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السـنة  100العدد 4925

UMM AL -QURA

الجمعة  8شعبان  1443هـ

 11مارس  2022م

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

قرار رقم ( )340وتاريخ 1443/06/22هـ

املوافقة على اتفاقيتني ومذكرة تفاهم بني حكومتي اململكة وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  29875وتاريخ 1443/5/11هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم  213681وتاريخ 1442/9/30هـ ،يف �ش�أن
م�شروعات اتفاقية لنقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية ،واتفاق يف جمال مكافحة اجلرمية،
ومذكرة تفاهم حول التعاون يف جمال مكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية
وال�سالئف الكيميائية ،بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
وبعد االطالع على امل�شروعات امل�شار �إليها.
وبعد االطالع على قرارات جمل�س الوزراء رقم ( )115وتاريخ 1416/8/3هـ ،ورقم ( )2وتاريخ
1426/1/5هـ ،ورقم ( )25وتاريخ 1429/2/4هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )722وتاريخ 1443/3/27هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )14/73وتاريخ 1443/5/3هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4668وتاريخ 1443/6/2هـ.

يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية لنقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ
1442/9/25هـ ،املوافق 2021/5/7م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:املوافقة على اتفاق بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
للتعاون يف جمال مكافحة اجلرمية ،املوقع يف حمافظة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق
2021/5/7م ،بال�صيغة املرافقة.
ثالثاً:املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية حول التعاون يف جمال مكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية
وال�سالئف الكيميائية ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق 2021/5/7م،
بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )55/وتاريخ 1443/06/23هـ
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 ( )14/73بتاريخ 1443/5/3هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )340بتاريخ 1443/6/22هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية

لنقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ،
املوافق 2021/5/7م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً:املوافقة على اتفاق بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
للتعاون يف جمال مكافحة اجلرمية ،املوقع يف حمافظة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق
2021/5/7م ،بال�صيغة املرافقة.
ثالثاً:املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية حول التعاون يف جمال مكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية
وال�سالئف الكيميائية ،املوقعة يف حمافظة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق 2021/5/7م،
بال�صيغة املرافقة.
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

اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان اإلسالمية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية (امل�شار �إليهما فيما بعد
بالطرفني)� ،إمياناً منهما ب�أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينهما .و�إدراكاً لأهمية اال�ستقرار النف�سي
واالجتماعي و�أثره احلميد يف ت�أهيل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية عند ق�ضاء عقوبتهم يف بلدانهم
بني �أ�سرهم وذويهم ،وملا ينطوي عليه ذلك من جوانب �إن�سانية ،قد اتفقتا على ما يلي:
المادة األولى:

في تطبيق أحكام هذه االتفاقية ،يقصد بالعبارات التالية املعاني املوضحة
يقتض السياق خالف ذلك:
قرين كل منها ،ما لم
ِ
-1
-2
-3
-4
-5

دولة اإلدانة :الدولة التي �صدر فيها حكم الإدانة بحق ال�شخ�ص املطلوب نقله.
دولة التنفيذ :الدولة التي ينقل �إليها املحكوم عليه لتنفيذ العقوبة املحكوم بها �ضده �أو ال�ستكمالها.
احملكوم عليه� :أي �شخ�ص �صادر بحقه حكم بالإدانة يف �إقليم �أي من الطرفني.
حكم اإلدانة :احلكم الق�ضائي القطعي الواجب التنفيذ ال�صادر بفر�ض عقوبة �سالبة للحرية.
اجلهة اخملتصة :هي اجلهة التي يحددها كل طرف لتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية.

المادة الثانية:
يتبادل الطرفان �أكرب قدر ممكن من التعاون يف جمال نقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية ،وذلك
لإكمال مدة حمكوميتهم بامل�ؤ�س�سات املعنية التابعة لدولة التنفيذ وفقاً لأحكام هذه االتفاقية.
المادة الثالثة:

يشترط لنقل احملكوم عليهم وفقاً ألحكام هذه االتفاقية ما يلي:
� -1أن تكون اجلرمية ال�صادر يف �ش�أنها حكم الإدانة معاقباً عليها مبوجب ت�شريع كل من دولة الإدانة
ودولة التنفيذ.

� -2أن يكون حكم الإدانة نهائياً وواجب التنفيذ.
� -3أن يكون املحكوم عليه حام ًال جلن�سية دولة التنفيذ وقت �صدور حكم الإدانة.
� -4أن يوافق املحكوم عليه خطياً على نقله ،و�إذا مل يتمكن من التعبري عن �إرادته ب�سبب �سنه �أو و�ضعه
ال�صحي تكون املوافقة من قبل �أي من الطرفني �إن ر�أى �ضرورة لذلك� ،أو من قبل وكيل املحكوم عليه،
�أو �أحد �أقاربه املخولني بالت�صرف نيابة عنه� ،أو من قبل ال�سلطة املخت�صة ب�إ�صدار املوافقة على النقل
نيابة عن املحكوم عليهم.
 -5موافقة الطرفني على النقل.
� -6أال تكون هناك ق�ضايا �أخرى قيد التحقيق �أو املحاكمة �ضد املحكوم عليه حتى نقله.
 -7ما مل يثبت �إفال�س املحكوم عليه ق�ضائياً ،يلزم املحكوم عليه ب�سداد الغرامات املالية والتكاليف
الق�ضائية والتعوي�ضات املدنية �أو اجلزاءات املالية بجميع �أنواعها ،املرتتبة �ضد املحكوم عليه يف
دولة الإدانة� ،أو �أن ي�ضمن �سدادها بح�سب طلب تلك الدولة.
المادة الرابعة:
يقوم كل طرف ب�إبالغ الطرف الآخر فور ًا عند �صدور الأحكام الق�ضائية النهائية الواجبة التنفيذ املت�ضمنة
عقوبات �سالبة للحرية بحق مواطني ذلك الطرف وفقاً لأحكام هذه االتفاقية.
المادة الخامسة:
 -1ميكن لأي من الطرفني تقدمي طلبات النقل �ضمن �إطار هذه االتفاقية ،كما ميكن للمحكوم عليه تقدمي
طلب النقل �إىل �أي من الطرفني ب�شكل كتابي �أو ب�أي و�سيلة تثبت طلبه مادياً ،على �أن يبلغ الطرف
الذي تلقى الطلب الطرف الآخر عن ذلك يف �أ�سرع وقت ممكن .ويجب �أن يكون طلب النقل م�صدقاً من
اجلهة املخت�صة وم�شتم ًال على البيانات ال�شخ�صية للمحكوم عليه واجلهة الق�ضائية التي �أ�صدرت
احلكم ومكان تنفيذ العقوبة يف دولة الإدانة.

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان اإلسالمية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

 -2تقدم طلبات النقل والردود عليها خطياً �أو ب�أي و�سيلة تثبت الطلب مادياً ،وتوجه هذه الطلبات
والردود عليها �إىل اجلهات املخت�صة لدى الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية ،على �أن ُتبلغ القرارات
التي يتخذها �أحد الطرفني فيما يخ�ص طلبات الطرف الآخر بنا ًء على هذه االتفاقية دون ت�أخري.
المادة السادسة:
 -1بنا ًء على طلب دولة التنفيذ ،تقدم دولة الإدانة ما يلي:
�أ -بيانات هوية املحكوم عليه.
ب� -صورة م�صدقة من احلكم القطعي الواجب التنفيذ ،وحتديد مدة العقوبة ال�سالبة للحرية واملدة
املنفذة منها.
ت -تقرير ًا طبياً �أو اجتماعياً حول املحكوم عليه ومعلومات حول عالجه يف دولة الإدانة والتو�صيات
اخلا�صة مبتابعة عالجه يف دولة التنفيذ؛ �إذا كان ذلك التقرير مطلوباً �إجرائياً.
 -2بنا ًء على طلب دولة الإدانة تقدّم دولة التنفيذ ما يلي:
�أ -م�ستند ًا ر�سمياً يثبت �أن املحكوم عليه متمتع بجن�سية دولة التنفيذ.
ب -معلومات عن امل�ؤ�س�سة العقابية /ال�سجن يف دولة التنفيذ التي �سينقل �إليها املحكوم عليه.
ت -ميكن لأي من الطرفني �أن يطلب من الطرف الآخر معلومات مكملة �أو م�ستندات لها عالقة بالنقل.
المادة السابعة:
 -1بعد �صدور املوافقة على نقل املحكوم عليه يتم ت�سليم املحكوم عليه من قبل دولة الإدانة �إىل دولة
التنفيذ يف املكان والتاريخ اللذين اتفقا عليهما.
 -٢تتحمل دولة التنفيذ جميع تكاليف نقل املحكوم عليه وكذلك امل�صاريف الناجتة من تنفيذ العقوبة على
�أرا�ضيها ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.
المادة الثامنة:
 -1تنفذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ املعمول بها لدى دولة التنفيذ ،وتخت�ص وحدها باتخاذ جميع
القرارات املت�صلة بكيفية التنفيذ ،وعليها �أن تبلغ دولة الإدانة بنا ًء على طلبها ،ب�آثار تنفيذ حكم الإدانة.
� -2إذ ر�أت دولة التنفيذ الإفراج عن املحكوم عليه لأ�سباب �صحية فعليها �إبالغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات التي
متت وامل�ستندات التي قدمت يف هذا ال�ش�أن ،واحل�صول على موافقتها امل�سبقة قبل الإفراج عن املحكوم عليه.

المادة التاسعة:
حتتفظ دولة الإدانة وحدها باالخت�صا�ص فيما يتعلق ب�أي �إجراءات يق�صد منها �إعادة النظر يف احلكم
ال�صادر بحق املحكوم عليه.
المادة العاشرة:

اجلهات اخملتصة املسؤولة عن تنفيذ هذه االتفاقية لدى الطرفني هي:
�أ) من جانب حكومة اململكة العربية ال�سعودية :وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لنقل املحكوم عليهم
بعقوبات �سالبة للحرية).
ب) من جانب حكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية :وزارة الداخلية.

المادة الحادية عشرة:
ت�سري على املحكوم عليه �أحكام العفو العام واخلا�ص ال�صادرين فقط من دولة الإدانة ،ف�إن �صدر عفو
عام �أو خا�ص من دولة التنفيذ في�شرتط ل�سريانه على املحكوم عليه موافقة دولة الإدانة.
المادة الثانية عشرة:
تبل ّغ دولة الإدانة دولة التنفيذ -فور ًا -ب�أي قرار �أو �إجراء �صدر يف �إقليمها يكون من �ش�أنه �إنهاء تنفيذ العقوبة
كلها �أو بع�ضها ،وعلى اجلهات املخت�صة يف دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات والإجراءات بدون ت�أخري.
المادة الثالثة عشرة:

تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة اإلدانة باآلتي:
 -1ا�ستكمال تنفيذ احلكم.
 -2هرب املحكوم عليه من ال�سجن.
� -٣أي ا�ستف�سار ذي �صلة بتنفيذ العقوبة تتقدم به دولة الإدانة.
المادة الرابعة عشرة:
يكون التوا�صل وجميع طلبات النقل املقدمة طبقاً لهذه االتفاقية باللغة الإجنليزية �أو م�صحوبة برتجمة
�إىل اللغة الإجنليزية.
المادة الخامسة عشرة:
ت�سري هذه االتفاقية على الأحكام ال�صادرة بالإدانة �سوا ًء �صدرت قبل العمل باالتفاقية �أو بعدها.
المادة السادسة عشرة:
ت�سوى جميع اخلالفات املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية �أو تف�سريها ودياً عن طريق التفاو�ض بني الطرفني.
المادة السابعة عشرة:
تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثالثني يوماً من تاريخ ت�سلم �آخر �إ�شعار متبادل عرب القنوات
الدبلوما�سية ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات الداخلية القانونية �أو الد�ستورية الالزمة لذلك ،وتظل �سارية
املفعول ملدة ثالثة �أعوام ،وجتدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ما مل يبد �أحد الطرفني رغبته يف �إنهائها �أو
عدم جتديدها مبوجب �إ�شعار خطي يقدم للطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية قبل انتهائها بثالثة
�أ�شهر ،وال ي�ؤثر ذلك على طلبات النقل املقدمة خالل �سريان االتفاقية.
حررت هذه االتفاقية يف مدينة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق 2021/5/7م ،من ن�سختني �أ�صليتني
باللغتني العربية والإجنليزية ،وكال الن�صني مت�ساويان يف احلجية.
و�إ�شهاد ًا بذلك ،قام املوقعان �أدناه -املفو�ضان من قبل بلديهما -بتوقيع هذه االتفاقية.

عن حكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
�شيخ ر�شيد �أحمد
وزير الداخلية

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

اتفاق بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان اإلسالمية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة
�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية (امل�شار �إىل كل منهما منفرد ًا
بـ«الطرف» و�إىل كليهما جمتمعني بـ«الطرفني») ،دعماً للعالقات القائمة بينهما ،ورغبة منهما يف �إقامة
تعاون متبادل يف جمال مكافحة اجلرمية ،و�إدراكاً منهما للفوائد الناجتة عن التعاون يف هذا املجال.

 -9جرائم الف�ساد املايل والإداري.
 -10جرائم االحتيال.
 -11اجلرائم املعلوماتية.
 -12جرائم �سرقة املواد امل�شعة �أو النووية �أو اجلرثومية �أو البيولوجية �أو الكيميائية واالجتار غري
امل�شروع بها.
 -13جرائم الهجرة غري امل�شروعة.
 -14جرائم االجتار بالأ�شخا�ص وبخا�صة الن�ساء والأطفال.
 -15جرائم القر�صنة البحرية.

المادة الثانية:

المادة الثالثة:

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة األولى:
يتعاون الطرفان يف املجاالت الواردة يف هذا االتفاق وفقاً للأنظمة والقوانني النافذة يف بلديهما ،وكذلك
االلتزامات النا�شئة مبوجب االتفاقيات الدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف) امللزمة لأي منهما.

يتعاون الطرفان على مكافحة اجلرمية بجميع أشكالها وصورها ،وبخاصة
اجلرائم التالية:
 -1جرائم الإرهاب الدويل واجلرمية املنظمة.
 -2جرائم �إنتاج املخدرات وال�سالئف الكيميائية وامل�ؤثرات العقلية ،وت�صنيعها ،وتهريبها ،وترويجها،
وا�ستعمالها.
 -3جرائم التزوير ،وتزييف العمالت وتدويرها.
 -4جرائم �سرقة الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات وتهريبها واالجتار غري امل�شروع فيها.
 -5جرائم االعتداء على النف�س والعر�ض واملال واملمتلكات.
 -6اجلرائم االقت�صادية ،وجرائم غ�سيل الأموال ،وجرائم احلا�سبات الآلية و�شبكات املعلومات.
 -7جرائم �أمن الدولة التي مت�س امل�صالح ال�سيا�سية والأمنية.
 -8تنظيم انتقال الأ�شخا�ص ب�صورة غري م�شروعة بني الدولتني بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة �أو ت�سهيلها.

يتعاون الطرفان فيما بينهما ملكافحة اجلرائم املشار إليها في هذا االتفاق
باتخاذ الوسائل واإلجراءات الفعالة الالزمة ،وبخاصة ما يلي:
 -1تبادل املعلومات اخلا�صة مبا ي�ستجد من و�سائل الرتكاب اجلرمية.
 -2تبادل املعلومات واخلربات التي ت�سهم يف تطوير �سبل مكافحة اجلرائم وما يتخذ من �إجراءات
لتعقبها و�ضبطها.
 -٣تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة بحماية و�سائل النقل وامل�سافرين عليها.
 -4تبادل �أ�سماء املحكوم عليهم يف اجلرائم اخلطرية التي مت�س �أياً من الطرفني ،وكذلك �أ�سماء املقبو�ض
عليهم احتياطياً الحتمال ارتكابهم جرائم خطرية من مواطني البلدين.
 -5تقدمي امل�ساعدة املطلوبة مبا يفيد يف التحقيق واملحاكمة يف الق�ضايا التي تنظر يف �أي من البلدين،
ويكون املتهمون �أو ال�شهود �أو ال�ضحايا يف البلد الآخر.
 -6حجز املمتلكات والأموال امل�ستح�صلة من اجلرائم الواردة يف املادة (الثانية) ،والنظر يف م�صادرتها
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�أو �إعادتها �إىل البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية ،بقدر ما ي�سمح به نظام �أو قانون الطرف الذي �ضبطت
فيه تلك املمتلكات والأموال.
ً
 -7تبادل املعلومات عن اجلماعات واملنظمات التي تخطط وتدبر لتنفيذ �أي عمل تخريبي مي�س �أيا من
البلدين.
 -8تبادل املعلومات حول اجلرائم االقت�صادية وجرائم غ�سل الأموال التي مت�س �أياً من البلدين ،وكذلك
املعلومات عن الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب مثل تلك اجلرائم ،وفقاً للأنظمة �أو القوانني النافذة لدى
الطرف املطلوب منه تقدمي تلك املعلومات.
المادة الرابعة:
يقوم الطرفان بتنظيم لقاءات مل�س�ؤويل الأمن لبحث وتطوير �أوجه التعاون الأمني وتبادل اخلربات
وامل�ستجدات حول هذا اجلانب كلما دعت احلاجة �إىل ذلك بالتناوب يف البلدين.
المادة الخامسة:

يتعاون الطرفان في مجال التدريب األمني في النواحي التالية:
 -١الربامج والدورات التدريبية.
 -2تبادل اللقاءات والزيارات
 -٣امل�ؤمترات واملعار�ض والندوات العلمية.
 -4تبادل املطبوعات ،والأبحاث العلمية ونتائجها اخلا�صة مبكافحة اجلرمية ،وكذلك و�سائل الإي�ضاح
والأفالم التدريبية املتوافرة لدى �أي منهما.
المادة السادسة:
 -1ال�سلطات املخت�صة بتنفيذ هذه االتفاقية لدى الطرفني هي:
أ) من جانب اململكة العربية السعودية :وزارة الداخلية ،ورئا�سة �أمن الدولة.
ب) من جانب جمهورية باكستان اإلسالمية :وزارة الداخلية.
 -2ت�ستخدم ال�سلطات املخت�صة و�سائل االت�صال املنا�سبة للتن�سيق فيما بينهما ملكافحة اجلرائم الواردة
يف املادة (الثانية).
 -٣ت�شكل جلنة من اخلرباء املخت�صني مبكافحة اجلرمية يف البلدين لتتوىل مناق�شة م�سائل التعاون يف هذا
املجال ،واقرتاح التو�صيات الالزمة لتطوير هذا االتفاق ،ورفعها �إىل اجلهات املخت�صة لدى كل طرف.
وجتتمع هذه اللجنة بالتناوب يف البلدين كلما دعت احلاجة �إىل ذلك� ،أو بنا ًء على طلب �أحد الطرفني.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان على تعزيز وتو�سيع نطاق التعاون بني املكتب املركزي الوطني لالنرتبول يف باك�ستان
و�إدارة االت�صال لل�شرطة الدولية (انرتبول الريا�ض) يف اململكة العربية ال�سعودية.
المادة الثامنة:
يتبادل الطرفان �أ�سماء الأ�شخا�ص امل�شبوهني �أو من هم حتت املراقبة امل�سموح لهم بال�سفر.
المادة التاسعة:
يبلغ كل طرف الطرف الآخر ب�أي معلومة تتوافر لديه عن �أي عملية �إجرامية ت�ستهدف الطرف الآخر
�سوا ًء حدثت �أو يتم التح�ضري لها -على �إقليم �أي من البلدين �أو يف بلد ثالث.المادة العاشرة:
�إذ ارتكب �أحد مواطني البلدين جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة (الثانية) على �إقليم البلد الآخر،

فعلى ال�سلطات املخت�صة لهذا البلد �إبالغ ال�سلطات النظرية لدى البلد الآخر مبجرد توجيه التهمة �إليه
وقبل حماكمته ،و�أن ترحله �إىل بلده بعد حماكمته واالنتهاء من تنفيذ عقوبته يف حالة الإفراج عنه.
المادة الحادية عشرة:
 -1يجوز لأي من الطرفني رف�ض التعاون الوارد يف هذا االتفاق كلياً �أو جزئياً� ،إذا كان من �ش�أن هذا
التعاون �أن ي�شكل:
�أ) انتهاكاً ل�سيادته �أو �إ�ضرار ًا ب�أمنه �أو نظامه العام.
ب) تعار�ضاً مع �أنظمته �أو قوانينه الوطنية.
ج) �إعاقة للتحقيقات �أو الإجراءات التي يتخذها على �إقليمه.
د) تعار�ضاً مع �أمر �أو حكم ق�ضائي �صادر يف �إقليمه.
 -٢يتم �إبالغ الطرف طالب التعاون عن �أ�سباب رف�ض طلبه.
المادة الثانية عشرة:
يلتزم الطرفان باملحافظة على �سرية املعلومات املتبادلة بينهما �ضمن �إطار هذا االتفاق ،وال يجوز لأي
منهما نقلها �أو متريرها �إىل طرف ثالث �إال بعد املوافقة الكتابية امل�سبقة للطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة عشرة:
ميكن تعديل هذا االتفاق بعد املوافقة الكتابية امل�شرتكة للطرفني ،وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات املتبعة
لدى كل منهما.
المادة الرابعة عشرة:
ت�سوى جميع اخلالفات املتعلقة بتف�سري �أو تطبيق هذا االتفاق عن طريق الت�شاور والتفاو�ض بني الطرفني.
المادة الخامسة عشرة:
تكاليف ال�سفر الدولية للوفود املتبادلة مبقت�ضى �أحكام هذا االتفاق يتحملها الطرف املر�سل ،والتكاليف املرتتبة
على ا�ستقبال وفود الطرف الآخر يتحملها الطرف امل�ستقبل ،ما مل يتفق الطرفان كتابياً على خالف ذلك.
المادة السادسة عشرة:
يخ�ضع هذا االتفاق للم�صادقة وفقاً للإجراءات املقررة يف كل من البلدين ،وي�صبح نافذ ًا بعد مرور ثالثني
يوماً من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق عليه.
المادة السابعة عشرة:
يظل هذا االتفاق �ساري املفعول من تاريخ دخوله حيز النفاذ وملدة غري حمددة ،ما مل يبد �أحد الطرفني
رغبته يف �إنهائه مبوجب �إ�شعار خطي يقدم للطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية قبل �ستة �أ�شهر على
الأقل من التاريخ املحدد للإنهاء ،وال ي�ؤثر ذلك على الطلبات املقدمة خالل �سريان االتفاق.
حرر هذا االتفاق يف مدينة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق 2021/5/7م ،من ن�سختني �أ�صليتني
باللغتني العربية والإجنليزية ،وكال الن�صني مت�ساويان يف احلجية.
و�إ�شهاد ًا بذلك ،قام املوقعان �أدناه -املفو�ضان من قبل بلديهما -بتوقيع هذا االتفاق.

عن حكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
�شيخ ر�شيد �أحمد
وزير الداخلية

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

ّ
مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان اإلسالمية حول التعاون في مجال مكافحة االتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية
�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية (وامل�شار �إليهما فيما بعد
بـ«الطرفان») �أخذ ًا باالعتبار العالقات الأخوية بني البلدين ،ورغبة منهما يف �إقامة تعاون متبادل فيما
بينهما يف �إطار القوانني والت�شريعات والإجراءات املطبقة يف كلتا الدولتني يف جمال مكافحة االتجّ ار غري
امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية ،و�إدراكاً منهما ب�أن االتجّ ار غري امل�شروع بها
يعترب ن�شاطاً حمظور ًا يتطلب اهتماماً عاج ًال ،وتقدير ًا منهما للفوائد امل�شرتكة الناجتة عن التعاون بني
البلدين يف هذا املجال.

فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة األولى:
يقوم الطرفان وفقاً لأحكام هذه املذكرة ب�إقامة تعاون م�شرتك فيما بينهما من �أجل مكافحة االتجّ ار غري
امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية داخل �أقاليم كل منهما ،ويف هذا اخل�صو�ص
يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر -عند الطلب -باملعلومات املتوفرة لديه املتعلقة باالتجّ ار غري
امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية.

المادة الثانية:
يتبادل الطرفان املعلومات حول الإجراءات املمكن اتخاذها بهدف مكافحة ومنع االتجّ ار غري امل�شروع
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية وتهريبها داخل �إقليمها ،وذلك من خالل تبادل
املعلومات بني الأجهزة املخت�صة لديهما.
المادة الثالثة:

األجهزة اخملتصة املسؤولة عن تنفيذ هذه املذكرة لدى الطرفني هي:
�أ) من جانب حكومة اململكة العربية ال�سعودية :وزارة الداخلية (املديرية العامة ملكافحة املخدرات).
ب) من جانب حكومة باك�ستان الإ�سالمية :وزارة مكافحة املخدرات (قوة مكافحة املخدرات).
المادة الرابعة:
يتعاون الطرفان �إىل �أق�صى مدى -يف �إطار الأنظمة (القوانني) والتعليمات ال�سارية يف كل منهما -يف جماالت
البحث والتحري وتقدمي ما ي�ساعد على �إقامة الدعاوى الق�ضائية يف الق�ضايا املتعلقة باالتجّ ار غري امل�شروع
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية وتهريبها.

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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ّ
مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان اإلسالمية حول التعاون في مجال مكافحة االتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية  ..تتمة
قرارات مجلس الوزراء

المادة الخامسة:
�إذا ارتكب �أحد مواطني الطرفني جرمية من جرائم املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية �أو ال�سالئف الكيميائية
على �إقليم الطرف الآخر ،فعلى اجلهة املخت�صة لدى الطرف الذي مت القب�ض يف �إقليمه �إ�شعار دولة
املقبو�ض عليه بذلك .و�أن يتم ترحيله �إىل بلده بعد االنتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك يف حالة الإفراج عنه.
المادة السادسة:
يتعهد كال الطرفني باتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ على �سرية املعلومات املتبادلة بينهما ب�ش�أن امل�سائل
املتعلقة مبكافحة االتجّ ار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية ،وعدم نقل
تلك املعلومات �إىل طرف ثالث دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة:

ب) تبادل املعلومات عن الأ�شخا�ص املحكوم عليهم املتورطني يف اجلرمية.
ت) تطبيق عملية الت�سليم واملرور املراقب بينهما.
المادة الثانية عشرة:

يجوز ألي من الطرفني رفض التعاون الوارد في هذه املذكرة إذ كان:
�أ) مي�س �سيادة الدولة �أو �أمنها.
ب) ي�شكل تعار�ضاً مع �أنظمته وت�شريعاته الداخلية.
ت) �سيلحق �ضرر ًا بالتحقيقات التي يتخذها.
المادة الثالثة عشرة:

يتبادل الطرفان املتعاقدان -عند الطلب -تقارير ونتائج التحاليل الكيمائية اخلا�صة باملواد املخدرة
وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية امل�ضبوطة داخل �إقليم �أي منهما.

تخ�ضع مذكرة التفاهم هذه للت�صديق عليها ،وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثالثني ( )30يوماً من تاريخ
تلقي �آخر �إ�شعار خطي متبادل بني الطرفني -عرب القنوات الدبلوما�سية -ي�ؤكد ا�ستكمال الطرفني
الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.

يتبادل الطرفان املتعاقدان الدرا�سات والبحوث والأنظمة والت�شريعات ال�سارية يف بلديهما ،واملتعلقة
مبكافحة االتجّ ار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية.

المادة الرابعة عشرة:

المادة الثامنة:

المادة التاسعة:
يوافق الطرفان على ت�شكيل «جلنة م�شرتكة» من ال�ضباط واخلرباء املتخ�ص�صني يف جمال مكافحة
االتجّ ار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية ،تتوىل مناق�شة ق�ضايا التعاون
يف هذا املجال ،واقرتاح التو�صيات الالزمة لك�شف الطرق والأ�ساليب اجلديدة التي يتبعها املهربون،
ورفعها �إىل اجلهات املخت�صة لدى كل طرف التخاذ ما يلزم حيالها .وجتتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة كل
عام بالتناوب يف البلدين �أو بنا ًء على طلب �أحد الطرفني عند احلاجة.
المادة العاشرة:
يتعاون الطرفان في مجال تدريب اخملتصني األمنيني في اجملاالت ذات الصلة من
أجل تزويدهم بأحدث األساليب ملكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية والسالئف
الكيميائية بالطرق اآلتية:
�أ) الربامج والدورات التدريبية.
ب) تبادل اللقاءات والزيارات.
ت) امل�ؤمترات واملعار�ض والندوات العلمية.
ث) تبادل الو�سائل التعليمية والتدريبية املتوفرة.

ميكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بنا ًء على املوافقة اخلطية املتبادلة للطرفني ،وتدخل التعديالت حيز
النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة باملادة (الثالثة ع�شرة).
المادة الخامسة عشرة:
ت�سوى اخلالفات �أو النزاعات التي قد تن�ش�أ حول تف�سري �أو تطبيق هذه املذكرة بالطرق الودية بني
الطرفني عن طريق امل�شاورات واملفاو�ضات املتبادلة عرب القنوات الدبلوما�سية.
المادة السادسة عشرة:
تظل هذه املذكرة نافذة ملدة ثالث �سنوات وتتجدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ،ما مل يتم �إنها�ؤها مبوجب
�إ�شعار خطي يقدمه �أحد الطرفني �إىل الطرف الآخر قبل انتهاء املدة ب�ستة �أ�شهر على الأقل على �أال ي�ؤثر
عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خالل ال�ستة �أ�شهر الأخرية.
المادة السابعة عشرة:
حررت هذه املذكرة يف مدينة جدة بتاريخ 1442/9/25هـ ،املوافق 2021/5/7م ،من ن�سختني �أ�صليتني
باللغتني العربية والإجنليزية وكال الن�صني مت�ساويان يف احلجية.
و�إ�شهاد ًا بذلك ،قام املوقعان �أدناه -املفو�ضان من قبل بلديهما -بتوقيع هذه املذكرة.

المادة الحادية عشرة:

يتعاون الطرفان في مجال مكافحة جّ
االتار غير املشروع باخملدرات واملؤثرات
العقلية والسالئف الكيميائية عبر الوسائل واإلجراءات اآلتية:
�أ) يزود كل طرف الطرف الآخر مبا لديه من معلومات عن �أي جرمية خمدرات ت�ستهدف الطرف الآخر،
�سوا ًء حدثت �أو يتم التح�ضري لها.

عن حكومة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
خمدوم �شاه حممود قري�شي
وزير اخلارجية

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

قرار رقم ( )385وتاريخ 1443/07/14هـ

تعديل املادة (الرابعة) من نظام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  43999وتاريخ 1442/8/5هـ ،يف
�ش�أن ا�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لتنفيذ ما ق�ضى به الأمر امللكي رقم (�أ )427/وتاريخ
1442/8/3هـ ،من �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم (�أ )427/وتاريخ 1442/8/3هـ.
وبعد االطالع على الفقرة ( )2من املادة ( )24من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )13/وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد االطالع على نظام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)8/
وتاريخ 1406/4/19هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1133وتاريخ 1443/5/23هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5241وتاريخ 1443/6/19هـ.
يقرر:
تعديل املادة (الرابعة) من نظام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )8/وتاريخ 1406/4/19هـ ،لتكون بالن�ص الآتي:
" -1يكون ت�شكيل جمل�س �إدارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئا�سة رئي�س يعني ب�أمر ملكي،

وتكون الع�ضوية فيه على النحو الآتي:
ع�ضواً
�أ -ممثل عن الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية
ع�ضواً
			
ب -ممثل عن وزارة التعليم
ع�ضو ًا
ج -ممثل عن وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية
�أع�ضا ًء
د -خم�سة ميثلون قطاع البحث العلمي وامل�ؤ�س�سات اجلامعية
ع�ضوين
هـ -اثنان ميثالن القطاع اخلا�ص	
وي�صدر بت�سمية الأع�ضاء امل�شار �إليهم يف الفقرتني (د) و(هـ) �أمر من رئي�س جمل�س الوزراء بنا ًء
على تر�شيح رئي�س جمل�س الإدارة.
 -٢يجتمع املجل�س برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من ينيبه من الأع�ضاء ،وال يكون االجتماع
�صحيحاً �إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على الأقل ،وت�صدر القرارات مبوافقة �أغلبية احلا�ضرين
على الأقل ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
 -3يختار رئي�س جمل�س الإدارة من بني الأع�ضاء �أو من غريهم �أميناً للمجل�س.
 -4تكون مدة ع�ضوية الأع�ضاء امل�شار �إليهم يف الفقرتني (/1د) و(/1هـ) من هذه املادة (ثالث)
�سنوات قابلة للتجديد".
رئي�س جمل�س الوزراء
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

قرار رقم ( )391وتاريخ 1443/07/14هـ

املوافقة على تعديل تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  65962وتاريخ 1442/11/15هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي �أمري منطقة املدينة املنورة رئي�س جمل�س �أمناء جممع امللك عبدالعزيز
للمكتبات الوقفية رقم  463وتاريخ 1442/11/5هـ ،يف �ش�أن طلب املوافقة على تعديل تنظيم املجمع.
وبعد االطالع على تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم
( )389وتاريخ 1437/9/15هـ ،وتعديالته.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )555وتاريخ 1443/3/5هـ ،ورقم ( )1443وتاريخ
1443/6/28هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم
(/43/13-13د) وتاريخ 1443/3/22هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5964وتاريخ 1443/7/8هـ.
يقرر:
املوافقة على تعديل تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم
( )389وتاريخ 1437/9/15هـ ،وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال :تعديل املادة (اخلام�سة) لتكون بالن�ص الآتي:
" -1يكون للمجمع جمل�س �أمناء برئا�سة �أمري منطقة املدينة املنورة وع�ضوية كل من:
نائباً للرئي�س
		
 وزير الثقافة.ع�ضو ًا
		
 حمافظ الهيئة العامة للأوقاف. �أحد �أئمة امل�سجد النبوي ،ير�شحه الرئي�س العامللرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي .ع�ضواً
ع�ضو ًا
 ممثل من وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد.ع�ضواً
		
 ممثل من وزارة املالية.ع�ضواً
		
 -ممثل من وزارة الثقافة.

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

		
 ممثل من وزارة الإعالم.		
 ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.		
 ممثل من دارة امللك عبدالعزيز. ممثل من مكتبة امللك فهد الوطنية.				
 �أمني عام املجمع. خم�سة من �أهل االخت�صا�ص يعينون بقرار من جمل�س الوزراءبنا ًء على اقرتاح من رئي�س املجل�س وتكون مدة ع�ضويتهم
�أع�ضاء
(ثالث) �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 -2يجب �أال تقل مرتبة ممثلي الأجهزة احلكومية عن (الرابعة ع�شرة) �أو ما يعادلها".
ثانياً :تعديل املادة (ال�ساد�سة) على النحو الآتي:
 -1تعديل الفقرة ( )14منها لتكون بالن�ص الآتي -14 " :تكوين جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني
�أع�ضائه �أو من غريهم للقيام مبا يكلفها به من مهمات ،ويحدد يف قرار تكوين كل جلنة رئي�سها
و�أع�ضا�ؤها واخت�صا�صاتها".
� -2إ�ضافة عبارة "وللمجل�س تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته �إىل رئي�سه �أو �إىل جلانه �أو �إىل من يراه
من �أع�ضائه" �إىل عجز املادة.
ثالثاً :تعديل املادة (الثامنة) لتكون بالن�ص الآتي:
"يكون للمجمع �أمني عام يعني ويعفى بقرار من املجل�س بنا ًء على اقرتاح من رئي�سه ،ويحدد
القرار �أجره ومزاياه املالية الأخرى ،ويتوىل �إدارة املجمع يف حدود ما يق�ضي به هذا التنظيم،
وما ُيقرره املجل�س ،وميثله �أمام الق�ضاء والهيئات وامل�ؤ�س�سات الأخرى .وحتدَّد �صالحياته
وم�س�ؤولياته بنا ًء على الئحة ي�صدرها املجل�س".
رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )380وتاريخ 1443/07/14هـ

املوافقة على ان�ضمام اململكة �إىل االتفاق الدويل لزيت
الزيتون وزيتون املائدة 2015م
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  30144وتاريخ 1443/5/12هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رقم  1442/35/384087وتاريخ 1442/10/29هـ ،يف
�ش�أن ان�ضمام اململكة �إىل االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة 2015م.
وبعد االطالع على م�شروع االتفاق امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )445وتاريخ 1443/2/21هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم
(/43/12-17د) وتاريخ 1443/3/15هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )15/77وتاريخ 1443/5/4هـ.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )4841وتاريخ 1443/6/8هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون
املائدة 2015م.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:يتم تغطية مبالغ امل�ساهمة ال�سنوية يف املجل�س الدويل للزيتون وما يلزم لتكاليف االن�ضمام �إليه
من االعتمادات مبيزانية وزارة البيئة واملياه والزراعة.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )61/وتاريخ 1443/07/15هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ
1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )15/77بتاريخ 1443/5/4هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )380بتاريخ 1443/7/14هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون
املائدة 2015م.
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

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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قرار رقم ( )388وتاريخ 1443/07/14هـ

املوافقة على تعديل املادة (ال�ساد�سة) من نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  51990وتاريخ 1442/9/11هـ،
امل�شتملة على خطاب معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان رقم  4200668545وتاريخ
1442/9/6هـ ،يف �ش�أن تعديل نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
وبعد االطالع على الفقرة ( )2من املادة ( )24من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )13/وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد االطالع على نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/وتاريخ
1423/9/26هـ.
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1425/12/28هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )107وتاريخ 1443/3/7هـ ،واملذكرتني رقم ( )926وتاريخ
1443/4/20هـ ،ورقم ( )1327وتاريخ 1443/6/13هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/20-30د)
وتاريخ 1443/5/12هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5372وتاريخ 1443/6/22هـ.
يقرر:
املوافقة على تعديل املادة (ال�ساد�سة) من نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )36/وتاريخ 1423/9/26هـ ،املعدلة باملر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1425/12/28هـ،
لتكون بالن�ص الآتي:

" -1يتكون جمل�س �إدارة الهيئة من ع�شرة �أع�ضاء على النحو الآتي:
�أ -الأع�ضاء الأ�سا�سيون الذين تنتخبهم اجلمعية العمومية ،ويكون عددهم ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س.
ب-ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خربة واخت�صا�ص يف جمال عمل الهيئة� ،أو من �أي
منهما ،ي�شكلون الن�صف الآخر.
 -٢يكون حتديد اجلهات احلكومية وتعيني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،الواردة يف الفقرة الفرعية
(ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،ب�أمر من رئي�س جمل�س الوزراء بنا ًء علىتر�شيح من رئي�س
اجلهة امل�شرفة على الهيئة.
 -٣يختار رئي�س اجلهة امل�شرفة على الهيئة رئي�ساً ملجل�س الإدارة ونائباً له من الأع�ضاء ،وي�صدر
بتعيينهما �أمر من رئي�س جمل�س الوزراء.
 -4تكون مدة الع�ضوية (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 -5يعقد جمل�س الإدارة جل�سة -على الأقل -كل ثالثة �أ�شهر ،وكلما طلب ذلك -كتابة -رئي�س املجل�س
�أو �أربعة من �أع�ضائه على الأقل.
 -6يعقد املجل�س اجتماعاته بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم رئي�س االجتماع �أو نائبه،
وت�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
�صوت معه الرئي�س.
 -7يح�ضر الأمني العام االجتماع دون �أن يكون له حق الت�صويت".
رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )396وتاريخ 1443/07/28هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة الطاقة يف اململكة ووزارة التجارة وال�صناعة
يف جمهورية �سنغافورة يف جمال الطاقة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  41770وتاريخ 1443/7/6هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة رقم  430201/2978وتاريخ 1443/5/7هـ ،يف �ش�أن
م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التجارة وال�صناعة يف
جمهورية �سنغافورة يف جمال الطاقة.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )482وتاريخ 1442/8/24هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1208وتاريخ 1443/6/2هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )24/139وتاريخ 1443/6/29هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6307وتاريخ 1443/7/18هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التجارة وال�صناعة
يف جمهورية �سنغافورة يف جمال الطاقة ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/5/4هـ ،املوافق
2021/12/8م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )68/وتاريخ 1443/07/29هـ
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 ( )24/139بتاريخ 1443/6/29هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )396بتاريخ 1443/7/28هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التجارة
وال�صناعة يف جمهورية �سنغافورة يف جمال الطاقة ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1443/5/4هـ ،املوافق 2021/12/8م ،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 بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة
�إن وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التجارة وال�صناعة يف جمهورية �سنغافورة

المادة األولى:

(امل�شار �إليهما فيما بعد «بالطرفني») ،رغبة منهما يف التعاون يف جمال الطاقة ،و�سعياً منهما �إىل تعزيز

الهدف

التفاهم املتبادل بينهما على �أ�سا�س من التعاون وامل�صلحة امل�شرتكة واالحرتام املتبادل ،وفقاً للأنظمة

تهدف هذه املذكرة �إىل و�ضع �إطار للتعاون بني الطرفني يف جمال الطاقة وفقاً ملجاالت التعاون امل�شار �إليها
يف املادة (الثانية) من هذه املذكرة.

(القوانني) ال�سارية يف بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:
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اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثانية:

المادة السادسة:

مجاالت التعاون

أحكام عامة

يعمل الطرفان على التعاون في اجملاالت اآلتية:
 -1املمار�سات اجليدة يف جمال االقت�صاد الدائري للكربون ،مبا ي�ضمن تعزيز تقنيات الطاقة املتجددة،
�ضمن تقنيات �أخرى ،مبا يف ذلك :تقنيات الطاقة ال�شم�سية ،وكفاءة الطاقة واحلفاظ عليها ،والتقنيات
منخف�ضة الكربون مثل تقنية الهيدروجني ،وتقنية احتجاز الكربون وا�ستخدامه وتخزينه.
 -٢تعزيز التحول الرقمي واالبتكار يف جمال الطاقة.
 -٣بناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل املعلومات ذات ال�صلة بقطاع الطاقة.
� -٤إجراء الأبحاث امل�شرتكة ،وتنظيم جل�سات العمل وحلقات النقا�ش والندوات ،وامل�ؤمترات متعددة
الأطراف.
� -5أي جمال �آخر للتعاون يتفقان عليه يف �إطار هذه املذكرة.
المادة الثالثة:
التنفيذ
 -1يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون يف املجاالت الواردة يف هذه املذكرة وفقاً ملا يتفقان عليه ،ويف حدود
املوارد والإمكانات املتاحة.
 -2ميكن �أن ي�شكل الطرفان فريق عمل للت�شاور حيال الإجراءات والتدابري الالزم اتخاذها لتعزيز وتنفيذ
التعاون املنبثق عن هذه املذكرة.
المادة الرابعة:
سرية املعلومات
يلتزم كل طرف ب�أال ينقل �أو ي�سلم �أي بيانات �أو معلومات مت تبادلها بنا ًء على هذه املذكرة �إىل طرف ثالث،
مبا يف ذلك نتائج الأبحاث امل�شرتكة� ،إال مبوافقة كتابية من الطرف الذي قدمها ،ويظل حكم هذه املادة
�ساري املفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه املذكرة.
المادة الخامسة:
حل النزاعات
�أي خالف ين�ش�أ بني الطرفني حول تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالت�شاور ،وذلك مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.

 -1ال ُتن�شئ هذه املذكرة �أي حقوق �أو التزامات قانونية �أو مالية بنا ًء على الأنظمة (القوانني) املحلية
�أو الدولية.
 -2تنفذ �أن�شطة التعاون الواردة يف هذه املذكرة وفقاً للأنظمة (القوانني) املتبعة يف البلدين ووفقاً
للإمكانات املالية والب�شرية للطرفني.
المادة السابعة:
السريان ومدة املذكرة وإنهائها
 -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 تبد�أ من تاريخ نفاذها ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ،ما مل يبلغ
�أحد الطرفني الطرف الآخر كتاب ًة -عرب القنوات الدبلوما�سية -برغبته يف �إنهائها �أو عدم جتديدها قبل
(ت�سعني) يوماً من التاريخ املحدد لإنهائها.
 -٣ميكن تعديل هذه املذكرة باتفاق الطرفني كتاب ًة ،ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ�شعار
متبادل بني الطرفني -عرب القنوات الدبلوما�سية -ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية املتبعة لدى
كل منهما.
 -4يف حال انتهاء العمل بهذه املذكرة ت�ستمر �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل الربامج وامل�شروعات
التي ن�ش�أت يف ظلها ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
ُحررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1443/5/4هـ ،املوافق
2021/12/8م ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني العربية والإجنليزية ،والن�صان مت�ساويان يف احلجية.

عن وزارة التجارة وال�صناعة
يف جمهورية �سنغافورة
معايل /تان �سي لينج

عن وزارة الطاقة
يف اململكة العربية ال�سعودية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار رقم ( )397وتاريخ 1443/07/28هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف اململكة ووزارة ال�ش�ؤون
الرقمية والثقافة والإعالم والريا�ضة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  38750وتاريخ 1443/6/22هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير ال�سياحة رقم  2620وتاريخ 1443/4/13هـ ،يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم يف
جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون الرقمية والثقافة
والإعالم والريا�ضة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )167وتاريخ 1443/3/20هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1119وتاريخ 1443/5/22هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )22/123وتاريخ 1443/6/15هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6210وتاريخ 1443/7/15هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
ال�ش�ؤون الرقمية والثقافة والإعالم والريا�ضة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية،
املوقعة يف مدينة لندن بتاريخ 1443/3/27هـ ،املوافق 2021/11/2م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )69/وتاريخ 1443/07/29هـ
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 ( )22/123بتاريخ 1443/6/15هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )397بتاريخ 1443/7/28هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم يف جمال ال�سياحة بني وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
ال�ش�ؤون الرقمية والثقافة والإعالم والريا�ضة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية،
املوقعة يف مدينة لندن بتاريخ 1443/3/27هـ ،املوافق 2021/11/2م ،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

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة واإلعالم والرياضة
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
قرارات مجلس الوزراء

�إن وزارة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون الرقمية والثقافة والإعالم والريا�ضة
يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية (امل�شار �إليهما فيما بعد بـ«الطرفني»)؛
رغبة منهما يف تعزيز العالقات القوية بني البلدين ،و�إدراكاً منهما لأهمية ال�سياحة يف تعزيز التنمية
االقت�صادية والتفاهم املتبادل بني البلدين؛ و�سعياً منهما �إىل تعزيز التعاون بينهما يف جمال ال�سياحة؛
قد اتفقتا على الآتي:
المادة األولى:
ي�سعى الطرفان �إىل ت�شجيع التعاون بني بلديهما يف جمال ال�سياحة وفقاً للأنظمة (القوانني) واللوائح
اخلا�صة بكل منهما ،مع مراعاة التقاليد املحلية والقيم االجتماعية يف البلدين؛ ودون �إخالل بالتزاماتهما
الدولية؛ من �أجل حتقيق التنمية ال�سياحية امل�ستدامة يف البلدين.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على تبادل املعلومات واخلبرات في اجملاالت اآلتية:
 -1الت�شريعات يف املجال ال�سياحي.
 -2البيانات والإح�صاءات ال�سياحية.
 -3املعار�ض والأن�شطة الرتويجية يف بلديهما.
 -4التنمية ال�سياحية والتخطيط واال�ستثمار.
 -5الرتخي�ص والرقابة على املن�ش�آت ال�سياحية ،مبا يف ذلك مرافق الإيواء ال�سياحي واملنتجعات
ونحوها.
 -6االبتكارات وتقنيات الواقع املعزز يف جمال ال�سياحة.
 -7التجارب واملمار�سات ال�شمولية وامل�ستدامة يف املجال ال�سياحي.
 -8الت�سويق ال�سياحي والأن�شطة الرتويجية والربامج امل�شرتكة.
� -9آليات �ضبط اخلدمات واملخالفات وحفظ حقوق ال�سائح.
 -10التعليم والتدريب يف املجال ال�سياحي.
� -11أي جمال �آخر يتفق عليه الطرفان يف �إطار هذه املذكرة.
المادة الثالثة:
يقوم الطرفان بالتعرف على فر�ص اال�ستثمار ال�سياحي املتاحة يف بلديهما ،وت�شجيع اال�ستثمار امل�شرتك يف
املجال ال�سياحي.
المادة الرابعة:
 -1يتعاون الطرفان يف تبادل الربامج وال�سيا�سات التي ت�ستهدف تنمية مهارات العاملني يف جمال
ال�سياحة ،وي�شمل ذلك جماالت التخطيط اال�سرتاتيجي ،وتقييم الربامج الأكادميية ،وتطوير الربامج
التدريبية واملناهج الأكادميية ،بالإ�ضافة �إىل ت�صميم برامج عامة للموهوبني.
 -2ي�شجع الطرفان التبادل املعريف يف جمال تنمية وتدريب ر�أ�س املال الب�شري يف جمال ال�سياحة من خالل
املعاهد العلمية احلكومية واخلا�صة يف كال البلدين ،وتطوير برامج تدريبية ت�ستهدف تنمية مهارات
املوظفني احلكوميني العاملني يف قطاع ال�ضيافة والإيواء يف اململكة العربية ال�سعودية.

المادة الخامسة:
ي�شجع الطرفان تنظيم الأن�شطة والفعاليات ال�سياحية امل�شرتكة ،وامل�شاركة يف املعار�ض وامل�ؤمترات التي
تعقد يف �أي من البلدين ،مبا ي�سهم يف تطوير ال�سياحة وبلورة ر�ؤية �سياحية م�شرتكة.
المادة السادسة:
ً
 -1يتعاون الطرفان يف الت�سويق والرتويج للأن�شطة ال�سياحية يف بلديهما ،خ�صو�صا يف القطاعات
ال�سياحية املتخ�ص�صة ،مثل ال�سياحة ال�ساحلية ،وال�سياحة الريفية.
 -2ي�شجع الطرفان التعاون بني وكاالت ال�سياحة ومنظمي الرحالت ال�سياحية وغريها من امل�ؤ�س�سات
التي تعنى بال�سياحة يف بلديهما ،لإعداد برامج و�أن�شطة �سياحية م�شرتكة لتحفيز وت�سهيل عملية
التدفق ال�سياحي بني البلدين وتعزيز التبادل املعريف يف املجاالت ال�سياحية.
المادة السابعة:
يتفق الطرفان على التعاون والتن�سيق بينهما يف املنتديات واملنظمات الدولية التي تعنى بال�سياحة ،لدعم
جماالت االهتمام امل�شرتك للبلدين.
المادة الثامنة:
ي�سوى �أي خالف ين�ش�أ عن تف�سري هذه املذكرة �أو تنفيذها ،ودياً من خالل التفاو�ض املبا�شر بني الطرفني.
المادة التاسعة:
ال ترتب على هذه املذكرة �أي حقوق �أو التزامات قانونية بنا ًء على �أحكام النظام (القانون) املحلي �أو الدويل.
المادة العاشرة:
 -1تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ بعد (ثالثني) يوماً من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني -عرب القنوات
الدبلوما�سية -ي�ؤكد ا�ستكمال الإجراءات النظامية الداخلية الالزمة لدخولها حيز النفاذ.
ً
 -2مدة هذه املذكرة (خم�س) �سنوات تبد�أ من تاريخ دخولها حيز النفاذ ،وتتجدد تلقائيا ملدة �أو ملدد
مماثلة ،ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف الآخر كتاب ًة -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 وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة يف بلديهما.
 -4يف حال �إنهاء العمل بهذه املذكرة تظل �أحكامها �سارية املفعول بالن�سبة �إىل الربامج �أو امل�شروعات التي
مت تطويرها �أو قيد التطوير� ،أو احلقوق �أو اخلالفات التي ن�ش�أت يف ظلها ومل ت�س َّو بعد.
حررت هذه املذكرة يف مدينة لندن يوم الثالثاء بتاريخ 1443/3/27هـ ،املوافق 2021/11/2م ،من لغتني:
العربية ،والإجنليزية ،والن�صان مت�ساويان يف احلجية.

عن وزارة ال�ش�ؤون الرقمية والثقافة
والإعالم والريا�ضة يف اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية
ال�سيد /نايجل هادل�ستون
وزير ال�سياحة

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

قرار رقم ( )412وتاريخ 1443/07/28هـ

املوافقة على تعديل نظام البنك املركزي ال�سعودي
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  38155وتاريخ 1443/6/19هـ ،امل�شتملة على
خطاب معايل حمافظ البنك املركزي ال�سعودي رقم  43054812وتاريخ 1443/6/17هـ ،يف �ش�أن طلب
معاليه �أن يكون له نائبان متفرغان يعاونانه يف �أداء مهماته ،ويكونان ع�ضوين يف جمل�س �إدارة البنك.
وبعد االطالع على املادة (الرابعة والع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )13/وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد االطالع على نظام البنك املركزي ال�سعودي ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/وتاريخ
1442/4/11هـ.
وبعد االطالع على املذكرتني رقم ( )1558وتاريخ 1443/7/13هـ ،ورقم ( )1677وتاريخ
1443/7/26هـ ،املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على املح�ضر املعد يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/613م) وتاريخ
1443/7/14هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6569وتاريخ 1443/7/27هـ.
يقرر:
املوافقة على تعديل نظام البنك املركزي ال�سعودي ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/وتاريخ
1442/4/11هـ ،وفق الآتي:

�أو ًال :تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ( )1من املادة (الثامنة) لتكون بالن�ص الآتي:
"ب -نائبا املحافظ ع�ضوين".
ثانياً�:إ�ضافة فقرة �إىل املادة (الثامنة) حتمل الرقم ( 1مكرر) بالن�ص الآتي 1" :مكرر – يكلف
املحافظ �أحد النائبني لرئا�سة اجتماع املجل�س يف حال عدم متكنه من رئا�سة االجتماع".
ثالثاً:حذف عبارة (�أو نائبه) الواردة يف الفقرة ( )1من املادة (احلادية ع�شرة).
رابعاً�:إ�ضافة كلمة (املكلف) بعد عبارة (�أو نائبه) الواردة يف الفقرة ( )2من املادة (احلادية ع�شرة).
خام�ساً:تعديل العنوان الفرعي الوارد قبل املادة (الثالثة ع�شرة) ليكون بالن�ص الآتي" :املحافظ ونائبا
املحافظ وموظفو البنك".
�ساد�ساً :تعديل املادة (الرابعة ع�شرة) لتكون بالن�ص الآتي:
" -1يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه يف �أداء مهماته وم�س�ؤولياته .ويحدد املجل�س
بقرار منه اخت�صا�صات كل منهما و�صالحياته ومهماته بنا ًء على تو�صية من املحافظ.
وال ي�شارك � ّأي من النائبني يف مداوالت القرار وال يف الت�صويت عليه.
 -2يُعني نائبا املحافظ باملرتبة املمتازة بنا ًء على اقرتاح من املحافظ ،وحتدد مزاياهما ب�أمر ملكي.
 -3يكلف املحافظ �أحد النائبني ليحل حمله عند غيابه".
رئي�س جمل�س الوزراء
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية الإلزامية واالختيارية املعتمدة يف اجتماع جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة رقم ( )183املنعقد بتاريخ 1443/06/10هـ
بنا ًء على الفقرة رقم ( )4من 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 ال�سعودية يف �صورتها النهائية وطرق تطبيقها».
وبنا ًء على الفقرة رقم ( )1من املادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تن�ص على« :ن�شر املوا�صفات
القيا�سية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ،وال تعد نافذة �إال بعد الإعالن عنها يف اجلريدة الر�سمية».
عليه فقد �أقر جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة يف اجتماعه رقم ()183
الذي عقد بتاريخ 1443/6/10هـ ,املوافق 2022/1/13م ,اعتماد املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية
الإلزامية واالختيارية على النحو التايل:

�أو ًال:الوثيقة رقم (ل.ت ،)01-01-05-21-35-والتي ت�شتمل عدد ( )123موا�صفة قيا�سية �سعودية
اختيارية (جديدة) ،منها عدد ( )11موا�صفة معدة بلغتني ،وعدد ( )11موا�صفة متبناة بلغتني،
وعدد ( )101متبناة بلغتها ،وهي على النحو التايل:
-1مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:
اعتماد عدد ( )25مواصفة قياسية سعودية اختيارية ،منها عدد ()13
مواصفة قياسية متبناة بلغتها ،وعدد ( )1متبناة بلغتين وعدد ()11
مواصفة قياسية معدة بلغتين ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية

(جديدة) ،وهي على النحو التالي:

م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO ASTM D3951:2022

ASTM D3951:2018

املمار�سة القيا�سية للتعبئة والتغليف التجاري
Standard Practice for Commercial Packaging

موا�صفة اختيارية

2

SASO ASTM D1763:2022

ASTM D1763 - 2021

املوا�صفة القيا�سية لراتنجات الإيبوك�سي
Standard Specification for Epoxy Resins

موا�صفة اختيارية

3

SASO ASTM D2634:2022

ASTM D2634 - 2021

املوا�صفة القيا�سية خلالت امليثيل �أميل (درجة )95%
Standard Specification for Methyl Amyl Acetate
)(95 % Grade

موا�صفة اختيارية

4

SASO ASTM D7751:2022

ASTM D7751 - 2021

طريقة االختبار القيا�سية لتحديد العنا�صر امل�ضافة يف زيوت الت�شحيم عن
طريق حتليل ( EDXRFت�شتت الطاقة ب�إ�شعاع الأ�شعة ال�سينية)
Standard Test Method for Determination of
Additive Elements in Lubricating Oils by EDXRF
(Energy Dispersive X-ray Fluorescence) Analysis

موا�صفة اختيارية

5

SASO ASTM D5137:2022

ASTM D5137 - 2021

املوا�صفة القيا�سية خلالت الهيك�سيل
Standard Specification for Hexyl Acetate

موا�صفة اختيارية

6

SASO ASTM F7:2022

ASTM F7 - 2021

املوا�صفة القيا�سية مل�سحوق �أك�سيد الألومنيوم
Standard Specification for Aluminum Oxide
Powder

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO 24047:2022

ISO 24047:2021

البال�ستيك  -عديد الإيثيلني ( )PEوعديد الربوبيلني ( )PPاللدائن احلرارية
 حتديد املحتوى املعدين بوا�سطة ICP-OESPlastics - Polyethylene (PE) and polypropylene
(PP) thermoplastics - Determination of Metal
Content by ICP-OES

موا�صفة اختيارية

8

SASO ASTM D1002:2022

ASTM D1002 - 2019

طريقة االختبار القيا�سية للعينات املعدنية ذات املف�صل املفرد واملربوطة
بااللت�صاق عن طريق التحميل بالتوتر (معدن �إىل معدن)
Apparent Shear Strength of Single-Lap-Joint
Adhesively Bonded Metal Specimens by Tension
)Loading (Metal-to-Meta

موا�صفة اختيارية

9

SASO ASTM D7205M:2022

ASTM D7205M - 2021

الدليل القيا�سي ال�ستخدام الرقائق املتمددة وتطبيقات التغليف
Standard Guide for Use of Stretch Films and
Wrapping Application

موا�صفة اختيارية

10

SASO ASTM D4649:2022

ASTM D4649 - 20

طريقة االختبار القيا�سية خل�صائ�ص ال�شد للطالء الع�ضوي
Standard Test Method for Tensile Properties of
Organic Coatings

موا�صفة اختيارية

11

SASO BS EN 1186-2:2022

BS EN 1186-2:2002

املواد وال�سلع املالم�سة للمواد الغذائية -البال�ستيك  -طرق اختبار االنتقال
الكلي �إىل زيت الزيتون عن طريق الغمر الكلي
Materials and articles in contact with foodstuffs.
Plastics - Test methods for overall migration
into olive oil by total immersion

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

12

SASO BS EN 1186-3:2022

BS EN 1186-3:2002

املواد وال�سلع املالم�سة للمواد الغذائية -البال�ستيك -طرق اختبار االنتقال
الكلي املحاكي للغذائية املائية عن طريق الغمر الكلي
Materials and articles in contact with foodstuffs.
Plastics Test methods for overall migration into
aqueous food simulants by total immersion

موا�صفة اختيارية

13

SASO ASTM D140M:2022

ASTM D140M - 2016

املمار�سة القيا�سية لعينات املواد البيتومينية
Standard Practice for Sampling Bituminous
Materials

موا�صفة اختيارية

14

SASO 2984:2022

عدة مراجع

عديد الإكريالت فائقة االمت�صا�ص
Super-Absorbent Polyacrylate

موا�صفة اختيارية

15

SASO ASTM D6114M:2022

ASTM D6114M:2019

املوا�صفة القيا�سية للرابط الأ�سفلتي املطاطي
Standard Specification for Asphalt-Rubber
Binder

موا�صفة اختيارية

16

SASO 2974:2022

عدة مراجع

خزانات املياه امل�صنوعة من عديد الإيثلني امل�شكلة بالنفخ
Blow Molded Polyethylene Water Storage Tanks

موا�صفة اختيارية

17

SASO 2975:2022

عدة مراجع

القفازات البال�ستيكية لال�ستخدام ملرة واحدة يف التطبيقات الغذائية
Disposable Plastic Gloves used in Food
Applications

موا�صفة اختيارية

18

SASO 2976:2022

عدة مراجع

عبوات البال�ستيك من عديد الكربونات امل�ستخدمة يف تعبئة املواد الغذائية
Polycarbonate Plastic Containers for Food
Packaging

موا�صفة اختيارية

19

SASO 2977:2022

عدة مراجع

مكثف �سوائل الغاز الطبيعي
Natural Gas Liquid (NGL) Condenser

موا�صفة اختيارية

20

SASO 2978:2022

عدة مراجع

بالط الأ�سقف املائلة وتركيباته من الراتنج اال�صطناعي
Synthetic Resin Pitched Roofing Tile and Fittings

موا�صفة اختيارية

21

SASO 2979:2022

عدة مراجع

�أكيا�س تعبئة الإ�سمنت
Sacks for Packaging Cement

موا�صفة اختيارية

22

SASO 2980:2022

عدة مراجع

موا�صفات نظام حواجز الأمان البال�ستيكية املحمولة
Specifications of Portable Plastic Safety Barrier
System

موا�صفة اختيارية

23

SASO 2981:2022

عدة مراجع

الدهانات والورني�شات  -الدهانات املعوقة للحريق ذات �أ�سا�س مذيب
Paints and Varnishes - Intumescent Fire
)Proofing Coating (Solvent based

موا�صفة اختيارية

24

SASO 2982:2022

عدة مراجع

الدهانات والورني�شات – الدهانات املعوقة للحريق ذات �أ�سا�س مائي
Paints and Varnishes - Intumescent Fire
)Proofing Coating (Water based

موا�صفة اختيارية

25

SASO 2983:2022

عدة مراجع

منظف حافة املرحا�ض
Rim Block

موا�صفة اختيارية
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
 -2مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية واإللكترونية:
اعتماد عدد ( )25مواصفة قياسية سعودية اختيارية (جديدة) متبناة بلغتها ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO IEC 60297-3-110:2022

IEC 60297-3-110:2018

الهياكل امليكانيكية للمعدات الكهربائية والإلكرتونية �-أبعاد
الهياكل امليكانيكية ل�سل�سلة  482.6مم ( 19بو�صة)  -اجلزء
 :110-3رفوف وخزائن �سكنية للمنازل الذكية
Mechanical structures for electrical and
electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm
(19 in) series - Part 3 -110: Residential
racks and cabinets for smart houses

موا�صفة اختيارية

2

SASO IEC TR 61850-90-8:2022

IEC TR 61850-908:2016

�شبكات و�أنظمة االت�صاالت للت�شغيل الآيل ملرافق الطاقة  -اجلزء
 :8-90منوذج كائن للتنقل الإلكرتوين
Communication networks and systems
 for power utility automation - Part 908: Object model for E-mobility

موا�صفة اختيارية

3

SASO IEC 60839-11-5:2022

IEC 60839-11-5:2020

�أنظمة الإنذار والأمن الإلكرتوين -اجلزء � :5-11أنظمة التحكم
يف الو�صول الإلكرتونية -بروتوكول اجلهاز املفتوح اخلا�ضع
للإ�شراف ()OSDP
Alarm and electronic security systems
- Part 11 -5: Electronic access control
systems - Open supervised device
)protocol (OSDP

موا�صفة اختيارية

4

SASO IEC 60839-5-3:2022

IEC 60839-5-3:2016

�أنظمة الإنذار والأمن الإلكرتوين -اجلزء � :3-5أنظمة �إر�سال
الإنذار -متطلبات جهاز الإر�سال واال�ستقبال املركزي ()RCT
 Alarm and electronic security systemsPart 5 -3: Alarm transmission systems
- Requirements for receiving centre
)transceiver (RCT

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO/IEC 15457-1:2022

ISO/IEC 15457-1:2008

بطاقات التعريف -البطاقات املرنة الرفيعة -اجلزء :1
اخل�صائ�ص الفيزيائية
Identification cards - Thin flexible cards
- Part 1: Physical characteristics

موا�صفة اختيارية

6

SASO IEC 62908-12-20: 2022

IEC 62908-12-20:2019

�شا�شات اللم�س التفاعلية -اجلزء  :20-12طرق قيا�س �شا�شات
اللم�س� -أداء اللم�س املتعدد
Touch and interactive displays - Part 12
 -20: Measuring methods of touch displaysMulti-touch performance

موا�صفة اختيارية

7

SASO IEC 62977-2-1:2022

IEC 62977-2-1:2021

�شا�شات العر�ض الإلكرتونية -اجلزء  :1-2قيا�سات اخل�صائ�ص
الب�صرية -القيا�سات الأ�سا�سية
Electronic displays - Part 2 -1:
 Measurements of optical characteristicsFundamental measurements

موا�صفة اختيارية

8

SASO IEC 62977-2-2: 2022

IEC 62977-2-2:2020

�شا�شات العر�ض الإلكرتونية -اجلزء  :2-2قيا�سات اخل�صائ�ص
الب�صرية -الأداء املحيط
Electronic displays - Part 2 -2:
 Measurements of optical characteristicsAmbient performance

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

9

SASO IEC TS 62977-3-1: 2022

IEC TS 62977-31:2019

�شا�شات العر�ض الإلكرتونية -اجلزء  :1-3تقييم الأداء الب�صري -اعتماد
اجتاه الر�ؤية على �أ�سا�س اختالف اللون
Electronic displays - Part 3 -1: Evaluation of
optical performances - Colour difference based
viewing direction dependence

موا�صفة اختيارية

10

SASO IEC 63145-20-10: 2022

IEC 63145-2010:2019

نظارات العر�ض -اجلزء  :10-20طرق القيا�س الأ�سا�سية -اخل�صائ�ص
الب�صرية
Eyewear display - Part 20 -10: Fundamental
measurement methods - Optical properties

موا�صفة اختيارية

11

SASO IEC 63145-20-20: 2022

IEC 63145-2020:2019

نظارات العر�ض -اجلزء  :20-20طرق القيا�س الأ�سا�سية -جودة ال�صورة
Eyewear display - Part 20 -20: Fundamental
measurement methods - Image quality

موا�صفة اختيارية

12

SASO IEC 63145-22-10: 2022

IEC 63145-2210:2020

نظارات العر�ض -اجلزء  :10-22طرق قيا�س حمددة لنوع -AR
اخل�صائ�ص الب�صرية
Eyewear display - Part 22 - 10: Specific
measurement methods for AR type - Optical
properties

موا�صفة اختيارية

13

SASO IEC 62282-3-300: 2022

IEC 62282-3300:2012

تقنيات خاليا الوقود -اجلزء � :300-3أنظمة طاقة خاليا الوقود الثابتة-
الرتكيب
Fuel cell technologies - Part 3 -300: Stationary
fuel cell power systems - Installation

موا�صفة اختيارية

14

SASO IEC 62282-3-201: 2022

IEC 62282-3201:2017

تقنيات خاليا الوقود -اجلزء � :201-3أنظمة طاقة خاليا الوقود الثابتة-
طرق اختبار الأداء لأنظمة طاقة خاليا الوقود ال�صغرية
Fuel cell technologies - Part 3 -201: Stationary
fuel cell power systems - Performance test
methods for small fuel cell power systems

موا�صفة اختيارية

15

SASO IEC 62282-3-400:2022

IEC 62282-3400:2016

تقنيات خاليا الوقود -اجلزء � :400-3أنظمة طاقة خاليا الوقود الثابتة-
نظام طاقة �صغري خللية الوقود الثابتة مع حرارة م�شرتكة وخرج طاقة
Fuel cell technologies - Part 3 - 400: Stationary
fuel cell power systems - Small stationary fuel
cell power system with combined heat and power
output

موا�صفة اختيارية

16

SASO IEC 62282-8-201: 2022

IEC 62282-8201:2020

تقنيات خاليا الوقود -اجلزء � :201-8أنظمة تخزين الطاقة التي ت�ستخدم
وحدات خاليا الوقود يف الو�ضع العك�سي� -إجراءات االختبار لأداء �أنظمة
الطاقة �إىل الطاقة
Fuel cell technologies - Part 8 -201: Energy
storage systems using fuel cell modules in reverse
mode - Test procedures for the performance of
power-to-power systems

موا�صفة اختيارية

17

SASO ISO/IEC 21823-2: 2022

ISO/IEC 218232:2020

�إنرتنت الأ�شياء (- )IoTقابلية الت�شغيل البيني لأنظمة �إنرتنت الأ�شياء-
اجلزء  :2قابلية الت�شغيل البيني للنقل
Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT
systems - Part 2: Transport interoperability

موا�صفة اختيارية

20
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م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

18

SASO ISO/IEC 30144: 2022

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�إنرتنت الأ�شياء ( - )IoTنظام �شبكة ا�ست�شعار ال�سلكي يدعم حمطة فرعية
للطاقة الكهربائية
ISO/IEC 30144:2020
Internet of things (IoT) - Wireless sensor network
system supporting electrical power substation

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

موا�صفة اختيارية

19

SASO ISO/IEC 30101: 2022

ISO/IEC 30101:2014

تقنية املعلومات � -شبكات اال�ست�شعار� :شبكة اال�ست�شعار وواجهاتها لنظام
ال�شبكة الذكية
Information technology - Sensor networks:
Sensor network and its interfaces for smart grid
system

موا�صفة اختيارية

20

SASO IEC 62984-1:2022

IEC 62984-1:2020

البطاريات الثانوية ذات درجة احلرارة العالية  -اجلزء  :1املتطلبات العامة
High-temperature secondary batteries - Part 1:
General requirements

موا�صفة اختيارية

21

SASO IEC 62984-2:2022

IEC 62984-2:2020

البطاريات الثانوية ذات درجة احلرارة العالية  -اجلزء  :2متطلبات ال�سالمة
واالختبارات
High-temperature secondary batteries– Part 2:
Safety requirements and tests

موا�صفة اختيارية

22

SASO IEC 62281:2022

IEC 62281:2019

�سالمة بطاريات وخاليا الليثيوم الأولية والثانوية �أثناء النقل
Safety of primary and secondary lithium cells and
batteries during transport

موا�صفة اختيارية

SASO IEC 63193:2022

IEC 63193:2020

بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية لقوة الدفع للمركبات خفيفة الوزن  -املتطلبات
العامة وطرق االختبار
Lead-acid batteries for propulsion power of
lightweight vehicles - General requirements and
methods of test

موا�صفة اختيارية

SASO IEC 60095-7:2022

IEC 60095-7:2019

بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية لبدء الت�شغيل  -اجلزء  :7املتطلبات العامة
وطرق اختبار بطاريات الدراجات النارية
Lead-acid starter batteries - Part 7: General
requirements and methods of test for motorcycle
batteries

موا�صفة اختيارية

SASO IEC TS 62804-1-1:2022

IEC TS 62804-11:2020

الألواح الكهرو�ضوئية (– )PVطرق االختبار للك�شف عن التدهور الناجم عن
اجلهد امل�ستحث -اجلزء  :1ال�سيليكون البلوري ()Crystalline silicon
 التفريغPhotovoltaic (PV) modules - Test methods for the
detection of potential-induced degradation - Part
1 - 1: Crystalline silicon - Delamination

موا�صفة اختيارية

23

24

25
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21

المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
 -3مواصفات قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية:
اعتماد عدد ( )42مواصفة قياسية سعودية اختيارية (جديدة) متبناة بلغتها ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ,وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO EN 13814-1:2022

EN 13814-1:2019

ال�سالمة يف الألعاب والأجهزة الرتفيهية – اجلزء  :1الت�صميم
والت�صنيع
Safety of amusement rides and amusement
devices - Part 1: Design and manufacture

موا�صفة اختيارية

2

SASO EN 13814-2:2022

EN 13814-2:2019

ال�سالمة يف الألعاب والأجهزة الرتفيهية – اجلزء  :2الت�شغيل
وال�صيانة واال�ستخدام
Safety of amusement rides and amusement
devices - Part 2: Operation, maintenance and
use

موا�صفة اختيارية

3

SASO EN 13814-3:2022

EN 13814-3:2019

ال�سالمة يف الألعاب والأجهزة الرتفيهية – اجلزء  :3متطلبات الفح�ص
�أثناء الت�صميم والت�صنيع والت�شغيل واال�ستخدام
Safety of amusement rides and amusement
devices - Part 3: Requirements for inspection
during design, manufacture, operation and
use

موا�صفة اختيارية

4

SASO EN 1709:2022

EN 1709:2019

متطلبات ال�سالمة لرتكيبات العربات املعلقة امل�صممة لنقل الأ�شخا�ص
– الفح�ص قبل بدء الت�شغيل وتعليمات ال�صيانة والفح�ص الت�شغيلي
واملراجعات
Safety requirements for cableway
installations designed to transport persons
– Pre-commissioning inspection and
instructions for maintenance and operational
inspection and checks

موا�صفة اختيارية

5

SASO EN 12397:2022

EN 12397:2017

متطلبات ال�سالمة لرتكيبات العربات املعلقة امل�صممة لنقل الأ�شخا�ص
– الت�شغيل
Safety requirements for cableway
 installations designed to carry personsOperation

موا�صفة اختيارية

6

SASO EN 12927:2022

EN 12927:2019

متطلبات ال�سالمة لرتكيبات العربات املعلقة امل�صممة لنقل الأ�شخا�ص
– احلبال
Safety requirements for cableway
 installations designed to carry personsRopes

موا�صفة اختيارية

7

SASO EN 12929-1:2022

EN 12929-1:2015

متطلبات ال�سالمة لرتكيبات العربات املعلقة امل�صممة لنقل الأ�شخا�ص
–املتطلبات العامة– اجلزء  :1متطلبات جميع الرتكيبات
Safety requirements for cableway
 installations designed to carry personsGeneral requirements - Part 1: Requirements
for all installations

موا�صفة اختيارية

8

SASO EN 13223:2022

EN 13223:2015

متطلبات ال�سالمة لرتكيبات العربات املعلقة امل�صممة لنقل الأ�شخا�ص
– �أنظمة ناقل احلركة واملعدات امليكانيكية الأخرى
Safety requirements for cableway
installations designed to carry persons
- Drive systems and other mechanical
equipment

موا�صفة اختيارية

22

السـنة  100العدد 4925

UMM AL -QURA

الجمعة  8شعبان  1443هـ

 11مارس  2022م

المنــوعــة
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قـرارات

المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
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�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

9

SASO ASTM F2959:2022

ASTM F2959-21

املمار�سة القيا�سية لألعاب املغامرة الهوائية
Standard Practice for Aerial Adventure
Courses

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO 17635:2022

ISO 17635:2016

االختبارات غري الإتالفيه يف اللحامات – القواعد العامة للمواد املعدنية
Non-destructive testing of welds - general
rules for metallic materials

موا�صفة اختيارية

11

SASO ISO 15609-1:2022

ISO 15609-1:2019

موا�صفات وم�ؤهالت �إجراءات اللحام للمواد املعدنية –موا�صفات
�إجراءات اللحام– اجلزء  :1اللحام القو�سي
Specification and qualification of welding
procedures for metallic materials - welding
procedure specification - part 1: arc welding

موا�صفة اختيارية

12

SASO ISO 15614-1:2022

ISO 15614-1:2017
ISO 15614-1:2017/
AMD 1:2019

موا�صفات وم�ؤهالت �إجراءات اللحام للمواد املعدنية –اختبار
�إجراءات اللحام– اجلزء :1اللحام القو�سي واللحام بالغاز حلديد
ال�صلب واللحام القو�سي للنيكل و�سبائك النيكل
Specification and qualification of welding
procedures for metallic materials - Welding
procedure test - Part 1: Arc and gas welding
of steels and arc welding of nickel and nickel
alloys

موا�صفة اختيارية

13

SASO ISO 15614-2:2022

ISO 15614-2:2005
ISO 15614-2:2005/
COR 1:2005
ISO 15614-2:2005/
COR 2:2009

موا�صفات وم�ؤهالت �إجراءات اللحام للمواد املعدنية –اختبار
�إجراءات اللحام– اجلزء  :2اللحام القو�سي للألومنيوم و�سبائكه
Specification and qualification of welding
procedures for metallic materials - Welding
procedure test - Part 2: Arc welding of
aluminium and its alloys

موا�صفة اختيارية

14

SASO ISO 14732:2022

ISO 14732:2013

عاملي اللحام – اختبار الت�أهيل مل�شغلي اللحام وعمال �ضبط اللحام
للحام امليكانيكي والآيل للمواد املعدنية
Welding personnel - qualification testing
of welding operators and weld setters for
mechanized and automatic welding of
metallic materials

موا�صفة اختيارية

15

SASO EN 1330-3:2022

EN 1330-3:1997

االختبارات غري الإتالفيه –امل�صطلحات الفنية– اجلزء  :3امل�صطلحات
امل�ستخدمة للفح�ص ال�شعاعي يف املجال ال�صناعي
 Non-destructive testing - TerminologyPart 3: Terms used in industrial radiographic
testing

موا�صفة اختيارية

16

SASO EN 485-2:2022

EN 485-2:2016

الألومنيوم و�سبائك الألومنيوم –ال�صفيحة وال�شريط واللوح– اجلزء
 :2اخلوا�ص امليكانيكية
Aluminium and aluminium alloys - Sheet,
strip and plate - Part 2: Mechanical
properties

موا�صفة اختيارية
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قـرارات

السـنة  100العدد 4925
الجمعة  8شعبان  1443هـ

UMM AL -QURA

 11مارس  2022م

23
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م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

17

SASO EN 485-4:2022

EN 485-4:1993

الألومنيوم و�سبائك الألومنيوم –ال�صفيحة وال�شريط واللوح– اجلزء
 :4التفاوت يف ال�شكل والأبعاد للمنتجات املدلفنة على البارد
Aluminium and aluminium alloys - Sheet,
strip and plate - Part 4: Tolerances on shape
and dimensions for cold-rolled products

موا�صفة اختيارية

18

SASO EN 573-3:2022

EN 573-3:2019

الألومنيوم و�سبائك الألومنيوم –الرتكيب الكيميائي و�شكل منتجات
الأملنيوم املطاوع– اجلزء  :3الرتكيب الكيميائي و�شكل املنتجات
Aluminium and aluminium alloy - Chemical
composition and form of wrought products
- Part 3: Chemical composition and form of
products

موا�صفة اختيارية

19

SASO EN 754-2:2022

EN 754-2:2016

الألومنيوم و�سبائك الألومنيوم –الق�ضيب والأنبوب امل�سحوب على
البارد– اجلزء  :2اخلوا�ص امليكانيكية
Aluminium and aluminium alloys - Cold
drawn rod/bar and tube - Part 2: Mechanical
properties

موا�صفة اختيارية

20

SASO EN 755-2:2022

EN 755-2:2016

الألومنيوم و�سبائك الألومنيوم –منتجات الأملنيوم املطاوع– الق�ضيب
والأنبوب املبثوق والأ�شكال اجلانبية – اجلزء  :2اخلوا�ص امليكانيكية
Aluminium and aluminium alloys - Wrought
products - Extruded rod/bar, tube and
profiles - Part 2: Mechanical properties

موا�صفة اختيارية

21

SASO EN 10028-2:2022

EN 10028-2:2017

املنتجات امل�سطحة امل�صنوعة من حديد ال�صلب لأغرا�ض معدات ال�ضغط
– اجلزء  :2حديد ال�صلب ال�سبائكي وغري ال�سبائكي مع خوا�ص درجات
احلرارة املرتفعة
Flat products made of steels for pressure
purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels
with specified elevated temperature properties

موا�صفة اختيارية

22

SASO EN 10217-2:2022

EN 10217-2:2019

الأنابيب امللحومة امل�صنوعة من حديد ال�صلب لأغرا�ض معدات ال�ضغط
–ال�شروط الفنية للت�سليم– اجلزء  :2الأنابيب امللحومة كهربائيًا
امل�صنوعة من حديد ال�صلب ال�سبائكي وغري ال�سبائكي مع خوا�ص
درجات احلرارة املرتفعة
Welded steel tubes for pressure purposes
- Technical delivery conditions - Part 2:
Electric welded non-alloy and alloy steel tubes
with specified elevated temperature properties

موا�صفة اختيارية

23

SASO EN 10222-4:2022

EN 102224:2017+A1:2021

حديد ال�صلب امل�شكلة بالطرق لأغرا�ض معدات ال�ضغط – اجلزء :4
احلبيبات الناعمة امل�صنوعة من حديد ال�صلب القابلة للحام مع قوة
مقاومة عالية
Steel forgings for pressure purposes - Part
4: Weldable fine grain steels with high proof
strength

موا�صفة اختيارية

24
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(اختيارية�/إلزامية)

24

SASO EN 10226-1:2022

EN 10226-1:2004

الأنابيب امللولبة بو�صالت حمكمة ال�ضغط على اللولب –اجلزء :1
اللولب اخلارجي امل�ستدق واللولب الداخلي املتوازي– الأبعاد
والتفاوتات والتمييز
Pipe threads where pressure tight joints are
made on the threads - Part 1: Taper external
 threads and parallel internal threadsDimensions, tolerances and designation

موا�صفة اختيارية

25

SASO ISO 12110-1:2022

ISO 12110-1:2013

املواد املعدنية – اختبار الكالل –اختبار الكالل للمدى املتغري– اجلزء :1
املبادئ العامة وطريقة االختبار ومتطلبات �إعداد التقارير
Metallic materials - Fatigue testing - Variable
amplitude fatigue testing - Part 1: General
principles, test method and reporting
requirements

موا�صفة اختيارية

26

SASO ISO 12110-2:2022

ISO 12110-2:2013

املواد املعدنية –اختبار الكالل –اختبار الكالل للمدى املتغري– اجلزء
 :2عد الدورات وطرق اختزال البيانات ذات ال�صلة
Metallic materials - Fatigue testing - Variable
amplitude fatigue testing - Part 2: Cycle
counting and related data reduction methods

موا�صفة اختيارية

27

SASO AHRI 700:2022

AHRI 700:2019

املوا�صفات الفنية لغازات التربيد
Specifications for Refrigerants

موا�صفة اختيارية

28

SASO ISO 29463-1:2022

ISO 29463-1:2017

املر�شحات عالية الكفاءة وو�سيط الرت�شيح لإزالة اجل�سيمات من الهواء
– اجلزء  :1الت�صنيف والأداء واالختبار والبيانات الإي�ضاحية
High efficiency filters and filter media
for removing particles from air - Part 1:
Classification, performance, testing and
marking

موا�صفة اختيارية

29

SASO ISO 29463-2:2022

ISO 29463-2:2011

املر�شحات عالية الكفاءة وو�سيط الرت�شيح لإزالة اجل�سيمات يف الهواء –
اجلزء � :2إنتاج الرذاذ ومعدات القيا�س و�إح�صائيات عد اجل�سيمات
High-efficiency filters and filter media for
removing particles in air - Part 2: Aerosol
production, measuring equipment and
particle-counting statistics

موا�صفة اختيارية

30

SASO ISO 29463-3:2022

ISO 29463-3:2011

املر�شحات عالية الكفاءة وو�سيط الرت�شيح لإزالة اجل�سيمات يف الهواء
– اجلزء  :3اختبار و�سيط الرت�شيح ذو اللوح امل�سطح
High-efficiency filters and filter media for
removing particles in air - Part 3: Testing flat
sheet filter media

موا�صفة اختيارية

31

SASO ISO 29463-4:2022

ISO 29463-4:2011

املر�شحات عالية الكفاءة وو�سيط الرت�شيح لإزالة اجل�سيمات يف الهواء
– اجلزء  :4طريقة اختبار حتديد الت�سرب لعنا�صر املر�شح با�ستخدام
طريقة امل�سح
High-efficiency filters and filter media for
removing particles in air - Part 4: Test
method for determining leakage of filter
elements-Scan method

موا�صفة اختيارية
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اإلعــالناتوأنظـمــة
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م

رقم املوا�صفة القيا�سية
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رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

32

SASO ISO 29463 -5:2022

ISO 29463 -5:2011

املر�شحات عالية الكفاءة وو�سيط الرت�شيح لإزالة اجل�سيمات يف
الهواء – اجلزء  :5طريقة اختبار عنا�صر املر�شح
High-efficiency filters and filter media for
removing particles in air - Part 5: Test
method for filter elements

موا�صفة اختيارية

33

SASO ISO 16890 -1:2022

ISO 16890 -1:2016

مر�شحات الهواء للتهوية العامة – اجلزء  :1املوا�صفات الفنية
واملتطلبات ونظام الت�صنيف القائم على كفاءة املواد اجلزيئية
Air filters for general ventilation - Part 1:
Technical specifications, requirements and
classification system based upon particulate
)matter efficiency (EPM

موا�صفة اختيارية

34

SASO ISO 16890 -2:2022

ISO 16890 -2:2016

مر�شحات الهواء للتهوية العامة – اجلزء  :2قيا�س الكفاءة
اجلزئية ومقاومة تدفق الهواء
Air filters for general ventilation - Part 2:
Measurement of fractional efficiency and
air flow resistance

موا�صفة اختيارية

35

SASO ISO 16890 -3:2022

ISO 16890 -3:2016

مر�شحات الهواء للتهوية العامة – اجلزء  :3تعيني كفاءة القيا�س
الوزين ومقاومة تدفق الهواء مقابل كتلة غبار االختبار امللتقطة
Air filters for general ventilation - Part 3:
Determination of the gravimetric efficiency
and the air flow resistance versus the mass
of test dust captured

موا�صفة اختيارية

36

SASO ISO 16890 -4:2022

ISO 16890 -4:2016

مر�شحات الهواء للتهوية العامة – اجلزء  :4طريقة التهيئة
لتعيني احلد الأدنى للكفاءة اجلزئية لالختبار
Air filters for general ventilation - Part 4:
Conditioning method to determine the
minimum fractional test efficiency

موا�صفة اختيارية

37

SASO UL 900:2022

UL 900:2015

وحدات تر�شيح الهواء
Air Filter Units

موا�صفة اختيارية

38

SASO ISO 18119:2022

ISO 18119:2018
ISO 18119:2018/AMD
1:2021

�أ�سطوانات الغاز –�أنابيب و�أ�سطوانات الغاز غري امللحومة
امل�صنوعة من حديد ال�صلب و�سبائك االملنيوم– الفح�ص الدوري
واالختبار
Gas cylinders - Seamless steel and
seamless aluminium-alloy gas cylinders
and tubes - Periodic inspection and
testing

موا�صفة اختيارية

39

AMD 1:2022/1-SASO ISO 16358

AMD/1-ISO 16358
1:2019

مكيفات الهواء املربدة وامل�ضخات احلرارية با�ستخدام الهواء
–طرق االختبار واحل�ساب لعوامل الأداء املو�سمي– اجلزء :1
عامل الأداء املو�سمي للتربيد – تعديل 1
Air-cooled air conditioners and air-toair heat pumps - Testing and calculating
methods for seasonal performance factors
- Part 1: Cooling seasonal performance
factor - Amendment 1

موا�صفة اختيارية

40

SASO ASHRAE 145 -2:2022

ASHRAE 145 -2:2016

طريقة االختبار املعملية لتقييم �أداء �أنظمة تنظيف الهواء من الغاز:
�أجهزة تنظيف الهواء
Laboratory Test Method for Assessing
the Performance of Gas-Phase Air
Cleaning Systems: Air Cleaning Devices

موا�صفة اختيارية
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

41

SASO EN 81-80:2022

EN 81-80:2019

قواعد ال�سالمة لإن�شاء وتركيب امل�صاعد – امل�صاعد القائمة يف
املباين – اجلزء  :80قواعد حت�سني ال�سالمة يف امل�صاعد القائمة
امل�ستخدمة يف نقل الركاب والب�ضائع
Safety rules for the construction and
 installation of lifts - Existing liftsPart 80: Rules for the improvement of
safety of existing passenger and goods
passenger lifts

موا�صفة اختيارية

42

SASO EN 81-73:2022

EN 81-73:2020

قواعد ال�سالمة لإن�شاء وتركيب امل�صاعد – التطبيقات اخلا�صة
للم�صاعد امل�ستخدمة يف نقل الركاب والب�ضائع – اجلزء :73
�سلوك امل�صاعد �أثناء احلريق
Safety rules for the construction
and installation of lifts - Particular
applications for passenger and goods
passenger lifts - Part 73: Behavior of lifts
in the event of fire

موا�صفة اختيارية

 -4مواصفات قطاع المقاييس والموازين:
اعتماد عدد ( )10مواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) متبناة بلغتين ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO IEC 62056-8-8:2022

IEC 62056-8-8:2020

تبادل بيانات قيا�س الكهرباء – موا�صفات لغة ر�سالة الو�سيلة/
التو�صيف املرافق لقيا�س الطاقة (–)DLMS/COSEM
اجلزء � :8-8شكل االت�صاالت ل�شبكات ال�سل�سلة
ISO/IEC 14908
 Electricity Metering Data ExchangeThe DLMS/COSEM Suite -– Part 8 - 8:
Communication Profile for
ISO/IEC 14908 Series Networks

موا�صفة اختيارية

2

SASO CISPR 17:2022

CISPR 17 : 2011

طرائق قيا�س خ�صائ�ص الكبح لو�سائل تر�شيح التوافق
الكهرومغناطي�سي غري الفعالة
Methods Of Measurement of The
Suppression Characteristics of Passive
EMC Filtering Devices

موا�صفة اختيارية

3

SASO CISPR 16-4-2:2022

CISPR 16-4-2 : 2018

املوا�صفات الفنية للت�شوي�ش الراديوي و�أجهزة وطرائق قيا�س
احل�صانة – اجلزء  :2-4االرتيابات والإح�صائيات ومنذجة
احلد -االرتياب يف �أجهزة القيا�س
Specification for Radio Disturbance and
Immunity Measuring Apparatus and
Methods – Part 4 - 2: Uncertainties,
– Statistics and Limit Modelling
Measurement Instrumentation
Uncertainty

موا�صفة اختيارية

4

SASO OIML R 150-1:2022

OIML R 150-1:2020

�أجهزة الوزن التلقائية التجميعية امل�ستمرة من نوع املجرى
املقو�س اجلزء  :1املتطلبات املرتولوجية والفنية
Continuous Totalizing Automatic
Weighing Instruments of the Arched
Chute Type- Part 1: Metrological and
Technical Requirements

موا�صفة اختيارية

5

SASO OIML R 150-2:2022

OIML R 150-2:2020

�أجهزة الوزن التلقائية التجميعية امل�ستمرة من نوع املجرى
املقو�س  -اجلزء � : 2إجراءات االختبار
Continuous Totalizing Automatic
Weighing Instruments of the Arched
Chute type -Part 2: Test Procedures

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

6

SASO OIML D 36:2022

OIML D 36:2020

معايري الأنابيب للمعايرة والتحقق من
نظم قيا�س ال�سوائل
Pipe Provers for Verification and
Calibration of Measuring Systems for
Liquids

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO 14253-5:2022

ISO 14253-5:2015

املوا�صفات الفنية الهند�سية للمنتج ( – )GPSالتفتي�ش عن
طريق قيا�س وحدات العمل ومعدات القيا�س – اجلزء :5
االرتياب يف اختبار التحقق من �أجهزة القيا�س املبينة
Geometrical Product Specifications
(GPS) — Inspection by Measurement
of Workpieces and Measuring
Equipment — Part 5: Uncertainty
in Verification Testing of Indicating
Measuring Instruments

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO/TS 17865:2022

ISO/TS 17865:2016

املوا�صفات الفنية الهند�سية للمنتج (� – )GPSإر�شادات لتقييم
االرتياب يف قيمة اختبار �آلة قيا�س االحداثيات ( )CMMلـ
 CMMsالتي ت�ستخدم �أنظمة َج�س مالم�سة �أحادية ومتعددة
للقلم
Geometrical Product Specifications
(GPS) — Guidelines for the Evaluation
of Coordinate Measuring Machine
(CMM) Test Value Uncertainty for
CMMs Using Single and Multiple Stylus
Contacting Probing Systems

موا�صفة اختيارية

9

SASO ISO 18320:2022

ISO 18320:2020

القيا�سات املائية -قيا�س تدفق ال�سائل يف القنوات املك�شوفة –
حتديد عالقة املن�سوب بالت�صريف
Hydrometry — Measurement of
— Liquid Flow in Open Channels
Determination of the Stage–Discharge
Relationship

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO 24016:2022

ISO 24016:2020

املجوهرات واملعادن الثمينة -ت�صنيف الأملا�س امل�صقول–
امل�صطلحات والت�صنيف وطرائق االختبار
Jewellery and Precious Metals
 — Grading Polished DiamondsTerminology, Classification and Test
Methods

موا�صفة اختيارية

 -5مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء:

اعتماد عدد ( )12مواصفة قياسية سعودية اختيارية (جديدة) متبناة بلغتها ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO UL 305:2022

UL 305-2012

موا�صفة ال�سالمة خلردوات الذعر
Standard for Safety Panic Hardware

موا�صفة اختيارية

2

SASO NFPA 221:2022

NFPA-221-21

املوا�صفة القيا�سية جلدران مقاومة احلريق العالية ،وجدران
احلماية من احلريق ،وجدران حواجز احلريق
Standard for High Challenge Fire Walls,
Fire Walls, and Fire Barrier Walls

موا�صفة اختيارية

3

SASO NFPA 105:2022

NFPA-105-19

املوا�صفة القيا�سية لرتكيبات حماية الأبواب والفتحات من
الدخان.
Standard for Smoke Door Assemblies
and Other Opening Protectives

موا�صفة اختيارية

4

SASO UL 1795:2022

UL 1795-16

املوا�صفة اخلا�صة ب�أحوا�ض اال�ستحمام ذات التدليك املائي
Standard for Hydromassage Bathtubs

موا�صفة اختيارية
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

5

SASO UL 102:2022

UL 102-12

6

SASO EN 13813:2022

EN 13813:2002

7

SASO ASTM A690/A690M:2022

ASTM A690 / A690M
)-13a (2018

8

SASO ASTM C482:2022

ASTM C482 - 20

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)
موا�صفة اال�ستدامة لدرفات الباب
Standard for Sustainability for Door
Leafs
مواد الت�سوية والأر�ضيات  -مادة الت�سوية  -اخل�صائ�ص
واملتطلبات
Screed material and floorscreeds
-Screed material- Properties and
requirements
املوا�صفات القيا�سية لأكوام � -Hأكوام من النيكل والنحا�س
والفو�سفور والفوالذ منخف�ض ال�سبيكة عالية القوة و�أكوام
الألواح مع مقاومة الت�آكل يف الغالف اجلوي لال�ستخدام يف
البيئات البحرية
Standard Specification for High
Strength Low-Alloy Nickel, Copper,
Phosphorus Steel H-Piles and Sheet
Piling with Atmospheric Corrosion
Resistance for Use in Marine
Environments
طريقة االختبار القيا�سية لقوة ارتباط بالط ال�سرياميك
مبعجون الإ�سمنت البورتالندي
Standard Test Method for Bond
Strength of Ceramic Tile to Portland
Cement

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)
موا�صفة اختيارية

موا�صفة اختيارية

موا�صفة اختيارية

موا�صفة اختيارية

9

SASO ASTM C552:2022

ASTM C552 - 21

املوا�صفة القيا�سية للعزل احلراري الزجاجي اخللوي
Standard Specification for Cellular Glass
Thermal Insulation

موا�صفة اختيارية

10

SASO ASTM C728:2022

ASTM C728 - 17a

املوا�صفة القيا�سية لألواح العزل احلراري من البرياليت
Standard Specification for Perlite
Thermal Insulation Board

موا�صفة اختيارية

11

SASO ASTM C920:2022

ASTM C920 - 18

املوا�صفة القيا�سية ملانعات الت�سرب املرنة للمفا�صل
Standard Specification for Elastomeric
Joint Sealants

موا�صفة اختيارية

12

:SASO ASTM C1006/C1006M
2022

ASTM C1006 / C1006M
- 20a

طريقة االختبار القيا�سية لف�صل قوة ال�شد لوحدات البناء
Standard Test Method for Splitting
Tensile Strength of Masonry Units

موا�صفة اختيارية

 -6مواصفات قطاع الخدمات:
اعتماد عدد ( )9مواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) متبناة بلغتها ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة) ،وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

1

SASO ASTM D5681:2022

ASTM D5681 − 20

2

SASO ASTM D6288:2022

ASTM D6288 − 17

3

SASO ISO 14040:2022

ISO 14040:2006

4

SASO ISO IWA 19:2022

ISO IWA 19:2017

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)
امل�صطلحات القيا�سية للنفايات و�إدارة النفايات
Standard Terminology for Waste and
Waste Management1
املمار�سة القيا�سية لف�صل وغ�سل املواد البال�ستيكية املعاد
تدويرها قبل االختبار 1
Standard Practice for Separation and
Washing of Recycled Plastics Prior
toTesting1
الإدارة البيئية – تقييم دورة احلياة -املبادئ والإطار
Environmental management — Life
cycle assessment — Principles and
framework
مبادئ �إر�شادية للإدارة امل�ستدامة للمعادن الثانوية
Guidance principles for the sustainable
management of secondary metals

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)
موا�صفة اختيارية

موا�صفة اختيارية

موا�صفة اختيارية

موا�صفة اختيارية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة

رقم املوا�صفة املرجعية

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

5

SASO ISO/IEC 19395:2022

ISO/IEC 19395:2015

اال�ستدامة لتقنية املعلومات ومن خاللها  -مراقبة موارد مركز
البيانات الذكية والتحكم فيها
Sustainability for and by information
technology — Smart data centre
resource monitoring and control

موا�صفة اختيارية

6

SASO ISO 37106:2022

ISO 37106:2018

�إر�شادات حول �إن�شاء مناذج ت�شغيل املدن الذكية للمجتمعات
امل�ستدامة
Guidance on establishing smart city
operating models for sustainable
communities

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO/IEC 20741:2022

ISO/IEC 20741:2017

هند�سة النظم والربجميات  -دليل �إر�شادي لتقييم واختيار
�أدوات هند�سة الربجميات
Systems and software engineering
— Guideline for the evaluation and
selection of software engineering tools

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO/IEC 19770-1:2022

ISO/IEC 19770-1:2017

تقنية املعلومات � -إدارة �أ�صول تقنية املعلومات  -اجلزء :1
�أنظمة �إدارة �أ�صول تقنية املعلومات  -املتطلبات
Information technology — IT asset
management — Part 1: IT asset
management systems — Requirements

موا�صفة اختيارية

9

SASO ISO/IEC 23396:2022

ISO/IEC 23396:2020

هند�سة النظم والربجميات  -قدرات �أدوات املراجعة
— Systems and software engineering
Capabilities of review tools

موا�صفة اختيارية

ً
ثانيا :الوثيقة رقم (ل.ت ،)02-01-05-21-35-والتي تشتمل ،عدد ( )35مواصفة قياسية سعودية (اختيارية  /إلزامية) (محدثة) ،منها عدد ( )14معدة

بلغتين ،وعدد ( )2معدة باللغة اإلنجليزية ،وعدد ( )18متبناة بلغتين ،وعدد ( )1متبناة بلغتها بتعديل ،وهي على النحو التالي:
 -1مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:
اعتماد عدد ( )11مواصفة قياسية سعودية (اختيارية  /إلزامية) (محدثة) معدة بلغتين ،كمواصفات قياسية سعودية (اختيارية  /إلزامية) (محدثة) ،وهي
على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب حتديثها)

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املعتمدة (املحدثة)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(املحدثة) (عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO-2052:2002

SASO 2052:2022

القطاعات املجوفة من عديد كلوريد الفينيل اجلا�سئ امل�شكلة
بالبثق امل�ستخدمة يف ت�صنيع النوافذ والأبواب
)Rigid Poly Vinyl Chloride(PVC
Extruded Hollow Profiles for Windows
and Doors

موا�صفة �إلزامية والعمل بها بعد �ستة
�أ�شهر من تاريخ ن�شرها باجلريدة
الر�سمية

2

SASO-1736:2000

SASO 1736:2022

رقائق عديد الإيثلني امل�ستخدمة يف البيوت املحمية
Polyethylene Sheeting For Greenhouse
Applications

موا�صفة �إلزامية والعمل بها بعد �ستة
�أ�شهر من تاريخ ن�شرها باجلريدة
الر�سمية

3

SASO 2265:2004

SASO 2265:2022

الأ�سفلت املخفف
Cutback Asphalt

موا�صفة �إلزامية والعمل بها بعد �ستة
�أ�شهر من تاريخ ن�شرها باجلريدة
الر�سمية

4

SASO 19:2013

SASO 19:2022

زيوت تزييت حمركات االحرتاق الداخلي طبقاً لت�صنيف معهد
البرتول الأمريكي
Lubricating Oils for Internal
Combustion Engines API Classifications

موا�صفة �إلزامية والعمل بها بعد �ستة
�أ�شهر من تاريخ ن�شرها باجلريدة
الر�سمية

5

SASO 1884:2001

SASO 1884 :2022

الدهانات والورني�شات – معجون عديد الإ�سرت غري امل�شبع
Paints and Varnishes –Unsaturated
Polyester Putties

موا�صفة اختيارية
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب حتديثها)

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املعتمدة (املحدثة)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(املحدثة) (عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

6

SASO 2837:2012

SASO 2837:2022

الدهانات والورني�شات  -دهانات الألكيد�/أمني املجففة بالإحماء
ذات الأ�سا�س املذيب
Paints and Varnishes – Solvent alkyd
amino stoving Paint

موا�صفة اختيارية

7

SASO 2838:2012

SASO 2838:2022

الدهانات والورني�شات – ورني�شات الأخ�شاب
Paints and Varnishes – Wood Varnishes

موا�صفة اختيارية

8

SASO-2803:2010

SASO 2803:2022

املنظفات ال�صناعية ال�سائلة للأقم�شة واملالب�س
Synthetic liquid detergents for clothing
and fabrics

موا�صفة اختيارية

9

SASO-2804:2010

SASO-2804:2022

املنظفات ال�صناعية ال�سائلة للأقم�شة واملالب�س  -طرق االختبار
Synthetic Liquid Detergents for
Clothing and Fabrics – Test Methods

موا�صفة اختيارية

10

SASO 2065:2009

SASO 2065:2022

املنظفات اال�صطناعية لغ�سيل اخل�ضار والفواكه
Synthetic detergent for washing
vegetables and fruits

موا�صفة �إلزامية والعمل بها بعد �ستة
�أ�شهر من تاريخ ن�شرها باجلريدة
الر�سمية

11

SASO 2066:2009

SASO 2066:2022

املنظفات اال�صطناعية لغ�سيل اخل�ضار والفواكه – طرق
االختبار
Synthetic detergent for washing
vegetables and fruits – Test methods

موا�صفة �إلزامية وحتويل �صفة
�إ�صدارها �إىل اختيارية ون�شرها
باجلريدة الر�سمية

 -2مواصفات قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية:

اعتماد عدد ( )5مواصفات قياسية سعودية (اختيارية  /إلزامية) (محدثة) ،منها عدد ( )3معدة بلغتين ،وعدد ( )2معدة باللغة اإلنجليزية ،من ضمنها

عدد ( )3مواصفات قياسية تم إعدادها بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ،كمواصفات قياسية سعودية (اختيارية  /إلزامية) (محدثة) ،وهي على
النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب حتديثها)

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املعتمدة (املحدثة)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(املحدثة) (عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO 168:2015

SASO 168:2022

مواقد الطهو املنزلية التي تعمل بحرق الغازات البرتولية
امل�سالة
Domestic cookers for use with liquefied
petroleum gases

موا�صفة �إلزامية
والعمل بها بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شرها باجلريدة الر�سمية

2

SASO 167:2018

SASO 167:2022

طرق اختبار مواقد الطهو املنزلية التي تعمل بحرق الغازات
البرتولية امل�سالة
Methods of test for domestic cookers
for use with liquefied petroleum gases

موا�صفة �إلزامية
والعمل بها بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شرها باجلريدة الر�سمية

3

SASO 2288:2014

SASO 2288:2014 /
Amd1:2022

مركبات الطرق  -ال�شاحنات واملقطورات ال�صهريجية التي تعب�أ
من �أ�سفل
Road vehicles - Bottom loading tank
truck and trailer

موا�صفة اختيارية

4

SASO 2809:2014

SASO 2809:2014 /
Amd1:2022

ال�شاحنات ال�صهريجية التي تعب�أ من �أ�سفل  -الفح�ص
(املعاينة) وال�صيانة الدورية
Bottom loading tank truck - Inspection
and periodic maintenance

موا�صفة �إلزامية
والعمل بها بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شرها باجلريدة الر�سمية

5

SASO 2866:2014

SASO 2866:2014 /
Amd1:2022

متطلبات �سائق ال�شاحنة ال�صهريجية اخلا�صة بنقل املواد
الهيدروكربونية
Driver of Hydrocarbon and Other
Hazardous Materials Truck Tankers

موا�صفة �إلزامية
والعمل بها بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شرها باجلريدة الر�سمية

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
 -3مواصفات قطاع المقاييس والموازين:

اعتماد عدد ( )18مواصفة قياسية سعودية اختيارية (محدثة) متبناة بلغتين ،كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب حتديثها)

الرقم احلديث للموا�صفة املرجعية

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(بعد التحديث)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(بعد التحديث) (عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO IEC 62052-11:2017

IEC 62052-11:2020

SASO IEC 62052-11:2022

معدات قيا�س الكهرباء -
املتطلبات العامة واالختبارات و�شروط االختبار –
اجلزء  : 11معدات القيا�س
Electricity Metering Equipment – General
Requirements, Tests and Test Conditions
– Part 11: Metering Equipment

موا�صفة اختيارية

2

SASO CISPR 14-2:2020

CISPR 14-2: 2020

SASO CISPR 14-2 : 2022

التوافق الكهرومغناطي�سي  -متطلبات الأجهزة املنزلية والعِ َد ْد
الكهربائية والأجهزة امل�شابهة  -اجلزء  :2املوا�صفة القيا�سية
ملجموعة املنتجات
 Electromagnetic CompatibilityRequirements for Household Appliances,
Electric Tools and Similar Apparatus
- Part 2: Immunity - Product Family
Standard

موا�صفة اختيارية

3

SASO CISPR 14-1 : 2005

CISPR 14-1 : 2020

SASO CISPR 14-1 : 2022

التوافق الكهرومغناطي�سي  -متطلبات الأجهزة املنزلية والعِ َد ْد
الكهربائية والأجهزة امل�شابهة  -اجلزء  :1االنبعاث
 Electromagnetic CompatibilityRequirements for Household Appliances,
 Electric Tools and Similar ApparatusPart 1: Emission

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO 1101:2012

ISO 1101:2017

SASO ISO 1101:2022

املوا�صفات الفنية الهند�سية للمنتج ( - )GPSحتديد التفاوت
الهند�سي  -التفاوت يف ال�شكل والتوجيه واملوقع واالنتحاء
الأق�صى
Geometrical Product Specifications
— (GPS) — Geometrical Tolerancing
Tolerances of Form, Orientation, Location
and Run-Out

موا�صفة اختيارية

5

SASO OIML R 117-1:2017

OIML R 117-1:2019

SASO OIML R 117-1:2022

�أنظمة القيا�س الديناميكية لل�سوائل غري املاء – اجلزء :1
املتطلبات املرتولوجية والفنية
Dynamic Measuring Systems for Liquids
Other than Water- Part 1: Metrological and
Technical Requirements

موا�صفة اختيارية

6

SASO OIML R 117-2:2017

OIML R 117-2:2019

SASO OIML R 117-2:2022

�أنظمة القيا�س الديناميكية لل�سوائل غري املاء – اجلزء  : 2الرقابة
القيا�سية واختبارات الأداء
Dynamic Measuring Systems for Liquids
Other than Water- Part 2: Metrological
Controls and Performance Tests

موا�صفة اختيارية

7

SASO ISO 1070:2006

SASO ISO 1070:2022

القيا�سات املائية – طريقة االنحدار وم�ساحة املقطع العر�ضي
Hydrometry — Slope-Area Method

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO 4360:2014

SASO ISO 4360:2022

القيا�سات املائية – قيا�س التدفق يف القنوات املك�شوفة با�ستخدام
هدارات مثلثة ال�شكل
Hydrometry — Open Channel Flow
Measurement Using Triangular Profile
Weirs

موا�صفة اختيارية

ISO 1070:2018

ISO 4360:2020
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المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات

المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب حتديثها)

الرقم احلديث للموا�صفة املرجعية

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(بعد التحديث)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(بعد التحديث) (عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

9

SASO ISO 5167-3:2008

ISO 5167-3:2020

SASO ISO 5167-3:2022

قيا�س تدفق املوائع با�ستخدام و�سائل فرق ال�ضغط املدخلة يف
قنوات ممتلئة ذات مقطع دائري  -اجلزء  :3الفوهات وفوهات
فنتوري
Measurement of Fluid Flow by Means
of Pressure Differential Devices Inserted
in Circular Cross-Section Conduits
Running Full — Part 3: Nozzles and
Venturi Nozzles

موا�صفة اختيارية

10

SASO ISO 11664-3:2012

SASO ISO/CIE 11664-3:2022 ISO/CIE 11664-3:2019

قيا�س الألوان – اجلزء  :3القيم ثالثية التحفيز وفق اللجنة
الدولية للإ�ضاءة ()CIE
Colorimetry — Part 3: CIE Tristimulus
Values

موا�صفة اختيارية

SASO ISO/CIE 11664-4:2022 ISO/CIE 11664-4:2019 SASO ISO/CIE 11664-4:2014

قيا�س الألوان – اجلزء  :4الف�ضاء اللوين وفق
*CIE 1976 L*a*b
*Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b
Colour space

موا�صفة اختيارية

SASO ISO/CIE 11664-5:2022 ISO/CIE 11664-5:2016

قيا�س الألوان – اجلزء  :5الف�ضاء اللوين
* CIE 1976 L*u*vوخمطط مقيا�س اللونية
املنتظم 'u'، v
*Colorimetry- Part 5: CIE 1976 L*u*v
Colour Space and u’, v’ Uniform
Chromaticity Scale Diagram

موا�صفة اختيارية

SASO ISO 11691:2022

ال�صوتيات –قيا�س فقد الإدخال لكوامت ال�صوت املركبة يف جمرى
الهواء بدون تدفق– طريقة امل�سح املختربي
Acoustics -Measurement of Insertion
 Loss of Ducted Silencers Without FlowLaboratory Survey Method

موا�صفة اختيارية

الكميات والوحدات – اجلزء  :8ال�صوتيات
Quantities and Units — Part 8: Acoustics

موا�صفة اختيارية

11

12

SASO ISO/CIE 116645:2014

13

SASO ISO 11691:2008

ISO 11691:2020

14

SASO ISO 80000-8:2010

ISO 80000-8:2020

SASO ISO 80000-8:2022

ISO 5135:2020

SASO ISO 5135:2022

ال�صوتيات – حتديد م�ستويات قدرة �صوت ال�ضو�ضاء من
الو�سائل الطرفية الهوائية والوحدات الطرفية الهوائية واملثبطات
وال�صمامات بوا�سطة القيا�س يف غرفة اختبار ال�صدى
Acoustics — Determination of Sound
Power Levels of Noise from Air-Terminal
Devices, Air-Terminal Units, Dampers
and Valves by Measurement in a
Reverberation Test Room

موا�صفة اختيارية

16

SASO ISO 3864-2:2014

ISO 3864-2:2016

SASO ISO 3864-2:2022

الرموز التخطيطية –�ألوان ال�سالمة و�إ�شارات ال�سالمة– اجلزء :2
مبادئ ت�صميم بطاقات �سالمة املنتجات
Graphical symbols —Safety Colours and
Safety Signs — Part 2: Design Principles
for Product Safety Labels

موا�صفة اختيارية

17

SASO ASTM D6216:2019

ASTM D6216:2020

SASO ASTM D6216:2022

املمار�سة القيا�سية مل�صنعي مراقب (مقيا�س) العتامة للم�صادقة على
املطابقة مع املوا�صفات الفنية للت�صميم والأداء
Standard Practice for Opacity Monitor
Manufacturers to Certify Conformance
with Design and Performance
Specifications

موا�صفة اختيارية

18

SASO ASTM E903:2019

ASTM E903:2020

SASO ASTM E903:2022

طريقة اختبار معيارية لالمت�صا�صية واالنعكا�سية والنفاذية
ال�شم�سية للمواد با�ستخدام مقايي�س �ضوئية كروية تكاملية
Standard Test Method for Solar
Absorptance, Reflectance, and
Transmittance of Materials Using
Integrating Spheres

موا�صفة اختيارية

15

SASO ISO 5135:2008

المنــوعــة
اإلعــالناتوأنظـمــة
قـرارات
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
 -4مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:

اعتماد عدد ( )1مواصفة قياسية سعودية اختيارية (محدثة) متبناة بلغتها مع إضافة تعديالت وطنية ،كمواصفة قياسية سعودية اختيارية (محدثة) ،وهي على النحو
التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املعتمدة (املطلوب حتديثها)

الرقم احلديث للموا�صفة املرجعية

رقم املوا�صفة القيا�سية
ال�سعودية املعتمدة (بعد التحديث)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
(بعد التحديث) (عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO ASTM
F1066:2020

ASTM F1066 - 2018

SASO ASTM F1066:2022

املوا�صفة القيا�سية لبالط الأر�ضيات امل�صنوع من الفينيل
Standard Specification for Vinyl
Composition Floor Tile

موا�صفة اختيارية

ثالث ًا :الوثيقة رقم (ل.ت ،)03-01-05-21-35-اعتماد سحب واستبدال عدد من المواصفات القياسية السعودية ،نظير سحب مرجعها الدولي ،أو سحبها واستبدالها
بمواصفات قياسية سعودية (جديدة  /معتمدة) ،وهي على النحو التالي:
 -1مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:
م

رقم املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب �سحبها)

عنوان املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب �سحبها) عربي�/إجنليزي

رقم املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة البديلة

1

SASO2194:2003
( موا�صفة �إلزامية)

الدهانات والورني�شات -طريقة اختبار
قوام الدهانات با�ستخدام جهاز (�ستورمر)-
قيا�س اللزوجة
Paints and varnishes – Test
Method for Consistency of
Paints Using the Stormer
Viscometer

SASO-ASTM-D562:2020

عنوان املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة البديلة

�صفة التطبيق للموا�صفة
البديلة

طريقة االختبار القيا�سية لقوام الدهانات -قيا�س اللزوجة-
وحدة كريب�س ( )KUبا�ستخدام مقيا�س اللزوجة (�ستورمر)
Standard Test Method for Consistency
)of Paints Measuring Krebs Unit (KU
Viscosity Using a Stormer-Type
Viscometer

حتويل �صفة �إ�صدارها
من موا�صفة قيا�سية
�سعودية �إلزامية
�إىل موا�صفة قيا�سية
اختيارية

 -2مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية واإللكترونية:
م

رقم املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب �سحبها)

عنوان املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة (املطلوب
�سحبها) عربي�/إجنليزي

رقم املوا�صفة ال�سعودية /الدولية
املعتمدة البديلة

1

SASOIEC-60092-302:2009

الرتكيبات الكهربائية يف ال�سفن  -اجلزء :302
جمموعة معدات الو�صل والف�صل والتحكم للجهد
املنخف�ض
Electrical Installations in
Ships – Part 302: Low-Voltage
Switchgear and Controlgear
Assemblies

SASO IEC 60092-3022:2022
)( IEC 60092-302-2:2019

عنوان املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة البديلة

�صفة التطبيق
للموا�صفة البديلة

الرتكيبات الكهربائية يف ال�سفن -اجلزء  : 2-302جمموعة
معدات الو�صل والف�صل والتحكم للجهد املنخف�ض -القدرة
البحرية
Electrical Installations in Ships - Part
302-2: Low Voltage Switchgear and
Controlgear Assemblies - Marine Power

موا�صفة اختيارية

 -3مواصفات قطاع المقاييس والموازين:
م

رقم املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب �سحبها)

عنوان املوا�صفة ال�سعودية
املعتمدة (املطلوب �سحبها)
عربي�/إجنليزي

SASO OIML R129-1:2022

1

(مرجع املوا�صفة(OIML R 129-1:2020:

SASO OIML R129-2:2022

2
SASO
2281:2004
(موا�صفة �إلزامية)
3

رقم املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة البديلة
(جديدة)

�أجهزة قيا�س الأبعاد املتعددة
Multi-dimensional
measuring
instruments

( مرجع املوا�صفة(OIML R 129-2:2020:

SASO OIML R129-3:2022
( مرجع املوا�صفة(OIML R 129-3:2020:

SASO OIML R129-4:2022
4

( مرجع املوا�صفة(OIML R 129-4:2020 :

عنوان املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة البديلة

�صفة التطبيق للموا�صفة البديلة

�أجهزة قيا�س الأبعاد املتعددة-اجلزء  : 1املتطلبات
املرتولوجية والفنية
Multi-Dimensional Measuring
Instruments- Part 1: Metrological and
Technical Requirements

موا�صفة اختيارية

�أجهزة قيا�س الأبعاد املتعددة  -اجلزء  : 2ال�ضوابط
املرتولوجية واختبارات الأداء
Multi-Dimensional Measuring
Instruments- Part 2: Metrological
Controls and Performance Tests

موا�صفة اختيارية

�أجهزة قيا�س الأبعاد املتعددة  -اجلزء � : 3شكل تقرير االختبار
Multi-Dimensional Measuring
Instruments- Part 3: Test Report Format

موا�صفة اختيارية

�أجهزة قيا�س الأبعاد املتعددة  -اجلزء � : 4شكل تقرير تقييم
النوع
Multi-Dimensional Measuring
Instruments- Part 4: Type Evaluation
Report Format

موا�صفة اختيارية
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
 -4مواصفات قطاع الخدمات:
م

رقم املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة (املطلوب �سحبها)

مرجع املوا�صفة

عنوان املوا�صفة ال�سعودية املعتمدة
(املطلوب �سحبها) عربي�/إجنليزي

�سبب ال�سحب
(الإلغاء)

1

SASO-GSO-ISO-14149:2009

ISO-14149:2000

تقنية املعلومات –واجهات الأنظمة الإلكرتونية املنزلية– اجلزء :2
الواجهات الب�سيطة نوع 1
Information technology - Home Electronic
Systems (HES) interfaces – Part 2: Simple
Interfaces Type 1

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

2

SASO-ISO-15428:2007

ISO-15428:2006

تقنية املعلومات – التعرف الآيل -تقنيات التقاط البيانات–
موا�صفات الكود الرمزي PDF417
Information technology - Automatic
identification and data capture techniques
- PDF417 bar code symbology specification

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

3

SASO-ISO-IEC-9072-2:2007

ISOIEC-9072-2:1989

نظم معاجلة املعلومات -االت�صاالت الن�صية -العمليات عن بعد -
اجلزء  :2موا�صفات الربوتوكول
Information processing systems - Text
– communication - Remote Operations
Part 2: Protocol specification

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

4

SASO-ISO-IEC-24752-2:2012

ISOIEC-24752-2:2008

تقنية املعلومات -واجهات امل�ستخدم -وحدة التحكم عن بعد
ال�شاملة  -اجلزء  :2و�صف م�أخذ واجهة امل�ستخدم
 Information technology - User interfacesUniversal remote console – Part 2: User interface
socket description

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

5

SASO-ISO-IEC-24752-4:2012

ISOIEC-24752-4:2008

تقنية املعلومات -واجهات امل�ستخدم -وحدة التحكم عن بعد
ال�شاملة  -اجلزء  :4و�صف الهدف
 Information technology - User interfacesUniversal remote console – Part 4: Target
description

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

6

SASO-ISO-IEC-24752-5:2012

ISOIEC-24752-5:2008

تقنية املعلومات -واجهات امل�ستخدم -وحدة التحكم عن بعد
ال�شاملة  -اجلزء  :5و�صف املورد
Information technology - User interfaces
- Universal remote console – Part 5:
Resource description

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

7

SASO-ISO-IEC-22537:2012

ISOIEC-22537:2006

تقنية املعلومات  -كود  ECMAملوا�صفات (E4X) XML
Information technology – ECMA Script for
XML (E4X) specification

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

8

SASO-ISO-IECISP-12062-5:2012

ISO-IECISP-12062-5:2003

تقنية املعلومات -املالمح القيا�سية الدولية � -AMH2nأنظمة
معاجلة الر�سائل -الر�سائل بني الأ�شخا�ص -اجلزء - AMH24 :5
متطلبات �إدارة املعلومات املتكاملة لتعزيز الو�صول �إىل اخلدمات ()P7
Information technology - International
Standardized Profiles AMH2n - Message
Handling Systems - Interpersonal
Messaging – Part 5: AMH24 - IPM
)Requirements for Enhanced MS Access (P7

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية

9

SASO-ISO-IECISP-12062-6:2012

ISO-IECISP-12062-6:2003

تقنية املعلومات -الت�شكيالت القيا�سية الدولية AMH2n
 �أنظمة معاجلة الر�سائل -الرتا�سل بني الأفراد  -اجلزء :6 - AMH26متطلبات �إدارة املعلومات املتكاملة لتعزيز الو�صول
�إىل MS 94
Information technology - International
Standardized Profiles AMH2n - Message
Handling Systems - Interpersonal Messaging
- Part 6: AMH26 - IPM Requirements for
)Enhanced MS 94 Access (P7

ب�سبب �سحب مرجعها من املنظمة الدولية
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المواصفات القياسية السعودية اإللزامية واالختيارية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( .. )183تتمة
ً
رابعا :الوثيقة رقم (ل.ت ،)04-01-05-21-35-ترجمة عدد ( )9مواصفات قياسية سعودية إلى اللغة العربية ،وهي على النحو التالي:
 -1قطاع المقاييس والموازين:
اإلحاطة بإنجاز مراجعة وترجمة عدد ( )9مواصفات قياسية سعودية اختيارية إلى اللغة العربية متبناة عن المواصفات القياسية الدولية وهي على النحو التالي:
م

رقم املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية
املرتجمة املعتمدة

مرجع املوا�صفة ال�سعودية
(املطلوب وترجمتها)

عنوان املوا�صفة القيا�سية ال�سعودية املعتمدة
(عربي � /إجنليزي)

�صفة التطبيق
(اختيارية�/إلزامية)

1

SASO ISO 4796-2:2012

ISO 4796-2:2000

الزجاجيات املختربية -القوارير -اجلزء  :2القوارير ذات العنق املخروطي
Laboratory Glassware - Bottles - Part 2: Conical Neck Bottles

موا�صفة اختيارية

2

SASO ISO 4796-3:2012

ISO 4796-3:2000

الزجاجيات املختربية – القوارير – اجلزء  :3قوارير ال�شفط
Laboratory Glassware - Bottles - Part 3: Aspirator Bottles

موا�صفة اختيارية

3

SASO ISO 5167-4:2008

ISO 5167-4: 2003

قيا�س تدفق املوائع با�ستخدام و�سائل فرق ال�ضغط املدخلة يف قنوات ممتلئة ذات مقطع
دائري  -اجلزء � :4أنابيب فنتوري
Measurement of Fluid Flow by Means of Pressure Differential
Devices Inserted in Circular Cross-Section Conduits Running
Full - Part 4: Venturi Tubes

موا�صفة اختيارية

4

SASO ISO /CIE 116641:2020

ISO/CIE 116641:2019

قيا�س الألوان – اجلزء  :1مراقبات اللون املعيارية وفق اللجنة الدولية للإ�ضاءة ()CIE
Colorimetry — Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers

موا�صفة اختيارية

ISO/CIE 116646:2014

قيا�س الألوان – اجلزء  :6معادالت اختالف اللون وفق CIEDE2000
Colorimetry — Part 6: CIEDE2000 Colour-Difference Formula

موا�صفة اختيارية

ال�صوتيات – قيا�سات م�ستوى �ضغط ال�صوت املنبعث بوا�سطة مركبات الطريق ال�ساكنة
Acoustics — Measurements of Sound Pressure Level Emitted by
Stationary Road Vehicles

موا�صفة اختيارية

5

SASO ISO/CIE 116646:2014

6

SASO ISO 5130: 2020

ISO 5130:2019

7

SASO ISO 23603:2007

ISO 23603:2005

الطريقة املعيارية لتقييم جودة الطيف ملحاكيات �ضوء النهار للتقييم الب�صري وقيا�س اللون
Standard Method of Assessing the Spectral Quality of Daylight
Simulators for Visual appraisal and Measurement of Colour

موا�صفة اختيارية

8

SASO ISO 7779:2020

ISO 7779:2018

ال�صوتيات – قيا�س ال�ضجيج ال�صاعد (املحمول جوا) املنبعث من معدات تقنية املعلومات ومعدات
االت�صاالت عن بعد
Acoustics — Measurement of Airborne Noise Emitted by
Information Technology and Telecommunications Equipment

موا�صفة اختيارية

9

SASO ISO/CIE
19476:2014

ISO/CIE 19476:2014

خ�صائ�ص �أداء مقايي�س اال�ست�ضاءة ومقايي�س الإ�ضاءة
Characterization of the Performance of Illuminance Meters and
Luminance Meters

موا�صفة اختيارية

وللمزيد من التفا�صيل ولالطالع على املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة ميكن الرجوع �إىل موقع الهيئة الإلكرتوين www.saso.gov.sa

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-135-2وتاريخ 1443/05/09هـ

اعتماد الئحة الإبالغ عن خمالفات نظام ال�سوق املالية
�إن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
بنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ.
يقرر ما يلي:
(�أ) اعتماد الئحة الإبالغ عن خمالفات نظام ال�سوق املالية ،وفق ال�صيغة املرافقة ،ويُعمل بها من تاريخ ن�شرها.
(ب) ا�ستثنا ًء من حكم الفقرة (�أ) من هذا القرارُ ،يعمل باملادة العا�شرة من الئحة الإبالغ عن خمالفات
نظام ال�سوق املالية ابتدا ًء من تاريخ 1444/08/09هــ ،املوافق 2023/03/01م.
(ج) �إعالن م�ضمون الفقرتني (�أ) و(ب) من هذا القرار يف موقعي الهيئة و�شركة تداول ال�سعودية
الإلكرتونيني قبل نهاية �شهر فرباير من العام 2022م.
(د) تفوي�ض رئي�س جمل�س الهيئة بتحديد موعد �إعالن م�ضمون الفقرتني (�أ) و(ب) من هذا القرار وفقاً
للفقرة (ج) من هذا القرار.

(هـ) تتوىل وكالة الهيئة لل�ش�ؤون القانونية والتنفيذ تنفيذ الفقرتني (�أ) و(ب) من هذا القرار.
(و) تتوىل الإدارة العامة للتوا�صل وحماية امل�ستثمر تنفيذ الفقرة (ج) من هذا القرار.
جمل�س هيئة ال�سوق املالية
ع�ضو جمل�س هيئة ال�سوق املالية

ع�ضو جمل�س هيئة ال�سوق املالية

خالد بن حممد ال�صليع

�أحمد بن راجح الراجح

نائب رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
يو�سف بن حمد البليهد

رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
حممد بن عبداهلل القويز
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الئحة اإلبالغ عن مخالفات نظام السوق المالية
ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
مبوجب القرار رقم  2021-135-2وتاريخ 1443/5/9هـ ،املوافق 2021/12/13م
بنا ًء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
ملحوظة مهمة:
ملواكبة التطورات واملتغريات املت�سارعة ب�ش�أن لوائح الهيئة وقواعدها ،يو ّد جمل�س الهيئة التنبيه على �أنه
يجب االعتماد دائماً على ن�سخ اللوائح والقواعد املن�شورة يف موقع الهيئةwww.cma.org.sa :
المادة األولى:
متهيد
تهدف هذه الالئحة �إىل تنظيم الإبالغ عن خمالفات �أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح ال�سوق ومركز
الإيداع ومركز املقا�صة ،مبا يف ذلك حتديد املكاف�آت املالية لل ُمب ّلغني ،و�ضوابط منحها ،والإجراءات التي
ت�سهم يف حماية املبلغني.
المادة الثانية:
التعريفات
�أ)  ُيق�صد بكلمة (النظام) �أينما وردت يف هذه الالئحة نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه املادةُ ،يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين
املو�ضحة لها يف النظام ويف قائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها.
ج) لغر�ض تطبيق �أحكام هذه الالئحةُ ،يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة �أدناه املعاين املو�ضحة �إزاء كل
منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
 املُبلِّغ� :شخ�ص يقدم بالغاً �إىل الهيئة عن �أي �أعمال �أو ممار�سات ت�شكل خمالفة لأي من �أحكام النظامولوائحه التنفيذية ولوائح ال�سوق ومركز الإيداع ومركز املقا�صة.
ّ
املبلغ ضده� :شخ�ص ُيقدَّم �ضده بالغ �إىل الهيئة عن �أي �أعمال �أو ممار�سات ت�شكل خمالفة لأي من
�أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح ال�سوق ومركز الإيداع ومركز املقا�صة.
البالغ :معلومات تقدَّم �إىل الهيئة -من خالل القنوات التي حتددها -عن �أي �أعمال �أو ممار�سات ت�شكلخمالفة لأي من �أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح ال�سوق ومركز الإيداع ومركز املقا�صة.
املعلومات� :أي بيان �أو م�ستند -مبا يف ذلك البيانات �أو امل�ستندات الإلكرتونية �أو الورقيةوالت�سجيالت ال�صوتية -يفيد مبخالفة �أو ا�شتباه يف خمالفة �أي من �أحكام النظام ولوائحه التنفيذية
ولوائح ال�سوق ومركز الإيداع ومركز املقا�صة.
َّ
ُ
ُ
 املكافأة :مبلغ مايل ُيقدّر من قيمة الغرامات واجلزاءات املالية املح�صلة نتيجة املخالفة املبلغ عنها. األقرباء :الزوج والزوجة والأوالد والوالدان.المادة الثالثة:
اإلعفاء
طلب تتلقاه
للهيئة �أن تعفي �أي �شخ�ص مـن تطبيـق � ّأي مـن �أحكام هذه الالئحة كلياً �أو جزئياً� ،إما بنا ًء على ٍ
منه �أو مببادرة منها.
المادة الرابعة:
حق التظ ُّلم
يحق لأي �شخ�ص خا�ضع لهذه الالئحة تقدمي تظلم �إىل اللجنة يف �ش�أن �أي قرار �أو �إجراء تتخذه الهيئة وفقاً
لأحكام هذه الالئحة.
المادة الخامسة:
قنوات تقدمي البالغ
تتلقى الهيئة البالغات من خالل القنوات اآلتية:
 -1املوقع الإلكرتوين للهيئة.
 -2كتاب م�سجل عن طريق الربيد.
 -3احل�ضور �إىل مقر الهيئة.
 -4االت�صال الهاتفي.
 -5التطبيق الإلكرتوين حلماية امل�ستثمر.
� -6أي و�سيلة �أخرى حتددها الهيئة.
المادة السادسة:
البيانات الالزم توافرها في البالغ
يجب أن يحتوي البالغ على البيانات التي حتددها الهيئة ،ومن ذلك ما يلي:
 -1ا�سم املب ّلغ �ضده ،وبيانات التوا�صل معه -يف حال توافرها.-
 -2و�صف الواقعة التي ورد عليها البالغ و�صفاً كام ًال ووا�ضحاً ،واملعلومات �أو الوثائق �أو الأدلة حول

الأعمال �أو املمار�سات التي ت�شكل خمالفة لأي من �أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح ال�سوق
ومركز الإيداع ومركز املقا�صة.
المادة السابعة:
شروط منح املكافأة
للهيئة منح املُبلِّغ مكافأة يصل تقدير قيمتها إلى ( )%20من قيمة الغرامات
واجلزاءات املالية احملصلة نتيجة اخملالفات املب َّلغ عنها ،وذلك في حال استيفاء
الشروط التالية:
� -1أن ي�شتمل البالغ على ا�سم املُب ِّلغ �أو من ميثله نظاماً وبيانات التوا�صل معه.
� -2أن يكون املُب ّلغ �شخ�صاً طبيعياً و�أن يقدم البالغ بطوع �إرادته.
� -3أال يكون املُب ِّلغ �أو �أحد �أقاربه يعمل لدى الهيئة� ،أو �أي جهة رقابية مماثلة لديها اطالع على املعلومات
حمل البالغ.
� -4أال تكون املعلومات الواردة يف البالغ متوافرة لدى الهيئة �أو تلقتها م�سبقاً من غري املُب ِّلغ.
� -5أال ُيف�شي املُب ّلغ للغري عن �أي معلومات متعلقة بالبالغ.
� -6أن ي�ؤدي البالغ �إىل �صدور قرار نهائي من الهيئة �أو قرار نهائي من جلان الف�صل يف منازعات الأوراق
املالية بفر�ض غرامة �أو جزاء مايل.
حت�صل الهيئة الغرامات واجلزاءات املالية املفرو�ضة ،و�أن يتجاوز جمموع قيمة الغرامات
� -7أن ّ
واجلزاءات املالية املح�صلة نتيجة املخالفات املُ َب َّلغ عنها مليون ( )1.000.000ريال �سعودي.
المادة الثامنة:
حتديد مبلغ املكافأة
يراعى عند حتديد مبلغ املكافأة ،ونسبة استحقاق املُبلِّغ من مبلغ املكافأة في
حال تعدد املُبلِّغني ،ما يلي:
 -1دور املُب ِّلغ يف �إثبات املخالفة.
 -2توقيت البالغ.
� -3أهمية املعلومات والأدلة املقدمة من املُب ِّلغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها.
 -4مدى م�ساهمة املعلومات املُقدمة من املُب ِّلغ يف �إ�صدار قرار نهائي بثبوت املخالفة.
 -5مدى تعاون املُب ِّلغ.
 -6مدى م�ساهمة املُب ِّلغ يف �إقناع �أطراف �آخرين بالتعاون يف �ش�أن مو�ضوع البالغ.
 -7مدى م�ساهمة املُب ِّلغ يف احلد من الأ�ضرار التي كانت �ستنجم عن املخالفة لو مل يب َّلغ عنها.
 -8حجم املخاطر التي واجهها املُب ِّلغ من �أجل تقدميه للبالغ.
ِّ
 -9كون املعلومات الواردة يف البالغ لي�ست متوافرة للعموم ،وي�شمل ذلك ما ي�ستنتجه املبلغ من معلومات
بنا ًء على حتليله امل�ستقل ملعلومات متوافرة للعموم.
المادة التاسعة:
املساندة القانونية
للهيئة تقدمي الدعم وامل�ساندة القانونية ملن ترى �أنه ت�ضرر من جراء بالغه.
المادة العاشرة:
سياسة حماية املبلغني 1
يجب على ال�سوق ومركز املقا�صة ومركز الإيداع وم�ؤ�س�سات ال�سوق املالية وال�شركات املدرجة و�ضع
�سيا�سة داخلية يعتمدها جمل�س �إدارة ال�شركة –�أو ما يف حكمه– تهدف �إىل حماية املبلغني من العاملني
لديها ،على �أن تت�ضمن تلك ال�سيا�سة –بحد �أدنى– عدم اتخاذ �إجراءات ت�أديبية بحق العاملني لديها �أو
امل�سا�س ب�أي من حقوقهم �أو ميزاتهم الوظيفية ب�سبب تقدميهم بالغاً للهيئة.
المادة الحادية عشرة:
السرية
ُتعَ ّد معلومات املُب ِّلغ �أو �أي معلومات حت�صل عليها الهيئة مبوجب �أحكام هذه الالئحة �سرية.
المادة الثانية عشرة:
البالغ من مرتكب اخملالفة أو من شارك في ارتكابها
للهيئة �أن ت�أخذ يف االعتبار عند حتديد قرارها يف �ش�أن التعامل مع املخالفة املبلغ عنها مبادرة مرتكبها �أو
من �شارك يف ارتكابها بتقدمي بالغ عنها قبل علم الهيئة بها.
المادة الثالثة عشرة:
البالغ عن واقعة غير صحيحة
ً
ّ
للهيئة احلق يف اتخاذ ما تراه منا�سباً من �إجراءات جتاه من بلغ عمدا وب�سوء نية عن واقعة غري �صحيحة.
المادة الرابعة عشرة:
النفاذ
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ ن�شرها.

 -1وفقاً لقرار جمل�س الهيئة رقم ( )2021-135-2وتاريخ 1443/5/9هـ ،املوافق 2021/12/13م ،يعمل باملادة العا�شرة من هذه الالئحة ابتدا ًء من تاريخ 1444/8/9هـ ،املوافق 2023/3/1م.
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ
:(∑ƒÑJ) ‹Éª°ûdG ´É£≤dÉH ájƒ÷G π°ü«a ∂∏ŸG IóYÉ≤H á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa âbh

∞jQÉ¶ŸG íàa Ωƒj

á°SGôµdG áª«b

É¡ªbQ

IójGõŸG

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG
`g1443/8/12

kÉfÉ›

43/5

(á«fÉãdG Iôª∏d) ¿ƒàjõdG á≤jóM QÉé°TCG QÉªãà°SG

: »∏jÉe á°ùaÉæŸG AGô°ûd •Î°ûj
IOÉ¡°T. πNódGh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T . ∞«æ°üàdG IOÉ¡°T. …QÉéàdG πé°ùdG): á«dÉàdG ¢ü«NGÎdGh ≥FÉKƒ∏d ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S IQƒ°U ¬H ≥aôe ¿ƒµjh …Oƒ©°ùdG ÜhóæŸG ¢†jƒØJh ¬ªbQh ´hô°ûŸG ≈ª°ùeh á°SGôµdG AGô°T Ö∏W øª°†àj »ª°SQ ÜÉ£N . ( ábó°üe ∞FÉXƒdG ÚWƒàd á«eÉ¶ædG áÑ°ùædG ≥«≤– IOÉ¡°T π°UCG . »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d QÉªãà°S’G á°üNQ . ájQÉéàdG áaô¨dG ÜÉ°ùàfEG IOÉ¡°T . á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
. ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG ôeC’ ¥ó°üe ∂«°ûH hCG Gk ó≤f á°SGôµdG áª«b ójó°ùJ k. Gô¡X (2) ≈àMh kÉMÉÑ°U (10) øe »ª°SôdG ΩGhódG ΩÉjCG äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG º°ùb äGOGóeE’G ìÉæL (∑ƒÑJ) ‹Éª°ûdG ´É£≤dÉH ájƒ÷G π°ü«a ∂∏ŸG IóYÉb øe ≥FÉKƒdG º«∏°ùJ .(0144223216) ¢ùcÉa (42014 hCG 42020) á∏jƒ– (0144221501) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh -

:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY QÉªãà°S’Gh äGójGõŸG º°ùb – äÉjÎ°ûŸGh äÉ°ùaÉæŸG IQGOEG – á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G – ¢VÉjôdG á≤£æÃ á°UÉÿG ÇQGƒ£dG äGƒb IOÉ«b ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

`g1443/9/10
Ω2202/4/12
kÉMÉÑ°U (10:30) áYÉ°ùdG

`g1443/9/9
Ω2022/4/11
kÉMÉÑ°U (9:00) áYÉ°ùdG øe
Ak É°ùe (1:00) ¤EG

IójGõŸG ≥FÉKh ™«Hh ¢Vô©dG Ëó≤J á°SGôµdG áª«b
á°UÉÿG ÇQGƒ£dG äGƒb IOÉ«b
(äÉjÎ°ûŸGh äÉ°ùaÉæŸG IQGOEG)
kÉMÉÑ°U (8:00) áYÉ°ùdG øe
Ak É°ùe (1:00) áYÉ°ùdG ¤EG

∫ÉjQ 500

É¡ªbQ

™bƒŸG

IójGõŸG

2022/1

áæjóŸG – IóL) á°UÉÿG ÇQGƒ£dG Iƒb
á«dÉª°ûdG Ohó◊G – º«°ü≤dG – IQƒæŸG
– ¿Gô‚ – ¿GRÉL – ô°SGhódG …OGh –
äÉ«∏ª©∏d ∞jÉf ÒeC’G ó¡©e– ∞«£≤dG
( Éeô°V á¶aÉëÃ á°UÉÿG

á«aƒH (9) OóY π«¨°ûJh ÒLCÉJ
á°UÉÿG ÇQGƒ£dG äGƒ≤d

.(0118367087- 0118367088) QÉ°ùØà°SÓd .( äÉjÎ°ûŸGh äÉ°ùaÉæŸG IQGOEG – á°UÉÿG ÇQGƒ£dG äGƒb IOÉ«b) ¢Vhô©dG Ëó≤Jh ≥FÉKƒdG ™«H.1
.( äÉjÎ°ûŸGh äÉ°ùaÉæŸG IQGOEG – á°UÉÿG ÇQGƒ£dG äGƒb IOÉ«b) ∞jQÉ¶ŸG íàa ¿Éµe.2
. ¥ó°üe ∂«°T ≥jôW øY ™aóJ äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc áª«b.3
. ( á°UÉÿG ÇQGƒ£dG äGƒb IOÉ«b) º°SÉH ¥ó°üŸG ∂«°ûdÉH IójGõŸG º°SG áHÉàc.4

:á«dÉàdGIójGõŸG ìôW øY áeôµŸG áµe á≤£æe IQÉeEG ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

¢Vhô©dG Ëó≤Jh ≥FÉKƒdG ™«H ¿Éµe

á°SGôµdG áª«b

IójGõŸG

AÉ©HQC’G
`g1443/9/5
Ω2022/4/6
¢U (10:00) áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G
`g1443/9/5
Ω2022/4/6
¢U (9:00) áYÉ°ùdG

äÉjÎ°ûŸG IQGOEG
áeôµŸG áµÃ IQÉeE’G ¿GƒjóH

∫ÉjQ 1000

¿GƒjO ≈æÑÃ áØ«ØÿG áª©WC’Gh IOQÉÑdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸG äÉeóN Ëó≤J ™bƒe ÒLCÉJ
(ájOÓ«e äGƒæ°S çÓK) IóŸ áeôµŸG áµe á≤£æe IQÉeEG

.(4801/4052/4051/4058 äÓjƒ– 012/5722727) ∞JÉ¡dG (MAJoaed @makkah.gov.sa) : ÊhÎµdE’G ójÈdG ( IQÉeE’ÉH äÉjÎ°ûŸG IQGOEG ) ™e π°UGƒàdG øµÁ á°ùaÉæŸG ‘ ∑GÎ°T’G ÖZôj øŸ äGQÉ°ùØà°SG …CG OƒLh ∫ÉM ‘

:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY ¢VÉjôdÉH ÅfGƒª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

á°SGôµdG áª«b

É¡ªbQ

IójGõŸG

AÉ©HQC’G
`g1443/8/20
Ω2022/3/23
kÉMÉÑ°U (11) áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G
`g1443/8/20
Ω2022/3/23
kÉMÉÑ°U (10) áYÉ°ùdG

∫ÉjQ 500

80016

…QÉéàdG ™Ñæj AÉæ«Ã áÑFÉ°ùdG OGƒŸG ádhÉæe á£QÉªãà°SGh ÒLCÉJ

.(408-9847) ¢ùcÉa hCG (4482) á∏jƒ– (0112114500) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G AÉLôdG QÉ°ùØà°SÓd -:á¶MÓe
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:Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG ìôW øY (äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG) á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

ÚæKE’G
`g1443/9/10
Ω2022/4/11
kÉMÉÑ°U (9) áYÉ°ùdG
ájôjóŸÉH ÊÉãdG QhódÉH äÉYÉªàL’G áYÉ≤H

óMC’G
`g1443/9/9
Ω2022/4/10
kÉMÉÑ°U (11) áYÉ°ùdG
äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEÉH

á°SGôµdG áª«b

IójGõŸG ºbQ

IójGõŸG

Ω

∫ÉjQ 1000

382222 01

2(8) ¬àMÉ°ùeh ájôjóŸG ≈æÑÃ áØ«ØÿG äÉÑLƒdGh äÉHhô°ûª∏d øcQ π«¨°ûJh AÉ°ûfEG ™bƒe ÒLCÉJ

1

∫ÉjQ 500

38222402

áMÉ°ùe ≈∏Y á«bô°ûdÉH Ωƒª°ùdG áÑbGôŸ »ª«∏bE’G õcôŸÉH áØ«ØN äÉÑLh Òaƒàd »JGP ™«H RÉ¡L (2) OóY ÚeCÉJ
(Vending Machine ) 2(1^5)

2

:IójGõŸG ∫ƒNód áÑZôdG ¬jód øªa
.á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ≈æÑÃ á«bô°ûdG áë°üH äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG øe á°SGôµdG ΩÓà°SGh AGô°T ºàj `1
.ΩÉeódÉH »Ñ£dG ™ªéŸG øe Üô≤dÉH ( ´QGõŸG ) øjô°û©dGh øeÉãdG ´QÉ°T ΩÉeódÉH áWÉfôZ »ëH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«ë°üdG ¿Dhƒ°ûdÉH á«dÉŸG IQGOEÓd ¬ª«∏°ùJ ºàj …Oƒ©°ùdG …õcôŸG ∂æÑdG º°SÉH ¥ó°üe ∂«°ûH á°SGôµdG AGô°T ºàj `2
:IójGõŸÉH ∫ƒNódG •hô°T
.∫ÉéŸG ¢ùØf ‘ Ö°SÉæe »eÉ¶f ¢ü«NôJ hCG …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U `1
.πNódGh IÉcõdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U `2
.ájQÉéàdG áaô¨dÉH ∑GÎ°TG IQƒ°U `3
.á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG π«é°ùJ IOÉ¡°T IQƒ°U `4
.(á«eƒµ◊G äÉjÎ°ûª∏d á«dÉŸG IQGRh ΩÉ¶f É¡«∏Y ≥Ñ£æJ äGójGõŸG ™«ªL ¿CGh á«MÓ°üdG ájQÉ°S ¿ƒµJ √ÓYCG áHƒ∏£ŸG äGOÉ¡°ûdG ™«ªLh IÈÿGh ¢UÉ°üàN’G …hP øe Ωó≤àŸG ¿ƒµj ¿CG Öéj) áeÉg á¶MÓe .(1277) á∏jƒ– (8432222) ájôjóŸG ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G hCG πª©dG IÎa ∫ÓN äGOGôjE’G á«ªæJ IQGOEG á©LGôe :ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øY äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ -

:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY Ohó◊G ¢Sô◊ áeÉ©dG ájôjóŸG ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

á°SGôµdG áª«b

IójGõŸG ºbQ

IójGõŸG

ÚæKE’G
`g1443/9/10

óMC’G
`g1443/9/9

∫ÉjQ 100

022/Ω1

á«bô°ûdG á≤£æŸÉH Ohó◊G ¢SôM ÖjQóJ õcôe á«aƒH π«¨°ûJ

Oƒ≤©dGh äÉjÎ°ûŸG IQGOEG/ Ohó◊G ¢Sô◊ áeÉ©dG:ájôjóŸG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ΩÓà°SG ¿Éµe

:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY ∑ƒÑàH øeC’G iƒb ¿Éµ°SEG IQGOEG ﺗﻌﻠﻦ
∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

óMC’G
`g1443/8/17
ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
kÉMÉÑ°U

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

óMC’G
`g1443/8/17
ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG πÑb
kÉMÉÑ°U

á°SGôµdG áª«b

á≤«Kh πµd ∫ÉjQ áFÉªKÓK

IójGõŸG ºbQ

IójGõŸG

1

: »gh ∑ƒÑàH øeC’G iƒb ¿Éµ°SEÉH ájQÉéàdG äÓëŸG ¢†©H ÒLCÉJ
¬JÉ≤ë∏eh •ÉÑ°†dG ∞°U …OÉf -1
(âcQÉŸG ôHƒ°ùdG) …õcôŸG ¥ƒ°ùdG -2
á«FÉ°ùf ¢ùHÓe á£« -3
áÑàµe -4
äGÒ°üYh ÉjÎaÉc -5
äÉjƒ∏M -6
á«fhÎµdEG Iõ¡LCG ìÓ°UEG -7
:á«dÉàdG äGóæà°ùŸG á°ùaÉæŸG ≥FÉKh øª°V ≥aôj : äÉ¶MÓe
. É¡dÉµ°TCG ™«ªéH äÉµ«°ûdG πÑ≤J’ kÉeƒj (120) IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%15) »µæH ¿Éª°V ÜÉ£N π°UCG -1
.( ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S) É¡d Ωó≤àŸG ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ »eÉ¶ædG ¢ü«NÎdG hCG …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U -2
.∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S áÑjô°†dGh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T øe IQƒ°U -3
.∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨∏d ÜÉ°ùàfE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U -4
.∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S IOƒ©°ùdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U -5
.á≤HÉ°ùdG äGÈÿGh •É°ûædG ádhGõe á°üNQ øe IQƒ°U -6
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ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ
:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY IóL ´ôa "áeÉY á°ù°SDƒe" çÉëHC’G õcôeh »°ü°üîàdG π°ü«a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùe ﻳﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

á°SGôµdG áª«b

IójGõŸG ºbQ

IójGõŸG

AÉ©HQC’G
`g1443/8/27
Ω2022/3/30
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG
ådÉãdG QhódG »Hô¨dG …QGOE’G ≈æÑŸÉH äÉYÉªàLE’G áaôZ ‘

AÉ©HQC’G
`g1443/8/27
Ω2022/3/30
kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG

ÜÉ°ùM ‘ ÉgOGó°S ºàj …Oƒ©°S ∫ÉjQ áFÉª°ùªN (500)
ºbQ ≈Ø°ûà°ùŸG
(SA95 8000 0358 6080 1002 0020 )
»ëLGôdG ∂æÑd ™HÉàdG

1443/40

∫hC’G QhódÉH äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG ™«Ñd ™bƒe ÒLCÉJ
õcôeh »°ü°üîàdG π°ü«a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùŸ »Hô¨dG ≈æÑŸÉH
IóL - "áeÉY á°ù°SDƒe" çÉëHC’G

:É¡bÉaQEG Üƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG
.∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S πNódG áÑjô°V hCG IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T (1)
.∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ≈a ∑GÎ°T’G (2)
.¬JÓjó©J ôNBÉH ¢üàîŸG …QÉéàdG πé°ùdG ≈a ó«≤dG (3)
.∞FÉXƒdG ÚWƒJh IOƒ©°S IOÉ¡°T (4)
.º¡Ø«æ°üJh ÚcÎ°ûŸG OóY É¡H kÉë°Vƒe á«YÉªàLE’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG øe IOÉ¡°T (5)
.äGAÉ£©dG íàa ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒ©°ùJ (90) IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°Sh …ƒæ°ùdG QÉéjE’G áª«b øe (áFÉŸÉH ô°ûY á°ùªN) %15 …hÉ°ùj »FGóàHEG ¿Éª°V ÜÉ£N (6)
.á∏KÉ‡ ∫ÉªYCG ‘ IÈÿG IOÉ¡°T (7)
.IójGõŸG äGóæà°ùe ™«ªL (8)
: äÉ```¶MÓe
.±hô◊Gh ΩÉbQC’ÉH óæH πµd ájOGôaE’G QÉ©°SC’G áHÉàc ¬°VôY OGóYEG óæY »YGôj ¿CG AÉ£©dG Ωó≤e ≈∏Y -1
AGô°ûH âeÉb »àdG äÉ°ù°SDƒŸG/äÉcô°ûdG ∂∏J øe ’EG ¢Vhô©dG πÑ≤J ød ¬fCÉH kÉª∏Y AÉ£©dG áÑMÉ°U á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG ¿GƒæYh º°SG ∂dòch IójGõŸG º°SG ¬«∏Y ¿hóe Ωƒàh ±ÉØ°T ÒZh ≥∏¨e ±hô¶e ‘ ∂dPh ÚJQƒ°Uh π°UCG øe AÉ£©dG Ωó≤j -2
.IójGõŸG äGóæà°ùe
.√ÓYCG Üƒ∏£e ƒg Ée ±ƒà°ùe ÒZ hCG »FGóàHG ¿Éª°V ÜÉ£îH Üƒë°üe ÒZ hCG OóëŸG OÉ©«ŸG ó©H Oôj AÉ£Y …CG ¤EG âØà∏j ’ -3

:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY á«dÉŸG á«ÁOÉcC’G ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG á°ùaÉæŸG ≥FÉKh Ö∏£d ÊhÎµdE’G ójÈdG π°UGƒàdG äÉeƒ∏©e á°ùaÉæŸG ≥FÉKh º∏°ùJ ¿Éµe á°SGôµdG áª«b
¢ù«ªÿG
`g1443/8/28
Ω2022/3/31
Gk ô¡X 1 áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G
Ω2022/3/30 `g1443/8/27
Gk ô¡X 3 áYÉ°ùdG

Procurement@fa.gov.sa

118261228 /∞JÉg

IQGOEG /á«dÉŸG á«ÁOÉcC’G
á«°ù°SDƒŸG OQGƒŸG
- äGô“DƒŸG »M -¢VÉjôdG
…QÉ°üfC’G áª∏°S ΩCG ´QÉ°T

kÉfÉ›

IójGõŸG ºbQ

IójGõŸG

R/5/FA/2022

≥«Ñ£Jh ôjƒ£J
§«£îJ ΩÉ¶f
á«°ù°SDƒŸG OQGƒŸG
á«dÉŸG á«ÁOÉcC’ÉH

.(…QÉ°üfC’G áª∏°S ΩCG ´QÉ°T - äGô“DƒŸG »M -¢VÉjôdG) á«°ù°SDƒŸG OQGƒŸG IQGOEG /á«dÉŸG á«ÁOÉcC’G : ¢Vhô©dG Ëó≤J ¿Éµe

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1443 ΩÉ©d áeÉY IójGõe ìôW øY IóL á¶aÉ áfÉ`eCG ﺗﻌﻠﻦ

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

á°SGôµdG áª«b

ó≤©dG Ióe

IójGõŸG

ÚæKE’G
`g1443/10/29
Ω2022/5/30
BÉMÉÑ°U (11:30)áYÉ°ùdG

ÚæKE’G
`g1443/10/29
Ω2022/5/30
kÉMÉÑ°U (11:00) áYÉ°ùdG

∫ÉjQ 1000

áæ°S 25

¿ÉÁôH ájó∏ÑH OGƒLC’G »ëH ∫Éª©dG øµ°ùd ´hô°ûe áeÉbE’ (2Ω206459^03) áMÉ°ùÃ ™bƒe ÒLCÉJ
(áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG) á«YôØdG

:äGójGõŸG ‘ ∫ƒNódG •hô°T
.äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc -1
.(AÉ£©dG Ωó≤e ÒZ ¢üî°T ¬JÉ≤aôeh AÉ£©dG ≈∏Y ™«bƒàdÉH ΩÉb GPEG) ≥Kƒe »ª°SQ π«cƒJ-2
.(äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô``°ûdG ádÉM ‘) ™«bƒà∏d á«MÓ°üdG ¬jód AÉ£©dG ≈∏Y ™bh …òdG É¡∏«ch hCG ácô°ûdG øY ∫hDƒ°ùŸG ¿CG äÉÑKEG-3
.á«°üî°ûdG ájƒ¡dG IQƒ°U-4
.(…QÉéàdG πé°ùdG) IQÉéàdG IQGRh ‘ π«é°ùàdG äÉÑKEG IQƒ°U-5
.ájQÉéàdG áaô¨dÉH ∑GÎ°T’G äÉÑKEG IQƒ°U-6
k
.∞jQÉ¶ŸG íàa ïjQÉJ øe (Éeƒj90) øY ¬Jóe π≤J ’h ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe iód óªà©e »µæH ¿Éª°V-7
.πNódGh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T IQƒ°U-8
.(IOƒ©°ùdG IOÉ¡°T) πª©dG Öàµe øe ∞FÉXƒdG ÚWƒàd á«eÉ¶ædG áÑ°ùædG ≥«≤– IOÉ¡°T IQƒ°U-9
.∞jQÉ¶ŸG íàØd OóëŸG Ωƒ«dG ‘ kÉMÉÑ°U (11) áYÉ°ùdG ƒg ∞jQÉ¶ŸG ΩÓà°S’ óYƒe ôNBGh ,IóL áfÉeCG ≈æÑe ‘ ™°SÉàdG QhódÉH ∞jQÉ¶ŸG º«∏°ùJ ºàj•
.(Furas.momra.gov.sa) :ÊhÎµd’G ™bƒŸG ≈∏Y ∫ƒNódG hCG á«còdG Iõ¡LC’G ≈∏Y "¢Uôa" ≥«Ñ£J π«ªëàH äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG äÉ°SGôc AGô°Th ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG π«°UÉØJ ≈∏Y ´ÓW’G ÚÑZGôdG ¿ÉµeEÉH•
.(0126149031) ºbQ ¢ùcÉa hCG (0126147130) - (0126147616) ºbQ ∞JÉ¡dG•

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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ﺍﺳﺘـﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL ﺗﻌﻠﻦ

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL ﺗﻌﻠﻦ

43/90942

IójGõŸG ºbQ

O/90934

IójGõŸG ºbQ

(¬«aÉc) ™ªàéŸG áeóN IOÉªY QGƒéH »ÁOÉcC’G ¿Gó«ŸÉH (4) ºbQ ™bƒe

IójGõŸG º°SG

(ÉjÎ«aÉc) ™ªàéŸG áeóN IOÉªY QGƒéH »ÁOÉcC’G ¿Gó«ŸÉH (3) ºbQ ™bƒe

IójGõŸG º°SG

áeÉ©dG IQGOE’ÉH äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG ≥jôW øY
(Gôk ¡X 12 `` ¢U 9) áYÉ°ùdG øe

≥FÉKh ΩÓà°SG ¿Éµe
IójGõŸG

áeÉ©dG IQGOE’ÉH äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG ≥jôW øY
(Gôk ¡X 12 `` ¢U 9) áYÉ°ùdG øe

≥FÉKh ΩÓà°SG ¿Éµe
IójGõŸG

∫ÉjQ 1000

IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

∫ÉjQ 1000

IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

Ω2022/4/12 ≥aGƒŸG `g1443/9/11 AÉKÓãdG
(iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) kÉMÉÑ°U (9^30) áYÉ°ùdG ¤G ÉMÉÑ°U (8^30) áYÉ°ùdG øe

¿Éª°†dG º`jó≤J óYƒe
%15»FGóàH’G

Ω2022/4/11 ≥aGƒŸG `g1443/9/10 ÚæKE’G
(iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) kÉMÉÑ°U (9^30) áYÉ°ùdG ¤EG kÉMÉÑ°U (8^30) áYÉ°ùdG øe

¿Éª°†dG º`jó≤J óYƒe
%15»FGóàH’G

Ω2022/4/12 ≥aGƒŸG `g1443/9/11 AÉKÓãdG
(iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) kÉMÉÑ°U (9^30) áYÉ°ùdG

:∞jQÉ¶ŸG íà`a óYƒe

Ω2022/4/11 ≥aGƒŸG `g1443/9/10 ÚæKE’G
(iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM) kÉMÉÑ°U (9^30) áYÉ°ùdG

:∞jQÉ¶ŸG íà`a óYƒe

:äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG øe (∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S) á«dÉàdG á«eÉ¶ædG äGóæà°ùŸG øe Qƒ°U ¥ÉaQEG
.πNódGh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T `
.(™bƒŸG ÒLCÉJ øe ¢Vô¨dG •É°ûf øª°†àj) …QÉéàdG πé°ùdG `
.ájQÉéàdG áaô¨dÉH ∑GÎ°T’G `
.á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG øY IQOÉ°U IOÉ¡°T `
.πª©dG IQGRh øe IQOÉ°üdG ∞FÉXƒdG ÚWƒàd á«eÉ¶ædG áÑ°ùædG ≥«≤– IOÉ¡°T `
.∞jQÉ¶ŸG íàa á°ù∏L Qƒ°†◊ á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG áaô¨dG øe ≥Kƒe ¢†jƒØJ `
.(∞jQÉ¶ŸG íàa øe kÉeƒj (90) IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S) IójGõŸG AÉ£Y áª«b øe (%15) áÑ°ùæH »µæH ¿Éª°V Ëó≤J `

:äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG øe (∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S) á«dÉàdG á«eÉ¶ædG äGóæà°ùŸG øe Qƒ°U ¥ÉaQEG
.πNódGh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T `
.(™bƒŸG ÒLCÉJ øe ¢Vô¨dG •É°ûf øª°†àj) …QÉéàdG πé°ùdG `
.ájQÉéàdG áaô¨dÉH ∑GÎ°T’G `
.á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG øY IQOÉ°U IOÉ¡°T `
.πª©dG IQGRh øe IQOÉ°üdG ∞FÉXƒdG ÚWƒàd á«eÉ¶ædG áÑ°ùædG ≥«≤– IOÉ¡°T `
.∞jQÉ¶ŸG íàa á°ù∏L Qƒ°†◊ á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG áaô¨dG øe ≥Kƒe ¢†jƒØJ `
.(∞jQÉ¶ŸG íàa øe kÉeƒj (90) IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S) IójGõŸG AÉ£Y áª«b øe (%15) áÑ°ùæH »µæH ¿Éª°V Ëó≤J `

ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺷﺎﻏﺮﺓ

π«¨°ûàdG èeÉfôH ∞FÉXh ≈∏Y Ëó≤àdG ÜÉH íàa øY ¿Gô¡¶dÉH á«ë°üdG Ωƒ∏©∏d ájôµ°ù©dG ¿É£∏°S ÒeC’G á«∏c ﺗﻌﻠﻦ
áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d á«Ñ£dG äÉeóî∏d ∞«XƒàdG á°üæe ÈY º¡ªµM ‘ øeh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’ »JGòdG
Ω2022/03/06 ≥aGƒŸG , `g1443/08/03 óMC’G Ωƒj øe Gk QÉÑàYG ∂dPh (https://talents.msd.med.sa)
:Ω2022/3/17 ≥aGƒŸG, `g1443/8/14 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ≈àMh
áHƒ∏£ŸG äÓgDƒŸG

Oó©dG

êÉ«àME’G

º°ù≤dG

»Ø«XƒdG ≈ª°ùŸG

Ω

¢ü°üîàdG ‘ IGQƒàcO

1

≈ãfCG hCG ôcP

¢†jôªàdG

∑QÉ°ûe PÉà°SCG

1

äÉ°ü°üîàdG ióMEG ‘ IGQƒàcO
/á«ë°üdG á«JÉeƒ∏©ŸG) á«dÉàdG
(áeÉ©dG IQGOE’G / áeÉ©dG áë°üdG

1

≈ãfCG hCG ôcP

äÉeƒ∏©ŸG IQGOEG
á«ë°üdG

óYÉ°ùe PÉà°SCG

2

á«JÉeƒ∏©ŸG ¢ü°üîJ ‘ Òà°ùLÉe
á«ë°üdG

1

≈ãfCG hCG ôcP

äÉeƒ∏©ŸG IQGOEG
á«ë°üdG

ô°VÉ

3

AÉjõ«ØdG ¢ü°üîJ ‘ Òà°ùLÉe

1

ôcP

á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG

ô°VÉ

4

¢ü°üîàdG ‘ Òà°ùLÉe

1

ôcP

á«Hô©dG á¨∏dG
á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódGh

ô°VÉ

5

:∞«XƒàdG á°üæe ÈY É¡bÉaQEG Üƒ∏£ŸG ≥FÉKƒdG
.Iô°SC’G πé°Sh á«æWƒdG ájƒ¡∏d áë°VGh IQƒ°U -1
ádOÉ©e ¥ÉaQEG ™e ábó°üe (¢SƒjQƒdÉµÑdG/Òà°ùLÉŸG/IGQƒàcódG) á«ª∏©dG äÓgDƒŸG áaÉµd áë°VGh IQƒ°U -2
.áµ∏ªŸG êQÉN øe IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ÉM ‘ IOÉ¡°ûdG
.á«ª∏©dG äÓgDƒŸG áaÉµd »ÁOÉcC’G πé°ù∏d áë°VGh IQƒ°U -3
.(äóLh ¿EG) IÈÿG äGOÉ¡°T øe IQƒ°U -4
.(äóLh ¿EG) á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ∞«æ°üJ IOÉ¡°T øe IQƒ°U -5

ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ïjQÉJh (4/13793) ºbQ ËôµdG »eÉ°ùdG ôeC’G Qó°U ¬fCG (¢VÉjôdG) á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G ﺗﻌﻠﻦ
¬àLhR ºgh (…hÉ°ù«©dG ∂jO áØ«∏N ó«©°S) áKQƒd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG á«°ùæ÷G íæÃ »°VÉ≤dG (`g1428/8/27)
.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMEÓdh .(øªMôdGóÑY ,∞«°S ,∞°Sƒj ,ôeÉK ,¬Ø«∏N) √O’hCGh (ô°†ÿG OƒÑY ójƒY √RhQ)
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 ﻫـ١٤٤٣  ﺷﻌﺒﺎن٨ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺒـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ٍ
.á«eƒµ◊G á¡÷ÉH á°üàîŸG äGQGOE’G
•hô°ûdG Ö°ùM á£eÉ°U á¶aÉëÃ ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY á«fóŸG ∫GƒMCÓd á«∏NGódG IQGRh ádÉch ﺗﻌﻠﻦ
.ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ ÎHƒµ«∏¡dG •ƒÑg á«fÉµeEG.11
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh
.iôNCG äGô≤e …C’ ácô◊G π«£©J ‘ ÖÑ°ùàdG ¿hO ôeC’G Ωõ∏à°SG ¿EG ∫ƒNódG ¥ÓZEG á«fÉµeEG.12
.á«∏NGódG IQGRh »Hƒ°ùæe øe Ωó≤àŸG ¿ƒµj ’CG .1
ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG AÉHô¡µdG ∑Ó¡à°S’ Ió°TôŸG äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM ≈æÑŸG ‘ Iõ¡LC’G ¿ƒµJ ¿CG.13
.óMƒŸG ó≤©dGh ájò«ØæàdG áëFÓdGh ¬FÓNEGh QÉ≤©∏d ádhódG QÉéÄà°SG ΩÉ¶f ‘ OQh ÉÃ ΩGõàd’G .2
.IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d
,√É«ŸG ,∞JÉ¡dG ,âfÎfE’G ,AÉHô¡µdG) áeÉ©dG äÉeóÿG ™«ªL ¬H ôaƒàJh (…QÉŒ) ΩÉY ´QÉ°T ≈∏Y ™bƒŸG ¿ƒµj ¿CG .3
.QGhõ∏d á«LQÉÿG ∞bGƒŸG øe ±Éc OóY ¤EG áaÉ°VEG á«eƒµ◊G á¡÷G »Hƒ°ùæŸ ±Éc Oó©H ∞bGƒe ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG.14
.∂dP âÑãj Ée ¥ÉaQEG ™e (ïdEG ....
.áª¶fCÓd kÉ≤ah Oó“ óbh ájôég äGƒæ°S çÓK ó≤©dG Ióe.15
.äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe πª°ûJ ’ ,(2Ω 2000 - 2Ω 1500) øe AÉæÑdG í£°ùe áMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG .4
.äÉeóÿG ™«ª÷ òØæŸG Ö°ùM á∏°üØe äÉ££ ≈æÑª∏d ôaƒàj ¿CG.16
.øjQhÉéŸG ¿Éµ°ùdG ≈∏Y Qô°†H ≈æÑŸG ™bƒe ÖÑ°ùàj ’CG .5
πÑb á¡÷G ÉgGôJ äÉaÉ°VEG hCG äÓjó©J ájCG AGôLE’ √OGó©à°SG øª°†àj ∂dÉŸG øe QGôbEÉH kÉHƒë°üe ¢Vô©dG ¿ƒµj ¿CG.17
.AÉ°ûfE’G â– hCG AÉ°ûfE’G åjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG .6
.¢†jƒ©J …CG ¿hO ó≤©dG ΩGôHEG
.äGQÉ«°S äÓ¶eh (Ú©LGôeh ÚØXƒe) ≈æÑª∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™e Ö°SÉæàJ äGQÉ«°S ∞bGƒe ôaƒàJ ¿CG .7
¤EG `g1443/08/10 ïjQÉJ πÑb ¬°Vô©H Ωó≤àj ¿CG √ÒLCÉJ ‘ ÖZôjh äÉØ°UGƒŸG √òg ¬«a ôaƒàJ ≈æÑe ∂∏Á øe ≈∏©a
.≈æÑŸG ó≤©H É¡£HQ ºàj IQhÉ› ¢VQCG øY IQÉÑY ∞bGƒŸG âfÉc ∫ÉM ‘ .8
≈æÑŸG ™bƒŸ »ë«°VƒJ º°SQh á«µ∏ŸG ∂°U IQƒ°üH kÉHƒë°üe ¢VÉjôdÉH á«eƒµ◊G á¡÷ÉH ÊÉÑŸG ¢VhôY ¢üëa áæ÷
.≈æÑŸÉH ∂dP áÄ«¡J á«fÉµeEG hCG Ú∏°üØæe Ú∏Nóe ôaƒJh áMƒàØe ä’É°U »°VQC’G QhódG ¿ƒµj ¿CG .9
.Oô∏d á∏HÉb ÒZ áeó≤ŸG ¥GQhC’G ¿CG á¶MÓe ™e ∫É°üJÓd ∞JGƒ¡dG ΩÉbQCGh ∂dÉª∏d …ójÈdG ¿Gƒæ©dGh
.øjQhO øY QGhOC’G OóY π≤j ’CG .10
.(0502923348) ∫Gƒ÷G ≈∏Y π°UGƒà∏d
.á°ü°üîàŸG äÉcô°ûdG ióMEG ≥jôW øY ÉkjQhO É¡àfÉ«°üH ΩGõàd’G ™e QGhOC’G ™«ªL ΩóîJ óYÉ°üe OƒLh .11
.(2573) ‘É°VE’G ºbôdG (13325) …ójÈdG õeôdG (7252) ≈æÑŸG ºbQ :»æWƒdG ¿Gƒæ©dG
.≈æÑª∏d ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ∫ƒ°Uh π¡°ùj ¿CG .12
.≈æÑŸG ÖfÉéH øjõæH á£ hCG á°SQóe OƒLh ΩóY .13
.∂dÉŸG Ö∏W ≈∏Y Ak ÉæH á«eƒµM IôFGO …CG πÑb øe ¬FÓNEG ≥Ñ°ùj ⁄h Ò¨∏d ôLDƒe ÒZh Ék«dÉN ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG .14
áÄ«¡J øe AÉ¡àfE’G ó©H ÊóŸG ´ÉaódG äÉÑ∏£àeh •hô°T Ö°ùM ≈æÑŸG ‘ áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ÒaƒàH ΩGõàd’G .15
.»°Sóæg Öàµe øe ÉgOÉªàYGh ≈æÑŸG
•hô°ûdÉH IòØæ≤dG á¶aÉëŸ ™HÉàdG áfÉæc õcôŸ Gk ô≤e ¿ƒµj ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ áeôµŸG áµe á≤£æe IQÉeEG ﺗﻌﻠﻦ
∫GƒMC
’
G
äÉÑ∏£àeh
äÉLÉ«àMG
Ωóîj
ÉÃ
≈æÑŸG
áÄ«¡àd
áeRÓdG
äÉaÉ°VE
’
Gh
äÓjó©àdG πª©H ™bƒŸG ∂dÉe ΩGõàdG .16
:á«JB’G
.á«fóŸG
.QÉéjEÓd áeRÓdG •hô°ûdG áaÉc ¬«a ôaƒàJh kÉë∏°ùe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG .1
k
äGóæà°ùŸG
™e
áHƒ∏£ŸG
IôLC
’
G
É
ë°Vƒe
¬°VôY
π°Sôj
√ÓYC
G
äÉØ°UGƒŸGh
•hô°ûdG
¬«a
ôaƒàJ
≈æÑe
¬jód
øeh •
.»Yô°T ∂°üH kÉcƒ∏‡ QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG .2
.É¡d á©HÉàdG äÉYÉ£≤dG hCG á«∏NGódG IQGRh »Hƒ°ùæe óMCG ≈æÑŸG ÖMÉ°U ¿ƒµj ’CG .3 á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOEÓd º∏°ùJo Ωƒà ±ô¶H ≈æÑª∏d »°Sóæg §£h ™bƒª∏d »chôch á«JƒÑãdG
.Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ∫ƒÑb ∫ÉM ‘ iôNC’G äGAGôLE’G πªµà°ùJ ¿CG ≈∏Y ,¿GRÉL
.¬dÉ¨°TEG øe øjQhÉéŸG ≈∏Y Qô°V ∑Éæg ¿ƒµj ’CGh πFGƒ©dG øcÉ°ùe øY Gk ó«©H ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG .4
.iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM , `g1443/8/21 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f ¢Vhô©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG •
.ájOhC’G ¿ƒ£Hh ∫ƒ«°ùdG …QÉ›h RÉ¨dG äÓh äÉbhôëŸG äÉ£ øY Gk ó«©H ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG .5
.∞JÉ¡dGh AÉŸGh AÉHô¡µdG áeóN ≈æÑŸG ‘ ôaƒàJ ¿CG .6
.á∏∏¶e õcôŸG äGQÉ«°ùd ∞bGƒe ∂FGƒH (4) OóY ≈æÑŸG ‘ ôaƒàJ ¿CG .7
.áaôZ (10 ¤EG 8) øe ≈æÑŸG ‘ ±ô¨dG OóY ¿ƒµj ¿CG .8 ¢VÉjôdG áæjóÃ É¡d Gk ô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ióMEG áÑZQ øY á«æWƒdG ôWÉîŸG ¢ù∏› ﻳﻌﻠﻦ
.≈æÑŸG ‘ áeÓ°ùdG πFÉ°Shh á«FÉbƒdGh á«æeC’G äÉWÉ«àM’G ôaƒàH ó«Øj ÊóŸG ´ÉaódG øe ôjô≤J ¥ÉaQEG .9 `g 1427/9/18 ïjQÉJh 61/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ¬FÓNEGh QÉ≤©∏d ádhódG QÉéÄà°SG ΩÉ¶f ≈∏Y AÉæH ∂dPh
.á«ë°üdGh á«FÉHô¡µdG äGójóªàdG áeÓ°Sh á«æØdG á«MÉædG øe ≈æÑŸG áeÓ°S øª°†àj »°Sóæg Öàµe øe ôjô≤J πªY.10
:»∏j ÉŸ kÉ≤ah ,ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Yh
.¬«dEG ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°ùd ´QÉ°ûdG øe Öjôb ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG.11
.∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°ùd á«°SÉ°SCG êQÉ äGP ¬≤£æÃ ™≤jh IRÉà‡ ájQÉª©e ádÉëHh Gk ójóL ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG.1
√QÉ≤Y ÒLCÉJ ‘ ¬àÑZQ øª°†àj ¬H ∫É°üJ’G á∏«°Shh ÊóŸG ¬∏é°S ºbQh ¬fGƒæY ¬H kÉë°Vƒe kÉ«£N kÉ°VôY ∂dÉŸG Ωó≤j.12
.ΩÉY πµ°ûH kÉæeDƒe ™bƒŸG ¿ƒµj ¿CG.2
k
:á«dÉàdG äGóæà°ùŸÉH ÉYƒØ°ûe ájƒæ°ùdG IôLC’G áª«b ìÉ°†jEG ™e
.áMƒàØe ä’É°U øY IQÉÑY ¿ƒµj ¿CGh kÉÑjô≤J (2Ω8000) øY AÉæÑ∏d á«∏©ØdG äÉë£°ùŸG π≤J’ ¿CG.3
.»Yô°ûdG ∂°üdG IQƒ°U •
.AÉæÑ∏d …Oƒ©°ùdG OƒµdG äÉÑ∏£àe Ö°ùM kÉjQGôM ∫hõ©e ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG.4
.á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H IQƒ°U •
.(óYÉ°üª∏d ¢ù°SDƒe ¿Éµe hCG) áeóN óYÉ°üe ¤EG áaÉ°VEG QGhOC’G Oó©àŸG ≈æÑª∏d á«aÉc óYÉ°üe ôaƒàJ ¿CG.5
.AÉæÑdG á°üNQ IQƒ°U •
.≥jô◊G AÉØWEG ΩÉ¶fh áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ≈æÑŸÉH ôaƒàJ ¿CG.6
.≈æÑª∏d áfƒ∏e á«aGôZƒJƒa IQƒ°U • .QhO πc ‘ ïHÉ£ŸG øe ±Éc OóY ¤EG áaÉ°VEG QhO πc ‘ áeÉ©dGh á°UÉÿG √É«ŸG äGQhO øe ±Éc OóY ≈æÑŸÉH ôaƒàJ ¿CG.7
.™bƒª∏d »chôc º°SQ •
.IÓëŸG √É«ŸG áµÑ°T ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG.8
áµÃ IQÉeE’G ¿GƒjO ≈æÑe ‘ ¿ÓYE’G Gòg ïjQÉJ øe ô¡°T ÉgÉ°übCG IÎa ‘ Ωƒà ±ôX ‘ Ö∏£dG Ëó≤J ÖZôj øe ≈∏©a á«eƒµ◊G á¡÷G ô≤Ã »µÑ°ûdG §HôdG øe øµÁ ÉÃ äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äÉµÑ°Th ∞JÉ¡dG äÉµÑ°T ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CG.9
IôLC’Gh ¬fGƒæY ¬«a kÉë°Vƒe ∞jô°ûdG óHÉY øH Òª°S / QhódG QÉéÄà°SG áæ÷ ¢ù«FQ /á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG/áeôµŸG
.É¡æe ¢ü≤fÉe ÒaƒàH ∂dÉŸG Ωõà∏j ¿CGh
.(4825) á∏jƒ– (012/ 5722727) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°S’G ádÉM ‘h áHƒ∏£ŸG √Oó–Ée Ö°ùM äÉYÉ≤∏d π«é°ùàdG äGÒeÉch »FôŸG ∫É°üJ’G äGÒeÉch á«æeC’G äGÒeÉµdÉH ≈æÑŸG õ«¡Œ ºàj ¿CG.10
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:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY á«LQÉÿG IQGRh ﺗﻌﻠﻦ

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY - Oƒ≤©dGh äÉjÎ°ûª∏d áeÉ©dG IQGOE’G - ΩÉ©dG øeC’G ﻳﻌﻠﻦ

IójGõŸG º°SG

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

…ô©°ûÃ ΩÉ©dG øeC’G äGô≤Ã ÊÉÑŸGh ä’É¨°T’G øe ójó©dG ádGREGh Ωóg
áØdOõeh áaôY

AÉKÓãdG
Ω2022/03/29 , `g1443/08/26
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

IójGõŸG áª«b

IójGõŸG ºbQ

∫ÉjQ 200

1444/1443/1

¢Vhô©dG íàa óYƒe

¢Vhô©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

AÉ©HQC’G
`g1443/9/12
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G
`g1443/9/12
kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG

äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

á°ùaÉæŸG

ÚæKE’G
äGhOCG , á«dõæe Iõ¡LCG ,IOôN) ´ƒæe ™«LQ ™«H
Ω2022/03/28 , `g1443/08/25 (á«dõæe Iõ¡LCG QÉ«Z ™£bh ,äÉØ«µe QÉ«Z ™£b ,á«ë°U
.(3686) á∏jƒ– (0114077777) ºbQ ∞JÉg á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓd

Ωƒj øe kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ∂dPh (ÜGôµ°S ,ójóM ,»Ñàµe çÉKCG) »æ∏©dG OGõŸÉH ™«LQ çÉKCG ™«H ‘ É¡àÑZQ øY á°VÉjôdG IQGRh ﺗﻌﻠﻦ
:á«dÉàdG •hô°ûdG IÉYGôe ™e , (õ∏ŸG) IQGRƒdG ≈æÑe ÜôZ á©bGƒdG á°VÉjôdG IQGRh á°TQƒH ,Ω2022/3/17 ≥aGƒŸG,`g1443/8/14 ¢ù«ªÿG
.(á°VÉjôdG IQGRh) º°SÉH ¥ó°üe ∂«°ûH »≤ÑàŸG ™aój ¿CG ≈∏Y ™«ÑdG ¿Éµe ‘h áYÉÑŸG ±Éæ°UC’G áª«b ≠∏Ñe ‹ÉªLEG øe (%10) Gk ó≤f ≠∏Ñe ™aO ™«ÑdG á«°SôJ óæY Ωõ∏j .1
.AGô°ûdG ïjQÉJ øe ΩÉjCG (10) ÉgÉ°übCG Ióe ∫ÓNh Gk Qƒa É¡©«H ºàj »àdG ±Éæ°UC’G ™«ªL π≤æj ¿CG …Î°ûŸG ≈∏Y .2
.™bƒŸG øe áYÉÑŸG ±Éæ°UC’G πeÉc π≤f Ú◊ IOÎ°ùe ∫ÉjQ ∞dCG ¿ƒ°ùªN (50000) ÚeCÉJ ≠∏Ñe ™aO .3
.™«ÑdG áª«b ≈∏Y IhÓY (%15) ÉgQóbh áaÉ°†ŸG áÑjô°†dG áª«b ™aO .4
¿ƒµJ ¿CG •GÎ°TG ™e (IQGô◊G áLQO ¢SÉ«b ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ,Éæ∏cƒJ ≥«Ñ£J) ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒŸ ájRGÎM’G äGAGôLE’G ™«ªL ≥«Ñ£J ºà«°S .5
. (0114015129) ºbQ ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh áë°üdG IQGRh äÉ¡«Lƒàd kÉ≤ah (ø°ü) Éæ∏cƒJ ≥«Ñ£J ‘ á«ë°üdG ádÉ◊G
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دوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ
øY çóëàf É`` æc ,Iô`` e ∫hC’ É`` æ«≤àdG É`` eóæY ,ø£æ`` °TGh ‘ :∂`` «àfÓJCG
∂ØJÉg ≈∏Y Ék «Fôe Ék ©£≤e »æàjQCGh ,Ò«¨àdG IÒJhh ájÉ`` °UƒdG ÚfGƒb
ôcòàJ âæc GPEG º∏YCG ’ ,±ÉaR ‘ º¡àë∏`` °SCÉH ¿ƒ≤∏£j ∫ÉLQ áYƒªéŸ
?∂dP











èjhÎdG á`` ≤jôW ¿CG ¿ƒ`` c Ék ` `°†jCG ≥Øàà`` °S ∂fCG ó`` ≤àYCG ø`` µd :∂`` «àfÓJCG
¢üî°T øe √GÔ°S Éæc ÉªY Gk óL áØ∏à »g ∫óà©ŸG ΩÓ`` °SEÓd á«dÉ◊G
.Ω1983 ΩÉY ‘ ∂Ñ°üæe πZÉ°T
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±ô£àdG Gòg ¿CG Éæg á«æjódG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ¢UÉî°TCG ôcP ób :∂«àfÓJCG
äÉæ«©Ñ°ùdGh äÉæ«à°ùdG ‘ ¿GƒNE’G áYÉªL ÒKCÉJ øY Ék ŒÉf ¿Éc Ée Ék ÑdÉZ
ÒKCÉàdG øe ÒãµdG OƒLh Ék °†jCG í°VGƒdG øe øµdh ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe
,»≤«≤M ô`` eCG …Oƒ©`` °ùdG ßaÉëŸG QÉ«àdG ¿EG å`` «M ,∑Gò`` fBG …Oƒ©`` °ùdG
,»LQÉÿG ¿GƒNE’G áYÉªL ÒKCÉJ øe ¢ü∏îàf øëf :∫ƒ≤J âfCG ¿PEÉ` `a
‘ …Oƒ©`` °ùdG öüæ©dG ™e ∂aöüJ øY GPÉe ø`` µd ,óMGh A»`
l ` °T Gògh
?±ô£àdG








  


π°UCG Iôe πc ‘h ,Ω2019 ΩÉY òæe OÓÑdG ≈∏Y OOôJCG »æfEG :∂«àfÓJCG
ÜÎ≤f ÉæfEG ,Ωó≤àdG øe Gk ójõeh ,áKGó◊G øe Gk ójõeh ,Gk Ò«¨J iQCG É¡«a
Ék °†jCG á¡HÉ`` °ûeh ,»Hód ák ¡HÉ`` °ûe OÓÑdG âëÑ`` °UCG óbh ,Ω2030 øe
É¡dÉM øY Ò¨àà°S ájOƒ©°ùdG ¿CG ó≤à©J πg ,ÉµjôeC’ á£«°ùH IQƒ°üH
?⁄É©dG á«≤H πãe íÑ°üJh
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áHƒ≤Y ºµjód ¿CG É`` ªc ,äGOÉ≤àf’G øe Ò`
m ` ãµd ¢Vô©àJh ,Qôµàe mƒ`` ëf
πc π¡a ,á«eÓ`` °SE’G á©jöûdG É¡`` °VôØJ iôNCG äÉHƒ≤Yh ,ó«dG ™`` £b
?äÉHƒ≤©dG √òg øe ¢ü∏îàdG ójôJ ∂fCG »æ©j Gòg




 

 
 
 


ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
?íeÉ°ùàdG øe ójõŸG ≈∏Y ™é°ûoJ áÄ«H ™°Vh øµÁ øµd :∂«àfÓJCG


 
  

 






äGôHÉîŸG ádÉch ∫ƒ≤J ,º∏©J Éªc ,á∏°U hP ´ƒ`` °Vƒe ∑Éæg :∂«àfÓJCG
äôeCG ∂fCG ,ádÉë∏d º¡à`` °SGQOh ¿hó≤à©j Ée ≈∏Y Ak É`` æH ¬fEG :á`` «µjôeC’G
?êÉàæà°S’G Gòg ≈∏Y ∑OQ
t ƒg Ée ,¬dÉ≤àYG hCG »é≤°TÉN πà≤H
 




  
 






?ôeC’G Gò¡H ∂d ábÓY ’ ¬fEG :∫ƒ≤J ∂æµd :∂«àfÓJCG

áKOÉ◊G √òg øY Ék Ä«`` °T â∏bh ,πÑb øe Gòg øY ÉæKó– ó≤d :∂`` «àfÓJCG
.Ék ≤M ∂àŸBG É¡fCGh ,É¡dƒM ∫ó÷Gh ,É¡àeôH
"" 
?“ôYÉ°ûŸG” á«MÉf øe :∂«àfÓJCG








 
   
 

 






 



π«Ñ°S ≈∏Y ,ôJGƒàŸG åjó◊G á«ªgCG øY çóëàJ ∂à©ª°S ó≤d :∂«àfÓJCG
Gk ôeCG ¢`` ù«d á«eÓ`` °SE’G á©jöûdG á`` °ûbÉæe øe iƒà`` °ùŸG Gògh ,∫É`` ãŸG
?∂∏e hCG ó¡Y ‹h øe IOÉY ¬©ª°ùf




 


 



 

 


 



  

 

 


 


  

 



πãÃ ôeC’G Gòg øY åjó◊G ≈∏Y QOÉb ∂fCG ÉÃ ,¿PEG ‹GDƒ` `°S :∂«àfÓJCG
∂dP π©a ∂fÉµeEÉH ?»`` àØe ¤EG êÉà– GPÉª∏a ,áaô©ŸGh á`` °SÓ°ùdG √òg
.∂°ùØæH
 





ºµë«d ˆ ∑hÎe ôeC’G ¿CÉH ?Ék ≤HÉ°S ¬à∏b Ée ¤EG IOƒ©dG ‹ πg :∂«àfÓJCG
≈∏Y ΩGóYE’G áHƒ≤Y Ωóîà`` °ùJ ájOƒ©°ùdG øµdh ,¿É°ùfE’G á«`` °ü©e ‘

’h ,áÑ`` °SÉæŸG IÒJƒdÉH πªYCG ¿CG Öéj ,iônJCG” :âfCG â∏bh :∂`` «àfÓJCG
¿hójôj ∫ÉLôdG A’Dƒg ¿C’ ;ájÉ¨∏d á`` ©jöS IÒJƒH ÉgRÉ‚EG »ææµÁ
ô©`` °ûJ πg ,äGƒæ`` °S çÓK Qhôe ó©H :ƒg ‹GDƒ` `°S Gòd ,“áæ«©e IÒJh
IÒÑc á`` °VQÉ©e ∂jód ¬fCÉH ô©`` °ûJ πg ?¿B’G ´öSCG πµ`` °ûH πª©J ∂fCG
?øjódG ∫ÉLQh πFÉÑ≤dG ñƒ«°T øe
 



.º©f :∂«àfÓJCG


 

?á©jöS IÒJƒH ∑ôëàdG ™«£à°ùJ ’ ∂fEG :∫ƒ≤J ∂fEG :∂«àfÓJCG



 






Ö©`` °û∏d ∂YÉªà`` °SG á«Ø«c øY á«`` °VÉŸG IôŸG ÉæJÈNCG ó`` ≤d :∂`` «àfÓJCG
,Ò«¨àdG çGóMEG ‘ º¡◊É°üe »gÉeh ,º¡JÉÑZQ áaô©eh ,…Oƒ©`` °ùdG
¬p àæJ ⁄h ,ájÉ¡ædG §`` N ¤EG Ék eÉ“ ó`` ©H π`` °üJ ⁄ ∂fCÉch ôeC’G hóÑj Gò`` d
âHÎbG áLQO …CG ¤EG ,¬`` ≤«≤– ójôJ …òdG Ò`` «¨àdG ∫Éªµà`` °SG øe ó©H
?¬H ΩÉ«≤∏d â££N ÉªY ájÉ¡ædG §N ∞∏àîj áLQO …CG ¤EGh ?∂dP øe

 


äGP Éæg π©aCG ¿CG ÊÉµ`` eEÉH ¿ƒµ«`` °S πg ?óM ∑Éæg πg øµd :∂«àfÓJCG
¿ƒµ«`` °S ΩCG ?IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ É¡∏©a Ék «fƒfÉb »`` ææµÁo »àdG Qƒ`` eC’G
?á«eÓ°SEG ádhO É¡fC’ ;Ú©e óM ∑Éæg

.∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,º©f :∂«àfÓJCG



 
 
 
 

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ
á«eÓ°SE’G á©jöûdG øY É¡H çóëàJ »àdG áæ≤àoŸG ∂àaô©e ¿EG :∂«àfÓJCG
Ék Øbƒe ó©jo √ò`` îàJ …òdG ∞bƒŸGh ,ájOƒ©`` °ùdG ΩÉµMo ÚH Ék ` `≤M Ió`` jôa
,∂dòd .Úª∏`` °ùŸG AÉ`` ª∏Y Ú`` H ™FÉ`` °T ÒZ Ék ` `°†jCG ¬æµd ,Gk ó`` L Ék ` `jöüY
Ék eÉªàgG º¡`` °ùØfCG ájOƒ©`` °ùdG ΩÉµM ºà¡j ¿CG πÑ≤à`` °ùŸG ‘ ™`` bƒàf π`` g
¿Éc »`` °VÉŸG »Øa ?á«eÓ`` °SE’G á©jöûdG πFÉ`` °ùÃ Ék ` `≤«Kh Ék «`` °üî°T
.∫ÉéŸG Gòg ≈∏Y ¿hô£«°ùj øjódG AÉª∏Y
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áµ∏ªŸG ≈∏Y ÒKCÉàdG ™«£à°ùJ ’ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG Éæ∏pÑb GPEG :∂«àfÓJCG
.á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 

A’Dƒg ¿Éc GPEG É`` e ºµ–h É¡FÉØ∏M ¤EG ô`` ¶æJ ÉµjôeCG ø`` µdh :∂`` «àfÓJCG
¿ƒé¡àæj Gƒ`` fÉc GPEG É`` Ÿ Ék ` `≤ah ,π`` jƒ£dG ió`` ŸG ≈`` ∏Y ¿ƒ`` æeBG AÉ`` Ø∏◊G
ÉæjCGQ GPEGh ,á`` «µjôeC’G ídÉ`` °üŸG hCG á`` «LƒdƒjójB’G ¬HÉ`` °ûoJ äÉ`` °SÉ«°S
Ée ¬ÑMÉ°üj hCG ,»`` °SÉ«°S Qô– ¬ÑMÉ`` °üj ’ Ék ©jöS Ék jOÉ`` °üàbG Gk ƒ‰
óM ¤EG Ú°üdG ¬HÉ°ûj ∂dP ¿CG iÔ`` °ùa ,»`` °SÉ«°ùdG QôëàdG ¢ùµY ƒg
?ÚMÉJôe ÒZ ¿ƒµf ¿CG Öéj πg ,É«°ShQ Gk Òãc ¬Ñ°ûjh ,ÒÑc
 


 










ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
Ú«µjôeC’G QGôbEG ΩóY øe Ék ÄLÉØàe ¿É«MC’G ¢`` †©H ‘ hóÑJ :∂«àfÓJCG
?ICGôŸG ÉjÉ°†b ¢üîj Éª«a ájOƒ©°ù∏d π°†ØdG øe ójõe Ö°ùæH


  
πÑ≤à`` °ùe ‘ çóëj ¿CG Gò¡d øµÁ π`` g .ájQƒà`` °SódG á«µ∏ŸG :∂`` «àfÓJCG
?ájOƒ©°ùdG







á«µ∏ŸG ≈`` àM hCG á`` «WGô≤ÁódG QÉµ`` aCG Ék ` `eƒj ∂`` àHòàLG π`` g :∂`` «àfÓJCG
?á≤jôW …CÉH ájQƒà°SódG




 
 


 








 



 


 



?"ºgó°U"`H »æ©J GPÉe ?ó°ü≤J ¢UÉî°TCG …CG :∂«àfÓJCG

Ú`` °üdG ™e ìÉJôe âfC
n G πg .´ƒ`` °VƒŸG Gòg ¢ûbÉæf ÉæYO ,’ :∂«àfÓJCG
?»°VÉŸG ‘ É¡d Ék MÉJôe øµJ ⁄ á≤jô£H







 

   


 
 













 

.Ú°üdG ´ƒ°Vƒe ¤EG IOƒ©dG ∂æµeCG ƒd :∂«àfÓJCG


  



 

٢٠٣٠ رؤﻳﺔ
?ΩÉªàg’G Gòg πc â≤∏J á«°†≤dG √òg ¿CG ø¶J GPÉŸ ¿PEG :∂«àfÓJCG


 




Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G èéëH ∫OÉéj ¿Éc »é≤`` °TÉN ¿CG ó≤à©J πg :∂«àfÓJCG
?∂££N ó°V





?Gk óHCG ∂éYõj ⁄ ¿PEG :∂«àfÓJCG
  
?Gk Oó› Qôµà«°S Gòg πãe A»°T ’ ¬fCG ≥KGh âfCG πg :∂«àfÓJCG


≥∏≤f ¿CG Öéj π`` g ,iôNCG ábôa äóLh GPEG ∫É`` ãŸG π«Ñ`` °S ≈∏Y :∂`` «àfÓJCG
?QƒeC’G ≈∏Y ∂Jô£«°S ¿CÉ°ûH

  

ø`` e ™«HÉ`` °SCG π`` Ñb ,Ió`` MGh Iô`` e »é≤`` °TÉîH â`` «≤àdG ó`` ≤d :∂`` «àfÓJCG
á`` ∏FÉ©H á`` MÉWE’G ó`` jôJ π`` g ?Ó`k ` ©a ó`` jôJ GPÉ`` e” :¬àdCÉ` `°Sh ,¬`` ∏à≤e
Gƒªµëj ¿CG Öéj Oƒ©`` °S ∫BG ¿CG ó≤àYCG ,’" :‹ ¬àHÉLEG âfÉch “?Oƒ©`` °S ∫BG
ºµ◊G ™e ¢üî`` °T πàob ÉeóæY ô`` eC’G »æeó`` °U óbh ."ó`` HCÓd ájOƒ©`` °ùdG
øe ójó©dG ∑É`` æg ¿CG ó`` H’ ¿PEG ,Gk hó`` Y ó`` ©j ¿Éc GPEG ,Oƒ©`` °S ∫B’ ôªà`` °ùŸG
√òg ‘ ±ƒÿG øe Ék ` `eÉY Gk ƒL ∑Éæg ¿CG hóÑj ,Ék ` `°†jCG AGóYCG ¿hóq ©jo ¢`` SÉædG
?OÓÑdG


 

 

 



»é≤`` °TÉN πàb á`` «∏ªY äö`` VCG ,iô`` NC’G AÉ«`` °TC’G Ú`` H ø`` e :∂`` «àfÓJCG
Ék Ä«°T ¿ójÉH ƒL ∂æY ±ô©j ¿CG ójôJ πg ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e äÉbÓ©dÉH
?∂æY ¬aô©j ’ ób

.º©f :∂«àfÓJCG

?ó°ü≤J GPÉe :∂«àfÓJCG


ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
?ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«µjôeC’G ídÉ°üŸG »gÉe :∂«àfÓJCG
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?¬∏°†ØJ ’ ΩCG …hƒædG ¥ÉØJ’G OƒLh π°†ØJ πg øµd :∂«àfÓJCG
   


IQÉ`` jõH Gk ô`` NDƒe »`` ∏«FGöSE’G AGQRƒ`` dG ¢`` ù«FQ ΩÉ`` b ó`` ≤d :∂`` «àfÓJCG
¢†©H hòM hòëà°S ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¿CG ó≤à©J πg ,»ÑXƒHC’
?π«FGöSEG ™e á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY OÉéjEG ádCÉ°ùe ‘ á«Hô©dG ∫hódG

 


 
 




Gk óL ¢SÉ`` °ùM ∂fCG ƒ`` gh ∂æY ¢`` SÉædG ¬`` dƒ≤j A»`` °T ∂`` dÉæg :∂`` «àfÓJCG
øµd ,»é≤`` °TÉN πà≤e á«`` °†b ó©H OÉ≤àY’G ∂dP ô¡X ó≤d ,ó≤ædG √ÉŒ
ƒL ¬æ¶j É`` Ã ºà¡J ’ ∂fCG º∏YCG ÉfCGh ,§≤a »é≤`` °TÉN á«`` °†b â`` °ù«d
øe ÒÑc ºc ∂jódh ,≥∏£e »µ∏e ΩÉ¶f ‘ ó¡©dG ‹h ∂æµd ,∂æY ¿ójÉH
πeÉ©àdG ¬æµÁ ∂©bƒe πãe ‘ Ék °üî°T ¿CG ¢SÉædG ó≤à©j óbh ,á£∏`` °ùdG
?ó≤ædG ™e πeÉ©àdG ‘ ó«L ∂fCG ó≤à©J πg ,ó≤ædG ™e
  


?¿ƒàdQÉc õàjôdG ¥óæa ‘ ¿ƒcCÉ°S :∂«àfÓJCG



  
?ájÉØµdG ¬«a ÉÃ ∂dP ¿ƒ∏©Øj ’CG :∂«àfÓJCG
 








ﻗﺪرات ﻓﺎﺋﻘﺔ
øe IöTÉÑeh ábOÉ°U IQƒ°ûe ≈∏Y π°ü– ∂fCG ô©°ûJ πgh :∂«àfÓJCG
¢UÉî°TCÉH •É ∂fCG ô©`` °ûJ πg ,§≤a ∂«NCG øe ¢ù«d ,∂jQÉ`` °ûà°ùe
áMGöU πµH ∂©e ¿ƒKóëàjh ,á≤«≤◊G ∂d ¿ƒdƒ≤j
  

?¢TÉ≤ædG Ö– πg :∂«àfÓJCG









 
øe ¢ü∏îàdG ¿ƒ`` àdQÉc õ`` àjôdG ø`` e ¢`` Vô¨dG ø`` µj ⁄ ¿PEG :∂`` «àfÓJCG
?Ú°ùaÉæŸG

 








?∂dòH ΩÉ«≤dG Iôµa ∂dÉÑH äô£N ∞«c :∂«àfÓJCG



?Ék jó› ¿Éc ∂dP ¿CG ó≤à©J πg :∂«àfÓJCG
 


ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك
øY Gk Òãc ¿B’G ∂`` Øbƒe Ò¨J ó≤d ,ô£b øY á`` ∏gƒd çóëàæd :∂`` «àfÓJCG
.ô¡°TCG IóY πÑb ∂Øbƒe

?»∏FÉ©dG QÉé°ûdG ≈¡àfG πg ,»∏FÉY QÉé°T :∂«àfÓJCG







 


Ühô◊G ´GƒfCG ø`` e ´ƒf ∂dP ¿CG ÚjOƒ©`` °ùdG ¢†©H ó≤àYG :∂`` «àfÓJCG
‘ º¡jhòd hCG º¡d çóëj ób É‡ ÚØFÉN GƒfÉc ó≤d ,øjó∏ÑdG ÚH IOQÉÑdG
‘ A±ódG OÉY ¿CG ó©H ¿B’G ¿hô©°ûj º¡fCG ó≤à©J ∞«c ,ô£b GhójCG ∫ÉM
.ÒÑc Ò¨J Gòg ¿CG hóÑj ?âë∏°UoCG ób ábÓ©dG ¿CÉch ,ICÉéa äÉbÓ©dG




 

≈¶– ∂fCG ó≤à©J âæc Ée GPEG ƒg ôNB’G º¡ŸG ∫GDƒ°ùdG ™Ñ£dÉH :∂«àfÓJCG
Gƒ°ù«d º¡a ,Ék «∏FÉY Ék eÉ°üN ¢ù«d Gòg ,¿GôjEG ™e á«HÉéjEG ÌcCG äÉbÓ©H
.è«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO øe







 















 
 







,π«L πc ™e ¬`` fEG :¿ƒdƒ≤j ÚjOƒ©`` °ùdG ¢†©H â©ª`` °S ó≤d :∂«àfÓJCG
ájÉ¡f ‘ ¿ƒfƒµ«`` °S É`` ÃQh ,áµdÉŸG Iö`` SC’G OGô`` aCG øe ó`` jõŸG ∑É`` æg
≈∏Y º¡`` °†©H π`` °üëj ’CG Öéj É`` ÃQ Gòd ,»`` ¨Ñæj É‡ Ì`` cCG ±É`` £ŸG
?πªà Gòg ¿CG iôJ πg .Ö≤∏dG

.¬fƒdƒ≤«°S …òdG Ée º∏YCG :∂«àfÓJCG










  
 
 
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
Ik Òãe âëÑ`` °UCG ó≤d ,¿ƒàdQÉc õàjôdG áKOÉM ø`` Y çóëàæd :∂`` «àfÓJCG
øe øµdh ,øé°ùc Gk ôNÉa Ék bóæa âeóîà°SG ∂fC’ Ék «FõL ∂dPh ,∫óé∏d
:∫Éb å«M ,ΩÉªàgÓd Òãe A»°ûH ËGôZ »∏«eR ÊÈNCG ,iôNCG á¡L
Ék bóæa Gƒeóîà°SG º¡æµd ,Ék æé`` °S Gƒeóîà`` °ùj ¿CG º¡fÉµeEÉH ¿Éc ó≤d”
?“Gk ôNÉa
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?™HÉàJ GPÉe :∂«àfÓJCG



?πª©dG ¤EG ÜÉgò∏d ¬HÉ°ûe ƒg πg :∂«àfÓJCG

 


.πª©∏d Ék ¡HÉ°ûe Ék °†jCG ó©j õfhôK ±hCG º«b :∂«àfÓJCG

?õfhôK ±hCG º«b øe á∏°†Øe á«°üî°T ∂jód πg :∂«àfÓJCG
 
  



 
  


 



 

 
?™ªà°ùJ GPÉe ¤EG :∂«àfÓJCG



âfÉc á≤jô£H »Hô¨dG ¬«aÎdG Ö`` ∏Œ ∂fCG Éæ¶M’ ó≤d ,»æYCG :∂`` «àfÓJCG
.á∏«ëà°ùe Ék eÉY 15 πÑb





 





?≈≤«°SƒŸG ≈∏Y ¿ƒ«æjódG IOÉ≤dG ¢VÎ©j πg :∂«àfÓJCG
 

  
    


?äGQƒ¶ëŸG í«ÑoJ äGQhö†dG :∂«àfÓJCG
  
 




 
 



¿ƒ¨dÉÑj Gƒ`` fÉc »©e GƒKó– øjòdG ¢UÉî`` °TC’G π`` g ,¿PEG :∂`` «àfÓJCG
ájOƒ©°ùdG ó¡°ûà°S 2030 ájDhQ ìÉ‚ ΩóY ∫ÉM ‘ ¬fEG :GƒdÉb ÉeóæY
?á«°SÉ«°Sƒ«L áKQÉc



ó«Øj á©«ÑdG á`` Ä«g ΩÉµMCG ‘ Gk Ò`` «¨J ∂dÉæg ¿CG â¶M’ ó`` ≤d :∂`` «àfÓJCG
¿CG øµÁ ’ ,á`` ∏MôŸG ∂∏J ‘ ,õjõ©dGóÑY AÉ`` æHCG ºµM AÉ`` ¡àfG ó©H ¬`` fCÉH
.∂∏ŸG ´ôa ¢ùØf øe ó¡©dG ‹h »JCÉj

 
 
?Ék °†jCG ∑DhÉæHCG ≈àM ’h ,Ékæ°ùM :∂«àfÓJCG

?âbƒdG Úëj ÉeóæY QGô≤dG Gòg òîàà°S ∞«ch :∂«àfÓJCG


 

É¡dÓN øe øµÁ ¿Éc Ée á∏«°Sh ∂dÉæg âfÉc ¬fCG ó≤à©J πg :∂«àfÓJCG
á«µ«JÉeGQódG äGAGôLE’G ¤EG Aƒé∏dG ¿hO äÉMÓ`` °UE’G øe …Cx G ∫ÉNOEG
∂dP ‘ ÉÃh ,¿ƒàdQÉc õàjôdG ádCÉ°ùe ∂dP ‘ ÉÃ ,ÉgPÉîJÉH âªb »àdG
á°VQÉ©ŸG º¡æµÁ ’ ¢UÉî`` °TC’G ¿CÉH ó«Øj …òdG Qƒ`` °üàdG πbC’G ≈∏Y
?Gk Qô–h Ék MÉàØfG ÌcCG á≤jô£H ∂dòH ΩÉ«≤dG ¿ÉµeE’ÉH ¿Éc πg ?Ék æ∏Y
 



 

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
∂`` à©HÉàe ø`` Y Ó`k ` «∏b É`` æJÈNCG ,Ék ≤HÉ`` °S É`` æKó– É`` eóæY :∂`` «àfÓJCG
π`` °UGƒàdG πFÉ`` °Sƒd ∂à©HÉàe äôcPh ,OÓÑdG ‘ çó– »àdG Qƒ`` eCÓd
,äÉ`` °ûJ ÜÉæ`` °Sh ,ÎjƒJ ≈∏Y ¬«`` °†“ …òdG âbƒdG ºc ,»`` YÉªàL’G
?äÉ≤«Ñ£àdG øe ÉgÒZh










?ÎjƒJ ™HÉàJ ∂æµd :∂«àfÓJCG


 
 





  


 
 



“”
 



Éª∏ãe ?á`` Hƒ≤©dG ∞«ØîJ hCG ƒ`` Ø©dG íæŸ á£∏`` °ùdG ∂jód π`` g :∂`` «àfÓJCG
™≤j A»°T Gòg πg ,Ú«°SÉ«°ùdG AÉæé°ùdÉH Gk ôNDƒe âjƒµdG ádhO â∏©a
?Gò¡c ôeCÉH ΩÉ«≤dG Iôµa ¢SQóJ πgh ?∂JGQób OhóM øª°V






?á∏MôŸG √òg ‘ ôeC’G Gò¡H ΩÉ«≤dG ô£ÿG øe ¿PEG :∂«àfÓJCG
 

á«`` °üî°ûdG »g øªY
s ÚjOƒ©`` °ù∏d ’k GDƒ` `°S â¡Lh É`` eóæY :∂`` «àfÓJCG
õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ¿CÉH GƒHÉLCG ,ó¡©dG ‹ƒH É¡àfQÉ≤e Öéj »àdG á«îjQÉàdG
∂∏ŸG ¿C’ ∂dPh ,π`` °ü«a ∂∏ŸG GhôcP Ék ` `°†jCG º¡æµdh ,á`` eó≤ŸG ‘ »`` JCÉj
IÒÑc ôWÉ áµ∏ªŸG É¡«a äó¡`` °T IÎa ‘ OÓÑdG QGOCG Ék ` `°†jCG π`` °ü«a
:GƒdÉb º¡æµdh ,ºgÒZh …öUÉædG QÉ«àdGh »Yƒ«`` °ûdG QÉ«àdG É¡∏µ`s ` °T
Ú`` °VQÉ©ŸG ó`` °V äÉHƒ≤©dG ¢†©H ‘ Ék «`` °SÉb øµj ⁄ π`` °ü«a ∂∏ŸG ¿EG
øe ÈcCG ôWÉ ó¡`` °ûJ IÎa ‘ ºµ– ∂fCG ó≤à©J πg ,Gòd .∂H á`` fQÉ≤e
?π°ü«a ∂∏ŸG IÎa ‘ OÓÑdG É¡Jó¡°T »àdG ôWÉîŸG




 


 
 
ó¡°ûf ÉæfCG í°VGƒdG øe ,áØ∏à á≤jô£H ∫GDƒ` `°ùdG ìôWCÉ` `°S :∂«àfÓJCG
Ék JÉbhCG ó¡`` °ûf Ék ` `°†jCG øëf πg ,ájOƒ©`` °ù∏d áÑ`` °ùædÉH Iö`` ûÑe Ék ` `JÉbhCG
?IÒÑµdG ôWÉîŸG É¡ØæàµJ

Ωó©H §ÑJôe ô£Nh ,»°SÉ«°ùdG QGô≤à`` °S’G ΩóY øe ô£N :∂«àfÓJCG
ádÉM ‘ ¬fCG ∂jQÉ`` °ûà°ùe øe ójó©dG É`` fÈNCG ó≤d ?á£∏`` °ùdG QGôªà`` °SG
á«eÓ`` °SE’G IQÉeE’G ICÉ` `°ûf É¡æ«M ó¡`` °ûf ó≤a ,ó¡©dG ‹h ìÉ`` ‚ ΩóY
.á«≤«≤M áKQÉc ¬LGƒf óbh ,á«Hô©dG
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UMM AL -QURA

٤٩٢٥  ﺍﻟﻌﺪﺩ١٠٠ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢٢  ﻣﺎرس١١

 ﻫـ١٤٤٣  ﺷﻌﺒﺎن٨ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺍﻷﺧﺒـــــــــــــﺎﺭ


 


 








 






 













● اﻟﺮﻳﺎض – واس






 









 

● اﻟﺮﻳﺎض – واس

 
  




























































● اﻟﺮﻳﺎض – واس
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ﺍﻷﺧﻴــــــــــــــــــــﺮﺓ

٤٩٢٥  ﺍﻟﻌﺪﺩ١٠٠ ﺍﻟﺴـﻨﺔ
 م٢٠٢٢  ﻣﺎرس١١

UMM AL -QURA

 ﻫـ١٤٤٣  ﺷﻌﺒﺎن٨ اﻟﺠﻤﻌﺔ
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● اﻟﺮﻳﺎض – واس
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The Bow
 The Vault

""
Slope Residences
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ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ
٠١٤ - ٨٢٨٥٧٧٤








""








""

 ""


  ""






 ""
ﻣﻜﺘﺐ ﺟـــﺪة
٠١٢ - ٦٥٣٤٧٨٧

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻣﺎم
٠١٣ - ٨٢٥٤٦٨١

● ﻧﻴﻮم – واس


 ""



 """



 ""



"

 ""
"


"
   ""




  ""


ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻳﺎض
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧٠
٠١١ - ٤٤٢٥٥٧١

اﻹدارة
٠١٢ - ٥٢٠٢٢٧٧ ت
٠١٢ - ٥٢٠١٩١٩ ف

أرﻗـــﺎم
إدارﻳﺔ

