته املالية والإدارية والتنظيمية
والفنية والتقنية ،مبا يعزز التنمية االقت�صادية واالجتماعية للمملكة واحل�صول على �أف�ضل ال�سلع
واخلدمات ب�أقل التكاليف.
المادة الثالثة:
 -1تطبق القواعد على جميع اجلهات احلكومية التي ترغب يف التعاقد لت�أمني ال�سلع واخلدمات وفق
�أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل.
ً
ً
 -2ال يجوز لأي جهة حكومية �إبرام العقد �إال وفقا لأحكام القواعد ،ويقع باطال كل عقد مت �إبرامه باملخالفة لذلك.
 -3ال ت�سري القواعد على م�شاريع وعقود التخ�صي�ص.
المادة الرابعة:
وفقاً ألحكام النظام واللوائح ،واألنظمة والقواعد ذات العالقة في اململكة:
 -1تتعامل اجلهات احلكومية عند ت�أمني ال�سلع واخلدمات وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل مع �شريك
خا�ص مرخ�ص له بت�أمني ال�سلع واخلدمات حمل العقد وفقاً للأنظمة واللوائح ال�سارية.
 -2يخ�ضع ت�أمني امل�شرتيات من ال�سلع واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل
ملبادئ العالنية وال�شفافية والنزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص.
المادة الخامسة:
ً
للجهة احلكومية -وفقا ألحكام القواعد -التعاقد لتأمني السلع واخلدمات وفق أسلوب
املشاركة -سوا ًء بشكل كلي أو جزئي -في الدخل مع الشريك اخلاص ،وذلك وفقاً للحدود
واملعايير اآلتية:
� -1أال تتجاوز مدة العقد (خم�س) �سنوات ،وجتوز زيادتها يف العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد
موافقة الوزارة ،وذلك دون الإخالل بحكم الفقرة ( )3من املادة (الثالثة) من القواعد.
� -2أن تت�ضمن عملية التعاقد لت�أمني ال�سلع واخلدمات �أياً مما ي�أتي:
�أ -منح حق انتفاع �أو ت�أجري ًا �أو ترخي�صاً لأ�صول حكومية �إىل ال�شريك اخلا�ص بغر�ض متكينه من توفري
ال�سلع واخلدمات التي يتم ت�أمينها للجهة احلكومية ،وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العالقة.
ب-منح ال�شريك اخلا�ص بع�ض احلقوق املعنوية اخلا�صة بالدولة واملرتبطة بتقدمي اخلدمات العامة
وفقاً للأحكام النظامية ذات العالقة.
ً
� -3أال يكون م�صدر الدخل الناجت عن العقد مدفوعا من الدولة ب�شكل رئي�س.
� -4أال يت�ضمن العقد تقدمي الدولة لل�شريك اخلا�ص �أي �شكل من �أ�شكال ال�ضمان �أو الدعم االئتماين املرتبط
مب�ستوى معني لت�أمني ال�سلع واخلدمات ،عدا �ضمانات احلد الأدنى من اال�ستخدام املتعلقة فقط
با�ستخدام اجلهة احلكومية (�إن وجدت) ،دون �أن يخل ذلك بحكم الفقرة ( )3من هذه املادة.
المادة السادسة:
يتعني على اجلهة احلكومية قبل طرح املنافسة لتأمني السلع واخلدمات من الشريك اخلاص
وفق أسلوب املشاركة في الدخل إجراء ما يلي:
 -1درا�سة جدوى وحتليل �شامل من النواحي الفنية واملالية والتنظيمية والنظامية وغريها ،وحتديد
اخليار التعاقدي الأن�سب لتحقيق اجلدوى التنموية للدولة ،واجلدوى االقت�صادية من التعاقد وفق
�أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل ،على �أن ت�شتمل الدرا�سة على ما يلي:
�أ -حتديد ال�شروط واملوا�صفات الفنية لل�سلع واخلدمات املراد ت�أمينها ب�شكل مف�صل ودقيق ووا�ضح ،و�أن
تراعى املوا�صفات القيا�سية املعتمدة �أو املوا�صفات العاملية فيما لي�س له موا�صفات وطنية معتمدة.
ب -درا�سة االحتياج للتعاقد ،والأهداف املن�شودة منه وفق الأهداف اال�سرتاتيجية للجهة احلكومية
و�أولوياتها.
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قرارات وأنظمة

القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل  ..تتمة
ج -حتديد املوارد املالية والب�شرية والفنية الالزمة لت�أمني ال�سلع واخلدمات وطرق التمويل.
د -تقييم الآثار املتوقعة للعقد على كافة اجلوانب (مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية
وغريها) ،وحتديد املتطلبات الفنية والرخ�ص والت�صاريح الالزمة لتنفيذ العقد.
هـ -تقييم املخاطر الرئي�سية للعقد و�آلية توزيعها بني �أطراف العقد.
و -درا�سة البدائل وخيارات التعاقد املتاحة ،و�إجراء املقارنات املعيارية وفق �أف�ضل املمار�سات
الدولية ،و�إعداد الدرا�سة املقارنة خليارات طرح امل�شروع.
ز -درا�سة ال�سوق املحلية والعاملية ،وحتديد مدى قدرة املتناف�سني املحتملني ورغبتهم يف تنفيذ العقد.
ح -املقرتح الأويل ملعادلة امل�شاركة يف الدخل ،مبا يف ذلك الدخل املتوقع ،واحلد الأدنى لن�سبة اجلهة
احلكومية من امل�شاركة يف الدخل.
ط -منوذج العقد مت�ضمناً ال�شروط الأ�سا�سية للعقد ،وو�صفاً وا�ضحاً للعالقة التعاقدية ،وتعريفاً
وا�ضحاً لل�سلع واخلدمات املزمع ت�أمينها من ال�شريك اخلا�ص ،وامل�ستفيدين ،ومعايري مواءمتها
الحتياجات امل�ستفيدين.
 -2التن�سيق مع مركز تنمية الإيرادات غري النفطية يف مرحلة درا�سة اجلدوى �أو توقيع �أو جتديد العقود.
 -3يتعني على اجلهة احلكومية اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على �سرية احلد الأدنى لن�سبة
م�شاركتها يف الدخل.
المادة السابعة:
ُيخ�ص�ص يف البوابة �آلية طرح تتنا�سب مع طبيعة و�إجراءات طرح التعاقد لت�أمني ال�سلع واخلدمات من
ال�شريك اخلا�ص وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل.
المادة الثامنة:
 -1دون �إخالل ب�أحكام النظام واللوائح ،يجب �أن تت�ضمن وثائق املناف�سة -بحد �أدنى -ما ي�أتي:
�أ -املعلومات والبيانات اخلا�صة بال�سلع واخلدمات املطروحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
ب-بياناً باملعلومات والبيانات املطلوب تقدميها يف العرو�ض الفنية واملالية ،ومعايري تقييم العرو�ض.
ج -بياناً مبا �إذا كان متطلباً من املتناف�سني تقدمي �أي �شكل من �أ�شكال ال�ضمان ،و�آلية ح�سابها.
د -بياناً مبا �إذا كان �سيتم �إجراء جولة نهائية من املفاو�ضات مع املتناف�سني ،وحتديد عنا�صر
التفاو�ض ،ومدى �إمكانية تطبيق جولة العر�ض النهائي الأف�ضل.
هـ-م�س ّودة العقد ،مبا يتما�شى مع متطلبات درا�سة اجلدوى ،ووثائق املناف�سة.
 -2يجب �أن تت�ضمن وثائق املناف�سة تعليمات و�شروط املناف�سة ،وبياناً ملراحلها و�إجراءاتها ومعلومات
عن احلد الأدنى لن�سبة اجلهة احلكومية من امل�شاركة يف الدخل (�إن وجد).
 -3للجهة احلكومية �أن ت�ض ّمن وثائق املناف�سة متطلباً ب�أن يقوم ال�شريك اخلا�ص بت�أ�سي�س �شركة لتنفيذ
العقد ،وميكن �أن تبني وثائق املناف�سة الأحكام اخلا�صة بت�أ�سي�س ال�شركة ،مبا يف ذلك الإطار الزمني
لإن�شائها واحلد الأدنى لر�أ�س مالها دون الإخالل مبا يق�ضي به نظام ال�شركات.
 -4تتوىل اجلهة احلكومية عر�ض درا�سة اجلدوى ووثائق املناف�سة -قبل البدء يف طرحها -على الوزارة
للموافقة على املقرتح الأويل ملعادلة امل�شاركة يف الدخل.
المادة التاسعة:
 -1تطرح اجلهة احلكومية املناف�سة لت�أمني امل�شرتيات من ال�سلع واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق
�أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل بعد موافقة رئي�س اجلهة احلكومية (�أو من يفو�ضه) ،وذلك وفقاً لأحكام
النظام واللوائح.
 -2يتم طرح املناف�سة لت�أمني امل�شرتيات من ال�سلع واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق �أ�سلوب امل�شاركة
يف الدخل من خالل �أحد �أ�ساليب الطرح املتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
 -3على اجلهة احلكومية �إجراء ت�أهيل م�سبق �أو الحق لت�أمني ال�سلع واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق
�أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

التقييم الأويل للعرو�ض ،للو�صول �إىل �أف�ضل قيمة مقابل املال ،وحتديد �صاحب العر�ض الأف�ضل؛ على
�أن تتم مراعاة ما ي�أتي:
�أ� -أن ت�شكل -بقرار من رئي�س اجلهة احلكومية �أو من يفو�ضه -جلنة �أو �أكرث من ذوي اخلربة
للتفاو�ض ،على �أن يكون من بينهم ع�ضو من ذوي الت�أهيل النظامي.
ب �-أال يقل �أع�ضاء اللجنة عن (ثالثة) �إ�ضافة �إىل رئي�سها ،و�أن يعاد ت�شكيلها كل (ثالث) �سنوات.
ج� -أن ين�ص يف قرار الت�شكيل على تعيني نائب لرئي�س اللجنة يحل حمله يف غيابه.
د� -أن تكون املفاو�ضات �سرية.
هـ -التعامل مع العرو�ض بالأ�سلوب الذي ي�ضمن عدم الك�شف عن حمتوياتها للمتناف�سني الآخرين.
و -على �أي من �أطراف املفاو�ضات عدم الك�شف عن �أي معلومات فنية �أو مالية تتعلق باملفاو�ضات �إىل
�أي طرف �آخر.
ز -ال يجوز اجلمع بني رئا�سة جلنة املفاو�ضات و�صالحية البت يف الرت�سية ،كما ال يجوز اجلمع بني
رئا�سة جلنة املفاو�ضات ورئا�سة جلنة فتح �أو فح�ص العرو�ض �أو الع�ضوية فيهم.
 -5للجهة احلكومية توجيه املتناف�سني لإجراء جولة لتقدمي العر�ض النهائي الأف�ضل لتحديد �صاحب
العر�ض الأف�ضل �شريطة �أن تن�ص وثائق املناف�سة على ذلك.
المادة الثانية عشرة:
 -1عند تقييم معادلة امل�شاركة يف الدخل ،يتعني مراعاة ما ي�أتي:
�أ -نوعية وطبيعة العالقات التعاقدية ومدى التعقيد يف تنفيذ العقد.
ب -االلتزامات املالية على كل من اجلهة احلكومية وال�شريك اخلا�ص عند تنفيذ العقد ،على �أن يتحمل
ال�شريك اخلا�ص -يف جميع الأحوال -النفقات الر�أ�سمالية والت�شغيلية للعقد.
ج -املخاطر الرئي�سية للعقد و�أ�سا�س توزيعها ،مبا يف ذلك امل�صفوفة املقرتحة لتوزيع املخاطر و�آليات
احلد منها وتخفيفها.
د -م�ستوى االبتكار املطلوب لتنفيذ العقد.
هـ -طبيعة ومدى �أهمية ال�سلع واخلدمات التي يتم ت�أمينها لتوفري اخلدمات العامة.
و -الطريقة التي يتم بها ت�سعري ال�سلع واخلدمات املتعاقد ب�ش�أنها ،دون الإخالل بالأحكام النظامية
ذات العالقة.
 -2يجب �أن ت�شتمل معادلة امل�شاركة يف الدخل -بحد �أدنى -على ما ي�أتي:
�أ -الدخل املتوقع ،والن�سب املقرتحة للم�شاركة يف الدخل.
ب-م�ستهدفات مل�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،والغرامات ،و�إجراءات الت�صحيح ،و�سيا�سات التخارج،
والأثر املرتتب يف حال عدم حتقيقها.
ً
ج-احلد الأدنى مل�ساهمة ال�شريك اخلا�ص يف املحتوى املحلي وفقا لأحكام النظام واللوائح.
 -3يتعني على اجلهة احلكومية تقدمي املقرتح النهائي ملعادلة امل�شاركة يف الدخل اخلا�ص ب�صاحب �أف�ضل
عر�ض �إىل الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.
المادة الثالثة عشرة:
تكون �صالحية البت يف املناف�سات لت�أمني ال�سلع واخلدمات وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل و�إلغاءها لرئي�س
اجلهة احلكومية ،وله التفوي�ض يف ذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة الرابعة عشرة:
ُتلغى املناف�سة يف �أي وقت قبل توقيع العقد يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف النظام ،ويف هذه احلالة؛ ترد
لأ�صحاب العرو�ض قيمة وثائق املناف�سة وال�ضمانات املقدمة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

المادة الخامسة عشرة:
 -1يجب �أن يت�ضمن العقد -بحد �أدنى -ما ي�أتي:
�أ -طبيعة ونطاق ال�سلع واخلدمات التي يجب على ال�شريك اخلا�ص ت�أمينها و�شروط ت�أمينها.
المادة العاشرة:
ب -م�س�ؤولية احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات الالزمة لتنفيذ العقد.
 -1يتعني �أن يت�ضمن العر�ض الفني ،القدرات الفنية والإدارية واملالية ،واخلربات العملية ملقدمي
ج -حتديد �سعر بيع ال�سلع �أو مقابل �أداء اخلدمة التي يقوم عليها العقد ،و�أ�س�س وقواعد التحديد،
وحجمه.
العرو�ض التي تعك�س قدرتهم على ا�ستيفاء االلتزامات التعاقدية مبا يتنا�سب مع طبيعة العقد
و�أ�س�س وقواعد تعديل ال�سعر بالزيادة �أو النق�صان ،وكيفية معاجلة معدالت الت�ضخم� ،إن كان لذلك
 -2يتعني �أن يت�ضمن العر�ض املايل معادلة امل�شاركة يف الدخل وفقاً لأحكام املادة (الثانية ع�شرة) من
مقت�ضى.
د -معادلة امل�شاركة يف الدخل والن�سب املتفق عليها بني �أطراف العقد ،و�آلية حت�صيل الإيرادات الناجتة
القواعد.
عنه وفقاً لأحكام نظام �إيرادات الدولة.
المادة الحادية عشرة:
هـ -معايري وم�ؤ�شرات الأداء وو�سائل �ضمان اجلودة ،و�أدوات الرقابة والإ�شراف واملتابعة املالية
مع مراعاة أحكام النظام واللوائح ،تتولى اجلهة احلكومية ما يأتي:
والإدارية والفنية لتنفيذ العقد.
 -1التحقق من اكتمال العرو�ض املقدمة وا�ستيفائها للمعلومات والبيانات املطلوب تقدميها وفقاً لوثائق
و -مراعاة لأحكام املادة (التا�سعة ع�شرة) من القواعد ،تنظيم حق اجلهة احلكومية يف تعديل �شروط
املناف�سة.
و�أحكام العقد ،وحتديد �أ�س�س و�آليات التعوي�ض عن هذا التعديل.
ً
يلي:
ما
أدنى-
�
بحديراعى
أن
�
على
املناف�سة،
وثائق
يف
املحددة
للمعايري
ا
وفق
العرو�ض
 -2تقييم
ز� -أنواع ومبالغ الت�أمني املطلوب ،وخماطر التنفيذ ،و�ضمانات التنفيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة
�أ -قدرة املتناف�س الفنية واملالية على تنفيذ العقد.
احلكومية ،و�أحكام و�إجراءات ا�سرتدادها.
الدخل.
يف
امل�شاركة
ب -معادلة امل�شاركة يف الدخل وتفا�صيل ن�سبة
ح -حتديد �أ�س�س توزيع املخاطر بني �أطراف العقد ،مثل املخاطر املرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح
ج� -صايف القيمة احلالية للعقد ،ومقرتح القيمة مقابل املال.
ال�سارية وما يف حكمها� ،أو املخاطر املرتبطة بالقوة القاهرة ،والتعوي�ضات املقررة بح�سب الأحوال.
د -خطة �إدارة وتوزيع املخاطر.
ط -مراعاة لأحكام املادة (الع�شرين) من القواعد ،حتديد مدة العقد ،وحاالت الإنهاء املبكر �أو اجلزئي،
-3تقييم معادلة امل�شاركة يف الدخل باملقارنة مع الدرا�سة املقارنة خليارات طرح امل�شروع املُعدة الختبار
وحقوق الأطراف املرتبطة بذلك ،واحلاالت التي يحق فيها للجهة احلكومية �إنهاء العقد بالإرادة
يلي:
القيمة مقابل املال املقرتحة وافرتا�ضات القدرة الفنية واملالية على تنفيذ العقد؛ وذلك للتحقق مما
املنفردة ،وااللتزامات املالية املرتتبة على ا�ستخدام هذا احلق.
�أ -مدى �إمكانية حتقيق القيمة مقابل املال من خالل امل�شاركة يف الدخل.
ي -حتديد ملكية الأ�صول وحقوق امللكية الفكرية الناجتة عن العقد وطبيعتها ،وحتديد التزامات
العرو�ض
بباقي
مقارنته
ب-ما �إذا كان العر�ض الأف�ضل ي�ؤدي �إىل �أف�ضل قيمة مقابل املال عند
الأطراف املتعلقة بذلك بعد �إنهاء �أو انتهاء العقد.
وبالدرا�سة املقارنة خليارات طرح امل�شروع.
ك� -أحكام نقل املعرفة ،وتدريب موظفي اجلهة احلكومية �أو من يخلف ال�شريك اخلا�ص يف تنفيذ العقد.
إجراء
�
بعد
املتناف�سني
من
أكرث
�
أو
�
واحد
مع
نهائية
 -4ميكن للجهة احلكومية �إجراء مرحلة مفاو�ضات
ل� -أي م�س�ألة �أخرى تتطلبها القواعد.

قرارات وأنظمة
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 -2ميكن ت�ضمني معادلة امل�شاركة يف الدخل عن�صر مكاف�أة مالية يف حال جتاوز ال�شريك اخلا�ص م�ستهدفات
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية� ،شريطة �أن تتنا�سب املكاف�أة مع املنفعة الإ�ضافية املتحققة للجهة احلكومية
�أو امل�ستفيدين.
 -3يجوز �أن يت�ضمن العقد فر�ض غرامة ت�أخري� ،أو �شرط جزائي� ،أو تعوي�ض؛ نتيجة �إخالل �أي من طرفيه
يف تنفيذ التزاماته التعاقدية ،ويحدد العقد �آلية ح�ساب ذلك ،وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
 -4دون الإخالل بحكم الفقرة ( )3من املادة (الثانية ع�شرة) من القواعد ،تلتزم اجلهات احلكومية بعر�ض
عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (�سنة) �أو يبلغ الدخل املتوقع منها (خم�سة) ماليني ريال ف�أكرث
على الوزارة ملراجعتها مالياً قبل توقيعها ،وفقاً لأحكام النظام واللوائح ،وعلى الوزارة مراجعة تلك
العقود خالل (خم�سة ع�شر) يوم عمل من تاريخ ورودها �إليها؛ وي�ستثنى من حكم هذه الفقرة اجلهات
التي لي�س لها اعتمادات بامليزانية العامة للدولة.
المادة السادسة عشرة:
 -1يجوز -مبوافقة رئي�س اجلهة احلكومية �أو من يفو�ضه وفقاً لأحكام النظام واللوائح -منح ال�شريك
اخلا�ص احلق فيما ي�أتي:
ً
ً
�أ -حت�صيل الإيرادات ل�صاحله مبا�شرة لقاء ال�سلع واخلدمات التي يقدّمها؛ وفقا للعقد ،و ُيحدّد العقد
ال�ضوابط املتعلقة بذلك.
ب-حت�صيل الإيرادات العامة املرتبطة بالعقد -مبا يف ذلك الر�سوم وال�ضرائب والغرامات -حل�ساب
اخلزينة العامة للدولة ،و ُيحدّد العقد ال�ضوابط املتعلقة بذلك ،و�آليات توريد املبالغ املح�صلة �إىل
اخلزينة العامة ،وفقاً لأحكام نظام �إيرادات الدولة.
-2يجب حت�صيل جميع الإيرادات امل�ستحقة يف مواعيدها ووفقاً للنماذج والأ�ساليب املحددة مبوجب نظام
�إيرادات الدولة ،على �أن يتحمل ال�شريك اخلا�ص خماطر حت�صيلها يف حال مبا�شرته لعملية التح�صيل.
المادة السابعة عشرة:
 -1ال يجوز لل�شريك اخلا�ص التعاقد من الباطن مع طرف �آخر لتنفيذ �أي عمل من الأعمال املرتبطة بالعقد
دون احل�صول على موافقة مكتوبة من اجلهة احلكومية ،وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
 -2يكون ال�شريك اخلا�ص -يف جميع الأحوال -هو امل�س�ؤول املبا�شر يف مواجهة اجلهة احلكومية عن تنفيذ
العقد وفقاً ل�شروطه و�أحكامه.
المادة الثامنة عشرة:
ال يجوز لل�شريك اخلا�ص التنازل عن العقد �أو جزء منه لطرف �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة مكتوبة
من اجلهة احلكومية والوزارة ،وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة التاسعة عشرة:
 -1للجهة احلكومية -يف حدود احتياجاتها الفعلية �أو وفقاً ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة -تعديل �شروط و�أحكام
العقد كتاب ًة� ،شريطة �أال ي�ؤدي ذلك �إىل تغيري الطبيعة العامة للعقد ،بحيث يرتتب عليه ن�شوء عقد جديد.
 -2يحق لأطراف العقد -بعد موافقة الوزارة� -إعادة النظر يف الن�سب املتفق عليها للم�شاركة يف الدخل مبا
يدعم العمل ويحقق اال�ستدامة املالية من العقد ،على �أال ي�ؤثر ذلك ب�شكل كبري على القيمة مقابل املال يف
العقد �أو التوازن االقت�صادي له.
ُ  -3يحدّد العقد �إجراءات تعديله ،و�أحكام �إر�سال الإخطارات بذلك ومددها ،والآثار املرتتبة على التعديل،
ومقدار التعوي�ض الذي ي�ستحقه ال�شريك اخلا�ص �-إن وجد -و�آلية احت�سابه.
المادة العشرون:
 -1يجب على اجلهة احلكومية �إنهاء العقد يف احلاالت الآتية:
�أ� -إذا تبني �أن ال�شريك اخلا�ص قد �شرع -بنف�سه �أو بو�ساطة غريه بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر -يف
ر�شوة �أحد موظفي اجلهات احلكومية �أو ح�صل على العقد عن طريق الر�شوة �أو الغ�ش �أو
التحايل �أو التزوير �أو التالعب �أو مار�س �أياً من ذلك �أثناء تنفيذه للعقد.
ب� -إذا �أفل�س ال�شريك اخلا�ص �أو جرى حله �أو ت�صفيته.
ج� -إذا تنازل ال�شريك اخلا�ص عن العقد دون موافقة مكتوبة من اجلهة احلكومية والوزارة.
 -2يجوز للجهة احلكومية �إنهاء العقد يف احلاالت الآتية:
�أ� -إذا ت�أخر ال�شريك اخلا�ص عن البدء يف تنفيذ العقد عن املوعد املحدد لذلك مبوجب العقد� ،أو تباط�أ
يف تنفيذه� ،أو �أخ ّل ب�أي �شرط من �شروط العقد ومل ي�صحح �أو�ضاعه خالل خم�سة ع�شر ( )15يوماً
من تاريخ �إبالغه كتابة بذلك.
ب�-إذا �أخل ال�شريك اخلا�ص بتنفيذ التزاماته التعاقدية اجلوهرية التي يحددها العقد� ،أو عجز عن
حتقيق م�ستوى اجلودة املتفق عليه ،وذلك بعد �إخطاره كتاب ًة بهذا الإخالل ،وعدم ت�صحيحه
لأو�ضاعه خالل خم�سة ع�شر ( )15يوماً من تاريخ �إبالغه كتاب ًة بذلك.
ج� -إذا تعاقد ال�شريك اخلا�ص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من اجلهة احلكومية.
-3للجهة احلكومية �إنهاء العقد �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك� ،أو �إذا مت االتفاق على الإنهاء مع ال�شريك
اخلا�ص وذلك بعد موافقة الوزارة ،وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
ُ  -4يحدّد العقد �إجراءات �إنهائه ،و�أحكام �إر�سال الإخطارات بذلك ومددها ،والآثار املرتتبة على الإنهاء،
ومقدار التعوي�ض الذي ي�ستحقه كل طرف من �أطرافه ،و�آلية احت�سابه.
 -5يجوز يف حال �إنهاء العقد ،طرح الأجزاء املتبقية منه بالأ�سلوب الذي طرحت به املناف�سة ابتدا ًء وفقاً
لأحكام النظام واللوائح.
المادة الحادية والعشرون:
 -1يخ�ضع العقد لأحكام النظام واللوائح ،ولأحكام الأنظمة الأخرى يف اململكة -مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
النظام -مبا يف ذلك ما يتعلق بف�ض املنازعات.

 -2للجهة احلكومية -بعد موافقة الوزير كتاب ًة -االتفاق على التحكيم وفق �أحكام النظام واللوائح.
المادة الثانية والعشرون:
يتعني على كل من يعمل يف اجلهة احلكومية �أو كان متعاقد ًا �أو متعاوناً معها �أو من يطلع بحكم وظيفته �أو
عمله على معلومات �سرية �أو يحوز وثائق غري م�ص ّرح بن�شرها؛ االلتزام باملحافظة على �سر ّيتها ،وعدم
�إف�شائها �إال وفق ما ي�سمح به النظام واللوائح وهذه القواعد ،وعليه اتخاذ ما يلزم من �إجراءات حلماية
�سرية املعلومات والوثائق.
المادة الثالثة والعشرون:
-1يحظر على كل من يعمل يف اجلهة احلكومية �أو كان متعاقد ًا �أو متعاوناً معها وي�شارك يف �أي من
�إجراءات املناف�سات لت�أمني ال�سلع واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل،
�أو له ت�أثري ،مبا�شر �أو غري مبا�شر ،يف �إجراءات املناف�سات يف �أي مرحلة من مراحلها؛ �أن تكون له �أي
م�صلحة خا�صة� ،أو منفعة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،مرتبطة بالعقد� ،أو ملن تربطهم باملوظف
�أو املتعامل �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
 -2يف حال توافر �أي حالة من حاالت تعار�ض امل�صالح ،يجب على ال�شخ�ص املعني الإف�صاح عنها فوراً
وفقاً لأحكام النظام واللوائح ،واالمتناع عن امل�شاركة يف �أي �إجراء� ،أو الت�صويت ب�ش�أن �أي قرار مرتبط
بذلك؛ حلني زوال �سبب تعار�ض امل�صالح.
المادة الرابعة والعشرون:
ُ  -1تربم اجلهة احلكومية مع ال�شريك اخلا�ص اتفاقية م�ستوى اخلدمة ( )SLAلتنظيم الأعمال اخلا�صة
بالعقد ،وحتديد معايري وم�ؤ�شرات الأداء ل�ضمان جودة الأعمال.
 -2يتوىل ال�شريك اخلا�ص تزويد اجلهة احلكومية بتقرير مايل ربع �سنوي عن نتائج تنفيذ العقد ،على
�أن يكون التقرير معتمد ًا من مراجع ح�سابات خارجي -يتم تعيينه مبوافقة اجلهة احلكومية -و�أن
يت�ضمن التقرير �إجمايل الإيرادات املالية املتحققة من العقد وكافة امل�ستحقات املالية لكل طرف ،مع
مراعاة �أن يتحمل ال�شريك اخلا�ص �أتعاب املراجع اخلارجي.
 -3يتعينّ على ال�شريك اخلا�ص توفري كافة املعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة احلكومية
ممار�سة رقابتها على تنفيذ العقد ،ومتكني ممثلي اجلهة احلكومية املفو�ضني من القيام مبا تتطلبه مراقبة
العقد من مهمات ،مبا يف ذلك تدقيق احل�سابات ،واملعامالت ،والبيانات؛ ومراجعة الإيرادات املالية
املتحققة من العقد وكافة امل�ستحقات املالية لكل طرف ،و ُيحدّد العقد ال�ضوابط وال�شروط املتعلقة بذلك.
 -4ال تخ ّل القواعد باخت�صا�ص اجلهات احلكومية املخت�صة -كل فيما يخ�صه -يف ممار�سة �أعمال التن�سيق
والرقابة والإ�شراف واملتابعة امل�ستمرة واملبا�شرة جلميع مراحل ت�أمني ال�سلع واخلدمات من ال�شريك
اخلا�ص وفق �أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�س�ؤولية اجلزائية ،كل خمالفة لأي حكم من �أحكام القواعد �أو �أحكام النظام
واللوائح تع ِّر�ض ال�شخ�ص امل�س�ؤول عنها للم�ساءلة الت�أديبية ،وفقاً لأحكام النظام واللوائح والأنظمة ذات
العالقة ،وللجهة احلكومية احلق يف �إقامة الدعوى املدنية على املخالف عند االقت�ضاء.
المادة السادسة والعشرون:
للجهات احلكومية التعاقد فيما بينها بطريق االتفاق املبا�شر لت�أمني ال�سلع واخلدمات وفق �أ�سلوب امل�شاركة
يف الدخل ،ب�شرط �أن تتوىل اجلهة احلكومية الأخرى املتعاقد معها -القائمة مقام ال�شريك اخلا�ص -بنف�سها
تنفيذ العقد.
المادة السابعة والعشرون:
تلتزم ال�شركات التي تتعاقد نيابة عن اجلهات احلكومية لت�أمني ال�سلع واخلدمات من ال�شريك اخلا�ص وفق
�أ�سلوب امل�شاركة يف الدخل بتطبيق �أحكام القواعد.
المادة الثامنة والعشرون:
� -1إذا ظهرت حاجة �إىل ا�ستثناء حكم من �أحكام النظام عند تطبيق القواعد؛ فرتفع اجلهة احلكومية �إىل
الوزير لدرا�سة املو�ضوع ،مع حتديد حمل اال�ستثناء وم�سوغاته ،للتوجيه مبا يراه؛ على �أال تزيد مدة
اال�ستثناء من �أحكام النظام على ثالث (� )3سنوات.
� -2إذا ظهرت حاجة �إىل ا�ستثناء حكم من �أحكام القواعد؛ فرتفع اجلهة احلكومية �إىل الوزير لدرا�سة
املو�ضوع ،مع حتديد حمل اال�ستثناء وم�سوغاته ،للتوجيه مبا يراه.
 -3يف جميع الأحوال ،للوزارة مراجعة القواعد ورفع تقومي لتطبيقها ،ومقرتحاتها -يف هذا ال�ش�أن� -إىل
الوزير لإقرار �أي تعديل عليها -بح�سب احلاجة.
المادة التاسعة والعشرون:
 -1للوزير (�أو من يفو�ضه) اعتماد مناذج �إلزامية �أو ا�سرت�شادية للعقود ،ووثائق املناف�سة ،ووثائق
الت�أهيل امل�سبق �أو الالحق ،ومناذج تقييم �أداء املتعاقدين ،و�أي وثيقة �أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
 -2تلتزم اجلهة احلكومية با�ستخدام النماذج الإلزامية املعتمدة للعقود ،ووثائق املناف�سة ،ووثائق
الت�أهيل امل�سبق �أو الالحق ،ومناذج تقييم �أداء املتعاقدين ،و�أي وثيقة �أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
المادة الثالثون:
تطبق �أحكام النظام واللوائح فيما مل يرد به ن�ص خا�ص يف القواعد.
المادة الحادية والثالثون:
ُتن�شر القواعد يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ( )2022/21/03وتاريخ 1443/11/17هـ

املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق امل�ؤلف
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

يقرر ما يلي:

�إن جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية
بنا ًء على ال�صالحيات واالخت�صا�صات املمنوحة له نظاماً
�أو ًال :املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق امل�ؤلف وفق ال�صيغة املرفقة.
وا�ستناد ًا �إىل املادة (ال�ساد�سة والع�شرين) من نظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
ثانياً :تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
(م )41/وتاريخ 1424/7/2هـ ،واملعدل بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )536وتاريخ 1439/10/19هـ.
ثالثاً :يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه والعمل مبوجبه.
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�صادرة بقرار معايل وزير الثقافة
واهلل املوفق.
والإعالم رقم (م/و )1/1688/وتاريخ 1425/4/10هـ ،واملعدل بقرار معايل وزير الثقافة والإعالم
رقم (م/و )1640/وتاريخ 1426/5/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف اجتماعها رقم ()2022/2
وزير الدولة وع�ضو جمل�س الوزراء
بتاريخ 1443/10/18هـ.
رئي�س جمل�س الإدارة
		
حممد بن عبدامللك �آل ال�شيخ
وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ( )2022/21/03وتاريخ 1443/11/17هـ ،الموافق 2022/6/16م
المادة األولى:
تعريفات:
تدل الكلمات والعبارات الآتية ،حيثما وردت يف مواد الالئحة على املعاين املبني قرينها:
حق املؤلف :هو جمموعة امل�صالح املعنوية واملادية التي تثبت لل�شخ�ص على م�صنفه.
املؤلف :كل مبدع ابتكر بجهده �أياً من امل�صنفات الأدبية �أو الفنية �أو العلمية مثل الأديب �أو ال�شاعر �أو
الر�سام �أو املو�سيقي �أو غري ه�ؤالء من الفنانني ،وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبري.
االبتكار :الطابع ال�شخ�صي الذي يعر�ضه امل�ؤلف يف م�صنفه ويعطي امل�صنف متيز ًا وجدة ،ويربز امل�صنف
من خالل مقومات الفكرة التي عر�ضها �أو الطريقة التي اتخذها لعر�ض هذه الفكرة.

الهيئة :الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية.
اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
الباب األول
المصنفات المحمية وحقوق األداء العلني
المادة الثانية:
املصنفات احملمية:

االعتداء على حق املؤلف� :أي ا�ستعمال غري م�سموح به للم�صنف من �صاحب احلق وخمالف لتعليمات
اال�ستخدام التي يحددها �صاحب احلق� ،أو ارتكاب خمالفة �أو �أكرث من املخالفات املن�صو�ص عليها يف النظام
وهذه الالئحة.

تعد امل�صنفات التالية -دون احل�صر -متمتعة باحلماية:
 -1امل�صنفات امل�سرحية �أو امل�سرحيات املو�سيقية.
 -2امل�صنفات التي ت�ؤدى بحركات �أو خطوات فنية ،والتمثيليات الإميائية.
 -3امل�صنفات ال�سينمائية �أو التي يعرب عنها ب�أ�سلوب مماثل للأ�سلوب ال�سينمائي.
 -4امل�صنفات اخلا�صة بالنحت وباحلفر وبالطباعة على احلجر.
 -5امل�صنفات الفوتوغرافية �أو ما يعرب عنه ب�أ�سلوب مماثل للأ�سلوب الفوتوغرايف.
 -6التقارير الإخبارية؛ وال ت�شمل احلماية الوقائع الإخبارية اليومية.

املصنفات األدبية :امل�صنفات التي يعرب عنها بالكلمات �أياً كان حمتواها ،وهي �إما �أن تكون مكتوبة �أو
�شفهية.

المادة الثالثة:
التراث الشعبي (الفلكلور):

املصنفات الفنية :امل�صنفات التي تخاطب احل�س اجلمايل للجمهور كالر�سم �أو التلوين �أو احلركة �أو
ال�صوت �أو ال�صورة �أو امل�شاهدة �أو املو�سيقى.

-1يعد الرتاث ال�شعبي (الفلكلور) ال�سعودي ملكاً عاماً للدولة وال يحق لأحد �إجراء �أي تطوير �أو تعديل
عليه �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.
-2يعترب من الرتاث ال�شعبي ال�سعودي (الفلكلور) كل تعبري يعك�س الرتاث ال�شعبي التقليدي الذي ن�ش�أ �أو
ا�ستمر يف اململكة العربية ال�سعودية وبوجه خا�ص التعبريات الآتية:
�أ -التعبريات ال�شعبية :مثل احلكايات والأحاجي والألغاز والأ�شعار ال�شعبية وغريها من م�أثورات
مماثلة.

املصنف :هو الإنتاج الأدبي �أو العلمي �أو الفني املبتكر مهما كان نوعه �أو �أهميته �أو طريقة التعبري عنه
�أو الغر�ض من ت�أليفه.

فنانو األداء :املمثلون والعازفون واملغنون والراق�صون واملن�شدون ،وغريهم من الذين ي�ؤدون عم ًال فنياً
من م�صنفات �أدبية �أو فنية ب�صورة �أو �أخرى.
النشر :نقل امل�صنف �أو �إي�صاله ب�أ�سلوب مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل اجلمهور �أو ا�ستخراج ن�سخ �أو �صور
منه �أو من �أي جزء من �أجزائه ميكن قراءتها �أو ر�ؤيتها �أو �سماعها �أو �أدائها.
املنتج :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يبادر بو�ضع امل�صنف ال�سمعي الب�صري على دعامة مادية
بغر�ض عر�ضها للجمهور حتت م�س�ؤوليته املالية.
التسجيل الصوتي :تثبيت الأ�صوات التي يتكون منها الأداء �أو غريها من الأ�صوات� ،أو تثبيت متثيل
للأ�صوات يف �شكل خالف التثبيت املدرج يف م�صنف �سمعي ب�صري �آخر.
منتج التسجيل الصوتي :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يتم مببادرة منه ومب�س�ؤوليته
تثبيت الأ�صوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء �أو غريها من الأ�صوات �أو تثبيت �أي متثيل للأ�صوات.
الترخيص اإللزامي :الإذن للغري با�ستغالل امل�صنف ،دون موافقة امل�ؤلف �أو �أ�صحاب حقوق امل�ؤلف،
وفقاً للأحكام املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة.
النظام :نظام حماية حقوق امل�ؤلف.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
اإلدارة اخملتصة :الإدارة املخت�صة يف الهيئة.

ب-التعبريات املو�سيقية :مثل الأنا�شيد والأغاين والأهازيج ال�شعبية �سوا ًء كانت بالإلقاء �أو م�صحوبة
باملو�سيقى.
ج-التعبريات احلركية :مثل الرق�صات ال�شعبية والأ�شكال الفنية وما كان ي�ؤدى يف املنا�سبات
االحتفالية.
د -التعبريات امللمو�سة :مثل الر�سومات باخلطوط والألوان واحلفر والنحت ،واخلزف واملنتجات
امل�صنوعة من اخل�شب واحلديد ونحوها �أو ما يرد عليها من تطعيمات ت�شكيلية خمتلفة كالنق�ش
والر�سم واحلقائب املن�سوجة يدوياً و�أ�شغال الإبرة وال�سجاد وامللبو�سات ونحوها.
المادة الرابعة:
أحكام تداول الوثائق:
على امل�ؤلفني مراعاة الأحكام اخلا�صة بتداول الوثائق الر�سمية ال�صادرة يف اململكة واحل�صول على
املوافقات الر�سمية لن�شرها �أو ترجمتها والتي منها ن�صو�ص الأنظمة واللوائح والأحكام الق�ضائية وقرارات
الهيئات الإدارية.

قرارات وأنظمة
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الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف  ..تتمة
المادة الخامسة:
حقوق التمثيل واألداء العلني:

الباب الثاني

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المخالفة وإجراءات ضبطها
الفصل األول

يتمتع م�ؤلفو امل�صنفات امل�سرحية وامل�سرحيات املو�سيقية وامل�صنفات املو�سيقية �أو من ميثلهم بحق
الت�صريح:
المخالفات ومسؤولية االعتداء على حق المؤلف
 -1لتمثيل م�صنفاتهم �أو �أدائها علناً مبا يف ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الو�سائل �أو الطرق.
المادة الحادية عشرة:
 -2لتثبيت �أو نقل متثيل �أداء م�صنفاتهم �إىل اجلمهور بكل الو�سائل.
مسؤولية االعتداء:
 -3لرتجمة م�صنفاتهم.
أوالً :يعترب معتدياً على حق امل�ؤلف كل من يقوم ب�أي من املخالفات الواردة يف النظام.
ثانياً:تعترب املن�ش�آت م�س�ؤولة عن �أي خمالفات يرتكبها �أحد العاملني بها على �أي م�صنف فكري �إذا ثبت
المادة السادسة:
علمها �أو تق�صريها ،مثل االحتفاظ بربامج حا�سب �أو �أ�شرطة م�سموعة �أو مرئية مزورة �أو من�سوخة،
حق التتبع:
�أو �إجراء �صيانة جلهاز �إلكرتوين حممل بربامج مزورة �أو مفكوكة ال�شفرة �أو نحو ذلك من م�صنفات.
يتمتع م�ؤلفو م�صنفات الفن الت�شكيلي الأ�صلية وم�ؤلفو املخطوطات املو�سيقية الأ�صلية -ولو تنازلوا عن
ثالثاً:يعترب تعدياً على حقوق امل�ؤلف وخمالفاً لأحكام النظام وهذه الالئحة ،كل من �أعاد �إنتاج م�صنفات
ملكية الن�سخة الأ�صلية مل�صنفاتهم -باحلق يف امل�شاركة بن�سبة مئوية من ح�صيلة كل عملية بيع لهذه
حممية �أو باع هذه امل�صنفات �أو ا�ستوردها �أو �صدرها �أو توىل نقلها �أو ن�شرها �أو ت�أجريها.
امل�صنفات ،وال ينطبق ذلك على م�صنفات العمارة وم�صنفات الفن التطبيقي.
المادة الثانية عشرة:
المادة السابعة:
التعدي على املصنفات األدبية:
حماية املؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة:
ً
أوال:يعترب يف نطاق اال�ستخدام ال�شخ�صي كل ا�ستعمال للم�صنف الفكري بق�صد اال�ستخدام ال�شخ�صي
أوالً :املؤدون ومنتجو التسجيالت الصوتية:
اخلا�ص دون �سواه مثل ا�ستن�ساخ امل�صنف بغر�ض االحتفاظ بالن�سخة الأ�صلية والكتابة على
يتمتع امل�ؤدون ومنتجو الت�سجيالت ال�صوتية بحق ا�ستئثاري يف الت�صريح:
الن�سخة امل�ستن�سخة �أو لرتجمة فقرات منه �أو لكتابة تعليقات تعرب عن الر�أي ال�شخ�صي وما
 -1الأداء العلني مل�صنفاتهم مبا يف ذلك التالوة العلنية بجميع الو�سائل �أو الطرق.
تعدى هذه الأغرا�ض اعترب جتاوز ًا حلدود اال�ستخدام ال�شخ�صي.
 -2نقل و�أداء م�صنفاتهم �إىل اجلمهور بجميع الو�سائل.
ثـانياً:يعترب تعدياً كل ا�ستخدام للم�صنف يتخطى مفهوم اال�ستخدام ال�شخ�صي يف مثل احلاالت التالية:
 -3تثبيت �أدائهم على دعامة مادية.
 -1ا�ستخدام ون�سخ امل�صنف �أو اال�ستعانة به وا�ستغالله لأداء مهام وظيفية.
 -4الرتخي�ص بنقل م�صنفاتهم �أو جزء منها عرب �شبكات املعلومات.
 -2ا�ستخدام امل�صنف لأغرا�ض جتارية �أو ا�ستهداف الربح.
-5ترخي�ص الت�سجيل ال�صوتي وتداوله يف دول حمددة ،ويعد م�صنفاً خمالفاً للحقوق كل ن�سخة م�ستوردة
 -3ا�ستخدام امل�صنف بوجه مغاير عن �أوجه اال�ستخدامات امل�شروعة التي ن�ص عليها النظام.
من دول مرخ�ص لها ح�صر ًا �أو م�صنوعة دون ت�صريح من امل�ؤلف وتكون حم ًال للم�صادرة.
-4ت�أجري امل�صنف �أو ا�ستن�ساخه �أو ال�سماح لآخرين با�ستن�ساخه �أو حتويره بحجة امتالك ن�سخة
 -6الت�صريح بتوزيع وت�أجري م�صنفاتهم الأ�صلية.
�أ�صلية.
-7ملنتجي الت�سجيالت ال�صوتية حق �إجازة الن�سخ املبا�شر �أو غري املبا�شر لت�سجيالتهم ال�صوتية
� -5أي ت�صرفات تعيق امل�ؤلف من ممار�سة حقه الأدبي �أو املايل.
�أو منعه.
ً
ً
ثـالثـا:كما يفهم من البند ثانيا من املادة التا�سعة من النظام ف�إن احلقوق املالية تت�ضمن حق اال�ستن�ساخ
ثانياً :هيئات اإلذاعة:
ب�أي ق�صد �أو �شكل مبا يف ذلك اال�ستن�ساخ الرقمي.
يحق لهيئات الإذاعة منع �أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخي�ص منها:
ً
رابعــا:يعد تعدياً على حق امل�ؤلف ا�ستن�ساخ امل�صنف بق�صد توفري ن�سخ منه لال�ستغالل التجاري �أو
 -1ت�سجيل الربامج الإذاعية وعمل ن�سخ منها.
لبيعه على طلبة العلم �أو امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو غري ذلك.

� -2إعادة البث عرب و�سائل البث الال�سلكي ،ونقل هذه املواد للجمهور.
 -3حتديد طرق البث واال�ستقبال املبا�شر �أو من خالل �أجهزة القطة �أو بالكيبل.
 -4نقل البث الإذاعي للجمهور يف الأماكن العامة �أو عرب الإذاعات ال�سلكية الداخلية للمجمعات املغلقة.

خامساً:امتالك �صاحب العمل لن�سخة �أ�صلية من امل�صنف ،ال يعطيه حق ا�ستن�ساخها وتوزيعها على
موظفي من�ش�أته بحجة �أنها ا�ستخدام �شخ�صي.

المادة الثامنة:
املطالبة باحلقوق:

المادة الثالثة عشرة:
التعدي على املصنفات السمعية والبصرية والبث اإلذاعي:

المادة العاشرة:
حماية قواعد البيانات:

يف املادة (اخلام�سة ع�شرة البند الثامن) من النظام �إذا كان الأداء للم�صنف يف غرفة الدر�س التطبيقي
بغر�ض التعليم.
-2يعترب تعدياً على حقوق امل�ؤلف كل ا�ستن�ساخ للم�صنف �أثناء �أدائه كت�صويره �أو ت�سجيله بغر�ض ا�ستغالله
�أو نقله للجمهور بدون موافقة �أ�صحاب احلق.

ً
-1يحق لأي م�ؤلف �شريك يف �أي م�صنف �أن يطلب منفردا اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع �أي اعتداء يعترب تعدياً على حق امل�ؤلف يف امل�صنفات ال�سمعية واملرئية والإذاعية عند جتاوز طرق اال�ستخدام التي
ً
على حق امل�ؤلف ،كما يكون له احلق منفردا يف املطالبة بن�صيبه من التعوي�ض عن ال�ضرر الذي حلق به .حددها من ميلك حقها ومن �أمثلة ذلك ما يلي:
-2ال يحق للم�ؤلف ال�شريك االعرتا�ض على �أي تطوير �أو حتوير يرغب يف �إجرائه على امل�صنف �أغلبية �-1إذاعة امل�صنف للجمهور دون احل�صول على ترخي�ص م�سبق من �أ�صحاب احلق ،مثل ا�ستخدام الإذاعة
ال�شركاء يف امل�صنف.
�أو املو�سيقى �أو الفيديو �أو البث الف�ضائي يف املحالت التجارية واملطاعم والفنادق والأندية وامل�ست�شفيات
المادة التاسعة:
ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادون �أو جتمعات ب�شرية.
حقوق التأجير:
 -2ك�سر احلواجز االحرتازية بغر�ض عر�ض املواد الإذاعية بطرق غري نظامية.
 -3ا�ستن�ساخ املواد املذاعة بغر�ض عر�ضها �أو ت�أجريها �أو بيعها.
لأ�صحاب حقوق امل�صنفات حق ت�أجريها يف اململكة مع مراعاة اتخاذ االحتياطيات الالزمة لذلك مثل:
�-4إ�ضافة �أو �إزالة �شرائح �إلكرتونية لأجهزة العر�ض بهدف جتاوز اجلهاز �إمكانيات احلدود التي �صنع بها
 -1الت�أكد من عدم وجود ما مينع من ت�أجريها.
بغر�ض التعدي على حقوق الآخرين.
 -2حتديد امل�شكالت والتعديات املحتملة من جراء الت�أجري لتدار�س �إمكانية تالفيها.
 -3تقدمي امل�ستفيد التوعية للجمهور امل�ستهدف عن �آلية الت�أجري.
المادة الرابعة عشرة:
 -4الإعالن بالإر�شادات الالزمة للجمهور امل�ستهدف.
التعدي على حقوق األداء:
 -5حتديد تاريخ زمني لبدء �سريان ممار�سة الت�أجري.
-1يعترب تعدياً على حقوق الأداء �إذا مت �أداء امل�صنف يف احلفالت املدر�سية �أو نحوها ما مل حت�صل اجلهة
 -6تنظيم العالقة التعاقدية للت�أجري مبا يتوافق مع �أحكام النظام والالئحة.
امل�ؤدية للم�صنف على موافقة م�سبقة من �أ�صحاب احلقوق لأدائه ،ويعترب ا�ستخداماً نظامياً وفقاً ملا ورد

تتمتع باحلماية قواعد البيانات الأ�صلية بف�ضل انتقاء وترتيب حمتوياتها ك�إبداعات ذهنية ،وال متتد هذه
احلماية للبيانات �أو املواد ذاتها.
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يعترب تعدياً على حق امل�ؤلف كل عمل ي�ؤدي �إىل �إزالة املعلومات االحرتازية الأ�صلية من الأجهزة الإلكرتونية
التي �أنتجها ال�صانع ،ويعد متعدياً كل من ي�سهل ذلك مثل:
�-1إزالة �أو �إ�ضافة �شرائح �إلكرتونية �أو غري �إلكرتونية لأجهزة العر�ض واال�ستقبال بغر�ض جتاوز احلدود
التي و�ضعها ال�صانع.
�-2إلغاء الربنامج الأ�صلي امل�شغل لأجهزة العر�ض واال�ستقبال وحتميلها بربامج مزورة بغر�ض جتاوز
احلدود والإمكانيات التي �صمم لها اجلهاز.
المادة السادسة عشرة:
االعتداء على برامج احلاسب اآللي:
أوالً:تتمتع باحلماية برامج احلا�سب الآيل وبرامج �ألعاب احلا�سب� ،سوا ًء كانت بلغة امل�صدر �أو بلغة
الآلة باعتبارها �أعما ًال �أدبية.
ثانياً:يعترب تعدياً على حق امل�ؤلف كل ا�ستخدام للربامج يخالف اال�ستخدامات التي يحددها �صاحب احلق مثل:

 -2موقع وتاريخ ال�ضبط.
� -3أ�سماء العاملني باملوقع.
 -4ا�سم وطبيعة امل�صنف حمل املخالفة وكمية الن�سخ امل�ضبوطة وموا�صفاتها.
 -5نوع املخالفة ووقائعها و�أ�سبابها وظروفها.
المادة الحادية والعشرون:
إبراز هوية مأموري الضبط:
على م�أموري ال�ضبط عند القيام مبهام ال�ضبط والتفتي�ش �إبراز ما يثبت هوياتهم.
المادة الثانية والعشرون:
حتليل األدلة:

يتعني على الإدارة املخت�صة عند ت�سلم امل�ضبوطات الناجتة عن الزيارات امليدانية و�أدلتها الثبوتية القيام
بالإجراءات التالية:
 -1فح�ص ومعاينة خارجية للأجهزة �أو امل�صنفات امل�ضبوطة من حيث �أو�صاف حالتها الظاهرية ،وعددها.
-2تقوم الإدارة املخت�صة مبعاينة امل�ضبوطات ،وحتليل م�ضمونها للت�أكد من ا�شتمالها على اعتداء على حق
امل�ؤلف من عدمه ،و�إعداد تقرير فني ،ي�شمل املعلومات التالية:
 -1ا�ستن�ساخ الربامج وبرامج الألعاب.
�أ -و�صف تف�صيلي للم�صنف.
-2ت�أجري الربامج �أو برامج الألعاب �أو الرتخي�ص باال�ستخدام اجلماعي لها بدون وجود وثائق تخول
ب -حتديد عدد الن�سخ امل�ضبوطة ،وقيمة بيعها للجمهور حلظة ال�ضبط.
امل�ؤجر مبمار�سة هذا احلق.
ج -املخالفات واالعتداءات التي ي�شتمل عليها امل�صنف.
-3حتميل ال�شبكات الداخلية �أو الأجهزة بربامج م�ستن�سخة.
د -كيفية التو�صل للمخالفة.
المادة السابعة عشرة:
هـ -طريقة و�أ�سلوب عر�ض امل�صنفات املخالفة للجمهور.
مسؤولية محالت الصيانة:
و� -أي معلومات �أو حقائق فنية �أخرى عن امل�صنف وطريقة االعتداء.
تعترب املن�ش�آت املخت�صة يف تقدمي خدمات ال�صيانة لأجهزة العر�ض واال�ستقبال الإلكرتونية م�س�ؤولة
ز -التو�صية مبدى ثبوت املخالفة من عدمها.
ومعتدية على حق امل�ؤلف عند �ضبط �أجهزة لديها مفكوكة ال�شفرة �أو حمملة بربامج مزورة �أو ت�ستخدم يف المادة الثالثة والعشرون:
�أعمال ال�صيانة برامج مزورة.
الفحص الفني للمستندات:
الفصل الثاني
-1يتم �إجراء فح�ص �أويل لل�شكوى املقدمة �إىل الهيئة ومعاينة امل�ستندات والأدلة والت�أكد من ا�ستيفائها
إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها
ملتطلبات قيد ال�شكوى وفق النماذج املعدة لذلك.
المادة الثامنة عشرة:
-2تقوم الإدارة املخت�صة بتحليل م�ضمون امل�ستندات املقدمة ب�ش�أن ال�شكاوى و�أدلتها الثبوتية للت�أكد من
ضبط اخملالفات:
احتمالية ا�شتمالها اعتداء على حق امل�ؤلف من عدمه ،و�إعداد تقرير فني على �أن يتنا�سب مع نوع امل�صنف
و�أن ي�شتمل -بحد �أدنى -على املعلومات التالية:
يكون �ضبط ما يقع من خمالفات لأحكام النظام والالئحة يف �أي من احلاالت التالية:
�أ -املعلومات الأ�سا�سية لل�شكوى.
 -1بنا ًء على �شكوى مقدمة من �أ�صحاب احلقوق �أو من ميثلهم.
ب -و�صف تف�صيلي للم�صنف الأ�صل واملعتدي.
 -2بنا ًء على البالغات الواردة وفق النماذج املعدة لذلك.
ج -حتديد عدد الن�سخ الأ�صلية والن�سخ حمل االعتداء.
-3الزيارات امليدانية مل�أموري ال�ضبط على املن�ش�آت العامة واملحالت التجارية التي ت�ستخدم يف ن�شاط �أياً
د -املخالفات واالعتداءات التي ي�شتمل عليها امل�صنف �أو الأدلة املقدمة.
من امل�صنفات الفكرية.
هـ � -أي معلومات �أو حقائق فنية �أخرى عن امل�صنف وطريقة االعتداء.
المادة التاسعة عشرة:
و-التو�صية بثبوت املخالفة من عدمها وفق ما يتوفر من �أدلة وم�ستندات ون�صو�ص نظامية داعمة
إجراءات الضبط والتفتيش:
بوجود املخالفة.
مل�أموري ال�ضبط عند قيامهم مبهام ال�ضبط والتفتي�ش مبا�شرة الإجراءات التالية:
ز -يرفع املحلل تقريره للإدارة عن ال�شكوى مبيناً مدى ثبوت املخالفة من عدمها.
-1دخول مقار املن�ش�آت التي تنتج �أو تعر�ض �أو توزع �أو تبيع �أو ت�ستخدم �أو تقدم خدمات ال�صيانة لأي من
المادة الرابعة والعشرون:
امل�صنفات املتمتعة باحلماية ،مبا يف ذلك ملحقات وتوابع تلك املقار وتفتي�شها.
التحقيق في اخملالفات:
�-2ضبط وحتريز ن�سخ امل�صنفات والأجهزة التي تقوم �إزاءها �أ�سباب معقولة عند الفح�ص الأويل على �أنها
يتعني على م�أموري ال�ضبط �سماع �أقوال من تن�سب �إليهم خمالفة �أي حكم من �أحكام النظام والالئحة �أو من
حمل اعتداء وعلى امل�ستندات املتعلقة بها عند االقت�ضاء.
�-3إجراء م�ساءلة فورية مع من تن�سب �إليه املخالفة �أو �أي من العاملني باملن�ش�أة و�سماع �أقوال مالكها� ،أو ميثلهم عند توفر دالئل وم�ؤ�شرات على وجود اعتداء ،ولهم يف �سبيل ذلك:
-1توجيه ا�ستدعاء �أويل بوجوب مراجعة الإدارة املخت�صة يف الهيئة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أيام عمل
من ميثله �إذا قدر مالءمة ذلك.
من تاريخ اال�ستدعاء.
يف جميع الأحوال يتعني ال�سماح ملن تن�سب �إليه املخالفة بتقدمي دفوعه كتابة �أو تدوينها و�إرفاق ذلك مبح�ضر
-2توجيه ا�ستدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة املخت�صة يف الهيئة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام عمل
يعد لهذا الغر�ض� ،إ�ضاف ًة �إىل ما يقدمه من وثائق وم�ستندات.
من تاريخ اال�ستدعاء.
المادة العشرون:
-3يجب �أن ي�شتمل حم�ضر التحقيق على البيانات التالية:
مهام الضبط:
�أ� -ساعة ويوم وتاريخ ومكان �سماع الأقوال.
أوالً:تتوىل الإدارة املخت�صة مهام �ضبط املخالفات وحتريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على
ب -ا�سم املوظف الذي قام ب�سماع الأقوال و�صفته.
حق امل�ؤلف من �أجهزة �أو م�صنفات �أو �سلع.
ج -ا�سم من تن�سب �إليه املخالفة ،ورقم هويته ،وعناوين االت�صال به.
ثانياً:يتم �إثبات ما مت �ضبطه �أو حتريزه يف حم�ضر ال�ضبط ،على �أن يتم توقيعه من قبل م�أمور ال�ضبط
د -مواجهته باملخالفات املن�سوبة �إليه على وجه التحديد.
و�صاحب املن�ش�أة �أو من ميثله ،ويدخل يف ذلك العاملون يف املن�ش�أة ،ويدون فيه ما يتعلق بحاالت
هـ -كامل �إجابات من تن�سب �إليه املخالفة عن الأ�سئلة املوجهة �إليه ،مبا يف ذلك �أوجه دفاعه.
االمتناع عن التوقيع �أو الهروب من املوقع ،على �أن يت�ضمن املح�ضر املعلومات التالية:
-4تتم م�ساءلة من تن�سب له املخالفة عن املدة الزمنية التي مار�س خاللها اعتداءاته على امل�صنف ،ومدى
 -1ا�سم املن�ش�أة وعنوانها واملعلومات الثبوتية الأ�سا�سية اخلا�صة بها.

ما حققه من عوائد مالية.

قرارات وأنظمة
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-5مل�أمور ال�ضبط �إذا اقت�ضى احلال ا�ستدعاء من يرى �ضرورة �سماع �أقواله ب�ش�أن املخالفة وتدوينها باملح�ضر.
-6للإدارة املخت�صة يف الهيئة اال�ستعانة ب�أهل اخلربة يف ك�شف املخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي
حتكم هذا العمل.
-7تقوم الإدارة املخت�صة برفع الق�ضايا واملخالفات بكامل م�ستنداتها �إىل اللجنة للنظر فيها.
-8يف حال عدم ح�ضور ال�شخ�ص املن�سوبة �إليه املخالفة �أو من ينوب عنه خالل الفرتة املحددة لال�ستدعاء،
يتم �إحالة �أوراق الق�ضية للجنة لإ�صدار القرار ب�ش�أنها.
الفصل الثالث
إجراءات ضبط المخالفات الواقعة عبر المواقع اإللكترونية
المادة الخامسة والعشرون:
االعتداء على املصنفات اإللكترونية:
أوالً:يعترب معتدياً على حق امل�ؤلف كل من ثبت قيامه عرب املواقع الإلكرتونية يف �شبكة الإنرتنت العاملية
ب� ٍأي من املخالفات الواردة يف املادة (احلادية والع�شرين) من النظام.

ثانياً:تقع على املواقع الإلكرتونية يف �شبكة الإنرتنت العاملية م�س�ؤولية االعتداء على حق امل�ؤلف وفق
املحتوى الداخلي للموقع� ،أو ما يبث من خالله �أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي ملوقع
�آخر تابع له يف حالة ثبوت احتوائه على �أي من املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة (احلادية
والع�شرين) من النظام.
المادة السادسة والعشرون:
ضبط اخملالفات في املصنفات اإللكترونية:
يكون �ضبط ما يقع من خمالفات لأحكام النظام والالئحة يف املواقع الإلكرتونية يف �شبكة الإنرتنت العاملية
وفق ما يلي:
�-1شكوى مقدمة من �أ�صحاب احلقوق �أو من ميثلهم ،على �أن تتوافق مع �شروط قيدها لدى الهيئة وفق
النماذج املعدة لذلك.
 -2بنا ًء على البالغات الواردة �إىل الهيئة وفق النماذج املعدة لذلك.
-3ر�صد الإدارة املخت�صة للمواقع الإلكرتونية يف �شبكة الإنرتنت العاملية التي يحتمل وجود اعتدائها على
حق امل�ؤلف وفق ما يتوفر من دالئل �أولية.
المادة السابعة والعشرون:
إجراءات ضبط اخملالفات على املصنفات اإللكترونية:

-4يف حالة توفر بيانات مالك املوقع الإلكرتوين ومل يتم التجاوب مع اال�ستدعاء بعد ( )8ثمانية �أيام عمل من
بداية احلجب امل�ؤقت ،يتم �إحالة �أوراق الق�ضية �إىل اللجنة لإ�صدار القرار ب�ش�أنها.
-5احلجب امل�ؤقت ب�شكل فوري للمواقع الإلكرتونية املخالفة ،على �أن يحتوي املوقع الإلكرتوين الذي يثبت
خمالفته �أياً من العنا�صر التالية:
�أ -البث املبا�شر.
ب� -إتاحة حتميل امل�صنف.
ج -توفر طرق ال�سداد مما يدل على قيام هدف ربحي.
د -ظهور �إعالنات دعائية.
هـ -تعليقات للم�ستخدمني.
المادة التاسعة والعشرون:
حق طلب التعويض:
ل�صاحب حق امل�ؤلف �أو من ميثله حق املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت به جراء االعتداء على �أي
من حقوقه التي يحميها النظام �أمام املحكمة املخت�صة.
المادة الثالثون:
ضوابط عمل جلنة النظر باخملالفات:
-1تتوىل الأمانة العامة للجان الف�صل يف منازعات امللكية الفكرية الإ�شراف على الأعمال الفنية والإدارية
للجنة وحتديد مواعيد جل�سات النظر يف الق�ضايا املعرو�ضة عليها بالتن�سيق مع الأع�ضاء.
-2يجوز للجنة �أن تعقد اجتماعها �إذا ح�ضر ما ال يقل عن ثلثي الأع�ضاء على �أن يكون فيهم امل�ست�شاران
القانوين وال�شرعي.
 -3للجنة عند احلاجة اال�ستعانة ب�أهل اخلربة ال�ستطالع �آرائهم يف بع�ض ما يعر�ض عليها من خمالفات.
-4للجنة ا�ستدعاء من ترى من �أطراف املخالفة ل�سماع �أقواله� ،أو م�أمور ال�ضبط الذي قام ب�ضبط املخالفة �أو
حملل البيانات �أو املحقق �أو �أي �شخ�ص �آخر ترى اللجنة �ضرورة اال�ستماع لأقواله.
-5للجنة �إعادة �أوراق املخالفة �إىل الإدارة املخت�صة يف حال عدم ا�ستكمال الإدارة لأي من الإجراءات التي
ن�صت عليها الالئحة.
-6ت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئي�س اللجنة للمجل�س ،وال ت�صبح قراراتها نافذة �إال بعد
م�صادقة املجل�س عليها.
�-7إذا ر�أت اللجنة �أن املخالفة التي ثبت ارتكابها ج�سيمة وت�ستوجب عقوبة ال�سجن �أو غرامة مالية تزيد على
مائة �ألف ريال �أو �إغالق املحل نهائياً و�شطب الرتخي�ص ،الرفع للمجل�س بطلب املوافقة على �إحالة هذه املخالفة
للنيابة العامة متهيد ًا لإحالتها للمحكمة املخت�صة للنظر فيها وحتديد العقوبة املنا�سبة بحق املعتدي.
-8تبلغ الأمانة العامة للجان الف�صل يف منازعات امللكية الفكرية الإدارة املخت�صة بالقرارات امل�صادق عليها
لإنفاذ العقوبات املقررة.

تتوىل الإدارة املخت�صة مبا�شرة �إجراءات �ضبط املواقع الإلكرتونية يف �شبكة الإنرتنت العاملية عند وجود
تع ٍد على حق امل�ؤلف وفق الإجراءات التالية:
 -1القيام ب�إجراءات �ضبط املخالفة عرب حترير حم�ضر �ضبط يت�ضمن التايل:
�أ� -سبب قيام عملية ال�ضبط.
المادة الحادية والثالثون:
ب -ا�سم النطاق �أو عنوان بروتوكول الإنرتنت للموقع الإلكرتوين.
ضوابط إنفاذ العقوبات:
ج -حتديد مكان وقوع املخالفة داخل املوقع الإلكرتوين.
-1يف حال التظلم من القرار ال�صادر من اللجنة �أمام املحكمة املخت�صة يتم وقف العقوبات الواردة يف القرار
د -نوع املخالفة ووقائعها و�أ�سبابها وظروفها.
حلني �صدور حكم نهائي ب�ش�أنه.
-2تعد الإدارة املخت�صة تقرير ًا فنياً ب�ش�أن حم�ضر ال�ضبط ،على �أن ي�شتمل -بحد �أدنى -على املعلومات التالية:
-2العقوبات التي تندرج �ضمن اخت�صا�ص املحكمة املخت�صة تنفذ بعد �صدور حكم نهائي ب�ش�أنها من املحكمة املخت�صة.
�أ -املعلومات الأ�سا�سية لقيام عملية ال�ضبط.
 -3يراعى عند �إنفاذ العقوبات ما يلي:
ب -و�صف تف�صيلي عن املوقع الإلكرتوين يت�ضمن ن�شاطه وخدماته.
�أ -تقوم الإدارة املخت�صة ب�إبالغ من �صدر بحقه القرار �أو من ميثله وذلك مبوجب خطاب ر�سمي يبني
ج -املخالفات واالعتداءات التي ي�شتمل عليها املوقع الإلكرتوين.
فيه رقم القرار ال�صادر بحقه وتاريخه وما ت�ضمنه القرار من عقوبات ،وي�سلم له �أو من ميثله.
د -حتديد طريقة و�أ�سلوب االعتداء.
ويجوز للإدارة املخت�صة ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف التبليغات ،ويرتتب عليها ما يرتتب على
هـ� -أي معلومات �أو حقائق فنية �أخرى عن امل�صنف وطريقة االعتداء.
التبليغ بالطرق الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون:
ب-قيام املخالف بت�سديد الغرامة املالية وفق ما ن�صت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها ذات العالقة.
احلجب املؤقت واإلحالة:
ج�-إذا �صدر حكم من املحكمة املخت�صة ب�شطب الرتخي�ص تبلغ الهيئة اجلهة احلكومية التي �أ�صدرت
تتوىل الإدارة املخت�صة يف الهيئة مبا�شرة �إجراءات اال�ستدعاء واحلجب امل�ؤقت للمواقع الإلكرتونية يف �شبكة
الرتخي�ص ل�شطبه ومتابعة �إنفاذ ما ت�ضمنه احلكم.
الإنرتنت العاملية -ح�سب الإجراءات النظامية املتبعة -التي ثبت خمالفتها لأحكام النظام والالئحة ،ولها
د -تقوم الهيئة ب�إعداد م�ضمون �إعالن احلكم ال�صادر على املخالف �إذا ت�ضمن القرار عقوبة الت�شهري وفقاً
يف �سبيل ذلك التايل:
للمادة (الثانية والع�شرين البند اخلام�س) من النظام.
-1ا�ستدعاء مالك املوقع الإلكرتوين املن�سوب له املخالفة ملراجعة الإدارة املخت�صة خالل يوم عمل من تاريخ
الفصل الثالث
اال�ستدعاء.
الحجز التحفظي
-2يف حالة عدم التجاوب مع اال�ستدعاء �أو مل يتبني وجود قنوات حملية للتوا�صل مع مالك املوقع ،يتم
حجب املوقع الإلكرتوين م�ؤقتاً حلني مراجعة الإدارة املخت�صة وتقدمي ما يثبت نظامية عدم وجود المادة الثانية والثالثون:
التدابير االحترازية املؤقتة:
التعدي حمل امل�ساءلة.
-3للهيئة التن�سيق مع مقدمي اخلدمة واملواقع امل�ست�ضيفة ومن يف حكمهم؛ لتزويد الإدارة املخت�صة -1للجنة �صالحيات الأمر باتخاذ تدابري م�ؤقتة فورية ملنع حدوث تع ٍد على �أي حق من حقوق امل�ؤلف ،ومنع
امل�صنفات امل�ستوردة امل�شتملة على اعتداء على حق امل�ؤلف من الو�صول للقنوات التجارية.
بالبيانات الالزمة للمواقع الإلكرتونية التي ي�شتبه خمالفاتها حلق امل�ؤلف وفق ما يتوفر من دالئل �أولية.
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-2للجنة �صالحية اتخاذ التدابري امل�ؤقتة دون علم الطرف الآخر� ،إذا كان من املرجح �أن ي�سفر �أي ت�أخري
ب�إحلاق ال�ضرر به �أو حني يوجد احتمال �إمكانية �إتالف الأدلة.
 -3للجنة حق الطلب من املدعي:
�أ  -تقدمي �أي �أدلة لديه ت�ؤكد �أنه �صاحب احلق.
ب  -تقدمي �أدلة �أولية ت�ؤكد �أن حقه متعر�ض للتعدي �أو على و�شك التعر�ض لذلك.
ج – تقدمي �ضمانة مالية معادلة مبا يكفي حلماية املدعى عليه وللحيلولة دون �إ�ساءة ا�ستعمال احلقوق �أو تنفيذها.
د – للجنة �أن تطلب من املدعي �أي �أدلة �أخرى لتحديد مدى م�شروعية الدعوى.
 -4للجنة بعد اتخاذ تدابري احلجز التحفظي �أن تخطر الأطراف املت�أثرة به لعر�ض وجهة نظرهم ودفوعاتهم
خالل فرتة م�ؤقتة ال تزيد على ( )31واحد وثالثني يوماً من اتخاذ التدابري التحفظية للنظر ب�ش�أن تعديل
تلك التدابري �أو �إلغائها �أو تثبيتها.
 -5للجنة �إلغاء التدابري املتخذة بناء على البندين ( 1و )2من هذه املادة بنا ًء على طلب من املدعى عليه،
�أو وقف مفعولها �إذا مل ي�ستجب املدعي ملا يطلب منه من وثائق خالل مدة زمنية حتددها اللجنة وال تزيد
على ( )31واحد وثالثني يوماً.
-6للجنة حني �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �أو انق�ضاء مدة �سريانها نتيجة �إهمال من جانب املدعي �أو ات�ضح
الحقاً عدم حدوث تع ٍد على امل�صنفات �أو ال�سلع� ،أن ت�أمر املدعي بنا ًء على طلب من املدعى عليه بدفع
تعوي�ضات منا�سبة له لقاء �أي �ضرر حلق به نتيجة هذه التدابري.

� -3أن يبت يف كل طلب ترخي�ص �إلزامي على حدة.
�-4أن يعو�ض �صاحب احلق يف امل�صنف تعوي�ضاً عاد ًال ،ويتوىل املجل�س حتديد املكاف�أة املالية ،على �أن
يتعهد املرخ�ص له بالوفاء به.
المادة السابعة والثالثون:
متطلبات احلصول على الترخيص اإللزامي:
يتعني على مقدم طلب الرتخي�ص الإلزامي القيام بالآتي:
أوالً :عند التقدمي إلى الهيئة بطلب الترخيص اإللزامي:

�أ -التقيد ب�ضوابط الرتخي�ص الإلزامي ،ونوع الرتخي�ص املمنوح له ،واملدة الزمنية املحددة.
ب -تقدمي ما يثبت �أنه:
-1بذل اجلهود الالزمة للح�صول على ترخي�ص تعاقدي من �صاحب احلق الذي يظهر ا�سمه على امل�صنف
ومت رف�ض طلبه؛ �أو
-2طلب من �صاحب احلق الذي يظهر ا�سمه على امل�صنف ترخي�صاً تعاقدياً ومل يتم الرد على طلبه قبل
تقدمي الطلب �إىل الهيئة بثالثة �أ�شهر على الأقل؛ �أو
-3بذل اجلهود الالزمة للو�صول ل�صاحب احلق ومل يتمكن من العثور عليه.
ج -تقدمي ما يثبت �أنه قام ب�إبالغ اجلهة املخت�صة يف الدولة التي ُيعتقد �أنها دولة ن�شر امل�صنف املراد ترجمته
�أو ا�ستن�ساخه برغبته باال�ستفادة من حق الرتجمة �أو اال�ستن�ساخ وذلك قبل تقدمي طلب الرتخي�ص
المادة الثالثة والثالثون:
الإلزامي �إىل الهيئة بثالثة �أ�شهر على الأقل.
التدابير احلدودية:
د -تقدمي ما يثبت قدرته على �ضمان جودة ودقة ترجمة امل�صنف �أو ن�سخه.
 - 1ل�صاحب حق امل�ؤلف يف حال كان لديه �أ�سباب م�شروعة لالرتياب مب�صنفات منتهكة حلقوقه يراد هـ  -التعهد بالقدرة على �سداد املكاف�أة املالية ل�صاحب احلق.
ا�ستريادها �أو ت�صديرها ،التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه امل�صنفات الواردة �أو املزمع و -حتديد �سعر التجزئة للم�صنف املرخ�ص له وفقاً لعدد الطبعات.
ثانياً :بعد التقدمي إلى الهيئة بطلب الترخيص اإللزامي:
ا�ستريادها �أو ت�صديرها حال و�صولها للحدود.
-2للجنة �أن تطلب من املدعي تقدمي �ضمانة مالية تكفي حلماية املدعى عليه واحليلولة دون �إ�ساءة ا�ستعمال �أ-تقدمي ما يثبت �أنه قام بتبليغ �صاحب احلق �أو اجلهة املخت�صة يف الدولة التي ُيعتقد �أنها دولة ن�شر
احلقوق.
امل�صنف بن�سخة من طلب الرتخي�ص الإلزامي املقدم �إىل الهيئة.
 -3على املدعي �أن يتقدم للجنة خالل مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام عمل بال�شكوى والأدلة الثبوتية التي ب-تقدمي ما يثبت �أنه قام بتبليغ �صاحب احلق �أو اجلهة املخت�صة يف البلد الذي يعتقد �أنه بلد الن�شر بن�سخة
حتدد االعتداءات التي حلقت به ،على �أال تتجاوز مدة احلجز على ( )31واحد وثالثني يوماً يتم بعدها
من قبول طلب الرتخي�ص الإلزامي.
النظر يف تعديل هذه التدابري �أو �إلغائها �أو تثبيتها.
المادة الثامنة والثالثون:
-4للجنة �أن تقرر ب�أن يدفع املدعي للم�ستورد �أو امل�صدر التعوي�ض املنا�سب عن الأ�ضرار التي تلحق بهم منح الترخيص اإللزامي:
جراء االحتجاز اخلاطئ للم�صنفات.
مينح املجل�س الرتخي�ص الإلزامي ملقدم الطلب بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من ا�ستيفاء جميع متطلبات الرتخي�ص الإلزامي.
 -5للجنة منح �صاحب احلق (املدعي) فر�صة كافية ملعاينة امل�صنفات بغية �إثبات ادعاءاته.
المادة التاسعة والثالثون:
 -6للم�ستورد حق احل�صول على فر�صة معادلة ملعاينة �أي من هذه ال�سلع.
حاالت عدم منح الترخيص اإللزامي:
-7للجنة يف حال ثبوت مو�ضوع االعتداء �صالحية �إبالغ �صاحب احلق ب�أ�سماء وعناوين املر�سل واملر�سلة
-1ال مينح املجل�س الرتخي�ص الإلزامي قبل انق�ضاء مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر على املحاوالت التي �أجراها
�إليه امل�صنفات وكمياتها.
مقدم طلب الرتخي�ص مع �صاحب احلق.
المادة الرابعة والثالثون:
-2ال مينح املجل�س الرتخي�ص الإلزامي يف حال قام �صاحب احلق برتجمة امل�صنف املطلوب الرتخي�ص عنه
احلجز التحفظي االحتياطي:
�إىل اللغة العربية �أو قام بتوفري ن�سخ مرتجمة من امل�صنف يف اململكة �أو اتاح �صاحب احلق ن�سخاً للتداول
ملكتب الهيئة يف املنفذ احلدودي وقف �إجراء الإفراج عن امل�صنفات متى توافرت لديه �أدلة ظاهرية على وجود
يف اململكة بثمن مقارب للثمن املعتاد ،وذلك قبل البت يف طلب الرتخي�ص الإلزامي.
تعد على حقوق امل�ؤلف وذلك بعد التن�سيق مع الإدارة اجلمركية يف املنفذ ،وعلى املكتب �إ�شعار الإدارة -3ال مينح املجل�س �أي ترخي�ص �إلزامي مل�صنف �إذا كان امل�ؤلف قد �سحب جميع ن�سخ الطبعة مو�ضوع الطلب من التداول.
املخت�صة فور ًا التخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع اللجنة.
المادة األربعون:
الباب الثالث
ضوابط الترخيص اإللزامي:
التراخيص اإللزامية
يجب على املرخ�ص له التقيد بال�ضوابط التالية:

المادة الخامسة والثالثون:
أهلية احلصول على الترخيص:

يحق لكل �شخ�ص �أن يتقدم �إىل الهيئة بطلب ترخي�ص �إلزامي ال�ستن�ساخ م�صنف �أو ترجمة م�صنف �إىل اللغة
العربية� ،إذا كان ال�شخ�ص:
 -1مواطناً �سعودياً.
� -2شخ�صية اعتبارية مقرها يف اململكة.

�-2أن ينح�صر الرتخي�ص الإلزامي لال�ستن�ساخ يف امل�صنفات التي تكون يف �شكل مطبوع �أو �أي �شكل مماثل
من �أ�شكال اال�ستن�ساخ.
� -2أن يتم ذكر ا�سم امل�ؤلف ،وعنوان امل�صنف.
�-3أن يتم ذكر العنوان الأ�صلي للم�صنف -بلغته الأ�صلية -على امل�صنف املرتجم يف حالة الرتجمة على جميع الن�سخ.
� -4أن حتمل كل ن�سخة �صادرة مبوجب الرتخي�ص ن�صاً يفيد �أن الن�سخة مطروحة للتداول يف اململكة فقط.
� -5أي �ضابط �آخر يقره املجل�س.

المادة الحادية واألربعون:
المادة السادسة والثالثون:
حاالت منح الترخيص اإللزامي:
األحكام العامة للترخيص اإللزامي:
ً
يجوز للمجل�س �أن مينح ترخي�صاً �إلزامياً عن م�صنف حممي مبوجب �أحكام النظام بنا ًء على طلب يقدم �إىل أوال :تكون حاالت منح الرتخي�ص االلزامي لرتجمة م�صنف عند وجود حاجة يف اململكة لرتجمة امل�صنف
وذلك لتلبية االحتياجات التعليمية �أو البحثية وفقاً ملا ي�أتي:
الهيئة ،وفقاً ملا ي�أتي:
� -1أال يكون الرتخي�ص الإلزامي ح�صر ًا على من منح له.
� -2أن يقت�صر كل طلب ترخي�ص �إلزامي على م�صنف واحد.

�-1إذا مل يتم ترجمة امل�صنف �إىل اللغة العربية يف اململكة بوا�سطة �صاحب حق الرتجمة �أو بت�صريح منه،
بعد ثالث �سنوات من تاريخ �أول ن�شر للم�صنف.
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 -3يجوز ا�ستمرار تداول الن�سخ ال�صادرة مبوجب الرتخي�ص الإلزامي يف اململكة حتى نفاذها.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

� -2إذا رف�ض امل�ؤلف �أو �صاحب احلق �أو ورثته ترجمة امل�صنف �إىل اللغة العربية �أو الت�صريح بذلك.
�-3إذا نفذت جميع ن�سخ الرتجمة للم�صنف يف اململكة �إىل اللغة العربية دون �أن يقوم �صاحب احلق بتوفري المادة الخامسة واألربعون:
ن�سخ مرتجمة من ذلك امل�صنف بعد الطلب منه من قبل طالب الرتخي�ص.
سداد املكافأة املالية للترخيص اإللزامي:
�-4أال يكون الغر�ض من الرتخي�ص الإلزامي ربحياً �أو جتارياً.
يلتزم مقدم طلب الرتخي�ص الإلزامي بعد �إبالغه بقرار قبول طلب الرتخي�ص ،ب�سداد املكاف�أة املالية املقررة
ً
ً
ثانيا :تكون حاالت منح الرتخي�ص الإلزامي ال�ستن�ساخ م�صنف وذلك لتلبية االحتياجات التعليمية وفقا ملا ي�أتي :من املجل�س ل�صاحب احلق وذلك لإ�صدار الرتخي�ص خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إبالغه ،على �أن يقوم مقدم
�-1إذا مل تكن ن�سخ من ذلك امل�صنف قد طرحت للتداول يف اململكة من جانب �صاحب احلق �أو بت�صريح منه الطلب بتقدمي ما يثبت ذلك ،ويف حال عدم ال�سداد خالل هذه املهلة ُيعد طلب الرتخي�ص الإلزامي ملغياً.
لتلبية احتياجات عامة اجلمهور �أو التعليم بثمن مقارب للثمن املعتاد يف اململكة بالن�سبة مل�صنفات مماثلة .وي�ستثنى من ذلك؛ �إذا مل يتمكن مقدم الطلب من العثور على �صاحب احلق �أو الو�صول �إليه وذلك وفق ما
�-2إذا توقف �صاحب احلق ملدة �ستة �أ�شهر ،عن عر�ض ن�سخ يف اململكة لبيع امل�صنف لتلبية احتياجات عامة يحدده قرار منح الرتخي�ص.
اجلمهور �أو التعليم بثمن مقارب للثمن املعتاد يف اململكة بالن�سبة مل�صنفات مماثلة ،وذلك بعد انق�ضاء المادة السادسة واألربعون:
املدد التالية من تاريخ �أول ن�شر للم�صنف:
مدة الترخيص اإللزامي
�أ -ثالث �سنوات �إذا كان الرتخي�ص الإلزامي يتعلق بن�سخ م�صنف ذات عالقة بالعلوم الريا�ضية
-1يقوم املجل�س بتحديد مدة الرتخي�ص الإلزامي يف قرار املنح ،والو�سيلة �أو الو�سيط الذي �سوف ي�ستخدمه
والطبيعية والتكنولوجية.
املرخ�ص له لنقل امل�صنف �إىل اجلمهور.
ب-خم�س �سنوات �إذا كان الرتخي�ص الإلزامي يتعلق بن�سخ م�صنف عام.
-2يجوز للمجل�س متديد مدة الرتخي�ص الإلزامي� ،إذا �أثبت املرخ�ص له �أن هناك �سبباً م�شروعاً.
ج�-سبع �سنوات �إذا كان الرتخي�ص الإلزامي يتعلق بن�سخ م�صنف ينتمي �إىل عامل اخليال ،كالروايات
المادة السابعة واألربعون:
وامل�ؤلفات ال�شعرية وامل�سرحية واملو�سيقية ،وكتب الفن.
نشر قرارات الترخيص اإللزامي
ثالثاً :تكون حاالت منح الرتخي�ص الإلزامي لرتجمة م�صنف ل�صالح هيئات الإذاعة وفقاً ملا ي�أتي:
ت�سجل يف �سجالت الهيئة وتن�شر قرارات منح و�إنهاء و�إلغاء الرتاخي�ص الإلزامية مع بيان ا�سم امل�ؤلف
�أ� -إذا كان امل�صنف قد ن�شر ب�شكل مطبوع �أو ب�أي �شكل �آخر مماثل من �أ�شكال النقل.
وبيانات التوا�صل معه ونوع الرتخي�ص وا�سم املرخ�ص له ومدة الرتخي�ص ،ويبلغ بها املرخ�ص له.
ب� -أن يكون املقر الرئي�سي لهيئات الإذاعة يف اململكة.
الباب الرابع
ج�-إذا اقت�صر هدف الرتخي�ص على خدمة االحتياجات التعليمية و�إذاعة معلومات ذات طابع علمي
األحكام العامة
موجهة �إىل خمت�صني يف مهنة معينة.
المادة الثامنة واألربعون:
د� -إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة �إىل داخل اململكة.
امللكية العامة:
هـ �-أن تتم ترجمة امل�صنف من ن�سخة مت احل�صول عليها وفقاً للأنظمة املعمول بها يف اململكة.
و� -أال يكون الغر�ض من الرتخي�ص الإلزامي ربحياً �أو جتارياً.
أوالً :ت�ؤول �إىل امللك العام جميع امل�صنفات غري املحمية وتعود �إىل م�ؤلفني �سعوديني �أو التي انق�ضت مدة
رابعاً :مع مراعاة ما ورد يف البند (ثالثاً) يجوز للمجل�س الرتخي�ص لهيئات الإذاعة برتجمة �أي ن�ص
حمايتها وفق �أحكام النظام وهذه الالئحة ،ومتار�س الهيئة متابعة حق امل�ؤلف عليها.
م�ضمن يف تثبيت �سمعي ب�صري �أعد ون�شر لي�ستخدم يف �أغرا�ض التعليم.
ثانياً :تنطبق احلماية الواردة يف النظام وهذه الالئحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال
الأجنبية التي ال تكون قد �سقطت يف امللك العام بدولة املن�ش�أ بانق�ضاء مدة احلماية.
خامساً :مع مراعاة ما ورد يف البند (�أو ًال)� ،إذا كان امل�صنف املراد ترجمته يتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
ر�سوم و�صور تو�ضيحية ف�إنه تطبق عليها حاالت اال�ستن�ساخ الواردة يف البند (ثانياً) عليها.
المادة الثانية واألربعون:
قيود الترخيص اإللزامي:

المادة التاسعة واألربعون:
طبيعة احلماية:

-1يتمتع باحلماية الواردة يف النظام وهذه الالئحة كل امل�صنفات الفكرية �سوا ًء كانت �أدبية �أو علمية �أو
فنية� ،أياً كان نوعها ما دام م�سموحاً بتداولها يف اململكة.
-1ال يجوز للمرخ�ص له ت�صدير ن�سخ امل�صنف املرخ�صة وفقاً للرتخي�ص الإلزامي �إىل خارج اململكة ،ويجب
-2تتمتع امل�صنفات الفكرية الأجنبية باحلماية وفق ما حتدده مبادئ االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بحق
�أن يقت�صر ا�ستخدام تلك الن�سخ داخل اململكة.
امل�ؤلف التي تكون اململكة ع�ضو ًا فيها وفقاً ملبد�أ املعاملة الوطنية.
-2يجوز لأي من الأجهزة احلكومية يف اململكة ت�صدير الن�سخ املرتجمة املرخ�صة لها وفق الرتخي�ص
-3نطاق احلماية الواردة يف املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام املتعلق باالتفاقيات واملعاهدات
الإلزامي �إىل الدول الأخرى وفق ال�شروط التالية:
الدولية اخلا�صة بحقوق امل�ؤلف ميتد �إىل احلقوق املجاورة املن�صو�ص عليها يف املادة (ال�سابعة)
�أ� -أن يكون املر�سل �إليهم �أفراد ًا من رعايا اململكة.
من هذه الالئحة.
ب� -أال يكون ب�شكل ربحي �أو جتاري.
ج� -أن يتم االتفاق مع الدولة املراد الت�صدير لها وتو�ضيح �آلية اال�ستالم والتوزيع.

المادة الثالثة واألربعون:
حاالت إلغاء الترخيص اإللزامي:

المادة الخمسون:
احتساب مدة احلماية:

-1تتمتع امل�صنفات املو�سيقية وال�سنيمائية باحلماية ملدة خم�سني �سنة اعتبار ًا من �أول �إنتاج للعمل،
وحتت�سب املدة من نهاية ال�سنة امليالدية التي مت فيها �إنتاجه.
يقوم املجل�س ب�إلغاء الرتخي�ص الإلزامي يف احلاالت الآتية:
ً
كاف يفي باحتياجات اململكة خالل املدة -2تتمتع برامج احلا�سب الآيل باحلماية باعتبارها �أعماال �أدبية ملدة ال تقل عن خم�سني �سنة من تاريخ �أول
�-1إذا مل يقم املرخ�ص له با�ستغالل الرتخي�ص الإلزامي على نحو ٍ
�إنتاج لها �إذا كان امل�ؤلف �شخ�صاً اعتبارياً �أو جمهول اال�سم.
املن�صو�ص عليها يف قرار املنح.
-3تكون مدة حماية برامج احلا�سب الآيل �إذا كان امل�ؤلف �شخ�صاً طبيعياً وفق احلماية املقررة على الأعمال
� -2إذا ثبت ب�أن املرخ�ص له ح�صل على الرتخي�ص الإلزامي بغري وجه حق.
الأدبية الأخرى.
� -3إذا قام املرخ�ص له مبخالفة �أحكام املادة (احلادية والع�شرين) من النظام عند �إعداد الن�سخة املرخ�ص لها.
المادة الحادية والخمسون:
� -4إذا �أخل املرخ�ص له ب�أي حكم من �أحكام الرتخي�ص الإلزامي.
انقضاء مدة احلماية:
المادة الرابعة واألربعون:
يحق للم�ؤلف االعرتا�ض على �إعادة �إنتاج �أو بيع م�صنفاته �أو القيام بعمل م�شتق عن عمله الأ�صلي بعد
حاالت إنهاء الترخيص اإللزامي:
-1ينهي املجل�س بعد �إخطاره من �صاحب احلق �صالحية الرتخي�ص الإلزامي �إذا ترجم امل�صنف �إىل اللغة انق�ضاء احلقوق املالية بانتهاء مدة احلماية ،وذلك يف حال �إحلاق ال�ضرر ب�شرفه و�سمعته �أو ت�شويه امل�صنف
العربية �أو �أتاحه للتداول يف اململكة من قبل �صاحب احلق� ،أو بت�صريح منه ،وكانت بذات م�ضمون وحتريفه.
الرتجمة املن�شورة �أو بثمن مقارب للثمن املعتاد يف اململكة ،على �أن يقوم �صاحب احلق بتبليغ املرخ�ص المادة الثانية والخمسون:
سريان الالئحة:
له بتوفري الرتجمة �أو ن�سخ امل�صنف مع تقدمي ما يثبت ذلك.
تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ الن�شر.
 -2يبد�أ �سريان �إنهاء الرتخي�ص بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ تبليغ املرخ�ص له.
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الب�صر عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )2طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

2

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )3طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

3

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )4طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

4

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )5طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

5

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )6طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

6

ت�أجري مبنى قائم �سكني بالب�صر

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

7

ت�أجري مبنى البلدية قائم بالب�صر جتاري ـ تعليمي ـ �صحي

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

8

ت�أجري �أر�ض على طريق امللك فهد لإقامة نادي رماية

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

9

ت�أجري حمالت جتارية قائمة عظم عدد (� )15ضرا�س

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

10

�أر�ض لإقامة مالعب ريا�ضية �ضرا�س

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

11

�أر�ض لإقامة مطعم طريق امللك فهد

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

12

ت�أجري �أر�ض لإقامة �صالة عر�ض جتارية �ضمن خمطط ق�/ص 15/قطعة رقم ()587

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

13

ت�أجري �أر�ض لإقامة �صالة عر�ض جتارية �ضمن خمطط ق�/ص 15/قطعة رقم ()550

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

14

ت�أجري �أر�ض لإقامة �صالة عر�ض جتارية �ضمن خمطط ق�/ص 15/قطعة رقم ()350

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

15

ت�أجري �أر�ض لإقامة حمطة حمروقات خمطط خب رو�ضان ق�/ص 21/رقم ()222

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

فعلى من يرغب الدخول يف هذه املناف�سات 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).
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السنة  100العدد 4942

إعالنات حكومية

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

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

م

( )2-1

النطاق
ال�صحي

املوقع

الن�شاط

عدد املواقع

الريا�ض

م�ست�شفى النقاهة بالريا�ض

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

كويف �شوب

1

NH - 1

 500ريال

2

متوينات

1

KH - 11

 500ريال

3

كويف �شوب

1

KH - 12

 500ريال

1

م�ست�شفى امللك خالد
ومركز الأمري �سلطان باخلرج
4

كافيترييا

1

KH - 13

 500ريال

5

ورود وهدايا

1

KH - 14

 500ريال

6

متوينات

1

KH - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 22

 500ريال

8

ورود وهدايا

1

KH - 23

 500ريال

9

متوينات

1

KH - 31

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 32

 500ريال

م�ست�شفى الوالدة والأطفال
باخلرج

7

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

10
اخلرج ال�صحي
11

كافيترييا

1

KH - 33

 500ريال

12

متوينات

1

KH - 41

 500ريال

13

كويف �شوب

1

KH - 42

 500ريال

م�ست�شفى حوطة بني متيم
العام
14

كافيترييا

1

KH - 43

 500ريال

15

ورود وهدايا

1

KH - 44

 500ريال

16

متوينات

1

KH - 51

 500ريال

م�ست�شفى الأفالج العام
كافيترييا

1

KH - 52

 500ريال

18

م�ست�شفى الأمري �سلمان بن
حممد بالدمل

متوينات

1

KH - 61

 500ريال

19

م�ست�شفى احلريق العام

كويف �شوب

1

KH - 71

 500ريال

17

موعد فتح املظاريف

الإثنني
الأربعاء
1444/02/9هـ
1444/02/11هـ
2022/09/5م
2022/09/7م
عند اختالف التاريخ الهجري عن عند اختالف التاريخ الهجري عن امليالدي
امليالدي يتم اعتماد التاريخ امليالدي
يتم اعتماد التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً
(� )10:00صباحاً
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إعالنات حكومية

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

النطاق
ال�صحي

املوقع

( )2-2

الن�شاط

عدد املواقع

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

20

متوينات

1

QU - 11

 500ريال

21

كويف �شوب

1

QU - 12

 500ريال

موعد فتح املظاريف

م�ست�شفى روي�ضة العر�ض العام
22

كافترييا

1

QU - 13

 500ريال

23

ورود وهدايا

1

QU - 14

 500ريال

القويعية ال�صحي
24

م�ست�شفى املزاحمية العام

25

26

م�ست�شفى القويعية العام

27

28

م�ست�شفى وادي الدوا�سر العام

29

30

متوينات

1

QU - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

QU - 22

 500ريال

كافترييا

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

الإثنني
الأربعاء
1444/02/9هـ
1444/02/11هـ
2022/09/5م
2022/09/7م
عند اختالف التاريخ الهجري عن عند اختالف التاريخ الهجري عن امليالدي
امليالدي يتم اعتماد التاريخ امليالدي
يتم اعتماد التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً
(� )10:00صباحاً

وادي الدوا�سر
ال�صحي
متوينات

1

WD - 21

 500ريال

كافترييا

1

WD - 22

 500ريال

33

ورود وهدايا

1

WD - 23

 500ريال

34

مكائن بيع ذاتي
م�شروبات �ساخنة ( قهوة)

30

RC - 11

 500ريال

31

م�ست�شفى ال�سليل العام

32

مواقع متفرقة
35

م�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية

مكائن بيع ذاتي
م�شروبات ووجبات خفيفة

40

RC - 12

 500ريال

�شراء الكرا�سة ب�إح�ضار �شيك م�صريف با�سم وزارة املالية ,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 الربيد الإلكرتوين (.)malfutaih@moh.gov.sa
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السنة  100العدد 4942

إعالنات حكومية

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

استـثمار مواقع

تعلن �أمانة منطقة الق�صيم مبدينة بريدة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية ح�سب تقومي �أم القرى 1444/1443هـ:

م

الفر�صة

()2-1

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

أكشاك – جسر مشاة – لوحة إعالنية
1

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة على طريق علي بن �أبي طالب غرب اال�ستاد الريا�ضي مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

2

ت�أجري ك�شك جتاري قائم �شرق �أ�سواق الأمانة مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

3

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة مع جل�سة خارجية جنوب حديقة امللك خالد احل�ضاري مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

4

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة مع جل�سة خارجية على طريق امللك عبدالعزيز �شرق الدفاع املدين بحي ال�صفراء
(موقع ال�شالل �سابقاً)

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

5

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك لتن�سيق الزهور والهدايا غرب م�ست�شفى الوالدة والأطفال مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

6

ت�أجري �أر�ض لإقامة �شا�شة �إلكرتونية على طريق امللك عبدالعزيز �شرق الدفاع املدين بحي ال�صفراء (موقع ال�شالل �سابقا) مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

7

ت�أجري موقع لإقامة ج�سر م�شاة على طريق امللك عبداهلل مقابل ثانوية بريدة مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

أراضي صاالت تجارية – محطات بترولية  -نادي رماية
8

ت�أجري قطعة �أر�ض لإقامة �سكن العمال على طريق امللك فهد ال�شرقي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

9

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة منتجع �سياحي ترفيهي جتاري على الدائري ال�شرقي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

10

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صاالت عر�ض (عر�ض �سيارات – م�ستلزمات منزلية ذات عالمة جتارية متميزة) على طريق امللك فهد ال�شرقي
�شمال منتزه امللك عبداهلل مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

11

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صاالت جتارية متعددة اال�ستخدامات على طريق �أم امل�ؤمنني عائ�شة مقابل حديقة الرفيعة مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

12

ت�أجري قطع رقم ( )997-998-999خمطط (/2/344ق) على طريق امللك عبدالعزيز اجلنوبي لإقامة �صاالت جتارية متعددة
اال�ستخدامات مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

13

هدم و�إن�شاء حمطة برتولية قطعة رقم (م )3خمطط (/2/344ق) لإقامة حمطة برتولية على طريق امللك عبدالعزيز اجلنوبي مبدينة
بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

14

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

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

15

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة حمالت و�صاالت وم�ستودعات جتارية وملحقاتها على طريق الأمري نايف مع عائ�شة مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

16

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صالة معار�ض على طريق امللك فهد ال�شرقي (ع�سيالن) مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

30

السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم مبدينة بريدة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية ح�سب تقومي �أم القرى 1443/1444هـ :

م

الفر�صة

()2-2

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

أراضي بضاحية الطرفية

17

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )18مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة حمطة برتولية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

18

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )15مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة �صاالت جتارية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

19

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )31مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة حمالت جتارية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

أراضي مستشفيات

20

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع طبي عام على طريق �أبي بكر ال�صديق جنوب مبنى �إدارة دوريات الأمن يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

21

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع طبي عام على طريق عائ�شة مقابل حديقة الرفيعة يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

مستودعات

22

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )1بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

23

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )2بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

24

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )3بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

25

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )4بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

26

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )5بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11

27

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )6بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

النفايات

28

جمع ونقل نفايات البناء والهدم من امل�صدر �إىل املطمر ال�صحي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

فعلى الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)https://furas.momra.gov.sa
لال�ستف�سارات االت�صال على ( )0163265000حتويلة (.)2775 / 2773
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الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الريا�ض بلدية نفي عن طرح املناف�سات التالية:

تاريخ طرح املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان فتح املظاريف

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة

م

املناف�سة

 1500ريال

1444/1/10هـ
2022/8/8م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

بلدية نفــي

1

حمالت ال�سوق التجاري رقم
()1,2,3,19,20,21,22

بدون

1444/1/10هـ
2022/8/8م

1444/2/16هـ
2022/9/12

1444/2/16هـ
2022/9/12م

بلدية نفــي

2

كويف �شوب حديقة امللك �سلمان

بدون

 500ريال

1444/1/10هـ
2022/8/8م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

بلدية نفــي

3

كويف �شوب طريق امللك فهد (�شمال)

بدون

 500ريال

تعلن الهيئة امللكية باجلبيل وينبع عن طرح املناف�سات اال�ستثمارية التالية:

م

الرقم

املناف�سة

املـــوقع

امل�ساحة/م2

مدة االتفاقية

قيمة الكرا�سة

فرتة ال�سماح عن الإيجار

1

44-1

�إدارة وت�شغيل مر�سى القوارب و�إن�شاء
وت�شغيل املبنىالإداري للمر�سى

حي الفناتري – حملة �سدير

22.084.4

� 20سنة

 2000ريال

�سنة

2

44-2

�إن�شاء وت�شغيل جمموعة من املطاعم
واملقاهي و�أن�شطة جتارية عددها ()10
مواقع ا�ستثمارية

حي الفناتري – حملة �سدير

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/3/10هـ
2022/10/6م
� 20سنة

1.429.4

�سنة

 2000ريال

�إدارة اال�ستثمار التجاري وال�سكني هاتف 0133413000( :حتويالت.)Investment@rcjubail.gov.sa( )4831 – 4057 – 3443 :

تعلن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع �أجهزة البيع الذاتي مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالريا�ض

(7ت)43/

جماناً

الأحد
1444/01/23هـ
2022/08/21م
( )2:00ظهر ًا

الإثنني
1444/01/24هـ
2022/08/22م
( )1:00ظهر ًا

مكان ا�ستالم وثائق املناف�سة :مبنى رقم ( )26الدور الأول �إدارة املناف�سات وامل�شرتيات مكتب رقم (.)131
مكان تقدمي العرو�ض :مبنى رقم ( )26الدور الأول �إدارة املناف�سات وامل�شرتيات مكتب رقم (.)131
على �أن يتم ت�سليم �أ�صل ال�ضمان البنكي االبتدائي يف ظرف مغلق �إىل رئي�س جلنة فتح العرو�ض يف املقر الرئي�سي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -مبنى رقم (- )26الطابق الثالث – �إدارة ال�ش�ؤون املالية وذلك قبل تاريخ فتح العرو�ض.

تعلن رئا�سة احلر�س امللكي عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

موعد زيارة املوقع

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع برج ات�صاالت للحر�س امللكي باملنطقة الغربية (للمرة الثالثة)

()07/22

 200ريال

الأحد
1444/02/01هـ
(� )10:00صباحاً

الثالثاء
1444/02/10هـ
2022/09/06م
( )2:00ظهر ًا
يف �إدارة العقود وامل�شرتيات بالريا�ض

الأربعاء
1444/02/11هـ
2022/09/07م
(� )10:00صباحاً

على من يرغب اال�شرتاك يف املزايدة املذكورة �أعاله ،تقدمي �شيك م�صدق با�سم (رئا�سة احلر�س امللكي) وت�سليمه �إىل� :إدارة العقود و امل�شرتيات – ق�سم املناف�سات.
لال�ستف�سار هاتف الريا�ض )0112029999( :حتويلة )27923 - 27917 -28304( :الإدارة العامة للإت�صاالت وتقنية املعلومات حتويلة.)26661( :
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية بنجران عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:

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

 1444/03/03هـ

1444/03/04هـ
(� )09:00صباحاً

2

ت�أجري موقع مغ�سلة

443/1/2

 300ريال

1444/03/04هـ

1444/03/05هـ
(� )09:00صباحاً

3

ت�أجري موقع حالق

443/1/3

 300ريال

1444/03/05هـ

1444/03/06هـ
(� )09:00صباحاً

4

ت�أجري موقع جهاز �صراف �آيل

443/1/4

 200ريال

1444/03/06هـ

1444/03/07هـ
(� )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:

تعلن بلدية حمافظة العويقيلة عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

املوقع اال�سـتثماري

املوقـــــع

قيمة الكرا�سة

1

حمالت جتارية

ال�صناعية

 2000ريال

2

�سكن العمال

ال�صناعية

 500ريال

3

حمطة حمروقات

حي الورود

 2000ريال

4

حمطة حمروقات

غرب الكا�سب

 2000ريال

5

جممع خدمات

طريق الدويد

 2000ريال

من يرغب الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل )https://furas.momra.gov.sa( :ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علماً �أن قيمة كرا�سة ال�شروط غري م�سرتجعة.
ــ �آخر موعد ل�شراء الكرا�سات وتقدمي العطاءات هو نهاية دوام يوم الأحد املوافق 2022/10/2م عرب من�صة فر�ص اجلديدة.
ــ يتم فتح املظاريف يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم الإثنني املوافق 2022 /10/3م عرب من�صة فر�ص.

تعلن رئا�سة �أمن الدولة  -الديوان العام  -الإدارة العامة للم�شرتيات والعقود عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة
�إيجار موقع خم�ص�ص لتقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة يف ديوان رئا�سة
�أمن الدولة مبدينة الريا�ض
و�سيلة التوا�صل 011/8333333 :حتويلة (.)8266( )8267

رقم املناف�سة موعد تقدمي العطاءات
٢٠٢٢-٩٧م

الثالثاء
1444/2/3هـ

موعد فتح العرو�ض

قيمةالكرا�سة

مكان ت�سليم العرو�ض

الأربعاء
1444/2/4هـ

جماناً

مبنى الديوان العام لرئا�سة �أمن
الدولة  -الريا�ض

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة بي�شة عن طرح مزايدة ت�أجري مواقع لتقدمي خدمات بوفيات وجبات �سريعة يف بي�شة /النما�ص /بلقرن  /تثليث وي�شمل ذلك تقدمي الوجبات ال�سريعة والقهوة ،و�إيجاد املوظفني املخت�صني للعمل باملواقع املخ�ص�صة لهذا الغر�ض،
وتوفري كل الأجهزة وامل�ستلزمات ذات العالقة ،وهي على النحو التايل:

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

م

امل�شروع

املواقع

1

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية العلوم والآداب وكلية العلوم الطبية التطبيقية
بالنما�ص طالب وطالبات.

النما�ص

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -املجمع الأكادميي طالب  -الكلية العلمية طالبات -
كلية الآداب والإدارة طالبات.

بي�شة (املقر الرئي�سي -
املخطط  -طريق اخلمي�س)

3

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -الكلية الطبية التطبيقية طالب  -كلية االقت�صاد
واحلا�سبات طالبات  -كلية الآداب والإدارة طالبات.

بي�شة (طريق امللك �سلمان -
بن عادي  -طريق اخلمي�س)

بي�شة (املقر الرئي�سي  -حي
ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -املجمع الأكادميي طالب  -كلية الرتبية طالبات طالبات
املطار  -حي ال�صفا  -بجوار
 كلية الطب طالب وطالبات  -كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات.م�ست�شفى النقاهة)

4

 500ريال
5

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية الهند�سة (طالب).

تثليث

6

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية العلوم والآداب بلقرن (طالب  -طالبات).

بلقرن

7

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية العلوم والآداب بتثليث طالب وطالبات.

بي�شة (طريق اخلمي�س -
املخطط )

8

ت�أجري مواقع لت�شغيل خدمات ميني ماركت  -كلية الآداب والإدارة  +الكلية العلمية طالبات.

بي�شة

الإثنني
1444/1/17هـ

الثالثاء
1444/1/18هـ

�إدارة اال�ستثمار :هاتف ()0176238079 - 0176238063

تعلن �إدارة م�ست�شفيات القوات امل�سلحة مبنطقة الطائف عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع لت�شغيل عدد ( )3بوفيه مب�ست�شفى الأمري من�صور الع�سكري لطب املجتمع

1444/3/30

 1000ريال

الأحد
1444/02/08هـ

الإثنني
1444/02/09هـ

2

ت�أجري موقع لت�شغيل عدد ( )2بوفيه مب�ست�شفى الأمري �سلطان الع�سكري

1444/4/30

 1000ريال

الأحد
1444/02/08هـ

الإثنني
1444/02/09هـ

3

ت�أجري موقع لت�شغيل مطعم املوظفني مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالهدا

1444/5/30

 1000ريال

الأحد
1444/02/08هـ

الإثنني
1444/02/09هـ

يتم بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ب�إدارة تنمية الإيرادات الذاتية  -املركز االجتماعي مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالهدا  -لال�ستف�سار جوال (.)0531332276
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية عن املناف�سات التالية:

م

املدينة

رقم املناف�سة

املناف�سة

الن�شاط

ا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف

1

الريا�ض

BD-R-09/2022

ت�أجري املطعم الرئي�سي يف املبنى الإداري

مطعم

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

2

الريا�ض

BD-R-10/2022

ت�أجري حالق رجايل  -مبنى اخلدمات
ال�سكن اجلامعي

حالقة رجالية

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

3

الريا�ض

BD-R-11/2022

ت�أجري ميني ماركت – كلية طب الأ�سنان الدور الثاين /طالبات

مواد غذائية

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

4

الريا�ض

BD-R-12/2022

ت�أجري ميني ماركت يف مركز امللك عبد اهلل للأبحاث

مواد غذائية

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

5

الريا�ض

BD-R-13/2022

ت�أجري كويف �شوب يف �صالة الطالبات الكربى

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

6

جدة

BD-J-03/2022

ت�أجري مطعم – كلية الطب  /طلبات

مطعم

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

7

جدة

BD-J-04/2022

ت�أجري كويف �شوب – عمادة الدرا�سات العليا الدور الأر�ضي

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

علمًا �أن مكان تقدمي العرو�ض وفتح املظاريف �سيكون يف مدينة الريا�ض -املبنى الإداري بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ,وال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جما ًنا) ،وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية.)https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/BusinessDevelopment/Pages/default.aspx( :

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع بيع الكتب والقرطا�سية ( )٢بجامعة الق�صيم

2022/311

جماناً

الأحد
1444/2/22هـ

الإثنني
1444/2/23هـ

فعلى من يرغب يف الإ�ستئجار احل�ضور لإدارة العقود وامل�شرتيات  -الدور ال�ساد�س  -جامعة الق�صيم للح�صول على الكرا�سة (املجان َّية) وعند تقدمي العر�ض يقدم العر�ض مع �ضمان بنكي بقيمة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنو َّية بظرف مغلق
وخمتوم يقدم با�سم �إدارة العقود وامل�شرتيات.

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد
فتح املظاريف

ا�ستكمال ت�أجري مواقع خدمات التغذية مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم (املرحلة اخلام�سة)
بجامعة الق�صيم

2022/310

جمانية

الأحد
1444/2/22هـ

الإثنني
1444/2/23هـ

فعلى من يرغب يف الإ�ستئجار احل�ضور لإدارة العقود وامل�شرتيات  -الدور ال�ساد�س  -جامعة الق�صيم للح�صول على الكرا�سة (املجان َّية) وعند تقدمي العر�ض يقدم العر�ض مع �ضمان بنكي بقيمة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنو َّية بظرف مغلق
وخمتوم يقدم با�سم �إدارة العقود وامل�شرتيات.

إعالنات حكومية
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تعلن جامعـة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املزايدات الـتـالـيـة:

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

م

املزايدة

رقم املزايدة

1

ت�أجري وت�شغيل املطعم املركزي ومراكز الكافترييا بكليات حمافظتي اخلرج والدمل (بنني-بنات)

1443/3

 500ريال

2

ت�أجري وت�شغيل مراكز الكافترييا بكليات حمافظتي حوطة بني متيم والأفالج (بنني-بنات)

1443/4

 500ريال

3

ت�أجري وت�شغيل مراكز الكافترييا بكليات حمافظتي وادي الدوا�سر وال�سليل (بنني-بنات)

1443/5

 500ريال

4

ت�أجري وت�شغيل مراكز القرطا�سية والت�صوير بكليات حمافظتي اخلرج والدمل (بنني-بنات)

1443/6

 500ريال

5

ت�أجري وت�شغيل مراكز القرطا�سية والت�صوير بكليات حمافظتي حوطة بني متيم والأفالج (بنني-بنات)

1443/7

 500ريال

6

ت�أجري وت�شغيل مراكز القرطا�سية والت�صوير بكليات حمافظتي وادي الدوا�سر وال�سليل (بنني-بنات)

1443/8

 500ريال

7

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية الطب باخلرج (بنني)

1443/9

 500ريال

8

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج (بنني)

1443/10

 500ريال

9

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية الرتبية باخلرج (بنات)

1443/11

 500ريال

1444/1/16هـ

موعد فتح املظاريف

1444/1/17هـ

يتم ا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من �إدارة اال�ستثمار وتنمية املوارد الذاتية باملدينة اجلامعية (�إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س مبنى  21-18الدور الثاين) ت (.)0115882912 / 0115882911
1ـ يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يو�ضح به ا�سم املناف�سة ورقمها.
2ـ ي�شرتط ل�شراء الكرا�سة تقدمي خطاب ويو�ضح به ا�سم املندوب املفو�ض با�ستالم ن�سخة ال�شروط واملوا�صفات وا�سم املناف�سة املراد �شرا�ؤها ومرفق به �صورة من ال�شهادات (ال�سجل التجاري -االنت�ساب بالغرفة التجارية -الزكاة والدخل
اال�شرتاك بالت�أمينات االجتماعية -مكتب العمل). -3ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
� -4أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �سارية املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف.

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي (�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن متديد طرح املناف�سات التالية للمزايدة العامة بتاريخ 1443/12/29هـ املوافق 2022/07/28م:

م

املزايدة

املوقع

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع لت�شغيل كويف �شوب

جممع �إرادة وال�صحة النف�سية بالدمام

٣٨-٢٢-٤٣-٤٤

 1000ريال

2

ت�أجري موقع كويف �شوب

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

38-22-43-06

1000ريال

الأحد
1444/01/16هـ
2022/08/14م
(� )١١:٠٠صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1443/01/17هـ
2022/08/15م
(� )١٠:٠٠صباحاً
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 – (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 �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 -
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ـ فرع جدة ـ عن متديد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة وثائق املزايدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات الليموزين مب�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث (فرع جدة)

1443/81

( 500ريال �سعودي) يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA9580000358608010020020التابع مل�صرف
الراجحي

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )9:00صباحاً

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )10:00صباحاً
فى جل�سة علنية بغرفة االجتماعات
بالدور الثاين باملبنى الإداري الغربي

مكان تقدمي العرو�ض� :إدارة اخلدمات الإدارية باملبنى الإداري الغربي (الدور الثاين) �شارع الأمري�سلطان.
مكان وتاريخ بيع الوثائق� :إدارة العقود باملبنى الإداري الغربي اعتبار ًا من يوم الأربعاء 1443/11/23هـ املوافق 2022/06/22م.
امل�ستندات املطلوب �إرفاقها
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
ً
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحا بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات:
على مقدم العطاء �أن يراعى عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أوغري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ـ فرع جدة ـ عن متديد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات بيع و�صيانة الأجهزة املحمولة
و اك�س�سواراتها مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث  -جدة

1443/80

قيمة وثائق املزايدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

( 500ريال �سعودي) يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA9580000358608010020020التابع مل�صرف
الراجحي

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )9:00صباحاً

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )10:00صباحاً
يف غرفة االجتماعات باملبنى الإداري
الغربي الدور الثالث

مكان تقدمي العرو�ض� :إدارة اخلدمات الإدارية باملبنى الإداري الغربي (الدور الثاين) �شارع الأمري�سلطان.
مكان وتاريخ بيع الوثائق :ابتداء العقود باملبنى الإداري الغربي اعتبارا من يوم الأربعاء 1443/11/23هـ املوافق 2022/06/22م.
امل�ستندات املطلوب �إرفاقها:
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
ً
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحا بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات:
على مقدم العطاء �أن يراعى عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أوغري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مبنطقة جازان ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� .1أال يكون املتقدم من من�سوبي وزارة الداخلية.
 .2االلتزام مبا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والالئحة التنفيذية والعقد املوحد.
� .3أن يكون املوقع به جميع اخلدمات العامة (الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف ،املياه� ... ،إلخ) مع �إرفاق ما يثبت ذلك.
� .4أن تكون م�ساحة م�سطح البناء �أكرث من (1400م ،)2ال ت�شمل مواقف ال�سيارات.
� .5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� .6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
 .7يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 .8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� .9أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
.10االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من مكتب
هند�سي.
.11التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة امل�ستودع مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.
ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/JAZ-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ير�سل عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ُي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة
جازان ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/1/20هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى مبدينة مكة املكرمة ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� .1أال يكون املتقدم من من�سوبي وزارة الداخلية.
 .2االلتزام مبا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والالئحة التنفيذية والعقد املوحد.
�.3أن يكون املوقع على �شارع عام (جتاري) وتتوفر به جميع اخلدمات العامة (الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف ،املياه....،
�إلخ) مع �إرفاق ما يثبت ذلك.
� .4أن تكون امل�ساحة �أكرث من (1000م.)2
� .5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� .6أن يكون املبنى حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
� .7أن تتوفر مواقف �سيارات تتنا�سب مع الطاقة اال�ستيعابية للمبنى (موظفني ومراجعني) ومظالت �سيارات.
 .8يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى.
� .9أن يكون الدور الأر�ضي �صاالت مفتوحة وتوفر مدخلني منف�صلني �أو �إمكانية تهيئة ذلك باملبنى.
� .10أال يقل عدد الأدوار عن دورين.
 .11وجود م�صاعد تخدم جميع الأدوار مع االلتزام ب�صيانتها دوريًا عن طريق �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة.
� .12أن ي�سهل و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للمبنى.
 .13عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب املبنى.
� .14أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
.15االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين بعد االنتهاء من تهيئة
املبنى واعتمادها من مكتب هند�سي.
.16التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة املبنى مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.
ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/JOR-MALL( :
ومن لديه مبنى تتوفر فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ير�سل عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات الثبوتية
وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للمبنى بظرف خمتوم ُي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة،
على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/1/20هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.

ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/JED-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ير�سل عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ُي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة مكة
املكرمة ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/1/20هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر ًا ملن�سوبي هيئة تطوير حممية امللك
عبدالعزيز امللكية باال�شرتاطات التالية:

اال�شرتاطات

املطلوب

حالة املبنى

م�شطب وبحالة جيدة

امل�ساحة

( )3٦٠٠مرت مربع

العزل احلراري

ح�سب متطلبات الكود ال�سعودي للبناء

امل�صاعد

نعم وبالإ�ضافة مل�صاعد خدمة

نظام �إطفاء احلريق

نعم مع �إمكانية ربطه مع باقي الأنظمة

الأمن وال�سالمة

ح�سب ا�شرتاطات الدفاع املدين

كامريات املراقبة

نعم بالإ�ضافة لكامريات االت�صال املرئي ح�سب ما حتدده الإدارات املخت�صة
بالهيئة

دورات املياه العامة

نعم خم�ص�صة مياه رجالية ون�سائية يف كل دور ب�شكل كاف

دورات مياه خا�صة

نعم بكل دور

مطبخ

نعم بكل دور

�شبكة املياه

مربوط ب�شبكة املياه املحالة

�شبكة ال�صرف ال�صحي

مربوط بال�شبكة العامة لل�صرف ال�صحي

الأجهزة واملعدات الكهربائية

مر�شدة لال�ستهالك ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة

�شبكة الهاتف والإنرتنت

نعم والإنرتنت ب�سرعات عالية

مواقف داخلية

عدد ( )200موقف

مواقف خارجية

بعدد كاف ال�ستقبال الزوار واملراجعني

املدة التعاقدية

(� )3سنوات هجرية قابلة للتمديد

خمططات املبنى

نعم جلميع اخلدمات
اجلهة اجلنوبية طريق الدائري ال�شمايل

املنطقة امل�ستهدفة
تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مبحافظة جدة ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� .1أال يكون املتقدم من من�سوبي وزارة الداخلية.
 .2االلتزام مبا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والالئحة التنفيذية والعقد املوحد.
� .3أن يكون املوقع به جميع اخلدمات العامة (الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف ،املياه� ... ،إلخ) مع �إرفاق ما يثبت ذلك.
� .4أن تكون م�ساحة م�سطح البناء �أكرث من (1500م ،)2ال ت�شمل مواقف ال�سيارات.
� .5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� .6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
 .7يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 .8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� .9أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
.10االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من مكتب هند�سي.
.11التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة امل�ستودع مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.

اجلهة الغربية طريق املطار
اجلهة ال�شمالية طريق امللك �سلمان
اجلهة ال�شرقية طريق امللك فهد

امللكية

�أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية

النظام

�سيتم اال�ستئجار وفقا لنظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية

على �أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات تراها هيئة
تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية ،قبل �إبرام العقد دون �أي تعوي�ض.
ً
فعلى من لديه عقار تتوفر فيها ال�شروط واملوا�صفات �أعاله تقدمي عر�ض �سعر ال تقل �صالحيته عن ( )90يوما ،على
�أن يت�ضمن العر�ض امل�ستندات الثبوتية التالية� :صورة من ال�صك ،خمطط للمبنى ،رخ�صة البناء ،كروكي للموقع
و�أرقام التوا�صل يف ظرف مغلق وت�سليمه لإدارة امل�شرتيات والعقود مبقر الهيئة يف مدينة الريا�ض – �شارع العليا –
�أبراج العليا – برج (�أ) – الدور (.)14
علماً ب�أن �آخر موعد للتقدمي يوم الإثنني املوافق � 5سبتمرب 2022م وموعد فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 6
�سبتمرب 2022م ،لال�ستف�سار ن�أمل التوا�صل عرب الربيد االلكرتوين.)s.albaqami@karnr.gov.sa( :
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يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم عن رغبته با�ستئجار مبانى وفق الآتي:

م

املدينة/املحافظة

املناف�سة

م

1

بريدة

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء غرب مدينة بريدة ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى غرب مدينة بريدة.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )50عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
• �أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

5

2

بريدة

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء يف مركز املليداء مبدينة بريدة
ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى يف حي املليداء مبدينة بريدة.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )30عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )3دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )3مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

6

3

عنيزة

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء �شمال حمافظة عنيزة ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى �شمال حمافظة عنيزة.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )50عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

7

4

عيون اجلواء

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة عيون اجلواء ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة عيون اجلواء.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )60عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

8

املدينة/املحافظة

الر�س

البطني

البدائع

الأ�سياح

املناف�سة
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة الر�س ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة الر�س.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )30عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )3دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )3مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبركز البطني ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبركز البطني.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )20عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )3دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )2مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة البدائع ،ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة البدائع.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )50عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
•موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة الأ�سياح ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
�أن يكون املبنى مبحافظة الأ�سياح.
�أن يت�سع املبنى لعدد ( )20عام ًال.
�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
توفر جميع اخلدمات.
توفري عدد ( )3دورات مياه.
توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
توفري عدد ( )2مواقف.
�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
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مبان
استئجار
ٍ
مبان �سكنية للكادر الطبي مبحافظة �أبوعري�ش ح�سب
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان عن رغبته يف ا�ستئجار ٍ
ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة املرفقة بالكرا�سة.

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم عن رغبته با�ستئجار مبانى وفق الآتي:

م

املدينة/املحافظة

املناف�سة

9

املذنب

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة املذنب ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة املذنب.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )30عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفه.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

رقم املناف�سة

1444/01/38

قيمة وثائق كرا�سة املناف�سة

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

الثالثاء
1444/2/3هـ
2022/8/30م
ال�ساعة)10:00( :

موعد فتح العرو�ض

الثالثاء
1444/2/3هـ
2022/8/30م
ال�ساعة)11:00( :

للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال على هاتف )0173314801 (:
حتويلة )2215/2044/2227( :فاك�س (.)0173314653

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى العزيزية للأطفال عن طرح املزايدة التالية:

تعلن بلدية حمافظة العقيق عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة
الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح
املظاريف

املزايدة

بيع رجيع طبي م�ست�شفى العزيزية للأطفال

بيع �سيارات تالفة

2

مزايدة

1444/02/22هـ

1444/02/23هـ

املكان

م�ست�شفى العزيزية للأطفال

مكان تقدمي العرو�ض

�إدارة مراقبة املخزون م�ست�شفى العزيزية للأطفال ،وي�سلم العر�ض وال�ضمان
البنكي لدى مدير �إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ املزايدة

�آخر موعد للتقدمي

الإثنني 1444/2/2هـ «ح�سب تقومي �أم القرى»

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح
املظاريف

موعد فتح املظاريف

الثالثاء 1444/2/3هـ «ح�سب تقومي �أم القرى»

جمموعة من ال�سيارات املتهالكة امل�سحوبة من طرق
مركز زلوم والقرى التابعة

1444/2/10هـ

1444/2/11هـ

قيمة ال�ضمان

تعلن بلدية زلوم عن طرح املناف�سة التالية:

%2

منافسات عامة
يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) عن متديد موعد 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

الأربعاء
1444/1/12هـ
2022/8/10م
( )1:00م�سا ًء

الأربعاء
1444/1/12هـ
2022/8/10م
( )1:00م�سا ًء
(بق�سم امل�شرتيات ـ بالدور الأول ـ مبقر الربنامج)

مكان بيع الكرا�سة:
التوا�صل على الربيد الإلكرتوين�)purchases@kafalah.gov.sa(:أو (.)w.dharmawi@kafalah.gov.sa
لال�ستف�سارات :ميكنكم التوا�صل عن طريق الربيد االلكرتوين.)m.ayaf@kafalah.gov.sa( :
�أو الهاتف رقم ( )011-2917676حتويلة (.)453
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اﻟﻮﺯراﺀ
ﻣﺠﻠﺲ
األخﻴــــــــــــــــــــﺮﺓ

ا ارم السريف وويل العهد يهان قاة
البو وسي�سرا وب والير
● ﺟدﺓ  -واس
بع��ث خادم �حلرمن �ل�سريفن �ملل��ك �سلمان بن عبد�لعزيز
�آل �سع��ود ،برقي��ة تهن��ة لفخام��ة �لرئي�س خو�سي��ه بيدرو
كا�ستي��و تروني���س رئي���س جمهوري��ة �لب��رو ،مبنا�سب��ة
ذك��رى ��ستق��الل ب��الده .و�أعرب �ملل��ك �ملفدى ،ع��ن �أ�سدق
�لته��اين و�أطي��ب �لتمني��ات بال�سح��ة و�ل�سع��ادة لفخامته،
وحلكومة و�سعب جمهورية �لبرو �ل�سديق� ،طر�د �لتقدم
و�لزدهار.
وبعث حفظ��ه � ،برقية تهنة لفخام��ة �لرئي�س �إيغنا�سيو
كا�سي���س رئي�س �لحتاد �ل�سوي�سري ،مبنا�سبة ذكرى �ليوم
�لوطن��ي لب��الده .و�أعرب �ملل��ك �ملفدى ،عن �أ�س��دق �لتهاين
و�أطي��ب �لتمنيات بال�سحة و�ل�سع��ادة لفخامته ،وحلكومة

و�سع��ب �لحت��اد �ل�سوي�س��ري �ل�سدي��ق� ،ط��ر�د �لتق��دم
و�لزدهار.
وبع��ث رع��اه � ،برقي��ة تهنة لفخام��ة �لرئي���س باتري�س
تال��ون رئي���س جمهورية بن��ن ،مبنا�سب��ة ذك��رى ��ستقالل
ب��الده .و�أع��رب �مللك �ملف��دى ،عن �أ�س��دق �لته��اين و�أطيب
�لتمني��ات بال�سحة و�ل�سعادة لفخامت��ه ،وحلكومة و�سعب
جمهورية بنن �ل�سقيق� ،طر�د �لتقدم و�لزدهار.
وبعث �أيده � ،برقية تهنة ،لفخامة �لرئي�س حممد بازوم،
رئي�س جمهورية �لنيجر ،مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده.
و�أعرب �مللك �ملف��دى ،عن �أ�سدق �لته��اين و�أطيب �لتمنيات
بال�سحة و�ل�سعادة لفخامت��ه ،وحلكومة و�سعب جمهورية
�لنيجر �ل�سقيق� ،طر�د �لتقدم و�لزدهار.

كم��ا بع��ث �ساح��ب �ل�سم��و �مللكي �لأم��ر حممد ب��ن �سلمان
ب��ن عبد�لعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل �لعه��د نائ��ب رئي�س جمل�س
�ل��وزر�ء ،برقي��ة تهن��ة لفخام��ة �لرئي���س خو�سي��ه بي��درو
كا�ستي��و تروني�س رئي�س جمهورية �لبرو ،مبنا�سبة ذكرى
وع��ر �سمو ويل �لعه��د ،عن �أطي��ب �لتهاين
��ستق��الل ب��الده .رّ
و�أ�س��دق �لتمني��ات مبوفور �ل�سح��ة و�ل�سع��ادة لفخامته،
وحلكوم��ة و�سع��ب جمهورية �لب��رو �ل�سدي��ق� ،ملزيد من
�لتقدم و�لزدهار.
وبع��ث حفظه � ،برقي��ة تهنة لفخامة �لرئي���س �إيغنا�سيو
كا�سي�س رئي�س �لحت��اد �ل�سوي�سري ،مبنا�سبة ذكرى �ليوم
وع��ر �سم��و ويل �لعهد ،عن �أطي��ب �لتهاين
�لوطن��ي لبالده .رّ
و�أ�س��دق �لتمني��ات مبوفور �ل�سح��ة و�ل�سع��ادة لفخامته،

وحلكومة و�سعب �لحت��اد �ل�سوي�سري �ل�سديق� ،ملزيد من
�لتقدم و�لزدهار.
وبعث رعاه � ،برقية تهنة لفخامة �لرئي�س باتري�س تالون
وعر
رئي�س جمهورية بنن ،مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده .رّ
�سمو ويل �لعهد ،عن �أطيب �لتهاين و�أ�سدق �لتمنيات مبوفور
�ل�سح��ة و�ل�سع��ادة لفخامته ،وحلكوم��ة و�سعب جمهورية
بنن �ل�سقيق� ،ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.
وبعث �أيده � ،برقية تهنة ،لفخامة �لرئي�س حممد بازوم،
رئي�س جمهورية �لنيجر ،مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده.
وعر �سم��و ويل �لعهد ،عن �أطيب �لته��اين و�أ�سدق �لتمنيات
رّ
مبوف��ور �ل�سح��ة و�ل�سع��ادة لفخامت��ه ،وحلكوم��ة و�سعب
جمهورية �لنيجر �ل�سقيق� ،ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

 ويهان مل ار
�لتمني��ات بال�سح��ة و�ل�سع��ادة جلاللت��ه ،وحلكوم��ة و�سعب �ململك��ة �ملغربية

● ﺟدﺓ – واس
بع��ث خ��ادم �حلرمن �ل�سريف��ن �مللك �سلمان ب��ن عبد�لعزيز �آل �سع��ود ،برقية �ل�سقيق� ،طر�د �لتقدم و�لزدهار.
تهن��ة جلاللة �ملل��ك حممد �ل�ساد�س ملك �ململكة �ملغربي��ة ،مبنا�سبة ذكرى تويل كم��ا بع��ث �ساح��ب �ل�سم��و �مللك��ي �لأم��ر حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن عبد�لعزيز
جاللت��ه مهام �حلكم يف ب��الده .و�أعرب �مللك �ملفدى ،عن �أ�س��دق �لتهاين و�أطيب �آل �سع��ود ،ويل �لعه��د نائب رئي�س جمل���س �لوزر�ء ،برقية تهن��ة جلاللة �مللك

ال يتل رسالة ية
م رئي�س ارييا الس

حمم��د �ل�ساد�س ملك �ململكة �ملغربية ،مبنا�سبة ذك��رى تويل جاللته مهام �حلكم
وعر �سم��و ويل �لعهد ،عن �أطي��ب �لتهاين و�أ�س��دق �لتمنيات مبوفور
يف ب��الده .رّ
�ل�سح��ة و�ل�سعادة جلاللته ،وحلكومة و�سعب �ململكة �ملغربية �ل�سقيق� ،ملزيد
من �لتقدم و�لزدهار.

واة ام بدالر ب ناسر
ا سع
�لأمر عبد�لرحمن بن نا�سر بن عبد�لعزيز �آل �سعود،
● ﺟدﺓ – واس
�س��در ع��ن �لدي����و�ن �مللك���ي ي���وم �لأربع��اء و�سي�سل��ى علي��ه �إن �س��اء � ،يوم �خلمي���س �ملو�فق
 28ذو �حلج��ة 1443ه��� �ملو�ف��ق  27يولية 2022م1443 /12/29 ،ه� ،بعد �سالة �لع�سر يف جامع �لإمام
تركي بن عبد� يف مدينة �لريا�س.
�لبيان �لتايل:
تغم��ده � بو��س��ع رحمت��ه ومغفرت��ه ور�سو�ن��ه،
بيان من �لديو�ن �مللكي
�نتق��ل �إىل رحم��ة � تع��اىل� ،ساح��ب �ل�سم��و �مللك��ي و�أ�سكنه ف�سيح جناته� ،إنا  و�إنا �إليه ر�جعون.

● الرياﺽ – واس
تلق��ى خ��ادم �حلرم��ن �ل�سريف��ن �ملل��ك �سلم��ان ب��ن
عبد�لعزي��ز �آل �سع��ود حفظ��ه � ،ر�سال��ة خطية من
فخام��ة �لرئي���س فو�ست��ان �أركا تو�دي��ر� رئي���س
جمهورية �إفريقي��ا �لو�سطى ،تتعلق بتعزيز �لعالقات
�لأخوية بن �لبلدين �ل�سديقن.
وت�س رّل��م �لر�سال��ة �ساح��ب �ل�سم��و �لأم��ر في�سل بن
فرح��ان بن عب��د� وزير �خلارجية ،خ��الل ��ستقباله
يف دي��و�ن وز�رة �خلارجي��ة بالريا���س ي��وم �لأح��د

أرﻗـــﺎم
إدارﻳﺔ

اﻹدارة
ت ٠١٢ - ٥٢٠٢٢٧٧
ف ٠١٢ - ٥٢٠١٩١٩

� 2ملح��رم 1444ه� �ملو�ف��ق  31يولية 2022م ،معايل
وزي��ر �لطاق��ة وم��و�رد �ملي��اه يف جمهوري��ة �إفريقي��ا
�لو�سطى �ل�سيد �أرنر برتر�ن بري.
وج��رى خالل �ل�ستقبال بحث �لعالق��ات �لثنائية بن
�لبلدي��ن ،و�سب��ل تعزيزها يف �ستى �ملج��الت� ،إ�سافة
�إىل تب��ادل وجه��ات �لنظ��ر حي��ال �لق�ساي��ا �لإقليمية
و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
ح�سر �ل�ستقبال ،م�ساعد وزير �لدولة ل�سوؤون �لدول
�لإفريقية �ل�سفر �لدكتور �سامي �ل�سالح.

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻳﺎض
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧٠
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧١

واة امة مي ب بدر ا سع
بنت بندر بن حممد بن عبد�لرحمن �آل �سعود ،و�سي�سلى
● ﺟدﺓ – واس
�س��در عن �لديو�ن �مللكي ي��وم �لأحد � 2ملحرم 1444ه� عليه��ا �إن �ساء � ،يوم �لأح��د �ملو�فق 1444/1/2ه�،
بعد �سالة �ملغرب يف �مل�سجد �حلر�م مبكة �ملكرمة.
�ملو�فق  31يولية 2022م� ،لبيان �لتايل:
تغمده��ا � بو��س��ع رحمت��ه ومغفرت��ه ور�سو�ن��ه،
بيان من �لديو�ن �مللكي
�نتقل��ت �إىل رحمة � تعاىل� ،ساحبة �ل�سمو �لأمرة مي و�أ�سكنها ف�سيح جناته� ،إنا  و�إنا �إليه ر�جعون.

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻣﺎم
٠١٣ - ٨٢٥٤٦٨١

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ
٠١٤ - ٨٢٨٥٧٧٤
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استـثمار مواقع
تعلن �إدارة جتمع الأح�ساء ال�صحي عن متديد موعد طرح عدد من الفر�ص اال�ستثمارية:

رقم

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

املزايدة

1

متديد مزايدة ت�أجري موقع مقهى لبيع
امل�شروبات وامل�أكوالت م�ست�شفى
()35/22/43/13
ال�صحة النف�سية

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

2

متديد مزايدة ت�أجري موقع مقهى لبيع
( )35/22/43/12امل�شروبات وامل�أكوالت مب�ست�شفى
اجلرب للعيون

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

3

متديد مزايدة ت�أجري موقع مقهى لبيع
امل�شروبات وامل�أكوالت م�ست�شفى
()35/22/43/10
العمران العام

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

مكان بيع الوثائق تقدمي العرو�ض

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

املباين التابعة مل�ست�شفى ال�صحة النف�سية
بالأح�ساء عمارة (�سي) مكتب ق�سم اال�ستثمار

4

()35/23/43/14

متديد مزايدة ت�أجري �صراف �آيل
(غرفة) ال�سور اخلارجي مل�ست�شفى
امللك فهد بالهفوف

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

5

()35/16/43/06

متديد مزايدة ت�أجري موقع (ميني
ماركت لبيع املواد الغذائية)
م�ست�شفى ال�صحة النف�سية بالأح�ساء

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

6

()35/16/43/05

متديد مزايدة ت�أجري موقع (ميني
ماركت لبيع املواد الغذائية)
م�ست�شفى العمران العام

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً

الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:30صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )10:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )10:00صباحاً

مكان فتح املظاريف

مقر جتمع الأح�ساء ال�صحي
الدور اخلام�س

تعلن �إدارة �صندوق الطالب ب�ش�ؤون التدريب  -الأمن العام مبنطقة الريا�ض  -عن طرح املزاية التالية:

رقم املزايدة قيمة الكرا�سة

املزايـدة
�إن�شاء وت�أجري وت�شغيل بوفية مبدينة
تدريب الأمن العام مبنطقة الق�صيم

2022/3

 1000ريال

تقدمي العرو�ض وبيع وثائــــق املزايـدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مبنى �إدارة �صندوق الطالب ب�ش�ؤون التدريب الأمن العام
مبنطقة الريا�ض
من (� )8:00صباحاً �إىل ( )2:00م�سا َء

الأربعاء
2022/8/31م املوافق 1444/2/4هـ
(� )10:00صباحاً

الأربعاء
2022/8/31م املوافق 1444/2/4هـ
(� )10:15صباحاً

لال�ستف�سار االت�صال على (.)0118279331 -0118279330
 -1بيع الوثائق وتقدمي العرو�ض (�ش�ؤون التدريب بالأمن العام – �إدارة �صندوق الطالب).
 -2مكان فتح املظاريف (�ش�ؤون التدريب بالأمن العام – �إدارة �صندوق الطالب مبنطقة الريا�ض).
 -3قيمة كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات تدفع عن طريق �شيك م�صدق با�سم (�إدارة �صندوق الطالب ب�ش�ؤون التدريب الأمن العام).
 -4كتابة ا�سم ورقم املزايدة بال�شيك امل�صدق.

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

ا�ستثمار مواقع مباين الوزارة بامللز ومبخرج ( )9وبغرناطة ومبنى املقررات والقواعد ومطابع احلكومة مبدينة الريا�ض

الثالثاء
1444/1/11هـ

2

ا�ستثمار وت�شغيل مطعم مبجمع الوزارة مبخرج ( )9ومبنى بواحة غرناطة ومبنى ( )B2املقررات والقواعد ومبنى مطابع احلكومة مبدينة الريا�ض

الثالثاء
1444/1/11هـ

3

ا�ستثمار وت�شغيل مطعم الوزارة بامللز

الثالثاء
1444/1/11هـ

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.

2
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استـثمار مواقع
يعلن برنامج م�ست�شفى قوى الأمن مبكة املكرمة عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ا�ستثمار وت�أجري ركن للقهوة وامل�شروبات ال�ساخنة داخل م�ست�شفى قوى الأمن مبكة املكرمة

 -22ز1

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

2

ا�ستثمار وت�أجري موقع للقهوة وامل�شروبات ال�ساخنة داخل امل�ست�شفى

 -22ز2

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

3

ا�ستثمار وت�أجري مقر لبيع الورد والهدايا وال�شوكوالتة

 -22ز3

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

4

ا�ستثمار وت�أجري مواقع لت�أمني وتركيب مكائن البيع الذاتي

 -22ز4

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

2022/08/15م

2022/08/15م

2022/08/15م

2022/08/15م

تعلن جامعة الق�صيم عن متديد الفر�صة اال�ستثمارية التالية:

الفر�صة

رقم الفر�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع بيع و�صيانة �أجهزة االت�صاالت يف كليات الطالبات باملدينة اجلامعية بجامعة الق�صيم

2022/306

جمانية

الأحد
1444/2/15هـ

الإثنني
1444/2/16هـ

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح الفر�صة اال�ستثمارية التالية:

الفر�صة

رقم الفر�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع جممع اخلدمات التموينية باملدينة اجلامعية
�إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الق�صيم

2022/309

جمانية

الأحد
1444/2/15هـ

الإثنني
1444/2/16هـ

تعلن �إدارة م�ست�شفيات القوات امل�سلحة مبنطقة الطائف عن املزايدة التالية:

املزايدة

رقم
املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن البيع الذاتي للم�أكوالت وامل�شروبات ال�ساخنة والباردة مب�ست�شفيات القوات امل�سلحة مبنطقة الطائف

1444/1/30

 500ريال

الإثنني
1444/02/02هـ

الإثنني
1444/02/02هـ

يتم بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ب�إدارة تنمية الإيرادات الذاتية  -املركز االجتماعي مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالهدا – لال�ستف�سار جوال (.)0531332276

تعلن املديرية العامة حلر�س احلدود عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان ا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات

ت�شغيل بوفية املديرية العامة حلر�س احلدود

20م16/442/

100ريال

الأحد
1444/2/1هـ

الإثنني
1444/2/2هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود �/إدارة امل�شرتيات والعقود

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن متديد موعد طرح املناف�سات التالية للمزايدة العامة بتاريخ 1443/12/27هـ املوافق 2022/7/26م:

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

م

املزايدة

املوقع

رقم املزايدة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل ثالث كبائن لبيع القهوة

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

38-22-43-15

 1000ريال

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

38-24-43-06

 1000ريال

3

ت�أجري موقع كويف �شوب

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

38-22-43-16

 1000ريال

الأحد
1444/01/09هـ
2022/08/07م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/01/10هـ
2022/08/08م
(� )10:00صباحاً
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:
�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.علما 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.
هاتف (( )013-8503977حتويلة .)332/124/378

يعلن �صندوق الإيرادات املالية الذاتية مبدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�صمة املقد�سة عن طرح املناف�سات التالية للمرة الأوىل:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع جهاز �صراف �آيل ()ATM

()25/23/22/05

 2000ريال

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن البيع الذاتي

()25/24/22/06

 700ريال

3

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن البيع الذاتي (ع�صري برتقال طازج)

()25/24/22/07

 700ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

تاريخ ووقت فتح املظاريف

الثالثاء
2022/08/23م
(� )10:00صباحاً

الإثنني
2022/08/22م

ميكن احل�صول على كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات من �إدارة �صندوق الإيرادات املالية الذاتية مبدينة امللك عبداهلل الطبية  -املبنى التنفيذي  -الدور الأول  -مكتب �أمني ال�صندوق باقت�صاديات ال�صحة خالل �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة
( )15:00( - )09:00من تاريخ ن�شر الإعالن وذلك وفقاً للتايل:
�إيداع ر�سوم احل�صول على الكرا�سة على رقم ح�ساب (م�صرف الإمناء)  /مدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�صمة لال�ستثمار رقم (IBAN (SA5805000068202463274003
�إر�سال في�شة �إي�صال الدفع وبيانات التوا�صل على الربيد الإلكرتوين ( )Investment@kamc.med.saفور الإيداع مبا�شرة ,مع ذكر رقم املناف�سة وا�سم امل�شروع.
تقدم العطاءات مكتملة م�شتملة على كافة م�سوغات املناف�سة يف مظاريف مغلقة وخمتومة بال�شمع الأحمر ،يكتب عليها من اخلارج رقم وا�سم املناف�سة فقط دون �أن يكتب على املظروف ا�سم مقدم العطاء �أو ما ي�شري �إليه ،وتقدم لإدارة �صندوق
الإيرادات املالية الذاتية  -مبنى الإدارة التنفيذية  -الدور الأول  -مكتب �أمني ال�صندوق مبدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�صمة املقد�سة خالل �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة (� )09:00صباحاً وحتى ال�ساعة ( )15:00يف املوعد املحدد �أعاله
ولن ينظر �إىل العطاء املخالف.
العنوان :مكة  -مدينة امللك عبداهلل الطبية  -مبنى الإدارة التنفيذية  -الدور الأول � -صندوق الإيرادات املالية الذاتية.
للتوا�صل واال�ستف�سار :هاتف/012-5549999( :حتويلة -10984 :الهاتف املحمول.)0515414057 :

تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة ع�سري – �إدارة تنمية الإيرادات عن طرح املزايدة التالية:

رقم املناف�سة

املزايدة

نوع العقد

قيمة الكرا�سة

72/27/44/01

م�شروع االنتفاع بالنفايات الغري طبية بامل�ست�شفيات واملراكز الطبية واملراكز ال�صحية التابعة للمديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة ع�سري

ا�ستئجار

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات بتاريخ 1444/03/08 :هـ املوافق 2022/10/04م ال�ساعة التا�سعة �صباحاً وموعد فتح املظاريف بتاريخ  1444/03/08 :هـ املوافق  2022/10/04م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً فعلى الراغبني دخول هذه املزايدة
التقدم لإدارة تنمية الإيرادات باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة ع�سري ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات.
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السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح املناف�سات التالية:

املناف�سة

م

رقم املناف�سة

1

١.١مطعم
٢.٢مطعم
٣.٣مطعم
٤.٤كافترييا
٥.٥كافترييا
٦.٦بوفية
٧.٧بوفية
٨.٨خمبز وفوال
٩.٩حمل بيع وقلي ا�سماك
١٠١٠خ�ضار وفواكه

443/01/10

2

١.١مكتبة وخدمات طالب
٢.٢خدمات طالب
٣.٣خدمات بريد �سريع
٤.٤مكتب �سفر و�سياحة
٥.٥جممع ات�صاالت
٦.٦مكتب ت�أجري �سيارات
٧.٧معمل حا�سب �آيل ولغة اجنليزية
٨.٨ح�ضانة �أطفال
�٩.٩صالة ريا�ضية و�صالة �سباحة
١٠١٠مغ�سلة مالب�س

443/02/10

3

�١.١سوبر ماركت
�٢.٢سوبر ماركت
�٣.٣سوبر ماركت
�٤.٤سوبر ماركت
٥.٥حمام�ص ومطاحن
٦.٦مهيلة قهوة
٧.٧مقهى ن�سائي (كويف �شوب)
٨.٨جممع جتاري (كويف �شوب ،بيع �آي�س كرمي ،بيع ذرة ،حالق
�أطفال)

443/03/10

4

�١.١صالون حالقة
�٢.٢صالون حالقة
٣.٣خياط رجايل
�٤.٤صيدلية
�٥.٥صيدلية
٦.٦م�سلخ وحظائر
٧.٧حمل بيع غاز وم�ستلزماته
٨.٨حمل �إ�صالح احذية
٩.٩حمل بيع فالتر للمياه املنزلية و�صيانتها

443/04/10

5

١.١حمطة حمروقات (بن�شر ،مغ�سلة �سيارات ،ور�شة ،بقالة).
٢.٢حمل كهربائي �سيارات
٣.٣ور�شة �سيارات
٤.٤بن�شر وغيار زيت ومغ�سلة �سيارات
٥.٥بن�شر وغيار زيت
٦.٦ميزان �سيارات

443/05/10

()2-1

قيمة الكرا�سة

 500ريال

 500ريال

 500ريال

 500ريال

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

موعد فتح املظاريف

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

إعالنات حكومية-معاد
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الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح املناف�سات التالية:

م

6

املناف�سة
�١.١صراف �آيل �أمام مبنى اجلوزات
�٢.٢صراف �آيل �أمام درع اجلزيرة
�٣.٣صراف �آيل مركز الإطفاء ()5
�٤.٤صراف �آيل �أمام م�ست�شفى القوات امل�سلحة
�٥.٥صراف �آيل �أمام هريف
�٦.٦صراف �آيل بجوار م�ستو�صف الرازي
�٧.٧صراف �آيل تقاطع املهند�سني
�٨.٨صراف �آيل تقاطع اال�شغال الع�سكرية مع االدارة

()2-2

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

443/06/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

7

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة

443/07/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

8

ت�أجري موقع لإقامة مطعم عائالت وكويف �شوب

443/08/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

9

ت�أجري موقع لإقامة جممع جتاري (مول)

443/09/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

10

ت�أجري موقع لإقامة �صالة ريا�ضية متكاملة

443/10/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

11

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات وملحقاتها

443/11/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

12

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل ن�شاط (مغ�سلة مالب�س وخياط وم�ستلزمات رجالية وخياط بدل ع�سكرية)

443/12/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

تعلن بلدية حمافظة عقلة ال�صقور عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ا�ستكمال و�إدارة وت�شغيل و�صيانة مركز ريا�ضي (ملعب ونادي ريا�ضي) مبحافظة عقلة ال�صقور مب�ساحة �إجمالية
(22.000م)2

� 15سنة

 500ريال

1444/02/04هـ
(� )10:00صباحاً

1444/02/05هـ ()10:00
�صباحاً

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).
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الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم مبدينة بريدة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية ح�سب تقومي �أم القرى 1443/1444هـ:

م

الفر�صة

()2-1

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

أكشاك – جسر مشاة – لوحة إعالنية

1

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة على طريق على بن �أبي طالب غرب اال�ستاد الريا�ضي مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

2

ت�أجري ك�شك جتاري قائم �شرق �أ�سواق الأمانة مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

3

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة مع جل�سة خارجية جنوب حديقة امللك خالد احل�ضاري مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

4

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة مع جل�سة خارجية على طريق امللك عبدالعزيز �شرق الدفاع املدين بحي ال�صفراء
( موقع ال�شالل �سابقاً)

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

5

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك لتن�سيق الزهور والهدايا غرب م�ست�شفى الوالدة والأطفال مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

6

ت�أجري �أر�ض لإقامة �شا�شة �إلكرتونية على طريق امللك عبدالعزيز �شرق الدفاع املدين بحي ال�صفراء ( موقع ال�شالل �سابقا) مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

7

ت�أجري موقع لإقامة ج�سر م�شاة على طريق امللك عبداهلل مقابل ثانوية بريدة مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

8

ت�أجري موقع لإقامة مغ�سلة �سيارات اوتوماتيكية ذات تقنية حديثة على طريق عثمان بن عفان بحي الإ�سكان مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

أراضي صاالت تجارية – محطات بترولية  -نادي رماية

9

ت�أجري قطعة �أر�ض لإقامة �سكن العمال على طريق امللك فهد ال�شرقي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

10

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة منتجع �سياحي ترفيهي جتاري على الدائري ال�شرقي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

11

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صاالت عر�ض ( عر�ض �سيارات – م�ستلزمات منزلية ذات عالمة جتارية متميزة ) على طريق امللك فهد ال�شرقي
�شمال منتزه امللك عبداهلل مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

12

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صاالت جتارية متعددة اال�ستخدامات على طريق �أم امل�ؤمنني عائ�شة مقابل حديقة الرفيعة مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

13

ت�أجري قطع رقم ( )997-998-999خمطط (/2/344ق) على طريق امللك عبدالعزيز اجلنوبي لإقامة �صاالت جتارية متعددة
اال�ستخدامات مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

14

هدم و�إن�شاء حمطة برتولية قطعة رقم (م )3خمطط (/2/344ق) لإقامة حمطة برتولية على طريق امللك عبدالعزيز اجلنوبي مبدينة
بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

15

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

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

16

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة حمالت و�صاالت وم�ستودعات جتارية وملحقاتها على طريق الأمري نايف مع عائ�شة مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

17

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صالة معار�ض على طريق امللك فهد ال�شرقي (ع�سيالن) مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم مبدينة بريدة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية ح�سب تقومي �أم القرى 1443/1444هـ :

م

الفر�صة

()2-2

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

أراضي بضاحية الطرفية

18

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )18مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة حمطة برتولية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

19

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )15مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة �صاالت جتارية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

20

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )31مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة حمالت جتارية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

أراضي مستشفيات

21

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع طبي عام على طريق �أبي بكر ال�صديق جنوب مبنى �إدارة دوريات الأمن يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

22

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع طبي عام على طريق عائ�شة مقابل حديقة الرفيعة يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

مستودعات

23

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )1بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

24

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )2بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

25

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )3بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

26

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )4بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

27

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )5بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11

28

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )6بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

النفايات

29

جمع ونقل نفايات البناء والهدم من امل�صدر �إىل املطمر ال�صحي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

فعلى الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)https://furas.momra.gov.sa
لال�ستف�سارات االت�صال على (  ) 0163265000حتويلة ( .) 2775 / 2773
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن جامعة جنران ممثلة يف عمادة �ش�ؤون الطالب (للمرة اخلام�سة) عن طرح عدد من املناف�سات مبزايدة عامة واملو�ضحة بياناتها �أدناه للعام املايل 2022-2021م وف ًقا ملا يلي:

املناف�سة

م

املوقع

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

بوفيهات

1

•مبنى كلية املجتمع (بنات)
•مبنى الكلية ال�صحية (بنات)
•مبنى كلية العلوم الإدارية (بنات)
•مبنى كلية ال�شريعة (بنني)
•مبنى كلية العلوم والآداب (بنني)
•مبنى كلية العلوم التطبيقية (بنني)
•مبنى كلية طب الأ�سنان (بنني)
•�سكن الطالب (بنني)

2

 200ريال

8

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

•مبنى كلية الرتبية (بنات)
•مبنى عمادة ال�سنة التح�ضريية (بنات)
•مبنى عمادة ال�سنة التح�ضريية (بنني)
•مبنى كلية املجتمع (بنني)
•مبنى كلية احلا�سب الآيل (بنني)
•مبنى كلية الطب الب�شري (بنني)
•مبنى كلية ال�صيدلة (بنني)
•�سكن الطالبات

8

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

3

•كلية اللغات والرتجمة مبحافظة حبونا
•كلية اللغات والرتجمة مبحافظة يدمة

2

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

4

•كويف �شوب الربج الإداري
•كويف �شوب مبقر واحة الطالب (بنني)

2

5

•متوينات �سكن الطالب
•متوينات �سكن الطالبات

2

كوفي شوب

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

تموينات

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

•ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�ص ب�صندوق الطالب.
•(  )SA61 8000 0205 6080 1099 2462و�إح�ضار �إثبات ال�سداد.
•مكان ا�ستالم الكرا�سات :جامعة جنران – عمادة �ش�ؤون الطالب – �إدارة �صندوق الطالب.
•لال�ستف�سار ت ( )0175427815وات�ساب (.)0175418289
•تر�سل العرو�ض عن طريق الربيد املمتاز على العنوان التايل( :جامعة جنران – �إدارة امل�شرتيات -ق�سم املناف�سات).
•يتم فتح املظاريف يف اليوم املحدد �أعاله لكل مناف�سة يف ق�سم املناف�سات � /إدارة امل�شرتيات باجلامعة ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.

تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن متديد موعد املزايدة التالية:

املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري وا�ستثمار حمطة مناولة املواد ال�سائبة مبيناء ينبع التجاري

 500ريال

اخلمي�س
1443/12/29هـ
2022/7/28م
(� )10:00صباحاً

اخلمي�س
1443/12/29هـ
2022/7/28م
(� )11:00صباحاً

مالحظة :لال�ستف�سار االت�صال على الهاتف ( 0112114500حتويلة � 4482أو فاك�س .)408-9847

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان (�أبو عري�ش) عن متديد موعد فتح مظاريف املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

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

1443/02

جماناً

1444/2/2هـ
2022/8/29م

1444/2/3هـ
2022/8/30م

2

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

1443/03

جماناً

1444/2/3هـ
2022/8/30م

1444/2/4هـ
2022/8/31م

3

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

1443/04

جماناً

1444/2/3هـ
2022/8/30م

1444/2/4هـ
2022/8/31م

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 0173314804 :حتويلة.)2203 - 2088 :
مالحظة  /يف حال اختالف التاريخ الهجري يتم التقيد بالتاريخ امليالدي.

تعلن �إدارة �إ�سكان قوى الأمن ب�شرورة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري ال�سوبر ماركت

1443/1

 200ريال

2

ت�أجري حمل جتاري (خمبز)

1443/2

 200ريال

3

ت�أجري حمل جتاري (بوفية)

1443/3

 200ريال

4

ت�أجري حمل جتاري (خياط ن�سائي)

1443/4

 200ريال

5

ت�أجري حمل جتاري (�صالون حالقة)

1443/5

 200ريال

6

ت�أجري حمل جتاري (كماليات)

1443/6

 200ريال

7

ت�أجري حمل جتاري (مغ�سلة مالب�س)

1443/7

 200ريال

8

ت�أجري حمل جتاري (قرطا�سية و�أدوات مكتبية)

1443/8

 200ريال

9

ت�أجري حمل جتاري (حمل خ�ضار وفواكه)

1443/9

 200ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الثالثاء
1444/01/25هـ
2022/08/23م
(� )10:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/01/25هـ
2022/08/23م
(� )11:00صباحاً

مالحظة:
•يجب �أن يكون العطاء م�شتم ًال على� :ضمان بنكي بواقع ( )%1من �إجمايل قيمة العطاء و�صورة من ال�سجل التجاري و�صورة من ا�شرتاك الغرفة التجارية و�صورة من �شهادة الزكاة والدخل �سارية املفعول ،على �أن ي�سلم العطاء داخل ظرف
خمتوم با�سم مدير �إدارة �إ�سكان قوى الأمن ب�شرورة.
•مكان تقدمي العطاءات�( :إدارة �إ�سكان قوى الأمن ب�شرورة).
•هاتف ( )0175321435 – 0175321080فاك�س (.)0175321055
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/23676( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
رقم ( )2بق�سم الطالب بفرع رابغ.
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال .
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق
2022/8/24م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق 2022/8/24م
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل .طرح املزايدة التالية:
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف .رقم املزايدة/5162( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري موقع رقم ( )103مبعهد اللغة الإجنليزية مبنى 534
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
“مكتبة وقرطا�سية”.
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00(-ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )500( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( : )%15الأحد 1444/2/1هـ املوافق
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن طرح
2022/8/28م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
املزايدة التالية:
(ح�سب تقومي �أم القرى).
رقم املزايدة.)43/131215( :
موعد فـتح املظاريف :الأحد 1444/2/1هـ املوافق 2022/8/28م ال�ساعة
املزايدة :عملية ت�أجري موقع رقم ( )802باملركز الطبي مبنى ( )3ب�شطر
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
الطالبات “كافترييا”.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
قيمة وثائق املزايدة )500( :ريال.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
2022/8/25م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
(ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
2022/8/25م
املوافق
1444/1/27هـ
اخلمي�س
موعد فـتح املظاريف:
العمل.
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
املظاريف.
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
العمل.
طرح املزايدة التالية:
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
رقم املزايدة/23727( :د).
املظاريف.
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
رقم ( )1بق�سم الطالب بفرع رابغ .
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن طرح
2022/8/25م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
املزايدة التالية:
(ح�سب تقومي �أم القرى).
رقم املزايدة.)43/131215( :
موعد فـتح املظاريف :اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق 2022/8/25م
ب�شطر
()3
مبنى
الطبي
باملركز
()802
رقم
املزايدة :عملية ت�أجري موقع
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
الطالبات “كافترييا”.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
قيمة وثائق املزايدة )500( :ريال.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
املوافق
1444/1/27هـ
اخلمي�س
:
%15
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
2022/8/25م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق 2022/8/25م
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعول
ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/23690( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
رقم ( )2بق�سم الطالبات بفرع رابغ .
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق
2022/8/24م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق 2022/8/24م
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/23705( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
رقم ( )1بق�سم الطالبات بفرع رابغ.
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً ـ ( )12:00ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( )%15الإثنني 1444/2/2هـ املوافق
2022/8/29م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى)
موعد فـتح املظاريف :الإثنني 1444/2/2هـ املوافق 2022/8/29م ال�ساعة
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات .
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
تعلن قاعدة امللك في�شل اجلوية بالقطاع ال�شمايل (تبوك) عن طرح املناف�شة التالية:

املناف�شة

رقمها

قيمة الكرا�سة

اآخر موعد لتقدمي العطاءات وفتح املظاريف

ا�شتثمار اأ�شجار الزيتون
(للمرة الرابعة)

43/8

جماناً

االإثنني
1444/1/3هـ
(� )10:00سباحاً

•ت�شتلم الوثائق من قاعدة امللك في�شل اجلوية بالقطاع ال�شمايل (تبوك) جناح االإمدادات ق�شم العقود وامل�شرتيات اأيام الدوام الر�شمي من ال�شاعة (� )10:00شباحاً وحتى ال�شاعة ( )2:00ظهر ًا.
•ت�شلم العرو�ض للجنة فتح املظاريف بالقاعدة يف اليوم والوقت املحدد.
•ولال�شتف�شار االت�شال على الهاتف رقم (.)0148142020

نﺰﻉ ملﻜية

تعلن جامعة حائل عن طرح املناف�شات التالية:

م

رقم املناف�شة

املناف�شة

قيمة الكرا�سة

1

22/0080

موقع ا�شتثماري الإن�شاء بنك عدد ()1

 500ريال

2

22/0077

مواقع ا�شتثمارية لل�شرافات االآلية ( )ATMعدد ()5

 500ريال

3

22/0078

موقع ا�شتثماري خدمات طالبية
املدينة اجلامعية – جممع اأجا للطالبات عدد ()2

 500ريال

4

22/0085

موقع ا�شتثماري كافترييا ( )1جممع اأجا للطالبات
– املدينة اجلامعية – جممع طريق بقعاء عدد ()11

 500ريال

5

22/0083

موقع ا�شتثماري كافترييا ()2
جممع اأجا للطالبات – املدينة اجلامعية – جممع
طريق بقعاء عدد ()9

 500ريال

6

22/0079

موقع ا�شتثماري كويف �شوب ()1
املدينة اجلامعية – جممع اأجا للطالبات عدد ()2

 500ريال

7

22/0081

موقع ا�شتثماري كويف �شوب ()2
جممع اأجا للطالبات الدرا�شات العليا عدد()1

 500ريال

8

22/0082

موقع ا�شتثماري كافترييا فروع اجلامعة
ال�شملي -احلائط �شمرياء عدد ()3

 500ريال

مواعيد تقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

من االأحد 1444/1/2هـ
2022/7/31م
اإىل اخلمي�ض 1444/1/13هـ
2022/8/11م

االأحد
1444/1/23هـ
2022/8/21م

ال�شروط:
•اأن يكون لديه �شابق خربة يف جمال اأعمال املناف�شة.
•تقدمي ال�شمان البنكي املطلوب للمناف�شة ( )%5من قيمة العطاء �شاري املفعول ،وملدة التقل عن ت�شعني يوماً من
تاريخ فتح املظاريف ،والتقبل ال�شيكات اأو النقد.
•اأن يكون م�شتوفياً لل�شروط النظامية الواردة يف م�شتندات املناف�شة.
مكان بيع الكرا�شات وتقدمي العرو�ض:
•جامعة حائل كلية الهند�شة الدور االأول مبنى االإدارة العامة لال�شتثمار مكتب رقم (.)b14 – f018
•جامعة حائل كلية الهند�شة الدور االأول مبنى االإدارة العامة لال�شتثمار مكتب رقم (.)b14-f020
•املطلوب ل�شراء كرا�شة املناف�شة :خطاب موجه ملدير االإدارة العامة لال�شتثمار ب�شاأن طلب �شراء كرا�شة ال�شروط
واملوا�شفات مرفق به �شور االأوراق النظامية وا�شم ال�شخ�ض املفو�ض با�شتالم الكرا�شة.

تعلن وزارة احلــر�ض الوطنــــي عن قــــرار نـــزع ملكيــــة العقــارات الواقعـــة مبحـــافظـــة جــــدة ا�شتنــــاد ًا
للقـــرار رقم ( )4100986590بتاريـــخ (1441/09/13هـ) املبنــي على املر�شوم امللكــي رقم (م )15/بتاريـخ
(1424/03/11هـ).
وعليــــه فــــاإن وزارة احلـــــر�ــض الوطنــــي للقطــــاع الغربـــي تدعــــو مــــالك العقــــارات ذوات االأرقــــــام
( )12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1مــن املخطــط رقم (/45ج�/ض) مبحافظة جدة والذين لديهم �شكوك �شرعية
ملراجعــة اإدارة االأرا�شي واملمتلكات بــوزارة احلر�ض الوطني للقطاع الغربي (جدة ـ �شارع فل�شطني) م�شطحبني
معهم وثائق متلكهم.

إﻋﻼن ﺑﺪء إﺟﺮاءات ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
"

"

ﻳُﻌﻠﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ "ﺗﻨﻤﻴﺔ" ﻋﻦ
ﺑـــﺪء إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴـــﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤـــﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﴩوع وادي
أﺑﻬﺎ واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرﻃﺔ.
ﻋـــﲆ ﻣﻼك ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ”ﺗﻨﻤﻴﺔ“ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﻠـــﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )اﻟﺤﺰام( ﺑﺠﻮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻤﺑﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ.
ﻧﺄﻣﻞ إﺣﻀﺎر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺳﺠﻞ
اﻷﴎة واﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﺻﻚ ﺣﴫ ورﺛﺔ ) ﻟﻠﻤﺘﻮﰱ(.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر )ﺻﻚ،
ﺣﺠﺔ اﺳﺘﺤﻜﺎم (...واﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.

وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد
وﻛﻴﻞ.
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بيع رجيع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن
ع��ن بيع مواد الرجيع ع��ن طريق املزاد العلني وال��ذي �سيقام مبقر �إدارة
مدينة امللك خالد الع�سكرية وذلك يوم الأحد املوافق (1444/02/08هـ)
بع��د الع�صر مبا�ش��رة وي�ستمر امل��زاد العلني حتى نفاذ امل��واد املطروحة
للبيع.
املوقع :منطقة م�ستودعات �ساحة الرجيع.
�شروط املزاد:
 -1على امل�شرتي دفع كامل املبلغ نقد ًا وقت البيع.
 -2ال�سعي على امل�شرتي (.)%2.5
-3عل��ى امل�ش�تري دفع ت�أمني بقيم��ة ( )%5من قيمة ال�ش��راء حلني �إخالء
املكان من الرجيع املباع.
 -4على امل�شرتي �إخالء �ساحة البيع خالل ( )30يوماً من تاريخ البيع.
 -5يتحمل امل�شرتي كافة امل�صاريف املتعلقة بنقل الرجيع خارج املدينة.
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم (.)0137874607(-)0137874004

تعلن �أمانة منطقة الريا�ض  -غرفة العمليات امل�شرتكة  -عن بيع حديد
�سكراب متنوع وب�سطات متنوعة واك�س�سوارات ومواطري هواء ودراجات
نارية و�إ�سكوترات كهربائية ومولدات كهربائية وا�سطوانات غاز ودوافري
ومكائ��ن خياط��ة مع ملحقاته��ا باملزاد العلن��ي يف حجزي الأمان��ة بال�سلي
واملناخ وذلك يوم اخلمي�س  1444/1/13هـ املوافق 2022/8/11م بعد
�ص�لاة الع�صر مبا�شر ًة .علماً ب�أن الدفع ب�شي��ك م�صدق با�سم �أمانة منطقة
الريا�ض وعلى من يرغ��ب بال�شراء ودخول املزاد �أن يبادر بزيارة املواقع
ومعاين��ة املحجوزات وي�سق��ط حق االعرتا���ض طبقاً للمعاين��ة والقبول
بحالتها الراهنة ،علماً ب�أن املعاينة يف املوقع �أثناء الدوام الر�سمي ويتحمل
امل�شرتي جميع ما يرتتب على املحجوزات ونقلها و�إخالء املواقع يف موعد
�أق�ص��اه ( )15يوم عمل من تاريخ ت�سديد الثمن و�إ�شعاره باملوافقة ويحق
للأمان��ة بعد انتهاء املدة املح��ددة م�صادرة ال�سلع املباعة واملبلغ املدفوع
و�إع��ادة بيعها وال يحق له املطالبة ب�شيء من ذلك كما �أن الدخول يف املزاد
تعني املوافقة على ذلك.

تعلن وزارة الداخلي��ة (جلنة البيع) عن رغبتها يف بي��ع �سيارات رجيع
خمتلف��ة الأنواع واملوديالت عن طريق املزاي��دة العامة .علماً �أن املعاينة
تك��ون �أثن��اء ال��دوام الر�سم��ي م��ن ال�ساع��ة (� )8:00صباح��اً �إىل ال�ساعة
( )1:00ظهر ًا من الأحد �إىل اخلمي�س ومن ثم تقدمي عر�ض ال�شراء على �أن
يقدم بظرف مغلقاً وخمت��وم وت�سليمه لإدارة امل�ستودعات ق�سم ال�سيارات
بال��وزارة وعن��د فتح املظاريف يل��زم �إح�ض��ار الهوية الوطني��ة للمطابقة
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
 -1تبد�أ املعاينة من تاريخ الإعالن وملدة ( )30يوماً.
�-2آخر موع��د ال�ستالم املظاريف يوم اخلمي���س املوافق 1444/1/22هـ
ال�ساع��ة (� )10:00صباح��اً مب�ستودعات ال��وزارة بالعزيزية (طريق
اخلرج القدمي).
ً
-3يق��دم املتزايد مع عر�ضه �ضمانا ابتدائيا قدرة ( )%2من قيمة العر�ض
ومن تر�سو عليه املزايدة يرفع �ضمانه بقيمة (.)%5
-4يف حال تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك م�صدق با�سم (وزارة الداخلية
 الديوان العام) يف مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام من �إ�شعار الرت�سية.-5ال يحق للم�شرتي نقل �أو بيع �أي �سيارة �إال بعد نقل ملكيتها �أو �إ�سقاط
اللوحات و�إح�ضار ما يثبت ذلك من قبل �إدارة املرور.
-6موع��د فت��ح املظاريف :ي��وم اخلمي���س املواف��ق 1444/1/22ه��ـ ال�ساعة
(� )10:30صباحاً مب�ستودعات الوزارة بالعزيزية (طريق اخلرج القدمي).
 -7يلت��زم امل�ش�تري بنقل ال�سيارات خالل مدة ال تزي��د عن ( )15يوماً من
تاريخ ال�سداد.
لال�ستف�سارات ميكنكم االت�صال بالرقم ( /0114011111حتويلة .)4304

تعلن كلية امللك عب��داهلل للدفاع اجل��وي بالطائف عن �إقام��ة مزاد علني
لبيع �أ�صناف رجيع عبارة عن �أثاث �سكني و�أجهزة كهربائية وذلك يف متام
ال�ساعة (� )9:00صباحاً من يوم الأحد املوافق 1444/1/23هـ.
وملزي��د م��ن املعلوم��ات يرجى االت�ص��ال بق�س��م التموين بكلي��ة امللك عبداهلل
للدفاع اجلوي بالطائف على رقم الهاتف ( )0127272501حتويلة ()2502
وجوال ( )0551789506/0503728977خالل �ساعات العمل الر�سمي.

السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

إعالنات حكومية-معاد

دعوة للشركات المتخصصة في مجال األمن السيبراني
تعلن الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بدعوة ال�شركات
املتخ�ص�ص��ة يف جم��ال الأم��ن ال�سي�براين عن ط��رح مناق�صة متطلب��ات الأمن
ال�سيرباين يف الأمانة العامة وال�شبكات التابعة لها وفق ال�شروط واملوا�صفات
التالية:
-1يب��د�أ موع��د �ش��راء الكرا�س��ة :ي��وم الأح��د املواف��ق 1444/01/02ه��ـ ،
2022/07/31م.
-2قيم��ة الكرا�س��ة� )2000( :ألف��ا ري��ال �سعودي فق��ط (�شيك م�ص��دق با�سم
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية).
-3موق��ع ال�شراء :الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية � -إدارة امل�شرتيات
واملناق�صات ،الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  -حي
ال�سفارات  -طريق امللك خالد.
�-4آخـــ��ر موعـــ��د لتقديـــ��م العطــ��اءات :يــ��وم الأحــ��د 1444/01/23ه��ـ ،
2022/08/21م ,ال�ســاعــة ( )12ظهر ًا.
ن�أمل تقدمي العر�ض يف ظرف خمتوم ومغلق بال�شمع وت�سليمه �إىل �إدارة العقود
وامل�شرتي��ات معنوناً بـ( :م�شروع درا�سة متطلبات الأمن ال�سيرباين يف الأمانة
العامة وال�شبكات التابعة لها)؛ كما ت�أمل الأمانة العامة تزويدها بالتايل:
 -1رخ�صة مزاولة العمل ال�سارية وال�صادرة من اجلهات الر�سمية.
�-2أن يكـ��ون ل��دى مقدم العر�ض خ�برة التقل عن (� )5سن��وات يف جمال �أمن
املعلوم��ات ،وال�شب��كات والبنية التحتية بالإ�ضاف��ة �إىل تقدمي ا�ست�شارات
الأمن ال�سيرباين للجهات احلكومية وال�شركات.
�-3أن تك��ون اجلهة ذات خربة وا�ستقرار من الناحية املهنية والتجارية و�أن

تك��ون اجلهة ذات �سمع��ة ممتازة يف �سوق العمل مع وج��ود عدد كاف من
موظفي الدعم حلل �أي م�شاكل �أو حتديات تقنية ب�سرعة واحرتافية.
 -4تقدمي العر�ض املايل والفني من (�أ�صل  )3 +ن�سخ مرفقة.
-5يرف��ق م��ع العر���ض املايل خط��اب �ضم��ان بنك��ي �صادر م��ن �أح��د البنوك
اخلليجي��ة لإثب��ات جدي��ة الدخ��ول يف املناق�ص��ة بن�سبة ( )%1م��ن قيمة
العر�ض امل��ايل با�سم الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�صالح ملدة (� )3أ�شهر قابلة للتجديد.
-6عل��ى الراغبني ممن تنطبق عليهم ال�شروط �أعاله ،احل�صول على الكرا�سة
�أثن��اء ال��دوام الر�سم��ي م��ن ال�ساع��ة (� )10:00صباح��اً وحت��ى ال�ساعة
( )2:00بع��د الظه��ر طيل��ة امل��دة املح��ددة يف الإع�لان عدا �أي��ام اجلمعة
وال�سبت.
علماً ب�أن اجلهة التي ير�س��ي عليها امل�شروع مطالبة با�ستكمال خطاب ال�ضمان
امل�ش��ار �إلي��ه يف الفق��رة (� )5أع�لاه لت�صبح قيمت��ه ( )%10من قيم��ة العر�ض
النهائي.
يف حال��ة اال�ستف�س��ار وطل��ب املزي��د م��ن الإي�ضاح��ات يرج��ى االت�ص��ال على
العناوين الآتية:
�إدارة امل�شرتيات واملناق�صات:
•الأ�ستاذة /نوف الدهام (ت.)naldaham@gccsg.org()+96611 2551092/
•لال�ستف�سارات الفنية :املهند�سة /ح�صة العمران )(ت)+966112551215/
(.)halomran@gccsg.org
•املهند�سة /يارا اجلربين (ت.)yaljebreen@gccsg.org()+966112551285/

مبان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة اخلارجية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى جديد لفرعها باملدينة
املنورة ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
 �أن يكون موقع العقار يف املدينة املنورة.�أن تك��ون م�ساح��ة الأر�ض املطلوب��ة م��ن (1500م) �إىل (2000م) وم�ساحةاملبن��ى م��ن (1500م) �إىل (2000م) ،ع��دد الغرف ال يقل ع��ن ( )30غرفة،
وع��دد مواقف �سي��ارات الفرع ال يقل ع��ن ( 27موق��ف) للمن�سوبني و(-25
 30موق��ف) للمراجعني و�أن يك��ون املوقع على �شارع عام �أو جتاري لي�سهل
الو�صول �إليه.
 �أن تكون خدمات ال�صيانة والنظافة على ح�ساب املالك.�أن يت��م توف�ير جميع التجهي��زات الأمني��ة ونظام مكافح��ة احلريق ونظامالإنذار.
�أن يت��م تق��دمي �شهادة الدفاع املدين �ضمن العر���ض و�أن يحتوي املبنى علىجميع �أنظمة الأمن وال�سالمة.
 �أن تتوف��ر يف املبن��ى جمي��ع اخلدم��ات (الكهرباء،امل��اء ،الإنرتن��ت فائ��قال�سرعة� ،،،،إلخ) ونظام تكييف لكافة املرافق.
 �أن تتوفر مواقف كافية.�إرف��اق �صورة من �ص��ك امللكية ورخ�صة البناء و�شه��ادة من مكتب هند�سيتفي��د ب�سالم��ة املبنى فني��اً و�إن�شائياً وخمط��ط يو�ضح موقع��ه و�صورة من
هوية املالك ورقم الهاتف.
 �إرفاق ما ي�ؤكد وجود عداد كهرباء وماء م�ستقل. توفر م�صاعد منا�سبة يف املبنى. توفري مركز حاويات للمخلفات. �أن تكون مدة الإيجار (� )3سنوات قابلة للتجديد.�سيتم اال�ستئجار وفقا ملا تراه جلنة املعاينة التي تعتمد كلياً على �أف�ضل ماتقدم من ال�شروط واملميزات املنا�سبة يف هذا العقار.
فعلى من لديه �سكن مرك��زي فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ويرغب بت�أجريه
�أن يتق��دم بعر�ض��ه �شاملاً قيم��ة ال�ضريبة امل�ضاف��ة مو�ضحً ا الأج��رة املطلوبة
م��ع امل�ستن��دات الثبوتي��ة وكروكي للموقع وخمط��ط هند�سي للمجم��ع و�أرقام
التوا�صل داخل مظروف مغلق �إىل العنوان التايل :مبنى ديوان وزارة اخلارجية
بالريا�ض  -النا�صرية � -شارع الو�شم  -الإدارة العامة للم�شرتيات والعقود.
رقم املناف�سة ( )250327وبالإمكان يف حال اال�ستف�سار التوا�صل مع املهند�س حممد
الب��داح عل��ى ( )0114077777حتويل��ة ( ،)3715علم��اً ب���أن �آخر موع��د ال�ستالم
العرو���ض ه��و ي��وم الأربع��اء 1444/01/05ه��ـ ،وتاريخ فت��ح املظاري��ف هو يوم
اخلمي�س 1443/01/06هـ املوافق 2022/08/04م ،ال�ساعة (� )10:00صباحاً.

يعل���ن ف��رع وزارة البيئ��ة واملي��اه والزراعة مبنطق��ة حائل ع��ن رغبته يف
ا�ستئج��ار مبن��ى ليكون مقر ًا ل�سكن عم��ال �سو�سة النخيل بقري��ة القاعد وذلك
بال�شروط التالية:

� -1أن يكون املبنى مملوك ب�صك �شرعي.
�-2أن يك��ون املبنى م�سلح��اً وحالته االن�شائية جيدة وحدي��ث البناء ويكون
فيه��ا م�ساحة خارجية ت�ستخدم مواقف �سيارات وغرف حار�س وتقع على
�شارع رئي�سي.
�-3أن ال تق��ل م�ساح��ة الأر���ض ع��ن ( )800م�تر ،و�أن يحت��وي املبن��ى على
م�ساح��ة حتتوي �سي��ارات املوظفني ،و�أن يحتوي املبن��ى على باب كراج
لإدخال �سيارات املوظفني.
� -4أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أدوات ال�سالمة املتوافقة مع �أنظمة الدفاع املدين.
 -5يلتزم املالك بعمل جميع الإ�صالحات والإ�ضافات ال�ضرورية للمبنى.
� -6أن يكون املالك من غري من�سوبي الوزارة.
-7فعل��ى م��ن لديه مبن��ى يف املوقع املذك��ور ويتوفر فيه ال�ش��روط املذكورة
ويرغ��ب يف ت�أج�يره فعلي��ه التق��دم �إىل ف��رع ال��وزارة باملنطق��ة بعر�ض��ه
مو�ضحاً موا�صفات املبنى ومقدار الإيجار يف مدة �أق�صاها ( )15يوماً من
تاريخ ن�شر الإعالن.

تعلن وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة
ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد والدعوة والإر�شاد
مبحافظة خيرب

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة
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جماين

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1444/1/25هـ
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