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● اﻟﺮﻳﺎض – واس
,ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á°SÉFôH AGQRƒ``dG ¢ù∏› ≥aGh
¢ù∏› ¢``ù«FQ ,Oƒ©°S ∫BG õ``jõ©dG ó``ÑY øH ¿É``ª∏°S ∂``∏ŸG
á``«Hô©dG á``µ∏ªŸG ΩÉ``ª°†fG ≈``∏Y ,ˆG ¬``¶ØM AGQRƒ``dG
IQGRh ΩÉ«bh ,äÉ£«ëª∏d »ŸÉ©dG ∞``dÉëàdG ¤EG ájOƒ©°ùdG
∂dPh ,áeRÓdG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SÉH á``«LQÉÿG
`g1443 Iô``NB’G iOÉªL 8 ï``jQÉàH Égó≤Y á``°ù∏L ∫ÓN
.»FôŸG ∫É°üJ’G ÈY ,Ω2022 ôjÉæj 11 ≥aGƒŸG
q
iƒ``ëa ≈``∏Y á``°ù∏÷G ∫Ó``N AGQRƒ``dG ¢``ù∏› ™``∏WGh
ôjƒ£àd ,´ƒÑ°SC’G ∫ÓN äôL »àdG äÉ``KOÉëŸGh äGAÉ≤∏dG
∫hO øe Om óY ™e ¬``à«ªæJh ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óeh äÉ``bÓ©dG
ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ ,ä’É``éŸG ∞∏à ‘ ⁄É©dG
.Ú«dhódG º∏°ùdGh øeC’G ≥«≤– Oƒ¡Lh
¢UôM
m øe áµ∏ªŸG ¬``«dƒJ Ée ¤EG ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¥ô``£Jh
,á«æª«dG á``jQƒ¡ª÷G ‘ QGô``≤à°S’Gh øeC’G ≥``«≤– ≈∏Y
¬dòÑj Éeh ,≥«≤°ûdG É``¡Ñ©°T øY á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG ™``aQh
Oƒ¡L øe ¥É«°ùdG Gò``g ‘ øª«dG ‘ á«Yô°ûdG º``YO ∞``dÉ–
ájôëÑdG áMÓŸG ácôM ÚeCÉJh ,á≤£æŸG øY ójó¡àdG AQó``d
»Kƒ◊G É«°û«∏e äÉcÉ¡àfG QGôªà°SG ™e ,á«ŸÉ©dG IQÉéàdGh
ÊÉ°ùfE’G ‹hó``dG ¿ƒfÉ≤∏d ¿Gô``jEG øe á``eƒYóŸG á``«HÉgQE’G
.QÉëÑdÉH á≤∏©àŸG ÚfGƒ≤dGh
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2 ¢U π«°UÉØàdG




ó©H ,ôªà°ùŸG »æ¡ŸG º«∏©àdG èeGôH óYGƒb ,"º««≤J" øjóªà©ŸG Úª«≤ª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG äóªàYG
kÉ«°û“ ∂dPh ,`g1443 ôØ°U 26 ïjQÉJh (33) º``bQ áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› QGô≤H IQOÉ°üdG á``≤aGƒŸG
øe kÉXƒë∏e Gk Qƒ``£J º««≤àdG áæ¡e ó¡°ûJ PEG ,¿CÉ``°ûdG Gòg ‘ á«dhódG ÒjÉ©ŸGh ΩÉ``¶ædG äÉ``Ñ∏£àe ™``e
Ö°SÉæàj ÉÃ …QhO πµ°ûH É¡ãjó–h ,áÄ«¡dG iód Ióªà©ŸG á«dhódG º««≤àdG ÒjÉ©Ã ΩÉªàg’G å``«M
:èeÉfÈdG óYGƒb πª°ûJh ,á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∞∏à ‘ CGô£J »àdG äGóéà°ùŸG ™e

1

6

اﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

,⁄É©dG ÜÉÑ°T ió``àæe ìÉààaG ‘ ,á``°VÉjôdG ôjRh π°ü«ØdG »``côJ ø``H
ôjÉæj 10 ≥aGƒŸG `g1443 IôNB’G iOÉ``ªL 7 ÚæKE’G Ωƒj º«bCG …ò``dG
ájÉYôHh ,á«Hô©dG ô``°üe ájQƒ¡ªéH ï«°ûdG Ωô``°T á``æjóe ‘ ,Ω2022
,⁄É©dG ÜÉÑ°T ió``àæe ±ó¡jh .»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢``ù«FôdG á``eÉîa
.á«ªæàdG ÉjÉ°†b á°ûbÉæeh ,QGƒ◊G õjõ©J πLCG øe ÜÉÑ°ûdG ™ªL ¤EG

28
46

اﻋـــــــــﻼﻧﺎت
اﺧﻴـــــــــﺮة
اﻟﻤﻨـــــﻮﻋﺔ

● ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ – واس
õjõ©dGóÑY ø``H ¿É``ª∏°S ∂∏ŸG Ú``Øjô°ûdG Ú``eô◊G ΩOÉ``N ø``Y ák ``HÉ«f
øH ¿É``ª∏°S ø``H ó``ª Ò``eC’G »``µ∏ŸG ƒ``ª°ùdG Ö``MÉ°Uh ,Oƒ``©°S ∫BG
ôjRh AGQRƒdG ¢``ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG ‹h ,Oƒ``©°S ∫BG õ``jõ©dGóÑY
õjõ©dGóÑY ÒeC’G »``µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∑QÉ°T ,ˆG Éª¡¶ØM ´É``aódG

32
22

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

3

5

آﻟﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

4

إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

21-19¢U π«°UÉØàdG

4
3

2

أﻫﺪاف ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

وأﻧﻈـﻤــﺔ
ﻗـﺮارات وأﻧﻈـﻤــﺔ
ﻗـﺮارات

ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

٤٩١٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ١٠٠ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢٢  ﻳﻨﺎﻳﺮ١٤

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣ ﺧﺮة¹ ﺟﻤﺎدى ا١١ اﻟﺠﻤﻌﺔ

2

: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ



 اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺴﺎب ﺧﺘﺎﻣﻲ,¬«∏Y ™«bƒàdGh ,ô``£b ádhO ‘ ¢UÉî°TC’ÉH QÉ``ŒE’G áëaÉµŸ á``«æWƒdG á``æé∏dGh
.á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ,á©bƒŸG á«FÉ¡ædG áî°ùædG ™aQ ºK øeh
.≥HÉ°S ‹Ée ΩÉ©d á°û«H á©eÉ÷ »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G OÉªàYG :Gk ô°TÉY

ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺗﺮﻗﻴﺎت
(Iô°ûY á°ùeÉÿG) Ú``àÑJôª∏d äÉ«bôJh Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :ô``°ûY …OÉ``M
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh (ÒØ°S) áØ«Xh ≈∏Y Ú«©Jh ,(Iô°ûY á©HGôdG)h
êƒØdG Ò``eCG) áØ«Xh ≈``∏Y »ÑjhòdG …ó``æg øH ¢TƒHôN ø``H QóæH Ú``«©J ````
.»æWƒdG ¢Sô◊G IQGRƒH (Iô°ûY á°ùeÉÿG) áÑJôŸÉH (¢SOÉ°ùdG
IQGRƒH (ÒØ°S) áØ«Xh ≈∏Y Oƒ©°ùŸG õjõ©dGóÑY øH óª øH »∏Y Ú«©J ``
.á«LQÉÿG
áæé∏dG ΩÉY ÚeCG) áØ«Xh ¤EG »ª«ªàdG óª øH õjõ©dGóÑY øH ó©°S á«bôJ ````
.á«∏NGódG IQGRƒH (Iô°ûY á©HGôdG) áÑJôŸÉH (äGQóîŸG áëaÉµŸ á«æWƒdG
ΩÉY ôjóe) áØ«Xh ¤EG …ôéjƒàdG õjõ©dGóÑY øH º«gGôHEG øH ¿Éª«∏°S á«bôJ ``
.»æWƒdG ¢Sô◊G IQGRƒH (Iô°ûY á©HGôdG) áÑJôŸÉH (á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G
ΩÉY ôjóe) áØ«Xh ¤EG ¿É``Ñ°†¨dG OƒªM øH ¿Éª«∏°S øH øªMôdGóÑY á``«bôJ ````
ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒ``H (Iô°ûY á©HGôdG) áÑJôŸÉH (äGQÉ``ªãà°S’G á``«ªæJ
.¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh
¢Sóæ¡e) áØ«Xh ¤EG …RÉ``¨dG ˆGóÑY øH ô°UÉf øH ˆGóÑY ¢Sóæ¡ŸG á``«bôJ ````
ájó∏ÑdG ¿hDƒ``°ûdG IQGRƒ``H (Iô°ûY á©HGôdG) á``ÑJôŸÉH (§``«£îJ QÉ``°ûà°ùe
.¿Éµ°SE’Gh ájhô≤dGh
¿hDƒ°ûdG ΩÉ``Y ôjóe) áØ«Xh ¤EG Qó``«◊G óªMCG øH ô°UÉf ø``H óª á«bôJ ````
.º«∏©àdG IQGRƒH (Iô°ûY á©HGôdG) áÑJôŸÉH (á«dÉŸGh ájQGOE’G

● اﻟﺮﻳﺎض – واس
≥aGƒŸG `g1443 Iô``NB’G iOÉ``ªL 8 AÉKÓãdG Ωƒ``j ¬à°ù∏L AGQRƒ``dG ¢ù∏› ó``≤Y
∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á°SÉFôH ,»``FôŸG ∫É°üJ’G ÈY ,Ω2022 ô``jÉæj 11
.ˆG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
q
»àdG äÉKOÉëŸGh äGAÉ``≤∏dG iƒ``ëa ≈∏Y á°ù∏÷G ∫Ó``N AGQRƒdG ¢``ù∏› ™``∏WGh
Om óY ™e ¬à«ªæJh ¿hÉ``©àdG Qƒ°ùL óeh äÉ``bÓ©dG ôjƒ£àd ,´ƒÑ°SC’G ∫Ó``N äô``L
≥«≤– Oƒ¡Lh ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ ,ä’ÉéŸG ∞∏à ‘ ⁄É©dG ∫hO øe
.Ú«dhódG º∏°ùdGh øeC’G
¬fÉ«H ‘ ,»Ñ°ü≤dG ˆGóÑY ø``H óLÉe QƒàcódG ∞∏q µŸG ΩÓYE’G ôjRh ‹É©e í``°VhCGh
äÉjô› øY ôjQÉ≤àdG øe Gk OóY ¢Vô©à°SG ¢``ù∏éŸG ¿CG ,ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G á``dÉcƒd
áµ∏ªŸG Ö«MôJ Gk Oó› ,á«dhódGh á``«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y É¡JGQƒ£Jh çGó``MC’G
øe Ée πc É¡ªYOh ,IóëàŸG ·C’G áª¶æe ÉgÉYôJ »àdG á«fGOƒ°ùdG QGƒ◊G IQOÉÑÃ
.á≤«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘ AÉªædGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿ƒ°Uh IóMh ¬fCÉ°T
øeC’G ≥``«≤– ≈∏Y ¢``UôM
øe á``µ∏ªŸG ¬``«dƒJ É``e ¤EG AGQRƒ``dG ¢``ù∏› ¥ôq ``£Jh
m
,≥«≤°ûdG É¡Ñ©°T øY á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG ™aQh ,á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ‘ QGô≤à°S’Gh
ójó¡àdG AQód Oƒ¡L øe ¥É``«°ùdG Gòg ‘ øª«dG ‘ á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉ– ¬``dòÑj É``eh
QGôªà°SG ™``e ,á«ŸÉ©dG IQÉ``éàdGh ájôëÑdG á``MÓŸG ácôM ÚeCÉJh ,á``≤£æŸG ø``Y
ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d ¿GôjEG ø``e áeƒYóŸG á«HÉgQE’G »Kƒ◊G É«°û«∏e äÉcÉ``¡àfG
.QÉëÑdÉH á≤∏©àŸG ÚfGƒ≤dGh
É``¡æ«H ø``e ,¬``dÉªYCG ∫hó``L ≈``∏Y á``LQóŸG äÉ``Yƒ°VƒŸG ≈``∏Y ¢``ù∏éŸG ™``∏WGh
¬«dEG ≈¡àfG É``e ≈∏Y ™∏WG Éªc ,É¡à°SGQO ‘ iQƒ``°ûdG ¢ù∏› ∑Î``°TG äÉ``Yƒ°Vƒe
á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ``°ûdG ¢``ù∏›h ,á«ªæàdGh á``jOÉ°üàb’G ¿hDƒ``°ûdG ¢``ù∏› ø``e πc
‘ AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«gh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dGh ,á``«æeC’Gh
:»∏j Ée ¤EG ¢ù∏éŸG ≈¡àfG óbh .É¡fCÉ°T

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
Ωƒ∏©∏d õ``jõ©dGóÑY ∂``∏ŸG áæjóe IQGOEG ¢``ù∏› ¢``ù«FQ ‹É``©e ¢``†jƒØJ :kÉ``°SOÉ°S
á«bÉØJG ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ ÊGô``chC’G ÖfÉ÷G ™e åMÉÑàdÉH ,¬Ñ«æj ø``e hCG á``«æ≤àdGh
∫É› ‘ É«fGôchCG á``jQƒ¡ªL á``eƒµMh ájOƒ©°ùdG á``«Hô©dG á``µ∏ªŸG áeƒµM Ú``H
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة
á«FÉ¡ædG á``î°ùædG ™``aQ ºK øeh ,¬``«∏Y ™``«bƒàdGh ,QÉµ``àH’Gh á``«æ≤àdGh Ωƒ``∏©dG
.á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ,á©bƒŸG ∞dÉëàdG ¢ù«°SCÉàd á``jQÉWE’G á«bÉØJ’G øe (7) IOÉŸG π``jó©J ≈∏Y á``≤aGƒŸG :’k hCG
ïjQÉJh (78/Ω) º``bQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH É``¡«∏Y ≥aGƒŸG ,á«°ùª°ûdG á``bÉ£∏d ‹hó``dG
.QGô≤dG ‘ OQGƒdG ¢üædÉH ¿ƒµàd ,`g1441/6/18
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
á``«dÉŸG äÉ``jôëà∏d á``eÉ©dG IQGOE’G Ú``H º``gÉØJ Iô``còe ≈``∏Y á``≤aGƒŸG :kÉ``©HÉ°S
ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻨﺮوﻳﺞ
áÑbGôŸG áÄ«gh ,á``jOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ádhódG ø``eCG á°SÉFQ ‘ á``jOƒ©°ùdG
π°ù¨H á≤∏©àŸG äÉ``eƒ∏©ŸG ∫OÉ``ÑJ ‘ ¿hÉ©àdÉH ≥``∏©àj Éª«a ,É``«fGôchCG ‘ á``«dÉŸG IQGRh Ú``H á«°SÉ«°ùdG äGQhÉ``°ûŸG ¿CÉ``°T ‘ º``gÉØJ Iôcòe ≈``∏Y á``≤aGƒŸG :kÉ``«fÉK
.èjhÔdG áµ∏‡ á«LQÉN IQGRhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG á«LQÉN
.á∏°üdG äGP ºFGô÷Gh ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G
وزارة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
¢ù∏› QGô``≤H QOÉ°üdG ,á``°VÉjôdG IQGRh º``«¶æJ OGƒ``e ø``e Oó``Y π``jó©J :kÉ``æeÉK
(7)h (6) ÚJô≤ØdG πjó©J ∂dP øeh ,`g1442 /2/5 ïjQÉJh (95) ºbQ AGQRƒdG
äBÉ°ûæe áeÉbE’ ¢``ü«NÎdG -6" :Ú``«JB’G Ú°üædÉH Éfƒµàd ,(á``«fÉãdG) IOÉŸG ø``e
õcGôeh á``«°VÉjôdG äÉ``«dÉ©ØdG áeÉbEGh ,á``«°VÉjôdG á``£°ûfC’G á``°SQÉ‡ ≥``aGôeh
.»°VÉjôdG ÖjQóàdG ógÉ©eh
ógÉ©eh õcGôeh ,á«°VÉjôdG äBÉ°ûæŸGh ≥``aGôŸG AÉ°ûfEG ÒjÉ©eh óYGƒb ™``°Vh -7
."É¡JQGOEGh ,»°VÉjôdG ÖjQóàdG

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت
»ŸÉ©dG ∞``dÉëàdG ¤EG á``jOƒ©°ùdG á«Hô©dG á``µ∏ªŸG ΩÉ``ª°†fG ≈∏Y á``≤aGƒŸG :kÉ``ãdÉK
.∂dòd áeRÓdG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SÉH á«LQÉÿG IQGRh ΩÉ«bh ,äÉ£«ëª∏d
إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
áMÉ«°ùdG IQGRhh á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y á≤aGƒŸG :kÉ©HGQ
áMÉ«°ùdG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH á«dhO á«ÁOÉcCG AÉ°ûfE’ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘
.á«ÁOÉcCÓd á«ª«¶æàdG äÉÑ«JÎdG ≈∏Y á≤aGƒŸGh ,IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG á«ŸÉ©dG

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
∫hóL ≈∏Y áLQóŸG áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG ø``e OóY ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏› ™∏WG É``ªc ájQÉéàdG ±ô¨dG OÉ–’ ™``HÉàdG QƒªàdGh π«îæ∏d »æWƒdG õcôŸG π``jƒ– :kÉ©°SÉJ ™e åMÉÑàdÉH ,¬Ñ«æj øe hCG ¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤M áÄ«g ¢ù«FQ ‹É©e ¢``†jƒØJ :kÉ``°ùeÉN
áÄ«¡dGh ,…Oƒ``©°ùdG ôªMC’G ∫Ó``¡dG áÄ«¡d ¿É``jƒæ°S ¿Gô``jô≤J É¡æ«H ø``e ,¬``dÉªYCG á≤aGƒŸGh ,áYGQõdGh √É``«ŸGh áÄ«ÑdG ôjRƒH kÉ«ª«¶æJ §ÑJôj õcôe ¤EG ,á``jOƒ©°ùdG ºFGôL áëaÉµe ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d ºgÉØJ Iôcòe ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ ,…ô``£≤dG ÖfÉ÷G
.õcôª∏d á«ª«¶æàdG äÉÑ«JÎdG ≈∏Y ájOƒ©°ùdG á``«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤M áÄ«g Ú``H ¢``UÉî°TC’ÉH QÉ``ŒE’G
.äÉYƒ°VƒŸG ∂∏J ∫É«M Ωõ∏j Ée ¢ù∏éŸG òîJG óbh ,Ó©dG á¶aÉëŸ á«µ∏ŸG

اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

أﺷﺮف ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

ﻋﺒﺪ ا ﺑﻦ ﺳﻔﺮ اﺣﻤﺪي

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﻘﺼﺒﻲ
وزﻳﺮ اﻋﻼم اﻟﻤﻜﻠﻒ

أﺳﺴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ
 ﻳﺮﺣﻤﻪ ا.. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺳﻌﻮد
م١٩٢٤- ﻫـ١٣٤٣

UMM AL-QURA
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قرار رقم( )293وتاريخ 1443/06/01هـ

تطبق وزارة الريا�ضة الأحكام الواردة يف الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  10455وتاريخ 1443/2/17هـ،
يف �ش�أن املبادرات الواردة يف العر�ض املقدم من وزارة الريا�ضة بعنوان «فر�ص تنمية الإيرادات غري
النفطية».
وبعد االطالع على نظام الت�صرف يف العقارات البلدية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )64/وتاريخ
1392/11/15هـ.
وبعد االطالع على نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)58/
وتاريخ 1427/9/4هـ.
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم (م )128/وتاريخ 1440/11/13هـ.
وبعد االطالع على تنظيم وزارة الريا�ضة ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )95وتاريخ
1442/2/5هـ.
وبعد االطالع على الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية ،ال�صادرة بالأمر ال�سامي رقم ( )40152وتاريخ
1441/6/29هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )152وتاريخ 1442/3/18هـ ،واملذكرات رقم ( )468وتاريخ
1442/3/18هـ ،ورقم ( )1265وتاريخ 1442/8/2هـ ،ورقم ( )1784وتاريخ 1442/10/15هـ،
ورقم ( )920وتاريخ 1443/4/19هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/32-15د)
وتاريخ 1442/8/12هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )26/138وتاريخ 1442/9/14هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3534وتاريخ 1443/4/25هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :تطبق وزارة الريا�ضة الأحكام الواردة يف الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية ،ال�صادرة بالأمر
ال�سامي رقم ( )40152وتاريخ 1441/6/29هـ -فيما عدا �أحكام املواد( :الثانية ،والثالثة،
واخلام�سة ،وال�ساد�سة ،والثامنة ،واحلادية ع�شرة) -على الآتي:
-1الأرا�ضي املخ�ص�صة ملنفعة الوزارة ،واملن�ش�آت الريا�ضية التابعة للوزارة ،وت�شمل على
�سبيل املثال ال احل�صر( :املرافق وال�ساحات الريا�ضية ،وال�صاالت الريا�ضية ،واملالعب
الريا�ضية ،والإ�ستادات الريا�ضية ،واملدن الريا�ضية).
 -2عقود ا�ستثمار حقوق ت�سمية املن�ش�آت الريا�ضية ورعايتها -التابعة للوزارة– لفرتات زمنية
حمددة ،مع التقيد بالآتي:
�أ� -أن يكون ن�شاط امل�ستثمر من الأن�شطة املرخ�ص لها يف اململكة.
ب� -أن يكون اال�سم التجاري للم�ستثمر م�سج ًال يف اململكة.
ج� -أال يكون قد �صدر يف حق امل�ستثمر حكم ق�ضائي يف خمالفة ج�سيمة داخل اململكة �أو خارجها.

د�-أن تكون ت�سمية املن�ش�أة الريا�ضية باال�سم التجاري للم�ستثمر بح�سب ما ت�ضعه وزارة
الريا�ضة من �ضوابط.
هـ � -أي �ضوابط �أخرى ت�ضعها وزارة الريا�ضة يف هذا ال�ش�أن.
ثانياً :لأغرا�ض تطبيق البند (�أو ًال) من هذا القرار ،يعمل بالآتي:
-1يكون لوزير الريا�ضة ما لوزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان من �صالحيات
واخت�صا�صات من�صو�ص عليها يف الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية .ويكون لوزارة
الريا�ضة ما لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،وما للبلدية ،من �صالحيات
واخت�صا�صات من�صو�ص عليها يف الالئحة.
 -2يكون ت�شكيل اللجان –الواردة يف الالئحة– بقرار من وزير الريا�ضة ،على النحو الآتي:
�أ -جلنة التقدير :تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء :ممثل من وزارة الريا�ضة ،وممثل من وزارة
املالية ،وممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ،وتكون اللجنة برئا�سة ممثل من
وزارة الريا�ضة على �أال تقل مرتبته عن (الثانية ع�شرة) �أو ما يعادلها ،وتتوىل تقدير
ال�سعر الأدنى لعوائد الت�أجري �أو اال�ستثمار.
ب -جلنة فتح املظاريف :تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء �أو �أكرث من موظفي وزارة الريا�ضة،
على �أال تقل مرتبة رئي�سها عن (الثامنة) �أو ما يعادلها ،وتتوىل مهمات جلنة فتح
املظاريف املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
ج– جلنة اال�ستثمار :تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء( ،اثنني) ميثالن وزارة الريا�ضة ،وممثل
من وزارة املالية ،وتكون برئا�سة �أحد ممثلي وزارة الريا�ضة على �أال تقل مرتبته عن
(الثانية ع�شرة) �أو ما يعادلها ،ويكون لكل ع�ضو يف اللجنة ع�ضو احتياطي يحل حمله
عند غيابه ،وي�ضاف �إىل ع�ضوية اللجنة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة يف حال
كان املو�ضوع الذي تنظره اللجنة يتعلق با�ستثمار �أي من �أرا�ضي الوزارة ،وتتوىل
اللجنة مهمات جلنة اال�ستثمار املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
 -3ت�سري على املن�ش�آت الريا�ضية الأحكام املتعلقة بطرق اال�ستثمار الواردة يف املادة (الثانية
ع�شرة) من الالئحة.
 -4ت�سري على عقود ا�ستثمار نقاط البيع يف املن�ش�آت الريا�ضية الأحكام ذات ال�صلة مبدد عقود
ا�ستثمار املواقع املخ�ص�صة للوحات الإعالنية و�آالت البيع الذاتي الواردة يف الفقرة الفرعية
(�أ) من الفقرة ( )2من املادة (احلادية والع�شرين) من الالئحة.
ثالثاً:يعمل مبا ورد يف البندين (�أو ًال) و(ثانياً) من هذا القرار �إىل حني �صدور النظام اخلا�ص بت�أجري
العقارات وا�ستثماراتها –املن�صو�ص عليه يف البند (ثانياً) من املر�سوم امللكي رقم (م)128/
وتاريخ 1440/11/13هـ -والعمل به.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )48/وتاريخ 1443/06/03هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )26/138بتاريخ 1442/9/14هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )293بتاريخ 1443/6/1هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:تطبق وزارة الريا�ضة الأحكام الواردة يف الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية ،ال�صادرة بالأمر
ال�سامي رقم ( )40152بتاريخ 1441/6/29هـ -فيما عدا �أحكام املواد( :الثانية ،والثالثة،
واخلام�سة ،وال�ساد�سة ،والثامنة ،واحلادية ع�شرة) -على الآتي:
-1الأرا�ضي املخ�ص�صة ملنفعة الوزارة ،واملن�ش�آت الريا�ضية التابعة للوزارة ،وت�شمل على �سبيل
املثال ال احل�صر( :املرافق وال�ساحات الريا�ضية ،وال�صاالت الريا�ضية ،واملالعب الريا�ضية،
والإ�ستادات الريا�ضية ،واملدن الريا�ضية).
-2عقود ا�ستثمار حقوق ت�سمية املن�ش�آت الريا�ضية ورعايتها -التابعة للوزارة– لفرتات زمنية
حمددة ،مع التقيد بالآتي:
�أ� -أن يكون ن�شاط امل�ستثمر من الأن�شطة املرخ�ص لها يف اململكة.
ب� -أن يكون اال�سم التجاري للم�ستثمر م�سج ًال يف اململكة.
ج� -أال يكون قد �صدر يف حق امل�ستثمر حكم ق�ضائي يف خمالفة ج�سيمة داخل اململكة �أو خارجها.
د� -أن تكون ت�سمية املن�ش�أة الريا�ضية باال�سم التجاري للم�ستثمر بح�سب ما ت�ضعه وزارة الريا�ضة
من �ضوابط.
هـ� -أي �ضوابط �أخرى ت�ضعها وزارة الريا�ضة يف هذا ال�ش�أن.
ثانياً :لأغرا�ض تطبيق البند (�أو ًال) من هذا املر�سوم ،يعمل بالآتي:
 -1يكون لوزير الريا�ضة ما لوزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان من �صالحيات

واخت�صا�صات من�صو�ص عليها يف الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية .ويكون لوزارة الريا�ضة
ما لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،وما للبلدية ،من �صالحيات واخت�صا�صات
من�صو�ص عليها يف الالئحة.
-2يكون ت�شكيل اللجان –الواردة يف الالئحة– بقرار من وزير الريا�ضة ،على النحو الآتي:
�أ -جلنة التقدير :تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء :ممثل من وزارة الريا�ضة ،وممثل من وزارة
املالية ،وممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ،وتكون اللجنة برئا�سة ممثل من وزارة
الريا�ضة على �أال تقل مرتبته عن (الثانية ع�شرة) �أو ما يعادلها ،وتتوىل تقدير ال�سعر
الأدنى لعوائد الت�أجري �أو اال�ستثمار.
ب -جلنة فتح املظاريف :تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء �أو �أكرث من موظفي وزارة الريا�ضة ،على
�أال تقل مرتبة رئي�سها عن (الثامنة) �أو ما يعادلها ،وتتوىل مهمات جلنة فتح املظاريف
املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
ج– جلنة اال�ستثمار :تتكون من (ثالثة) �أع�ضاء( ،اثنني) ميثالن وزارة الريا�ضة ،وممثل من
وزارة املالية ،وتكون برئا�سة �أحد ممثلي وزارة الريا�ضة على �أال تقل مرتبته عن (الثانية
ع�شرة) �أو ما يعادلها ،ويكون لكل ع�ضو يف اللجنة ع�ضو احتياطي يحل حمله عند غيابة،
وي�ضاف �إىل ع�ضوية اللجنة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة يف حال كان املو�ضوع
الذي تنظره اللجنة يتعلق با�ستثمار �أي من �أرا�ضي الوزارة ،وتتوىل اللجنة مهمات جلنة
اال�ستثمار املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
-3ت�سري على املن�ش�آت الريا�ضية الأحكام املتعلقة بطرق اال�ستثمار الواردة يف املادة (الثانية
ع�شرة) من الالئحة.
-4ت�سري على عقود ا�ستثمار نقاط البيع يف املن�ش�آت الريا�ضية الأحكام ذات ال�صلة مبدد عقود
ا�ستثمار املواقع املخ�ص�صة للوحات الإعالنية و�آالت البيع الذاتي الواردة يف الفقرة الفرعية
(�أ) من الفقرة ( )2من املادة (احلادية والع�شرين) من الالئحة.
ثالثاً:يعمل مبا ورد يف البندين (�أو ًال) و(ثانياً) من هذا املر�سوم� ،إىل حني �صدور النظام اخلا�ص بت�أجري
العقارات وا�ستثماراتها –املن�صو�ص عليه يف البند (ثانياً) من املر�سوم امللكي رقم (م)128/
بتاريخ 1440/11/13هـ -والعمل به.
رابعاً: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

4

السـنة  100العدد 4917

UMM AL -QURA

الجمعة  11جمادى اآلخرة  1443هـ

 14يناير  2022م

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

قرار رقم ( )296وتاريخ 1443/06/01هـ

املوافقة على تنظيم حوكمة �إجراءات منع الت�صدير وتقييده
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  21468وتاريخ 1442/4/18هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنمية ال�صادرات
ال�سعودية رقم  1442/1/620وتاريخ 1442/4/16هـ ،يف �ش�أن م�شروع تنظيم حوكمة �إجراءات منع
الت�صدير وتقييده.
وبعد االطالع على م�شروع التنظيم امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )699وتاريخ 1442/11/28هـ ،واملذكرتني رقم ( )521وتاريخ
1443/2/29هـ ،ورقم ( )874وتاريخ 1443/4/16هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/12-7د)
وتاريخ 1443/3/15هـ.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3636وتاريخ 1443/4/29هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على تنظيم حوكمة �إجراءات منع الت�صدير وتقييده ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :للجنة امل�شكلة باملادة (الثالثة) من التنظيم -امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا القرار-
مراجعة �أي منع �أو قيد قائم -حني نفاذ التنظيم -مبوجب ن�ص نظامي على ت�صدير منتج ،والرفع عما
يلزم يف �ش�أن رفع املنع �أو القيد ،وذلك وفق الإجراءات املتبعة.

رئي�س جمل�س الوزراء

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة األولى:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا التنظيم-
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير َ ذلك:
التنظيم :تنظيم حوكمة �إجراءات منع الت�صدير وتقييده.
الهيئة :هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية.
اجمللس :جمل�س �إدارة الهيئة.
اللجنة :جلنة تنظيم حوكمة �إجراءات منع الت�صدير وتقييده امل�شكلة باملادة (الثالثة) من التنظيم.
الرئيس :رئي�س اللجنة.
األمني العام� :أمني عام اللجنة.
املنتج :كل مادة طبيعية �أو �سلعة حيوانية �أو زراعية �أو �صناعية.
إجراء على
القيد� :أي ا�شرتاط �أو متطلب على ت�صدير منتج �سوا ًء كان مقاب ًال مالياً �أو م�ستند ًا متعلقاً ب� ٍ
ت�صدير املنتج �أو على املنتج ذاته� ،أو حتديد الت�صدير بكمية �أو وزن �أو قيمة �أو وقت �أو جهات.

 -6وزارة البيئة واملياه والزراعة.
 -7وزارة اال�ستثمار.
 -8الهيئة العامة للتجارة اخلارجية.
 -9الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 -10هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك.
 -11هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية.
 -12هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية.
 -13اثنان من املتخ�ص�صني وذوي اخلربة من القطاع اخلا�ص ،يعينان ب�أمر من رئي�س جمل�س الوزراء
بنا ًء على تر�شيح من الرئي�س وموافقة املجل�س ،وتكون مدة ع�ضويتهما (ثالث) �سنوات قابلة
للتجديد ملرة واحدة.
ويجب �أال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية يف اللجنة عن (الرابعة ع�شرة) �أو ما يعادلها ،وتختار
اللجنة من بني �أع�ضائها من ممثلي اجلهات احلكومية نائباً للرئي�س.
المادة الخامسة:
تختص اللجنة بتنظيم إجراءات التصدير ،ولها -في حدود التنظيم-

املنتجات املمنوعة :املنتجات املمنوع ت�صديرها بنا ًء على ن�ص نظامي �أو قرار من اللجنة.

القيام باالختصاصات اآلتية:

املنتجات املقيدة :املنتجات التي يتطلب ت�صديرها االلتزام بقيود من�صو�ص عليها يف ن�ص نظامي
�أو بقيود �صادرة بقرار من اللجنة.

 -1اقرتاح ال�سيا�سات العامة املتعلقة مبنع ت�صدير املنتجات �أو تقييدها ،ورفعها �إىل جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية؛ للنظر فيها.
 -2منع ت�صدير املنتجات �أو تقييد ت�صديرها ،ومراجعة �أي منهما ،و�إ�صدار القرارات الالزمة
ال�ستمرار منع ت�صدير املنتج �أو تقييد ت�صديره �أو رفعه �أو تعديله.
 -3مراجعة �أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي متنع �أو تقيد ت�صدير املنتج واقرتاح تعديلها،
وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.
 -4مراجعة �أي ر�سم �أو مقابل مايل مفرو�ض على �إجراءات �أو تراخي�ص �أو موافقات متعلقة بت�صدير
املنتجات واقرتاح تعديلها ،وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة ،وذلك باالتفاق مع مركز تنمية
الإيرادات غري النفطية.
� -5إعداد قوائم باملنتجات املمنوعة واملنتجات املقيدة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة ،ون�شرها
و�أي تعديل يطر أ� عليها -يف املوقع الإلكرتوين للهيئة. -6اعتماد مناذج قرارات اللجنة.
 -7اعتماد مناذج طلب منع �أو تقييد ت�صدير املنتج ،ومناذج طلب تعديل املنع على ت�صدير املنتج
�أو رفعه ،ومناذج طلب تعديل القيد على ت�صدير املنتج �أو رفعه.
 -8اعتماد �ضوابط عمل اللجنة الفنية عند ت�شكيلها.
ويجوز للجنة -يف �سبيل حتقيق هذه االخت�صا�صات -ت�شكيل جلان �أو فرق عمل دائمة �أو م�ؤقتة من بني
�أع�ضائها �أو من �سواهم ،يعهد �إليها مبا تراه من مهمات ،ويحدد يف قرار ت�شكيل كل جلنة �أو فريق عمل
رئي�سها و�أع�ضاءها واخت�صا�صاتها ،ويكون لها اال�ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املوكولة �إليها.

اجلهة اخملتصة :اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص بتنظيم �أو �إ�شراف على املنتج.
المادة الثانية:
يهدف التنظيم �إىل حوكمة �إجراءات منع ت�صدير املنتجات وتقييدها ،ل�ضمان عدم الإ�ضرار مب�صالح
االقت�صاد الوطني ،و�أن تكون �إجراءات منع الت�صدير �أو تقييده قائمة على �أ�سباب مربرة ،ومبا يتما�شى
مع �سيا�سات اململكة املتعلقة بالت�صدير ،ومبا يتوافق مع التزامات اململكة يف االتفاقيات الدولية التي
تكون طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
ُت�شكّل مبوجب هذا التنظيم جلنة ت�سمى (جلنة تنظيم حوكمة �إجراءات منع الت�صدير وتقييده) ،وترتبط
�إدارياً ومالياً باملجل�س ،ويكون مقرها يف الهيئة.
المادة الرابعة:
تكون اللجنـة برئاسـة رئيس المجلس ،وعضـوية ممثلين من كل
مما يلي:
 -1وزارة الطاقة.
 -2وزارة املالية.
 -3وزارة االقت�صاد والتخطيط.
 -4وزارة التجارة.
 -5وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية.

المادة السادسة:
 -1تعقد اجتماعات اللجنة يف الهيئة .ويجوز عند االقت�ضاء عقدها يف مكان �آخر.

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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قرارات مجلس الوزراء

 -2جتتمع اللجنة -بنا ًء على دعوة من الرئي�س �أو نائبه -مرة كل (ثالثة) �أ�شهر على الأقل ،وكلما دعت
احلاجة �إىل ذلك بح�سب ما يقدره الرئي�س� ،أو بطلب من (ثلث) �أع�ضائها على الأقل .ويجب �أن توجه
الدعوة لالجتماع -كتابة -قبل موعد االجتماع بـ(�سبعة) �أيام على الأقل ،و�أن تت�ضمن الدعوة جدول
�أعمال االجتماع.
 -3يكون اجتماع اللجنة �صحيحاً بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على الأقل مبن فيهم رئي�س اللجنة �أو نائبه،
وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين على الأقل ،ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
 -4يجوز للجنة -عند احلاجة ،ووفقاً ملا يقدره الرئي�س� -أن تعقد االجتماعات و�أن ُي�ص َّوت على
التو�صيات والقرارات عن بعد من خالل ا�ستخدام و�سائل التقنية .وميكن �أن تُتخذ التو�صيات
والقرارات عن طريق التمرير على الأع�ضاء ،ويوقع عليها مبا يفيد اطالع جميع الأع�ضاء عليها.
وال تعد التو�صيات والقرارات ال�صادرة بهذه الطريقة �صحيحة ما مل تمُ رر على جميع �أع�ضاء
اللجنة ،وي�صوتوا عليهاُ ،
وحتز على �أغلبية �أ�صواتهم.
 -5تثبت مداوالت اللجنة وتو�صياتها وقراراتها يف حما�ضر يوقعها رئي�س االجتماع والأع�ضاء
احلا�ضرون .وتحُ اط اجتماعات اللجنة ومداوالتها وجدول �أعمالها وتو�صياتها وقراراتها
وحما�ضرها بال�سرية التامة.
 -6ال يجوز للع�ضو االمتناع عن الت�صويت ،وال تفوي�ض ع�ضو �آخر بالت�صويت عنه عند غيابه .وللع�ضو
املعرت�ض ت�سجيل اعرتا�ضه و�أ�سباب االعرتا�ض �ضمن حم�ضر اجتماع اللجنة.
 -7ال يجوز للع�ضو �أن يف�شي �شيئاً مما اطلع عليه من �أ�سرار اللجنة حتى بعد انتهاء ع�ضويته يف اللجنة.
 -8ال يجوز للع�ضو امل�شاركة يف �أي مو�ضوع ُمدرج على جدول �أعمال اللجنة يكون له عالقة �أو م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيه .وعلى الع�ضو الإف�صاح عن �أي تعار�ض للم�صالح ،وعلى اجلهة
احلكومية التي ميثلها هذا الع�ضو �إنابة غريه للم�شاركة يف املو�ضوع.
 -9للجنة دعوة من تراه من املخت�صني وامل�ست�شارين حل�ضور اجتماعاتها لال�ستفادة من خرباتهم ،دون
�أن يكون لهم حق الت�صويت.
المادة السابعة:
 -1للجهة احلكومية -التي ال يكون لديها متثيل يف اللجنة -تقدمي طلب �إىل الأمني العام يت�ضمن طلب
ح�ضور ممثل لها الجتماع اللجنة ملناق�شة طلبها مبنع �أو تقييد منتج من الت�صدير� ،أو طلبها برفع
املنع �أو التقييد �أو تعديله.
 -2يف حال طلبت اجلهة احلكومية ح�ضور االجتماع وتغ ّيب ممثلها عن احل�ضور ،فللجنة موا�صلة
عملها ،وال يحق للجهة -املتغيب ممثلها -طلب �إعادة مناق�شة املو�ضوع.
المادة الثامنة:
تكون للجنة �أمانة عامة مق ّرها يف الهيئة ،ويعني الأمني العام وحتدد مكاف�أته بقرار من املجل�س بنا ًء على
تو�صية من الرئي�س ،ويرتبط مبا�شرة بالرئي�س فيما يتعلق ب�أعمال الأمانة العامة.

 -9اقرتاح �ضوابط عمل اللجنة الفنية ،ورفعها �إىل اللجنة العتمادها.
� -10أي مهمة �أخرى ُت�سند �إليه من اللجنة.
المادة الحادية عشرة:
 -1للجنة ت�شكيل جلنة فنية من متخ�ص�صني لدرا�سة ما حتيله اللجنة لها ،وكذلك درا�سة الطلبات التي
تقدم �إىل اللجنة وتتطلب درا�سات فنية متخ�ص�صة.
 -2للجنة الفنية -عند ت�شكيلها -التوا�صل مع اجلهات احلكومية ومع القطاع اخلا�ص لأخذ املرئيات،
متهيد ًا لإعداد الر�أي الفني املتعلق ب�أي طلب حمال �إليها من اللجنة لدرا�سته .وت�ضع اللجنة
الآلية الالزمة لتوا�صلها مع القطاع اخلا�ص ،وذلك مبا ي�ضمن احلفاظ على �سرية املرئيات التي
ترد �إليها.
المادة الثانية عشرة:

 -1للجهة املخت�صة و�أي جهة حكومية �أخرى التقدم �إىل اللجنة بطلب منع ت�صدير منتج �أو تقييده،
�أو بطلب تعديل املنع على ت�صدير منتج �أو رفعه� ،أو بطلب تعديل القيد على ت�صدير منتج �أو
رفعه ،على �أن يقدم الطلب وفقاً للنماذج املعتمدة.
 -2لأي جهة من القطاع اخلا�ص �أن تتقدم �إىل الهيئة بطلب تعديل منع ت�صدير منتج �أو رفعه� ،أو بطلب
تعديل القيد على ت�صدير منتج �أو رفعه ،وذلك وفقاً لنماذج تعتمدها اللجنة ،وللهيئة بعد درا�سة
الطلب �إحالة ما تراه منا�سباً من تلك الطلبات �إىل اللجنة ال�ستكمال الإجراءات الالزمة.
المادة الثالثة عشرة:
 -1يقوم الأمني العام بت�سلم الطلبات التي ترد �إىل اللجنة ،والت�أكد من �إرفاق جميع النماذج املعتمدة،
ويرد الطلب غري املكتمل �إىل اجلهة مقدمة الطلب ،ال�ستيفاء جميع النماذج املطلوبة.
 -2يحيل الأمني العام الطلب املكتمل �إىل اللجنة؛ التخاذ ما يلزم ،مبا يف ذلك النظر يف �إحالة الطلب �إىل
اللجنة الفنية عند ت�شكيلها؛ لدرا�سته و�إعداد الر�أي الفني يف �ش�أنه ،وذلك وفق �ضوابط عملها.
 -3يحيل الأمني العام الطلب بعد ا�ستكمال درا�سته مرافقاً له مرئيات اجلهات ذات العالقة �-إن وجدت-
�إىل اللجنة للنظر يف اتخاذ القرار املنا�سب يف �ش�أنه.
 -4تنظر اللجنة يف الطلبات وتبت فيها خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ ت�سلم الطلب ،ولها
-يف الأحوال اال�ستثنائية التي ت�ستلزم ذلك -متديد املدة على �أال تتجاوز (�ستني) يوماً من تاريخ
ت�سلمها الطلب.
 -5ي�شعر الأمني العام اجلهة مقدمة الطلب بقرار اللجنة ال�صادر يف �ش�أنه.
المادة الرابعة عشرة:
ت�شعر اللجنة -عرب الأمني العام -هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك بقراراتها؛ التخاذ ما يلزم لتنفيذها
بح�سب اخت�صا�صاتها.
المادة الخامسة عشرة:

المادة التاسعة:
للرئي�س �أن ُي�صدر قرار ًا بتكليف عدد من الأ�شخا�ص مل�ساعدة الأمني العام يف القيام ب�أعمال الأمانة العامة،
وذلك بنا ًء على طلب من الأمني العام يقرتح فيه �أ�سماء الأ�شخا�ص .وحتدد مكاف�آتهم بقرار من املجل�س
بنا ًء على تو�صية من الرئي�س ،ويرتبطون بالأمني العام فيما يتعلق ب�أعمال الأمانة العامة.

مينح م�صدرو املنتجات التي �صدرت يف �ش�أنها قرارات من اللجنة مدة ال تقل عن (مائة وثمانني) يوماً
لتوفيق �أو�ضاعهم مبا يتفق مع قرار اللجنة ،وي�ستثنى من ذلك احلاالت التي تقت�ضي فيها ال�ضرورة تنفيذ
قرار اللجنة مبنع �أو تقييد ت�صدير املنتج فور �صدوره .ويف هذه احلالة ،ت�شرتط موافقة جميع �أع�ضاء
اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.

المادة العاشرة:

المادة السادسة عشرة:

يتولى األمين العام في نطاق ممارسته لمهماته ألعمال األمانة

ُتراعي اللجنة عند نظرها يف الطلبات الواردة �إليها التزامات اململكة يف االتفاقيات الدولية التي تكون
طرفاً فيها.

العامة المهمات اآلتية:
 -1متابعة الطلبات التي ترد �إىل اللجنة ،و�أي تعليمات �أو �ضوابط ت�صدرها اللجنة حتى ا�ستكمال
�صدور قرار بخ�صو�ص الطلب املقدّم �إىل اللجنة.
 -2التح�ضري الجتماعات اللجنة ،و�إعداد م�سودة جدول �أعمال اجتماعات اللجنة وعر�ضه على الرئي�س
العتماده.
 -3اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للحفاظ على �سرية الطلبات واملخاطبات والوثائق واملرا�سالت
و�أعمال وحما�ضر وقرارات اللجنة.
 -4التن�سيق مع جميع الأع�ضاء والرئي�س حيال املو�ضوعات التي ُتعدّها اللجنة �أو ُتعر�ض عليها �أو
التي َيقرتح �أحد الأع�ضاء �إدراجها �ضمن بنود جدول الأعمال.
 -5توثيق حما�ضر االجتماعات ومداوالت اجتماعات اللجنة ،و�أ�سماء احلا�ضرين ،وما يتخذ من
تو�صيات وقرارات ،ونتائج الت�صويت ،وجميع حتفظات الأع�ضاء �إن وجدت.
� -6إعداد مناذج قرارات اللجنة ،ورفعها �إىل اللجنة العتمادها.
� -7إعداد مناذج طلب منع �أو تقييد ت�صدير املنتج ،ومناذج طلب تعديل املنع على ت�صدير املنتج �أو
رفعه ،ومناذج طلب تعديل القيد على ت�صدير املنتج �أو رفعه ،ورفعها �إىل اللجنة العتمادها.
� -8إعداد تقرير ن�صف �سنوي عن �أداء اللجنة وما تواجهه من عقبات �-إن وجدت -واملقرتحات
حيالها ،وعر�ضها على الرئي�س.

المادة السابعة عشرة:
للجهة املخت�صة االعرتا�ض على قرارات اللجنة ،ويرفع الرئي�س االعرتا�ض فور وروده �إىل جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية للبت فيه ،على �أن يوقف تنفيذ القرار املعرت�ض عليه �إىل حني البت يف
االعرتا�ض.
المادة الثامنة عشرة:
تكون للجنة ميزانية ت�شغيلية �ضمن ميزانية الهيئة.
المادة التاسعة عشرة:
َيرفع الرئي�س �إىل املجل�س تقرير ًا ن�صف �سنوي عن �أداء اللجنة ملهماتها ،وما تواجهه من ُمعوقات
واملقرتحات حيالها �إن وجدت.
المادة العشرون:
ي�صدر املجل�س ما يلزم من قرارات لتنفيذ �أحكام التنظيم.
المادة الحادية والعشرون:
ُين�شر التنظيم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد (مائة وع�شرين) يوماً من تاريخ ن�شره.
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

قرار رقم ( )292وتاريخ 1443/06/01هـ

املوافقة على نظام حقوق كبري ال�سن ورعايته
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  56375وتاريخ 1442/9/30هـ،امل�شتملة
على خطاب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى رقم  791وتاريخ 1439/2/27هـ،وبرقية معايل وزير
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رقم  45835وتاريخ 1440/3/5هـ،يف �ش�أن م�شروع نظام حقوق
كبري ال�سن ورعايته.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )993وتاريخ 1441/7/24هـ ،ورقم ( )183وتاريخ 1442/4/2هـ،
ورقم ( )721وتاريخ 1442/12/5هـ،واملذكرات رقم ( )933وتاريخ 1442/6/6هـ ،ورقم ()533
وتاريخ 1443/3/1هـ،ورقم ( )858وتاريخ 1443/4/13هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/42/50-4د)
وتاريخ 1442/12/26هـ.

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )58/184وتاريخ 1439/1/25هـ ،ورقم ()27/147
وتاريخ 1442/9/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3967وتاريخ1443/5/10هـ.
يـقـرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على نظام حقوق كبري ال�سن ورعايته ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:يكون �إعداد الالئحة التنفيذية للنظام وتعديلها باال�شرتاك مع وزارة املالية ،وذلك فيما يتعلق
بالأحكام التي يرتتب عليها تكاليف �أو �أعباء مالية على اخلزينة العامة للدولة.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )47/وتاريخ 1443/06/03هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )58/184بتاريخ 1439/1/25هـ ،ورقم ()27/147
بتاريخ 1442/9/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )292بتاريخ 1443/6/1هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على نظام حقوق كبري ال�سن ورعايته ،بال�صيغة املرافقة.
يخ�صه-
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما ُّ
تنفيذ مر�سومنا هذا.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة األولى:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام-
المعاني المبينة أمام كل منها:
 -1النظام :نظام حقوق كبري ال�سن ورعايته.
 -2الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
 -3الوزارة :وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
 -4الوزير :وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
 -5كبير السن :كل مواطن بلغت �سنه (�ستني) �سنة ف�أكرث.
 -6حقوق كبير السن :كل ما لكبري ال�سن من حقوق �شرعية كانت �أو نظامية مبا يف ذلك حقوقه
املالية واجل�سدية واالجتماعية واملعنوية.
-7رعاية كبير السن احملتاج :توفري احلاجات ال�ضرورية الالزمة لكبري ال�سن من �سكن وم�أكل
وملب�س وعناية �صحية وج�سدية ونف�سية واجتماعية وترويحية.
 -8العائل :من يقوم برعاية كبري ال�سن املحتاج وحفظ حقوقه.
 -9دار الرعاية االجتماعية لكبير السن� :أي جهة حكومية� ،أو �أي جهة خا�صة �أو �أهلية
ّ
رخ�صت لها الوزارة؛ تقوم ب�إيواء كبري ال�سن ورعايته وتقدمي اخلدمات الالزمة له.
 -10األسرة :ت�شمل الأب والزوج �أو الزوجة والذكور من الأوالد والأحفاد والإخوة.
 -11اجلهات ذات العالقة :كل جهة حكومية �أو خا�صة �أو �أهلية تقدم خدمات لكبري ال�سن �سوا ًء
كانت بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 -12اخلدمات العامة :كل خدمة تقدمها اجلهة احلكومية �سوا ًء بنف�سها �أو عن طريق غريها.
المادة الثانية:

 -5ت�شجيع القادرين من كبار ال�سن على العمل ،واال�ستفادة من برامج الدعم املوجهة �إىل اجلهات
امل�شغلة لهم.
 -6دعم الن�شاطات التطوعية يف خدمة كبار ال�سن.
 -7ت�أهيل املرافق العامة والتجارية والأحياء ال�سكنية والبيئة املحيطة وامل�ساجد؛ لتكون مالئمة
الحتياجات كبار ال�سن ،وذلك يف �ضوء الأنظمة والأوامر ذات العالقة.
 -8تخ�صي�ص �أماكن لكبار ال�سن يف املرافق العامة واملنا�سبات العامة.
ّ -9
حث القطاع اخلا�ص و�أ�صحاب الأعمال واجلهات الأهلية على رعاية كبار ال�سن من خالل �إقامة مراكز
�أهلية و�أندية اجتماعية.
المادة الثالثة:
لكبري ال�سن حق العي�ش مع �أ�سرته ،وعليها �إيوا�ؤه ورعايته ،وتكون امل�س�ؤولية يف ذلك على �أفراد الأ�سرة
وفقاً للت�سل�سل املن�صو�ص عليه يف املادة (ال�ساد�سة) من النظام.
المادة الرابعة:
ال يجوز لدور الرعاية االجتماعية لكبري ال�سن �إيواء كبري ال�سن فيها �إال بعد موافقته� ،أو بعد �صدور حكم
ق�ضائي بذلك� ،أو يف احلاالت التي ت�شكل خطورة على حياة كبري ال�سن �أو �سالمته وفق �ضوابط حتددها
الالئحة.
المادة الخامسة:
لأغرا�ض تطبيق �أحكام النظام ،يعد كبري ال�سن حمتاجاً �إذا كان غري قادر على �أن ي�ؤ ّمن لنف�سه �ضروريات
احلياة كل ّياً �أو جزئ ّياً نتيجة لق�صور يف قدراته املالية �أو البدنية �أو النف�سية �أو العقلية ،وحتدد الالئحة
الأحكام وال�ضوابط الالزمة لذلك.

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتحقيق ما يأتي:

المادة السادسة:

 -1متكني كبار ال�سن من العي�ش يف بيئة حتفظ حقوقهم وت�صون كرامتهم.
 -2ن�شر التوعية والتثقيف املجتمعي لبيان حقوق كبار ال�سن؛ لأجل احرتامهم ،وتوقريهم.
 -3توفري معلومات �إح�صائية موثقة عن كبار ال�سن؛ لال�ستفادة منها يف �إجراء الدرا�سات والبحوث ذات
العالقة بهم ،وامل�ساعدة يف و�ضع اخلطط والربامج.
 -4تنظيم وتنفيذ برامج منا�سبة لكبار ال�سن؛ تعزز من مهاراتهم وخرباتهم وممار�سة هواياتهم وتعزيز
اندماجهم يف املجتمع.

تكون �إعالة كبري ال�سن املحتاج على الزوج �أو الزوجة �إن رغبت ،ف�إن تعذر ذلك فعلى �أبيه �إذا كان
قادر ًا ثم �أحد �أوالده الذكور ،ف�إن تعذر ذلك فعلى �أحد �أحفاده الذكور ،ف�إن تعذر ذلك فعلى �أحد �إخوته
الذكور .ويجوز انتقال واجب الإعالة �إىل من اختاره كبري ال�سن منهم مع وجود من هو �أوىل منه .ويف
حال عدم االتفاق �أو عدم قيام �أيٍّ من �أفراد الأ�سرة بالإعالة ،فتتوىل املحكمة املخت�صة حتديد العائل من
�أفراد �أ�سرته ،على �أن يراعى يف ذلك م�صلحة كبري ال�سن.

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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نظام حقوق كبير السن ورعايته  ..تتمة
المادة السابعة:

تكون نفقة رعاية كبري ال�سن املحتاج وفقاً ملقت�ضيات النفقة ال�شرعية.

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثامنة:

�أ -ال�سجن مدة ال تزيد على �سنة.
ب -غرامة ال تزيد على (خم�سمائة �ألف) ريال.
 -2ال ي�سري ما ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة �إذا كان العائل هو الأب �أو الزوجة.
وجتوز م�ضاعفة العقوبة على املخالف يف حالة العود مبا ال يتجاوز �ضعف احلد الأق�صى املقرر.

�إذا عجز العائل عن توفري نفقة رعاية كبري ال�سن املحتاج ،ومل يكن يف �أ�سرته من هو قادر على �إعالته؛
في�صرف له من الوزارة ما ي�ساعده على ذلك ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة السابعة عشرة:

المادة التاسعة:

�إذا �شكل �أي من الأفعال الواردة يف املادة (اخلام�سة ع�شرة) من النظام؛ جرمية مبوجب �أنظمة �أخرى؛
فتطبق العقوبة الأ�شد.

يحمي العائل حقوق كبري ال�سن املحتاج وفقاً للمقت�ضى ال�شرعي والنظامي.
المادة العاشرة:

توفر الوزارة لكبري ال�سن املحتاج الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية امل�ساعِ دة باملجان ،وتتحمل ما يرتتب
عليها من نفقات الت�شغيل وال�صيانة؛ وذلك وفق ما حتدده الالئحة.
المادة الحادية عشرة:

على اجلهة احلكومية ومن يقدم خدمة عامة نياب ًة عنها �إعطاء كبري ال�سن �أولوية يف احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية التي تقدمها ،وبخا�صة اخلدمات ال�صحية واالجتماعية؛ وذلك وف ًقا ملا حتدده
الالئحة.
المادة الثانية عشرة:

متنح الوزارة كبري ال�سن بطاقة امتياز متكنه من اال�ستفادة من اخلدمات العامة التي يحتاجها
ل�ضروريات حياته اليومية التي تقدمها اجلهات احلكومية واخلا�صة والأهلية لكبري ال�سن ،وعليها
مراعاة كبري ال�سن يف جميع الإجراءات التي تتخذ يف �ش�أنه والإ�سراع يف �إجنازها ،ومراعاة حاجاته
العقلية ،والنف�سية ،واجل�سدية.
المادة الثالثة عشرة:

متنح اجلهة احلكومية �أو من يقدم خدمة عامة نياب ًة عنها لكبري ال�سن املحتاج –يف حدود ال�صالحيات
املخولة لها نظاماً -خ�صماً على اخلدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة الرابعة عشرة:

ممن ثبت ق�ضاء �أنه لي�س
 -1للوزارة حق الوالية على النف�س لفاقد الأهلية �أو ناق�صها من كبار ال�سن ّ
له ويل� ،أو �أن له ول ّياً تخلى �أو تقاع�س عن املطالبة بحقوقه .وحتدد الالئحة الأحكام اخلا�صة بذلك.
 -2للهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم؛ الوالية على مال فاقد الأهلية �أو
ناق�صها من كبار ال�سن ،وذلك بعد ثبوت والية الوزارة عليه بحكم ق�ضائي.
المادة الخامسة عشرة:

 -1يحظر على العائل الت�صرف يف مال كبري ال�سن دون موافقته.
 -2يحظر على العائل الإخالل عمد ًا بحماية حقوق كبري ال�سن املحتاج ورعايته.
 -3يحظر �إ�ساءة الت�صرف عمد ًا يف مال كبري ال�سن ملن �أوكلت �إليه �سلطة الت�صرف.
المادة السادسة عشرة:

 -1يعاقب من يخل ب�أيٍّ من �أحكام املادتني (الثالثة) و(اخلام�سة ع�شرة) من النظام ،بعقوبة �أو �أكرث
من العقوبات الآتية:

المادة الثامنة عشرة:

للمحكمة املخت�صة �أن حتكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة يف املادة (ال�ساد�سة ع�شرة) من النظام
على �أن تكون يف خدمة كبار ال�سن.
المادة التاسعة عشرة:
تتوىل النيابة العامة التحقيق يف املخالفات الواردة يف املادتني (الثالثة) و(اخلام�سة ع�شرة) من النظام،
و�إقامة الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة.
المادة العشرون:

 -1تعاقب دور الرعاية االجتماعية اخلا�صة �أو الأهلية املخالفة حلكم املادة (الرابعة) من النظام،
ومن يقدم خدمة عامة نياب ًة عن اجلهة احلكومية املخالفة حلكم املادتني (احلادية ع�شرة)
و(الثالثة ع�شرة) من النظام؛ بغرامة ال تزيد على (مائة �ألف) ريال.
 -2تك ّون بقرار من الوزير جلنة �أو �أكرث ،ال يقل عدد �أع�ضائها عن (ثالثة) يكون �أحدهم م�ست�شار ًا
نظام ّياً ،تتوىل النظر يف خمالفة �أحكام املواد (الرابعة) و(احلادية ع�شرة) و(الثالثة ع�شرة) من
النظام ،وتوقيع العقوبة املن�صو�ص عليها ،وترفع قرارها �إىل الوزير �أو من يفو�ضه العتماده،
ويجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة التظلم منه �أمام املحكمة الإدارية.
 -3يتوىل من ي�صدر بت�سميته قرار من الوزير �ضبط املخالفات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من
هذه املادة.
المادة الحادية والعشرون:
ال تخل األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي:

 -1االلتزامات النظامية الأخرى املتعلقة بحماية حقوق كبري ال�سن ورعايته املرتتبة على اجلهات
املعنية ،كل بح�سب اخت�صا�صه.
� -2أي حكم يكفل حماية �أف�ضل لكبري ال�سن ين�ص عليه نظام �آخر �أو �أي التزام على اململكة وفقاً
التفاقية دولية اململكة ٌ
طرف فيها.
المادة الثانية والعشرون:

ي�صدر الوزير الالئحة خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من
تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والعشرون:
ُيعمل بالنظام بعد (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

قرار رقم ( )284وتاريخ 1443/05/24هـ

املوافقة على تعديل قرار جمل�س الوزراء رقم ( )316وتاريخ 1436/7/8هـ
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  15205وتاريخ 1443/3/9هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س �إدارة نادي �سباقات اخليل رقم  42/1216وتاريخ
1442/9/24هـ ،يف �ش�أن طلب النادي �إعفاء من�سوبيه من ر�سوم اخلدمات العامة على العمالة
امل�ستقدمة والعاملني يف جمال الفرو�سية و�سباقات اخليل.
وبعد االطالع على قرارات جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ ،ورقم ()316
وتاريخ 1436/7/8هـ ،ورقم ( )197وتاريخ 1438/3/23هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )743وتاريخ 1442/12/26هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/14-12د)
وتاريخ 1443/3/29هـ.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3543وتاريخ 1443/4/25هـ.
يقرر:
املوافقة على تعديل قرار جمل�س الوزراء رقم ( )316وتاريخ 1436/7/8هـ ،ليكون بالن�ص الآتي:
«ق�صر تطبيق البند (ثانياً) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ ،املعدل
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )197وتاريخ 1438/3/23هـ ،فيما يتعلق بالعمالة الفردية يف �أن�شطة
الزراعة والرعي وتربية اخليل و�سباقاتها ،على احلاالت التي يزيد فيها عدد العمال يف هذه الأن�شطة
على �ستة عمال».
رئي�س جمل�س الوزراء
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
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قرار رقم ( )288وتاريخ 1443/06/01هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة وحكومة
�سلطنة عُ مان للتعاون يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  25562وتاريخ 1443/4/22هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير اال�ستثمار رقم  338وتاريخ 1443/2/2هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني
حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة �سلطنة عُ مان للتعاون يف جمال ت�شجيع اال�ستثمار.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )695وتاريخ 1442/11/26هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )428وتاريخ 1443/2/21هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )11/56وتاريخ 1443/4/18هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3961وتاريخ 1443/5/10هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة �سلطنة عُ مان للتعاون يف
جمال ت�شجيع اال�ستثمار ،املوقعة يف مدينة م�سقط بتاريخ 1443/1/22هـ ،املوافق 2021/8/30م،
بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )45/وتاريخ 1443/06/03هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )11/56بتاريخ 1443/4/18هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )288بتاريخ 1443/6/1هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة �سلطنة عُ مان للتعاون يف
جمال ت�شجيع اال�ستثمار ،املوقعة يف مدينة م�سقط بتاريخ 1443/1/22هـ،املوافق 2021/8/30م،
بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة –كل فيما يخ�صه–
تنفيذ مر�سومنا هذا.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

مذكرة تفاهم
�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية (ممثلة بوزارة اال�ستثمار) وحكومة �سلطنة عُ مان (ممثلة بوزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار) (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني)� ،إدراكاً منهما لأوا�صر
الأخـوة القائمـة بني البلدين ،ورغبـ ًة منهمـا يف تعـزيز التعـاون بني البلدين يف جمـال ت�شجيـع
اال�ستثمـار وفـق الأنظمـة والقـوانني والتعليمـات املعمـول بهـا يف البلدين ،ووفـق الإمكانات املتـاحـة؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة األولى:
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجاالت اآلتية:
 -1م�شاركة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف البلدين ،وتبادل املعلومات الالزمة ب�ش�أنها ،وتبادل
الت�شريعات واللوائح والإجراءات املنظمة لال�ستثمار ،وكل ما يتعلق مبجال اال�ستثمار وخدمات
امل�ستثمرين بني البلدين.
 -2توفري املعلومات عن ال�صعوبات التي تواجه امل�ستثمرين يف البلدين ،والعمل على حلها.
 -3تنظيم الفعاليات واملعار�ض امل�شرتكة وتبادل الوفود التجارية ،ودعم امل�ستثمرين يف البلدين.
 -4تقدمي امل�شورة ب�ش�أن املن�شورات واملطبوعات ذات ال�صلة برتويج اال�ستثمار.
 -5ت�شجيع تبادل الزيارات بني امل�ستثمرين يف البلدين ،وتنظيم اللقاءات الثنائية بينهما ،ومتكينهم من
االطالع على الفر�ص اال�ستثمارية يف البلدين ،وتقدمي امل�ساعدة املمكنة لهم يف اختيار ال�شريك الوطني
املحتمل.
 -6ت�شجيع �إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات اخلرباء يف جماالت التعاون
الواردة يف هذه املذكرة.
� -7أي جمال �آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية:
يحدد كل طرف �ضابط ات�صال للتن�سيق بني الطرفني؛ من �أجل متابعة تنفيذ جماالت التعاون الواردة يف
هذه املذكرة.
المادة الثالثة:
ال تخل �أحكام هذه املذكرة بالتزامات الطرفني النا�شئة من �أي معاهدات �أو اتفاقيات دولية �أخرى ثنائية
�أو متعددة الأطراف.

المادة الرابعة:
يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته املتاحة– التكاليف املالية املرتتبة على تنفيذ التزاماته بنا ًء على هذه
املذكرة ،مبا يف ذلك تكاليف ال�سفر ذهاباً و�إياباً وتكاليف الإقامة بالن�سبة �إىل الوفود التي ي�شارك فيها يف
�إطار تنفيذ جماالت التعاون الواردة يف هذه املذكرة.
المادة الخامسة:
يلتزم الطرفان ب�أال ت�ستخدم املعلومات والوثائق املتبادلة بينهما �إال للأغرا�ض املخ�ص�صة لها وفقاً ملا اتفقا
عليه ،و�أال تنقل �إىل طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:
يحل �أي خالف ين� أش� بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها؛ ودياً بالت�شاور بينهما ،وذلك مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
المادة السابعة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني –عرب القنوات الدبلوما�سية-
ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
 -2مدة هذه املذكرة (ثالث) �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة مماثلة ،ما مل ي�شعر �أحد الطرفني الطرف الآخر
كتابة –عرب القنوات الدبلوما�سية– برغبته يف �إنهائها� ،أو عدم جتديدها :قبل (�ستة) �أ�شهر على الأقل
من التاريخ املحدد لإنهائها.
 -3ميكن تعديل هذه املذكرة باتفاق الطرفني –كتابة– عرب القنوات الدبلوما�سية.
 -4يف حال �إنهاء العمل بهذه املذكرة �أو عدم جتديدها ،تظل �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل الربامج
�أو الأن�شطة التي ن�ش�أت يف ظلها ومل ت�س َّو بعد ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
حررت هذه املذكرة يف مدينة م�سقط بتاريخ  22املحرم 1443هـ ،املوافق � 30أغ�سط�س 2021م،
من ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية.

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

حكومة �سلطنة عمان

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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قرار رقم ( )287وتاريخ 1443/06/01هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة واملياه والزراعة
يف اململكة ووزارة البيئة يف اليابان للتعاون يف جمال البيئة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  19938وتاريخ 1443/3/28هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رقم  1440/1/343701وتاريخ 1442/11/26هـ ،يف
�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
البيئة يف اليابان للتعاون يف جمال البيئة.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على اتفاقية (فيينا) لقانون املعاهدات لعام (1969م) ،املوافق عليها باملر�سوم امللكي
رقم (م )25/وتاريخ 1423/6/25هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )565وتاريخ 1440/10/15هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )156وتاريخ 1443/1/17هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )5/23وتاريخ 1443/3/20هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3550وتاريخ 1443/4/25هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية ال�سعودية

ووزارة البيئة يف اليابان للتعاون يف جمال البيئة ،املوقعة بتاريخ 1442/5/1هـ ،املوافق
2020/12/16م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:قيام وزارة البيئة واملياه والزراعة بالتن�سيق مع اجلانب الياباين ،لإجراء الت�صحيح الالزم على
املذكرة امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا القرار ،وفقاً للإجراءات الواردة يف املادة ( )79من
اتفاقية (فيينا) لقانون املعاهدات لعام (1969م) -املوافق عليها باملر�سوم امللكي رقم (م)25/
وتاريخ 1423/6/25هـ  -وذلك على النحو الآتي:
 -١ت�صحيح التاريخ الهجري الوارد يف نهاية الن�سخة العربية املوقعة لي�صبح «1442/5/1هـ».
� -2إحـالل عبـارة « »either sideحمـل عبـارة « »each sideالـواردة يف الفقرة
( )2مـن املـادة (الثامنـة) مـن الن�سخـة الإجنـليـزية املـوقعـة ،و�إحـالل عبـارة
« »set for its terminationحمل عبارة « »this MOC endsالواردة يف
نهاية الفقرة.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )44/وتاريخ 1443/06/03هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )5/23بتاريخ 1443/3/20هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )287بتاريخ 1443/6/1هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة البيئة يف اليابان للتعاون يف جمال البيئة ،املوقعة بتاريخ 1442/5/1هـ ،املوافق
2020/12/16م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

مذكرة تفاهم
�إن وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة البيئة يف اليابان (امل�شار فيما بعد
�إىل �أحدهما بـ«الطرف» و�إليهما بـ«بالطرفني») رغبة منهما يف ت�أكيد �أوا�صر ال�صداقة وتوطيدها ،ورفع
م�ستوى التعاون يف جمال البيئة يف البلدين ،قد اتفقتا على ما ي�أتي:
المادة األولى:

يعمل الطرفان على التعاون فيما بينهما في المجال البيئي ،وفق

المادة الثانية
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة ،بكافة السبل ،من خالل ما يأتي:
 )1تبادل اخلربات واملعلومات العلمية والفنية ذات ال�صلة يف هذا املجال.
 )2ت�شجيع الزيارات واللقاءات املتبادلة وتنظيم الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل والربامج التدريبية.
� )3أي و�سيلة �أخرى يتفق عليها الطرفان.

األنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وذلك لحماية البيئة

المادة الثالثة:

والمحافظة عليها من خالل تشجيع التعاون في المجاالت اآلتية:

يلتزم الطرفان ب�سرية املعلومات والوثائق املتبادلة يف �إطار هذه املذكرة و�أال ُت�ستخدم �إال للأغرا�ض
املخ�ص�صة لها و�أال تنقل �إىل طرف ثالث دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الذي قدمها.

 )1التكيف مع املنافع امل�شرتكة فيما يلي:
�أ -جودة املياه وال�صرف ال�صحي.
ب -احلماية البحرية.
ت -مكافحة تدهور الأرا�ضي �أو الت�صحر على امل�ستوى البيئي.
ث� -إدارة تخطيط املناطق ال�ساحلية حلماية البنى التحتية للطرق ،واملناطق ال�سكنية ،واملجمعات
ال�صناعية ،وحمطات حتلية املياه ،واملوانئ.
ج -الإنذار املبكر للحد من الكوارث البيئية الناجتة عن الظواهر اجلوية الق�صوى.
 )2طرق وتقنيات الر�صد وال�سيطرة على تلوث الهواء.
 )3تطوير طرق وتقنيات للمعاجلة والتخل�ص من الرتبة امللوثة (غري امل�شعة).
 )4تقنيات و�أ�ساليب احلد من التلوث ال�ضو�ضائي والتحكم يف االهتزازات.
 )5حت�سني �إجراءات تقييم الأثر البيئي من خالل درا�سة الو�ضع الراهن.
� )6إدارة النفايات مبا فيها النفايات اخلطرة والكيميائية واحلد من توليدها.
 )7التعاون يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي وت�شجيع الدرا�سات التكنولوجية البيئية وبناء القدرات.
� )8أي �أن�شطة �أخرى �ضمن جماالت البيئة وحت�سينها يتفق عليها اجلانبان.

المادة الرابعة:
� )1سيخ�ضع كل جانب لقوانني و�أنظمة بلد الطرف الآخر �أثناء تنفيذ �أي ن�شاط مبوجب هذه املذكرة.
 )2يوافق اجلانبان على اعتبار امللكية الفكرية الأ�سا�سية مبثابة م�ساهمة �أحدهما لتنفيذ �أي ن�شاط
مبوجب هذه املذكرة.
 )3تكون حقوق امللكية الفكرية الناجتة عن تنفيذ ن�شاط �أو م�شروع م�شرتك مبوجب هذه املذكرة مملوكة
للجانبني بح�سب م�ساهمة كل طرف ،وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان يف وثيقة م�ستقلة.
المادة الخامسة:
يعين كال الجانبين ما يلي كأشخاص مسؤولين عن تنفيذ األنشطة
بموجب هذه المذكرة:
 )1وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية ال�سعودية ،وكيل الوزارة ل�ش�ؤون البيئة ،وكالة
الوزارة ل�ش�ؤون البيئة.
 )2وزارة البيئة باليابان ،رئي�س مكتب التعاون الدويل والبنية التحتية امل�ستدامة ،مكتب البيئة العاملي.
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة  ..تتمة
المادة السادسة:
يتحمل كل جانب -وفقاً لإمكاناته املتاحة -التكاليف املرتتبة على تنفيذ هذه املذكرة.

قرارات مجلس الوزراء

المادة السابعة:
�أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها ي�سوى ب�شكل ودي عن طريق امل�شاورات
الثنائية �أو التفاو�ض بني الطرفني.
المادة الثامنة:
 )1يبد�أ العمل بهذه املذكرة من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني -عرب القنوات الدبلوما�سية-
ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة للعمل بها.
 )2مدة التعاون مبوجب هذه املذكرة خم�س �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو ملدد مماثلة ،ما مل يب ّلغ �أحد
الطرفني اجلانب الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف عدم ا�ستمرار هذه املذكرة قبل
�ستة �أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.

 )3يف حالة انتهاء العمل بهذه املذكرة ت�ستمر �أحكامها نافذة املفعول بالن�سبة �إىل امل�شروعات والربامج
التي ن�ش�أت يف ظلها.
 )4ميكن تعديل هذه املذكرة مبوافقة اجلانبني اخلطية.
وقعت هذه املذكرة بتاريخ 1442/5/16هـ ،املوافق 2020/12/16م ،باللغات :العربية ،واليابانية،
والإجنليزية ،والن�صو�ص الثالثة مت�ساوية يف احلجية ،ويف حال االختالف يف التف�سري يكون الن�ص
الإجنليزي هو املرجح.

عن وزارة البيئة يف اليابان
وزير البيئة
ال�سيد /كويزومي �شينجريو

عن وزارة البيئة واملياه والزراعة
يف اململكة العربية ال�سعودية
وزير البيئة واملياه والزراعة
م .عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�ضلي

قرار رقم ( )291وتاريخ 1443/06/01هـ

مذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف اململكة وجامعة
�أوفا احلكومية لتقنية البرتول يف رو�سيا للتعاون يف جمال تقنيات حتلية املياه
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  19942وتاريخ 1443/3/28هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة رقم  1441/1/61097وتاريخ 1442/11/4هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املياه املاحلة يف اململكة العربية ال�سعودية وجامعة �أوفا احلكومية لتقنية البرتول يف
رو�سيا االحتادية للتعاون يف جمال تقنيات حتلية املياه وت�شغيل و�صيانة خطوط الأنابيب.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على اتفاقية (فيينا) لقانون املعاهدات لعام (1969م) ،املوافق عليها باملر�سوم امللكي
رقم (م )25/وتاريخ 1423/6/25هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )466وتاريخ 1441/7/15هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )2242وتاريخ 1442/12/9هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )5/24وتاريخ 1443/3/20هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )3541وتاريخ 1443/4/25هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف اململكة العربية
ال�سعودية وجامعة �أوفا احلكومية لتقنية البرتول يف رو�سيا االحتادية للتعاون يف جمال
تقنيات حتلية املياه وت�شغيل و�صيانة خطوط الأنابيب ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1442/10/27هـ ،املوافق 2021/6/8م ،بال�صيغة املرافقة.

وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:قيام امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة بالتن�سيق مع اجلانب الرو�سي ،لإجراء الت�صحيح
الالزم على املذكرة امل�شار �إليها يف البند (�أو ًال) من هذا القرار ،وفقاً للإجراءات الواردة يف املادة
( )79من اتفاقية (فيينا) لقانون املعاهدات لعام (1969م) -املوافق عليها باملر�سوم امللكي رقم
(م )25/وتاريخ 1423/6/25هـ  -وذلك على النحو الآتي:
� -١إحالل عبارة «التي قد ت�ؤثر على» حمل عبارة «قد ت�ؤثر عل» الواردة يف نهاية املادة
(العا�شرة) من الن�سخة العربية املوقعة.
 -2حذف عبارة « »in the field of Potential opportunitiesالواردة يف
ا�سم الن�سخة الإجنليزية املوقعة.
 -3حذف عبارة « »in the field of Seawater Desalinationالواردة يف
ديباجة الن�سخة الإجنليزية املوقعة.
 -4حذف عبارة «The teamwork shall -if required- convene in
 »both countries alternatelyالواردة يف املادة (اخلام�سة) من الن�سخة
الإجنليزية املوقعة.
 -5ت�صحيح عبارة « »of notالواردة يف الفقرة ( )2من املادة (الثانية ع�شرة) من الن�سخة
الإجنليزية املوقعة لت�صبح «.»or not
� -6إ�ضافة كلمة « »Riyadhبعد عبارة « »in the city ofالواردة يف نهاية الن�سخة
الإجنليزية املوقعة.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )46/وتاريخ 1443/06/03هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )5/24بتاريخ 1443/3/20هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )291بتاريخ 1443/6/1هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف اململكة العربية ال�سعودية
وجامعة �أوفا احلكومية لتقنية البرتول يف رو�سيا االحتادية للتعاون يف جمال تقنيات حتلية املياه
وت�شغيل و�صيانة خطوط الأنابيب ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1442/10/27هـ ،املوافق
2021/6/8م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه-
تنفيذ مر�سومنا هذا.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

مذكرة تفاهم
�إن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف اململكة العربية ال�سعودية وجامعة �أوفا احلكومية لتقنية
البرتول يف رو�سيا االحتادية (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني) رغبة منهما يف تعزيز التعاون الثنائي
بينهما لتطوير وتبادل اخلربات والبحوث يف تقنيات حتلية املياه وت�شغيل و�صيانة خطوط �أنابيب نقل
املياه ،ووفقاً للأنظمة والقوانني املعمول بها يف كال البلدين ،فقد اتفقتا على ما ي�أتي:

المادة األولى:
تهدف هذه املذكرة �إىل تعزيز التعاون بني الطرفني يف الفر�ص املحتملة يف جمال تقنيات حتلية املياه
وخطوط �أنابيب نقل املياه ،وذلك يف �ضوء القوانني والأنظمة ال�سارية يف بلديهما.

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا  ..تتمة
المادة الثانية:

المادة الثامنة:

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجاالت اآلتية:

يحرتم الطرفان حقوق امللكية الفكرية الناجتة من �أي ن�شاط �أو م�شروع م�شرتك مت بنا ًء على هذه

قرارات مجلس الوزراء

 -1طرق اال�ستخدام النافع للطاقة والعنا�صر الق ّيمة للمحلول امللحي واالنتفاع بهما.
 -٢الطرق الفعالة لر�صد ت�آكل خطوط الأنابيب ومعدات حتلية املياه وحمايتها.
 -3طرق حت�سني كفاية وموثوقية معدات ال�ضخ والتبادل احلراري.
 -4التدابري الفنية والتنظيمية والتقنية لأو�ضاع الت�شغيل الأمثل لتقليل ا�ستهالك الطاقة يف �أنظمة خطوط
�أنابيب التوزيع.
 -5تطوير الوثائق الفنية التنظيمية و�أدوات الربجمة لت�صميم خطوط الأنابيب ومنذجة العمليات.
 -6الطرق املبتكرة يف �إن�شاء خطوط الأنابيب وك�شطها وفح�صها و�إ�صالحها.
 -7م�شروعات �إمداد املياه والغاز للم�ستهلكني ال�صناعيني واملحليني.
 -8و�ضع التقنيات املغناطي�سية واملوجات فوق ال�صوتية لتطبيقها على حمطات حتلية املياه.
� -9أي جمال تعاون �آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خالل ما يأتي:
 -1تطوير املناهج اخلا�صة بالدورات النظرية والتدريبية العملية للمتخ�ص�صني يف النقل عرب خطوط
الأنابيب.
 -2ت�صميم برامج لطلبة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص النقل عرب خطوط الأنابيب.
 -٣الدرا�سات العليا للكوادر الفنية والعلمية ذوي اخلربة.
 -4تبادل اخلربات والطرق التحليلية واملنهجية يف ت�صميم مرافق خطوط الأنابيب الرئي�سة.
 -5حت�سني وتطوير الوثائق التنظيمية والفنية لت�صميم وت�شغيل مرافق حتلية املياه و�إمدادها.
� -6أي جمال �آخر يف �إطار هذه املذكرة يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة:
 -1يعمل الطرفان على تنفيذ جماالت التعاون الواردة يف هذه املذكرة وفقاً ملا يتفقان عليه ويف حدود
املوارد والإمكانات املتاحة.
 -2تكون جميع الإ�شعارات واالت�صاالت املتبادلة بني الطرفني كتابة وعن طريق القنوات
الدبلوما�سية.
المادة الخامسة:
ي�شكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد
مت�ساو من الأع�ضاء من كال الطرفني ،للت�شاور حيال الإجراءات
ٍ
والتدابري الالزم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون املنبثق عن هذه املذكرة ،ويجتمع الفريق عند احلاجة
بالتناوب يف كال البلدين.
المادة السادسة:
يعمل الطرفان وفقاً لأنظمتهما الوطنية على ت�سهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم ،وكذلك ت�سهيل
�إدخال املعدات والأجهزة و�إخراجها ،من �أجل تنفيذ امل�شروعات والربامج ذات ال�صلة بهذه املذكرة.
المادة السابعة:
يلتزم الطرفان ب�أال ت�ستخدم املعلومات والوثائق املتبادلة بينهما �إال للأغرا�ض املخ�ص�صة لها وفقاً ملا
يتفقان عليه ،ويتعهد كل طرف بعدم نقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف ثالث دون
موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

املذكرة.
المادة التاسعة:
�أي خالف ين� أش� بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها ُيحل ودياً بالت�شاور بينهما ،وذلك مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
المادة العاشرة:
ال مت�س هذه املذكرة بحقوق الطرفني والتزاماتها الناجتة من االتفاقيات الدولية التي يكون �أي منهما �أو
كالهما طرفاً من �أطرافها ،وعلىكل طرف �أن يبلغ الطرف الآخر بالأنظمة �أو االتفاقيات قد ت�ؤثر على �سري
العمل بهذه املذكرة.
المادة الحادية عشرة:
يجوز تعديل هذه املذكرة يف �أي وقت بنا ًء على موافقة الطرفني الكتابية عن طريق تبادل املذكرات بينهما
عرب القنوات الدبلوما�سية.
المادة الثانية عشرة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية
ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
 -2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو ملدد مماثلة ،ما مل يبلغ �أحد الطرفني
الطرف الآخر كتابة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل (�ستة) �أ�شهر
على الأقل من التاريخ املحدد لإنهائها.
 -3يف حالة انتهاء العمل بهذه املذكرة ت�ستمر �أحكامها نافذة املفعول بالن�سبة �إىل امل�شروعات والربامج
التي ن�ش�أت يف ظلها ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.

 -4يجب �أن تكون جميع الإ�شعارات بني الطرفني مكتوبة و�أن تر�سل جميعها عرب القنوات
الدبلوما�سية.
حررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض يوم الثالثاء بتاريخ 1442/10/27هـ ،املوافق 2021/6/8م .من
ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية والرو�سية والإجنليزية .والن�صو�ص الثالثة مت�ساوية يف احلجية،
ويف حال االختالف يف التف�سري ف�إن الن�ص الإجنليزي هو املرجح.

عن جامعة �أوفا احلكومية لتقنية البرتول
يف رو�سيا االحتادية
م� .أوليج باولني
رئي�س اجلامعة

عن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
يف اململكة العربية ال�سعودية
م .عبداهلل بن �إبراهيم العبدالكرمي
حمافظ امل�ؤ�س�سة

قرار رقم ( )294وتاريخ 1443/06/01هـ

املوافقة على متديد اال�ستثناء من حكم الفقرة(ز) من
املادة (التا�سعة) من تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  2811وتاريخ 1443/1/13هـ ،امل�شتملة
على خطاب معايل وزير العدل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمحامني رقم  2116وتاريخ
1443/1/10هـ ،يف �ش�أن طلب معاليه املوافقة على متديد اال�ستثناء من حكم الفقرة (ز) من املادة
(التا�سعة) من تنظيم الهيئة.
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة ال�سعودية للمحامني ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ()317
وتاريخ 1436/7/8هـ.
وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم ( )317وتاريخ 1436/7/8هـ ،ورقم ( )348وتاريخ
1440/6/21هـ.

وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )145وتاريخ 1443/3/29هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/17-22د)
وتاريخ 1443/4/20هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4224وتاريخ 1443/5/18هـ.
يقرر:
املوافقة على متديد اال�ستثناء من حكم الفقرة (ز) من املادة (التا�سعة) من تنظيم الهيئة ال�سعودية
للمحامني ،املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )4من البند (ثانياً) من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )317وتاريخ
1436/7/8هـ ،وذلك للدورة الثالثة ملجل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س جمل�س الوزراء
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اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

قرار تعديل عدد من اللوائح الفنية ال�سعودية
المواصفات السعودية

بنا ًء على املادة التا�سعة من تنظيم الهيئة ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  216وتاريخ
1431/6/17هـ ،والتي تق�ضي ب�أن:
املجل�س هو ال�سلطة املخت�صة ب�إدارة �ش�ؤون الهيئة ،وت�صريف �أمورها ،ويتخذ جميع القرارات الالزمة
لتحقيق �أغرا�ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم ،وله بوجه خا�ص اعتماد املوا�صفات القيا�سية يف �صورتها
النهائية وطرق تطبيقها.

وا�ستناد ًا �إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة بتفوي�ض نائب رئي�س جمل�س الإدارة معايل حمافظ الهيئة ب�إجراء
�أي تعديالت غري م�ؤثرة على بنية �أي الئحة.
وحيث ظهر للهيئة �ضرورة �إجراء بع�ض التعديالت على اللوائح الفنية ملواد البناء الأجزاء (الأول والثاين
والثالث والرابع واخلام�س) ،فقد �صدر قرار معايل حمافظ الهيئة نائب رئي�س جمل�س الإدارة رقم ()046
وتاريخ 1443/04/26هـ املت�ضمن:

أو ً
ال:اعتماد تعديل الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء األول :قطاعات المعادن وسبائكها لإلنشاءات والمباني الوثيقة رقم (م.إ)01-04-16-156-
وفق ما يلي:
كل من المادة (« )9المخالفات والعقوبات» ،والمادة (« )11األحكام االنتقالية» ،وفق ًا للمالحظات الواردة للهيئة من
 .1تعديل صياغي على ٍ
المركز الوطني للتنافسية «منصة استطالع»:
المادة ( )9المخالفات والعقوبات
التعديل

النص احلالي

5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد تن�ص عليها الأنظمة ال�سارية ،ف�إنه ُيعاقب كل من ُيخالف �أحكام هذه
5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف الأنظمة املعمول بها ،ف�إنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املوا�صفات
الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري �ساري املفعول� ،أو �أي نظام �آخر
القيا�سية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف
يحل حمله� ،أو الت�شريعات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك.
نظام مكافحة الغ�ش التجاري.
المادة ( )11األحكام االنتقالية
التعديل

النص احلالي
1/11يجب على املو ِّرد االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.

 1/11تطبق �أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على 180يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 2/11مينع تداول املنتجات املخالفة بعد �سنة من تاريخ ن�شر هذه الالئحة.

 2/11مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،يُعطى مهلة للمو ِّردين لت�صحيح �أو�ضاعهم يف ال�سوق ،وفقاً
ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على  365يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 3/11تلغي هذه الالئحة -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة.

 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

 .2إضافة ( )6مواصفات قياسية إلى الملحق رقم (-1أ) منتجات قطاعات المعادن وسبائكها لإلنشاءات والمباني والمواصفات القياسية ذات
العالقة ،كما هو موضح أدناه:
الرقم

املنتج

6

�ألواح ال�صلب

8

ال�صلب الإن�شائي

10

�أ�سالك ال�صلب

11

الهياكل احلديدية

عنوان املواصفة القياسية
باللغة اإلجنليزية

عنوان املواصفة القياسية
باللغة العربية

رقم املواصفة القياسية

Standard Specification for Low and
Intermediate Tensile Strength
Carbon Steel Plates.

SASO ASTM A283M

Standard Specification for High-Strength
Carbon-Manganese Steel of Structural Quality.

SASO ASTM A529M

املوا�صفة القيا�سية لل�صلب الإن�شائي من الكولومبيوم Standard Specification for High-Strength Low-
والفاناديوم عايل املتانة منخف�ض ال�سبائكية.
Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel.

SASO ASTM A572M

املوا�صفة القيا�سية للمتطلبات العامة للم�سبوكات
وال�صلب وال�سبائك ،لال�ستخدام ال�صناعي العام.

Standard Specification for Castings, Steel
and Alloy, Common Requirements, for
General Industrial Use.

SASO ASTM A781M

املوا�صفة القيا�سية لعوائق ال�شريط ال�شائك الطويل.

Standard Specification for Long Barbed
Tape Obstacles.

SASO ASTM F1910

املوا�صفة القيا�سية لألواح ال�صلب الكربوين ذات
مقاومة قوى ال�شد املنخف�ضة واملتو�سطة.
املوا�صفة القيا�سية ل�صلب املنغنيز الكربوين ال�صلب
عايل املتانة للجودة الهيكلية.

املوا�صفة القيا�سية لقطاعات ال�صلب الإن�شائي.

Standard Specification for Structural Steel
Shapes.

SASO ASTM A992M

 .3تحديث الرموز الجمركية ملحق (-1ب) بما يتوافق مع منصة سابر اإللكترونية وموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما هو موضح أدناه:
فئات املنتجات

الرقم

البند اجلمركي

18

منتجات م�سطحة بالتجليخ من خالئط فوالذية أُ�خر ،بعر�ض  600مم �أو �أكرث.

7225

26

م�صنوعات �أُخر م�صبوبة من حديد �صب �أو حديد �أو �صلب.

7325

32

ق�ضبان وعيدان ،عدا املتح�صل عليها من عملية التلبيد الب�سيطة� ،أ�شكال خا�صة (بروفيالت) �ألواح �أو �صفائح و�أ�شرطة و�أوراق.

8102

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية  ..تتمة
ثاني ًا :اعتماد تعديل الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني :مواد العزل ومواد تكسية المباني ،الوثيقة رقم (م.إ )02-04-16-156-وفق ما يلي:

المواصفات السعودية

كل من المادة (« )9المخالفات والعقوبات» ،والمادة (« )11األحكام االنتقالية» ،وفق ًا للمالحظات الواردة للهيئة من
 .1تعديل صياغي على ٍ
المركز الوطني للتنافسية «منصة استطالع»:
المادة ( )9المخالفات والعقوبات
التعديل

النص احلالي
 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد تن�ص عليها الأنظمة ال�سارية ،ف�إنه ُيعاقب كل من ُيخالف �أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري �ساري املفعول� ،أو �أي نظام �آخر
يحل حمله� ،أو الت�شريعات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك.

 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف الأنظمة املعمول بها ،ف�إنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات
املوا�صفات القيا�سية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات
املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري.

المادة ( )11األحكام االنتقالية
التعديل

النص احلالي
 1/11يجب على املو ِّرد االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.

 1/11تطبق �أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على  180يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.

 2/11مينع تداول املنتجات املخالفة بعد �سنة من تاريخ ن�شر هذه الالئحة.

 2/11مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،يعطى مهلة للمو ِّردين لت�صحيح �أو�ضاعهم يف
ال�سوق ،وفقاً ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على  365يوماً من تاريخ ن�شرها
يف اجلريدة الر�سمية.

 3/11تلغي هذه الالئحة -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة.

 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

 .2إضافة ( )10مواصفات قياسية إلى الملحق رقم (-1أ) قائمة منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني والمواصفات القياسية ذات
العالقة ،كما هو موضح أدناه:
الرقم

املنتج

عنوان املواصفة القياسية

رقم املواصفة القياسية

املوا�صفة القيا�سية للعزل احلراري اخللوي ال�صلب املطبق بالر�ش.

SASO ASTM C 1029

املوا�صفات القيا�سية لألواح اجلدران والأ�سقف امل�صنوعة من البولي�سرت املقوى بالألياف الزجاجية.

SASO ASTM D5319

6

املوا�صفة القيا�سية لعديد الربوبلني ( )PPللتك�سية اخلارجية.

SASO ASTM D7254

9

البال�ستيك �-صفائح عديد الكربونات -الأنواع والأبعاد واخل�صائ�ص.

4
5

�ألواح عازلة

البال�ستيك عديد الكربونات
10

14
24
25

رغوة البويل يوريثان

عزل الأ�سقف �أوراق �إ�سفلت
(البيتومني)

31

البال�ستيك واملطاط مانع
للت�سرب

64

زجاج املباين

�صفائح عديد الكربونات ( )PCمتعددة اجلدران والناقلة لل�ضوء لال�ستخدام الداخلي واخلارجي يف الأ�سطح
واجلدران والأ�سقف  -املتطلبات وطرق االختبار.
املمار�سة القيا�سية لعازل رغوة البويل يوريثان عالية ال�ضغط بالر�ش للمباين املغلقة.

SASO-ISO-11963

SASO EN 16153

SASO ASTM C1848

املوا�صفة القيا�سية للباد الع�ضوي امل�شبع بالإ�سفلت امل�ستخدم يف الأ�سقف املنحدرة احلادة.

SASO ASTM D4869M

املوا�صفة القيا�سية للإ�سمنت الال�صق امل�ستخدم مع روالت الأ�سفلت للأ�سقف غري الليفي والليفي.

SASO ASTM D 3019M

املوا�صفة القيا�سية لرقائق عديد الإيثيلني املكلور ( )CPEلغ�شاء احتواء املياه املخفي.

منتجات العزل احلراري للمباين –منتجات الزجاج اخللوي ( )CGامل�صنعة -املوا�صفات.

SASO ASTM D4068

SASO-EN-13167
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تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية  ..تتمة
 .3تحديث الرموز الجمركية ملحق (-1ب) بما يتوافق مع منصة سابر اإللكترونية وموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما هو موضح أدناه:

المواصفات السعودية

الرقم

البند اجلمركي

فئات املنتجات

1

معاجني لتثبيت الزجاج و�إ�سمنت الراتنج وغريها من معاجني ال�سد؛ معاجني احل�شو؛ حم�ضرات طالء ال�سطوح غري متحملة للحرارة للواجهات
�أو للجدران الداخلية �أو للأر�ضيات �أو للأ�سقف �أو ما �شابهها.

3214

2

«راتنجات �أمينية وراتنجات فينولية وبويل يوريثينات ،ب�أ�شكالها الأولية».

3909

ثالث ًا:اعتماد تعديل الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثالث :الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العالقة ،الوثيقة رقم (م .إ)02-07-17-161-
وفق ما يلي:
كل من المادة (« )9المخالفات والعقوبات» ،والمادة (« )11األحكام االنتقالية» ،وفق ًا للمالحظات الواردة للهيئة من المركز
 .1تعديل صياغي على ٍ
الوطني للتنافسية «منصة استطالع»:
المادة ( )9المخالفات والعقوبات
التعديل

النص احلالي

 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد تن�ص عليها الأنظمة ال�سارية ،ف�إنه ُيعاقب كل من ُيخالف �أحكام هذه
 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف الأنظمة املعمول بها ،ف�إنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املوا�صفات
الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري �ساري املفعول� ،أو �أي نظام �آخر
القيا�سية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام
يحل حمله� ،أو الت�شريعات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك.
مكافحة الغ�ش التجاري.
المادة ( )11األحكام االنتقالية
التعديل

النص احلالي
 1/11يجب على املو ِّرد االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.

 1/11تطبق �أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على  180يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 2/11مينع تداول املنتجات املخالفة بعد �سنة من تاريخ ن�شر هذه الالئحة.

 2/11مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،يعطى مهلة للمو ِّردين لت�صحيح �أو�ضاعهم يف ال�سوق،
وفقاً ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على  365يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.

 3/11تمُ نح فرتة انتقالية ملوردي الإ�سمنت واخلر�سانة جاهزة اخللط مدتها �سنتان من تاريخ ن�شر
الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،وذلك لإمتام �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص با�ستعمال عالمة
اجلودة ال�سعودية على املنتج.

 3/11تمُ نح فرتة انتقالية ملوردي الإ�سمنت واخلر�سانة جاهزة اخللط مدتها  730يوماً من تاريخ ن�شر
الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،وذلك لإمتام �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص با�ستعمال عالمة
اجلودة ال�سعودية على املنتج.

 4/11تلغي هذه الالئحة -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة.

 4/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

 .2إضافة ( )7مواصفات قياسية إلى الملحق رقم (-1أ) قائمة منتجات اإلسمنت والخرسانة والمواصفات القياسية ذات العالقة ،كما هو
موضح أدناه:
الرقم

املن َتج

1

الإ�سمنت ومنتجاته

4

مونة البناء

عنوان املواصفة القياسية
موا�صفة الإ�سمنت الهيدروليكي
املتمدد.
موا�صفة الأداء القيا�سي للإ�سمنت
الهيدروليكي.
املوا�صفة الفنية للأ�سمنت اللدن.
املوا�صفة القيا�سية للإ�سمنت
الهيدروليكي �سريع الت�صلد.
البوليمر املقوى بالألياف لتقوية
الهيكل اخلر�ساين – متطلبات �شرائح
البوليمر املقوى بالألياف.
املوا�صفة الفنية ملالط وحدات البناء.

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

Standard Specification for Expansive
Hydraulic Cement

SASO-ASTM-C845 / C845M

Standard Performance Specification for
Hydraulic Cement

SASO-ASTM-C1157 / C1157M

)Standard Specification for Plastic (Stucco
Cement
Standard Specification for
Rapid Hardening Hydraulic Cement
Fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcement
for concrete structures - Specifications of FRP
sheets
Standard Specification for Mortar for Unit
Masonry

SASO-ASTM-C1328 /
C1328M
SASO-ASTM-C1600/C1600M
SASO ISO 18319
SASO-ASTM-C270

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية  ..تتمة

المواصفات السعودية

الرقم

املن َتج

عنوان املواصفة القياسية

عنوان املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

5

اخلر�سانة ومنتجاتها

املوا�صفات القيا�سية للق�ضبان
امل�صنوعة من البوليمر امل�ستديرة
ال�صلبة املقواة بالألياف الزجاجية
لت�سليح اخلر�سانة ال�صلبة املقواة
بالألياف الزجاجية لت�سليح اخلر�سانة.

Standard Specification for Solid Round Glass
Fiber Reinforced Polymer Bars for Concrete
Reinforcement

SASO ASTM D7957

 .3تحديث الرموز الجمركية ملحق (-1ب) بما يتوافق مع منصة سابر اإللكترونية وموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما هو موضح أدناه:
الرقم
4

البند اجلمركي

فئات املنتجات
�أحجار ومواد كل�سية م�ستعملة يف �صنع الكل�س والأ�سمنت.

2521

رابع ًا:اعتماد تعديل على الالئحة الفنية لمواد البناء  -الجزء الرابع :الطوب والبالط والسيراميك واألدوات الصحية والمنتجات ذات العالقة الوثيقة
رقم (م .إ )03-07-17-161-وفق ما يلي:
كل من المادة (« )9المخالفات والعقوبات» ،والمادة (« )11األحكام االنتقالية» ،وفق ًا للمالحظات الواردة للهيئة من
 .1تعديل صياغي على ٍ
المركز الوطني للتنافسية «منصة استطالع»:
المادة ( )9المخالفات والعقوبات
النص احلالي

التعديل

 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد تن�ص عليها الأنظمة ال�سارية ،ف�إنه ُيعاقب كل من ُيخالف �أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري �ساري املفعول� ،أو �أي نظام �آخر
يحل حمله� ،أو الت�شريعات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك.

 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف الأنظمة املعمول بها ،ف�إنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املوا�صفات
القيا�سية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف
نظام مكافحة الغ�ش التجاري.

المادة ( )11األحكام االنتقالية
التعديل

النص احلالي
 1/11يجب على املو ِّرد االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.

 1/11تطبق �أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على  180يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 2/11مينع تداول املنتجات املخالفة بعد �سنة من تاريخ ن�شر هذه الالئحة.

 2/11مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،يُعطى مهلة للمو ِّردين لت�صحيح �أو�ضاعهم يف ال�سوق ،وفقاً
ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على  365يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 3/11تلغي هذه الالئحة -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة.

 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

 .2إضافة ( )16مواصفة قياسية إلى الملحق رقم (-1أ) منتجات الطوب والبالط والسيراميك واألدوات الصحية والمواصفات القياسية ذات
العالقة ،كما هو موضح أدناه:
الرقم

املن َتج

4

الأدوات ال�صحية

عنوان املواصفة القياسية
�أغطية وم�صبعات فتحات غرف التفتي�ش وت�صريف
ال�سيول و�إطاراتها.

اسم املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

Covers and gratings of manhole and gully and
their frames

GSO 1755

Sanitary tapware: General Specifications for
flow rate regulations

SASO-EN-246

املتطلبات القيا�سية لفتحات التفتي�ش والآبار الرطبة
امل�صنوعة من الفيرب جال�س (الراتنج احلراري املدعم
بالألياف الزجاجية).

Standard Specification for Fiberglass (Glass)Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin
Manholes and Wetwells

SASO ASTM
D3753

موا�صفات البال�ستيك املقوى بالألياف )FRP( -
فتحة التفتي�ش و�أغطية املنافذ مع الإطار املدعمة
بالألياف البال�ستيكية (.)FRP

Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Specifications
- Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Manhole and
Access Covers with Frame

SASO GSO 2423

موا�صفة الكر�سي والغطاء البال�ستيكي للمرحا�ض.

Plastic Toilet Seat and cover

SASO 2854

SPECIFICATION FOR THERMOPLASTIC
WATER METER CABIENT

SASO 2283

الأدوات ال�صحية :املوا�صفات العامة ملنظمات
معدل التدفق.

�صناديق عدادات املياه امل�صنوعة من البال�ستيك
احلراري.
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تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية  ..تتمة
الرقم

املن َتج

5

الطوب �أو البالط

6

احلجر والرخام
ال�صناعي

اسم املواصفة باللغة اإلجنليزية

عنوان املواصفة القياسية

المواصفات السعودية

الطوب الكبري (البلوك) املفرغ امل�صنوع من الطني
املحروق للحوائط.

Hollow Blocks From Burnt clay for walls

املوا�صفة القيا�سية لبالط الأر�ضيات امل�صنوع
من الفينيل.

Standard Specification for Vinyl Composition
Floor Tile

رقم املواصفة القياسية
SASO-GSO-1421
SASO ASTM F1066

�أغطية الأر�ضيات املرنة :موا�صفات �أغطية الأر�ضيات
املبنية على بوليمرات متلدنة باحلرارة.

Resilient floor coverings:- Specification for floor
coverings based on thermoplastic polymers

املمار�سة القيا�سية لرتكيب الطبقة التحتية ذاتية
الت�سوية و�إعداد ال�سطح ال�ستقبال الأر�ضيات املرنة.

Standard Practice for the Installation of SelfSASO ASTM F2873 Leveling Underlayment and the Preparation of
Surface to Receive Resilient Flooring

املتطلبات القيا�سية للأر�ضيات املرنة يف �شكل وحدات
مع لب من البوليمر ال�صلب.

Standard Specification for Resilient Flooring in
Modular Format with Rigid Polymeric Core

SASO ASTM F3261

املتطلبات القيا�سية لبالط الأر�ضيات امل�صنوعة
من البويل �أوليفني.

Standard Specification for Polyolefin
Composition Floor Tile

SASO ASTM F3009

املتطلبات القيا�سية لبالط الأر�ضيات امل�صنوعة
من البولي�سرت.

Standard Specification for Polyester
Composition Floor Tile

SASO ASTM F2982

SASO ISO 19322

املوا�صفات القيا�سية ال�ستخدام فتات املطاط ك�أر�ضيات
�آمنة يف املالعب وحتت وحول معدات الأطفال.

Standard Specification for Loose-Fill Rubber
SASO ASTM F3012 for Use as a Playground Safety Surface under
and around Playground Equipment

املوا�صفة القيا�سية لل�سطوح الأر�ضية املتجان�سة
املقاومة للمواد الكيميائية.

Standard Specification for Chemical-Resistant
Monolithic Floor Surfacings
Solid surfacing sheets

�ألواح الأ�سطح ال�صلبة.

SASO-ASTM-C722

SASO-GSO-2340

بناء على سحبها من مصدرها:
 .3حذف المواصفات الموضحة أدناه من الالئحة،
ً
الرقم

املن َتج

4

الأدوات ال�صحية

اسم املواصفة باللغة اإلجنليزية

رقم املواصفة القياسية

عنوان املواصفة القياسية
املغا�سل املع َّلقة على احلائط � -أبعاد التو�صيل.

Wash basins. Connecting dimensions

SASO-GSO-EN-32

املغا�سل املعلقة على احلائط لغ�سل الأيدي � -أبعاد التو�صيل.

Wash basins. Connecting dimensions

SASO-GSO-EN-111

 .4تحديث الرموز الجمركية ملحق (-1ب) بما يتوافق مع منصة سابر اإللكترونية وموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما هو موضح أدناه:
الرقم

فئات املنتجات

البند اجلمركي

1

مغاط�س و�أحوا�ض اغت�سال ،ومغا�سل و�أحوا�ض �شطف (بيديه) ،ومراحي�ض ومقاعدها و�أغطيتها وخزانات تدفق املياه (�سيفونات) و�أ�صناف مماثلة ال�ستعماالت �صحية
من لدائن.

3922

2

حجارة ر�صف ،و�أحجار تبليط ور�صف طرق ،من حجر طبيعي.

6801

3

�أحجار ن�صب وبناء م�شغولة و�أ�صناف م�صنوعة منها ،مكعبات الف�سيف�ساء وما مياثلها من حجر طبيعي.

6802

4

حجر �إردواز طبيعي م�شغول.

6803

5

م�صنوعات من �أ�سمنت �أو من اخلر�سانة �أو من حجر ا�صطناعي.

6810

6

طوب وكتل وبالط و�أ�صناف خزفية مماثلة للبناء.

6902

7

طوب بناء و كتل تبليط مربعات من الأ�صناف املماثلة ،من خزف.

6904

8

قرميد �سقوف وعنا�صر مداخن �أخر وزخارف معمارية ،و�أ�صناف �إن�شائية �أخر من خزف.

6905

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية  ..تتمة
الرقم

البند اجلمركي

فئات املنتجات

المواصفات السعودية

9

بالط من خزف للتبليط �أوالتغطية للجدران �أواملواقد ،وخزف للت�شطيب.

6907

10

�أحوا�ض غ�سيل ومغا�سل وقواعد مغا�سل و�أحوا�ض ا�ستحمام و�أحوا�ض ا�سترباء «بيديه» ومقاعد مراحي�ض وخزانات تفريغ املياه (�سيفون) ومباول و�أ�صناف �صحية
مماثلة ثابتة من خزف.

6910

11

�أدوات �صحية و�أجزا�ؤها ،من حديد �صب �أوحديد �أو�صلب.

7324

12

�أدوات �صحية و�أجزا�ؤها من نحا�س.

7418

13

م�صنوعات �أُخر من نيكل .

7508

14

�أدوات �صحية و�أجزا�ؤها من �أملونيوم.

7615

خامس ًا:اعتماد تعديل على الالئحة الفنية لمواد البناء -الجزء الخامس :األنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز،
الوثيقة رقم (م .إ )03-06-19-171-وفق ما يلي:
كل من المادة (« )9المخالفات والعقوبات» ،والمادة (« )11األحكام االنتقالية» ،وفق ًا للمالحظات الواردة للهيئة من
 .1تعديل صياغي على ٍ
المركز الوطني للتنافسية «منصة استطالع»:
المادة ( )9المخالفات والعقوبات
النص احلالي

التعديل

 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد تن�ص عليها الأنظمة ال�سارية ،ف�إنه ُيعاقب كل من ُيخالف �أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة الغ�ش التجاري �ساري املفعول� ،أو �أي نظام
�آخر يحل حمله� ،أو الت�شريعات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك.

 5/9دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يف الأنظمة املعمول بها ،ف�إنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املوا�صفات
القيا�سية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام
مكافحة الغ�ش التجاري.

المادة ( )11األحكام االنتقالية
التعديل

النص احلالي
 1/11يجب على املو ِّرد ت�صحيح �أو�ضاعه وفقاً لأحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (�ستة
�أ�شهر) من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 1/11تطبق �أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على  180يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 2/11يمُ نع تداول املنتجات املخالفة بعد �سنة واحدة من تاريخ ن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة
الر�سمية.

 2/11مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،يُعطى مهلة للمو ِّردين لت�صحيح �أو�ضاعهم يف ال�سوق ،وفقاً
ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على  365يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

 3/11تلغي هذه الالئحة -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال مطابقة منتجات الأنابيب
ملتطلبات ال�سالمة قبل و�ضعها وبعد عر�ضها يف الأ�سواق.

 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح ال�سابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

 .2إضافة عدد ( )32مواصفة قياسية إلى الملحق رقم (-1أ) قائمة بمنتجات األنابيب وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العالقة ،كما هو
موضح أدناه:
الرقم

عنوان املواصفة القياسية

املنتج

رقم املواصفة القياسية

3

املتطلبات القيا�سية لأنابيب البوليمر اخلر�سانية.

SASO ASTM D6783

28

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت �أنابيب ال�ضغط البال�ستيكية با�ستخدام موانع الت�سريب املرنة.

SASO ASTM D3139

29

املوا�صفة القيا�سية للو�صالت البال�ستيكية امل�صهرة حرارياً من عديد الإيثيلني للأنابيب واملوا�سري البال�ستيكية من عديد الإيثيلني (.)PE

SASO ASTM D3261

30

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت عديد الإيثيلني من النوع املن�صهر كهربائياً للأنابيب واملوا�سري امل�صنوعة من عديد الإيثيلني اخلا�ضع
للتحكم بالقطر اخلارجي وعديد الإيثيلني املت�شابك (.)PEX

SASO ASTM F1055

املوا�صفة القيا�سية لأنبوب ال�ضغط املركب من عديد الإيثيلني  /الألومنيوم  /عديد الإيثيلني (.)PE-AL-PE

SASO ASTM F1282

املوا�صفة القيا�سية لأنابيب عديد الأوليفني والو�صالت لأنظمة ت�صريف النفايات امل�سببة للت�آكل.

SASO ASTM F1412

33

املوا�صفة القيا�سية للأنابيب املركبة املبثوقة.

SASO ASTM F1488

34

املوا�صفة القيا�سية لأنابيب ال�صرف والنفايات والتهوية املركبة بالبثق (.)DWV

SASO ASTM F1499

35

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة ت�صريف النفايات امل�سببة للت�آكل من عديد الفينيلدين (.)PVDF

SASO ASTM F1673

36

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت الإدخال املعدنية با�ستخدام حلقة جتعيد نحا�سية� ،أو م�شابك بديلة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ،ملوا�سري
عديد الإيثيلني املت�شابك ( SDR9(PEXوموا�سري عديد الإيثيلني  SDR9لدرجات احلرارة املرتفعة (. )PE-RT

SASO ASTM F1807

31
32

�أنابيب املياه
وال�صرف ال�صحي
البال�ستيكية
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تعديل عدد من اللوائح الفنية السعودية  ..تتمة
الرقم

املنتج

المواصفات السعودية

املوا�صفة القيا�سية للو�صالت �أو امللحقات �أو ال�صمامات الهند�سية اخلا�صة لال�ستخدام يف �أنظمة عديد (كلوريد الفينيل) ()PVC
�أو عديد (كلوريد الفينيل) املكلور(.)CPVC
املوا�صفة القيا�سية لو�صالت الإدخال البال�ستيكية با�ستخدام حلقة جتعيد نحا�سية� ،أو م�شابك بديلة من الفوالذ املقاوم لل�صد أ�
ملوا�سري عديد الإيثيلني املت�شابكة ( SDR9 )PEXو موا�سري عديد الإيثيلني  SDR9لدرجات احلرارة املرتفعة
()PE-RT
املوا�صفة القيا�سية للأنابيب احللق ّية املموجة من � 12إىل  60بو�صة (� 300إىل  1500مم) ذات اجلدار اجلانبي ( )PEوالو�صالت
لتطبيقات املجاري ذات التدفق اجلاذب وتطبيقات ال�صرف حتت ال�سطح.

37
38
39
40

عنوان املواصفة القياسية

�أنابيب املياه
وال�صرف ال�صحي
البال�ستيكية

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة �أنابيب عديد الربوبلني ( )PPامل�صنفة بال�ضغط.

رقم املواصفة القياسية
SASO ASTM F1970
SASO ASTM F2159
SASO ASTM F2306M
SASO ASTM F2389

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت الإدخال املعدنية با�ستخدام حلقة جتعيد نحا�سية ملوا�سري عديد الإيثيلني املت�شابكة (SDR9 (PEX
وموا�سري  SDR9من عديد الإيثيلني  /الألومنيوم  /عديد الإيثيلني املت�صالب (.)PEX-AL-PEX

SASO ASTM F2434

42

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة عديد الإيثيلني لدرجات احلرارة املرتفعة ( )PE-RTلتطبيقات املياه غري ال�صاحلة لل�شرب.

43

املوا�صفة القيا�سية لو�صالت الإدخال البال�ستيكية ملوا�سري عديد الإيثيلني املت�شابكة ( SDR9 )PEXوموا�سري عديد الإيثيلني
لدرجات احلرارة املرتفعة (.)PE-RT

SASO ASTM F2623
SASO ASTM F2735

44

املوا�صفة القيا�سية لأنظمة �أنابيب عديد الإيثيلني البال�ستيكية لتوزيع املياه ال�ساخنة والباردة عند درجات حرارة مرتفعة (.)PE-RT

SASO ASTM F2769

45

املوا�صفة القيا�سية للأنابيب البال�ستيكية الأكريلونيرتيل -البيوتادين -ال�ستايرين ( )ABSمرتي (.)SD-PR

SASO ASTM F2806

46

املوا�صفة القيا�سية ملوا�سري ال�ضغط املركبة من (كلوريد الفينيل املكلور)/االلومنيوم(/كلوريد الفينيل املكلور)
(.)CPVC-AL- CPVC

SASO ASTM F2855

63

�صمامات انظمة تغذية املياه –املطابقة ملتطلبات اال�ستخدام وحتقق االختبارات املنا�سبة– اجلزء  :1املتطلبات العامة.

SASO GSO EN 1074-1

64

�صمامات انظمة تغذية املياه –املطابقة ملتطلبات اال�ستخدام و حتقق االختبارات املنا�سبة– اجلزء � :2صمامات العزل.

SASO GSO EN 1074-2

65

�صمامات توزيع املياه –مطابقة متطلبات اال�ستخدام والتحقق من االختبارات املنا�سبة– اجلزء � :3صمامات عدم الرجوع.

66

�صمامات انظمة تغذية املياه –املطابقة ملتطلبات اال�ستخدام وحتقق االختبارات املنا�سبة– اجلزء � :4صمامات الهواء.

SASO GSO EN 1074-4

67

�صمامات انظمة تغذية املياه –املطابقة ملتطلبات اال�ستخدام وحتقق االختبارات املنا�سبة– اجلزء � :5صمامات التحكم.

SASO GSO EN 1074-5

41

68

�أنابيب املياه
وال�صرف ال�صحي
املعدنية

�صمامات توزيع املياه –مطابقة متطلبات اال�ستخدام والتحقق من االختبارات املنا�سبة– اجلزء  :6فوهات احلريق.

SASO EN 1074-3

SASO EN 1074-6

ال�صمامات امل�ستخدمة يف املباين –�صمامات تقليل �ضغط املياه و�صمامات تقليل �ضغط املياه املجمعة– املتطلبات واالختبارات.

SASO EN 1567

ال�صمامات امل�ستخدمة يف املباين –�صمامات التمدد– االختبارات واملتطلبات.

SASO EN 1491

74

�صمامات املباين –ال�صمامات الكروية امل�صنوعة من �سبائك النحا�س والفوالذ املقاوم لل�صد�أ امل�ستخدمة لإمداد مياه ال�شرب يف
املباين– االختبارات واملتطلبات.

SASO EN 13828

75

ال�صمامات العائمة – اجلزء  :1ال�صمامات امل�صنوعة من �سبائك النحا�س (من النوع املكب�س).

SASO 2952

76

ال�صمامات العائمة – اجلزء  :2ال�صمامات امل�صنوعة من �سبائك النحا�س (ذات النوع الغ�شائي).

SASO 2953

77

ال�صمامات العائمة – اجلزء  :3ال�صمامات امل�صنوعة من البال�ستيك (ذات النوع الغ�شائي) امل�ستخدمة يف تطبيقات املياه الباردة.

SASO 2954

69
70

 .3حذف المواصفات الموضحة أدناه من الالئحة ،بناء على سحبها من مصدرها:
الرقم
31

املن َتج
�أنابيب املياه وال�صرف ال�صحي املعدنية.

عنوان املواصفة القياسية
الأنابيب الفوالذية والو�صالت خلطوط الأنابيب املغمورة �أو املدفونة  --الطالء اخلارجي والداخلي
ب�إ�ستخدام املواد امل�شتقة من القار �أو من قطران الفحم.

رقم املواصفة القياسية
SASO-ISO-5256

 .4تحديث الرموز الجمركية ملحق (-1ب) بما يتوافق مع منصة سابر اإللكترونية وموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،كما هو موضح أدناه:
فئات املنتجات

الرقم

البند اجلمركي

3

�أدوات بناء من لدائن ،غري مذكورة وال داخلة يف مكان �آخر.

3925

4

�أنابيب وموا�سري وخراطيم من مطاط مربكن عدا املطاط املق�سى ،مع �أو بدون لوازمها (مث ًال :الوا�صالت والأكواع والفلنجات).

4009

5

«موا�سري و�أنابيب و�أ�شكال خا�صة (بروفيالت) جموفة ،من حديد �صب».

7303

8

«من�ش�آت (عدا املباين امل�سبقة ال�صنع الداخلة يف البند  )9406و�أجزاء من�ش�آت (مثل :ج�سور ومقاطع ج�سور وبوابات �سدود و�أبراج و�صواري �شبكية و�سقوف وهياكل �سقوف
و�أبواب ونوافذ و�أطرها وعتبات �أبواب وم�صاريع وم�ساند (درابزين) ودعامات و�أعمدة) من حديد �أو �صلب؛ �ألواح وق�ضبان».

7308

واهلل املوفق،،،
وللمزيد من التفا�صيل ولالطالع على اللوائح الفنية املعتمدة ميكن الرجوع �إىل موقع الهيئة الإلكرتوين www.saso.gov.sa
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قواعد برامج التعليم املهني امل�ستمر
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )33وتاريخ 1443/02/26هـ

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

أو ً
ال :أهداف برامج التعليم المهني المستمر
لكل ن�شاط تعليمي فوائد على املدى الطويل ،وت�ساعد برامج التعليم املهني امل�ستمر الأع�ضاء على كيفية اكت�ساب املهارات الفنية �أو املعرفية الالزمة لزيادة الكفاءة املهنية ،كما ت�ساهم برامج التعليم املهني
امل�ستمر يف زيادة الثقة لدى ممار�س املهنة واكت�ساب اجلدارات الكافية لأداء جميع جوانب مهام التقييم املتخ�ص�صة.
تركّز الهيئة من خالل برامج التعليم املهني امل�ستمر على �إعداد الأع�ضاء للم�ساهمة يف تطوير املهنة وفروعها وحتقيق اال�ستفادة املثلى من اال�ستخدام الفعال لتخطيط الوقت واحل�ضور والت�سجيل يف برامج
التعليم املهني امل�ستمر للت�أكيد على فعالية التطوير املهني.
ويعد ح�ضور الأع�ضاء لربامج التعليم املهني امل�ستمر دلي ًال وا�ضحاً على التزام الع�ضو بالتطوير الذاتي واملهني ،ويتمكن الع�ضو من خالل ح�ضور برامج التعليم املهني امل�ستمر من حتديد فجوات املعرفة لديه
ومعرفة املهارات الالزمة حللها واكت�ساب املعرفة واملهارات الفنية الإ�ضافية.
ثاني ًا :مجاالت التعليم المهني المستمر
ي�شمل التعليم املهني امل�ستمر �أن�شطة منظمة و�أخرى غري منظمة ،وتركز �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر املنظمة على �أهداف وخمرجات التعلم ،ويجب على الع�ضو تقدمي �شهادة معتمدة بذلك ،كما يجب �أن تكون ذات
�صلة باملعارف واملهارات والقدرات واجلدارات ذات ال�صلة بفرع التقييم .وفيما يتعلق ب�أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر غري املنظمة فت�شمل العديد من الن�شاطات ومنها التعلم الذاتي ذو ال�صلة بالدور املهني للمقيم.
ويمُ كن �أن يتخذ التعليم طرقاً خمتلفة ولكن لن يتم احت�ساب �أي ن�شاط متعلق مبهام العمل �أو القراءة غري املنظمة �أو التوا�صل االجتماعي �أو التدريب على مو�ضوعات عامة �أو اجتماعات العمل �أو امل�شاركة يف
التجمعات �أو الأندية �أو اجلمعيات �أو املجال�س االجتماعية ،كما ال ُيقبل تكرار نف�س الن�شاط �أو احت�سابه �ضمن �أكرث من نوع من الأن�شطة .وال حتت�سب الدورات التدريبية �ضمن برامج ت�أهيل املقيمني للح�صول
على �شهادة زمالة الهيئة �ضمن �ساعات التعليم املهني امل�ستمر .و ُتقبل �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر التي مت القيام بها خالل �سنة الع�ضوية فقط.
كما يو�ضح اجلدول �أدناه �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر املنظمة وغري املنظمة ،وقد ت�ضيف الهيئة �أن�شطة �أخرى ح�سب تقديرها:
التعليم املهني املستمر املنظم
 -1اجتياز دورات �أكادميية متعلقة بفرع التقييم.
 -2اجتياز برامج تعليمية متعلقة بفرع التقييم.
 -3الندوات وامللتقيات وور�ش العمل التي تقيمها الهيئة.
 -4التعليم املنظم والف�صول الدرا�سية االفرتا�ضية.
 -5التدريب املهني من منظمات التقييم املعرتف بها.
 -6ح�ضور م�ؤمترات الهيئة.
 -7امل�شاركة يف جلان �أو جمموعات عمل �أو م�ؤمترات الهيئة.

التعليم املهني املستمر غير املنظم
 -1تقدمي الدورات اخلا�صة باختبارات �شهادة الزمالة.
 -2تقدمي ور�ش العمل والدورات التدريبية املقامة من الهيئة.
 -3الدرا�سات والأبحاث اخلا�صة ذات العالقة.
 -4التدريب على ر�أ�س العمل.
 -5توجيه �أو تقييم املر�شحني لع�ضويات منظمات التقييم.
 -6تقدمي �أو قيادة ندوات وفعاليات متعلقة مبهنة التقييم.
 -7امل�شاركة يف جلان منظمات التقييم املعرتف بها.
 -8ن�شر املقاالت �أو الكتب يف جمال التقييم.

ثالث ًا :إلزامية التعليم المهني المستمر
يجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة الأ�سا�سيني ا�ستيفاء متطلبات التعليم املهني امل�ستمر (الأن�شطة املنظمة وغري املنظمة) من �ساعات التعليم املهني امل�ستمر ح�سب فئات الع�ضوية ،وميكن لغري الأع�ضاء
الأ�سا�سيني اال�ستفادة من برامج التعليم املهني امل�ستمر وذلك على النحو الآتي:
متطلبات التعليم املهني املستمر

فئات العضوية
�أع�ضاء �أ�سا�سيون

�إجمايل � 24ساعة �سنوياً من �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر املتعلقة بفرع التقييم ،منها � 12ساعة كحد �أدنى من الأن�شطة املنظمة ،و� 12ساعة كحد �أق�صى من
الأن�شطة غري املنظمة.

�أع�ضاء منت�سبون *

معفى ولكن ت�شجع الهيئة الأع�ضاء املنت�سبني على ح�ضور �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر وحتت�سب �ساعات التعليم املهني امل�ستمر ك�ساعات خربة غري مبا�شرة
�ضمن متطلبات احل�صول على �شهادة زمالة الهيئة.

�أع�ضاء طالب

معفى ولكن ت�شجع الهيئة الأع�ضاء الطالب على ح�ضور �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر وحتت�سب �ساعات التعليم املهني امل�ستمر ك�ساعات خربة غري مبا�شرة
�ضمن متطلبات احل�صول على �شهادة زمالة الهيئة.

�أع�ضاء �شرف

معفى

* ي�ستثنى من هذه الفئة الع�ضو الأ�سا�سي امل�ؤقت
قد تلزم الهيئة الأع�ضاء -مبا يف ذلك فئات الع�ضوية املعفاة -بح�ضور ن�شاط حمدد �أو دورات حمددة كالدورات املتعلقة بتحديثات على النظام واللوائح والقواعد �أو حتديث املعايري �أو قواعد ال�سلوك �أو غريها
مبقابل مايل حتدده الهيئة ،ويعد ح�ضور هذه الن�شاطات �أو اجتياز هذه الدورات -بح�سب ما حتدده الهيئة� -شرطاً لتجديد الع�ضوية ،وللهيئة اعتماد �أن�شطة حمددة تقدمها جهات خارجية لتقدمي خدمات التعليم
املهني امل�ستمر.
رابع ًا :اإلعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر
يعفى الع�ضو الأ�سا�سي اجلديد من ا�ستيفاء احلد الأدنى من �ساعات التعليم املهني للفرتة املكملة لل�سنة امليالدية الأوىل من تاريخ ح�صوله على الع�ضوية الأ�سا�سية ،على �أن يلتزم بال�ساعات املحددة يف هذه
القواعد ابتدا ًء من ال�سنة امليالدية التالية لتاريخ ح�صوله على الع�ضوية الأ�سا�سية.
كما يجوز للهيئة الإعفاء من االمتثال ملتطلبات التعليم املهني امل�ستمر ،ويتم احت�سابها على �أ�سا�س تنا�سبي للفرتات التي تقل عن �سنة ميالدية وذلك يف احلاالت التالية:
 -1حاالت املر�ض ،على �أن يتم تقدمي التقارير الطبية الالزمة.
 -2عدم �إمكانية الوفاء مبتطلبات التعليم املهني امل�ستمر لظروف طارئة مع بيان الأ�سباب املربرة لذلك.
ويخ�ضع قبول الإعفاء من عدمه وفقاً ملا تقدّره الإدارة املخت�صة بالأمانة العامة.
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وينبغي على �أي ع�ضو يف الهيئة يف فرتة الإعفاء من متطلبات التعليم املهني امل�ستمر اللحاق بالتطورات املهنية من خالل البحث عن دعم زمالء املهنة وااللتحاق بالتعليم املهني امل�ستمر خا�صة فيما يتعلق
بتطبيق �أي حتديثات تطر أ� على الإطار التنظيمي للهيئة من �أنظمة ولوائح وقواعد �أو معايري التقييم املعتمدة والأدلة املهنية للفروع ذات ال�صلة.
خامس ًا :اختيار برامج التعليم المهني المستمر
قبل الت�سجيل يف �أحد برامج التعليم املهني امل�ستمر ،يجب على الع�ضو حتديد احتياجاته من خالل التفكري يف التدريب والتخطيط بنا ًء على املتطلبات املهنية احلالية وامل�ستقبلية .ويجب �أن يكون الع�ضو قادر ًا
على حتديد اجلدارات املهنية التي قد تكون مفيدة ملهام التقييم املقبلة ومتطلباتها يف وقت معني يف ال�سوق.
وميكن للأع�ضاء اال�سرت�شاد بالآلية الواردة �أدناه واال�ستفادة منها يف حتديد �أدوارهم املهنية .واتباع عملية التعليم املهني امل�ستمر من خالل التفكري والتخطيط والإجراء والتقييم.
وتتكون �آلية التعليم املهني امل�ستمر من اخلطوات التالية:
 -2التخطيط

 -1التفكير

�أ -كيفية اكت�ساب مهارة �أو معرفة جديدة؟
ب -كيفية املوازنة بني الوقت والأن�شطة االخرى؟

�أ -حتديد ما حتتاج ملعرفته �أو فعله.
ب -هل ي�ضيف قيمة للمهنة؟

 -4التقييم

 -3اإلجراء

�أ -ما هي الفائدة املتحققة؟
ب -ما هي �إمكانية التطبيق واال�ستفادة من الربامج يف مزاولة املهنة؟

�أ -القيام بن�شاط التعليم املهني امل�ستمر.
ب -توثيق ن�شاط التعليم املهني امل�ستمر.

مالحظة :يقع على عاتق الأع�ضاء م�س�ؤولية حتديد وتخطيط كيفية بناء مهاراتهم وخرباتهم ومعرفتهم ليكونوا م�ؤهلني مهنياً.
سادس ًا :آلية احتساب ساعات التعليم المهني المستمر
الفئة

التعليم املهني امل�ستمر املنظم

التعليم املهني امل�ستمر غري املنظم

األنشطة

الساعات املستحقة

اجتياز دورات �أكادميية ذات �صلة بفروع التقييم مقدمة من اجلامعات والكليات
املعرتف بها.

� 24ساعة تعليم مهني م�ستمر لكل �سنة �أو على �أ�سا�س تنا�سبي ملا يقل عن
ال�سنة.

�إكمال برنامج تعليمي متعلق بفرع التقييم الذي يزاول فيه الع�ضو مقدم من غري
الهيئة.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة �صفية.

ح�ضور دورات �أو ندوات �أو ور�ش عمل �أو ملتقيات الهيئة للتعليم املهني امل�ستمر.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة دورة �أو ندوة.

�إكمال تدريب منظم عرب الإنرتنت ،ودورات التعلم عن بعد �أو املرا�سلة ،والتعلم
الذاتي اخلا�ضع للإ�شراف كااللتزام بربنامج للقراءة املنظمة� ،أو اال�ستماع
ملحا�ضرات م�سجلة� ،أو ح�ضور ندوة عرب الإنرتنت من جهات معرتف بها.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة درا�سية (ح�سب �ساعات
الدرا�سة املقررة للجهة) بحد �أق�صى � 24ساعة لكل �سنة.

دورات التعليم املهني امل�ستمر �أو التدريب املهني من اجلهات املهنية الأخرى
املعرتف بها مثل  RICSو ASAو IIBVوغريها.

�ساعات التعليم املهني امل�ستمر وف ًقا ل�سيا�سة اجلهة املهنية بحد �أق�صى
� 12ساعة لكل �سنة.

ح�ضور م�ؤمترات الهيئة.

� 6ساعات لكل يوم يف امل�ؤمتر.

امل�شاركة يف جلان الهيئة املهنية �أو التحدث يف م�ؤمتراتها.

�ساعة ون�صف للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة من الدورة.

تقدمي دورة يف فرع التقييم بتنظيم من جامعة �أو كلية �أو هيئة مهنية معرتف بها.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة من الدورة.

تقدمي الربنامج التعليمي اخلا�ص بت�أهيل املقيمني عرب الهيئة.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة من الدورة �أو الور�شة.

�إعداد درا�سات �أو �أبحاث خا�صة ذات طابع منظم ،على �سبيل املثال حتديد م�شكلة
ذات عالقة باملهنة وحلها ،وجمع املعلومات بطريقة منهجية من جمموعة متنوعة
من امل�صادر بنا ًء على �أ�سباب حمددة م�سبقاً.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل درا�سة وبحد �أق�صى � 6ساعات يف
ال�سنة.

التدريب على ر�أ�س العمل مثل التدريب الداخلي والتدريب مع املنظمات املعرتف
بها من الهيئة يف املهنة ،والتدريب مع اجلامعات.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة تدريبية وبحد �أق�صى
� 10ساعات يف ال�سنة.

العمل كم�ست�شار �أو ع�ضو جلنة مناق�شة لربنامج ع�ضوية مهنية معتمد يف جمال
التقييم.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة ا�ست�شارة �أو جلنة وبحد
�أق�صى � 12ساعة يف ال�سنة.

تقدمي �أو قيادة ندوة �أو ور�شة عمل يف مو�ضوع متعلق بفرع التقييم �أو متثيل الهيئة
كمتحدث يف الفعاليات املقامة من اجلهات الأخرى .

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة من الن�شاط وبحد �أق�صى
� 12ساعة كل �سنة.

امل�شاركة يف ع�ضويات اللجان �أو جمموعات العمل يف منظمات التقييم املعرتف بها.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل �ساعة من احل�ضور وبحد �أق�صى
� 12ساعة كل �سنة.
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الفئة

األنشطة

الساعات املستحقة

التعليم املهني امل�ستمر غري املنظم

ن�شر مقال يف مطبوعات �أو �صفحة الهيئة �أو مقاالت عن التقييم يف جملة مهنية
�أخرى ،مقاالت افتتاحية من�شورة ،ر�سائل �إىل املحرر ،مراجعات كتب (�أو �أعمال
مماثلة) ،جمالت �أو مقاالت متخ�ص�صة ،الكتب املن�شورة �أو الكتب املتعلقة بالفرع.

�ساعة واحدة للتعليم املهني امل�ستمر لكل  250كلمة وبحد �أق�صى � 6ساعات
للمقال وبحد �أق�صى � 12ساعة كل �سنة.

ويخ�ضع احت�ساب �ساعات التعليم املهني املقدمة من الع�ضو لتقدير الهيئة.
سابع ًا :توثيق التعليم المهني المستمر وتسجيل ساعات التعليم
يلتزم الأع�ضاء باالحتفاظ ب�سجل ن�شاط التعليم املهني امل�ستمر لكل �سنة وفقاً للنموذج امللحق بهذه القواعد واالحتفاظ بن�سخة �إلكرتونية منه والوثائق الداعمة له التي ت�ؤكد وفاءهم مبتطلبات التعليم املهني
امل�ستمر ،وتقدميها للهيئة فور طلبه ،ويجب على الأع�ضاء حتديث تعليمهم املهني امل�ستمر على املن�صة التي تتيحها الهيئة مع الوثائق الداعمة عن كل �سنة ب�شكل دوري بحد �أق�صى خالل �شهر من جتديد
الع�ضوية .وتقوم الهيئة ب�إجراء تدقيق على �أن�شطة التعليم املهني امل�ستمر امل�سجلة من قبل الأع�ضاء.
ثامن ًا :عقوبات عدم االمتثال
يلتزم جميع الأع�ضاء -من الفئات غري املعفاة -با�ستيفاء متطلبات برامج التعليم املهني امل�ستمر ،كما يلتزم جميع الأع�ضاء مبا ورد يف البند (ثالثاً) من هذه القواعد من ا�ستيفاء �ساعات التعليم املهني امل�ستمر
التي حتددها الهيئة �ضمن متطلبات جتديد الع�ضوية ،وما مل يكن هناك م�س ّوغ تقبله الهيئة لعدم االلتزام بالأحكام الواردة يف هذه القواعد ،ف�إن عدم التزام الع�ضو قد ي�ؤدي لإحالته �إىل جلنة النظر يف خمالفات
�أحكام نظام املق ّيمني املعتمدين للنظر يف املخالفات املن�سوبة للأع�ضاء امللزمني بالتعليم املهني امل�ستمر و�إيقاع العقوبة الالزمة.
تاسع ًا :النشر والنفاذ
تن�شر هذه القواعد يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.

بيان بساعات التعليم المهني المستمر عن العام (
م

اسم النشاط أو البرنامج

طبيعة النشاط

نوع النشاط
(دورة ،ندوة)..

اجلهة
املنفذة

202م)

تاريخ
التنفيذ

مكان
التنفيذ

عدد
الساعات

مخرجات
البرنامج

☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
☐ منظم
☐ غري منظم
الإجمايل العام
�أتعهد �أنا .............................................................................. :بتزويد الهيئة بالوثائق الر�سمية امل�ؤيدة لهذه الأن�شطة وذلك عند طلبها.

ال�صفة

☐ ع�ضو �أ�سا�سي

( ☐ �أ�سا�سي ☐ زميل ☐ م�ؤقت ) رقم

☐ ع�ضو غري �أ�سا�سي

( ☐ منت�سب ☐ طالب ☐ �أخرى) رقم

التوقيع.......................................................................................................... :

التاريخ.......................................................................................... :

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٤٩١٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ١٠٠ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢٢  ﻳﻨﺎﻳﺮ١٤
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 ﻫـ١٤٤٣  ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة١١ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

 ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ

















ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﻪ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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٤٩١٧  ﺍﻟﻌﺪﺩ١٠٠ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
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 م٢٠٢٢  ﻳﻨﺎﻳﺮ١٤

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

 ﻫـ١٤٤٣  ﺟﻤﺎدى اﺧﺮة١١ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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øH ¿ÉMôa ø``H π°ü«a ÒeC’G ƒ``ª°ùdG ÖMÉ°U á``dÉ°SôdG º``∏°ùJh
Ωƒj IQGRƒdG ¿GƒjóH ¬``dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ,á«LQÉÿG ôjRh ˆGó``ÑY
,Ω2022 ôjÉæj 11 ≥aGƒŸG `g1443 IôNB’G iOÉªL 8 AÉ``KÓãdG
.IôeÉª©d ¿É£eQ …ôFGõ÷G á«LQÉÿG ôjRh ‹É©e
øjó∏ÑdG ÚH á``«FÉæãdG äÉbÓ©dG å``ëH ∫ÉÑ≤à°S’G ∫Ó``N iôLh
∫OÉÑJ ¤EG áaÉ°VEG ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ Égõjõ©J πÑ°Sh ,Ú``≤«≤°ûdG
ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ∫É«M ô``¶ædG äÉ¡Lh
.∑Î°ûŸG

● اﻟﺮﻳﺎض – واس
õjõ©dGóÑY ø``H ¿Éª∏°S ∂``∏ŸG Ú``Øjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉ``N ≈``≤∏J
¢ù«FôdG á``eÉîa ¬«NCG øe á``«£N ádÉ°SQ ,ˆG ¬``¶ØM Oƒ``©°S ∫BG
á«WGô≤ÁódG á``jôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G ¢``ù«FQ ¿ƒ``ÑJ ó«éŸGóÑY
Ió«WƒdGh áæ«àŸG ájƒNC’G á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH ≥∏©àJ ,á«Ñ©°ûdG
É``¡ªYO π``Ñ°Sh ,Ú``≤«≤°ûdG Ú``Ñ©°ûdGh ø``jó∏ÑdG §``HôJ »``àdG
.Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Yh ä’ÉéŸG ∞∏à ‘ Égõjõ©Jh


´É£b ƒ‰ ‘ º¡°ùJ äÉ©jô°ûJh áª¶fCG OÉéjEG ≈∏Y â∏ªY áµ∏ªŸG ¿CG ÚHh .áµ∏ªŸG
»æjó©àdG QÉªãà°S’G ΩÉ¶æH Gk AóH ,¬«a á«YƒædG äGQÉªãà°S’G ÜòLh øjó©àdG
,äÉ©ªàéŸG á«ªæJh õjõ©J ‘ º¡°ùjh ,á«dÉ©dG á«aÉØ°ûdÉH õ«ªàj …òdG ójó÷G
,¿OÉ©ŸÉH á£ÑJôŸG äÉYÉæ°üdG õ«Ø–h ,É¡àjÉªMh áÄ«ÑdG ≈∏Y QÉ``KB’G π«∏≤Jh
»àdG á«æjó©àdG äGQÉªãà°S’G äÉLÉ«àMG »YGôJ IõØ áÄ«H ≥«≤– ¤EG ’k ƒ°Uh
áª¶fC’G äÉÑãd É¡àLÉMh ,á∏jƒW ájQÉªãà°SG Iô¶fh ,IÒÑc ∫GƒeCG ¢ShDhQ Ö∏£àJ
´ƒædG Gò¡d ôWÉîŸG π«∏≤J øª°†j ÉÃ á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG ìƒ°Vhh ,äÉ©jô°ûàdGh
.¬æe Üƒ∏£ŸG ÒKCÉàdG çGóMEG ≈∏Y Gk QOÉb ¿ƒµjh ,äGQÉªãà°S’G øe
≥«≤– π«Ñ°S ‘ IQGRƒ``dG ¿CG á«fó©ŸG IhÌ``dGh áYÉæ°üdG ôjRh ‹É©e ∞°ûch
πª©dG AóH ÉgRôHCG ,äÉÑ°ùàµŸG øe ójó©dG â≤≤M ,øjó©àdG ´É£b ‘ É¡JÉaó¡à°ùe
,á«fhÎµdE’G "øjó©J" á°üæe Ú°TóJh ,ójó÷G »æjó©àdG QÉªãà°S’G ΩÉ¶æH
á«æjó©àdG ¢üNôdG QGó°UEG äGAGô``LEG Ò°ù«Jh ,á«Lƒdƒ«÷G äÉfÉ«ÑdG Òaƒàd
í°ùŸG ´hô°ûe ò«ØæJ ‘ AóÑdGh ,¢VQC’G Ωƒ∏©d á«æWƒdG äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ¥ÓWEGh
IQOÉÑe ¥ÓWEGh ,™Hôe Îeƒ∏«c ∞dCG (600) ,»£¨j …òdG ,ΩÉ©dG »Lƒdƒ«÷G
,á«é«JGÎ°S’G ¿OÉ©ŸG ™bGƒe º««≤Jh ,ìƒ°ùŸG AGôLE’ ,´ôq °ùŸG ±É°ûµà°S’G
øjó©àdG äÉeóÿ ácô°T ¢ù«°SCÉJh ,IóYGƒdG ¿OÉ©ŸG ≥WÉæe ôjƒ£Jh ±É°ûµà°SGh
≥«≤–h ,á«°ùaÉæàdG ¬JQób õjõ©Jh ´É£≤∏d áeó≤ŸG äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’G ±ó¡H
.áeGóà°S’Gh ∫Éãàe’G äÉÑ∏£àe

,á«YƒædG äGQÉªãà°S’G ÜòLh ,áªFÓŸG á«àëàdG á«æÑdG ÒaƒJh ,±É°ûµà°S’G
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd ™aóf ¿CGh ,á°UôØdG √òg ΩÉæàZG kÉ©«ªL Éæaóg øµ«dh
.Égô°SCÉH á≤£æŸGh ÉæfGó∏H ‘ øjó©à∏d
k
áµ∏ªŸG áeƒµM øe GQÉ©°ûà°SG »JCÉj ô“DƒŸG ¥ÓWEG ¿CG ∞jôÿG PÉà°SC’G í°VhCGh
√ôKCGh ,…OÉ°üàb’G ¢TÉ©àf’G ≈∏Y √ÒKCÉJh ,⁄É©dG ‘ øjó©àdG ´É£b á«ªgCÉH
‘ πNóJh ,IÒÑc ájƒdhCG πã“ »àdG äÉYÉæ°üdG øe ójó©dG πÑ≤à°ùe ‘ ÒÑµdG
IóYGƒdGh IÒÑµdG äÉfÉµeE’G RGôHEG ≈∏Y πª©dÉH ∂dPh ,á«eƒ«dG ÉæJÉ«M π«°UÉØJ
¥ô°ûdG ≥WÉæe É¡H º©æJ »àdG á«æjó©àdG äÉYÉæ°üdGh ¿OÉ©ŸGh øjó©àdG ∫É› ‘
kÉ«é«JGÎ°SG kÉ©bƒe áµ∏ªŸG πà–h ,É«≤jôaCG IQÉbh ,É«°SBG §°Shh ÜôZh ,§°ShC’G
.á©ªà› ∫hódG √òg ÚH
k
k
2030 ájDhQ ¥ÓWEG ™e Ió©°UC’G ∞∏à ≈∏Y GÒÑc ’ƒ– ó¡°ûJ áµ∏ªŸG ¿CG OÉaCGh
,…OÉ°üàb’G ´ƒæàdG ≥«≤–h ,ájOÉ°üàb’G IóYÉ≤dG ™«°SƒJ ≈∏Y â°UôM »àdG
ƒgh ájDhôdG ≥«≤– èeGôH ÈcCG óMCG ∫ÓN øe øjó©àdG ´É£b ôjƒ£J ≈∏Y äõcQh
πjƒ– ¤EG ±ó¡j …òdG ,á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh á«æWƒdG áYÉæ°üdG ôjƒ£J èeÉfôH
øjó©àdG ¿ƒµj ¿CGh ,á«ŸÉY á«à°ùLƒd á°üæeh ,IóFGQ á«YÉæ°U Iƒb ¤EG áµ∏ªŸG
áµ∏ªŸG ‘ á«fó©ŸG äGhÌdG áª«b ¿CG kÉæ«Ñe ,á«æWƒdG áYÉæ°ü∏d áãdÉãdG Iõ«côdG
∫Éª°ûdG ‘ â«°ùcƒÑdGh äÉØ°SƒØdG ¿OÉ©e º°†J ,Q’hO ¿ƒ«dôJ 1^3 øe ÌcCÉH Qó≤J
ÜôZ »Hô©dG ´QódG ‘ IQOÉædG á«°VQC’G Ö°SGhôdGh ¢SÉëædGh ÖgòdGh ,»bô°ûdG

● اﻟﺮﻳﺎض – واس
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉ``N øY áHÉ«f
º«gGôHEG øH QóæH PÉà°SC’G á«fó©ŸG IhÌdGh áYÉæ°üdG ôjRh ‹É©e íààaG ,ˆG ¬¶ØM
,Ω2022 ôjÉæj 12 ≥aGƒŸG `g1443 IôNB’G iOÉªL 9 AÉ©HQC’G Ωƒj ,∞jôÿG
.¢VÉjôdÉH äGô“Dƒª∏d ‹hódG õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG õcôÃ ‹hódG øjó©àdG ô“Dƒe ∫ÉªYCG
º¡d kÉ«æªàe ÚcQÉ°ûŸGh Qƒ°†◊ÉH ô“DƒŸG ìÉààaG ∫ÓN ¬àª∏c ‘ ¬«dÉ©e ÖMQh
.™«ª÷G äÉ©∏£J ≥≤ëj ÉÃ ô“DƒŸG Gòg øe êhôÿGh ,áeÉbE’G Ö«W
kÉë°VGh ¿OÉ©ŸG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG »eÉæJ á«Ñ∏J …ó– íÑ°UCG ó≤d" :¬«dÉ©e ∫Ébh
áØ«¶ædG ábÉ£dG äÉMƒªWh ,áeó≤àŸG áYÉæ°üdG ä’É› ‘ äÉ¡LƒàdG áé«àf
øjó©àdG ô“Dƒe ∫ÓN øe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ±ó¡Jh ,…ôØ°üdG ¿ƒHôµdGh
áHÉéà°S’G ‘ ΩÉ¡°SE’G ¤EG "¿OÉ©ŸG πÑ≤à°ùe" ¿GƒæY â– ≥∏£æj …òdG ‹hódG
áë∏°üŸG ÜÉë°UCG ™ªL ∫Ó``N øe á«∏Ñ≤à°ùŸG øjó©àdG ´É£b äÉLÉ«àM’
,äÉeóN »eó≤eh ,á«dÉe äÉ°ù°SDƒeh ,øjôªãà°ùeh ,äÉeƒµM øe ,øjOó©àŸG
±ó¡J ,á«∏Ñ≤à°ùe ≥jôW áWQÉN º°Sôd º¡æ«H ¿hÉ©à∏d á°üæe ÒaƒJh ,Ú©æ°üeo h
IôFGO ™«°SƒJ ∫ÓN øe ÉæJGOÉ°üàbGh ÉæJÉ©ªàéŸ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ¤EG
ÒaƒJ ‘ º¡°ùf ¿CÉH áª«¶Y á°Uôa Ωƒ«dG Éæjódh ,óYGƒdGh º¡ŸG ´É£≤dG Gòg ΩÉ¡°SEG
kÉ°ù«FQ kÉjOÉ°üàbG kÉcô ¿ƒµ«d øjó©àdG ´É£b øe IOÉØà°S’Gh ájƒ«◊G ¿OÉ©ŸG
IOÉjR ¤EG áLÉ◊G øe äÉjóëàdG ¢ùØf ¬LGƒJ É¡fCGh á°UÉN ;á≤£æŸG ∫hO ‘

 ""
´Ó£à°S’G »¡àæjh ,"è◊G áª¶fCG »ØdÉîŸ äÉHƒ≤©dGh
π«∏≤àdGh ó◊G ¤EG ±ó¡jh ,Ω2022 ôjGÈa 6 ‘ ¬fCÉ°ûH
≈∏Y πª©dGh ,íjô°üJ ¿hó``H è◊G ΩÉ¶f »ØdÉ øe
‘ á«ª«¶æJ äÓcÉ°ûe çhóM …OÉØàd áØdÉîŸG áÄØdG ´OQ
á«æeC’G äÓµ°ûŸG …OÉØJ ∂dòch ,Oƒ°û◊G º«¶æJh IQGOEG
.è◊G äÉª«∏©Jh áª¶fCG »ØdÉîŸ
íFGƒ∏dGh áª¶fC’G äÉYhô°ûe ìôW ¿CG ¤EG QÉ°ûj
Gk ó«cCÉJ »JCÉj ,"´Ó£à°SG" á°üæe ÈY É¡ªµM ‘ É``eh
¬¶ØM ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉ``N áeƒµM ¢UôM ≈∏Y
iód ´Ó£à°S’G áaÉ≤K ô°ûfh á«aÉØ°ûdG õjõ©J ≈∏Y ,ˆG
,Ωƒª©dGh Úªà¡ŸGh ¢UÉÿG ´É£≤dGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G
á≤∏©àŸG á«ª«¶æàdG äÉYhô°ûŸG áZÉ«°U ‘ º¡cGô°TEGh
äÉaó¡à°ùe ¤EG ∫ƒ°UƒdG π«Ñ°S ‘ ∂dPh ,∫ÉªYC’G áÄ«ÑH
q
±É°üe
»`a áµ∏ªŸG ¿ƒµJ ¿CÉH ,2030 ájOƒ©°ùdG ájDhQ
.kÉ«ŸÉY á«°ùaÉæJ ÌcC’G ô°û©dG ∫hódG

π°†aCG ≥«Ñ£J ‘ ,á«ŸÉ©dG äGQƒ£àdG ÖcGƒ«d ,áµ∏ªŸG ‘
.á«dhódG á«aGô°TE’Gh á«HÉbôdGh á«ª«¶æàdG äÉ°SQÉªŸG
…òdG "OGÒà°S’G ¢ü«NGôJ π«dO πjó©J ´hô°ûe"AÉLh
™∏°ùdG ≈∏Y äÉWGÎ°TG ™°Vƒd IQÉéàdG IQGRh ¬àMôW
äGhô°†ÿG OGÒà°SG äÉ«∏ªY §Ñ°Vh º«¶æàd IOQƒà°ùŸG
πØµj ÉÃ ÉgOGÒà°SG äGAGôLEG ôjƒ£Jh ,áµ∏ªª∏d ¬cGƒØdGh
´Ó£à°S’G »¡àæj …òdGh ,¿É°ùfE’G áë°Uh IÉ«M ájÉªM
.Ω2022 ôjGÈa 3 ‘ ¬«∏Y
áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh â°VôY É¡ÑfÉL øeh
‘ áéàæŸG á«YGQõdG äÉéàæŸG ôjó°üJ πjó©J "´hô°ûe
ôjó°üJ øe ó«Øà°ùŸG Úµªàd ,"áãjó◊Gh á≤∏¨ŸG áª¶fC’G
,áãjóMh á≤∏¨e áª¶fCG ‘ áéàn æoŸG á«YGQõdG ¬JÉéàæe
êÉàfEGh ,á«FÉŸG áYGQõdGh ,áãjó◊G á«ªëŸG äƒ«ÑdG :πãe
»¡àæJh ,á≤∏¨ŸG √É«ŸG ôjhóJ IOÉ``YEG º¶f ‘ ∑Éª°SC’G
.Ω2022 ôjÉæj 31 ‘ ´hô°ûŸG Gòg ≈∏Y ´Ó£à°S’G IÎa
ΩÉµMC’G áëF’ ´hô°ûe" á«∏NGódG IQGRh â°VôY Éª«a

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ
٠١٤ - ٨٢٨٥٧٧٤

ﻣﻜﺘﺐ ﺟـــﺪة
٠١٢ - ٦٥٣٤٧٨٧

ÚH ábÓ©dG º¶æj ∫É©a
q ÊƒfÉb QÉWEG áZÉ«°üd π°UƒàdGh
¥ƒ≤M ßØMh á«aÉØ°ûdG ¢ù°SCG »YGôjh ,á«bÉØJ’G ±GôWCG
»¡àæJh ,á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ™é°ûjh ,Úµ∏¡à°ùŸG
.Ω2022 ôjÉæj 27 ‘ ¬«∏Y ´Ó£à°S’G IÎa
óYGƒb "´hô°ûe …Oƒ©°ùdG …õcôŸG ∂æÑdG ìôW ¬à¡L øe
±ó¡jh ,"…QÉ≤©dG πjƒªàdG IOÉYEG äÉcô°T ∫ÉªYCG º«¶æàd
áÑcGƒeh …QÉ≤©dG πjƒªàdG ´É£b ôjƒ£J ¤EG ´hô°ûŸG
QGô≤à°S’Gh ƒªædG ≥«≤ëàd ;¬fCÉ°ûH Ióéà°ùŸG äGQƒ£àdG
π°†aCG ÒaƒJh ,…QÉ≤©dG πjƒªà∏d ájƒfÉãdG ¥ƒ°ùdG ‘
,øµ°ù∏d øjó«Øà°ùŸG πjƒªàd ÚjQÉ≤©dG Údƒªª∏d πÑ°ùdG
…QÉ≤©dG πjƒªàdG ´É£b ÚH §«°SƒdG Qhó``H ΩÉ«≤dGh
‘ ¬«∏Y ´Ó£à°S’G »¡àæjh .iôNC’G πjƒªàdG QOÉ°üeh
,Ω2022 ôjÉæj 26
´hô°ûe" ÊóŸG ¿GÒ£∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG âMôW Éª«a
‘ ¬«∏Y ´Ó£à°S’G »¡àæj …òdG "ÊóŸG ¿GÒ£dG ΩÉ¶f
ÊóŸG ¿GÒ£dG ΩÉ¶f ôjƒ£J ¤EG ±ó¡jh ,Ω2022 ôjÉæj 25

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻣﺎم
٠١٣ - ٨٢٥٤٦٨١

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻳﺎض
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧٠
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧١

»æWƒdG õcôª∏d á©HÉàdG "´Ó£à°SG" á°üæe ¢Vô©J
≠dÉÑdG á«ª«¶æàdG äÉYhô°ûŸG øe ójó©dG kÉ«dÉM ,á«°ùaÉæà∏d
äÉ¡÷G øe ÒãµdG É¡àMôW »àdGh kÉYhô°ûe 24 ÉgOóY
ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdÉH á∏°üdG äGP á«eƒµ◊G
´É£≤dGh Ωƒª©dG Úµ“h ácQÉ°ûe ±ó¡H ,´ƒÑ°SCG ∫ÓN
º¡JÉ«Fôe AGóHEG øe ,á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d áaÉ°VEG ,¢UÉÿG
.ÉgQGôbEG πÑb äÉYhô°ûŸG √òg ≈∏Y º¡JÉXƒë∏eh
:á°üæŸG ÈY É¡©jQÉ°ûe âMôW »àdG äÉ¡÷G ø``eh
áÄ«¡dG ,IQÉéàdG IQGRh ,áYGQõdGh √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh
…õcôŸG ∂æÑdGh ,á«∏NGódG IQGRh ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d áeÉ©dG
»FôŸG ΩÓYEÓd áeÉ©dG áÄ«¡dGh ,∫ó©dG IQGRh ,…Oƒ©°ùdG
.´ƒª°ùŸGh
´hô°ûe »g áMhô£ŸG äÉYhô°ûŸG √ò``g Rô``HCG ø``eh
óbh "ájQÉéàdG ä’ÉcƒdGh ™jRƒàdG äÉ«bÉØJG ΩÉ¶f"
»àdG äÉjóëàdG á÷É©Ÿ ±ó¡jh IQÉéàdG IQGRh ¬àMôW
,áµ∏ªŸG ‘ ™jRƒàdGh ájQÉéàdG ä’ÉcƒdG •É°ûf É¡¡LGƒj
اﻹدارة
٠١٢ - ٥٢٠٢٢٧٧ ت
٠١٢ - ٥٢٠١٩١٩ ف

أرﻗـــﺎم
إدارﻳﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ

ﻡ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ



ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻡ




































































































sgrjeddah@mohgovsa

ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ













ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ

ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ











wwwbaladygovsa
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘـﺜﻤﺎر
ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ

ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ




















MAJoaed@makkahgovsa

ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻜﺎﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ


 –


ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ



ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ



ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﺍﻟﻔﺮﺹ

ﻡ
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 –












Investor@mewagovsa

ﺗﻌﻠﻦ













–
 ––

 –



investment@swccgovsa
PurchasingDpt@swccgovsa

 ﺗﻌﻠﻦ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺔ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ

ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ

ﻡ
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ﻣﺒـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ

ﺗﻌﻠﻦ











 –












 ﺗﻌﻠﻦ










tenders@medevacmedsa


ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ
 ﺗﻌﻠﻦ
















 –



ﻳﻌﻠﻦ




 




…













A



mabusallam@ncgrgovsa

ﺗﻌﻠﻦ





ﺑﻴﻊ ﺭﺟﻴﻊ
 ﺗﻌﻠﻦ



 






ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ
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اﺳﺘـﺜﻤﺎر
 ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ- ﻣﻮاﻗﻊﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
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اﺳﺘـﺜﻤﺎر
 ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ- ﻣﻮاﻗﻊﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ

 



 

























































































 

















































































































































