
االفتتاحية

الشـكــــر 
لك أنـــت 
ياسيدي

العميد

عبد اهلل بن حممد الثمايل

 رئي�س التحرير

 اإن الكلمة التي األقاها النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء وزير الداخلية 

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز اأثناء افتتاحه موؤتمر العمل 

البلدي الخليجي ال�ساد�س بالريا�س والتي هناأ فيها خادم الحرمين ال�سريفين 

ب�سعبه الوفي والكريم المتخلق باأخالق الإ�سالم وقال �سموه: »ال�سكر مهما كان 

فهو قليل لهذا الإن�سان ال�سعودي الكريم« لخير دليل على اعتداد هذه القيادة 

الكريمة ب�سعبها ودليل قاطع على قوة التالحم بين القيادة وال�سعب في ظاهرة 

تكاد تكون نادرة وفريدة في عالمنا اليوم.

المناقب  ب����اإرادة اهلل ه��ذه  اأن��ت��م م��ن زرع  ي��ا �سيدي  اأن��ت��م  ال�سكر لكم  ون��ق��ول 

فرقة  بعد  ال�سعب  ه��ذا  �ستات  جمع  من  واأن��ت��م  �سعبكم  في  الحميدة  والأخ���الق 

وتناحر وانعدام اأمن في قالب واحد ان�سهرت فيه كل النتماءات القبلية واأ�سبح 

لحمة واحدة.

ال��دي��ن والأل��ف��ة  دع��ائ��م  اأر���س��ى  م��ن  ه��و  فالملك عبدالعزيز - رح��م��ه اهلل - 

والمحبة والعدل والم�ساواة في هذا ال�سعب واأتى ابناوؤه من بعده وعززوا هذه 

اأ�سبحت  والم�ساواة حتى  والعدل  التوا�سل  يد  وم��ّدوا  الدعائم وحافظوا عليها 

مذهباً يعتنقه هذا ال�سعب ومن ل ي�سكر النا�س ل ي�سكر اهلل، و�سعبكم يا�سيدي 

�ساكر ممتن لكم وفي عنقه بيعة عاهد اهلل عليها ودونها الح�سام المهند.

اأنت ت�سكر �سعبكم  فاإن  يا �سيدي  المناقب والعرفان �سعور متبادل  اإن هذه   

�سادقة  حكيمة  بقيادة  علينا  اهلل  من  ب��اأن  اأنف�سنا  نهنئ  فاإننا  بنا  مليكنا  وتهنئ 

هذا  احتفل  كيف  �سيدي  يا  تر  األ��م  يدهم،  في  يدها  �سعبها  من  قريبة  موؤمنة 

ال�سعب فرحا ب�سفاء مليكه وعودته اإلى اأر�س الوطن �سليماً معافى وهو ذاته هذا 

التي  الكريمة  اأوام��ره  باإ�سدار  الإن�سان الذي تلم�س حاجات �سعبه وبادر  الملك 

اأن رجالك رجال الأم��ن الذين  يا �سيدي  األ تعلم   ال�سعب.  اأطياف  طالت كافة 

هم جزء ل يتجزاأ من هذا ال�سعب الذين هم منه واإليه يتغنون بكل عزة وكرامة 

بوطنهم فهم من اأطلق �سعار »وطن ل نحميه ل ن�ستحق العي�س فيه«.. �سعار كله 

عقيدة وعزم..  �سعار اأ�سبح �سعاراً وطنياً يرفعه الجميع رجال اأمن ومواطنين 

وهم يا �سيدي من اأطلقوا على اأنف�سهم طائعين مختارين معتزين با�سم �سموكم 

م�سمى » �سقور نايف « وكل ذلك اعتداد با�سمكم وقيادتكم فاأنت من علمتموهم 

كيف يحبون بلدهم وي�سحون من اأجله؟.. اإن هذا يا�سيدي د�ستور اعتنقه هذا 

ال�سعب وتعاهدوا به وعاهدوا قيادتهم على �سيانته والحفاظ عليه ووقفوا �سفاً 

واحداً في وجه كل حا�سد وغادر يريد بهذا البلد وقيادته ومقدراته �سوءاً. 

فال�سكر لكم يا �سيدي فاأنتم من زرع بذور الخير الذي نحن نجني ح�ساده 

اليوم على �سكل لحمة وتما�سك وطني،ن�سال اهلل اأن يحفظكم ويمن علينا بالأمن 

والإيمان ويرد كيد الكائدين في نحورهم.
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األمن  والعقيدة.. ارتبـــــــــــــاط وعـالقــة أزليـــة

كلمة العدد

معايل ال�صيخ

�سالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�سيخ 

وزير ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد

وهذا الأمن الذي قدره اهلل و�سرعه يف 

دعوة  اأ�سبابه  من  كان  املباركة  البقعة  هذه 

وجل  عز  اهلل  اأخ��رن��ا  التي  الرحمن  خليل 

اإِْب��َراِه��ي��ُم  َق���اَل  َواإِْذ  ت��ع��اىل:{  ق��ول��ه  بها يف 

اأَْه��لَ��ُه ِمَن  اآِم��ًن��ا َواْرُزْق  َب��لَ��ًدا  َ��َذا  َربِّ اْج��َع��ْل َه���

الثََّمَراِت َمْن اآَمَن ِمْنُهم ِباهلّلِ َواْلَيْوِم الآِخِر 

ُه اإِىَل  َطرُّ َقاَل َوَمن َكَفَر َفاأَُمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ اأَ�سْ

رُي} )البقرة: 126(.  َعَذاِب النَّاِر َوِبْئ�َس امْلَ�سِ

وت��وح��ي��ده  ب���اهلل  الإمي����ان  اأن  يفيدنا  وه���ذا 

الأم��ن،واأن  اأ�سباب حتقق  اأهم  وعبادته من 

ال�ستقامه  اأ�سباب  اأه��م  الأم��ن من  ح�سول 

ع��ل��ى ال��ع��ب��ودي��ة،وح�����س��ول ال��ط��م��اأن��ي��ن��ه يف 

امل��ج��ت��م��ع،ف��اإن الإمي����ان م��اأخ��وذ م��ن الأم���ن 

ال����ذي ه��وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة، ف��ي��ك��ون م��ن الآث����ار 

احلميدة لتحقيق الأمن: عبادة اهلل وحده 

وامل��ال  النف�س  اإل��ي��ه،والأم��ن على  وال��دع��وة 

واملعارف،وعمارة  املنافع  والعر�س،وتبادل 

الأر�س،وطلب العلم واكت�ساب املهارات، وقد 

وعد اهلل تعاىل من حقق الإميان بح�سول 

اآَمُنوا  الَِّذيَن   ُ َ{وَعَد اهللَّ الأمن،قال تعاىل: 

َلَي�ْسَتْخِلَفنَُّهم  ��اِت  ��احِلَ ال�����سَّ َوَع��ِم��ُل��وا  ِمنُكْم 

َقْبِلِهْم  الَِّذيَن ِمن  ا�ْسَتْخلََف  َكَما  اْلأَْر���ِس  يِف 

��ى َلُهْم  ���ِذي اْرَت�����سَ ��َ�َّ َل��ُه��ْم ِدي��َن��ُه��ُم الَّ َوَل��ُي��َم��كِّ

ن َبْعِد َخْوِفِهْم اأَْمًنا َيْعُبُدوَنِني  َلنَُّهم مِّ َوَلُيَبدِّ

َل ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيًئا})النور: 55(.

عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سنة  ت��اأم��ل  وم��ن 

الأم��ن  اأهمية  على  م��اي��دل  فيها  وج��د  و�سلم 

مع  امل�سلمني  امل��ق��ا���س��د،ف��اإن  ه��ذه  حتقيق  يف 

مبكة  ك��ان��وا  مل��ا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ال���ع���امل���ني،وال�������س���الة  رب  اهلل  احل���م���د 

واملر�سلني  الأن��ب��ي��اء  اأ���س��رف  على  وال�����س��الم 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني،اأما 

بعد:

ف��ق��د ج���اء الإ����س���الم ب��ح��ف��ظ الأم����ن،وع����ّده 

ت�سكر  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  ال�سابغة  النعم  م��ن 

وعال،ففي  ج��ل  بحقه  وال��ق��ي��ام  اهلل  ب��ع��ب��ادة 

ربنا عز وجل مبيًنا عظيم  يقول  كتاب اهلل 

م��ن��ت��ه ب��ح�����س��ول الأم�������ن وان���ت���ف���اء اجل����وع 

ِرْحلََة  اإلِفهم   • ُقَرْي�ٍس  واخل��وف:ِ{لإِي��اَلِف 

ْيِف • َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت  َتاء َوال�سَّ ال�سِّ

��ْن  ��ن ُج���وٍع َواآَم��َن��ُه��م مِّ ْط��َع��َم��ُه��م مِّ ����ِذي اأَ • الَّ
تذكري  ه���ذا  ويف   )4-1 )ق��ري�����س:  َخ������ْوٍف} 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ق��وم  لقري�س 

مبا حباهم اهلل به م الإق��ام��ة يف ه��ذا املكان 

الآمن عند بيت اهلل املحرم الذي بناه خليل 

ال�����س��الم - على  اإب��راه��ي��م - عليه  ال��رح��م��ن 

من  واملعنوية  احل�سية  والطهارة  التوحيد 

اأَْنا  ال�سرك والأدران،كما قال تعاىل: { َواإِْذ َبوَّ

ِلإِْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت اأَن لَّ ُت�ْسِرْك ِبي �َسْيًئا 

ِع  كَّ َوالرُّ َواْلَقاِئِمنَي  اِئِفنَي  ِللطَّ َبْيِتَي  ْر  َوَطهِّ

اب��ن كثري يف  26(. ق��ال  ُجوِد } )احل��ج:  ال�سُّ

تف�سري هذه الآيه: )هذا فيه تقريع وتوبيخ 

ملن عبد غري اهلل، واأ�سرك به من قري�س، يف 

البقعة التي اأ�س�ست من اأول يوم على توحيد 

اهلل وعبادته وحده ل�سريك له،فذكر تعاىل 

اأن���ه ب���واأ اإب��راه��ي��م م��ك��ان ال��ب��ي��ت،اأي: اأر���س��ده 

اإليه،و�سلمه له،واأذن له يف بنائه( اأ ه��� كالم 

ابن كثري. 

4
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كانوا م�سطهدين خائفني فلما هاجروا اإىل 

املدينة ووجدوا الأمن فيها انت�سر الإ�سالم يف 

النبي  �سالح  فلما  حولها.  ومن  املدينة  اأه��ل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأهل مكة عام احلديبية 

يدخل  اأح��ب  اأن من  ال�سلح:  بنود  وك��ان من 

يف عقد حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وعهده 

دخل فيه،ومن اأحب اأن يدخل يف عقد قري�س 

وعهدهم دخل فيه. فاأمنت القبائل املجاوره 

ال�سلح فدخل كثري منهم  ملكة واملدينة بهذا 

يف الإ�سالم. فلما فتحت مكة وك�سرت الأوثان 

واأمن النا�س دخلوا يف دين اهلل اأفواًجا.

��ا ك��ث��ري من  ويف ال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة اأي�����سً

اأن��ه من  اأهمية الأم��ن وبيان  الدلئل على 

ال�ستقامه  يف  اأث��ر  من  له  النعم،ملا  اأعظم 

عز  اهلل  اإىل  وال���دع���وي���ة  ال��ع��ب��ودي��ة  ع��ل��ى 

وجل،ومن ذلك قول النبي �سلى اهلل عليه 

�سربه،  يف  اآم��ًن��ا  منكم  اأ�سبح  {م��ن  و�سلم: 

معافى يف ج�سده عنده قوت يومه،فكاأمنا 

حيزت له الدنيا } ) اأخرجه الرتمذي(. 

وال���ن���ب���ي ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م اأك���د 

اإ���س��اع��ة الأم����ن وال�����س��الم يف املجتمع  ع��ل��ى 

اأث��ن��ى ال��ن��ب��ي ���س��ل��ى اهلل عليه  امل�����س��ل��م،ف��ق��د 

و����س���ل���م ع���ل���ى م�����ن ����س���ل���م امل�������س���ل���م���ون م��ن 

دمائهم  على  النا�س  اأم��ن��ه  م��ن  �سره،وعلى 

واأم��وال��ه��م؛ ف��ف��ي احل��دي��ث ع��ن��ه �سلى اهلل 

عليه و�سلم: {امل�سلم من �سلم امل�سلمون من 

على  النا�س  اأمنه  من  ويده،واملوؤمن  ل�سانه 

دم��ائ��ه��م واأم��وال��ه��م} )اأخ���رج���ه ال��رتم��ذي 

ال�سحيحني(. فهذه  واأول��ه يف  اللفظ  بهذا 

العقيدة  ج���اء يف  م��ا  ع��ل��ى  ال����دللت  بع�س 

الإ���س��الم��ي��ة م���ن ح��ف��ظ الأم�����ن وال��ع��ن��اي��ة 

من  واحل��ذر  اهلل  تقوى  علينا  به،فالواجب 

ال��ت��ف��رق والخ��ت��الف،وال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال��ر 

{َيا  وج��ل:  عز  اهلل  لقول  امتثاًل  والتقوى 

َوَل  ُتَقاِتِه  َحقَّ  اهلّلَ  اتَُّقواْ  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ

ُمواْ  َواْعَت�سِ �ْسِلُموَن}،{  مُّ َواأَنُتم  اإِلَّ  وُتنَّ  َتُ

ُقواْ َواْذُكُرواْ ِنْعَمَة  ِبَحْبِل اهلّلِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ

اهلّلِ َعلَْيُكْم اإِْذ ُكنُتْم اأَْعَداء َفاأَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم 

�َسَفا  َعلََى  َوُكنُتْم  ْخَواًنا  اإِ ِبِنْعَمِتِه  َبْحُتم  �سْ
َفاأَ

 ُ ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ َن النَّاِر َفاأَنَقَذُكم مِّ ُحْفَرٍة مِّ

اهلّلُ َلُكْم اآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن } )اآل عمران: 

102- 103( ملا يثمره ذلك من اإر�ساء قواعد 

اأن يحقق لنا الأم���ن يف  اأ���س��األ اهلل  الأم���ن. 

ال��دن��ي��ا والأم����ن ال��ت��ام يف دار ك��رام��ت��ه،واأن 

وولة  واإمي��ان��ه��ا  اأمنها  ب��الدن��ا  على  يحفظ 

اأمرها،واأن يجعلنا من املتعاونني على الر 

والتقوى. 

و���س��ل��ى اهلل و���س��ل��م ع��ل��ى ن��ب��ي��ن��ا حممد 

وعلى اآله و�سحبه ومن اتبع هداه اإىل يوم 

الدين.

األمن  والعقيدة.. ارتبـــــــــــــاط وعـالقــة أزليـــة

5
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بمنا�ضبة الذكرى ال�ضاد�ضة لبيعة خادم الحرمين.. النائب الثاني:

ما قدمه الملك عبداهلل لشعبه يؤكد أن البيعة ذهبت لمن يستحقها
اآل  عبدالعزيز  بن  نايف  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع��ّر 

الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  �سعود 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  والتريكات  التهاين  اأبلغ  عن 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- مبنا�سبة الذكرى 

ال�ساد�سة ملبايعته وتوليه مقاليد احلكم.

وقال �سموه يف كلمة بهذه املنا�سبة: اإنني قبل اأن اأقدم التهنئة 

ل�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني مبرور �ست �سنوات على البيعة 

العربية  اململكة  ل�سعب  التهئنة  اأق���دم  ف���اإين  اهلل-،  -حفظه  ل��ه 

ال�سعودية ملا قدمه -حفظه اهلل-، واأهئنهم واأنا واحد منهم باأن 

البيعة يف  ول��ه  وملكنا  ق��ائ��دن��ا  ه��و  اهلل-  ع��ب��داهلل -حفظه  امل��ل��ك 

رقابنا، ونحمد اهلل عَزّ وجَلّ اأن هذه البيعة مريحة لي�س لقلوبنا، 

البيعة واحلمد  يعطي هذه  اأن  ي�ستحق  لرجل  لأنها  لعقولنا  بل 

هلل اأن هذا هو �سعور كل مواطن وما قدمه -حفظه اهلل- خالل 

اأوًل ويف اخل��ارج  ال��داخ��ل  ال�ست �سنوات �سيء كثري ج��داً يف  ه��ذه 

ثانياً وكان من اأهم الأمور هو �سيانته ودعوته الدائمة واملتكررة 

للتم�سك بالعقيدة ومبا كان عليه ر�سول اهلل وخلفاوؤه الرا�سدون 

واأ�سحابه وال�سلف ال�سالح، وما اأكده حفظه اهلل باحرتام العلماء 

بالتم�سك  ال�سعودي  ال�سعب  وحث  العزيزة  بالدنا  يف  ال�ساحلني 

قال  ب��ال��ذات  اليوم  ه��ذا  ويف  للوطن،  والإخ��ال���س  العقيدة  بهذه 

-حفظه اهلل-: اإن هناك كلمة من اأهم الكلمات ومن اأهم ما يجب 

اأن يكون الإن�سان �سادقاً مع  اأن يكون وهي كلمة ال�سدق فيجب 

ربه ثم �سادقاً يف قوله ويف عمله، وهذه كلمة لها مدلولها لأنه 

مطلوب من كل من�سوبي الدولة اأن ي�سدقوا يف اأعمالهم، �سدقاً 

مع اهلل اأوًل ثم معه كويل اأمر و�سع ثقته فيهم، وقد قدم الكثري 

جداً -حفظه اهلل- يف هذه ال�سنوات ال�ست يف الداخل مبا يالم�س 

احتياجات املواطن وم�ساكله.

ونعرف نحن امل�سوؤولني كم يحثنا وكم ي�سدد علينا بالهتمام 

اخت�سا�سه  يف  كل  احتياجاتهم  وتلم�س  بهم  واللقاء  باملواطنني 

لي�س قوًل، بل فعاًل وعماًل، وجند منه الزجر اإذا تاأخر اأحد منا يف 

ما يجب اأن يعمله، الأعمال يف الداخل اأكرث مما ميكن اأن يتحدث 

عنها الإن�سان، ولكن الواقع يتحدث عنها؛ فاليوم ورغم الظروف 

ال�ستهداف للمملكة  التي تعي�سها منطقتنا والعامل كله وبرغم 

ل  ا�ستقرار  حالة  تعي�س  هلل  واحلمد  اململكة  اأن  اإل  الأ���س��رار  من 

مثيل لها واأن اقت�ساد اململكة الآن من اأف�سل احلالت القت�سادية 

يف العامل، واأن ثقة العامل يف اقت�ساد اململكة كبرية وال�ستثمارات 

من اخلارج تاأتي باآلف املاليني دليل على الثقة؛ لول ال�ستقرار 

والأم���ن مل يتحقق ذل��ك وك��ل ه��ذا ك��ان بف�سل اهلل ث��م �سيا�سته 

احلكيمة وتوجيهاته ال�سديدة.

واحلمد هلل اأننا يف اململكة العربية ال�سعودية نفتخر ونعتز باأننا 

باأف�سل م�ستوى اقت�سادي و�سيا�سي واجتماعي، كل هذا بتم�سكنا 

اململكة  ح���دود  خ���ارج  خرجنا  واإذا  قيادتنا،  ب�سالح  ث��م  بعقيدتنا 

املقدمة،  يف  اململكة  لوجدنا  ودول��ي��اً  واإ���س��الم��ي��اً  وع��رب��ي��اً  خليجياً 

ولها املكانة الأوىل مبا تقدمه للخليج وملجل�س التعاون اخلليجي 

بح�سن قيادته حفظه اهلل وحزمه، وما مر بالبحرين لي�س ببعيد 

ووقوفه مع جميع دول اخلليج اأمر وا�سح واحلمد هلل.

العربية  ال����دول  وع��الق��ت��ه بجميع  ال��ع��رب��ي��ة  م��واق��ف��ه  ك��ذل��ك 

لو  العربية من ظ��روف  ال��دول  تعي�سه بع�س  النظر عما  ب�سرف 

ولكنها عظيمة يف  ج��داً  قليلة  كلمة  لوجدنا  قلياًل  للوراء  رجعنا 

الكويت عندما  التي عقدت يف  العربية  القمة  وذلك يف  مدلولها 

�سفحة  ولنفتح  املا�سي  �سفحة  »فلنطوي  وق���ال  الكلمة،  طلب 
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جديدة« مغطياً اخلالفات العربية يف ذلك املو�سوع وفعاًل التقى 

وانتهت اخلالفات  اأخوياً  العرب لقاء  القادة  اإقامته بكل  يف مقر 

دول��ة  الإ���س��الم��ي مل جن��د  ال��ع��امل  اإىل  انتقلنا  اإذا  ث��م  ال��ع��رب��ي��ة؛ 

اإ�سالمية لها م�سكالتها اإل وتقف اململكة معها بف�سل توجيهاته 

خرجنا  واإذا  الداخلية،  �سوؤونها  يف  تدخل  ب��دون  خريها  فيه  مل��ا 

جميع  لدى  كبرية  اململكة  مكانة  لوجدنا  عام  ب�سكل  العامل  اإىل 

دول العامل �سرقاً وغرباً، ويكفي �سعب اململكة العربية ال�سعودية 

افتخاراً اأن اململكة من العامل الثاين هي الوحيدة التي اختريت اأن 

تكون يف جمموعة الع�سرين التي مل يكن فيها اإل الدول الكبرية 

اأ�سبحت واح��دة منها بف�سل  الهام، فاململكة  ال�ساأن  وال��دول ذات 

اهلل ثم بف�سل وح�سن قيادة �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني.

ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  �سيدي  اأهنئ  اأن  اأخ��رى قبل  مرة 

بهذه املنا�سبة فاإنني اأهنئ �سعب اململكة العربية ال�سعودية باأنهم 

اأعطوا البيعة ملن ي�ستحقها، حفظه اهلل لنا واأمد يف عمره و�سد 

اأزره باأخيه وع�سده الأمين �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

اأخيه  الأمانة من  ا�ستلم  فامللك عبداهلل  �سلطان بن عبدالعزيز، 

امللك فهد وقبله امللك خالد وامللك في�سل وامللك �سعود ويف قمتهم 

را�سم �سيا�سة الدولة وموؤ�س�سها ووا�سع قواعدها امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن رحمهم اهلل جميعاً، حفظ اهلل لنا امللك عبداهلل 

الويف،  ب�سعبه  اأزره  و�سد  واأعانه  ال�سحة  واأعطاه  واأم��د يف عمره 

نرجو من اهلل عَزّ وجَلّ اأن ياأخذ بيده ويوفقه التوفيق ال�سديد اإن 

�ساء اهلل وهنيئاً لنا جميعاً مبلكنا -حفظه اهلل-.

    اأع������رب ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  نايف  الأم���ري 

ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 

���س��ك��ره ل�ساحب  ال��داخ��ل��ي��ة ع���ن  وزي����ر 

ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلطان بن 

واأهايل  تبوك  اأمري منطقة  عبدالعزيز 

املنطقة على ما عروا عنه من م�ساعر 

كلمة  مبنا�سبة  خمل�سة  ودع��وات  طيبة 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 

اهلل-  -حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

لل�سعب ال�سعودي الويف.

جاء ذلك يف برقية جوابية من �سمو 

النائب الثاين ل�سمو اأمري منطقة تبوك 

�سموكم  برقية  على  اطلعنا  فيها:  ق��ال 

املت�سمنة ما اأعربتم عنه با�سمكم ونيابة 

عن كافة اأبناء املنطقة من عظيم ال�سكر 

خ��ادم  كلمة  مبنا�سبة  ال��ع��رف��ان  و���س��ادق 

لل�سعب  اهلل  اأي���ده  ال�سريفني  احل��رم��ني 

ال�سعودي الويف وما ت�سمنته من كلمات 

اأبوية وم�ساعر حمبة ومودة �سادقة تعر 

تربط  التي  القوية  العالقة  اأوا�سر  عن 

ما بني ولة اأمر هذه البالد و�سعبها وما 

�سدر على اإثرها من اأوامر ملكية كرمية 

ت�ستهدف رخاء املواطن ال�سعودي وتطور 

وازدهار بالدنا الغالية.

ن�����س��ك��ر  اإذ  اإن����ن����ا  ����س���م���وه:  واأ������س�����اف 

���س��م��وك��م واأه�������ايل امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ه��ذه 

املخل�سة  وال���دع���وات  ال��ط��ي��ب��ة  امل�����س��اع��ر 

ال��ب��الد  ل��ه��ذه  ي��ح��ف��ظ  اأن  اهلل  ل��ن�����س��األ 

اأمنها وا�ستقرارها يف ظل حكومة خادم 

عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني 

الأمني - حفظهما اهلل -.

وك�����ان ���س��م��و اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ت��ب��وك 

ق���د رف���ع ب��رق��ي��ة ب��ا���س��م��ه وا����س���م اأه���ايل 

املنطقة ل�سمو النائب الثاين قال فيها: 

اأبناء  كافة  ونيابة عن  با�سمي  ي�سرفني 

الذين  وب��ادي��ة  ح��ا���س��رة  ت��ب��وك  منطقة 

واإىل  احل��ك��وم��ي  الق�سر  اإىل  ت���واف���دوا 

مقر الإمارة واملحافظات واملراكز اأو من 

والهاتفية  الرقية  ات�سالتهم  خ��الل 

م��ع��رب��ني ع��ن ع��ظ��ي��م ���س��ك��ره��م و���س��ادق 

ال���ع���رف���ان ع��ل��ى اث����ر م���ا وج��ه��ه ���س��ي��دي 

اهلل  حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

م�ساعر  اأك��دت  حانية  اأبوية  كلمات  من 

احل���ب وال���وف���اء ال��ت��ي ت�����س��ك��ل ال��ع��الق��ة 

الوثيقة املتبادلة بني قيادة هذه البالد 

و�سعبها ، واأعرب اجلميع اأن ما تال ذلك 

من اأوامر ملكية اإمنا هي قرارات خري 

ل�سعب اخل��ري حملت  م��ن ملك اخل��ري 

يف ط��ي��ات��ه��ا ال���رخ���اء وال��ن��م��اء وال��ع��ط��اء 

الوطن  وم�سداقية  ب�سفافية  ولم�ست 

وع�������ززت ال��ل��ح��م��ة ال���وط���ن���ي���ة ودع���م���ت 

الأ�س�س والثوابت التي قامت عليها هذه 

البالد منذ توحيدها ن�سرة لدين اهلل 

واإعالء كلمته.

يحفظ  اأن  القدير  امل��وىل  اهلل  داع��ني 

ل��ه��ذه ال��ب��الد اأم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا بقيادة 

خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني و���س��م��و ويل 

عهده الأمني و�سموكم الكرمي.

في برقية �ضكر الأمير واأهالي منطقة تبوك

األمير نايف: األوامر الملكية تستهدف رخاء المواطن 
السعودي وتطور وازدهار الوطن
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اثنا ع�ضر م�ضتفيدا ق�ضوا فترة زمنية قاربت العام

مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية
يطلق سراح المجموعة الثامنة عشرة

مت اإطالق �سراح املجموعة الثامنة ع�سرة من امل�ستفيدين من 

27 /1432/3ه���  مركز حممد بن نايف للمنا�سحة والرعاية يف 

باملركز فرتة  ق�سائهم  بعد  وذلك  م�ستفيداً  ع�سر  اثنا  وعددهم 

وظهرت  امل��رك��ز  ب��رام��ج  خاللها  ا�ستكملوا  ال��ع��ام  ق��ارب��ت  زمنية 

عليهم املوؤ�سرات الإيجابية الدالة على ا�ستفادتهم من الدورات 

العلمية والتدريبية املتنوعة حيث مت اإحلاق امل�ستفيدين الذين 

مت اإطالق �سراحهم برنامج الرعاية الالحقة الذي يهدف اإىل 

حتقيق التوافق النف�سي والجتماعي لهم.

وقد تتع امل�ستفيدون الذين مت اإطالق �سراحهم خالل 

الفرتة التي ق�سوها باملركز بثالث اإج��ازات ق�سرية ملدة 10 

اأيام لإجازة الربيع و15 يوما لإجازة عيد الفطر املبارك و15 

بع�سهم  لتمتع  اإ�سافة  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  لإج���ازة  يوما 

عائلية  منا�سبات  يف  للم�ساركة  وعر�سية  موؤقتة  ب��اإج��ازات 

خا�سة كما هياأت الفر�سة لعدد منهم لتاأدية منا�سك العمرة 

ال�سريف  النبوي  امل�سجد  وزي���ارة  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف 

بالإ�سافة اإىل اأداء فري�سة احلج ل�سنة 1431ه �سمن احلملة 

ال�سنوية التي ينظمها املركز للم�ستفيدين وذويهم.

امل�ستفيدين  م��ن  اأرب��ع��ة  اإحل���اق  يف  امل��رك��ز  اإدارة  �ساهمت  كما 

املجموعة بجامعات حملية  �سراحهم يف هذه  اإط��الق  الذين مت 

 6 مب�ساريف  املركز  لتكفل  اإ�سافة  اجلامعي  تعليمهم  ملوا�سلة 

احلا�سب  يف  متقدمة  ب���دورات  لاللتحاق  امل�ستفيدين  من  �ستة 

الآيل واللغة الجنليزية ودورات تطوير الذات يف معاهد خا�سة.

    اأو�سح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

اأحمد بن عبدالعزيز اآل �سعود نائب وزير 

الداخلية اأن ذكرى البيعة خلادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�سعود حفظه اهلل تعد منا�سبة يتجدد فيها 

الولء واحلب لهذه القيادة احلكيمة.

ل�سموه مبنا�سبة  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 

الذكرى ال�ساد�سة ملبايعة خادم احلرمني 

ال�����س��ري��ف��ني ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س��ه��ا: امل��ل��ك 

عبداهلل بن عبدالعزيز رجل ُعرف بحبه 

لهم  اأخل�س  ومواطنيه  ووط��ن��ه  ل�سعبه 

هذا  ُع��رف  وت��ق��دي��راً،  حباً  له  فاأخل�سوا 

اأبناء هذا ال�سعب  بالوقفة املخل�سة من 

يف زم���ن الأح������داث م��ن ح��ول��ن��ا ونحمد 

اهلل ع��ل��ى ه����ذه ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة بني 

القائد و�سعبه. اإن الإجنازات التي تت 

مقاليد  توليه  منذ  �سنوات  �ست  خ��الل 

احلكم تعد اإجنازات عظيمة ذات جدوى 

املنطقة  امل��م��ل��ك��ة و���س��ع��وب  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

اأخ��رياً يف افتتاح العديد  ككل تثل هذا 

والعلمية  الق��ت�����س��ادي��ة  الإجن�����ازات  م��ن 

واآخ����ره����ا ج��ام��ع��ة الأم�������رية ن�����ورة بنت 

عبدالرحمن التي تعد معلماً من معامل 

وكذلك  �ساهقاً،  علمياً  و�سرحاً  اململكة 

على  رخ��اء  اأ�سفت  التي  امللكية  الأوام���ر 

هذا الوطن و�سعبه بكل نعمة وخري.

احل��رم��ني  خل���ادم  البيعة  ذك���رى  اإن 

ت���ع���د م��ن��ا���س��ب��ة  ال�����س��ري��ف��ني رع������اه اهلل 

يتجدد فيها الولء واحلب لهذه القيادة 

ي��ب��ارك يف عمر  اأن  اأ���س��األ اهلل  احلكيمة. 

ويل  و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

العهد الأمني و�سمو النائب الثاين.

األمير أحمد: ثمرة ُحبه تجلت في »الوقفة المخلصة«
من الشعب في زمن األحداث
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االأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز

تجربة المملكة في مكافحة اإلرهاب األكثر ثراء في العالم
اأكد م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، 

اأن التجربة ال�سعودية يف مكافحة الإرهاب تعد اأكرث جتارب دول العامل ثراًء لأنها تعتمد 

على املكافحة الجتماعية والفكرية، ف�ساًل عن املكافحة العملياتية وال�ستباقية، مبينا اأن 

النجاح ياأتي بف�سل اهلل ثم بتوجيهات القيادة، اإ�سافة اإىل اجلهود املوفقة لرجال الأمن. 

للق�ساء على الإره��اب واحلد  اأ�سا�ساً  اأهمية التعاون الدويل الذي يعد  و�سدد �سموه على 

من انت�ساره.

جاء ذلك مبنا�سبة انطالق امللتقى العلمي »دور الإنرتنت يف حماربة الإرهاب والتطرف 

» الذي تنظمه جامعة الأمري نايف بالتعاون مع وزارة الداخلية وفريق مكافحة الإرهاب 

بالأمم املتحدة واملركز العاملي ملكافحة الإرهاب بالوليات املتحدة الأمريكية ووزارة اخلارجية 

الأملانية، وذلك حتت رعاية �سموه. وي�ستمر امللتقى يومني يف مقر اجلامعة بالريا�س.

واأعرب الأمري حممد بن نايف، عن اأمله يف اأن يحقق امللتقى الهدف املن�سود واأن تت�سافر 

ال�سكر جلامعة  اأمام هذه الظاهرة، موجها  اجلهود العربية والدولية للوقوف �سداً منيعاً 

نايف العربية للعلوم الأمنية واجلهات املتعاونة معها لتنظيم هذا امللتقى العلمي املهم.

تلبية لدعوة االأمير محمد بن نايف.. رئي�س مجل�س الق�ضاء يزور قوات االأمن الخا�ضة

الشيخ ابن حميد: بالدنا بعيدة عن الصراعات التي تشهدها الدول 
بفضل اهلل ثم بوعي شعبها.. وخصوصيتنا ال تعني »االنغالق«

اأك����د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى للق�ساء      

ال�سيخ د. �سالح بن حميد على اأن اململكة بعيدة 

ع��ن ال�����س��راع��ات ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا ال��ع��دي��د من 

اأوًل ثم بوعي �سعبها الويف  ال��دول بف�سل اهلل 

اإقحام هذه  ملحاولت  التام  رف�سه  ج��دد  ال��ذي 

م�ساكل  من  ال��دول  بع�س  تعي�سه  فيما  البالد 

للعابثني  م��وج��ه  ال��دول��ة  ح��زم  اأن  اإىل  م�سرياً 

باأمن وا�ستقرار هذه البالد الطاهرة التي هي 

قبلة امل�سلمني ومهبط الوحي.

اأم���ام ح�سد  ل��ه  اب��ن حميد يف كلمة  و���س��دد 

كبري من �سباط واأف��راد قوات الأم��ن اخلا�سة 

لدى زيارته ملقر القوات بالريا�س تلبية لدعوة 

بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  م��ن 

الأمنية  لل�سوؤون  الداخلية  وزير  م�ساعد  نايف 

ل  ذل��ك  لكن  خ�سو�سية،  ذات  ب��الدن��ا  اأن  على 

يعني الإنغالق موؤكداً اأن هذه البالد حمفوظة 

���س��وءاً، كما وج��ه رئي�س  ب���اإذن اهلل ول��ن مي�سها 

الأم��ن  لرجال  كلمته  للق�ساء  الأعلى  املجل�س 

من من�سوبي قوات الأمن اخلا�سة وغريهم من 

اأنهم  مو�سحاً  الوطن  اأم��ن  حلماية  املرابطني 

ب��الء ح�سن منوهاً مبا  واأه��ل  للم�سوؤولية  اأه��ل 

يقومون به من واجبات اأمنية نبيلة م�سرياً اإىل 

اأن مهمتهم الآن اأكر واأعظم واأدق واأن عملهم 

مقد�س واأنهم مرابطون وجماهدون لفتاً اإىل 

اأن عمل الأجهزة الأمنية الكبري وا�سح للعيان 

�سائاًل اهلل لهم التوفيق فيما يوؤدونه من مهام.

وتقديره  �سكره  حميد  اب��ن  ال�سيخ  وق��دم 

ل�سمو م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية 

على دعوته له لزيارة القوات، كما �سكر اللواء 

الركن حممد العماين على ح�سن ال�ستقبال.

قد  للق�ساء  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  وك��ان 

الأم��ن  ق��وات  مقر  على  بجولة  زي��ارت��ه  ا�ستهل 

اخل���ا����س���ة ي���راف���ق���ه ق���ائ���د ال����ق����وات وع�����دد من 

من�سوبيها اطلع خاللها على عدد من تطبيقات 

ال����وح����دات امل��ي��دان��ي��ة وال��ق��ت��ال��ي��ة وال����وح����دات 

لأي  والت�سدي  املتفجرات  اإب��ط��ال  يف  اخلا�سة 

فيلماً  �ساهد  كما  املف�سدين،  ومالحقة  خطر 

وث��ائ��ق��ي��اً ع��ن ال���ق���وات وجت��ه��ي��زات��ه��ا وق��درات��ه��ا 

اإمكانيات  م��ن  راآه  مب��ا  الكبري  اإعجابه  واأب���دى 

التكرميي  الغداء  حفل  بعدها  �سرف  متطورة 

الذي اأقامته قيادة القوات له بهذه املنا�سبة.
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مـتـابعـات

د. الهيجان
يحاضر عن دور

العالقات العامة
في قوات األمن الخاصة

بح�سور  والتوجيه  للعالقات  العامة  الإدارة  اأق��ام��ت 

من�سوبي  م��ن  وع���دد  الأم���ن اخلا�سة  ق���وات  ق��ائ��د  �سعادة 

القوات من �سباط واأفراد حما�سرة ثقافية بعنوان )دور 

النتماء  وتعزيز  التوا�سل  تنمية  يف  العامة  ال��ع��الق��ات 

الرحمن  عبد  للدكتور  املعنوية(  ال��روح  ورف��ع  للمنظمة 

الهيجان نائب رئي�س مركز كفاءات معهد الإدارة، وذلك 

�سمن ف��ع��ال��ي��ات امل��و���س��م ال��ث��ق��ايف، وق���د حت���دث ال��دك��ت��ور 

ال��ه��ي��ج��ان ع��ن اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف رف���ع ال���روح 

املعنوية لدى من�سوبي القطاع وعن الدور املهم للعالقات 

يف حت�����س��ني ال�����س��ور ال��ذه��ن��ي��ة ل���دى اجل��م��ه��ور. ك��م��ا اأن 

تقوم  التي  الوظائف  �سمن  من  ياأتي  باجلهاز  التعريف 

بها العالقات العامة باملوؤ�س�سة وكذلك حتدث اأن اإختيار 

القوى الب�سرية اجليدة واملدربة املوؤهلة من اأ�سباب جناح 

العالقات العامة واملنظمة. 
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تعتزم قوات الأمن اخلا�سة اإطالق م�سروع لتطبيق اإدارة اجلودة 

ال�ساملة يف وحداتها وقطاعاتها  وبني من�سوبيها، يف خطوة ت�ستهدف 

بها تطبيق املفاهيم احلديثة يف الإدارة، ومواكبة التطور الذي ي�سهده 

الفكر الإداري يف اململكة ويف دول العامل املتقدم يف املجال الإداري. 

قوات  قائد  العماين،  حمد  ب��ن   حممد  اللواء  �سعادة  بذلك  �سرح 

اأن تنفيذ هذا امل�سروع ياأتي تلبية لدعوة  اإىل  الأمن اخلا�سة، م�سرياً 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، يحفظه اهلل، 

يف كلمته التي رعى فيها موؤتر اجلودة الثالث، حيث دعا، اأيده اهلل، 

جميع امل�سئولني وكافة القطاعات اإىل تبني مفاهيم واأ�س�س ومعايري 

واحلر�س  واأعمالهم،  واأن�سطتهم  والتميز يف جميع خططهم  اجلودة 

ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����س��ني امل�����س��ت��م��ر لتحقيق اجل����ودة والإت���ق���ان يف 

القطاعات الإنتاجية واخلدمية اخلا�سة واحلكومية لتحقيق الروؤية 

الطموحة لعام 2020م، كما اأنه ياأتي مت�سقاً مع املر�سوم امللكي الكرمي  

الذي �سدر برقم 7 / ب / 18670  يف 27 / 11 / 1420 ه� باإن�ساء جائزة 

للجودة حتمل ا�سم امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، 

يرحمه اهلل، عرفاناً بدوره يف توحيد وتاأ�سي�س هذا الكيان العظيم. 

وقال �سعادته: اإن تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة �سوف يتم – باإذن 

الأدوات  اأف�سل  توظيف  فيها  يتم  اإ�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن    – اهلل 

والعمليات  امل��دخ��الت  يف  امل�ستمر  للتح�سني  وال�سلوكيات  والتقنيات 

والإجراءات، مما يوؤدي اإىل حت�سن الأداء وحتقيق نتائج متميزة مبيناً 

اأهمها حتقيق  املبادئ،  اأنه يف �سوء هذا التعريف تقوم على عدد من 

الوقاية  امل�سئولني وامل�ستفيدين من ن�ساط اجلهاز، و�سمان  تطلعات 

من�سوبي  وتكني  امل�سكالت  م��ع  للتعامل  بالن�سبة  ال��ع��الج  م��ن  ب��دًل 

اجلهاز من حتقيق التميز الدائم يف  اأدائهم. 

امل�ستهدفة من تطبيق  النتائج  اإىل  الو�سول  اأنه رغبة يف  واأ�ساف 

اإدارة  اجل����ودة ال�����س��ام��ل��ة يف ج��م��ي��ع وح����دات ق����وات الأم����ن اخل��ا���س��ة 

وقطاعاتها وبني من�سوبيها، فقد مت ال�ستعانة بخرة فريق ا�ست�ساري 

جميع  على  لالإ�سراف  املتخ�س�سني  الإدارة  خ��راء   من  نخبة  ي�سم 

يف   ال��ري��ادة  على  املحافظة  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�سروع،  تنفيذ  مراحل 

حتقيق  الأمن الداخلي، وبذل اجلهد، امل�ستمر لتح�سني الأداء واإجناز 

إطالق مشروع لتطبيق إدارة الجودة 
الشاملة في قوات األمن الخاصة 

يهدف اإلى المحافظة  على الريادة في تحقيق االأمن 

الداخلي وبذل الجهد الم�ضتمر لتح�ضين االأداء 

n اللواء حممد العماين:

استجابة  ال��م��ش��روع  تبني 
لدعوة خادم الحرمين لتحقيق 

الجودة واإلتقان 
واإيجاد   ، املهارات  املتوا�سل لإك�ساب  والتدريب  نوعية عالية،  معايري 

بيئة عمل متعاونة وخالقة. 

اأن  يف  تتمثل   امل�سروع  منها  ينطلق  التي  ال��روؤي��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار   

ق��ادرة  الوطني،  امل�ستوى  على  منوذجية  اخلا�سة  الأم��ن  ق��وات  تكون 

على حماية وحفظ الأمن الداخلي وا�ستدامته، اأما الر�سالة فت�سمن 

�سعي قوات الأمن اخلا�سة اإىل حت�سني و�سون نوعية الأمن الداخلي 

وتطوير  اإع���داد  خ��الل  م��ن  حتقيقه  يف  وامل�ساهمة  عليه  واملحافظة 

قابلة  عالية  ج��ودة  ذات  وبرامج  واإ�سرتاتيجيات  وت�سريعات  �سيا�سات 

للتنفيذ واإدخال مفاهيم اجلودة ال�ساملة يف جميع اخلطط. واأو�سح 

اللواء العماين، قائد قوات الأمن اخلا�سة اأن الفريق ال�ست�ساري اأعد 

برناجماً زمنياً لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف قوات الأمن اخلا�سة 

اإدارة  بتطبيق  العليا  القيادات  بالتزام  تبداأ  مراحل،  عدة  من  يتكون 

ت�سمل بدء  والتي  امل�سروع،  ال�ساملة، مروراً مبرحلة انطالق  اجلودة 

فالتعليم  التوعية،  مرحلة  ثم  التد�سني،  وحفل  الإعالمية  احلملة 

املتابعة  مبرحلة  وانتهاء  فالتطوير،  التقييم،  ثم  وم��ن   والتدريب، 

وقيا�س الأداء، م�سيفاً اأن العمل �سوف ي�ستمر مبنهجية اإدارة اجلودة 

الداخلي،  الفريق  التدريب من خالل  ت�ستمر عملية  ال�ساملة، حيث 

كما ت�ستمر فرق التح�سني والتطوير بدعم مر�سدي اجلودة على اأن 

التطور  لقيا�س  �سنوات  خم�س  اإىل  ثالث  كل  التقييم  عملية  ت�ستمر 

املوؤ�س�سي من خالل  التميز  اإىل  للو�سول  امل�سار  الذي حدث وتعديل 

اإدارة اجلودة ال�ساملة.
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متابعات

مشروع التدريب الميداني لدورة المدرعات التأسيسية )رقم 2(
وحفل تخريج دورة أطقم المدرعات )رقم 6(

على �ضرف قائد قوة منطقة الريا�س �ضعادة اللواء عبداهلل بن �ضقر المدرع

بالإ�سافة اإىل اإعداد بخطط وجتهيز الطاولة 

الرملية ومناق�سة اخلطط والأوام��ر وفقا ملا 

اأجل قيا�س ما  مت تدري�سه للدورة وذلك من 

والقدرة  التدريب  يف  مهارة  من  اإليه  و�سلوا 

مدة  لأط���ول  بفعالية  املتوا�سل  القتال  على 

ممكنه )القدرة على ال�سمود( وتطبيق مبادئ 

املختلفة  الأمنية  العمليات  مواجهة  واأ�س�س 

ومم��ار���س��ة اأع���م���ال ال��ق��ي��ادة واإع�����داد اخلطط 

ال�سليم يف  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  و�سرعة  والأوام�����ر. 

املوقف ومعرفه طريقه كيفية وطريقة اإعداد 

واإدارة التمارين العلمية )التعبوية(.

ويف خ���ت���ام احل���ف���ل ت���ن���اول اجل��م��ي��ع وج��ب��ه 

الع�ساء وبذلك انتهى احلفل.

اأق���ام���ت ك��ت��ي��ب��ة الأم������ن امل���درع���ة م�����س��روع 

التدريب امليداين لدورة املدرعات التاأ�سي�سية 

املدرعات  اأطقم  دورة  رقم )2( وحفل تخريج 

رق����م )6( مب��ي��ادي��ن ق�����وات الأم�����ن اخل��ا���س��ة 

على  وذل���ك  باحلي�سية،  اله�سيم  اأب���و  ب����وادي 

���س��رف ق��ائ��د ق���وة م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���س ���س��ع��ادة 

اللواء عبداهلل بن �سقر امل��درع. وفور و�سول 

راع���ي احل��ف��ل ب���داأ احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي وتكرمي 

املدرعات  للدورة  املدربني  ال�سباط  من  عدد 

التاأ�سي�سية وكذلك اخلريجني من دورة اأطقم 

املدرعات رقم )6( والدورات احلتمية، وحيث 

اأن امل�سروع املي�داين التع�بوي لدورة املدرعات 

التاأ�سي�سية رقم )2( من �سمن برامج الدورة 

املعدة لتنمية مهارات وزيادة معارف من�سوبي 

كتيبة الأمن املدرعة يف تطبيق مفهوم العمل 

اجلماعي فيما يخت�س بتنفيذ مهام الوحدة 

وقدرتها على اأدائها بنجاح ومدة هذا امل�سروع 

اأ�سبوع تدريبي كامل ق�ساه املتدربون باأكمله 

اإح��دى الفر�سيات  التدريب بتنفيذ  يف موقع 

يف ب��ي��ئ��ة ع��م��ل جت��م��ع ب��ني امل��ن��اط��ق املفتوحة 

بع�س  با�ستخدام  ال��وع��رة  اجلبلية  وامل��ن��اط��ق 

مت  ال��ت��ي  التعبوية  والت�سكيالت  التكتيكات 

تدري�سها �سمن برنامج الدورة لإتقان مهارة 

امل��درع يف مثل هذه الهيئة  ا�ستخدام العن�سر 
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العميد الثمالي  يرعى الحفل الختامي لألنشطة الثقافية 
في إسكان قوات األمن الخاصة بأم الحمام

اأن�سطة جممع احللقات بجامع عمرو بن  �سمن 

العا�س باإ�سكان اأم احلمام رعى �سعادة مدير الإدارة 

بن  ع��ب��داهلل  العميد/  والتوجيه  للعالقات  العامة 

حممد الثمايل احلفل اخلتامي لالأن�سطة الثقافية 

حللقات حتفيظ القراآن.

حيث اأقام جممع حلقات الأمام البخاري باإ�سكان 

ب��اأم احلمام احلفل اخلتامي  الأم��ن اخلا�سة  ق��وات 

ال�����س��ن��وي لأن�����س��ط��ة ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة امل���دي���ر ال��ع��ام 

ومن�سوبي  �سباط  م��ن  وع��دد  والتوجيه  للعالقات 

ال����ق����وات وح�������س���ور ك��ب��ري لأول����ي����اء اأم������ور ال��ط��الب 

ومن�سوبي احلي ال�سكني.

تقيمها  ال��ت��ي  الثقافية  الفعاليات  �سمن  وك���ان 

عرو�ساً  احلفل  على  وت�ستمل  والتوجيه  العالقات 

وم�ساركة  ال��ط��الب  ت���الوات  م��ن  ومن���اذج  تقدميية 

الرتفيهيه  للفقرات  بعرو�س  واأف��ك��ار  مواهب  ف��رق 

التي نالت ا�ستح�سان احل�سور بهدف تطبيق نظرية 

التعليم بالرتفيه كما مت تكرمي عدد من اخلاتني 

لكتاب اهلل واملتميزين من احلفاظ وطالب احللقات. 

تقيم  والتوجيه  العالقات  اأن  بالذكر  اجلدير 

ب���رام���ج ���س��ي��ف��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة وع��ل��م��ي��ة خ����الل �سهر 

رم�سان املبارك.
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مـتـابعـات

على �ضرف ف�ضيلة ال�ضيخ محمد النجيمي

حلقات أهل القرآن تكرم طالبها المتميزين
حفل  �سلبوخ  باإ�سكان  ال��ق��راآن  اأه���ل  حلقات  اإدارة  اأق��ام��ت 

ت���ك���رمي ل��ل��ط��الب امل��ت��م��ي��زي��ن وك���ذل���ك ت���ك���رمي ل��ل��م��وه��وب��ني 

وذلك على �سرف ف�سيلة ال�سيخ الدكتور/ حممد بن يحيى 

النجيمي رئي�س ق�سم الدرا�سات املدنية بالكلية الأمنية ع�سو 

املجمع الفقهي والأ�ستاذ امل�سارك مبعهد الق�ساء.

وقد بداأ احلفل بالقراآن الكرمي ثم كلمة لف�سيلة ال�سيخ 

اأك��د فيها على ف�سل  النجيمي راع��ي احلفل، وال��ذي  حممد 

كتاب اهلل وحر�س ولة الأمر على غر�س حبه يف �سدور اأبناء 

اإدارة احللقات واألقاها نيابة  هذا ال�سعب، ثم تال ذلك كلمة 

ال�سيخ/  احللقات  ب���اإدارة  التعليمية  ال�����س��وؤون  م�سرف  عنهم 

ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  ال�سعدي رفع فيها  ال�سيد حممد  ممدوح 

والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني وحكومته الر�سيدة على 

ما اأولت كتاب اهلل من عناية ورعاية واهتمام.

ال�سيخ/  الف�سيلة  �ساحب  م��ن  ك��ل  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 

حممد النجيمي و�سعادة مدير اإدارة ال�سوؤون الدينية بتقدمي 

اجلوائز وال�سهادات للطالب املتميزين يف احللقات.
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استقبال  ملك

    ك��م��ا ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه اأي�����ده اهلل 

�ساحب ال�سمو الأمري حممد بن عبداهلل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  جلوي  بن 

و�ساحب  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  فهد 

ال�سمو الأمري فهد بن م�ساري بن جلوي 

حممد  بن  بندر  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالرحمن  ب��ن 

و�ساحب  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  متعب  الأم����ري 

ال�سمو الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز بن 

ال�سمالية  احل��دود  منطقة  اأم��ري  م�ساعد 

و����س���اح���ب ال�����س��م��و الأم������ري ع���ب���داهلل بن 

ال�سمو  و���س��اح��ب  عبدالعزيز  ب��ن  حممد 

امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز و�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز 

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  �سعود  اآل 

ال�سمو  و�ساحب  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 

الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن ت���رك���ي ب���ن ع��ب��داهلل 

الأم��ري في�سل بن تركي  ال�سمو  و�ساحب 

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال��ري��ا���س 

و�ساحب  عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  ب��ن��در 

ال�����س��م��و الأم������ري ع���ب���داهلل ب���ن ت���رك���ي بن 

عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

عبداهلل بن خالد بن عبدالعزيز و�ساحب 

بن  الفي�سل  خالد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 

املكرمة  م��ك��ة  منطقة  اأم���ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

عبدالإله  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  ب��ن 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني 

الآلف ا�سطفوا على جانبي الطريق من املطار اإىل ق�سره ابتهاجًا بعودته امليمونة لأر�ض الوطن

استقبال رسمي وشعبي
 حاشد للملك الوالد

و�صل بحفظ اهلل ورعايته خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود اإىل 

العا�صمة الريا�ض بعد ظهر يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1432هـ  قادمًا من خارج اململكة بعد رحلة 

عالجية وفرتة نقاهه ا�صتمرت نحو 3 اأ�صهر وتكللت وهلل احلمد بالنجاح.

ال�صباح  �صاعات  منذ  مليكهم وقائدم�صريتهم  �صوق ل�صتقبال  املواطنني يف  الآلف من      وخرج 

من  املــوؤدي  الطريق  جنبات  على  واأطفال  ون�صاء  رجال  من  امل�صتقبلون  ا�صطف  حيث  حيث  الأوىل 

املطاراإىل ق�صرخادم احلرمني لتحية مليكهم والتعبريعن بهجتهم و�صعادتهم بعودته امليمونه حاملني 

الأعالم الوطنية و�صوراملليك يف مظاهر فرح كبرية عا�صتها كافة اأرجاء الوطن بهذه املنا�صبة.

    ويف اأر�ض مطار امللك خالد الدويل كانت هنالك مرا�صم ا�صتقبال كبرية خلادم احلرمني حلظة 

بن  حمد  امللك  جاللة  اأخوه  املفدى  امللك  ا�صتقبال  يف  كان  حيث  تقله  التي  امللكية  الطائرة  هبوط 

عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري بندر بن عبدالعزيز 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام.
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اأحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية 

بن  �سطام  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

الريا�س  منطقة  اأم��ري  نائب  عبدالعزيز 

م�سهور  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  و���س��اح��ب 

الر�سمي  ال��وف��د  واأع�����س��اء  عبدالعزيز  ب��ن 

امل���راف���ق جل��الل��ة م��ل��ك مم��ل��ك��ة البحرين 

اأم�����راء املناطق  واأ���س��ح��اب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

و�سماحة  الأم��راء  امللكي  ال�سمو  واأ�سحاب 

جمل�س  رئي�س  ومعايل  اململكة  عام  مفتي 

ال�����س��ورى واأ����س���ح���اب ال��ف�����س��ي��ل��ة ال��ع��ل��م��اء 

وكبار  ال���وزراء  املعايل  واأ�سحاب  وامل�سايخ 

امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني وجمع 

غفري من املواطنني.

     واأع������رب خ����ادم احل���رم���ني حفظه 

 - وق��ال  �سكره جلميع م�ستقبليه  اهلل عن 

اأيده اهلل - » اخواين واأبنائي امل�ستقبلني: 

اأ�سكركم واآ�سف لأين ما تكنت من ال�سالم 

ف����رداً.. عليكم .. م��ع حت��ي��ات��ي ل��ك��م ف����رداً 

احلبيب  ال��ويف  ال�سعودي  ال�سعب  وكذلك 

اإىل ق��ل��ب��ي م���ن رج�����ال ون�������س���اء واأط���ف���ال 

وال�سحة  التوفيق  لهم  واأت��ن��ى  اأ�سكرهم 

واأطلب من املوىل عز وجل اأن يوؤتيهم اإن 

�ساء اهلل ال�سحة والعافية يف اأبدانهم ويف 

اأقوالهم ويف اأعمالهم ، و�سكراً لكم ».

       عقب ذلك قدم طفل وطفلة باقتي 

ترحيباً  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  ورد 

مبقدمه الكرمي ثم توجه - اأيده اهلل - اإىل 

ق�سره العامر يف موكب ر�سمي فيما كانت 

ال�سعودية  العر�سة  توؤدي  ال�سعبية  الفرق 

ار���س  اإىل  ���س��امل��اً معافى  ب��ع��ودت��ه  اب��ت��ه��اج��اً 

ال��وط��ن ، يف ال��وق��ت ال���ذي اأ���س��ط��ف��ت فيه 

جموع غفرية من املواطنني على جانبي 

ال���ط���ري���ق ال���ت���ي ازدان�������ت ب���الأع���الم 

للرتحيب  ال��رتح��ي��ب��ي��ة  وال��ل��وح��ات 

اأي��ده  ك��ان  مبقدمه حفظه اهلل  فيما 

اهلل يبادلهم التحية ملوحاً لهم 

بيده الكرمية.

       ه����ذا وق����د ���س��ه��دت ك��اف��ة 

مناطق اململكة وحمافظاتها اإحتفالت 

خرج  حيث  املنا�سبة  بهذه  بهيجة  وطنية 

للتعبري عن  ف��رح  امل��واط��ن��ون يف م�سريات 

وباين  لقائدم�سريتهم  وحبهم  اإعتزازهم 

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  نه�ستهم 

يف  ال�سعودية  العر�سة  واإقيمت  اهلل  رع��اه 

الغالية  املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل��ن��اط��ق  ع��ددم��ن 

اإ���س��اف��ة اإىل اإق��ام��ة ع��ددم��ن الإح��ت��ف��الت 

ال�سعبية التي �سارك فيهااجلميع تعبرياً 

عن �سعادتهم بعودة املليك املفدى لأر�س 

الوطن �ساملاً معافى.



دعم صندوق التنمية العقاري

• اإ�سايف قدره • دعم راأ�س مال �سندوق التنمية العقارية مببلغ 

من  لتمكينه  ري��ال  مليون  األ��ف  اأربعون  )000ر000ر000ر40( 

احل�سول  عملية  يف  والت�سريع  القرو�س  على  الطلبات  اإنهاء 

على القر�س. 

• التنمية • �سندوق  قرو�س  اأق�ساط  من  املتوفني  جميع  اإعفاء 

دون  عليهم  امل�ستحقة  اخلا�سة  ال�سكنية  لالأغرا�س  العقارية 

اأية �سروط. 

• ال��ع��ق��اري��ة • امل��ق��رت���س��ني م��ن ���س��ن��دوق التنمية  اإع���ف���اء ج��م��ي��ع 

لالأغرا�س ال�سكنية اخلا�سة من ق�سطني ملدة عامني. 

• رقم • اأم��رن��ا  م��ن  )اأوًل(  ال��ف��ق��رة  ورد يف  العمل مب��ا  ا���س��ت��م��رار 

15629/ ب وتاريخ 1428/9/29ه. 

• عن • العقارية  التنمية  �سندوق  بتعوي�س  املالية  وزارة  تقوم 

مبالغ اأق�ساط قرو�س ال�سندوق املعفاة. 

إعانة للعاطلين

• املالية • الب�سرية  امل���وارد  تنمية  �سندوق  م��وارد  من  ج��زء  توظيف 

لإقرار اإعانة مالية موؤقتة لل�سباب الباحث عن العمل يف اإطار حل 

من  الدعم  هذا  وتوفري  املرحلة،  هذه  يف  للتطبيق  وقابل  عاجل 

احتياطي �سندوق تنمية املوارد الب�سرية لفرتة مبدئية ل تتجاوز 

عاماً واحداً يتم خاللها درا�سة نطاق نظام التاأمينات الجتماعية 

ال��واف��دة ومم��ا ميكن  م��ن  ب��دًل  الوطنية  العمالة  اإح���الل  بهدف 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية من و�سع برنامج للتاأمني 

عن  الباحثني  ودعم  العمل،  عن  العاطلني  للمواطنني  التعاوين 

العمل با�ستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأوىل حلزمة 

من احلوافز والتنظيمات التي �ستدعم برنامج ال�سعودة.

• تقوم وزارة العمل باإعداد درا�سة متكاملة عاجلة حول تفعيل •

هذين الرناجمني يف مدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر من تاريخه، 

الأعلى  القت�سادي  باملجل�س  الدائمة  للجنة  حت��ال  ثم  وم��ن 

بالتو�سيات  والرفع  اأ�سهر  اأربعة  اأق�ساها  م��دة  يف  لدرا�ستها 
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األوامر الملكية الكريمة

يعود بحزمة قرارات تنـــــــــــــــموية شاملة للوطن والمواطن
هذا  لأبناء  بالن�صبة  عادي  غري  يومًا  الأول  ربيع   20 الأربعاء  يوم  كان 

الوطن و اإ�صتثنائيًا للجميع توج مبقدم خادم احلرمني ال�صريفني حفظه اهلل 

اإىل اأر�ض الوطن بعد رحلته العالجية ومع هذه الفرحة الوطنية التي عمت 

اخلري  قــرارات  من  حزمة  �صعبه  باإهداء  مقدمه  املفدى  املليك  �صبق  الوطن 

ال�صاملة التي اأعلن عنها وا�صتقبلها املواطنون ب�صعادة غامرة.

األوامر الملكية الجديدة ستدفع بمسيرة التنمية في البالد
بقوة إلى األمام وجاءت على النحو التالي:

خادم الحرمين الشريفين



ذلك،  متابعة  امللكي  الديوان  رئي�س  وعلى  حيالها،  للتوجيه 

والرفع لنا اأوًل باأول. 

دعم بنك التسليف

• رفع راأ�س مال البنك ال�سعودي للت�سليف والدخار مببلغ •

ري��ال،  مليون  األ��ف  ع�سرون  )000ر000ر000ر20(  وق��دره 

والبالغ  البنك  لدى  و�سعها  �سبق  التي  الوديعة  واإ�سافة 

ريال  مليون  اآلف  ع�سرة  )000ر000ر000ر10(  مقدارها 

وال�سادر بها اأمرنا رقم 8379/ م ب وتاريخ 1429/10/27ه 

ماله  راأ���س  زي��ادة  جمموع  لي�سبح  البنك  م��ال  راأ���س  اإىل 

مليون  األ��ف  ثالثون  )000ر000ر000ر30(  وق��دره  مبلغاً 

ريال. 

• اإعفاء جميع املتوفني من اأق�ساط قرو�س البنك ال�سعودي للت�سليف •

والدخار اخلا�سة بالأغرا�س الجتماعية دون اأي �سروط. 

• اإعفاء جميع املقرت�سني من البنك ال�سعودي للت�سليف والدخار •

اخلا�سة بالأغرا�س الجتماعية من ق�سطني ملدة عامني. 

• للت�سليف • ال�����س��ع��ودي  ال��ب��ن��ك  ب��ت��ع��وي�����س  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت��ق��وم 

والدخار عن مبالغ اأق�ساط قرو�س البنك املعفاة. 

)دعم األندية الرياضية واألدبية(

• ت���ق���دمي دع����م ل��ك��اف��ة الأن����دي����ة الأدب����ي����ة ب��امل��م��ل��ك��ة م���ق���داره •

)000ر000ر10( ع�سرة ماليني ريال لكل ناد. 

• ع�سرة • )000ر000ر10(  ق���دره  الريا�سية  ل��الأن��دي��ة  دع��م  ت��ق��دمي 

اأندية الدوري املمتاز، و )000ر000ر5(  ماليني ريال لكل ناد من 

خ��م�����س��ة م���الي���ني ري�����ال ل��ك��ل ن����اد م���ن اأن����دي����ة ال����درج����ة الأوىل، 

امل�سجلة  الريا�سية  الأن��دي��ة  لبقية  ري��ال  مليونا  و)000ر000ر2( 

ر�سمياً. 

دراسة تزايد الخريجين
ومحدودية فرص العمل

• الثاين • النائب  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  عليا  جلنة  ت�سكيل 

لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�ساحب ال�سمو وزير 

ومعايل  امللكي،  ال��دي��وان  رئي�س  وم��ع��ايل  والتعليم،  الرتبية 

وزي���ر امل��ال��ي��ة، وم��ع��ايل وزي���ر ال��ع��م��ل، وم��ع��ايل وزي���ر اخلدمة 

املدنية، ومعايل وزير التعليم العايل، ومعايل وزير القت�ساد 

وللجنة  الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  وم��ع��ايل  والتخطيط، 

ال��داخ��ل واخل���ارج،  م��ن  املخت�سني  م��ن  ت���راه  ال�ستعانة مب��ن 

مدته  تتجاوز  ل  عاجل  ب�سكل  املو�سوع  ه��ذا  لدرا�سة  وذل��ك 

اأربعة اأ�سهر من تاريخه، وو�سع حلول عملية و�سريعة منا�سبة 

ذلك  لنا عن  والرفع  لهم،  القطاعني احلكومي واخلا�س  يف 

اأوًل باأول. 

تعزيز قدرة األجهزة الرقابية
• اإحداث )300( وظيفة لديوان املراقبة العامة. •

• اإحداث )300( وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق. •

• اإحداث )300( وظيفة لهيئة التحقيق والدعاء العام.•
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يعود بحزمة قرارات تنـــــــــــــــموية شاملة للوطن والمواطن
n 40مليارًا للصندوق العقاري ورفع رأس مال 

التسليف 30مليارًا و15مليارًا لإلسكان
المتوفين  وإع��ف��اء  ال��غ��اء  ب��دل  تثبيت   n

والمقترضين من األقساط لعامين



• اخلا�سة • وال�سكرتارية  امللكي  للديوان  )300( وظيفة  اإحداث 

التوا�سل  برنامج  جهاز  لدعم  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم 

واملتابعة فيما يخ�س املواطنني، وعلى معايل رئي�س الديوان 

امللكي الإ�سراع يف اإن�ساء هذا اجلهاز. 

تثبيت بدل غالء المعيشة

• بو�سع • الأع��ل��ى  القت�سادي  باملجل�س  الدائمة  اللجنة  تقوم 

الرتتيبات الالزمة على تثبيت بدل غالء املعي�سة ومقدارها 

اأ�سهر  اأق�ساها ثالثة  )15%( �سمن الراتب الأ�سا�سي يف مدة 

من تاريخه، والرفع لنا عما يتم التو�سل اإليه. 

دعم الضمان اإلجتماعي

• رفع احلد الأعلى لعدد الأفراد يف الأ�سرة التي ي�سملها ال�سمان •

وتخ�سي�س مبلغ  ف��رداً  اإىل )15(  اأف��راد  الجتماعي من )8( 

وقدره )000ر000ر000ر1( األف مليون ريال لهذا الغر�س. 

• ومن • ودعمها،  الجتماعي  ال�سمان  يف  امل�ساندة  ال��رام��ج  تفعيل 

والتاأثيث(،  )الفر�س  وبرنامج  املنتجة(  )الأ�سرة  برنامج  اأهمها: 

ال�سراء  )بطاقة  وبرنامج  املدر�سي(،  وال��زي  )احلقيبة  وبرنامج 

املخف�س( وبرنامج )دعم فواتري الكهرباء واملاء(، وبرنامج )ترميم 

)000ر000ر500ر3(  مبلغ  وتخ�سي�س  ال�سمان  مل�ستفيدي  املنازل( 

ثالثة مليارات وخم�سمائة مليون ريال لهذا الغر�س. 

• الجتماعية • والتنمية  الرعاية  من  املقدمة  اخلدمات  تو�سيع 

وتطويرها، وذل��ك م��ن خ��الل ع��دة ب��رام��ج م��ن اأه��م��ه��ا: زي��ادة 

ورفع  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  لإعانات  املخ�س�س  العتماد 

الطاقة ال�ستيعابية ملراكز تاأهيلهم، والتو�سع يف اإن�ساء مراكز 

لذوي  املقدمة  املنزلية  الرعاية  وخ��دم��ات  النهارية،  الرعاية 

ملوؤ�س�سات  ال�ستيعابية  الطاقة  ورف��ع  اخل��ا���س��ة،  الحتياجات 

املخ�س�س  الع��ت��م��اد  وزي����ادة  م��ن اجلن�سني،  الأح����داث  رع��اي��ة 

اخلا�سة،  الظروف  وذوي  لالأيتام  والبديلة  احلا�سنة  لالأ�سر 

وزيادة عدد امل�ستفيدين من برامج التنمية الجتماعية، واإقامة 

مبلغ  وتخ�سي�س  للن�ساء(  واحل��ريف  املهني  )التدريب  برنامج 

)000ر000ر200ر1( مليار ومائتي مليون ريال لهذا الغر�س. 

• اخلريية • للجمعيات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الإع���ان���ات  خم�س�س  زي���ادة 

)000ر000ر450(  �سنوياً  لت�سبح   )%50( بن�سبة  ال��دول��ة  من 

اأربعمائة وخم�سني مليون ريال �سنوياً. 

• دعم اجلمعيات التعاونية مببلغ )000ر000ر100( مائة مليون •

ريال �سنوياً. 

• اإق���ام���ة م�����س��روع��ي )الم���ت���ي���از ال���ت���ج���اري( و)ب���ي���ت امل��ح��رتف •

مبلغ  وتخ�سي�س  الوطني  اخل��ريي  ال�سندوق  يف  ال�سعودي( 

لهذا  ���س��ن��وي��اً  ري����ال  م��ل��ي��ون  م��ائ��ة  )000ر000ر100(  وق����دره 

الغر�س. 

• الرتبية • وزارة  يف  املحتاجني  للطلبة  امل�ساندة  ال��رام��ج  دع��م 

ال�سيف،  وك�سوة  ال�ستاء،  )ك�سوة  برنامج  لت�سمل  والتعليم، 

واحل��ق��ي��ب��ة امل��در���س��ي��ة( ودع����م )م��وؤ���س�����س��ة ت��ك��اف��ل اخل��ريي��ة( 

و�ستة  اأربعمائة  )000ر000ر476(  وق���دره  مبلغ  وتخ�سي�س 

و�سبعون مليون ريال �سنوياً لهذا الغر�س. 

• دعم التحاق اأبناء الأ�سر املحتاجة باجلامعات، وذلك من خالل •

تلك  لأبناء  اجلامعات  يف  القبول  مقاعد  من  ن�سبة  تخ�سي�س 

ر�سوم  دف��ع  م��ن  واإعفائهم  قبولهم  ���س��روط  ت�سهيل  م��ع  الأ���س��ر 

ر�سوم  م��ن  واإعفائهم  العلمي،  والتح�سيل  القيا�س  اخ��ت��ب��ارات 
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الرقابة  وتعزيز  ال��ع��ام  ال��ح��ق  سجناء  ع��ن  العفو   n
ب�1200وظيفة ورفع المشمولين بالضمان

n إعانة مالية للشباب الباحث عن عمل وضم الدارسين على 
حسابهم لبرنامج اإلبتعاث



املدين  يكون  األ  فاقد،  ب��دل  اأو  بال�سور  يعتد  ول  الق�سائي 

مماطاًل، اأو متالعباً باأموال النا�س، اأو متهرباً قبل احلكم اأو 

بعده واأن يثبت اإع�ساره يف مواجهة اأ�سحاب الديون، األ تكون 

الديون ب�سبب جرمية، األ يكون الدين ب�سبب كفالة ح�سورية 

اأو غرمية، اأن يكون اأحد اأطراف املديونية �سعودياً واأن يكون 

الدين قد ترتب داخل اململكة اإذا كان املدين اأجنبياً واإذا ترتب 

في�سرتط  ب��اخل��ارج  امل��وج��ود  ال�سعودي  امل��واط��ن  على  ال��دي��ن 

وممنوعاً  بالكفالة  مطلقاً  اأو  �سجيناً  يكون  اأن  عنه  لل�سداد 

ال�سداد  ال�����س��داد،األ يكون قد مت  البلد قبل  ذل��ك  من مغادرة 

عن املدين �سابقاً وعاد يف ديون جديدة اأو للمدين معاملة يف 

الكليات الدرا�سية التطبيقية، واإعطائهم الأولوية  الدرا�سة يف 

يف برامج الإ�سكان اجلامعي والوظائف املوؤقتة داخل اجلامعات. 

ضم الدارسين على حسابهم
لبرنامج االبتعاث

• اململكة • خ��ارج  يدر�سون  الذين  والطالبات  الطلبة  كافة  �سم 

برنامج  اإىل  التخ�س�سات  على ح�سابهم اخلا�س يف عدد من 

�سروط  وفق  اخلارجي  لالبتعاث  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

و�سوابط الرنامج.

دعم هيئة اإلسكان

دعم ميزانية الهيئة العامة لالإ�سكان مببلغ مقداره 

 )15.000.000.000( خم�سة ع�سر األف مليون ريال.

على الهيئة العامة لالإ�سكان، الإ�سراع يف تر�سية م�ساريع 

الإ�سكان ورفع تقرير �سهري حول �سري العمل للديوان امللكي 

 للعر�س علينا.

العفو عن سجناء الحق العام

• العفو عن �سجناء احلق العام وفق ال�سوابط املقررة بالأمرين •

ب  10403/م  ورق���م  1430/3/19ه  وت��اري��خ  ب  م   /2523 رق��م 

وتاريخ 1430/12/23ه�. 

• الت�سديد عن املطالبني بحقوق مالية وفق ال�سوابط التالية: •

• اأن تكون الديون ثابتة على املدين بحكم ق�سائي مكت�سب •    

القطعية، اأن تكون الديون قد ترتبت على املدين ب�سبب عمل 

اإع�ساره يف جميع الديون، واأن ترفق اإقرارات  م�سروع ومثبتاً 

من الدائنني باملتبقي من الدين. 

• بديات • وامل��ط��ال��ب��ني  مالية  بحقوق  املطالبني  ع��ن  الت�سديد 

اأو �سبق  اأن يكون املدين �سجيناً  مرتتبة على حوادث ال�سري، 

بعد  ال�سجن  ي��ك��ون  واأن  بها  املطالب  ال��دي��ون  ب�سبب  �سجنه 

ال�سجن  ���س��رط  م��ن  وي�ستثنى  للدين  املثبت  احل��ك��م  ���س��دور 

النكاح  ف�سخ  اأو  الطالق  اأو  اخللع  بعو�س  املطالبات  الن�ساء 

اأ���س��ل احلكم  ي��رف��ق  اأن  اأج���رة ال�سكنى ون��ح��و ذل���ك،  ب��دف��ع  اأو 
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تاأثري خمدر، اأو نتيجة تهور، اأو هرب، اأو جتاوز اإ�سارة املرور، 

اأو مل ي�سعف امل�ساب، اأو مل يخر ال�سرطة باحلادث. 

• تفوي�س �ساحب ال�سمو امللكي النائب الثاين لرئي�س جمل�س •

الوزراء وزير الداخلية بتف�سري قواعد هذا العفو واأحكامه 

وو�سع ال�سروط العامة لتنفيذه. 

دعم الجمعيات المهنية

• املتخ�س�سة • املهنية  اجل��م��ع��ي��ات  ل��ك��اف��ة  م���ايل  دع���م  ت��ق��دمي 

ريال  ماليني  ع�سرة  )000ر000ر10(  مقداره  لها  املرخ�س 

لكل جمعية.

الئحة للحقوق والمزاياالمالية

• اإق�����رار لئ��ح��ة مب�سمى )لئ��ح��ة احل��ق��وق وامل���زاي���ا امل��ال��ي��ة( •

تت�سمن ما يلي:

• اإىل املادة )2/18( �سروط ملنح العالوة الإ�سافية • 1� ت�ساف 

جلميع املراتب وحتديد عدد املوظفني الذين مينحون هذه 

ال��ذي��ن ت��ت ترقيتهم يف  املوظفني  ب��� )50%( م��ن  ال��ع��الوة 

لتكون وفقاً  دون  العا�سرة فما  للمراتب  الرتقيات  حم�سر 

للن�س وال�سروط املرفقة باأمرنا هذا.

• الذي •  )1/22( باملادة  ال��وارد  النقدي  البدل  مقدار  يعاد   �2

ك��ان  م��ا  اإىل  خ��ارج��ه��ا  اأو  اململكة  داخ���ل  للمنتدب  ي�����س��رف 

وتاريخ  رق��م )86(  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  قبل �سدور  عليه 

1408/5/10ه�،وذلك وفقاً للجدول املرفق باأمرنا هذا.

• 3� اأن ي�سمل التكليف بالعمل الإ�سايف يف اأيام العمل العادية •

تكليفهم  ق��رار  اأن يكون  15( على   ،14 املراتب )13،  �ساغلي 

ب  خ/3795/م  رق��م  الأم��ري��ن  على  بناًء  عنه  لل�سداد  النتظار 

وتاريخ 1427/5/15ه ورقم 3690/م ب وتاريخ 1428/4/15ه. 

• الت�سديد عن ال�سجناء املطالبني بديات مرتتبة على حوادث •

ال�سري بال�سوابط التالية: 

•  اأن يكون احل���ادث وق��ع قبل ت��اري��خ ���س��دور ه��ذا الأم��ر،وث��ب��وت •

الدية ب�سك �سرعي،و ثبوت اإع�سار املدين عن دفع الدية،و األ 

اأو حتت  �سكر،  وه��و يف حالة  ارتكب احل��ادث  ال�سائق قد  يكون 
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التعاونية  ودعم   %50 الخيرية  الجمعيات  إعانات  زيادة   n
والمهنية و10 مايين لكل ناد رياضي وأدبي



خارج  التكليف  ل�سوابط  ووفقا  للجهاز  الأعلى  الرئي�س  من 

وقت الدوام الر�سمي، وتعديل ن�س املادة املتعلقة بذلك ليكون 

وفقاً للن�س املرفق باأمرنا هذا.

• التي ت�سرف • ب��امل��ادة )3/26(  ال���واردة  امل��ك��اف��اأة  م��ق��دار  4� يعاد 

قبل  عليه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  م��ق��داره��ا  اإىل  الإ���س��ايف  العمل  مقابل 

�سدور قرار جمل�س الوزراء رقم )101( وتاريخ 1405/6/24ه� 

املتعلقة  امل���ادة  ن�س  وتعديل   )%25( م��ن  ب��دًل   )%50( لتكون 

بذلك ليكون وفقاً للن�س املرفق باأمرنا هذا.

• ال��ذي مينح • باملادة )1/27(  ال��وارد  التعوي�س  5� يعدل مقدار 

للموظف يف حالة الوفاة اأو الإ�سابة بعجز اأو عاهة تنعه عن 

العمل ب�سورة قطعية اإذا كانت الوفاة اأو العجز نا�سئة ب�سبب 

العمل من )60،000( ريال اإىل )100،000( ريال، ويعدل ن�س 

املادة املتعلقة بذلك ليكون وفقاً للن�س املرفق باأمرنا هذا.

• ليكون •  )2/27( ب��امل��ادة  ال���وارد  النتقال  ب��دل  مقدار  يعدل   �6

وفقاً للن�س املرفق باأمرنا هذا.

• 7� يعدل مقدار بدل ال�سرر اأو العدوى الوارد باملادة )13/27( •

لي�سبح )750( رياًل �سهرياً على اأن حتدد م�سميات الوظائف 

امل�سمولة بهذا البدل و�سروط �سرفه من قبل وزارة اخلدمة 

املدنية ووزارة املالية، ويعدل ن�س املادة املتعلقة بذلك ليكون 

وفقاً للن�س املرفق باأمرنا هذا.

• لي�سبح •  )14/27( باملادة  ال��وارد  اخلطر  بدل  مقدار  يعدل   �8

)600( ريال �سهرياً على اأن حتدد الوظائف امل�ستفيدة من هذا 

البدل و�سروط �سرفه من قبل وزارة اخلدمة املدنية ووزارة 

للن�س  وفقا  ليكون  بذلك  املتعلقة  امل��ادة  ن�س  ويعدل  املالية، 

املرفق باأمرنا هذا.

• 9� يعدل مقدار مكافاأة نهاية اخلدمة الواردة باملادة )27/19( •

لي�سبح رواتب �ستة اأ�سهر للحالت ال��واردة يف هذه املادة، اأما 

اأ�سهر،  رات��ب )4(  له  املبكر في�سرف  التقاعد  من يحال على 

املرفق  للن�س  وفقا  ليكون  بذلك  املتعلقة  امل��ادة  ن�س  ويعدل 

باأمرنا هذا.

• 10� يعدل مقدار بدل املناطق النائية الواردة باملادة )20/27( •

بحيث ل يتجاوز )20%( من اأول مربوط املرتبة، ويعدل ن�س 

املادة املتعلقة بذلك ليكون وفقاً للن�س املرفق باأمرنا هذا.

• املتعلقة • امل��واد  اإىل  باأمرنا هذا  املرفق ن�سها  امل��واد  11� ت�ساف 

بالرواتب والعالوات واملكافاآت والتعوي�سات.

• ثانيا: تقوم وزارة اخلدمة املدنية بو�سع املواد التي مل يطراأ •

�سواء  امل�سافة  والأح��ك��ام  املعدلة  امل��واد  وكذلك  تعديل  عليها 

املدنية  اأو من جمل�س اخلدمة  ال��وزراء  بقرارات من جمل�س 

اأو باأوامر �سامية يف الالئحة امل�سار اإليها يف اأمرنا هذا، ويعاد 

ترقيم املواد وترتيبها ح�سب ارتباطها ببع�سها.

• ثالثا: ي�سري على الع�سكريني ما ينطبق عليهم من الفقرات •

خدمة  نظامي  �سمن  ن�سو�س  لها  ال���وارد  اأع���اله  )اأوًل(  يف 

جمل�س  وي��ق��وم  التنفيذية  ول��وائ��ح��ه��م��ا  والأف�����راد  ال�����س��ب��اط 

ما  لتعديل  ال��الزم��ة  الرتتيبات  باتخاذ  الع�سكرية  اخل��دم��ة 

يلزم من تلك الن�سو�س يف �سوئه.
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األوامر الملكية الكريمة

خطاب ملكي لل�سعب و20 قرارًا  لرفاهية املواطن و�سرب الف�ساد وحما�سرة البطالة والغالء

»جمعة الخير«:

أنتم درع الوطن واليد الضاربة لكل من تســـــــــــــــــــــــول له نفسه المساس بأمنه واستقراره
خادم الحرمين لرجال األمن ومنسوبي وزارة الداخلية:
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بن  عــبــداهلل  املــلــك  ال�صريفني  احلــرمــني  خـــادم  ــوق  ط

عبدالعزيز -حفظه اهلل - رجال الأمن يف وزارة الداخلية 

ال�صايف  امللكي  خطابه  يف  �صرف  ي�صاهيه  ل  �صرف  بو�صام 

الذي وجهه  اإىل اأبنائه وبناته �صعب اململكة يوم اجلمعة 

باأنهم  اهلل  رعــاه  و�صفهم  عندما  الثاين   ربيع   13 املوافق 

درع الوطن واليد ال�صاربة لكل من ت�صول له نف�صه امل�صا�ض 

يقومون  وفيما  فيهم  اهلل  حفظه  مباركًا  واإ�صتقراره  باأمنه 

به من جهود.

البوا�صل  الرجال  اأيها  كلمته:  يف  احلرمني  خادم  وقال    

يف كافة القطاعات الع�صكرية واأخ�ض بالذكر اخوانكم رجال 

الأمن يف وزارة الداخلية اإنكم درع هذا الوطن واليد ال�صاربة 

لكل من ت�صول له نف�صه امل�صا�ض باأمنه وا�صتقراره فبارك اهلل 

فيكم يف كل ما تقومون به،كما اعرب امللك عبداهلل عن فخره 

واعتزازه باأبنائه املواطنني موؤكدًا انهم �صمام الأمان لوحدة 

الأوامــر  من  بعدد  خطابه  املفدى  امللك  واأعقب  الوطن  هذا 

 60 اأمره باإحداث  ال�صاملة لكافة فئات املجتمع منها  امللكية 

األف وظيفة ع�صكرية بوزارة الداخلية وترقية الع�صكريني 

ال�صكنية  احتياجاتهم  وبحث  ملراتبهم  التالية  املرتبة  اإىل 

األف   500 اإىل  العقاري  القر�ض  برفع  اأمر  كذلك  وال�صحية 

ريال وبناء 500 األف وحدة �صكنية يف خمتلف املناطق، واأمر 

16 مليارًا لتطوير اخلدمات الطبية وال�صحية كما  باعتماد 

اأمر باإن�صاء هيئة وطنية ملكافحة الف�صاد وجممع فقهي با�صم 

والإر�صاد  الدعوة  مكاتب  ودعــم  ال�صعودي  الفقهي  املجمع 

والإفتاء وهيئات الأمر باملعروف وجمعيات حتفيظ القراآن  

اأمر حفظه اهلل ب�صرف راتب �صهرين للموظفني واملتقاعدين 

العمل،  للباحثني عن  ريال  واألفي  العام،  التعليم  والطلبة يف 

بثالثة  املوظفني  لرواتب  الأدنــى  احلد  حتديد  مت  حني  يف 

اآلف ريال واأمر خادم احلرمني بدعم الرقابة على الأ�صواق 

وتطبيق عقوبات على املتالعبني بالأ�صعار واأكد عزم الدولة 

على �صعودة الوظائف..

     وفيما يلي ن�ض خطاب خادم احلرمني لل�صعب والأوامر 

ولقت  الوطن  اأرجاء  كافة  خريها  عم  الـ)20(التي  امللكية 

الذين  املواطنني  كافة  بني  وا�صعة  وبهجة  وتفاعاًل  �صدى 

احتفلوا بها.

أنتم درع الوطن واليد الضاربة لكل من تســـــــــــــــــــــــول له نفسه المساس بأمنه واستقراره
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األوامر الملكية الكريمة

بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خــادم  اأ�صدر 

الأوامر  من  عددًا  اهلل-  -حفظه  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

امللكية فيما يلي ن�صو�صها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأ-60

من  ال��دول��ة  م��وظ��ف��ي  جلميع  �سهرين  رات���ب  ���س��رف  اأوًل: 

مدنيني وع�سكريني.

ثانياً: �سرف مكافاأة �سهرين جلميع طالب وطالبات التعليم 

العايل احلكومي.

ثالثاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-61

اأوًل: اعتماد �سرف خُم�س�س مايل قدره )األفا ريال( �سهرًيا 

ولإع��ط��اء  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  يف  العمل  ع��ن  للباحثني 

الفر�سة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثني عن العمل، 

ل�سوابط  ومطابقتها  بياناتها  �سحة  م��ن  وال��ت��اأك��د  وح�سرها، 

ا�ستحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية الالزمة لها بالتن�سيق 

-1-1 م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال�سرف  ال��ع��الق��ة، فيكون  ذات  م��ع اجل��ه��ات 

1433ه�.

ا�ستقبال  با�ستكمال  ب��الإ���س��راع  ال��ع��م��ل  وزارة  ع��ل��ى  ث��ان��ي��اً: 

وت�سجيل الطلبات، وتهيئة كافة ال�ُسبل للباحثني عن العمل يف 

كافة مناطق اململكة، والإع��الن عن ذلك، ولن يقبل يف هذا اأي 

ت�سويف اأو تاأخري.

ثالثاً: تقوم وزارة العمل ب�سكل عاجل با�ستكمال ما ق�سي به 

اأمرنا رقم اأ-30 وتاريخ 20-3-1432ه، واإعداد ال�سوابط املتعلقة 

بذلك، والرفع لنا بتقرير �سهري عن كافة ما ذكر.

رابعاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-62

يف  العاملني  فئات  كافة  لرواتب  الأدن��ى  احل��د  اعتماد  اأوًل: 

ا�ستكمال  بعد  �سهرياً  اآلف ريال  ال�سعوديني بثالثة  الدولة من 

الزيادة امل�سار اإليها يف اأمرنا رقم اأ-23 بتاريخ 20-3-1432ه�، واأن 

ت�ستكمل الإجراءات النظامية الالزمة حيال ذلك ب�سكل عاجل.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-63

كافة مناطق  �سكنية يف  األف وحدة  بناء خم�سمائة  اعتماد  اأوًل: 

اململكة، وتخ�سي�س مبلغ اإجمايل لذلك قدره مائتان وخم�سون مليار 

ريال، وتتوىل الهيئة العامة لالإ�سكان م�سوؤولية تنفيذ هذا امل�سروع.

ال�����س��وؤون  وزي���ر  �سمو  برئا�سة  اإ���س��راف��ي��ة  ت��ك��ون جلنة  ث��ان��ي��اً: 

والتخطيط  القت�ساد  ووزي��ر  املالية،  ووزي��ر  والقروية،  البلدية 

لذلك،  ال��الزم��ة  الرتتيبات  لو�سع  لالإ�سكان(  العامة  )الهيئة 

والإ�سراف على هذا امل�سروع والرفع لنا بتقرير �سهري.

وزير  �سمو  مع  الجتماع  اململكة  مناطق  اأم���راء  على  ثالثاً: 

القت�ساد  ووزي���ر  ال��ع��دل،  ووزي���ر  وال��ق��روي��ة،  البلدية  ال�����س��وؤون 

على  للعمل  ل��الإ���س��ك��ان،  العامة  الهيئة  وحم��اف��ظ  والتخطيط، 

اأرا���ٍس للهيئة العامة لالإ�سكان، كل يف منطقته، وت�سهيل  اإيجاد 

مهمة ال�ستفادة منها لهذا الغر�س، واتخاذ الإجراءات العاجلة 

اأوًل باأول، لتخاذ  لإجناز ذلك، والرفع لنا مبا يتم بهذا ال�ساأن 

ما نراه منا�سباً.

والقروية،  البلدية  ال�����س��وؤون  وزارة  م��ن  جلنة  ت�سكل  راب��ع��اً: 

حل�سر  لالإ�سكان،  العامة  والهيئة  املالية،  ووزارة  العدل،  ووزارة 

اأرا���ٍس حكومية، وتتطلب احلاجة  الأماكن التي ل تتوافر فيها 

ال��الزم  ات��خ��اذ  املالية  وزارة  وع��ل��ى  فيها،  �سكنية  وح���دات  تنفيذ 

لتوفريها ب�سكل عاجل.

خام�ساً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

ل��وزارة  عسكرية  وظيفة  أل��ف   60 إح��دث   n
الداخلية وراتب شهرين للمدنيين والعسكريين

يشغلها  التي  العسكرية  ال��وظ��ائ��ف  رف��ع   n
مستحقو الترقية من ضباط وأفراد وبحث احتياجات 

القطاعات العسكرية المالية والصحية والسكنية
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اأ-64

ال�سكني من �سندوق  اأوًل: رفع قيمة احلد الأعلى للقر�س 

لي�سبح  ري��ال  األ��ف  ثالثمائة   )300.000( من  العقارية  التنمية 

)500.000( خم�سمائة األف ريال اعتباراً من تاريخه.

ثانياً: على وزارة املالية تغطية مقدار الدعم املقرتح لراأ�س 

مال ال�سندوق مبا ي�سمن عدم تاأثري رفع قيمة القر�س ال�سكني 

على عدد املمنوحني من قرو�س ال�سندوق.

ثالثاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-65

بنا  ترتبط  الف�ساد«،  ملكافحة  الوطنية  »الهيئة  اإن�ساء  اأوًل: 

مبا�سرة.

رئي�ساً  ال�سريف  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  الأ���س��ت��اذ  ُي��ع��ني  ث��ان��ي��اً: 

للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد مبرتبة وزير.

ورئي�س  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س  على  ثالثاً: 

هيئة اخلراء مبجل�س الوزراء و�سع التنظيم اخلا�س بها، على اأن 

ي�سدر من جمل�س الوزراء خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ اأمرنا هذا.

ول  احلكومية،  القطاعات  كافة  الهيئة  مهام  ت�سمل  راب��ع��اً: 

م��ه��ام متابعة  اإل��ي��ه��ا  وت�سند  ك���ان،  م��ن  ك��ائ��ٌن  ذل��ك  م��ن  ي�ستثنى 

يف  ويدخل  ال��ع��ام،  بال�ساأن  اخلا�سة  والتعليمات  الأوام���ر  تنفيذ 

اخت�سا�سها متابعة اأوجه الف�ساد الإداري واملايل.

ورئي�س  ال���وزراء،  رئا�سة جمل�س  دي��وان  رئي�س  على  خام�ساً: 

الديوان امللكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات ال�سلة مبهامها، 

وغريها  احلكومية  وامل�سالح  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  جميع  وعلى 

ال��رف��ع للهيئة ب��ك��ل امل�����س��اري��ع امل��ع��ت��م��دة ل��دي��ه��ا وع��ق��وده��ا وم��دة 

تنفيذها و�سيانتها وت�سغيلها.

�ساد�ساً: دون الإخالل باخت�سا�سات اجلهات الرقابية الأخرى 

تقوم الهيئة بالتن�سيق الالزم مع تلك اجلهات فيما يخ�س ال�ساأن 

العام وم�سالح املواطنني، وعلى تلك اجلهات تزويد الهيئة باأي 

مالحظات مالية اأو اإدارية تدخل �سمن مهام الهيئة.

�سابعاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-66

اأوًل: اعتماد مبلغ )16.000.000.000( �ستة ع�سر مليار ريال 

لوزارة ال�سحة لتنفيذ وتو�سعة ما يلي:

1- مدينة امللك فهد الطبية بالريا�س: اإن�ساء مركزين لالأورام، 

والقلب، ومركز وطني للعلوم الع�سبية، مبا جمموعه )850( �سريراً 

اإ�سافياً، ومركزاً لالأبحاث، بالإ�سافة ملبنى لالإدارة و�سكن للمدينة.

2- م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ط��ب��ي��ة مب��ك��ة امل��ك��رم��ة: لت�سمل 

امل�ست�سفى التخ�س�سي، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء مراكز للقلب، وزراعة 

الأع�ساء، والأورام، والعلوم الع�سبية، وم�ست�سفى للن�ساء والولدة 

والأطفال، وم�ست�سفى للعيون، وم�ست�سفى تاأهيلياً، لت�سبح ال�سعة 

خارجية،  ع��ي��ادة  و)200(  ���س��ري��ٍر،   )1500( للمدينة  ال�سريرية 

وخمتر مركزي لالأبحاث، ومبنى لالإدارة، و�سكناً للمدينة.

لت�سمل  ال�سرقية:  باملنطقة  الطبية  خالد  امللك  مدينة   -3

ال��ظ��ه��ران  وم�ست�سفى  ب��ال��دم��ام،  تخ�س�سي  م�ست�سفى  اإن�����س��اء 

ومراكز  والأورام،  الأع�ساء  زراع��ة  ومركز  للعيون،  التخ�س�سي 

جمموعه  مب��ا  تاأهيلي،  وم�ست�سفى  الع�سبية،  والعلوم  للقلب، 

)1500( �سرير، ومركز لالأبحاث، و)200( عيادة خارجية، ومبنى 

لالإدارة، و�سكن للمدينة.

اململكة  م��ن��اط��ق  خل��دم��ة  ال��ط��ب��ي��ة  في�سل  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة   -4

ومراكز  باأبها،  تخ�س�سي  م�ست�سفى  اإن�ساء  لت�سمل  اجلنوبية: 

ل��ل��ع��ي��ون،  وم�����س��ت�����س��ف��ى  والأورام،  ال��ع�����س��ب��ي��ة،  وال��ع��ل��وم  ل��ل��ق��ل��ب، 

وم��رك��زاً  ���س��ري��راً،   )1350( جم��م��وع��ه  مب��ا  ت��اأه��ي��ل��ي،  وم�ست�سفى 

و�سكن  ل������الإدارة،  وم��ب��ن��ى  ع��ي��ادة خ��ارج��ي��ة،  ل��الأب��ح��اث، و)200( 

للمدينة.

5- مدينة الأمري حممد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 

�سعود الطبية خلدمة مناطق اململكة ال�سمالية: لت�سمل م�ست�سفى 

ل��الأورام،  مراكز  واإن�ساء  باجلوف،  التخ�س�سي  عبدالعزيز  امللك 

وم�ست�سفى  للعيون،  وم�ست�سفى  الع�سبية،  وال��ع��ل��وم  وال��ق��ل��ب، 
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األوامر الملكية الكريمة

تاأهيلي لت�سبح اإجماليها )1000( �سرير، و )200( عيادة خارجية، 

ومبنى لالإدارة، و�سكن للمدينة.

6- اإن�ساء مراكز للعناية املركزة يف املدن الطبية وامل�ست�سفيات 

التخ�س�سية واملرجعية يف عدد من مدن اململكة.

التخ�س�سي  خالد  امللك  م�ست�سفى  يف  من�ساآت  ا�ستكمال   -7

للعيون بالريا�س.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-67

امل�ست�سفيات  ت��وي��ل   « ب��رن��ام��ج  يف  الأع��ل��ى  احل��د  رف��ع  اأوًل: 

اخلا�سة« يف وزارة املالية من )50.000.000( خم�سني مليون ريال 

اإىل )200.000.000( مائتي مليون ريال، واأن ُينفذ ذلك فوراً.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-68

ل���وزارة  ع�سكرية  وظ��ي��ف��ة  األ���ف  �ستني   )60( اإح�����داث  اأوًل: 

اأن يتم حتديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتن�سيق  الداخلية، على 

بني وزارة الداخلية ووزارة املالية.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-69

ال�سنة  مبيزانية  املعتمدة  الع�سكرية  ال��وظ��ائ��ف  رف��ع  اأوًل: 

الرتقية  م�ستحقو  ي�سغلها  التي  1432-1433ه�����  احلالية  املالية 

وقت �سدور اأمرنا هذا من ال�سباط والأفراد يف كافة القطاعات 

الع�سكرية والأمنية اإىل الرتبة التالية.

من  ال�سباط  لرتقية  النظامية  الإج�����راءات  تتخذ  ث��ان��ي��اً: 

ت��اري��خ �سدور  م��ن  الأف���راد  وترقية  ك��ٍل منهم،  ا�ستحقاق  ت��اري��خ 

وفقاً  �سدوره  وقت  الرتقية  م�ستحقي  على  وُيَطبق  ه��ذا،  اأمرنا 

لل�سروط النظامية.

ثالثاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-70

اأوًل: قيام وزارة املالية وب�سكل عاجل مبناق�سة اجلهات الع�سكرية 

ب�ساأن اأي حقوق اأو التزامات مالية ملن�سوبيها والتاأكد من �سرفها.

ث��ان��ي��اً: ق��ي��ام اجل��ه��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ك��ل ع��ل��ى ح���ده مبناق�سة 

احتياجاتها لإ�سكان من�سوبيها مع وزارة املالية.

الع�سكرية  والقطاعات  املالية  وزارة  تكوين جلنة من  ثالثاً: 

بكافة قطاعاتها ملناق�سة احتياجاتهم يف جمال القطاع ال�سحي، 

والرفع لنا بالنتائج.

رابعاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-71

اأوًل: على كافة و�سائل الإعالم اللتزام التام مبا ذكر، ويف حال 

عنها،  لنا  للرفع  الإع���الم  لوزير  اإبالغها  فيمكن  ملحوظات  وج��ود 

ومن يتجاوز ذلك ُيرفع لنا عنه، على اأن ُيعاد درا�سة نظام املطبوعات 

والن�سر ولئحته التنفيذية لتتنا�سب العقوبة مع الفعل، وذلك من 

قبل رئي�س الديوان امللكي، ووزي��ر العدل، ووزي��ر الثقافة والإع��الم، 

ورئي�س هيئة اخلراء مبجل�س الوزراء، على اأن تنهى الدرا�سة يف مدة 

ريال  ألف  ل�500  العقاري  القرض  ورفع  الفساد  لمكافحة  هيئة  إنشاء   n
وإعانة العاطلين والتأكيد على السعودة وإنشاء نصف مليون وحدة سكنية

n تخصيص16مليارًا لمشاريع  وزارة الصحة ودعم اإلفتاء والهيئة والدعوة 
واإلرشاد وتحفيظ القرآن وترميم المساجد بمليار ومائتي مليون ريال
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اأق�ساها �سهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لتخاذ الالزم.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-72

العلمية  البحوث  لإدارة  العامة  للرئا�سة  ف��روع  اإن�ساء  اأوًل: 

والإفتاء يف كل منطقة من مناطق اململكة.

ثانياً: اإحداث )300( ثالثمائة وظيفة لهذا الغر�س.

ري��ال،  مليون  مائتي   )200.000.000( مبلغ  اعتماد  ثالثاً: 

وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.

رابعاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-73

وال��دع��وة  والأوق�����اف  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة  ت��ق��وم  اأوًل: 

باإعداد  ال��وزراء  العدل، وهيئة اخل��راء مبجل�س  والإر���س��اد، ووزارة 

درا����س���ة ب�����س��اأن اإن�������س���اء جم��م��ع ف��ق��ه��ي ُي�����س��م��ى: )امل��ج��م��ع الفقهي 

اأع��اله، وما  اإليه  اأ�سري  ال�سعودي(، واق��رتاح تنظيمه على �سوء ما 

ي�ستجد من نظر وا�ستطالع، ب�سكل عاجل ل يتجاوز خم�سة اأ�سهر.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-74

اأوًل: ُيخ�س�س ب�سكل عاجل مبلغ )500.000.000( خم�سمائة 

مليون ريال لرتميم امل�ساجد واجلوامع يف كافة اأنحاء اململكة.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-75

مائتي   )200.000.000( مبلغ  عاجل  ب�سكل  ُيخ�س�س  اأوًل: 

مليون ريال لدعم جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي، حتت اإ�سراف 

وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-76

اأوًل: ُيخ�س�س ب�سكل عاجل مبلغ )300.000.000( ثالثمائة 

ب����وزارة ال�����س��وؤون  مليون ري���ال ل��دع��م مكاتب ال��دع��وة والإر����س���اد 

الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-77

باملعروف  الأم���ر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  دع��م  اعتماد  اأوًل: 

ريال  مليون  مائتي   )200.000.000( مببلغ  املنكر  عن  والنهي 

ل�ستكمال بناء مقرات لها يف خمتلف مناطق اململكة.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-78

اأوًل: اإحداث )500( خم�سمائة وظيفة لوزارة التجارة وال�سناعة 

لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة امل�سارعة بكل قوة وحزم 

يف اإيقاع اجلزاء الرادع على املتالعبني بالأ�سعار والت�سهري بهم دون 

تردد كائناً من كان املخالف، ولن ن�سمح باأي تراٍخ اأو ت�ساهل يف هذا 

ال�ساأن املهم، فم�سلحة املواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة 

وال�سناعة الرفع لنا بتقرير �سهري يف هذا الأمر.

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اأ-79

الجتماع  العمل  ووزي��ر  وال�سناعة  التجارة  وزير  على  اأوًل: 

الدولة  بعزم  عليهم  للتاأكيد  الأع��م��ال  ب��رج��ال  ع��اج��ل-  -ب�سكل 

يقوم  واأن  الوظائف،  �سعودة  يف  واجل��ادة  الفاعلة  امل�سارعة  على 

اأكمل وجه،  القطاع اخلا�س بواجبه الوطني يف هذا الأمر على 

وهو من تكاملت موؤ�س�ساته مبا اأفاء اهلل به على بالدنا من خري 

وف�سل، مع ا�سرتعاء اهتمام اجلميع لهذا املطلب الوطني املُلح، 

معهم،  وال��ت��وا���س��ل  امل��واط��ن��ني  ت�سغيل  ن�سبة  رف��ع  يف  ي�سهم  مب��ا 

وتذكريهم مب�سوؤولياتهم الوطنية يف هذا ال�ساأن.

ثانياً: على وزارة العمل رفع تقارير ربع �سنوية عما يتحقق 

من ن�سب يف ال�سعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة يف اإيجاد 

مع  يتجاوب  وم��ن  اخلا�س،  القطاع  يف  للمواطنني  عمل  فر�س 

ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم اأو يق�سر.

ثالثاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز
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كلمة القائد

ستة أعوام من العطاء.. حكـــــــــــــــــــــمة ملك ولحمة وطن
يف ذكرى وطنية خالدة بحمد اهلل تعاىل 

ت�سهد اململكة مرور �ست �سنوات على تويل 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبد العزيز مقاليد احلكم يف بالد اأنعم اهلل 

عليها بقيادة حتكم ب�سرعه و�سنة نبيه �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

فمنذ مبايعة الوطن اأر�ساً و�سعبا قائده 

1426/6/26ه��� وقافلة  ومليكه يوم الإثنني 

مت�سارعة  بخطى  ت�سري  فتئت  ما  التنمية 

يف ظ��ل ا���س��ت��ق��رار واأم����ن ال��وط��ن وزي����ادة يف 

للم�سرية  امتداداً  هذا  كل  املواطن  رفاهية 

املباركة منذ عهد املوحد املوؤ�س�س امللك عبد 

العزيز طيب اهلل ثراه حتى اأ�سحت اململكة 

�ساحبة موقع وب�سمة وتناف�س كرى دول 

العامل يف �ستى املجالت.

ال�سريفني  احلرمني  رعاية  �سرف  واإن 

ال��ت��ي ي�����س��ت��م��د رع����اه اهلل ل��ق��ب��ه م��ن��ه��ا لهي 

عظيم  على  وال����داين  القا�سي  م��ن  �ساهد 

ال�����دور ال�����ذي ت�����س��ط��ل��ع ب���ه امل��م��ل��ك��ة ق��ي��ادة 

ي�ست�ساء  و�سراجاً  ومنراً  و�سعباً  وحكومة 

به يف رحاب خدمة الإ�سالم  وامل�سلمني واإن 

ال��ن��اظ��ر اإىل م�����س��رية اخل���ري وال��ن��م��اء منذ 

بداية هذا العهد امليمون ومبوؤازرة ال�ساعد 

الأمي������ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 

و�سمو  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �سلطان 

ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز 

جلية  الروؤية  له  وتت�سح  العلم  حق  ليعلم 

م�ب�ادئ  ع�ل�ى  ال�م�رت�ك�زة  احلكيمة  املواقف 

وثوابت را�سخة م�ستمده من تعاليم الدين 

العربية  وال��ت��ق��ال��ي��د  احل��ن��ي��ف  الإ���س��الم��ي 

بالتنمية   اهتمامها  جانب  اإىل  الأ�سيلة. 

ب�ستى اأ�سكالها. فكانت هذه ال�سنوات ال�ست 

ح��اف��ل��ة ب��امل�����س��اري��ع اجل���ب���ارة ال��ت��ي ت�سغر 

اإن�ساء  م��ن  تليها  ال��ت��ي  ذك��ر  عند  كبريتها 

واجلامعات  وال�سناعية  القت�سادية  املدن 

ال��ع��م��الق��ة ال��ت��ي ن��اف�����س��ت ك���رى ج��ام��ع��ات 

ال���ع���امل م�����س��اح��ة وجت��ه��ي��زاً واك��ت��م��ال اإىل 

الإ�سالحات  والتح�سينات وقرارات اخلري 

يف �ستى املجالت والتي مل تغفل كبرية ول 

�سغرية اإل نالها من خري قيادة هذا البلد 

الأمني احلظ الأوفر. 

ففي جم��ال ب��ن��اء الن�����س��ان اه��ت��م رع��اه 

عامة  ب�سفة  اه��ت��م��ام  اأمي����ا  بالتعليم  اهلل 

وال���ذي  خ��ا���س��ة  ب�سفة  ال��ع��ايل  وبالتعليم 

ي�سهد تطوراً تنموياً ملحوظاً و�سار بخطى 

ف��ازداد  العلمية  امل��ج��الت  اأغ��ل��ب  يف  حثيثة 

ع����دد اجل���ام���ع���ات وامل�����دن اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي 

والطالبات  الطلبة  من  الكثري  ا�ستقطبت 

ح��ي��ث جت����اوز ع���دده���ا الأرب������ع وال��ع�����س��ري��ن 

ويف  ع��ال��ي��ة  ا�ستيعابية  ط��اق��ة  ذات  ج��ام��ع��ة 

لتاأخذ كل منطقة  واملناطق  امل��دن  خمتلف 

بقلـــم

اللواء الركن

حممد بن حمد العماين
قائد قوات االأمن اخلا�ضة




