األرم الرملكً بإنشاء رمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة
بسم هللا ال حرمن ال حٌم
ال قم أ 35 /
التا ٌخ 1431 / 5 / 3هـ
بعون هللا تعالى
نحن عبدهللا بن عبدالعزٌز آل سعود
رملك الرمرملكة الع بٌة السعودٌة
بعد االطالع على النظام األساسً للحكم الصاد باألرم الرملكً قم (أ )90/وتا ٌخ 1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على نظام رمجلس الوز اء الصاد باألرم الرملكً قم (أ )13/وتا ٌخ 1414/3/3هـ .وبعد
االطالع على نظام رمجلس الشو ى الصاد باألرم الرملكً قم (أ )91/وتا ٌخ 1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على الرم سوم الرملكً قم (م )8/وتا ٌخ 1406/4/19هـ .
وبعد االطالع على ق ا رمجلس الشو ى قم ( )40/63وتا ٌخ 1430/7/20هـ الرمتضرمن اقت اح إنشاء هٌئة
سعودٌة للطاقة الذ ٌة .
وبعد االطالع على رما تم بحثه فً جلسة رمجلس الوز اء الرمنعقدة بتا ٌخ 1430/11/14هـ بشؤن توصٌات
اللجنة الوزا ٌة الرمشكلة باألرم قم (/8894م ب) وتا ٌخ 1430/11/1هـ ب ئاسة وزٌ الخا جٌة وعضوٌة
وزٌ الرمٌاه والكه باء ووزٌ الصحة ورمن الجهات الرمعنٌة لد اسة رموضوع االحتٌاجات الوطنٌة الحالٌة
والرمستقبلٌة رمن الكه باء والرمٌاه ورمدى رمساهرمة الطاقة الذ ٌة فً ذلك والرمتضرمنة رما أبداه وزٌ البت ول
والث وة الرمعدنٌة رمن ( أن الرمرملكة تشهد نرمواً رمضط داً وبرمعدالت عالٌة للطلب على الكه باء والرمٌاه الرمحالة
وذلك نتٌجة للنرمو السكانً واألسعا الرمدعورمة للرمٌاه والكه باء وٌقابل هذا الطلب الرمتنارمً على الكه باء
والرماء طلبا ً رمتزاٌداً على الرموا د الهٌد وك بونٌة الناضبة الستخدارمها فً تولٌد الكه باء وتحلٌة الرمٌاه التً
ستسترم الحاجة لتوفٌ ها بشكل رمتزاٌد ولذلك فإن استخدام رمصاد بدٌلة رمستدارمة ورموثوقة لتولٌد الكه باء
وإنتاج الرمٌاه الرمحالة ٌقلل رمن االعترماد على الرموا د الهٌد وك بونٌة وبالتالً ٌوف ضرمانا ً إضافٌا ً إلنتاج
الرماء والكه ب اء فً الرمستقبل وٌوف فً الوقت ذاته الرموا د الهٌد وك بونٌة األرم الذي سٌإدي إلى إطالة
عرم ها وبالتالً إبقائها رمصد اً للدخل لفت ة أطول ) .
وفً ضوء رما و د فً رمحض اللجنة الرمشا إلٌها رمن أن االستخدام السلرمً للطاقة الذ ٌة سٌرمكن الدولة رمن
استش اف حاجة الرمجترمع والتخطٌط لتلبٌتها بشكل دقٌق ورمد وس ٌزٌد رمن رمعدل التنرمٌة وٌعطً الرمرملكة
القد ة الرمع فٌة حسب االتفاقٌات والرمعاهدات الدولٌة التً تنظم االستخدام السلرمً للطاقة وٌوف الرمواد
الض و ٌة لالستخدارمات الطبٌة وفً الرمجال الز اعً والصحً االحتٌاجات الوطنٌة.

و غبة فً إٌجاد هٌئة علرمٌة رمتخصصة تعنى بوضع وتنفٌذ السٌاسة الوطنٌة للطاقة الذ ٌة والرمتجددة .

أرم نا برما هو آت :
أوالً ٌ :نشؤ رمدٌنة علرمٌة تسرمى ( رمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة ) وفقا ً لنظارمها الرم فق .
ثانٌا ً  :تتخذ اإلج اءات النظارمٌة لرم اجعة األنظرمة ذات الصلة التً تؤث ت بؤحكام هذا النظام وٌستكرمل رما ٌلزم
بشؤنها .
ثالثا ً ٌ :بلغ أرم نا هذا للجهات الرمختصة العترماده وتنفٌذه .
عبدهللا بن عبدالعزٌز.

األرم الرملكً بتعٌٌن الدكتو هاشم بن عبدهللا ٌرمانً ئٌسا ً لرمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة
الذ ٌة والرمتجددة برم تبة وزٌ
بسم هللا ال حرمن ال حٌم
ال قم أ 36 /
التا ٌخ 1431/5/3هـ
بعون هللا تعالى
نحن عبدهللا بن عبدالعزٌز
رملك الرمرملكة الع بٌة السعودٌة
بعد االطالع على الرمادة الثارمنة والخرمسٌن رمن النظام األساسً للحكم الصاد باألرم الرملكً قم أ 90/بتا ٌخ
1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على الرمادة التاسعة رمن نظام رمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة الصاد باألرم الرملكً
قم أ 35/بتا ٌخ 1431/5/3هـ .
وبعد االطالع على نظام الوز اء ونواب الوز اء ورموظفً الرم تبة الرمرمتازة الصاد بالرم سوم الرملكً قم م /
 10بتا ٌخ 1391/3/18هـ .
وبعد االطالع على األرم الرملكً قم أ 29/بتا ٌخ 1430/2/19هـ .
وبعد االطالع على األرم الرملكً قم أ 14/بتا ٌخ 1414/3/3هـ .أرم نا برما هو آت :
أوالً ٌ :عٌن الدكتو هاشم بن عبدهللا ٌرمانً ئٌسا ً لرمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة برم تبة وزٌ
.
ثانٌا ً ٌ :عفى الدكتو ولٌد بن حسٌن أبو الف ج رمدٌ جارمعة أم الق ى رمن رمنصبه وٌعٌن نائبا ً ل ئٌس رمدٌنة
الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة برم تبة وزٌ .
ثالثا ً ٌ :عٌن الدكتو خالد بن رمحرمد السلٌرمان نائبا ً ل ئٌس الرمدٌنة لشإون الطاقة الرمتجددة بالرم تبة الرمرمتازة .
ابعا ً ٌ :بلغ أرم نا هذا للجهات الرمختصة العترماد وتنفٌذه .
عبدهللا بن عبدالعزٌز.

نظام رمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة
الرمادة األولى ٌ :نشؤ رمدٌنة علرمٌة تسرمى ( رمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة ).
الرمادة الثانٌة ٌ :كون لرمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة الشخصٌة االعتبا ٌة الرمستقلة وتلحق
إدا ٌا ً ب ئٌس رمجلس الوز اء وٌكون رمق ها ال ئٌس رمدٌنة ال ٌاض وٌجوز لها إنشاء ف وع أو رمكاتب
ورم اكز بحثٌة داخل الرمرملكة .
الرمادة الثالثة  :تهدف الرمدٌنة إلى الرمساهرمة فً التنرمٌة الرمستدارمة فً الرمرملكة وذلك باستخدام العلوم
والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذ ٌة والرمتجددة فً األغ اض السلرمٌة وبرما ٌإدي إلى فع
رمستوى الرمعٌشة وتحسٌن نوعٌة الحٌاة فً الرمرملكة وتقوم الرمدٌنة بدعم و عاٌة نشاطات البحث والتطوٌ
العلرمً وتوطٌن التقنٌة فً رمجاالت اختصاصاتها وتحدٌد وتنسٌق نشاطات رمإسسات ورم اكز البحوث العلرمٌة
فً الرمرملكة فً هذا الرمجال وتنظٌم الرمإترم ات الرمحلٌة والرمشا كة فً الرمإترم ات الدولٌة وتحدٌد األولوٌات
والسٌاسات الوطنٌة فً رمجال الطاقة الذ ٌة والرمتجددة رمن أجل بناء قاعدة علرمٌة تقنٌة فً رمجال تولٌد الطاقة
والرمٌاه الرمحالة وفً الرمجاالت الطبٌة والصناعٌة والز اعٌة والتعدٌنٌة والعرمل على تطوٌ الكفاءات العلرمٌة
الوطنٌة فً رمجاالت اختصاصاتها وتشترمل هذه الرمدٌنة على رمتطلبات البحث العلرمً كالرمختب ات ووسائل
االتصاالت ورمصاد الرمعلورمات كرما تشترمل على جرمٌع الرم افق الالزرمة للعارملٌن فً الرمدٌنة ولها فً سبٌل
تحقٌق أغ اضها دون أن ٌكون فً ذلك تحدٌد الختصاصاتها القٌام برما ٌلً :
 - 1اقت اح السٌاسة الوطنٌة للطاقة الذ ٌة والرمتجددة ووضع الخطة واالست اتٌجٌة الالزرمة لتنفٌذها واقت اح
األنظرمة واللوائح ذات الصلة .
سواء برمف دها أو باالشت اك رمع الغٌ داخل
 - 2تنفٌذ ب ارمج بحوث علرمٌة تطبٌقٌة فً رمجال اختصاصاتها
ً
الرمرملكة وخا جها .
 - 3تحفٌز القطاع الخاص لتطوٌ بحوث الرمنتجات الطبٌة والز اعٌة والصناعٌة والتعدٌنٌة وتولٌد الطاقة
والرمٌاه الرمحالة وت شٌد استخدارمات الطاقة للرمحافظة على الرموا د الطبٌعٌة وتحسٌن كفاءة استخدارمها.
 - 4تقدٌم رمنح د اسٌة وب ارمج تد ٌبٌة لتنرمٌة الكفاءات الض و ٌة للقٌام بإعداد وتنفٌذ ب ارمج البحوث
العلرمٌة .
 - 5إصدا التنظٌرمات الخاصة بالوقاٌة رمن أخطا اإلشعاعات الذ ٌة بالنسبة للعارملٌن الرمتخصصٌن وبالنسبة
للجرمهو .
 - 6ترمثٌل الرمرملكة أرمام الوكالة الدولٌة للطاقة الذ ٌة والرمإسسات الدولٌة األخ ى ذات الصلة .
 - 7تشجٌع البحوث التً ٌج ٌها األف اد والرمإسسات والهٌئات الرمعنٌة فً الجارمعات ورم اكز البحوث فً
الرمرملكة والتً تق ها الرمدٌنة وذلك بالوسائل التالٌة :
أ  -تقدٌم الرمساعدات الرمالٌة برمقتضى عقود البحوث الرمختلفة .
ب  -تقدٌم التسهٌالت والخب اء والرمواد الالزرمة للقٌام بهذه البحوث سواء برمقابل أو بغٌ رمقابل .
 - 8إنشاء الرمعاهد الالزرمة لتد ٌب أخصائٌٌن فً رمجاالت النشاط الذ ي والوقاٌة الصحٌة .
 - 9للرمدٌنة أن تنشئ وتدٌ رمش وعات لتحقٌق أغ اضها أو تقٌم رمع الغٌ رمش وعات رمشت كة .

 - 10التعاون رمع الرمإسسات والرمنظرمات الرمرماثلة فً الدول األخ ى والرمنظرمات الدولٌة ورم اكز البحوث
العالرمٌة .
الرمادة ال ابعة  :تكون الرمدٌنة هً الجهة الرمعنٌة باإلٌفاء بااللتزارمات الوطنٌة حٌال جرمٌع االتفاقٌات التً
وقعتها أو ستوقعها الرمرملكة بخصوص الطاقة الذ ٌة والرمتجددة وتتولى رمسإولٌة اإلش اف وال قابة على
جرمٌع األعرمال الخاصة باستخدارمات الطاقة الذ ٌة ورما ٌنتج عنها رمن نفاٌات رمشعة .
الرمادة الخارمسة ٌ :نقل إلى الرمدٌنة اإلدا ات الرمعنٌة بالطاقة الذ ٌة والرمتجددة العارملة حالٌا ً فً رمدٌنة الرملك
عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة برما فً ذلك رمنسوبً تلك اإلدا ات واألرموال الرمنقولة وغٌ الرمنقولة التً تإول إلى
الرمدٌنة وٌتم ت تٌب ذلك خالل سنة رمن صدو هذا النظام .
الرمادة السادسة ٌ :كون للرمدٌنة رمجلس أعلى على النحو اآلتً :


ئٌس رمجلس الوز اء ئٌسا ً



نائب ئٌس رمجلس الوز اء وزٌ الدفاع والطٌ ان والرمفتش العام نائبا ً لل ئٌس



النائب الثانً ل ئٌس رمجلس الوز اء وزٌ الداخلٌة عضواً



وزٌ الخا جٌة عضواً



ئٌس االستخبا ات العارمة



وزٌ التعلٌم العالً عضواً



وزٌ البت ول والث وة الرمعدنٌة عضواً



وزٌ الدولة وعضو رمجلس الوز اء الدكتو رمساعد بن رمحرمد العٌبان عضواً



وزٌ الرمالٌة عضواً



وزٌ التجا ة والصناعة عضواً



وزٌ الرمٌاه والكه باء عضواً



وزٌ الز اعة عضواً



وزٌ الصحة عضواً




ئٌس رمدٌنة الرملك عبدهللا للطاقة الذ ٌة والرمتجددة عضواً
رمعالً الدكتو رمحرمد بن إب اهٌم السوٌل عضواً
الرمادة السابعة  :الرمجلس األعلى للرمدٌنة هو السلطة العلٌا لها وٌش ف على إدا تها وتص ٌف أرمو ها وله أن
ٌتخذ كافة الق ا ات الالزرمة لتحقٌق أغ اضها فً حدود أحكام هذا النظام وللرمجلس على وجه الخصوص رما
ٌلً :
أ  -اعترماد رمش وع السٌاسة الوطنٌة للطاقة الذ ٌة والرمتجددة والخطة الالزرمة لتنفٌذها .
ب  -اعترماد ب ارمج العرمل والرمشا ٌع التً تقوم الرمدٌنة بتنفٌذها .

ج  -تعدٌل اللوائح الرمالٌة واإلدا ٌة التً تسٌ علٌها الرمدٌنة واللوائح الرمنظرمة لشئون رمنسوبٌها التً
ستصد رملحقة بهذا النظام .
د  -الرموافقة على رمش وع رمٌزانٌة الرمدٌنة السنوٌة .
وللرمجلس تكوٌن لجان دائرمة أو رمإقتة رمن بٌن أعضائه أو رمن غٌ هم لد اسة رما ٌكلفهم به رمن أعرمال.
الرمادة الثارمنة ٌ :جترمع الرمجلس األعلى للرمدٌنة ب ئاسة ال ئٌس أو نائبه أو رمن ٌفوضه وال ٌكون اجترماع
الرمجلس نظارمٌا ً إال بحضو أغلبٌة األعضاء وتصد الق ا ات برموافقة أغلبٌة الحاض ٌن وعند التساوي
ٌ جح الجانب الذي صوت رمعه ال ئٌس .
الرمادة التاسعة ٌ :كون للرمدٌنة ئٌس ونائبان ٌعٌنون بؤرم رملكً كرما ٌكون للرمدٌنة رمساعدان أو أكث ال تقل
رم تبتهم عن الرم تبة الخارمسة عش ة .
الرمادة العاش ة  :ئٌس الرمدٌنة هو الرمسئول التنفٌذي عن إدا ة الرمدٌنة وترمثٌلها أرمام الغٌ فً حدود رما
ٌقضً به هذا النظام ورما ٌق ه الرمجلس األعلى وٌتولى ئٌس الرمدٌنة االختصاصات األخ ى الرموكولة إلٌه
فً هذا النظام أو فً ق ا ات الرمجلس األعلى .الرمادة الحادٌة عش ة :
أ  -تس ي على رمنسوبً الرمدٌنة اللوائح الرمنصوص علٌها فً الفق ة (ج) رمن الرمادة السابعة رمن هذا النظام .
ب ٌ -خضع رموظفو الرمدٌنة السعودٌون لنظام التقاعد الرمدنً كرما ٌخضع عرمال الرمدٌنة لنظام العرمل ونظام
التؤرمٌنات االجترماعٌة .
الرمادة الثانٌة عش ة ٌ :كون للرمدٌنة رمٌزانٌة سنوٌة رمستقلة وٌجوز للرمدٌنة أن تضع رمٌزانٌة لب ارمجها تزٌد
رمدتها عن سنة وفقا ً لرما تتطلبه الرمدة التقدٌ ٌة لتنفٌذ تلك الب ارمج وتتكون أرموال الرمدٌنة رمن :
 - 1االعترمادات التً تخصص لها فً رمٌزانٌة الدولة .
 - 2الدخل الذي تحققه الرمدٌنة رمن رمرما سة النشاط الذي ٌدخل ضرمن اختصاصاتها.
 - 3الهبات واإلعانات والرمنح والوصاٌا التً تقبلها الرمدٌنة وعائدات أوقافها وفقا ً للقواعد التً ٌضعها
الرمجلس األعلى .
 - 4الرموا د األخ ى التً ٌق

الرمجلس األعلى للرمدٌنة إضافتها إلى أرموال الرمدٌنة .

وتوضع أرموال الرمدٌنة فً حساب رمستقل لدى رمإسسة النقد الع بً السعودي وٌتم الص ف رمنه وفق الالئحة
الرمالٌة للرمدٌنة .
الرمادة الثالثة عش ة  :تبدأ السنة الرمالٌة للرمدٌنة رمع السنة الرمالٌة للدولة .
الرمادة ال ابعة عش ة ٌ :قدم ئٌس الرمدٌنة الحساب الختارمً للرمدٌنة وتق ٌ اً سنوٌا ً عن أعرمالها وذلك خالل
ثالثة أشه على األكث رمن تا ٌخ انتهاء السنة الرمالٌة إلى الرمجلس األعلى ترمهٌداً ل فعهرما إلى ئٌس رمجلس
الوز اء كرما ٌزود دٌوان الرم اقبة العارمة بنسخة رمن التق ٌ السنوي والحساب الختارمً للرمدٌنة .
الرمادة الخارمسة عش ة  :رمع عدم اإلخالل بحق دٌوان الرم اقبة العارمة فً ال قابة على حسابات الرمدٌنة ٌعٌن
الرمجلس األعلى رم اقبا ً أو أكث للحسابات رمن األشخاص الطبٌعٌن الذٌن تتوف فٌهم ش وط رم اجعً الحسابات
وٌحدد الرمجلس األعلى رمكافآته وفً حالة تعدد الرم اقبٌن ٌكونون رمسئولٌن بالتضارمن .
الرمادة السادسة عش ة :

تعفى الرمدٌنة رمن جرمٌع أنواع الض ائب وال سوم الجرم كٌة على الرمعدات واآلالت التً تستو دها خصٌصا ً
لنشاطها العلرمً .
الرمادة السابعة عش ة ٌ :نش هذا النظام فً الج ٌدة ال سرمٌة

