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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده.
لقد منَّ اهلل علينا يف اململكة العربية ال�سعودية ،ب�أن �ش َّرفنا باحت�ضان احلرمني
ال�شريفني ،وخدمة احلجاج واملعتمرين ،و�ضيوف الرحمن ،وهذا نهج بالدنا منذ
�أ�س�سها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -طيَّب اهلل ثراه� -إىل يومنا هذا،
ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء ،فله احلمد وال�شكر على ف�ضله وكرمه.
�أبنائي وبناتي العاملني والعامالت يف جريدة (�أم القرى)..
قبل نحو مائة عام من اليوم� ،أ�س�س امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل -مبكة املكرمة،
�أول جريدة يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�أ�سماها( :جريدة �أم القرى) وهو �أحد
�أ�سماء مكة املكرمة ،قبلة امل�سلمني ،ت�أكيد ًا على نهج هذه البالد املباركة ،باالهتمام
باحلرمني ال�شريفني من جهة ،واهتمامها بالإعالم والثقافة من جهة �أخرى.
لقد بلغ عمر (�أم القرى) قرناً من الزمان متميزة عن غريها من ال�صحف ،ب�أنها مل
تتوقف عن ال�صدور خالل �سنوات عمرها ،فقد واجهت معظم ال�صحف �أزمة توفر
الورق خالل احلرب العاملية الثانية ،فاحتجبت عن ال�صدور لأعوام ،وواجهت
(�أم القرى) الأزمة ذاتها ،يف العام 1360هـ (1941م)� ،إال �أن امللك عبدالعزيز
�أمر مبعاجلة املو�ضوع على الفور ،ومت توفري ورق بعد جه ٍد من البحث ،ومل
تتوقف اجلريدة عن ال�صدور ،لتكون �صوت البالد يف خدمة الإ�سالم ،ال �سيما يف
مراحل �صدورها الأوىل.
وقد عا�صرت (�أم القرى) ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية ،ونه�ضت مع
نه�ضتها الكبرية التي �شملت قطاعات الدولة ومناطقها كافة ،وحفظت يف ذاكرتها
اللبنات الأوىل يف �سن الأنظمة والقوانني التي �أقرتها الدولة ،مبا ن�شرته من
قرارات و�أنظمة �شكّلت البنية الت�شريعية والتنموية واالقت�صادية املتينة،
وبقيت هذه اجلريدة �إىل وقتنا احلا�ضر اجلريدة الر�سمية للدولة.
وكما نقلت (�أم القرى) القرارات والأنظمة الت�شريعية للبالد ،منذ ت�أ�س�ست قبل
نحو مائة عام ،تنقل ما عملت وتعمل عليه حكومة اململكة العربية ال�سعودية
من قرارات وت�شريعات و�إ�صالحات وتطويرات لأجهزة الدولة ،و�أنظمتها
وقوانينها ،ومعايري تقوميها ،منذ باركنا انطالق (ر�ؤية اململكة )2030
الطموحة ،قبل خم�سة �أعوام ،ب�إ�شراف مبا�شر من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،من �أجل وطن مزدهر ،ي�ضمن م�ستقبل �أبنائنا وبناتنا ،بت�سخري منظومة
متكاملة من الربامج ترتقي مب�ستوى اخلدمات املختلفة ،مما يعزز القدرات
ح�سن جودة اخلدمات ويرفع كفاءتها ،ليكون
التناف�سية لالقت�صاد الوطني ،و ُي ّ
التميز يف الأداء وخدمة الإن�سان� ،أ�سا�س تقومي م�ستوى كفاءة الأجهزة العاملة
يف البالد ،بحول اهلل تعاىل.
و�إذ �أهنئ �أبنائي وبناتي املواطنني بقرن من الزمان ،هو عمر (�أم القرى) ال
يفوتني �أن �أ�شكر كل من �أ�سهم بجه ٍد يف هذه ال�صحيفة العريقة ،طوال املائة عام
من عمرها املديد ،بحول اهلل� ،سائلني اهلل �أن يرحم من انتقل منهم �إىل رحمة اهلل،
و�أن يحفظ الأحياء ،مبنه وكرمه �سبحانه.
كما �أدعو اهلل �أن يوفق العاملني يف (�أم القرى) ويف املجال الإعالمي مبختلف
�أ�شكاله ،للعمل ملا فيه خري الوطن واملواطن.
وختاماً ..ونحن نحتفي باملئوية الأوىل "لأم القرى" هذا اال�سم العزيز على
قلوبنا جميعاً ،ن�ستح�ضر بكل فخر واعتزاز ما منَّ اهلل به علينا يف اململكة العربية
ال�سعودية ب�أن �ش َّرفنا باحت�ضان احلرمني ال�شريفني ،وخدمة �ضيوف الرحمن من
حجاج ومعتمرين وزوار يف منهج ومنهاج مباركني اختطتهما هذه البالد املباركة
منذ توحيدها على يدي امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -ط َّيب اهلل
ثراه -حتى يومنا هذا ،حفظ اهلل بالدنا ،و�أدام عليها نعمه ،وحفظنا و�إياكم من
كل مكروه ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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بـ «عونك اللهم» صدر العدد األول من جريدة أم القرى ،مدشن ًة بذلك انطالق
رحلة اإلعالم الس���عودي املمتدة واملستمرة منذ قرن من الزمان ،فمنذ دخول
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س���عود -طيب الله ثراه -مكة املكرمة ،أمر
بتأسيسها ،حيث صدر عددها األول في  ١٥جمادى األولى ١٣٤٣هـ املوافق
 ١٢ديسمبر ١٩٢٤م ،أي قبل إعالن توحيد اململكة بنحو ثمانية أعوام ،لتكون
يبصر الناس فيما يصلح
نافذتها نحو العالم اإلسالمي ،ونشر ما من شأنه أن ّ
أمرهم خالل تلك الفترة.
واليوم حتتفل اجلريدة مبناس���بة مرور  ١٠٠عام على تأسيسها برعاية خادم
احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود -حفظه الله،-
وحضور صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة.
(التفاصيل ص )2

1343

تأسيس الجريدة ونشر بالغ
الملك المؤسس

1349

�سيكون �أكرب همنا تطهري هذه الديار املقد�سة من �أعداء �أنف�سهم
الذين مقتهم العامل الإ�سالمي يف م�شارق الأر�ض ومغاربها مبا
اقرتفوه من الآثام يف هذه الديار املباركة وهم (احل�سني) و�أجناله
و�أذنابهم.

1429

انطالق الموقع اإللكتروني
الخاص بالجريدة

�سنجعل الأمر يف هذه البالد املقد�سة -بعد هذا� -شورى بني
امل�سلمني وقد �أبرقنا لكافة امل�سلمني يف �سائر الأنحاء �أن ير�سلوا
وفودهم لعقد م�ؤمتر �إ�سالمي عام يقرر �شكل احلكومة التي يرونها
�صاحلة لإنفاذ �أحكام اهلل يف هذه البالد املطهرة.

1433

أول استخدام لأللوان
في األعداد المطبوعة

1443

احتفال «أم القرى» بمرور
 ١٠٠عام على تأسيسها

أوائل األحداث في المملكة
بصدور هذا العدد  4928تبدأ جريدة أم القرى رحلة جديدة في قرنها
الثاني ،عنوانها النهضة والتحول الرقمي ،في حني وثقت «أم القرى» منذ
تأسيسها قبل قرن مجموعة مهمة من األحداث والوقائع واألخبار ،وأعدت
اجلريدة مجموعة من أوائل األحداث التي حواها أرشيفها العريق:
(التفاصيل ص )7 ،6 ،4
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وزعنا ب�أمر �سلطاين يوم الإثنني الفائت البالغ الآتي:
ملن يف مكة و�ضواحيها من �سكان احلجاز احلا�ضر منهم والباد.
نحمد �إليكم اهلل الذي ال �إله �إال هو رب هذا البيت العتيق .ون�صلي ون�سلم
على خامت �أنبيائه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
�أما بعد فلم يقدمنا من ديارنا �إليكم �إال انت�صار ًا لدين اهلل الذي انتهكت
حمارمه ،ودفعاً ل�شرور كان يكيدها لنا ولديارنا من ا�ستبد بالأمر فيكم قبلنا.
وقد �شرحنا لكم غايتنا هذه من قبل وها نحن �أوالء بعد �أن بلغنا حرم اهلل
نو�ضح لكم اخلطة التي �سن�سري عليها يف هذه الديار املقد�سة لتكون معلومة
عند اجلميع فنقول:

بدء إدراج الصور
في أعداد «أم القرى»

جلسة مجلس وزراء

هذا بالغ

ذاكرة
أم القرى

�أن م�صدر الت�شريع والأحكام ال يكون �إال من كتاب اهلل ومما جاء
عن ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم� ،أو ما �أقره علماء الإ�سالم
الأعالم بطريق القيا�س �أو �أجمعوا عليه مما لي�س يف كتاب وال
�سنة .فال يحل يف هذه الديار غري ما �أحله اهلل وال يحرم فيها غري
ما حرمه.
كل من كان من العلماء يف هذه الديار �أو من موظفي احلرم ال�شريف
�أو املطوفني ذو راتب معني فهو له على ما كان عليه من قبل �إن
مل نزده فال ننق�صه �شيئاً �إال رج ًال �أقام النا�س عليه احلجة �أنه ال
ي�صلح ملا هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له من قبل .وكذلك
كل من كان له حق ثابت �سابق يف بيت مال امل�سلمني �أعطيناه حقه
ومل ننق�صه منه �شيئاً.
ال كبري عندي �إال ال�ضعيف حتى �آخذ احلق له وال �ضعيف عندي
�إال الظامل حتى �آخذ احلق منه ولي�س عندي يف �إقامة حدود اهلل
هوادة وال يقبل فيها �شفاعة فمن التزم حدود اهلل ومل يعتديها
ف�أولئك من الآمنني .ومن ع�صى واعتدى ف�إمنا �إثمه على نف�سه وال
يلومن �إال نف�سه واهلل على ما نقول وكيل و�شهيد و�صلى اهلل على
�سيدنا حممد النبي الأمي وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
يف  12جمادى الأوىل �سنة 1343
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل ال�سعود
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قرارات
وأنظمة

10

إعالنات
حكومية

16
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1343هـ ..من هنا بدأت رحلة اإلعالم
تحت رعاي��ة خادم الحرمين ال�ش��ريفين الملك
�س��لمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل-
وح�ض��ور �صاحب ال�س��مو الملكي الأمير خالد
الفي�ص��ل م�ست�ش��ار خادم الحرمين ال�ش��ريفين
�أمير منطقة مكة المكرمة ،تحتفل اليوم جريدة
�أم الق��رى بمنا�س��بة م��رور  100ع��ام عل��ى
ت�أ�سي�سها.
بد�أت الجريدة في عدده��ا الأول قبل  100عام
ب��ـ «عون��ك الله��م» لتك��ون بداي��ة ق�ص��ة تمتد
�أحداثها على مدى قرن من الزمان ،فمنذ دخول
المل��ك عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن �آل �س��عود

رشدي صالح ملحس

يوسف محمد ياسني

محمد سعيد خوجة

عبدالقدوس األنصاري

فؤاد إسماعيل شاكر

طيب اهلل ثراه -مكة المكرمة� ،أمر بت�أ�سي�سها،حيث �صدر عددها الأول في  15جمادى الأولى

قادهما الملك عبدالعزيز خ�لال العقود الأولى
من ت�أ�سي�سها ،كما تع ّد �أي�ضاً واحدة من �أدوات

�إ�ض��افة �إلى التروي�سة التي �ض��مت في �أوقات
مختلف��ة �أقوا ًال مخت��ارة ،ومواقيت لل�ص�لاة،

قبل �إعالن توحيد المملكة بنحو ثمانية �أعوام،

توثيق االرتباط ال�سعودي بحركة التنمية التي

لتكون نافذتها نحو العالم الإ�سالمي ،ون�شر ما

قادتها ،لتكون �شاهدة على ع�صر التحديث.

وتواريخ هجرية وميالدية� ،إ�ض��افة �إلى الآية
الكريمة «وكذلك �أوحينا �إليك قر�آناً عربياً لتنذر

للعناوي��ن «خط يد» بتاري��خ  4يناير 1957م،

منهج صحفي

�أم القرى ومن حولها».
ووفقاً للق�شعمي فقد «�صدرت الجريدة في �أربع

وف��ي  12جم��ادى الأول��ى 1379ه��ـ المواف��ق
 13نوفمب��ر 1959م� ،أ�ص��درت الجري��دة عدد ًا

�صفحات منذ بداياتها وارتفعت �صفحاتها �إلى

خا�ص��اً رق��م 1793مكون��اً من ثماني �ص��فحات

دارة المل��ك عبدالعزيز عل��ى معالجة جزء من

بمنا�س��بة ذك��رى جلو���س المل��ك �س��عود ب��ن

محفوظات �أر�ش��يف الجري��دة ،وتحويلها �إلى

عبدالعزي��ز �آل �س��عود رحم��ه اهلل ،حي��ث كان

«ميكروفيلم».

العدد مليئاً بال�صور وبطريقة �إخراجية مختلفة.

ولعقود عديدة كانت تحافظ على ن�ص��يبها من

توسع متعدد

التقدم ال�ص��ناعي للمملكة ،مم��ا جعلها تخطو

1343ه��ـ المواف��ق  12دي�س��مبر 1924م� ،أي

يب�ص��ر النا�س فيما ي�صلح �أمرهم
من �ش���أنه �أن ّ
خالل تلك الفترة.

رحلة جديدة
وب�ص��دور ه��ذا الع��دد  4928تب��د�أ جري��دة
�أم القرى رحلة جديدة في قرنها الثاني ،عنوانها
النه�ضة والتحول الرقمي.
وكان المنت��ج الأول للجري��دة قد حمل ن�س��خة
من بالغ الملك عبدالعزيز ،الذي ب ّين فيه خطته
التي �س��ار عليها خالل تلك الفت��رة ،الأمر الذي
كان بالن�س��بة للجري��دة منطلق��اً لتاريخ مليء
بالتفاعالت ،واجتماع نتاج الأدباء وال�سيا�سيين
م��ن مختل��ف الثقافات ،عل��ى موائد �ص��فحات
«�أم الق��رى» ،وعل��ى �ص��فحاتها كان مي�لاد
الق��رارات والأنظمة ،ومنها بد�أت الن�ش��اطات
االقت�صادية والتجارية وال�صناعية المختلفة.
واختار لها ا�سماً مقتب�س��اً من القر�آن ومتوائماً
مع موقعه��ا الجغرافي بمكة المكرمة ،ف�ص��در
عدده��ا الأول محتوي��اً ع��دة وقائ��ع و�أحداث،
�أبرزها ق�صة و�صول الملك عبدالعزيز �إلى مكة
المكرمة والتقائه �أعيانها وعلماءها.

مصدر املعلومات
تعد «�أم القرى» �أحد �أبرز م�ص��ادر المعلومات
الر�س��مية ،بم��ا تحتفظ ب��ه من موج��ودات في
�أر�ش��يفها ،كالوثيق��ة التاريخي��ة المن�ش��ورة
ف��ي عددها ال��ـ  388التي كتبها الإمام �س��عود
الكبي��ر بخ��ط ي��ده ،كم��ا احت��وت عل��ى م��دى
 30عاماً من العقود الثالثة الأولى لت�أ�سي�س��ها،
عل��ى �إنت��اج �أدب��ي وعلم��ي وثقاف��ي ،وو ّثق��ت
الأحداث العالمية ،وكان لها مرا�سلون في دول
خارجية.
وخالل مئة عام ،مرت فيها «�أم القرى» ب�أدوار
عديدة ،فلم تكن مجرد جريدة عادية ،بل كانت
م��ر�آة للأدب والثقافة داخ��ل المملكة ،و�إحدى
�أدوات التعبير عن النه�ض��ة والإ�صالح اللذين

وبح�س��ب الكات��ب والم�ؤلف محمد الق�ش��عمي
«لم تخ�ض��ع مواد الجريدة في بداياتها لمنهج

ثمانية ف��ي بع���ض �أعدادها وعادت كم��ا بد�أت

معين في الترتيب والتبويب ،وعادة ما تناولت

لت�ص��در ف��ي �أرب��ع �ص��فحات وا�س��تمرت على

لها الجان��ب الأيمن من ال�ص��فحة ،وفي بع�ض

نهجها» ،حتى �شهدت �أربعينيات القرن الميالدي
الما�ضي ،وتحديد ًا في عام 1941م ،حدثاً بارز ًا

�ص�ص
�صفحتها الأولى افتتاحية العدد حيث ُخ َ
�ص���ص الجان��ب الأي�س��ر للبالغات
الأع��داد ُخ
َ

في م�س��يرة الجريدة ،تجلى بما �ش��هده العالم

الريا���ض ،ورقم��ه  1320ف��ي تاريخ � 4ش��وال

إنتاج رقمي

الأنماط الجديدة للجريدة ا�ستخدام خط جديد

وتما�ش��ياً مع التقدم ال�ص��حافي والتكنولوجي
العالم��ي ،حولت جري��دة �أم القرى ج��زء ًا من

1369هـ الموافق  19يولية 1950م ،كما �شملت

الر�س��مية» ،وتتن��وع بقي��ة المحتوي��ات بي��ن

ب�أ�س��ره من �أزمة الورق ب�س��بب اندالع الحرب

ق�ص��ائد ومقاالت و�أخبار بع�ض الحوادث ،ثم

وو�س��عت الجري��دة م��ن تخطيطه��ا وتنظيمها
ّ

العالمي��ة الثاني��ة ،و�ص��درت حينه��ا �أوام��ر

لت�ضيف �أق�ساماً متعددة ومو�ضوعات مختلفة،

مرت بعد �سنوات م�ضتها من االكتفاء بالأخبار

ب�إيقاف جميع ال�ص��حف ال�س��عودية با�ستثناء

�ش��ملت �أخبار خادم الحرمين ال�شريفين وولي

الر�س��مية وبع�ض الأخبار الدولي��ة والمحلية

«�أم الق��رى»� ،إذ بعث المل��ك عبدالعزيز وزير

والبالغ��ات والمرا�س��يم وتوثي��ق المعاهدات

العه��د ،ووقائ��ع جل�س��ات مجل���س ال��وزراء،

المالية ال�شيخ عبداهلل ال�سليمان وقتها ،لت�أمين

�إلى االهتمام بالأدب والثقافة وروادها �آنذاك،
ومزي��د ًا من الأخبار المتنوع��ة ،مما دعا �إدارة

والأوام��ر والمرا�س��يم الملكي��ة ،واالتفاق��ات

الورق م��ن بع�ض الدول المج��اورة وتوفيره،

الدولي��ة الت��ي تُبرمه��ا المملك��ة م��ع ال��دول

لتعود الجريدة لل�صدور من جديد ،لكن بحجم

الجري��دة �إل��ى �أن تطور من عملي��ات الإخراج

والمنظم��ات الدولي��ة ،والق��رارات الوزاري��ة،

�ص��غير وب�ص��فحتين فقط طيلة م��دة الحرب،

والتبويب ،ف�أدخلت ال�صور في بع�ض �أعدادها
وب�شكل قليل ،بعد �أن مثل مظهرها �سابقاً بدايات

حتى لقبها بع�ضهم في ذلك الوقت بـ «المدللة».

وبيانات الديوان الملكي� ،إ�ض��افة �إلى �إعالنات
المحكم��ة الإداري��ة ،وم�ص��لحة الجم��ارك،

أمناط جديدة

و�إعالن��ات التجن���س بالجن�س��ية العربي��ة

وقدم��ت «�أم القرى» خالل م�س��يرتها عدد ًا من

ال�س��عودية ،و�إعالنات المناف�سات الحكومية،

�أنم��اط الحي��اة الجدي��دة لإثراء الق�� ّراء ،منها

والعالمات التجارية ،وعقود ت�أ�سي�س ال�شركات

ع��دد مميز حمل �ص��ورة للم�ؤ�س���س رحمه اهلل،
بمنا�سبة ذكرى خم�سين عاماً على دخول جاللته

والمن�ش�آت التجارية واالقت�صادية وال�صناعية

ال�ص��حافة ال�س��عودية ،الذي خال بو�ضوح من
ال�صور والعناوين المثيرة.

مراحل التغيير
كما مرت الجريدة بعدة تغييرات في ال�شعار،

العاملة في القطاع الخا�ص.

القشعمي يؤرخ لـ «أم القرى»
خ�ص الكاتب وامل�ؤلف حممد عبدالرزاق الق�شعمي،
َّ
جري��دة �أم القرى بكتاب «�أم الق��رى نبذة تاريخية
موجزة» ،حيث تناول مراحل ت�أ�سي�س��ها وتطورها
و�أبرز احلقب التي �شهدتها خالل فرتة عملها ،ومما
جاء يف كتابه:
�صدرت «�أم القرى» يف عدديها الأول والثاين دون
ذكر ال�س��م مديرها �أو رئي���س حتريرها ،ويف عددها
الثالث ورد ا�سم يو�سف يا�سني مدير ًا م�س�ؤو ًال لها.
يف ع��ام 1359ه��ـ �ص��در �أم��ر ب�إحل��اق جري��دة
�أم القرى بديوان نائب جاللة امللك (الأمري في�صل

�آنذاك)� ،إدارياً وحتريرياً.
م��ن �أوائل ر�ؤ�س��اء حتري��ر «�أم القرى» :يو�س��ف
يا�سني ،ر�ش��دي ملح�س ،حممد �سعيد خوجة ،ف�ؤاد
�شاكر ،عبدالقدو�س الأن�صاري.
ً
يلح��ظ �أن لكل رئي�س حترير مي��وال ثقافية وفنية
تنعك�س على اجلريدة.
اهتم��ت بالأخب��ار وخ�ص��تها ب�ص��فحات ع��دة،
فهذه �ص��فحة للأخب��ار الداخلية ،و�أخ��رى للأخبار
ال�شرقية ،وثالثة للأخبار العامة.

جهوده��ا �إلى عملية �إنت��اج رقمي ،محافظة في
ذات الوق��ت على ن�صو�ص��ها الورقية ،فط ّورت
موقعه��ا الإلكترون��ي �أربع م��رات ،وعملت مع

خطوات ثابتة نحو التطور بالنقالت ال�صحافية
المتنوع��ة ،والتي كان من �أبرزها �ص��دور �أول
عدد ملون يحمل الرقم  ٤٣٩٢بتاريخ � 19صفر
1433هـ الموافق  13يناير 2012م.

نقلة نوعية
وتوالت بعده��ا خطوات التطوي��ر المتالحقة،
لت�ش��هد «�أم الق��رى» نقل��ة نوعي��ة جدي��دة في
الت�صميم والإخراج اللذين �أ�صبحا من �سماتها
المميزة خالل �س��نواتها الأخي��رة ،وجزء ًا من
خطتها لتمييز قرائها ب�سمات كبريات ال�صحف
العالمية ،و�أف�ض��لها ف��ي معايير جودة المنتج
المق��روء وت�ص��اميمه ،حي��ث تمتل��ك الجريدة
�آالت طباع��ة �س��ريعة ،ومطبع��ة ديجت��ال
حديث��ة ،و�أحدث �أجهزة ن�س��خ �ألواح الطباعة
« ،»CTPويتم العمل حالياً على تطوير هويتها
الب�صرية ،و�أي�ض��اً على تطوير بنيتها الرقمية
بالكام��ل ،وعقد �ش��راكات مع جهات حكومية
لمزيد من التطور والنجاح.

أقدم جريدة
وبقراءتك هذه ال�سطور تكون �شاهد ًا على مرور
 100عام على �ص��دور جري��دة �أم القرى� ،أول
جريدة في المملكة العربية ال�سعودية ،والتي
كان له��ا دور رئي�س��ي في حفظ النت��اج الأدبي
والعلمي والثقافي ال�سعودي� ،إذ �سبقت موجة
ت�أ�سي�س الجرائد الورقية ،وثورة التكنولوجيا
الرقمية ،فكانت النافذة التي يب�صر من خاللها
ال�سعوديون �أنف�سهم �أو ًال ،والعالم ثانياً.

رحلة القرن
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«الرحلة امللكية» للملك عبدالعزيز
من الرياض إلى مكة املكرمة
ض �م��ن أع ��داده ��ا األول � ��ى ،ن �ش��رت ج��ري��دة أم
القرى تفاصيل «الرحلة امللكية» التي قام بها
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
ط �ي��ب اهلل ث� � ��راه ،-م ��ن ال ��ري ��اض إل ��ى مكةاملكرمة.
وب �ي �ن �م��ا ن �ش��رت اجل ��ري ��دة يف ع ��دده ��ا ال � �ـ13
ال� �ص ��ادر ي ��وم اجل �م �ع��ة  10ش �ع �ب��ان 1343ه� � �ـ،
م �ل �خ �ص � ًا ب��األم��اك��ن ال �ت��ي م � � ّر ب �ه��ا «امل��وك��ب
امللكي»؛ أحصت دارة امللك عبدالعزيز جميع
احملطات ،معتمدة يف ذلك على ما نشرته «أم
القرى» يف أكثر من عدد.

الجبيلة

الرياض

مرات

العيينة
الدرعية

الغزيز

خف

هضبة المصلوخة

الشعراء

وادي الرشاء

المصلوم

الحنابج
آبار سجا
جبل حبر
الدفينة
فيضة العيينة
قبا
مر ّان

خريطة الرحلة الملكية

(املركز السعودي لنظم املعلومات اجلغرافية التاريخية)

السيل الكبير
عشيرة

مكة المكرمة

امللك عبدالعزيز على ظهر جواده بعد خروجه من املسجد احلرام عام 1343هـ (دارة امللك عبدالعزيز)
أبرز احملطات التي مر بها املوكب امللكي
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مجلس الوزراء

مسيرة سبعني عاماً ملجلس الوزراء

أول مجلس وزراء :إنشاء جهات حكومية تنظم عمل الدولة
ن�شرت جريدة �أم القرى في عددها الـ  1485بتاريخ
� 8صفر 1373ه��ـ الموافق � 16أكتوبر 1953م،
مر�سوماً ملكياً �أ�صدره الملك الم�ؤ�س�س عبدالعزيز
ابن عبدالرحمن �آل �سعود ،بت�أليف �أول مجل�س
وزراء في المملكة العربية ال�سعودية� ،أي قبل
 70عاماً والذي كان ت�شكيله من دافع ما اقت�ضته
م�صلحة البالد العامة وقتها وتكاثر الواجبات
وتنوع الم�س�ؤوليات.

تفاصيل المرسوم الملكي
ويظهر في تفا�صيل المر�سوم الملكي� ،أن المجل�س
كان برئا�سة ولي العهد �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
�سعود بن عبدالعزيز ،ال��ذي كان القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة حينها ،وقد تقرر اجتماع المجل�س
مرة واحدة في ال�شهر ،ولي�س كل �أ�سبوع كما هو
معمول به حالياً.

طريقة تشكيل المجلس
وب ّينت م��واد المر�سوم الملكي طريقة ت�شكيل
المجل�س ،بحيث يت�ألف من جميع وزراء الدولة
رئي�س المجل�س
المكلفين ب�إرادة ملكية ،و�أن ُيع ِّين ُ
نائباً له حال غيابه ،وقد ُحدد نطاق عمل المجل�س
في الأعمال التي تُعر�ض عليه من قِبل الرئي�س،
�أو من قِبل �أح��د وزراء ال��دول��ة باقتراح خطي
يقدم لرئي�س المجل�س قبل مدة ال تقل عن � 3أيام
قبل االجتماع .كما �أظهرت مواد المر�سوم الملكي

أمر ملكي بأن يكون
يف كل بلدة مجلس
إداري يجتمع برئاسة
أمير البلدة وقاضيها
مع رؤساء الدوائر
ووجهاء البلدة لبحث
األمور التي تتعلق
مبصلحة البلد
نفسها ضمن نظام
مخصص لذلك،
إضافة إلى تأسيس
مجالس بلدية تنظر
يف الشؤون البلدية مبا
يصلح شأنها ويقيم
عمرانها.

أول جلسة مجلس وزراء برئاسة امللك سعود بن عبدالعزيز (دارة امللك عبدالعزيز)

�أن ق��رارات مجل�س ال��وزراء تُتخذ بالإجماع �أو
بالأكثرية ،ولرئي�س المجل�س حق الإ�شراف على
جميع �أعمال الوزارات.

أول جلسة للمجلس
ك��م��ا وث��ق��ت ج���ري���دة �أم ال���ق���رى ف���ي ع��دده��ا
ال��ـ  1506بتاريخ  7رج��ب  1373ه��ـ الموافق

 12م��ار���س 1954م ،تفا�صيل �أح�����داث �أول
جل�سة لمجل�س ال���وزراء في الريا�ض ،برئا�سة
ال��م��ل��ك ���س��ع��ود ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود

أمر ملكي بتشكيل ديوان تابع ملجلس
ال � ��وزراء حت��ت اس ��م دي� ��وان امل�ظ��ال��م،
حُتال إليه كل شكوى ومظلمة ترفع
للتدقيق والتفتيش يف كل دائرة من
دوائر احلكومة.

تقوية اجليش السعودي ك��ون��ه
ع� �م ��اد ال � ��دول � ��ة ،وت �خ �ص �ي��ص ق�س��م
ع �ظ �ي��م م ��ن امل �ي��زان �ي��ة ل� ��ه ،وال �ع �م��ل
على تدريب جنوده ،واالستزادة من
األسلحة لهم.

تأمني حاجة الشعب من العيش
الكرمي عبر اتخاذ الترتيبات الالزمة
مل�س��اع��دة ال �ف �ق��راء ،وإق� ��رار مشاريع
عمرانية إلي�ج��اد أع�م��ال كثيرة تدر
اخلير على البالد.

ع �م��ل وزارة ال� ��زراع� ��ة ع �ل��ى تنظيم
ال��زراع��ة يف أنحاء اململكة ،لتحقيق
االك� �ت� �ف ��اء ال� ��ذات� ��ي م� ��ن احمل��اص �ي��ل
الزراعية.

أم���ر م��ل��ك��ي ب��إن��ش��اء شعبة
للخبراء يف م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
مل� �ع ��اون ��ة امل �ج �ل��س يف ال �ن��واح��ي
الفنية لنشاط الدولة.

توجيه وزارة امل��ع��ارف للنهوض
بالعمل على تعليم الشعب ،وقد
خصص لها يف امليزانية قسط ًا كبير ًا
لنشر العلم يف كافة أنحاء اململكة.

رح��م��ه اهلل ،حيث ت�ضمنت مجموعة ق���رارات
ر�سمت نهج ال��دول��ة التي ���س��ارت عليه وقتها،

ومنها بإيجاز:

أمر ملكي بإعداد
ميزانية للدولة
بحيث تنقسم إلى
ثالثة أقسام :قسم
ملوازنة دوائر الدولة
ثان
ومصاحلها ،وقسم ٍ
يخصص للمشاريع
اإلصالحية العمرانية،
وثالث لالحتياط
والطوارئ ،ثم
عرضها على املجلس
ملناقشتها .وتكليف
وزارة املالية بجمع
كل واردات الدولة،
وتوليها الصرف ضمن
نطاق ميزانية الدولة
املعتمدة.

مجلس الوزراء
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وثقتها «أم القرى» منذ 1373هـ
مجلس الوزراء :استمرار برامج اإلصالحات الحكومية

الرياض  -واس
عد مجل�س الوزراء برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين،
الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ،
التقديرات الإيجابية من وكاالت الت�صنيف االئتماني
عن اقت�صاد المملكة ،ب�أنها تعك�س تح�سن نمو الناتج
المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى
المتو�سط ،والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة
(كوفيد ــ � )19إ�ضافة �إلى تطورات قطاع النفط،
وا�ستمرار برامج الإ�صالحات الحكومية.
وفي بداية الجل�سة التي عقدها مجل�س الوزراء،
بعد ظهر يوم الثالثاء � 26شعبان  1443هـ الموافق
 29مار�س  2022م ،في ق�صر اليمامة بمدينة
الريا�ض ،ا�ستعر�ض مجل�س الوزراء مجمل المحادثات
واالجتماعات التي جرت بين المملكة وعد ٍد من الدول
خالل الأيام الما�ضية؛ لالرتقاء بالعالقات �إلى �آفاق
�أرحب بما يخدم الم�صالح الم�شتركة ،ويعزز التن�سيق
الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه الق�ضايا الدولية
وم�ستجدات الأو�ضاع في المنطقة والعالمّ .
واطلع
تقييم لالعتداءات التخريبية
المجل�س �إثر ذلك على ٍ
التي ارتكبتها ملي�شيا الحوثي الإرهابية المدعومة
من �إيران ال�ستهداف مناطق مدنية ومن�ش�آت حيوية
في المملكة ب�صواريخ بالي�ستية وطائرات م�س ّيرة
ومقذوفات ،وما تمثله من تهدي ٍد للأمن الإقليمي
والدولي ،تجرمها القوانين والقرارات الدولية ،وبما
تعك�سه من تعنت الملي�شيا ورف�ضها للحل ال�سيا�سي،
مجدد ًا الدعوة لدول العالم ومنظماته �إلى الوقوف
�ضد هذه االعتداءات والت�صدي لجميع الجهات التي
تنفذها �أو تدعمها.
ون ّوه مجل�س الوزراء في هذا ال�سياق ،بجهود
تحالف دعم ال�شرعية في اليمن في حماية م�صادر
الطاقة العالمية من الهجمات العدائية و�ضمان
�سال�سل الإمداد ،ودعمه لإنجاح الم�شاورات اليمنية
التي تعقد في الريا�ض برعاية مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية.
و�أو�ضح معالي وزير الإعالم المك ّلف الدكتور ماجد بن
عبداهلل الق�صبي ،في بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية
عقب الجل�سة� ،أن المجل�س تط ّرق �إلى تطورات الأزمة
الرو�سية الأوكرانية ،وما �أكده مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية خالل الجل�سة الخا�صة الطارئة
للجمعية العامة للأمم المتحدة ب�ش�أن �أوكرانيا ،من
دعم م�سار الحوار القائم حالياً بين �أطراف النزاع
للو�صول �إلى ت�سوية �سلمية ُتجنب المنطقة والعالم
التداعيات ال�سلبية �سيا�سياً واقت�صادياً و�إن�سانياً.
وتناول مجل�س الوزراء ما تو�صلت �إليه الدورة
الرابعة لم�ؤتمر الدول الأطراف في االتفاقية العربية
لمكافحة الف�ساد ،من قرارات لتر�سيخ العمل العربي
الم�شترك في هذا المجال ،واالن�ضمام لمبادرة
الريا�ض الم�سماة (ال�شبكة العالمية ل�سلطات �إنفاذ
القانون المعنية بمكافحة الف�ساد) ،الهادفة �إلى تعزيز

تصدر عن وزارة اإلعالم

جلسة مجلس الوزراء يف الرياض أمس برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز (واس)

التعاون وت�سهيل تبادل المعلومات.
وب ّين معاليه �أن مجل�س الوزراء تابع اكتمال
اال�ستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العالقة
بخدمة قا�صدي الحرمين ال�شريفين ،لتنفيذ خططها
الأمنية والتنظيمية خالل �شهر رم�ضان المبارك ،وفق
منظومة متكاملة من الخدمات والت�سهيالت ،المقدمة
عبر التقنيات الحديثة والأ�ساليب المتطورة و�أعلى
معايير الجودة.
ّ
واطلع المجل�س على المو�ضوعات المدرجة على
جدول �أعماله ،كما ّ
اطلع على ما انتهى �إليه كل من
مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،ومجل�س
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة لمجل�س
الوزراء ،وهيئة الخبراء بمجل�س الوزراء في �ش�أنها.
وقد انتهى مجل�س الوزراء �إلى ما يلي:
تعاون مع البحرين
�أو ًال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو الملكي وزير الطاقة
�أو من ينيبه ،بالتباحث مع الجانب البحريني في
�ش�أن م�شروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة
العربية ال�سعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال
الطاقة ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
الموقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
تباحث مع جامعة غورنيزو
ثانياً :تفوي�ض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة،
رئي�س مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة العامة لتحلية
المياه المالحة �أو من ينيبه ،بالتباحث مع جامعة

غورنيزو  -هوتنيزا للعلوم والتكنولوجيا في
جمهورية بولندا ،في �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بين
الم�ؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة
العربية ال�سعودية ،وجامعة غورنيزو  -هوتنيزا
للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية بولندا في مجال
تحلية المياه المالحة ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع
الن�سخة النهائية الموقعة ،ال�ستكمال الإجراءات
النظامية.
تنمية الصادرات غير النفطية
ثالثاً :تفوي�ض معالي وزير ال�صناعة والثروة
المعدنية ،رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنمية
ال�صادرات ال�سعودية �أو من ينيبه ،بالتباحث مع
الجانب الم�صري في �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم
بين هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية في المملكة
العربية ال�سعودية ،والهيئة العامة لمركز تنمية
ال�صادرات الم�صرية التابعة لوزارة التجارة
وال�صناعة في جمهورية م�صر العربية ،في مجال
تنمية ال�صادرات غير النفطية ،والتوقيع عليه،
ومن ثم رفع الن�سخة النهائية الموقعة ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
األمن السبراني
رابعاً :الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة
الوطنية للأمن ال�سيبراني في المملكة العربية
ال�سعودية والمركز الوطني للأمن ال�سيبراني في
مملكة البحرين.

الوثائق واألرشفة
خام�ساً :تفوي�ض معالي الم�شرف العام على المركز
الوطني للوثائق والمحفوظات �أو من ينيبه ،بالتباحث
مع الجانب العراقي في �ش�أن م�شروع مذكرة تعاون
بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة
العربية ال�سعودية ،ودار الكتب والوثائق الوطنية
في جمهورية العراق في مجال الوثائق والأر�شفة،
والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
الموقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
الطب الشرعي
�ساد�ساً :الموافقة على �صرف بدل مزاولة الطب
ال�شرعي للعاملين في مجال الطب ال�شرعي.
اعتماد حساب ختامي
�سابعاً :اعتماد الح�ساب الختامي ل�صندوق تنمية
الموارد الب�شرية عن عام مالي �سابق.
تقارير سنوية
كما ّ
اطلع مجل�س الوزراء على عدد من المو�ضوعات
العامة المدرجة على جدول �أعماله ،من بينها تقارير
�سنوية لمركز الإ�سناد والت�صفية ،والمركز ال�سعودي
للأعمال االقت�صادية ،والهيئة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة "الملغاة" ،وهيئة تطوير منطقة
المدينة المنورة ،والهيئة العامة للغذاء والدواء،
ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وقد اتخذ
المجل�س ما يلزم حيال تلك المو�ضوعات.

ترقيتان وتعييات

ال��م��واف��ق��ة على ترقيتين للمرتبة
(الرابعة ع�شرة) وتعيينات على
وظيفة (وزي��ر مفو�ض) ،وذلك على
النحو التالي:
ــ ترقية ع�سم بن �إبراهيم بن عبدالكريم
الرم�ضى �إل��ى وظيفة (مدير عام)
بالمرتبة (الرابعة ع�شرة) ب�إمارة
منطقة الق�صيم.
ــ ترقية م�شعل بن �صعيقر بن مطلق
العتيبي �إل��ى وظيفة (م��دي��ر ع��ام)
بالمرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة
الداخلية.
ــ تعيين الآتية �أ�سما�ؤهم على وظيفة
(وزير مفو�ض)� :سلطان بن فهد بن
عبدالرحمن بن خزيم ـ عبداهلل بن
ح�سن بن عبداهلل الزهراني ـ محمد
بن �إبراهيم بن محمد ال�شلفان ـ محمد
بن ح�سن بن محمد مون�س ـ عادل بن
فهد بن عبدالرحمن الذايدي ـ نايف
بن حمود بن �صالح بن مالفخ ـ �أحمد
بن يحيى بن علي �آل دغرير ـ محمد بن
عبداهلل بن عبدالعزيز القنيعير.

أسسها جاللة الملك

المشرف العام

المدير العام

المشرف على التحرير

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
-يرحمه اهلل١٣٤٣ -هـ ١٩2٤-م

الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير اإلعالم المكلف

عبداهلل بن سفر األحمدي

أشرف بن خالد الحسيني
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أوائل األحداث

أول بث تلفزيوني مباشر
وثق��ت جري��دة �أم القرى في عدده��ا الـ 2555
ال�ص��ادر بتاريخ  6ذي الحج��ة 1394هـ ،حفل
نجاح وزارة الإعالم في نقل �أول بث تلفزيوني
في المملكة عبر الأقمار ال�صناعية.
وت�ضم��ن الخب��ر وقائ��ع النق��ل ال��ذي بد�أت��ه
وزارة الإع�لام �صباح ي��وم ال�سبت باالت�صال
التلفزيون��ي المبا�ش��ر بوا�سط��ة المحط��ة
الأر�ضي��ة للأقم��ار ال�صناعي��ة ف��ي ج��دة لبث
وا�ستقب��ال البرام��ج التلفزيونية م��ن المملكة
�إل��ى العال��م الخارج��ي وبالعك���س ،وق��د ب��د�أ
االحتفال في ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا ب�أول
ب��ث تلفزيوني مبا�ش��ر بين المملك��ة والأردن،
حي��ث حيا معال��ي وزي��ر الموا�ص�لات ال�شيخ
محم��د عمر توفيق ،ال�شع��ب الأردني ،و�أعقبه
بكلم��ة معال��ي وزير الإع�لام ال�شي��خ �إبراهيم
العنقري.
وف��ي ال�ساع��ة الثاني��ة �إال ربع��اً ب��د�أ ا�ستقبال
الب��ث التلفزيون��ي الأردن��ي عب��ر الأقم��ار
ال�صناعي��ة م��ن المحي��ط الأطل�س��ي بكلم��ة لمعال��ي وزير ومن ذل��ك الوقت تمكن التلفزيون ال�سع��ودي من ا�ستقبال
الموا�ص�لات الأردن��ي ،وف��ي ال�ساعة الثانية ظه��ر ًا انتهى وب��ث الأح��داث المهمة والبرام��ج الخا�صة م��ن و�إلى �أية
البث وغادر الجميع محطة تلفزيون جدة.
دولة ف��ي العالم تتوفر لديه��ا مثل تلك الإمكاني��ات �آنذاك.

العرض العسكري األول في المملكة

روت جريدة �أم القرى يف عددها الـ  1506بتاريخ
 7رجب 1373هـ،تفا�صيلالعر�ضالع�سكريالتاريخي
الأول للقوات امل�سلحة ال�سعودية ،وذلك يف عهد امللك
�سعود بن عبدالعزيز�آل �سعود رحمه اهلل ,القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة وقتها.
وقد �أقيم العر�ض يف �ساحة امللز يف العا�صمة الريا�ض
من ال�ساعة الثانية والن�صف حتى ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساءً ،حيث �سارت القوات امل�ستعر�ضة بعد �إذن
البدء يف �صفوف منظمة يتقدمهم العلم ال�سعودي
ففرق املو�سيقى ثم قائد القوات امل�ستعر�ضة و�أركان
حربه ،ف�سرية من طالب املدر�سة الع�سكرية االبتدائية

بالريا�ض ،ثم ثالثة �أفواج :امل�شاة ،فالبولي�س احلربي
على دراجاتهم النارية ،ثم �سرية من الر�شا�شات
عيارات  30حتملها �سيارات جيب ،ثم �سرية ر�شا�شات
م�ضادة للطائرات عيار  ،50ثم �سرية مدافع الهاون،
فالوحدة الال�سلكية ،فالفوج الأول الآيل ،فالفوج الأول
للنقل ،ف�سيارات الوقود واملاء ،فالوحدة الطبية.
وكان من القوات امل�ستعر�ضة يف احلفل �أي�ضاً� ،سرب
من الطائرات يقودها لفيف من ال�شباب ال�سعودي
الذين �أدوا ا�ستعرا�ضات بديعة يف �سماء ال�ساحة
ب�ألوان خمتلفة.

أول قيد أسهم ينشر
عام 1343هـ

مزاد علني قبل قرن

يف عددها الرابع وثقت جريدة �أم القرى بتاريخ  7جمادى الآخرة 1343هـ� ،أول
قيد �أ�سهم يف مكة املكرمة بعهد امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود.
وت�ضمن اخلرب �إعالن البلدية للعموم �أن كل من ميلك �سهماً يف �شركة اجللود عليه
�أن يراجع البلدية لقيد تلك الأ�سهم ،ملدة خم�سة �أيام تنق�ضي من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن ،ومن يت�أخر عن ذلك فلومه على نف�سه.

أول تقويم يومي مطبوع
وثق��ت جري��دة �أم الق��رى في عدده��ا الراب��ع بتاريخ 7جم��ادى الآخرة
1343هـ� ،أول �إعالن مزاد علني �صادر عن البلدية في مكة المكرمة بعهد
الملك الم�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود.
وت�ضم��ن الخب��ر �إعالن البلدية للعم��وم �أن لديها كمية م��ن جلود ال�ضان
والماعز والأبقار والجم��ال معرو�ضة للبيع ،و�ستكون المزايدة العلنية
ل�شرائه��ا بع��د ظهر يوم ال�سب��ت  8جم��ادى الآخرة ،و�إحالته��ا القطعية
لعهدة من ير�سى عليه العطاء في اليوم المذكور ،فكل من يرغب ال�شراء
عليه �أن يراجع دائرة البلدية.

ن�ش��رت جري��دة �أم الق��رى يف عدده��ا
ال��ـ  221ال�ص��ادر ي��وم اجلمع��ة
� 11ش��وال 1347ه��ـ ،خ�بر اعتزامها
�إ�ص��دار �أول تق��ومي يومي مطبوع لها
للع��ام 1348ه��ـ ،وال��ذي امت��از ع��ن
غ�يره �آن��ذاك بالطباع��ة املتقن��ة على
ورق جي��د بقط��ع كب�ير ،وباحتوائه
عل��ى تق��ومي التواري��خ الثالث��ة:
الهج��ري القمري ،الهجري ال�شم�سي،
وامليالدي.
وقد ُخ�ص�ص الوج��ه الأول لكل ورقة

م��ن التق��ومي للتواري��خ والتوقي��ت،
بينم��ا احت��وى الوج��ه الث��اين عل��ى
فق��رات تاريخي��ة و�أدبي��ة و�صحي��ة
وفكاهي��ة ،كفك��رة فري��دة يف ذل��ك
الوقت.
وابتك��رت «�أم الق��رى» طرق��اً لزي��ادة
مداخيلها املالية �آنذاك ،عرب تخ�صي�ص
مكان للإعالن �أ�سفل ورقة التقومي من
الوج��ه الثاين ،وجعلت �أجرة الإعالن
ال��ذي مل يكن يتج��اوز خم�سة �أ�سطر،
ن�صف ريال عربي عن كل مرة.
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عاما
تفاصيل الوسام العسكري منذ ً 71

روت جري��دة �أم الق��رى من��ذ  71عام��اً تفا�صي��ل الأم��ر امللكي ال�ص��ادر يف  ١١رج��ب ١٣٧٢ه��ـ ،موافق��ة املل��ك امل�ؤ�س���س
اخلا���ص با�ستح��داث �أول و�س��ام ع�سكري يف اململك��ة العربية عبد العزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود على �إحداث هذا الو�سام،
ال�سعودي��ة ،حمل ا�س��م «و�سام امللك عبد العزي��ز �آل �سعود» ،ليكون له املقام الأول بني الأو�سمة الع�سكرية يف الدولة.
عل��ى �أن يمُ نح ل�ضب��اط الق��وات امل�سلحة ،الذي��ن ميتازون يف ووفقاً ملا ورد يف الأمر امللكي ،الذي ن�شرته جريدة �أم القرى يف
امليادين.
ذلك الوقت ،انق�سـم الو�سـام �إىل خم�س طبقـات بح�سـب الرتب
وت�ضمن��ت التفا�صي��ل التي ن�شرتها اجلري��دة يف عددها الـ  1457الع�سكرية املختلفة ،على النحو التايل:

1

الطبقة األولى:

(الو�ش��اح الأك�بر) :يت�ألف من ر�صيعة عل��ى ال�صدر من اجلهة الي�سرى مع و�شاح عري���ض من احلرير ُيلب�س من
اليم�ين �إىل الي�س��ار ،مق�سم �إىل خم�سة �أق�سام يت�ساوى اثنان منها باللون الأخ�ضر من الطرفني اخلارجيني ،واثنان
باللون الأحمر ،وواحد باللون الأزرق يف الو�سط.

2

3

4

5

الطبقة الثانية:

الطبقة الثالثة:

الطبقة الرابعة:

الطبقة اخلامسة:

يت�ألف من ر�صيعة على ال�صدر
م��ن اجله��ة الي�س��رى ،وو�سام
ُيعل��ق يف الرقب��ة ب�شري��ط م��ن
لون الو�شاح.

يت�ألف من و�سام ُيعلق يف
ال��رق��ب��ة ب�����ش��ري��ط م��ن ل��ون
الو�شاح.

يت�ألف من و�سام على ال�صدر
م��ن اجله��ة الي�س��رى ُيعل��ق
ب�شري��ط مو�ش��ى بوري��دة،
ويكون من لون الو�شاح.

كسوة الكعبة في أربعينيات
القرن الماضي

يف تاري��خ  30ذو القع��دة 1349ه��ـ  ،ن�ش��رت جري��دة �أم الق��رى يف عدده��ا ال��ـ  331مناظر
م��ن ك�س��وة الكعبة امل�شرف��ة امل�صنوعة يف مكة املكرم��ة ،وهي �أول ال�ص��ور املطبوعة التي
ا�ستخدمتها اجلريدة على �صفحتها الأوىل.
وت�ضمن��ت ال�ص��ور �أربع قطع مذهبة نق���ش فيها باخلط البدي��ع �آيات قر�آني��ة ،ونق�ش على
واحدة منها�« :صنعت هذه الك�سوة املباركة يف مكة املعظمة ب�أمر خادم احلرمني ال�شريفني
جالل��ة املل��ك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن الفي�ص��ل ال�سعود ملك احلجاز وجن��د وملحقاتها
�أيده اهلل تعاىل بن�صره يف �سنة  1349هجرية على �صاحبها �أف�ضل التحية و�أمت الت�سليم».

يت�ألف من و�سام على ال�صدر
م��ن اجله��ة الي�س��رى ُيعل��ق
ب�شريط من لون الو�شاح.

معاهدة صداقة بين حكومتي المملكة
والصين عام 1367هـ
ن�����ش��رت ج���ري���دة �أم ال���ق���رى يف ع��دده��ا
ال��ـ  1208ب��ت��اري��خ  21ج��م��ادى الآخ���رة
1367ه����ـ ،معاهدة �صداقة ب�ين اململكة
العربية ال�سعودية واحلكومة الوطنية
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة وق��ت��ه��ا ،وذل���ك
خ�لال عهد امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود ،حيث �شملت تفا�صيل
املعاهدة �سبع مواد وهي:
املادة الأوىل :ي�سود �سالم و�صداقة دائمان
بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية
ال�صينية وبني �شعبيهما.
املادة الثانية :قد اتفق الطرفان ال�ساميان
املتعاقدان على ت�أ�سي�س عالقات �سيا�سية
بني الدولتني طبقاً ملبادئ القانون الدويل
العام ،كما اتفقا على �أن يتمتع املمثلون
ال�سيا�سيون لكال الدولتني على �أ�سا�س
املقابلة باملثل يف ب�لاد الآخ���ر باملعاملة

امل��ع�ترف بها مبقت�ضى امل��ب��ادئ العامة
للقانون الدويل العام.
امل��ادة الثالثة :اتفق الطرفان ال�ساميان
امل��ت��ع��اق��دان ع��ل��ى �أن���ه ل��ك��ل م��ن الطرفني
ال�ساميني املتعاقدين �إن�شاء قن�صليات يف
الأماكن التي يتفق عليها من �أرا�ضي الطرف
الآخر ،على �أن يتمتع املوظفون القن�صليون
لكل من الطرفني املتعاقدين ال�ساميني على
�أ�سا�س املقابلة باملثل يف �أرا�ضي الطرف
الآخر باملعاملة املقررة يف املبادئ العامة
للقانون الدويل العام.
امل��ادة الرابعة :اتفق الطرفان ال�ساميان
امل��ت��ع��اق��دان ع��ل��ى �أن مي��ن��ح رع��اي��ا كل
م��ن ال��ط��رف�ين املقيمني �أو امل�سافرين يف
�أرا�ضي الطرف الآخ��ر معاملة �أوىل الأمم
بالتف�ضيل فيما يتعلق بحماية �شخ�صياتهم
وممتلكاتهم.

املادة اخلام�سة :اتفق الطرفان املتعاقدان
ال�ساميان �أنه يف حالة وفاة �أحد رعايا �أي
من الطرفني املتعاقدين ال�ساميني يف �أرا�ضي
الطرف الآخ��ر ومل يكن له و�صي �شرعي
يتوىل �أمر خملفاته ،ف�إن هذه املخلفات ت�سلم
بعد تنفيذ الإج��راءات الق�ضائية اخلا�صة
�إىل �أقرب موظف قن�صلي لبلده لت�سليمها �إىل
وريثه ال�شرعي.
املادة ال�ساد�سة :اتفق الطرفان املتعاقدان
ال�ساميان على تنظيم العالقات التجارية
بني بلديهما يف اتفاقية تعقد فيما بعد.
املادة ال�سابعة :يجرى �إبرام هذه املعاهدة
من جانب الطرفني ال�ساميني املتعاقدين
ب�أقرب مدة ممكنة وذل��ك وفقاً لقوانينهما
اخلا�صة وي��ج��رى ت��ب��ادل وث��ائ��ق الإب���رام
ب�أ�سرع ما ميكن وتعترب هذه املعاهدة نافذة
املفعول من تاريخ تبادل قرارات الإبرام.

افتتاح الصفوف الليلية في المعهد اإلسالمي
السعودي عام 1345هـ
�أوردت جري��دة �أم الق��رى بعدده��ا ال��ـ 110
يف تاري��خ  17رج��ب 1345ه��ـ ،خ�بر ًا ع��ن
افتتاح املعه��د الإ�سالمي ال�سعودي ل�صفوف
ليلية ،لتلقى فيها العلوم ال�شرعية والقواعد
العربية والفنون االجتماعية و�سنن الكائنات
والدرو���س الريا�ضي��ة ،ومنها �أ�ص��ول م�سك
الدفاتر وبع�ض اللغات الأوربية احلية.

وج��اء يف اخل�بر نق ً
�لا ع��ن مدي��ر املع��ارف
العمومي��ة حمم��د كام��ل الق�ص��اب� ،أن��ه مت
حتدي��د ليل��ة الأح��د  25رج��ب 1345هـ ،يف
ال�ش��روع يف ه��ذه الدرو���س وبذل��ك يتي�س��ر
مل��ن له��م رغب��ة يف التعلي��م وال متكنه��م
�أ�شغاله��م املعا�شية م��ن التح�صيل نهار ًا� ،أن
ي�ستعي�ض��وا عنه��ا بتل��ك الدرو���س الليلية.

كم��ا ت�ضمن اخلرب مواعي��د ا�ستقبال طلبات
االلتحاق بتلك ال�صفوف ،من خالل مراجعة
�إدارة املعه��د وقته��ا �أي��ام الأ�سب��وع ،م��ن
ال�ساع��ة الرابعة �إىل ال�ساعة ال�ساد�سة ،ومن
ال�ساع��ة الثامن��ة �إىل ال�ساع��ة العا�ش��رة كل
يوم ،لت�سجي��ل اال�سم يف ال�شعب��ة التي يراد
�أن ينتمي �إليها الطالب.
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كلمات ملكية مضيئة وثقتها «أم القرى»
مضاهاة األمم

القيام بالواجب

شعب واع

«ال تهمن��ا الأ�سماء وال الألقاب و�إمنا يهمنا
القي��ام بحق واجب كلم��ة التوحيد والنظر
يف الأم��ور التي توفر الراح��ة واالطمئنان
لرعايانا».

«�إن ه��ديف الأ�سم��ى يف حكم��ي �أن �أ�س�ير
بك��م �إىل قم��ة املج��د والع��زة لن�ضاه��ي
الأمم الراقي��ة برفع��ة بالدن��ا وم�ست��وى
معي�شتنا».

«�أثبت��ت التج��ارب ع�بر ال�سن�ين
الطويل��ة �أن �شعبنا يتمتع واحلمدهلل
بق��درة واعي��ة عل��ى تفه��م الأم��ور
و�إدراك احلقائق».

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود

امللك �سعود بن عبدالعزيز

امللك في�صل بن عبدالعزيز

ذاكرة أدبية

شاعر نجد يتحول
إلى «مانشيت»

فؤاد شاكر يحاضر عن أدب الفكاهة
ن�شرت جريدة �أم القرى يف عددها الـ  795ال�صادر بتاريخ � 6صفر
1359ه���ـ ،حما�ضرة لل�صحفي والأدي���ب وال�شاعر ال�سعودي ف���ؤاد
�إ�سماعيل �شاكر ،عن �أدب الفكاهة.
و�أبرزت اجلريدة على �صدر �صفحتها الأوىل حما�ضرة «التنادر والفكاهة
يف الأدب العربي» ،كنوع من تعريف القراء بالأدب والكتابة ال�ساخرة.
و�شرح �شاكر يف املحا�ضرة التي �ألقاها يف منتدى جمعية الإ�سعاف
اخلريية ونقلتها «�أم القرى» ،ق�ص�ص الفكاهة والتنادر يف الأدب العربي
القدمي ،م�ؤكد ًا �أن ذلك التنادر كان دعامة ملكارم الأخالق ب�أو�سع معانيها،
لأنه كان يجمع النخبة وزعماء البالغة والرواية ،وا�ست�شهد مبوقف
لعمر بن عبدالعزيز ،عندما خرج لي ًال بعد توليه اخلالفة ،فدخل امل�سجد،
وبينما هو يجو�س يف الظالم عرثت رجله برجل نائم ،فرفع الأخري ن�صف

حتول �أديب جند و�شاعرها يف بداية الدولة ال�سعودية
حممد بن عبداهلل بن عثيمني �إىل «مان�شيت» على ال�صفحة
الأوىل جلريدة �أم القرى يف عددها الـ  421ال�صادر يف
 10رم�ضان 1351هـ ،حيث ت�صدرت ق�صيدته عن امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود «ملك جتملت الدنيا
بطلعته» العدد.
وقدمت «�أم القرى» ال�شاعر يف �صفحتها الأوىل قائلة« :هذه
درة فريدة ،وحولية زاهية من حوليات �أديب جند و�شاعرها
حممد بن عبداهلل بن عثيمني� ،ألقاها بني يدي ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املعظم يوم ت�شرف مبقابلته يف الريا�ض هذا
العام» ،وتقول بع�ض �أبيات الق�صيدة:
ملك جتملت الدنيا بطلعته
و�أ�سفر الكون عنه �أي �إ�سفار
حمامد يف �سماء املجد م�شرقة
مثل النجوم التي ي�سري بها ال�ساري
لكن تاج ملوك الأر�ض �إن ذكروا
يوما و�أرجح يف ف�ضل ومقدار
عبدالعزيز الذي كانت خالفته
من رحمة اهلل للبادي وللقاري
�أعطاهمو اهلل �أمناً بعد خوفهمو
ملا توىل وي�سر ًا بعد �إع�سار

ر�أ�سه وقال لعمر� :أجمنون �أنت؟ فقال :ال ،فه ّم به احلر�س ،فتدخل عمر
وقال لهم دعوه ،هو �س�ألني �أجمنون �أنت ،فقلت :ال.

«أم القرى» سبقت «المنهل» في نشر إبداعات
عبد القدوس األنصاري
انفردت جريدة �أم القرى بن�شر �أبحاث
و�إب��داع��ات رائ��د ال��رواي��ة ال�سعودية
عبدالقدو�س الأن�صاري ،ال��ذي كتب
مقاالت حتت عنوان «العلم والأدب
واالجتماع» كانت نافذة لن�شر �أبحاثه
و�أفكاره التنويرية على م��دار �أع��وام
طويلة ،قبل �أن ي�ؤ�س�س جملة املنهل
وي�ؤلف عدد ًا من الكتب.
وحمل العدد الـ  812ال�صادر بتاريخ
 6جمادى الآخ��رة 1359ه���ـ ,واح��د ًا
من �أهم �أبحاث الأن�صاري عن �أ�ساليب
الأوام���ر الإداري����ة ،حيث ا�ستعر�ض
اخل��ط��اب��ات ال�����ش��ه�يرة يف احل�����ض��ارة
العربية والإ���س�لام��ي��ة ،وبالتحديد

املتبادلة بني احلجاج بن يو�سف الثقفي
ال�شهري ببالغته وعدد ممن عا�صروه
�أمثال اخلليفة الأم��وي عبدامللك بن
مروان ،واملهلب بن �أبي �صفرة الأزدي
وغريهما ،م�ستق�صياً ما فيها من �إيجاز،
وح�سن �أ�سلوب ،وبالغة يف العبارة.
والأن�������ص���اري ���ص��اح��ب �أول رواي���ة
�سعودية بعنوان «التو�أمان» ،ولد يف
1906م وت��ويف عام 1983م ،وتر�أ�س
حت��ري��ر ج��ري��دة �أم ال��ق��رى يف ع��ام
1359هـ ،ومن �أبرز م�ؤلفاته :بنو �سليم
يف التاريخ ،بني التاريخ والآثار ،ومع
ابن جبري ورحلته ،ومو�سوعة تاريخ
مدينة جدة.

ذاكرة أم القرى
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الحرص على المصالح

الوصول إلى المجد

«ت�أك��دوا �أنن��ي وامل�س���ؤولون
حري�ص��ون كل احلر���ص عل��ى
م�ص��احلكم اخلا�ص��ة والعام��ة
م�س�ؤولية مبا�ش��رة �أمام اهلل ثم
�أمامكم».
امللك فهد بن عبدالعزيز

«�أن��ذر حيات��ي خلدمتك��م
والعم��ل عل��ى رفعتك��م
والو�ص��ول بك��م �إىل م��ا
ت�ستحقون من جمد».
امللك خالد بن عبدالعزيز

إرساء العدل

«�أعاه��د اهلل ث��م �أعاهدك��م
�أن �أتخ��ذ الق��ر�آن د�س��تور ًا
والإ�س�لام منهج��اً و�أن يك��ون
�شغلي ال�ش��اغل �إحقاق احلق
و�إر�ساء العدل».
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

أسرار اللغة العربية وفنون الصياغة
�أخذت جريدة �أم القرى على عاتقها
منذ انطالقتها قبل �أكرث من  100عام،
م�س�ؤولية ن�شر لغة القر�آن الكرمي
«العربية» والتبحر يف �أ�سرارها،
و�أ�س�ست لفن �صياغة البيانات
والقرارات ،وظهر ذلك ب�شكل الفت
يف العدد الـ  815ال�صادر بتاريخ
 27ج��م��ادى الآخ�����رة 1359ه����ـ،
ح��ي��ث وا���ص��ل��ت ن�����ش��ر �سل�سلة
م��ق��االت بعنوان «�سر م��ن �أ���س��رار
ال��ع��رب��ي��ة» ،كما ن�شرت بحثاً عن
�أ�صول �صياغة الأوام��ر الإداري��ة.
وحمل اجل��زء الثاين من «�سر من
�أ�سرار العربية» درا�سة لعلم معاين
�أ�صوات احلروف ،والفرق بني نطق

ح��رف «���ش» وال��ـ «ج» وال�صوت
ال��ذي ي�صدر م��ع ك��ل ح��رف ،فيما
ن�شر الأدي��ب وال�صحفي يحيى �أبو
اخلري مقا ًال بعنوان «�أين ال�سعادة»
تبحر خ�لال��ه يف املعنى النف�سي
ّ
واالجتماعي لكلمة «ال�سعادة».
ود�أب��ت «�أم القرى» منذ �سنواتها
الأوىل على ن�شر الأفكار والعلوم
اجلديدة ،وجت�سد ذلك فيما ن�شرته
ل��ل��م���ؤرخ والأدي�����ب عبدالقدو�س
الأن�����ص��اري ،حيث ق��دم على مدى
�سل�سلة م��ن الأع����داد ،ومنها هذا
ال��ع��دد ،حتلي ًال �شام ًال للأ�ساليب
ال�����ص��ح��ي��ح��ة ل�����ص��ي��اغ��ة الأوام�����ر
الإدارية.

باكثير يختار «أم القرى» ألش��عاره
اختار الأديب امل�صري علي �أحمد باكثري جريدة
�أم الق��رى لين�ثر عربه��ا �أجم��ل �أ�ش��عاره يف
الثالثينيات امليالدية من القرن املا�ضي ،وطالع
الق��راء يف ال�س��عودية والع��امل العرب��ي �أحدث
ق�ص��ائده عن املجد والعروبة وال�ش��جاعة عرب
جريدة اململكة الر�سمية.
ويف العدد الـ  452ال�صادر بتاريخ  19ربيع الآخر
1352ه��ـ ،ن�ش��رت «�أم الق��رى» ق�ص��يدة
«�ص��واعق يف الهيج��ا �س��حائب يف الن��دى»
الت��ي كتبها م�ستن�ش��قاً ه��واء الطائ��ف العليل،
والت��ي روى عرب �أبياته��ا الطويلة حال العرب،
والآمال ال�ض��ائعة والطموحات ال�ص��عبة التي
عا�ش��وها ،حتى جاء امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
�آل �س��عود -طيب اهلل ثراه -و�سعى لتوحيدهم
وا�س��تنها�ض هممه��م� ،إذ يق��ول يف ق�ص��يدته:
ومهما يكن ذنب الزمان ف�إنه
ب�آل �سعود جاءنا يتن�صل
هم الأمل الباقي لنه�ضة يعرب
ومعقلها �إن يبق للعرب معقل
هم علموا الأقوام �أن ليعرب
�سيوف م�ضاء بعد ال تتفلل

وع��ادت «�أم الق��رى» م��رة �أخ��رى يف عدده��ا
الـ  468ال�ص��ادر بتاريخ � 13شعبان 1352هـ،
لتن�ش��ر ق�صيدة مكونة من  120بيتاً لعلي �أحمد
باكثري �ص��احب امللحميات ال�ش��عرية والنرثية
بعنوان «حتية �سيد العرب وعاهلها الأكرب»..
يقول يف بع�ض �أبياتها:

هم علموا الأقوام �أن ليعرب
جبال حلوم بعد ال تتزلزل
هم علموا الأقوام �أن ليعرب
نوابغ مثل الن�سر �أو هي �أهول
بدور على �أفق املعايل و�أجنم
و�شم�سهم عبدالعزيز املكلل

ماذا يقول ل�سان ال�شعر عن ملك
ال�شاء يف عدله والطل�س ت�صطحب
تراه كالطود من حلم وهمته
يف ال نهائي �أفق املجد ت�ضطرب
كالأر�ض حت�سبها الأب�صار جامدة
و�سريها يف مدارات الف�ضا خبب
ال تعذلوه �إذا لج ال�سماح به
فكيف تقدر �أال متطر ال�سحب
�إن الذي ترك الآ�ساد ت�شبهه
يف الب�أ�س �أن�ش�أه كالغيث ين�سكب

مواصلة العمل

«عازم��ون عل��ى موا�ص��لة العمل
اجل��اد ال��د�ؤوب ،من �أج��ل خدمة
الإ�س�لام وحتقي��ق كل اخل�ير
ل�ش��عبنا ال��ويف النبي��ل ودع��م
الق�ضايا العربية والإ�سالمية».
امللك �سلمان بن عبدالعزيز

قصائد الغزاوي تمهد
لمنحه لقب «شاعر الملك»

ن�ش��رت جري��دة �أم الق��رى يف عدديها  445التي ن�شرتها اجلريدة:
و 529من��ح املل��ك امل�ؤ�س���س عبدالعزي��ز
�آل �س��عود -طي��ب اهلل ثراه -لقب «�ش��اعر �صحائف املجد ماذا �أنت ُمعلنة
عطف الأبوة �أم ُلطف املقادير
جالل��ة املل��ك والأ�س��رة املالك��ة» لرئي���س
�أم عفو ذي قدرة دانت لطاعته
حتريره��ا الأ�س��بق ،وال�ش��اعر املخ�ض��رم
معاط�س الغلب يف حزم وتدبري
�أحم��د �إبراهيم الغ��زاوي يف عام 1352هـ� ،أم احلنان الذي �أغرى (املليك)به
بع��د �أن ب��رع ل�س��نوات يف نظ��م ال�ش��عر
حب البنني وقلب غري مهجور
الر�ص�ين الق��وي عل��ى �ص��در �ص��فحات قد عمر اهلل بالتقوى جوانبه
اجلريدة الر�س��مية للمملكة ،ولفت الأنظار
فكل ما �شاءه مي�ضي على نور
ببالغته ،و�س��جل بكلماته العميقة م�سرية فا�ضرب به مث ًال يف كل مفخرة
ما بني خمتبئ يبدو ومنظور
التوحيد واالنطالقة ال�سعودية.
امرئ ي�سمو ل�سدته
ع�ش��رات الق�ص��ائد واملقاالت والدرا�سات ولن ُي�ضام ٍ
ولو تورط يف بع�ض املحاذير
الت��ي ن�ش��رتها «�أم الق��رى» للغ��زاوي
�س��اهمت يف التنوي��ر وفت��ح �آف��اق كب�يرة فد�أبه ال�صفح والإح�سان ديدنه
و�ش�أنه العفو عن جهل وتغرير
لالجتاه ال�ش��عري املحافظ ،حيث ا�ش��تهر
ً ول�ست �أدري �أيف التاريخ مت�سع
برباعته يف املديح ومثلت ق�ص��ائده �س��جال
ملا حت َّمل �أم ُيرمى بتق�صري
ل�سري القادة الذين عا�صرهم.
ولو روى كل ما (عبدالعزيز) بنى
وعالوة على رئا�س��ته حتري��ر «�أم القرى»
لظل يكتب حتى نفخة ال�صور
�س��اهم الغزاوي يف حترير جملة الإ�صالح لكن علمت وخري القول �أ�صدقه
و�ص��حيفة �ص��وت احلجاز ،وكان �أول من
�أن الذي هو يجزي غري مكفور
ت��وىل زم��ام �إدارة الإذاع��ة ال�س��عودية يف فال�شعب �شاكره واهلل نا�صره
بداية ت�أ�سي�س��ها عام 1948م ،ومن �أبياته
وال�شرع رائده يف كل م�أثور
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قرارات وأنظمة

قرار رقم ( )443وتاريخ 1443/08/12هـ

املوافقة على تعديل تنظيم جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة
قرارات مجلس الوزراء

-3تعديل الفقرة ( )3من املادة (الثالثة) لت�صبح بالن�ص الآتي" :يجب �أال تقل مرتبة ممثلي

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  59211وتاريخ 1442/10/14هـ ،امل�شتملة
على برقية معايل وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة رقم 183830

الأجهزة احلكومية عن املرتبة (املمتازة) �أو ما يعادلها".
- 4تعديل الفقرة ( )4من املادة (الثالثة) لت�صبح بالن�ص الآتي" :يكون تعيني الأع�ضاء امل�شار

وتاريخ 1442/10/12هـ ،يف �ش�أن تعديل تنظيم جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة.

�إليهم يف الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة ( )1من هذه املادة بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على

وبعد االطالع على تنظيم جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )443وتاريخ

تر�شيح من الرئي�س ،وتكون مدة ع�ضويتهم ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

1437/10/20هـ ،واملعدل بقراري جمل�س الوزراء رقم ( )14وتاريخ 1439/1/6هـ ،ورقم ()311

�-5أ – تعديل الفقرة ( )13من املادة (الرابعة) لت�صبح بالن�ص الآتي�" :إقرار اللوائح املالية

وتاريخ 1441/5/5هـ.

والإدارية التي ي�سري عليها املجل�س ،على �أن يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع

وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )112وتاريخ 1443/3/8هـ ،واملذكرة رقم ( )1508وتاريخ

وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،و�أن يكون �إقرار اللوائح املالية والأحكام

1443/7/7هـ ،املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

ذات الأثر املايل يف اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املالية".

وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/14-17د)

ب– �إ�ضافة فقرة �إىل املادة (الرابعة) رقمها ( ،)15بالن�ص الآتي� -15" :إقرار م�شروع امليزانية

وتاريخ 1443/3/29هـ.

ال�سنوية للمجل�س ،وح�سابه اخلتامي ،وتقرير مراجع احل�سابات ،والتقرير ال�سنوي ،متهيد ًا

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6206وتاريخ 1443/7/15هـ.

لرفعها بح�سب الإجراءات النظامية املتبعة" .و�إعادة ترتيب الفقرات الواردة يف هذه املادة
تبعاً لذلك.

يقـرر ما يلي:
�أو ًال:املوافقة على تعديل تنظيم جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة ،ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ()443

-6تعديل املادة (ال�ساد�سة) لت�صبح بالن�ص الآتي" :ي�شكل املجل�س ما يلزم من جلان فنية دائمة

وتاريخ 1437/10/20هـ ،واملعدل بقراري جمل�س الوزراء رقم ( )14وتاريخ 1439/1/6هـ،

�أو م�ؤقتة على �أن يكون من بينها (جلنة الطفولة وجلنة كبار ال�سن وجلنة املر�أة) ويحدد

ورقم ( )311وتاريخ 1441/5/5هـ ،وذلك على النحو الآتي:

املجل�س �أع�ضاء كل جلنة ومهماتها و�آلية عملها وحوكمتها".

-1تعديل املادة (الثانية) لت�صبح بالن�ص الآتي" :ين�ش�أ مبوجب التنظيم جمل�س ي�سمى جمل�س
�ش�ؤون الأ�سرة يرتبط تنظيمياً مبجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وبرئا�سة معايل وزير
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،ويتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل

-7تعديل املادة (ال�سابعة) لت�صبح بالن�ص الآتي" :يكون للمجل�س �أمانة عامة ترتبط بالرئي�س،
ير�أ�سها �أمني عام ،يختاره الرئي�س".

والإداري ،ويكون مقره يف مدينة الريا�ض ،وله �إن�شاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بح�سب

�-8إ�ضافة فقرة �إىل املادة (الثامنة) رقمها ( ،)2بالن�ص الآتي -2" :تعيني العاملني يف املجل�س
والإ�شراف عليهم ،وفقاً ملا حتدده اللوائح" .و�إعادة ترتيب الفقرات الواردة يف هذه املادة تبعاً لذلك.

احلاجة".

-9تعديل �صدر الفقرة ( )1من املادة (التا�سعة) لت�صبح بالن�ص الآتي" :يخ�ص�ص للمجل�س

�-2أ – حذف الفقرات الفرعية الآتية" :ج – ممثل من وزارة احلر�س الوطني (برنامج الأمان

ميزانية �ضمن امليزانية العامة للدولة وي�صرف منها بقرار من الرئي�س ،"..وتعديل الفقرة

الأ�سري الوطني)" ،و"ك – ممثل من وزارة اخلارجية" ،و"م – ممثل من وزارة املالية"،

الفرعية (�أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة لت�صبح بالن�ص الآتي�" :أ -ما يخ�ص�ص له من

من الفقرة ( )1من املادة (الثالثة).

اعتمادات يف امليزانية العامة للدولة".

ب –دمج وتعديل الفقرات الفرعية الآتية�" :س – اثنان من املخت�صني واملهتمني ب�ش�ؤون
الطفولة" ،و"ع – اثنتان من املتخ�ص�صات واملهتمات ب�ش�ؤون املر�أة" و"ف-اثنان من
املخت�صني واملهتمني ب�ش�ؤون امل�سنني" ،من الفقرة ( )1من املادة (الثالثة) ،لت�صبح بالن�ص
الآتي" :ي� -أربع من املتخ�ص�صات واملهتمات يف �ش�ؤون الطفولة ،واملر�أة ،وكبار ال�سن".
ج – �إعادة ترتيب الفقرات الفرعية يف الفقرة ( )1من املادة (الثالثة) تبعاً ملا ورد يف الفقرتني

 - 10تعديل املادة (العا�شرة) لت�صبح بالن�ص الآتي" :يخ�ضع من�سوبو املجل�س لأحكام نظام
العمل و�أحكام نظام الت�أمينات االجتماعية".
ثانياً:ال يرتتب على التعديالت الواردة يف البند (�أو ًال) من هذا القرار �أي عبء مايل �إ�ضايف على اخلزينة
العامة للدولة حتى نهاية العام املايل (2022م).

رئي�س جمل�س الوزراء

(�أ) و(ب) �أعاله.

قرار رقم ( )447وتاريخ 1443/08/12هـ

ً
(ثانيا) من املر�سوم امللكي رقم (م)21/
جتديد مدة اال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف البند
�إن جمل�س الوزراء

وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/43/17-37د)

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  12198وتاريخ 1443/2/25هـ ،امل�شتملة

وتاريخ 1443/4/20هـ.

على برقية معايل رئي�س �أمن الدولة رقم  29589وتاريخ 1443/2/16هـ ،يف �ش�أن طلب جتديد مدة
اال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف البند (ثانياً) من املر�سوم امللكي رقم (م )21/وتاريخ 1439/2/12هـ،

وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية رقم  10532وتاريخ 1443/6/16هـ.

ل�سنتني تبد�أ من تاريخ 1443/2/12هـ.
وبعد االطالع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتويله ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)21/

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5960وتاريخ 1443/7/8هـ.
يقـرر:

وتاريخ 1439/2/12هـ.

جتديد مدة اال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف البند (ثانياً) من املر�سوم امللكي رقم (م )21/وتاريخ

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )61وتاريخ 1442/1/20هـ.

1439/2/12هـ ،ل�سنتني تبد�أ من تاريخ 1443/2/12هـ.

وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )790وتاريخ 1443/4/6هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرارات وأنظمة
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قرار رقم ( )436وتاريخ 1443/08/12هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني وزارة الداخلية
يف اململكة ومنظمة الأمم املتحدة
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  40893وتاريخ 1443/7/2هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم  83575وتاريخ 1443/4/3هـ ،يف �ش�أن م�شروع
مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة الأمم املتحدة.
وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )103وتاريخ 1442/2/12هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )1122وتاريخ 1443/5/22هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )23/131وتاريخ 1443/6/28هـ.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )6686وتاريخ1443/7/30هـ.
يقرر:
املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة
الأمم املتحدة ،املوقعة يف مدينة الريا�ض 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 )75/وتاريخ 1443/08/13هـ
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.
وبناء 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 ( )23/131بتاريخ 1443/6/28هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )436بتاريخ 1443/8/12هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية ومنظمة
الأمم املتحدة ،املوقعة يف مدينة الريا�ض 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

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة ومنظمة األمم المتحدة
متهيد
حيث �أن وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية تلعب دور ًا مهماً يف حتقيق الأمن واال�ستقرار
على امل�ستوى الوطني والدويل من خالل الت�صدي للظواهر الإجرامية ،ومالحقة مرتكبيها ،وال �سيما
امل�ستحدث منها والتي �أفرزتها املتغريات الدولية والإقليمية ،انطالقاً من التزاماتها يف املعاهدات متعددة
الأطراف ذات ال�صلة باجلرمية ،ورغبتها يف دعم مبادرات بناء القدرات الوطنية الهادفة �إىل تنمية
مهارات من�سوبيها القانونية والفنية ،بغية رفع كفاءتهم يف مواجهة اجلرمية بجميع �أمناطها و�أ�شكالها،
واال�ستفادة من اخلربات الدولية يف جمال مكافحة ومنع املخدرات غري امل�شروعة واجلرمية ،وب�صفة
خا�صة من �أجهزة ومكاتب الأمم املتحدة العاملة يف هذه املجاالت اعرتافاً بالدور الإيجابي املهم الذي
تقوم به الأمم املتحدة.
وحيث �إن الأمم املتحدة ممثلة يف مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (وي�شار �إليه فيما بعد
باملكتب) ،يقوم -يف �إطار واليته -مب�ساعدة الدول الأع�ضاء على الت�صدي للتحديات املتعلقة باملخدرات
غري امل�شروعة واجلرمية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالأ�شكال اجلديدة والنا�شئة للجرمية ،مت�شياً مع
املعاهدات الدولية واجبة التطبيق مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربتوكوالت امللحقة بها ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،من خالل تقدمي امل�ساعدة التقنية واخلدمات
اال�ست�شارية ،والتدريب ،والتوعية ،وكذلك بناء القدرات ل�سلطات �إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية.
وحيث �إن كال الطرفني ،يت�شاركان �أهداف مكافحة ومنع اجلرمية ب�أ�شكالها كافة ،والعزم على موا�صلة
تعزيز التعاون وال�شراكة املتبادلة يف �إطار واليتهما و�ضمن �أنظمتهما وقواعدهما املطبقة.
وحيث يتقا�سم الطرفان �أهدافاً م�شرتكة فيما يتعلق بالعمل معاً مل�ساعدة الدول الأع�ضاء واملجتمع الدويل
يف تنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030م ،على النحو املن�صو�ص عليه يف قرار اجلمعية العامة
رقم ( )70/1امل�ؤرخ � 25سبتمرب 2015م ،ب�ش�أن «حتويل عاملنا :خطة التنمية امل�ستدامة لعام ،»2030
وخا�صة هدف التنمية امل�ستدامة رقم («( )16ت�شجيع وجود املجتمعات ال�سلمية ال�شاملة للجميع حتقيقاً
للتنمية امل�ستدامة ،وتوفري �إمكانية اللجوء �إىل الق�ضاء �أمام اجلميع ،والقيام على جميع امل�ستويات ببناء
م�ؤ�س�سات فعالة خا�ضعة للم�ساءلة») وغريها من �أهداف التنمية امل�ستدامة ذات ال�صلة بالق�ضايا املتعلقة
باجلرمية والعدالة ،ويرغبان يف التعاون من �أجل حتقيق هذه الأهداف امل�شرتكة يف �إطار واليتهما و�ضمن
�أنظمتهما وقواعدهما املطبقة.
وبالنظر �إىل ال�شراكة القوية اجلارية بني الطرفني يف ال�سياق الأو�سع لل�شراكة اال�سرتاتيجية بني مكتب

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ودول اخلليج ،والتي توفر �إطار برنامج �شامل للتعاون يف
جماالت والية املكتب ،مبا يف ذلك مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وتوفري من�صة
للم�شاركة والتعاون مع برامج املكتب الدولية ذات ال�صلة.
وحيث ينوي الطرفان �إبرام مذكرة التفاهم هذه (وي�شار �إليها فيما بعد باملذكرة) ،انطالقاً من التعاون
املثمر والبناء بينهما يف جميع املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
وبنا ًء على ذلك تفاهم الطرفان على التعاون -يف �إطار هذه املذكرة -على ما ي�أتي:
المادة األولى:

الغرض

تهدف املذكرة �إىل توفري �إطار عام للتعاون والتفاهم بني الطرفني ،لتحقيق الغايات والأهداف امل�شرتكة
يف جماالت مكافحة اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية.
المادة الثانية:

التفسير

 -1يعد �أي ملحق باملذكرة جزء ًا ال يتجز�أ منها ،ويكون تف�سري الإحاالت �إىل هذه املذكرة على �أنها ت�شمل
�أي ملحقات لها.
� -2إن �أي تنفيذ لأي م�شاريع وبرامج و�أن�شطة الحقاً طبقاً للمذكرة ،مبا يف ذلك تلك التي تنطوي على
التزامات مالية ،ي�ستلزم �إبرام اتفاقات ثنائية بني الطرفني.
 -3ال حتد املذكرة -ب�أي �شكل من الأ�شكال -من رغبة الطرفني يف اقرتاح �أو تو�سيع �أي �سبل �شراكة
م�ستقبلية يف جماالت مكافحة اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية .وال ت�شكل موادها تعاوناً ح�صرياً
ما بني الطرفني ،ولكنها متثل احلد الأدنى من جماالت التعاون وال�شراكة ،وت�شجع على تو�سيعهما
ب�شكل دائم وم�ستمر مبا يخدم �أهدافهما وم�صاحلهما.
� -4إن �أطر وجماالت التعاون املتفق عليها يف املذكرة ،لي�ست �شاملة ،وال ينبغي �أن ي�ؤخذ بها ال�ستبعاد
�أو ا�ستبدال غريها من �أ�شكال التعاون بني الطرفني يف الق�ضايا الأخرى ذات االهتمام امل�شرتك.
المادة الثالثة:

أطر التعاون

 -1يتفاهم الطرفان على جماالت التعاون يف مكافحة اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية ب�شكل م�شرتك،
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قرارات مجلس الوزراء

ولهما �إعادة النظر ب�شكل منتظم وم�شرتك يف هذه املجاالت ،ملنحهما املرونة يف الت�صدي للق�ضايا النا�شئة.
 -2تتمثل جماالت التعاون يف مكافحة اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية بني الطرفني يف بناء اخلربات
والقدرات فيما ي�أتي:
�أ -تطبيقات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،و�آليـات التعـاون الدويل الأخرى يف امل�سائل اجلنائية ،مبا
يف ذلك ت�سليم املجرمني والتعاون الدويل لأغرا�ض م�صادرة وا�سرتداد املوجودات.
ب� -أعمال ال�شرطة ،وو�سائل �إنفاذ القانون امل�ستخدمة ملكافحة اجلرمية.
ج� -إدارة امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ومعاملة املحكومني واملوقوفني.
د -الأدلة اجلنائية والأدلة الرقمية ،و�إجراءات التحقيق.
هـ -حتليل املعلومات يف جمال الأمن اجلنائي.
و� -أمن وحماية احلدود.
ز -مكافحة غ�سل الأموال.
ح -مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
ط -مكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات وال�سالئف الكيميائية ،ور�صد التهديدات
النا�شئة عنها.
ي -مكافحة اجلرمية ال�سيربانية.
ك -مكافحة االحتيال والتزوير.
ل -مكافحة االجتار بالب�شر وتهريب املهاجرين.
م -مكافحة االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها وذخائرها.
ن -مكافحة العنف �ضد الأطفال ،مبا يف ذلك االعتداء اجلن�سي عليهم وا�ستغاللهم ،وتقدمي الدعم
لل�ضحايا.
المادة الرابعة:

مجاالت التعاون

 -1يتفق الطرفان على و�سائل التعاون يف املجاالت الواردة يف املذكرة ،ولهما �إعادة النظر ب�شكل منتظم يف
تلك الو�سائل ،وذلك وفقاً للمادة (اخلام�سة) من املذكرة ،مبـا مينح الطرفني املرونة يف �إمكان الت�صدي
للق�ضايا النا�شئة.
 -2يف �سبيل حتقيق التعاون يف املجاالت الواردة يف املذكرة ،اتفـق الطرفان على و�سائل التعاون
والأهداف امل�شرتكة املحورية الأولية الآتية:
�أ -توفري خدمات ا�ست�شارية ودعم تقني لإن�شاء فرق خرباء وطنية لدعم جهات �إنفاذ القانون،
يف تطوير وتنفيذ اال�سـرتاتيجيات وال�سيا�سات الوطنية ،وفقاً للمعاهدات واملعايري والقواعد
الدولية.
ب -توفري خدمات ا�ست�شارية ودعم تقني يف �ش�أن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية اخلا�صة
مبكافحة جميع �أ�شكال اجلرمية ،مبا ي�سهم يف تطوير �آليات الر�صد والتقومي مبا ميكن من
مراجعة وحتديث ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط ،وحتديد املمار�سات اجليدة القائمة،
وتبادل الأدلة �إقليمياً ودولياً.
ج� -إعداد برامج وخطط تدريبية م�صممة خ�صي�صاً لقيادات الأجهزة املعنية وموظفيها ،وتطويرها
وتنفيذها ،من �أجل تطوير وتعزيز جمموعات مهاراتهم لتنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
والنظم الوطنية ،وفقاً للمعاهدات واملعايري والقواعد الدولية واجبة التطبيق.
د� -إعداد وتنظيم الندوات وامل�ؤمترات وجل�سات العمل الوطنية والدولية املتخ�ص�صة.
هـ -تي�سري وتنظيم تبادل زيارات اخلرباء ذوي ال�صلة ملقر املكتب ومكاتب الأمم املتحدة الأخرى،
وكذلك بلدان �أخرى ذات خربة كبرية لتبادل �أف�ضل املمار�سات والربامج امل�ستحدثة ،وكذلك
املن�شورات والبحوث واملعلومات حول امل�ؤمترات واالجتماعات وجل�سات العمل يف جماالت
التعاون التي تغطيها املذكرة.
و� -أي و�سيلة من و�سائل التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
 -3لت�سهيل ودعم تن�سيق تنفيذ و�سائل التعاون الواردة يف الفقرة ( )2من هذه املادة� ،سي�سعى
الطرفان ،بعد اتخاذ الرتتيبات الالزمة� ،إىل توظيف خبري مقيم ملكافحة اجلرمية وحتقيق العدالة
اجلنائية .كما �سيقدم اخلبري �إر�شادات تقنية ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة مبجاالت التعاون الواردة يف
املذكرة.
 -4ميكن تنفيذ الربامج والأن�شطة التدريبية يف �إطار املذكرة يف اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي من
مكاتب الأمم املتحدة الدولية �أو الإقليمية� ،أو يف �أي مكان �آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة:

تنظيم التعاون

 -1يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة يف �إطار جمموعة عمل م�شرتكة تن�ش�أ ملناق�شة امل�سائل ذات
االهتمام امل�شرتك ،وفقاً جلدول �أعمال متفق عليه م�سبقاً ،من �أجل تن�سيق تنفيذ امل�شاريع والربامج
والأن�شطة التعاونية بنا ًء على املذكرة وتطويرها ،و�ستعقد هذه االجتماعات للآتي:
�أ -مناق�شة الق�ضايا التقنية والعملية املتعلقة بتعزيز �أهداف املذكرة.
ب -و�ضع خطة عمل ا�سرتاتيجية حتتوي على امل�شاريع والربامج والأن�شطة املقرتحة التي �ستنفذ
بنا ًء على املذكرة.
ج -الإعداد واالتفاق على خطة العمل ال�سنوية وامليزانية املرتبطة بها لتفعيل امل�شاريع والربامج

والأن�شطة الواردة يف خطة العمل اال�سرتاتيجية ،املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه
الفقرة.
د -ا�ستعرا�ض التقدم املحرز الذي قام به الطرفان ،وفقاً خلطة العمل اال�سرتاتيجية -املذكورة يف
الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة -و�أي وثائق قانونية منف�صلة نفذت يف جماالت التعاون
الواردة يف املذكرة.
هـ -تعديل خطة العمل اال�سرتاتيجية –املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة.-
و -مناق�شة التقدم يف �إجناز خطة العمل اال�سرتاتيجية -املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه
الفقرة.-
� -2ضمن ال�سياق املحدد �أعاله ،يجوز لأي من الطرفني �أن يقرتح �إقامة لقاءات ثنائية على نحو ا�ستباقي
بح�سب االقت�ضاء ،لتقدمي امل�شورة واملعلومات القانونية والفنية �ضمن غريها من املو�ضوعات
الأخرى ذات ال�صلة .و�سيجري التعاون والتن�سيق بني الطرفني من خالل التوا�صل امل�ستمر بينهما
لتبادل وجهات النظر حول املجاالت القانونية والتقنية للتعاون.
� -3ستعمل جمموعة العمل امل�شرتكة على تطوير برامج التدريب ومراقبة تنفيذها ،وذلك مت�شياً مع خطة
العمل اال�سرتاتيجية ،املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -4يتفق الطرفان من خالل اتفاقات ثنائية منف�صلة وفقاً للفقرة ( )2من املادة (الثانية) من املذكرة على
التمويل الالزم خلطة العمل اال�سرتاتيجية وما تت�ضمنه من م�شاريع وبرامج و�أن�شطة يتم تنفيذها
بنا ًء على املذكرة ،وذلك وفقاً ملواردهما و�أنظمتهما املعنية .ويدير املكتب هذا التمويل وفقاً للنظام
املايل والقواعد املالية للأمم املتحدة.
 -5املمثالن املعنيان من الطرفني لتنفيذ وتن�سيق �أحكام املذكرة هما:
�أ -عن وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية:
الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية والتعاون الدويل يف وزارة الداخلية.
ب -عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية:
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
 -6ت�ستخدم اللغتان العربية والإجنليزية يف تنفيذ امل�شاريع والربامج والأن�شطة وغريها من جماالت
التعاون يف �إطار املذكرة.
المادة السادسة:

السرية

 -1يخ�ضع التعامل مع املعلومات املتعلقة باملذكرة ل�سيا�سات ال�سرية لدى كل طرف.
 -2يجب قبل الإف�صاح لطرف ثالث عن امل�ستندات الداخلية� ،أو امل�ستندات التي تعترب �سرية من حيث
حمتواها �أو ظروف �إن�شائها �أو �إر�سالها ،احل�صول على موافقة كتابية �صريحة من الطرف مقدم هذه
امل�ستندات .ومع ذلك ،ف�إن �إف�صاح الطرف مقدم تلك امل�ستندات عن �أي منها �إىل كيان يتحكم فيه� ،أو
له اتفاق �سري معه ،لن يعترب �إف�صاحاً لطرف ثالث ،ولن يتطلب �إذناً م�سبقاً.
المادة السابعة:

وضع الطرفني وموظفيهم

يقر الطرفان ويتفقان على �أن ك ًال منهما يعد كياناً قائماً بذاته ومنف�ص ًال عن الآخر ،مبا يف ذلك املوظفون
والعاملون واملمثلون والوكالء واملقاولون �أو ال�شركات املتعاقدة مع �أحدهما ،واملوظفون العاملون
لتنفيذ �أي من امل�شـاريع والربامج والأن�شطة وفقاً للمذكرة ،ولن يتم اعتبارهم ب�أي وجه من الوجوه،
�أو لأي غر�ض كان ،موظفني �أو عاملني �أو ممثلني �أو وكالء �أو مقاولني �أو هيئات للطرف الآخر.
المادة الثامنة:

حقوق امللكية الفكرية

 -1ال يرتتب على املذكرة ما ميكن اعتباره حكماً مينح �أو يت�ضمن م�صلحة �أو يرتب حقوقاً للملكية
الفكرية لأي من الطرفني.
 -2يف حال توقع الطرفني �أن ثمة ملكية فكرية ميكن حمايتها� ،ستن�ش�أ فيما يتعلق ب�أي م�شروع �أو برنامج
�أو ن�شاط يتم تنفيذه بنا ًء على املذكرة ،ف�إنهما �سيتفاو�ضان ويتفقان على �شروط ملكيتها وا�ستخدامها
يف االتفاقيات الثنائية املربمة وفقاً للفقرة ( )2من املادة (الثانية) من املذكرة.
المادة التاسعة:

استخدام االسم والشعار

 -1يحظر على �أي طرف ا�ستخدام اال�سم �أو ال�شعار �أو العالمات التجارية اخلا�صة بالطرف الآخر،
�أو اجلهات �أو الهيئات �أو ال�شركات التابعة له �أو املنت�سبة �إليه� ،أو �أي اخت�صار من ذلك اال�سم
�أو ال�شعار �أو العالمات التجارية ،فيما يت�صل بن�شاطاته �أو التعاون بنا ًء على املذكرة �أو خالفه؛
دون احل�صول على موافقة خطية �صريحة م�سبقة من الطرف الآخر يف كل حالة ،ولن يتم يف �أي
حال من الأحوال منح الإذن با�ستخدام اال�سم �أو ال�شعار �أو العالمات التجارية اخلا�صة بالطرف
الآخر� ،أو الكيانات �أو الهيئات �أو ال�شركات التابعة له �أو املنت�سبة �إليه؛ لإغرا�ض جتارية.

قرارات وأنظمة
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مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة ومنظمة األمم المتحدة  ..تتمة

قرارات مجلس الوزراء

 -2حترتم اململكة العربية ال�سعودية مبد�أ �سيادة وا�ستقاللية وحيادية الأمم املتحدة مبا يف ذلك املكتب،
وتدرك �أنه ال يجوز ربط ا�سم و�شعار الأمم املتحدة ب�أي ق�ضية �سيا�سية �أو طائفيـة �أو ا�ستخدامها
ب�أ�سلوب يتعار�ض مع مكانة الأمم املتحدة و�سمعتها وحياديتها ،مبا يف ذلك ا�سم و�شعار املكتب.
المادة العاشرة:

االمتيازات واحلصانات
ال يوجد يف املذكرة ما ميكن اعتباره �أو تف�سريه على �أنه ي�شكل تناز ًال وا�ضحاً �أو �ضمنياً عن االمتيازات
واحل�صانات التي تتمتع بها الأمم املتحدة مبا يف ذلك هيئاتها ومكاتبها الفرعية.
المادة الحادية عشرة:

اإلشعارات والتعديالت

 -1يبلغ كل طرف الطرف الآخر كتاب ًة ب�أي تغريات مادية متوقعة �أو فعلية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف تنفيذ
املذكرة.
 -2ميكن للطرفني تعديل املذكرة بنا ًء على موافقتهما املكتوبة املتبادلة ،وتدخل تلك التعديالت حيز
النفاذ بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
المادة الثانية عشرة:

تسوية اخلالفات

يف حال ن�شوء �أي خالف يف تف�سري املذكرة �أو تنفيذها� ،سيبذل الطرفان ق�صارى جهدهما لت�سويته على
الفور من خالل التفاو�ض املبا�شر.
المادة الثالثة عشرة:

دخول املذكرة حيز النفاذ ومدتها واإلنهاء
 -1تدخل املذكرة حيز النفاذ يف اليوم الذي يتلقى فيه املكتب �إ�شعار ًا ر�سمياً من خالل القنوات

الدبلوما�سية لدى اململكة العربية ال�سعودية ي�ؤكد ا�ستكمالها للإجراءات القانونية الالزمة يف هذا
ال�ش�أن.
 -2مدة املذكرة (خم�س) �سنوات ،وتتجدد تلقائياً ملدة �أو ملدد مماثلة ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف
الآخر كتاب ًة –قبل �ستة (� )6أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد للإنهاء– برغبته يف �إنهائها.
 -3يف حال �إنهاء املذكرة ،ف�إنه �سيتم �إنهاء جميع حقوق والتزامات الطرفني املحددة وفقاً لأي وثائق
قانونية �أخرى مت تنفيذها بنا ًء عليها ،ما مل تن�ص هذه الوثائق القانونية على غري ذلك.
 -4ال يخل �إنهاء املذكرة ب�أي من الآتي:
�أ -ا�ستكمال تنفيذ �أي م�شروع �أو ن�شاط �أو برنامج تعاوين قائم ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
ب� -أي حقوق والتزامات �أخرى للطرفني م�ستحقة قبل تاريخ الإنهاء بنا ًء على املذكرة �أو �أي وثائق
قانونية مت تنفيذها بنا ًء عليها.
حررت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1443/3/27هـ ،املوافق 2021/11/2م ،من ن�سختني
�أ�صليتني باللغتني العربية والإجنليزية ،ولكل منهما احلجية نف�سها.
و�إ�شهاد ًا على ما تقدم ،قام املفو�ضان �أدناه -املخولني من قبل الطرفني -بالتوقيع على هذه املذكرة.

عن
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية يف منظمة الأمم املتحدة
�سعادة /غادة فتحي وايل
وكيل الأمني العام
املدير التنفيذي ملكتب الأمم
املتحدة املعني باجلرمية واملخدرات

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

قرار رقم ( )441وتاريخ 1443/08/12هـ

املوافقة على قرار جمل�س جامعة الدول العربية بتعديل الفقرة ()1
من املادة (اخلام�سة والأربعني) من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  33753وتاريخ1443/5/30هـ ،امل�شتملة
على برقية �صاحب ال�سمو وزير اخلارجية رقم  001-42-232990وتاريخ 1442/11/15هـ ،يف �ش�أن
قرار جمل�س جامعة الدول العربية حيال تعديل م�سمى “جلنة حقوق الإن�سان العربية” �إىل
“جلنة امليثاق العربي حلقوق الإن�سان”.
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم (م )19/وتاريخ 1430/3/27هـ.
وبعد االطالع على املذكرة رقم ( )616وتاريخ 1443/3/15هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س
الوزراء.
وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية رقم  7396وتاريخ 1443/4/26هـ.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )17/94وتاريخ 1443/5/17هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )5951وتاريخ 1443/7/8هـ.

يقرر:
املوافقة على قرار جمل�س جامعة الدول العربية رقم ( )8640وتاريخ 2021/3/3م،القا�ضي بتعديل
الفقرة ( )1من املادة (اخلام�سة والأربعني) من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،الذي وافق عليه
جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة يف دورته (ال�ساد�سة ع�شرة) يف تون�س عام (2004م)
امل�صدق باملر�سوم امللكي رقم (م )19/وتاريخ 1430/3/27هـ ،لت�صبح بالن�ص الآتي“:تن�ش�أ مبوجب
هذا امليثاق جلنة ت�سمى جلنة امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ي�شار �إليها فيما بعد با�سم اللجنة ،وتتكون
من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا امليثاق باالقرتاع ال�سري”.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م )76/وتاريخ 1443/08/13هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعوديـة
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 ( )17/94بتاريخ 1443/5/17هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )441بتاريخ 1443/8/12هـ.

ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال:املوافقة على قرار جمل�س جامعة الدول العربية رقم ( )8640بتاريخ 2021/3/3م ،القا�ضي
بتعديل الفقرة ( )1من املادة (اخلام�سة والأربعني) من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،الذي
وافق عليه جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة يف دورته (ال�ساد�سة ع�شرة) يف تون�س
عام (2004م) ،امل�صدق باملر�سوم امللكي رقم (م )19/بتاريخ 1430/3/27هـ ،لت�صبح بالن�ص
الآتي“ :تن�ش�أ مبوجب هذا امليثاق جلنة ت�سمى جلنة امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ي�شار �إليها
فيما بعد با�سم اللجنة ،وتتكون من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا امليثاق باالقرتاع
ال�سري”.
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
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قرار وزير الطاقة رقم ( )430201/3699وتاريخ 1443/07/26هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية يف منطقة مكة املكرمة
�أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة)
و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
رابعاً:تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض
ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة)
من النظام.
ً
خام�ساً:يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام ،خالل ()60
�ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة ،كما
تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة �أو
املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً:يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على
العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أو ًال:املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأر�ض اململوكة مبوجب ال�صك رقم ()32
وتاريخ 1428/10/29هـ ،الواقعة يف حمافظة خلي�ص مبنطقة مكة املكرمة ،واملتداخلة مع حرم اخلط
الهوائي جهد ( 380ك .ف) الذي يربط حمطة رابغ امل�ستقلة ( )2مبحطة امل�شاعر ،ومب�ساحة �إجمالية
مقدارها (6246م� )2ستة �آالف ومئتان و�ستة و�أربعون مرت ًا مربعاً ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً:تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
			
ثالثاً:تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض
املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على
			

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )430201/3702وتاريخ 1443/07/26هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز تو�سعة املحطة رقم ( )9004يف منطقة الريا�ض
عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة)
و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
رابعاً:تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض العقارات،
وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض ل�صاحبه �إال
بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل �سنتني من تاريخ
�صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل ()60
�ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة ،كما
تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة �أو
املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم (م )15/وتاريخ
1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار
(النظام) ،وعلى �أحكام النظام ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر الآتي:
�أو ًال:املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية قطعة الأر�ض رقم ( )1من املخطط رقم ( ،)3038الواقعة يف حي
الهدا مبدينة الريا�ض ،ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (39583٫56م )2ت�سعة وثالثون �ألفاً وخم�سمائة وثالثة
وثمانون مرت ًا مربعاً و�ستة وخم�سون �سنتيمرت ًا مربعاً ،وذلك لغر�ض تو�سعة املحطة رقم ( )9004جهد
( 380ك .ف) ،وفق القرار امل�ساحي املرفق ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً:تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها.
ثالثاً:تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض املقدّر
			
لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على �أال تقل
			

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرار وزير الطاقة رقم ( )430201/3703وتاريخ 1443/07/26هـ

نزع ملكية من �أجل تعزيز موثوقية ال�شبكة الكهربائية يف منطقة مكة املكرمة
�إن وزير الطاقة
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً ،وبعد االطالع على البند (ثالثاً) من املر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ ،ال�صادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على
العقار (النظام) ،وعلى �أحكام النظام.
يقرر الآتي:
�أو ًال:املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية جز�أين من قطعتي الأر�ض الواقعتني مبحافظة الطائف،
واملتداخلتني مع حرم اخلطني الهوائيني جهد ( 110ك .ف) اللذين يربطان حمطة �سي�سد باخلط الهوائي
الرابط بني حمطة ملي�سا وحمطة وادي ليه ،اململوكة مبوجب ال�صكني الآتيني:
•�صك رقم ( )620726001190وتاريخ 1442/4/3هـ ،مب�ساحة مقدارها (36314٫17م� )2ستة
وثالثون �ألفاً وثالثمائة و�أربعة ع�شر مرت ًا مربعاً و�سبعة ع�شر �سنتمرت ًا مربعاً.
•�صك رقم ( )620711003623وتاريخ 1442/3/29هـ ،مب�ساحة مقدارها (26869٫89م� )2ستة
وع�شرون �ألفاً وثمامنائة وت�سعة و�ستون مرت ًا مربعاً وت�سعة وثمانون �سنتمرت ًا مربعاً.
ومب�ساحة �إجمالية مقدارها (63184٫06م )2ثالثة و�ستون �ألفاً ومائة و�أربعة وثمانون م ً
رتا مربعاً و�ستة
�سنتيمرتات مربعة ،وفق القرارين امل�ساحيني املرفقني ،ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ثانياً:تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية امل�شار �إليها يف املادتني (ال�ساد�سة)
و(ال�سابعة) من النظام ،وذلك لت�سمية مندوبيها يف كل من جلنة و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير
			
تعوي�ض العقارات ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور هذا القرار ،وتتوىل ال�شركة
الدعوة �إىل االجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة ملهماتها			 .
ثالثاً:تب ّلغ ال�شركة ال�سعودية للكهرباء �أ�صحاب احلقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�ض

املقدّر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و�شاغليها بوجوب �إخالئها خالل املدة التي حتددها ال�شركة على
�أال تقل عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بالإخالء ،وذلك وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ع�شرة)
و(ال�سابعة ع�شرة) من النظام.
رابعاً:تدفع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تعوي�ضات لأ�صحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير تعوي�ض
العقارات ،وتتم �إجراءات ال�صرف قبل التاريخ املحدد لإخالء العقار ،على �أال ُي�س ّلم مبلغ التعوي�ض
ل�صاحبه �إال بعد ت�سليم العقار ،وتوثيقه بوا�سطة كاتب العدل �أو املحكمة ،و ُي�صرف التعوي�ض خالل
�سنتني من تاريخ �صدور قرار املوافقة بالبدء يف �إجراءات نزع امللكية وفقاً لأحكام املادة (الثامنة
ع�شرة) من النظام.
خام�ساً:يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل ()60
�ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساًُ :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف املنطقة ،كما
تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر ال�شركة ،ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة �أو
املركز ،ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
�سابعاً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.
واهلل املوفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز

قرارات وأنظمة
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اعتماد حتديث ( )36موا�صفة قيا�سية
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».
وبعد االطالع على قرار جمل�س �إدارة الهيئة باجتماعه رقم  149وتاريخ 1436/3/15هـ ،القا�ضي
بتفوي�ض حمافظ الهيئة باعتماد حتديث اللوائح الفنية /املوا�صفات القيا�سية املتبناة عن مراجع دولية
و�إدراج �أحدث تعديل يف الدليل الإلكرتوين اجلديد للموا�صفات.
عليه فقد �صدر قرار معايل حمافظ الهيئة رقم ( )077وتاريخ 1443/07/29هـ ،املت�ضمن املوافقة على
حتديث ( )36موا�صفة قيا�سية �سعودية على النحو التايل:

المواصفات القياسية السعودية االختيارية
ً
أوال :مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:

اعتماد حتديث عدد ( )26موا�صفة قيا�سية �سعودية متبناة عن موا�صفات اجلمعية الأمريكية لالختبار واملواد ( ،)ASTMواملوا�صفات القيا�سية للمنظمة الدولية للتقيي�س ( ،)ISOالتالية بنا ًء على حتديث مراجعها
وهي كالتايل:
SASO ASTM D1766:2022

SASO ASTM D7348:2022

SASO ASTM D5845:2022

SASO ASTM D6221M:2022

SASO ASTM D6823:2022

SASO ASTM D6988:2022

SASO ASTM D6152M:2022

SASO ISO 6943:2022

SASO ASTM D3339:2022

SASO ASTM D2013M:2022

SASO ASTM D7043:2022

SASO ASTM D6160:2022

SASO ASTM D6164M:2022

SASO ASTM D2661:2022

SASO ASTM C1522:2022

SASO ASTM D7223:2022

SASO ASTM D3273:2022

SASO ASTM D2699:2022

SASO ASTM D3311:2022

SASO ASTM D6400:2022

SASO ASTM D2268:2022

SASO ASTM D6223M:2022

SASO ASTM D6162M:2022

SASO ASTM D6163M:2022

-

SASO ISO 817:Amd 2:2022

SASO ASTM D2729:2022

ثاني ًا :مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية واإللكترونية:

اعتماد حتديث عدد ( )5موا�صفات قيا�سية �سعودية متبناة عن املوا�صفات القيا�سية للهيئة الدولية الكهروتقنية ( ،)IECالتالية بنا ًء على حتديث مراجعها وهي كالتايل:
SASO IEC 60519-6:2022

SASO IEC 60034-23:2022

SASO IEC 60193:2022

-

SASO IEC 61400-2:2022

SASO IEC 61400-27-1:2022

ثالث ًا :مواصفات قطاع الخدمات:

اعتماد حتديث عدد ( )5موا�صفات قيا�سية �سعودية متبناة عن املوا�صفات القيا�سية الدولية ( ،)ISO/IEC) / (ISO) / (IECالتالية بنا ًء على حتديث مراجعها وهي كالتايل:
SASO ISO 23081-2:2022

SASO ISO IEC 21118:2022

SASO ISO 15511:2022

-

SASO IEC 31010:2022

SASO ISO 690:2022

واهلل املوفق،،،
وللمزيد من التفا�صيل ولالطالع على املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة ميكن الرجوع �إىل موقع الهيئة الإلكرتوينwww.saso.gov.sa :
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الب�صر عن طرح املزايدات التالية:

م

الـمـزايـدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

م�ستودع رقم ( )3طريق العاقول

 2000ريال

1443/10/9هـ

1443/10/10هـ

2

ت�أجري مبنى �سكن قائم بالب�صر جوار مبنى البلدية ال�سابق

 1000ريال

1443/10/9هـ

1443/10/10هـ

3

ت�أجري كويف �شوب قائم طريق امللك فهد جوار منتزه الأمري في�صل بن م�شعل

 5000ريال

1443/10/23هـ

1443/10/24هـ

4

ت�أجري حمالت جتارية قائمة عظم عدد ()15

 2000ريال

1443/10/9هـ

1443/10/10هـ

5

ت�أجري كويف �شوب قائم باملليداء

 500ريال

1443/10/9هـ

1443/10/10هـ

6

ت�أجري �أر�ض لإقامة حمطة حمروقات خمطط رو�ضان رقم (ق�/ص)21/

 2000ريال

1443/10/9هـ

1443/10/10هـ

7

ت�أجري �أر�ض لإقامة مواقف نقليات طريق الدرعية (املطار عنيزة �سابقاً)

 5000ريال

1443/10/9هـ

1443/10/10هـ

فعلى الراغبني الدخول يف هذه املزايدات االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين :فر�ص (� )furas.momra.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع متوينات باملدينة اجلامعية بجامعة الق�صيم

2022/304

جمانية

الأحد
1443/10/21هـ

الإثنني
1443/10/22هـ

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ا�ستكمال ت�أجري مواقع خدمات التغذية مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم (املرحلة الرابعة)

2022/305

جمانية

الأحد
1443/10/21هـ

الإثنني
1443/10/22هـ

تعلن الإدارة العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مالحظات

ت�شغيل املقا�صف مبنطقة الريا�ض وحمافظاتها لعام 1444-1443هـ

الأحد
1443/9/23هـ

الإثنني
1443/9/24هـ

تقدمي �أوراق املناف�سة ورقياً يف �إدارة امل�شرتيات
من ال�ساعة �11-8صباحاً

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

املناف�سة

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان �شراء الكرا�سة

١

البيوت املحمية ومركز اخلدمات الت�سويقية
يف منطقة جازان � -صبيا

 378.521م2

 1500ريال

1443/11/8هـ

1443/11/9هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة جازان

٢

متنزه بري يف حمافظة ال�شما�سية (اجلزء
ال�شمايل واجلزء اجلنوبي بال�شما�سية)

 10.773.488م2

 3000ريال

1443/9/10هـ

1443/9/11هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الق�صيم

٣

الزراعة املائية ومركز خدمات ت�سويقية يف
املنطقة ال�شرقية  -القطيف

 90850م2

 1000ريال

1443/11/7هـ

1443/11/8هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة ال�شرقية

٤

الزراعة املائية ومركز اخلدمات الت�سويقية
يف حمافظة بحرة  -منطقة مكة املكرمة

 2.185.542.58م2

 3000ريال

1443/11/6هـ

1443/11/7هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع مكتب الوزارة مبنطقة
مكة املكرمة

٥

متنزه حرميالء الوطني املوقع ()1
منطقة الريا�ض – حمافظة حرميالء

 45216.50م2

 1500ريال

1443/10/14هـ

1443/10/15هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض

٦

متنزه حرميالء الوطني املوقع ()2
منطقة الريا�ض – حمافظة حرميالء

 44334.50م2

 1500ريال

1443/10/14هـ

1443/10/15هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض

٧

متنزه حرميالء الوطني املوقع ()3
منطقة الريا�ض – حمافظة حرميالء

 556487.00م2

 1500ريال

1443/10/15هـ

1443/10/16هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض

٨

متنزه حرميالء الوطني املوقع ()4
منطقة الريا�ض – حمافظة حرميالء

 145770.50م2

 1500ريال

1443/10/15هـ

1443/10/16هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض

٩

متنزه حرميالء الوطني املوقع ()5
منطقة الريا�ض – حمافظة حرميالء

 72386.50م2

 1500ريال

1443/10/16هـ

1443/10/17هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض

١٠

متنزه حرميالء الوطني املوقع ()6
منطقة الريا�ض – حمافظة حرميالء

 9522.80م2

 1500ريال

1443/10/17هـ

1443/10/18هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج « – »12وكالة
اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض

وملزيد من التفا�صيل التوا�صل على الربيد الإلكرتوين� )Investor@mewa.gov.sa( :أو االت�صال على الرقم املوحد (.)939

تعلن الهيئة العامة للموانئ  -ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

الت�صنيف

ت�أجري قطعة �أر�ض م�ساحتها
 30.176مرت ًا مربعاً لإدارتها
وت�شغيلها كمنطقة تخزين م�ؤقتة
للمثقالت التي يتم مناولتها عن
طريق امليناء

املباين والأعمال
الكهربائية
وامليكانيكية

قيمة الكرا�سة

( )500خم�سمائة ريال

مكان بيع وثائق املناف�سة

ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل
مبنى الإدارة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

مكان تقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الأحد
1443/10/14هـ
2022/5/15م
ال�ساعة � 10:30صباحاً

ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل
مبنى الإدارة� ،إدارة امل�شرتيات
ق�سم املناف�سات
الدرو الثالث مكتب ()305

الأحد
1443/10/14هـ
2022/5/15م
ال�ساعة � 11:00صباحاً
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية عقلة ال�صقور عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

1

�إدارة وت�شغيل وترميم وا�ستكمال حمطة فئة (�أ) قائمة على الطريق ال�سريع الق�صيم املدينة املنورة
خمرج النقرة � 19شما ًال مب�ساحة ()20.000م2

� 15سنة

 1000ريال

2

�إدارة وت�شغيل وترميم وا�ستكمال حمطة فئة (�أ) قائمة على الطريق ال�سريع الق�صيم املدينة املنورة
خمرج النقرة  19جنوباً مب�ساحة ( )20.000م2

� 15سنة

 1000ريال

3

�إقامة و�إدارة وت�شغيل جممع جتاري طريق عمر بن عبدالعزيز باملحافظة مب�ساحة ( )16614م2

� 25سنة

 1000ريال

4

�إقامة و�إدارة وت�شغيل مركز جتاري حي الريان باملحافظة مب�ساحة ( )2500م2

� 25سنة

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1443/10/15هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

1443/10/16هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين :بلدي (� )www.balady.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

تعلن جامعة جدة ممثلة يف �إدارة اال�ستثمار عن طرح املناف�ستني التاليتني:

م

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ا�ستثمار �أر�ضني لإقامة م�شروع خدمات طالبية مب�ساحة �إجمالية (1000م )2مبقر اجلامعة بخلي�ص

 500ريال

الأحد
1443/10/14هـ
2022/5/15م

الإثنني
1443/10/15هـ
2022/5/16م

2

ا�ستثمار �أر�ض لإقامة م�شروع حمطة وقود متكامل اخلدمات واملرافق مب�ساحة (30.000م )2بنظام
البناء والت�شغيل والت�سليم باملقر الرئي�سي للطالب على طريق ع�سفان

 500ريال

الأحد
1443/10/14هـ
2022/5/15م

الإثنني
1443/10/15هـ
2022/5/16م

فمن لديه الرغبة باال�ستثمار االلتزام بال�شروط الآتية:
�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات عن طريق مكتب �إدارة اال�ستثمار وحتويل قيمة الكرا�سة على ح�ساب املوارد البديلة باجلامعة وتزويد �إدارة اال�ستثمار ب�إي�صال التحويل .رقم احل�ساب ( )SA6510000085300001220808البنك
الأهلي.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم الأحد بتاريخ 1443/10/14هـ ،وتفتح املظاريف يف متام ال�ساعة  12:00م�سا ًء بتاريخ 1443/10/15هـ مبكتب �إدارة اال�ستثمار– مبنى الإدارة العامة– الدور الثاين.
ميكن التوا�صل مع ممثل الإدارة على جوال رقم ( )0547337332يف �أوقات الدوام الر�سمية.

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلبيل -قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية باجلبيل -عن طرح املزايدتني التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري حمل مواد غذائية ملدة ثالث �سنوات بامل�ست�شفى

1443/31/33

جماناً

الثالثاء
1443/10/09هـ
2022/05/10م

الأربعاء
1443/10/10هـ
2022/05/11م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

2

ت�أجري حمل ال�سوبر ماركت بال�سكن الداخلي للم�ست�شفى ملدة ثالث �سنوات

1443/32/33

 1000ريال

الثالثاء
1443/10/09هـ
2022/05/10م

الأربعاء
1443/10/10هـ
2022/10/11م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

وعلى من يرغب الدخول يف املناف�سة مراجعة �إدارة العقود وامل�شرتيات بامل�ست�شفى م�صطحباً معه التايل:
 -1ال�سجل التجاري.
� -2شهادة االنت�ساب.
� -3شهادة الزكاة والدخل.
� -4شهادة مكتب العمل (ال�سعودة).
� -5شهادة الت�أمينات االجتماعية.
علماً ب�أن مكان فتح املظاريف بغرفة االجتماعات مببنى الإدارة بامل�ست�شفى.
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث «م�ؤ�س�سة عامة» فرع جدة عن متديد موعد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

متديد موعد ت�أجري موقع لتقدمي خدمات بيع
و�صيانة الأجهزة املحمولة واك�س�سواراتها
مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث «م�ؤ�س�سة عامة»  -جدة

1443/43

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

( )500خم�سمائة ريال �سعودي يتم �سدادها يف ح�ساب
امل�ست�شفى رقم
( )SA95 8000 0358 6080 1002 0020
التابع لبنك الراجحي

الإثنني
1443/9/12هـ
2022/4/11م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

الإثنني
1443/9/12هـ
2022/4/11م
ال�ساعة 11:00يف غرفة االجتماعات باملبنى
الإداري الغربي الدور الثالث

مالحظات :
( )1على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفراداية لكل بند بالأرقام واحلروف.
ً
()2يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علما ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
( )3ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوباً بخطاب �ضمان ابتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.
امل�ستندات املطلوب �إرفاقها:
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول )2( .اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �ساري املفعول )3( .القيد يف ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته� )4( .شهادة �سعودة وتوطني الوظائف� )5( .شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية مو�ضحاً بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم )6( .خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي (( )%15خم�سة ع�شر باملائة) من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات� )7( .شهادة اخلربة
يف �أعمال مماثلة )8( .جميع م�ستندات املزايدة.

نزع ملكية

منازل آيلة للسقوط

تعلن بلدية مليجة عن منازل �آيلة لل�سقوط ح�سب رقم القطعة ورقم املخطط املبينة باجلدول التايل:

رقم القطعة

رقم املخطط

ا�سم املالك

رقم القطعة

رقم املخطط

ا�سم املالك

20

45/10

�سامل حممد املري

224

25-20/10

حممد �سلطان العجمي

68

45/10

حميد بخيت املن�صوري

230

25-20/10

حممد مناحي هادي
العجمي

27

29/10

ال يوجد

234

25-20/10

�سعد حممد العجمي

82

25-20/10

�شريفة �سعيد الغامدي

236

25-20/10

حثلني عبداهلل حثلني

83

25-20/10

ربيح جاراهلل العجمي

404

25-20/10

فاران حممد العجمي

87

25-20/10

�سباع حمد العجمي

9

29/10

حمد فهد العجمي

88

25-20/10

عمر حممد

10

29/10

فهد م�سفر العجمي

91

25-20/10

نهار دهمة العجمي

164

31/10

فالح متعب العجمي

93

25-20/10

حممد مبارك ح�سني
العجمي

166

31/10

فالح متعب العجمي

تعلن بلدية حمافظة القطيف ب�أنه قد �صدر قرار معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ�سكان رقم ( )430029277/1يف 1443/08/06هـ القا�ضي باملوافقة على البدء
ب�إجراءات نزع ملكية العقارات من رقم (� )1إىل ( )236ل�صالح �شارع عر�ض (30م)
بداية من ال�شارع الدائري امل�ؤدي �إىل ر�أ�س تنورة حتى طريق امللك خالد مبدينة �صفوى
مبحافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية.
ن�أمل من املواطنني املعنيني مراجعة بلدية حمافظة القطيف م�صطحبني معهم وثائق
عقاراتهم.

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى العيون بجدة عن رغبته يف بيع رجيع الأثاث والأجهزة الغري طبية
املكان :م�ست�شفى العيون مبحافظة جدة.
تقدم العرو�ض �إىل رئي�س جلنة الرجيع بامل�ست�شفى ق�سم امل�ستودع.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات1443/09/06 :هـ ،املوافق 2022/04/07م.
موعد فتح املظاريف1443/09/09 :هـ ،املوافق 2022/04/10م,ال�ساعة (� )10صباحاً.
قيمة ال�ضمان البنكي ( )%2من قيمة العر�ض.
تعلن بلدية زلوم عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

بيع عدد من ال�سيارات
التالفة واملهملة امل�سحوبة
من �شوارع وطرق مركز
زلوم (مزاد البيع بالظرف
املغلق واملختوم)

1443/9/20هـ
من ال�ساعة
�10:00ص1:30-م

موعد فتح
املظاريف
1443/9/20هـ
ال�ساعة  2:00م�سا ًء

وعلى �أ�صحاب هذه املنازل مراجعة البلدية خالل ( )60يوماً من تاريخ الإعالن لإكمال الالزم.
تعلن وزارة ال�سياحة عن طرح املناف�سة التالية:

فقدان الجنسية

سحب الجنسية

تعلن الأحوال املدنية يف املدينة املنورة ب�أنه �صدر القرار الوزاري
رقم (/24وز) وتاريخ 1443/6/10هـ القا�ضي بفقد املر�أة (منى
حممد خالد امل�شعلجي) هوية وطنية رقم ()1100436847
للجن�سية العربية ال�سعودية.
وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن الأحوال املدنية يف املدينة املنورة ب�أنه �صدر القرار الوزاري
رقم (/31وز) وتاريخ 1443/6/15هـ القا�ضي ب�سحب اجلن�سية
العربية ال�سعودية من املر�أة (�آمال رجب عبدالتواب هواري) هوية
وطنية رقم ( )1132176981وفقاً للمادة ( )22من نظام اجلن�سية
العربية ال�سعودية .وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح املظاريف

مزايدة بيع املنقوالت
واملواد الرجيع لوزارة
ال�سياحة

اخلمي�س
1443/9/16هـ
2022/4/14م

اخلمي�س
1443/9/16هـ
2022/4/14م

ٌ

