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تكثيف الت�شاور والتن�سيق ل�صون الأمن وال�سلم يف املمرات البحرية الدولية
● نيوم – واس

عقد جمل�س الوزراء جل�سته يوم الثالثاء  4رجب 1442هـ املوافق  16فرباير 2021م ،عرب
االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني جمل�س
الوزراء على فحوى الر�سالة اخلطية التي بعثها لأخيه فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
رئي�س جمهورية م�صر العربية ،وما ت�ضمنته من الت�أكيد على عمق العالقات التاريخية بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،وحر�ص اململكة على تعزيز �أطر التعاون الثنائي اال�سرتاتيجي
يف خمتلف الأ�صعدة ،وموا�صلة م�سرية العمل امل�شرتك والتن�سيق املكثف جتاه خمتلف
الق�ضايا الإقليمية والدولية.
و�أو�ضح معايل وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي ،يف بيانه لوكالة الأنباء
ال�سعودية� ،أن جمل�س الوزراء جدد دعم اململكة للجهود ال�سلمية من �أجل ا�ستتباب الأمن
واال�ستقرار يف منطقتي ال�شرق الأو�سط و�شرق البحر املتو�سط ،وت�أكيدها �أمام منتدى فيليا
لبناء ال�صداقة واال�ستقرار من البحر املتو�سط �إىل اخلليج العربي� ،أهمية تكثيف امل�شاورات
والتن�سيق ل�صون الأم��ن وال�سلم يف املمرات البحرية الدولية ،مبا ي�ضمن حرية التجارة
واملالحة ويحرتم مبادئ ال�سيادة وح�سن اجلوار بني الدول ،و�إدانة �أي تدخالت خارجية يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول؛ مبا يهدد الأمن وال�سلم الدوليني وا�ستقرار االقت�صاد العاملي.

من املجل�س
حتويل وكالة الأنظمة بوزارة املالية �إىل مركز م�ستقل
با�سم (املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية).
املوافقة على �إن�شاء بنك املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
�إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ونظامها،
وحتل (�سار) حملها.
املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
التفا�صيل �ص 2

املليك يتلقى ر�سالة خطية من �أمري الكويت
● الرياض – واس

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل ،ر�سالة خطية من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ،تتعلق بالعالقات الثنائية الأخوية
املتينة والوطيدة التي تربط بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني و�سبل
دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة.
وت�سلم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبداهلل
وزير اخلارجية ،خالل ا�ستقباله يف مكتبه بديوان الوزارة يف الريا�ض

قـرارات وأنظـمــة

يوم الثالثاء  4رجب 1442هـ املوافق  16فرباير 2021م ،معايل وزير
خارجية دولة الكويت ال�شيخ الدكتور �أحمد نا�صر حممد ال�صباح،
الذي و�صل �إىل الريا�ض يف زيارة ر�سمية.
كما جرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين
ال�شقيقني و�سبل تعزيز التعاون وتو�سعة �آفاقه يف خمتلف املجاالت،
�إ�ضافة �إىل بحث م�ستجدات الأو�ضاع يف املنطقة واملو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال وكيل ال��وزارة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية
الدكتور عادل بن �سراج مرداد.
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مجلس الوزراء

برئاسة خادم الحرمين الشريفين

جمل�س الوزراء يوافق على �إن�شاء بنك املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
● نيوم – واس

عقد جمل�س الوزراء جل�سته يوم الثالثاء  4رجب 1442هـ املوافق  16فرباير
2021م ،عرب االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني جمل�س الوزراء على فحوى
الر�سالة اخلطية التي بعثها لأخيه فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س
جمهورية م�صر العربية ،وما ت�ضمنته من الت�أكيد على عمق العالقات التاريخية
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،وحر�ص اململكة على تعزيز �أطر التعاون
الثنائي اال�سرتاتيجي يف خمتلف الأ�صعدة ،وموا�صلة م�سرية العمل امل�شرتك
والتن�سيق املكثف جتاه خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية.
وتطرق املجل�س �إىل جملة من املو�ضوعات حول جمريات الأحداث وم�ستجداتها
يف املنطقة والعامل ،م�شدد ًا على م�ضامني الر�سالة التي وجهها وفد اململكة الدائم
لدى الأمم املتحدة �إىل جمل�س الأمن ،والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي اجلبان
من ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة من �إيران ،الذي ا�ستهدف مطار �أبها
الدويل ،و�أعمالها العدائية الع�سكرية املقو�ضة لل�سالم يف اليمن ،ووقف تهديداتها
لل�سلم والأمن الدوليني وحما�سبتها ،م�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق �أن اململكة �ستتخذ
الإج��راءات الالزمة كافة؛ للحفاظ على �أرا�ضيها و�سالمة مواطنيها واملقيمني
فيها وفقاً اللتزاماتها بالقوانني الدولية.
و�أو�ضح معايل وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي ،يف بيانه
لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن جمل�س الوزراء جدد دعم اململكة للجهود ال�سلمية
من �أجل ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار يف منطقتي ال�شرق الأو�سط و�شرق البحر
املتو�سط ،وت�أكيدها �أمام منتدى فيليا لبناء ال�صداقة واال�ستقرار من البحر
املتو�سط �إىل اخلليج العربي� ،أهمية تكثيف امل�شاورات والتن�سيق ل�صون الأمن
وال�سلم يف املمرات البحرية الدولية ،مبا ي�ضمن حرية التجارة واملالحة ويحرتم
مبادئ ال�سيادة وح�سن اجل��وار بني ال��دول ،و�إدان��ة �أي تدخالت خارجية يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول؛ مبا يهدد الأمن وال�سلم الدوليني وا�ستقرار االقت�صاد
العاملي.
و�أعرب املجل�س عن �إدانة اململكة وا�ستنكارها ال�شديدين للهجمات الإرهابية
اجلبانة التي ا�ستهدفت مطار �أربيل الدويل ،والوقوف التام �إىل جانب جمهورية
العراق ال�شقيقة يف كل ما تتخذه من خطوات و�إج��راءات حلفظ �أمنها ودعم
جهودها يف حماربة التنظيمات الإرهابية التي ت�سعى للنيل من ا�ستقرارها
والت�أثري على �سيادتها.
ويف ال�ش�أن املحلي ،ا�ستعر�ض جمل�س ال��وزراء م�ستجدات جائحة كورونا،
وجمموعة من التقارير عن �أحدث �إح�صاءات الفريو�س باململكة ،وامل�ؤ�شرات ذات
ال�صلة ،واجلهود املبذولة لعودة منحنيات الإ�صابة �إىل االجتاهات امل�أمولة،
مع ا�ستمرار الت�شديد على االلتزام بالإجراءات االحرتازية والوقائية ومتابعة
تطبيقها ،للمحافظة على ال�صحة العامة للمجتمع ،وحتقيق ال�سيطرة على
الو�ضع الوبائي.
واطلع املجل�س على املو�ضوعات امل��درج��ة على ج��دول �أعماله ،من بينها
مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهى �إليه
كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف
�ش�أنها ..وقد انتهى جمل�س الوزراء �إىل ما يلي:

املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية
االحتكارية بجمهورية م�صر العربية ،يف �ش�أن التعاون يف جمال تعزيز املناف�سة بنك المنشآت
ومكافحة املمار�سات االحتكارية ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية ثامناً :املوافقة على �إن�شاء بنك املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
الذكاء االصطناعي
ثالثاً :املوافقة على مذكرة تفاهم بني الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء
اال�صطناعي يف اململكة العربية ال�سعودية ،واالحتاد الدويل لالت�صاالت للتعاون
يف جمال الذكاء اال�صطناعي.
النفايات المشعة
رابعاً :املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية لإدارة النفايات امل�شعة يف اململكة.
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
خام�ساً :حتويل وكالة الأنظمة بوزارة املالية �إىل مركز م�ستقل با�سم (املركز
الوطني لنظم املوارد احلكومية).

جمعية حماية المستهلك
�ساد�ساً :قيام وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع املجل�س
التنفيذي جلمعية حماية امل�ستهلك ،باتخاذ ما يلزم من �إجراءات حيال مواءمة
مذكرة تفاهم مع الكويت
�أو ًال :تفوي�ض معايل وزير اال�ستثمار �أو من ينيبه ،بالتباحث مع اجلانب الكويتي �أو�ضاع اجلمعية مبا يتفق مع �أحكام نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
دولة الكويت للتعاون يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر ،والتوقيع عليه ،ومن الشركة السعودية للخطوط الحديدية
�سابعاً� :إلغاء امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،ونظامها ال�صادر باملر�سوم
ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ً
امللكي رق��م (م )3/وت��اري��خ 1386/1/22ه������ـ ،وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن تاريخ
2021/4/1م ،وحتل ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) حمل
تعاون مع مصر
ثانياً :تفوي�ض معايل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناف�سة �أو من ينيبه ،امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية بعد �إلغائها ،يف �أي عقود �أو التزامات
بالتباحث مع اجلانب امل�صري يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة تعاقدية� ،أو اتفاقيات� ،أو منظمات� ،أو تراخي�ص� ،أو ت�صاريح� ،أو قرارات تتعلق
للمناف�سة يف اململكة العربية ال�سعودية وجهاز حماية املناف�سة ومنع املمار�سات بامل�ؤ�س�سة على النحو املو�ضح يف القرار.

نظام األجهزة الطبية
تا�سعاً :املوافقة على نظام الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.

ترقيات وتعيين
عا�شر ًا :املوافقة على ترقيات وتعيني للمرتبتني (اخلام�سة ع�شرة)
و(الرابعة ع�شرة) ،وذلك على النحو الآتي:
 ترقية املهند�س خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن عيبان �إىل وظيفة(م�ست�شار تقنية معلومات) باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) بالهيئة ال�سعودية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي.
 ترقية عبدامللك بن عبداهلل بن ح�سن �آل ال�شيخ �إىل وظيفة (م�ست�شارق�ضايا) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة الداخلية.
 تعيني الدكتور عي�سى بن يحيى بن حممد البناوي ع�سريي على وظيفة(وكيل الإم��ارة امل�ساعد لل�ش�ؤون التنموية) باملرتبة (الرابعة ع�شرة)
ب�إمارة منطقة جازان.
 ترقية علي بن �إبراهيم بن عبداهلل الزايدي �إىل وظيفة (مدير عام الإدارةالعامة للإيرادات) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بالديوان العام للمحا�سبة.
تقارير سنوية
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول
�أعماله ،من بينها تقارير �سنوية للهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية ،والنيابة العامة املتعلق باجلوانب الإدارية واملالية ،والهيئة العامة
للمناف�سة ،وهيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية ،والديوان العام
للمحا�سبة ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.
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خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان رئي�سي �صربيا وليتوانيا
● الرياض  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة لفخامة الرئي�س �أليك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية �صربيا،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق
التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
جمهورية �صربيا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س جيتانا�س ناو�سيدا رئي�س

جمهورية ليتوانيا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .و�أعرب امللك املفدى،
عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية ليتوانيا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،برقية
تهنئة لفخامة الرئي�س �أليك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية �صربيا،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب

التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجياً
حلكومة و�شعب جمهورية �صربيا ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث حفظه اهلل ،برقية تهنئة لفخامة الرئي�س جيتانا�س ناو�سيدا رئي�س
جمهورية ليتوانيا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .وعرب �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته،
راجياً حلكومة و�شعب جمهورية ليتوانيا ال�صديق ،املزيد من التقدم
واالزدهار.

 ..ويهنئان رئي�س الوزراء الإيطايل
اجلمهورية الإيطالية .و�أع��رب امللك املفدى عن �أجمل كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
● الرياض  -واس
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز التهاين و�أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته ،بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
�آل �سعود ،برقية تهنئة لدولة ال�سيد ماريو دراغ��ي ،واملزيد من التقدم واالزدهار ل�شعب اجلمهورية الإيطالية ال��وزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة لدولة ال�سيد ماريو
دراغي ،مبنا�سبة �أدائه اليمني الد�ستورية رئي�ساً لوزراء
مبنا�سبة �أدائ����ه اليمني الد�ستورية رئي�ساً ل���وزراء ال�صديق.

امللك وويل العهد يعزيان
رئي�سي الهند والأرجنتني
● الرياض  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية عزاء وموا�ساة
لفخامة الرئي�س رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند ،يف �ضحايا الفي�ضان الناجم عن
انهيار كتلة جليدية يف والية �أوتاراخند ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ومفقودين .وقال
امللك املفدى" :علمنا بنب�أ حدوث في�ضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية يف والية �أوتاراخند،
وما نتج عن ذلك من وفيات و�إ�صابات ومفقودين ،و�إننا �إذ ن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب،
لنعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي و�صادق املوا�ساة،
متمنني للم�صابني ال�شفاء العاجل ،راجني عودة املفقودين �ساملني ،و�أن ال تروا �أي مكروه".
وبعث رعاه اهلل ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س �ألربتو فرنانديز رئي�س جمهورية
الأرجنتني ،يف وفاة ال�سيد كارلو�س منعم رئي�س جمهورية الأرجنتني الأ�سبق .وقال امللك
املفدى" :تلقينا نب�أ وفاة الرئي�س الأ�سبق جلمهورية الأرجنتني كارلو�س منعم ،ونعرب
لفخامتكم ولأ�سرة الفقيد ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي و�أ�صدق املوا�ساة ،راجني �أال
تروا �أي �سوء �أو مكروه".
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س رام ناث
كوفيند رئي�س جمهورية الهند ،يف �ضحايا الفي�ضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية يف والية
�أوتاراخند ،وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ومفقودين .وقال �سمو ويل العهد" :بلغني نب�أ
حدوث في�ضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية يف والية �أوتاراخند ،وما نتج عنه من وفيات
و�إ�صابات ومفقودين ،و�أعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي
و�صادق املوا�ساة ،متمنياً للم�صابني ال�شفاء العاجل ،راجياً عودة املفقودين �ساملني".
وبعث يحفظه اهلل ،برقية عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س �ألربتو فرنانديز رئي�س جمهورية
الأرجنتني ،يف وفاة ال�سيد كارلو�س منعم رئي�س جمهورية الأرجنتني الأ�سبق .وقال �سمو ويل
العهد" :تلقيت نب�أ وفاة الرئي�س الأ�سبق جلمهورية الأرجنتني ال�سيد كارلو�س منعم ،و�أعرب
لفخامتكم ولأ�سرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي و�صادق املوا�ساة ،راجياً لكم دوام ال�صحة
وال�سالمة ،و�أال تروا �أي �سوء".

أسسها جاللة الملك عبد العزيز بن
UMM AL-QURA

تصدر عن وزارة اإلعالم

عبد الرحمن آل سعود  ..يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ ١٩2٤-م

اجلمهورية الإيطالية .و�أعرب �سمو ويل العهد ،عن �أجمل
التهاين و�أطيب التمنيات بالتوفيق وال�صحة لدولته،
واملزيد من التقدم واالزدهار ل�شعب اجلمهورية الإيطالية
ال�صديق.

وفاة والدة الأمري عبدالرحمن بن في�صل
الأم�ي�ر عبدالرحمن ب��ن في�صل ب��ن �سعود ب��ن عبدالعزيز
● الرياض – واس
�صدر عن الديوان امللكي يوم الإثنني  26جمادى الآخرة 1442هـ �آل �سعود ،و�سي�صلى عليها �إن �شاء اهلل ،يوم الإثنني املوافق
1442/6 /26هـ.
املوافق  8فرباير 2021م ،البيان التايل:
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه و�أ�سكنها ف�سيح
"بيان من الديوان امللكي"
انتقلت �إىل رحمة اهلل ت��ع��اىل ،وال���دة �صاحب ال�سمو امللكي جناته� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

وفاة الأمرية دنا بنت عبداهلل
● الرياض – واس

�صدر عن الديوان امللكي يوم الأحد  2رجب 1442هـ املوافق  14فرباير 2021م ،البيان التايل:
"بيان من الديوان امللكي"
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل� ،صاحبة ال�سمو الأمرية دنا بنت عبداهلل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي �آل �سعود ،و�سي�صلى عليها
�إن �شاء اهلل ،يوم الأحد املوافق 1442/7/2هـ ،يف مكة املكرمة.
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه و�أ�سكنها ف�سيح جناته� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

وفاة الأمرية ملياء بنت هذلول
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل� ،صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ملياء
● الرياض – واس
بنت هذلول بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سي�صلى عليها �إن �شاء اهلل
���ص��در ع��ن ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ي���وم الإث��ن�ين  3رج���ب 1442ه���ـ
يوم الثالثاء املوافق 1442/7 /4هـ ،يف مدينة الريا�ض.
املوافق  15فرباير 2021م ،البيان التايل:
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه و�أ�سكنها ف�سيح
جناته� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
"بيان من الديوان امللكي"

المشرف العام
الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير اإلعالم المكلف

المدير العام

المشرف على التحرير

عبد اهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني
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قرار رقم ( )353وتاريخ 1442/06/27هـ

تعديل الفقرة ( )5من البند (�أو ًال) من �آلية عمل جلنة امل�ساهمات العقارية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  26063وتاريخ 1442/5/11هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير التجارة رئي�س جلنة امل�ساهمات العقارية رقم  15130وتاريخ 1441/5/2هـ ،يف
�ش�أن طلب جلنة امل�ساهمات العقارية تعديل �آلية عملها ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )48وتاريخ
1430/2/14هـ.
وبعد االطالع على �آلية عمل جلنة امل�ساهمات العقارية ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )48وتاريخ
1430/2/14هـ.
وبعد االطالع على قرارات جمل�س الوزراء رقم ( )130وتاريخ 1429/5/7هـ ،ورقم ( )297وتاريخ
1435/7/13هـ ،ورقم ( )139وتاريخ 1439/3/10هـ.
وبعد االطالع على املح�ضرين رقم ( )1347وتاريخ 1441/11/2هـ ،ورقم ( )71وتاريخ
1442/2/17هـ ،املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/9-14د) وتاريخ
1442/2/28هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )8/43وتاريخ 1442/4/30هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3885وتاريخ 1442/6/13هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :تعديل الفقرة ( )5من البند (�أو ًال) من �آلية عمل جلنة امل�ساهمات العقارية –ال�صادرة بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )48وتاريخ 1430/2/14هـ ،املعدلة بقراري جمل�س الوزراء رقم ( )297وتاريخ
1435/7/13هـ ،ورقم ( )139وتاريخ 1439/3/10هـ  -لتكون بالن�ص الآتي:
�أ-تتخذ اللجنة جميع الإجراءات ال�شرعية والنظامية مبا فيها التي ت�سهم يف حفظ حقوق امل�ساهمني
و�إعادتها ب�أن�سب الطرق� ،سواء بيع امل�ساهمة مبا�شرة بح�سب قيمتها احلالية� ،أو بيعها عن طريق
املزاد العلني� ،أو انتظار اعتماد خمطط امل�ساهمة� ،أو اال�ستمرار يف القيام ب�أعمال التطوير بح�سب
حالة كل م�ساهمة ،وذلك وفقاً ملا تراه اللجنة حمققاً مل�صلحة امل�ساهمني .ويجوز ملن �صدر يف �ش�أنه
قرار من اللجنة االعرتا�ض عليه �أمام املحكمة املخت�صة يف ديوان املظامل خالل مدة ال تتجاوز
(�ستني) يوماً من تاريخ �إبالغه بالقرار� ،أو من تاريخ ن�شره يف �صحيفتني حمليتني.

و�إذا �أمتت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق امل�ساهمة والأوراق �إىل كتابة العدل للإفراغ ،على �أن
يكون ذلك ب�صفة اال�ستعجال.
ب-حتدد اللجنة لكل م�ساهمة تنظرها مدة ال تقل عن (مائة وثمانني) يوماً يقدم خاللها امل�ساهم
مطالبته ،على �أن ت�شتمل على �سندات م�ساهمته ،وتعلن عن ذلك يف �صحيفتني حمليتني قبل
(ع�شرة) �أيام على الأقل من تاريخ بدء ا�ستقبال املطالبات.
ج -ال تقبل اللجنة املطالبة التي مل تثبت لديها م�ساهمة مقدمها يف امل�ساهمة حمل النظر ،وال يف
مطالبة امل�ساهم الذي تقدم �إليها بعد البدء يف توزيع ح�صيلة امل�ساهمة �أو بعد �صدور قرار
اللجنة ب�إلزام �صاحب امل�ساهمة ب�سداد م�ستحقات امل�ساهمني .وا�ستثناء من ذلك تنظر اللجنة
يف مطالبة امل�ساهم الذي تقدم �إليها قبل بدء توزيع املبلغ االحتياطي املحجوز وفق حكم الفقرة
الفرعية (هـ) من هذه الفقرة.
د -حتتفظ اللجنة بحقوق امل�ساهمني الثابت لديها م�ساهمتهم ومل يتقدموا �إليها� ،إىل حني تقدمهم
�إىل اللجنة.
هـ  -حتجز اللجنة مبلغاً احتياطياً ال يتجاوز ( )%25من ح�صيلة امل�ساهمة ،وال يوزع هذا املبلغ
االحتياطي على امل�ساهمني �إال بعد مرور (�سنة) من تاريخ انتهاء ا�ستقبال املطالبات �أو من
تاريخ �إبالغ امل�ساهم بعد قبول مطالبته� ،أيهما �أبعد.
ثانياً :فيما عدا حالتي الغ�ش والتزوير ،ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن مطالبات امل�ساهمات العقارية بعد
م�ضي �سنة من تاريخ انتهاء ا�ستقبال املطالبات املحدد يف �إعالن جلنة امل�ساهمات العقارية -امل�شكلة
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )130وتاريخ 1429/5/7هـ � -سواء كانت الدعوى يف مواجهة �صاحب
امل�ساهمة �أو امل�ساهمني ما مل يقر املدعى عليه باحلق.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي ملا يتعلق بالبند (ثانياً) من هذا القرار� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )52/وتاريخ 1442/06/29هـ
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )353بتاريخ 1442/6/27هـ.

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

ر�سمنا مبا هو �آت:

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.
وبناء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

�أو ًال :فيما عدا حالتي الغ�ش والتزوير ،ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن مطالبات امل�ساهمات العقارية
بعد م�ضي �سنة من تاريخ انتهاء ا�ستقبال املطالبات املحدد يف �إعالن جلنة امل�ساهمات العقارية
امل�شكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )130بتاريخ 1429/5/7هـ� -سواء كانت الدعوى يفمواجهة �صاحب امل�ساهمة �أو امل�ساهمني مامل يقر املدعى عليه باحلق.
ثانياً :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة –كل فيما
يخ�صه– تنفيذ مر�سومنا هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )8/43بتاريخ 1442/4/30هـ.

قرار رقم ( )354وتاريخ 1442/06/27هـ

املوافقة على الرتتيبات التنظيمية جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة
�إن جمل�س الوزراء

املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  47889وتاريخ 1440/8/24هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير التجارة رئي�س اللجنة العليا جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة رقم  37810وتاريخ
1440/8/17هـ ،يف �ش�أن م�شروع الرتتيبات التنظيمية جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة.

وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/16 -12د) وتاريخ
1442/4/18هـ.

وبعد االطالع على م�شروع الرتتيبات امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم (/7ب )18670/وتاريخ 1420/11/27هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )22وتاريخ 1442/1/6هـ ،ورقم ( )507وتاريخ 1442/3/25هـ،

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3738وتاريخ 1442/6/7هـ.
يقرر:
املوافقة على الرتتيبات التنظيمية جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة ،بال�صيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

قـرارات وأنظـمــة
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الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

قرارات مجلس الوزراء

أو ً
ال:
يقصد باأللفاظ اآلتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– املعاني املوضحة أمام
كل منها:
اجلائزة :جائزة امللك عبدالعزيز للجودة.
الهيئة :الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
القطاعات :الكيانات احلكومية ،واخلا�صة ،وغري الربحية ،يف اململكة.
ثاني ًا:

تهدف اجلائزة إلى حتقيق اآلتي:

 -8املوافقة على املقابل املايل للخدمات التدريبية �أو اال�ست�شارية التي تقدمها اجلائزة.
 -9اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للجائزة.
-10املوافقة على �إن�شاء املن�صة املوحدة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )7من البند (ثانياً) من هذه الرتتيبات.
وللجنة الإ�شرافية للجائزة –يف �سبيل حتقيق اخت�صا�صاتها– ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من
�أع�ضائها �أو من �سواهم ،تعهد �إليها مبا تراه من مهمات ،وحتدّد يف قرار ت�شكيل كل جلنة رئي�سها
و�أع�ضاءها واخت�صا�صاتها ،وللجان اال�ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املعهودة بها �إليها.
خامس ًا:

-1تعمل اجلائزة وفق النموذج الوطني للتميز امل�ؤ�س�سي املوجه جلميع القطاعات ،ويخ�ضع
للمراجعة ب�صفة دورية ل�ضمان مواكبته للمتطلبات الوطنية واملتغريات يف م�ستوى الأداء.
 -2تركز اجلائزة على تطوير معايري حتقيق التميز امل�ؤ�س�سي للمن�ش�آت يف خمتلف القطاعات.

 -1حتفيز القطاعات على تبني مبادئ حمددة والتميز امل�ؤ�س�سي من خالل تطبيق النموذج الوطني
للتميز ومعايريه.
 -2تعزيز مفاهيم وتطبيقات قيا�س الأداء والتح�سني امل�ستمر للأعمال.
  -3العمل على رفع م�ستوى اجلودة والكفاءة الإنتاجية يف خمتلف القطاعات ،وتعزيز جهودها
ومتكينها من املناف�سة على امل�ستوى العاملي.
 -4توفري املعلومات املتعلقة باجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي على م�ستوى اململكة.
  -5التوعية بثقافتي اجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي وتطبيقاتهما ون�شرهما يف املجتمع وبني خمتلف
القطاعات.
 -6حتفيز القيادات الإدارية يف القطاعات على حتقيق �أهداف اجلودة ال�شاملة والوفاء مب�س�ؤولياتها.
�  -7إن�شاء من�صة موحدة لتبادل �أف�ضل املمار�سات واملقارنات املرجعية يف جماالت اجلودة والتميز
امل�ؤ�س�سي بني القطاعات.
 -8تكرمي املن�ش�آت املتميزة مبا ي�سهم يف �إيجاد بيئة حمفزة على اجلودة والتميز ملختلف القطاعات.
 -9تقدمي اخلدمات التدريبية واال�ست�شارية املتعلقة باجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي للقطاعات.
� - 10إجراء البحوث والدرا�سات اخلا�صة بقيا�س الأثر من اال�شرتاك يف اجلائزة وبتطبيق منوذجها
الوطني للتميز امل�ؤ�س�سي ومعايريه ،ولها التعاون مع اجلهات البحثية املتخ�ص�صة داخل وخارج
اململكة لتحقيق ذلك.
 -11حتقيق التكامل لكافة اجلهود الوطنية جلوائز اجلودة والتميز يف خمتلف القطاعات.
 - 12التعاون مع اجلوائز املحلية والإقليمية والعاملية امل�شابهة للجائزة لتبادل اخلربات ونقل املعرفة.

يحق للجنة الإ�شرافية للجائزة �سحب اجلائزة من املن�ش�أة الفائزة يف حال عدم التزام تلك املن�ش�أة
باملعايري التي حتددها الالئحة التنظيمية للجائزة.

ثالث ًا:

حادي عشر:

سادس ًا:

يحق ملختلف من�ش�آت القطاعات �أن تتقدم بطلب اال�شرتاك يف دورة اجلائزة وفقاً ملعايري النموذج
الوطني للتميز امل�ؤ�س�سي والالئحة التنظيمية للجائزة.
سابع ًا:

متنح اجلائزة كل عامني ملن�ش�أة واحدة �أو �أكرث بح�سب معايري النموذج الوطني للتميز امل�ؤ�س�سي،
وذلك ملختلف �شرائح القطاعات امل�ستهدفة.
ثامن ًا:

ت�سلم اجلائزة يف حفل برعاية خادم احلرمني ال�شريفني �أو من ينيبه ،ومتنح املن�ش�أة (�أو املن�ش�آت)
الفائزة ب�أي من فئات اجلائزة درع التميز و�شهادته.
تاسع ًا:

يجوز حجب اجلائزة �أو من �أي من فئاتها كلياً �أو جزئياً يف حالة عدم ا�شرتاك من�ش�آت القطاعات
امل�ستهدفة فيها �أو عدم حتقيق متطلبات احل�صول عليها وفقاً ملعايري النموذج الوطني للتميز
امل�ؤ�س�سي.
عاشر ًا:

يكون للجائزة جلنة إشرافية يرأسها وزير التجارة ،وعضوية كل من:
 -1حمافظ الهيئة نائباً للرئي�س.

يكون مقر األمانة العامة للجائزة في الهيئة ،ويكون محافظ الهيئة أميناً
عاماً للجائزة ،ويتولى األمني العام االختصاصات اآلتية:

 -2ممثل من وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية.
 -3ممثل من وزارة التعليم.
 -4ممثل من وزارة ال�صحة.
 -5ممثل من وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
 -6ممثل من الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
 -7ممثل من املركز الوطني لقيا�س �أداء الأجهزة العامة.
 -8ممثل من جمل�س الغرف ال�سعودية.
 -9ممثالن من اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات الأهلية املتخ�ص�صة يف جمال اجلودة.
ويتوىل �أمني عام اجلائزة تر�شيح املمثلني امل�شار �إليهما يف الفقرة ( )9من هذا البند ،وي�صدر رئي�س
اللجنة الإ�شرافية للجائزة قرار ًا بت�سميتهما ملدة (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد.

 -1الإ�شراف العام على �أعمال اجلائزة ،ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الإ�شرافية للجائزة.
 -2اعتماد اخلطة الزمنية لدورة اجلائزة
 -3تر�شيح �أ�سماء �أع�ضاء اللجان اال�ست�شارية.
 -4اعتماد �أ�سماء �أع�ضاء جلان التقييم والتحكيم.
 -5اعتماد اخلطة الزمنية للتقييم والتحكيم.
-6اقرتاح الآليات الالزمة لإن�شاء املن�صة املوحدة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )7من البند (ثانياً) من
هذه الرتتيبات ،ورفعها �إىل اللجنة الإ�شرافية للجائزة.
 -7متثيل اجلائزة يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية.

رابع ًا:

تختص اللجنة اإلشرافية للجائزة باآلتي:
 -1اعتماد النموذج الوطني للتميز امل�ؤ�س�سي ،والالئحة التنظيمية للجائزة.
 -2اعتماد فئات اجلائزة.
 -3اعتماد تكاليف اال�شرتاك يف اجلائزة.
 -4اعتماد القطاعات التي ت�شملها اجلائزة لكل دورة.
 -5اعتماد �أ�سماء �أع�ضاء اللجان اال�ست�شارية.
 -6اعتماد الرت�شيحات النهائية للفائزين باجلائزة.
 -7اعتماد موعد وبرنامج احلفل اخلتامي لتوزيع اجلائزة.

ثاني عشر:

تلتزم الأمانة العامة للجائزة باحلفاظ على �سرية املعلومات التي تقدمها املن�ش�آت لنيل اجلائزة �أو
�أي من فئاتها يف جميع مراحل اال�شرتاك فيها ،وبعد االنتهاء من دورة اجلائزة.
ثالث عشر:

تتكون املوارد املالية للجائزة من اآلتي:
 -1ما يخ�ص�ص لها من الدولة �ضمن بنود ميزانية الهيئة.
 -2املقابل املايل لتكاليف عمليات اال�شرتاك فيها� ،أو �أي خدمة تدريبية �أو ا�ست�شارية تقدمها.
� -3أي مورد �آخر تقره اللجنة الإ�شرافية للجائزة ،مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.
رابع عشر:

تعد اللجنة الإ�شرافية للجائزة م�شروع تنظيم للجائزة يف �ضوء ما ورد يف هذه الرتتيبات التنظيمية
وما قد يظهر لها يف هذا ال�ش�أن ،وترفعه ال�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة يف �ش�أنه ،وذلك من
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قـرارات وأنظـمــة

قرار رقم ( )357وتاريخ 1442/06/27هـ

املوافقة على ا�سرتاتيجية جمل�س التعاون يف جمال العمل والقوى العاملة
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  25806وتاريخ 1441/4/20هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رقم  76613وتاريخ 1441/4/17هـ،
يف �ش�أن م�شروع ا�سرتاتيجية جمل�س التعاون يف جمال العمل والقوى العاملة بدول جمل�س التعاون
(.)2025-2020
وبعد االطالع على م�شروع اال�سرتاتيجية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )263وتاريخ 1442/4/30هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/20-14د)

وتاريخ 1442/5/16هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3905وتاريخ 1442/6/14هـ.
يقرر:
املوافقة على ا�سرتاتيجية جمل�س التعاون يف جمال العمل والقوى العاملة بدول جمل�س التعاون
( ،)2025-2020التي اعتمدها املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته
(الأربعني) التي عقدت يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1441/4/13هـ ،املوافق  ،2019/12/10بال�صيغة
املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ()2025-2020
القرارات وإجراءات المتابعة:
اعتمد املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون (املجل�س الأعلى) يف الدورة ال�ساد�سة والثالثني (دي�سمرب 2015م) ر�ؤية
خادم احلرمني ال�شريفني ،كما �أ�صدر املجل�س الأعلى يف لقائه الت�شاوري ال�ساد�س ع�شر (مايو  )2016قرار ًا ق�ضى
بو�ضع كافة امل�ؤ�س�سات واملنظمات واملكاتب اخلليجية حتت مظلة الأمانة العامة ملجل�س التعاون وحتت �إ�شراف
املجل�س الوزاري واللجان الوزارية املخت�صة.
وكان املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون (املجل�س الوزاري) قد �شكل مبوجب قرار �صادر عن الدورة ()127
املنعقدة يف  2يونيو 2013م ،جلاناً وزارية تعمل يف �إطار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ومن �ضمن تلك
اللجان جلنة وزراء العمل.
ويف االجتماع الثاين للجنة وزراء العمل (الدورة� :سبتمرب  )2015كلفت اللجنة الوزارية الأمانة العامة واملكتب
التنفيذي لإعداد ت�صور ال�سرتاتيجية عمل اللجنة الوزارية يف جمال العمل والقوى العاملة ،على �أن تت�ضمن
العالقة بني املكتب واللجنة من حيث حتديد املهام واالخت�صا�صات لكل منهما.
كما ن�ص القرار على ت�شكيل فريق فني من وزارات العمل بالدول الأع�ضاء بالإ�ضافة �إىل الأمانة العامة واملكتب
التنفيذي لدرا�سة تلك اال�سرتاتيجية.
ويف �ضوء تلك القرارات ،مت �إعداد ا�سرتاتيجية العمل امل�شرتك يف جمال العمل والقوى العاملة بدول جمل�س
التعاون (( )2025-2020اال�سرتاتيجية) ،وناق�ش الفريق م�شروع اال�سرتاتيجية و�أو�صى باملوافقة عليها يف
اجتماعه الثامن (القاهرة� 12:أبريل .)2019
تقديم
�أ�صبحت م�س�ألة التخطيط اال�سرتاتيجي للعمل يف �شتى القطاعات ،احلكومية واخلا�صة على امل�ستوى الوطني
والإقليمي والدويل ،م�س�ألة ال ميكن جتاهلها �إذا ما كانت هناك الرغبة يف قيا�س مدى التقدم الذي حتققه الدولة �أو
امل�ؤ�س�سة يف �سبيل بلوغ مقا�صدها وغاياتها.
ولذلك ،كان من ال�ضرورة مبكان �أن تتبنى الأمانة العامة ملجل�س التعاون فكرة و�ضع ا�سرتاتيجيات لعمل اللجان
الوزارية بهدف حتقيق الأهداف واملقا�صد ال�سامية التي قام عليها جمل�س التعاون اخلليجي ولتنفيذ القرارات
واملوجهات التي ت�صدر عن املجل�س الأعلى واملجل�س الوزاري وجلنة وزراء العمل.
وت�أتي اال�سرتاتيجية ملبية للر�ؤية التي تتبناها الأمانة العامة يف �ضرورة وجود خطة عمل طويلة ومتو�سط املدى
ت�سهم يف تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك يف كافة املجاالت املت�صلة ب�أ�سواق العمل يف دول املجل�س والعمل على
�إيجاد �أر�ضية تن�سيقية بينها ت�ستهدف تن�سيق وتقريب ال�سيا�سات وامل�شاريع املت�صلة ب�سوق العمل يف دول جمل�س
التعاون للو�صول �إىل �سوق عمل خليجي متكامل.
المنهجية:

اتخذت األمانة العامة جمللس التعاون واملكتب التنفيذي وفريق اخلبراء عدداً من
اخلطوات لوضع االستراتيجية ،وباألخص:

 -1االطالع على القرارات ال�صادرة عن املجل�س الأعلى واملجل�س الوزاري وقرارات جمل�س وجلنة وزراء العمل.
( )1ين�ص النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون على جملة من الأهداف واملقا�صد العليا التي ي�سعى جمل�س التعاون
على بلوغها ،ومنها ما هو مرتبط بقطاع العمل على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر .ومن بني تلك الأهداف:
 )1حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول الأع�ضاء يف جميع امليادين و�صو ًال �إىل وحدتها؛
 )2تعميق وتوثيق الروابط وال�صالت و�أوجه التعاون القائمة بني �شعوبها يف خمتلف املجاالت؛
 )3و�ضع �أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين.
(� )2أ�صدر املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون عدة قرارات ت�ستهدف �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون .وت�ستهدي
اال�سرتاتيجية بتلك القرارات وعلى الأخ�ص :قرار املجل�س الأعلى (الدورة  :14الريا�ض دي�سمرب  )1993الذي
ن�ص على م�ساواة مواطني دول املجل�س العاملني يف القطاع الأهلي ،قرارات املجل�س الأعلى يف الدورتني 15و19
ب�ش�أن ت�سهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بني دول املجل�س وتقلي�ص عدد العمالة الوافدة ،قرارات املجل�س
الأعلى (الدورة :20الريا�ض نوفمرب  )1999ب�ش�أن درا�سة العمالة الوافدة والرتكيبة ال�سكانية يف دول املجل�س
و�ضرورة و�ضع ن�سب متثل احلد الأق�صى امل�سموح به لن�سبة غري املواطنني �إىل جمموع ال�سكان وجمموع قوة

 -2درا�سة التحديات التي تواجه �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون ،واملت�صلة بزيادة �أعداد الباحثني عن عمل
من مواطني دول املجل�س وزيادة �أعداد العمالة الوافدة.
 -3االطالع على التقارير ال�صادرة عن املنظمات الدولية ذات العالقة بتنظيم �أ�سواق العمل والوقوف على �أبرز
املالحظات التي ت�سجل على بيئة العمل يف دول املجل�س.
-4يف �ضوء تلك املراجعات ،قام الفريق املعني بو�ضع ا�سرتاتيجية العمل بتحديد عدد من املحاور والأهداف
ت�شكل �أولوية لعمل جلنة وزراء العمل يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
-5كما قام الفريق بدمج مبادرات فريق اخلرباء يف حماور اال�سرتاتيجية .كما ا�سرت�شد الفريق بالتو�صيات ال�صادرة
عن ور�شة العمالة الوافدة بدول جمل�س التعاون و�أو�ضاعها واملُحالة �إىل جلنة وزراء العمل بقرار من املجل�س
الوزاري.

المنطلقات:

()1

ترتكز االستراتيجية على املنطلقات واألهداف التي نص عليها النظام
()2
األساسي جمللس التعاون ،وعلى القرارات والتوجيهات الصادرة عن:
()3

 -1املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون.
()4
 -2املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون.
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 -3جلنة وزراء العمل وجمل�س وزراء العمل.

الرؤية
�سوق عمل متكامل لتحقيق تنمية م�ستدامة يف دول جمل�س التعاون
الرسالة:
تهيئة بيئة عمل م�ستدامة للقوى العاملة وتطوير وتنمية القدرات واملهارات الوطنية وجذب الكفاءات يف �سوق
العمل بدول جمل�س التعاون.
محاور االستراتيجية:

تستهدف االستراتيجية ثالثة محاور أساسية كما عبرت عنها الرؤية
والرسالة واألهداف التي استندت عليها االستراتيجية.
المحور األول:

مشاركة وتنافسية القوى العاملة اخلليجية في سوق العمل بدول مجلس
التعاون
يتمثل املحور الأول يف تعزيز م�شاركة وتناف�سية القوى العاملة اخلليجية يف �سوق العمل بدول جمل�س التعاون،
وذلك من خالل عدد من املحاور الفرعية والتي �سيتم �صياغتها على �شكل مبادرات وم�شاريع ت�ستهدف زيادة ن�سبة
العمل وتفعيل برامج و�سيا�سات �إحالل املواطنني يف �سوق العمل ،وكذلك القرارات اخلا�صة بتوظيف القوى العاملة
املواطنة وت�سهيل انتقالهم فيما بني دول املجل�س وال�شروع يف �إجراءات �إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة
الوافدة و�إقرار مبد�أ مد احلماية الت�أمينية للعاملني اخلليجيني يف القطاع العام واخلا�ص ،قرار املجل�س الأعلى
(الدورة :29م�سقط  )2008باعتماد وثيقة ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،وما ت�ضمنته الوثيقة يف املجاالت املت�صلة
بانتقال العمالة اخلليجية وم�ساواتها يف القطاعني العام واخلا�ص.
()3ا�ستفاد فريق اخلرباء يف جمال العمل والعالقات الدولية من التو�صيات ال�صادرة عن ور�شة العمالة الوافدة
بدول جمل�س التعاون و�أو�ضاعها واملُحالة �إىل جلنة وزراء العمل بقرار من املجل�س الوزاري.
()4كان ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س التعاون ،ومنذ ت�أ�سي�سه يف العام  1978دور ًا كبري ًا يف �إعداد و�إقرار
العديد من الربامج وامل�شاريع الهادفة �إىل ترجمة العمل اخلليجي امل�شرتك يف �صورة مبادرات وم�شاريع.
وبعد �صدور قرارات املجل�س الأعلى ب�ضم املجال�س التخ�ص�صية يف �إطار الأمانة العامة ،باتت احلاجة
�ضرورية لتوحيد اجلهود يف جلنة وزراء العمل.
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استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( ..)2025-2020تتمة
م�ساهمة القوى العاملة اخلليجية يف �سوق العمل وتنمية قدراتها و�إنتاجيتها لتمكينها من املناف�سة يف �سوق العمل.

قرارات مجلس الوزراء

المحور الثاني:

إدارة العمالة التعاقدية املؤقتة
ت�شكل العمالة التعاقدية امل�ؤقتة ن�سبة كبرية من �إجمايل القوى العاملة يف دول جمل�س التعاون .ومن �أجل الإدارة
املثلى لهذه الفئة من العمال مبا يحقق م�صالح دول جمل�س التعاون ب�صفتها دو ًال م�ستقبلة للعمالة ،وم�صالح الدول
املر�سلة لها ،وم�صالح العمال �أنف�سهم ،فقد مت �إعداد عدد من املبادرات ت�ستهدف تنظيم عملهم �إ�ضافة �إىل تنظيم
العالقة مع الدول املر�سلة للعمالة.

المحور الثالث:

التعاون الدولي
حتظى جميع دول جمل�س التعاون بع�ضوية منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وامل�ؤمتر الإ�سالمي

لوزراء العمل .وتقوم تلك املنظمات على عر�ض العديد من املو�ضوعات وم�شاريع االتفاقيات �أو التو�صيات الهادفة
�إىل تنظيم خمتلف اجلوانب املت�صلة ب�سوق العمل .ويتطلب العمل يف هذه املنظمات �إىل و�ضع خطة عمل لكيفية
التعاطي مع ما يناق�ش يف �أطر تلك املنظمات ،بحيث يكون لدول جمل�س التعاون دور فاعل وح�ضور �إيجابي ي�سهم يف
دفع عملية التعاون الدويل قدماً� ،إ�ضافة �إىل �إبراز دول جمل�س التعاون ككيان �إقليمي بارز.

األهداف:
 -1تعزيز م�شاركة القوى العاملة اخلليجية وبناء قدراتها يف �سوق العمل.
 -2اال�ستفادة املثلى من م�ساهمة العمالة التعاقدية امل�ؤقتة يف عملية التنمية مبا يحقق م�صالح جميع الأطراف.
 -3تعزيز مكانة دول جمل�س التعاون يف املحافل الدولية.
المبادرات:
يف �ضوء الأهداف واملحاور التي ارتكزت عليها اال�سرتاتيجية ،مت �إعداد جمموعة من املبادرات تندرج حتت
املحاور الثالثة الرئي�سية .وتت�ضمن كل مبادرة �أهدافاً عامة ومراحل عمل� ،إ�ضافة �إىل نتائج متوقعة.

المحور األول :مشاركة وتنافسية القوى العاملة الخليجية في سوق العمل بدول المجلس

عنوان املبادرة
األهداف

املبادرة األولى :متكني القوى العاملة الوطنية وتعزيز انتقالها في سوق العمل بدول مجلس التعاون
ت�ستهدف هذه املبادرة تعزيز توظيف وانتقال الأيدي العاملة اخلليجية بني دول جمل�س التعاون
املرحلة األولى:
 -1درا�سة واقع انتقال العمالة اخلليجية فيما بني دول املجل�س من حيث فر�ص العمل والتحديات.

مراحل وخطوات التنفيذ

اخملرجات املتوقعة
جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

 -2حتديد طبيعة وحجم الوظائف واملهن واملهارات التي يتطلبها �سوق العمل يف كل دولة من دول املجل�س ،مبا فيها توحيد اجلهود امل�شرتكة يف تلبية متطلبات
التحول نحو االقت�صاد املعريف ،من خالل منهجية ا�ست�شرافية لعامل العمل والوظائف اجلديدة.
 -3قيا�س معدل الإنتاجية وكفاءة �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون.
املرحلة الثانية:
يف �ضوء النتائج التي �ستخل�ص �إليها املرحلة الأوىل ،ترتكز املرحلة الثانية من املبادرة على:
 -1حتديد م�ستهدفات لرفع م�ستوى االنتقال البيئي للعمالة اخلليجية فيما بني دول جمل�س التعاون.
 -2تطوير �سيا�سات وطنية وخليجية لرفع ن�سبة توطني الوظائف وتعزيز االنتقال البيئي للقوى العاملة اخلليجية.
�سيا�سة وطنية وخليجية لرفع ن�سبة توطني الوظائف وتعزيز االنتقال البيئي للعمالة اخلليجية.
الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي ،فريق التوطني والتوظيف يف دول جمل�س التعاون.
2022-2020

عنوان املبادرة
األهداف

مراحل وخطوات التنفيذ

اخملرجات املتوقعة
جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

املبادرة الثانية :تعزيز مشاركة املرأة اخلليجية في سوق العمل
متكني املر�أة يف �سوق العمل بدول جمل�س التعاون و�شغل املنا�صب الإ�شرافية والقيادية.
 -1مراجعة �أدبية لأحدث و�أبرز الدرا�سات التي تتناول فر�ص وحتديات توظيف املر�أة يف دول جمل�س التعاون.
 -2حتديد ن�سب العاطالت عن العمل من �إجمايل �أعداد العاطلني عن العمل من مواطني دول املجل�س.
 -3مراجعة الت�شريعات وال�سيا�سات والإجراءات يف دول جمل�س التعاون ومقارنتها باملعايري الدولية املعنية بامل�ساوة بني اجلن�سني يف عامل العمل.
 -4االطالع على �أف�ضل املمار�سات اخلليجية والدولية يف جمال ت�شغيل املر�أة.
 -5تطوير �سيا�سة خليجية لتعزيز م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل.
�سيا�سة خليجية لتعزيز م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل وتوليها املنا�صب الإ�شرافية والقيادية.
الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي ،فريق التوطني والتوظيف يف دول جمل�س التعاون.
2020
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قـرارات وأنظـمــة

استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( ..)2025-2020تتمة

قرارات مجلس الوزراء

عنوان املبادرة

املبادرة الثالثة :سياسة البيانات املفتوحة ملعلومات سوق العمل

األهداف

 -1توفري املعلومات امل�ساعدة يف تطوير �سيا�سات التوظيف وبناء املهارات لتنمية القوى العاملة وجعلها قادرة على املناف�سة على امل�ستوى الدويل.
� -2ضمان ح�صول الطالب على املعلومات الالزمة من �أجل اختيار امل�سار املنا�سب وامل�ؤهل املطلوب للح�صول على الوظيفة املرجوة بعد التخرج ،للمحافظة على
البطالة يف حدودها الآمنة وزيادة احلركة االقت�صادية.
� -3إر�شاد �أ�صحاب العمل للمهارات املطلوبة ل�سوق العمل ،وكيفية ا�ستثمار مهارات عمالهم وموظفيهم وتوظيف �أ�صحاب املهارات املنا�سبة.
 -4توجيه امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية �إىل كيفية املواءمة ب�شكل �أف�ضل بني ما تقدمه من مقررات وبرامج تعليمية وتدريبية من واقع �سوق العمل احلايل
وامل�ستقبلي.
 -5تزويد اجلمهور باملعلومات و�إر�شادهم ب�ش�أن �سوق العمل بحيث ميكنهم اتخاذ قرارات واعية �إزاء التدريب و�آفاق التطور املهني.

مراحل وخطوات التنفيذ

اخملرجات املتوقعة

جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

 -1التعاون والتن�سيق مع املركز الإح�صائي اخلليجي لو�ضع منهجية موحدة للبيانات املفتوحة املتعلقة ب�سوق العمل.
� -2إعداد �سيا�سة البيانات املفتوحة املت�صلة ب�سوق العمل يف دول جمل�س التعاون.
 -3التعاون والتن�سيق مع املركز الإح�صائي اخلليجي يف بناء قدرات املخت�صني يف دول املجل�س لتطبيق البيانات املفتوحة.
 -4حتديد طبيعة ونوعية البيانات وامل�ؤ�شرات ذات العالقة ب�سوق العمل.
�سيا�سة خليجية موحدة ب�ش�أن البيانات املفتوحة يف �سوق العمل بدول املجل�س ،تت�ضمن لوائح للخ�صو�صية و�آلية الو�صول للبيانات املفتوحة
قاعدة بيانات وم�ؤ�شرات حول معلومات �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون.
الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي.

2021-2020
مبادرات المحور الثاني :إدارة العمالة التعاقدية المؤقتة

عنوان املبادرة

املبادرة األولى :تعزيز مرونة أسواق العمل وتيسير االنتقال
-1درا�سة الو�ضع احلايل ملرونة �أ�سواق العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي والوقوف على املمار�سات املقيدة لقدرة العمال على تغيري وظائفهم من واقع
قوانني العمل ودخول و�إقامة الأجانب.

األهداف

 -2بحث واقرتاح فر�ص ومعوقات التطوير.
-3اقرتاح جمموعة من ال�سيناريوهات �أو البدائل املمكن تنفيذها وفق موجهات حمددة من �أهمها تر�سيخ �سلطة الدولة يف اتخاذ قرار املوافقة على
انتقال  /عدم انتقال العامل من �صاحب عمل �إىل �آخر ،دون �أن يكون ل�صاحب العمل �سيطرة على هذا القرار وبالتايل �سد الذرائع امام املنظمات الدولية
املتعلقة بقدرة �أ�صحاب الأعمال على التحكم يف م�صري وفر�ص عمل العمال الوافدين مما يي�سر وقوعهم يف العمل اجلربي.

مراحل وخطوات التنفيذ

املرحلة األولى :تكليف فريق عمل للقيام مبا يلي:
درا�سة نظم االنتقال داخل �أ�سواق العمل الوطنية بدول املجل�س والوقوف على �شروط منح العمال احلق يف تغيري �صاحب العمل.
درا�سة مبادرات حترير االنتقال التي مت �إقرارها م�ؤخر ًا يف دول املجل�س وتقييم �أثر ونتائج تطبيقها.
ح�صر �أبرز �سمات �أنظمة انتقال العمال الأجانب من ذوي امل�ستويات املهارية املتدنية والعالية داخل �أ�سواق العمل املطبقة يف عدد من الدول الأجنبية امل�ستقبلة
للعمالة ،يقرتح الفريق هذا ال�صدد (�سنغافورة /هوجن كوجن� /أ�سرتاليا� /إ�سبانيا� /أمريكا).
�إعداد درا�سة مقارنة ب�ش�أن تلك الأنظمة لتحديد الفجوات الت�شريعية يف �أنظمة املجل�س التي ت�سمح للمنظمات الدولية بادعاء تقييد تلك الأنظمة حلرية العمل
ودفعهم �إىل العمل اجلربي.
املرحلة الثانية:
�أخذ ًا بعني االعتبار نتائج الدرا�سة �سالفة الذكر ،ومن خالل اطالع الفريق على نتائج ومقرتحات الدرا�سة التي �سبق و�أن كلف املكتب التنفيذي �أحد اخلرباء
ب�إعدادها حول هذا املو�ضوع ،يتوىل الفريق �صياغة �سيناريوهات خمتلفة لتحقيق املزيد من مرونة �أ�سواق العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي تتدرج بني جمرد
تخفيف القيود القائمة حالياً يف نظم االنتقال وبني ال�سماح بتحرير االنتقال ب�شكل مي�سر (كامل) ،على �أن تو�ضح الدرا�سة �آثار تلك ال�سيا�سات على موقف دول
املجل�س يف املحافل والتقارير الدولية من جهة وعلى �أ�سواق العمل الداخلية من جهة �أخرى ،مع الت�أكيد على �أن يراعى يف �صياغة البدائل املقرتحة املوجهات
التالية:
ال�سماح للعمال الوافدين عند التعر�ض لال�ستغالل �أو العمل اجلربي ،ب�إنهاء عالقة العمل يف �أي وقت ودون �شروط االنتقال ل�صاحب عمل جديد.
ال�سماح للعامل الوافد الذي �أنهي عقد عمله الأول بتغيري �صاحب العمل وفق �شروط حمددة حتفظ م�صالح طريف عالقة العمل وحتقق التوازن واال�ستقرار يف
�سوق العمل.

قـرارات وأنظـمــة
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استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( .. )2025-2020تتمة

قرارات مجلس الوزراء

مراحل وخطوات التنفيذ

اخملرجات املتوقعة

جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

حتقيق املزيد من املرونة والتحرير لآليات انتقال العمالة داخلياً وفق �شروط حمددة ،مع درا�سة �إمكانية الربط بني احلق يف االنتقال وامل�ستويات املهارية للعمال،
بهدف تعزيز قدرة �أ�سواق العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي على جذب الكفاءات واملهارات واالحتفاظ بها.
املرحلة الثالثة :تنظيم إنهاء عالقة العمل والقضاء على األساليب غير املشروعة لتقييد اإلنهاء.
يدر�س الفريق خالل هذه املرحلة �إمكانية تنظيم �إجراءات �إنهاء عالقات العمل وفق املعايري الدولية من خالل متكني كل من العامل و�صاحب العمل مع �إنهاء العالقة يف �أي
وقت وفق �ضوابط و�شروط حتفظ للطرفني حقوقهما مبا يجعل �أ�سواق العمل يف دول املجل�س غري طاردة للكفاءات واملهارات وي�ضمن يف ذات الوقت ا�ستقرار �سوق العمل.
وذلك من خالل إعداد دراسة حتليلية بشأن:
 -1الأ�ساليب واحلاالت املختلفة لإنهاء عالقات العمل يف دول املجل�س.
-2الإجراءات املختلفة املطبقة يف دول املجل�س ب�ش�أن تنظيم مغادرة العمال املنتهية عالقات عملهم والهدف من فر�ض تلك الإجراءات �أو النظم و�إيجابيات و�سلبيات
كل منها.
-3اال�سرت�شاد ب�أف�ضل املمار�سات العاملية القرتاح عدة بدائل ت�ضمن تعوي�ض �صاحب العمل عن تكاليف اال�ستقدام يف حالة رغبة العامل تغيري �صاحب العمل ب�إرادة
منفردة ول�سبب ال يتعلق با�ستغالل �صاحب العمل له على �أن يكون ذلك وفق �شروط حمددة تراعي م�صالح طريف الإنتاج ،على �أن تت�ضمن تلك البدائل على �سبيل
املثال (بدي ًال ت�أمينياً � /صندوق خماطر� /ضمانات بنكية).
-4درا�سة �إمكانية منح فئات معينة من العمال (امل�ستويات املهارية العليا) وفقاً ل�شروط حمددة الت�صريح بالبحث عن فر�صة عمل بديلة بعد انتهاء عقد عالقة العمل
مع �صاحب العمل احلايل مع �إي�ضاح الإيجابيات وال�سلبيات التي �ستعود على �أ�سواق العمل بدول املجل�س عند تطبيق مثل هذا الإجراء.
درا�سة ب�ش�أن �آليات االنتقال الداخلي يف دول اخلليج باملقارنة مع مناذج االنتقال الداخلي بني الدول الأوروبية امل�ستقبلة للعمالة.
مقرتح �سيا�سة ملرونة وتي�سري االنتقال داخل �أ�سواق العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
درا�سة حتليلية ب�ش�أن �آليات وحاالت �إنهاء عالقة العمل يف دول املجل�س وكيفية تنظيم مغادرة العمال.
�سيا�سة ب�ش�أن احلاالت التي يحق فيها لطريف العقد �إنهاء عالقة العمل ،مبا يحمي حقوقهما .ويجعل �سلطة املوافقة على ا�ستمرار العامل يف الدولة �أو املغادرة قرار ًا
لل�سلطة العامة ممثلة يف وزارة العمل ولي�س �صاحب العمل.
دولة الإمارات العربية املتحدة
2022

عنوان املبادرة

األهداف

املبادرة الثانية :معاجلة بالغات التغيب عن العمل
 - 1تطوير �إجراءات بالغات التغيب مبا يعك�س وي�ساعد على حتقيق الهدف احلقيقي من الإبالغ عن انقطاع العامل املفاجئ عن العمل وهو حماية العامل �أو ًال من
الوقوع يف حالة ا�ست�ضعاف تعر�ضه للخطر �أو ت�ضطره لالنخراط يف �أي ن�شاط غري م�شروع وحماية املجتمع و�سوق العمل من خماطر العمل غري القانوين �أو الإقامة
غري ال�شرعية.
�-2إعادة الأمور �إىل ن�صابها ال�صحيح بتحديد �سلطة �صاحب العمل فقط يف �إبالغ ال�سلطات املعنية بتغيب العامل املفاجئ عن العمل ،وتر�سيخ �سلطة الدولة يف �إلغاء
�إقامة العامل �أو متديدها �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر تراه ال�سلطة املعنية منا�سباً و�إلزام �صاحب العمل بتنفيذه.
درا�سة الآليات الت�شريعية املنظمة لعملية ت�سجيل بالغات التغيب عن العمل.
اقرتاح �صياغة متطورة للأدوات القانونية املنظمة لإجراءات الإبالغ ،ا�سرت�شاد ًا ب�أف�ضل املمار�سات العاملية املطبقة يف الدول امل�ستقبلة للعمالة.
وذلك وفق املوجهات التالية:

مراحل وخطوات التنفيذ

تطوير �آلية يتم من خاللها �إبالغ العامل ب�أن �صاحب العمل قد تقدم ببالغ تغيب ب�ش�أنه ومنحه مهلة زمنية ملراجعة الوزارة املعنية وتو�ضيح موقفه.
عدم ت�سجيل بالغ التغيب عن العمل �إال بعد انتهاء تلك املهلة الزمنية وعدم مراجعة العامل للوزارة على الرغم من �إخطاره.
عدم ا�ستالم �أو ت�سجيل بالغات التغيب عن العمل يف حال وجود �شكوى مقدمة من العامل �ضد �صاحب العمل.
لل�سلطة العامة (وزارة العمل  /اجلن�سية والإقامة) اتخاذ قرار ال�سماح للعامل بالبقاء يف الدولة �أو �إنهاء �إقامته وترحيله ،وعلى �صاحب العمل تنفيذ قرارها ب�إلغاء الكفالة.
الن�ص على عقوبات رادعة لأ�صحاب الأعمال الذين يتقدمون ببالغات تغيب عن العمل كيدية �أو وهمية بهدف تهديد العمال.

اخملرجات املتوقعة

دليل �إجرائي ملعاجلة حاالت انقطاع العامل املفاجئ عن العمل.
مقرتح يرفع ملجل�س وزراء الداخلية بدول املجل�س لتطوير بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية ذات العالقة.

جهة التنفيذ

مملكة البحرين ،ودولة الكويت ،و�سلطنة عمان

سنة التنفيذ

2022-2020
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استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( ..)2025-2020تتمة

قرارات مجلس الوزراء

عنوان املبادرة
املرحلة األولى
األهداف

املبادرة الثالثة :مبادرة التوظيف العادل
حتقيق �شفافية التعاقد.
 -1حتقيق �شفافية التعاقد.
 -2تعزيز ا�ستقرار �سوق العمل من خالل عالقات عمل متوازنة.
مقرتح �سيا�سة وطنية ت�ضمن:
�إتاحة فر�ص للعامل لالطالع على عر�ض العمل قبل مغادرة دولة الإر�سال (ميكن اال�سرت�شاد بتجربة الإمارات) وللح�صول على ن�سخة من عقد العمل امل�سجل لدى
وزارات العمل يف دول املجل�س عن طريق جمموعة من الو�سائط الإلكرتونية املختلفة.

مراحل وخطوات التنفيذ

�إقرار عقود منوذجية موحدة لي�س فقط باللغتني العربية والإجنليزية بل وبلغة العامل الأ�صلية كما تظهر يف عقد العمل.
التعاون مع دول الإر�سال يف �إطار الآليات الت�شاورية القائمة ومنها �آلية حوار �أبوظبي لتي�سري تبادل املعلومات ب�ش�أن وكاالت اال�ستقدام التي تثبت ارتكابها
ملمار�سات ا�ستغاللية بحق العمال املهاجرين (يف دول الإر�سال واال�ستقبال) ون�شر قوائم �سوداء ب�أ�سماء تلك الوكاالت( ،على غرار جتربة الربازيل).
�إيجاد �آليات� /أدوات ت�شريعية حلظر /وقف التعاون مع الوكاالت املدرجة يف القوائم ال�سوداء لدول الإر�سال واال�ستقبال وعدم منح �أي تراخي�ص لوكاالت ا�ستقدام
جديدة ملالكي الوكاالت املخالفة وامل�س�ؤولني عنه.

املرحلة الثانية

معاجلة تكاليف ور�سوم اال�ستقدام.
مقرتح �سيا�سة ت�ستهدف:
�ضمان حتمل جميع �أطراف عالقة اال�ستقدام من �صاحب العمل ووكالة اال�ستقدام والعامل مل�س�ؤولياتهم و�إجناز ممار�ساتهم وفق الت�شريعات والقوانني.

األهداف

�إيجاد �آليات لتطبيق الن�صو�ص القانونية التي حتظر حتميل العامل ر�سوم اال�ستقدام وو�سائل للرقابة.
�إيجاد بدائل وخيارات خمتلفة لإمتام عمليات اختبار وا�ستقدام وتوظيف العمالة الراغبة للعمل خارج دولها �إىل دول اال�ستقبال.
�ضبط ر�سوم وتكاليف اال�ستقدام بحيث ال تتجاوز تكاليفها املعدالت ال�سائدة يف �صناعة اال�ستقدام.
 -1درا�سة �أف�ضل ممار�سات اال�ستقدام املطبقة على م�ستوى العامل على �سبيل املثال التجربة الكورية (حكومة/حكومة).
�-2إعداد درا�سة ب�ش�أن النماذج �أو اخليارات املختلفة لال�ستقدام مع تو�ضيح الإيجابيات وال�سلبيات التي قد ترتتب على تطبيق �أي من تلك اخليارات يف �أ�سواق العمل
بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

مراحل وخطوات التنفيذ

 -3اقرتاح مناذج �سيا�سات بديلة لال�ستقدام بحيث ت�ضمن ما يلي:
تطوير �آليات ميكن من خاللها التحقق من مدى التزام �أ�صحاب الأعمال بت�سديد تكاليف اال�ستقدام.
اال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى امل�ستقبلة للعمالة يف فر�ض التزام �أ�صحاب الأعمال بتحمل جميع نفقات اال�ستقدام مع تقدمي الإقرارات /الإي�صاالت التي تثبت ذلك.
التعاون مع دول الإر�سال الحت�ساب وتقدير القيمة الفعلية لتكاليف اال�ستقدام وو�ضع حد �أق�صى لأرباح الوكاالت املعنية يف دول الإر�سال واال�ستقبال.
تطوير دور �أجهزة التفتي�ش يف دول املجل�س ب�ش�أن الك�شف عن وكاالت اال�ستقدام املحلية التي تقوم با�ستغالل العمال وانتهاك حقوقهم.
�سيا�سة توجيهية لتحقيق �شفافية التعاقد.

اخملرجات املتوقعة

درا�سة ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات العاملية لال�ستقدام و�إيجابيات و�سلبيات الأنظمة املختلفة.
�سيا�سة لال�ستقدام العادل.

جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

عنوان املبادرة

اململكة العربية ال�سعودية  +دولة الإمارات العربية املتحدة.
2025-2023

املبادرة الرابعة :تعريف وحظر العمل اجلبري والتمييز في املهنة واالستخدام
� - 1سد النق�ص الت�شريعي املوجود يف ت�شريعات بع�ض دول املجل�س.

األهداف

 -2التعبري ال�صريح عن �إرادة دول املجل�س يف الت�صدي للعمل اجلربي والتمييز يف املهنة واال�ستخدام ت�شريعياً.
� -3سد ذرائع املنظمات الدولية وبع�ض الدول الأجنبية التي تدعي عدم جدية دول املجل�س يف الت�صدي لتلك املمار�سات نظر ًا لعدم اعتمادها ت�شريعات مماثلة.

مراحل وخطوات التنفيذ

 - 1درا�سة تعريف القانون الدويل ت�شريعات دول العامل (خا�صة امل�ستقبلة للعمالة)� ،سواء يف �إطار قانون العمل  /العقوبات  /مكافحة االجتار بالب�شر ،جلرمية
العمل اجلربي وحتديد �أركانها ،والعقوبات التي يجب فر�ضها على مرتكبي هذه اجلرمية ،على �أن تخل�ص الدرا�سة �إىل اقرتاح �أداة قانونية تعرف وحتظر العمل
اجلربي وجترمه وتن�ص على عقوبات رادعة للت�صدي ملرتكبي هذه اجلرمية ،متهيد ًا لرفعها �إىل ال�سلطات الت�شريعية املعنية يف دول املجل�س م�شفوعة بتو�صيات
ومالحظات جلنة اخلرباء القانونيني ب�ش�أن عدم التزام الدول بتطبيق اتفاقية العمل اجلربي امل�صادق عليها ،مع اقرتاح تطوير ت�شريعي ي�ضمن يف النهاية �إيجاد
ت�شريع وطني يعرف ويجرم العمل اجلربي.
 -2درا�سة ت�شريعات مكافحة االجتار بالب�شر ال�صادرة يف دول املجل�س والتو�صية بتطويرها على نحو ي�ضمن عدم معاقبة �ضحايا العمل اجلربي على انتهاكات
قانونية قاموا بها نتيجة لتعر�ضهم للإجتار بهم على �سبيل املثال ،جتاوز �صالحية ت�أ�شرية الإقامة و�/أو ت�صريح العمل.
� - 3صياغة م�شروع م�ؤ�شرات وطنية ودليل عمل يت�ضمن �إجراءات ر�سمية حمددة متكن مفت�شي العمل امل�س�ؤولني عن تق�صي حاالت االجتار يف الب�شر من التعرف على

قـرارات وأنظـمــة
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قرارات مجلس الوزراء

ال�ضحايا ور�صد حاالت االجتار خا�صة بني الفئات امل�ست�ضعفة ( ،)Vuinerable Groupsوميكن يف هذا الإطار اال�ستفادة من الأدلة التدريبية ال�صادرة عن
منظمة العلم الدولية واملتوفرة باللغتني العربية والإجنليزية.
مراحل وخطوات التنفيذ

 -4اال�ستفادة من ا�سرتاتيجية مكافحة العمل اجلربي التي �سبق و�أعدها الفريق املعني ل�صياغة خطط عمل وطنية ملكافحة العمل اجلربي بالتعاون مع الهيئات
الوطنية املعنية مبكافحة االجتار يف الب�شر يف كل دولة ،من خالل عملية تقودها وزارة العمل وت�شمل م�شاركة جمموعة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واخلرباء ،مع ر�صد موارد مالية منا�سبة لتنفيذ هذه اخلطة ،والتي يجب �أن ت�شمل من �ضمن �أن�شطتها جمموعة من التدابري
الهادفة لر�صد العمل اجلربي والق�ضاء عليه ،مبا يف ذلك �إجراء الدرا�سات والبحوث وجمع املعلومات الإح�صائية ،و�إدراج ق�ضايا العمل اجلربي يف املناهج
التعليمية كلما كان ذلك ممكناً ،وتنظيم حمالت �إثارة الوعي حول هذه الق�ضية ،والتن�سيق فيما بني خمتلف ال�شركاء االجتماعيني.
درا�سة قانونية مقارنة ب�ش�أن تعريف وحظر وجترمي العمل اجلربي وحماية ال�ضحايا من امل�س�ألة القانونية ،والتمييز يف اال�ستخدام واملهنة.
 م�شروع «�سيا�سة» لتعريف وحتظر العمل اجلربي وجترمه ،وكذا التمييز يف اال�ستخدام واملهنة ،وتن�ص على عقوبات رادعة للت�صدي ملرتكبي هذه اجلرمية.

اخملرجات املتوقعة

م�س�ؤوليات املكتب التنفيذي
مقرتح م�ؤ�شرات وطنية لال�ستدالل على وقوع العمل اجلربي ودليل ملفت�شي العمل لتق�صي حاالت العمل اجلربي.

جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

حتديث ا�سرتاتيجية مكافحة العمل اجلربي بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
دولة قطر ،املكتب التنفيذي ،الأمانة العامة.
2020-2019

عنوان املبادرة
األهداف

املبادرة اخلامسة :سبل االنتصاف الفعالة
 -1تعزيز ا�ستقرار �سوق العمل وخف�ض عدد الدعاوى الق�ضائية العمالية من خالل تطوير حوكمة �آليات ت�سوية املنازعات.
 -2الت�صدي لالدعاءات القائمة ب�ش�أن عدم وجود �سبل انت�صاف فعالة �أمام العمال الأجانب مما ي�ؤدي ال�ست�ضعافهم ووقوعهم �ضحايا للعمل اجلربي.
ت�شكيل فريق عمل من م�س�ؤويل عالقات العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي ليعقد الفريق اجتماعات دورية لعر�ض وتبادل �أف�ضل التجارب و�أجنع ال�سيا�سات
املطبقة حلوكمة �آليات ت�سوية املنازعات العمالية مبا ي�ضمن زيادة كفاءتها وفعاليتها.

مراحل وخطوات التنفيذ

يتوىل املكتب التنفيذي �إجراء درا�سة تتعلق ب�سبل االنت�صاف وم�ؤ�شراتها باملقارنة بالأو�ضاع القانونية و�أبرز املمار�سات التنظيمية يف الدول الأخرى مع املعايري
الدولية النافذة يف هذا ال�ش�أن ،مبا ي�شمل �إجراءات ف�ض املنازعات وت�سويتها ،مراكز الإيواء� ،صناديق التعوي�ض ،وغريها من �سبل ومراحل لإن�صاف العمالة.
يتوىل املكتب التنفيذي تقدمي تقرير �سنوي ب�ش�أن التقدم املحرز يف �ش�أن امل�ؤ�شرات املتعلقة ب�سبل االنت�صاف ،بنا ًء على تقارير دورية تقدمها الدول الأع�ضاء.

اخملرجات املتوقعة
جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

تو�صيات ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات والربامج التي مت تطويرها لت�سوية املنازعات العمالية ،وحتقيق �سبل االنت�صاف الفعالة.
الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي.
2021-2019

املبادرة السادسة :تعزيز قدرات قطاع التفتيش في دول مجلس التعاون اخلليجي

عنوان املبادرة
أهداف عامة:

تنمية قدرات مفت�شي العمل امل�س�ؤولني عن �إعداد تقارير التفتي�ش ال�سنوية.
تفعيل دور �أجهزة التفتي�ش العمايل يف الرقابة على متطلبات االلتزام بتطبيق االتفاقيات حمل الدرا�سة (العمل اجلربي والتمييز).
ت�أ�سي�س قاعدة بيانات ب�ش�أن حاالت جلوء العمال الوافدين �إىل اجلهات املعنية يف حكومات دول املجل�س و�آليات االنت�صاف التي مت اتباعها.
األهداف

تطوير قاعدة بيانات املنازعات العمالية.
ربط �إلكرتوين للتفتي�ش مع اجلهات الق�ضائية.
�إيجاد برامج جمتمعية توعوية يف جماالت التمييز والتحر�ش والعمل اجلربي عامة.
اال�ستفادة من برامج التدريب واملعاهد التابعة ملنظمة العمل الدولية.
تخ�صي�ص �إيرادات املخالفات لتطوير التفتي�ش.
اعتماد مناهج لل�صحة وال�سالمة املهنية بالتعاون مع اجلهات التعليمية املتخ�ص�صة مثل اجلمعية الدولية ملفت�شي العمل .IALI
أهداف تفصيلية:
تطوير �أدوات التفتي�ش مثل� :إجراءات -موارد ب�شرية -مناذج.
إعداد التقارير:

مراحل وخطوات التنفيذ

 عقد ور�شة عمل ملعدي التقارير لإعداد منوذج الر�صد ومنوذج التقرير بالتن�سيق مع منظمة العمل الدولية. -تدريب م�س�ؤويل �إعداد التقارير للت�أكد من مطابقته مع متطلبات االتفاقية.
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استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( ..)2025-2020تتمة

خطة عمل لبناء قدرات املوارد البشرية املعنية:

قرارات مجلس الوزراء

 زيادة عدد املفت�شني وما يتنا�سب مع االحتياج الوطني. -اال�ستفادة من التقنية يف عمليات التفتي�ش والو�صول للمن�ش�آت وت�شكيل فريق عمل من م�س�ؤويل التفتي�ش العمايل بدول املجل�س ملتابعة مبادرات التفتي�ش ،على �أن يعقد
الفريق ،اجتماعات دورية لتبادل االطالع على �أف�ضل املمار�سات والتجارب يف تنفيذ الأهداف املذكورة �أعاله.
مراحل وخطوات التنفيذ

 -اال�ستفادة من املنظمات الدولية املتخ�ص�صة يف التفتي�ش لتطوير الأدوات القانونية واملوارد الب�شرية وتطوير الإجراءات مثل اجلمعية الدولية ملفت�شي العمل
.IALI
عالقة تفتيش العمل باجلهات القضائية وتهيئة سبل االنتصاف:
تكليف املكتب التنفيذي بعر�ض تقرير �سنوي ب�ش�أن الإجراءات والإيجابيات واملعوقات التي تعرت�ض تفتي�ش العمل وربطه مع اجلهات الق�ضائية لتحقيق االنت�صافالفاعل ،وعر�ض ذلك على الدورات القادمة (2019-2017م).
تكليف املكتب التنفيذي ب�إعداد درا�سة ب�ش�أن جتارب دول املجل�س التي قامت ب�إجناز الربط الإلكرتوين مع اجلهات الق�ضائية للوقوف على �أف�ضل املمار�سات والدرو�سامل�ستفادة والتحديات التي واجهت هذه التجارب �إ�ضافة �إىل الثغرات التي مازالت قائمة يف �إطار توفري املعلومات الالزمة.
 -1برامج تدريبية.

اخملرجات املتوقعة
جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

 -2تو�صيات ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات والتجارب ال�سيما فيما يخ�ص تعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا يف عمليات التفتي�ش.
 -3تقرير �سنوي يعر�ض على �أعمال الدورة ب�ش�أن تفتي�ش العمل.
�سلطنة عمان ،الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي.
2025-2020

املبادرة السابعة :سياسة وطنية ملكافحة التمييز في املهنة واالستخدام

عنوان املبادرة

ت�أ�سي�س �سيا�سة وطنية ملكافحة التمييز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
األهداف

تطوير �أدلة لرفع قدرات املفت�شني واملحققني يف التعرف والتعاطي مع حاالت التمييز والتحر�ش.
تنمية الوعي املجتمعي يف جماالت التمييز والتحر�ش والعمل اجلربي عامة.
� -1صياغة ال�سيا�سة الوطنية:
عمل �سيا�سة �إر�شادية عامة.
جمع وحتليل الأنظمة والقوانني املت�صلة.
حتديد املواد القانونية التي حتتاج �إىل تطوير.
ت�صنيف احلاالت وو�ضعها يف م�سارات خا�صة وفق الطبيعة امل�شرتكة لكل حالة (متييز  /حتر�ش /عنف .)...
ا�ستحداث القرارات والأنظمة واملواد القانونية التكميلية الالزمة.
حتديد جمال وبرامج ال�شراكة املجتمعية.

مراحل وخطوات التنفيذ

�إ�شراك اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة.
�آلية عمل ت�شمل التنفيذ واملتابعة والإ�شراف على الربامج التوعوية.
ت�صميم ر�سائل توعوية هادفة.
�إعداد التقارير الدورية الالزمة.
التعاون مع منظمة العمل الدولية يف تطوير �أدلة ملفت�شي العمل لر�صد م�ؤ�شرات التمييز والعنف واالطالع على �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال.
عقد اجتماع لفريق من اخلرباء املخت�صني –من خالل املكتب التنفيذي– ال�ستعرا�ض �آلية �صياغة ال�سيا�سات الوطنية ملكافحة التمييز والتعرف على عنا�صر
ال�سيا�سة والدرو�س امل�ستفادة من جتربة اململكة.
 -2حظر التحر�ش اجلن�سي والتمييز �ضد املر�أة والعمالة الأجنبية:
درا�سة الأدوات القانونية النافذة بدول املجل�س ،والتي تعنى بحظر التحر�ش اجلن�سي يف العمل ،وكذلك الأدوات املعنية بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة ،واقرتاح
�أدوات قانونية منوذجية لتاليف الق�صور الت�شريعي.
حمالت توعية �أفراد املجتمع مبفاهيم التمييز والتحر�ش و�أ�ساليب حماربته وكيفية الإبالغ عنه.

اخملرجات املتوقعة

�أدلة لر�صد ممار�سات و�سلوكيات التمييز والعنف والتحر�ش.
�سيا�سة وطنية حلظر التحر�ش والتمييز يف �سوق العمل.

جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

اململكة العربية ال�سعودية – �إعداد م�شروع ال�سيا�سة الوطنية.
2021
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استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( ..)2025-2020تتمة
املبادرة الثامنة :إدارة العالقات الثنائية الدولية مع الدول املرسلة للعمالة املنزلية

عنوان املبادرة
قرارات مجلس الوزراء

� -1ضمان م�صالح دول جمل�س التعاون يف عالقتها الثنائية مع الدول املر�سلة للعمالة املنزلية.
األهداف

 -2تخفي�ض تكاليف اال�ستقدام.
� -3ضمان ان�سيابية تدفق العمالة املنزلية.

مراحل وخطوات التنفيذ
اخملرجات املتوقعة
جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

 -1حتديد الفر�ص والتحديات التي تواجه دول جمل�س التعاون يف العالقات الثنائية املت�صلة با�ستقدام العمالة املنزلية.
 -2تطوير منهجية للعمل مع الدول املر�سلة للعمالة املنزلية.
منهجية للتعامل مع الدول املر�سلة للعمالة املنزلية تت�ضمن مرتكزات �أ�سا�سية تتفق عليها جميع الدول يف عالقاتها.
دولة الإمارات العربية املتحدة ،الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي.
2019
مبادرات المحور الثالث :التعاون الدولي

املبادرة األولى :دور فعال ومؤثر لدول مجلس التعاون في املنظمات الدولية

عنوان املبادرة

 -1ت�أ�صيل وجهة نظر ومواقف دول املجل�س يف الق�ضايا وامللفات التي تناق�ش يف منظمة العمل الدولية وجمل�س �إدارتها.
 -2ن�سج عالقات تعاون وحتالف مع جمموعات احلكومات الأخرى.
األهداف

� -3إبراز التطورات الت�شريعية والإجرائية املت�صلة بتنظيم �أو�ضاع القوى العاملة و�سوق العمل يف دول املجل�س.
 -4االطالع الدائم وامل�ستمر على ما يدور يف �أروقة املنظمات الدولية ذات العالقة.
 -5توحيد مواقف الدول الأع�ضاء حيال جماالت العمل يف املنظمات الدولية ذات العالقة.
أوال ً -مجلس إدارة منظمة العمل الدولية:
 -1التن�سيق الدائم وامل�ستمر بني الدول اخلليجية الأع�ضاء يف جمل�س الإدارة مع باقي دول املجل�س واملكتب التنفيذي حول املو�ضوعات التي ت�شكل اهتماماً م�شرتكاً.
� -2إعداد بيانات خليجية م�شرتكة تلقى يف اجتماعات جمل�س الإدارة ب�ش�أن املو�ضوعات املعرو�ضة يف املجل�س.
 -3عقد لقاءات م�شرتكة بني دول جمل�س التعاون والدول �أو املجموعات احلكومية الأخرى.
ثانياً -مؤمتر العمل الدولي:
 -1مراجعة كافة الوثائق والتقارير اخلا�صة مب�ؤمتر العمل الدويل واتخاذ موقف موحد منها.
 -2ت�شكيل فرق من وفود دول املجل�س امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر توزيع على اللجان الفنية يف امل�ؤمتر.
� -3إعداد بيانات ومداخالت خليجية م�شرتكة تلقى خالل �أعمال اللجان الفنية يف امل�ؤمتر.
 -4عقد االجتماعات التن�سيقية على هام�ش �أعمال امل�ؤمتر.
 -5التن�سيق بني دول جمل�س التعاون حول ع�ضوية جمل�س �إدارة منظمة العمل الدولية.

مراحل وخطوات التنفيذ

ثالثاً -منظمة العمل العربية:
 -1مراجعة كافة الوثائق والتقارير اخلا�صة مب�ؤمتر العمل الدويل واتخاذ موقف موحد منها.
 -2عقد االجتماعات التن�سيقية على هام�ش �أعمال امل�ؤمتر.
 -3التن�سيق بني دول جمل�س التعاون حول ع�ضوية جمل�س �إدارة منظمة العمل العربية وحول تعيني مدير عام املنظمة.
رابعاً -مؤمتر وزراء العمل اإلسالمي:
 -1مراجعة كافة الوثائق والتقارير اخلا�صة مب�ؤمتر العمل الدويل واتخاذ موقف موحد منها.
 -2ت�شكيل فرق من وفود دول املجل�س امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر توزيع على اللجان الفنية يف امل�ؤمتر.
� -3إعداد بيانات ومداخالت خليجية م�شرتكة تلقى خالل �أعمال اللجان الفنية يف امل�ؤمتر.
 -4عقد االجتماعات التن�سيقية على هام�ش �أعمال امل�ؤمتر.
خامساً -املنظمات واملؤمترات األخرى:
 تعقد العديد من املنظمات املعنية ب�أ�سواق العمل والقوى العاملة م�ؤمترات دولية �أو �إقليمية� ،أو قد تنظم دول املجل�س �إىل منظمات جديدة معنية بذات املو�ضوع،كمركز العمل الإ�سالمي التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي .وحينها تنع�ض احلاجة �إىل تن�سيق املواقف اخلليجية جتاه ما �سيناق�ش يف تلك امل�ؤمترات �أو املنظمات وفق
الآليات املعتمدة من قبل جلنة وزراء العمل.

جهة التنفيذ
البرنامج الزمني

فريق اخلرباء يف جمال العمل والعالقات الدولية ،الأمانة العامة ،املكتب التنفيذي.
2025-2020
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قرار وزير العدل رقم ( )1948وتاريخ 1442/06/01هـ

املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام التوثيق
وزارة العدل

�إن وزير العدل
بنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبناء على املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني) من نظام
التوثيق ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )164/يف 1441/11/19هـ ،املت�ضمنة �أن« :ي�صدر
الوزير -بعد التن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء -الالئحة خالل مائة وثمانني يوماً من تاريخ
�صدور النظام» ،وبعد التن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء.

يقرر الآتي:
�أو ًال  :املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام التوثيق بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :تلغي الالئحة كل ما يتعار�ض معها من �أحكام.
ثالثاً :يعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،ويبلغ ملن يلزم؛ العتماده وتنفيذه.
واهلل املوفق.

وزير العدل
وليد بن حممد ال�صمعاين

الالئحة التنفيذية لنظام التوثيق
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )164/وتاريخ 1441/11/19هـ
المادة األولى:
 -1يكون للألفاظ وامل�صطلحات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املبينة �أمام كل منها يف املادة
(الأوىل) من نظام التوثيق ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )164/يف 1441/11/19هـ.
 -2يق�صد مب�صطلح (الأدلة الإجرائية) �-أينما ورد يف هذه الالئحة :-الأدلة الإجرائية التي
ت�صدر وفق �أحكام املادة (التا�سعة والع�شرين) من الالئحة.
الباب األول:
كاتب العدل
المادة الثانية:
اخلبرة التي يعت ّد بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام املادة (السابعة)
من النظام؛ هي العمل في أي من اجملاالت اآلتية:
 -1الق�ضاء.
 -2التحقيق واالدعاء العام.
 -3املحاماة �أو التوثيق مبوجب ترخي�ص.
 -4اال�ست�شارات ال�شرعية والقانونية يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
 -5تدري�س الفقه �أو �أ�صوله �أو الأنظمة يف �إحدى الكليات املعتمدة باململكة.
المادة الثالثة:
-1يجب على كاتب العدل -يف توثيق العقود والإقرارات -مراعاة ال�ضوابط والإجراءات
واملوا�صفات الواردة يف الأدلة الإجرائية.
 -2ي�شمل اخت�صا�ص كاتب العدل االخت�صا�صات الواردة يف املادة (اخلام�سة ع�شرة) من النظام.
المادة الرابعة:
 - 1يجب -عند توثيق عقد النكاح -التحقق من �إذن املحكمة �أو اجلهة املخت�صة فيما ي�شرتط له
الإذن مبوجب الأنظمة والتعليمات ذات ال�صلة.
�-2إذا حكمت املحكمة املخت�صة بتزويج من ال ويل لها �أو من ع�ضلها �أوليا�ؤها؛ فللمحكمة -بناء
على طلب ذوي ال�ش�أن� -أن توثق عقد النكاح� ،أو ت�أذن بتوثيقه لدى كاتب العدل �أو امل�أذون.
المادة الخامسة:
ال توثق الرجعة بعد م�ضي (ت�سعني) يوماً من تاريخ وقوع الطالق� ،إال عند �إقرار الزوجني
بح�صول الرجعة.
المادة السادسة:
 -1يوثق الوقف والو�صية بطلب من من�شئ الوقف والو�صية �أو ب�إقرار من ورثته جمتمعني.
 -2ملن�شئ الو�صية طلب تعديل و�صيته �أو الرجوع عنها �أو عن بع�ضها.
المادة السابعة:
يجب اال�ستعانة مبرتجم معتمد من الوزارة عند توثيق �إقرار الأخر�س والأبكم الذي ال يح�سن الكتابة.
المادة الثامنة:
ال يخل تطبيق أحكام املادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل

أو املوثق مبا يأتي:
-١توثيق �أي �إقرار �أو عقد يكون �أحد طرفيه قا�صر ًا� ،أو غائباً� ،أو ناظر وقف �أو و�صية يف
احلاالت التي مل ين�ص فيها نظاماً على ا�شرتاط �إذن املحكمة املخت�صة.
 -٢توثيق الت�صرف املبني على �إذن املحكمة املخت�صة يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة
(الثانية ع�شرة) من النظام ،والأنظمة ذات ال�صلة.
الباب الثاني:
املرخص له
الفصل األول:
المادة التاسعة:
تضع اإلدارة اخملتصة معايير الدورة التدريبية الواردة في املادة (الرابعة عشرة)
من النظام وضوابطها ،وتتضمن بحد أدنى:
 -1عدد ال�ساعات التدريبية.
 -2احلد الأدنى لدرجة اجتياز االختبار.
� -3ضوابط احل�ضور والغياب.
المادة العاشرة:
تتحقق متطلبات املادة (السابعة عشرة) من النظام بتحديد املرخص له
عنوانه الوطني.
المادة الحادية عشرة:
دون اإلخالل مبا ورد في املادة (اخلامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في
اختصاصات املوثق ما يأتي:
� -1أن يبا�شر اخت�صا�صاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات ال�صلة.
�-2أن ي�سري عليه -يف حدود اخت�صا�صه -وفيما عدا الأحكام الوظيفية؛ الأحكام وال�ضوابط
ال�سارية على كاتب العدل.
الفصل الثاني:
مأذون األنكحة
المادة الثانية عشرة:
يجب على م�أذون الأنكحة مراعاة التحقق من �أركان عقد النكاح و�شروطه وانتفاء موانعه،
ومتطلباته النظامية ،وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية.
الفصل الثالث:
الترخيص وإجراءاته
المادة الثالثة عشرة:
 - 1تقدم طلبات الرتخي�ص وجتديده و�إعادة �إ�صداره وفق الإجراءات والنماذج املعتمدة لذلك،
مرافقاً لها امل�ستندات والوثائق التي حتددها الإدارة املخت�صة.
-2تبت اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة (احلادية والع�شرين) من النظام يف الطلب خالل ثالثني
يوماً من تاريخ تقدميه بعد ا�ستكمال م�سوغاته ومتطلباته.
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الالئحة التنفيذية لنظام التوثيق ..تتمة
-3يجوز ملن �صدر قرار برف�ض طلبه ب�سبب عدم اكتمال الطلب �أو لأي �سبب �آخر ،التقدم بطلب جديد
بعد �إكمال الطلب �أو زوال ال�سبب املانع من القبول.

وزارة العدل

المادة الرابعة عشرة:
تقيد اإلدارة اخملتصة املرخص له في اجلدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال
املتطلبات اآلتية:
� -1سداد الر�سوم املقررة للرخ�صة.
 -2بيان بعنوان املرخ�ص له.
 -3تفعيل ح�ساب املرخ�ص له يف �أحد الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة للتوثيق.
المادة الخامسة عشرة:
يتضمن جدول القيد لدى اإلدارة اخملتصة البيانات اآلتية:
 -1ا�سم املرخ�ص له وبيانات االت�صال به.
 -2رقم الرخ�صة وتاريخها ،وتاريخ جتديدها وانتهائها.
 -3عنوان املرخ�ص له.
 -4تاريخ �إلغاء الرخ�صة.
 -5العقوبات ال�صادرة بحق املرخ�ص له �-إن وجدت -و�أ�سبابها.
� -6أي بيانات �أخرى حتددها الإدارة املخت�صة.
المادة السادسة عشرة:
يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي:
 -1ا�ستمرار توافر �شروط الرتخي�ص يف مقدم الطلب ،و�أن يجتاز ما حتدده الإدارة املخت�صة من
اختبارات ودورات تدريبية.
� -2أن يتم جتديد الرخ�صة بناء على طلب يقدم قبل تاريخ انتهائها مبدة ال تقل عن ت�سعني يوماً وال
تزيد على مائة وثمانني يوماً.
 -3يقدم طلب التجديد و�إعادة الإ�صدار و�إعادة القيد يف اجلدول وفق النماذج والإجراءات التي
تعتمدها الإدارة املخت�صة.
المادة السابعة عشرة:
تنقضي رخصة املرخص له في األحوال اآلتية:
 -1الوفاة.
 -2طلب من املرخ�ص له ب�إنهاء الرخ�صة.
 -3فقدان �أحد �شروط الرخ�صة.
 -4انتهاء مدة الرخ�صة دون طلب جتديدها.
� -5صدور قرار �أو حكم نهائي يق�ضي ب�إلغائها.
الباب الثالث:
االلتزامات وإجراءات التوثيق
الفصل األول:
الواجبات واحملظورات
المادة الثامنة عشرة:
يجب على كاتب العدل واملرخص له االلتزام باآلتي:
-1ممار�سة املهنة وفق الأ�صول املهنية ،واالبتعاد عن كل ما من �ش�أنه امل�سا�س ب�شرف املهنة وكرامتها،
وااللتزام بالأنظمة والتعليمات والأدلة الإجرائية وقواعد ال�سلوك املهني.
-2تطوير الأداء املهني امل�ستمر؛ مبا ميكنه من ح�سن ممار�سة املهنة وفق م�ستجداتها الفنية والتقنية،
وح�ضور �أن�شطة التطوير املهني الالزمة لأداء �أعماله وفق ما حتدده الإدارة املخت�صة.
-3عدم �إف�شاء �أ�سرار املعامالت و�أي معلومة حت�صل عليها ب�سبب عمله� ،أثناء ممار�سة املهنة وبعدها،
وال يعد من قبيل �إف�شاء املعلومات املحظور ما كان بناء على ن�ص نظامي �أو �أمر ق�ضائي.
الفصل الثاني:
إجراءات التوثيق
المادة التاسعة عشرة:
يجب على كاتب العدل واملرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق باألنظمة
واللوائح والتعليمات ذات الصلة ،وأن يلتزم باآلتي:

 -1التقيد يف جميع �إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية ،وبالنماذج واملوا�صفات واملعايري الفنية التي
ت�صدرها الإدارة املخت�صة.
� -2إجراء التوثيق عرب الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة من الوزارة.
 -3التحقق من هوية ذوي ال�ش�أن و�صفاتهم ح�سب متطلبات التحقق لل�شخ�صية الطبيعية واالعتبارية.
 -4التحقق من اكتمال املتطلبات الالزمة لكل عمل توثيقي ،و�سالمتها.
� -5إجناز الإجراءات فور ًا بعد التحقق من ا�ستيفاء الطلب للمتطلبات الالزمة.
المادة العشرون:
 -1تعد و�سائل التحقق الإلكرتونية املعتمدة من الوزارة توقيعاً معتمد ًا.
 -2يكون �إجراء التوثيق و�إ�صدار وثائقه عرب الو�سائل الإلكرتونية املعتمدة من الوزارة.
-3ي�ستفاد من التقنيات احلديثة والذكاء اال�صطناعي يف �إجراءات التوثيق ،وي�ستغنى عن �أي �إجراء
حتققت غايته با�ستخدام تلك التقنيات.
الفصل الثالث:
أوعية التوثيق وحفظها
المادة الحادية والعشرون:
يحفظ وعاء التوثيق وفق الإجراءات والأنظمة الإلكرتونية املعتمدة لدى الوزارة.
المادة الثانية والعشرون:
ال يخل ب�أحكام املادة (الثالثني) من النظام �إخراج الأوعية التوثيقية وحفظها يف مراكز احلفظ املركزي
التابعة لكتابات العدل والإدارة املخت�صة ،على �أن يتم نقل الوثائق وفق العناية الالزمة والو�سائل
التي تقررها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون:
عند الت�أ�شري على وعاء التوثيق بالإيقاف �أو التحفظ عليه وفقاً ملا ن�صت عليه املادة (الثالثة
والأربعون) من النظام؛ فال يتم �أي �إجراء الحق على الوعاء التوثيقي �إال �إذا ن�ص الأمر على
خالف ذلك.
الباب الرابع:
اخملالفات
الفصل األول:
الرقابة والتحقيق
المادة الرابعة والعشرون:
 - 1يكون للإدارة املخت�صة بالرقابة والتفتي�ش يف �سبيل �أداء مهامها؛ االطالع على �أعمال التوثيق
وم�ستنداتها بكافة الو�سائل.
 -2عند ا�شتباه الإدارة املخت�صة بح�صول خمالفة؛ فعليها �أن تعد تقرير ًا بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء
املنا�سب.
المادة الخامسة والعشرون:
تكون إجراءات التحقيق على النحو اآلتي:
-1يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقاً للأحكام الواردة يف نظام ت�أديب املوظفني ،والقواعد والتعليمات
ذات ال�صلة.
 - 2يجب التقيد يف التحقيق مع كاتب العدل واملرخ�ص له بالإجراءات وال�ضوابط التي ت�صدرها
الوزارة ،وب�ضمانات التحقيق ،ومنها:
�أ � -أن يكون التحقيق وفق النماذج املعتمدة.
ب  -مواجهة املحقق معه باملخالفة املن�سوبة �إليه.
ج -متكني املحقق معه من �إبداء دفاعه وتقدمي ما ي�شاء من �أدلة متعلقة باملخالفة حمل التحقيق،
مع منحه مدة كافية لتقدمي دفاعه.
الفصل الثاني:
نظر اخملالفات وإيقاع العقوبات
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم اإلخالل باملسؤولية املدنية واجلزائية؛ تنظر اللجنة املنصوص عليها في
املادة (الثامنة واألربعني) من النظام اخملالفات بعد التحقيق فيها ،وعليها في
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وزارة العدل

سبيل نظرها ما يأتي:
 - 1تبليغ الأطراف عرب الر�سائل الن�صية للهاتف املحمول ور�سائل الربيد الإلكرتوين امل�سجلني
لدى الوزارة.
 -2التمكني من تقدمي الدفاع كتابة.
-3متكني كاتب العدل �أو املرخ�ص له من احل�ضور �أو التوكيل ،وللجنة احلق يف طلب ح�ضوره
ب�شخ�صه ،و�إذا مل يح�ضر يف املوعد املحدد ،فللجنة �إ�صدار قرارها بناء على ما لديها من �أدلة
وم�ستندات.
ُ -4ي�سلم كاتب العدل واملرخ�ص له ن�سخة من القرار بعد �صدوره.
المادة السابعة والعشرون:
للإدارة املخت�صة �إلزام كاتب العدل �أو املرخ�ص له من ذوي الأداء املنخف�ض �أو ال�صادر بحقه
قرار بالت�أديب؛ ب�إعادة الت�أهيل على ر�أ�س العمل �أو ح�ضور عدد معني من الدورات التدريبية
املنا�سبة.
الباب اخلامس:
أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:
-1يكون املقابل املايل امل�ستحق للمرخ�ص له الوارد يف املادة (الرابعة واخلم�سني) من النظام
وفق ما يتفق عليه املرخ�ص له وذوو ال�ش�أن؛ مع مراعاة اجلدول املرافق لهذه الالئحة.
 -2يدون املرخ�ص له مقدار املقابل املايل على العملية التوثيقية وفق النموذج املعد لذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
ي�صدر وكيل الوزارة للتوثيق والت�سجيل العيني للعقار -بعد موافقة الوزير -قواعد ال�سلوك
املهني ،وما يلزم للعمل ب�أحكام النظام والالئحة من �أدلة �إجرائية ومناذج وموا�صفات.

المادة الثالثون:
تن�شر الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ �صدورها.
جدول المقابل المالي

العمل التوثيقي

احلد األدنى للمقابل
املالي

احلد األعلى للمقابل
املالي

الوكاالت

100

4000

الإقرارات

100

4000

الرهون

100

4000

الإفراغات العقارية

100

5000

عقود النكاح

100

5000

العقود

100

5000

قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم ( )485وتاريخ 1442/06/22هـ
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

اعتماد تكاليف اخلدمات التي يقدمها املقاول �أو اال�ست�شاري امل�ؤهل (اال�ستف�سار املبدئي ودرا�سة
اجلدوى االقت�صادية) لرتكيب منظومات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ال�صغرية
�إن حمافظ هيئة تنظيم املياه والكهرباء
مبوجب ال�صالحيات املخولة له.
وبعد االطالع على الإطار التنظيمي ملنظومات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ال�صغرية ال�صادر
مبوجب قرار جمل�س �إدارة الهيئة ذي الرقم ( )182والتاريخ 1438/11/04هـ ،وتعديالته.
وبنا ًء على املادة ( )39من الالئحة التنفيذية لنظام الكهرباء اخلا�صة مبهام الهيئة املعتمدة
مبوجب قرار جمل�س �إدارة الهيئة ذي الرقم ( )27/11/3والتاريخ 1427/04/15هـ.
وبنا ًء على املادة ( )9من تنظيم الهيئة ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )263والتاريخ
1442/05/14هـ.

�أقل من  100ك.و
�أعلى من  100ك.و

اال�ستف�سار املبدئي

درا�سة اجلدوى االقت�صادية

ال يتجاوز 200
ريال

ال يتجاوز  500ريال

ح�سب العر�ض والطلب

ثانـــيـاً:تكون التكلفة مرتبطة ب�سعة املنظومة وتنطبق على كافة �أنواع امل�ستهلكني دون متييز

وملا تقت�ضيه م�صلحة العمل.

بينهم ومبا يحقق �أهداف التناف�س وحماية امل�ستهلكني.
يقرر ما يلي:

�أو ًال:اعتماد تكاليف اخلدمات التي يقدمها املقاول �أو اال�ست�شاري امل�ؤهل (اال�ستف�سار املبدئي
ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية) لرتكيب منظومات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
ال�صغرية وفقاً للجدول التايل:

قدرة منظومة الطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
ال�صغرية

ثالثـــــاً :تقوم الهيئة مبراجعة دورية للتكاليف امل�شار �إليها يف اجلدول �أعاله كلما دعت احلاجة
�إىل ذلك.
رابعـــاً:ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
خام�ساً :يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه.

حمافظ هيئة تنظيم املياه والكهرباء املكلف
د .عبد الرحمن بن حممد �آل �إبراهيم
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قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ( )1441/1/212836وتاريخ 1441/03/22هـ

وزارة البيئة والمياه والزراعة

قيام مالك الإبل يف اململكة بت�سجيل بياناتهم وبيانات �إبلهم
يف قاعدة بيانات الوزارة
�إن وزير البيئة واملياه والزراعة
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له نظاماً
وا�ستناد ًا �إىل قرار جمل�س الوزراء رقم ( )296بتاريخ 1439/6/11هـ ،املعدل بالقرار رقم
( )543بتاريخ  1440/9/16هـ ،القا�ضي ب�إلزام جميع مالك الإبل بو�ضع ال�شريحة الإلكرتونية
اخلا�صة مب�شروع الرتقيم والت�سجيل الإلكرتوين للحيوانات لدى هذه الوزارة ،وفقاً للإجراءات
املنظمة لذلك ،وبعد االطالع على نظام الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)13/
بتاريخ  1424/3/10هـ ،والئحته التنفيذية.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:قيام جميع مالك الإبل باململكة مبراجعة �أقرب فرع للوزارة� ،أو من تفو�ضه الوزارة من
القطاع اخلا�ص لت�سجيل بياناتهم وبيانات �إبلهم يف قاعدة بيانات الوزارة ،وحتديثها وفق
ما يجري عليها من نقل ملكيات �أو مواليد �أو نفوق �أو ذبح �أو ما يف حكم ذلك.

ثانيــاً :تتوىل فروع الوزارة� ،أو من تفو�ضه الوزارة من القطاع اخلا�ص برتقيم وت�سجيل الإبل �إلكرتونياً.
ثالثــاً:تتوىل اللجنة امل�شكلة للنظر يف خمالفات �أنظمة الرثوة احليوانية تطبيق العقوبات على
املخالفني وفق جدول خمالفات الرتقيم الإلكرتوين للإبل املرافق للقرار.
رابعاً:يحق للوزارة تعديل �أو �إلغاء �أي عقوبة للمخالفات املو�ضحة يف جدول خمالفات الرتقيم
الإلكرتوين للإبل �أو �إ�ضافة �أحكام جديدة له.
خام�ساً:ي�سري العمل بهذا القرار بدء ًا من تاريخ �صدوره ،عدا البند (ثالثاً) فيتم العمل به بعد
م�ضي (� )6أ�شهر من تاريخه.
�ساد�ساً:ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية وعرب و�سائل الإعالم املختلفة ،ويبلغ ملن يلزم
العتماده وتنفيذه.

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

جدول بمخالفات الترقيم اإللكتروني لإلبل والعقوبات المترتبة عليها وفق ًا للبند (ثالث ًا) من القرار الوزاري رقم )1441/1/212836( :وتاريخ  1441/3/22هـ.

العقوبات
م

نوع اخملالفة

1

عدم ت�سجيل مالك وم�ستوردي الإبل لبيانات �إبلهم �أو عدم حتديثها �أو ترقيمها لدى الوزارة.

2

عدم التبليغ عرب البوابة الإلكرتونية خالل �شهر من الواقعة ،عن:
�أ – نفوق �أو ذبح الإبل املرقمة.
ب– والدات الإبل.
ج – فقدان �أو تلف ال�شريحة الإلكرتونية املعتمدة.

املرة األولى

�إنذار خطي

املرة الثانية

املرة الثالثة

1000

2000

3

عدم التعاون مع الوزارة �أو من تفو�ضه بتقدمي املعلومات �أو تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو عدم
منح الت�ســـهيالت الالزمة لفرق الرتقيم �أو تعطيل �إجراءاتها� ،أو �إتالف �أي معدات خا�صة بالرتقيم
والت�سجيل لأي �سبب من الأ�سباب.

5000

10.000

20.000

4

عدم وجود م�ستند ت�سجيل وترقيم الإبل ،خالل نقلها �أو حتريكها بني مناطق وحمافظات اململكة.

1000

2000

5000

م

نوع اخملالفة

العقوبة املالية (غرامة مالية عن كل رأس)

1

تثبيت �شريحة �إلكرتونية �إ�ضافية على الإبل دون الرجوع للوزارة.

5000

2

حتريك �أو نقل �أي �إبل غري مرقمة بني مناطق وحمافظات اململكة.

1000

3

�إزالة �أو التالعب بال�شريحة الإلكرتونية املوجودة على الإبل واملعتمدة لدى الوزارة لأي �سبب كان.

5000

4

ا�ستخدام رقم �إلكرتوين �سابق على �إبل �آخر.

5000

5

الت�صرف بالإبل غري املرقمة بنقل ملكيتها �أو ما ي�ؤول �إىل نقلها كالهبة ونحوها.

1000

مالحظة :يف حال تكرار �أي خمالفة لأكرث من  3مرات خالل العام الواحد يتم �إحالتها �إىل جلنة النظر لإيقاع العقوبة الرادعة.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك عبد العزيز  -ق�سم اال�ستثما ر -عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442هـ  ،وفق اجلدول التايل:

()3-1

م

المنافسة

رقــم المنافسة

قيمة الكراسة

آخــر موعـــد لتقديم العطاءات

المحدد لفتح المظاريف
الموعد ُ

1

ت�أجري حمل رقم ( )104الن�شاط بيع الفول والتمي�س بال�سوق املركزي رقم ( )1امل�ساحة
(100م)2

486181/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

2

ت�أجري حمل رقم ( )106امل�ساحة (67.68م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

341965/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

3

ت�أجري حمل رقم ( )107الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (113.20م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

14138/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

4

ت�أجري حمل رقم ( )108الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (101.50م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

14415/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

5

ت�أجري حمل رقم ( )110الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (101.50م )2بال�سوق املركزي رقم ()1

1458/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

6

ت�أجري حمل رقم ( )114الن�شاط (م�شغل ن�سائي) امل�ساحة (161.45م )2بال�سوق املركزي
رقم ( )1التابعة للمدينة الع�سكرية

16067/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

7

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )118مبدخل ال�سوق املركزي رقم ( )1امل�ساحة (8.75م)2

355087/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

8

ت�أجري حمل رقم ( )200امل�ساحة (180م )2الن�شاط( بيع الفول والتمي�س ) بال�سوق املركزي
رقم ()2

401593/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

9

ت�أجري حمل رقم ( )201الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (18.45م )2بال�سوق املركزي رقم ()2

16028/27

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

10

ت�أجري حمل رقم ( )204امل�ساحة ( 26م ) 2الن�شاط مفتوح بال�سوق املركزي رقم ()2

16059-10

جماناً

1442/8/8هـ

ال�ساعة () 11.00

11

ت�أجري حمل رقم ( )207امل�ساحة (34.50م )2الن�شاط (مفتوح ) بال�سوق املركزي رقم ()2

401568/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

12

ت�أجري حمل رقم ( )209ال�سوق املركزي رقم ( )2امل�ساحة (18.45م)2

370684/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

13

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )211امل�ساحة(8.75م� )2أمام ال�سوق املركزي رقم ()2

370670/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

14

ت�أجري حمل رقم ( )303ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (18.17م)2

370673/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

15

ت�أجري حمل رقم ( )304ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (30م)2

370674/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

16

ت�أجري حمل رقم ( )305ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (40م)2

370676/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

17

ت�أجري حمل رقم ( )306ن�شاط (مفتوح) معهد �سالح املدرعات امل�ساحة (72م)2

370675/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

18

ت�أجري ك�شك كويف �شوب رقم ( � ) 411أمام املجمع التجاري مبعهد �سالح املدرعات امل�ساحة (9م)2

401595/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك عبد العزيز  -ق�سم اال�ستثما ر -عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة  1442هـ  ،وفق اجلدول التايل:

()3-2

م

المنافسة

رقــم المنافسة

قيمة الكراسة

آخــر موعـــد لتقديم العطاءات

المحدد لفتح المظاريف
الموعد ُ

19

�إن�شاء �صراف �آيل مبعهد �سالح املدرعات �أمام املجمع التجاري

401587/27

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

20

ت�أجري ك�شك رقم ( )402بداية املم�شى املواجه حلي الفي�صلية امل�ساحة (9.25م)2

جماناً

1442/8/9هـ

ال�ساعة 11.00

21

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيارة �أمام نادي ال�ضباط

10/108692

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

22

ت�أجري حمل رقم ( )307الن�شاط (�سوبر ماركت) امل�ساحة (961.20م )2مبجمع حي الأثيلي

401580/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

23

ت�أجري حمل رقم ( )308الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (40م )2مبجمع حي الأثيلي

401573/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

24

ت�أجري حمل رقم ( )309الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (40م )2مبجمع حي الأثيلي

401581/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

25

ت�أجري حمل رقم ( )310الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة (40م )2مبجمع حي الأثيلي

16032/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

26

ت�أجري ك�شك لبيع الع�صريات والوجبات ال�سريعة بحي الأثيلي امل�ساحة (10م)2

341989/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

27

جتميع وتدوير الورق مبكب النفايات الإدارة

10/122182

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

28

ت�أجري حمل رقم ( )420الن�شاط (مفتوح) امل�ساحة(1600م( )2حي ال�سالمة)

354740/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11.00

29

ت�أجري ك�شك رقم ( )400امل�ساحة (18م )2الن�شاط (امل�شروبات الباردة وال�ساخنة والت�سايل)
حديقة امللك عبداهلل

16069/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة11,00

30

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )401حديقة امللك عبد العزيز (حديقة الطيور �سابقاً) امل�ساحة
(18.49م)2

134379/27

جماناً

1442/8/10هـ

ال�ساعة 11,00

31

ت�أجري كويف �شوب رقم ( )407امل�ساحة (9م )2حديقة امللك عبداهلل (بداية املم�شى)

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

32

ت�أجري كويف �شوب الن�شاط (امل�شروبات الباردة وال�ساخنة والت�سايل) رقم ( )403امل�ساحة
(9م )2حديقة امللك عبداهلل ( نهاية املم�شى)

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

33

ت�أجري �سوبر ماركت رقم ( )406امل�ساحة (453م )2مبوقع الإدارة بتيماء

371656/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

34

ا�ستثمار جتميع الإ�سفنج والبال�ستيك من مكب الإدارة رقم ()413

134359/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

35

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ك�شك للكويف �شوب والوجبات ال�سريعة امل�ساحة (50م )2بحي
ال�سالمة

341988/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

36

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ميني ماركت امل�ساحة (100م )2بحي الغوامن

341982/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

11797/27

15413/27

401589/27
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك عبد العزيز  -ق�سم اال�ستثما ر -عن طــرح مناف�ســـات عامة املرحلة اخلام�سة 1442هـ  ،وفق اجلدول التايل:

()3-3

م

المنافسة

رقــم المنافسة

قيمة الكراسة

آخــر موعـــد لتقديم العطاءات

المحدد لفتح المظاريف
الموعد ُ

37

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ك�شك بحي املعيزلية امل�ساحة (50م)2

370668/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

38

�إن�شاء �صالون حالقة م�ساحة (55م )2بقوة بطريف

401596/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

39

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء مدار�س �أهلية داخل املدينة الع�سكرية امل�ساحة (15000م)2

341987/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

40

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء ك�شك كويف �شوب امل�ساحة (100م )2بجوار املدر�سة مقابل املم�شى
اجلديد

370771/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

41

ا�ستثمار �أر�ض ف�ضاء لإن�شاء جممع جتاري امل�ساحة (34.000م )2ال�سكن اجلديد قرب البوابة ()4

341983/27

جماناً

1442/8/11هـ

ال�ساعة 11.00

42

�إن�شاء مغ�سلة مالب�س م�ساحة (93.5م )2بقوة بطريف

40159/27

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

43

معهد تعليمي وترفيهي ونادي ثقايف لل�سيدات رقم( )300باملدرعات امل�ساحة (1212م)2

127669-27

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

44

�صالة جتارية الن�شاط مفتوح امل�ساحة (735م )2رقم ( )101باملركز رقم ()1

127347-10

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

45

تاجري موقع رقم ( )404الن�شاط مفتوح بال�سالمة بالقرب من بوابة رقم ( )3االدارة امل�ساحة
(210م)2

130589/10

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

46

ت�أجري موقع رقم ( )113الن�شاط مفتوح باملركز رقم ( )1امل�ساحة (90.5م)2

16026/10

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

47

ا�ستثمار �أر�ض مب�ساحة (2000م )2مبم�شى حي �سلطانة

468846

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

48

نادي اجتماعي ريا�ضي مب�ساحة (5650م)2

468847

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

49

ا�ستثمار �أر�ض مب�ساحة (2500م )2مبم�شى حي الفي�صلية

468845

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

50

ا�ستثمار بوفية اخلا�صة مبوظفي الإدارة امل�ساحة (172م)2

468843

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

51

ا�ستثمار وت�شغيل حديقة الطيور امل�ساحة (73.880م )2باملدينة الع�سكرية

468842

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

52

ت�أجري كويف �شوب �أمام بوابة الزوار م�ست�شفى امللك �سلمان الع�سكري امل�ساحة (8م )2رقم ()408

226336/27

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00

53

ت�أجري وت�شغل مغ�سلة وكوي املالب�س بكامل املعدات باملدينة الع�سكرية امل�ساحة (1064م)2

468849

جماناً

1442/8/12هـ

ال�ساعة 11.00
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:

()3-1

م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف المالية

1

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )1باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

2

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )8باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

3

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )13باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

4

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )14باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة) بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

5

ت�أجري موقع ك�شك رقم (18و )19باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية
اجلديدة) بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

6

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )24باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة)
بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

7

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )25باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية اجلديدة)
بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 2000ريال

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

8

ت�أجري موقع مب�ساحة (52.40م )2لإقامة �صراف �آيل على �شارع الأمري متعب بن عبدالعزيز (�إن�شاء
وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

9

ت�أجري حمالت جتارية قائمة باملجموعة رقم ( )3مب�ساحة (260.80م )2بالإ�سكان اجلنوبي (ترميم
وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/18هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

10

ت�أجري كافترييا مب�ساحة (25.38م )2على �شارع اجلزائري بجوار الكندرة مول بحي الكندرة ببلدية
البلد (ترميم و ت�شغيل و �صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

11

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع حمزة بن القا�سم �أمام كلية البنات بحي ال�شرفية ببلدية
ال�شرفية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

12

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع الأمري نايف بجوار �سوق ال�شاطئ بحي الزهراء
ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

13

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك بحديقة الإرادة مب�ساحة (6م )2على �شارع الأمري �سلطان بحي ال�سالمة
ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الأحد
1442/8/8هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/8/8هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

14

ت�أجري موقع مكينة بيع ذاتي مب�ساحة (2.25م )2مببنى الأمانة الرئي�سي بحي البغدادية ببلدية البلد
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

ت�أجري مبنى جتاري رقم ( )11مب�ساحة (369.46م )2على الواجهة البحرية بالكورني�ش ال�شمايل بحي
15
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 2000ريال

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/10/20هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة ك�شك مب�ساحة (16م )2وت�شغيل و�صيانة دورات مياه بحديقة
بوابة جدة بطريق مكة ال�سريع

� 5سنوات

 500ريال

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/19هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

16

22
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:

()3-2

م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف المالية

17

ت�أجري موقع مب�ساحة (1850.58م )2لإقامة مركز جتاري متعدد الأن�شطة ببلدية ثول
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 500ريال

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/10/21هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

18

ت�أجري موقع مب�ساحة (1516.69م )2لإقامة مركز طبي ببلدية ثول (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 500ريال

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

19

ت�أجري الأك�شاك رقم ( )5و( )6و( )7بالكورني�ش اجلنوبي (�شاطئ ال�سيف) ببلدية اجلنوب
(ت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/10/22هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

20

ت�أجري موقع لإقامة عدد (� )2صراف �آيل داخل املبنى الرئي�سي لأمانة جدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

21

ت�أجري موقع مب�ساحة (12.25م )2لإقامة �صراف �آيل داخل بلدية ذهبان (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

22

ت�أجري موقع مب�ساحة (6م )2لإقامة �صراف �آيل داخل بلدية ثول (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/11/10هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

23

ت�أجري موقع مب�ساحة (9م )2لإقامة �صراف �آيل داخل بلدية اجلنوب (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/11/11هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/11/11هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

24

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (12.25م )2على �شارع علي مرت�ضى بحي ال�سليمانية ببلدية اجلامعة
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

25

ت�أجري موقع مب�ساحة (24074.24م )2لإقامة مطعم للم�أكوالت البحرية على طريق املدينة املنورة
خلف حمطة الظاهري ببلدية ذهبان (ترميم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 1000ريال

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

26

ت�أجري موقع مب�ساحة (5271.22م )2لإقامة مالعب ريا�ضية بحي ال�شراع ببلدية �أبحر ال�شمالية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الثالثاء
1442/8/10هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

27

ت�أجري موقع مب�ساحة (12م )2لإقامة ك�شك بحي الرحاب ببلدية العزيزية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

28

ت�أجري موقع مب�ساحة (17079.60م )2لإقامة م�شروع �إيواء املركبات ومواقف لل�شاحنات وقت حظر
الدخول للمدينة على طريق املدينة املنورة ببلدية ثول (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 1000ريال

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأربعاء
1442/8/11هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

29

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (10م )2على طريق امللك فهد بجوار م�ست�شفى عرفان بحي الفي�صلية
ببلدية املطار الفرعية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 500ريال

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الأحد
1442/10/25هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

30

ت�أجري مبنى مطعم رقم ( )10مب�ساحة (1500م )2على الواجهة البحرية بالكورني�ش ال�شمايل بحي
ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 2000ريال

يوم اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

31

ت�أجري موقع حمالت جتارية بالإ�سكان اجلنوبي (جمموعة  )12مب�ساحة (118.25م)2
(ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 500ريال

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

32

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع الأمري نايف بجوار �سوق ال�شاطئ بحي الزهراء
ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

اخلمي�س
1442/8/12هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمـانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثانية لعام 1442هـ مبناف�سة عامة وذلك على النحو التايل:

()3-3

م

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف المالية

33

ت�أجري موقع مب�ساحة (1243639.95م )2لإقامة م�شروع خميمات بيئية �سياحية و�أن�شطة ترفيهية
ببلدية اجلنوب (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 1000ريال

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

34

ت�أجري موقع اجلزء (ب  )1مب�ساحة (17802.30م )2لإقامة مواقف �شاحنات لبيع الإ�سمنت ببلدية
�أبرق الرغامة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 1000ريال

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الأحد
1442/8/15هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

35

ت�أجري م�سار �سيارة متنقلة لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة على �شارع
عبدالرحمن الداخل بحي النه�ضة ببلدية �أبحر

� 3سنوات

 500ريال

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

36

ت�أجري مبنى رقم ( )4مب�ساحة (379.18م )2لإقامة مطعم �أو كافيه على الواجهة البحرية بالكورني�ش
ال�شمايل بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 7سنوات

 2000ريال

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/8/16هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

37

ت�أجري موقع مب�ساحة (2085.38م )2لإقامة فندق على طريق الكورني�ش جنوب ميدان اجلمال بحي
�أبحر اجلنوبية ببلدية �أبحر (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

38

ت�أجري موقع مب�ساحة (3254.54م )2لإقامة مركز لبيع اللحوم والدواجن والفواكه واخل�ضروات
واملواد الغذائية على طريق املدينة جنوب ج�سر طريق امللك �سعود ببلدية �أبحر ال�شمالية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 1000ريال

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

39

ت�أجري موقع مب�ساحة (7292.50م )2لإقامة حديقة ومواقف �سيارات متعدد الأدوار بجوار م�ست�شفى
غ�سان جنيب فرعون بحي الزهراء ببلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 1000ريال

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة 12:00م�سا ًء

40

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة (9م )2على �شارع الأمري متعب بن عبدالعزيز بحي ال�صفا ببلدية
ال�صفا (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 5سنوات

 1000ريال

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الثالثاء
1442/8/17هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

41

ت�أجري موقع مب�ساحة (7343.18م )2لإقامة مبنى متعدد اال�ستخدام ومواقف �سيارات متعدد الأدوار
بجوار م�ست�شفى الأطباء املتحدون بحي الروي�س ببلدية ال�شرفية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الإثنني
1442/10/26هـ
ال�ساعة 01:00م�سا ًء

المنافسة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

تاريخ فتح المظاريف الفنية

تاريخ فتح المظاريف المالية

ت�أجري موقع مب�ساحة 655417.86م 2لإقامة م�شروع م�ستودعات ببلدية اجلنوب
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

2000ريال

يوم الثالثاء
1442/10/27هـ
ال�ساعة �11:00صباحاً

يوم الثالثاء
1442/10/27هـ
ال�ساعة �11:30صباحاً

يوم الثالثاء
1442/11/5هـ
ال�ساعة  12:00م�سا ًء

�شروط الدخول يف املناف�سة العامة:
• كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات.
•توكيل ر�سمي موثق (�إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته �شخ�ص غري مقدم العطاء).
•�إثبات �أن امل�س�ؤول عن ال�شركة �أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه ال�صالحية للتوقيع (يف حالة ال�شــركات وامل�ؤ�س�سات).
•�صورة الهوية ال�شخ�صية.
•�صورة �إثبات الت�سجيل يف وزارة التجارة (ال�سجل التجاري).
•�صورة �إثبات اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
•�ضمان بنكي معتمد لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �ساري املفعول وال تقل مدته عن (90يوماً) من تاريخ فتح املظاريف.
•�صورة �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
•�صورة �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف من مكتب العمل (�شهادة ال�سعودة).
•يتم ت�سليم املظاريف بالدور التا�سع يف مبنى �أمانة جدة ،و�آخر موعد ال�ستالم املظاريف هو ال�ساعة (� )11صباحاً يف اليوم املحدد لفتح املظاريف.
•ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات بتحميل تطبيق «فر�ص» على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)Furas.momra.gov.sa
•الهاتف رقم � 0126148683 - 0126149014أو فاك�س رقم 0126149031
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح مناف�سات ت�أجري حمالت ح�سب اجلدول التايل:
م

المنافسة

1

مطعم

2

مطعم

3

مطعم

4

مطعم

5

خمبز وفوال

6

خمبز وفوال

7

حلويات

8

�سوبر ماركت

9

�سوبر ماركت

10

�سوبر ماركت

11

�سوبر ماركت

12

ملحمة

13

حمل بيع حلويات جاهزة

1

�صالون حالقة

2

�صالون حالقة

3

مغ�سلة مالب�س

4

مغ�سلة مالب�س

5

خياط بدل ع�سكرية

6

خياط بدل ع�سكرية

7

�صيدلية

8

ا�ستديو ت�صوير

9

م�شغل ن�سائي

10

رو�ضة �أطفال

11

مكتب �سفر و�سياحة

12

جممع ات�صاالت

رقم المنافسة

442/62/11

()2-1
قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

 500ريال

الأربعاء
1442/7/26هـ

442/63/11

موعد فتح المظاريف

 500ريال

اخلمي�س
1442/7/27هـ
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح مناف�سات ت�أجري حمالت ح�سب اجلدول التايل:
م

المنافسة

1

حمل بيع و�إ�صالح دراجات هوائية

2

حمل بيع غاز

3

كهربائي �سيارات

4

مركز تخفي�ضات

5

مركز تخفي�ضات

6

حمل �إ�صالح �أحذية

7

بن�شر وغيار زيوت

8

حمطة حمروقات وملحقاتها

9

حمطة حمروقات وبقالة ومواد غذائية

10

حمل �إ�صالح �أحذية

11

حمل مفرو�شات

1

�صراف �آيل �أمام م�ست�شفى القوات امل�سلحة

2

�صراف �آيل �أمام مبنى اجلوازات

3

�صراف �آيل �أمام هريف

رقم المنافسة

442/64/11

()2-2
قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

 500ريال

الأربعاء
1442/7/26هـ

442/65/11

موعد فتح المظاريف

اخلمي�س
1442/7/27هـ

 500ريال

1

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل جممع جتاري

442/66/11

 500ريال

2

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل �صالة ريا�ضية متكاملة

442/67/11

 500ريال

3

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل ن�شاط مغ�سلة مالب�س وخياط وم�ستلزمات رجالية

442/68/11

 500ريال

4

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل مطعم عائالت

442/69/11

 500ريال

5

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل مطعم وجبات �سريعة

442/70/11

 500ريال

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن طرح م�شروع ا�ستثمار
املحالت التجارية وت�شغيل مكائن البيع الذاتي يف حمطات التحلية
واملجمعات ال�سكنية واملركز الرئي�سي.

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن متديد طرح م�شروع
ا�ستثمار ال�شريط التجاري لأر�ض اخلرب.

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عن طرح ا�ستثمار حمالت
القهوة يف حمطات التحلية واملجمعات ال�سكنية واملركز الرئي�سي.

موعد تقديم العروض:

موعد تقديم العروض:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 26رجب 1442هـ  ,املوافق  10مار�س 2021م.

موعد فتح المظاريف:

موعد تقديم العروض:

موعد فتح المظاريف:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة الثانية ع�شر �صباحاً.
 26رجب 1442هـ ,املوافق  10مار�س 2021م.
موقع تقديم العروض:

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة –الريا�ض  -طريق الأمري حممد بن
عبدالعزيز – املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات.
لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

الإدارة التنفيذية ل�سل�سلة الإمداد
(.)Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.gov.sa

يوم الأحد – ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
 9رجب 1442هـ  ,املوافق  21فرباير 2021م.
يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 9رجب 1442هـ ,املوافق  21فرباير 2021م.
موقع تقديم العروض:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
 26رجب 1442هـ ,املوافق  10مار�س 2021م.
موعد فتح المظاريف:

يوم اخلمي�س – ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً.
 26رجب 1442هـ ,املوافق  10مار�س 2021م.
موقع تقديم العروض:

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة –الريا�ض-طريق الأمري حممد بن
عبدالعزيز –املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات.

امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة – الريا�ض -طريق الأمري حممد بن
عبدالعزيز – املركز الرئي�سي – �إدارة امل�شرتيات

لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

لالستفسارات والتواصل واستالم الكراسات:

الإدارة العامة للإمداد
(.)Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.gov.sa

الإدارة التنفيذية ل�سل�سلة الإمداد
(.)Proc@swcc.gov.sa) (PurchasingDpt@swcc.gov.sa
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الباحة عن متديد املناف�سات التالية:
م

رقم المنافسة

المنافسة

قيمة الكراسة شاملة قيمة
الضريبة المضافة ()%15

آخر موعد لشراء الكراسة

موعد فتح المظاريف

1

77264201

ا�ستئجار تقوية �شبكات االت�صال ( برج تقوية) مب�ست�شفى الأمري م�شاري
ببلجر�شي

1150ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

2

77164203

ا�ستئجار حمل �سوبر ماركت مب�ست�شفى املخواة

2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

3

77144204

ا�ستئجار حمل زهور وهدايا مب�ست�شفى املخواة

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

4

77074205

ا�ستئجار مركز ح�ضانة �أطفال داخل ال�سكن مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

5

77164206

ا�ستئجار �سوبر ماركت داخل ال�سكن مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

6

77144208

ا�ستئجار حمل ورد وهدايا مب�ست�شفى امللك فهد بالباحة

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

7

77224209

ا�ستئجار كويف �شوب مب�ست�شفى الأمري م�شاري داخل ال�سكن

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

8

77244210

ا�ستئجار مكائن بيع ذاتية بجميع م�ست�شفيات املنطقة

 1150ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

9

77234211

ا�ستئجار �صراف �آيل بجميع م�ست�شفيات املنطقة

 2300ريال

1442/7/16هـ
2021/2/28م

1442/7/17هـ
2021/3/1م

�سيتم بيع الكرا�سات ب�إدارة تنمية الإيرادات باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الباحة  ،الربيد الإلكرتوين للإدارة.)hecnmy-bahah@moh.gov.sa( :

تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري قطعة �أر�ض يف مزايدة عامة مبيناء جازان

62543

 2000ريال

الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة (� )10صباحاً

الإثنني
1442/8/2  هـ
2021/3/15م
ال�ساعة (� )11صباحاً

مالحظة :لال�ستف�سار الرجاء االت�صال على هاتف (� )4089993أو فاك�س (.)4089847

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

رقم المنافسة

تقدمي خدمات �صيانة ونظافة مـكـاتب
الربنامج وتقدمي خدمات ال�ضيافة

2021/02

مكان بيع الكراسة

قيمة الكراسة

ق�سم امل�شرتيات بالدور
( )500خم�سمائة ريال �سعودي بحوالة بنكية �إىل ح�ساب
الأر�ضي مبقر الربنامج الكائن
الربنامج لدى بنك الريا�ض رقم
بطريق خري�ص حي الربوة
)(SA37 2000 0002 6117 9809 9941

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

الأحد
1442/8/1هـ
2021/3/14م
ال�ساعة الثانية

الإثنني
1442/8/2هــ
2021/3/15م
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار «�سارد» عن طرح املناف�سات التاية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

1

تغيري م�ضخات احلريق مببنى الإدارة العامة

2021/10

( )3450ريال
ثالثة �آالف و�أربعمائة وخم�سون ريال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الإثنني
1442/8/16هـاملوافق
2021/3/29م
ال�ساعة الثالثة م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/17هـ
2021/3/30م
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

2

حت�سينات وت�أثيث الفيال رقم ) (NW1-3للإدارة املالية ب�شركة �سارد
مبجمع مدينة ال�سعودية بجدة

2021/11

( )3450ريال
ثالثة �آالف و�أربعمائة وخم�سون ريال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الإثنني
1442/8/16هـاملوافق
2021/3/29م
ال�ساعة الثالثة م�سا ًء

الثالثاء
1442/8/17هـ
2021/3/30م
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

تعلن بلدية العر�ضية اجلنوبية عن املزايدات الأوىل للعام 1442هـ:
م

المزايدة

النشاط

القطعة والمساحة

مدة العقد

قيمة الكراسة

1

ت�أجري عدد( )3قطع من الأرا�ضي اال�ستثمارية ب�شمران

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سكني جتاري

)720( -1م
)600( -2م
)600( -3م

� 20سنة

 1000ريال

2

ت�أجري �أر�ض ا�ستثمارية ب�شمران

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سكني جتاري

1160.94

� 20سنة

 1000ريال

على �أن يكون بداية التقدمي يوم الأحد املوافق 1442/7/9هـ.
مالحظة  :يلزم املتقدم �أن يرفق �ضمان بنكي  %100و�سوف يكون تقدمي �آخر عطاء يوم الإثنني املوافق 1442/8/16هـ  ,ال�ساعة الثانية ظهر ًا و�سوف يتم فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 1442/8/17هـ  ,ال�ساعة التا�سعة �صباحاً يف مقر البلدية.

تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن �إعادة طرح مناف�سات ت�أجري حمالت للمرة الثالثة ح�سب اجلدول التايل:
م

المنافسة

1

بنك جتاري

2

�صراف �آيل بجوار م�ستو�صف الرازي

3

�صراف �آيل تقاطع املهند�سني

رقم المنافسة

442/11/11

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءت

الأربعاء
1442/7/26هـ

 500ريال

موعد فتح المظاريف

اخلمي�س
1442/7/27هـ

تعلن بلدية حمافظة املخواة عن رغبتها يف ت�أجري العقارات ح�سب البيان التايل:
نوع العقار

المزايدة

المساحة

مدة العقد

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

�أر�ض

�أ�سواق الأعالف

12504.14م2

� 10سنوات

 1000ريال

الثالثاء
1442/8/10هـ
2021/3/23م
ال�ساعة �10صباحاً

الأربعاء
1442/8/11هـ
 2021/3/24م
ال�ساعة �10صباحاً

ب�إمكان الراغبني يف اال�ستثمار االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من موقع فر�ص على الرابط (.)/https://furas.momra.gov.sa
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري وت�شغيل حمل امليني ماركت يف نزل املر�ضى
واملرافقني

42/109

 1000ريال

يوم الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

يوم الثالثاء
1442/8/3هـ
2021/3/16م
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري وت�شغيل حمل بيع القهوة مببنى الأورام القدمي

42/110

1000ريال

الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

الثالثاء
 1442/8/3هـ
2021/3/16م
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة ) عن طرح املناف�سة التالية:
المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري مواقع لت�شغيل ماكينات البيع الذاتي

42/108

 1000ريال

الإثنني
1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

الثالثاء
1442/8/3هـ
2021/3/16م
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً

مبـان
استئجار
ٍ
يعلن فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبنطقة املدينة املنورة
عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد
والدعوة والإر�شاد مبحافظة بدر.
مناف�سة رقم.)42/2(:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح
ويقع داخل املحافظة.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي وتتوفر حوله �أماكن
لوقوف �سيارات املوظفني واملراجعني.
� -3أن ال يقل عدد الغرف عن خم�سة ع�شر غرفة مب�ساحة
( )5*4ودورات مياه.
� -4أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.
� -5أن يكون مملوكاً ب�صك �شرعي.
� -6أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف
حالة املوافقة على ا�ستئجار العقار.
 -7يلتزم �صاحب العقار بعمل مظالت لعدد (� )5سيارات.
 -8مدة العقد �سنوية.
� -9إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
� -10أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.
على الراغبني يف ت�أجري عقاراتهم وتتوفر لديهم ال�شروط
املو�ضحة �أن يقدموا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح فيه
قيمة الأجرة ال�سنوية و �إرفاق امل�سوغات الثبوتية للعقار وذلك
خالل �شهر من تاريخ 1442/7/9هـ,و�أن يقدم العر�ض لفرع
الوزارة مبنطقة املدينة املنورة.

بيع رجيع
تعلن �شرطة منطقة مكة املكرمة عن رغبتها يف ا�ستئجار
مبنى ليكون مقر ًا ل�شعبة التحريات والبحث اجلنائي التابع
ل�شرطة العا�صمة املقد�سة ،وذلك بال�شروط التالية:
� -1أن يكون العقار مملوكاً ب�صك �شرعي (يرفق) وعدد الغرف
من (.)25-15
ً
� -2أن اليكون املبنى داخل حي �سكني و�أن يكون بعيدا عن
مدار�س البنات وحمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري
ال�سيول وبطون الأودية.
� -3أن ال يكون هناك �ضرر على املجاورين ويعد �إقرار بذلك
رفق عر�ض الطلب.
� -4أن يتوفر به مواقف كافيه للمن�سوبني واملراجعني .
� -5أن يكون املبنى مل ي�سبق ا�ستئجاره من جهة حكومية ويعد
�إقرار بذلك عر�ض الطلب.
� -6أن ال يكون �صاحب املبنى من من�سوبي وزارة الداخلية
ويعد �إقرار بذلك رفق عر�ض الطلب.
 -7االلتزام بتوفري �شبكتي احلا�سب الآيل وال�سنرتال وامل�صلى
باملبنى ويعد �إقرار بذلك رفق عر�ض الطلب.
� -8أن يكون املبنى من البناء امل�سلح احلديث الإن�شاء
و�أر�ضيات مبلطة بال�سرياميك.
ومن تتوفر يف مبناه ال�شروط ،عليه التقدم �إىل مدير �شرطة
العا�صمة املقد�سة � -شعبة الأمالك والعقود.

� -8إح�ضار الهوية الوطنية.
تعلن وزارة الداخلية -الديوان العام-
الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية� -إدارة علماً �أن املعاينة تكون �أثناء الدوام الر�سمي من
ال�ساعة (� )8:00صباحاً �إىل ال�ساعة ()12:00
امل�ستودعات عن رغبتها بيع �سيارات خمتلفة
ظهر ًا من الأحد �إىل اخلمي�س ومن ثم تقدمي
الأنواع واملوديالت التابعة لديوان الوزارة،
عر�ض ال�شراء وت�سليمه للجنة البيع مب�ستودع
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
 -1تبد�أ املعاينة من تاريخ الإعالن وملدة ( )30العزيزية طريق اخلرج.
لال�ستف�سارات ميكنكم االت�صال بالرقم
يوماً.
(.)0591080511
 -2يقدم املتزايد مع عر�ضه �ضماناً ابتدائياً
قدره ( )%2من قيمة العر�ض ومن تر�سو عليه
املزايدة يقدم �ضماناً نهائياً قدره (.)%5
تعلن الهيئة العامة للموانئ  -ميناء جدة
 -3يف حال تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك
الإ�سالمي  -عن رغبتها يف بيع عدد من الأعيان
م�صدق با�سم ديوان وزارة الداخلية يف مدة
املختلفة الأنواع والأحجام من �سيارات
�أق�صاها ع�شرة �أيام من الإ�شعار باعتماد
ومعدات قدمية م�ستهلكة وقاطرات بحرية
الرت�سية.
و�صنادل وقوارب وجميع هذه الأعيان م�ستهلكة
 -4ال يحق للم�شرتي نقل �أو بيع �أي �سيارة �إال
والي�ستفاد منها ،مطلوب التخل�ص منها باملزاد
بعد نقل ملكيتها �أو �إ�سقاط اللوحات و�إح�ضار
العلني.
مايثبت ذلك من قبل �إدارة املرور.
وعلى من يرغب الدخول يف املزاد االطالع على
 -5موعد وا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف
�أحكام �شروط البيع.
يوم الأربعاء املوافق 1442/8/4هـ ،ال�ساعة
(� )11:00صباحاً مب�ستودعات وزارة الداخلية وذلك اعتبار ًا من يوم الإثنني 1442/8/2هـ،
املوافق 2021/3/15م ،عند التا�سعة �صباحاً
طريق اخلرج حي العزيزية.
 -6يلتزم امل�شرتي بنقل ال�سيارات خالل مدة ال تزيد �أثناء الدوام الر�سمي.
ولال�ستف�سار االت�صال على رئي�س جلنة البيع
عن ( )15يوماً من تاريخ ا�ستالم ال�شيك امل�صدق.
على الهاتف.)0126277085( :
 -7العر�ض يقدم يف ظرف مغلق وخمتوم.
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح مناف�سات ال�ستئجار مواقع ا�ستثمارية يف جماالت متعددة وذلك يف املدن الطبية وامل�ست�شفيات التابعة لها ح�سب البيان �أدناه:
م

المدينة

رقم المنافسة

المنافسة

النشاط

موعد استالم العروض وفتح المظاريف

1

الريا�ض

R013/21

ا�ستئجار موقع (بقالة) باملدينة ال�سكنية K1

متوينات

1442/7/5هـ
2021/2/17م

2

الريا�ض

R014/21

ا�ستئجار مواقع (لوحات �إعالنية) مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

�إعالنات جتارية

1442/7/5هـ
2021/2/17م

3

الريا�ض

R015/21

ا�ستئجار موقع (حمل زهور) مببنى الإ�صابات

زهور

1442/7/5هـ
2021/2/17م

4

الريا�ض

R016/21

ا�ستئجار موقع (مكتب �شحن) باملدينة ال�سكنية MC

مكتب �شحن

1442/7/5هـ
2021/2/17م

5

الريا�ض

R017/21

ا�ستئجار موقع (مغ�سلة مالب�س) باملدينة ال�سكنية MC

مغ�سلة مالب�س

1442/7/10هـ
2021/2/22م

6

الريا�ض

R018/21

ا�ستئجار موقع (قهوة) مببنى دار ال�ضيافة

قهوة

1442/7/10هـ
2021/2/22م

7

الريا�ض

R019/21

ا�ستئجار موقع (حمل ات�صاالت) باملركز التجاري

�إت�صاالت

1442/7/10هـ
2021/2/22م

8

الريا�ض

R020/21

ا�ستئجار موقع (قهوة) مببنى الأطفال – الدور الثاين

قهوة

1442/7/10هـ
2021/2/22م

9

الريا�ض

R021/21

ا�ستئجار موقع (قهوة) باملدينة ال�سكنية MC

قهوة

1442/7/12هـ
2021/2/24م

10

الريا�ض

R022/21

ا�ستئجار موقع (حمل مك�سرات) باملدينة ال�سكنية MC

مك�سرات

1442/7/12هـ
2021/2/24م

11

الريا�ض

R023/21

ا�ستئجار موقع (حمل �سجاد) باملدينة ال�سكنية MC

�سجاد

1442/7/12هـ
2021/2/24م

12

الريا�ض

R024/21

�إعادة تدوير �ألواح خ�شبية مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

�إعادة تدوير
�ألواح خ�شبية

1442/7/12هـ
2021/2/24م

13

الريا�ض

R025/21

ا�ستئجار موقع (خمابز وفطائر) باملدينة ال�سكنية MC

خمابز وفطائر

1442/7/17هـ
2021/3/1م

14

الريا�ض

R026/21

�أجهزة �إلكرتونية

1442/7/17هـ
2021/3/1م

15

الريا�ض

R027/21

حواالت مالية

1442/7/17هـ
2021/3/1م

ا�ستئجار موقع

(�أجهزة �إلكرتونية) باملدينة ال�سكنية MC

ا�ستئجار موقع (حواالت مالية) مبنى دار ال�ضيافة

ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جماناً) وملزيد من املعلومات ميكنكم زيارة املوقع التايل:
).(https://ngha.med.sa/Arabic/businessdevelopment/Pages/default.aspx

تعلن قيادة القوات اجلوية عن طرح املزايدة التالية:
المزايدة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�شغيل عدد ( )2موقع قهوة داخل قيادة القوات اجلوية
(مبنى �شرقي/مبنى غربي)

ت ()01
ت ()02

جماناً

1442/8/9هـ

1442/8/10هـ

•للح�صول على كرا�سة املزايدة مراجعة قيادة القوات اجلوية  /هيئة �إمدادات ومتوين القوات اجلوية � /إدارة امل�شرتيات من ال�ساعة (� )9صباحاً حتى ( )12ظهر ًا.
•ت�سلم العرو�ض مبغلف خمتوم �إىل �إدارة امل�شرتيات يومياً خالل فرتة الإعالن من ال�ساعة (� )9صباحاً حتى ( )12ظهر ًا.
•خطاب ر�سمي يت�ضمن طلب احل�صول على الكرا�سة وتفوي�ض مندوب �سعودي.
• لال�ستف�سار الإت�صال على ( )011476977حتويلة (.)42619-42677
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن �أمانة حمافظة الأح�ساء  -بلدية �سلوى عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية يف مزايدة عامة ح�سب اجلدول التايل:
م

الفرصة االستثمارية

رقم الفرصة

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

آخر وقت لشراء الكراسة

موعد فتح المظاريف

1

ت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ب�سلوى – الأن�شطة التجارية
–حمالت جتارية – جممع جتاري

21-01-0130022

 1000ريال

1442/8/18هـ

12:00م

1442/8/19هـ
12:00م

2

ت�شغيل و�صيانة كافترييا على �شاطى �سلوى الأن�شطة التجارية
– من�ش�آت تقدمي الغذاء – ك�شك

21-01-013036

 1000ريال

1442/8/18هـ

12:00م

1442/8/19هـ
12:00م

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

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض (م�ؤ�س�سة عامة)عن طرح املناف�سات التالية:
م

المنافسة

رقم المنافسة

قيمة الكراسة

1

ت�أجري وت�شغيل مطعم لبيع الوجبات ال�سريعة يف حديقة غار املعذر

42/106

 1000ريال

2

ت�أجري وت�شغيل حمل بيع الع�صائر الطبيعية مبنطقة البالزا

42/107

 1000ريال

3

ت�أجري وت�شغيل حمل احلالقة الرجالية وخدمات امل�ساج باملركز الريا�ضي للرجال

42/105

 1000ريال

موعد فتح المظاريف

آخر موعد لتقديم العطاءات

الإثنني
 1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً
الأحد
 1442/8/1هـ
 2021/3/14م
ال�ساعة الثانية بعد الظهر

الإثنني
 1442/8/2هـ
2021/3/15م
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً
الإثنني
 1442/8/2هـ
 2021/3/15م
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

تعلن بلدية ال�شقيق عن طرح الأن�شطة اال�ستثمارية التالية:
م

النشاط

المساحة

االحداثيات

رقم المخطط

قيمة الكراسة

1

فلل و �شاليهات فندقية ()5

17325م2

N 17 42.048-E 42 0.290

4

 1000ريال

2

فلل فندقية و�شاليهات ()14

18150م2

N 17 42.054-E 42 0.278

4

 1000ريال

3

�صراف �آيل طريق امللك عبداهلل

16م2

N 17 42.365-E 41 59.841

---

 500ريال

4

�صراف �آيل طريق الأمري حممد بن نا�صر

16م2

N 17 42.099- E 42 0.869

---

 500ريال

5

حمطة وقود داخل املدن فئة «ج»

4500م2

N 17 42.219-E 42 0.272

4

 500ريال

علما ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم الثالثاء 1442/9/8هـ  ،املوافق2021/4/20م ،ال�ساعة (� )10.00صباحاً وموعد فتح املظاريف يوم الثالثاء 1442/9/8هـ ،املوافق2021/4/20م ،يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً يف مقر بلدية
ال�شقيق.
ب�إمكان الراغبني يف االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين ( � )https//furas.momra.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية «فر�ص».
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استـثمار مواقع
استـثمار
مواقع
تعلن وزارة احلر�س الوطني  -الريا�ض � -إدارة املناق�صات والعقود عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
المزايدة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

�إعادة طرح مزايدة التخل�ص واال�ستفادة من املياه املرفو�ضة من حمطتي املياه رقم
( )2و ( )4مبنطقة خ�شم العان ملدة ثالث �سنوات

1443/1442/15هـ

جماناً

�أق�صاه ال�ساعة الواحدة ظهر ًا
من يوم الثالثاء
 1442/8/10هــ

الأربعاء
1442/8/11هــ
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

مكان ا�ستالم ال�شروط وتقدمي العرو�ض يف ظروف مغلقة يدوياً ( �إدارة املناق�صات والعقود بوزارة احلر�س الوطني  -الدور الأر�ضي ) مكتب رقم ( � 153س ).
التواريخ ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن الهيئة العامة للمواينء  -ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام  -عن طرح املزايدة التالية:
المزايدة

رقمها

قيمة الكراسة

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد فتح المظاريف

ت�أجري جممع جتاري بجميع مرافقه باحلي ال�سكني مبيناء امللك عبدالعزيز بالدمام
يف مزايدة عامة بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف جمال املناف�سة

175

 5000ريال

1442/7/27هـ
2021/3/11م
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً

1442/7/27هـ
2021/3/11م
ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحاً

مكان �شراء وحتميل وت�سليم الوثيقة :بوابة امل�شرتيات احلكومية من�صة (اعتماد).
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة.)42/71954(:
ا�سم املناف�سة :ت�أجري املوقع رقم ( )3ب�سكن الطالبات (بوتيك و�صالون تزيني ن�سائي)
�إعادة طرح (.)3
ا�سم اجلهـــــة :جامعة امللك عبدالعزيز.
م��كان ا�ستالم وثائ��ق املزايدة :عن طريق �إدارة العق��ود وامل�شرتيات بالإدارة العامة
من ال�ساعة (� )9صباحاً ــ ( )12ظه ًرا.
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
موع��د تقديـ��م ال�ضم��ان االبتدائ��ي ( :)%15الأربع��اء 1442/7/26ه��ـ ،املواف��ق
2021/3/10م ،م��ن ال�ساع��ة (� )8:30صباح��اً �إىل ال�ساع��ة (� )9:30صباحاً (ح�سب
تقومي �أم القرى).
موع��د فـت��ح املظاري��ف :الأربع��اء 1442/7/26ه��ـ ،املواف��ق 2021/3/10م
ال�ساعة(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرف��اق �ص��ور م��ن امل�ستن��دات النظامي��ة التالي��ة (�ساري��ة املفع��ول) م��ن ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعول ملدة ()90
يوماً من فتح املظاريف).
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة.)42/71966( :
ا�سم املناف�سة :ت�أجري املوقع رقم ( )2ب�سكن الطالبات (ميني ماركت) �إعادة طرح (.)2
ا�سم اجلهـــــة :جامعة امللك عبدالعزيز.
م��كان ا�ستالم وثائ��ق املزايدة :عن طريق �إدارة العق��ود وامل�شرتيات بالإدارة العامة
من ال�ساعة (� )9صباحاً ــ ( )12ظه ًرا.
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
موع��د تقديـ��م ال�ضم��ان االبتدائ��ي ( :)%15الثالث��اء 1442/7/25ه��ـ  ،املواف��ق
2021/3/9م ،م��ن ال�ساع��ة (� )8:30صباح��اً �إىل ال�ساع��ة (� )9:30صباح��اً (ح�س��ب
تقومي �أم القرى).
موع��د فـت��ح املظاري��ف :الثالث��اء 1442/7/25ه��ـ ،املواف��ق 2021/3/9م ،ال�ساعة
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعول ملدة ()90
يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة.)42/71971( :
ا�سم املناف�سة :ت�أجري املوقع رقم ( )4ب�سكن الطالبات (قرطا�سية) �إعادة طرح.
ا�سم اجلهـــــة :جامعة امللك عبدالعزيز.
م��كان ا�ستالم وثائ��ق املزايدة :عن طريق �إدارة العق��ود وامل�شرتيات بالإدارة العامة
من ال�ساعة (� )9صباحاً ــ ( )12ظه ًرا.
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
موع��د تقديـ��م ال�ضم��ان االبتدائ��ي ( :)%15الإثن�ين 1442/7/24ه��ـ ،املواف��ق
2021/3/8م ،م��ن ال�ساع��ة (� )8:30صباح��اً �إىل ال�ساع��ة (� )9:30صباح��اً (ح�س��ب
تقومي �أم القرى).
موع��د فـت��ح املظاري��ف :الإثن�ين 1442/7/24هـ��ـ ,املواف��ق 2021/3/8م ،ال�ساعة
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى)
ـ �إرف��اق �ص��ور م��ن امل�ستن��دات النظامي��ة التالي��ة (�ساري��ة املفع��ول) م��ن ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعول ملدة ()90
يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/123907( :د).
ا�س��م املزايدة :ت�أج�ير املوقع رقم ( )1ببه��و املركز الطبي ط�لاب (كافترييا) (�إعادة
طرح).
ا�سم اجلهة :جامعة امللك عبدالعزيز.
م��كان ا�ستالم وثائ��ق املزايدة :عن طريق �إدارة العق��ود وامل�شرتيات بالإدارة العامة
من ال�ساعة (� )9صباحاً ــ ( )12ظه ًرا.
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1442/8/8هـ ،املوافق 2021/3/21م
من ال�ساعــة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الأحد 1442/8/8هـ ،املوافق 2021/3/21م ال�ساعة ()9:30
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرف��اق �ص��ور م��ن امل�ستن��دات النظامي��ة التالي��ة (�ساري��ة املفع��ول) م��ن ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعول ملدة ()90
يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/20559( :د).
ا�س��م املزاي��دة :ت�أجري املوق��ع رقم ( )1خلف كلي��ة الآداب والعل��وم الإن�سانية ب�شطر
الطالب (كافترييا) (�إعادة طرح).
ا�سم اجلهـــــة :جامعة امللك عبدالعزيز.
م��كان ا�ستالم وثائ��ق املزايدة :عن طريق �إدارة العق��ود وامل�شرتيات بالإدارة العامة
من ال�ساعة (� )9صباحاً ــ ()12ظه ًرا.
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15اخلمي�س 1442/8/5هـ ,املوافق 2021/3/18م
من ال�ساعــة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موع��د فـت��ح املظاري��ف :اخلمي���س 1442/8/5ه��ـ ،املواف��ق 2021/3/18م ال�ساعة
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرف��اق �ص��ور م��ن امل�ستن��دات النظامي��ة التالي��ة (�ساري��ة املفع��ول) م��ن ال�ش��ركات
وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
ـ تق��دمي �ضم��ان بنكي بن�سب��ة ( )%15من قيمة عط��اء املزايدة (�س��اري املفعول ملدة
( )90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/5139( :د).
ا�س��م املزاي��دة :ت�أج�ير املوق��ع رق��م ( )1مبركز الأعم��ال بكلي��ة االقت�ص��اد والإدارة
(كافترييا) (�إعادة طرح.)2
ا�سم اجلهـــــة :جامعة امللك عبدالعزيز.
م��كان ا�ستالم وثائ��ق املزايدة :عن طريق �إدارة العق��ود وامل�شرتيات بالإدارة العامة
من ال�ساعة (� )9صباحاً ــ ( )12ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني 1442/8/9هـ ،املوافق 2021/3/22م
من ال�ساعــة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موع��د فـت��ح املظاري��ف :الإثن�ين 1442/8/9ه��ـ ،املواف��ق 2021/3/22م ال�ساع��ة
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرف��اق �ص��ور م��ن امل�ستن��دات النظامي��ة التالي��ة (�ساري��ة املفع��ول) م��ن ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات:
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف.
ـ تق��دمي �ضم��ان بنكي بن�سب��ة ( )%15من قيمة عط��اء املزايدة (�س��اري املفعول ملدة
( )90يوماً من فتح املظاريف).
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إعالنات حكومية  -معاد

مبـان
استئجار
ٍ
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان عن حاجته �إىل ا�ستئجار
مبنى مبحافظة العار�ضة ليكون مقر ًا ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة على �أن
يتوفر باملبنى ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح وال يقع مبجرى �سيول
وتتوفر به الكهرباء وهاتف به خدمات (�إنرتنت) وخزانات مياه �أر�ضية وعلوية،
وال يقل عدد الغرف عن خم�سة وع�شرون غرفة ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()5×4
ودورات مياه مع منافعها وتكون كافية.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي يتوفر حوله �أماكن للوقوف.
� -3أن يتوفر باملبنى مالحق منف�صلة عنه ال تقل عن �أربع غرف ال�ستخدامها لأغرا�ض
تخزين بع�ض املواد واملعدات اخلا�صة ب�أعمال الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�سات
الأمنية.
� -4أن يتوفر باملبنى فناء وا�سع ال تقل م�ساحته عن ()600م 2تن�ش�أ به ما ال يقل عن
�أربع مظالت لل�سيارات و�سور بارتفاع منا�سب مع توفر حفرتني ل�صيانة ال�سيارات
باملوقع.
� -5أن يكون املبنى مملوكاً مبوجب �صك ترفق �صورة منه مع عر�ض الأجرة بكامل
م�ساحة الأر�ض بجميع حمتويات ال�صك من مباين ومالحق مرفقة به مع رخ�صة
البناء ملن يتقدم.
� -6أن يلتزم �صاحب الدار الذي يقع علية االختيار بتنفيذ �أي �إ�ضافات �أو من�ش�آت
�أو تعديالت مع �إح�ضار خطاب من البلدية يفيد بعدم تعر�ض املبنى الذي وقع عليه
االختيار مل�شروع من م�شاريعها و�إفادة بعدم ت�ضرر املجاورين للمبني من تواجد
اجلهاز الإداري مع �إرفاق موافقتهم على �سكنى الفرع بجانبهم.
 -7تخ�ضع الدور املقدمة للت�أجري لأعمال املقارنة احلكومية بنقاط املفا�ضلة الختيار
الأن�سب.
 -8مدة العقد ثالث �سنوات .
 -9علـى الراغبني فـي الت�أجري الذين تتوفر بدورهم ال�شروط املو�ضحة التقدم
بعرو�ضهم با�سم مدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان خالل
�شهر من تاريخ 1442/07/02هـ.
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان عن حاجته �إىل
ا�ستئجار مبنى مبحافظة �صبيا ليكون مقر ًا ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة
على �أن يتوفر باملبنى ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح وال يقع مبجرى �سيول
وتتوفر به الكهرباء وهاتف به خدمات (�إنرتنت) وخزانات مياه �أر�ضية وعلوية،
وال يقل عدد الغرف عن خم�سة وع�شرون غرفة ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()5×4
ودورات مياه مع منافعها وتكون كافية.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي يتوفر حوله �أماكن للوقوف.
� -3أن يتوفر باملبنى مالحق منف�صلة عنة ال تقل عن �أربع غرف ال�ستخدامها لأغرا�ض
تخزين بع�ض املواد واملعدات اخلا�صة ب�أعمال الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�سات
الأمنية.
� -4أن يتوفر باملبنى فناء وا�سع ال تقل م�ساحته عن ()600م 2تن�ش�أ به ما ال يقل عن
�أربع مظالت لل�سيارات و�سور بارتفاع منا�سب مع توفر حفرتني ل�صيانة ال�سيارات
باملوقع.
� -5أن يكون املبنى مملوكاً مبوجب �صك ترفق �صورة منه مع عر�ض الأجرة بكامل
م�ساحة الأر�ض بجميع حمتويات ال�صك من مباين ومالحق مرفقة به مع رخ�صة
البناء ملن يتقدم.
� -6أن يلتزم �صاحب الدار الذي يقع علية االختيار بتنفيذ �أي �إ�ضافات �أو من�ش�آت
�أو تعديالت مع �إح�ضار خطاب من البلدية يفيد بعدم تعر�ض املبنى الذي وقع عليه

االختيار مل�شروع من م�شاريعها و�إفادة بعدم ت�ضرر املجاورين للمبنى من تواجد
اجلهاز الإداري مع �إرفاق موافقتهم على �سكنى الفرع بجانبهم.
 -7تخ�ضع الدور املقدمة للت�أجري لأعمال املقارنة احلكومية بنقاط املفا�ضلة الختيار
الأن�سب.
 -8مدة العقد ثالث �سنوات .
 -9علـى الراغبني فـي الت�أجري الذين تتوفر بدورهم ال�شروط املو�ضحة التقدم
بعرو�ضهم با�سـم مـديـر عـام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان
خالل �شهر من تاريخ 1442/07/02هـ.
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان عن حاجته �إىل ا�ستئجار
مبنى مبحافظة �أحد امل�سارحة ليكون مقر ًا ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة على
�أن يتوفر باملبنى ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح وال يقع مبجرى �سيول
وتتوفر به الكهرباء وهاتف به خدمات (�إنرتنت) وخزانات مياه �أر�ضية وعلوية،
وال يقل عدد الغرف عن خم�سة وع�شرون غرفة ال تقل م�ساحة الغرفة عن ()5×4
ودورات مياه مع منافعها وتكون كافية.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي يتوفر حوله �أماكن للوقوف.
� -3أن يتوفر باملبنى مالحق منف�صلة عنة ال تقل عن �أربع غرف ال�ستخدامها لأغرا�ض
تخزين بع�ض املواد واملعدات اخلا�صة ب�أعمال الفرع وغرفة مبنافعها للحرا�سات
الأمنية.
� -4أن يتوفر باملبنى فناء وا�سع ال تقل م�ساحته عن ()600م 2تن�ش�أ به ما ال يقل عن
�أربع مظالت لل�سيارات و�سور بارتفاع منا�سب مع توفر حفرتني ل�صيانة ال�سيارات
باملوقع.
ً
� -5أن يكون املبنى مملوكا مبوجب �صك ترفق �صورة منه مع عر�ض الأجرة بكامل
م�ساحة الأر�ض بجميع حمتويات ال�صك من مباين ومالحق مرفقة به مع رخ�صة
البناء ملن يتقدم.
� -6أن يلتزم �صاحب الدار الذي يقع علية االختيار بتنفيذ �أي �إ�ضافات �أو من�ش�آت
�أو تعديالت مع �إح�ضار خطاب من البلدية يفيد بعدم تعر�ض املبنى الذي وقع عليه
االختيار مل�شروع من م�شاريعها و�إفادة بعدم ت�ضرر املجاورين للمبني من تواجد
اجلهاز الإداري مع �إرفاق موافقتهم على �سكنى الفرع بجانبهم.
 -7تخ�ضع الدور املقدمة للت�أجري لأعمال املقارنة احلكومية بنقاط املفا�ضلة الختيار
الأن�سب.
 -8مدة العقد ثالث �سنوات .
 -9علـى الراغبني فـي الت�أجري الذين تتوفر بدورهم ال�شروط املو�ضحة التقدم
بعرو�ضهم با�سم مدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة جازان خالل
�شهر من تاريخ 1442/07 /02هـ.
يعلن فرع وزارة النقل مبنطقة مكة املكرمة عن بيع معدات و�سيارات
مبدينة (جدة  -حي برميان) وذلك يوم الأربعاء1442/07/19 :هـ ،املوافق:
2021/03/03م ،وعلى من يرغب ال�شراء فعليه احل�ضور ملعاينة الأ�صناف
املذكورة وتقدمي عر�ضه لكامل الأعيان ب�شيك م�صدق با�سم م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي داخل ظرف مغلق وت�سليمه لرئي�س جلنة البيع.
علماً ب�أن �آخر موعد ال�ستالم املظاريف نهاية دوام يوم الثالثاء1442/07/18 :هـ،
املوافق2021/03/02 :م ،و�سيكون فتح املظاريف يوم الأربعاء1442/07/19:هـ،
املوافق2021/03/03 :م ،ال�ساعة (� )9.00صباحاً بح�ضور �أع�ضاء جلنة البيع
ومقدمي العرو�ض �أو مندوبيهم املفو�ضني بذلك مبقر فرع الوزارة بربميان و�ستتم

بيع رجيع
تعلن بلدية حمافظة البدع عن بيع �سيارات تالفة باملزاد
العلني ومعدات واليات زراعية و�أعمدة �إنارة وفواني�س
كهربائية وقطع من كيابل كهربائية ح�سب ال�شروط التالية:
 -1املزاد بتاريخ 1442/8/1هـ ،يوم الأحد املوافق
2021/3/14م ،بعد �صالة الع�صر.
 -2املوقع �ساحة احلركة وال�صيانة بالقرب من م�ست�شفى البدع العام.
 -3يتعهد امل�شرتي بنقل املواد خالل ( )15يوماً من تاريخ ال�شراء.
 -4يتعهد امل�شرتي بنقل ملكية �أي معدة �أو �سيارة يرغب
يف ت�شغيلها ليتم �إ�سقاط ملكيتها عن البلدية قبل نقلها من
موقع املزاد.
 -5على امل�شرتي ت�سديد كامل قيمة ال�شراء فور انتهاء املزاد .
 -6ت�سديد قيمة ال�سعي بواقع ( ) %2.5من قيمة البيع.
لال�ستف�سار :هاتف رقم (� )0144341608أثناء الدوام الر�سمي.

الرت�سية ح�سب التعليمات واللوائح املنظمة لذلك وعلى من ير�سو عليه املزاد رفع
م�شرتياته من املوقع خالل �أ�سبوع واحد.
علماً ب�أن الإدارة غري م�س�ؤولة عن فقدان كل �أو بع�ض امل�شرتيات بعد هذه املدة.
تعلن وزارة الريا�ضة عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر لنادي الفاو الريا�ضي مبحافظة
ال�سليل على �أن يتوفر باملقر املوا�صفات التالية:
 -1مبنى جاهز وبحالة جيدة وقيمة الإيجار منا�سب وح�سب الأ�سعار ال�سائدة.
 -2امل�ساحة التقل عن ()400م 2ويتوفر به عدد منا�سب من الغرف.
 -3توفر �شبكة نت وات�صال على م�ستوى عايل.
على من لديه املقر التقدم بعر�ضه ملكتب فرع وزارة الريا�ضة بوادي الدوا�سر بظرف
مغلق.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العرو�ض هو يوم الأحد 1442/7/2هـ ،املوافق
2021/2/14م ،وموعد فتح املظاريف يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح نف�س اليوم.
تعلن وزارة الريا�ضة عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر لنادي جدة لذوي الإعاقة على
�أن يتوفر باملقر املوا�صفات التالية-:
 – 1مبنى مب�ساحة التقل عن ()400م.2
 – 2يتوفر به �صالة داخلية �إن �أمكن.
 – 3توفر �ساحة خارجية وم�سبح.
 – 4عدد الغرف التقل عن ( + )8م�صعد كهربائي .
فعلى من لديه املقر التقدم بعر�ضه ملكتب وزارة الريا�ضة مبحافظة جدة بظرف مغلق.
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العرو�ض هو يوم الأحد 1442/7/23هـ ،املوافق
2021/3/7م ،وموعد فتح املظاريف يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم التايل.
تعلن الإدارة العامة للتعليم مبنطقة الباحة عن رغبتها يف ا�ستئجار عدد من املباين
التالية:
االعالن عن استئجار

م

عدد الغرف

1

مبنى يكون مقر ًا لرو�ضة الأطفال برغدان

12

2

مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة ابتدائية البنات
ببلحكم

16

3

مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة ابتدائية �أم حرام بنت
ملحان بالن�صباء

28

4

مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة ابتدائية البنات
باحلب�شة

16

5

مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة ابتدائية العالية بنت
ظبيان برثوق

16

6

مبنى يكون مقر ًا ملدر�سة ابتدائية البنات بنعا�ش

16

قيمة الكرا�سة( :جماناً).
�آخر موعد للتقدمي1442/08/01 :هـ .

وظائف شاغرة
تعلن القيادة العامة لطريان الأمن عن رغبتها يف
بيع عدد من املنقوالت املحالة للرجيع من ال�سيارات
والأثاث والتجهيزات املكتبية وامل�سرتجعات الأخرى
التابعة لقاعدة طريان الأمن مبنطقة مكة املكرمة (جدة)
حي بني مالك �شارع الأمري ماجد بن عبد العزيز (ال�ستني)
وذلك عن طريق املزاد العلني بعد �صالة الع�صر مبا�شرة
من يوم الإثنني تاريخ 1442/7/3هـ ح�سب تقومي �أم
القرى.
علماً ب�أن تكلفة تغيري لون ال�سيارة الر�سمية ونقل ملكيتها
و�أي ر�سوم �أخرى تخ�ص البيع �سوف يتحملها امل�شرتي
والدفع نقدي.

تعلن �شرطة حمافظة الطائف عن وجود وظائف عمد �شاغرة
على املراتب ( 7و  6و  5و  ) 33وترغب يف �إ�شغالها يف الأحياء
التالية ( :ال�شرفية ،ليا ،ر�ضوان ،ال�شهداء ال�شمالية) ،ويجب
على من يرغب التعيني عليها �أن تتوفر فيه ال�شروط التالية:
� -1أن يكون �سعودي الأ�صل ،العمر ( )30عاماً ف�أكرث وقت
الإعالن ومن �سكان احلي ملدة التقل عن خم�س �سنوات ،ومل
ي�سبق �أن حكم عليه بحد �شرعي �أو بال�سجن يف جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة� ،أو ف�صل من �أي وظيفة ت�أديبياً ،و�ساملاً
من العاهات وح�سن ال�سرية وغري متقاعد ،ويحمل م�ؤهل
جامعي �أو الثانوية العامة  +خربة �إدارية ال تقل عن �أربع
�سنوات ،وتتوفر فية �شروط الوظيفة العامة.
 -2بالن�سبة للمرتبة ( )5املخ�ص�صة حلي ر�ضوان تكون
امل�ؤهالت (جامعة �أو ثانوية عامة  +خربة �أربع �سنوات

خدمات �إدارية م�سجلة بالنظام ).
 -3بالن�سبة للمرتبة ( )6املخ�ص�صة حلي ليا تكون امل�ؤهالت
(جامعة �أو ثانوية عامة  +خربة � 8سنوات خدمات �إدارية
م�سجلة بالنظام ).
 -4بالن�سية للمرتبة (  ) 7املخ�ص�صة حلي ال�شرفية تكون
امل�ؤهالت ( ماج�ستري �أو بكالوريو�س  +خربة �أربع �سنوات
خدمات �إدارية م�سجلة بالنظام) ثانوية عامة  +خربة �إدارية
ملدة � 8سنوات.
وعلى من تتوفر فيه ال�شروط ويرغب هذه الوظيفة التقدم
للجنة الفرعية لتعيني العمد الواقعة يف مقر (�إدارة �شرطة
حمافظة الطائف) م�صطحباً ال�شهادات العلمية والعملية
وبطاقة الأحوال يف مده �أق�صاها ( )30يوماً �إعتبار ًا من يوم
الأحد 1442/7/16هـ .

إعالنات حكومية  -معاد

السـنة  99العدد 4871
الجمعة  7رجب  1442هـ
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استـثمار
مواقعوالثروة المعدنية  -وكالة الوزارة للثروة المعدنية
الصناعة
وزارة
تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3429/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية  )36 -التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

35.67

23

42

49.79

43

22

2

35.61

23

42

25.58

40

22

3

27.22

25

42

43.31

39

22

4

27.22

25

42

19.4

39

22

5

11.6

25

42

19.4

39

22

6

11.6

25

42

26.85

38

22

7

35.42

19

42

26.85

38

22

8

35.42

19

42

49.79

43

22

2

امل�ساحة الإجمالية )77.032( :كم
وللعموم جرى ن�شره.

تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3405/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية  )39 -التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

35.418

19

42

26.85

38

22

2

35.418

19

42

4.11

33

22

3

23.51

15

42

4.11

33

22

4

23.51

15

42

26.85

38

22

امل�ساحة الإجمالية )71,510( :كم
وللعموم جرى ن�شره.
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إعالنات حكومية  -معاد

استـثمار
مواقعوالثروة المعدنية  -وكالة الوزارة للثروة المعدنية
الصناعة
وزارة
تعلن وكالة الوزارة للرثوة املعدنية بجـدة �أنه �صدر القـرار الوزاري رقم ( )3430/1وتاريخ 1441/12/11ﻫ ،القا�ضي باملوافقة على منح �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س للك�شف عن خام الذهب واملعادن امل�صاحبة له من موقع
(ال�شختلية  )37 -التابع لإمارة منطقة مكة املكرمة ،ملدة خم�سة �أعوام اعتبار ًا من تاريخ 1441/12/11هـ.
موقع منطقة الرخ�صة وفق الإحداثيات التالية:
الإحداثيات اجلغرافية ملنطقة الرخ�صة (ال�شختلية � - 37 -أ)

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

10.66

7

42

49.79

43

22

2

11.87

7

42

45.79

43

22

3

56.73

3

42

16.99

41

22

4

59.3

3

42

49.79

43

22

2

امل�ساحة الإجمالية )13.273( :كم

الإحداثيات اجلغرافية ملنطقة الرخ�صة (ال�شختلية  -37 -ب)

دوائر العر�ض (�شما ًال)

خطوط الطول (�شرقاً)
الأركان
ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

1

35.029

7

42

30.87

42

22

2

47.93

8

42

33.6

38

22

3

33.1

5

42

33.6

38

22

4

46.3

4

42

21.03

40

22

2

امل�ساحة الإجمالية )30,968( :كم
وللعموم جرى ن�شره.
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منح جنسية
تعلن الأحوال املدنية يف املكتب الن�سوي بجدة 1ب�أنه �صدر القرار الوزاري رقم ( )10وتاريخ 1442/3/2هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ(ايه حممد فاحت حممد عرب) وذلك
مبوجب املادة ( )14من نظام اجلن�سية وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
الجنسية العربية
السعودية

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية الثانية بالريا�ض بالهيئة العامة للجمارك ب�أنها �أ�صدرت عدد ًا
من القرارات لعام  1441هـ وبياناتها ك�آالتي:

مصلحة الجمارك

م

ا�سم امل�ستورد

رقم القرار

تاريخه

104

م�ؤ�س�سة رفيق الربكة

514

4/27

105

�شركة �أيه بي بي لل�صناعات

515

4/27

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

516

4/28

517

4/28
4/28

م

ا�سم امل�ستورد

رقم القرار

تاريخه

81

م�ؤ�س�سة عبد اهلل بدر العباد

491

4/21

106

82

م�ؤ�س�سة عبد اهلل بدر العباد

492

4/21

107

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

83

م�ؤ�س�سة البعد الثالثي

493

4/21

108

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

518

84

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

494

4/21

109

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

519

4/28

85

م�ؤ�س�سة عبد اهلل بدر العباد

495

4/21

110

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

520

4/28

86

م�ؤ�س�سة زكريا علي العمار

496

4/22

111

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

521

4/28

87

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

497

4/22

112

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

522

4/28

88

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

498

4/22

113

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

523

4/28

89

م�ؤ�س�سة علي حبيب �آل جمعان

499

4/22

114

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

524

4/28

90

م�ؤ�س�سة علي حبيب �آل جمعان

500

4/22

115

م�ؤ�س�سة حممد فليح ال�شمري

529

4/29

91

م�ؤ�س�سة علي حبيب �آل جمعان

501

4/25

116

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

530

4/29

92

م�ؤ�س�سة علي حبيب �آل جمعان

502

4/25

117

م�ؤ�س�سة عبد اهلل حمد احلريز

531

5/3

93

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

503

4/25

118

م�ؤ�س�سة قالئد الوفاء

532

5/3

94

م�ؤ�س�سة �إميار الو�سيع

504

4/25

119

م�ؤ�س�سة فهد عبد اهلل اجلريد

533

5/3

95

م�ؤ�س�سة �إميار الو�سيع

505

4/25

120

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

534

5/3

96

م�ؤ�س�سة حممد عتيج ال�شام�سي

506

4/26

121

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

535

5/3

97

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

507

4/26

122

م�ؤ�س�سة طرق التنمية

536

5/4

98

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

508

4/26

123

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

537

5/4

99

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

509

4/26

124

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

538

5/4

100

م�ؤ�س�سة �صمت املحبة

510

4/26

125

م�ؤ�س�سة رابطة النعمة

539

5/4

101

م�ؤ�س�سة روعه الأعجاز

511

4/27

102

م�ؤ�س�سة علي حبيب ال جمعان

512

4/27

103

م�ؤ�س�سة �سعد عوي�ضان العامري

513

4/27

ونظر ًا لعدم التو�صل �إىل معرفة عناوين املذكورين �أعاله فقد تقرر تبليغهم بالقرار ال�صادر
بحقهم ن�شر ًا يف اجلريدة الر�سمية (�أم القرى) طبقاً للمادة ( )45من نظام اجلمارك املوحد
ويحق لهم االعرتا�ض على القرار خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إذا مل يتم
االعرتا�ض خالل تلك املدة ي�صبح القرار نهائياً وقاب ًال للتنفيذ.

تـ�سجيـل �سـفينة متيمي  6العائــدة ل�شــركة �أعايل البحار
للخدمات البحرية وال�صناعية املحدودة
نعلن نحن �شركة �أعايل البحار للخدمات البحرية وال�صناعية املحدودة بتقدمي طلب ت�سجيل ال�سفينة التالية موا�صفاتها حتت علم
اململكة العربية ال�سعودية :
اال�سم

الطول

العر�ض

العمق

احلمولة الكلية

احلمولة ال�صافية

متيمي 6

 40.7مرت

 8.3مرت

 3.7مرت

 293طن

 88طن

وعلى من لديه اعرتا�ض على الت�سجيل �أن يتقدم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ويقدم االعرتا�ض و�أ�سبابه �إىل قطاع
النقل البحري بالهيئة وعلى املعرت�ض �إقامة نف�س الدعوى �أمام املحكمة الإدارية خالل خم�سة ع�شر يوماً من تقدمي االعرتا�ض �إىل
الهيئة �أو �أحد فروعها و�إال �أعترب االعرتا�ض الغياً.

تـ�سجيـل �سـفينة مرجان 1
العائدة ل�شركة اخلدمات
البحرية املحدودة
تعلن الهيئة العامة للنقل ب�أن �شركة اخلدمات البحرية املحدودة
تقدمت بطلب ت�سجيل ال�سفينة (مرجان  )1حتت علم اململكة
العربية ال�سعودية فمن لديه اعرتا�ض على الت�سجيل �أن يتقدم
خالل �شهر من تاريخ ن�شر الإعالن �إىل الهيئة .
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األخيــــــــــــــــــــرة

امللك يبعث ر�سالة خطية للرئي�س امل�صري
● القاهرة  -واس

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،ر�سالة خطية �إىل �أخيه فخامة الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر العربية،
ت�ضمنت الت�أكيد على عمق العالقات التاريخية التي
جتمع بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،وحر�ص اململكة
على تعزيز �أطر التعاون اال�سرتاتيجي بني البلدين على
خمتلف الأ�صعدة ،وموا�صلة م�سرية العمل امل�شرتك

والتن�سيق املكثف مع م�صر �إزاء خمتلف الق�ضايا الإقليمية
والدولية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامته يوم اخلمي�س  29جمادى
الآخرة 1442هـ املوافق  11فرباير 2021م ،ملعايل وزير
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور ع�صام بن �سعيد يف
القاهرة ،وذلك بح�ضور معايل رئي�س املخابرات العامة
عبا�س ك��ام��ل ،و�سفري خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني لدى
جمهورية م�صر العربية �أ�سامة بن �أحمد نقلي.

ويل العهد يطلق الر�ؤية الت�صميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئي�سية مب�شروع البحر الأحمر
● الرياض  -واس

�أطلق �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،ويل العهد رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البحر
الأحمر للتطوير ،يوم الأربعاء  28جمادى الآخرة 1442هـ
املوافق  10فرباير 2021م ،الر�ؤية الت�صميمية "كورال
بلوم" للجزيرة الرئي�سية مب�شروع البحر الأحمر.
وك�شفت �شركة البحر الأحمر للتطوير ،ال�شركة املطورة
لأحد �أكرث م�شاريع ال�سياحة املتجددة طموحاً يف العامل،
الت�صاميم التي �صممتها ال�شركة الربيطانية "فو�سرت
و�شركاه" لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة
الرئي�سية.
وي�شار �إىل �أن م�شروع البحر الأحمر بلغ حمطات مهمة
يف �أعمال التطوير ،ويجري العمل فيه على قدم و�ساق

ال�ستقبال ال�ضيوف بحلول نهاية عام  2022مع افتتاح
املطار الدويل والفنادق الأربعة الأوىل ،و�سيتم افتتاح بقية
الفنادق الـ  12املقرر �إن�شا�ؤها �ضمن املرحلة الأوىل يف عام
.2023
و�سيت�ألف م�شروع البحر الأحمر عند اكتماله يف عام 2030
من  50منتجعاً وفندقاً ،توفر ما ي�صل �إىل  8000غرفة
فندقية ،وحوايل  1300عقار �سكني موزع على  22جزيرة
و�ستة مواقع داخلية ،كما �ست�ضم الوجهة مرا�سي فاخرة،
ومالعب جولف ،والعديد من مرافق الرتفيه واال�ستجمام.
و ُت�����ع�����د �����ش����رك����ة ال����ب����ح����ر الأح������م������ر ل��ل��ت��ط��وي��ر
� www.theredsea.saشركة م�ساهمة مقفلة مملوكة
بالكامل من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وير�أ�س جمل�س �إدارتها �صاحب ال�سمو

امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد.
وت�أ�س�ست ال�شركة لتقود عملية تطوير "م�شروع البحر
الأحمر" الذي يعد وجهة �سياحية فاخرة ومتجددة �ستعمل
على ا�ستحداث معايري جديدة للتنمية امل�ستدامة ،وت�ضع
اململكة يف مكانة مرموقة على خريطة ال�سياحة العاملية.
و�سيتم تطوير امل�شروع على م�ساحة � 28ألف كيلومرت مربع
من الأرا�ضي البكر يف ال�ساحل الغربي للمملكة العربية
ال�سعودية ،وي�ضم �أرخبي ًال يحتوي على �أكرث من ""90
جزيرة بكر ،كما ت�ضم الوجهة جبا ًال خالبة ،وبراكني
خامدة ،و�صحاري ،ومعامل ثقافية وتراثية.
وت�ضم كذلك فنادق ،ووح��دات �سكنية ومرافق جتارية
وترفيهية؛ �إ�ضافة �إىل البنية التحتية التي تعتمد على
الطاقة املتجددة واحلفاظ على املياه و�إعادة ا�ستخدامها.

وزير اخلارجية ي�سلم ال�شيخ �شخبوط و�شاح امللك عبدالعزيز
● الرياض  -واس

�إن��ف��اذ ًا لأم��ر خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل،
�س ّلم �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان
ب��ن ع��ب��داهلل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة� ،سفري دول��ة
الإمارات العربية املتحدة ال�سابق لدى اململكة
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان
و�شاح امللك عبدالعزيز من الطبقة الثانية،
نظري ما قام به من جهود يف تعزيز العالقات
الثنائية واملتميزة بني البلدين ال�شقيقني يف
جميع املجاالت.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ا�ستقبال ���س��م��وه لل�شيخ
�شخبوط ،يف دي��وان ال��وزارة بالريا�ض يوم
الأح��د  2رجب 1442ه��ـ املوافق  14فرباير
2021م ،وعرب �سموه عن متنياته بالتوفيق
وال�سداد ملعاليه يف مهامه اجل��دي��دة وزي��ر ًا
للدولة يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة.
ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب وزير اخلارجية
املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي.

أرقـــام
إدارية

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5201919

وجت��ري حالياً �أعمال تطوير املرحلة الأوىل التي ت�شمل
�إجناز البنى التحتية الالزمة والتي �ستكتمل بحلول نهاية
عام  .2023وقد قطع امل�شروع بالفعل �أ�شواطاً مهمة ،حيث
مت توقيع �أكرث من  500عقد حتى الآن بحوايل  15مليار
ريال ( 4مليارات دوالر) .كما يعمل م�شتل م�شروع البحر
الأحمر بكامل طاقته الآن الذي تبلغ م�ساحته  100هكتار
و�سيوفر �أكرث من  15مليون �شتلة زراعية للوجهة .ويعمل
يف امل�شروع حالياً �أكرث من  5000عامل ،ومت �شق  70كم من
�شبكة الطرق يف الوجهة من �أ�صل  80كم .و�ستفتتح القرية
ال�سكنية العمالية التي �ستت�سع لــع�شرة �آالف عامل بنهاية
الربع الأول من هذا العام ،وي�سري العمل على تطوير مدينة
املوظفني كما هو خمطط لها التي �ستت�سع حلوايل 14.000
موظف �سيديرون الوجهة م�ستقب ًال.

ويل العهد يجري
ات�صاال هاتفيا
بالرئي�س الرو�سي
● الرياض  -واس

�أجرى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،يوم الإثنني  3رجب 1442هـ املوافق
 15فرباير 2021م ،ات�صا ًال هاتفياً بفخامة الرئي�س
فالدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�سيا االحتادية.
وج��رى خ�لال االت�صال ا�ستعرا�ض العالقات بني
البلدين و�سبل تعزيزها وت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف
املجاالت.
كما جرى بحث امل�ستجدات الإقليمية والدولية،
ومناق�شة عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ومت الت�أكيد على موا�صلة اجلانبني التن�سيق مبا يدعم
ا�ستقرار �أ�سواق البرتول ومنو االقت�صاد العاملي.

مكتب الرياض
011 - 4425570
011 - 4425571

مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب جـــدة
012 - 6534787

مكتب املدينـــة
014 - 8285774

