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جمل�س الوزراء :تكون ملكية �شركة تطوير التعليم القاب�ضة للدولة
● الرياض  -واس
واف��ق جمل���س ال��وزراء برئا�س��ة خادم
احلرم�ين ال�ش��ريفني املل��ك �س��لمان ب��ن
عبدالعزي��ز �آل �س��عود حفظ��ه اهلل ،على
مذكرة تفاهـم لإن�ش��ـاء جمل�س التن�سيـق
ال�سعـ��ودي التـايلنـ��دي ،وتفـويـ���ض
�صاحب ال�سمو وزي��ر اخلارجية رئي�س
اجلان��ب ال�سعودي يف جمل���س التن�سيق
ال�سع��ودي التايلن��دي بالتوقي��ع عليها،
�إ�ضاف��ة �إىل �أن تك��ون ملكي��ة �شرك��ة
تطوي��ر التعليم القاب�ض��ة للدولة ،وذلك
خ�لال اجلل�س��ة الت��ي عقده��ا املجل���س
ي��وم الثالث��اء  21ربيع الآخ��ر 1444هـ
املواف��ق  15نوفم�بر 2022م ،يف ق�ص��ر
اليمامة مبدينة الريا�ض.

التأمين التعاوني اإللزامي
يش���مل التأمي���ن التعاون���ي اإللزامي
ض���د األخط���اء المهني���ة الطبي���ة،
الممارس���ين الصحيي���ن العاملين في
تخصصات عدة ،منها:
تقنية األشعة التشخيصية
العالج الطبيعي
النطق والتخاطب
العالج التنفسي
تروية القلب
...

التفاصيل ص2

ويل العهد ير�أ�س وفد اململكة يف قمة قادة
دول جمموعة الع�شرين ب�إندوني�سيا
● بالي  -واس
ب��د�أت ي��وم الثالث��اء  21ربي��ع الآخ��ر 1444ه��ـ املواف��ق
 15نوفم�بر 2022م� ،أعمال قمة قادة دول جمموعة الع�شرين
يف ب��ايل بجمهورية �إندوني�سي��ا ،ور�أ�س وف��د اململكة يف القمة،
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.
ول��دى و�ص��ول �سمو ويل العه��د �إىل مقر انعق��اد القمة ،كان يف
ا�ستقبال��ه فخام��ة الرئي�س جوك��و ويدودو رئي���س جمهورية
توج��ه ق��ادة ور�ؤ�س��اء وف��ود الدول
�إندوني�سي��ا ،بع��د ذل��ك ّ

لقاءات ولي
العهد على
هامش
القمة

امل�شاركة �إىل القاعة الرئي�سية للقمة ،حيث بد�أت �أعمال القمة.
�إىل ذلك �أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سعود ،تك ُّفل اململكة برتمي��م املركز الإ�سالمي
يف العا�صم��ة الإندوني�سية جاكرت��ا ،وذلك بعد تعر�ض �أجزاء
كبرية من املركز حلادث حريق ال�شهر املا�ضي ،وتبلغ م�ساحة
املرك��ز 109.435م ،2وي�ضم العديد من املرافق ،منها م�سجد
م�صل ،ومركز
مب�ساح��ة 2200م ،2يت�س��ع لأكرث من � 20أل��ف ٍ
درا�سات بحثية وقاعة م�ؤمترات.

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يتبادل
األحاديث الودية مع صاحب السمو الشيخ محمد
ابن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات المتحدة

التفاصيل ص4

ويستعرض العالقات الثنائية مع فخامة الرئيس
رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا

ويناقش تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية
مع رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية السيد ريشي سوناك
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مجلس الوزراء

برئاسة خادم الحرمين الشريفين ..مجلس الوزراء:

التنويه باهتمام اململكة لرت�سيخ ريادتها يف جمال العمل املناخي
● الرياض  -واس
ر�أ�س خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلم��ان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود حفظه اهلل ،اجلل�سة الت��ي عقدها جمل�س الوزراء،
بع��د ظه��ر ي��وم الثالث��اء  21ربيع الآخ��ر 1444ه��ـ املوافق
 15نوفمرب 2022م ،يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف بداي��ة اجلل�س��ةّ ،
اطل��ع جمل���س ال��وزراء عل��ى جمم��ل
اللق��اءات واملحادث��ات الت��ي ج��رت ب�ين اململك��ة وع��د ٍد من
الدول يف الأيام املا�ضية ،ومنها االت�صال الهاتفي الذي تلقاه
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد حفظه اهلل ،من فخامة رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية.
وا�ستعر���ض املجل���س �إث��ر ذل��ك ،جمموع��ة م��ن التقاري��ر
ع��ن م�ش��اركات اململك��ة يف ع��دد م��ن االجتماع��ات الإقليمية
والدولي��ة ،وما ا�شتملت عليه من �إب��راز حر�صها على تعزيز
التع��اون والتن�سي��ق يف �إطار جمل�س التع��اون لدول اخلليج
العربي��ة وجمموعة دول الع�شرين ،وكذا دورها املحوري يف
االقت�صاد العاملي ،و�ضمان ا�ستقرار وتوازن �أ�سواق الطاقة،
والعناية بالعمل الإن�ساين والإغاثي.
و�أو�ض��ح معايل وزير الدولة ع�ضو جمل���س الوزراء ل�ش�ؤون
جمل���س ال�شورى وزي��ر الإعالم بالنيابة الدكت��ور ع�صام بن

�سع��د بن �سعي��د ،يف بيان��ه لوكال��ة الأنب��اء ال�سعودية عقب
اجلل�س��ة� ،أن جمل���س ال��وزراء ن�� ّوه مب��ا تولي��ه اململك��ة من
اهتم��ام لرت�سي��خ ريادتها يف جمال العم��ل املناخي ،ويتجلى
ذلك يف امل�شروعات واملب��ادرات النوعية التي �أعلنت عنها يف
الن�سخ��ة الثانية م��ن منتدى مب��ادرة ال�سعودية اخل�ضراء؛
م�ستهدف��ة خف���ض االنبعاث��ات مبق��دار  278ملي��ون ط��ن

الموافقات

التفويضات
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو
من ينيبه ،بالتباحث مع الجانب اإليرلندي
في شأن مشروع مذكرة تفاهم في
شأن المشاورات السياسية بين وزارة
خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية إيرلندا ،والتوقيع عليه،
ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،
الستكمال اإلجراءات النظامية.
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو
من ينيبه ،بالتباحث مع الجانب المغربي
في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة
في المملكة العربية السعودية،
ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في
المملكة المغربية ،والتوقيع عليه ،ومن
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،
الستكمال اإلجراءات النظامية.
تفويض معالي وزير البيئة والمياه
والزراعة أو من ينيبه ،بالتباحث مع
الجانب البريطاني في شأن مشروع
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة
والمياه والزراعة في المملكة العربية
السعودية ،ومركز البيئة ومصائد
األسماك وتربية األحياء المائية
(سيفاس) ،التابع لوزارة الدولة لشؤون
البيئة والغذاء والشؤون الريفية في
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية ،للتعاون في مجال
حماية البيئة البحرية ،والتوقيع عليه،
ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،
الستكمال اإلجراءات النظامية.
تفويض معالي وزير االتصاالت وتقنية
المعلومات أو من ينيبه ،بالتباحث مع
الجانب الباكستاني في شأن مشروع
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
االتصاالت وتقنية المعلومات بين وزارة
االتصاالت وتقنية المعلومات في
المملكة العربية السعودية ،ووزارة

�سنوي��اً ،وزراع��ة �أكرث م��ن  600ملي��ون �شج��رة ،وحتويل
 %30م��ن امل�ساحات الربية والبحري��ة �إىل حمميات طبيعية
بحلول 2030م� ،إ�ضافة �إىل �إطالق مركز لالقت�صاد الكربوين،
وت�أ�سي���س مركز �إقليمي لت�سريع وت�يرة خف�ض االنبعاثات،
وا�ست�ضافة �أ�سبوع املناخ يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
عام 2023م.

وع�� ّد املجل���س انعق��اد املنت��دى ال��دويل للأم��ن ال�سيرباين يف
ن�سخت��ه الثاني��ة مبدين��ة الريا�ض ،وم��ا �شهدت��ه �أعماله من
نقا�ش��ات مثم��رة وتوقيع مذك��رات تفاهم ،ت�أكي��د ًا على دور
اململك��ة عاملي��اً يف دع��م اجله��ود الدولي��ة وتوحي��د امل�ساعي
امل�شرتكة ،وفت��ح �آفاق رحبة لنقل املعرفة وتبادل اخلربات
وا�ستك�شاف فر�ص التعاون يف املجاالت ذات ال�صلة.
ّ
واطل��ع جمل���س ال��وزراء عل��ى املو�ضوع��ات املدرج��ة على
جدول �أعماله ،من بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى
يف درا�سته��ا ،كم��ا ّ
اطل��ع على م��ا انـتهى �إلي��ه كل من جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمني��ة ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها.
كما ّ
اطلع جمل�س الوزراء عل��ى عدد من املو�ضوعات العامة
املدرج��ة على جدول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية للهيئة
العام��ة لل��زكاة وال�ضريب��ة واجلم��ارك ،والهيئ��ة العام��ة
للرتفيه ،والرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،والديوان العام للمحا�سبة ،واملركز ال�سعودي لكفاءة
الطاقة ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.
وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في جمهورية باكستان اإلسالمية،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع النسخة
النهائية الموقعة ،الستكمال اإلجراءات
النظامية.

الموافق����ة عل����ى مذك����رة تفاه����م إلنش����اء مجل����س
التنس����يق الس����عودي التايلن����دي ،وتفوي����ض صاحب
السمو وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في
مجلس التنس����يق الس����عودي التايلن����دي ،بالتوقيع
عليها.

تفويض معالي وزير السياحة أو من
ينيبه ،بالتباحث مع الجانب البهامي في
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال السياحة بين وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية ،ووزارة
السياحة واالستثمار والطيران في
كومنولث البهاما ،والتوقيع عليه ،ومن
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،
الستكمال اإلجراءات النظامية.

الموافق���ة عل���ى مذك���رة تفاه���م ف���ي مج���ال
الس���ياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية
الس���عودية ،ووزارة الش���ؤون الخارجية والس���ياحة
في جمهورية سيشيل.

تفويض معالي وزير النقل والخدمات
اللوجستية أو من ينيبه ،بالتباحث
مع الجهات المعنية في الدول
األخرى ،في شأن مشروع مذكرة
تفاهم للتعاون في مجال مستقبل
أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل
والخدمات اللوجستية في المملكة
العربية السعودية ،والجهات النظيرة
لها في الدول األخرى ،والتوقيع
عليه ،ومن ثم رفع النسخة النهائية
الموقعة ،الستكمال اإلجراءات
النظامية.
تفويض معالي وزير اإلعالم رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لإلعالم
المرئي والمسموع أو من ينيبه،
بالتباحث مع الجانب السنغالي في
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة
العامة لإلعالم المرئي والمسموع في
المملكة العربية السعودية ،والمجلس
الوطني لتنظيم اإلعالم المرئي
والمسموع في جمهورية السنغال،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع النسخة
النهائية الموقعة ،الستكمال اإلجراءات
النظامية.

تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البش����رية،
ال����واردة ف����ي الفق����رة ( )3م����ن الم����ادة (الثانية) من
تنظيم الصندوق ،لمن دعمهم الصندوق مس����بقا،
لنش����اط اإلي����واء الس����ياحي ف����ي مدينت����ي (مك����ة
المكرم����ة ،والمدين����ة المنورة) ،لتكون ثالث س����نوات
بدال من سنتين ،وفق عدد من الشروط ،على النحو
الوارد في القرار.
الموافق���ة عل���ى الضواب���ط واالش���تراطات الالزم���ة
الس���تثناء الح���االت اإلنس���انية الت���ي تتطل���ب عمالة

منزلي���ة أكث���ر م���ن الح���د المس���موح ب���ه ،م���ن دف���ع
المقاب���ل المال���ي المنص���وص علي���ه ف���ي البن���د
(أوال) م���ن ق���رار مجلس ال���وزراء رق���م ( )336وتاريخ
1443/6/15هـ.
الموافق����ة عل����ى أن يش����مل التأمي����ن التعاون����ي
اإللزامي ضد األخطاء المهنية الطبية ،الممارس����ين
الصحيين العاملين في التخصصات اآلتية :التمريض،
والصيدل����ة ،والتخدي����ر ،والقبال����ة ،والمختب����رات،
واألشعة التشخيصية ،وتقنية األشعة التشخيصية،
واإلس����عاف (الخدم����ات الطبي����ة الطارئ����ة) ،والع��ل�اج
الطبيع����ي ،والنطق والتخاطب ،والعالج التنفس����ي،
والتغذي����ة (التغذي����ة العالجي����ة الوريدي����ة) ،وتروي����ة
القلب ،والس����معيات ،وتجبير العظام ،وسحب الدم،
والبصريات ،وفني غرف العمليات.
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة
والدخل (سابقا) ،والهيئة السعودية للفضاء لعام
مالي سابق.
تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.

تعيين وترقيات
الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ،كالتالي:
تعيين الدكتور عبدالحكيم بن محمد بن عبدالعزيز العجالن على وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامس���ة عش���رة)
بوزارة الحرس الوطني.
ترقية ش���عبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عس���يري إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامس���ة عش���رة) بأمانة
منطقة المدينة المنورة.
ترقية محارب بن منصور بن ناصر المطيري إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة
الشرقية.
ترقية المهندس محمد بن إبراهيم بن سعد الخريف إلى وظيفة (مستشار أول تخطيط مدن) بالمرتبة (الخامسة
عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ترقي���ة أس���امة بن محمد ب���ن عبدالل���ه البراهيم إلى وظيفة (مستش���ار أعمال أول) بالمرتبة (الخامس���ة عش���رة)
باألمانة العامة لمجلس الوزراء.
ترقي���ة عبدالمحس���ن ب���ن ناصر بن عبدالله ال���داود إلى وظيفة (مستش���ار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عش���رة) بهيئة
الخبراء بمجلس الوزراء.

األخبـــــــــــــار
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خادم احلرمني ال�شريفني يدعو �إىل �إقامة �صالة اال�ست�سقاء
يف جميع �أنحاء اململكة
● الرياض – واس
�ص��در عن الدي��وان امللكي يوم الإثنني  20ربيع الآخر 1444هـ املوافق  14نوفمرب
2022م ،البيان التايل:
«بيان من الديوان امللكي»
ت�أ�س��ياً ب�س��نة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إقامة �ص�لاة اال�ست�سقاء ،فقد دعا

خادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �س��لمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ورعاه،
�إىل �إقامة �ص�لاة اال�ست�س��قاء يف جميع �أنحاء اململكة ي��وم اخلمي�س املوافق  23من
�ش��هر ربي��ع الآخر 1444هـ ح�س��ب تق��ومي �أم القرى ،فعلى اجلمي��ع �أن يكرثوا من
التوبة واال�س��تغفار والرجوع �إىل اهلل �س��بحانه ،والإح�س��ان �إىل عباده والإكثار من
نوافل الطاعات من �ص��دقات و�ص��لوات و�أذكار ،والتي�س�ير على عب��اد اهلل وتفريج
كربهم ،لعل اهلل �أن يفرج عنا ويي�سر لنا ما نرجو ،وينبغي على كل قادر �أن يحر�ص

على �أداء ال�ص�لاة ،عم ًال ب�س��نة ر�سول اهلل �ص��لى اهلل عليه و�سلم ،و�إظهار ًا لالفتقار
�إىل اهلل ج ّل وعال ،مع الإحلاح يف الدعاء ،ف�إن اهلل يحب من عباده الإكثار من الدعاء
والإحلاح فيه.
ن�س���أل اهلل ج ّل��ت قدرته �أن يرحم البالد والعباد ،و�أن ي�س��تجيب دع��اء عباده ،و�أن
يجعل ما ُينزله رحمة لهم ومتاعاً �إىل حني� ،إنه �سميع جميب ،و�صلى اهلل على نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

امللك وويل العهد يهنئان قادة كمبوديا وبولندا و�أنغوال
● الرياض – واس
بع��ث خادم احلرمني ال�شريفني املل��ك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،برقية تهنئة
جلالل��ة امللك ن��ورودوم �سيهام��وين ملك مملك��ة كمبودي��ا ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل
بالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
جلاللته ،وحلكومة و�شعب مملكة كمبوديا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث �أيده اهلل ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �أجني دودا ،رئي�س جمهورية بولندا،
مبنا�سبة ذكرى �إعالن اجلمهورية لبالده.
و�أع��رب املل��ك املفدى ،ع��ن �أ�ص��دق التهاين و�أطي��ب التمني��ات بال�صح��ة وال�سعادة

لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية بولندا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبع��ث حفظه اهلل ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س جواو مانويل غونكالف�س لورين�سو،
رئي�س جمهورية �أنغوال ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
و�أع��رب املل��ك املفدى ،ع��ن �أ�ص��دق التهاين و�أطي��ب التمني��ات بال�صح��ة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �أنغوال ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كم��ا بع��ث �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود،
ويل العه��د رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة جلاللة امللك نورودوم �سيهاموين ملك
مملك��ة كمبودي��ا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل ب�لاده .وعبرّ �سم��و ويل العهد ،عن �أطيب
الته��اين و�أ�ص��دق التمنيات مبوفور ال�صح��ة وال�سعادة جلاللت��ه ،وحلكومة و�شعب

مملكة كمبوديا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث رعاه اهلل ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �أجني دودا ،رئي�س جمهورية بولندا،
مبنا�سبة ذكرى �إعالن اجلمهورية لبالده.
وعبرّ �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية بولندا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث يحفظه اهلل ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س جواو مانويل غونكالف�س لورين�سو،
رئي�س جمهورية �أنغوال ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.
وعبرّ �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية �أنغوال ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

 ..ويعزيان الرئي�س الرتكي يف �ضحايا التفجري الإرهابي
● الرياض – واس
بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،برقي��ة عزاء
وموا�س��اة ،لفخامة الرئي�س رجب طيب �أردوغان رئي���س اجلمهورية الرتكية ،يف �ضحايا
التفج�ير الإرهابي الذي وقع يف منطقة تق�سيم و�س��ط �إ�سطنبول ،وما نتج عنه من وفيات
و�إ�صابات.
وق��ال املل��ك املف��دى« :تلقينا نب���أ التفج�ير الإرهابي الذي وق��ع يف منطق��ة تق�سيم و�سط

�إ�سطنب��ول ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صاب��ات ،و�إننا �إذ ندين ب�أ�شد العبارات هذا العمل
الإجرامي ،لن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب ،م�ؤكدين وقوف اململكة العربية ال�سعودية
مع اجلمهورية الرتكية و�شعبها ال�شقيق ،ومعربني لكم ولأ�سر املتوفني ولل�شعب الرتكي
ال�شقي��ق عن بال��غ التع��ازي ،و�صـ��ادق املوا�س��اة ،متمنني للم�صاب�ين ال�شف��اء العاجل،
�سائلني اهلل �أن يجنب بالدكم و�شعبها ال�شقيق كل �سوء ومكروه� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
رئي���س جمل���س الوزراء ،برقية ع��زاء وموا�س��اة ،لفخامة الرئي�س رجب طي��ب �أردوغان

ويل العهد يغادر لزيارة عدد
من الدول الآ�سيوية
● الرياض – واس
�ص��در ع��ن الدي��وان امللك��ي ي��وم الإثن�ين
 20ربي��ع الآخ��ر 1444ه��ـ املواف��ق  14نوفم�بر
2022م ،البيان التايل:
«بيان من الديوان امللكي»
بن��ا ًء على توجي��ه خادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك
�س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �س��عود حفظ��ه اهلل،
غادر �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حممد بن
�س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �س��عود ويل العه��د
رئي���س جمل�س الوزراء حفظ��ه اهلل ،يوم الإثنني
1444 / 4 / 20هـ املوافق 2022 / 11 / 14م،

لرت�ؤ���س وفد اململكة امل�ش��ارك يف قم��ة قادة دول
جمموعة الع�ش��رين ،التي �س��تعقد يف مدينة بايل
بجمهورية �إندوني�سيا.
كم��ا �س��يقوم �س��موه بزي��ارة ع��دد م��ن ال��دول
الآ�س��يوية م��ن منطل��ق حر���ص املق��ام الك��رمي
حفظه اهلل ،على التوا�ص��ل وتعزيز العالقات بني
اململكة والدول ال�ص��ديقة ،وا�س��تجابة للدعوات
املقدمة ل�سموه ،يلتقي �سموه خاللها قادتها وعدد ًا
م��ن امل�س���ؤولني فيه��ا لبح��ث العالق��ات الثنائية
ومناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
حفظ اهلل �سموه يف �سفره و�إقامته.

رئي���س اجلمهوري��ة الرتكية ،يف �ضحاي��ا التفجري الإرهاب��ي الذي وق��ع يف منطقة تق�سيم
و�سط �إ�سطنبول ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات.
وق��ال �سمو ويل العه��د« :علمت بنب�أ التفجري الإرهابي الذي وق��ع يف منطقة تق�سيم و�سط
�إ�سطنب��ول ،وم��ا نتج عن��ه من وفي��ات و�إ�صاب��ات ،و�إنني �إذ �أُدي��ن و�أ�ستنكر ه��ذا العمل
الإجرامي اجلبان ،لأبعث لفخامتكم ول�شعب اجلمهورية الرتكية ال�شقيق ولأ�سر املتوفني
�أحر التعازي واملوا�ساة� ،سائ ًال املوىل القدير �أن ميُن على امل�صابني بال�شفاء العاجل� ،إنه
�سميع جميب».

وفاة والدتي الأمري �سعود بن م�ساعد
والأمري متعب بن عبداهلل
● الرياض – واس
�صدر ع��ن الديوان امللكي يوم الأربعاء  8ربيع الآخر 1444هـ املوافق
 2نوفمرب 2022م ،البيان التايل:
«بيان من الديوان امللكي»
انتقل��ت �إىل رحم��ة اهلل تعاىل والدة �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري �سعود
بن م�ساعد بن �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سي�صلى عليها �إن �شاء
اهلل يوم الأربعاء املوافق 1444 /4 /8هـ ،بعد �صالة الع�صر يف جامع
الإمام تركي بن عبداهلل يف مدينة الريا�ض.
تغ ّمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه ،و�أ�سكنها ف�سيح جناته،

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
كم��ا �صدر عن الدي��وان امللكي ي��وم الأربعاء  15ربي��ع الآخر 1444هـ
املوافق  9نوفمرب 2022م ،البيان التايل:
«بيان من الديوان امللكي»
انتقل��ت �إىل رحمة اهلل تع��اىل والدة �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري متعب
ب��ن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،و�سي�صلى عليها �إن �شاء اهلل ،يوم
الأربع��اء املوافق 1444/4/15هـ ،بعد �ص�لاة الع�صر يف جامع الإمام
تركي بن عبداهلل يف مدينة الريا�ض.
تغ ّمده��ا اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه و�أ�سكنها ف�سيح جناته،
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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قمة قادة جمموعة الع�شرين تبد�أ �أعمالها يف بايل ب�إندوني�سيا

● بالي – واس
بد�أت ي��وم الثالثاء  21ربي��ع الآخر 1444هـ
املواف��ق  15نوفم�بر 2022م� ،أعم��ال قم��ة
ق��ادة دول جمموع��ة الع�شري��ن يف مدينة بايل
بجمهورية �إندوني�سيا.
ور�أ���س وفد اململك��ة يف القمة �صاح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.
وفور و�صول �سم��و ويل العهد� ،إىل مقر انعقاد
القم��ة كان يف ا�ستقباله فخامة الرئي�س جوكو
ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا.
بع��د ذل��ك توجه ق��ادة ور�ؤ�ساء وف��ود الدول
امل�شارك��ة �إىل القاع��ة الرئي�سي��ة للقمة ،حيث
بد�أت �أعمال القمة.
وي�ض��م الوف��د الر�سم��ي يف القم��ة �صاح��ب
ال�سم��و امللكي الأم�ير عبدالعزيز ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الطاق��ة ،و�صاح��ب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير خال��د ب��ن �سلم��ان بن
عبدالعزي��ز وزي��ر الدف��اع ،و�صاح��ب ال�سمو
الأم�ير في�ص��ل ب��ن فرحان ب��ن عب��داهلل وزير
اخلارجية ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء م�ست�ش��ار الأم��ن الوطن��ي الدكتور

م�ساع��د ب��ن حمم��د العيب��ان ،ومع��ايل وزي��ر
التج��ارة وزير الإعالم املك ّل��ف الدكتور ماجد
ب��ن عب��داهلل الق�صب��ي ،ومع��ايل وزي��ر البيئة

واملي��اه والزراع��ة املهند���س عبدالرحمن بن
عبداملح�س��ن الف�ضل��ي ،ومع��ايل وزي��ر املالية
الأ�ست��اذ حممد بن عبداهلل اجلدع��ان ،ومعايل

وزير االت�صاالت وتقني��ة املعلومات الأ�ستاذ
عب��داهلل ب��ن عام��ر ال�سواح��ة ،ومع��ايل وزير
اال�ستثم��ار املهند���س خال��د ب��ن عبدالعزي��ز
الفال��ح ،ومع��ايل وزي��ر ال�صح��ة الأ�ست��اذ
فه��د ب��ن عب��داهلل اجلالجل .ه��ذا وق��د و�صل
حفظ��ه اهلل� ،إىل جمهوري��ة �إندوني�سي��ا الي��وم
نف�س��ه ،لرئا�سة وفد اململك��ة يف قمة قادة دول
جمموعة الع�شرين.
وكان يف ا�ستقب��ال �سم��و ويل العه��د ،يف مط��ار
نغ��وراه راي ال��دويل يف مدينة ب��ايل بجمهورية
�إندوني�سي��ا ،مع��ايل الوزي��ر املن�س��ق لل�ش���ؤون
البحرية واال�ستثمارية يف جمهورية �إندوني�سيا
ال�سيد الهوت بن�سار.
وو�ص��ل يف معي��ة �سم��و ويل العه��د� ،صاح��ب
ال�سم��و امللكي الأم�ير عبدالعزيز ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الطاق��ة ،و�صاح��ب
ال�سم��و امللكي الأمري تركي ب��ن حممد بن فهد
ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الدولة ع�ض��و جمل�س
ال��وزراء ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
عبدالعزي��ز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزي��ر الداخلي��ة ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي
الأم�ير عبداهلل ب��ن بندر ب��ن عبدالعزيز وزير

احلر���س الوطن��ي ،و�صاح��ب ال�سم��و امللكي
الأم�ير �سع��ود ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز،
و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير خال��د ب��ن
�سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ،و�صاحب
ال�سم��و الأمري في�ص��ل بن فرحان ب��ن عبداهلل
وزير اخلارجية ،ومع��ايل وزير الدولة ع�ضو
جمل���س ال��وزراء م�ست�ش��ار الأم��ن الوطن��ي
الدكت��ور م�ساعد ب��ن حممد العيب��ان ،ومعايل
وزي��ر التجارة وزير الإع�لام املك ّلف الدكتور
ماج��د ب��ن عب��داهلل الق�صب��ي ،ومع��ايل وزي��ر
البيئة واملياه والزراعة املهند�س عبدالرحمن
ب��ن عبداملح�س��ن الف�ضل��ي ،ومع��ايل وزي��ر
اال�ستثم��ار املهند���س خال��د ب��ن عبدالعزي��ز
الفالح ،ومعايل وزير املالية الأ�ستاذ حممد بن
عب��داهلل اجلدع��ان ،ومعايل وزي��ر االت�صاالت
وتقنية املعلوم��ات الأ�ستاذ عب��داهلل بن عامر
ال�سواح��ة ،ومعايل وزير ال�صحة الأ�ستاذ فهد
ب��ن عبداهلل اجلالج��ل ،ومع��ايل �سكرتري �سمو
ويل العه��د الدكت��ور بندر ب��ن عبي��د الر�شيد،
ومع��ايل نائب رئي�س املرا�س��م امللكية الأ�ستاذ
راكان بن حممد الطبي�شي.

ويل العهد يلتقي الرئي�س الرتكي واملدير العام ل�صندوق النقد الدويل
● بالي – واس
التق��ى �صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير حممد بن
�سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د
رئي���س جمل���س ال��وزراء ،رئي���س وف��د اململكة
امل�شارك يف قمة قادة دول جمموعة الع�شرين يف
مدينة بايل بجمهوري��ة �إندوني�سيا ،يوم الثالثاء
 21ربي��ع الآخ��ر 1444هـ املواف��ق  15نوفمرب
2022م ،فخام��ة الرئي�س رج��ب طيب �أردوغان
رئي���س جمهوري��ة تركي��ا ،وذل��ك عل��ى هام���ش
انعقاد القمة.
وج��رى خ�لال اللق��اء ،ا�ستعرا���ض العالق��ات
الثنائي��ة بني البلدي��ن و�آفاق التع��اون يف �شتى
املجاالت� ،إىل جانب بحث امل�ستجدات الإقليمية
والدولية واجلهود املبذولة جتاهها.
ح�ض��ر اللق��اء� ،صاح��ب ال�سم��و الأم�ير في�صل بن
فرحان ب��ن عبداهلل وزير اخلارجي��ة ،ومعايل وزير
الدول��ة ع�ض��و جمل���س ال��وزراء م�ست�ش��ار الأم��ن
الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل
وزي��ر التجارة وزير الإع�لام املك ّلف الدكتور ماجد
ب��ن عب��داهلل الق�صب��ي ،ومع��ايل �سكرت�ير �سمو ويل
العه��د الدكت��ور بن��در ب��ن عبي��د الر�شي��د ،والوفد

الر�سمي لرئي�س جمهورية تركيا.
كم��ا التق��ى �سم��و ويل العه��د �أي��ده اهلل ،الي��وم
نف�س��ه ،مع��ايل املدي��ر الع��ام ل�صن��دوق النق��د
ال��دويل ال�سي��دة كري�ستالين��ا غورغييفا ،وذلك

على هام�ش انعقاد القمة.
وجرى خالل اللق��اء ،ا�ستعرا�ض جماالت التن�سيق
ب�ين اململكة وال�صن��دوق وتب��ادل الآراء حول عدد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

ح�ض��ر اللق��اء� ،صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
عبدالعزيز ب��ن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة،
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار
الأم��ن الوطني الدكت��ور م�ساعد بن حممد العيبان،

ومع��ايل وزي��ر التج��ارة وزي��ر الإع�لام املك ّل��ف
الدكت��ور ماجد ب��ن عبداهلل الق�صب��ي ،ومعايل وزير
املالية الأ�ست��اذ حممد بن عبداهلل اجلدعان ،والوفد
الر�سمي للمدير العام ل�صندوق النقد الدويل.

األخبـــــــــــــار
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 ..ورئي�س وزراء بريطانيا

ويل العهد يلتقي رئي�س الإمارات

● بالي – واس
التق��ى �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د رئي�س جمل���س الوزراء،
رئي���س وف��د اململك��ة امل�ش��ارك يف قم��ة ق��ادة دول جمموعة
الع�شرين يف مدينة بايل بجمهورية �إندوني�سيا ،يوم الثالثاء
 21ربي��ع الآخ��ر 1444ه��ـ املواف��ق  15نوفم�بر 2022م،
�صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وذلك على هام�ش انعقاد القمة.

وج��رى خالل اللقاء تبادل الأحادي��ث الودية ،وا�ستعرا�ض
العالق��ات الأخوية ،وع��دد من املو�ضوع��ات ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�ض��ر اللق��اء� ،صاحب ال�سمو الأمري في�ص��ل بن فرحان بن
عبداهلل وزير اخلارجية ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء م�ست�شار الأم��ن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد
العيب��ان ،ومعايل �سكرتري �سم��و ويل العهد الدكتور بندر بن
عبيد الر�شيد ،والوفد الر�سمي ل�سمو رئي�س دولة الإمارات.

ويل العهد يبعث برقية �شكر
للرئي�س الإندوني�سي
● بالي – واس
بع��ث �صاحب ال�سم��و امللك��ي الأمري حممد ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د رئي���س جمل���س
ال��وزراء ،برقية �شكر ،لفخام��ة الرئي�س جوكو ويدودو
رئي���س جمهورية �إندوني�سيا� ،إثر م�شاركته يف قمة قادة
دول جمموعة الع�شرين ،فيما يلي ن�صها:
�صاحب الفخامة الرئي�س جوكو ويدودو حفظه اهلل
رئي�س جمهورية �إندوني�سيا
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
يطي��ب يل و�أنا �أغ��ادر بلدك��م ال�شقيق �إث��ر م�شاركتي يف
قمة قادة دول جمموع��ة الع�شرين� ،أن �أعرب لفخامتكم
ع��ن بالغ امتناين وتقديري ملا لقيت��ه والوفد املرافق من
ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.

● بالي – واس
التقى �صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،
رئي���س وف��د اململكة امل�شارك يف قمة ق��ادة دول جمموعة
الع�شري��ن يف مدين��ة ب��ايل بجمهوري��ة �إندوني�سي��ا ،يوم
الثالث��اء  21ربيع الآخ��ر 1444هـ املواف��ق  15نوفمرب
2022م ،دول��ة رئي���س ال��وزراء يف اململك��ة املتح��دة
لربيطاني��ا العظم��ى و�إيرلن��دا ال�شمالي��ة ال�سي��د ري�شي
�سوناك ،وذلك على هام�ش انعقاد القمة.

وج��رى خ�لال اللق��اء ا�ستعرا���ض عالق��ات ال�صداق��ة
والتع��اون القائم ب�ين البلدين يف عدد م��ن املجاالت� ،إىل
جان��ب مناق�شة تط��ورات الأو�ض��اع الإقليمية والدولية
واجلهود املبذولة جتاهها.
ح�ضر اللق��اء� ،صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري عبدالعزيز
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزي��ز وزير الطاق��ة ،ومعايل وزير
الدول��ة ع�ضو جمل���س الوزراء م�ست�ش��ار الأمن الوطني
الدكت��ور م�ساع��د ب��ن حمم��د العيب��ان ،ومع��ايل وزي��ر
التجارة وزير الإعالم املك ّل��ف الدكتور ماجد بن عبداهلل
الق�صبي ،والوفد الر�سمي لرئي�س الوزراء الربيطاين.

كم��ا �أود �أن �أهن��ئ فخامتك��م عل��ى جن��اح جمهوري��ة
�إندوني�سي��ا ال�شقيق��ة يف ا�ست�ضاف��ة هذه القم��ة ،وعلى
النتائ��ج الإيجابي��ة الت��ي تو�صلن��ا �إليها خ�لال رئا�سة
فخامتك��م لأعماله��ا ،م�ؤك��د ًا عل��ى �أهمية ما �ص��در عنها
م��ن قرارات ن�أمل �أن ت�سه��م ب�شكل كبري يف دعم التعاون
ب�ين دول املجموع��ة ،وتعزي��ز معدالت من��و االقت�صاد
العاملي.
متمني��اً لفخامتك��م دوام ال�صحة وال�سع��ادة ،ولل�شعب
الإندوني�سي ال�شقيق املزيد من التقدم والرخاء.
ولفخامتكم حتياتي وتقديري.
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
بايل1444/4/22 :هـ
املوافق2022/11/16 :م

 ..ويغادر �إندوني�سيا
● بالي – واس
غ��ادر �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،يوم الأربعاء  22ربيع الآخر
1444ه��ـ املوافق  16نوفم�بر 2022م ،جمهوري��ة �إندوني�سيا بعد رئا�سة
وفد اململكة يف قمة قادة دول جمموعة الع�شرين.
وكان يف وداع �سم��و ويل العه��د ،يف مط��ار نغ��وراه راي ال��دويل يف مدين��ة
ب��ايل بجمهوري��ة �إندوني�سي��ا ،مع��ايل الوزي��ر املن�س��ق لل�ش���ؤون البحرية
واال�ستثمارية يف جمهورية �إندوني�سيا ال�سيد الهوت بن�سار ،و�سفري خادم
احلرم�ين ال�شريفني لدى جمهورية �إندوني�سي��ا ع�صام عابد الثقفي ،وعدد
من امل�س�ؤولني.

اململكة تتكفل برتميم املركز الإ�سالمي يف جاكرتا
● بالي – واس
جت�سي��د ًا للعالق��ات الأخوي��ة الت��ي جتم��ع اململك��ة العربي��ة
ال�سعودي��ة وجمهوري��ة �إندوني�سي��ا ال�شقيق��ة� ،أعل��ن �صاح��ب
ال�سمو امللكي الأمري حمم��د بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العه��د رئي���س جمل���س ال��وزراء حفظ��ه اهلل ،ي��وم الأربعاء
 22ربي��ع الآخ��ر 1444ه��ـ املواف��ق  16نوفم�بر 2022م ،تك ُّفل
اململكة العربية ال�سعودية برتميم املركز الإ�سالمي يف العا�صمة
الإندوني�سية جاكرتا ،وذلك بعد تعر�ض �أجزاء كبرية من املركز
حلادث حريق ال�شهر املا�ضي.
وي�أت��ي �إع�لان �سم��و ويل العه��د �أي��ده اهلل ،ت�أكيد ًا عل��ى حر�صه
واهتمامه باملراكز الإ�سالمية يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة كافة،
مل��ا لها من دور كب�ير يف تربية الأجيال النا�شئ��ة ،ون�شر �سماحة
الإ�سالم ور�سالته القائمة على ال�سالم واالعتدال واحلوار.
وتبلغ م�ساحة املركز الإ�سالمي يف العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا
 109.435م�تر ًا مربعاً ،وي�ضم املركز العدي��د من املرافق ،منها
م�صل،
م�سجد مب�ساحة  2200مرت مربع يت�سع لأكرث من � 20ألف ٍ
�إ�ضافـة �إىل مركز درا�سات بحثية ،وقاعة م�ؤمترات.

عن المركز اإلسالمي

109.435

مترا مربعا مساحته
اإلجمالية

يضم المركز:
مسجدا بمساحة  2200متر
مربع يتسع ألكثر من  20ألف
مصل

مركز دراسات بحثية ،وقاعة
مؤتمرات
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قرارات وأنظمة

قرار رقم ( )272وتاريخ 1444/04/14هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني اململكة والربازيل
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع يف جل�سته املنعقدة برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  17349وتاريخ 1444/3/9هـ ،امل�شتملة على خطاب معايل
وزير ال�سياحة رقم  7140وتاريخ 1443/11/14هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني
وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة يف جمهورية الربازيل االحتادية.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )260وتاريخ 1443/5/3هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )2849وتاريخ 1443/12/22هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )52/390وتاريخ 1444/2/25هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3113وتاريخ 1444/3/24هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
ال�سياحة يف جمهورية الربازيل االحتادية ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ 1443/11/9هـ ،املوافق
2022/6/8م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

مرسوم ملكي رقم (م )48/وتاريخ 1444/04/15هـ
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 ( )52/390بتاريخ 1444/2/25هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )272بتاريخ 1444/4/14هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة ال�سياحة يف جمهورية الربازيل االحتادية ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ 1443/11/9هـ،
املوافق 2022/6/8م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :على �سمو رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل
�إن وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة يف جمهورية الربازيل االحتادية (امل�شار
�إليهما فيما بعد بـ«الطرفني») وتعزيز ًا للعالقات الودية بني البلدين ،و�إدراكاً لأهمية ال�سياحة يف تعزيز
التنمية االقت�صادية ،و�سعياً �إىل تعزيز التعاون بينهما يف جمال ال�سياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة األولى:
ً
ي�سعى الطرفان �إىل ت�شجيع التعاون يف جمال ال�سياحة وفقا للأنظمة والقوانني اخلا�صة بكل منهما ،مع
مراعاة التقاليد املحلية والقيم االجتماعية لكال البلدين ودون �إخالل بالتزاماتهما الدولية من �أجل حتقيق
التنمية ال�سياحية امل�ستدامة يف البلدين.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على تبادل املعلومات واخلربات يف املجاالت الآتية:
 -1الت�شريعات يف قطاع ال�سياحة.
 -2البيانات والإح�صاءات ال�سياحية.
� -3إقامة املعار�ض والأن�شطة الرتويجية يف البلدين.
 -4التنمية والتخطيط واال�ستثمار ال�سياحي.
 -5ترخي�ص ومراقبة املن�ش�آت ال�سياحية ،مبا يف ذلك مرافق الإقامة ال�سياحية واملنتجعات وما يف حكمها.
 -6االبتكارات وتقنيات الواقع املعزز يف جمال ال�سياحة.
 -7التجارب واملمار�سات يف جمال ال�سياحة ال�شمولية وامل�ستدامة.
 -8الت�سويق ال�سياحي والأن�شطة واملواد الرتويجية والربامج امل�شرتكة.
� -9آليات �ضبط اخلدمات واملخالفات وحفظ حقوق ال�سائحني والعمالء.
 -10التعليم والتدريب يف املجال ال�سياحي.
� -11أي جمال �سياحي �آخر يتفق عليه الطرفان يف �إطار هذه املذكرة.
المادة الثالثة:
يقوم الطرفان بالتعريف بفر�ص اال�ستثمار ال�سياحي املتاحة يف كال البلدين ،وت�شجيع اال�ستثمار امل�شرتك يف
املجال ال�سياحي.
المادة الرابعة:
ي�شجع الطرفان التبادل املعريف يف جمال تنمية وتدريب ر�أ�س املال الب�شري يف قطاع ال�سياحة.
المادة الخامسة:
ي�شجع الطرفان تنظيم الأن�شطة والفعاليات ال�سياحية امل�شرتكة وامل�شاركة يف املعار�ض وامل�ؤمترات التي
ُتعقد يف البلدين ،مبا ي�سهم يف تطوير ال�سياحة وبلورة ر�ؤية �سياحية م�شرتكة.
المادة السادسة:
ً
 -1يتعاون الطرفان يف الت�سويق والرتويج للأن�شطة ال�سياحية يف بلديهما ،وخ�صو�صا يف القطاعات
ال�سياحية املتخ�ص�صة.
 -2ي�شجع الطرفان التعاون بني وكاالت ال�سياحة ومنظمي الرحالت ال�سياحية وغريها من امل�ؤ�س�سات التي

ُتعنى بال�سياحة يف بلديهما ،لإعداد برامج و�أن�شطة �سياحية م�شرتكة لتحفيز وت�سهيل عملية تدفق احلركة
ال�سياحية بني البلدين وتعزيز التبادل املعريف يف املجاالت ال�سياحية.
المادة السابعة:
 -1يتفق الطرفان على التعاون والتن�سيق بينهما يف املنتديات واملنظمات الدولية التي ُتعنى بال�سياحة،
لدعم جماالت االهتمام امل�شرتكة بينهما.
 -2يتفق الطرفان على م�شاركة اخلربات يف �إن�شاء املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سياحة العاملية يف الأمريكتني
من خالل التعاون التقني وتبادل الوثائق واملمار�سات اجليدة.
المادة الثامنة:
يعمل الطرفان على تن�شيط وتعزيز احلركة ال�سياحية بني البلدين.
المادة التاسعة:
ُي�س ّوى �أي خالف ين�ش�أ عن تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها ودياً من خالل التفاو�ض املبا�شر بني الطرفني.
المادة العاشرة:
ال تنطوي هذه املذكرة على �أي التزامات قانونية على �أي من الطرفني مبوجب القانون املحلي �أو الدويل.
المادة الحادية عشرة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ بعد (ثالثني) يوماً من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني
عرب القنوات الدبلوما�سية -ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ. -2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات تبد�أ من تاريخ دخولها حيز النفاذ ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو ملدد
مماثلة ،ما مل ُيب ّلغ �أحد الطرفني الطرف الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم
جتديدها قبل (�ستة) �أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.
 -3ميكن تعديل هذ املذكرة باتفاق الطرفني وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة يف كال البلدين.
 -4يف حال �إنهاء العمل بهذه املذكرة �أو عدم جتديدها ،تظل �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل الربامج
�أو امل�شروعات التي متت يف ظلها �أو التي مل ينته من �إجنازها� ،أو احلقوق التي ن�ش�أت يف ظلها ومل ت�س َّو بعد
وفقاً لأحكامها.
ُحررت هذه املذكرة يف مدينة جدة ،اململكة العربية ال�سعودية يوم الأربعاء  8يونيو 2022م ،املوافق
1443/11/9هـ ،باللغات العربية والربتغالية والإجنليزية ،وجميع الن�صو�ص مت�ساوية يف احلجية ،ويف
حال االختالف يف التف�سري ،يكون الن�ص الإجنليزي هو املرجح.

عن
وزارة ال�سياحة
يف جمهورية الربازيل االحتادية
الوزير
كارلو�س �ألبريتو غوميز دي غريتو

عن
وزارة ال�سياحة
يف اململكة العربية ال�سعودية
الوزير
�أحمد بن عقيل اخلطيب

قرارات وأنظمة
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قرار رقم ( )276وتاريخ 1444/04/14هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على �إن�شاء برنامج لتوفري اخلدمات امل�شرتكة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع يف جل�سته املنعقدة برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  58122وتاريخ 1443/9/16هـ ،امل�شتملة على خطاب
معايل وزير املالية رقم  7956وتاريخ 1443/9/10هـ ،يف �ش�أن طلب معاليه تفوي�ضه ب�إن�شاء برنامج
مرتبط بوزير املالية تكون مهمته توفري اخلدمات امل�شرتكة بني اجلهات احلكومية الراغبة يف تلك
اخلدمات وتكون للربنامج ا�ستقالليته املالية والإدارية.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )190وتاريخ 1444/1/13هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/44/73م) وتاريخ
1444/1/27هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )2741وتاريخ 1444/3/16هـ.

يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على �إن�شاء برنامج لتوفري اخلدمات امل�شرتكة للجهات الراغبة يف تلك اخلدمات.
ثانياً :يكون للربنامج -امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار -اال�ستقاللية املالية والإدارية ،ويرتبط
تنظيمياً مبعايل وزير املالية.
ً
ثالثاً :تفوي�ض معايل وزير املالية بتحديد ميزانية الربنامج -امل�شار �إليه يف البند (�أوال) من هذا القرار-
ومدته ،واعتماد اللوائح املالية والإدارية اخلا�صة به.
رابعاً :يرفع معايل وزير املالية تقرير ًا �سنوياً �إىل رئي�س جمل�س الوزراء عن �أداء الربنامج -امل�شار �إليه يف
البند (�أو ًال) من هذا القرار -ب�شكل عام والتو�صيات املرتبطة بهذا الأداء.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

ً
ُ
نشر إلكترونيا بتاريخ 1444/04/17هـ

قرار وزير المالية رقم ( )57732وتاريخ 1443/11 /03هـ

�ضوابط خ�ضوع ال�شركات اململوكة للدولة جلباية الزكاة
 �أن تكون طبيعة عمل ال�شركة خدمية بغر�ض دعم اجلهات احلكومية يف ت�أدية �أعمالها. �أن يكون معظم عمالئها من اجلهات احلكومية. �أال يكون غر�ضها حتقيق ربح جتاري. �أال تزيد مبيعاتها للقطاع اخلا�ص على ( )%10من �إجمايل املبيعات.ثالثاً :تقدم ال�شركة التي تنطبق عليها ال�ضوابط الواردة يف البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً �سنوياً بعدم
اخل�ضوع جلباية الزكاة ،وفقاً للآتي:
ً
ً
 -1تتقدم ال�شركة بطلب �إىل الهيئة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ومرفقا به امل�ستندات التي تطلبها
الهيئة ،ويجب �أن يت�ضمن الطلب �إقرار املعلومات ،وبيانات ال�شركة التي ُتثبت حتقق �ضوابط عدم
اخل�ضوع عليها.
 -2يجب �أن يقدم الطلب خالل املدة النظامية املو�ضحة يف املادة (ال�سابعة ع�شرة) من الالئحة التنفيذية
جلباية الزكاة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )2216بتاريخ 1440/7/7هـ ،ويف حال ت�أخر ال�شركة يف
تقدمي الطلب �إىل ما بعد انتهاء املدة النظامية ،فللهيئة قبول الطلب �إذا قدمت ال�شركة م�سوغات تقبلها الهيئة.
 -3حت�صل ال�شركة على قرار بعدم خ�ضوعها جلباية الزكاة ،بعد درا�سة الطلب وحتقق ال�ضوابط الواردة
يف هذا القرار.
� -4إذا كانت ال�شركة اململوكة جلهة حكومية متلك �أكرث من �شركة �أخرى بالكامل ،فيجب على كل �شركة
تابعة تقدمي طلب عدم خ�ضوع ب�شكل م�ستقل للهيئة.
رابعاً :ي�سري هذا القرار على ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد 2023/1/1م.
خام�ساًُ :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه.
واهلل املوفق.

�إن وزير املالية
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك
بنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً
وبنا ًء على نظام فري�ضة الزكاة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )8634/28/2/17وتاريخ
1370/6/29هـ ،وتعديالته.
وبنا ًء على املر�سوم امللكي رقم (م )40/وتاريخ 1405/7/2هــ ،القا�ضي بجباية كامل الزكاة من جميع
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وغريها ،وب�أنه على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ك ٌل فيما يخ�صه
تنفيذ هذا املر�سوم.
وبنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )126وتاريخ 1436/2/30هـ ،القا�ضي بقيام وزير املالية ب�إ�صدار
القرارات الالزمة لتنفيذ املر�سوم امللكي رقم (م )40/وتاريخ 1405/7/2هـ.
وبنا ًء على موافقة املقام ال�سامي على املح�ضر رقم ( )755وتاريخ 1437/8/2هـ ،املعد بهيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء بهذا اخل�صو�ص واملبلغة بربقية معايل رئي�س الديوان امللكي رقم ( )42138وتاريخ
1437/8/29هـ.
وبنا ًء على املادة الثانية من الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ()2216
بتاريخ 1440/7/7هـ.
يقرر الآتي:
�أو ًال :تخ�ضع ال�شركات اململوكة بالكامل للدولة جلباية الزكاة عند حتقق ال�ضوابط الآتية:
  -1امتالك ال�شركة �سج ًال جتارياً.
� -2أن يكون عمل ال�شركة مما ميكن �إ�سناده �إىل القطاع اخلا�ص ،باال�ستناد �إىل النظام الأ�سا�س لل�شركة �أو
عقد الت�أ�سي�س �أو �أي م�ستند نظامي �آخر.
ً
ثانياً :ي�ستثنى من اخل�ضوع جلباية الزكاة مما ورد يف (�أوال) من هذا القرار؛ ال�شركات اململوكة بالكامل
للدولة لل�سنة املالية التي حتقق فيها � ٌّأي من ال�ضوابط الآتية:
			
� -1أن تكون جميع ا�ستثمارات ال�شركة خارج اململكة.
			
�  -2أن تكون ميزانية ال�شركة ممولة من خزينة الدولة ،ويتحقق فيها ال�شروط الآتية:

حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املالية
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك

قرار وزير المالية رقم ( )484وتاريخ 1444/04/15هـ

تعديل فقرة من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل
�إن وزيـر املالية
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له مبوجب املادة (التا�سعة وال�سبعني) من نظام �ضريبة الدخل ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ()1535
وتاريخ 1425/6/11هـ ،وتعديالتها  .
وبعد االطالع على ما عر�ضه معايل حمافظ هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك باملذكرة رقم ()14530
وتاريخ 1444/4/6هـ.
يقرر الآتي:
�أو ًال :تعديل الفقرة ( )5من املادة (الثالثة وال�ستني) من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ( )1535وتاريخ 1425/6/11هـ ،وتعديالتها لتكون بالن�ص الآتي« :يق�صد بخدمات

االت�صال الهاتفية الدولية� :أي مبالغ مدفوعة �إىل جهة غري مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقدمي خدمات االت�صال
الهاتفي الدويل من اململكة ،وال تخ�ضع ال�ستقطاع ال�ضريبة املبالغ املدفوعة لقاء ا�ستخدام �شركة ات�صاالت
حملية ل�شبكة �شركة ات�صاالت دولية لتمرير �أو نقل �أو �إي�صال املكاملات التي يقوم بها م�شرتك يف اململكة عند
طلب �أي ات�صال دويل ،واملبالغ املدفوعة ل�شركات االت�صاالت الدولية نظري خدمات التجوال الدويل».
ثانياًُ :يب َّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه ،وي�سري على املبالغ املدفوعة يف �أو بعد تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.
واهلل املوفق.

حممد بن عبداهلل اجلدعان
وزير املال ّية
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قـرار وزير العدل رقم ( )1417وتاريخ 1444/04/19هـ

املوافقة على قواعد احلد من تعار�ض امل�صالح ملن �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي عند مزاولته مهنة املحاماة
�إن وزيــر الـعــدل
بنـا ًء على ال�صـالحيات املخ َّولة له نظاماً ،وبنـا ًء على املـادة (الثانية والأربعني) من نظـام املحاماة،
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )38/يف 1422/7/28هـ ،ون�صها« :ي�صدر وزير العدل الالئحة التنفيذية
لهذا النظام ،وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفيذه» ،وبعد االطالع على
القرار الوزاري رقم ( )4649يف 1423/6/8هـ ،املت�ضمن املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة،
وا�ستناد ًا �إىل برقية معايل رئي�س الديوان امللكي رقم ( )68524يف 1442/11/26هـ ،وحيث مت التن�سيق
مع هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد ،والهيئة ال�سعودية للمحامني ب�ش�أن املو�ضوع ،وملا تقت�ضيه م�صلحة
العمل.

يـقــ ّرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على قواعد احلد من تعار�ض امل�صالح ملن �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي -ومن يف حكمه-
عند مزاولته مهنة املحاماة ،بال�صيغة املرافقة لهذا القرار.
ثانياًُ :تن�شر القواعد امل�شار �إليها يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
ثالثاًُ :يب َّلغ هذا القرار ملن يلزم العتماده وتنفيذه.
واهلل املوفق.

وزير الـعدل
وليد بن حممد ال�صمعاين

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة
المادة األولى:
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية املعاين املب ّيـنة �أمام كل منها ,ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك:
 -1النظام :نظام املحاماة.
 -2القواعد :قواعد احلد من تعار�ض امل�صالح ملن �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي- ،ومن يف حكمه-
عند مزاولته مهنة املحاماة.
 -3املهنة :مهنة املحاماة.
المادة الثانية:
ت�سري �أحكام القواعد على من �سبق لهم العمل يف ال�سلك الق�ضائي ،ومن يف حكمهم ،وهم:
 -1الق�ضاة يف الق�ضـاء العام� ،أو ديـوان املظامل ،و�أع�ضـاء النيـابة العـامة ،و�أع�ضاء اللجـان امل�شار �إليها يف
املادة (الأوىل) من النظام.
 -2املوظفون الفنيون ،والإداريون العاملون يف حماكم الق�ضاء العام �أو ديوان املظامل ،وفروع النيابة
العامة ،و�أمانات اللجان امل�شار �إليها يف املادة (الأوىل) من النظام.
المادة الثالثة:
 -1مع مراعاة ما ن�صت عليه املادة (ال�ساد�سة ع�شرة) من النظام ،ال يجوز ملن �سبق له العمل يف ال�سلك
الق�ضائي -ومن يف حكمه -ملدة ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء عالقته به؛ الرتافع بنف�سه� ،أو بوا�سطة
�شخ�ص �آخر يف �أي دعوى� ،أو تقدمي ا�ست�شارة يف �أي واقعة يف الأحوال التالية:
�أ� -إذا كانت الدعوى �أو الواقعة منظورة لدى حمكمة� ،أو جلنة عمل فيها �آخر �سنتني من عمله.
ب� -إذا كانت الدعوى �أو الواقعة منظورة لدى حمكمة� ،أو جلنة تخت�ص بالنظر يف االعرتا�ض على
�أحكامها ،وقراراتها حمكمة �أو جلنة عمل فيها �آخر �سنتني من عمله.
ج� -إذا كانت الدعوى �أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه �آخر �سنتني من عمله؛
�أي �إجراء من الإجراءات التي تخت�ص بها النيابة العامة.
 -2ي�ستثنى من الأحكام املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من

�سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي -ومن يف حكمه -طرفاً فيها� ،أو ولياً� ،أو و�صياً� ،أو ناظر ًا للوقف� ،أو وكي ًال
عن زوج� ،أو عن قريب� ،أو �صهر حتى الدرجة الرابعة.
المادة الرابعة:
ي�شمل املنع الوارد يف املادة (الثالثة) من القواعد جميع �أعمال املهنة ،ومن ذلك الرتافع ،ومتثيل الغري،
وتقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والنظامية ،و�إبداء الر�أي ،و�إعداد م�ستندات الدعوى ،واال�شرتاك يف �أي عمل
من هذه الأعمال بعقد� ،أو بغري عقد.
المادة الخامسة:
ال يجوز ملن �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي- ،ومن يف حكمه -عند �إعالنه عن نف�سه� ،أو م�شاركته يف
و�سائل الإعالم والإعالن؛ الإ�شارة �إىل عمله يف ال�سلك الق�ضائي.
المادة السادسة:
مع مراعاة االلتزامات املن�صو�ص عليها يف الأنظمة ،واللوائح ذات العالقة ،يجب على من �سبق له العمل يف
ال�سلك الق�ضائي -ومن يف حكمه -التحقق من عدم وجود خمالفة للقواعد قبل املوافقة على القيام ب�أي من
�أعمال املهنة.
المادة السابعة:
 -1ت�سري على خمالفات القواعد �أحكام ال�ضبط ،ورفع الدعوى الت�أديبية ونظرها ،الواردة يف النظام.
 -2دون الإخالل بامل�س�ؤولية املدنية ،واجلزائية ،تطبق �أحكام املادة (التا�سعة والع�شرين) من النظام على
من يخالف �أحكام القواعد.
المادة الثامنة:
دون الإخالل باملادة (ال�سابعة والثالثني) من النظام؛ ُت�شعـر الإدارة املخت�صة يف وزارة العدل ،هيئة
الرقابة ومكافحة الف�ساد ب�أي قرار ت�صدره اللجنة الت�أديبية ب�ش�أن خمالفة القواعد ،وب�أي خمالفة للقواعد
تدخل يف نطاق اخت�صا�ص هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد.

المذكرة التفسيرية لقواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة
انطال ًقا من مبادئ النزاهة وال�شفافية ،وحماية لنزاهة املرفق العديل ومهنة املحاماة ،وتعزي ًزا للثقة بهما؛
�أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتن�سيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد ،والهيئة ال�سعودية للمحامني،
وفق التوجيه الكرمي املبلغ بربقية معايل رئي�س الديوان امللكي رقم ( )68524يف 1442/11/26هـ ،املت�ضمنة
املوافقة الكرمية على ما وجه به جمل�س الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتن�سيق مع هيئة الرقابة ومكافحة
الف�ساد ،والهيئة ال�سعودية للمحامني؛ لو�ضع قواعد من �ش�أنها معاجلة �أي تعار�ض حمتمل يف امل�صالح قد ينتج
عن ممار�سة من �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي ملهنة املحاماة .وت�سعى هذه القواعد �إىل حتقيق املبادئ،
وامل�ستهدفات؛ بحظر عدد من الأعمال التي ت�شكل تعار�ضاً حا ًال� ،أو حمتم ًال يف امل�صالح عند مزاولة من �سبق له
العمل يف ال�سلك الق�ضائي لأعمال مهنة املحاماة ،مبا يوازن بني حماية نزاهة املهنة واملرفق العديل ،وتعزيز املهنة
من خالل ا�ستقطاب الكفاءات من ذوي اخلربات املتنوعة.
وقد بينت القواعد الأ�شخا�ص املعنيني باحلظر الوارد فيها ،ممن �سبق لهم العمل يف ال�سلك الق�ضائي ،ومن يف
حكمهم ،وهم :الق�ضاة يف الق�ضاء العام� ،أو ديوان املظامل ،و�أع�ضاء النيابة العامة ،و�أع�ضاء اللجان امل�شار �إليها
يف املادة (الأوىل) من نظام املحاماة ،وهي( :اللجان امل�شكلة مبوجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر الق�ضايا
الداخلة يف اخت�صا�صها) ،كما ي�سري احلظر الوارد يف القواعد على :املوظفني الفنيني ،والإداريني العاملني يف
حماكم الق�ضاء العام �أو ديوان املظامل ،واملوظفني الفنيني ،والإداريني العاملني يف �أمانات اللجان امل�شار �إليها
يف املادة (الأوىل) من نظام املحاماة ،واملوظفني الفنيني والإداريني العاملني يف فروع النيابة العامة؛ مبا يحقق
مقا�صد القواعد يف �سريان احلظر عليهم.
وحتقيقاً لأهداف القواعد؛ فقد �شملت باملنع احلاالت التالية:
 -1من �سبق له العمل يف املحاكم ،واللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي -ملدة ثالث �سنوات من انتهاء عالقته بها -من
الرتافع ،وتقدمي ا�ست�شارة يف الدعاوى ،والوقائع التي تنظرها املحكمة� ،أو اللجنة التي عمل فيها �آخر �سنتني من عمله.
 -2من �سبق له العمل يف املحاكم ،واللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي -ملدة ثالث �سنوات من انتهاء عالقته
بها -من الرتافع ،وتقدمي ا�ست�شارة يف الدعاوى ،والوقائع التي تنظرها املحكمة� ،أو اللجنة التي تخت�ص بالنظر يف
االعرتا�ض على �أحكامها وقراراتها املحكمة� ،أو اللجنة التي عمل فيها �آخر �سنتني من عمله.
 -3منع ع�ضو النيابة العامة ال�سابق ،واملوظفني الفنيني والإداريني العاملني يف فروع النيابة -ملدة ثالث �سنوات

من انتهاء عالقتهم بها -من الرتافع ،وتقدمي ا�ست�شارة يف الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة العامة الذين عملوا
فيه �آخر �سنتني من عملهم يف النيابة العامة.
وا�ستثنت القواعد مما تقدم :الدعاوى ،والوقائع التي يكون من �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي ،ومن يف حكمه
طر ًفا فيها� ،أو ولياً� ،أو و�صياً� ،أو ناظر ًا للوقف� ،أو وكي ًال عن زوج� ،أو قريب� ،أو �صهر حتى الدرجة الرابعة؛ ملا
تقت�ضيه احلاجة ،والنتفاء الغر�ض الذي من �أجله كان احلظر.
و�أكدت القواعد املق�صود ب�أعمال املهنة التي يجري عليها حكم احلظر الوارد يف املادة الثالثة ،وذلك بتقرير �شمولها
جميع �أعمال املهنة مبا يف ذلك الرتافع ،ومتثيل الغري ،وتقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والنظامية ،و�إبداء الر�أي،
و�إعداد م�ستندات الدعوى ،واال�شرتاك يف �أي عمل من هذه الأعمال بعقد �أو بغري عقد.
كما منعت القواعد من �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي -ومن يف حكمه� -إذا ح�صل على رخ�صة ملزاولة املهنة،
من الإ�شارة �إىل عمله ال�سابق يف ال�سلك الق�ضائي عند �إعالنه عن نف�سه� ،أو م�شاركته يف و�سائل الإعالم ،والإعالن،
مبا ي�شمل الإ�شارة �إىل املن�صب ،واخلربات ال�سابقة املتعلقة بعمله يف اجلهة الق�ضائية.
و�أكدت القواعد على م�س�ؤولية من �سبق له العمل يف ال�سلك الق�ضائي -ومن يف حكمه -عند مزاولته مهنة
املحاماة ،بالت�أكد قبل املوافقة على القيام ب�أي عمل من �أعمال املهنة ،من عدم وجود حاالت تعار�ض امل�صالح،
�أو خمالفة لأحكام هذه القواعد.
كما �أو�ضحت القواعد �أن املخالفات الواردة فيها خمالفات مهنية ت�سري عليها قواعد ال�ضبط ،ورفع الدعوى
الت�أديبية ،ونظرها ،الواردة يف نظام املحاماة ،والئحته التنفيذية ،والقرارات ال�صادرة مبقت�ضاه ،وتطبق ب�ش�أنها
عقوبات املخالفات املهنية امل�شار �إليها يف النظام ،ولكون احلاالت املحظورة خمالفات �سلوكية يعد الإخالل بها
�إخال ًال ب�أحكام املادة (احلادية ع�شرة) من نظام املحاماة ،والتي تن�ص �أن «على املحامي مزاولة مهنته وفقاً
للأ�صول ال�شرعية ،والأنظمة املرعية ،واالمتناع عن �أي عمل يخل بكرامتها ،واحرتام القواعد والتعليمات
ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن» ،وذلك دون �إخالل بامل�س�ؤولية املدنية واجلنائية التي قد تقرتن بهذه املخالفات
ال�سلوكية؛ ولذلك ن�صت القواعد على �إ�شعار هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد بالوقائع امل�شتملة على خمالفة هذه
القواعد؛ لتتخذ الهيئة ما تراه وفق �أنظمتها عند اال�شتباه بجرمية من اجلرائم التي تخت�ص الهيئة ب�ضبطها،
�أو التحقيق ،والرتافع فيها.
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الئحة �إن�شاء املحافظ اال�ستثمارية الوقفية
الصادرة مبوجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف رقم (/44/7ر) وتاريخ
1444/3/7هـ
المادة األولى:
التعريفات
يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذه الالئحة -املعاني املبينة أمام ٍّ
كل
يقتض السياق غير ذلك:
منها ،ما لم
ِ
الهيئة :الهيئة العامة للأوقاف.
الالئحة :الئحة �إن�شاء املحافظ اال�ستثمارية الوقفية.
الواقف :من ين�شئ الوقف �سوا ًء �أكان �شخ�صاً طبيعياً �أو اعتبارياً.
مؤسسة سوق مالية� :شخ�ص مرخ�ص له من هيئة ال�سوق املالية ملمار�سة �أعمال الأوراق املالية.
الناظر :ال�شخ�ص ذو ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية الذي يتوىل النظارة على املحفظة اال�ستثمارية الوقفية.
احملفظة االستثمارية الوقفية :وعاء مايل ،لي�س له �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،جتمع فيه �أموال
موقوفة القيمة لغر�ض اال�ستثمار ،وعلى �أن ت�صرف وفق �شرط الواقف.
احملفظة االستثمارية الوقفية اخلاصة :وعاء مايل ،لي�س له �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،جتمع فيه
�أموال موقوفة القيمة لغر�ض اال�ستثمار ،وعلى �أن ت�صرف وفق �شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.
احلساب االستثماري :هو �سج ّل حما�سبي ين�شئه ال�شخ�ص املرخ�ص له لأموال عميله املودعة يف
ح�ساب عميل مفتوح من قبل ال�شخ�ص املرخ�ص له لتمويل تعامالت العميل يف الأوراق املالية ،ويعك�س
جميع تفا�صيل العمليات التي جترى على ذلك احل�ساب.
اتفاقية اإلدارة :اتفاقية ُتربم بني الواقف �أو الناظر وم�ؤ�س�سة ال�سوق املالية املرخ�صة من قبل هيئة
ال�سوق املالية لإدارة املحفظة اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة ،وفقاً لأحكام هذه الالئحة والأنظمة واللوائح
ذات العالقة ونظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحها التنفيذية.
مدير احملفظة :م�ؤ�س�سة ال�سوق املالية املرخ�صة من قبل هيئة ال�سوق املالية املعينة لإدارة املحفظة
اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة وفقاً التفاقية الإدارة.
المادة الثانية:
نطاق الالئحة
تسري أحكام هذه الالئحة على:
 -1املحافظ اال�ستثمارية الوقفية القائمة ،والتي تن�ش�أ بعد نفاذ هذه الالئحة.
 -2من�شئ املحفظة اال�ستثمارية الوقفية� ،سوا ًء �أكان �شخ�صاً طبيعياً �أم اعتبارياً.
المادة الثالثة:
الهدف من الالئحة
تهدف هذه الالئحة �إىل تنظيم �إن�شاء املحفظة اال�ستثمارية الوقفية و�إدارتها وما يت�صل بها من ت�صرفات.
المادة الرابعة:
اإلطار النظامي واإلشرافي
 -1دون الإخالل باخت�صا�صات هيئة ال�سوق املالية ،ت�شرف الهيئة العامة للأوقاف على املحفظة
اال�ستثمارية الوقفية وفقاً لالخت�صا�صات وال�صالحيات املنوطة بها مبوجب نظام الهيئة والالئحة،
والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات ال�صلة.
 -2فيما مل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة ،ت�سري على املحفظة اال�ستثمارية الوقفية الأحكام املنظمة
للح�سابات اال�ستثمارية مبا يف ذلك احل�سابات التي يكون مل�ؤ�س�سة ال�سوق املالية �سلطة تقديرية يف �إدارتها
وفقاً ملا هو وارد يف نظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحها التنفيذية.
المادة الخامسة:
إنشاء احملفظة االستثمارية الوقفية
ال يجوز إنشاء احملفظة االستثمارية الوقفية أو إدارتها إال بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً لآلتي:
 -1على املتقدم ابتدا ًء طلب ت�سجيل حمفظة ا�ستثمارية وقفية لدى الهيئة ،على �أن يت�ضمن الطلب ما ي�أتي:
�أ -املحفظة اال�ستثمارية الوقفية:
� - 1شروط الواقف.
 - 2بيانات الواقفني والنظار.
�  - 3آليات توزيع العوائد و�إجراءات �صرفها و�إعادة ا�ستثمارها.
ب -املحفظة اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة:
 -1متطلبات املحفظة اال�ستثمارية الوقفية الواردة يف الفقرة (�أ).
 -2ا�سرتاتيجية اال�ستثمار ،و�سيا�ساته ،وطبيعة اال�ستثمارات والأ�صول التي ت�ستثمر فيها املحفظة
اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة.
 -3م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها املحفظة اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة ب�شكل يراعي الطبيعة
الوقفية للمحفظة وم�صارف الوقف وم�صاحله.
� -4آليات توزيع العوائد ،و�إعادة ا�ستثمارها.
 -5الر�سوم املفرو�ضة.
� -6أي متطلبات �أخرى تطلبها الهيئة.

 -2تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب ،وت�صدر قرارها يف هذا ال�ش�أن خالل ع�شرة �أيام عمل باملوافقة على
الت�سجيل� ،أو املوافقة امل�شروطة �أو الرف�ض مع بيان الأ�سباب.
 -3يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالن�سخة النهائية التفاقية الإدارة بعد فتح املحفظة ،خالل مدة
(� )10أيام عمل من تاريخ االتفاقية.
المادة السادسة:
صالحيات الواقف أو الناظر
دون الإخالل بالأنظمة واللوائح �أو التعليمات ذات ال�صلة ،يكون الواقف �أو الناظر �صاحب ال�صالحية يف
تعيني مدير املحفظة اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة وعزله.
المادة السابعة:
اتفاقية اإلدارة
دون اإلخالل باملتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية ،حتدد
اتفاقية اإلدارة املنظمة إلدارة احملفظة االستثمارية الوقفية اخلاصة -كحد أدنى -اآلتي:
 -1ا�سرتاتيجية اال�ستثمار ،و�سيا�ساته ،وطبيعة اال�ستثمارات والأ�صول التي ت�ستثمر فيها املحفظة
اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة.
 -2م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها املحفظة اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة ب�شكل يراعي الطبيعة
الوقفية للمحفظة وم�صارف الوقف وم�صاحله.
� -3آليات توزيع العوائد ،و�إعادة ا�ستثمارها.
 -4الر�سوم املفرو�ضة.
 -5ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالن�سخة النهائية التفاقية الإدارة بعد فتح املحفظة.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أال تت�ضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات �أو الأنظمة واللوائح ذات ال�صلة.
المادة الثامنة:
اإلفصاح
 -1على الواقف �أو الناظر تزويد الهيئة ب�أي معلومات تطلبها ب�ش�أن املحفظة اال�ستثمارية الوقفية� ،أو عملياتها،
�أو �أدائها� ،أو �أ�صولها� ،أو غري ذلك من املعلومات ،على �أن يتم التزويد بها خالل مدة �أق�صاها (� )10أيام عمل من
تاريخ الطلب.
 -2على الواقف �أو الناظر �إ�شعار الهيئة عند حدوث �أي تغيري جوهري خالل (� )5أيام عمل بحد �أق�صى من
تاريخ حدوثه.
 -3دون الإخالل بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات ال�صلة ،على الواقف �أو الناظر تزويد الهيئة بك�شف
ح�ساب للمحفظة ب�شكل �سنوي� ،أو عند طلبه.
المادة التاسعة:
التغييرات اجلوهرية على احملفظة
ً
يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فورا عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد

على احملفظة ،دون اإلخالل باألنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على احملفظة،
وعلى سبيل املثال ال احلصر:
 -1التغيري اجلوهري يف اتفاقية الإدارة.
 -2التعاقد مع م�ؤ�س�سة مالية �أخرى.
� -3إنهاء املحفظة اال�ستثمارية الوقفية �أو املحفظة اال�ستثمارية الوقفية اخلا�صة �أو حتويل جميع
موجوداتها �أو بع�ضها �إىل موجودات �أخرى مع �إي�ضاح مربرات ذلك مت�ضمنة م�آل الأ�صول بعد �إنهائها.
المادة العاشرة:
إنهاء احملفظة
يجب احل�صول على موافقة الهيئة قبل ت�صفية املحفظة و�إنهائها مع �إي�ضاح مربرات ذلك مت�ضمنة م�آل
الأ�صول بعد �إنهائها وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام عمل.
المادة الحادية عشرة:

اإلجراءات في حاالت التعدي على احملفظة االستثمارية الوقفية أو اإلضرار بها
يف حال وقوع �أي ت�صرف -مبا يف ذلك �أي خمالفة لهذه الالئحة -من �ش�أنها الإ�ضرار باملحفظة اال�ستثمارية
الوقفية ،فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية -اتخاذ ما يلزم لإنفاذ �أي من
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف نظام الهيئة العامة للأوقاف ،وقرار جمل�س الوزراء ( )286وتاريخ
1442/5/21هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات ال�صلة.
المادة الثانية عشرة:
اإلعفاء
للهيئة الإعفاء من تطبيق �أي من �أحكام هذه الالئحة ب�شكل جزئي -فيما يقع �ضمن اخت�صا�صاتها ،-بنا ًء
على طلب تتلقاه مع بيان الأ�سباب� ،أو بح�سب ما تراه الهيئة ومبا يحقق الغبطة وامل�صلحة للوقف.
المادة الثالثة عشرة:
النفاذ
ت�سري �أحكام هذه الالئحة ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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السنة  100العدد 4957

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حلي مبحافظة القنفذة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل �سيارات  -الطريق الدويل جدة جازان (كياد)

01-22-005705-1001

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )1خمطط الكدوة

01-22-005705-2001

 500ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )2خمطط الكدوة

01-22-005705-2002

 500ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )3خمطط الكدوة

01-22-005705-2003

 500ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )4خمطط الكدوة

01-22-005705-2006

 500ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )5خمطط الكدوة

01-22-005705-2007

 500ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )6خمطط الكدوة

01-22-005705-2008

 500ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )7خمطط الكدوة

01-22-005705-2009

 500ريال

9

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )8خمطط الكدوة

01-22-005705-2010

 500ريال

10

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )6املخطط اال�ستثماري جنوب الفريق

01-22-005705-2011

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/6/16هـ
2023/1/9م

موعد فتح املظاريف

1444/6/16هـ
2023/1/9م

ب�إمكان الراغبني يف االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين� )https://furas.momra.gov.sa ( :أو من خالل تطبيق (فر�ص).

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل كبينة كويف �شوب

م�ست�شفى القطيف املركزي

38-22-44-22

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل كويف �شوب

م�ست�شفى النعريية العام

38-22-44-21

 1000ريال

3

ت�أجري عدد ( )6مواقع لت�شغيل مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى �صفوى العام واملراكز ال�صحية

38-24-44-23

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

الأحد
1444/5/10هـ
2022/12/4م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/5/11هـ
2022/12/5م
(� )10:00صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة
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السنة  100العدد 4957

إعالنات حكومية

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن عمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة جدة عن طرح مناف�سات للمواقع اخلدمية الطالبية اخلا�صة ب�صندوق الطالب على النحو التايل:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

مكان بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات

1

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (املقر الرئي�سي)

3020222

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب – مبنى ()5

2

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الكامل – طالب)

3020280

 5000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

3

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الكامل – طالبات)

3020281

 5000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

4

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الرحاب  -تربية – طالب)

3020282

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

5

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الرحاب  -تربية – طالبات)

3020232

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

6

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع ال�شرفية – طب  -طالب)

3020234

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

7

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع ال�شرفية – طب – طالبات)

3020227

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

8

ت�أجري موقع قرطا�سية بجامعة جدة (فرع خلي�ص – طالبات)

3020285

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

موعد فتح املظاريف :الأحد 1444/4/26هـ ،ال�ساعة� )10:00( :صباحاً.
مكان فتح املظاريف :املقر الرئي�سي جلامعة جدة  -عمادة �ش�ؤون الطالب – مبنى ( - )5قاعة االجتماعات.
لال�ستف�سارات هاتف )0122334444( :حتويلة )21807 - 21805 - 21812( :الربيد الإلكرتوين.)dsa@uj.edu( :

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب (خمي�س م�شيط) عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ا�ستثمار موقع كويف �شوب مب�ست�شفى امللك فهد للقوات امل�سلحة باجلنوب

/1444/35م _2

 2000ريال

الإثنني
1444/5/25هـ
(� )9:30صباحاً

الإثنني
1444/5/25هـ
(� )10:00صباحاً

على الراغبني ب�شراء الكرا�سة تقدمي �شيك م�صدق بقيمة الكرا�سة با�سم (م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب) مع تقدمي عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان ابتدائي بن�سبة ( )%5من قيمة العطاء املقدم.
تقدم العطاءات �إىل �إدارة تنمية الإيرادات الذاتية /ق�سم الت�سويق.
لال�ستف�سارات يرجى التوا�صل على هاتف )0172500001( :حتويلة.)22922 - 22015 - 22091( :
الربيد الإلكرتوين.)selffinancingafhsr@gmail.com( :
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب (خمي�س م�شيط) عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري وت�شغيل موقع ح�ضانة مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب

/1444/35م _3

 1000ريال

الإثنني
1444/6/23هـ
(� )9:30صباحاً

الإثنني
1444/6/23هـ
(� )10:00صباحاً

على الراغبني ب�شراء الكرا�سة تقدمي �شيك م�صدق بقيمة الكرا�سة با�سم (م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب) مع تقدمي عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان ابتدائي بن�سبة ( )%15على الأقل من قيمة الأجرة ال�سنوية.
تقدم العطاءات �إىل �إدارة تنمية الإيرادات الذاتية /ق�سم الت�سويق.
لال�ستف�سارات يرجى التوا�صل على هاتف )0172500001( :حتويلة ،)22922 - 22015 - 22091( :الربيد الإلكرتوين.)selffinancingafhsr@gmail.com( :
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى اجلبيل العام

38-23-44-01

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى القطيف املركزي

38-23-44-05

 1000ريال

3

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

جممع الدمام الطبي

38-23-44-03

 1000ريال

4

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام

38-23-44-06

 1000ريال

5

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38-32-44-04

 1000ريال

6

ا�ستثمار موقع لبناء وت�شغيل حمل (�سوبر ماركت)

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38-16-44-10

 1000ريال

7

ت�أجري موقع لت�شغيل مطعم وجبات �صحية

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38-11-44-09

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الأحد
1444/5/24هـ
2022/12/18م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي

موعد فتح املظاريف

الإثنني
1444/5/25هـ
2022/12/19م
(� )10:00صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة لدخول املناف�سات:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي  -حي القاد�سية بالدمام  -مبنى اخلفرة  -خلف 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�سات:
� -1صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال.
� -2صورة من �شهادة الزكاة والدخل.
� -3صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية.
� -4صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
علماً ب�أن جميع املناف�سات ينطبق 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  -مبنى اخلفرة  -الدور الثالث – خلف مركز الفح�ص ال�شامل.
هاتف.)0545039279( )0545021596( :

تعلن الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات امل�شروبات وامل�أكوالت الباردة وال�ساخنة ملن�سوبي الهيئة وزوارها مبقرها مبدينة الريا�ض

2022/66

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

وذلك بح�سب ال�شروط التالية:
تقدم العطاءات با�سم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
ال�سداد� :إيداع مبلـغ قـدره ( )500ريال على ح�ساب الهيئة لدى البنك الأهلي رقم ( )SA5810000020317192000102وتقدمي �إي�صال الإيداع.
ا�ستالم الكرا�سة :املقر الرئي�سي بالريا�ض – الإدارة العامة للمناف�سات والعقود.
التقدمي مناولة :الريا�ض املبنى الرئي�سي – االت�صاالت الإدارية � -أو الربيد �ص.ب ( )3437الريا�ض (.)11471
لال�ستف�سار هاتف.)0112529624( :
الربيد الإلكرتوين.)m.saadi@saso.gov.sa( :
وفق نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اخلا�ص بت�أجري العقارات وا�ستثمارها.

 500ريال

الثالثاء
1444/5/26هـ
2022/12/20م
( )3:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف
الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م
(� )10:00صباحاً
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السنة  100العدد 4957

إعالنات حكومية

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم  -بلدية حمافظة الأ�سياح عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

1

ت�شغيل و�صيانة جممع �صناعي قائم رقم ( )12باملنطقة ال�صناعية

� 7سنوات

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية قطعة رقم ()26 - 25
باملخطط املعتمد رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية قطعة
رقم ( )19 - 18خمطط رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية قطعة
رقم ( )21 - 20خمطط رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

5

ت�شغيل و�صيانة جممع �صناعي قائم رقم ( )14 - 13باملنطقة ال�صناعية

� 7سنوات

 1000ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية
قطعة رقم ( )52خمطط رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة (كويف) على طريق امللك فهد مبحافظة الأ�سياح

� 7سنوات

 500ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية
باملخطط رقم (ق� /س  )167مب�ساحة (5950م)2

� 25سنة

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/5/26هـ

الأربعاء
1444/5/27هـ

مالحظة:
ب�إمكان الراغبني يف االطالع على تفا�صيل املزايدات و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين.)www.balady.gov.sa( :
�آخر موعد لتقدمي العطاءات ال�ساعة )2:00( :ظهر ًا من تاريخ قفل العطاءات.

تعلن �إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية ب�شرورة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

مناف�سة ا�ستثمـار مبنى قائم بـوفـيـة (�إعادة طرح)

443/01/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

2

مناف�سة ا�ستثمار �أر�ض لإن�شاء جممع جتاري (�إعادة طرح)

443/02/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

3

مناف�سة ا�ستثمار �أر�ض لإن�شاء كويف �سيار (�إعادة طرح)

443/03/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

4

ا�ستثمار مبنى قائم (ك�شك)

443/04/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

مالحظة :مكان بيع الكرا�سة وتقدمي العطاءات بق�سم امل�شرتيات ب�إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية ب�شرورة من ال�ساعة (� )7:30صباحاً وحتى ال�ساعة ( )2:00ظهر ًا.

14

السنة  100العدد 4957

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �إدارة تطوير الأعمال عن طرح مناف�سات ا�ستثمارية لت�شغيل املواقع التجارية اخلا�صة بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية على النحو التايل:

م

املدينة

رقم املناف�سة

املناف�سة

الن�شاط

ا�ستالم العطاءات وفتح املظاريف

1

الريا�ض

BD-R-14/2022

مناف�سة ت�أجري موقع قهوة وم�أكوالت خفيفة – عمادة الدرا�سات العليا

قهوة وم�أكوالت خفيفة

1444/5/19هـ
2022/12/13م

2

الريا�ض

BD-R-15/2022

مناف�سة ت�أجري ميني ماركت  -كلية طب الأ�سنان  -الدور الثاين  -طالبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

3

الريا�ض

BD-R-16/2022

مناف�سة ت�أجري مطعم – كلية التمري�ض  -طالبات  -الدور الأول

مطعم

1444/5/19هـ
2022/12/13م

4

الريا�ض

BD-R-17/2022

مناف�سة ت�أجري كويف �شوب يف �صالة الطالبات الكربى

قهوة وم�أكوالت خفيفة

1444/5/19هـ
2022/12/13م

5

الريا�ض

BD-R-18/2022

مناف�سة ت�أجري مركز جتميل يف �صالة الطالبات الكربى

�صالون ن�سائي

1444/5/19هـ
2022/12/13م

6

الريا�ض

BD-R-19/2022

مناف�سة ت�أجري حمل هدايا يف �صالة الطالبات الكربى

هدايا

1444/5/19هـ
2022/12/13م

7

الريا�ض

BD-R-20/2022

مناف�سة ت�أجري حالق رجايل – مبنى اخلدمات يف املجمع ال�سكني

حالقة رجالية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

8

الريا�ض

BD-R-21/2022

مناف�سة ت�أجري ميني ماركت  -كلية الطب  -طالب

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

9

الريا�ض

BD-R-22/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�أكوالت

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

10

الريا�ض

BD-R-23/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�شروبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

11

الريا�ض

BD-R-24/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – مواد غذائية

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

12

جدة

BD-J-05/2022

مناف�سة ت�أجري مطعم – كلية الطب  -طالبات

مطعم

1444/5/19هـ
2022/12/13م

13

جدة

BD-J-06/2022

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

قهوة وم�أكوالت خفيفة

1444/5/19هـ
2022/12/13م

14

جدة

BD-J-07/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�أكوالت

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

15

جدة

BD-J-08/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�شروبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

16

جدة

BD-J-09/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – مواد غذائية

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

17

الأح�ساء

BD-H-01/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�أكوالت

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

18

الأح�ساء

BD-H-02/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�شروبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

19

الأح�ساء

BD-H-03/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – مواد غذائية

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

علماً ب�أن مكان تقدمي العطاءات وفتح املظاريف �سيكون يف مدينة الريا�ض – املبنى الإداري بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية ,وا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جماناً).
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية (.)https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/BusinessDevelopment
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السنة  100العدد 4957

إعالنات حكومية

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن متديد موعد طرح املناف�سة التالية:

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

املناف�سة

ت�أجري موقع وجتهيز وت�شغيل ح�ضانة مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالريا�ض

املناف�سة

ت�أجري موقع مقر النادي الريا�ضي وملعب كرة القدم وكرة ال�سلة مبجمع �إ�سكان مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باملقر الرئي�سي بالريا�ض

رقم املناف�سة

2ت44/

رقم املناف�سة

4ت44/

مكان ا�ستالم وثائق
املناف�سة

مبنى رقم ( )26الدور الأول ( �إدارة املناف�سات وامل�شرتيات)

مكان ا�ستالم وثائق
املناف�سة

مبنى رقم ( )26الدور الأول (�إدارة املناف�سات وامل�شرتيات)

قيمة وثائق املناف�سة

جماناً

قيمة الكرا�سة

جما ًنا

مكان تقدمي العطاءات

جلنة فتح املزايدات – الدور الثالث  -مبنى رقم ()26

مكان تقدمي العطاءات

جلنة فتح املزايدات – الدور الثالث  -مبنى رقم ()26

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأربعاء
 1444/4/29هـ
2022/11/23م
( )2:00ظهر ًا

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأحد
1444/5/10هـ
2022/12/4م
( )2:00ظهر ًا

موعد فتح املظاريف

اخلمي�س
 1444/4/30هـ
2022/11/24م

موعد فتح املظاريف

الإثنني
1444/5/11هـ
2022/12/5م

على �أن يتم ت�سليم العطاءات و�أ�صل ال�ضمان البنكي يف ظرف مغلق �إىل رئي�س جلنة فتح املزايدات يف املقر الرئي�سي ملدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -مبنى رقم ( - )26الطابق الثالث – �إدارة امليزانية ،وذلك قبل تاريخ فتح العطاءات.

على �أن يتم ت�سليم �أ�صل ال�ضمان البنكي يف ظرف مغلق �إىل رئي�س جلنة فتح املزايدات يف املقر الرئي�سي ملدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -مبنى رقم ( - )26الطابق الثالث – �إدارة ال�ش�ؤون املالية ،وذلك قبل تاريخ فتح املظاريف.

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض عن طرح املزايدة التالية:

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث – الريا�ض عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

ت�أجري وت�شغيل حمل امليني ماركت مبركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض

املزايدة

ت�أجري وت�شغيل كافترييا املوظفني  -مبنى امل�ساندة الطبية  -الدور الثاين مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض

رقم املزايدة

22/426

رقم املزايدة

22/336

قيمة الكرا�سة

 1000ريال يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA6380000114608010167917التابع مل�صرف الراجحي

قيمة الكرا�سة

 1000ريال �سعودي يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA6380000114608010167917التابع مل�صرف الراجحي

مكان وتاريخ بيع
الوثائق

�إدارة العقود عرب الربيد الإلكرتوين:
()contractsservices-r@kfshrc.edu.sa
الأربعاء 1444/4/22هـ2022/11/16 ,م

مكان وتاريخ بيع الوثائق

�إدارة العقود عرب الربيد الإلكرتوين:
()contractsservices-r@kfshrc.edu.sa
الأربعاء 1444/4/22هـ2022/11/16 ,م

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الثالثاء 1444/5/19هـ 2022/12/13,م ,ال�ساعة )2:00(:ظهر ًا

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأحد 1444/5/24هـ 2022/12/18 ,م ,ال�ساعة )2:00( :ظهر ًا

مكان تقدمي العطاءات

�إدارة اخلدمات الإدارية بامل�ست�شفى  -الريا�ض (املبنى الإداري  -القبو)

مكان تقدمي العطاءات

�إدارة اخلدمات الإدارية بامل�ست�شفى  -الريا�ض (املبنى الإداري  -القبو)

موعد فتح املظاريف

الأربعاء 1444/5/20هـ2022/12/14 ,م ,ال�ساعة� )9:00( :صباحاً
فى جل�سة علنية بغرفة االجتماعات بالدور الرابع باملبنى الإداري بامل�ست�شفى

موعد فتح املظاريف

الإثنني 1444/5/25هـ 2022/12/19,م ،ال�ساعة� )9:00( :صباحاً
فى جل�سة علنية بغرفة االجتماعات بالدور الرابع باملبنى الإداري بامل�ست�شفى

امل�ستندات املطلوب
�إرفاقها

(� )1شهادة ت�سديد الزكاة و�ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
(�)5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحاً بها عدد امل�شرتكني
وت�صنيفهم.
()6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة العطاء ال�سنوي �ساري املفعول ملدة
( )90يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.

امل�ستندات املطلوب
�إرفاقها

مالحظات:
 )1على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
 )2يقدم العطاء من �أ�صل و�أربع �صور وذلك داخل ظرف مغلق وغري �شفاف وخمتوم ومدون عليه ا�سم املزايدة ،وكذلك
ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء ،علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من ال�شركات /امل�ؤ�س�سات التي
قامت ب�شراء م�ستندات املزايدة.
 )3ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

(� )1شهادة ت�سديد الزكاة و�ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
(�)5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحاً بها عدد امل�شرتكني
وت�صنيفهم.
()6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة العطاء ال�سنوي �ساري املفعول
ملدة ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.

مالحظات:
 )1على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
 ) 2يقدم العطاء من �أ�صل و�أربع �صور وذلك داخل ظرف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة ،وكذلك
ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات /امل�ؤ�س�سات التي
قامت ب�شراء م�ستندات املزايدة.
 )3ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.
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إعالنات حكومية

بيع رجيع

استـثمار مواقع

تعلن �إمارة منطقة احلدود ال�شمالية عن �إعادة طرح املزايدة التالية:

يعلن �صندوق التعليم العايل اجلامعي عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

ت�أجري وت�أهيل الدور الرابع باملبنى رقم ( )93 - 92بالريا�ض

رقم املناف�سة

1444 - 93 - 92 - 5 - 1

املزايدة

بيع عدد (� )204سيارات و�أثاث وقطع غيار و�أجهزة

مكان تقدمي الوثائق

مبنى الأمانة العامة  -طريق امللك فهد  -حي العليا – الدور ال�سابع
– ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية

قيمة الكرا�سة

جماناً

قيمة الكرا�سة

جما ًنا

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأربعاء
1444/5/20هـ
2022/12/14م

احل�صول على
الوثائق

ميكن احل�صول على الوثائق وبيانات املنقوالت عن طريق �إدارة امل�شرتيات والعقود
بق�صر م�شرف

موعد فتح املظاريف

الأحد
1444/5/24هـ املوافق 2022/12/18م
ال�ساعة (� )10:00صباحاً

مكان ت�سليم
العطاءات

�إدارة امل�شرتيات والعقود بق�صر م�شرف (جلنة البيع)

مالحظة :يتم ا�ستالم الكرا�سة عن طريق �إدارة اال�ستثمارات العقارية ل�صندوق التعليم العايل اجلامعي.

مبان
استئجار
ٍ

تعلن القوة اخلا�صة لأمن الطرق مبنطقة جازان عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى منا�سب للإيجار يف القرى الواقعة
على امتداد الطريق ال�ساحلي من (كربي بي�ش ــ مفرق من�شب) ،على �أن يكون املبنى خر�سانياً مملوكاً ب�صك �إلكرتوين،
وال يقل عدد غرفه عن ( )12غرفة مع حو�ش كبري للدوريات وال�سيارات ،و�أن ال تقل م�ساحته عن (2500م ،)2و�أن
يكون املالك م�ستعد ًا لتوفري كافة ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة املعتمدة من الدفاع املدين.
•موعد تقدمي العطاءات1444/4/1 :هـ.
•موعد فتح املظاريف1444/5/1 :هـ

موعد املعاينة

�أثناء الدوام الر�سمي خالل فرتة الإعالن

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات وفتح
املظاريف

تقدم العرو�ض داخل ظرف مغلق بال�شمع الأحمر يوم الثالثاء 1444/5/5هـ ،ال�ساعة:
(� )10:00صباحاً ،و�سيكون موعد فتح املظاريف يف نف�س اليوم ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا

ال�شروط

• يجب �أال تقل قيمة ال�ضمان البنكي االبتدائي عن ( )%2من القيمة الإجمالية للأجرة
الكلية ،على �أن يكون �ساري املفعول ملدة ال تزيد على ( )90يوماً من تاريخ فتح
املظاريف ،ومن تر�سو عليه املزايدة يرفع �ضمانه بقيمة (.)%5
• يف حالة تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك م�صدق با�سم (�إمارة منطقة احلدود
ال�شمالية).
• يلتزم امل�شرتي بنقل املنقوالت خالل مدة ال تزيد على ( )15يوماً من تاريخ ال�سداد.
• لن يتم �إخراج ال�سيارات �إال بعد نقل ملكيتها.
• يجب �أن تكون العرو�ض املقدمة �سارية املفعول ملدة ال تقل عن ( )90يوماً من تاريخ
فتح املظاريف ،كما يجوز للإمارة التمديد ملدة �أخرى �إذا لزم الأمر.
• تخ�ضع هذه املزايدة لنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية.
لال�ستف�سارات هاتف.)0146622000 - 0146617044( :

يعلن م�ست�شفى امللك فهد العام بجدة عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :بيع رجيع طبي مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة.
•تقدم العطاءات �إىل �إدارة مراقبة املخزون مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة ،وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي
لدى مدير �إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ املزايدة.
•�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأحد 1444/5/3هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
•موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/5/4هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
•قيمة ال�ضمان.)%2( :

تعلن بلدية حمافظة �أ�ضم عن بيع �سيارات ومعدات و�سكراب باملزاد العلني يوم الإثنني 1444/5/4هـ ،ال�ساعة
( )4:00ع�صر ًا بجانب مبنى البلدية ،وملن يرغب يف دخول املزاد معاينة الأ�صناف وقت الدوام الر�سمي ،وعلى من
تر�سو عليه املزايدة دفع �ضمان بواقع ( )%5من قيمتها �أو ب�شيك م�صريف �أو مبلغ نقدي ،ويتحمل امل�شرتي دفع �أي
مبالغ �أو ر�سوم لنقل ملكية ال�سيارات واملعدات ونقل ال�سكراب من املوقع وجميع الإجراءات النظامية ،وكذلك دفع
عمولة �سعي الداللة بواقع ( )%2.5من قيمة املبيعات نقد ًا عند ال�شراء.

تعلن �شرطة العا�صمة املقد�سة �شعبة الأمن الوقائي ق�سم احلجوزات �أنه تقرر مب�شيئة اهلل �إقامة مزاد علني
لبيع عدد من املركبات املحجوزة بحجز ال�شرطة الر�سمي عن طريق املزاد العلني ،وذلك يوم الأحد املوافق
1444/5/17هـ ،يف حجز ال�شرطة بعد �صالة الع�صر مبا�شرة ،وفقاً خلطاب �سعادة مدير �شرطة العا�صمة املقد�سة
رقم )4401100582( :وتاريخ 1444/4/9هـ .

األخبـــــــــــــار
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان ال�سيدة ناتا�شا بريك مو�سار
● الرياض – واس
بعث خ��ادم احلرمني ال�شريف�ين امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،برقي��ة تهنئ��ة ،لفخام��ة ال�سي��دة ناتا�ش��ا ب�يرك

مو�س��ار مبنا�سبة فوزها يف االنتخابات الرئا�سية يف جمهورية
�سلوفينيا.
و�أع��رب املل��ك املفدى ،عن �أ�ص��دق التهاين و�أطي��ب التمنيات
بالتوفي��ق وال�س��داد لفخامتها ،ول�شعب جمهوري��ة �سلوفينيا

ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
كم��ا بعث �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د رئي���س جمل���س الوزراء،
برقي��ة تهنئة ،لفخامة ال�سي��دة ناتا�شا بريك مو�سار مبنا�سبة

فوزها يف االنتخابات الرئا�سية يف جمهورية �سلوفينيا.
و�أع��رب �سمو ويل العهد عن �أ�صدق الته��اين و�أطيب التمنيات
بالتوفي��ق وال�س��داد لفخامتها ،ول�شعب جمهوري��ة �سلوفينيا
ال�صديق ،املزيد من التقدم والرقي.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

�أمري الريا�ض يفتتح الدورة العا�شرة ملنتدى الريا�ض االقت�صادي

● الرياض – واس
حت��ت رعاي��ة خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��كِ �سلم��ان بن
عبدالعزي��ز �آل �سعود ونيابة عنه حفظ��ه اهلل ،افتتح �صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير في�ص��ل بن بندر ب��ن عبدالعزي��ز �أمري
منطق��ة الريا���ض ي��وم الإثن�ين  20ربي��ع الآخ��ر 1444ه��ـ
املواف��ق  14نوفمرب 2022م� ،أعمال الدورة العا�شرة ملنتدى
الريا���ض االقت�ص��ادي ،بح�ض��ور ع��دد م��ن �أ�صح��اب ال�سمو
واملعايل ،وجمع كبري م��ن امل�س�ؤولني احلكوميني ،واخلرباء
االقت�صاديني والأكادمييني ،ورجال و�سيدات الأعمال.
و�ألق��ى �سم��و �أم�ير منطق��ة الريا�ض خ�لال احلفل كلم��ة �أكد
خالله��ا �أن رعاي��ة خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين حفظ��ه اهلل،
ملنت��دى الريا���ض االقت�ص��ادي ،من��ذ انطالق��ة دورت��ه الأوىل
يف الع��ام 2003م وخ�لال م�سريت��ه ،متثل �أكرب دع��م لأعماله
و�أن�شطت��ه يف تعزي��ز االقت�ص��اد الوطن��ي ،ورف��ع ا�ستجابته

ملواجه��ة التحدي��ات واملتغ�يرات االقت�صادي��ة املحلي��ة
والإقليمية والعاملية ،مب��ا ين�سجم ويدعم م�ستهدفات «ر�ؤية
اململك��ة  .»2030وتابع �سموه� :إن تل��ك الرعاية جت�سد كذلك
دع��م الدول��ة م�ؤ�س�سات القط��اع اخلا�ص ،وتفعي��ل دورها يف
املجتم��ع ،ورف��ع �إ�سهاماته��ا يف حتقيق التنمي��ة االقت�صادية
واالجتماعية ال�شامل��ة وامل�ستدامة ،خا�صة يف ظل ما ت�شهده
اململك��ة يف ه��ذا العه��د الزاه��ر خل��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين
�أيده اهلل ،من منو اقت�صادي مت�سارع ونه�ضة �شاملة تطال كل
مناح��ي احلياة يف اململكة ،كما ن��وه �سموه بالدعم الذي يلقاه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
املنتدى من
ِ
عبدالعزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.
و�ش��دد �سموه بنهج املنت��دى وما يتبناه م��ن تعميق وتعزيز
امل�شارك��ة الوا�سع��ة من رج��ال و�سيدات الأعم��ال واخلرباء
االقت�صاديني والأكادمييني واملتخ�ص�صني يف �أعمال املنتدى،
و�صياغ��ة درا�سات ر�صينة ت�شخ�ص وحتل��ل بدقة ما يواجه

اململكة تعزي احلكومة وال�شعب امل�صري
يف حادث انقالب حافلة

● الرياض – واس
�أعرب��ت وزارة اخلارجية ي��وم الإثنني  20ربيع الآخر
1444ه��ـ املواف��ق  14نوفمرب 2022م ،ع��ن بالغ حزن
و�أ�س��ى اململكة العربية ال�سعودية جراء حادث انقالب
حافل��ة نقل ع��ام مبدينة املن�ص��ورة يف جمهورية م�صر

العربي��ة ال�شقيقة ،الذي ت�سبب يف وف��اة و�إ�صابة عددٍ
من الأ�شخا�ص.
كم��ا تتقدم اململك��ة ب�أحر التع��ازي و�ص��ادق املوا�ساة
حلكومة و�شعب جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة ،مع
متنياتها للم�صابني بال�شفاء العاجل ،والأمن وال�سالمة
جلمهورية م�صر و�شعبها ال�شقيق.

االقت�ص��اد الوطني يف كثري م��ن قطاعاته من حتديات ،وتبني
الط��رح العلم��ي املحايد واملت��وازن للق�ضاي��ا؛ لتلم�س حلول
واقعي��ة قابل��ة للتطبي��ق ،وه��و ما جع��ل تو�صي��ات املنتدى
يف دورت��ه ال�سابق��ة تلقى اهتمام��اً كبري ًا من خ��ادم احلرمني
ال�شريفني الذي �أحالها جلمي��ع اجلهات احلكومية لال�ستفادة
منها.
و�شكر �سموه القائم�ين على املنتدى على جهودهم يف الإعداد
والتنظي��م لهذه الدورة؛ من �أجل الظهور بهذا املظهر الالئق،
ولي�ؤ�س���س لنف�س��ه موقعاً ب�ين املنتدي��ات االقت�صادية املهمة
التي تقام يف اململكة ،ويدعم ذلك امل�شاركة الكبرية واملتزايدة
من امل�س�ؤولني يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
م��ن جانبه� ،أكد رئي���س جمل�س �إدارة غرف��ة الريا�ض عجالن
ب��ن عبدالعزي��ز العج�لان� ،أن املنت��دى حق��ق جناحات عرب
دوراته الت�سع ال�سابقة ،وا�ستخل�ص تو�صيات ونتائج مثمرة
تعزز امل�سرية االقت�صادي��ة ،وت�سهم يف رفع كفاءة االقت�صاد

الوطن��ي ،وبناء بيئ��ة ا�ستثماري��ة جاذبة وممكن��ة ملزيد من
النم��و االقت�ص��ادي وحتقي��ق التنمي��ة امل�أمول��ة ،متطلع��اً ملا
�ست�ضيفه الدورة العا�شرة من ر�صيد �إ�ضايف للمنتدى.
م��ن جهت��ه� ،أو�ض��ح رئي�س جمل���س �أمن��اء منت��دى الريا�ض
االقت�صادي الدكت��ور خالد بن �سليمان الراجحي� ،أن املنتدى
يوا�ص��ل عرب هذه الدورة العا�ش��رة ال�سري على الدرب نف�سه
ال��ذي ر�سم��ه لنف�س��ه من��ذ دورت��ه الأوىل؛ وه��و تبن��ي طرح
وتناول جملة من الق�ضاي��ا اال�سرتاتيجية التي ت�ش ِّكل حتدياً
يواجه قطاعات عديدة ت�ؤثر يف امل�سرية االقت�صادية.
ثم قام �سمو �أمري الريا�ض بتكرمي اجلهات وال�شركات الراعية
له��ذه ال��دورة ،بعده��ا افتت��ح �سم�� ُّوه املعر���ض امل�صاح��ب
للمنت��دى ،الذي ت�شارك في��ه العديد من اجله��ات وال�شركات
الراعية.

 ..وتدين وت�ستنكر الهجمات الإيرانية
التي ا�ستهدفت كرد�ستان العراق

● الرياض – واس
�أعرب��ت وزارة اخلارجي��ة ي��وم الإثن�ين  20ربي��ع الآخ��ر
1444ه��ـ املواف��ق  14نوفم�بر 2022م ،ع��ن �إدان��ة اململكة
العربي��ة ال�سعودي��ة وا�ستنكاره��ا ال�شديدي��ن للهجم��ات
الإيراني��ة الت��ي ا�ستهدفت بل��دة كوي�سنجق �ش��رق �أربيل يف

�إقليم كرد�ستان العراق.
و�أك��دت اخلارجية رف���ض اململكة التام جلمي��ع االعتداءات
التي تهدد �سيادة و�أمن وا�ستقرار العراق.
كم��ا عبرّ ت ال��وزارة عن خال�ص تعازي اململك��ة وموا�ساتها
حلكوم��ة و�شع��ب الع��راق ال�شقيق ،م��ع متنياته��ا بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني.
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ويل العهد ي�صل �إىل كوريا يف زيارة ر�سمية
● سيئول  -واس
و�ص��ل �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز
�آل �سع��ود ويل العه��د رئي���س جمل���س ال��وزراء ،ي��وم الأربع��اء
 22ربي��ع الآخ��ر 1444هـ املواف��ق  16نوفم�بر 2022م� ،إىل العا�صمة �سيئول
بجمهورية كوريا ،يف زيارة ر�سمية.
وكان يف ا�ستقب��ال �سم��و ويل العهد مبط��ار القاعدة اجلوي��ة (�سوينغ نام) دولة
رئي�س وزراء كوريا ال�سيد هان دوك �سو.
وق��د �أجريت ل�سمو ويل العه��د مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،حي��ث عزف ال�سالمان،
امللكي ال�سعودي والوطني الكوري ،و ُا�ستعر�ض حر�س ال�شرف.
وق��د و�ص��ل يف معية �سم��و ويل العهد �صاح��ب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز
ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الطاق��ة ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
ترك��ي ب��ن حممد بن فه��د بن عبدالعزي��ز وزير الدول��ة ع�ضو جمل���س الوزراء،
و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري عبدالعزي��ز بن �سعود بن نايف ب��ن عبدالعزيز
وزي��ر الداخلية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عب��داهلل بن بندر بن عبدالعزيز
وزي��ر احلر���س الوطن��ي ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري �سعود ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير
الدف��اع ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل ب��ن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية،
ومع��ايل وزير الدول��ة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار الأم��ن الوطني الدكتور
م�ساع��د بن حممد العيبان ،ومعايل وزي��ر التجارة وزير الإعالم املك ّلف الدكتور
ماجد بن عبداهلل الق�صبي ،ومعايل وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز
الفالح ،ومعايل وزير االقت�صاد والتخطيط الأ�ستاذ في�صل بن فا�ضل الإبراهيم،
ومعايل حمافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة الأ�ستاذ يا�سر بن عثمان الرميان،
ومع��ايل �سكرت�ير �سمو ويل العه��د الدكتور بندر بن عبيد الر�شي��د ،ومعايل نائب
رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ راكان بن حممد الطبي�شي.

 ..ويلتقي الرئي�س الكوري ويعقدان جل�سة مباحثات
● سيئول  -واس
التق��ى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �سلم��ان بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العهد رئي�س جمل���س الوزراء ،يوم
اخلمي�س  23ربيع الآخر 1444هـ املوافق  17نوفمرب 2022م،
فخامة الرئي���س يون �سيوك يول رئي�س جمهورية كوريا ،وذلك
باملقر الرئا�سي يف العا�صمة الكورية �سيئول.
وف��ور و�ص��ول �سمو ويل العه��د املقر الرئا�س��ي� ،صافح �أع�ضاء
الوفد الكوري ،فيما �صافح فخامته �أع�ضاء الوفد ال�سعودي.
ودوَّن �سم��و ويل العه��د كلمة يف �سج��ل الزيارات ،كم��ا التقطت
ال�صور التذكارية.
وعق��د �سمو ويل العهد وفخامة رئي���س جمهورية كوريا ،جل�سة
مباحثات ر�سمية بح�ضور وفدي البلدين.
وقد �ألقى �سمو ويل العهد ،كلمة فيما يلي ن�صها:
فخامة الرئي�س ،ال�سالم عليكم..
ي�س��رين �أن �أك��ون جم��دد ًا يف جمهوري��ة كوري��ا ،و�أن نلتق��ي
بفخامتك��م ،ويطي��ب لن��ا �أن ننق��ل لك��م حتي��ات �سي��دي خ��ادم
احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود
حفظ��ه اهلل ،ومتنيات��ه حلكومتك��م ولل�شعب الك��وري ال�صديق
املزي��د من التقدم والرقي ،ويطيب لنا �أن نتقدم بال�شكر اجلزيل
على الدعوة الكرمية وعلى ما لقيناه من حفاوة ا�ستقبال وكرم
�ضيافة.
ت�أت��ي ه��ذه الزي��ارة لبلدك��م ال�صدي��ق تزامن��اً م��ع م��رور60
عام��اً عل��ى �إن�ش��اء العالقات ب�ين اململك��ة العربي��ة ال�سعودية
وجمهوري��ة كوري��ا ،مب��ا ي�ؤك��د رغب��ة بلدين��ا يف اال�ستمرار يف
تر�سي��خ �أ�س�س هذه العالق��ة التاريخية والعم��ل على ا�ستكمال
اجله��ود الرامية �إىل تعزيز التع��اون يف جميع املجاالت ،و�أخذ ًا
يف االعتب��ار م��ا يرتكز علي��ه بلدينا ال�صديقني م��ن ثقل �سيا�سي
واقت�ص��ادي و�إقليم��ي ودويل وع�ضوي��ة بلدين��ا يف جمموع��ة

الع�شرين ف�إننا ن�سعى �إىل تكثيف العمل امل�شرتك ملواجهة كل ما
يهدد الأم��ن وال�سلم الدوليني وي�ؤثر عل��ى �أمن الطاقة و�سالمة
�سال�سل الإمداد.
لق��د �شهدت العالقة بني اململك��ة العربية ال�سعودية وجمهورية
كوري��ا تطور ًا كب�ير ًا خالل العق��ود ال�ستة املا�ضي��ة ،نتج عنها
�شراك��ة ا�سرتاتيجي��ة مثم��رة للبلدي��ن ،وم��ن �أج��ل املحافظة
عل��ى مكت�سبات ه��ذه العالقة ،ف�إننا حر�صن��ا دائماً على تكثيف
الت�ش��اور والتن�سيق م��ع بلدكم ال�صديق مبا يحق��ق التطلعات
االقت�صادية الطموحة ،وبناء م�ستقبل �أف�ضل للمنطقة والعامل،
خا�ص��ة يف ظ��ل التحديات الكب�يرة التي ي�شهده��ا عاملنا اليوم،
ويف ه��ذا ال�ص��دد ن�شري �إىل التعاون الوثيق �ضم��ن �إطار الر�ؤية
ال�سعودي��ة الكوري��ة  2030و ُن�شيد مب��ا مت خالله��ا ،كما نتابع
باهتم��ام كبري منج��زات اللجان امل�شرتكة ب�ين بلدينا ،ونتطلع
�إىل رف��ع وت�يرة التن�سيق اال�ستثم��اري وتعزي��ز ال�شراكة بني

القطاع�ين العام واخلا���ص ،ون�ؤكد على �أهمي��ة اال�ستفادة من
الفر���ص التجاري��ة واال�ستثماري��ة الواعدة واملتاح��ة للتعاون
بني بلدينا ،ون�شيد يف هذا ال�سياق بالنمو الإيجابي يف ال�سنوات
املا�ضي��ة ملع��دالت التب��ادل التج��اري ب�ين اململك��ة العربي��ة
ال�سعودية وجمهوري��ة كوريا� ،أكرر �شكرنا وتقديرنا لفخامتكم
على حر�صكم على االرتقاء يف العالقة بني البلدين ال�صديقني.
فيما �أكد فخام��ة رئي�س جمهورية كوريا ،يف كلمته خالل جل�سة
املباحث��ات احلر���ص عل��ى االرتق��اء بالعالق��ات الثنائي��ة �إىل
م�ستوى جديد ،م�ش�ير ًا �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية تفخر
مب�ستقب��ل جديد من خ�لال تنفيذ ر�ؤي��ة اململك��ة  2030بقيادة
�سم��و ويل العهد ،ومتطلعاً �إىل تو�سيع وتطوير التعاون الثنائي
واال�ستثم��ار يف جم��االت النم��و اجلديدة وامل�شاري��ع ال�ضخمة
مث��ل ني��وم وال�صناع��ات الدفاعي��ة والطاق��ة امل�ستقبلي��ة مثل
الهيدروجني والثقافة وال�سياحة.

و�أع��رب فخامته ع��ن التطلع �إىل اال�ستم��رار والتوا�صل الوثيق
م��ع خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود وم��ع �سم��و ويل العه��د م��ن �أج��ل التع��اون لتطوي��ر
العالقات الثنائية بني البلدين.
وج��رى خالل جل�س��ة املباحث��ات الر�سمي��ة ،ا�ستعرا�ض �أوجه
العالق��ات ال�سعودي��ة الكورية يف خمتلف املج��االت ،خا�صة يف
اجلوان��ب االقت�صادي��ة واال�ستثماري��ة والتجاري��ة� ،إىل جانب
بح��ث تطورات الأو�ضاع ،وعدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�ض��ر جل�س��ة املباحث��ات� ،صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
عبدالعزي��ز بن �سلم��ان بن عبدالعزيز وزي��ر الطاقة ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير
الدولة ع�ض��و جمل�س الوزراء ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزي��ز بن �سعود بن نايف ب��ن عبدالعزيز وزير الداخلية،
و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل ب��ن بندر بن عبدالعزيز
وزي��ر احلر���س الوطني ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري خالد
ب��ن �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الدف��اع ،و�صاح��ب ال�سمو
الأم�ير في�صل بن فرح��ان بن عبداهلل وزي��ر اخلارجية ،ومعايل
وزي��ر الدول��ة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�ش��ار الأمن الوطني
الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير التجارة وزير
الإعالم املك ّلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي ،ومعايل وزير
اال�ستثم��ار املهند�س خالد بن عبدالعزي��ز الفالح ،ومعايل وزير
االقت�ص��اد والتخطي��ط الأ�ست��اذ في�صل ب��ن فا�ض��ل الإبراهيم،
ومعايل حمافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة الأ�ستاذ يا�سر بن
عثم��ان الرميان ،ومعايل �سكرتري �سم��و ويل العهد الدكتور بندر
بن عبيد الر�شيد ،و�سف�ير خادم احلرمني ال�شريفني لدى كوريا
�سام��ي بن حمم��د ال�سدح��ان ،والوف��د الر�سمي لفخام��ة رئي�س
جمهورية كوريا.

األخبـــــــــــــار
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ويل العهد يلتقي رئي�س وزراء كوريا ور�ؤ�ساء �شركات كورية

● سيئول  -واس
عق��د �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن �سلم��ان
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ويل العه��د رئي���س جمل���س
ال��وزراء ،يف العا�صم��ة الكوري��ة �سيئ��ول ي��وم الأربع��اء
 22ربي��ع الآخر 1444هـ املوافق  16نوفمرب 2022م ،جل�سة
مباحث��ات ر�سمي��ة مع دول��ة رئي���س وزراء جمهوري��ة كوريا
ال�سيد هان دوك �سو.
وج��رى خالل املباحث��ات ،ا�ستعرا���ض عالق��ات ال�صداقة بني
البلدي��ن ،و�آفاق التع��اون الثنائي و�سبل تنميت��ه وتعزيزه يف
خمتلف املجاالت.

ح�ض��ر جل�س��ة املباحث��ات� ،صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
عبدالعزي��ز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزي��ر الطاقة ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير
الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزي��ز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز
وزي��ر احلر�س الوطن��ي ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري خالد
بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو الأمري
في�ص��ل بن فرحان بن عب��داهلل وزير اخلارجي��ة ،ومعايل وزير
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن الوطني الدكتور

م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير التجارة وزير الإعالم
املك ّل��ف الدكت��ور ماج��د ب��ن عب��داهلل الق�صب��ي ،ومع��ايل وزير
اال�ستثم��ار املهند�س خالد ب��ن عبدالعزيز الفالح ،ومعايل وزير
االقت�ص��اد والتخطي��ط الأ�ستاذ في�ص��ل بن فا�ض��ل الإبراهيم،
ومعايل حمافظ �صن��دوق اال�ستثمارات العام��ة الأ�ستاذ يا�سر
ب��ن عثمان الرمي��ان ،ومعايل �سكرتري �سم��و ويل العهد الدكتور
بن��در بن عبيد الر�شيد ،و�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى
كوريا �سامي بن حممد ال�سدحان ،والوفد الر�سمي الكوري.
ه��ذا وقد التقــى �سم��و ويل العهــد ،يف مقـ��ر �إقـامتـه بالعا�صمة
الكورية �سيئول ،يوم اخلمي�س  23ربيع الآخر 1444هـ املوافق

 17نوفمرب 2022م ،جمموعة من ر�ؤ�ساء ال�شركات الكورية.
وج��رى خ�لال اللق��اء ا�ستعرا�ض فر���ص اال�ستثم��ار الواعدة
باململك��ة يف خمتل��ف املج��االت ،خا�ص��ة يف قطاع��ات الطاق��ة
والتكنولوجيا وال�صناعة والت�شييد واملدن الذكية.
ح�ض��ر اللق��اء� ،صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأم�ير عبدالعزيز بن
�سلم��ان بن عبدالعزي��ز وزير الطاق��ة ،ومعايل وزي��ر التجارة
وزي��ر الإع�لام املك ّلف الدكت��ور ماجد الق�صب��ي ،ومعايل وزير
اال�ستثم��ار املهند���س خال��د الفال��ح ،ومع��ايل وزي��ر االقت�صاد
والتخطيط الأ�ستاذ في�صل الإبراهيم ،ومعايل حمافظ �صندوق
اال�ستثمارات العامة الأ�ستاذ يا�سر الرميان.

ويل العهد يبعث برقية �شكر لرئي�س كوريا

حتية طيبة:
● سيئول  -واس
بع��ث �صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،يطيب يل و�أنا �أغادر بلدكم ال�صديق �أن �أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناين وتقديري
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،يوم اخلمي�س  23ربيع الآخر 1444هـ املوافق ملا لقيته والوفد املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
 17نوفمرب 2022م ،برقية �شكر ،لفخامة الرئي�س يون �سوك يول رئي�س جمهورية فخام��ة الرئي�س ،لقد �أك��دت املباحثات الت��ي �أجريناها على متان��ة العالقات بني
البلدي��ن ،والرغبة امل�شرتكة يف تعزيز التع��اون يف املجاالت كافة يف �إطار الر�ؤية
كوريا� ،إثر مغادرة �سموه �سيئول ،فيما يلي ن�صها:
ال�سعودية الكورية  ،2030ومبا يخدم م�صلحة ال�شعبني ال�صديقني ،حتت قيادة
�صاحب الفخامة الرئي�س يون �سوك يول
�سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وفخامتكم.
رئي�س جمهورية كوريا

متمنياً لفخامتكم موفور ال�صحة وال�سعادة ،ولبلدكم وال�شعب الكوري ال�صديق
ا�ستمرار التقدم والرخاء.
ولفخامتكم حتياتي وتقديري.
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
�سيول1444/4/23 :هـ
املوافق2022/11/17 :م
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الوزراء
مجلس
األخيــــــــــــــــــــرة

خادم الحرمين الشريفين يزور مقر إمارة الرياض وقصر المصمك
● الرياض  -واس

ب���ن عبـدالل���ه ب���ن محمـ���د بن س���عود ،ف���ي عام
1282ه���ـ 1865 /م ،ويحك���ي قص���ة كف���اح الملك
عبدالعزي���ز رحم���ه الل���ه ،ف���ي توحي���د المملك���ة

قام خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن

العربية السعودية.

عبدالعزيز آل س���عود حفظه الله ،يوم الخميس

رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

 16ربي���ع اآلخ���ر 1444ه���ـ المواف���ق  10نوفمب���ر
2022م ،بزي���ارة لمنطق���ة قص���ر الحك���م بمدين���ة

عبدالعزيز آل س���عود ،في الزيارة كل من :صاحب

الرياض ،شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر

الس���مو الملك���ي األمي���ر منص���ور ب���ن س���عود بن

المصمك.

عبدالعزيز ،وصاحب الس���مو األمير خالد بن س���عد

ول���دى وص���ول خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين كان

بن فهد ،وصاحب الس���مو الملكي األمير سطام

في اس���تقباله أيده الله ،صاحب الس���مو الملكي

بن س���عود بن عبدالعزيز ،وصاحب الس���مو األمير

األمي���ر فيصل بن بندر ب���ن عبدالعزيز أمير منطقة

فيص���ل ب���ن س���عود ب���ن محم���د ،وصاحب الس���مو

الري���اض ،وصاح���ب الس���مو الملك���ي األمير محمد

الملك���ي األمي���ر الدكت���ور حس���ام ب���ن س���عود بن

ب���ن عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز نائ���ب أمير منطقة

عبدالعزي���ز أمير منطقة الباحة ،وصاحب الس���مو

الري���اض ،ومعال���ي وكيل إم���ارة منطق���ة الرياض

الملك���ي األمير الدكتور عبدالعزيز بن س���طام بن

الدكتـور فيصل السديري ،وعدد من المسؤولين.

عبدالعزيز مستش���ار خ���ادم الحرمين الش���ريفين،

إثر ذلك ،تجـول خـادم الحـرمين الش���ريفيـن ،داخـل

وصاحب الس���مو الملك���ي األمير الدكت���ور فيصل
بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز أمير منطق���ة المدينة

مبنـ���ى اإلم���ارة ،واس���تعرض خ�ل�ال الجولة حفظه
قص���ر المصمك ،حيث تجـول رعاه الله ،في أرجائه

علوي ،وبعض قطع التراث الش���عبي ،حيث يعد

المنورة ،وصاحب الس���مو الملكي األمير س���عود

لمنطقة الرياض.

وم���ا يضم���ه م���ن مس���جـد ومجل���س (الديوانية)،

المصمـك معلما تاريخيا وتراثيـا ش���رع في بنائه

بن سلمان بن عبدالعزيز ،وصاحب السمو الملكي

بعد ذل���ك ،توجه خ���ادم الحرمين الش���ريفين إلى

وفنـ���اء رئي���س وأفنيـ���ة أخ���رى مكش���وفة ،ودور

ف���ي عهد اإلم���ام عبدالله بن فيص���ل بن تركي

األمير عبدالمجيد بن عبداإلله بن عبدالعزيز.

الل���ه ،تاريخ���ا حاف�ل�ا باإلنج���ازات ،إب���ان كان أمي���را

إمارة الرياض

األماكن التي
تجول فيها الملك

قصر المصمك

عن قصر المصمك:
يعد معلما تاريخيا وتراثيا
بني في عهد اإلمام عبدالله بن فيصل
ابن تركي بن عبدالله بن محمد بن
سعود ،في عام 1282هـ 1865 /م
يحكي قصة كفاح الملك عبدالعزيز
رحمه الله ،في توحيد المملكة العربية
السعودية
يضم مسجدا ومجلس «الديوانية»
يضم فناء رئيسا وأفنية مكشوفة
ودورا علويا
يحوي بعض قطع التراث الشعبي

أرقـــام
إدارية

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5201919

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب املدينـــة
014 - 8285774

