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الثمن  5رياالت �سعودية

اإامة عالات دبلوما�شية بني اململكة ودولة بيليز على م�شتو� شفري ري مقيم
● جدة  -واس
وافييق جمل�ييس الييوزراء برئا�سيية خييادم
احلرميين ال�سييريفن امللييك �سييلمان بيين
عبدالعزيييز اآل �سييعود حفظييه اهلل ،علييى
اإقاميية عالقييات دبلوما�سييية بيين اململكة
العربييية ال�سييعودية ودوليية بيليييز على
م�سييتوى �سييفر (غيير مقيييم) ،وذلييك
خييالل اجلل�سيية التي عقدت يييوم الثالثاء
� 17سييفر 1444هييي املوافق � 13سييبتمرب
2022م ،يف ق�سر ال�سالم بجدة.
وا�ستعر�ييس املجل�ييس االإ�سالحييات
االقت�سادية والهيكلية التي نفذت يف اإطار
(روؤية اململكة  ،)2030ودورها يف تقوية
االقت�سيياد ال�سعييودي واجتيييازه الكثر
ميين التحديات التي واجههييا العامل خالل
ال�سنتن املا�سيتن ،وذلك ما ظهر جلياً يف
اأداء االأن�سطة غر النفطية ،وعلى الناجت
املحلييي االإجمايل حتى نهاييية الربع الثاين
من هذا العام 2022م.

موافقات المﺠلﺲ:

مﺬﻛرة تفاﻫﻢ في مﺠاﻝ
السياﺣة بين ﻛﻞ من وزاﺭة
السياﺣة في المملﻜة
العربية السعودية ووزاﺭة
ﺃوﺭوبا والشﺆوﻥ الخاﺭﺟية
في الﺠمﻬوﺭية الفرﻧسية.

الموافقة على ﺃﻥ يﻜوﻥ
لمﺠلﺲ ﺇداﺭة الﻬيﺌة الملﻜية
للﺠبيﻞ وينبﻊ ﺻﻼﺣية
وﺿﻊ لواﺋﺢ المنافسات
والمشتريات الخاﺻة بمدينة
ﺟازاﻥ للﺼناعات اﻷﺳاﺳية
والتحويلية.

التفاﺻيﻞ ﺹ٢

ويل العهد يت�شلم ر�شالة خطية خلادم احلرمني
ال�شريفني من اأمري الكويت
ماذا ﺟرﻯ
ﺧﻼﻝ اﻻﺳتقباﻝ؟
اﺳتعراض العﻼقات
اﻷﺧوية بين البلدين
الشقيقين
بحﺚ ﺃوﺟﻪ التعاوﻥ وﺳبﻞ
تﻄويرﻩ وتعﺰيﺰﻩ في
مختلﻒ المﺠاﻻت
مناقشة تﻄوﺭات اﻷوﺿاﻉ
اﻹقليمية والدولية

● جدة  -واس
ا�ستقبييل �ساحييب ال�سمييو امللكييي االأميير حممييد بيين �سلمييان بيين
عبدالعزيييز اآل �سعييود ،ويل العهييد نائييب رئي�ييس جمل�ييس الييوزراء،
�سمييو ال�سيييخ اأحمييد بيين نييواف ال�سبيياح رئي�ييس جمل�ييس الييوزراء
بدوليية الكويييت ،يف الديييوان امللكييي بق�سيير ال�سييالم بجييدة ،وذلييك

يييوم الثالثيياء � 17سفيير 1444هييي املوافييق � 13سبتمييرب 2022م.
وت�سلم �سمو ويل العهد خالل اال�ستقبال ر�سالة خطية خلادم احلرمن
ال�سريفيين امللييك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعييود ،من اأخيه �ساحب
ال�سمو ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح اأمر دولة الكويت.
التفاﺻيﻞ ﺹ٤

انطالق اأعما القمة العاملية للكاء
االشطناعي يف ن�شتها الثانية
● الرياض  -واس
حتييت رعاييية �ساحييب ال�سمييو امللكييي االأميير
حممييد بن �سلمان بن عبدالعزيييز اآل �سعود ،ويل
العهييد رئي�س جمل�ييس اإدارة الهيئيية ال�سعودية
للبيانييات والييذكاء اال�سطناعييي «�سدايييا»
حفظييه اهلل ،انطلقييت يييوم الثالثيياء � 17سفيير
1444هي املوافييق � 13سبتمييرب 2022م ،اأعمال
القمة العاملييية للذكاء اال�سطناعييي يف ن�سختها

الثانية حتت �سعييار «الذكاء اال�سطناعي خلر
الب�سرية» ،بح�سييور اأكرث من  10اآالف �سخ�س
و 200متحييدث من  90دوليية ،ميثلون �سانعي
ال�سيا�سييات يف جمييال الييذكاء اال�سطناعييي
وروؤ�سيياء كييربى ال�سييركات التقنييية يف العامل،
وذلييك مبقيير مركييز امللييك عبدالعزيييز الييدويل
للموؤمترات مبدينة الريا�س.
التفاﺻيﻞ ﺹ٣٥-٣٤

محاوﺭ القمة:
تقنيات الﺬﻛاﺀ
اﻻﺻﻄناعي
وﺣاﻻت
اﺳتخداماتﻬا
الحالية
عدد الحﻀوﺭ تﺠاوز

10
ﺁﻻﻑ

مستقبﻞ
قﻄاﻉ الﺬﻛاﺀ
اﻻﺻﻄناعي
وﻛيفية
تﻄويرﻩ

ﺃﺧﻼقيات
الﺬﻛاﺀ
اﻻﺻﻄناعي
واﻻﺳتخداﻡ
المسﺆوﻝ

٢00
متحدﺙ
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مجلس الوزراء

برئاسة خادم الحرمين الشريفين ..مجلس الوزراء:

تعزيز تناف�سية القدرات الب�شرية الوطنية حمليا وعامليا
● جدة  -واس
ر�أ���س خادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان
بن عبدالعزي��ز �آل �سعود حفظه اهلل ،اجلل�سة
الت��ي عقده��ا جمل���س ال��وزراء ،بع��د ظه��ر
ي��وم الثالث��اء � 17صف��ر 1444ه��ـ املواف��ق
� 13سبتمرب 2022م ،يف ق�صر ال�سالم بجدة.
ويف م�سته��ل اجلل�سةّ ،
اطل��ع جمل�س الوزراء
على فح��وى الر�سالتني اللت�ين تلقاهما خادم
احلرم�ين ال�شريف�ين رع��اه اهلل ،م��ن فخام��ة
رئي���س جمهوري��ة طاجيك�ست��ان ،وفخام��ة
رئي�س بوركينا فا�سو ،والر�سالة التي ت�سلمها
�صاحب ال�سم��و امللكي ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء حفظه اهلل ،م��ن دولة رئي�س
وزراء جمهوري��ة الهن��د ،وكذل��ك م�ضم��ون
االت�صال الهاتف��ي الذي تلقاه �سموه من دولة
رئي�س وزراء اليابان.
وتن��اول املجل���س �إث��ر ذل��ك جمم��ل م�ش��اركات
اململك��ة يف االجتماع��ات الثنائي��ة ومتع��ددة
الأط��راف املنعق��دة عل��ى م�ست��وى جمل���س
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،وجامع��ة
الدول العربية ،وجمموعة دول الع�شرين خالل
الأي��ام املا�ضية ،وما ا�شتملت عليه من �إبراز ما
تولي��ه اململكة م��ن احلر�ص واالهتم��ام لتعزيز
العمل امل�شرتك يف خمتلف املجاالت ،وموا�صلة
التع��اون م��ع املجتمع ال��دويل لتحقي��ق �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
ّ
و�أو�ضح معايل وزير الإع�لام املكلف الدكتور
ماج��د بن عب��داهلل الق�صب��ي ،يف بيان��ه لوكالة
الأنب��اء ال�سعودي��ة عق��ب اجلل�س��ة� ،أن
جمل�س ال��وزراء ا�ستعر���ض يف ال�ش�أن املحلي
الإ�صالح��ات االقت�صادي��ة والهيكلي��ة الت��ي
ُنفِذت يف �إطار (ر�ؤية اململكة  ،)2030ودورها
يف تقوي��ة االقت�ص��اد ال�سع��ودي واجتي��ازه
الكث�ير م��ن التحدي��ات الت��ي واجهه��ا العامل
خ�لال ال�سنتني املا�ضيتني ،وذلك ما ظهر جلياً
يف �أداء الأن�شط��ة غري النفطي��ة ،وعلى الناجت
املحلي الإجم��ايل حتى نهاية الرب��ع الثاين من
هذا العام 2022م.
وب��ارك املجل���س تد�شني مين��اء مدينة جازان
لل�صناع��ات الأ�سا�سي��ة والتحويلي��ة ،ال��ذي
ُي�ض��اف كمن�ص��ة لوج�ستي��ة جدي��دة للمملكة
ت�ساهم يف تطوي��ر القدرات ال�صناعية وزيادة
نف��اذ ال�ص��ادرات ال�سعودي��ة �إىل الأ�س��واق
العاملية حتقيقاً مل�ستهدفات الر�ؤية.
وبينّ معالي��ه �أن جمل�س ال��وزراء �أكد اهتمام
الدول��ة بتعزي��ز تناف�سي��ة الق��درات الب�شرية
الوطنية حملياً وعاملياً ،من خالل تعظيم القيم
وتطوي��ر امله��ارات الأ�سا�سي��ة وامل�ستقبلي��ة
وتنمي��ة املعرف��ة ،م�ش�ير ًا يف ه��ذا ال�سياق �إىل
م��ا حققت��ه اململكة من تق��دم يف نتائ��ج م�ؤ�شر
التنمي��ة الب�شرية ال�صادر ع��ن تقرير برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي لعام 2022م.
كم��ا ّ
اطل��ع جمل���س ال��وزراء عل��ى ع��دد م��ن
املو�ضوع��ات العام��ة املدرج��ة عل��ى ج��دول

�أعمال��ه ،من بينها تقرير �سنوي للهيئة العامة
للط�يران امل��دين ،وقد اتخ��ذ املجل�س م��ا يلزم
حيال تلك املو�ضوعات.
ّ
واطل��ع املجل�س عل��ى املو�ضوع��ات املدرجة
عل��ى ج��دول �أعمال��ه ،م��ن بينه��ا مو�ضوعات
ا�ش�ترك جمل���س ال�ش��ورى يف درا�سته��ا ،كم��ا
ّ
اطل��ع عل��ى م��ا انـته��ى �إلي��ه كل م��ن جمل�س
ال�ش���ؤون االقت�صادي��ة والتنمي��ة ،وجمل���س
ال�ش���ؤون ال�سيا�سي��ة والأمني��ة ،واللجن��ة
العام��ة ملجل���س ال��وزراء ،وهيئ��ة اخل�براء
مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها.

وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:

● تفوي���ض �صاحب ال�سم��و وزير الثقافة �أو من
ينيب��ه ،بالتباح��ث مع اجلانب ال�صين��ي يف �ش�أن
م�ش��روع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الثقايف
بني وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية،
التفويضات
● تفوي���ض �صاحب ال�سمو امللك��ي وزير الطاقة ووزارة الثقاف��ة وال�سياحة يف جمهورية ال�صني
�أو من ينيب��ه ،بالتباحث مع اجلانب الت�شادي يف ال�شعبية ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة
�ش�أن م�شروع مذكرة تع��اون بني حكومة اململكة النهائي��ة املوقع��ة ،ال�ستكم��ال الإج��راءات
النظامية.
العربي��ة ال�سعودي��ة وحكوم��ة جمهوري��ة ت�شاد
يف جم��ال الطاق��ة ،والتوقيع عليه ،وم��ن ثم رفع ● تفوي���ض مع��ايل رئي���س جامع��ة ج��دة �أو من
الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات ينيب��ه ،بالتباح��ث م��ع مرك��ز مار�ش��ال بجامعة
النظامية.
جن��وب كاليفورني��ا يف الوالي��ات املتح��دة

الموافق���ة عل���ى ترقيات للمرتبتين (الخامس���ة عش���رة) و(الرابعة عش���رة) ،وتعيي���ن على وظيفة
(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
ترقي���ة المهن���دس عبدالل���ه ب���ن خميس ب���ن محمد الزاي���دي إلى وظيف���ة (وكيل أمي���ن) بالمرتبة
الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية المهندس فؤاد بن خالد بن عبدالعزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الخامسة
عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
ترقي���ة إبراهي���م بن راش���د ب���ن إبراهيم الحميضي إل���ى وظيفة (مستش���ار أعم���ال أول) بالمرتبة
الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
ترقي���ة طارق ب���ن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مستش���ار أعمال أول) بالمرتبة
(الخامسة عشرة) باألمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترقيات
وتعيين

ترقية مس���اعد بن صالح بن ناصر الخنيني إلى وظيفة (مستش���ار أعمال) بالمرتبة الرابعة عش���رة
بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر الس���ويح إلى وظيفة (مستش���ار أعمال) بالمرتبة الرابعة
عشرة بوزارة الداخلية.
ترقي���ة أن���ور بن عبدالل���ه بن إبراهيم قلم إلى وظيفة (مستش���ار زراعي) بالمرتبة الرابعة عش���رة
بأمانة منطقة الرياض.
تعيين خالد بن عبدالله بن علي الشمراني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

الأمريكي��ة ،يف �ش���أن م�شروع مذك��رة تفاهم بني
جامع��ة ج��دة يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة،
ومرك��ز مار�ش��ال بجامعة جن��وب كاليفورنيا يف
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف جم��ال �إدارة
�سال�س��ل التوريد ،والتوقي��ع عليه ،ومن ثم رفع
الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات
النظامية.

الموافقات
● املوافقة عل��ى �إقامة عالقات دبلوما�سية بني
اململك��ة العربي��ة ال�سعودية ودول��ة بيليز على
م�ست��وى �سفري (غري مقيم) ،وتفوي�ض �صاحب
ال�سم��و وزير اخلارجية �أو من ينيبه ،بالتوقيع
على م�شروع الربوتوكول الالزم لذلك.
● املوافق��ة عل��ى مذك��رة تفاه��م يف جم��ال
ال�سياحة بني كل من وزارة ال�سياحة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ووزارة �أوروبا وال�ش�ؤون
اخلارجية يف اجلمهورية الفرن�سية.
● املوافق��ة على �أن يكون ملجل�س �إدارة الهيئة
امللكي��ة للجبي��ل وينبع �صالحي��ة و�ضع لوائح
املناف�س��ات وامل�شرتي��ات اخلا�ص��ة مبدين��ة
جازان لل�صناعات الأ�سا�سية والتحويلية وفق
الأحكام ذات ال�صلة الواردة يف املر�سوم امللكي
رق��م (م )75/وتاري��خ 1395/9/16ه��ـ ،قبل
تعديله.
● اعتم��اد احل�سابات اخلتامي��ة لهيئة الرقابة
النووي��ة والإ�شعاعي��ة ،والهيئ��ة ال�سعودي��ة
للبيانات وال��ذكاء اال�صطناعي ،وجامعة امللك
خالد ،لأعوام مالية �سابقة.

األخبـــــــــــــار
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنان املل ت�شارلز الثال وليز ترا�س وويليام روتو
● جدة  -واس
بعييث خادم احلرميين ال�سريفن امللك �سلمييان بن عبدالعزيز
اآل �سعييود ،برقييية تهنئيية ل�ساحييب اجلالليية امللييك ت�سارلز
الثالييث ،مبنا�سبيية اعتالئييه العر�ييس يف اململكيية املتحييدة
لربيطانيييا العظمييى واإيرلندا ال�سمالية .وقييال امللك املفدى:
«ي�سرنييا مبنا�سبيية اعتالئكييم العر�ييس يف اململكيية املتحييدة
لربيطانيييا العظمى واإيرلنييدا ال�سمالييية ،اأن نبعث جلاللتكم
اأجمييل التهيياين واأطيييب التمنيييات بالتوفيييق وال�سييداد ،كما
ي�سرنا اأن ن�سيد مبكانة العالقات التي جتمع بلدينا ،موؤكدين
لكييم حر�سنا علييى توثيق التعيياون الثنائي ملييا فيه م�سلحة
بلدينا و�سعبينا ال�سديقن .متمنن جلاللتكم موفور ال�سحة

وال�سعادة ،ولبلدكم ال�سديق اطراد التقدم واالزدهار».
وبعييث حفظييه اهلل ،برقية تهنئيية لدولة ال�سيدة ليييز ترا�س،
مبنا�سبيية تعيينهييا رئي�سيية للييوزراء يف اململكيية املتحييدة
لربيطانيا العظمى واإيرلنييدا ال�سمالية .واأعرب امللك املفدى
عيين اأ�سييدق التهيياين واأطيييب التمنيييات بالتوفيييق وال�سداد
لدولتهييا ،ول�سعييب اململكيية املتحييدة لربيطانيييا العظمييى
واإيرلندا ال�سمالية ال�سديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعييث رعاه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة ال�سيد الدكتور ويليام
روتييو ،مبنا�سبة فوزه يف االنتخابييات الرئا�سية يف جمهورية
كينيييا .واأعييرب امللييك املفييدى ،عن اأ�سييدق التهيياين واأطيب
التمنيييات بالتوفيق وال�سييداد لفخامته ،ول�سعييب جمهورية

كينيا ال�سديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
كمييا بعييث �ساحييب ال�سمييو امللكي االأميير حممد بيين �سلمان
بيين عبدالعزيييز اآل �سعييود ،ويل العهييد نائب رئي�ييس جمل�س
الوزراء ،برقية تهنئة ل�ساحب اجلاللة امللك ت�سارلز الثالث،
مبنا�سبيية اعتالئييه العر�ييس يف اململكيية املتحييدة لربيطانيييا
العظمى واإيرلندا ال�سمالية .وقال �سمو ويل العهد« :ي�سعدين
مبنا�سبيية اعتالئكييم العر�ييس يف اململكيية املتحييدة لربيطانيا
العظمييى واإيرلندا ال�سمالية ،اأن اأعييرب جلاللتكم عن اأ�سدق
التهيياين واأطيييب التمنيييات بالتوفيييق وال�سييداد ،ولبلدكييم
ال�سديق ،املزيد من التقدم والرقي».
وبعييث حفظييه اهلل ،برقية تهنئيية لدولة ال�سيدة ليييز ترا�س،

مبنا�سبيية تعيينهييا رئي�سيية للييوزراء يف اململكيية املتحييدة
وعرب �سمو ويل العهد،
لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سماليةّ .
عيين اأ�سييدق التهيياين واأطيييب التمنيييات بالتوفيييق وال�سداد
لدولتهييا ،ول�سعييب اململكيية املتحييدة لربيطانيييا العظمييى
واإيرلندا ال�سمالية ال�سديق ،املزيد من التقدم والرقي.
وبعييث رعاه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة ال�سيد الدكتور ويليام
روتييو ،مبنا�سبة فوزه يف االنتخابييات الرئا�سية يف جمهورية
وعييرب �سمييو ويل العهد ،عيين اأ�سدق التهيياين واأطيب
كينييياّ .
التمنيييات بالتوفيق وال�سييداد لفخامته ،ول�سعييب جمهورية
كينيا ال�سديق ،املزيد من التقدم والرقي.

 ..ويهنان رئي�شي مقدونيا ال�شمالية وطايك�شتان
● جدة  -واس
بعييث خييادم احلرمن ال�سريفيين امللك �سلمان بيين عبدالعزيييز اآل �سعود ،برقية
تهنئة لفخامة الرئي�س �ستيفو بنداروف�سكي رئي�س جمهورية مقدونيا ال�سمالية،
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .واأعرب امللك املفدى ،عن اأ�سدق التهاين واأطيب
التمنيييات بال�سحة وال�سعييادة لفخامته ،وحلكومة و�سعييب جمهورية مقدونيا
ال�سمالية ال�سديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعييث حفظييه اهلل ،برقييية تهنئيية لفخاميية الرئي�ييس اإمييام علييي رحمييان رئي�س

جمهورييية طاجيك�ستان ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بييالده .واأعرب امللك املفدى،
عن اأ�سييدق التهاين واأطيب التمنيييات بال�سحة وال�سعييادة لفخامته ،وحلكومة
و�سعب جمهورية طاجيك�ستان ال�سقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود،
ويل العهييد نائب رئي�ييس جمل�س الييوزراء ،برقية تهنئة لفخاميية الرئي�س �ستيفو
بنداروف�سكييي رئي�ييس جمهورييية مقدونيا ال�سمالييية ،مبنا�سبة ذكييرى ا�ستقالل
وعييرب �سمو ويل العهييد ،عن اأطيييب التهيياين واأ�سدق التمنيييات مبوفور
بييالدهّ .

خادم احلرمني ال�شريفني
وويل العهد يعزيان مل بريطانيا
● جدة  -واس
بعييث خادم احلرميين ال�سريفن امللييك �سلمان بن
عبدالعزيييز اآل �سعييود ،برقييية عييزاء وموا�ساة،
جلالليية امللك ت�سارلز الثالييث ملك اململكة املتحدة
لربيطانيييا العظمييى واإيرلندا ال�سمالييية ،يف وفاة
جالليية امللكيية اليزابيييث الثانييية ملكيية اململكيية
املتحدة لربيطانيييا العظمى واإيرلنييدا ال�سمالية.
وقييال امللك املفييدى« :علمنا باأ�سى بالييغ نباأ وفاة
جالليية امللكيية اليزابيييث الثانييية ملكيية اململكيية
املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية.
لقييد كانييت جاللتهييا منوذجيياً للقيييادة �سيخلييده
التاريييخ ،واإننييا اإذ ن�ستذكيير بييكل تقدييير جهييود
الفقيييدة يف توثيييق عالقييات ال�سداقيية والتعاون
بيين بلدينييا ال�سديقيين ،وكذلييك املكانيية الدولية
الرفيعيية التي حظيييت بها جاللتها طييوال العقود
التييي تولييت فيها عر�ييس بلدكم ال�سديييق ،لنبعث
جلاللتكييم ولالأ�سييرة املالكيية ول�سعييب اململكيية
املتحييدة لربيطانيا العظمييى واإيرلنييدا ال�سمالية
بالغ التعازي و�سادق املوا�ساة ،متمنن اأال تروا

ﺗﺼدر ﻋن وزارة اﻹﻋﻼم

اأي �سوء اأو مكروه».
كمييا بعث �ساحب ال�سمو امللكييي االأمر حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيييز اآل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�ييس جمل�س الييوزراء ،برقية عييزاء وموا�ساة،
جلالليية امللك ت�سارلز الثالييث ملك اململكة املتحدة
لربيطانيييا العظمييى واإيرلندا ال�سمالييية ،يف وفاة
جالليية امللكيية اليزابيييث الثانييية ملكيية اململكيية
املتحدة لربيطانيييا العظمى واإيرلنييدا ال�سمالية.
وقال �سمييو ويل العهد« :اأحزننييي نباأ وفاة جاللة
امللكيية اليزابيييث الثانييية ملكيية اململكيية املتحدة
لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية ،التي اأفنت
حياتهييا يف خدمة وطنها ،لقد كانييت جاللتها مثا ًال
يحتييذى يف احلكمة واملحبة وال�سييالم ،وي�ستذكر
العييامل اليييوم االأثيير العظيييم واالأعمييال اجلليلة
التييي قدمتها طييوال م�سرتها .واأعييرب جلاللتكم
ولالأ�سييرة املالكيية ول�سعييب اململكيية املتحييدة
لربيطانيييا العظمى واإيرلنييدا ال�سمالية ال�سديق،
عيين بالغ التعازي و�سادق املوا�سيياة ،متمنياً لكم
دوام ال�سحة وال�سالمة ،واأال تروا اأي �سوء».

ال�سحيية وال�سعييادة لفخامته ،وحلكوميية و�سعب جمهورية مقدونيييا ال�سمالية
ال�سديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعييث حفظيييه اهلل ،برقييية تهنئيية لفخاميية الرئي�ييس اإمييام علي رحمييان رئيي�س
جمهورية طاجيك�ستان ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقيالل بيالده.
وعبيّيير �سمو ويل العهييد ،عن اأطيب التهيياين واأ�سدق التمنيييات مبوفور ال�سحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومية و�سعب جمهورية طاجيك�ستان ال�سقيق ،املزييد
من التقدم واالزدهار.

وشو التواأم ال�شيامي العراي
عمر وعلي اإ الرياس
● الرياض  -واس
اإنفيياذ ًا لتوجيهييات خييادم احلرميين
ال�سريفيين امللييك �سلمييان بيين عبدالعزيز
اآل �سعييود حفظييه اهلل ،و�سييل يييوم االأحد
� 15سفيير 1444هييي املوافييق � 11سبتمرب
2022م ،اإىل مطييار امللييك خالييد الييدويل
بالريا�ييس ،التييواأم ال�سيامييي العراقييي
«عميير وعلييي» برفقيية والديهمييا ،قادمن
من جمهورييية العراق ،حيث ُنقيي ل التواأم
فور و�سولهمييا اإىل م�ست�سفى امللك عبداهلل
التخ�س�سييي لالأطفييال بييوزارة احلر�ييس
الوطنييي؛ لدرا�سيية حالتهمييا والنظيير يف
اإمكانية اإجراء عملية ف�سلهما.
ورفع معييايل امل�ست�سييار بالديييوان امللكي
امل�سييرف العييام علييى مركز امللييك �سلمان
لالإغاثيية واالأعمييال االإن�سانييية ورئي�ييس
الفريييق الطبييي الدكتييور عبييداهلل بيين
عبدالعزيييز الربيعيية ،خال�ييس ال�سكيير
والعرفييان خلييادم احلرميين ال�سريفيين
و�سمو ويل عهده االأمن حفظهما اهلل ،على

مييا يوليانه ميين دعييم واهتمييام للربنامج
ال�سعييودي لف�سييل التوائييم ال�سيامييية،
موؤكد ًا اأن ذلك يعك�س ما تتحلى به القيادة
الر�سيييدة حفظهييا اهلل ،ميين ح�ييس اإن�ساين
كييرمي جتيياه املت�سررييين حييول العييامل،
منوهاً مبييا تتمتع به اململكة ميين اإمكانات
طبييية متفوقيية جعلهييا ترتبييع يف مكانيية
متقدميية علييى م�ستييوى العييامل يف جمييال
ف�سل التوائم ال�سيامية.

عرب والد التواأم حممد عبداهلل،
من جانبه ّ
عيين �سكييره اجلزيييل خلييادم احلرميين
ال�سريفيين و�سمييو ويل عهييده االأميين
حفظهمييا اهلل ،ول�سعييب اململكة ملا وجدوه
ميين حفيياوة اال�ستقبييال وكييرم ال�سيافة،
منذ و�سولهييم اأر�س اململكيية ،مبدياً ثقته
الوا�سعيية باملييوىل عييز وجييل ثييم بالفريق
الطبييي ال�سعودي؛ نظر ًا خلربته الطويلة
يف هذا املجال.

ﺃسﺴﻬا جﻼلة 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
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الوزراء
مجلس
األخبـــــــــــــار

ويل العهد يت�سلم ر�سالة خطية خلادم احلرمني ال�شريفني من �أمري الكويت
● جدة  -واس
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء ،يف الدي��وان
امللك��ي بق�صر ال�سالم بجدة ،ي��وم الثالثاء � 17صفر 1444هـ املوافق
� 13سبتم�بر 2022م� ،سم��و ال�شيخ �أحمد بن ن��واف ال�صباح رئي�س
جمل�س الوزراء بدولة الكويت.
ورحب �سمو ويل العهد ب�سمو ال�شيخ �أحمد بن نواف ال�صباح يف بلده
الثاين اململكة ،متمنياً ل�سموه ومرافقيه طيب الإقامة.
فيم��ا عبرّ �سمو رئي���س الوزراء الكويتي عن �سعادت��ه بزيارة اململكة
ولقائه ب�سمو ويل العهد.
وت�سلم �سمو ويل العهد خالل اال�ستقبال ر�سالة خطية خلادم احلرمني
ال�شريف�ين امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،م��ن �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت.
ونق��ل �سمو رئي�س جمل���س الوزراء خالل اال�ستقب��ال حتيات وتقدير
�سم��و �أمري دول��ة الكوي��ت و�سمو نائب��ه ويل عهده ،خل��ادم احلرمني

ال�شريف�ين و�سم��و ويل العه��د الذي ح ّمل��ه نقل حتي��ات وتقدير خادم
احلرم�ين ال�شريف�ين و�سم��وه ل�سم��و �أمري دول��ة الكوي��ت و�سمو ويل
عهده.
وجرى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالق��ات الأخوية بني البلدين
ال�شقيق�ين ،و�أوج��ه التع��اون و�سب��ل تطوي��ره وتعزي��زه يف خمتلف
املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل بحث تطورات الأو�ضاع الإقليمية والدولية.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد
بن عبدالعزي��ز وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو
الأم�ير �سلطان بن �سعد بن خالد �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
دول��ة الكويت ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�ص��ل بن فرحان بن عبداهلل
وزير اخلارجية.
فيم��ا ح�ضر م��ن اجلان��ب الكويتي ال�سفري ل��دى اململك��ة ال�شيخ علي
اخلالد اجلابر ال�صباح ووكي��ل ديوان رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
خالد طالل خالد الأحمد ال�صباح ومدير مكتب رئي�س جمل�س الوزراء
حمد بدر العامر.

 ..ويت�سلم ر�سالة خطية من رئي�س الوزراء الهندي
● جدة  -واس
ت�س ّلم �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،ر�سالة خطية من
دولة رئي�س وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وق��ام بت�سلي��م الر�سالة ل�سم��و ويل العه��د ،معايل وزي��ر خارجية
الهن��د الدكت��ور �سوبراهمانيام جاي�شانكار ،وذل��ك خالل ا�ستقبال
�سم��وه له يف مكتبه بج��دة يوم الأحد � 15صف��ر 1444هـ املوافق
� 11سبتمرب 2022م.

وجرى خالل اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين
وفر���ص تعزيزه��ا ،كما مت بح��ث امل�ستج��دات الإقليمي��ة والدولية
واجلهود املبذولة جتاهها.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال� ،صاح��ب ال�سم��و الأم�ير في�صل ب��ن فرحان بن
عب��داهلل وزير اخلارجي��ة ،و�سفري خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني لدى
جمهورية الهند �صالح احل�صيني.
فيما ح�ضر من اجلانب الهندي ،الوكيل امل�ساعد ملكتب معايل الوزير
الدكتور �شيلباك امبوالي.

�إطالق حملة �شعبية جلمع التربعات ملت�ضرري الفي�ضانات يف باك�ستان
● الرياض  -واس
�إنف��اذ ًا لتوجيه��ات خادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظ��ه اهلل� ،أطل��ق مرك��ز املل��ك �سلم��ان للإغاث��ة والأعم��ال الإن�سانية ي��وم الإثنني
� 16صف��ر 1444هـ املواف��ق � 12سبتمرب 2022م ،حملة �شعبي��ة جلمع التربعات يف
اململك��ة عرب من�صة «�ساه��م» التابعة له؛ لإغاث��ة املت�ضررين م��ن الفي�ضانات التي
جتت��اح جمهوري��ة باك�ست��ان الإ�سالمي��ة ال�شقيق��ة ج�� ّراء ا�ستمرار هط��ول الأمطار
الغزيرة.
وقال معايل امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على املركز الدكتور عبداهلل بن
عبدالعزيز الربيعة يف كلمة له خالل �إطالق احلملة� ،إن جمهورية باك�ستان ال�شقيقة
مت��ر ب�أ�س��و�أ كارث��ة طبيعية مت��ر عليها منذ عق��ود ،حيث غم��رت مي��اه الفي�ضانات
وال�سي��ول ثل��ث الأرا�ضي الباك�ستاني��ة ،وو�صل عدد املت�ضررين منه��ا �أكرث من 33
ملي��ون �شخ���ص ،كما تويف على �إثرها �أكرث من  1.300فرد و�أ�صيب �أكرث من � 13ألف
�آخري��ن� ،إ�ضافة �إىل تهدم �أكرث من � 550ألف منزل ب�شكل كامل وتعر�ض مليون منزل
لأ�ضرار جزئية ،وت�أثر الطرقات واجل�سور واملحال التجارية.
و�أ�ض��اف �أن��ه وبن��ا ًء عل��ى التوجي��ه الك��رمي من خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين امللك
�سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ومبتابع��ة م��ن �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري
حمم��د بن �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء
حفظهم��ا اهلل ،يطل��ق مركز امللك �سلم��ان للإغاثة احلملة ال�سعودي��ة ال�شعبية جلمع
التربع��ات عرب من�صته املعتم��دة من�صة «�ساه��م»؛ مل�ساعدة الأ�شق��اء املت�ضررين
م��ن ال�شعب الباك�ستاين ،م�ؤكد ًا �أن التوجيه��ات الكرمية تعك�س الدور الإن�ساين الذي
ت�ضطلع به اململكة مل�ساعدة املحتاجني واملت�ضررين يف �شتى �أنحاء العامل ،كما ت�أتي
ت�أكي��د ًا عل��ى عمق العالقات الأخوية الت��ي تربط بني اململك��ة وباك�ستان وال�شعبني
ال�شقيقني.
وح��ث الدكتور الربيعة �أهل اخل�ير والإح�سان �إىل امل�شاركة يف احلملة والتربع عرب

من�صة «�ساهم» وذلك من خالل تطبيق «�ساهم» املتوفر يف جميع �أنظمة اجلوال� ،أو
ع�بر املوقع الإلك�تروين اخلا�ص باملن�صة� ،أو احل�ساب��ات البنكية للمركز يف عدد من
البن��وك ال�سعودي��ة ،م�ؤكد ًا �أن التربع��ات ت�صل كاملة �إىل م�ستحقيه��ا ،وال ي�ستقطع
املركز منها �أي م�صاريف �إدارية.
و�ش��دد عل��ى �أن املركز هو اجله��ة الوحيدة املخول��ة با�ستقبال التربع��ات املوجهة
للخارج ،م�ضيفاً �أنه ل�ضمان و�صول امل�ساعدات مل�ستحقيها ف�إن املركز يحظى برقابة
ومتابعة �شديدة على جميع �أعماله يف جميع البلدان التي يتواجد فيها.
ورف��ع معاليه ال�شك��ر والتقدير خلادم احلرم�ين ال�شريفني و�سم��و ويل عهده الأمني
حفظهم��ا اهلل ،عل��ى ما يوليانه من حر�ص واهتمام بكل ما م��ن �ش�أنه تخفيف املعاناة
عن الفئات املحتاجة واملت�ضررة� ،سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يجزيهما خري اجلزاء،
و�أن يخفف �سبحانه وتعاىل معاناة ال�شعب الباك�ستاين ال�شقيق.
م��ن جانب��ه قال مع��ايل امل�ست�شار بالدي��وان امللكي ع�ض��و هيئة كبار العلم��اء ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد املطلق�« :إننا جنتمع يف مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية اليد التي تعطي ومتد ب�سخاء للمحتاجني واملنكوبني يف كل مكان ،مو�ضحاً
�أن الأ�ض��رار الت��ي حلقت بالأ�شق��اء يف باك�ستان موجع��ة وم�ؤملة ،داعي��اً �أهل اخلري
للب��ذل يف احلمل��ة ال�سعودي��ة ال�شعبي��ة لإغاثة مت�ض��رري الفي�ضان��ات يف باك�ستان،
م�ؤك��د ًا �أن مثل هذه احلمالت املباركة حترك م�شاعر الأخ��وة الإ�سالمية والإن�سانية
وتق��وي �أوا�ص��ر املودة وتزيد يف املال ،وهي باب عظيم مل��ن �أراد �أن ي�صل لال�ستثمار
الرابح يف الدنيا والآخرة ،حاثاً على ا�ستغالل هذه الفر�ص واالقتداء بالر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بامل�سارعة يف تفريج كرب امل�صابني و�إغاثة امللهوفني».
م��ن جهت��ه �أكد مع��ايل امل�ست�شار بالدي��وان امللكي ع�ض��و هيئة كبار العلم��اء ال�شيخ
الدكتور �سعد بن نا�صر ال�شرثي �أن التربع من خالل هذه احلملة التي ي�شرف عليها
مرك��ز امللك �سلمان للإغاثة ،هو �سبب يف رفع��ة الدرجات ور�ضا اهلل عز وجل ،كونها
ت�سه��م يف تفريج كربة ورفع ال�ضرر عن �إخوة لنا يف باك�ستان ي�شهدون �أزمة وكارثة

عظيم��ة ح ّلت بهم ،داعي��اً اهلل تعاىل �أن يرفع ع��ن الأ�شقاء يف باك�ست��ان هذه النائبة،
و�أن يج��زي خ��ادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين الأجر واملثوبة على
توجيهاتهم الكرمية ب�إغاثة ال�شعب الباك�ستاين ال�شقيق.
عق��ب ذلك قدم �سفري جمهورية باك�ستان ل��دى اململكة ال�سيد �أمري خرم راتهور نبذة
ع��ن الأ�ض��رار اجل�سيم��ة الت��ي ت�شهدها باك�ست��ان ج�� ّراء الفي�ضانات املدم��رة التي
اجتاحته��ا ،وما خ ّلفته من �ضحايا باملاليني وخ�سائ��ر فادحة يف املنازل واملمتلكات،
رافع��اً �شك��ره خل��ادم احلرمني ال�شريف�ين و�سمو ويل عه��ده الأمني ،م�ؤك��د ًا �أن هذه
امل�ساعدات جت�سد عمق العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني ،م�ضيفاً �أن ال�شعب
الباك�ستاين يكن حباً عظيماً للمملكة و�شعبها وقيادتها.
عق��ب ذلك قام معايل امل�شرف العام على املركز و�أ�صحاب الف�ضيلة العلماء وال�سفري
الباك�ست��اين بزيارة لغرفة التحكم اخلا�صة باحلملة باملركز ،حيث اطلعوا على �آلية
ا�ستقبال التربعات وعمليات الت�سجيل والتوثيق.
وميكن التربع للحملة عرب من�صة «�ساهم» على العنوان التايل:
 ،https://sahem.ksrelief.orgوكذل��ك ع�بر الر�سائ��ل الن�صي��ة عل��ى الرق��م
( ،)5565كم��ا ميك��ن للمتربع�ين �إر�سال حواالته��م ب�شكل مبا�ش��ر حل�سابات املركز
البنكية التالية:
البنك ال�سعودي الفرن�سي:SA5655000000099088000563
بنك البالد:SA8315000999126644880015
م�صرف الإمناء:SA5705000068222222207001
البنك العربيSA4630400108095307050033 :
بنك الريا�ضSA 5120000002283448399942 :
وميكن حتميل تطبيق «�ساهم» على �أجهزة اجلوال عرب متجري �أبل وقوقل بالي.
ويف ح��ال الرغب��ة يف اال�ستف�س��ار �أو املزي��د م��ن املعلوم��ات االت�ص��ال عل��ى الرق��م
(.)966920008554
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد
يعزيان الرئي�س ال�صيني
● جدة  -واس
بع��ث خادم احلرم�ين ال�شريفني امللك �سلم��ان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،برقية
ع��زاء وموا�س��اة ،لفخام��ة الرئي���س �ش��ي جينبينغ رئي���س جمهوري��ة ال�صني
ال�شعبية ،يف �ضحايا الزلزال الذي وقع يف مقاطعة �سيت�شوان.
وقال امللك املفدى« :علمنا بنب�أ وقوع زلزال يف مقاطعة �سيت�شوان جنوب غرب
بلدكم ،وما نتج عن ذلك من وفيات و�إ�صابات ،و�إننا �إذ ن�شارك فخامتكم �أمل هذا
امل�صاب ،لنبعث لكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق �أحر التعازي و�صادق
املوا�ساة ،متمنني للم�صابني ال�شفاء العاجل ،و�أال تروا �أي مكروه».

كم��ا بع��ث �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء ،برقية ع��زاء وموا�ساة،
لفخام��ة الرئي���س �شي جينبينغ رئي���س جمهورية ال�ص�ين ال�شعبية ،يف �ضحايا
الزلزال الذي وقع يف مقاطعة �سيت�شوان.
وق��ال �سمو ويل العه��د« :بلغني نب�أ وقوع زلزال يف مقاطع��ة �سيت�شوان جنوب
غ��رب بلدكم ،وم��ا نتج عنه من وفي��ات و�إ�صاب��ات ،و�أعرب لفخامتك��م ولأ�سر
املتوف�ين ول�شعبك��م ال�صدي��ق عن �أح��ر التعازي ،و�ص��ادق املوا�س��اة ،متمنياً
للم�صابني ال�شفاء العاجل».

ويل العهد يتلقى ات�صاال
من رئي�س وزراء اليابان
● جدة  -واس
تلق��ى �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
ويل العه��د نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير الدفاع ،ات�ص��ا ًال هاتفياً ،يوم الإثنني
� 16صف��ر 1444ه��ـ املوافق � 12سبتم�بر 2022م ،من دولة ال�سي��د فوميو كي�شيدا
رئي�س الوزراء الياباين.
وج��رى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون بني البلدين ال�صديقني مبا يعزز
العالقات يف جميع املجاالت يف �إطار الر�ؤية ال�سعودية اليابانية .2030
كما جرى بحث عدد من امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة واليابان.

وزارة الثقافة تكرم الفائزين يف اجلوائز الثقافية الوطنية
● الرياض  -واس
حت��ت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س
ال��وزراء حفظه اهلل ،ك ّرمت وزارة الثقافة الفائزين بجوائز
مب��ادرة «اجلوائز الثقافي��ة الوطنية» يف دورته��ا الثانية،
وذل��ك يف احلف��ل ال��ذي نظمت��ه وزارة الثقاف��ة م�س��اء يوم
اجلمع��ة � 13صفر 1444ه��ـ املوافق � 9سبتمرب 2022م ،يف
حي جاك���س بالدرعية التاريخي��ة ،بح�ضور جمع كبري من
القيادات الثقافية واملثقفني والأدباء والإعالميني.
و�ألق��ى معايل نائب وزي��ر الثقافة الأ�ست��اذ حامد بن حممد
فايز ،كلمة �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان
�آل �سعود وزير الثقافة ،التي جاء فيها« :ي�سعدين �أن �أرحب
بك��م يف عا�صمة الثقافة ،ومن��ارة املعرفة ،وواحة الفنون،
عر���س ثقايف نحتفي فيه باملبدعني ،بدعم كبري من �سيدي
يف ٍ
خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني حفظ��ه اهلل ،وبرعاي ٍة كرمي ٍة من
�سم��و �سيدي ويل العهد حفظ��ه اهلل ،الداعم واملمكن وامللهم
ملنظومتنا الثقافية» ،م�ضيفاً�« :إن العمق التاريخي والإرث
احل�ض��اري لبالدنا و�إبداع �إن�سانها ،و�ضع اململكة يف مكان ٍة
ثقافي�� ٍة متقدم��ة ،ما مك��ن وزارة الثقافة من �إب��راز كنوزنا
الإبداعي��ة بعمل م�ست��دام ،وفق ر�ؤية وخط��ط منبثقة من
ر�ؤية اململكة  ،»2030م�شري ًا �إىل �أنه انطالقاً من ذلك الإرث
الثقايف العريق ،جاءت مب��ادرة اجلوائز الثقافية الوطنية
لتكون م�صدر �إلهام للمبدعني ،وركيز ًة �أ�سا�سية لدفع عجلة
التنمية الثقافية واملعرفية نحو مزيد من التقدم.
و�شه��د احلف��ل الإع�لان ع��ن ا�ستح��داث جائ��زة عاملية يف
الن�سخ��ة القادم��ة من مب��ادرة اجلوائز الثقافي��ة الوطنية
حت��ت م�سم��ى «جائ��زة التمي��ز الثق��ايف ال��دويل» �ستك��ون
خم�ص�ص��ة لالحتف��اء بال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�س��ات الثقافية
العاملي��ة والإقليمي��ة الت��ي ت�ثري امل�شه��د الثق��ايف يف �شتى
املج��االت ،يف ر�سال��ة تقدير لكل م��ن ثابر واجته��د و�أ�سهم
يف القطاع��ات الثقافية ،وت�ؤك��د عزم اململكة على فتح منافذ
جديدة للإبداع والتعبري الثقايف ،وت�شجيع احلوار الثقايف
مع العامل.
ت�لا ذلك توزي��ع اجلوائ��ز ،حيث ف��از بجائ��زة «�شخ�صية
العام الثقافية» رئي�س جمل�س �أمناء مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني والأمني العام جلائزة امللك في�صل العاملية
الدكتور عبدالعزيز ال�سبيل ،وذلك تقدير ًا مل�سريته الأدبية
والثقافي��ة الرثي��ة ،وم�س�ؤوليات��ه يف الإدارة الثقافية التي

تقل��د فيها ع��دد ًا من املنا�ص��ب القيادي��ة والأكادميية خدم
م��ن خالله��ا الثقاف��ة ال�سعودي��ة واملثقف�ين والأدب��اء ،من
بينه��ا رئي�س حترير املجلة العربية ،ووكيل وزارة الثقافة
والإع�لام لل�ش���ؤون الثقافي��ة� ،إ�ضافة �إىل تولي��ه م�س�ؤولية
الإ�ش��راف على معر�ض الريا�ض ال��دويل للكتاب �سابقاً ،كما
�أ�سه��م ب�صفت��ه باحثاً ومفك��ر ًا �أدبياً يف �إ�ص��دار عدة بحوث
وم�ؤلف��ات ،منه��ا «ال�شعرن��ة ب�ين ال�سيا�س��ة وال�شع��ر»،
و«مرحلة الن�ش�أة يف الرواية ال�سعودية».
فيما ن��ال الكاتب واملخرج ال�سينمائي ب��در احلمود جائزة
«الثقاف��ة لل�شب��اب» ،تقدي��ر ًا جله��وده يف �صناع��ة الأفالم
ومب��ادرات الن�ش��ر والرتجم��ة وامل�شاري��ع التقني��ة ،حيث
�أ�س���س مرك��ز «منافري���س» لالبت��كار والتطوير ال��ذي يعد
�أول مرك��ز م��ن نوع��ه يف الع��امل يتي��ح ت��داول املنتج��ات
ب�شكل تفاعلي ،كما �أ�س�س من�صة «معنى»
الثقافية ون�شرها ٍ
الإلكرتوني��ة املهتم��ة بن�ش��ر املحت��وى املع��ريف والفن��ي

والفل�سف��ي� ،إىل جان��ب �إدارته مل�شروع ترجم��ة  30كتاباً يف
جمال الفل�سفة والعلوم الإن�سانية.
كم��ا مت تك��رمي الفائزين بجوائز القطاع��ات الثقافية ،حيث
فازت باملرك��ز الأول يف جائزة الأدب الكاتبة كفاح بوعلي،
ويف جائ��زة الن�ش��ر «مكتبة جري��ر» ،ويف جائ��زة الرتجمة
ال�شاعر واملرتجم الدكتور �شريف بقنة ،ويف جائزة الأزياء
امل�صمم��ة الدكتورة �سم�يرة العتيب��ي ،ويف جائزة الرتاث
الوطن��ي الباحث يف الر�سوم والنقو���ش �أحمد النغيرث ،ويف
جائزة فنون الطهي الطاهي عبدال�صمد الهو�ساوي.
وف��از بجائزة الفن��ون الب�صري��ة الفنان مهن��د �شونو ،ويف
جائزة امل�س��رح والفنون الأدائية الكاتب واملمثل واملخرج
عل��ي خ�براين ،ويف جائ��زة املو�سيق��ى املو�سيق��ي بندر بن
عبي��د ،ويف جائزة الأفالم املنتج وامل��و ّزع في�صل بالطيور،
ويف جائ��زة فنون العم��ارة والت�صميم املعم��اري املهند�س
حممد بن �إبراهيم �شفيع.

وعلى م�ست��وى جائزة امل�ؤ�س�س��ات الثقافية املتوزعة على
ثالثة م�سارات ،ف��ازت هيئة تطوير بوابة الدرعية بجائزة
امل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة يف م�سار القطاع احلكوم��ي ،فيما فاز
معه��د م�سك للفنون بجائ��زة امل�ؤ�س�س��ات الثقافية يف م�سار
القط��اع غري الربحي ،وفاز معهد البيت املو�سيقي للتدريب
بجائزة امل�ؤ�س�سات الثقافية يف م�سار القطاع اخلا�ص.
وي�أت��ي احلفل ليختت��م �أعمال ال��دورة الثانية م��ن مبادرة
«اجلوائز الثقافية الوطنية» الت��ي �أطلقتها وزارة الثقافة
يف ع��ام  2020بدع��م م��ن برنام��ج ج��ودة احلي��اة؛ �أح��د
برام��ج حتقيق ر�ؤي��ة اململك��ة  ،2030لتحتفي م��ن خاللها
بالإجن��ازات والإ�سهام��ات والإنتاج��ات الثقافية للمثقفات
واملثقف�ين ال�سعوديني يف خمتلف م�س��ارات الن�شاط الثقايف
باململك��ة ،وذلك �إمياناً ب�أهمية التكرمي يف دفع عجلة الإنتاج
الثق��ايف املحلي ،وخل��ق �أج��واء ثقافية تناف�سي��ة ت�سهم يف
�إثراء املحتوى الثقايف وتنوعه.
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قرار رقم ( )107وتاريخ 1444/02/10هـ

		
قرارات مجلس الوزراء

املوفقة على اتفاقية بني حكومتي اململكة وغانا يف جمال خدمات النقل اجلوي

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  80617وتاريخ 1443/12/25هـ ،امل�شتملة
على برقية الهيئة العامة للطريان املدين رقم  52198وتاريخ 1443/10/19هـ ،يف �ش�أن م�شروع اتفاقية
بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية غانا يف جمال خدمات النقل اجلوي.
وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )679وتاريخ 1441/11/2هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )2545وتاريخ 1443/11/13هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )49/351وتاريخ 1443/12/21هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )563وتاريخ 1444/1/17هـ.
يقرر:
املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،وحكومة جمهورية غانا يف جمال خدمات
النقل اجلوي ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/10/8هـ ،املوافق 2022/5/9م ،بال�صيغة
املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )28/وتاريخ 1444/02/11هـ
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 ( )49/351بتاريخ 1443/12/21هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )107بتاريخ 1444/2/10هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية غانا يف جمال خدمات
النقل اجلوي ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/10/8هـ ،املوافق 2022/5/9م ،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

اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة:
�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية؛ وحكومة جمهورية غانا (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني
املتعاقدين) .بو�صفهما طرفني يف املعاهدة الدولية للطريان املدين املفتوحة للتوقيع يف �شيكاغو يف ال�سابع من
�شهر دي�سمرب 1944م.
ورغبة منهما يف تطوير نظام الطريان الدويل القائم على املناف�سة بني �شركات الطريان العاملة يف ال�سوق
وب�أقل قدر من التدخل احلكومي والتنظيم القانوين.
ورغبة منهما يف ت�سهيل عملية تو�سع الفر�ص يف جمال خدمات النقل اجلوي الدويل وزيادتها؛ و�إمياناً منهما
ب�أن تقدمي خدمات نقل جوي دويل فاعلة وتناف�سية يعزز التبادل التجاري وي�ؤدي �إىل رفاهية امل�ستهلك و�إىل
النمو االقت�صادي.
ورغبة منهما يف متكني �شركات اخلطوط اجلوية من عر�ض جمموعة من اخليارات املتعلقة ب�أنواع اخلدمة
جلمهور امل�سافرين والعاملني يف جمال ال�شحن -ب�أقل الأ�سعار غري التمييزية والتي ال ت�ضر بالو�ضع القائم-
ورغبة يف ت�شجيع �شركات اخلطوط اجلوية املع ّينة على التطور وتطبيق �أ�سعار تناف�سية.
ورغبة منهما يف �ضمان حتقيق �أعلى درجات ال�سالمة والأمن يف جمال خدمات النقل اجلوي ،وت�أكيد ًا
الهتمامهما الكبري مبا يحدث من تهديدات ت�ستهدف �أمن الطائرات ،وتع ّر�ض �سالمة الركاب واملمتلكات
للخطر ،وت�ؤثر �سلبياً على خدمات النقل اجلوي ،وتق ّو�ض ثقة العامة حول �سالمة الطريان املدين.
فقد اتفقتا على ما ي�أتي:
المادة األولى:
تعاريف
لتطبيق هذه االتفاقية ،يق�صد بالكلمات والعبارات الآتية املعاين املدونة �أمام كل منها ما مل يدل �سياق الن�ص
على غري ذلك:
 -1املعاهدة :معاهدة �شيكاغو للطريان املدين الدويل املفتوحة ،للتوقيع يف مدينة �شيكاغو يف ال�سابع من
�شهر دي�سمرب (1944م) ،و�أي ملحق لها �أو تعديل عليها �أو على مالحقها ،مبوجب املواد ( )90و (،)94
وافق عليه كال الطرفني املتعاقدين.
 -2سلطات الطيران املدني :تعني بالن�سبة �إىل حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،الهيئة العامة
للطريان املدين ،وتعني بالن�سبة �إىل حكومة جمهورية غانا ،الوزارة امل�س�ؤولة عن الطريان املدين ،وهيئة
الطريان املدين يف غانا� ،أو يف كلتا احلالتني �أي �شخ�ص �آخر �أو هيئة مفو�ضة مبمار�سة وظائف ت�ؤدى حالياً
بو�ساطة �سلطات الطريان املذكورة.

 -3اخلطوط اجلوية املعينة� :شركة الطريان املعينة واملرخ�ص لها مبوجب املادة (الثالثة – تعيني
اخلطوط اجلوية والرتخي�ص لها) من االتفاقية.
 -4تعريفة :الأ�سعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ،وال�شحن ،والأمتعة ،وال�شروط التي تنطبق على
هذه الأ�سعار ،مبا فيها �أ�سعار الوكالة و�شروطها و�أي خدمة �إ�ضافية �أخرى عدا التعوي�ضات اخلا�صة بنقل
الربيد.
 -5اإلقليم :املعنى املحدد له يف املادة ( )2من املعاهدة.
( -6خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف) �أغرا�ض (حركة النقل) لها
املعاين نف�سها املحددة لكل منها يف املادة ( )96من املعاهدة.
 -7االتفاقية :هذه االتفاقية وملحقها و�أي تعديل عليهما.
 -8اجلدول :جدول الطرق لت�شغيل خدمات النقل اجلوي امللحق باالتفاقية ،و�أي تعديل يطر�أ نتيجة
االلتزام ب�أحكام املادة (ال�سابعة ع�شرة – الت�شاور والتعديل) من االتفاقية.
 -9السعة :احلمولة املتاحة للطائرة على الطرق املحددة يف اجلدول �أو جزء منها.
 -10قطع الغيار :املواد �أو الأدوات التي يدخل يف طبيعتها الإ�صالح واال�ستبدال والتي تدمج يف الطائرة
مبا فيها املحركات.
 -11املعدات العادية :املواد �أو الأدوات -غري امل�ستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل -التي ت�ستخدم
على منت الطائرة �أثناء الطريان ،مبا فيها معدات الإ�سعافات الأولية والنجاة.
 -12رسوم استخدام املطارات ومرافقها :الأجور �أو الر�سوم التي ت�ستوفى من اخلطوط اجلوية
مقابل تقدمي الت�سهيالت للطائرة واملالحني والركاب يف املطار واملرافق املالحية ،مبا يف ذلك اخلدمات
واملرافق ذات العالقة.
 -13النقل اجلوي :النقل العام بو�ساطة الطائرات للركاب والأمتعة وال�شحن والربيد ب�صورة منف�صلة �أو
جمتمعة مقابل �أجر.
ً
 -14النقل اجلوي احمللي :نقل الركاب والأمتعة وال�شحن والربيد جوا من نقطة داخل �إقليم �إحدى الدول
�إىل نقطة �أخرى داخل الإقليم نف�سه.
 -15النقل اجلوي الدولي :نقل الركاب والأمتعة وال�شحن والربيد جو ًا من نقطة داخل �إقليم �إحدى
الدول �إىل نقطة يف �إقليم دولة �أخرى.
 -16النقل اجلوي املتعدد الوسائط :النقل العام بو�ساطة الطائرات وبو�ساطة واحدة �أو �أكرث من
و�سائل النقل الأخرى للركاب والأمتعة وال�شحن والربيد ،منف�صلني �أو جمتمعني مقابل �أجر.

قرارات وأنظمة
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 -17املنظمة )ICAO( :منظمة الطريان املدين الدويل.
 -18الرموز املشتركة :ترتيبات جتارية تعاونية تتفق مبوجبها �شركتان �أو �أكرث للنقل اجلوي على
الت�شغيل واال�ستخدام امل�شرتك.
 -19القرارات :تعني قرارات هيئة الطريان املدين يف غانا ،وهي الأنظمة الداخلية املتعلقة بتطبيق منظمة

 -2فيما عدا احلاالت ال�ضرورية التي حتتم الإلغاء الفوري لل�شروط الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة �أو
تعليقها �أو فر�ض قيود عليها ملنع حدوث مزيد من انتهاك القوانني والأنظمة� ،أو الأحكام الواردة يف االتفاقية،
ف�إنه ال يجوز ممار�سة هذا احلق �إال بعد الت�شاور مع الطرف املتعاقد الآخر ،على �أن تبد�أ امل�شاورات خالل
( )30ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي طلب الت�شاور ،ما مل يتفق الطرفان املتعاقدان على غري ذلك.

(.)ICAO

المادة الخامسة:

المادة الثانية:
احلقوق املمنوحة

رسوم استخدام املطارات ومرافقها

 -1مينح كل طرف متعاقد الطرف املتعاقد الآخر احلقوق املحددة يف هذه االتفاقية لتقدمي اخلدمات اجلوية
الدولية املجدولة على الطرق املحددة يف اجلدول ،وي�شار �إىل هذه اخلدمات والطرق فيما بعد بـ(اخلدمات
املتفق عليها) و(الطرق املحددة) على التوايل.
 -2تتمتع اخلطوط اجلوية املعينة لكل طرف متعاقد -عند ت�شغيلها اخلدمات املتفق عليها على الطرق
املحددة -باحلقوق الآتية:
�أ -الطريان دون هبوط عرب �إقليم الطرف املتعاقد الآخر.
ب -التوقف يف �إقليم الطرف املتعاقد الآخر لأغرا�ض غري النقل.
ج -التوقف يف �إقليم الطرف املتعاقد الآخر يف النقاط املحددة يف اجلدول لإنزال وحتميل الركاب
وال�شحن والأمتعة والربيد.
� -3إن ممار�سة حق النقل للنقاط (املتو�سطة) والنقاط (فيما وراء) املو�ضحة يف اجلدول  -خا�ضعة
للتفاو�ض بني �سلطتي الطريان املدين لدى الطرفني املتعاقدين وموافقتهما.
 -4لي�س يف الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة ما يخول اخلطوط اجلوية التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين
حق امتياز حتميل الركاب �أو ال�شحن �أو الأمتعة �أو الربيد من �إقليم الطرف املتعاقد الآخر �إىل نقطة �أخرى يف
�إقليم ذلك الطرف املتعاقد من �أجل التعوي�ض املادي �أو مقابل �أجر.
المادة الثالثة:
تعيني اخلطوط اجلوية والترخيص لها
 -1يحق لكل طرف من الطرفني املتعاقدين �أن يعني -كتابة وعرب القنوات الدبلوما�سية -للطرف املتعاقد
الآخر ناقلة جوية واحدة �أو �أكرث لت�شغيل اخلدمات املتفق عليها ،ويحق لكل طرف متعاقد �أن ي�سحب �أو
يغري هذا التعيني.
 -2عند ت�سليم هذا التعيني ،ويطلب من اخلطوط اجلوية املعينة –بح�سب ما هو من�صو�ص عليه لإ�صدار
تراخي�ص الت�شغيل– مينح كل طرف متعاقد اخلطوط اجلوية املعينة ت�صاريح الت�شغيل الالزمة ب�أقل قدر
من الإجراءات التي ت�سبب الت�أخري بال�شروط الآتية:
�أ� -أن يكون ت�أ�سي�س �شركة اخلطوط اجلوية املعينة ومقر �أعمالها الرئي�س يف �إقليم الطرف املتعاقد
امل ُعني لها.
ب� -أن تكون ال�سيطرة التنظيمية الفعلية على اخلطوط اجلوية املعينة م�ستمرة للطرف املتعاقد الذي
يعني ذلك الناقل.
ج� -أن يلتزم الطرف املتعاقد الذي عينّ -اخلطوط اجلوية -بالأحكام الواردة يف املادة (الثالثة ع�شرة –
ال�سالمة اجلوية) واملادة (الرابعة ع�شرة – �أمن الطريان) من االتفاقية.
د� -أن تكون اخلطوط اجلوية املع ّينة م�ستوفية لل�شروط الأخرى املحددة مبوجب القوانني
والأنظمة املطبقة عاد ًة على ت�شغيل خدمات النقل اجلوي الدويل بو�ساطة الطرف املتعاقد الذي ت�سلم
الرتخي�ص.
المادة الرابعة:
رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه أو تعليقه

 -1يلتزم كل من الطرفني املتعاقدين بتحديد املطار� ،أو املطارات الواقعة يف �إقليمه ،ال�ستخدام
الناقالت التي عينها الطرف املتعاقد الآخر على الطرق املحددة ،وتي�سري و�سائل االت�صاالت املالحية
والأر�صاد واخلدمات الأخرى الالزمة لت�شغيل اخلدمات املتفق عليها.
 -2ال يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين فر�ض ر�سوم �أو ال�سماح بفر�ض ر�سوم على اخلطوط اجلوية التي
عينها الطرف املتعاقد الآخر �أعلى من تلك املفرو�ضة على اخلطوط اجلوية التي عينها ،التي تقوم بت�شغيل
اخلدمات اجلوية الدولية نف�سها با�ستخدام طائرات مماثلة واخلدمات واملرافق نف�سها.
 -3يجوز للطرفني املتعاقدين طلب �إجراء م�شاورات حول ر�سوم ا�ستخدام املطارات ومرافقها و�أي تغيري
يطر�أ على تلك الر�سوم.
المادة السادسة:
اإلعفاء من الرسوم اجلمركية والرسوم األخرى
ُ -1يعفي كل طرف متعاقد -على �أ�سا�س املعاملة باملثل -طائرات اخلطوط اجلوية التي يعينها الطرف
املتعاقد الآخر التي تعمل على اخلدمات الدولية ،و�إمدادات الوقود وزيوت الت�شحيم والإمدادات الفنية
امل�ستهلكة الأخرى وقطع الغيار واملعدات والأجهزة العادية وخمزون الطائرة من الر�سوم اجلمركية
وال�ضرائب ور�سوم التفتي�ش وغريها من الر�سوم املماثلة ،ما عدا الر�سوم التي حت�صل مقابل اخلدمات
املقدمة عند و�صول الطائرة ،وذلك عند و�صولها لإقليم الطرف املتعاقد الآخر ومغادرتها له ،ب�شرط �أن تبقى
هذه الأجهزة واملعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى �إعادة ت�صديرها� ،أو ا�ستخدامها� ،أو ا�ستهالكها
بو�ساطة هذه الطائرة �أثناء طريانها فوق ذلك الإقليم.
حت�صل مقابل اخلدمات املقدمةُ ،تعفى من الر�سوم �أي�ضاً على �أ�سا�س املعاملة باملثل
 -2ما عدا الر�سوم التي َّ
ومبوجب القوانني الوطنية املواد الآتية:
�أ -خمزون الطائرة الذي يتم �إدخاله يف �إقليم �أحد الطرفني املتعاقدين داخل حرم املطار يف حدود
الكميات التي تعينها �سلطات ذلك الطرف املتعاقد ،لال�ستخدام على منت الطائرة املغادرة واملرتبطة
باخلدمات اجلوية الدولية اخلا�صة بالطرف املتعاقد الآخر.
ب -قطع الغيار التي يتم �إدخالها يف �إقليم �أي من الطرفني املتعاقدين داخل حرم املطار ل�صيانة �أو
�إ�صالح الطائرات امل�ستخدمة يف ت�شغيل خدمات النقل اجلوي الدولية بو�ساطة اخلطوط اجلوية التي
يعينها الطرف املتعاقد الآخر.
ج -الوقود والزيوت امل�ستخدمة لإمداد الطائرات العاملة يف خدمات دولية بو�ساطة اخلطوط اجلوية
التي يعينها الطرف املتعاقد الآخر ،و�إن كانت هذه املواد �ست�ستخدم يف �أي جزء من الرحلة التي تكون
فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي ُح ّملت منه هذه املواد على منت الطائرة.
 -3يجوز و�ضع املواد امل�شار �إليها يف الفقرة (� )2أعاله حتت رقابة �سلطات اجلمارك �أو �إ�شرافها حتى �إعادة
ت�صديرها� ،أو التخل�ص منها وفقاً لنظم اجلمارك.
 -4تعفى من ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية -على �أ�سا�س املعاملة باملثل -الوثائق الر�سمية التي حتمل
عالمة الناقلة املميزة ،مثل بطاقات احلقائب وتذاكر ال�سفر وبولي�صات ال�شحن وبطاقات الإقالع وجداول
الرحالت املنقولة �إىل �إقليم �أحد الطرفني املتعاقدين من �أجل اال�ستخدام بو�ساطة اخلطوط اجلوية التي
عينها للطرف املتعاقد الآخر.

 -1يحق لأي من �سلطتي الطريان املدين لدى الطرفني املتعاقدين رف�ض منح ت�صريح الت�شغيل -امل�شار
�إليه يف املادة (الثالثة  -تعيني اخلطوط اجلوية والرتخي�ص لها) من االتفاقية– للخطوط اجلوية املعينة
للطرف املتعاقد الآخر� ،أو �إلغا�ؤه �أو تعليقه �أو فر�ض ما تراه �ضرورياً من ال�شروط ب�شكل م�ؤقت �أو دائم؛ يف
ً
 -1مينح كل طرف متعاقد فر�صا مت�ساوية وعادلة للخطوط اجلوية التي يعينها الطرف املتعاقد الآخر
احلاالت الآتية:
لت�شغيل اخلدمات املتفق عليها على الطرق املحددة.
�أ� -إذا مل يقتنع الطرف املتعاقد ب�أن ت�أ�سي�س �شركة اخلطوط اجلوية �أو مقر �أعمالها الرئي�س يف �إقليم
 -2على اخلطوط اجلوية التي يعينها كل طرف من الطرفني املتعاقدين عند ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها،
الطرف املتعاقد املعني لها.
ب� -إذا مل تكن ال�سيطرة التنظيمية الفعلية على اخلطوط اجلوية املعينة م�ستمرة للطرف املتعاقد الذي �أن ت�ضع يف ح�سابها م�صالح خطوط الطرف الآخر اجلوية ،بحيث ال ت�ؤثر بطريقة غري مالئمة على اخلدمات
التي تقدمها اخلطوط اجلوية الأخرى على اخلط اجلوي �أو جزء منه.
يعني ذلك الناقل.
 -3تهدف اخلدمات املتفق عليها التي تقدمها اخلطوط اجلوية التي عينها كال الطرفني املتعاقدين �إىل
ج� -إذا مل يلتزم الطرف املتعاقد املُعني للخطوط اجلوية بالأحكام الواردة يف املادة (الثالثة ع�شرة -
توفري ال�سعة بحمولة منا�سبة ملقابلة املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لنقل الركاب والأمتعة وال�شحن
ال�سالمة اجلوية) واملادة (الرابعة ع�شرة � -أمن الطريان) من االتفاقية.
والربيد بني �إقليمي الطرفني املتعاقدين .توفري ال�سعة لنقل الركاب وال�شحن والربيد الذي ُيحمل على
د� -إذا مل تلتزم اخلطوط اجلوية املع ّينة بال�شروط الأخرى املحددة مبوجب القوانني والأنظمة
والقرارات املطبقة عاد ًة على ت�شغيل خدمات النقل اجلوي الدويل بو�ساطة الطرف املتعاقد الذي ت�سلم منت الطائرة وينزل يف حمطات على اخلط املحدد يف �إقليم طرف ثالث يكون باتفاق الطرفني املتعاقدين،
ما دام �أن ال�سعة تتعلق مبا ي�أتي:
الرتخي�ص.
المادة السابعة:
الضوابط التي حتكم تشغيل اخلدمات املتفق عليها
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قرارات وأنظمة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

�أ -متطلبات احلركة من �إقليم الطرف املتعاقد الذي عني اخلطوط اجلوية و�إليه.
املفعول لأجل ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها ،ب�شرط �أن تكون هذه ال�شهادات �أو الرتاخي�ص قد �صدرت وال
ب -متطلبات احلركة للمنطقة التي متر عربها اخلدمات املتفق عليها ،بعد الأخذ يف احل�سبان
تزال �صاحلة مبوجب املعايري املحددة يف املعاهدة .ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفني املتعاقدين
باحلق فيما يخت�ص بالطريان فوق �إقليمه �أو الهبوط فيه ،ب�أن يرف�ض االعرتاف ب�شرعية �شهادات الأهلية
خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طريان الدول التي تقع �ضمن هذه املنطقة.
والرتاخي�ص التي مينحها ملواطنيه الطرف املتعاقد الآخر.
ج -متطلبات حركة مرور اخلطوط اجلوية.
 -4يخ�ضع معدل اخلدمات و�سعتها وكذلك جداول الرحالت ملوافقة �سلطات الطريان املدين للطرفني املتعاقدين� -2 ،إذا كانت امتيازات �أو �شروط الرتاخي�ص �أو ال�شهادات امل�شار �إليها يف الفقرة (� )1أعاله ،التي ت�صدرها
ويجب ا�ستيفاء هذه ال�شروط يف حالة حدوث �أي تغيري يف اخلدمات املتفق عليها؛ وذلك ل�ضمان احل�صول على �سلطات الطريان املدين لدى �أحد الطرفني املتعاقدين لأي �شخ�ص �أو خطوط جوية معينة �أو لطائرة م�ستخدمة
يف ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها ،تت�ضمن اختالفاً عن احلد الأدنى للمعايري املعمول بها مبوجب للمعاهدة،
فر�ص عادلة ومتكافئة للخطوط اجلوية املعينة.
 -5ت�سعى �سلطات الطريان املدين للطرفني املتعاقدين �إىل الت�شاور (�إذا تطلب الأمر) للو�صول �إىل اتفاق منا�سب وبلغ هذا االختالف املنظمة ( ،)ICAOيجوز للطرف املتعاقد الآخر طلب الت�شاور بني �سلطتي الطريان ،من
�أجل تو�ضيح هذا االختالف.
فيما يخ�ص جداول الرحالت و�سعتها ومعدلها.
المادة الثامنة:
اعتماد جداول الرحالت

المادة الثالثة عشرة:
السالمة اجلوية

تقدم اخلطوط اجلوية التي يعينها كل طرف متعاقد جداول الرحالت املقرتحة ل�سلطات طريان الطرف
املتعاقد الآخر للموافقة عليها يف مدة �أق�صاها �ستون ( )60يوماً قبل تاريخ بدء ت�شغيل اخلدمات املتفق
عليها ،على �أن ت�شتمل هذه اجلداول على نوع اخلدمات والطائرات امل�ستخدمة وجداول الرحالت و�أي
معلومات �أخرى ذات عالقة ،وينطبق هذا على �أي تغيري يطر�أ .ويجوز يف بع�ض احلاالت اخلا�صة تخفي�ض
هذه املدة الزمنية مبوافقة ال�سلطات املذكورة.

 -1يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب �إجراء م�شاورات يف �أي وقت حول معايري ال�سالمة اجلوية وقواعدها
املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الآخر ،واملتعلقة بالت�سهيالت املالحية واملالحني والطائرات وت�شغيل
الطائرات ،على �أن جترى امل�شاورات خالل ( )30ثالثني يوماً من تاريخ ت�سلم طلب �إجرائها .و�إذا تبني لأحد
الطرفني املتعاقدين -نتيجة هذه امل�شاورات� -أن الطرف املتعاقد الآخر ال تتوافر لديه معايري ومتطلبات
فاعلة لل�سالمة تتما�شى مع املعايري املحددة يف املعاهدة ،يتم �إ�شعار الطرف املتعاقد الآخر مبا اكت�شف من
�أوجه الق�صور وبالإجراءات التي تعد �ضرورية لاللتزام مبعايري منظمة ( ،)ICAOعلى �أن يقوم الطرف
املتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة خالل ( )13ثالثة ع�شر يوماً �أو مدة زمنية يتفق
عليها.
 -2عم ًال باملادة ( )16من املعاهدة ،يجوز �أن تخ�ضع للفح�ص �أي طائرة ت�شغلها اخلطوط اجلوية التابعة
لطرف متعاقد �أو ُت�شغل بالنيابة عنها مبوجب �أحكام التعيني يف االتفاقية ،وتغطي ت�شغيل خدمات النقل
اجلوي وفقاً لأحكام االتفاقية من �إقليم الطرف املتعاقد الآخر و�إليه( ،وي�سمى يف هذه املادة الفح�ص الفني
بال�ساحة)؛ وذلك من قبل مفت�شي ال�سالمة اجلوية الذين فو�ضهم الطرف املتعاقد الآخر .وب�صرف النظر عن
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )33من املعاهدة ،ف�إن الغر�ض من هذا الفح�ص هو التحقق من �صحة
الوثائق ذات ال�صلة اخلا�صة بالطائرة وحالة الطائرة و�إجازات طاقمها ،و�أن معدات الطائرة تتم�شى مع
القواعد القيا�سية ال�سارية يف ذلك الوقت عم ًال باملعاهدة ب�شرط �أال يت�سبب هذا الفح�ص يف ت�أخري غري معقول
يف ت�شغيل الطائرة.
� -3إذا تبينّ نتيجة �أي فح�ص �أو �سل�سلة فحو�صات فنية بال�ساحة:
�أ -وجود خماوف جدية ب�أن الطائرات �أو عملية ت�شغيل الطائرات ال تتم�شى مع احلد الأدنى للمعايري
القائمة يف ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة.
ب -وجود خماوف جدية من تق�صري يف ال�صيانة و�إدارة معايري ال�سالمة القائمة يف ذلك الوقت مبوجب
املعاهدة.
يكون الطرف املتعاقد الذي يقوم بالفح�ص ،لأغرا�ض املادة ( )33من املعاهدة ،حر ًا يف التو�صل �إىل �أن
املتطلبات التي مبوجبها �صدرت ال�شهادة �أو الرتاخي�ص ذات العالقة بتلك الطائرات �أو ذات العالقة مبالحي
تلك الطائرات قد �صدرت �أو اعتربت �صاحلة� ،أو �أن املتطلبات التي مبوجبها مت ت�شغيل تلك الطائرات ال ت�ستويف
احلد الأدنى للمعايري القائمة مبوجب املعاهدة.
 -4يف حالة رف�ض القيام بالفح�ص الفني بال�ساحة لطائرة م�شغلة بوا�سطة اخلطوط اجلوية املعينة من قبل
�أي طرف متعاقد وفقاً للفقرة ( )2من هذه املادة ،وكان هذا الرف�ض من قبل مندوبي تلك اخلطوط اجلوية،
يكون الطرف املتعاقد الآخر حر ًا يف التو�صل �إىل وجود املخاوف امل�شار �إليها يف الفقرة ( )3من هذه املادة
وا�ستخال�ص النتائج الواردة يف تلك الفقرة.
ً
 -5يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام -فورا -بتعليق ترخي�ص الت�شغيل املمنوح خلطوط جوية تابعة
للطرف املتعاقد الآخر يف حالة �إقرار الطرف املتعاقد الأول� ،سواء نتيجة لفح�ص �أو �سل�سلة فحو�صات فنية
بال�ساحة� ،أو لرف�ض الدخول لإجراء الفح�ص الفني بال�ساحة� ،أو الت�شاور� ،أو غري ذلك� ،أو �أن ذلك الإجراء
الفوري �ضروري ل�سالمة ت�شغيل اخلطوط اجلوية.
 -6يجب التوقف عن اتخاذ �أي �إجراء وارد يف الفقرة (� )5أعاله ،حال زوال الأ�سباب التي دعت �إىل اتخاذه.

المادة التاسعة:
توفير اإلحصاءات واملعلومات
تزود �سلطات طريان كل من الطرفني املتعاقدين �سلطات طريان الطرف املتعاقد الآخر -بنا ًء على طلبها-
باملعلومات والإح�صاءات املتعلقة بت�شغيل اخلدمات املتفق عليها بو�ساطة اخلطوط اجلوية التي عينتها من
�إقليم الطرف املتعاقد الآخر و�إليه ،مثل تلك التي تقدم عاد ًة بو�ساطة اخلطوط اجلوية املعينة �إىل �سلطات
الطريان التابعة لها ،على �أن ت�شتمل هذه البيانات على تفا�صيل عن حجم احلركة وتوزيعها ،و�أ�صلها،
واجتاهها� .أي معلومة �إح�صائية �إ�ضافية عن احلركة تطلبها �سلطات �أي من الطرفني املتعاقدين من
�سلطات طريان الطرف املتعاقد الآخر� ،سوف تخ�ضع -عند الطلب -ملناق�شة م�شرتكة واتفاق بني الطرفني
املتعاقدين.
المادة العاشرة:
القوانني والنظم املطبقة
 -1تطبق القوانني والنظم -والقرارات -لدى �أي من الطرفني املتعاقدين على مالحة وت�شغيل طائرات
اخلطوط اجلوية املعينة للطرف املتعاقد الآخر عند دخولها �أجواء الطرف املتعاقد الآخر و�أثناء بقائها يف
�إقليمه ومغادرتها له.
 -2تطبق القوانني والنظم –والقرارات -املعمول بها يف �إقليم �أي من الطرفني املتعاقدين يف �ش�أن و�صول
الركاب �أو الأمتعة �أو �أطقم املالحني �أو ال�شحن �أو الربيد ،وبقائهم ومغادرتهم ،وكذلك القوانني والأنظمة
اخلا�صة بالدخول واخلروج والهجرة واال�ستيطان واجلمارك والنقد وال�صحة واحلجر ال�صحي ،على
ما حتمله طائرات اخلطوط اجلوية التي عينها الطرف املتعاقد الآخر من ركاب و�أطقم املالحني وال�شحن
والربيد �أثناء وجودها يف الإقليم املذكور.
 -3يزود كل طرف من الطرفني املتعاقدين -عند الطلب -الطرف املتعاقد الآخر بالقوانني والنظم ،امل�شار
�إليها يف هذه املادة.
 -4ال يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين منح معاملة تف�ضيلية لناقلته املعينة على املعاملة املمنوحة للناقلة
املعينة للطرف املتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانني والنظم املو�ضحة يف هذه املادة.
المادة الحادية عشرة:
حتويل الدخل “العوائد”
 -1مينح كل طرف متعاقد اخلطوط اجلوية املعينة للطرف املتعاقد الآخر احلق يف التحويل ،وفقاً للقوانني
والأنظمة الوطنية النافذة لديه ،املتعلقة بتحويل العوائد املكت�سبة يف �أرا�ضيه بو�ساطة اخلطوط اجلوية
من نقل الركاب ،والربيد ،وال�شحن .وال تقتطع ر�سوم على هذه التحويالت عدا الر�سوم البنكية العادية.
� -2إذا فر�ض �أحد الطرفني املتعاقدين قيود ًا على حتويل العوائد املحققة بو�ساطة اخلطوط اجلوية املعينة
للطرف املتعاقد الآخر ،يحق للطرف املتعاقد الآخر فر�ض قيود مماثلة على اخلطوط اجلوية املعينة لذلك
الطرف املتعاقد.
المادة الثانية عشرة:
االعتراف بالشهادات والتراخيص
� -1شهادات �صالحية الطريان ،و�شهادات الأهلية ،والرتاخي�ص ال�صادرة� ،أو التي تعد �صاحلة من �أحد
الطرفني املتعاقدين ،وما تزال �سارية املفعول� ،سوف يعدها الطرف املتعاقد الآخر �صاحلة و�سارية

المادة الرابعة عشرة:
أمن الطيران
 -1ي�ؤكد الطرفان املتعاقدان التزامهما جتاه بع�ضهما بحماية �أمن الطريان املدين من كل �أ�شكال التدخل غري
امل�شروع ،ويعد هذا االلتزام جزء ًا ال يتجز�أ من االتفاقية .ويلتزم الطرفان املتعاقدان -ب�شكل خا�ص -وذلك
دون احلد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما مبقت�ضى القانون الدويل؛ بالعمل وفقاً ل�شروط املعاهدة
اخلا�صة باجلرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على منت الطائرات ،املوقعة يف (طوكيو)
يف �/14سبتمرب1963/م ،ومعاهدة قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات ،املوقعة يف (الهاي)
يف /16دي�سمرب1970/م ،ومعاهدة قمع الأعمال غري امل�شروعة التي ترتكب �ضد �سالمة الطريان املدين،
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املوقعة يف مونرتيال يف �/23سبتمرب 1971م ،وبروتوكول قمع �أفعال العنف غري امل�شروع يف املطارات التي
تخدم الطريان املدين الدويل املكمل لها ،املوقع يف مونرتيال يف /24فرباير1988/م ،ومعاهدة و�ضع العالمات
على املتفجرات البال�ستيكية لأغرا�ض تتبعها وك�شفها املربمة يف مونرتيال يف /1مار�س1991/م ،وكذلك �أي
معاهدة �أو بروتوكول ذي �صلة بالطريان املدين ويعد ملزماً للطرفني املتعاقدين.
 -2يقدم كل من الطرفني املتعاقدين -عند الطلب -امل�ساعدة الالزمة للطرف املتعاقد الآخر ،ملنع الأعمال
غري امل�شروعة لال�ستيالء على الطائرات املدنية والأعمال غري امل�شروعة الأخرى التي ترتكب �ضد �سالمة
الطائرات وركابها و�أطقم مالحيها واملطارات ومرافق املالحة اجلوية ،و�أي �شكل من �أ�شكال التهديد الأخرى
لأمن الطريان املدين.
 -3يعمل الطرفان املتعاقدان انطالقاً من العالقة امل�شرتكة بينهما ،مبوجب �أحكام �أمن الطريان التي حددتها
منظمة ( ،)ICAOاملبينة يف مالحق املعاهدة� ،إىل املدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفني
املتعاقدين .ويجب على كل طرف متعاقد �أن يت�أكد من �أن م�شغلي الطائرات امل�سجلني لديه� ،أو امل�شغلني الذين
تقع �أعمالهم الأ�سا�سية �أو �إقامتهم الدائمة داخل �إقليمه ،وم�شغلي املطارات يف �إقليمه؛ يعملون وفقاً ل�شروط
�أمن الطريان و�أحكامه.
 -4يوافق كل طرف متعاقد على مطالبة م�شغلي الطائرات بتطبيق �أحكام �أمن الطريان -امل�شار �إليها يف
الفقرة (� )3أعاله -التي يطلبها الطرف املتعاقد الآخر عند دخول الطائرة �أو �أثناء وجودها �أو مغادرتها
لإقليمه .وعلى كل طرف من الطرفني املتعاقدين الت�أكد من اتخاذ التدابري الفعالة يف �إقليمه حلماية الطائرة
وتفتي�ش الركاب و�أطقم املالحني واملواد التي يحملها الركاب والأمتعة وال�شحن وم�ستودعات الطائرة قبل
ال�صعود �إىل الطائرة �أو حتميلها و�أثناء ذلك .وعلى كل طرف متعاقد اال�ستجابة لكل طلب يقدمه الطرف
املتعاقد الآخر التخاذ التدابري الأمنية اخلا�صة املعقولة واملطلوبة ملواجهة �أي تهديد به.
 -5عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية �أو التهديد بذلك� ،أو غري ذلك من الأعمال غري امل�شروعة التي
ترتكب �ضد �سالمة الطائرة وركابها و�أطقم مالحيها �أو املطارات �أو �أجهزة املالحة اجلوية ،يجب على
الطرفني املتعاقدين م�ساعدة بع�ضهما عن طريق ت�سهيل االت�صاالت فيما بينهما وغري ذلك من الإجراءات
املنا�سبة والالزمة لإنهاء هذه الواقعة �أو هذا التهديد ب�سرعة و�سالمة.
 -6يحق لكل طرف متعاقد مطالبة �سلطات الطريان املدين لدى الطرف الآخر بتقومي املعايري الأمنية املعمول
بها يف �إقليم هذا الطرف �أو التي من املخطط �أن يطبقها م�شغلو الطائرات ،فيما يتعلق بو�صول الطائرات �أو
مغادرتها لإقليم الطرف املتعاقد الأول .ويتم االتفاق على ترتيب �إجراءات التقومي بني �سلطات الطريان
املدين وتطبق دون �أي ت�أخري ل�ضمان القيام بالتقومي ب�شكل عاجل.
 -7حينما يتوافر لدى �أحد الطرفني املتعاقدين ما يجعله يعتقد �أن الطرف املتعاقد الآخر مل يراع الأحكام
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،ف�إنه يجوز له طلب الت�شاور ،على �أن تبد�أ خالل ( )15خم�سة ع�شر يوماً من
تاريخ الطلب .ويف حال عدم التو�صل �إىل اتفاق ير�ضي الطرفني املتعاقدين خالل ( )15خم�سة ع�شر يوماً من
تاريخ بدء امل�شاورات ،يعد ذلك �سبباً لتطبيق الأحكام الواردة يف املادة (الرابعة  -رف�ض ت�صريح الت�شغيل �أو
�إلغا�ؤه �أو تعليقه) من االتفاقية .ويف احلاالت الطارئة ،يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين اتخاذ �إجراء م�ؤقت
قبل انتهاء تلك املدة.
المادة الخامسة عشرة:
التمثيل التجاري للخطوط اجلوية

ُ -2يتفق (�إذا �أمكن) على التعريفة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة على �أ�سا�س قوى العر�ض
والطلب يف ال�سوق.
 -3تقدم التعريفة املطبقة �إىل �سلطات الطريان املدين لدى الطرفني املتعاقدين لأغرا�ض الت�سجيل ولتدخل
ال�سلطات يف حال ن�شوء �أي ممار�سات تناف�سية غري عادلة يف ال�سوق.
� -4إذا ن�ش�أ �أي خالف بني اخلطوط اجلوية املعينة لأي من الطرفني املتعاقدين من جراء �أي ممار�سة
تناف�سية غري عادلة يف ال�سوق تتعلق بتطبيق التعريفة ،فعندها يخ�ضع هذا اخلالف للت�سوية وفقاً لأحكام
املادة (الثالثة والثالثني  -ت�سوية النزاعات) من االتفاقية.
 -5ي�سعى الطرفان املتعاقدان ل�ضمان وجود �آلية وا�ضحة وفاعلة -يف �إطار اخت�صا�صاتهما -لتق�صي
املخالفات املتعلقة بالتعريفة املقررة وفقاً لهذه املادة املرتكبة بو�ساطة �أي خطوط جوية� ،أو راكب،
�أو وكيل �شحن� ،أو وكيل �سياحي� ،أو متعهد �شحن .والت�أكيد على �أن خمالفة هذه التعريفة يعاقب عليها
ب�إجراءات رادعة على �أ�سا�س نظامي وغري متييزي.
المادة السابعة عشرة:
التشاور والتعديل
 -1تعزيز ًا للتعاون يقوم الطرفان املتعاقدان �أو �سلطات الطريان املدين التابعة لهما بالت�شاور فيما بينهما من
وقت �إىل �آخر؛ للت�أكد من تطبيق �أحكام االتفاقية وااللتزام بها.
� -2إذا رغب �أي طرف متعاقد يف تعديل �أي من �أحكام االتفاقية ،يجوز له طلب الت�شاور مع الطرف املتعاقد
الآخر ،على �أن يبد�أ الت�شاور خالل �ستني ( )60يوماً من تاريخ الطلب .و�أي تعديل ُيتفق عليه ي�صبح �ساري
املفعول عند ت�أكيده عن طريق تبادل املذكرات الدبلوما�سية بعد �إكمال الإجراءات القانونية الالزمة.
 -3يجوز �أن تتم التعديالت املتعلقة باجلدول باتفاق بني �سلطات الطريان املدين لدى كل من الطرفني املتعاقدين.
وت�صبح هذه التعديالت �سارية املفعول مبجرد موافقة تلك ال�سلطات عليها.
المادة الثامنة عشرة:
أمن وثائق السفر
 -1يوافق كل طرف متعاقد على اعتماد �إجراءات ل�ضمان �أمن اجلوازات ووثائق ال�سفر الأخرى.
 -2يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإ�صدار ،والت�صديق والتحقق من
اال�ستخدام ال�شرعي للجوازات ووثائق ال�سفر الأخرى ووثائق �إثبات الهوية التي ي�صدرها �أو ُت�صدر
بالنيابة عنه.
 -3يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات الالزمة �-أو حت�سينها -ل�ضمان �أن تكون وثائق ال�سفر
و�إثبات الهوية التي ي�صدرها تكون على درجة من اجلودة ب�أن ت�صعب �إ�ساءة ا�ستخدامها ،و�أال ميكن
ا�ستبدالها �أو تقليدها �أو �إ�صدارها ب�شكل غري �شرعي.
 -4مبوجب الأهداف امل�شار �إليها �أعاله ،ي�صدر كل طرف متعاقد جوازات ال�سفر ووثائق ال�سفر الأخرى
اخلا�صة به وفقاً للنماذج واللوائح ذات العالقة التابعة ملنظمة (.)ICAO
 -5يوافق كل من الطرفني املتعاقدين على تبادل املعلومات فيما يخ�ص وثائق ال�سفر املزورة ،والتعاون
مع بع�ضهما ملقاومة كل �أنواع الغ�ش يف وثائق ال�سفر مبا يف ذلك تزوير الوثائق ،وا�ستخدام وثائق ال�سفر
املزورة ،وا�ستخدام وثائق ال�سفر ال�شرعية بو�ساطة املحتالني ،و�سوء ا�ستخدام وثائق ال�سفر بو�ساطة
حاملها ال�شرعي يف دعم ارتكاب اجلرائم ،وا�ستخدام وثائق ال�سفر املنتهية ال�صالحية �أو امللغاة ،وا�ستخدام
الوثائق التي مت احل�صول عليها بو�ساطة االحتيال.

 -1يحق للخطوط اجلوية التي -عينها �أحد الطرفني املتعاقدين -ومبوجب نظم الطرف املتعاقد الآخر
ولوائحه ،اخلا�صة بالدخول والإقامة والتوظيف؛ �إح�ضار املوظفني التابعني لها (من �إداريني ،وفنيني،
وم�شغلني ،وغريهم من املوظفني املخت�صني الذين حتتاج �إليهم لتقدمي خدماتها) ورعايتهم يف �إقليم الطرف
املتعاقد الآخر.
 -2يجوز للخطوط اجلوية التي عينها �أحد الطرفني املتعاقدين �أن ت�ستعني مبن�سوبيها ال�ستيفاء تلك املتطلبات
اخلا�صة باملوظفني� ،أو �أن ت�ستفيد من خدمات �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو خطوط جوية �أخرى تعمل داخل �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر ومرخ�ص لها بتقدمي هذه اخلدمات �إىل خطوط جوية �أخرى.
 -3يخ�ضع ممثلو اخلطوط وعاملوها للقوانني والأنظمة املطبقة لدى الطرف املتعاقد الآخر ،مع مراعاة الآتي:
�أ -مينح كل طرف متعاقد -على �أ�سا�س املعاملة باملثل وب�أقل قدر من الت�أخري  -تراخي�ص اخلدمة
الالزمة وت�أ�شريات الزيارة وما �شابه ذلك من وثائق للموظفني امل�شار �إليهم يف الفقرة ( )1من هذه
املادة.
ب -يقوم الطرفان املتعاقدان بت�سهيل �إ�صدار ت�صاريح العمل وت�سريعها للموظفني الذين ي�ؤدون مهمات م�ؤقتة.

 -1يوافق كل من الطرفني املتعاقدين على اتخاذ �ضوابط رقابية فاعلة عند احلدود.
 -2يوافق الطرفان املتعاقدان على تطبيق املعايري واملمار�سات املو�صى بها يف امللحق التا�سع (الت�سهيالت)
من املعاهدة ،اخلا�صة بامل�سافرين املرفو�ض دخولهم وغري احلاملني لوثائق واملبعدين؛ لتعزيز التعاون يف
مكافحة الهجرة غري ال�شرعية.
 -3يوافق الطرفان املتعاقدان -مبوجب الأهداف امل�شار �إليها �أعاله -على �إ�صدار �أو قبول (بح�سب ما
يقت�ضيه احلال) النموذج املتعلق «بوثائق ال�سفر املزورة �أو وثائق ال�سفر الأ�صلية التي يربزها املحتالون»
الوارد يف امللحق التا�سع (الت�سهيالت) من املعاهدة ،وذلك عند قيامه باتخاذ �إجراء مبوجب الفقرات
الواردة يف الف�صل (الثالث) من امللحق اخلا�ص مب�صادرة وثائق ال�سفر املزورة.

المادة السادسة عشرة:
التعريفة

المادة العشرون:
العبور املباشر

 -1تكون التعريفة املقررة التي �ست�ستوفيها اخلطوط اجلوية املعينة لأحد الطرفني املتعاقدين على اخلدمات
املتفق عليها �ضمن احلدود املعقولة ،مع مراعاة �أنه �سيتم دفع جميع التكاليف ذات العالقة ،مبا فيها تكلفة
الت�شغيل ،والربح املعقول ،ومميزات اخلدمة ،وتعريفة اخلطوط اجلوية الأخرى التي ت�شغل خدمات
جمدولة على كل اخلط املعني �أو جزء منه.

ال يخ�ضع الركاب العابرون واملوا�صلون لنقاط �أخرى (الرتانزيت) ،والأمتعة ،وال�شحن عرب �إقليم �أي من
الطرفني املتعاقدين ،والواقعون يف حرم املطار ومل يغادروا املنطقة املخ�ص�صة لذلك ،لأي فح�ص �إال لأ�سباب
تتعلق ب�أمن الطريان �أو مكافحة املخدرات �أو ملنع الدخول غري ال�شرعي �أو يف احلاالت اخلا�صة .وتعفى
الأمتعة وال�شحن خالل فرتة التوقف من �أي ر�سم جمركي.

المادة التاسعة عشرة:
املسافرون املرفوض دخولهم واملسافرون بال وثائق واملبعدون

10

السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

قرارات وأنظمة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة الحادية والعشرون:
املنافسة الشريفة

المادة الخامسة والعشرون:
تغيير معايير مواصفات الطائرة

يوافق الطرفان املتعاقدان على الآتي:
�أ� -أن يكون لكل خطوط جوية معينة فر�صة عادلة ومتكافئة للمناف�سة يف تقدمي خدمات النقل اجلوي الدويل
التي حتكمها االتفاقية.
ب -اتخاذ ما يلزم من �إجراء للتخل�ص من جميع �أنواع التمييز �أو �أ�ساليب التناف�س غري ال�شريف التي
ت�ؤثر �سلباً على الو�ضع التناف�سي للخطوط اجلوية التي عينها الطرف املتعاقد الآخر.

 -1يجوز للخطوط اجلوية التي عينها �أي من الطرفني املتعاقدين ،يف �أي رحلة �أو جميع الرحالت املتعلقة
باخلدمات املتفق عليها وبح�سب اختيارها ،تغيري الطائرة يف �إقليم الطرف املتعاقد الآخر �أو عند �أي نقطة
على الطرق اجلوية املحددة ،بال�شروط الآتية:
�أ -جدولة الطائرة امل�ستخدمة بعد نقطة التغيري ،مبا يتفق مع حركة الطائرات القادمة �أو املغادرة
بح�سب مقت�ضى احلال.
ب -عند تغيري طائرة يف �إقليم الطرف املتعاقد الآخر وكان هناك �أكرث من طائرة ت�شغل فيما وراء
نقطة التغيري ،ال يجوز �أن تكون هذه الطائرة �أكرب من الطائرة امل�ستخدمة يف نطاق احلريتني (الثالثة)
و(الرابعة) الواردتني يف املعاهدة.
 -2يجوز ل�شركة اخلطوط اجلوية املعينة �أن ت�ستخدم معداتها اخلا�صة ،واملعدات امل�ست�أجرة وفقاً
للأنظمة الوطنية املتبعة والقرارات ،من �أجل تغيري عمليات الت�شغيل ،ويجوز لها �أن تعمل مع �شركة
خطوط جوية �أخرى مبوجب ترتيبات جتارية.
 -3يجوز ل�شركة اخلطوط اجلوية املعينة ا�ستخدام �أرقام رحالت خمتلفة �أو متطابقة للقطاعات التي تغري
فيها نوع الطائرة.

المادة الثانية والعشرون:
اإلجراءات الوقائية
 -1يتفق الطرفان املتعاقدان على �أن املمار�سات التناف�سية التالية التي تقوم بها اخلطوط اجلوية تعد غري
م�شروعة وقد ت�ستوجب �إجراء حتقيق وحت ٍر دقيق ،لدى قيامها بالآتي:
�أ� -إذا فر�ضت �أ�سعار ًا ور�سوماً على الطرق اجلوية والتي تكون يف جمملها غري كافية لتغطية تكاليف تقدمي
اخلدمات املتعلقة بها.
ب� -إذا �أ�ضافت �سعة زائدة �أو زادت معدل الرحالت.
ج� -إذا كانت املمار�سات املعنية هي ممار�سات دائمة ال م�ؤقتة.
د� -إذا كانت املمار�سات املعنية ت�ؤثر ت�أثري ًا اقت�صادياً �سلبياً على �شركة خطوط جوية �أخرى� ،أو
تت�سبب ب�أ�ضرار بالغة عليها.
هـ � -إذا عك�ست هذه املمار�سات نية وا�ضحة �أو كان لها ت�أثري حمتمل لتعطيل �أو �إق�صاء �شركة خطوط جوية
�أخرى معينة من ال�سوق.
� -2إذا عدت �سلطات الطريان املدين لأحد الطرفني املتعاقدين �أن عملية �أو عمليات الت�شغيل التي تقوم بها
اخلطوط اجلوية التي عينها الطرف املتعاقد الآخر �أو تنوي القيام بها قد تنطوي على ممار�سات تناف�سية غري
م�شروعة وفقاً ملا ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،فيجوز لهذه ال�سلطات طلب الت�شاور وفقاً لأحكام املادة
(ال�سابعة ع�شرة  -الت�شاور والتعديل) من االتفاقية حلل امل�شكلة ،على �أن يكون هذا الطلب م�صحوباً ببيان
الأ�سباب التي اقت�ضت تقدميه ،وعلى �أن تبد�أ امل�شاورات خالل خم�سة ع�شر ( )15يوماً من تاريخ الطلب.
� -3إذا �أخفق الطرفان املتعاقدان يف التو�صل �إىل حل للم�شكلة من خالل الت�شاور ،يجوز لأي طرف متعاقد
�أن يلج�أ �إىل �آلية ت�سوية النزاع الواردة يف املادة (الثالثة والثالثني  -ت�سوية النزاعات) من االتفاقية حلل
النزاع.
المادة الثالثة والعشرون:
قوانني املنافسة
 -1يتعني على كل طرف متعاقد �إبالغ الطرف املتعاقد الآخر بقوانني املناف�سة اخلا�صة به و�سيا�ساتها
وممار�ساتها والقرارات ال�صادرة يف �ش�أنها �أي تعديل يطر�أ عليها ،والأهداف املتعلقة بها والتي ميكن �أن
ت�ؤثر على ت�شغيل خدمات النقل اجلوي مبوجب االتفاقية ،كما ويتعني �أي�ضاً على كل منهما حتديد ال�سلطات
امل�س�ؤولة عن تطبيقها.
 -2يقوم الطرفان املتعاقدان -يف حدود ما ت�سمح به قوانينهما و�أنظمتهما -مب�ساعدة �شركات اخلطوط اجلوية
التابعة لكل منهما من خالل توجيهها ،فيما يتعلق بالتزام �أي خطوط جوية باملمار�سات والأ�ساليب املتبعة يف
قوانني املناف�سة اخلا�صة بهما والقرارات.
 -3يبلغ كل طرف متعاقد الطرف املتعاقد الآخر متى ر�أى �أن هناك عدم توافق بني تطبيق قوانني املناف�سة
اخلا�صة بهما و�سيا�ساتها وممار�ساتها ،وامل�سائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية .ويتعني اللجوء �إىل الت�شاور
املن�صو�ص عليه يف املادة (ال�سابعة ع�شرة  -الت�شاور والتعديل) من االتفاقية ،يف حال طلب ذلك �أي طرف
من الطرفني املتعاقدين ،لتحديد ما �إذا كان هذا الت�ضارب موجود ًا �أم ال؛ ولإيجاد طرق حلله �أو احلد منه.
 -4يتعني على الطرفني املتعاقدين -يف حال عدم التو�صل �إىل اتفاق بينهما يف تطبيق قوانني املناف�سة اخلا�صة
بهما و�سيا�ساتها وممار�ساتها� -أن يويل كل منهما اهتماماً كافياً ومالئماً لوجهات النظر التي يطرحها الطرف
املتعاقد الآخر� ،آخذين يف احل�سبان القواعد الدولية يف نواحي املجاملة واالعتدال.
المادة الرابعة والعشرون:
بيع وتسويق منتجات اخلدمات اجلوية
 -1مينح كل طرف متعاقد اخلطوط اجلوية املعينة للطرف املتعاقد الآخر حق بيع اخلدمات اجلوية
الدولية واملنتجات املتعلقة بها وت�سويقها يف �إقليمه (�سواء بطريقة مبا�شرة �أو عن طريق وكالء �أو و�سطاء
�آخرين بح�سب اختيار اخلطوط اجلوية) ،مبا يف ذلك حق ت�أ�سي�س املكاتب ،عن طريق ال�شبكة العنكبوتية
وغريها.
 -2يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة امل�ستخدمة يف ذلك الإقليم �أو  -بح�سب اختيارها
ووفقاً للقوانني الوطنية .بعمالت بلدان �أخرى قابلة للتبديل .و�سوف يكون لأي �شخ�ص احلرية يف �شراء
هذه اخلدمات بالعمالت املقبولة لدى تلك اخلطوط اجلوية.

المادة السادسة والعشرون:
املناولة األرضية
يجوز للخطوط اجلوية املعينة �أن تختار من بني مقدمي خدمات املناولة الأر�ضية املتناف�سني من تراه
منا�سباً ،وفقاً ل�شروط ال�سالمة املعمول بها ،مبا فيها املقايي�س والأ�ساليب التي �أو�صت بها منظمة ()ICAO
الواردة يف امللحق (ال�ساد�س) من املعاهدة.
المادة السابعة والعشرون:
الرموز املشتركة /الترتيبات التعاونية
 -1يجوز للخطوط اجلوية التي يعينها �أحد الطرفني املتعاقدين� ،سوا ًء كانت م�شغلة �أو م�سوقة ،عند ت�شغيل
اخلدمات املتفق عليها على الطرق املحددة ،وطبقاً لأنظمة و(قوانني) وقرارات الطرف املتعاقد� ،أن تدخل يف
ترتيبات ت�سويقية تعاونية ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،امل�شاريع امل�شرتكة �أو املقاعد املحجوزة �أو الرموز
امل�شرتكة مع:
�أ� -شركة �أو �شركات خطوط جوية تابعة لأي من الطرفني املتعاقدين.
ب� -شركة �أو �شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
ج -اخلطوط اجلوية املعينة على الطرق الداخلية.
يخ�ضع الرتتيبان املذكوران يف الفقرتني (ب) و(ج) ملوافقة الطرف املتعاقد الآخر.
 -2ال ميكن تطبيق احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة �إال يف احلاالت التالية:
�أ� -أن يكون لدى جميع اخلطوط اجلوية حقوق النقل و�/أو ت�صاريح الت�شغيل على الطرق املحددة يف
جدول الطرق.
ب -و�أن تو�ضح اخلطوط اجلوية للم�شرتين عند القيام ببيع �أي تذكرة عند نقطة البيع �أنها خدمة
الرموز امل�شرتكة (�أو خدمة ا�شرتاك الرحالت اجلوية) ،وما اخلطوط اجلوية التي �ست�شغل كل قطاع
من هذه اخلدمة ،ومع �أي اخلطوط اجلوية يكون للم�شرتي �إبرام عالقة تعاقدية.
 -3ال�سعة التي تعر�ضها خطوط جوية معينة ب�صفتها الناقل امل�سوق للخدمات التي ُت�شغ ّلها خطوط جوية
�أخرى ال حت�سب �ضمن حقوق ال�سعة للطرف املتعاقد املعني للناقل امل�سوق.
المادة الثامنة والعشرون:
تأجير الطائرات
 -1يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين �أن مينع ا�ستخدام طائرة م�ست�أجرة لتقدمي خدمات من�صو�ص عليها يف
االتفاقية ،تكون غري م�ستوفية لأحكام املادة (الثالثة ع�شرة  -ال�سالمة اجلوية) واملادة (الرابعة ع�شرة -
�أمن الطريان) من االتفاقية.
 -2مع مراعاة �أحكام الفقرة (� )1أعاله ،يجوز للخطوط اجلوية التي عينها كل طرف متعاقد تقدمي اخلدمات
املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية بو�ساطة:
�أ -ا�ستخدام طائرة م�ست�أجرة من دون مالحني من �أي �شركة خطوط جوية.
ب -ا�ستخدام طائرة م�ست�أجرة مبالحيها من �شركة خطوط جوية �أخرى تابعة للطرف املتعاقد
نف�سه.
ج -ا�ستخدام طائرة م�ست�أجرة مبالحيها من �شركة خطوط جوية تابعة للطرف املتعاقد الآخر.
د -ا�ستخدام طائرة م�ست�أجرة مبالحيها من �شركة خطوط جوية تابعة لدول �أخرى.
وذلك ب�شرط �أن يكون بحوزة جميع اخلطوط اجلوية امل�شرتكة يف الرتتيبات امل�شار �إليها يف الفقرات
(ب) و(ج) و(د) �أعاله الت�صريح الالزم ،و�أن تكون م�ستوفية لل�شروط التي ُتطبق عادة على مثل هذه
الرتتيبات.

قرارات وأنظمة
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 -3وبغ�ض النظر عما ورد يف الفقرة (/2د) �أعاله ،يجوز للخطوط اجلوية التي عينها كل من الطرفني
املتعاقدين تقدمي خدمات من�صو�ص عليها يف االتفاقية با�ستخدام طائرات م�ست�أجرة مبالحيها لفرتة ق�صرية
لهذا الغر�ض بالذات من �شركة خطوط جوية تابعة لدولة �أخرى.
المادة التاسعة والعشرون:
خدمات النقل املتعدد الوسائط
يجوز لكل اخلطوط اجلوية املعينة �أن توظف خدماتها اخلا�صة �أو �أن ت�ستخدم خدمات غريها للنقل الربي
للركاب و�/أو لل�شحنات اجلوية.
المادة الثالثون:
نظام احلجز باحلاسب اآللي
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد ال�سلوك التي و�ضعتها منظمة ( )ICAOلتنظيم نظم احلجز باحلا�سب
الآيل وت�شغيلها داخل �إقليمه.
المادة الحادية والثالثون:
حماية البيئة
يدعم الطرفان املتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير امل�ستمر يف جمال املالحة اجلوية ،ويتفقان
فيما يتعلق بعمليات الت�شغيل بني �إقليميهما -على االلتزام باملعايري والأ�ساليب التي �أو�صت بها منظمة( )ICAOالواردة يف امللحق (ال�ساد�س ع�شر) من املعاهدة ،و�سيا�سة املنظمة وتوجيهاتها املعمول بها حالياً
حلماية البيئة.
المادة الثانية والثالثون:
حظر التدخني
 -1على كل طرف متعاقد �أن مينع التدخني يف جميع الرحالت التي حتمل ركاباً بني �إقليمي الطرفني املتعاقدين،
ويجب �أن يطبق هذا املنع على جميع الأماكن داخل الطائرة ،و�أن ي�سري من الوقت الذي يتم فيه حتميل
الركاب على منت الطائرة �إىل وقت اكتمال نزولهم منها.
 -2يتعني على كل طرف متعاقد �أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى �أنها منا�سبة جلعل خطوطه اجلوية
وركابها و�أطقم مالحيها يلتزمون ب�أحكام هذه املادة ،مبا يف ذلك فر�ض العقوبات املالئمة على عدم االلتزام.

المادة الخامسة والثالثون:
إنهاء االتفاقية
 -1يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين طلب �إنهاء االتفاقية يف �أي وقت مبوجب �إ�شعار مكتوب عرب القنوات
الدبلوما�سية .على �أن تبلغ يف الوقت نف�سه منظمة (.)ICAO
 -2ويف هذه احلالة تنتهي االتفاقية بعد اثني ع�شر (� )12شهر ًا من تاريخ ت�سلم الطرف املتعاقد الآخر
للإ�شعار ،ما مل ي�سحب الإ�شعار -باتفاق م�شرتك -قبل انتهاء هذه املدة .ويف حالة عدم �إقرار الطرف
املتعاقد الآخر بت�سلمه الإ�شعار ،ف�إنه يعد مت�سلماً له بعد (� )14أربعة ع�شر يوماً من ت�سلم منظمة
( )ICAOله.
المادة السادسة والثالثون:
التسجيل لدى منظمة ()ICAO
ت�سجل االتفاقية و�أي تعديل يطر�أ عليها م�ستقب ًال لدى منظمة (.)ICAO
المادة السابعة والثالثون:
سريان مفعول االتفاقية
تدخل االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار -عرب القنوات الدبلوما�سية -من �أحد الطرفني املتعاقدين
للطرف املتعاقد الآخر ب�أنه قد ا�ستكمل الإجراءات الالزمة طبقاً لقوانينه و�أنظمته املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
وبنا ًء عليه قام املوقعان �أدناه بتفوي�ض من حكومتيهما بالتوقيع على االتفاقية .ويعد ملحق جدول الطرق
جزء ًا ال يتجز�أ من االتفاقية.
حررت يف مدينة الريا�ض يف يوم 1443/10/8هـ ،املوافق 2022/5/9م ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني
العربية والإجنليزية ،والن�صان مت�ساويان يف احلجية ويحتفظ كل طرف متعاقد بن�سخة منهما من �أجل
التطبيق.

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

المادة الثالثة والثالثون:
تسوية النزاعات
 -1يف حالة ن�شوء نزاع بني الطرفني املتعاقدين يتعلق بتف�سري االتفاقية �أو تطبيقها؛ فعليهما االلتزام
بت�سويته �أو ًال عن طريق التفاو�ض.
� -2إذا ف�شل الطرفان املتعاقدان يف الو�صول �إىل ت�سوية بينهما عن طريق التفاو�ض ،يعر�ض النزاع على
�شخ�ص �أو هيئة لتقدمي ر�أي ا�ست�شاري.
� -3إذا مل يتم التو�صل �إىل ت�سوية من خالل الفقرتني ( )1و(� )2أعاله ،ميكن لأي من الطرفني املتعاقدين
�أن يطلب �إحالة املو�ضوع حمل النزاع �إىل التحكيم بو�ساطة هيئة تتكون من ثالثة حمكمني ،يعني كل طرف
متعاقد حمكماً واحد ًا ،ويكون الثالث حمكماً مرجحاً يختاره املحكمان املعنيان .وعند املوافقة على �إحالة
النزاع �إىل هيئة حتكيم ،يجب على كل طرف متعاقد �أن يختار حمكماً عنه خالل مدة �أق�صاها �ستني ()60
يوماً من تاريخ ت�سلم �أي منهما �إ�شعار ًا عرب القنوات الدبلوما�سية من الطرف املتعاقد الآخر بطلب عر�ض
النزاع والف�صل فيه عن طريق التحكيم .وعلى املحكمني املختارين �أن يتفقا على اختيار حمكم مرجح خالل
مدة �أق�صاها �ستني يوماً ( ،)60ف�إذا مل يعني �أي من الطرفني املتعاقدين حمكماً عنه خالل املدة املحددة� ،أو
مل يعني املحكم املرجح خالل املدة املذكورة؛ فيجوز لأي من الطرفني املتعاقدين الطلب من رئي�س جمل�س
منظمة (� )ICAOأن يختار حمكماً عن الطرف املتعاقد الذي مل يعني حمكماً �أو يختار املحكم املرجح .وعلى
كل حال ،يجب �أن يكون املحكم املرجح املختار من دولة تربطها عالقات دبلوما�سية بكال الطرفني املتعاقدين
وقت التعيني.
 -4يف حالة اختيار املحكم املرجح (الثالث) عن طريق رئي�س جمل�س منظمة (� ،)ICAOإذا ُمنع رئي�س
جمل�س منظمة ( )ICAOعن اختيار ذلك املحكم �أو كان يحمل جن�سية �أحد الطرفني املتعاقدين ،فيوكل
�أمر االختيار �إىل نائب رئي�س جمل�س منظمة ( ،)ICAOف�إذا منع عن القيام بذلك� ،أو كان يحمل جن�سية
�أحد الطرفني املتعاقدين ،فيكون التعيني بو�ساطة �أحد كبار الأع�ضاء يف املجل�س ممن ال يحمل جن�سية �أحد
الطرفني املتعاقدين.
 -5وفقاً ل�شروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان املتعاقدان ،حتدد هيئة التحكيم الإجراءات التي �ستتبع
�أثناء عملية التحكيم ،ومكان التحكيم.
 -6تعد القرارات ال�صادرة من هيئة املحكمني ملزمة للطرفني املتعاقدين.
 -7يتحمل الطرفان املتعاقدان -بالت�ساوي -م�صاريف هيئة التحكيم ،مبا فيها ر�سوم املحكمني
وم�صاريفهما ،وغري ذلك من النفقات املرتتبة نتيجة اللجوء �إىل جمل�س منظمة ()ICAO
�أو ب�سببه.
المادة الرابعة والثالثون:
التطابق مع االتفاقيات الدولية
ُتعدل االتفاقية لتتم�شى مع �أي معاهدة �أو اتفاقية دولية ملزمة للطرفني املتعاقدين.

عن
حكومة جمهورية غانا
كواكو عفوري ع�صيامه
وزير النقل

امللحق
جدول الطرق
القسم األول:
يحق للناقلة �أو الناقالت التي عينتها حكومة اململكة العربية ال�سعودية ت�شغيل خدمات جوية دولية جمدولة
يف كال االجتاهني على الطرق اجلوية املو�ضحة �أدناه:
نقاط في اململكة
العربية السعودية

نقاط متوسطة

نقاط في جمهورية
غانا

نقاط ما وراء

أي نقاط في اململكة
العربية السعودية

أي نقاط

أي نقاط دولية

أي نقاط

القسم الثاني:
يحق للناقلة �أو الناقالت املع ّينة من قبل جمهورية غانا ت�شغيل خدمات جوية دولية جمدولة يف كال االجتاهني
على الطرق اجلوية املحددة �أدناه.
نقاط في جمهورية
غانا

نقاط متوسطة

نقاط في اململكة
العربية السعودية

نقاط ما وراء

أي نقاط في
جمهورية غانا

أي نقاط

أي نقاط دولية

أي نقاط

القسم الثالث:
مالحظات على الطرق التي �ست�شغل خدمات النقل اجلوي عليها بو�ساطة اخلطوط التي يعينها كل طرف متعاقد:
 -1يجوز بح�سب اختيار اخلطوط اجلوية املعينة �أن حتذف �أي نقطة حمددة يف جدول الطرق� ،سوا ًء �أكانت
هذه النقطة متو�سطة �أم فيما وراء جميع رحالتها �أو � ّأي منهما� ،شريطة �أن تكون نقطة البداية �أو النهاية تقع
داخل �إقليم الطرف املتعاقد املعني للخطوط اجلوية.
 -2يجوز للخطوط اجلوية املع ّينة �أن تخدم نقاطاً متو�سطة �أو فيما وراء ،املحددة يف ملحق االتفاقية،
ب�شرط عدم الت�شغيل مبوجب احلرية اخلام�سة بني هذه النقاط و�إقليم الطرف املتعاقد الآخر ما مل يتو�صل
�إىل اتفاق بني الطرفني املتعاقدين.
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قرار رقم ( )111وتاريخ 1444/02/10هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على الالئحة التنظيمية للجان �إ�صالح ذات البني يف �إمارات املناطق
�إن جمل�س الوزراء

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )17/91وتاريخ 1443/5/17هـ ،ورقم ()39/241

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  71641وتاريخ 1443/11/17هـ،

وتاريخ 1443/11/14هـ.

امل�شتملة على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم  147432وتاريخ 1441/7/1هـ ،يف

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )557وتاريخ 1444/1/17هـ.

�ش�أن م�شروع الالئحة التنظيمية للجان �إ�صالح ذات البني يف �إمارات املناطق.
وبعد االطالع على م�شروع الالئحة التنظيمية امل�شار �إليه.

يقرر ما يلي:

وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )63312وتاريخ 1440/11/6هـ.

�أو ًال :املوافقة على الالئحة التنظيمية للجان �إ�صالح ذات البني يف �إمارات املناطق ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :قيام وزارة الداخلية مبراجعة نتائج تطبيق الالئحة –امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا

وبعد االطالع على املذكرات رقم ( )719وتاريخ 1442/5/7هـ ،ورقم ( )37وتاريخ 1443/1/4هـ،

القرار– خالل (خم�س) �سنوات من �صدور هذا القرار ،والرفع عن ذلك وفق الإجراءات املتبعة.

ورقم ( )1859وتاريخ 1443/8/17هـ ،ورقم ( )95وتاريخ 1444/1/9هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على حم�ضر جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية رقم (م �س ت )42/12-67/وتاريخ

رئي�س جمل�س الوزراء

1442/12/5هـ.

الالئحة التنظيمية للجان إصالح ذات البين في إمارات المناطق
 -1ال�سعي يف الإ�صالح دون �إكراه �أو �إجبار �أو �ضغط ،وتقريب وجهات النظر بني �أطراف الق�ضية.
 -2الإ�شراف على �أعمال ال�سعي يف ال�صلح يف املنطقة �إ�شرافاً كام ًال.

المادة األولى:
ُت�شكَّل يف كل منطقة بقرار من �أمري املنطقة جلنة لإ�صالح ذات البني يف الق�ضايا املحكوم فيها بالقتل ق�صا�صاً،
ترتبط ب�أمري املنطقة ،وي�شار �إليها فيما بعد بـ(اللجنة).

 -3اال�ستعانة مبن تراه منا�سباً لإجناز مهماتها.

المادة الثانية:

 -4اقرتاح ت�شكيل جلان فرعية تابعة لها باملحافظات ،ويكون �إن�شا�ؤها بقرار من �أمري املنطقة،

تتوىل اللجنة ال�سعي يف الإ�صالح بني �أطراف الق�ضية ،مبا يحقق الت�سامح و�إنهاء اخلالفات وت�صفية النفو�س.

وتكون خا�ضعة ملا ت�ضمنته هذه الالئحة من �أحكام و�شروط.

المادة الثالثة:

 -5امل�ساهمة وامل�شاركة املجتمعية فيما يتعلق مبهماتها ،لتحقيق الهدف الذي �أن�شئت من �أجله.

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة ،وعضوية كل من:
 -1وكيل الإمارة امل�ساعد ل�ش�ؤون احلقوق  -نائباً.

� -6أي مهمة �أخرى تتعلق ب�أهداف اللجنة ي�سندها �أمري املنطقة �إليها ،مبا ال يتعار�ض مع هدف
اللجنة املن�صو�ص عليه يف املادة (الثانية) من هذه الالئحة.

� -2أمني اللجنة.

المادة السادسة:

� -3أربعة على الأقل من ذوي اخلربة والأمانة ،وتكون ع�ضويتهم ملدة (�أربع) �سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.

 -1يكون للجنة �أمني من من�سوبي �إمارة املنطقة ،يعني بقرار من �أمري املنطقة ،وي�شرتط فيه الآتي:
�أ� -أن يكون حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س على الأقل.

المادة الرابعة:
 -1تعقد اجتماعات اللجنة يف مقر �إمارة املنطقة ،ويجوز عند االقت�ضاء عقدها يف مكان �آخر.
 -2جتتمع اللجنة -بنا ًء على دعوة من الرئي�س �أو نائبه -مرة كل (ثالثة) �أ�شهر على الأقل� ،أو كلما دعت
احلاجة �إىل ذلك� ،أو بطلب من ثلث �أع�ضائها على الأقل .ويجب �أن توجه الدعوة لالجتماع -كتابة -قبل
االجتماع بـ(�سبعة) �أيام على الأقل ،على �أن تت�ضمن الدعوة جدول �أعمال االجتماع.
 -3يكون اجتماع اللجنة �صحيحاً بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على الأقل مبن فيهم رئي�س اللجنة �أو نائبه،
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.
 -4تثبت مداوالت اللجنة وقراراتها يف حما�ضر يوقعها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
 -5للجنة �أن تعقد اجتماعاتها و�أن ُي�صوت عليها عن بعد من خالل ا�ستخدام و�سائل التقنية.
وميكن �أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأع�ضاء ،ويف هذه احلالة ي�شرتط موافقة جميع
�أع�ضاء اللجنة على القرار.

ب� -أن يكون من ذوي اخلربة والكفاية.
ج� -أن يكون م�شهود ًا له بال�صالح واال�ستقامة.
 -2يتوىل �أمني اللجنة االخت�صا�صات الآتية:
�أ -و�ضع �آليات العمل ،مبا يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها.
ب -الإ�شراف على �سري العمل يف اللجنة ،و�سكرتاريتها.
ج -متابعة �أعمال اللجنة.
د� -إعداد جدول �أعمال اجتماعات اللجنة.
هـ� -إعداد التقارير الدورية واالحتياجات املالية لأعمال اللجنة متهيد ًا لرفعها �إىل �أمري املنطقة.
و -الإ�شراف على احل�سابات البنكية التي تفتح جلمع مبالغ ال�صلح ،واملحافظة على �سريتها ،وفقاً
للتعليمات املنظمة لذلك.
ولأمني اللجنة اال�ستعانة ببع�ض من�سوبي الإمارة للعمل يف اللجنة بعد موافقة �أمري املنطقة.

 -6ال يجوز للع�ضو االمتناع عن الت�صويت� ،أو تفوي�ض ع�ضو �آخر بالت�صويت عنه عند غيابه.

المادة السابعة:

وللع�ضو املعرت�ض ت�سجيل اعرتا�ضه و�أ�سباب االعرتا�ض �ضمن املح�ضر.
 -7ال يجوز للع�ضو امل�شاركة �أو التو�صية يف �أي مو�ضوع يكون له عالقة �أو م�صلحة مبا�شرة فيه.
 -8ال يجوز للع�ضو �أن يف�شي �شيئاً مما وقف عليه من �أ�سرار اللجنة.

تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد اإلمارة من وزارة الداخلية
بتنفيذ أحكام القتل ،وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من
توافر الشروط اآلتية:

 -9للجنة دعوة من تراه حل�ضور اجتماعاتها لال�ستفادة من خرباتهم دون �أن يكون لهم حق

� -1أن يكون احلكم ال�صادر يف الق�ضية قد مت ت�أييده من املحكمة العليا.

الت�صويت.

� -2أن يكون طلب ال�سعي يف ال�صلح ورد �إىل اللجنة بتوجيه من �أمري املنطقة ،وللجنة قبول الطلب من غريه،
على �أن ترفعه مبا�شرة �إىل �أمري املنطقة م�شفوعاً مبا ي�س ّوغه ،لأخذ الإذن منه يف البدء يف �أعمالها.

المادة الخامسة:

تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها -بالمهمات واالختصاصات � -3أال تكون الق�ضية املحكوم فيها من ق�ضايا جرائم القتل التي ترتبط ب�أعمال اخلطف� ،أو ال�سرقة� ،أو فعل
الالزمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها ،ومن ذلك ما يأتي:
فاح�شة الزنا �أو اللواط� ،أو التمثيل بالقتيل� ،أو تبييت النية بالقتل.

قرارات وأنظمة
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الالئحة التنظيمية للجان إصالح ذات البين في إمارات المناطق  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثامنة:

المادة الحادية عشرة:

تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح باآلتي:
 -1التحقق من �أن الطلب تتوافر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة (ال�سابعة) من هذه الالئحة.
 -2القيام بفتح ملف خا�ص بالق�ضية ،على �أن ي�شتمل امللف على ما ي�أتي:
�أ -توجيه �أمري املنطقة بالبدء ب�أعمال ال�سعي بال�صلح.
ب� -صورة من �صك احلكم.
ج -تفا�صيل الق�ضية ،ومعلومات املجني عليه ،ومعلومات عن املحكوم عليه وتقرير عنه وعن و�ضعه يف
ال�سجن و�سلوكه ،و�صحيفة �سوابقه.
 -3تكليف ع�ضو –�أو �أكرث– من �أع�ضاء اللجنة بتويل ال�سعي يف ال�صلح ،على �أن يز ّود اللجنة بتقرير دوري
عما و�صلت �إليه �أعمال ال�سعي يف ال�صلح.

على كل من يرغب يف ال�سعي يف ال�صلح من غري �أع�ضاء اللجنة �أن يتقدم بطلب �إىل اللجنة ،وعلى اللجنة �إكمال

ترفع اللجنة �إىل �أمري املنطقة تقرير ًا �سنوياً م�شتم ًال على �إجنازاتها وتقاريرها املالية ،متهيد ًا لرفعه �إىل وزير

المادة التاسعة:

الداخلية.

عند التو�صل �إىل �صلح مع �أولياء الدم �أو �أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين ال�صلح يف احلال ،و�أخذ توقيع
املوافقني على ال�صلح من �أولياء الدم عليه ومن ح�ضر ممن ميثل املحكوم عليه بالق�صا�ص ،و ُيكمل الالزم
عليه عاج ًال .و�إذا كان ال�صلح مبقابل؛ فيجب �أن يكون هذا املقابل غري ُمبالغ فيه ،ف�إن كان كذلك فعلى
الأع�ضاء املكلفني بال�سعي يف ال�صلح تدوين ذلك ،مع موا�صلة ال�سعي يف تخفي�ض املقابل ،وتزويد اللجنة
مبا يتم يف ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

المادة العاشرة:
�إذا كان ال�صلح مع �أولياء الدم مبقابل ،فيكون املحكوم عليه هو املطالب بال�سداد ،وعند تقدمه �أو �أحد ذويه
ريفع بذلك �إىل وزارة الداخلية لطلب املوافقة عليه،
�أو وكيله للجنة بطلب فتح ح�ساب بنكي جلمع املقابل ،ف ُ
ويكون احل�ساب البنكي حتت �إ�شراف �أمني اللجنة.

الالزم على �ضوء ال�ضوابط املنظمة لأعمالها.
المادة الثانية عشرة:
 -1يكون للجنة خم�ص�ص مايل ،وفقاً ملا يعتمده �أمري املنطقة �ضمن بنود ميزانية الإمارة ،على �أن ي�شمل ذلك
املكاف�آت التي تخ�ص�ص لرئي�س و�أع�ضاء اللجنة و�أمينها وفق ما يحدده �أمري املنطقة.
 -2يكون ال�صرف من املخ�ص�ص املايل للجنة بقرار من �أمني اللجنة بعد موافقة �أمري املنطقة.
المادة الثالثة عشرة:

ُت�شكّل يف وزارة الداخلية جلنة دائمة من كل من :وزارة الداخلية ،ورئا�سة �أمن الدولة؛ تتوىل مهمات
الإ�شراف على �أعمال جلان �إ�صالح ذات البني امل�شكلة يف �إمارات املناطق ،والنظر يف التقارير الدورية لتلك
اللجان ،واقرتاح ما تراه لتطوير �أعمالها.
المادة الخامسة عشرة:
ي�صدر �أمري املنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ املوافقة عليها.

قرار رقم ( )108وتاريخ 1444/02/10هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني هيئة حقوق الإن�سان يف اململكة والهيئة
الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ملنظمة التعاون الإ�سالمي
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  79963وتاريخ 1443/12/22هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل رئي�س هيئة حقوق الإن�سان رقم  4098وتاريخ 1443/11/1هـ ،يف �ش�أن م�شروع
مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني هيئة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية ،والهيئة الدائمة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ملنظمة التعاون الإ�سالمي.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )210وتاريخ 1443/4/11هـ.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )49/354وتاريخ 1443/12/21هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )552وتاريخ 1444/1/17هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني هيئة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية
والهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ
1443/10/23هـ ،املوافق 2022/5/24م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )2665وتاريخ 1443/11/24هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س

رئي�س جمل�س الوزراء

الوزراء.

مرسوم ملكي رقم (م )29/وتاريخ 1444/02/11هـ
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 ( )49/354بتاريخ 1443/12/21هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )108بتاريخ 1444/2/10هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني هيئة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية
والهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ
1443/10/23هـ ،املوافق 2022/5/24م ،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
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مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق اإلنسان في المملكة والهيئة الدائمة
المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي
قرارات مجلس الوزراء

إن هيئة حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية ،والهيئة الدائمة املستقلة
حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي ،املشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفني).
ً
ورغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان،
إلى جانب تعزيز األنشطة والبرامج في مجال حقوق اإلنسان.

قد اتفقتا على اآلتي:

المادة الخامسة:
يلتزم كل طرف باملحافظة على �سرية املعلومات امل�ستلمة من الطرف الآخر بنا ًء على �أحكام هذه املذكرة،
وا�ستخدامها يف حدود الغر�ض الذي �سلمت من �أجله.
ال يجوز لأي طرف مترير وال �إف�شاء �أي من تلك املعلومات �إىل طرف ثالث دون احل�صول على موافقة
مكتوبة م�سبقة من الطرف م�صدر املعلومات.
المادة السادسة:

المادة األولى:
يرغب الطرفان في التعاون -في إطار األنظمة واللوائح والتعليمات
النافذة -من أجل اإلسهام في تحقيق األهداف والرؤى المشتركة وبناء
القدرات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان ،ومن ذلك ما يأتي:
 بناء قدرات العاملني لدى الطرفني يف املجاالت املختلفة ذات العالقة بحقوق الإن�سان. التعاون يف جمال الدرا�سات والأبحاث امل�شرتكة ،واال�ستفادة من خربات املفو�ضني يف جمال حقوقالإن�سان ،والعمل على ن�شر الدرا�سات مبا يعزز ن�شر الوعي بثقافة حقوق الإن�سان.
 عقد الندوات واملحا�ضرات والربامج التدريبية امل�شرتكة. ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان. تبادل املعلومات والإح�صاءات والتقارير واملطبوعات الإعالمية والأبحاث العلمية ذات العالقة. تبادل الزيارات والدعوات حل�ضور االجتماعات وامل�ؤمترات التي يعقدها �أي من الطرفني يف املجاالت التيت�شملها هذه املذكرة ،واالطالع على �أف�ضل التجارب واملمار�سات.
 التثقيف بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وحقوق الطفل ،وحقوق املر�أة ،وحقوق امل�سنني ،وغريها مناحلقوق.
 التدريب على قيم حقوق الإن�سان ،وتفعيلها وفق املعايري الدولية ذات ال�صلة.المادة الثانية:
يتحمل كل طرف التكاليف املرتتبة عن تنفيذه لهذه املذكرة ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
المادة الثالثة:
للطرفني �إبرام برامج �أو مالحق م�ستقلة �ضمن �إطار هذه املذكرة ،وحتدد الأن�شطة التي يتفقان عليها وطريقة
امل�شاركة لكل طرف ومداها ،واجلوانب املالية ،و�أي ترتيبات �أخرى قد تكون �ضرورية.
المادة الرابعة:
على الطرفني احرتام حقوق امللكية الفكرية الناجتة عن �أي ن�شاط �أو م�شروع م�شرتك ن�ش�أ بنا ًء على هذه
املذكرة.

ال تخل �أحكام هذه املذكرة بحقوق والتزامات كل طرف ،النا�شئة عن املعاهدات �أو االتفاقيات الدولية
الثنائية �أو متعددة الأطراف -التي يكون �أي منهما طرفاً فيها.المادة السابعة:
ت�سوى اخلالفات النا�شئة من تف�سري هذه املذكرة �أو تطبيقها �أو تنفيذها عرب االت�صاالت املبا�شرة بني
الطرفني .ويف حالة عدم التو�صل �إىل اتفاق ف ُي�سوى اخلالف عرب القنوات الدبلوما�سية لدى الطرفني ،وال
يجوز تقدميها �إىل �أي حمكمة �أو هيئة �أو �أي جهة �أخرى لت�سويتها.
المادة الثامنة:
ت�ستخدم كل من اللغة العربية والإجنليزية يف تنفيذ الربامج والأن�شطة وامل�شاريع وغريها من �أ�شكال
التعاون الواردة يف هذه املذكرة.
المادة التاسعة:
تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل -عرب القنوات الر�سمية -ي�ؤكد �إنهاء الطرفني
الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه املذكرة ثالث �سنوات ،تتجدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ،ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف الآخر
كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من
التاريخ املحدد لإنهائها.
ميكن تعديل هذه املذكرة باتفاق الطرفني ،وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه املذكرة يف مدينة جدة بتاريخ � 23شوال  1443هجرية ،املوافق لتاريخ  24مايو 2022
ميالدية ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني العربية والإجنليزية ،والن�صان مت�ساويان يف احلجية.

د .حاجي علي �أكغول
رئي�س الهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان ملنظمة التعاون الإ�سالمي

د .عبدالعزيز بن عبداهلل اخليال
نائب رئي�س هيئة حقوق الإن�سان
يف اململكة العربية ال�سعودية

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/385وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة حائل
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني
(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض
ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)
من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف
املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم
(م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع
اليد امل�ؤقت على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم
( )442111005178وتاريخ 1439/5/19هـ ،الواقعة مبنطقة حائل ،واملتداخلة مع حرم اخلط
الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط املحطة رقم ( )8903باملحطة رقم ( ،)9030ومب�ساحة �إجمالية
مقدارها (1338٫70م� )2ألف وثالثمائة وثمانية وثالثون مرت ًا مربعاً و�سبعون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق
القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل
ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة
ملهماتها.
ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها					
					
بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرارات وأنظمة
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قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/377وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة جازان
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

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

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

وتاريخ1424 /3 /11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جز�أين من قطع الأرا�ضي املتداخلة مع حرم اخلطني

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

الواقعة مبنطقة جازان ،اململوكة مبوجب ال�صكوك الآتية:

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

الهوائيني جهد ( 132ك .ف) اللذين يربطان حمطة الكدمي مبحطتي جازان ال�صناعية والعار�ضة،
 -1ال�صك رقم ( )372201003524وتاريخ 1442/5/7هـ ،مب�ساحة مقدارها (7523٫53م� )2سبعة
�آالف وخم�سمائة وثالثة وع�شرون مرت ًا مربعاً وثالثة وخم�سون �سنتيمرت ًا مربعاً.
 -2ال�صك رقم ( )372605000216وتاريخ 1440/6/22هـ ،مب�ساحة مقدارها (4840٫09م� )2أربعة
�آالف وثمامنائة و�أربعون مرت ًا مربعاً وت�سعة �سنتيمرتات مربعة.
 -3ال�صك رقم ( )572605000217وتاريخ 1440/6/23هـ ،مب�ساحة مقدارها (6961٫64م� )2ستة
�آالف وت�سعمائة وواحد و�ستون مرت ًا مربعاً و�أربعة و�ستون �سنتيمرت ًا مربعاً.
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (19325٫26م )2ت�سعة ع�شر �ألفاً وثالثمائة وخم�سة وع�شرون مرت ًا مربعاً
و�ستة وع�شرون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارات امل�ساحية املرفقة ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف
املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

واهلل املوفق.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
					
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/378وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة جازان
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

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

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية الأرا�ضي املتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

( 380ك .ف) الذي يربط حمطة توليد تكرير جازان مبحطة امل�ضايا ،الواقعة مبنطقة جازان ،وفقاً

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة

 -1جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )38410203وتاريخ 1438/12/1هـ،
مب�ساحة مقدارها (6090٫53م� )2ستة �آالف وت�سعون مرت ًا مربعاً وثالثة وخم�سون �سنتيمرت ًا مربعاً.

(الثامنة ع�شرة) من النظام.

للآتي:

 -2قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )1/232وتاريخ 1431/5/20هـ ،مب�ساحة مقدارها
(739٫05م� )2سبعمائة وت�سعة وثالثون مرت ًا مربعاً وخم�سة �سنتيمرتات مربعة.
 -3جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم ( )272202000628وتاريخ 1435/5/17هـ،
مب�ساحة مقدارها (39٫13م )2ت�سعة وثالثون مرت ًا مربعاً وثالثة ع�شر �سنتيمرت ًا مربعاً.
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (6868٫71م� )2ستة �آالف وثمامنائة وثمانية و�ستون مرت ًا مربعاً وواحد
و�سبعون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارات امل�ساحية املرفقة ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة
�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
					
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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قرارات وأنظمة

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/379وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة جنران
�إن وزير الطاقة

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

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

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

ع�شرة) من النظام.

( )371502002208وتاريخ 1424/5/13هـ ،الواقعة مبنطقة جنران ،واملتداخلة مع حرم اخلط

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط حمطة �شمال جنران مبحطة اخلالدية ،ومب�ساحة �إجمالية
مقدارها (1606٫19م� )2ألف و�ستمائة و�ستة �أمتار مربعة وت�سعة ع�شر �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرار

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل

املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

ملهماتها.
ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
					
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني
(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/380وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة ع�سري
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض

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

املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على �أال تقل

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

عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

ع�شرة) من النظام.
يقرر الآتي:

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبنطقة ع�سري،

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط حمطة امل�سلم مبحطة تنومة،

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل �سنتني

اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:

من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة) من

 -1ال�صك رقم ( )15وتاريخ 1426/2/9هـ ،مب�ساحة مقدارها (7241٫08م� )2سبعة �آالف ومئتان

النظام.

وواحد و�أربعون مرت ًا مربعاً وثمانية �سنتيمرتات مربعة.

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل

 -2ال�صك رقم ( )680701000700وتاريخ 1441/4/28هـ ،مب�ساحة مقدارها (165٫6م )2مائة

(� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

وخم�سة و�ستون مرت ًا مربعاً و�ستون �سنتيمرت ًا مربعاً.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،

ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (7406٫68م� )2سبعة �آالف و�أربعمائة و�ستة �أمتار مربعة وثمانية و�ستون

كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة

�سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل

واهلل املوفق.

					
ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/381وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبحافظة بي�شة
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

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

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبحافظة بي�شة،

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط حمطة بي�شة املركزية (�شديق)

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وف ًقا لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

 -1ال�صك رقم ( )372806004314وتاريخ 1441/6/17هـ ،مب�ساحة مقدارها (13120٫50م )2ثالثة
ع�شر �ألفاً ومائة وع�شرون مرت ًا مربعاً وخم�سون �سنتيمرت ًا مربعاً.

من النظام.

مبحطة و�سط بي�شة ،اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

 -2ال�صك رقم ( )672803005194وتاريخ 1441/6/17هـ ،مب�ساحة مقدارها (35٫56م )2خم�سة
وثالثون مرت ًا مربعاً و�ستة وخم�سون �سنتيمرت ًا مربعاً.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،

ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (13156٫06م )2ثالثة ع�شر �ألفاً ومائة و�ستة وخم�سون مرت ًا مربعاً و�ستة

كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة

�سنتيمرتات مربعة ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة
تقدير تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار،

واهلل املوفق.

					
وتتوىل ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل
					
جلنة ملهماتها.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/382وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبحافظة ينبع
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

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

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
يقرر الآتي:
�أولاً  :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جز�أين من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

( )5/4/90وتاريخ 1433/8/13هـ ،الواقعة مبحافظة ينبع ،واملتداخلة مع حرم اخلطيني الهوائيني

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وف ًقا لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

 -1اخلط الهوائي الذي يربط حمطة ينبع مبحطة �أملج جهد ( 380ك .ف) ،مب�ساحة مقدارها
(51245٫29م )2واحد وخم�سون �ألفاً ومئتان وخم�سة و�أربعون مرت ًا مربعاً وت�سعة وع�شرون

من النظام.

التاليني:

�سنتيمرت ًا مربعاً.
 -2اخلط الهوائي الذي يربط حمطة �شرق ينبع مبحطة ينبع النخل جهد ( 110ك .ف) ،مب�ساحة مقدارها
(6603٫40م� )2ستة �آالف و�ستمائة وثالثة �أمتار مربعة و�أربعون �سنتيمرت ًا مربعاً.
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (57848٫69م� )2سبعة وخم�سون �ألفاً وثمامنائة وثمانية و�أربعون مرت ًا
مربعاً وت�سعة و�ستون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة
�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

					
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

قرارات وأنظمة

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/383وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبحافظة حمايل ع�سري
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

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

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها

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

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
يقرر الآتي:

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جز�أين من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

( )673502001497وتاريخ 1441/4/26هـ ،الواقعة مبحافظة حمايل ع�سري ،واملتداخلة مع حرم

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

 -1اخلط الهوائي الذي يربط حمطة غرب حمايل مبحطة �شمال حمايل ،مب�ساحة مقدارها (4681٫60م)2
�أربعة �آالف و�ستمائة وواحد وثمانون مرت ًا مربعاً و�ستون �سنتيمرت ًا مربعاً.

من النظام.

اخلطيني الهوائيني جهد ( 132ك .ف) التاليني:

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

 -2اخلط الهوائي الذي يربط حمطة غرب حمايل مبحطة بارق ،مب�ساحة مقدارها (4914م� )2أربعة
�آالف وت�سعمائة و�أربعة ع�شر مرت ًا مربعاً.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف

ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (9595٫60م )2ت�سعة �آالف وخم�سمائة وخم�سة وت�سعون مرت ًا مربعاً

املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو

و�ستون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة
تقدير تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار،

واهلل املوفق.

وتتوىل ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل
					
جلنة ملهماتها.
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/384وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة املدينة املنورة
�إن وزير الطاقة

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

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

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

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

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

من النظام.

( )940115013288وتاريخ 1441/11/4هـ ،الواقعة مبنطقة املدينة املنورة ،واملتداخلة مع حرم

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

اخلط الهوائي جهد ( 380ك .ف) الذي يربط حمطة �شرق املدينة مبحطة حتلية ينبع ،ومب�ساحة
�إجمالية مقدارها (11814٫97م� )2أحد ع�شر �أل ًفا وثمامنائة و�أربعة ع�شر مرت ًا مربعاً و�سبعة وت�سعون

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،

�سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

واهلل املوفق.

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها
بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
					
					
ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرارات وأنظمة
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قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/387وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة جازان
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

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

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها

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

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
يقرر الآتي:

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأرا�ضي املتداخلة مع حرم اخلطني
الهوائيني جهد ( 380ك .ف) اللذين يربطان حمطة امل�ضايا مبحطتي الكدمي وتوليد تكرير جازان،
الواقعة مبنطقة جازان ،اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:
 -1ال�صك رقم ( )372104000823وتاريخ 1437/8/4هـ ،مب�ساحة مقدارها (62296٫06م )2اثنان
و�ستون �ألفاً ومئتان و�ستة وت�سعون مرت ًا مربعاً و�ستة �سنتيمرتات مربعة.

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض
ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)
من النظام.

 -2ال�صك رقم ( )973201001147وتاريخ 1441/2/17هـ ،مب�ساحة مقدارها (10444٫75م)2

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

ع�شرة �آالف و�أربعمائة و�أربعة و�أربعون مرت ًا مربعاً وخم�سة و�سبعون �سنتيمرت ًا مربعاً.

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (72740٫81م )2اثنان و�سبعون �ألفاً و�سبعمائة و�أربعون مرت ًا مربعاً

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،

وواحد وثمانون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية

كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة

للكهرباء.

�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير

واهلل املوفق.

تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
					
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/386وتاريخ 1444/02/08هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبحافظة الطائف
�إن وزير الطاقة

و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

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

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

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

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
يقرر الآتي:

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم ()106
وتاريخ 1416/5/16هـ ،الواقعة مبحافظة الطائف ،واملتداخلة مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 110ك .ف)
الذي يربط حمطة وادي ليا مبحطة قيا ،ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (11959٫49م� )2أحد ع�شر �ألفاً وت�سعمائة
وت�سعة وخم�سون مرت ًا مربعاً وت�سعة و�أربعون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)
من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل
(� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة �أو
املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض
املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على
					
					
�أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة)

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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قرارات وأنظمة

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/421وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبحافظة الطائف
�إن وزير الطاقة

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

(م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

اليد امل�ؤقت على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

يقرر الآتي:

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

( )320707011065وتاريخ 1442/1/1هـ ،الواقعة مبحافظة الطائف ،واملتداخلة مع حرم اخلط

من النظام.

الهوائي جهد ( 110ك .ف) الذي يربط حمطة اجلهد العايل بالطائف مبحطة قديرة ،ومب�ساحة �إجمالية

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

مقدارها (1826م� )2ألف وثمامنائة و�ستة وع�شرون مرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل
ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة

املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

ملهماتها.

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 					
بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/422وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة ع�سري
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم

بالتعوي�ض املق ّدر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها

(م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

اليد امل�ؤقت على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

يقرر الآتي:

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبنطقة ع�سري،

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

واملتداخلتني مع حرم اخلطني الهوائيني جهد ( 132ك .ف) اللذين يربطان حمطة جنوب حمايل مبحطة

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل

غرب حمايل وحمطة الربك ،اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

 -1ال�صك رقم ( )373501005262وتاريخ 1442/2/28هـ ،مب�ساحة مقدارها (1406.64م� )2ألف

من النظام.

و�أربعمائة و�ستة �أمتار مربعة و�أربعة و�ستون �سنتيمرت ًا مربعاً.

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

 -2ال�صك رقم ( )273501005263وتاريخ 1442/2/28هـ ،مب�ساحة مقدارها (1562.53م� )2ألف

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

وخم�سمائة واثنان و�ستون مرت ًا مربعاً وثالثة وخم�سون �سنتيمرت ًا مربعاً.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف

ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (2969.17م� )2ألفان وت�سعمائة وت�سعة و�ستون مرت ًا مربعاً و�سبعة ع�شر

املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو

�سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير

�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
					
					
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/423وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة ع�سري
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها

(م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

اليد امل�ؤقت على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

يقرر الآتي:

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبنطقة ع�سري،

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط حمطة غرب حمايل مبحطة

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل

ال�شعبني ،اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

 -1ال�صك رقم ( )308وتاريخ 1431/9/14هـ ،مب�ساحة مقدارها (584م )2خم�سمائة و�أربعة وثمانون

من النظام.

مرت ًا مربعاً.

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

 -2ال�صك رقم ( )473106000544وتاريخ 1439/4/15هـ ،مب�ساحة مقدارها (754.25م)2

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

�سبعمائة و�أربعة وخم�سون مرت ًا مربعاً وخم�سة وع�شرون �سنتيمرت ًا مربعاً.
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (1338.25م� )2ألف وثالثمائة وثمانية وثالثون مرت ًا مربعاً وخم�سة
وع�شرون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف
املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

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

وتتوىل ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل
					
جلنة ملهماتها.
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/424وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة جازان
�إن وزير الطاقة

�أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة)

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

و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

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

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض
يقرر الآتي:

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

( )773302000697وتاريخ 1442/5/16هـ ،الواقعة مبنطقة جازان ،واملتداخلة مع حرم اخلط

من النظام.

الهوائي جهد ( 380ك .ف) الذي يربط حمطة توليد تكرير جازان مبحطة غرب حمايل ،ومب�ساحة �إجمالية
مقدارها (15110.74م )2خم�سة ع�شر �ألفاً ومائة وع�شرة �أمتار مربعة و�أربعة و�سبعون �سنتيمرت ًا مربعاً،
وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل
(� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة �أو
املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض
					
املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/425وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة ع�سري
ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض املقدّر
لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على �أال تقل عن ()30
ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من
النظام.
ً
رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقا لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض ل�صاحبه
�إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ
�صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة
�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

�إن وزير الطاقة
ً
ً
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاما ،وبعد االطالع على البند (ثالثا) من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على
العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبنطقة ع�سري،
واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط حمطة �أحد رفيدة مبحطة امل�سقي،
اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:
 -1ال�صك رقم ( )775702000387وتاريخ 1439/5/20هـ ،مب�ساحة مقدارها (6519.72م� )2ستة �آالف
وخم�سمائة وت�سعة ع�شر مرت ًا مربعاً واثنان و�سبعون �سنتيمرت ًا مربعاً.
 -2ال�صك رقم ( )773803000289وتاريخ 1438/1/1هـ ،مب�ساحة مقدارها (9529.85م )2ت�سعة �آالف
وخم�سمائة وت�سعة وع�شرون مرت ًا مربعاً وخم�سة وثمانون �سنتيمرت ًا مربعاً.
ً
ً
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (16049.57م� )2ستة ع�شر �ألفاً وت�سعة و�أربعون مرتا مربعا و�سبعة وخم�سون
�سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
واهلل املوفق.
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
وزير الطاقة
					
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
					

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/426وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل �إن�شاء املحطة رقم ( )8286مبدينة الريا�ض
و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض ل�صاحبه
�إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ
�صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة
�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على
العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية قطعة الأر�ض رقم ( )241باملخطط رقم ( )3235الواقعة
مبدينة الريا�ض ،ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (12926م )2اثنا ع�شر �ألفاً وت�سعمائة و�ستة وع�شرون مرت ًا
مربعاً ،وذلك لإن�شاء املحطة رقم ( )8286جهد ( 132ك .ف) ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض
					
املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على �أال
					
تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة)

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/427وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة الق�صيم

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض
املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على �أال تقل
عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة
ع�شرة) من النظام.
رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض ل�صاحبه
�إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ
�صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة
�أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبنطقة الق�صيم،
واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط املحطة رقم ( )8840باملحطة رقم
( ،)8816اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:
 -1ال�صك رقم ( )962503002309وتاريخ 1434/3/1هـ ،مب�ساحة مقدارها (2903.78م� )2ألفان
وت�سعمائة وثالثة �أمتار مربعة وثمانية و�سبعون �سنتيمرت ًا مربعاً.
 -2ال�صك رقم ( )662513008813وتاريخ 1437/2/27هـ ،مب�ساحة مقدارها (590.07م )2خم�سمائة
وت�سعون مرت ًا مربعاً و�سبعة �سنتيمرتات مربعة.
ً
ً
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (3493.85م )2ثالثة �آالف و�أربعمائة وثالثة وت�سعون مرتا مربعا وخم�سة
وثمانون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
واهلل املوفق.
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
وزير الطاقة
					
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
					

قرارات وأنظمة
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قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/428وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبحافظة الربك
�إن وزير الطاقة

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها

وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم

بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها

(م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

اليد امل�ؤقت على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

يقرر الآتي:

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبحافظة الربك،

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

واملتداخلتني مع حرم اخلط الهوائي جهد ( 132ك .ف) الذي يربط حمطة ال�صفة مبحطة الربك،

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل

اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

 -1ال�صك رقم ( )477701000353وتاريخ 1441/5/17هـ ،مب�ساحة مقدارها (160.33م )2مائة

من النظام.

و�ستون مرت ًا مربعاً وثالثة وثالثون �سنتيمرت ًا مربعاً.
 -2ال�صك رقم ( )377701000346وتاريخ 1441/5/13هـ ،مب�ساحة مقدارها (3083.12م )2ثالثة
�آالف وثالثة وثمانون مرت ًا مربعاً واثنا ع�شر �سنتيمرت ًا مربعاً.
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (3243.45م )2ثالثة �آالف ومئتان وثالثة و�أربعون مرت ًا مربعاً وخم�سة
و�أربعون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،
خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف
املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير

تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
					
					
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )440201/429وتاريخ 1444/02/10هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية مبنطقة ع�سري
�إن وزير الطاقة

ال�شركة على �أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني

وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم

(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.

(م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع

رابعاً :تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض

اليد امل�ؤقت على العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.

العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض

يقرر الآتي:

ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل

�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم

�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)

( )974101002628وتاريخ 1441/6/16هـ ،الواقعة مبنطقة ع�سري ،واملتداخلة مع حرم اخلط

من النظام.

الهوائي جهد ( 380ك .ف) الذي يربط حمطة ال�شقيق ( )2مبحطة بي�شة املركزية ،ومب�ساحة �إجمالية

خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام،

مقدارها (23060م )2ثالثة وع�شرون �ألفاً و�ستون مرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح

خالل (� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.

�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف

ثانياً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل
ال�شركة الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة
ملهماتها.

املنطقة ،كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو
املحافظة �أو املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

ثالثاً :تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها 					
بالتعوي�ض املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها
					

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة تبوك عن طرح املناف�سات التالية:
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داخل ال�سكن مب�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

5

ت�أجري

كويف �شوب

جممع �إرادة لل�صحة النف�سية

6

ت�أجري

مواد غذائية

44164406

7

ت�أجري

زهور وهدايا

44144407

 1150ريال

8

ت�أجري

�صراف �آيل

44234408

 2300ريال

9

ت�أجري

مطعم

44114409

 1150ريال

10

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244410

 575ريال

11

ت�أجري

مواد غذائية

44164411

 1150ريال

12

ت�أجري

زهور وهدايا

441444412

 1150ريال

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

م�ست�شفى امللك خالد

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

44164401

 1150ريال

44144402

 1150ريال

44234403

 2300ريال

44164404

 2300ريال

44224405

 575ريال
 1150ريال

م�ست�شفى الوالدة والأطفال
13

ت�أجري

�صراف �آيل

44234413

 2300ريال

14

ت�أجري

مطعم

44114414

 1150ريال

15

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

مبنى املديرية

44244415

 575ريال

16

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى امللك فهد القدمي

44244416

 575ريال

17

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244417

 575ريال

18

ت�أجري

�صراف �آيل

44234418

 2300ريال

م�ست�شفى �أملج
19

ت�أجري

بوفية

44194419

 1150ريال

20

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224420

 1150ريال

21

ا�ستثمار

بوفية

44194421

 2300ريال

22

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164422

 2300ريال

م�ست�شفى الوجه
23

ت�أجري

مواد غذائية

44164423

 1150ريال

24

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224424

 1150ريال

إعالنات حكومية

25

السنة  100العدد 4948
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استـثمار مواقع
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة تبوك عن طرح املناف�سات التالية:

()2-2

م

نوع الن�شاط

ا�سم الن�شاط

25

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

موقع الن�شاط

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

44244425

 575ريال

م�ست�شفى الوجه
26

ت�أجري

�صراف �آيل

44234426

 2300ريال

27

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244427

 575ريال

م�ست�شفى �أبو راكة
28

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164428

 2300ريال

29

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244429

 575ريال

30

ت�أجري

كويف �شوب

44224430

 575ريال

31

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164431

 2300ريال

32

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224432

 1150ريال

33

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164433

 2300ريال

34

ا�ستثمار

بوفية

44194434

 2300ريال

35

ت�أجري

�صراف �آيل

44234435

 2300ريال

36

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244436

 575ريال

37

ت�أجري

مواد غذائية

44164437

 1150ريال

38

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224438

 1150ريال

39

ت�أجري

�صراف �آيل

44234439

 2300ريال

40

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164440

 2300ريال

41

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224441

 1150ريال

م�ست�شفى حقل

م�ست�شفى البدع

م�ست�شفى �ضباء

م�ست�شفى تيماء
42

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244442

 575ريال

43

ت�أجري

�صراف �آيل

44234443

 2300ريال

�آخر موعد لتقدمي املظاريف :الأربعاء بتاريخ 1444/3/23هـ ،املوافق 2022/10/19م ,موعد فتح املظاريف :يوم اخلمي�س بتاريخ 1444/3/24هـ ،املوافق 2022/10/20م.
فعلى من لديه الرغبة التقدم لإدارة تنمية الإيرادات مببني املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة تبوك �سواء ل�شراء كرا�سة ال�شروط �أو ت�سليمها ومراعاة و�ضعها بظرف مغلق وخمتوم مع كامل امل�ستندات املو�ضحة بالكرا�سة.
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إعالنات حكومية

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

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

قيمة الكرا�سة موعد بيع وثائق املزايدة

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/15هـ

1

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مقهى بالدور الأر�ضي ملبنى ( )321مبدينة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/27

 500ريال

1444/3/9هـ

1444/3/16هـ

2

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مقهى بالدور الأر�ضي ملبنى ( )323مبدينة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/28

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/17هـ

3

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مقهى بالدور الأر�ضي ملبنى ( )324مبدينة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/29

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

4

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �أغذية جاهزة بالدور الأر�ضي ملبنى ( )321مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/30

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/20هـ

5

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �أغذية جاهزة بالدور الأر�ضي ملبنى ( )323مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/31

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/21هـ

6

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �أغذية جاهزة بالدور الأر�ضي ملبنى ( )324مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/32

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/22هـ

7

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك الع�صائر الطازجة بالدور الأر�ضي ملبنى ()321
مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/33

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/23هـ

8

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك الع�صائر الطازجة بالدور الأر�ضي ملبنى ()323
مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/34

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/24هـ

9

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك الع�صائر الطازجة بالدور الأر�ضي ملبنى ()324
مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/35

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/27هـ

10

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ مببنى العمادات امل�ساندة ( )1باملدينة
اجلامعية

22/36

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/28هـ

11

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )S12باملدينة اجلامعية

22/37

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/29هـ

12

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )N02باملدينة اجلامعية

22/38

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/4/1هـ

13

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )N14باملدينة اجلامعية

22/39

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/4/2هـ

ال�شروط املطلوبة للح�صول على م�ستندات املناف�سات:
� -1إيداع قيمة املناف�سة بح�ساب اجلامعة مب�صرف االمناء رقم )SA1805000068288811188004( :وهي غري قابلة لال�سرتداد.
 -2يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الر�سمي للإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار )TDS@Imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق.
� -3أن يرفق املتقدم للمناف�سة �صورة من جميع ال�شهادات النظامية و�أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
 -4وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل:
(� )https://units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Pages/default.aspxأو االت�صال على هاتف رقم )0112580656( :ورقم.)0112584491( :
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة عيون اجلواء (مبنطقة الق�صيم) عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات (فئة ب) طريق امللك خالد

01-22-008401-2007

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

2

ت�شغيل و�صيانة عدد (� )2صاالت جتارية متعددة اال�ستخدامات

01-22-008401-2003

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

3

ت�أجري موقع �صراف �آيل طريق في�صل بن م�شعل

01-22-008401-2004

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

4

ت�شغيل و�صيانة ك�شك قائم بجوار العثيم القدمي

01-22-008401-2006

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

5

ت�شغيل و�صيانة ك�شك قائم طريق امللك عبدالعزيز

01-22-008401-2005

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

6

�إن�شاء وت�شغيل حمالت جتارية طريق امللك عبدالعزيز

01-22-008401-2002

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

علماً بان �شراء الكرا�سات عن طريق بلدي (الفر�ص اال�ستثمارية) املوقع.)www.balady.gov.sa( :

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات لتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن طرح املناف�سات التالية بتاريخ 1444/2/17هـ املوافق 2022/9/13م:

م
1

2

املناف�سة

ا�ستثمار موقع لت�شغيل مركز �ضيافة �أطفال

ت�أجري ( )4مواقع لت�شغيل ( )4مكائن بيع ذاتي

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

م�ست�شفى العيون التخ�ص�صي بالظهران

38-07-44-13

 1000ريال

م�ست�شفى العيون التخ�ص�صي بالظهران

38-24-44-11

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف
الأحد
1444/3/20هـ
2022/10/16م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/3/21هـ
2022/10/17م
(� )10:00صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة دخول املناف�سة:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي حي القاد�سية بالدمام مبنى مركز الفح�ص ال�شامل (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:
ــ �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.
ــ علماً ب�أن جميع املناف�سات تنطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية.
ــ يجب �أن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.
ــ لوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي.
الدمام حي القاد�سية ـ مبنى مركز الفح�ص ال�شامل.
هاتف )013-8503977( :حتويلة.)332/124/378( :

تعلن جامعة الق�صيم 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 مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم (املرحلة الثانية)

2022/313

جماناَ

الأحد
1444/4/5هـ

الإثنني
1444/4/6هـ

يقدم العر�ض مع �ضمان بنكي بقيمة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنوية بظرف مغلق وخمتوم يقدم با�سم �إدارة العقود وامل�شرتيات.
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن جامعة بي�شة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

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)9

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

4

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة – املجمع الأكادميي (طالب)  -كلية
الرتبية (طالبات)  -كلية الطب (طالب وطالبات) – كلية العلوم الطبية التطبيقية
(طالبات)

بي�شة (املقر الرئي�سي – حي املطار – حي ال�صفا –
بجوار م�ست�شفى النقاهة)

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 والكلية العلمية
(طالبات)

بي�شة

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

 500ريال

الثالثاء
1444/3/22هـ

الأربعاء
1444/3/23هـ

مالحظة /يقدم مع العر�ض �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من الأجرة ال�سنوية �إدارة اال�ستثمار هاتف.)0176238079( - )0176238063( :

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

م

م�سمى اال�ستثمار

املوقع

قيمة الكرا�سة

1

ت�شغيل وترميم و�صيانة حديقة الإ�سكان

الطريق الدويل (طريف/القريات)

 2000ريال

2

ت�شغيل وترميم و�صيانة حديقة العوائل (�أمام فندق جولدن)

الطريق الدويل (طريف/القريات)

 2000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة جممع خدمات

�شارع �أبو بكر ال�صديق

 2000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة �سكني جتاري

�شارع �أبو بكر �أمام الدفاع املدين

 1000ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة جممع تعليم �أهلي

حي ال�صاحلية

 2000ريال

 �آخر موعد لتقدمي العطاءات :الإثنني 1444/3/21هـ ،ال�ساعة� )4:00( :صباحاً. موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/3/21هـ ،ال�ساعة� )10:00( :صباحاً. 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 ب�أن قيمة الكرا�سة غري م�سرتجعة.
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن رغبتها يف ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم )203( :ببهو مباين ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات (كافترييا).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)44/15637( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/29هـ،
املوافق 2022/10/25م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة:
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الثالثاء 1444/3/29هـ ،املوافق
2022/10/25م ،ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عن �إعادة طرح ( )2موعد ت�أجري املوقع
التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )1مببنى ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات رقم( )236( :كافترييا).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)39/105406( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/29هـ،
املوافق 2022/10/25م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة:
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف الثالثاء 1444/3/29هـ ،املوافق 2022/10/25م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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).

ن�سائي).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/27هـ ،املوافق
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
2022/10/23م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
رقم املزايدة.)42/71954( :
موعد فتح املظاريف :الأحد 1444/3/27هـ ،املوافق 2022/10/23م،
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني  1444/3/28هـ،
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�ساعة:
املوافق 2022/10/24م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
موعد فتح املظاريف :الإثنني  1444/3/28هـ ،املوافق 2022/10/24م ،ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
املظاريف.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
وزارة
من
ال�صادرة
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :ت�أجري املعمل رقم ( )1301بالدور الأر�ضي مببنى كلية الهند�سة
بق�سم الطالب (معمل طباعة املعادن ثالثية الأبعاد).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً حتى ال�ساعة)12:00( :
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل :ظهر ًا.
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )1ب�سكن الطالبات (كافترييا)
رقم املزايدة.)44/12175( :
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأربعاء 1444/3/23هـ،
رقم املزايدة.)40/123871( :
املوافق2022/10/19م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً حتى ال�ساعة:
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/27هـ ،املوافق موعد فتح املظاريف :الأربعاء1444/3/23هـ ،املوافق 2022/10/19م،
2022/10/23م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
موعد فتح املظاريف :الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق 2022/10/17م ،ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
املظاريف.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
ً
املفعول ملدة  90يوما من فتح املظاريف).
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 وزارة البيئة واملياه والزراعة عن بدء مرحلة �إبداء الرغبات
مل�شروع ا�ستثمار مرف�أ احلافة يف منطقة جازان مب�ساحة ( )631818مرتاً
مربعاً ،وملدة ال تقل عن (� )25سنة ميكن متديدها �إىل (� )50سنة ،علماً ب�أن
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل� :آخر موعد ال�ستالم الرغبات بتاريخ  3ربيع �أول 1444هـ.
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )3ب�سكن الطالب (كافترييا).
وعلى الراغبني �إر�سال منوذج طلب الت�أهيل بعد التعبئة �إىل الربيد
وامل�شرتيات
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود
الإلكرتوين)Investor@mewa.gov.sa( :
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رابط منوذج طلب الت�أهيل:
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل :رقم املزايدة.)40/28335( :
(https://www.mediafire.com/file/
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم )3( :ب�سكن الطالبات (بوتيك و�صالون تزييت قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
tt63k2ir4b2i2an/alhafaa.docx/file).
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة ينبع عن طرح املناف�سات لعام 1444هـ 2022/م وفق الآتي:

م

املناف�سة

مدة العقد بال�سنة

امل�ساحة املخ�ص�صة للن�شاط

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�صيانة وت�شغيل منتجع �سياحي بالواجهة البحرية
الكورني�ش ال�شمايل على طريق الأمري عبداملجيد

10

44٫910.28م2

 50.000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

2

�صيانة وت�شغيل ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة ك�شك رقم ( )1بحي امل�شهد طريق امللك خالد

10

17.64م2

 1000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

3

�صيانة وت�شغيل ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة ك�شك رقم ( )2بحي الربوة خمطط (�أ)14/

10

278.73م2

 1000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة عدد ( )50لوحة نوع موبي

10

1.80*1.20

 5000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

5

ت�شغيل و�صيانة مبنى �إداري وخمزن يقدم خدمات
اجتماعية

10

1867.07م2

 2500ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

ال�شروط الرئي�سية اخلا�صة:
� -1سجل جتاري بنف�س الن�شاط.
 -2خربة �سابقة يف نف�س الن�شاط.
�سار ملدة ال تقل عن ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
ال�سنوي
العطاء
قيمة
من
()%25
� -3ضمان بنكي بقيمة ال تقل عن
ٍ
مالحظة:
ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين بلدي بوابة الفر�ص اال�ستثمارية� )Furas.momra.gov.sa( :أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

يعلن معهد الإدارة العامة عن طرح املناف�سات التالية:

املوقع

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

رقم املناف�سة

املناف�سة

2022/10/13م

2022/10/16م

2022/1

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد بالريا�ض

2022/10/16م

2022/2

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد مبنطقة
ع�سري

1

2022/3

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد الن�سائي
باملنطقة ال�شرقية

1

 100ريال

2022/4

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد الرجايل
باملنطقة ال�شرقية

1

 100ريال

2022/10/13م

2022/5

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد مبنطقة مكة
املكرمة

1

 100ريال

2022/10/13م

املنطقة/املدينة

العدد
1

 100ريال

 100ريال

2022/10/13م

2022/10/13م

2022/10/16م

2022/10/16م

2022/10/16م

• يجب �أن يرفق مع العر�ض �صورة من الكرا�سة بعد تعبئتها وتكون مغلقة ويكون العر�ض مغلق وخمتوم بختم ال�شركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املناف�سة.
• مكان ا�ستالم الكرا�سات وتقدمي العرو�ض:
معهد الإدارة العامة – املركز الرئي�سي  -الدور ال�ساد�س � -إدارة امل�شرتيات  -مكتب رقم (.)6015
• ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�ص باملعهد يف البنك العربي الوطني ( )SA8530400108000695180019و�إح�ضار �إثبات ال�سداد.
• لال�ستف�سارات التوا�صل على الربيد الإلكرتوين.)Purchasing@ipa.edu.sa( :

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان �شراء الكرا�سة

1

متنزه الق�شيع الوطني موقع رقم ()1

25.075م2

 1500ريال

1444/3/1هـ

1444/3/2هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة الق�صيم

2

ا�ستثمار املواقع املحيطة ب�سد وادي
جازان املوقع رقم ()5

77.721.99م2

 1500ريال

1444/3/9هـ

1444 /3/10هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة جازان

3

متنزه �أبو اجلود الوطني

17.617.759م2

 3000ريال

1444/4/13هـ

1444/4/14هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة املدينة املنورة

4

زراعة حقول اخلزامى

11717.10م2

 1500ريال

1444/4/5هـ

1444/4/6هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة الباحة

وملزيد من التفا�صيل التوا�صل على الربيد الإلكرتوين� )Investor@mewa.gov.sa( :أو االت�صال على الرقم املوحد.)939( :

منافسات عامة
تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار (�سارد) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

خدمات الت�شغيل وال�صيانة مكاتب ومرافق ال�سعودية مبكة املكرمة

2022/13

()2300
�ألفان وثالثمائة ريال (�شامل
�ضريبة القيمة امل�ضافة)

الإثنني
1444/3/7هـ
2022/10/3م
( )3:30م�سا ًء

الثالثاء
1444/3/8هـ
2022/10/4م
(� )11:00صباحاً

غرامة مالية

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار (�سارد) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�أعمال العزل املائي لعدد ( )200وحدة مبدينة
ال�سعودية (جدة)

2022/22

( )1150ريا ًال
�ألف ومائة وخم�سون ريال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الثالثاء
1444/3/15هـ
2022/10/11م
( )3:00م�سا ًء

الأربعاء
1444/3/16هـ
2022/10/12م
(� )11:00صباحاً

على املواطن /جزاء عتيق
العتيبي – هوية وطنية رقم
( )1038771604مراجعة فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة
مبنطقة الق�صيم /ق�سم الإدارة املالية
لوجود غرامة مالية ت�ستحق ال�سداد
خالل مدة ال تتجاوز ( )60يوماً من
تاريخ الإعالن.

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى العزيزية للأطفال عن طرح املناف�سة التالية:
املزايدة :بيع رجيع طبي م�ست�شفى العزيزية للأطفال.
املكان :م�ست�شفى العزيزية للأطفال.
تقدمي العرو�ض �إىل� :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 :الأحد 1444/3/27هـ (،ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/3/28هـ (،ح�سب تقومي �أم القرى).
قيمة ال�ضمان.)%2( :

تعلن �أمانة منطقة اجلوف عن بيع عدد ( )73مركبة ومعدة ر�سمية والتي تعود ملكيتها لأمانة منطقة اجلوف عن
طريق (مزاد البيع بالظرف املغلق واملختوم):

ال�شروط:
 -1ال�سيارات املراد بيعها تعود ملكيتها لأمانة منطقة اجلوف.
 -2وجود �سجل جتاري �أو رخ�صة عمل ت�شليح �أو �سكراب �سيارات ملن �أراد الدخول يف املزاد.
 -3طريقة الدفع �شيك م�صدق با�سم �أمانة منطقة اجلوف بكامل مبلغ العطاء على �أن يكون �صادر ًا با�سم املن�ش�أة.
 -4املزاد يكون على جميع ال�سيارات دفعة واحدة.
� -5إخالء املوقع خالل ( )30يوماً من تاريخ ال�شراء ويف حال مل يتم الإخالء الأمانة غري م�س�ؤولة.
موعد املعاينة �سيبد�أ اعتبار ًا من يوم الأحد املوافق 1444/2/29هـ ،وحتى نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق
1444/3/3هـ.
من ال�ساعة� )8:00( :صباحاً حتى ال�ساعة )2:30( :م�ساءً.
علماً ب�أن موعد تقدمي العطاءات يوم الأحد املوافق 1444/3/6هـ ،من ال�ساعة� )8:00( :صباحاً حتى ال�ساعة:
(� )11:30صباحاً يف مقر مبنى �أمانة منطقة اجلوف  -وكالة التخطيط والربامج � -إدارة املالية.
و�سيكون فتح املظاريف مب�شيئة اهلل يف نف�س اليوم املوافق 1444/3/6هـ ،يف متام ال�ساعة )12:00( :م�ساءً.
املوقع :ميكن معاينة ال�سيارات املراد بيعها يف (حجز الأمانة).
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مبان
استئجار
ٍ

مبان تكون مقر ًا للمدار�س التالية:
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة حمايل عن حاجتها �إىل ا�ستئجار ٍ

م

ا�سم املدر�سة

مرات الإعالن

1

ابتدائية �سهل بن �سعد بفارعة الهاد للبنني

للمرة اخلام�سة

2

ابتدائية ال�شاطئ للبنني بالقحمة

للمرة الثانية

3

الطفولة املبكرة باخلو�ش

للمرة الثالثة

4

رو�ضة الأطفال بالقريحاء

للمرة الأوىل

5

ابتدائية �آل �شغيب للبنات

للمرة الأوىل

6

االبتدائية الثالثة للبنات بحي ال�شرف باملجاردة

للمرة الأوىل

7

ابتدائية بني قي�س للبنات

للمرة اخلام�سة

8

ابتدائية �سفيان للبنات

للمرة الثالثة

9

ابتدائية املورد بالأح�سرين لل�صفوف العليا للبنني

للمرة الأوىل

10

االبتدائية اخلام�سة للبنات ورو�ضة حي احليلة

للمرة الثالثة

11

ابتدائية ومتو�سطة الفي�ض للبنات

للمرة الثامنة

12

ابتدائية �أبي عبد الرحمن ال�سلمي لتحفيظ القر�آن للبنني بالقحمة

للمرة اخلام�سة

13

رو�ضة الأطفال بحي النزهة مبحايل

للمرة الأوىل

14

ابتدائية �آل �صميد للبنات

للمرة الأوىل

فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب يف ت�أجريه مراجعة �إدارة التعليم ق�سم الأجور -ال�ستالم ال�شروط.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها با�ستئجار م�ستودع مبدينة حائل وفق 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 (1000م )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.

إعالنات حكومية

 -8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� -9أن يكون املبنى خالياً 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 امل�ستودع 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 كتيب ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/HAIL-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع و خمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة
حائل ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/3/3هـ( ,ح�سب تقومي �أم القرى).

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها با�ستئجار مبنى مبحافظة تربة وفق 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.
� -4أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� -5أن تكون م�ساحة املبنى �أكرث من (650م.)2
� -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 دورياً 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 خالياً 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 كتيب ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/TURBAH( :
ومن لديه مبنى تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع و خمطط 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 1444/3/3هـ( ،ح�سب تقومي �أم القرى).

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها با�ستئجار م�ستودع باملدينة املنورة وفق 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 (1000م ،)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 امل�ستودع 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 كتيب ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/MADINAH-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع و خمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة
املدينة املنورة ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/3/3هـ( ,ح�سب تقومي �أم القرى).

إعالنات حكومية
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر ًا ملن�سوبيها مبدينة الريا�ض:

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 م�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 عامة

نعم خم�ص�صة للرجال والن�ساء يف كل دور ب�شكل كاف

دورات مياه خا�صة

نعم بكل دور

مطبخ

نعم بكل دور

�شبكة املياه

مربوطة ب�شبكة املياه املحالة

�شبكة ال�صرف ال�صحي

مربوطة 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 الإنرتنت 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 امللك عبداهلل

املنطقة امل�ستهدفة

اجلهة ال�شرقية الدائري ال�شرقي (طريق املطار)

النظام

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب عن حاجتها ال�ستئجار غرف �أو �شقق �سكنية لإقامة �سكن عمال للم�ؤ�س�سة مبدينة جازان:
�أو ًال املدة :ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ثانياً املوا�صفات:
 -1م�ساحة املبنى الإجمالية ال تقل عن (400م).
 -2عدد الغرف ال يقل عن ( )28غرفة ،وعدد دورات املياه يتنا�سب مع عدد الغرف.
ثالثاً ال�شروط:
�-1أن يكون املبنى حديثاً ومكيفاً ،من البناء امل�سلح ومزود باخلدمات الأ�سا�سية مثل (الكهرباء ،املاء ،الهاتف،
ويف�ضل ال�صرف ال�صحي).
�-2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي مع تقدمي �صورة من �صك امللكية ورخ�صة البناء و�صورة من هوية املالك/
الوكيل (مع �صورة وكالة �سارية املفعول يف حال التوكيل) ترفق مع العر�ض.
� -3صور فوتوغرافية ملونة للمبنى املراد ا�ستئجاره.
 -4خطاب من املالك يو�ضح عدد الغرف والأدوار واملنافع للمبنى املراد ا�ستئجاره واملبلغ املطلوب لت�أجري املبنى.
� -5أن يكون العقار قريباً من فرع امل�ؤ�س�سة بجازان (ميناء جازان).
-6يجب �أن يكون العقار امل�ست�أجر م�ستوفياً ل�شروط الأمن وال�سالمة ،و�أن يقدم امل�ؤجر تقرير ًا من الدفاع املدين ومن
مكتب هند�سي ب�سالمة املبنى ومالئمة املوقع والعقار للن�شاط حمل العقد ويكون ذلك يف بداية كل �سنة عقدية.
�-7أن يكون العقار �أو املبنى على �شارع رئي�سي ال يقل عن ( )20مرت ًا ف�أكرث ويف مكان ي�سمح به ب�إقامة �سكن للعمال
ويكون الو�صول �إليه �سه ًال بعيد ًا عن االختناقات املرورية.
� -8أن ال يكون املالك من �أحد من�سوبي امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب.
-9ال يحق للمالك االعرتا�ض على �أي تعديالت �أو �إ�ضافات جتريها امل�ؤ�س�سة على �أن تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إزالتها بعد
انتهاء مدة العقد يف حالة عدم رغبة امل�ست�أجر بها.
� -10إح�ضار �شهادة من مكتب هند�سي موقعة وخمتومة ومعرتف بها تفيد ب�سالمة املبنى من الناحية الإن�شائية.
� -11أن يكون العقار خالياً من العيوب الإن�شائية.
� -12أن يتوفر يف العقار كافة ا�شرتاطات الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة.
�-13آخر موعد لتقدمي العرو�ض1444/3/1 :هـ ،ال�ساعة )1:00( :م�سا ًء على �أن ي�سلم العر�ض يف ظرف خمتوم
مكتوب عليه من اخلارج الدعوة اخلا�صة با�ستئجار �سكن العمال بفرع امل�ؤ�س�سة مبدينة جازان �إىل ق�سم
الوارد مبقر امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب بالإدارة العامة بالريا�ض (طريق امللك فهد جنوب طريق امللك عبداهلل
مبنى رقم� )975( :ص ب ( )3402الريا�ض ( )11471العنوان الوطني رقم املبنى )7998( :الرمز الربيدي
( )12343الرقم الإ�ضايف ( )3858وحدة رقم (.)1

تعلن وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للهيئة العامة للطرق وفق ال�شروط التالية:
 -1امل�ساحة املطلوبة مل�سطح البناء ال تقل عن ( )17700مرت مربع.
� -2أن يحتوي كامل املبنى على م�ساحات مفتوحة وقابلة للتعديل.
 -3ا�ستعداد املالك ب�إ�ضافة بع�ض التعديالت املطلوبة.
-4جتهيز املبنى بنظام الدفاع املدين وتكييف كامل املوقع والأعمال امليكانيكية والكهربائية واملعمارية وتنفيذ �أعمال
اجلب�س والإنارة وبالط الأر�ضيات وتنفيذ الأر�صفة اخلارجية.
� -5أن ي�سمح املبنى ب�إ�ضافة م�صادر مياه وكهرباء �إ�ضافية.
 -6توفر عدد ال يقل عن ( )600موقف �سيارات.
ً
ً
�-7أن يقع املبنى يف املنطقة املح�صورة بني طريق الريا�ض مكة املكرمة جنوبا وطريق امللك �سلمان �شماال والدائري
ال�شرقي �شرقاً والدائري الغربي غرباً.
ً
ً
�-8أن يقع املبنى على �أحد ال�شوارع الرئي�سية التي ال يقل عر�ضها عن ( )30مرتا ويف�ضل �أن يكون حماطا ب�أربعة
�شوارع لتفادي عملية الإزدحام حول املبنى.
كاف.
 -10توفر م�صاعد بعدد ٍ
فعلى من لديه مبنى تنطبق عليه ال�شروط ال�سابقة مراجعة الإدارة العامة للمناف�سات والعقود بوزارة النقل
واخلدمات اللوج�ستية للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،علماً ب�أن �آخر موعد لت�سليم العطاءات هو يوم
الأحد 1444/3/13هـ ،وتاريخ فتح العرو�ض هو يوم الإثنني 1444/3/14هـ.

اجلهة ال�شمالية طريق امللك �سلمان
اجلهة الغربية طريق امللك خالد

امللكية
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�أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز
امللكية
�سيتم اال�ستئجار وفقاً لنظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته
التنفيذية

فعلى من لديه عقار تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله تقدمي عر�ض �سعر ال تقل �صالحيته عن ( )90يوماً(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة .)%15
على �أن يت�ضمن العر�ض امل�ستندات الثبوتية التالية� :صورة من ال�صك ،خمطط للمبنى ،رخ�صة البناء ،كروكيللموقع 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 2022/10/17م ،وموعد فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق2022/10/18م ،لال�ستف�سار ن�أمل التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين.)procurement@karnr.gov.sa( :
على �أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن �أي تعديالت �أو �إ�ضافات تراها هيئة تطوير حممية امللكعبدالعزيز امللكية ،قبل �إبرام العقد دون �أي تعوي�ض.

تعلن وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبنطقة املدينة املنورة عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد
والدعوة والإر�شاد مبحافظة وادي الفرع ،مناف�سة رقم )44/1( :وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الإ�سمنت امل�سلح ويقع داخل املحافظة.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي وتتوفر حوله �أماكن لوقوف �سيارات املوظفني واملراجعني.
� -3أن يكون عدد الغرف منا�سب مع حجم الإدارة مب�ساحة ( )6*5ودورات مياه.
� -4أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.
� -5أن يكون مملوكاً ب�صك �شرعي.
� -6أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف حالة املوافقة على ا�ستئجار العقار.
� -7أن يلتزم �صاحب العقار بعمل مظالت لعدد (� )5سيارات.
 -8مدة العقد �سنوية.
� -9إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
� -10أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.
على الراغبني يف ت�أجري عقاراتهم وتتوفر لديهم ال�شروط املو�ضحة �أن يقدموا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح
فيه قيمة الأجرة ال�سنوية و�إرفاق امل�سوغات الثبوتية للعقار وذلك خالل �شهر من تاريخ 1444/2/15هـ ،و�أن يقدم
العر�ض لفرع الوزارة مبنطقة املدينة املنورة يف ظرف مغلق.
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األخبـــــــــــــار

تحﺖ ﺭعاية ولي العﻬد ..اﻧﻄﻼﻕ ﺃعماﻝ القمة العالمية
للﺬﻛاﺀ اﻻﺻﻄناعي في ﻧسختﻬا الﺜاﻧية
● الرياض  -واس
حتييت رعاية �ساحب ال�سمو امللكييي االأمر حممد بن �سلمان
بيين عبدالعزيييز اآل �سعييود ،ويل العهد رئي�س جمل�ييس اإدارة
الهيئيية ال�سعودية للبيانات والييذكاء اال�سطناعي «�سدايا»
حفظه اهلل ،انطلقت يوم الثالثاء � 17سفر 1444هي املوافق
� 13سبتمييرب 2022م ،اأعمييال القميية العاملييية للييذكاء
اال�سطناعييي يف ن�سختهييا الثانييية حتييت �سعييار «الييذكاء
اال�سطناعييي خليير الب�سرييية» بح�سور اأكرث ميين  10اآالف
�سخ�ييس و 200متحييدث ميين  90دوليية مي ّثلييون �سانعييي
ال�سيا�سييات يف جمييال الييذكاء اال�سطناعييي وروؤ�سيياء كربى
ال�سييركات التقنييية يف العييامل ،وذلييك مبقيير مركييز امللييك
عبدالعزيييز الدويل للموؤمتييرات مبدينة الريا�ييس وا�ستمرت
ثالثة اأيام.
وتوؤكييد رعاييية �سمييو ويل العهييد للقميية العاملييية للييذكاء
اال�سطناعي يف ن�سختها الثانية حر�س �سموه على اال�ستفادة
ميين هذا القطاع احليوي؛ لتحقيييق التنمية للمملكة العربية
ال�سعودييية ،واأن تكون اململكة منوذجاً عاملييياً رائد ًا يف بناء
اقت�سييادات املعرفيية خلدمة االأجيييال احلا�سييرة والقادمة
وحتقيقاً مل�ستهدفات روؤية .2030
وا�ستهلييت القمة بعر�س حي بعنوان (ميكن للب�سر اأن يكون
لهييم م�ستقبييل اأف�سل بف�سييل الييذكاء اال�سطناعييي) ت�سمن
�سبعيية م�ساهد حتكي عالقيية االإن�سان بالييذكاء اال�سطناعي
ومنهييا اأخالقيات الييذكاء اال�سطناعييي وق�سيية التعلم االآيل
وكيف يعلم االإن�سان االآليية وكيف ت�سبح بيديه ذكية بحيث
ت�ستوعييب تعليماته ،اإ�سافة اإىل كيف ت�سبح م�ستقلة وتعمل
دون احلاجة اإىل مدخالت ب�سرية اإىل اأن ين�سجم االإن�سان مع
االآلة من جديد نحو االن�سجام يف امل�ستقبل.
خدمة الﺒشرية
ثييم األقى معايل وزير االت�ساالت وتقنية املعلومات املهند�س
عبداهلل بن عاميير ال�سواحة كلمة يف حفل افتتاح اأعمال القمة
�سلييط فيها ال�سييوء على الدعييم والتمكن الييذي يوليه �سمو
ويل العهد لكل ما ميين �ساأنه اغتنام فر�س امل�ستقبل من خالل
الرتكيييز على الذكاء اال�سطناعييي ودوره يف خدمة الب�سرية
ور�سم م�ستقبييل اململكة لبناء جمتمعييات رقمية ومدن ذكية
واقت�سادات رقمية مزدهرة.
وتطييرق معاليييه اإىل نتائييج دعييم ومتكيين �سمييو ويل العهييد
وانعكا�سه على جمتمع الريادين وال�سركات يف اململكة التي
نتج عنهييا تبني حلول الذكاء اال�سطناعييي لتخدم املجاالت
احليوييية يف ال�سحيية والطاقة واالقت�ساد الرقمييي ،متناو ًال
بع�ييس التجييارب الريادية التي قدمتها اململكيية ويف مقدمتها
تبني اأرامكو حللول الذكاء اال�سطناعي يف احلفر والتنقيب
ييا مكنها اليييوم لت�سدر قائميية �سركات الطاقيية يف احللول
التي ت�سمن ا�ستدامة البيئة.
وا�ستعر�س معايل املهند�س عبداهلل ال�سواحة يف كلمته اأهمية
م�سروع «ذا الين» وقال :اإنه ميثل هدية من �سمو ويل العهد
للب�سرييية يف كيفييية تخطيط املييدن اإىل الي� 150سنيية القادمة
وكيفية تطويع اململكة حللول الذكاء اال�سطناعي والبيانات
لبناء املجتمعات امل�ستدامة.

عدد الحﻀوﺭ تﺠاوز

10
ﺁﻻﻑ

ﺃﺭقاﻡ
عن القمة

٢00
متحدﺙ

من  90دولة

ﻫدﻑ
المملﻜة من القمة:
تحقيﻖ تﻄلعاتﻬا في الريادة العالمية من ﺧﻼﻝ اﻻقتﺼاد القاﺋﻢ على
البياﻧات والﺬﻛاﺀ اﻻﺻﻄناعي.
تأكيد أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الﺬكاء االصطناعي لخير
البشرية وﺫلﻚ في إطار رﺅية المملﻜة .20٣0
تحقيﻖ ﺃﻫداﻑ التنمية المستدامة التي ﺃقرتﻬا اﻷمﻢ المتحدة ﺇلى
عاﻡ .٢0٣0
تسليﻂ الضوء على مستجدات وإنجازات الﺬكاء االصطناعي في
المملﻜة.
اﺳتعراض ﺭﺅية المملﻜة اﻷوﺳﻊ لمستقبﻞ الﺬﻛاﺀ اﻻﺻﻄناعي وفقا
لمستﻬدفات ﺭﺅية السعودية .٢0٣0
االرتقاء بالمملﻜـة إلى ريادة االقتﺼادات القاﺋمة على البيانات.

كلميية ا�ستهلها بالرتحيييب بامل�ساركيين واحلا�سرين للقمة
مبدينيية الريا�ييس موطيين الييذكاء اال�سطناعييي م�ستذكيير ًا
الن�سخة االأوىل من القمة التي عقدت بن العامل االفرتا�سي
والعامل الواقعي عام  2020ب�سبب جائحة كورونا ،وقال:
اإنييه منذ ذلك الوقييت حتى االآن مل تكن القميية جمرد انتقال
لحﻈة فارﻗة
واألقييى معييايل رئي�س الهيئيية ال�سعودية للبيانييات والذكاء ميين قميية اإىل اأخييرى وهييذه الفييرتة كانييت حلظيية فارقة يف
اال�سطناعييي «�سدايا» الدكتور عبييداهلل بن �سرف الغامدي تاريخ الب�سرية التي مرت بالكثيير وتعلمنا منها بال�سنتن

املا�سيتن.
واأ�سييار معاليييه اإىل اأن التقنية قد تقدمييت خا�سة املرتبطة
بالذكاء اال�سطناعي ب�سكل كبر واأ�سبحت جزء ًا ال يتجزاأ
ميين كل جانييب يف جوانييب حياتنييا ،م�ست�سهييد ًا با�ستغراق
العييامل خالل القييرون املا�سية اإىل  200عييام الكت�ساف اأول
لقيياح ملر�س اجلدري حتييى ُق ِ�سي على املر�ييس ،يف املقابل
جييرى تقليل هذه الفرتة الطويلة اإىل ب�سعة اأ�سهر منذ ن�سر

اأول ت�سل�سييل جينييي لكوفيد  ،19وذلك بف�سييل تقنيات مثل
الذكاء اال�سطناعي.
واأفيياد اأن هييذا االأميير مل يكيين التغيير الوحيييد ،فالييذكاء
اال�سطناعي وامل�ساعدة االفرتا�سية يف املالين من املنازل
والهواتييف الذكية واملركبات للقيييادة الذاتية لي�ست خيا ًال
بعد االآن فالييذكاء اال�سطناعي واالإن�سان االآيل قاما باإجراء
املالين من العمليات اجلراحية اليوم.
ولفييت معاليييه النظيير اإىل اأن الييذكاء اال�سطناعييي حا�سيير
اليييوم وقال :نييكاد نالم�س �سطييح القدرات الكامنيية للذكاء
اال�سطناعييي ،فاالإ�سييارات املبكييرة واعييدة للغاييية ،حيث
ميكيين للمييزارع الراأ�سييية التييي تعمييل اليييوم عييرب اأدوات
الييذكاء اال�سطناعييي اإنتيياج اأغذييية بطاقة اإنتاجييية ت�سل
اإىل مييا يتجيياوز � 400سعف مييا تنتجه املييزارع التقليدية،
واأثبييت الذكاء اال�سطناعييي اأنه ميكيين اأن ي�ساعد يف تقليل
االنبعاثييات بن�سبيية  ،40واأن يتنبيياأ ببع�ييس اأنييواع
ال�سرطان ب�سكل اأف�سل من الب�سر.
واأ�ساف معاليه اأن من اأكرث املو�سوعات املهمة :ا�ستك�ساف
العالقيية بيين الب�سيير واالآالت؛ اأييين نتوقف من اأييين تبداأ
االآالت وقبييل � 3سنييوات بداأنييا ال�سعي لالإجابيية على هذا
ال�سييوؤال من خييالل اإطييالق اآرتاثييون الييذكاء اال�سطناعي
الييذي م ثل جتربيية عاملية جمعت املئات ميين خرباء الذكاء
اال�سطناعييي والفنانيين ال�ستك�سيياف اأكرث اجلوانييب قرباً
للب�سرية؛ وهي االإبداع.
فجوة رﻗمية
وحييذر معاليه من الفجوة الرقمية بن الييدول يف ظل التقدم
التقني وباأنها ال تزال تت�سع مع تقنيات الذكاء اال�سطناعي،
وجزء من هذه الفجوات جنييده حتى داخل االأمة الواحدة،
و�سييرب مثا ًال بذلك :اأن الفجوة بيين اجلن�سن هائلة ووفقاً
لدرا�سة حديثة فاإن  12فقط من باحثي الذكاء اال�سطناعي
هييم ميين الن�ساء ،وهييذا و�سع ال ميكيين اأن يكييون �سحيحاً
و�سنفعل �سيئاً حيال ذلك يف هذه القمة ،فابقوا على ات�سال.
وتابييع معاليه :هييذه االنق�سامييات تعيدنا دوميياً اإىل ال�سوؤال
االأ�سا�سييي االأكييرث اإحلاحاً ما الييذي يعتييرب ذكا ًء ا�سطناعياً
م�سييوؤو ًال اإذا ُطييور الييذكاء اال�سطناعييي اليييوم يف مناطق
جغرافييية حمييددة ،وهيمن عليهييا جن�س واحييد وا�ستهدف
اأ�سواقيياً معينيية ،فكيييف ميكننا الوثييوق فيه لذلييك نرحب
باالتفيياق االأخيير لليون�سكو الييذي ت�سمن تو�سيييات ب�ساأن
اأخالقيات الييذكاء اال�سطناعي واأقرتييه  193دولة ،ونعتقد
اأن جميييع الييدول تتحمييل م�سوؤولييية تنفيذ تلييك التو�سيات
لتعزيييز موثوقييية الييذكاء اال�سطناعي ،و�سييوف ت�سمعون
بع�س االأخبار ال�سارة عن هذا خالل قمتنا.
ودعييا معايل الدكتور عبداهلل الغامدي اإىل امل�ساركة يف تطوير
الييذكاء اال�سطناعييي معيياً واأن نتقا�سييم اأف�سييل ار�ساتنا
وخرباتنييا ومواردنا وحتدياتنا ل�سمان عدم تخلف اأحد عن
الركب ،متطلعاً اإىل االإعالن عن العديد من املبادرات الرائدة
مع �سركائنا العاملين للوفاء بالوعد الذي اأطلقته هذه القمة
(الذكاء اال�سطناعي خلر الب�سرية).
كما األقى رئي�س اأرامكو ال�سعودية وكبر اإدارييها التنفيذين
املهند�س اأمن ح�سيين النا�سر كلمة يف اجلل�سة الرئي�سة اأفاد
فيهييا اأن اأرامكييو ال�سعودية تعتييز باأن تكون اأحييد الداعمن
الرئي�سين للقمة وتعلن فيها عن م�سروع ا�سرتاتيجي جديد
مب�سمى (املمر العاملي للذكاء اال�سطناعي).
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وقال اإن هذا امل�سروع الطموح ي�سر حالياً يف خطواته االأوىل
وي�سمييل ت�سميمه عييدة عنا�سر ليقوم باأربعيية اأدوار رئي�سة
هييي :تاأ�سي�س مركز متيز لتطوير حلييول الذكاء اال�سطناعي
الأرامكييو ال�سعودييية واجلهييات املهتميية يف اململكيية بهييذه
التقنييية ذات االآفاق الهائلة ،وتعزيييز جهود تطوير منظومة
امللكييية الفكرية عالية التاأثر املرتبطيية بالذكاء اال�سطناعي
وت�سويق منتجات امللكية الفكرية جتارياً.
الشرﻛات الﻨاﺷﺌة
واأ�سيياف اأن هذا امل�سروع يعمييل كذلك على تدريب الكفاءات
ال�سعودية ال�سابة وتطويرها يف جماالت الذكاء اال�سطناعي،
ودعييم جيل جديد من ال�سركات ال�سعودية النا�سئة املعتمدة
يف ن�ساطهييا علييى الييذكاء اال�سطناعي ،م�سيير ًا اإىل اأنه اأطلق
عليييه ر عاملييي الأنه ي�ساعييد يف جهود نقل املعرفيية وتبادل
االأفييكار وتقييدمي احللول بن اململكيية ودول العامل ،واأرامكو
ال�سعودية وهو عن�سر حمفز لدعم مثل هذا الن�ساط املهم.
وذكيير اأن القميية تركييز علييى ثالثيية حميياور هييي« :الييذكاء
اال�سطناعي االآن» و«الذكاء اال�سطناعي م�ستقب ًال» و«الذكاء
اال�سطناعييي مطلقيياً» ،و�ستبحييث تاأثر الييذكاء اال�سطناعي
علييى بع�ييس املوا�سيع املهميية مثييل :احلركيية االقت�سادية،
والرعاييية ال�سحييية ،وتطوييير الكفيياءات الب�سرييية ،واملييدن
الذكييية ،مبيناً اأنه من االأهداف التي ترمييي اإليها القمة اإن�ساء
من�سة عاملية حديثة جتمع قادة الذكاء اال�سطناعي ورواده
من جميع اأنحاء العامل بهدف التوا�سل والتعاون فيما بينهم،
واإحييداث حركة عاملييية وحتفيزها لتحول االأفييكار اإىل اأفعال،
وحتى ت�سبح االأفكار حقيقية و�سريعة.
ح�سيير حفييل االفتتاح واجلل�سيية الرئي�سة عدد ميين اأ�سحاب
املعييايل روؤ�سيياء الهيئييات احلكومييية ،وح�سد ميين الروؤ�ساء

من
المتحدﺛين
في القمة:

35
و�ستعمييل القمة علييى تنيياول مو�سوعات تبيين انعكا�سات
الييذكاء اال�سطناعييي علييى اأهييم القطاعات احليوييية مثل:
املييدن الذكية ،تنمية القدرات الب�سرييية ،الرعاية ال�سحية،
املوا�سييالت ،الطاقيية ،الثقافة والييرتاث ،البيئيية ،احلراك
االقت�سييادي بهييدف اإيجيياد احللييول للتحديييات احلالييية
وتعظيم اال�ستفادة من تقنيات الذكاء اال�سطناعي.

محاوﺭ
القمة العالمية للﺬﻛاﺀ اﻻﺻﻄناعي:

1

٣

٢

تقنيات الﺬﻛاﺀ

مستقبﻞ قﻄاﻉ

ﺃﺧﻼقيات الﺬﻛاﺀ

اﻻﺻﻄناعي

الﺬﻛاﺀ اﻻﺻﻄناعي

اﻻﺻﻄناعي

وﺣاﻻت

وﻛيفية تﻄويرﻩ

واﻻﺳتخداﻡ

اﺳتخداماتﻬا

واﻻﺳتفادة منﻪ

المسﺆوﻝ لتقنياتﻪ

الحالية في

في ﺣﻞ ﺃبرز

بﻬدﻑ ﺿماﻥ ﺃﻥ يﻜوﻥ

ﺷتى مناﺣي

التحديات ﺣوﻝ

المستقبﻞ ﺣقيقة

الحياة

العالﻢ

وليﺲ ﺧياﻻ علميا

التنفيذين لكربى ال�سركات التقنية يف العامل واملتخ�س�سن
يف الييذكاء اال�سطناعييي ميين اجلامعييات واملراكييز البحثييية
املحلييية والدولية واملهتمن بتقنيييات االت�سال وتكنولوجيا
املعلومات.
خﺒراء التقﻨية
و�ست�سهد اأعمال القميية على مدى ثالثة اأيام م�ساركة وا�سعة
من اأ�سحاب املعايل الييوزراء واملعايل ثلي القطاعن العام
واخلا�ييس يف اململكيية يلتقييون فيهييا مييع خييرباء التقنييية يف

العييامل ليقدموا خرباتهم وروؤاهييم ب�ساأن الذكاء اال�سطناعي
وتاأثراتييه يف  100جل�سيية وور�سيية عمييل ،بجانييب مناق�سة
تقنيييات الييذكاء اال�سطناعييي وا�ستخداماتهييا ميين الواقييع
احلا�سيير والتطلعات الدولية نحييو اال�ستفادة من تقنياته يف
حياتنييا اليومية خدميية للب�سرية جمعاء ،عييالوة على اإقامة
معر�ييس م�ساحييب وعرو�س خمتلفيية ،ت�سلط ال�سييوء على
اأحييدث االأبحيياث والتقنيييات يف جمييال الييذكاء اال�سطناعي
ف�س ًال عن اكت�سيياف الفر�س اال�ستثمارييية املرتبطة بتقنيات
الذكاء اال�سطناعي خالل املرحلة املقبلة.

ﺗوﻗيﻊ اﺗفاﻗيات
وتت�سمن القميية كذلك عدد ًا من املبادرات وتوقيع اتفاقيات
ومذكييرات تفاهييم ل�سييراكات �سعودييية ودولييية ُت�سهييم يف
النهو�س با�ستخدامات وتاأثرات الذكاء اال�سطناعي خالل
ال�سنوات املقبلة خلدمة الب�سرية.
و�ست�سيييف القميية يف نقا�ساتهييا جانبييا اآخيير يتعلييق بتميز
اململكيية بتنوعهييا البيئييي الييرثي وفييق املقايي�ييس العاملية
والييذي ا�ستثمرت فيه كل ال�سبييل للمحافظة عليه وتطويره
وميين ذلييك ا�ستخييدام الييذكاء اال�سطناعييي لبنيياء مييدن
اإدراكييية تخييدم الب�سرية يف اإطييار حياة ع�سرييية كما نرى
يف «نيييوم» التييي تعد منوذجيياً ح�سارياً فريييد ًا من نوعه يف
املييدن االإدراكييية التي يجييد فيهييا االإن�سان حلمييه يف ق�ساء
حييياة ع�سرييية مبجتمع متكامييل بالتقنيييات الذكية ليحقق
اأعلييى معاير جودة احلياة التييي تلبي احتياجات االأجيال
احلالية والقادمة.
و ُتعييد نيييوم واحدة ميين اأهم امل�سروعييات الرئي�سيية �سمن
روؤييية اململكيية  2030التييي ت�ستثمر يف الييذكاء اال�سطناعي
لت�سخييره يف خدمة االإن�سييان ،وتوظيفه يف بنيياء مدن ذكية
اإدراكييية وت�سعييى اإىل تقييدمي منييوذج عاملييي فريييد يحقييق
اال�ستداميية ومثالية العي�س يف تناغم مع الطبيعة باالعتماد
على التقنيات الرقمية املتقدمة.

ﻫدية من ولي العﻬد
»مشروﻉ ﺫا الين يمﺜل هدية من سمو ولي العهد للبشرية في
كيفية تخطيﻂ المدن إلى الـ 1٥0سنة القادمة وكيفية تطويﻊ المملﻜة
لحلول الﺬكاء االصطناعي والبيانات لبناء المجتمعات المستدامة«.
المﻬندﺱ عبداللﻪ بن عامر السواﺣة
معالي وزير اﻻتﺼاﻻت وتقنية المعلومات

العﻼقة بين البشر واﻵﻻت
»استﻜشاﻑ العﻼقة بين البشر واﻵالت؛ أين نتوقﻒ؟ من أين تبدأ
اﻵالت؟ وقبل  ٣سنوات بدأنا السعي لﻺجابة على هﺬا السؤال من
خﻼل إطﻼق ﺁرتاﺛون الﺬكاء االصطناعي الﺬي مﺜل تجربة عالمية جمعﺖ
المﺌات من خبراء الﺬكاء االصطناعي والفنانين الستﻜشاﻑ أكﺜر الجوانﺐ
قربا للبشرية؛ وهي اﻹبداﻉ«.
الدﻛتوﺭ عبداللﻪ بن ﺷرﻑ الﻐامدﻱ  -معالي ﺭﺋيﺲ الﻬيﺌة السعودية
للبياﻧات والﺬﻛاﺀ اﻻﺻﻄناعي »ﺳدايا«
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الوزراء
مجلس
األخﻴــــــــــــــــــــﺮﺓ

مشروﻉ اﻷمير محمد بن ﺳلماﻥ يﺠدد المساﺟد التاﺭيخية
في مناﻃﻖ تبوﻙ والحدود الشمالية والباﺣة وﻧﺠراﻥ
● الرياض  -واس
ت�س ّمنت اأعمال املرحلة الثانية من م�سروع االأمر حممد بن �سلمان لتطوير
امل�سيياجد التاريخية تطوير م�سيياجد يف منطقتي تبوك واحلدود ال�سمالية،
الييذي اأعليين عنييه يييوم االأربعيياء � 11سفيير 1444هييي املوافييق � 7سبتمرب
2022م عرب تاأمن متطلباتهييا البنائية واحتياجاتها العمرانية ،لتجديدها
بهويتهييا التاريخييية االأ�سيليية و�سييو ًال اإىل تهيئتهييا لال�ستخييدام احلديث.
ويييويل امل�سييروع اهتمامه مب�ساجييد تبوك واحلييدود ال�سمالييية؛ ملا متثله

ميين انعكا�سات مادية وعاطفية لدى املجتمييع ال�سعودي ،ف�س ًال عن دورها
كجزء اأ�سا�سي من املقدرات الدينية والتاريخية للمملكة.
كمييا اأعليين امل�سروع يييوم اخلمي�س � 12سفيير 1444هي املوافييق � 8سبتمرب
2022م ،عن تطوير امل�ساجد التاريخية يف منطقتي الباحة وجنران باإحياء
تقاليدها املعمارية القدمية ،واحلفا على اإرثها التاريخي العتيق.
ويهييدف م�سييروع االأميير حممد بيين �سلمييان لتطوييير امل�ساجييد التاريخية
الإعييادة تاأهيييل وترميييم  130م�سجد ًا تاريخييياً يف جميع مناطييق اململكة،

وت�سمييل مرحلتييه الثانية  30م�سجد ًا ميين امل�ساجييد ذات االأهمية الرتاثية
والتاريخييية ،الرتباطهييا باأحييداث ال�سييرة النبوييية ،اأو تاريييخ اململكيية
العربييية ال�سعودييية ،واإبييراز اأبعادهييا احل�سارييية والثقافييية ميين خالل
احلفييا على خ�سائ�سهييا العمرانية االأ�سيلة ،وذلييك بتنفيذ جمموعة من
ال�سييركات ال�سعودييية املتخ�س�سيية يف معاجلة املباين الرتاثييية ،مب�ساركة
مهند�سن �سعودين يعملون على التاأكد من احلفا على الهوية العمرانية
لكل م�سجد منذ تاأ�سي�سه حتى التطوير.

منطقة الحدود الشمالية
مسﺠد قرية الدويد:

٥4

أحد أقدم مساجد المنطقة.
مﺼليا

طاقته االستيعابية بعد
أن كان ﻏير مستخدم

1٥6٫01

م²

مساحته بعد الترميم

بني قبل  ٨0عاما في قرية الدويد.
تبعد قرية الدويد عن محافﻈة رفحاء
 20كم تقريبا.
مساحته قبل التطوير 1٣٧٫٥م.²
سيرمم بمواد عالية الجودة.

منطقة تبوﻙ
المسﺠد الﺠامﻊ:

٧٧٩

مﺼليا
طاقته االستيعابية
فيما كانﺖ  ٧٥0مﺼليا

٩٧2٫2٣

م²

مساحته بعد الترميم

أحد أقدم مساجد المنطقة وأكﺜرها شهرة.
من أسماﺋه جامﻊ البحر وجامﻊ الساحل
وجامﻊ السوق وجامﻊ عبدالله بن مسعود.
يقﻊ بحي البلد قرﺏ الميناء القديم لضباء.
بني أربﻊ مرات.
مساحته قبل الترميم ٩4٧٫٨٨م.²

منطقة نجران
منطقة الباحة

مسﺠد الﺰبير بن العواﻡ:

1000

مﺼل

طاقته االستيعابية
قبل وبعد الترميم

14٣6

يعود بناﺅﻩ إلى عام 1٣٨6هـ.

٣1

بني في عهد األمير خالد بن أحمد
السديري.

مﺼليا
طاقته االستيعابية قبل
وبعد الترميم

يقﻊ بالقرﺏ من قﺼر اﻹمارة التاريخي
بنجران.
م²

مساحته قبل وبعد
الترميم

أرﻗـــﺎم
إدارﻳﺔ

مسﺠد الﺼفا:

٧٨

بناﺅﻩ األول من الطين ،فيما كانﺖ
مواﺿﺌه على الطراز التراﺛي الجنوبي.

مساحة المسجد قبل
وبعد التطوير

كان ﺁخر ترميم له قبل  1٥عاما.

اﻹدارة
ت ٠١٢ - ٥٢٠٢٢٧٧
ف ٠١٢ - ٥٢٠١٩١٩

م²

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻳﺎض
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧٠
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧١

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻣﺎم
٠١٣ - ٨٢٥٤٦٨١

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ
٠١٤ - ٨٢٨٥٧٧٤

أحد أقدم مساجد المملﻜة.
يقﻊ بوسﻂ محافﻈة بلجرشي.
بني قبل أكﺜر من 1٣٥0عاما.
اعتبر مﻜانا الجتماعات أهل القرية
يناقشون فيه أمورهم ،ويحلون
منازعاتهم ومشاكلهم بين
صﻼتي المﻐرﺏ والعشاء.

إعالنات حكومية-معاد

1

السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة الطائف 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 كويف �شوب مبجمع امللك في�صل الطبي املبنى الإداري

272244130

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

2

كويف �شوب مب�ست�شفى الأطفال

272244131

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

3

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

272244132

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

4

كويف �شوب مب�ست�شفى قيا العام

272244133

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

5

بوفية وجبات �سريعة مب�ست�شفى الأطفال

271944134

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

6

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

271944135

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

7

بوفية مع كويف �شوب مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

271944136

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

8

مكائن بيع ذاتي مبجمع امللك في�صل الطبي (املبنى الرئي�سي) عدد ( )5مواقع

272444137

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

9

مكائن بيع ذاتي مبجمع امللك في�صل الطبي (الن�ساء والوالدة) عدد ( )5مواقع

272444138

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

10

مكائن بيع ذاتي مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

272444139

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

11

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

272444140

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

12

مكائن البيع الذاتي مركز طب الأ�سنان عدد ( )2موقع

272444141

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

13

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى قيا العام عدد ( )2موقع

272444142

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

14

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى مي�سان العام عدد ( )2موقع

272444143

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

15

�صراف بنكي مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

272344144

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

16

�صراف بنكي مب�ست�شفى الأطفال

272344145

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

17

�صراف بنكي مبجمع امللك في�صل الطبي

272344146

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

18

�صراف بنكي مب�ست�شفى قيا العام

272344147

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

19

مكائن بيع ذاتي باملراكز ال�صحية مبحافظة الطائف عدد ( )33موقع

272444148

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

2
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة جازان عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقمها

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع ميني ماركت مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73164402

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

2

ا�ستثمار موقع كويف �شوب مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73224401

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

3

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي ()1

73224403

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

4

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي ()2

73224404

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

5

ت�أجري موقع مطعم خمبوزات مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73114405

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

6

ت�أجري موقع �صراف �آيل مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73234406

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

7

ا�ستثمار موقع �صيدلية مب�ست�شفى الدرب العام

73134407

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

8

ا�ستثمار موقع ميني ماركت مب�ست�شفى �أحد امل�سارحة العام

73164408

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

9

ت�أجري النادي الريا�ضي باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية بجازان

73084409

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

10

ا�ستثمار موقع ميني ماركت مب�ست�شفى العيدابي العام

73164410

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

11

ا�ستثمار موقع كويف �شوب مب�ست�شفى �صامطة العام

73224411

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

تعلن قيادة القوات اجلوية امللكية ال�سعودية عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري وا�ستثمار موقع املجمع التجاري يف كلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/3/8/

جماناً

1444/4/5هـ

1444/4/6هـ

2

ت�أجري وا�ستثمار حمطة حمروقات و�صيانة ال�سيارات وملحقاتها بكلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/2/8/

جماناً

1444/3/21هـ

1444/3/22هـ

3

ت�أجري وا�ستثمار موقع مقهى بخط الطريان يف كلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/1/8/

جماناً

1444/4/8هـ

1444/4/9هـ

4

ت�أجري وا�ستثمار موقع مقهى املباين الأكادميية بكلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/5/8/

جماناً

1444/4/7هـ

1444/4/8هـ

للح�صول على كرا�سة املزايدة مراجعة قيادة القوات اجلوية /هيئة �إمدادات ومتوين القوات اجلوية �إدارة امل�شرتيات من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
ت�سلم العرو�ض مبغلف خمتوم �إىل �إدارة امل�شرتيات يومياً خالل فرتة الإعالن من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املـزايدات الـتـالـيـة:

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

م

املزايدة

رقمها

1

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

1444/1

 500ريال

2

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

1444/2

 500ريال

3

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

1444/3

 500ريال

1444/2/29هـ

1444/2/30هـ

 يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يو�ضح به ا�سم املناف�سة ورقمها. 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 والدخلاال�شرتاك بالت�أمينات االجتماعية  -مكتب العمل).
 ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية. �أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف. -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) هاتف.)0115882912/0115882911( :

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املـزايدات الـتـالـيـة:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

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

1444/4

 500ريال

2

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

1444/5

 500ريال

3

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

1444/6

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/2/29هـ

موعد فتح املظاريف

1444/2/30هـ

 يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز يو�ضح به ا�سم املزايدة ورقمها. 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 والدخلاال�شرتاك بالت�أمينات االجتماعية  -مكتب العمل).
 ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية. �أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف. -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) هاتف.)0115882912/0115882911( :

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املـزايدتني الـتاليتني:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية الطب يف اخلرج

1444/7

 500ريال

2

ت�أجري وت�شغيل حالق رجايل بالإ�سكان الطالبي

1444/8

 300ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/2/29هـ

موعد فتح املظاريف

1444/2/30هـ

ـ 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) هاتف.)0115882912/0115882911( :
ـ يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يو�ضح به ا�سم املزايدة ورقمها.
ـ 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).
ـ ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
مالحظة� :أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
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السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن وزارة احلر�س الوطني عن طرح املزايدات التالية:

قيمة الكرا�سة موعد معاينة املواقع �آخر موعد لتقدمي العطاءات

م

املزايدة

رقم الإعالن

1

ت�أجري وت�شغيل ن�شاط حمل حالقة مبدار�س احلر�س الوطني بخ�شم العان
(�إعادة طرح)

 /28ت �س1444/هـ

جماناً

2

ت�أجري وت�شغيل ن�شاط حمل مغ�سلة مالب�س مبدار�س احلر�س الوطني بخ�شم
العان (�إعادة طرح)

 /29ت �س1444/هـ

جماناً

3

ت�أجري وت�شغيل عدد ( )5مواقع مطابخ و�صاالت الطعام بقاعدة الإمداد
والتموين بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /30ت �س1444/هـ

جماناً

4

ت�أجري وت�شغيل مطابخ و�صاالت الطعام ب�سالح الإ�شارة بخ�شم العان
(�إعادة طرح)

 /31ت �س1444/هـ

جماناً

5

ت�أجري وت�شغيل مطابخ و�صاالت الطعام بالإدارة العامة للأ�سلحة والذخرية
بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /32ت �س1444/هـ

جماناً

6

ت�أجري وت�شغيل مطابخ و�صاالت الطعام بالإدارة العامة للأمن الوقائي من
امل�ؤثرات العقلية بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /33ت �س1444/هـ

جماناً

7

ت�أجري وا�ستثمار مواقع لل�صراف الآيل مبدينة امللك عبدالعزيز ال�سكنية
بخ�شم العان ومدينة امللك �سعود ال�سكنية بديراب (�إعادة طرح)

 /34ت �س1444/هـ

جماناً

8

ت�أجري وت�شغيل كافترييا مبعهد طريان احلر�س الوطني بديراب
(�إعادة طرح)

 /35ت �س1444/هـ

جماناً

9

ت�أجري وت�شغيل البوفية الرئي�سي يف جممع وزارة احلر�س الوطني بالريا�ض
(�إعادة طرح)

 /36ت �س1444/هـ

جماناً

10

ت�أمني وجتهيز برتبل لت�أجري وت�شغيل (بوفية) مبع�سكرات �سالح النقل
بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /37ت �س1444/هـ

جماناً

11

مكائن البيع الذاتي مبجمع وزارة احلر�س الوطني واملباين املجاورة لها
(�إعادة طرح)

 /38ت �س1444/هـ

جماناً

12

ا�ستثمار مطعم فندقي ومغ�سلة مالب�س ومتوينات يف كلية امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للقيادة والأركان

 /39ت �س1444/هـ

جماناً

الثالثاء
1444/3/1هـ
الأربعاء
1444/3/2هـ
(� )9:00صباحاً حتى
(� )11:00صباحاً

الأحد
1444/3/20هـ
حتى ( )1:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف

الإثنني
1444/3/21هـ
(� )10:00صباحاً

لطلب احل�صول على الكرا�سة التقدم بخطاب موجه ل�سعادة مدير �إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار يذكر فيه ا�سم ورقم املزايدة ورقم اجلوال.
�صورة من ال�سجل التجاري ير�سل على الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار� )E_3931000@sang.gov.sa( :أو على فاك�س الإدارة رقم.)0114910691( :
مكان تقدمي العرو�ض وفتح املظاريف :جممع وزارة احلر�س الوطني بالريا�ض  -املبنى الرئي�سي رقم ( )103الدور الأول � -إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار  -مكتب رقم 1010( :ب).
يوجه العر�ض املقدم يف ظرف مغلق وخمتوم �إىل �سعادة مدير �إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار.
لال�ستف�سار التوا�صل مع الأ�ستاذ� /سلطان بن �سعد املنيع على الرقم الداخلي )4912222( :حتويلة� )22977( :أو وات�ساب فقط على اجلوال رقم� )0549944477( :أو على الربيد الإلكرتوين.)ssmaniee@sang.gov.sa( :
جميع التواريخ �أعاله وفق تقومي �أم القرى.

إعالنات حكومية-معاد
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السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن الهيئة امللكية باجلبيل عن تعديل الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الرقم

نوع الن�شاط

املـوقع

امل�ساحة/م2

مدة االتفاقية قيمة الكرا�سة فرتة ال�سماح عن الإيجار

1

44-3

�إن�شاء وت�شغيل (مطرفية ووك) وحمطة وقود

حي املطرفية – حملة اخلزامى

53.227.2

� 40سنة

 3000ريال

�سنة

2

44-4

�إعادة ت�أهيل وت�شغيل حمطة وقود

منطقة ال�صناعات امل�ساندة الأوىل

3.211.8

� 20سنة

 1000ريال

�سنة

3

44-5

هدم و�إعادة �إن�شاء وت�شغيل حمطة وقود

منطقة ال�صناعات امل�ساندة الأوىل – طريق 100

10.000.6

� 20سنة

 1000ريال

�سنة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات :اخلمي�س 1444/4/2هـ2022/10/27 ,م� ,إدارة اال�ستثمار التجاري وال�سكني هاتف )0133413000( :حتويالت.)Investment@rcjy.gov.sa( )4057 – 4831 – 3443( :

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

م

املناف�سة

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ا�ستثمار موقع لبناء وت�شغيل حمل (�سوبرماركت)

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38164410

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل مطعم وجبات �صحية

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38114409

 1000ريال

الأحد
1444/3/6هـ
2022/10/2م
(� )11:00صباحاَ
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/3/7هـ
2022/10/3م
(� )10:00صباحاَ
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة دخول املناف�سة:
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.
�صورة من �شهادة الزكاة والدخل.
�صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية.
�صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
علماً ب�أن جميع املناف�سات 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 )013-8503977( :حتويالت.)332/124/378( :

تعلن بلدية حمافظة العويقيلة عن طرح املوقع اال�ستثماري التايل:

اال�سـتثمار

املوقع

قيمة الكرا�سة

معر�ض �سيارات

حي الأمري �سلطان

 1500ريال

من يرغب الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل:
ً
( )https://furas.momra.gov.saل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علما �أن قيمة كرا�سة ال�شروط غري م�سرتجعه.
ــ �آخر موعد ل�شراء الكرا�سات وتقدمي العطاءات هو نهاية دوام يوم الأربعاء املوافق 2022/12/28م عرب من�صة (فر�ص).
ــ يتم فتح املظاريف يف متام ال�ساعة� )10:00( :صباحاَ من يوم اخلمي�س املوافق 2022 /12/29م عرب من�صة (فر�ص).
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك عن طرح املناف�سات التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

1

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري يف منفذ الرقعي احلدودي

1444/072

2

�إن�شاء وت�شغيل حمطة وقود يف منفذ جديدة عرعر احلدودي

1444 /073

3

ت�أجري عدد (� )2صرافات �آلية يف منفذ اخلفجي احلدودي

1444 /074

4

ت�أجري لإدارة وت�شغيل وحدات �سكنية للعوائل يف منفذ البطحاء احلدودي

1444 /075

5

ت�أجري لإدارة وت�شغيل وحدات �سكنية للأفراد يف منفذ البطحاء احلدودي

1444 /076

6

ت�أجري مكاتب تخلي�ص جمركي يف منفذ �سلوى احلدودي

�سل-م-ت1444 /19-19-

7

ت�أجري مكاتب تخلي�ص جمركي يف منفذ البطحاء احلدودي

بط-م-ت1444 /67-67-

2022/10/5م
1444/3/9هـ
( )1:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف

2022/10/5م
1444/3/9هـ
( )1:00م�سا ًء

وفقاً لل�شروط املعدة لذلك لنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اخلا�ص بت�أجري العقارات وا�ستثمارها.
لال�ستف�سارات وللمزيد من املعلومات ،التوا�صل عرب:
بريد �إلكرتوين.)investment@zatca.gov.sa( :
ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،ميكنكم مراجعة الإدارة العامة للمالية واال�ستثمار بديوان هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك يف حي املغرزات.

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مبنى جتاري
(مكاتب/معار�ض /حمالت جتارية)
الواقع بحي املغرزات مبدينة الريا�ض

44/2/1

 500ريال

الأحد
1444/3/13هـ
( )1:00م�سا ًء

الإثنني
1444/3/14هـ
(� )11:00صباحاً

يتم ا�ستالم الكرا�سة ب�إدارة �صندوق الطالب باملدينة اجلامعية ( مبنى  )18/20باخلرج.
مكان ت�سليم العرو�ض ب�إدارة �صندوق الطالب باملدينة اجلامعية ( مبنى  )18/20على �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
�أن يكون عطاء املتناف�س م�ساوياً لدرجة الت�صنيف و�أن يكون م�صنفاً يف املجال الذي تقدم فيه.
�أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف.

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية جالجل عن رغبتها يف ت�أجري املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

املناق�صة

رقم املناق�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

خمطط رقم (�- )194أر�ض ف�ضاء� -إن�شاء ت�شغيل حمطة حمروقات (2500م)

1

 500ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

2

خمطط رقم (�- )67أر�ض ف�ضاء -جتاري (1250م)

2

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

3

خمطط رقم (�- )95أر�ض ف�ضاء -جتاري (900م)

3

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

4

خمطط رقم (�- )95أر�ض ف�ضاء -جتاري (1250م)

4

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

5

خمطط رقم (�- )95أر�ض ف�ضاء -جتاري (1060م)

5

-

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

6

خمطط رقم (�204أ) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (1612.20م)

6

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

7

خمطط رقم (�204أ) �-أر�ض ف�ضاء� -إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات (3510.11م)

7

 500ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

8

خمطط رقم (204ب) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (8082.49م)

8

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

9

خمطط رقم (204ب ) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (2546م)

9

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

10

خمطط رقم (204ب) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (5958.53م)

10

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

11

خمطط رقم (204ب) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (2736م)

11

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

12

خمطط رقم (�- )208أر�ض ف�ضاء -جتاري (2250م)

12

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

خمطط رقم (�- )208أر�ض ف�ضاء -جتاري (3150م)

13

 500ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

14

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (8800م)

14

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

15

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (3500م)

15

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

16

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (3500م)

16

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

17

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (8800م)

17

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

18

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جاري (4820م)

18

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

19

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (4820م)

19

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

13

فعلى من لديه الرغبة يف اال�ستثمار الدخول على من�صة (فر�ص) ال�ستالم ال�شروط واملوا�صفات للدخول يف هذه املناف�سات وذلك ملدة �شهر من تاريخ 1444/1/23هـ و�سيكون �آخر موعد لقبول العرو�ض يوم الثالثاء 1444/2/24هـ و�سيتم فتح
املظاريف يوم الأربعاء 1444/2/25هـ ح�سب تقومي �أم القرى.
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
تعلن بلدية �سبت اجلارة عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

املوقع

مدة العقد قيمة الكرا�سة امل�ساحة م� 2آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )1

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

2568.08م2

2

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )2

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

120761م2

3

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )3

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

1166.61م2

4

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )4

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

1620.31م2

5

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )5

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

3294.37م2

6

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )6

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

2674.39م2

7

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )7

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

1758.53م2

8

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات فئة ب (قرية زبون)

�سبت اجلارة

25

 1000ريال

9000م2

9

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات فئة ب (قرية بن عوا�ض)

ثالثاء اخلرم

25

 1000ريال

9000م2

الأحد
1444/4/12هـ
2022/11/6م
( )2:00م�سا ًء

الإثنني
1444/4/13هـ
2022/11/7م
(� )10:00صباحاً

 يقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم بختم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ومو�ضحاً عليه من اخلارج ا�سم املناف�سة م�صحوباً بالآتي: خطاب �ضمان بنكي ال يقل عن ( )%25من قيمة العطاء و�أن ال تقل مدته عن ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف. �سجل جتاري مطابق للن�شاط. على املتقدمني كتابة الأ�سعار الإفرادية والإجمايل رقماً وكتابة بنموذج العطاء. تقدمي العطاء عن طريق املناف�سة الإلكرتونية عن طريق من�صة فر�ص ويتم �إرفاق جميع امل�ستندات واال�شرتاطات املطلوبة يف كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �إلكرتونياً. مكان البيع موقع من�صة ا�ستثمار (فر�ص). يتم فتح املظاريف �إلكرتونياً عرب من�صة فر�ص.يف حال تعذر تقدمي العطاء عن طريق املناف�سة الإلكرتونية لأ�سباب فنية ،يقدم العطاء يف يوم وموعد ومكان فتح املظاريف داخل مظروف خمتوم بال�شمع الأحمر ويكتب عليه من اخلارج ا�سم املناف�سة وا�سم امل�ستثمر وعنوانه و�أرقام هواتفهمورقم الفاك�س مع تقدمي ما يثبت �سداد قيمة الكرا�سة مع �ضرورة قيام امل�ستثمر بتقدمي بالغ من خالل التوا�صل مع االت�صال الوطني على الرقم (� )199099أو عن طريق الربيد الإلكرتوين ( )inv@momara.govوتقدمي ما يثبت ذلك عند
تقدمي العطاء ورقياً.
 علماً ب�أن منوذج العطاء الذي يقدم يف املزايدة رقم ( )6/7مرفق بالكرا�سة ولن يقبل �أي طلب بدونه. ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (فر�ص). �أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص). -وملزيد من اال�ستف�سارات الرجاء مراجعة �إدارة اال�ستثمار بالبلدية.

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع �صيدلية باملدينة الطبية بجامعة الق�صيم

2022/312

جمانية

الأحد
1444/3/27هـ

الإثنني
1444/3/28هـ

إعالنات حكومية-معاد
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الفر�ص

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل ق�صر �أفراح بقرية امل�ضيح

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

2

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

3

�إن�شاء وت�شغيل �سوق جتاري بقرية امل�ضيح

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

4

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/3/16هـ
(� )10:00صباحاً

1444/3/17هـ
(� )10:00صباحاً

5

�إن�شاء وت�شغيل �سكن عمال مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

6

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

7

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

•فعلى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبني بالدخول يف هذه الفر�ص التقدم على موقع (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار).
•لال�ستف�سار هاتف )0165210076( :حتويلة.)159( :

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

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة واجهة حفر الباطن بالقطعة رقم (ت )8الواقعة
باملخطط (�ش/ر/97/ح) املعدل حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -مبنى متعدد
اال�ستخدامات  -جممع جتاري

01-22-018001-17013

 5000ريال

1444/3/9هـ

1444/3/9هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وتطوير منطقة و�سط املدينة الواقعة بتقاطع طريق امللك
خالد مع طريق امللك عبدالعزيز مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -مبنى
متعدد اال�ستخدامات  -جممع جتاري

01-22-018001-17015

 5000ريال

1444/3/9هـ

1444/3/9هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ت�أجري موقع لإقامة منطقة �صناعية وجممع ور�ش مدينة
حفر الباطن  -الأن�شطة ال�صناعية � -أن�شطة ال�صناعات الثقيلة  -ور�شة

01-22-018001-17016

 5000ريال

1444/3/9هـ

1444/3/9هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة بوليفارد بالقطع رقم (ت،4ت )5باملخطط رقم
(�ش/ر/230/ح) مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -مبنى متعدد
اال�ستخدامات  -جممع جتاري

01-22-018001-17014

 5000ريال

1444/3/9هـ

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

1444/3/9هـ
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إعالنات حكومية-معاد

استـثمار مواقع
يعلن جتمع الق�صيم ال�صحي عن متديد موعد املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

1

ت�أجري موقع كويف مببنى جتمع الق�صيم ال�صحي

63224401

2

ت�أجري موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بربيدة

63094402

3

ت�أجري موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى الوالدة والأطفال بربيدة

63094403

4

ت�أجري موقع كويف �شوب باملركز االقليمي لطب الأ�سنان بربيدة

63224404

5

ت�أجري موقع زهور طبيعية مب�ست�شفى امللك �سعود بعنيزة

63144405

6

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى الر�س العام

63224406

7

ت�أجري موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى الر�س العام

63094407

8

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى املذنب العام

63224408

9

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى البدائع العام

63224409

10

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى البكريية العام

63224410

11

ت�أجري موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى البكريية العام

63094411

12

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى الأ�سياح العام

63224412

13

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى عيون اجلواء العام

63224413

قيمة الكرا�سة

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/3/8هـ

موعد فتح املظاريف

1444/3/8هـ
(� )10:00صباحاَ

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة مراعاة ال�شروط التالية:
 -1يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع الق�صيم ال�صحي.
 -2يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم �إيراد اال�ستثمار بتجمع الق�صيم ال�صحي.
�شروط الدخول باملناف�سة تقدمي (�صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال – �صورة من �شهادة الزكاة والدخل – �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية – �صورة من �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية) ويجب �أن يكون
املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.

تعلن جامعة اجلوف عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع �صراف �آيل يف جممع الطالبات ب�سكاكا

2022/51

جماناً

الأربعاء
1444/3/9هـ
2022/10/5م

اخلمي�س
1444/3/10هـ
2022/1/6م
(� )10:00صباحاَ

للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول ملوقع اجلامعة الإلكرتوين.)https://www.ju.edu.sa( :
يتم تقدمي العرو�ض ورقياً لإدارة امل�شرتيات يف جامعة اجلوف باملدينة اجلامعية.
على �أن يكون العر�ض يف ظرف مغلق مع �إرفاق كامل امل�ستندات الثبوتية.
لال�ستف�سار على الهواتف رقم.)0146542323()0146542322( :

إعالنات حكومية-معاد

السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

11

استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك عبد العزيز عن متديد موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :عملية ت�أجري املوقع رقم ( )1ب�شطر الطالب فرع رابغ (كافترييا).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)43/134511( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15اخلمي�س 1444/2/26هـ ،املوافق
2022/9/22م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :اخلمي�س 1444/2/26هـ ،املوافق 2022/9/22م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )102مبعهد اللغة الإجنليزية مببنى ()535
ب�شطر الطالب (كافيه).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)43/127896( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني 1444/3/21هـ ،املوافق
2022/10/17م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الإثنني 1444/3/21هـ ،املوافق 2022/10/17م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )207ببهو مباين ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات (كافترييا).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)43/127930( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق
2022/10/16م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق 2022/10/16م،

ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عبد العزيز عن رغبتها يف ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )606باملبنى ال�ساد�س ب�شطر الطالبات
(كافترييا)
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)44/9585( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق
2022/10/16م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق 2022/10/16م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح للمرة ( )2موعد ت�أجري
املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )1ببهو مباين ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات (مكتبة وقرطا�سية).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة/59356( :د).
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق
2022/10/18م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق 2022/10/18م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )103مبعهد اللغة الإجنليزية مببنى ()534
ب�شطر الطالب (مكتبة وقرطا�سية).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة/5162( :د).
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق
2022/10/18م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق 2022/10/18م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
 �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من ال�شركاتوامل�ؤ�س�سات:
 �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل. ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع). اال�شرتاك بالغرفة التجارية. �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية. �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارةاملوارد الب�شرية واخلدمة االجتماعية.
 تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتحاملظاريف.
 تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعولملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة الباحة الإدارة العامة لال�ستثمار عن طرح املناف�سة التالية:
املناف�سة :تقدمي خدمات قرطا�سية بكلية العلوم والآداب باملخواة.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة م�سح الباركود
عن طريق اجلوال للح�صول على تفا�صيل
املناف�سة �أو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
()https://cutt.us/buadv2
�أو االت�صال على الرقم)0177257700( :
التحويلة)15426( :

تعلن جامعة الباحة الإدارة العامة لال�ستثمار عن طرح املناف�سة التالية:
املناف�سة :تقدمي خدمات قرطا�سية باملدينة
اجلامعية بالعقيق.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة م�سح الباركود
عن طريق اجلوال للح�صول على تفا�صيل
املناف�سة �أو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
()https://cutt.us/buadv1
�أو االت�صال على الرقم.)0177257700( :
التحويلة.)15426( :

تعلن جامعة الباحة الإدارة العامة لال�ستثمار عن طرح املناف�سة التالية:
املناف�سة :تقدمي خدمات قرطا�سية بكلية
العلوم والآداب ببلجر�شي.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة م�سح الباركود
عن طريق اجلوال للح�صول على تفا�صيل
املناف�سة �أو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
()https://cutt.us/buadv3
�أو االت�صال على الرقم.)0177257700( :
التحويلة.)15426( :
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الن�شاط اال�ستثماري

النوع

الفرتة

املوقع

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة معار�ض ومهرجانات
مو�سمية

�أر�ض

� 25سنة

�سيال

6376.89

 1000ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

�أر�ض

� 25سنة

الطريق
الدائري

9000

 1000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

�أر�ض

� 25سنة

املثلث

600

 1000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�سلخ بناوان

�أر�ض

� 25سنة

ناوان

6815.41

 1000ريال

5

�إدارة وت�شغيل مرمى النفايات

�أر�ض

� 10سنوات

الأح�سبة

88000م

 500ريال

6

ت�شغيل وترميم ك�شك

ك�شك

� 10سنوات

الرونة

16م2

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الثالثاء
2022/11/8م
(� )10:00صباحاَ

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
2022/11/9م
(� )10:00صباحاَ

على الراغبني يف اال�ستثمار الدخول على موقع اال�ستثمار البلدي (فر�ص) �أو حتميل تطبيق فر�ص �شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وتقدمي العطاءات عن طريق الربنامج املذكور على الرابط التايل.)https://furas.momra.gov.sa( :

منافسات عامة
يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

مكان بيع الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع �ضمان الربجميات

2022/28

جماناَ

التوا�صل على الربيد الإلكرتوين:
()purchases@kafalah.gov.sa
()w.dharmawi@kafalah.gov.sa

الإثنني
1444/2/30هـ
2022/9/26م
( )1:00م�سا ًء

الإثنني
1444/2/30هـ
2022/9/ 26م
( )1:00م�سا ًء
بق�سم امل�شرتيات بالدور الأول مبقر الربنامج

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

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

مكان بيع الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع بطاقة ت�صنيف ال�سلوك االئتماين

2022/24

جماناَ

التوا�صل على الربيد الإلكرتوين:
()purchases@kafalah.gov.sa
()w.dharmawi@kafalah.gov.sa

الثالثاء
1444/2/24هـ
( )1:00م�سا َء

الثالثاء
1444/2/24هـ
( )1:00م�سا َء

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

مكان ت�سلم وثائق املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

تنفيذ �أعمال ت�صاميم وجتهيز وتهيئة
وت�أثيث مبنى الأكادميية املالية مبركز
امللك عبداهلل املايل

R/16/FA/2022

جماناً

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

الأربعاء
1444/3/23هـ
2022/10/19م
( )3:00م�سا ًء

اخلمي�س
1444/3/24هـ
2022/10/20م
( )2:00م�سا ًء

معلومات التوا�صل هاتف )118261228( :جوال.)0541258276( :
الربيد الإلكرتوين لطلب وثائق املناف�سة.)Procurement@fa.gov.sa( :
مكان تقدمي العرو�ض :الأكادميية املالية� /إدارة املوارد امل�ؤ�س�سية  -الريا�ض -حي امل�ؤمترات � -شارع �أم �سلمة الأن�صاري.

إعالنات حكومية-معاد
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نزع ملكية

سحب قرعة منح

�إن وزير البيئة واملياه والزراعة
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له نظاماً
وا�ستنا ًد �إىل املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )15/بتاريخ 1424/3/11هـ ،القا�ضي باملوافقة على نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار ،و�إ�شارة �إىل ما عر�ضه وكيل الوزارة للأرا�ضي وامل�ساحة
بخطابه رقم )1439/70012/182492( :بتاريخ 1442/6/3هـ ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة يقرر ما يلي:
�أو ًال:البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من �أر�ض /يزيد بن �أ�سعد بن يزيد الفيفي� ،سجل مدين رقم (،)1047062938
اململوكة له مبوجب ال�صك رقم ( )37193055بتاريخ 1437/6/14هـ ،مب�ساحة (150م )2مائة وخم�سني
مرت ًا مربعاً ،والواقعة مبحافظة فيفاء مبنطقة جازان ،ل�صالح وزارة البيئة واملياه والزراعة.
ثانياً:تبلغ كافة اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ،ال�سابعة) من نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار.
ثالثاً :ين�شر هذا القرار ويتم الإعالن عنه وفقاً ملا ورد يف املادة (اخلام�سة) من النظام ،ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه.

تعلن بلدية حوطة �سدير لعموم املواطنني واملواطنات الذين �صدرت لهم منح الأوامر ال�سامية يف مدينة حوطة
�سدير عليهم مراجعة البلدية ل�سحب القرعة العلنية بوا�سطة الآلة املخ�ص�صة لل�سحب م�صطحبني معهم الأوراق
الثبوتية التالية:
الهوية الوطنية �أو الوكالة ال�شرعية يف حال التوكيل ،وذلك يوم الأحد املوافق 1444/2/22هـ ،من ال�ساعة:
(� )8:00إىل ال�ساعة� )10:00( :صباحاً.
وتهيب البلدية باجلميع احل�ضور يف املوعد املحدد ومن يت�أخر عن املوعد املحدد ف�إن جلنة املنح يف البلدية �سوف
تقوم بال�سحب عنه.

وزير البيئة واملياه والزراعة
م .عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�ضلي

بيع رجيع
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة حائل ببيع عدد ( )33ثالث وثالثون �سيارة م�ستعملة عن طريق
املزاد العلني وملدة ثالثة �أيام اعتبار ًا من يوم الثالثاء 1444/2/24هـ ،حتى تاريخ 1444/2/26هـ ،بعد �صالة
الع�صر مبا�شرة يف مبنى اخلدمات والور�شة والكراجات التابعة للفرع مبنطقة حائل الواقع بحي اجلامعني على
طريق املدينة املنورة.
فعلى من يرغب ال�شراء من هذه ال�سيارات احل�ضور للمكان املحدد �أعاله.
علماً ب�أن تكاليف نقل امللكية والفح�ص الدوري وجتديد اال�ستمارة وا�ستخراج اللوحات يتحملها امل�شرتي وعليه
دفع كامل املبلغ يف وقت ر�سو البيع علية نقد ًا �أو ب�شيك م�صدق كما يتحمل امل�شرتي ال�سعي للداللة بواقع ()%2٫5
ولن يتم ت�سليم ال�سيارة للم�شرتي �إال بعد نقل ملكيتها و�إح�ضار ما يثبت ذلك كما يلزم امل�شرتي نقل ال�سيارة خارج
املبنى خالل يومني من تاريخ البيع ويتحمل م�س�ؤولية ذلك.

يعلن م�ست�شفى رابغ العام عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :بيع رجيع طبي مب�ست�شفى رابغ العام.
املكان :م�ست�شفى رابغ العام.
تقدم العرو�ض �إىل( :الإدارة املالية مب�ست�شفى رابغ العام) وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي لدى (مدير الإدارة
املالية مب�ست�شفى رابغ العام) قبل تاريخ املزايدة.
�آخر موعد للتقدمي :الأحد 1444/3/13هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/3/14هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
قيمة ال�ضمان.)%2( :

تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن ت�أجيل موعد بيع مواد رجيع عن
طريق املزاد العلني �إىل يوم الأحد بتاريخ 1444/2/29هـ ،بعد �صالة الع�صر مبا�شرة وي�ستمر املزاد العلني حتى
نفاذ املواد املطروحة للبيع.
املوقع :منطقة م�ستودعات �ساحة الرجيع.
�شروط املزاد:
-1على جميع املتقدمني على املزاد �إح�ضار �شيك م�صدق بقيمة (� )50٫000ألف ريال فقط خم�سون �ألف ريال ال غري،
ويعاد ملن مل ير�سى عليه املزاد.
 -2على من ير�سو عليه املزاد دفع قيمة كامل املبلغ فور ًا عن طريق نظام (�سداد).
-3ت�أمني قيمة ( )%5من قيمة ال�شراء يف اليوم الذي يليه على �أن يكون �ضمان بنكي ويعاد بعد �إخالء املكان من
الرجيع.
 -4ال�سعي على امل�شرتي (.)%2.5
 -5على امل�شرتي �إخالء �ساحة البيع خالل ( )30يوماً من تاريخ البيع.
 -6يتحمل امل�شرتي كافة امل�صاريف املتعلقة بنقل الرجيع خارج املدينة.
 -لال�ستف�سار االت�صال على الرقم.)0137874607 ( )0137874004( :

تعلن �شرطة حمافظة حمايل (خمفر �شرطة ال�سعيدة) التابع ل�شرطة منطقة ع�سري عن عزمها بيع مركبة من
نوع (راف روف) حمجوزة لديهم باملزاد العلني وذلك يوم الأحد املوافق 1444/3/6هـ ،يف متام ال�ساعة:
(�9:00صباحاً) مبقر احلجز الواقع مبخفر �شرطة ال�سعيدة على �أن تتوفر كافة اال�شرتاطات الر�سمية لدى من
يتقدم للمزاد وفق التعليمات.
فعلى الراغبني بال�شراء احل�ضور بالزمان واملكان املحددين �أعاله .
•مالحظة :التقيد بالإجراءات االحرتازية والوقائية واال�شرتاطات ال�صحية املتبعة.
•التقيد باليوم يف حال اختالف التاريخ.

م

اال�ســــــــم

1

�سلوى عبداهلل براهيم العثيمني

2

عبري خالد عبدالعزيز ال�سدحان

3

رمي في�صل عبدالرحمن املعمر

4

هياء حمد عبدالرحمن املهيدب

5

عمر عبدامللك م�ساعد �أحمد

6

�سامية مقعد طفيل ال�شيباين

7

فهد عبدالرحمن فهد الري�س

مشروع دراسة تقييم البنية الرقمية لألمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

تعلن الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بدعوة ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال درا�سة البنى
الرقمية واجراءات التقييم ال�شامل وا�سرتاتيجيات التحول الرقمي دعوتكم للح�صول على كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات وفق ما يلي:
 -1يبد�أ موعد �شراء/ا�ستالم الكرا�سة :يوم الأحد املوافق 1444/2/15هـ املوافق 2022/09/11م.
-2قيمة الكرا�سة 500( :ريال) فقط خم�سمائة ريال �سعودي (�شيك م�صدق با�سم الأمانة العامة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية).
-3موقع ال�شراء/اال�ستالم :الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية� ،إدارة امل�شرتيات واملناق�صات ،الأمانة العامة
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية (حي ال�سفارات) طريق امللك خالد.
�-4آخر موعد لتقدمي العطاءات :يوم الثالثاء 1444/3/15هـ ،املوافق 2022/10/11م ،ال�ساعة )12:00( :ظهراً.
ن�أمل تقدمي العر�ض يف ظرف خمتوم ومغلق بال�شمع وت�سليمه �إىل �إدارة العقود وامل�شرتيات معنونا بـ (م�شروع
درا�سة تقييم البنية الرقمية للأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية) كما ت�أمل الأمانة العامة
تزويدها بالتايل:
 -1رخ�صة مزاولة العمل ال�سارية ،وال�صادرة من اجلهات الر�سمية.
�-2أن يكـون لدى مقدم العر�ض خربة ال تقل عن (� )5سنوات يف جمال تقييم البنى الرقمية وا�سرتاتيجيات
التحول الرقمي للجهات احلكومية وال�شركات.
�-3أن تكون اجلهة ذات خربة وا�ستقرار من الناحية املهنية والتجارية و�أن تكون اجلهة ذات �سمعة ممتازة يف
�سوق العمل مع وجود عدد كاف من موظفي الدعم حلل �أي م�شاكل �أو حتديات تقنية ب�سرعة واحرتافية.
 -4تقدمي العر�ض املايل والفني من �أ�صل و( )3ن�سخ مرفقة.
-5يرفق مع العر�ض املايل خطاب �ضمان بنكي �صادر من �أحد البنوك اخلليجية لإثبات جدية الدخول يف املناق�صة
بن�سبة ( )%1من قيمة العر�ض املايل با�سم الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية �صالح ملدة
(� )3أ�شهر قابلة للتجديد.
على الراغبني ممن تنطبق عليهم ال�شروط �أعاله ،احل�صول على الكرا�سة اثناء الدوام الر�سمي من ال�ساعة:
(� )10:00صباحاً وحتى ال�ساعة )2:00( :بعد الظهر طيلة املدة املحددة يف الإعالن عدا �أيام اجلمعة وال�سبت.
علماً ب�أن اجلهة التي ير�سى عليها امل�شروع مطالبة با�ستكمال خطاب ال�ضمان امل�شار �إليه يف الفقرة (� )5أعاله
لت�صبح قيمته ( )%10من قيمة العر�ض النهائي.
يف حالة اال�ستف�سار وطلب املزيد من الإي�ضاحات يرجى االت�صال على العناوين الآتية:
الريا�ض� :إدارة امل�شرتيات واملناق�صات:
الأ�ستاذ /فهد القحطاين ،هاتف.)naldaham@gccsg.org()00966112551271( :
لال�ستف�سارات الفنية – الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية املعلومات :الأ�ستاذة� /سلوى القرين،
هاتف.)salkarni@gccsg.org( )00966112551213( :
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للأطباء اال�ست�شاريني من اجلن�سيات الأجنبية
كالتايل:

املناف�سة
 نوع املبنى /كمباوند �أو جممع فلل بحدود موحدة. حالته العامة /جيدة وال يزيد عمر املبنى عن (� )10سنوات.ال تقل م�ساحته عن (5000م )2عدد املباين ( )25فلة. ال تقل عدد الأدوار عن دورين لكل فلة. ال تقل عدد الغرف عن غرفتني لكل فلة.التقل عدد دورات املياه عن دورتني مياه لكل فلة. الأفنية وامللحقات تف�ضل �إن وجدت. يف�ضل �أن يكون على �شوارع رئي�سية.املوا�صفات الأخرى:
 التزام مالك العقار بال�صيانة ال�شاملة. جميع الفلل تكون م�ؤثثة ب�شكل كامل من الأثاث اخل�شبيوالأجهزة الكهربائية واملكيفات واملطابخ - .حرا�سات �أمنية.
 مواقف �سيارات. توفر مركز ريا�ضي. املوافقة على التعديالت �إن وجدت.مدة الإيجار �سنة قابلة للتمديد.
معلومات التوا�صل:

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

جماناً

2022/49

()alabdullatif@ksmc.med.sa
(.)m.alrashed@ksmc.med.sa

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للرعاية املنزلية كالتايل:

املناف�سة
نوع املبنى :عمارة.
 حالته العامة (جيدة). ال تقل م�ساحته عن (1000م )2ال تقل عدد الطوابق عن ()3طوابق.
 ال تقل عدد الغرف عن ( )50غرفة. وال تقل عدد دورات املياه عن ( )20دورة مياه. يف�ضل وجود �أفنية ويف�ضل وجود قبو يف�ضل �أن يكون على�شوارع رئي�سية.
املوا�صفات الأخرى:
 قرب املوقع من املدينة. توفري م�ستودع للمكمالت الغذائية والدوائية والكمامات. توفري م�ستودع للوازم والأجهزة الطبية. تركيب مكيفات ومطابخ لكامل املبنى مبا فيها امل�ستودعات . التزام مالك العقار بال�صيانة ال�شاملة. مواقف �سيارات ال تقل عن ( )250موقف.املوافقة على التعديالت �إن وجدت.مدة الإيجار �سنة قابلة للتمديد.
معلومات التوا�صل:

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

2022/50

()alabdullatif@ksmc.med.sa
(.)m.alrashed@ksmc.med.sa

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

جماناً

إعالنات حكومية-معاد

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (رو�ضة الأطفال
بحي اجلامعة بال�صخريات) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -2أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة
للحار�س وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند
اال�ستئجار ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم .
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية ( الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (رو�ضة الأطفال
بحي العذيب) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن (  )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة
للحار�س وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند
اال�ستئجار ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم .
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية ( الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (لرو�ضة الأطفال
بحي ف�ضالء) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة
للحار�س وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند
اال�ستئجار ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

إعالنات حكومية-معاد
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (البتدائية �أبو زرائب)
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (لرو�ضة الأطفال بحي
احلجر) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (لرو�ضة الأطفال بحي
�ساق) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (البتدائية زيد بن
ثابت للبنني) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
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�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س للبنات.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (البتدائية قراقر
للبنات) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )16غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى مبنطقة جنران ليكون مقر ًا
للعيادات ال�شاملة التخ�ص�صية لقوى الأمن بنجران ح�سب املوا�صفات التالية:
ً
ً
ً
-1يف�ضل �أن يكون عبارة عن �صاالت قابلة للتق�سيم مب�ساحة التقل عن ( )3000-2500مرتا مربعا تقريبا كم�سطحات
بناء باخلدمات �أو ( )60غرفة مبنافعها.
� -2أن يكون املبنى على �شارعني �أحدهما �شارع رئي�سي ال يقل عر�ضه عن ( )30مرتاً.
� -3أن يكون املبنى خارج التكد�س العمراين.
� -4أن يكون املبنى بعيد ًا عن م�صادر التلوث.
� -5أن يحتوي املبنى على ( )3مداخل (رئي�سي ـ �إ�سعاف ـ خدمات).
� -6أن يحتوي املبنى على خمارج طوارئ و�سالمل طوارئ.
� -7أن يكون عر�ض ال�سالمل الداخلية ال تقل عن ( )1٫5مرت.
� -8أن يكون عر�ض الأ�سياب الداخلية ال تقل عن ( )2٫20مرت.
� -9أن يحتوي املبنى على عدد ( )2م�صاعد �سعة كل م�صعد ال تقل عن (� )8أ�شخا�ص وم�صعد خدمة م�ستقل.
� -10أن يحتوي املبنى على بدروم ملواقف خا�صة بالزوار واملوظفني واخلدمات مبا ال يقل عن ( )50موقفاً.
 -11يف�ضل وجود �سور خارجي يف�صل املبنى عن املنطقة املحيطة.
 -12يف�ضل وجود غرفة خارجية للحرا�سات الأمنية.
� -13أن يكون املبنى م�ؤ�س�ساً كهربائياً لتو�صيل مولدات احتياطية.
�-14أن يكون املبنى م�ستوفياً جلميع ا�شرتاطات الدفاع املدين وحا�صل على �شهادة من مكتب هند�سي معتمد ويف�ضل
�أن يكون مطابقاً ال�شرتاطات املركز ال�سعودي العتماد املن�ش�آت ال�صحية (�سباهي) اخلا�صة بال�سالمة.
 -15مدة الإيجار (� )3سنوات قابلة للتجديد مع مالحظة �أن الأجرة ُتدفع بداية كل �سنة.
� -16أن يتعهد �صاحب املبنى بعمل �أي �إ�ضافات �إو تعديل ُتطلب منه ل�صالح املبنى قبل توقيع العقد.
� -17إرفاق تعهد من �صاحب العر�ض املقدم باملوافقة على ما تقره هيئة عقارات الدولة املنا�سبة للإيجار ال�سنوي.
 - 18ومن لديه موقع 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 على العنوان التايل( :م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة) على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
� -19آخر موعد لتقدمي العرو�ض :نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2022/11/24م.

