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�إن مما ي�سرنا � -أيها الإخوة  -ما نراه يف هذا املجل�س وهو
يوا�صل م�سريته من حتقيق الكثري من الإجنازات وامل�شاركة
يف �صنع القرارات والإ�سهام يف �إيجاد املعاجلات الناجحة
للتحديات والطموحات الآنية وامل�ستقبلية ،والرتكيز
على الق�ضايا اجلوهرية التي تهم الوطن واملواطن ،وقد
�أ�صبح بذلك �سند ًا قوي ًا للدولة ،وحلقة رئي�سة يف منظومة
م�ؤ�س�سات ال�سلطة التنظيمية.
ي�سر ما حتقق من ع�ضوية املجل�س يف العديد
كما �أن مما ّ
من االحتادات الربملانية �سواء على امل�ستوى العاملي �أو
القاري �أو الإقليمي ،وتفاعله مع نظرائه الأع�ضاء يف هذه
االحتادات تفاع ًال �إيجابي ًا يعطي وي�أخذ ما يراه مفيد ًا
لتطوير عمله و�آلياته مما يحقق �أهدافه ال�سامية».
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
�إن جمل�س ال�شورى وهو يخطو نحو عامه الثاين والع�شرين يف عهده احلديث يعي�ش مرحلة من
الن�ضج ات�سمت بتطوير �آليات عمله وتعزيز توا�صله مع قطاعات املجتمع كافة مبا ميكنه من �أداء
دوره التنظيمي(الت�شريعي) والرقابي ليكون ركيزة �أ�سا�سية يف كيان الوطن و�سنداً لقيادة الدولة
و�أجهزتها لتحقيق التنمية واال�ستقرار والأمن والعدل للوطن واملواطن.
لقد جنح جمل�س ال�شورى يف تعزيز دوره ك�شريك يف �صناعة القرار وكان ملبادراته الأثر الإيجابي
على املجتمع يف ق�ضايا حيوية مت�س حياة املواطن وم�ستقبل الوطن.
ومتيزت املمار�سة ال�شورية بالتكاملية والتناغم مع ال�سلطات الأخرى يف الدولة ،وكانت القاعدة
العامة يف عالقة املجل�س مع جميع الأطراف حملياً وخارجياً� ..أين تكمن م�صلحة الوطن واملواطن؟
وعند ذلك يكون �صوت املجل�س وقراره.
�إن قراءة �سريعة مل�ضامني املو�ضوعات التي مت مناق�شتها حتت القبة والقرارات والأنظمة ال�صادرة من
املجل�س خالل ال�سنوات الأخرية املا�ضية جت�سد حجم النقلة التي �شهدها �أداء املجل�س من جهة،
والثقة التي يحظى بها من القيادة واملواطن من جهة �أخرى.
لقد متكن جمل�س ال�شورى على مدى م�سريته من �أن يكون �شريكاً يف �صناعة القرار ،م�ساهماً
يف دفع عجلة التنمية والإ�صالح والتحديث يف بالدنا ،وامل�أمول �أن يقدم هذا الكتاب مناذج من
�إجنازات ومداوالت جمل�س ال�شورى من �أجل الوطن واملواطن ،وال �شك �أن هناك الكثري من
العمل اجلاد ينتظر املجل�س ورجاله لكي يت�سامى مع التطلعات والآمال التي عقدت عليهما،
ويحقق امل�صالح املرجتاة التي رامتها دولتنا الكرمية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد  -يحفظهم اهلل .-
				

واهلل ويل التوفيق ،،،
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يف نهاية الدورة اخلام�سة ملجل�س ال�شورى �أ�صدرنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب ،والتي ت�ضمنت
ر�صداً لأهم خمرجات جمل�س ال�شورى فيما يتعلق بق�ضايا ال�ش�أن العام وهموم الوطن واملواطن.
و�ألقى الكتاب ال�ضوء على الآليات التي تبناها املجل�س كقنوات توا�صل مع كافة الإطراف ذات
العالقة ويف مقدمتها املواطن ،و�سعى للتعريف مبناخ احلرية وال�شفافية الذي تت�سم به مناق�شات
الأع�ضاء ،كما تطرق ذلك الر�صد الى الدور الذي يقوم به جمل�س ال�شورى ك�أحد اذرعة ال�سيا�سة
اخلارجية ال�سعودية.
وبالطبع مل يكن ذلك الإ�صدار توثيقاً كام ًال لقرارات وتو�صيات ومداوالت املجل�س ،بل هو حماولة
لإلقاء ال�ضوء على ما يحظى به املواطن وتطلعاته واحتياجاته من �أولوية لدى جمل�س ال�شورى.
ويف هذه الطبعة حاولنا حتديث �أهم القرارات واملبادرات التي تبناها املجل�س بحيث ت�شمل �أي�ضاً
العام الأول والثاين من الدورة ال�ساد�سة ،والتي انطلقت يف العا�شر من �شهر ربيع االول 1434هـ،
وهي الدورة التي �شهدت نقلة تاريخية متثلت يف ان�ضمام املر�أة لأول مرة لع�ضوية املجل�س بقرار
تاريخي من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز  -حفظه اهلل  ،-حيث �شهد
املجل�س ان�ضمام � 30سيدة يتمتعن بكامل الع�ضوية �ضمن ر�ؤية �إ�صالحية �شاملة تبناها قائد
م�سريتنا  -حفظه اهلل .-
وقد كان وال يزال ال�ش�أن العام وهموم املواطن دوماً على قمة �أولويات �أع�ضاء املجل�س الذين
�سعوا جادين لتلم�س حاجات النا�س االنية وامل�ستقبلية ،وكذلك ا�ست�شعار التحديات التي تواجه
مقدرات الوطن واجنازاته.
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ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني لل�شورى
ج�سد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ر�ؤيته لنهج ال�شورى واملمار�سة
ّ
ال�سعودية يف هذا ال�صدد مع �أول �إطاللة له  -حفظه اهلل  -حتت قبة جمل�س ال�شورى بعد توليه
مقاليد احلكم يف البالد ،وعلى وجه التحديد لدى تف�ضله بافتتاح �أعمال ال�سنة الثانية من الدورة
الرابعة ،حيث قال �أيده اهلل يف كلمته لأع�ضاء املجل�س «�إن ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية
متثل دعائم �أ�صيلة را�سخة قامت اململكة على �أ�سا�سها ،وكلما �أوغلنا يف درا�ستها وتطبيقاتها ات�ضحت
يف �أذهاننا �صور الأ�صالة والتطوير والإ�صالح ،فال�شورى وعاء التعاون و�صمام الأمان وم�صدر الر�أي
ال�سديد ،وبها ت�صان احلقوق واحلريات ب�إذن اهلل ،وتكتمل م�سئوليات الفرد واجلماعة ،وعلى هذا
اال�سا�س قام جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية».
وحول تقييمه رعاه اهلل لدور جمل�س ال�شورى منذ �إعادة ت�شكيله وم�شاركته يف �صناعة القرار ك�أحد
املفدى على �أن « ما نراه يف هذا املجل�س وهو
م�ؤ�س�سات ال�سلطة التنظيمية يف اململكة �أكد املليك ّ
يوا�صل م�سريته من حتقيق الكثري من االجنازات وامل�شاركة يف �صنع القرارات ،والإ�سهام يف �إيجاد
املعاجلات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية وامل�ستقبلية ،والرتكيز على الق�ضايا اجلوهرية
التي تهم الوطن واملواطن ،وقد �أ�صبح بذلك �سنداً قوياً للدولة ،وحلقة رئي�سة يف منظومة م�ؤ�س�سات
ال�سلطة التنظيمية ،كما �أن مما ّي�سر ما حتقق من ع�ضوية املجل�س يف العديد من االحتادات الربملانية
�سواء على امل�ستوى العاملي �أو القاري �أو الإقليمي ،وتفاعله مع نظرائه الأع�ضاء يف هذه االحتادات
تفاع ًال �إيجابياً يعطي وي�أخذ ما يراه مفيداً لتطوير عمله و�آلياته مما يحقق �أهدافه ال�سامية».
ودائماً ما ي�ؤكد خادم احلرمني ال�شريفني على �أن التطلعات �أكرب كثرياً مما حتقق ،ويف ذلك يقول
حفظه اهلل« -ال نريد ملجل�س ال�شورى �أن يتوقف عند هذا القدر من امل�سئوليات ،بل نتوقع منه �أني�ستمر يف عطائه و�أن يقرتح من الأنظمة واللوائح ابتكاراً وتعدي ًال ما يري فيه مواكبة للم�ستجدات
املعا�صرة وم�صلحة راجحة لهذه الأمة التي تتطلع �إلى املجل�س على �أنه ع�ضد قوي للدولة بجميع
�أجهزتها املختلفة».
املفدى يف افتتاح �أعمال ال�سنة الثالثة من الدورة الرابعة تقدير الدولة ملا
وتعك�س كلمة املليك ّ
ميثله جمل�س ال�شورى من �سند للحكومة يف اتخاذ القرارات وما يقوم به من دور مهم على �صعيد
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ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة حيث قال �أيده اهلل «لقد �أ�صبح جمل�س ال�شورى مبا ي�ضمه من كفاءات
وطنية من خمتلف املناطق والقطاعات مبثابة ال�سند الأ�سا�س للحكومة يف اتخاذ القرارات ،كما نال
جمل�سكم اهتمام املواطن وتقديره نظراً لطرحكم املو�ضوعي يف مداوالت املجل�س ،وما نتج عن هذا
الطرح من �آراء �سديدة خري معني للحكومة ،فتفاعل جمل�سكم على امل�ستويني الإقليمي والدويل
من خالل االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية وجلان ال�صداقة وغريها من الأطر واملنظمات،
�أ�سهم يف التعريف بوجهة نظر اململكة جتاه الق�ضايا االقليمية والدولية ،ومبا حققته اململكة من
اجنازات ح�ضارية يف كافة املجاالت».
ودائماً ما يتحدث امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لأع�ضاء جمل�س ال�شورى حديث القلب للقلب،
الأمر الذي يعك�س تقديره  -رعاه اهلل  -ل�شركاء امل�سئولية فهو يف خطابه لهم يف افتتاح �أعمال ال�سنة
الرابعة من الدورة الرابعة يقول�« ..سائلني املولى عز وجل �أن يبارك جهودنا ويجعل �أعمالنا خال�صة
لوجهه الكرمي مت�ضرعني له �أن يتم علينا نبل املق�صد ،وتوفيق التجربة ،و�صواب التفكري ،و�صفاء
الإخال�ص يف عامل قا�س قلقاً متقلباً ال ي�صون جتربتنا و�إجنازاتنا فيه �إال رحمة اهلل تعالى بنا ثم الوعي
الكامل مب�سار التجارب االن�سانية التي مل ت�سرع اخلطى قبل �أن تعرف الطريق الذي مت�شي عليه».
ويخاطب امللك الأع�ضاء وكافة املواطنني بقوله «من هنا �أخاطب كل مواطن و�أقول :عندما
�أو�صيكم ونف�سي مبخافة اهلل واحلر�ص على �أال يكون بيننا ظامل ومظلوم ،وحارم وحمروم ،وقوي
وم�ست�ضعف ،فنحن جميعاً �إخوة متحابون يف وطن واحد يتم�سك بعرى عقيدته ،ويفتديها بحياته،
ويتم�سك بوحدة الوطن».
وعن قناعته مببد�أ احلوار كو�سيلة للتفاهم والتقاء الر�ؤى يقول  -رعاه اهلل  -للأع�ضاء يف افتتاح
�أعمال ال�سنة الأولى من الدورة اخلام�سة »لقد تعلمنا من نهجنا الوطني الذي �أخذنا به طيلة
ال�سنوات املا�ضية �أن احلوار يج�سد و�سيلة فاعلة لتعزيز التفاهم وت�شكيل الر�ؤى امل�شرتكة ،لذا
�سعينا لت�سخري هذا النهج لن�شر ثقافة الت�سامح واحلوار يف املجتمع الدويل.
�أن �إميان خادم احلرمني ال�شريفني بالعمل ال�شوري ودعمه الكرمي لأعماله �أف�ضى �إلى العديد من
القرارات التي نقلت املجل�س يف دورته احلالية ال�ساد�سة �إلى مرحلة جديدة من العمل الت�شريعي
والرقابي كان �أبرزها قراره التاريخي  -حفظه اهلل  -بتعيني  30امر�أة ع�ضواً يف املجل�س ،بعد �أن
�أثبتت املر�أة متيزها و�شمولية عملها وقدرتها على �أن تكون عند ح�سن ظن القيادة الر�شيدة بها.
13

14

�أو ًال
حتقيق التنمية امل�ستدامة
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ظلت التنمية امل�ستدامة هدفاً له الأولوية يف جداول �أعمال جمل�س ال�شورى وجلانه ،حيث
حظيت خطط التنمية الوطنية بدرا�سات م�ستفي�ضة من الأع�ضاء قبل �إقرارها ،كما مار�س
املجل�س �صالحياته الرقابية يف متابعة تنفيذ تلك اخلطط ،وتقييم �أداء الأجهزة التنفيذية،
وكان يف مقدمة حماور ق�ضية التنمية ،حمور التنمية االجتماعية ،تطوير برامج الرعاية
ال�صحية ،وتطوير التعليم وخمرجاته ،وتوطني الوظائف ،والتوزيع ال�شامل مل�شروعات التنمية
على مناطق اململكة ،وحتفيز االقت�صاد الوطني.
ويف هذا ال�صدد تبنى املجل�س العديد من القرارات وقدم املقرتحات واملعاجلات التي
ت�ستهدف حتقيق التنمية ال�شاملة وتطوير االقت�صاد الوطني وحت�سني م�ستوى رفاه املواطنني.
و�أقر املجل�س العديد من خطط التنمية اخلم�سيه بعد مناق�شات م�ستفي�ضة وطالب بتنفيذ
�إ�سرتاتيجية التخ�صي�ص  ،والإ�سراع بتنفيذ م�شروعات البنية التحتية اخلا�صة باملاء والكهرباء
وال�سكك احلديدية والطرق واملطارات و�شبكات ال�صرف ال�صحي ،و�أقر املجل�س �إجراء
مراجعة �شاملة خلطط توظيف ال�سعوديني ،وتطوير واقع اخلدمات ال�صحية ،وا�ستحداث
جهاز م�ستقل متخ�ص�ص يعنى بو�ضع الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاعات النا�شئة
واملتو�سطة وال�صغرية ،وتفعيل بدء ن�شاط هيئة تنمية ال�صادرات وقيام الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية بتوفري �أرا�ض �صناعية وتقنية متطورة يف جميع مناطق اململكة،
�إ�ضافة �إلى ا�ستكمال وتوفري البنى التحتية الأ�سا�سية للمناطق ال�سياحية ،وو�ضع �ضوابط
لتطوير املناطق الأثرية والتاريخية.
وعلى �صعيد حت�سني الأحوال املعي�شية للمواطنني �أقر املجل�س �إعطاء الأولوية يف اخلطط
اخلم�سية وامليزانيات ال�سنوية املقبلة للربامج وامل�شروعات ذات العالقة املبا�شرة باملواطنني،
وزيادة ما يخ�ص�ص لها من حجم الإنفاق العام.

16

 -1دراسة وإقرار خطط التنمية :

�أ�سهم جمل�س ال�شورى �إلى جانب الوزارات والأجهزة احلكومية املعنية يف حتقيق هدف
التنمية امل�ستدامة والتقييم امل�ستمر لأداء االقت�صاد ال�سعودي ،ودفع م�سرية اال�ستقرار والتنمية
مع ال�سعي �إلى املحافظة على املوارد الوطنية من خالل درا�سة ومناق�شة خطط التنمية للدولة
و�إقرارها ،والعمل على تطوير قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وزيادة م�ساهمتها يف الإنتاج
املحلي الإجمايل �إلى جانب املطالبة ب�إعطاء املناطق الأقل منواً حوافز �إ�ضافية ،ونظراً لأهمية
خطط التنمية ومتابعة �إجنازاتها ،فقد �أ�شارت املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام جمل�س ال�شورى
�إلى �أنه من اخت�صا�صات املجل�س متابعة خطط التنمية ،ون�صها «يبدي جمل�س ال�شورى
الر�أي يف ال�سيا�سات العامة للدولة التي حتال �إليه من رئي�س جمل�س الوزراء ،كما �أن من
اخت�صا�صاته ،مناق�شة اخلطة العامة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و�إبداء الر�أي نحوها».
ومن �أهم القرارات التي اتخذها املجل�س يف جماالت اخلطط التنموية واال�سرتاتيجيات
العامة ما يلي:
م�شروع الأهداف العامة خلطة التنمية العا�شرة (1437/1436هـ 1441/1440 -هـ)

قرار رقم ( )49/95وتاريخ (1435/8/25هـ ) ين�ص على:
« املوافقة على م�شروع الأهداف العامة خلطة التنمية العا�شرة (1437/1436هـ -
1441/1440هـ)؛ بال�صيغة املرفقة ».
تعزيز التنمية االقت�صادية والتو�سع يف اال�سرتاجتيات القطاعية

القرار  ،44 /97وتاريخ 1433/7/20هـ ودعا �إلى:
• التو�سع يف الدرا�سات القطاعية حول االقت�صاد ال�سعودي ،وم�سار تنفيذ اال�سرتاجتيات
القطاعية واال�ستعانة باجلامعات ال�سعودية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وتوفري املوارد املالية
الالزمة لوزارة االقت�صاد والتخطيط للقيام بذلك.
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• قيام وزارة االقت�صاد مع وزارة املالية بتقدير االنفاق الر�أ�سمايل العام وحتديد �أولوياته
خلم�س �سنوات يجرى حتديثها �سنوياً وتكون مرجعاً للميزانية العامة.
القرار 54وتاريخ 1435/1/2هـ ون�ص على :
 تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة االقت�صاد والتخطيط مبا يتفق مع مهام الن�شاط االقت�صادي. الإ�سراع يف متكني الوزارة يف اال�ضطالع مبهام الن�شاط االقت�صادي ،خا�صة ما يتعلق منهاباالخت�صا�صات املطلوب نقلها من وزارة املالية.
 توفري برامج تدريب طموحة لإعداد املخت�صني يف الوزارة ،من خالل اال�ستفادة من برامجالتدريب املتاحة لدى املنظمات الدولية ذات العالقة.
 اال�ستفادة من املراكز البحثية لدى اجلامعات ال�سعودية ,وامل�ؤهلني من �أ�صحاب اخلرباتفيها يف جمايل االقت�صاد والتخطيط ح�سب تخ�ص�صاتهم ,ويف �شتى جماالت اخلطط اخلم�سية
وقطاعاتها املختلفة.
�إقرار خطة التنمية التا�سعة

القرار رقم  41/83وتاريخ 1431/7/29هـ املت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع خطة التنمية التا�سعة للمدة من 1432/1431هـ �إلى 1436/1435هـ,
وذلك بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثانياً :ت�ضمني تقارير املتابعة لتنفيذ اخلطة التا�سعة �إي�ضاح دقيق لكفاءة �آليات التنفيذ ,و�إرفاق
جداول اجلهات امل�سئولة واجلداول الزمنية اخلا�صة بتحقيق الأهداف ,لت�صحيح م�سببات تعرث �أو
ت�أخر �أو نق�ص كفاءة تنفيذ وحتقيق الأهداف.
ثالثاً :القيام مبراجعة احتياجات امل�شروعات الر�أ�سمالية يف اخلطة من قبل اجلهات التنفيذية؛
للت�أكد من توفري االحتياجات الأ�سا�سية للتنفيذ والت�شغيل ,مثل الأرا�ضي ,واخلدمات ،واملوارد
الأولية ,والكوادر الب�شرية ,واملقاولني امل�ؤهلني ,و�أن يكون ذلك من ال�شروط امللزمة يف اخلطط
القادمة.
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رابعاً :ربط الو�ضع املايل للدولة وم�سار الإ�صالح الإداري بخطط التنمية.
خام�ساً :مراجعة م�سار التخطيط التنموي و�آلياته يف مراحل �إعداد خطة التنمية العا�شرة.
�ساد�ساً :تكوين جلان قطاعية من ممثلني عن اجلهات احلكومية املعنية ,والقطاع اخلا�ص يف القطاعات
الإنتاجية واخلدمية؛ لإعداد اخلطط القطاعية.
�سابعاً :مراجعة نظم الإعانات واحلوافز؛ مبا يعزز القدرة التناف�سية للقطاعات الإنتاجية ،وو�صول
الإعانات للفئات امل�ستحقة.
ثامناً :ا�ستحداث هيئة عامة لرعاية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (هيئة ذات �صفة اعتبارية م�ستقلة)
لتكون اجلهة املعنية ب�ش�ؤون هذا القطاع ,وتفعيل دوره يف االقت�صاد الوطني والتوظيف ,وتن�سيق
تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى ,من خالل املجل�س االقت�صادي الأعلى.
املوافقة على اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ( التحول �إلى
جمتمع املعلومات)

القرار رقم ( )47/91وتاريخ (1435/8/18هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال :على اجلهات احلكومية �سرعة ا�ستكمال امل�شروعات التي ت�ضمنتها اخلطة الوطنية اخلم�سية
الأولى لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،وت�ضمني �سري هذه امل�شروعات يف تقاريرها ال�سنوية القادمة.
ثانياً :منح �أمانة اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات اال�ستقالل املايل والإداري؛ لأداء
مهامها ،و�إ�شرافها على اخلطة مبرونة وفاعلية �أكرث ».
ا�ستخدام اخلارطة الإ�سرتاتيجية لإعداد �أهداف اخلطط التنموية للدولة

القرار رقم  25/52وتاريخ 1431/6/3هـ املت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :مواكبة التطور العلمي الدويل ،با�ستخدام �أ�سلوب اخلارطة الإ�سرتاتيجية ،وبطاقات التوازن
الرقمي؛ ك�أ�سا�س لإعداد �أهداف اخلطط اخلم�سية التنموية للدولة ،ومتابعة تنفيذها.
ثانياً :ت�ضمني تقارير وزارة االقت�صاد والتخطيط ال�سنوية حتلي ًال �شام ًال لأداء االقت�صاد الوطني ،يف
�ضوء املتغريات املحلية والعاملية ،مع �إبداء املقرتحات الالزمة لتحقيق النمو امل�ستهدف.
19

ثالثاً :قيام وزارة االقت�صاد والتخطيط ب�إ�صدار ن�شرة دورية �شهرية ،تو�ضح امل�ؤ�شرات املالية
واالقت�صادية الآتية :ن�سبة منو الناجت الإجمايل الوطني لآخر �شهر ،ون�سبة منو الناجت ال�صناعي،
ون�سبة الت�ضخم ،ون�سبة البطالة ،ومقدار امليزان التجاري للدولة لآخر (اثني ع�شر) �شهراً ،ومقدار
احل�ساب اجلاري للدولة لآخر (اثني ع�شر) �شهراً ،ون�سبتها من الناجت الوطني الإجمايل ،ون�سبة
عجز �أو فائ�ض امليزانية �إلى الناجت الوطني الإجمايل ،وم�ؤ�شر �سوق الأوراق املالية ،ون�سبة التغري
الأ�سبوعي ،ون�سبة التغري منذ بداية العام.
اعتماد التوعية البيئية

قرار رقم ( )72/135وتاريخ (1436/2/9هـ) ين�ص على:
�أو ًال :اعتماد م�شروع التوعية البيئية وخدمات الرئا�سة  -ح�سب خطة الت�شغيل املعتمدة لدى الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة  -وتفعيل م�شاركة اجلهات ذات العالقة فيها ،واال�ستفادة منها.
ثانياً :دعم م�شروع التـفـتي�ش البيئي بالكوادر الالزمة واملختربات؛ لتغطية مناطق اململكة كافة.
ثالثاً :الت�أكيد على البند (رابعاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  73/111والتاريخ
1430/2/8هـ ،ون�صه« :الإ�سراع ب�إ�صدار نظام �إدارة املناطق ال�ساحلية ،الذي �سبق موافقة جمل�س
ال�شورى عليه بالقرار ذي الرقم  56/75والتاريخ 1426/11/24هـ».
رابعاً :على الرئا�سة زيادة حمطات املراقبة الإ�شعاعية ال�سطحية واملتـنـقلة؛ لتغطية مناطق اململكة.
خام�ساً :درا�سة �إن�شاء وزارة للبيئة ،ومدى �إمكانية مالءمة ذلك لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية
الوطنية للبيئة ،وتقليل جوانب االزدواجية ،وزيادة الفعالية يف خدمات الإ�صحاح البيئي».
تنفيذ م�شاريع البنية التحتية والتو�سع يف امل�ساكن ال�شعبية

القرار رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ املت�ضمن ما يلي:
 قيام وزارة االقت�صاد والتخطيط مبتابعة تنفيذ �إ�سرتاتيجية التخ�صي�ص ،مع حتديد عوائق التنفيذلكافة القطاعات املعنية ،وت�ضمينه يف تقرير منجزات خطة التنمية القادم.
 الإ�سراع بتنفيذ م�شاريع البنية التحتية اخلا�صة باملاء ،والكهرباء ،وال�سكك احلديدية ،والطرق،واملطارات ،و�شبكات ال�صرف ال�صحي.
 الإ�سراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإ�سكان ،وتطوير �أنظمة �صندوق التنمية العقارية ،مع التو�سعالنوعي يف �أعداد امل�ساكن ال�شعبية يف جميع مناطق اململكة.
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 �ضمان املناف�سة يف خدمات النقل اجلوي مع معاملة املناف�سني بنف�س املزايا املمنوحة للخطوطال�سعودية ،وت�سريع عملية تخ�صي�صها مع حتديث �أ�سطولها اجلوي.
 تفعيل قرارات مكافحة الت�ضخم ،والإ�سراع بالدرا�سة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي وجه بهاجمل�س الوزراء اخلا�صة بالعمل على �إيجاد الو�سائل الكفيلة بالتخفيف من ت�أثري ارتفاع �أ�سعار
املواد الغذائية ،وكبح ن�سبة معدل الت�ضخم العام مع ربط عالوة غالء املعي�شة مب�ستويات الرواتب
ومعدل الت�ضخم.
 �إجراء مراجعة �شاملة خلطط و�إجراءات توظيف ال�سعوديني يف �ضوء املتغريات التي ي�شهدهااالقت�صاد الوطني.
 �إجراء مراجعة �شاملة لواقع اخلدمات ال�صحية يف اململكة ،مت�ضم ًنا التقييم الكمي ،والنوعي،وم�ستوى تغطية مناطق اململكة.
 �إجراء مراجعة �شاملة لأو�ضاع قطاع املقاوالت يف اململكة مع و�ضع احللول الكفيلة بتطوير قدراته. قيام وزارة االقت�صاد والتخطيط ب�إعداد م�ؤ�شر دوري ملتغريات تكلفة امل�شروعات الإن�شائية يكونمرج ًعا للم�ؤ�س�سات احلكومية للتعامل مع املقاولني.
 ا�ستحداث جهاز م�ستقل متخ�ص�ص ُيعنى بو�ضع الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاعامل�شروعات النا�شئة واملتو�سطة وال�صغرية ،وو�ضع التنظيمات الالزمة لذلك ،والقيام بتقدمي جميع
�أنواع الدعم الفني والإداري واملايل والت�سويقي.
تفعيل الدور التنموي للقطاع امل�صريف

قرار رقم  20/33وتاريخ 1427/5/9هـ املت�ضمن ما يلي:
�أو ًال  :التو�سع يف عقود ال�شراكة بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص يف تنفيذ م�شاريع البنية
التحتية ،وحت�سني وتطوير اخلدمات ال�صحية ،والتعليمية ،والتنمية االجتماعية ،واالهتمام بو�ضع
الإطار التنظيمي املالئم لهذه العقود.
ثانياً :تفعيل الدور التنموي للقطاع امل�صريف؛ بو�ضع �سيا�سات و�آليات لتوفري االحتياجات
التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة االقت�صادية.
ثالثاً :الإ�سراع يف االنتهاء من �إعداد اخلطة الوطنية للمياه؛ للتخطيط لقطاع املياه والزراعة على
املدى البعيد.
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رابعاً :ت�صميم معيار حمدد لقيا�س درجة تنويع القاعدة االقت�صادية نتيجة تنفيذ �سيا�سات وبرامج
خطط التنمية للحكم على مدى جناح حتقيق هذا الهدف الذي يندرج عادة �ضمن �أولويات
�أهداف خطط التنمية.
خام�ساً :تكليف م�صلحة الإح�صاءات العامة بح�صر �أعداد العمالة الأجنبية الفعلية ،وت�صنيفها
ب�صفة دورية؛ لتكون مرجعاً لر�سم اخلطط امل�ستقبلية لتنمية املوارد الب�شرية.
تطوير قطاع اقت�صادي �صناعي جتاري جديد

القرار رقم  28/31وتاريخ 1426/6/12هـ املت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع خطة التنمية الثامنة للمملكة العربية ال�سعودية للفرتة من
1426/1425هـ �إلى 1430/1429هـ.
ثانياً :تطوير قطاع اقت�صادي �صناعي جتاري جديد يعنى بتطوير امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
بحيث تقوم الدولة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بتقدمي الدعم الفني واملادي واال�ست�شاري لقطاع ال�شباب
لبدء م�شاريع خا�صة بهم ،وو�ضع هدف حمدد خالل هذه اخلطة اخلم�سية الثامنة لن�سبة هذا
القطاع من �إجمايل قطاع ال�صناعة والتجارة للدولة.
�إن�شاء �صندوق لال�ستقرار املايل وتفعيل اال�ستثمار غري النفطي

القرار رقم  39/46وتاريخ 1425/9/11هـ  :واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :الت�أكيد على تنفيذ قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  50/48والتاريخ 1423/11/3هـ ،
ب�ش�أن تقرير متابعة �أهداف وبرامج وم�شاريع ال�سنة الأولى (1421/1420هـ) من خطة التنمية
ال�سابعة.
ثانياً :الإ�سراع يف �إن�شاء �صندوق لال�ستقرار املايل يقوم با�ستقطاع ن�سبة حمددة من �إيرادات
الدولة ال�سنوية.
ثالثاً :الإ�سراع يف برنامج التخ�صي�ص الذي طبق يف عدة قطاعات ،والتو�سع يف هذا الربنامج.
رابعاً :تفعيل اال�ستثمار غري النفطي حتى يتما�شى مع امل�ستهدف يف خطة التنمية ،حيث ال يزال
اال�ستثمار غري النفطي يف اخلطة دون امل�أمول.
خام�ساً :الإ�سراع يف نقل �صالحيات االقت�صاد �إلى وزارة االقت�صاد والتخطيط.
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تخفي�ض الدين العام وحتديد معدالت البطالة وتر�شيد النفقات

القرار رقم  50/48وتاريخ 1423/11/3هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :ربط برامج امليزانية واعتماداتها بالأهداف والأولويات املعتمدة يف خطة التنمية ال�سابعة.
ثانياً :و�ضع برنامج يحقق تخفي�ض ن�سبة الدين العام �إلى  % 60من �إجمايل الناجت املحلي خالل
ع�شر �سنوات من الآن.
ثالثاً :تقومي برامج التخ�صي�ص الذي طبق يف بع�ض القطاعات ،و�إرفاق ذلك مع تقارير متابعة تنفيذ
�أهداف وبرامج وم�شروعات خطة التنمية.
رابعاً� :إيجاد الأنظمة واحلوافز والت�سهيالت الالزمة جلذب القطاع اخلا�ص للم�شاركة يف تنفيذ
م�شروعات خطة التنمية ال�سابعة .
خام�ساً :حتديد معدالت البطالة يف خمتلف املهن والوظائف والتغريات التي تطر�أ عليها ب�صفة
دورية ،وت�ضمني ذلك يف تقارير متابعة تنفيذ �أهداف وبرامج وم�شروعات خطة التنمية.
�ساد�ساً :العمل على الرت�شيد ال�شديد للنفقات اجلارية واملتكررة يف امليزانية العامة للدولة ،وزيادة
املخ�ص�صات املوجهة للإنفاق اال�ستثماري.
ربط امليزانية ب�أهداف خطة التنمية وحتديد ن�سبة منوال تقل عن � %6سنوي ًا

رقم  51/43وتاريخ 1422/11/13هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :الت�أكيد على ما ورد يف قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  34/30والتاريخ 1419/9/17هـ،
الذي وافق مبوجبه على الأهداف العامة والأ�س�س اال�سرتاتيجية املقرتحة خلطة التنمية ال�سابعة.
ثانياً :ربط برنامج امليزانية واعتماداتها بالأهداف والأولويات املعتمدة يف خطة التنمية.
ثالثاً :و�ضع برنامج م�ستقبلي للتخل�ص من �أعباء الدين العام  ،وت�ضمني ذلك يف تقارير املتابعة
خلطة التنمية.
رابعاً :تقومي برنامج التخ�صي�ص يف القطاعات املختلفة  ،و�إرفاق ذلك مع تقارير املتابعة خلطة التنمية.
خام�ساً :حتديد معدالت البطالة والتغريات التي تطر�أ عليها وفق برامج املعاجلة احلكومية وت�ضمني
ذلك يف تقارير املتابعة خلطة التنمية.
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�ساد�ساً� :أهمية حتديد ن�سبة منو اقت�صادية تزيد عن ن�سبة ال�سكان ،وال يقل عن � %6سنوياً ،مع و�ضع
برنامج رقمي للو�صول �إليها خالل خطة التنمية ال�سابعة.
تفعيل برنامج التخ�صي�ص وتطوير املدن ال�صناعية والتعليم الفني

القرار رقم 16/ 20وتاريخ 1420/6/23هـ واملت�ضمن ما يلي:
الت�أكيد على ما ورد يف قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  71/57والتاريخ1419/2/28هـ واتخاذ
خطوات �إ�ضافية لتفعيل برنامج التخ�صي�ص على �أن يراعى يف ذلك جدولة امل�شروعات املقرتحة
للتخ�صي�ص وزيادة ال�شفافية يف اخلطة التنفيذية للم�شروعات التي مت تخ�صي�صها والعمل على
زيادة درجة ال�شفافية يف القرارات االقت�صادية بهدف تفعيل روح املناف�سة يف االقت�صاد والإ�سراع
يف �إ�صدار نظام جديد ال�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي بهدف ت�شجيع ر�ؤو�س الأموال املحلية
والأجنبية لال�ستثمار يف االقت�صاد ال�سعودي و�إعطاء الأولوية لتطوير املدن ال�صناعية والتعليم
الفني والتدريب املهني.
انتهاج �أ�سلوب وا�ضح يف �إعداد امليزانية العامة وحت�سني املناخ االقت�صادي

القرار رقم  71/57وتاريخ 1419/2/284هـ واملت�ضمن ما يلي:
 الت�أكيد على �أهمية الأخذ مبا ورد يف قرار جمل�س ال�شورى رقم  15/31/35وتاريخ1415/11/9هـ الذي وافق مبوجبه على وثيقة خطة التنمية ال�ساد�سة.
 انتهاج �أ�سلوب وا�ضح وحمدد يف �إعداد امليزانية العامة للدولة. االهتمام بزيادة التن�سيق بني وزارة املالية واالقت�صاد الوطني ووزارة التخطيط فيما يتعلق ب�إعداداخلطة.
 �إجراء مراجعة م�ستمرة للنفقات املتكررة يف امليزانية بهدف تخفي�ضها وتر�شيد ال�صرف منها. حت�سني املناخ االقت�صادي واال�ستثماري عن طريق تطوير الأنظمة وت�سهيل الإجراءات لإتاحةالفر�صة للقطاع الأهلي لأخذ دوره يف التنمية االقت�صادية.
 مراجعة اعتمادات امل�شاريع الكبرية التي لي�س لها �أهمية ملحة وال تتعلق مب�صلحة مبا�شرةللمواطنني  ،وذلك بهدف تخفي�ض �أو ت�أجيل �أو �إلغاء بع�ضها  ،وحتويل ما يتوفر من االعتمادات
�إلى النفقات وامل�شاريع الأكرث حاجة و�إحلاحاً..
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زيادة الإنفاق العام على امل�شروعات ذات العالقة باملواطنني

القرار رقم  7/15وتاريخ 1418/2/17هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :الت�أكيد على ما ورد يف قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  15/31/35والتاريخ 1415/11/9هـ،
ب�ش�أن املوافقة على وثيقة خطة التنمية ال�ساد�سة  ،التي ت�شمل ال�سنوات مـن (1420-1415هـ).
ثانياً :زيادة االهتمام مبتابعة تنفيذ اخلطط اخلم�سية  ،بحيث تكون �إجراءات املتابعة م�ستمرة
لإمكان تدارك �أوجه التق�صري وعالج امللحوظات �أو ًال ب�أول.
ثالثاً� :إعطاء الأولوية يف اخلطط اخلم�سية وامليزانيات ال�سنوية املقبلة للربامج وامل�شروعات ذات
العالقة املبا�شرة باملواطنني  ،وزيادة ما يخ�ص�ص لها من حجم الإنفاق العام.
رابعاً :الت�أكيد على �أهمية ربط برامج امليزانية واعتماداتها بالأهداف والأولويات الواردة يف اخلطة
رباطاً وثيقاً ،مع االهتمام بكفاءة الأداء الإداري وتنفيذ اخلطة يف الأجهزة احلكومية ،ودرا�سة
�إمكانية و�ضع حوافز مرتبطة بالإجناز.
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 - 2مناقشة وإقرار اإلستراتيجيات الوطنية :

يف �إطار الدور الت�شريعي والرقابي الذى يقوم به جمل�س ال�شورى خ�ضعت ا�سرتاتيجيات
التنمية الوطنية التي تبنتها حكومة اململكة على مدى العقدين الآخريين لدرا�سات عميقة
ومتخ�ص�صة من قبل �أع�ضاء املجل�س ،و�أ�سهم الأع�ضاء بر�صيد خرباتهم يف �إجراء العديد من
التعديالت والإ�ضافات مبا يتواكب مع احتياجات املواطنني ،وتطلعات حكومة اململكة ،وفيما
يلي مناذج من تلك الإ�سرتاتيجيات:
تنمية ال�صادرات وا�سرتاجتية وطنية لل�صناعة

القرار21/41وتاريخ 1433/5/17هـ وحتدث عن :
• درا�سة حتديد معوقات تنمية ال�صادرات غري النفطية والعمل على حتقيق الن�سب
امل�ستهدفة لها يف خطة التنمية.
• تطوير الكوادر الفنية للقيام مبتابعة �أعمال منظمة التجارة العاملية ومكافحة الإغراق
ب�صورة عاجلة.
• �إيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية ملكافحة الغ�ش
التجاري.
• الت�أكيد على قرار جمل�س ال�شورى ب�شان اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة املت�ضمن ف�صل
ال�صناعة عن التجارة ب�إن�شاء وزارة لل�صناعة ت�ضم كافة الهيئات واجلهات املتعلقة بقطاع
ال�صناعة  ،ودعمها بالكوادر الفنية املتخ�ص�صة.
• قيام وزارة التجارة وال�صناعة بو�ضع الرتتيبات والإجراءات الالزمة لتحقيق التكامل
النوعي بني املن�ش�أت ال�صغرية واملتو�سطة من جهة  ،واملن�ش�آت الكبرية من جهة اخرى.
• تقرير تف�صيلي مل�ستجدات الربنامج الوطني للتجمعات ال�صناعية.
• درا�سة �إيجاد مبادرات نوعية لتطوير م�شروعات �صناعية تقنية عمالقة تتنا�سب مع مقومات
اململكة اال�ستثمارية والتناف�سية ب�أ�سلوب م�شابه ملا مت القيام به يف �صناعة البرتوكيماويات.
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القرار  ، 80/207وتاريخ 2/25م1434هت و�شمل :
• ت�ضمني اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة ما يحقق االنتقال نحو اقت�صاد املعرفة وتطوير
التقنية يف جمال ال�صناعة.
دعم ال�صناعات النا�شئة وال�صغرية

القرار رقم  ،32/70وتاريخ 1433 /6/22هـ وت�ضمن :
• على ال�صندوق ال�سعودي للتنمية �إعطاء معاملة تف�ضيلية لل�صناعات النا�شئة واملتو�سطة
وال�صغرية من برنامج متويل �ضمان ال�صادرات.
• تطوير نظام ال�صندوق للإقرا�ض وتعديله لكى يكون لديه املرونة الكافية من حيث احلد
الأعلى لن�سبة الإقرا�ض وال�سماح بتمويل الدرا�سات االقت�صادية للم�شروعات الإمنائية.
�إ�سرتاتيجية وطنية لل�صناعة حتى عام 1441هـ

القرار رقم  28/46وتاريخ 1429/6/12هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة حتى عام 1441هـ ،على �أن تـت�ضمن
ما ي�أتي:
�أ -ا�ستمرار الربامج ،وال�سيا�سات ،واحلوافز املتاحة حال ًيا للقطاع ال�صناعي.
ب -حتقيق التنمية ال�صناعية يف ر�ؤية الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة على �أ�سا�س قيام �صناعة
مناف�سة عامل ًيا تعتمد على ا�ستغالل امليزة الن�سبية املتوفرة يف الرثوات البرتولية ،والغاز والرثوات
املعدنية ،وترتكز على الإبداع واالبتكار.
يـومـا من �إقـرار
جـ -و�ضع برنامج زمني تـنفيـذي للإ�سرتاتيجيـة خـالل مائة وثمانني ً
الإ�سرتاتيجية.
ثانياً :ف�صل ن�شاط ال�صناعة يف وزارة م�ستقلة.

27

� إ�سرتاتيجية للرعاية ال�صحية

القرار رقم  60/88وتاريخ 1429/12/30هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع �إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية باململكة ،بال�صيغة املرفقة.
ثان ًيا :يقوم جمل�س اخلدمات ال�صحية بو�ضع اخلطط التنفيذية التف�صيلية التي تت�ضمن
الأولويات ،واملوارد املطلوبة ،و�آليات متابعة التنفيذ ،واجلدول الزمني لذلك بالتن�سيق مع
وزارة االقت�صاد والتخطيط.
ثالثًا :توفري الدعم املادي لتنفيذ الإ�سرتاتيجية ،وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لنجاحها.
�إ�سرتاتيجية وطنية لل�صحة والبيئة

القرار رقم  22/34وتاريخ 1427/5/16هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :أ -املوافقة على الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة والبيئة.
ب -تتولى الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة مهمة الإ�شراف والتن�سيق بني اجلهات
ذات العالقة؛ لتنفيذ اال�سرتاتيجية .
ثانياً :تقوم اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه بو�ضع خطط تف�صيلية قابلة للقيا�س لتنفيذ
اال�سرتاتيجية ،مع ت�ضمني تقارير الأداء ال�سنوية لها ما يتم �إجنازه يف هذا ال�ش�أن ؛ تفعي ًال
للنظام العام   للبيئة ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 34/والتاريخ 1422/7/28هـ .
كما �صدر قرار املجل�س رقم  69/102وتاريخ 1429/1/26هـ،واملت�ضمن املوافقة على �إجراء
بع�ض التعديالت على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة والبيئة.
�إ�سرتاتيجية وطنية للنقل

القرار رقم  33/69والتاريخ 1431/7/1هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل ،بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثانياً :على وزارة النقل الإ�شراف على تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،و�أن ترفع �إلى جمل�س الوزراء كل
�سنتني تقريراً يت�ضمن النتائج واملعوقات واملقرتحات املتعلقة بتنفيذها.
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ثالثاً :على اجلهات املعنية تنفيذ ما يخ�صها من الإ�سرتاتيجية ،بالتن�سيق مع وزارة النقل،
وعلى هذه اجلهات ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية التي ترفعها �إلى رئي�س جمل�س الوزراء ما يفيد
تنفيذ ما يخ�صها من الإ�سرتاتيجية ،وما يواجهها من عوائق ،وما تراه من مقرتحات.
رابعاً :توفري املبالغ الالزمة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية ،بالتن�سيق بني اجلهات املعنية ووزارة املالية.
خام�ساً :على وزارة االقت�صاد والتخطيط ت�ضمني خطط التنمية متطلبات الإ�سرتاتيجية.
خطة وطنية لال�ستجابة للطوارئ الإ�شعاعية والنووية

القرار رقم  13/14وتاريخ 1429/4/21هـ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع اخلطة الوطنية لال�ستجابة للطوارئ الإ�شعاعية والنووية ،بال�صيغة
املرفقة.
ثانياً :تكوين اللجنة الوطنية الدائمة لال�ستجابة للطوارئ الإ�شعاعية والنووية ،املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( )9 – 1من اخلطة ،وتكون برئا�سة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ثالثاً :على اجلهات املعنية بتنفيذ الفـقـرة ( )12 – 1من اخلطة� ،أن تقوم ب�إعداد خططها
التف�صيلية يف مدة ال تتجاوز مائة وع�شرين يوماً من تاريخ �إقرار اخلطة.
�إ�سرتاتيجية عامة لل�سياحة والآثار

القرار رقم  50/102والتاريخ 1431/11/3هـ واملت�ضمن ما يلي:
املوافقة على م�شروع نظام ال�سياحة ،بال�صيغة املرفقة بالقرار.
كما ت�ضمن القرار قم  40/62والتاريخ 1430/7/20هـ ما يلي:
متابعة ا�ستكمال وتوفري ال ُبنى التحتية الأ�سا�سية للمناطق ال�سياحية.
و�ضع �ضوابط لتطوير املناطق الأثرية والتاريخية؛ مبا يحفظها من االندثار ،وي�سهل اال�ستفادة
منها �سياحياً.
و�أقر املجل�س يف قراره رقم  48/72وتاريخ 1424/10/13هـ ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على الإ�سرتاتيجية العامة لتنمية ال�سياحة الوطنية.
29

ثانياً :تتولى الهيئة العليا لل�سياحة �إعداد معايري لقيا�س ومراقبة تنفيذ �أهداف الإ�سرتاتيجية
العامة لل�سياحة الوطنية .وقد توج القرار بامل�صادقة عليه مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم
 20وتاريخ 1425/1/24هـ .
�إ�سرتاتيجية لتنمية احلرف وال�صناعات اليدوية

وت�ضمن القرار رقم  16/31والتاريخ 1431/5/4هـ ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية احلرف وال�صناعات اليدوية وخطتها
التنفيذية اخلم�سية ،بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثانياً :دعم ميزانية الهيئة العامة لل�سياحة والآثار مبوارد �إ�ضافية؛ لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية
لتنمية احلرف وال�صناعات اليدوية وخطتها التنفيذية اخلم�سية.
�إ�سرتاتيجية عمرانية وطنية

القرار رقم 27/ 31وتاريخ 1420/8/1هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
املوافقة على الإ�سرتاتيجية العمرانية الوطنية بال�صيغة املرفقة بالقرار على �أن تقوم وزارة
التخطيط مبراعاة هذه الإ�سرتاتيجية عند �إعداد خطط التنمية.
  

�إ�سرتاتيجية ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية

القرار رقم  69/103وتاريخ 1429/1/26هـ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،وفق
ال�صيغة املرافقة.
ثانياً :املوافقة على ف�صل الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية عـن
التقرير ب�ش�أن جهود اململكة العربية ال�سعودية يف جمال مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
وتقدميه مع الإ�سرتاتيجية للجنة املخدرات يف هيئة الأمم املتحدة.
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�إ�سرتاتيجية للمحافظة على التنوع الإحيائي

القرار رقم  74/113وتاريخ 1429/2/17هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وذلك بال�صيغة املرفقة ،مع �إ�ضافة ممثل عن وزارة املياه والكهرباء ،وممثل عن
اجلمعيات العلمية ذات ال�صلة يف ع�ضوية اللجنة الوطنية للتنوع الإحيائي.
ثانياً :ت�ضع كل جهة حكومية  -تتعلق طبيعة عملها بهذه الإ�سرتاتيجية  -ميزانية خا�صة
لتنفيذ ما يخ�صها من �أعمال هذه الإ�سرتاتيجية.
خطة لت�شجيع �صناعة الأعالف املركزة وح�سن ا�ستخدامها

القرار رقم  53/67وتاريخ 1428/11/16هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على امل�شروع املقرتح لإ�سرتاتيجية الأعالف باململكة ،بال�صيغة املرفقة ،مع
تعديل م�سماها لت�صبح «اخلطة الوطنية لت�شجيع �صناعة الأعالف املركزة وح�سن ا�ستخدامها،
ودعم مدخالتها».
ثانياً� :أهمية الإ�سراع يف تطوير �إ�سرتاتيجية الأعالف باململكة ،وفقاً ملا ق�ضى به الأمر ال�سامي
ذي الرقم /3ب 14942/والتاريخ 1425/3/22هـ ،بحيث ت�شمل جميع �أنواع الأعالف
(كالأعالف املركزة  ،والأعالف اخل�ضراء،واملراعي الطبيعية) ،و�أن تكون �سيا�ستها وبراجمها
و�آليات تنفيذها وا�ضحة ،مع منا�سبة �ضم وزارة املياه والكهرباء وممثلني عن القطاع اخلا�ص �إلى
اجلهات املكلفة ب�إعداد هذه الإ�سرتاتيجية.
ثالثاً :فتح املجال ال�سترياد ال�شعري والأعالف للأفراد وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص  ،مع
�ضرورة و�ضع ال�ضوابط الالزمة ل�ضبط الأ�سعار والت�أكد من و�صول الأعالف املدعومة ملربي
الأنعام ،وتفعيل الدور الرقابي لوزارتي الزراعة والتجارة وال�صناعة.
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� إ�سرتاتيجية وخطة عمل للغابات

القرار رقم  9/11وتاريخ 1426/4/7هـ ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على الإ�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات يف اململكة.
ثانياً :ت�شكيل جلنة وطنية من اجلهات ذات العالقة ملتابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية وخطة العمل
الوطنية للغابات ورفع تقارير �سنوية.
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ثاني ًا
حتقيق الرفاه للمواطن
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اهتم جمل�س ال�شورى بتحقيق الرفاه للمواطنني من خالل حت�سني م�ستوى معي�شتهم وت�أمني
الرعاية ال�صحية واالجتماعية والتعليمية املنا�سبة لهم واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات العامة
املقدمة ،وذلك عند درا�ساته ومناق�شاته للمو�ضوعات وم�شروعات الأنظمة وتقارير الأداء
ال�سنوية للأجهزة احلكومية ذات العالقة باملواطن ،وفيما يلي مناذج من القرارات ال�صادرة يف
هذا ال�صدد:
 -1تحسين مستوى المعيشة :
درا�سة تعديل �سلم الرواتب من النظام الثابت �إيل املرن والعمل على رفع بدل النقل
للموظفات ال�سعوديات

القرار رقم ( )76/148وتاريخ (1436/2/23هـ) ين�ص على:
« على وزارة اخلدمة املدنية الآتي:
�أو ًال :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة بنداً عن م�ستجدات حماور التحول اال�سرتاتيجي وبراجمه،
والن�شاطات التي متت تغطيتها ،وما �أجنز منها.
ثانياً  :تطبيق م�ؤ�شرات قيا�س الأداء الت�شغيلية على جميع ن�شاطات الوزارة ،وتطويرها.
ثالثاً :العمل على تطوير معايري اجلدارة ،وبناء ثقافة العمل؛ لرفع كفاءة الأداء يف قطاع اخلدمة
املدنية.
رابعاً :القيام بدرا�سات دورية لقيا�س �أداء املوظف العام و�إنتاجيته ،ومقارنتها مبثيالتها يف دول
خمتارة ،واال�ستفادة من النتائج لتطوير م�ستوى الأداء والإنتاجية يف القطاع احلكومي.
خام�ساً :التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لدرا�سة تعديل �سلم الرواتب من النظام الثابت �إلى املرن.
�ساد�ساً :العمل مع اجلهات ذات العالقة لرفع مقدار بدل النقل للموظفات ال�سعوديات».
دعم الأمن واال�ستقرار االجتماعي وحتديد امل�ستوى املقبول للمعي�شة

القرار رقم  41/34وتاريخ 1418/10/26هـ والذي ت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي:
 �أهمية اال�ستفادة الفورية من نتائج البحوث القائمة يف وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االجتماعية34

واجلامعات ال�سعودية وغريها من اجلهات ،وبخا�صة ما يتعلق بذوي الدخول املنخف�ضة يف املدن
والقرى والبادية وتعريف امل�ستوى املقبول للمعي�شة ،وحتديد الطلب الكلي على برامج الرعاية
االجتماعية املختلفة من عجزة ومعوقني وغريهم ،حا�ضراً وم�ستقب ًال و�إعطاء اجلمعيات اخلريية
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية الأهلية املزيد من املرونة ،وفق �أولويات مدرو�سة ،ورفع حجم الدعم املقدم
من الوكالة للجمعيات اخلريية ،و�أن ت�ضع الوكالة ا�سرتاتيجية و�أولويات لعملها على �أ�سا�س حتديد
الأهداف الأ�سا�سية للرعاية االجتماعية ب�أبعادها الثالثة :العالجي ،والوقائي ،والتنموي� ،إ�ضافة
�إلى دعم الأمن واال�ستقرار االجتماعي من خالل دعم بنود ميزانية الوكالة ،ال �سيما رفع حجم
الإعانات التي تقدم للمعوقني الذين تتم رعايتهم داخل �أ�سرهم.
تعديل �سلم الرواتب ومعا�شات التقاعد

القرار 62/135وتاريخ 1435/1/30هـ و�شمل :
 على امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية درا�سة �إمكانية زيادة احلد الأدنى ملعا�شاتاملتقاعدين ،تبعاً الرتفاع م�ستوى املعي�شة يف اململكة ،مع درا�سة البدائل املمكنة للتمويل.
 على امل�ؤ�س�سة  -بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة  -اتخاذ التدابري الالزمة للق�ضاء علىحاالت التوظيف الوهمي.
القرار  /57/123د وتاريخ 1435/1/15هـ ون�ص على :
 تكوين جلنة خا�صة يف جمل�س ال�شورى لدرا�سة مقرتح زيادة عدد درجات �سلم رواتب الأجوروامل�ستخدمني واملوظفني.
ت�سهيل �إجراءات الإقرا�ض والتمويل

القرار  78/193وتاريخ 1434/2/18هـ ودعا الى :
• على كل من وزارة املالية وزارة اخلدمة املدنية دعم البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار
بالإمكانات املادية والب�شرية املتخ�ص�صة والتي متكنه من تنفيذ مهامه.
• على البنك و�ضع خطة مرحلية الفتتاح �أق�سام ن�سائية يف فروعه مع �إيجاد كادر ن�سائي
لت�شغيل هذه الفروع.
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• �إلغاء �شرط التقدمي لتمويل البنك املت�ضمن �أال يكون املتقدم مالكاً يل من�ش�أة خالف
املطلوب متويلها �أو �شريكاً يف م�شروع �أخر وقت التقدمي.
القرار  ،17/31وتاريخ 1433/5/3هـ ون�ص على :
• على البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار تكليف جهة حمايدة لتقييم جميع براجمه يف
الإقرا�ض والتمويل والرعاية احلالية وامل�ستقبلية.
• على البنك و�ضع الآليات التى ت�ضمن البدء يف تنفيذ االدخار.
القرار  , 45/ 100تاريخ 1433/7/21هـ وت�ضمن :
• على بنك الت�سليف واالدخار التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لت�أ�سي�س نظام �أمتاين
ل�ضمان القرو�ض �أمام اجلهات التمويلية لدعم م�شروعات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
• على بنك الت�سليف واالدخار �سرعة االنتهاء من ت�أ�سي�س خدمة ال�شباك املوحد بالتن�سيق
مع اجلهات ذات العالقة خلدمة �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
القرار  80/203وتاريخ 1434/2/25هـ وين�ص على :
• على �صندوق التنمية ال�صناعية �إجراء درا�سة �شاملة لربنامج كفالة للتعرف على العوائق
التي حتد من ا�ستفادة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وكيف ميكن تطويره ،مبا يحقق الهدف من
ت�أ�سي�سه.
دعم الأ�سر الفقرية لتح�سني م�ستواهم االجتماعي واملعي�شي

القرار رقم  76/117وتاريخ 1430/2/8هـ والذي ت�ضمن:
التو�سع يف دعم م�شروعات الأ�سر الفقرية يف مناطق اململكة؛ لتح�سني امل�ستوى االجتماعي
واملعي�شي لبع�ض امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي.
تعديل الرواتب وزيادة احلد الأدنى للمعا�ش

القرار رقم  81/129وتاريخ 1428/2/22هـ واملت�ضمن ما يلي:
 «النظر يف زيادة احلد الأدنى للمعا�ش الذي ي�صرف للمتقاعد ،واحلد الأدنى للمعا�ش الذيي�صرف لأفراد عائلة امل�شرتك املتوفى».
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 درا�سة معدالت الرواتب واقرتاح تعديلها  ،وكذلك حتديد وتنظيم �صرف املكاف�آت والبدالتوالعالوات للعاملني يف اخلدمة الع�سكرية».
كما بادر جمل�س ال�شورى يف قراره رقم /45/65د و تاريخ 1429/10/19هـ �إلى تكوين جلنة
خا�صة مهمتها درا�سة مقرتح تعديل بع�ض مواد نظام التقاعد الع�سكري.
زيادة احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي دوري ًا بن�سبة تعك�س ارتفاع تكاليف املعي�شة

القرار رقم  23/33وتاريخ 1425/5/24هـ ،واملت�ضمن ما يلي:
النظر يف زيادة احلد الأدنى للمعا�ش الذي ي�صرف للم�ستفيد من املعا�ش التقاعدي.
درا�سة زيادة معا�شات التقاعد دورياً بن�سبة تعك�س ارتفاع تكاليف املعي�شة.
زيادة احلد الأدنى للمعا�ش الذي ي�صرف لأفراد عائلة املتوفى

ودعا املجل�س يف قراره رقم  67/80وتاريخ 1426/1/19هـ �إلى ما يلي:
 «النظر يف زيادة احلد الأدنى للمعا�ش الذي ي�صرف للمتقاعد ،واحلد الأدنى للمعا�ش الذيي�صرف لأفراد عائلة امل�شرتك املتوفى».
 �إعادة النظر يف املعا�ش (ال�ضعيف) الذي ي�صرف لقدماء املتقاعدين ،وطالب املجل�س اي�ضا يفقراره رقم  24/24وتاريخ 1426/5/27هـ ،بدرا�سة �إمكانية �إعادة النظر يف املعا�ش التقاعدي
(ال�ضعيف) الذي ي�صرف لقدماء املتقاعدين.
تطبيق نظام الت�أمينات االجتماعية على العاملني يف الأجهزة احلكومية

القرار رقم  61/88وتاريخ 1428/12/28هـ واملت�ضمن ما يلي:
 تطبيق نظام الت�أمينات االجتماعية على عموم العاملني يف الوزارات والأجهزة احلكومية الذينال يخ�ضعون لنظام التقاعد املدين.
 -تفعيل متابعة املن�ش�آت اخلا�صة غري امل�شرتكة يف نظام الت�أمينات االجتماعية.
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زيادة معا�شات املتقاعدين يف الت�أمينات االجتماعية
القرار رقم  11/10وتاريخ 1430/ 4/9هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:

 زيادة معا�شات املتقاعدين وامل�ستفيدين من نظام الت�أمينات االجتماعية؛ ملواجهة الت�ضخموارتفاع تكاليف املعي�شة �أ�سوة بالزيادة التي متت ملتقاعدي الدولة.
رفع رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س و زيادة مكاف�آت طالب اجلامعات ()%30

ت�ضمن البندان ثانياً و�سابعاً من القرار رقم  21/42والتاريخ 1431/5/19هـ ما يلي:
 رفع رواتب وحوافز �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم غري ال�سعوديني؛ مبا ميكن اجلامعاتمن ا�ستقطاب الكفاءات املتميزة.
 درا�سة زيادة مكاف�آت طالب اجلامعات �إلى ( )%30من مكاف�آتهم احلالية.تعيني املعلمني يف امل�ستويات التي ي�ستحقونها وت�صحيح �أو�ضاعهم

القرار رقم  46/61وتاريخ 1426/10/19هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
 توفري الوظائف واالعتمادات الالزمة يف ميزانية وزارة الرتبية والتعليم؛ بحيث يت�سنى لهاتعيني املعلمني واملعلمات يف امل�ستويات والدرجات التي ي�ستحقونها نظاماً وفقاً لالئحة الوظائف
التعليمية ،وت�صحيح �أو�ضاع املعينني منهم حالياً على م�ستويات �أدنى مما ي�ستحقونه نظاماً ،وذلك
�ضماناً لتحقيق امل�ساواة بني املت�ساوين يف الكفاءة والت�أهيل.
 درا�سة زيادة معا�شات التقاعد دور ًيا بن�سبة تعك�س ارتفاع تكاليف املعي�شة.زيادة الإعانات للأ�سر التي ترعى �أبناءها املعوقني وتوفري �سكن لكل عائلة فقرية

القرار رقم  26/41وتاريخ 1427/5/30هـ والذي �أكد على ما ورد يف الفقرة «رابعاً» من قرار
جمل�س ال�شورى ذي الرقم  43/36والتاريخ 1422/10/15هـ ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة
للعام املايل 1421/1420هـ ون�صها « :زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة لل�ش�ؤون
االجتماعية للأ�سر التي تقوم برعاية �أبنائها املعوقني ».
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  ال�صرف للم�ستحقني لل�ضمان االجتماعي من �آل البيت من موارد ال�ضمان االجتماعيالأخرى من غري الزكاة ،والتي تعتمدها احلكومة يف ميزانيتها لدعم موارد ال�ضمان االجتماعي .
 درا�سة �إن�شاء �صندوق ال�ستثمار موارد ال�ضمان االجتماعي. الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة «رابعاً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  57/64والتاريخ1421/11/26هـ ،اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1420/1419هـ ،املت�ضمنة
الآتي :الإ�سراع يف و�ضع خطة وطنية ملعاجلة م�شكلة الت�سول ت�شرتك فيها وزارات الداخلية،
وال�ش�ؤون االجتماعية ،وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،والثقافة والإعالم ،وهيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 الإ�سراع يف �إجناز اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة ملعاجلة الفقر ال�صادر ب�ش�أنها الأمر ال�ساميالكرمي ذي الرقم خ  41359والتاريخ 1423/10/25هـ .
 العمل على توفري �سكن لكل عائلة فقرية من امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي يف مكان�إقامتهم والبالغ عددهم حوايل ثالثمائة �ألف عائلة ،ومن �ضمن مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني
لربنامج الإ�سكان ال�شعبي خالل اخلم�س �سنوات القادمة .
تخ�صي�ص ( )٪50من ر�أ�س مال بنك الت�سليف لدعم القرو�ض الإنتاجية

قرار رقم ( )4/4وتاريخ (1435/3/13هـ) وت�ضمن مايلي:
 على وزارة املالية دعم ر�أ�س مال البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار؛ مبا ي�ؤدي �إلى تخ�صي�ص( )٪50خم�سني يف املائة من ر�أ�س ماله مل�سارات ( القرو�ض الإنتاجية ).
 على البنك ما ي�أتي: -1تقدمي مزايا ت�شجيعية للقرو�ض الإنتاجية يف املناطق الأقل منواً.
 -2تطبيق �أنظمة احلوكمة يف �أعماله ،وت�ضمني تقاريره القادمة معلومات تف�صيلية عن التطبيق.
 -3ت�ضمني تقاريره معلومات عن م�ؤ�شرات الأداء له.
 -4العمل على تطوير �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة لالدخار ،ت�شارك فيها كافة اجلهات ذات العالقة.
 -5تعديل �شروط ا�ستحقاق القرو�ض االجتماعية ،مبا ي�ضمن رفع �سقف الدخل ال�سنوي ،وزيادة
مبلغ احلد الأعلى لقيمة القر�ض.
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زيادة ر�أ�س مال بنك الت�سليف �إلى  20مليار ريال

القرار قم  29/66والتاريخ 1431/6/17هـ واملت�ضمن ما يلي:
 زيادة ر�أ�س مال البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار �إلى ع�شرين مليار ريال. مراعاة التوازن يف الإقرا�ض بني ما مينح للقرو�ض الإنتاجية وما مينح للقرو�ض االجتماعية.كما ت�ضمن القرار رقم  19/18والتاريخ 1430/5/8هـ ما يلي:
 رفع احلد الأعلى لدخل امل�ستفيد. منح جمل�س �إدارة البنك ال�صالحيات الالزمة ال�ستقطاب الكفايات ال�سعودية امل�ؤهلة (�إدارياً،ومالياً ،وفنياً)؛ لي�ستطيع البنك مواجهة م�س�ؤولياته.
تقدمي قرو�ض بدون فائدة للمواطنني

القرار رقم  58/78وتاريخ 1426/12/22هـ واملت�ضمن ما يلي :
املوافقة على تعديل بع�ض مواد م�شروع نظام البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار.
وكان من �أبرز املواد املعدلة على م�شروع نظام البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار:

املادة الرابعة:
الفقرة ( �أ ) :

تقدمي قرو�ض بدون فائدة للمن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة ولأ�صحاب احلرف واملهن من املواطنني،
ت�شجيعاً لهم على مزاولة الأعمال واملهن ب�أنف�سهم وحل�سابهم اخلا�ص.

الفقرة (ب):

تقدمي قرو�ض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول املحدود من املواطنني  ،مل�ساعدتهم على
التغلب على �صعوباتهم املالية.

الفقرة (ج):

القيام بدور اجلهة احلكومية الراعية لقطاع املن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة  ،ويتولى البنك تن�سيق
و�إعداد �سيا�سات وبرامج ت�شجيع وتنمية هذا القطاع.
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املادة ال�ساد�سة:

« ر�أ�س مال البنك امل�صرح به هو �ستة �آالف مليون ريال تدفعها وزارة املالية ،ويجوز زيادة ر�أ�س املال
بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على تو�صية الوزير ».

املادة اخلام�سة ع�شرة:
الفقرة (ب):

�إن القر�ض �سيحقق غر�ضاً اجتماعياً �أو مهنياً �أو اقت�صادياً.
وقد ا�شتمل النظام على ( )18مادة ت�ضمنت الهدف من �إن�شاء البنك وهو تقدمي قرو�ض بدون
فائدة للمن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة ولأ�صحاب احلرف واملهن ولذوي الدخل املحدود وت�شجيع
التوفري واالدخار للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،كما تناول النظام التعريف بامل�صطلحات الواردة فيه ،ور�أ�س
مال البنك وموارده املالية ،وت�شكيل جمل�س �إدارته واخت�صا�صاته ،واخت�صا�صات مدير عام البنك
وال�شروط العامة للإقرا�ض.
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 -2الرعاية الصحية:

حظي قطاع الرعاية ال�صحية مب�ساحة عري�ضة من اهتمام �أع�ضاء املجل�س  ،وت�صدرت احتياجات
املواطن من برامج الوقاية والعالج والت�أهيل حماور القرارات والتو�صيات التي �صدرت عن
املجل�س بدءاً ب�إقرار �إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية والتي مت تعزيزها بقرار من جمل�س الوزراء
و�صو ًال لزيادة الوظائف ال�صحية واالعتمادات املالية لوزارة ال�صحة؛ لدعم بنود برامج ت�شغيل
امل�ست�شفيات والأدوية وامل�ستلزمات والأجهزة الطبية وخم�ص�صات التدريب واالبتعاث ،كما
�أقر املجل�س تعديالت نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ودعا �إلى زيادة الوظائف ال�صحية
واالعتمادات املالية لوزارة ال�صحة لدعم بنود ت�شغيل امل�ست�شفيات والأدوية وامل�ستلزمات
الطبية ،واتخاذ اخلطوات العاجلة لتوفري ال ّأ�سرة يف امل�ست�شفيات ،ودعم برامج تدريب
و�إعداد الكوادر ال�صحية من خالل برامج �صندوق تنمية املوارد الب�شرية للعمل يف القطاع
اخلا�ص ،والتو�سع يف مراكز معاجلة �أمرا�ض العيون يف خمتلف مناطق اململكة ،و�أقر املجل�س
م�شروع املراقبة ال�صحية يف منافذ الدخول ،وم�شروع تنظيم �صندوق الوقف ال�صحي ،و�آخر
لنظام املن�ش�آت ال�صحية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،و�إقرار قيام جمل�س اخلدمات ال�صحية
بالتن�سيق مع م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز االبحاث لإن�شاء مركز وطني لإحالة
احلاالت املر�ضية �إلى امل�ست�شفيات املرجعية وقبولها.وفيما يلي مناذج من تلك القرارات:
زيادة الطاقة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سة و�إيجاد فروع لها يف املناطق

القرار رقم ( )66/123وتاريخ (1436/1/17هـ) ين�ص على:
« �أو ًال :زيادة الطاقة اال�ستيعابية يف امل�ؤ�س�سة العامة مل�ستـ�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث من خالل �إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخ�ص�صية مبناطق اململكة ح�سب احلاجة؛
متا�شياً مع التنظيم الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة؛ ملراعاة ظروف املر�ضى ،ولتقدمي الرعاية الطبية التخ�ص�صية
قريباً من مقر �إقامتهم.
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ثانياً :متكني امل�ؤ�س�سة من تطبيق النظم واللوائح اخلا�صة بها ،و�إعطا�ؤها مزيداً من املرونة املالية
والإدارية؛ ملوا�صلة دعم ا�ستقطاب الكوادر ال�صحية الوطنية والعاملية املتميزة ،واملحافظة عليها.
ثالثاً :العمل على ا�ستقطاب املزيد من املمر�ضات ال�سعوديات امل�ؤهالت ،واملخت�صني ال�صحيني
من حملة البكالوريو�س؛ لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة يف رفع م�ستويات الإحالل ،ون�سب ال�سعودة
امل�ستهدفة.
رابعاً :دعم مركز �أبحاث التوحد يف امل�ؤ�س�سة؛ ليتمكن من ت�أهيل وتدريب املدربني يف مراكز
التوحد الت�أهيلية الأخرى.
خام�ساً :التو�سع يف برامج ابتعاث �أع�ضاء الفريق ال�صحي من ال�سعوديني ،وتدريبهم يف خمتلف
التخ�ص�صات الدقيقة التي حتتاجها امل�ؤ�س�سة يف م�ستـ�شفياتها ،والعمل على معاجلة ال�صعوبات يف
هذا املجال.
دعوة الهالل الأحمر لإن�شاء مراكز ا�سعافية جديدة

القرار رقم ( )13/22وتاريخ (1435/4/17هـ) ين�ص على:
« �أو ًال  :على هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ما ي�أتي:
 -1التو�سع يف �إن�شاء مراكز جديدة ،وتطوير املراكز وغرف العمليات احلالية؛ و�صو ًال للم�ستويات
املالئمة للخدمة ،وتنفيذ املباين الالزمة للهيئة من خالل خطة زمنية حمددة.
 -2تخ�صي�ص مواقع منا�سبة ملراكز الإ�سعاف ،وتطبيق النقل الإ�سعايف باملركبات ال�صغرية يف طرق
امل�شاة يف امل�شاعر املقد�سة.
 -3معاملة الوظائف الفنية امل�شمولة يف الكادر ال�صحي ح�سب كادر الوظائف للم�ؤ�س�سات العامة؛
عم ًال بالفقرة (اخلام�سة) من قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  315والتاريخ 1430/9/17هـ،
القا�ضي بتطبيق القواعد املطبقة على موظفي امل�ؤ�س�سات العامة على الهيئة؛ وفقاً لأحكام الأمر
ال�سامي ذي الرقم /5464م ب والتاريخ 1426/4/20هـ.
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 -4تكثيف التوعية  -با�ستخدام و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة  -ب�أهمية �سرعة
�إخالء الطرق ل�سيارات الإ�سعاف ،والتن�سيق مع �إدارات املرور مبا يكفل ذلك.
 -5العمل على �إحالل طائرات الإ�سعاف اجلوي امل�ست�أجرة بطائرات للهيئة ،وت�أمني الدعم
لتحقيق العدد امل�أمول ح�سب اخلطة الع�شرية 2022م.
ثانياً  :متكني الهيئة من اال�ستفادة من الرتددات الرقمية ( ،)digitalوت�سهيل الإجراءات املطلوبة
للتغلب على املعوقات يف هذا ال�صدد من قبل اجلهات ذات العالقة «.
مطالبة م�ست�شفي امللك خالد للعيون بتو�ضيح مدي التطور يف خدمات املر�ضى

القرار رقم ( )11/18وتاريخ (1435/4/10هـ) ين�ص على:
« على م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون ماي�أتي:
�أو ًال� :أ – ت�ضمني م�ؤ�شرات قيا�س الأداء الإداري والإكلينيكي وفقاً للخطة اال�سرتاتيجية
للم�ست�شفى ،ومقارنتها بامل�ؤ�شرات العاملية؛ يف التقارير ال�سنوية القادمة.
ب -تو�ضيح مدى التطور يف حت�سني خدمات املواعيد ،وتقليل قوائم االنتظار ،وخطة منع ت�ضخمها
– بالتف�صيل  -يف التقرير ال�سنوي القادم.
ثانياً :العمل على تطوير برامج تدريبية تخ�ص�صية لكادر التمري�ض والتخ�ص�صات الفنية الأخرى؛
بالتن�سيق مع الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.
ثالثاً :متابعة بنود االتفاقية مع جامعة جون هوبكنز ،وتقييم خمرجاتها واملكت�سبات املتحققة منها،
وت�ضمني ذلك يف التقارير ال�سنوية القادمة.
رابعاً :دعم توجهات ال�سعودة ،وتطوير الكوادر الوطنية امل�ؤهلة وحتفيزها » .
التو�سع يف الرعاية ال�صحية الأولية وطب الأ�سرة

القرار رقم ( )10/16وتاريخ (1435/4/4هـ) ين�ص على:
« على وزارة ال�صحة الآتي:
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�أو ًال � :إ�سناد خطتها الت�شغيلية ال�سنوية على مكونات ا�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية ،و�أ�س�سها،
و�آليات تنفيذها ،وجدولها الزمني ،وت�ضمني م�ؤ�شرات قيا�س الأداء ( )KPI›sيف تقاريرها ال�سنوية
القادمة.
ثانياً :و�ضع خطط ت�شغيلية حمددة ميكن  -من خاللها  -قيا�س م�ستوى ال�صحة العامة ،و�صحة
البيئة ،وال�صحة املهنية .ويتم تن�سيقها مع اجلهات ذات العالقة.
ثالثاً :تكثيف اجلهد الكمي والنوعي يف برامج وم�شاريع طب الأ�سرة ،والرعاية ال�صحية الأولية،
والقوى العاملة يف مراكزها ،وتعزيزها مبا يتنا�سب مع �أهميتها.
رابعاً :الإ�سراع يف تطوير �إمكانيات و�آليات عمل مكتب �إدارة م�شاريع فاعل؛ يقوم على برنامج
�إدارة �أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء املتوازن ،وي�ستخدم �أحدث النظم التقنية يف ر�صد ومعاجلة
اخللل يف خمتلف �أن�شطة الوزارة.
خام�ساً :و�ضع �آلية وا�ضحة ال�ستقطاب وت�أهيل ومتكني الكفاءات الإدارية من اجلن�سني.
�ساد�ساً :و�ضع ا�سرتاتيجية لرعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املراكز التخ�ص�صية يف الوزارة،
و�إ�شراك القطاعات الأخرى ذات العالقة يف و�ضعها؛ لتكون حمققة ل�شمول وتكامل اخلدمات،
وفعاليتها.
�سابعاً� :ضبط الأداء يف القطاع ال�صحي اخلا�ص واخلريي ،واعتمادهما �شريكني يف تقدمي اخلدمة؛
تفعي ًال لل�سيا�سة ال�صحية املعتمدة ب�ش�أنهما.
ثامناً :التو�سع يف �شراء اخلدمات ال�صحية والعالج للمواطنني ،وت�سهيل �إجراءات ذلك �إلى حني
االنتهاء من امل�شاريع التو�سعية يف املرافق.
تا�سعاً :تـ�أهيل كــوادر طبـــيـة وفـــنــيـة وتــ�أهــيلـيـة متـخ�ص�صــة يف مـجـال امل�سـنــيـــن
()Geriatric medicine؛ وذلك لإن�شاء عيادات تخ�ص�صية مرجعية يف م�ست�شفياتها لكبار
ال�سن ،وتدريب الأطباء يف املراكز ال�صحية على تق�صي ومعاجلة امل�شكالت ال�صحية ال�شائعة بني
كبار ال�سن ».
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تطوير الربامج الوقائية والعالجية

القرار رقم  ،6/13وتاريخ 1434/4/29هـ  ،واملت�ضمن :
• التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل ووزارة الثقافة والإعالم واجلهات
االخرى ذات العالقة للحد من انت�شار الإمرا�ض املزمنة يف املجتمع.
• ت�أمني الأدوية غري املتوفرة يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
• درا�سة �صرف الأدوية للمواطنني من ال�صيدليات اخلا�صة.
• التن�سيق مع اجلهات املخت�صة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء ال�صحي بفيتامني ( )Dومكافحة
نق�صه لدى ال�سعوديني.
القرار  ، 71/170وتاريخ 1434/1/25هـ ون�ص على :
• املوافقة على م�شروع نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب ( االيدز) وحقوق
امل�صابني وواجباتهم.
القرار  ، 73/175وتاريخ 1434/2/3هـ وحتدث عن :
• دعوة وزارة ال�صحة لت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة معلومات و�إح�صاءات دقيقة تتعلق
ب�أعداد امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية وال�سعة ال�سريرية مقرونة بعدد ال�سكان التى تخدمهم
تلك املرافق يف كل مدينة والتخ�ص�صات الدقيقة املتوفرة.
• خطط الوزارة التكميلية لإ�صالح ما تبقى من ق�صور يف توزيع اخلدمات ال�صحية يف اململكة.
• على وزارة ال�صحة توفري مراكز متقدمة يف كل مناطق اململكة لت�شخي�ص حاالت التوحد
ب�أطيافه املختلفة  ،مبا يحقق التدخل املبكر ويوفر العالج والت�أهيل املالئم.
• على الوزارة تبني م�شروع وطني ملكافحة ال�سمنة.
• و�ضع خطة لتنفيذ برامج الرعاية ال�صحية الأولية وااللتزام بافتتاح مراكز الرعاية ال�صحية
الأولية املعتمدة يف امليزانية.
القرار  ،77/189وتاريخ 1434/2/17هـ  ،وتناول ما يلي :
• على م�ست�شفي امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث التو�سع يف برنامج الزيارات
املنزلية والتعاقد مع امل�ست�شفيات اخلا�صة بقبول احلاالت املزمنة واعتماد املبالغ املطلوبة لهذين
الربناجمني.
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• على امل�ست�شفى ت�ضمني تقاريرها �إح�صائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية و�أ�سلوب
التعامل معها  ،ومقارنة ذلك مع املراكز الطبية املتقدمة.
القرار  51/106وتاريخ 1434/12/23هـ وتناول ما يلي :
 على م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث �إبراز الأهداف الت�شغيلية ال�سنوية،ون�سبة املنجز منها ،ومقارنتها بالهدف الت�شغيلي يف ذات ال�سنة ،واملرجعية العاملية ملثيالتها.
 على امل�ؤ�س�سة �إيجاد برامج تدريب تخ�ص�صية موجهة خلدمة احلاالت املزمنة وامل�ستع�صية �ضمنبرنامج التعاون ال�صحي للم�ست�شفيات.
 على امل�ؤ�س�سة العمل على زيادة الطاقة اال�ستيعابية والت�شغيلية؛ ال�ستيعاب حاالت الإ�صابةبال�سرطان املحولة �إليها.
توفري الكوادر ال�سعودية امل�ؤهلة وتطوير قدرتها

القرار، 22/46وتاريخ 1434/6/26هـ  ،ون�ص على :
• �إن�شاء مراكز طبية متخ�ص�صة يف ت�أهيل �ضعاف الب�صر ،والقابلني للت�أهيل من املكفوفني.
• ال�سعي لإن�شاء �سجل وطني لأمرا�ض العيون.
• التو�سع يف قبول الأطباء ال�سعوديني يف برنامج الزمالة ال�سعودية يف طب وجراحة العيون
وتخ�ص�صاتها الدقيقة.
• زيادة عدد العيادات اخلارجية لتقليل قوائم االنتظار ودعم متطلبات الرعاية ال�صحية.
• ت�أمني الأدوات والت�سهيالت الالزمة للرعاية الطبية التخ�ص�صية للكبار والأطفال.
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تو�سيع دائرة خدمات الهالل الأحمر

القرار 57/122وتاريخ 1435/1/15هـ وت�ضمن :
 تعزيز ن�شاط التدريب واالبتعاث يف هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي. زيادة �إحداث وظائف امل�سعفني ،ودعم �أعدادهم ،وتكوين الفرق الإ�سعافية ح�سب املعايريالدولية.
 العمل على توفري مواقع خم�ص�صة ملراكز الهيئة ،ومهابط لطائرات الإ�سعاف يف الأرا�ضياحلكومية.
 العمل على �إيجاد تنظيم �شامل للخدمات الإ�سعافية ،وكذا �إعداد خطة ا�سرتاتيجية للعملالإغاثي يف الداخل واخلارج.
 النظر يف تعديل نظام امل�سعف مبا يحقق الأهداف املرجوة من اخلدمة الإ�سعافية ،ويتفق معاملعايري الدولية.
 ت�أمني العدد الالزم من �سيارات الإ�سعاف ،و�إيجاد غطاء ت�أميني تعاوين ل�سيارات الإ�سعافوامل�سعفني فيها.
 �إ�شراك العن�صر الن�سائي يف اخلدمات الإ�سعافية ،وتفعيل دورها اخلدمي ح�سب متطلبات اخلدمةالإ�سعافية.
 على الهيئة تكثيف احلمالت التثقيفية التوعوية عرب و�سائل الإعالم.مراجعة �شاملة لواقع اخلدمات ال�صحية وتكوين جمل�س �أعلى لها

القرار رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ ن�ص يف �إحدى بنوده على:
«�إجراء مراجعة �شاملة لواقع اخلدمات ال�صحية يف اململكة ،مت�ضم ًنا التقييم الكمي ،والنوعي،
وم�ستوى تغطية مناطق اململكة».
تكوين جمل�س �أعلى للخدمات ال�صحية برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني
القرار رقم  26/56والتاريخ 1431/6/9هـ ين�ص على:
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 تكوين جمل�س �أعلى للخدمات ال�صحية ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س الوزراء. �ضرورة توفري الدعم املايل والإداري للمجل�س؛ لكي ي�ضطلع بالدور املطلوب منه با�ستقالليةكاملة ،حتقيقاً للهدف الذي �أُن�شئ من �أجله.
زيادة الوظائف واالعتمادات املالية لوزارة ال�صحة وتوفري ال ِأ�س َّرة بامل�ست�شفيات

القرار رقم  53/80والتاريخ 1430/11/20هـ واملت�ضمن ما يلي:
 زيادة الوظائف ال�صحية واالعتمادات املالية لوزارة ال�صحة؛ لدعم بنود برامج ت�شغيلامل�ست�شفيات والأدوية وامل�ستلزمات والأجهزة الطبية ،وخم�ص�صات التدريب واالبتعاث.
 العمل على اتخاذ اخلطوات الالزمة والعاجلة لتوفري الأ�سِ َّرة يف امل�ست�شفيات ،وخا�صة �أق�سامالعناية املركزة.
 دعم برامج تدريب و�إعداد الكوادر ال�صحية من خالل برامج �صندوق تنمية املوارد الب�شريةللعمل يف القطاع اخلا�ص والتو�سع فيها؛ ملواجهة الزيادة املطردة يف احلاجة للرعاية ال�صحية.
 تقوم الوزارة بالنظر يف �إمكانية توفري املزيد من الدعم للقطاع اخلا�ص؛ لتوفري م�ست�شفيات خا�صةيف املناطق التي التوجد بها هذه اخلدمة.
 تخ�صي�ص �أرا�ض للوزارة يف املخططات القائمة واجلديدة �ضمن الن�سبة املخ�ص�صة للخدماتالعامة بالتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
 الإ�سراع يف تنفيذ امل�شروعات ال�صحية وفقاً للجداول الزمنية املعتمدة ،مع �ضرورة و�ضع خطةلتوفري الكوادر الب�شرية لت�شغيل هذه امل�شروعات و�صيانتها فور االنتهاء من ت�سليمها.
 الت�أكيد على الوزارة بالتو�سع يف مراكز معاجلة �أمرا�ض العيون يف خمتلف مناطق اململكة؛ حللم�شكلة قوائم انتظار املر�ضى الطويلة ،ودعمها باال�ست�شاريني والأجهزة احلديثة.
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تقدمي اخلدمات ال�صحية التخ�ص�صية للم�ست�شفيات يف املناطق والتو�سع يف ذلك

القرار رقم  72/143والتاريخ 1432/2/6هـ ن�ص على:
 تعزيز ال�شراكة مع امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات املحولة الأخرى؛ وذلكلت�سهيل �إجراءات حتويل املر�ضى منها و�إليها ،وا�ستكمال خطة العالج واملتابعة.
 �إعطاء امل�ؤ�س�سة العامة مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث املرونة الالزمة ملراجعةالكوادر واملزايا املالية للممار�سني ال�صحيني ال�سعوديني املميزين؛ مبا يعزز �إمكانية ا�ستقطابهم
واالحتفاظ بهم ،و�إعطاءهم الفر�ص ل�شغل املراكز القيادية بامل�ؤ�س�سة.
 و�ضع �إ�سرتاتيجية مالئمة لزيادة ن�سبة ال�سعودة خا�صة يف جمال التمري�ض ،واال�ستفادة منخريجي برامج الزماالت والتعليم والتدريب يف املجاالت ال�صحية الأخرى.
 ت�شجيع م�شاركة الأطباء من خمتلف التخ�ص�صات يف م�شروعات البحث العلمي يف امل�ست�شفىومركز البحوث ،واعتمادها �ضمن املفا�ضلة يف الرتقية و�شغل الوظائف القيادية.
 دعم جهود امل�ست�شفى لبناء مرافق �إ�ضافية وت�شغيلها؛ للوفاء مبتطلبات خدماته التخ�ص�صية كماًونوعاً.
 دعم برامج الزيارات اخلارجية لتقدمي اخلدمات ال�صحية التخ�ص�صية للم�ست�شفيات يف مناطقاململكة ،والتو�سع يف ذلك.
مطالبة هيئة الغذاء با�ستالم املهام املناطة بها

القرار رقم ( )18/31وتاريخ (1435/5/9هـ) ين�ص على:
�أو ًال :العمل على �إيجاد البنية التحتية التي حتتاجها الهيئة العامة للغذاء والدواء ،وتوفري القوى
الب�شرية امل�ؤهلة ،وا�ستكمال اجلاهزية الفنية ،وو�ضع جدول زمني ال�ستالم املهام املناطة بها يف �ضوء
ذلك.
ثانياً :على الهيئة العامة للغذاء والدواء الآتي:
� -1إيراد معلومات تـف�صيلية عن الو�ضع املايل ،والقوى الب�شرية ،والوظائف التخ�ص�صية التي
حتتاجها الهيئة ،وخطة توفريها؛ يف التقارير القادمة.
 -2الت�أكد من م�صداقية الإعالنات عن امل�ستح�ضرات واملنتجات التي تدخل �ضمن اخت�صا�ص
الهيئة ومتابعتها ،و�إلزام اجلهات ذات العالقة مبقت�ضيات املادة (ال�ساد�سة والثالثني) من نظام
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املن�ش�آت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والئحته التنفيذية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م31/
والتاريخ 1425/6/1هـ.
 -3التن�سيق مع اجلهات املعنية لت�شديد الرقابة على �أداء مراكز التجميل ،وما ت�سوقه وت�ستخدمه
من مواد للتـزيـني.
 -4القيام بدرا�سة �شاملة تف�صيلية عن �أ�سباب وجود ظاهرة زيادة تركيز الربومات يف م�صانع املياه
املعب�أة باململكة ،وبالأخ�ص يف منطقة مكة املكرمة ،وو�ضع خطة تف�صيلية لإ�سرتاتيجية الهيئة
للق�ضاء على هذه الظاهرة ،وفر�ض ا�ستخدام الطرق البديلة على م�صانع تعبئة املياه باململكة.
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 -3الرعاية االجتماعية وقضايا االسرة والشباب :

بالتوازي مع جهود تطوير برامج الرعاية ال�صحية ،كان لربامج الرعاية االجتماعية ن�صيب وفري
من االهتمام يف قرارات املجل�س �سواء ما يتعلق منها مبظلة ال�ضمان االجتماعي �أو الت�أمينات
�أو اخلدمات املقدمة للفئات ذات االحتياجات اخلا�صة كاملعوقني �أو االيتام �أو االرامل �أو
الفقراء وفيما يلي مناذج من تلك القرارات:
حتديد خط الفقر يف اململكة

القرار رقم ( )24/42وتاريخ (1435/5/24هـ) ين�ص على:
« �أو ًال :على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الآتي:
 -1تكري�س جهودها للقيام مبا يدخل حتت دائرة اخت�صا�صها من مهام ب�شكل مبا�شر ,وال�سعي
اجلاد يف اتخاذ اخلطوات الالزمة يف التخل�ص من بع�ض املهام وامل�س�ؤوليات التي هي من عمل
غريها من اجلهات احلكومية ,كالت�سول ،وهروب اخلادمات.
 -2العمل مع اجلهات امل�س�ؤولة الأخرى يف احلكومة على ت�شجيع قيام اجلمعيات اخلريية ،وت�سهيل
�إجراءات �إن�شائها؛ لت�سهم من خالل براجمها و�أن�شطتها يف خدمة الوطن واملواطن يف جميع مناطق
اململكة.
 -3و�ضع ال�ضوابط والإجراءات ال�صارمة حلماية املقيمني يف دور الرعاية املختلفة من العنف,
و�سوء املعاملة.
كما وكيفًا،
 -4التو�سع يف الربامج املتخ�ص�صة يف التنمية الأ�سرية وتنمية املر�أة وال�شباب والطفولة ًّ
وزيادة املخ�ص�ص املايل لها؛ لتحقق الأهداف املطلوبة منها.
 -5االهتمام باملر�أة املعيلة لأ�سرتها ,وذلك بزيادة خم�ص�صها من ال�ضمان االجتماعي ,وم�ساندتها
فيما يحقق ا�ستقرارها االجتماعي والأ�سري.
 -6تقييم �أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات حمايدة؛ للت�أكد من جودة اخلدمات املقدمة
للم�ستفيدين.
52

 -7ت�ضمني تقاريرها القادمة نتائج م�ؤ�شرات قيا�س �أداء �إ�سرتاتيجية وت�شغيلية وخدمية ,وربطها
ب�إ�سرتاتيجية الإمناء االجتماعي ,و�أهداف التنمية العامة.
 -8الرتكيز يف حمالتها التوعوية على الو�سائل والآليات التي متكنها من الو�صول �إلى الفئات
امل�ستحقة للخدمات التي تقدمها.
ثانياً :حتديد خط الفقر يف اململكة العربية ال�سعودية.
ثالثاً :الت�أكيد على ما ورد يف البند (ثامناً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  26/41والتاريخ
1427/5/30هـ ,ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1425/1424هـ ,ون�صه« :الإ�سراع يف
تنفيذ امل�شروع الوطني للتعامل مع التوحد ،وتفعيل قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  227والتاريخ
1423/9/13هـ».
رابعاً :تزويد املجل�س بالتقرير ال�سنوي لل�صندوق اخلريي االجتماعي؛ �أ�سوة بال�صناديق التنموية
الأخرى ،وذلك ح�سبما ن�صت عليه املادة ( )29من نظام جمل�س الوزراء ».
الئحة ملراكز الإر�شاد الأ�سري ونظام للحماية من الإيذاء

• القرار رقم  11/15وتاريخ 1433/4/12هـ ت�ضمن :
املوافقة على م�شروع الالئحة التنظيمية ملراكز الإر�شاد الأ�سري الأهلية.
• فيما ن�ص القرار رقم  32/71وتاريخ 1433/6/22هـ على املوافقة م�شروع نظام احلماية
من الإيذاء.
• والقرار رقم 65/158وتارخ 1434/1/4هـ ،و�شمل املوافقة على م�شروع الئحة دور الرعاية
االجتماعية.
دعم برامج ال�شباب  ،والنهو�ض بالريا�ضة

القرار رقم  ، 33/78وتاريخ 1433/6/23هـ ون�ص على :
• دعوة الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب لتبيان الأ�سباب التى �أدت ايل تدين نتائج معظم االحتادات
الريا�ضية ،وما قامت به من من حلول للنهو�ض مب�ستويات ونتائج تلك االحتادات.
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• التو�سع يف �إن�شاء املن�ش�آت اخلا�صة بربامج ال�شباب يف جميع مناطق اململكة  ،وتوفري الدعم
املايل والإداري لتنفيذها .
• �إعداد الربامج املنا�سبة لالحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،
وتوفري الدعم الالزم لذلك.
القرار  59/126وتاريخ 1435/1/22هـ ون�ص على :
 على الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب تقومي واقع الأندية الريا�ضية ،والربامج والن�شاطات ال�شبابية؛من قبل جهة م�ستقلة ،مبا ميكنها من النهو�ض مب�ستوى الأداء ال�شبابي والريا�ضي.
 على الرئا�سة �إن�شاء مراكز لل�شباب؛ ال�ستيعاب �أكرب عدد من �شباب اململكة ،وتنمية اجلانبالديني والثقايف واالنتماء الوطني فيهم ،وتلبية حاجتهم االجتماعية ،والثقافية ،وال�سلوكية ،والبدنية.
 على الرئا�سة تطوير و�سائل توا�صلها مع ال�شباب والفتيات ،خا�صة من خالل الإعالم احلديثوو�سائط التوا�صل االجتماعي ،و�أن ت�ستوعب طاقاتهم وخرباتهم ،وتنمي فيهم حب العمل
التطوعي يف براجمها املختلفة.
 على الرئا�سة و�ضع خطط عمل م�شرتكة مع القطاعات احلكومية املعنية ب�أمور ال�شباب؛ مثل:وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم العايل ،ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،ووزارة العمل ،ومع القطاع اخلا�ص ،والعمل على حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات.
االهتمام باملعوقني  ،والت�صدي للعنف الأ�سري

القرار  55/123وتاريخ 1433/11/14هـ وت�ضمن :
• �إعداد الئحة تنظيم عمل الأ�سر املنتجة لإيجاد الفر�ص احلقيقية لها لتعليمها املهن واحلرف
املنا�سبة وت�سويق منتجاتها.
• التن�سيق مع اجلهات احلكومية لتطبيق نظام « الو�صول ال�شامل» لت�سهيل حركة املعوقني
و�ضمان �سالمتهم.
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• الإ�سراع يف �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعامل مع م�شكلة العنف الأ�سرى الواردة يف قرار
جمل�س الوزراء رقم 366وتاريخ 1429/12/3هـ.
• التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم الفتتاح مدار�س خا�صة للإعاقة الذهنية ح�سب �أنواعها
تراعي حاجاتهم  ،وم�ستوى قدراتهم.
• التن�سيق مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لإلزام جميع البنوك بال�صرف من �أجهزتها
لل�صرف الآيل مل�ستفيدى ال�ضمان االجتماعي واملعوقني.
القرار  60/128تاريخ 1435/1/23هـ
اعتماد التكاليف الالزمة لتنفيذ ما ن�صت عليه االتفاقية امل�شرتكة بني الوزارة ومركز الأمري�سلمان لأبحاث الإعاقة لتنفيذ كود البناء ال�سعودي ؛ لتعديل مرافق اجلوامع وامل�ساجد القائمة ،
مبا ينا�سب احتياجات ذوي الإعاقات املختلفة من امل�صلني.
حتديد االحتياجات االجتماعيةلكل منطقة

القرار رقم  12/22والتاريخ 1431/4/19هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�إجراء درا�سات م�سحية �شاملة لتحديد االحتياجات
االجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق اململكة.
ثانياً :قيام الوزارة بتعريف املجتمع باخلدمات التي تقدمها ،والفئات التي ت�ستهدفها ،وكيفية
اال�ستفادة من هذه اخلدمات.
ثالثاً :دعم جهود الوزارة يف طلبها الت�أمني ال�صحي التعاوين للفئات امل�ستحقة لل�ضمان االجتماعي،
وذوي الإعاقات ،والظروف اخلا�صة.
رابعاً :على الوزارة العمل على بناء جمموعة م�ؤ�شرات اجتماعية تقي�س الظواهر االجتماعية
املختلفة يف اململكة ،ميكن من خاللها احلكم على م�ستوى اخلدمات املقدمة منها وجودتها.
خام�ساً :رفع احلد املانع للح�صول على معا�ش ال�ضمان االجتماعي لي�شمل �شريحة �أكرب من
املتقاعدين ،و�إفادتهم من الربامج امل�ساندة لل�ضمان االجتماعي.
�ساد�ساً :قيام الوزارة بو�ضع خطة للتو�سع يف الرعاية النهارية والرعاية ال�صحية املنزلية ،تـتـنا�سب
مع متطلبات رعاية وت�أهيل املعوقني وكبار ال�سن.
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�سابعاً :زيادة الدعم ال�سنوي املقدم من الوزارة �إلى اجلمعيات اخلريية.
ثامناً :على الوزارة تفعيل مراكز الأحياء – كماً ونوعاً – فيما يخ�صها؛ لأثرها الإيجابي على
الوطن واملواطن.
تخ�صي�ص مقاعد يف اجلامعات ووظائف لأبناء امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي

القرار رقم  76/117وتاريخ 1430/2/8هـ والذي ت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي:
التو�سع يف دعم م�شروعات الأ�سر الفقرية يف مناطق اململكة؛ لتح�سني امل�ستوى االجتماعيواملعي�شي لبع�ض امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي.
 على اجلهات املخت�صة تخ�صي�ص مقاعد درا�سية يف اجلامعات والكليات واملعاهد ،وتخ�صي�صوظائف لأبناء املطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي؛ لرفع
م�ستواهم االجتماعي واملعي�شي.
�إجناز الإ�سرتاتيجية الوطنية ملعاجلة الفقر

القرار رقم  26/41وتاريخ 1427/5/30هـ واملت�ضمن ما يلي:
 دعم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية باملوارد الالزمة ؛ للتو�سع يف �إي�صال خدمات الرعاية امل�ؤ�س�سية ،والتنمية االجتماعية للمناطق التي مل ت�صلها بعد.
 زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االجتماعية للأ�سر التي تقوم برعاية�أبنائها املعوقني.
 درا�سة �إن�شاء �صندوق ال�ستثمار موارد ال�ضمان االجتماعي . الإ�سراع يف و�ضع خطة وطنية ملعاجلة م�شكلة الت�سول ت�شرتك فيها وزارات الداخلية ،وال�ش�ؤوناالجتماعية ،وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،والثقافة والإعالم ،وهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر .
الإ�سراع يف �إجناز اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة ملعاجلة الفقر ال�صادر ب�ش�أنها الأمر ال�سامي الكرميذي الرقم خ  41359والتاريخ 1423/10/25هـ .
 العمل على توفري �سكن لكل عائلة فقرية من امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي يف مكان�إقامتهم والبالغ عددهم حوايل ثالثمائة �ألف عائلة ،ومن �ضمن مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني
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لربنامج الإ�سكان ال�شعبي خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
 الإ�سراع يف تنفيذ امل�شروع الوطني للتعامل مع التوحد ،وتفعيل قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم 227والتاريخ 1423/9/13هـ.
�إن�شاء �سجل وطني طبي واجتماعي للأطفال املعوقني  ،يكون مبثابة قاعدة معلومات تخدم برامجاخلدمات املطلوبة واملقدمة للمعوقني.
�إقرار نظام لل�ضمان االجتماعي

القرار رقم  47/63وتاريخ 1426/10/25هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع نظام ال�ضمان االجتماعي.،
ثانياً :تقوم الوزارة مبراجعة هذا النظام ب�صفة دورية كل �سبع �سنوات على الأكرث.
وقد �صدر النظام باملر�سوم امللكي رقم (م )45/وتاريخ 1427/7/7هـ  ,بنا ًء على قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )162وتاريخ 1427/7/6هـ  ,وقد ا�شتمل النظام على (  ) 24مادة ت�ضمنت
التعريف بامل�صطلحات الواردة يف النظام  ,ونطاق تطبيق النظام من حيث الأ�شخا�ص  ,ومقدار
املعا�ش الذي ي�أخذه امل�ستفيد ومقداره يف حالة ما �إذا كان له دخل دوري ,والدخول التي ال
ت�ؤثر يف �إنقا�ص قدر املعا�ش و�إجراءات تقدمي طلب �صرف املعا�ش ,حاالت �صرف م�ساعدات
نقدية مقطوعة ,و�ضوابط �إعادة ت�أهيل امل�ستفيدين ,وموارد ال�ضمان االجتماعي ,وعقوبات خمالفي
النظام ,والتظلم من تطبيق �أحكام النظام.
تو�سيع البحث يف املناطق النائية ل�شمول امل�ساعدات جميع م�ستحقيها

القرار رقم  18/15/14وتاريخ 1422/ 7/9هـ والذي ت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي:
 التو�صية باالهتمام بتو�سيع نطاق البحث والتحري يف املدن والقرى واملناطق النائية مبا يكفل�شمول �صرف املعا�شات وامل�ساعدات جلميع م�ستحقيها مع دعم �أجهزة وكالة ال�ضمان االجتماعي
مبا يكفي لتحقيق ذلك من كوادر ب�شرية واعتمادات مالية وت�أ�سي�س نظام معلومات متكاملة وزيادة
خم�ص�صات معا�شات وم�ساعدات ال�ضمان االجتماعي و�إعادة النظر يف نظام ال�ضمان االجتماعي
وحتديثه يف �ضوء ما جد من ظروف اجتماعية واقت�صادية.
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رفع احلد الأق�صى ملعا�شات ال�ضمان لكل �أ�سرة و�صرفها على �أق�ساط بد ًال من �سنوي ًا

القرار رقم 18/ 21وتاريخ 1420/7/1هـ واملت�ضمن الت�أكيد على ما ورد يف قراري جمل�س
ال�شورى ذي الرقم  43/39والتاريخ 1419/11/19هـ ب�ش�أن الإ�سراع يف مراجعة نظام ال�ضمان
االجتماعي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم  19والتاريخ 1382/3/18هـ وحتديثه يف �ضوء ما
جد من ظروف اجتماعية واقت�صادية والت�أكيد على زيادة امليزانية ال�سنوية لل�ضمان االجتماعي
لرفع احلد الأق�صى ملعا�شات ال�ضمان املخ�ص�صة لكل �أ�سرة .ودرا�سة �إمكانية �صرف معا�شات
ال�ضمان على �أق�صاد بد ًال من �صرفها مرة واحدة يف ال�سنة والعمل على تفعيل املادة احلادية
والع�شرين من نظام ال�ضمان االجتماعي التي تق�ضي ب�إيجاد �سجل لتبادل املعلومات اخلا�صة
باملعا�شات وامل�ساعدات -حكومية كانت �أو �أهلية – التي يح�صل عليها الفرد والأ�سرة والتن�سيق
مع اجلهات الأخرى لإيجاد فر�ص التعليم والتدريب لأبناء الأ�سر امل�شمولة بهذا النظام وامل�ساعدة
يف توفري جماالت العمل لهم.
التو�سع يف �إن�شاء مراكز الرعاية النهارية للمعوقني ودعمها مـادي ًا ووظيفي ًا

القرار رقم  43/36وتاريخ  1422/10/15هـ واملت�ضمن ما يلي:
التو�سع يف �إن�شاء مراكز الرعاية النهارية للمعوقني  ،ودعمها مـادياً ووظيفياً .
 زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة لل�ش�ؤون االجتماعية للأ�سر التي تقوم برعاية�أبنائها املعوقني.
 ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�ساهمة الفاعلة يف جمال رعاية املعوقني  ،و�إن�شاء املراكز الت�أهيليةالأهلية لهم عن طريق منح الإعانات والقرو�ض لهذه املراكز .
 تقومي �أهداف مركز التدريب والبحوث التطبيقية و�أعماله باال�شرتاك مع هيئات علمية وبحثية،وو�ضع �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لعمله.
النظر يف �صرف بدل مواجهة للباحثني يف مكاتب ال�ضمان االجتماعي الذين تقت�ضي طبيعةعملهم �إجراء البحث امليداين ومقابلة امل�سنني  .
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�سرعة �إنهاء م�شروع حتديث نظام ال�ضمان االجتماعي

القرار رقم  51/52وتاريخ 1425/11/8هـ واملت�ضمن ما يلي:
 الت�أكيد على ما ورد يف قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  14/20والتاريخ 1424/4/16هـ اخلا�صبالتقرير ال�سنوي لوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية للعام املايل 1422/1421هـ املت�ضمن الآتي
فيما يخ�ص وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية:
� أ  -العمل على �سرعة �إنهاء م�شروع حتديث نظام ال�ضمان االجتماعي.
ت�ضمن تقاريرها ال�سنوية القادمة بيانات تف�صيلية عن
 ب -على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن َ
عدد احلاالت امل�شمولة بال�ضمان االجتماعي ،وعدد امل�ستجد منها خالل عام التقرير ،وفئات
امل�ستفيدين لكل من املعا�شات وامل�ساعدات  ،واحلاالت التي توقف ال�صرف عنها و�أ�سباب ذلك.
�إن�شاء جمل�س �أعلى للمعوقني والتو�سع يف الربامج التي تعالج ق�ضايا املجتمع
القرار رقم 23/22وتاريخ 1432/5/16هـ واملت�ضمن ما يلي:

الت�أكيد على مـا ورد يف الفقرة «�سابعاً» من قـرار جمل�س ال�شـورى بخ�صو�ص «النظر يف �صرفبدل مواجهة للباحثني يف مكاتب ال�ضمان االجتماعي الذين تقت�ضي طبيعة عملهم �إجراء البحث
امليداين ومقابلة امل�ستحقني».
الت�أكيد على «تفعيل املادة (الثامنة) من نظام رعاية املعوقني ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقمم 37/والتاريخ1421 /9 /23هـ ،التي تن�ص على �أن ين�ش�أ جمل�س �أعلى ل�ش�ؤون املعوقني».
دعم الوزارة للتو�سع يف تنفيذ الربامج وامل�شروعات التي تعالج ق�ضايا املجتمع ،مثل :ق�ضايا املر�أةوحمايتها من العنف ،والطالق وما يرتتب عليه من �آثار مدمرة على الأبناء والأ�سر ،والطفل
وق�ضاياه ،وترتيب هذه الق�ضايا ح�سب �أولوياتها ،وتوعية املجتمع مبثل هذه امل�شكالت؛ لتقدمي
برامج عمل للإ�سهام يف حلها.
دعم ميزانية الوزارة مالياً ،وبالكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة؛ لل�صرف على برامج :دعم الأ�سراملنتجة ،واحلماية االجتماعية ،والرعاية البديلة للأيتام.
 تتحمـل الوزارة م�صـاريف رعـاية املعوق وت�أهيله ،مبا يف ذلك الرعاية املنزلية ،وفق �ضوابطحتددها الوزارة.
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 على الوزارة حتديد اخلدمات التي تقدمها اجلهات املعنية برعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقةوت�أهيلهم ،و�إ�صدار دليل �إر�شادي خلدماتها ،وال�شروط الواجب توفرها لدى الفئات التي ميكنها
اال�ستفادة منها.
 طلب �إ�ضافة مادة �إلى مواد الق�سم الرابع من الف�صل اخلام�س من نظام الت�أمينات االجتماعيةتت�ضمن �إيجاد قاعدة عامة حتكم مو�ضوع الزيادات والبدالت ب�شكل عام.
تعديل نظام الت�أمينات و زيادة املعا�ش للم�شرتك و�أفراد عائلته

القرار رقم  62/87والتاريخ 1431/1/4هـ ويت�ضمن ما يلي:
 املوافقة على �إ�ضافة مادة �إلى نظام الت�أمينات االجتماعية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقمم 33/والتاريخ 1421/9/3هـ ،بال�صيغة الآتية « :يجوز بقـرار من جمل�س الوزراء – بنا ًء على
اقرتاح الوزير بعد تو�صية جمل�س الإدارة – زيادة املعا�ش والعائدة للم�شرتك و�أفراد عائلته،
وا�ستحداث تعوي�ضات �إ�ضافية لهم ،يف حدود ما ت�سمح به حالة املركز املايل للم�ؤ�س�سة».
نظام حلماية الطفل

القرار رقم  74/145والتاريخ 1432/2/13هـ واملت�ضمن ما يلي:
املوافقة على م�شروع نظام حماية الطفل؛ بال�صيغة املرفقة بالقرار.
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 -4تطوير منظومة التعليم:

�إمياناً من املجل�س ب�أهمية التعليم كقاطرة للتنمية الب�شرية �أولى الأع�ضاء حمور التعليم �أهمية
خا�صة وتبني املجل�س العديد من القرارات والتو�صيات ب�إعداد �إ�سرتاجتية وطنية للتعليم
العام ،وتعزيز االهتمام مبخرجات التعليم اجلامعي مبا يتنا�سب مع حاجة �سوق العمل وخطط
التنمية ،ويف هذا ال�صدد �أقر املجل�س توفري الأعداد الالزمة من وظائف املعيدين واملحا�ضرين
يف اجلامعات النا�شئة ومن جهة �أخرى ت�صدى املجل�س مل�شكلة القبول يف اجلامعات ،و�إقراره
�صيغة �أخذت طريقها للتنفيذ حيث يقوم املجل�س الأعلى للتعليم العايل بو�ضع خطة بعيدة
املدى عن االحتياجات وخمرجات التعليم املطلوبة ،وفتح م�سارات تطبيقية جديدة يف تعليم
البنات اجلامعي ،و�إن�شاء جلنة يف وزارة التعليم العايل لتنظيم املنح الدرا�سية،وا�ستقطاب
املزيد من طالب املنح للدرا�سة يف اجلامعات ال�سعودية ودعوة وزارة التعليم العايل للتعاون
مع اجلهات املعنية لت�سهيل توظيف املبتعثني بعد عودتهم �إلى اململكة وو�ضع ا�سرتاتيجية
ال�ستيعاب خريجي برنامج خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث
اخلارجي وخريجي اجلامعات احلكومية والأهلية ،واملوافقة على م�شروع نظام الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي ،و�إقرار م�شروع نظام جمل�س التعليم واجلامعات  ،وفيما يلي مناذج
من قرارات املجل�س يف هذا ال�صدد:
التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات املتخ�ص�صة

القرار رقم ( )14/25وتاريخ (1435/4/18هـ) ين�ص على:
« �أو ًال� :إعطاء اال�ستقاللية للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي عن وزارة التعليم العايل؛
لتمكينها من ممار�سة عملها النوعي بحيادية تامة ،وذلك من خالل �ســرعـة �إقــرار نظام الهيئة
الذي �سبق �أن وافق عليه جمل�س ال�شورى بالقرار ذي الرقم  36/54والتاريخ 1430/7/6هـ.
ثانياً :على الوزارة الآتي :
 -1الإ�سراع يف ا�ستكمال م�شروعات امل�ست�شفيات اجلامعية؛ لتوفري البيئة التعليمية والتطبيقية
املكتملة لتدري�س الطب ,والتخ�ص�صات ال�صحية.
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 -2و�ضع خطة زمنية ق�صرية املدى ،للتو�سع يف قبول الطلبة والطالبات  -وب�أعداد مت�ساوية  -يف
تخ�ص�صات العلوم ال�صحية والهند�سة؛ بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
 -3التو�سع يف �إن�شاء جامعات متخ�ص�صة.
 -4درا�سة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية ال�سعودية يف دول االبتعاث ذات الكثافة الطالبية,
وذات امل�ساحة اجلغرافية ال�شا�سعة.
� -5إجــراء درا�ســة تقوميية �شــاملة من جهة حمايدة ,وت�ضمني النـتـائج يف التقرير ال�سنوي
القادم ،لكل من:
�أ -الكرا�سي العلمية يف اجلامعات.
ب -اجلمعيات العلمية.
� -6شمول خدمة النقل اجلامعي جلميع الطالبات  ،وذلك تنفيذاً ملا ورد يف الفقرة (�ساد�ساً) من
قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  305والتاريخ 1426/12/23هـ ؛ القا�ضية بنقل طالبات الكليات.
 -7ت�ضمني التقرير ال�سنوي القادم بيانات تف�صيلية عن الكليات واجلامعات الأهلية.
ثالثاً :الت�أكيد على ما ورد يف البند « �ساد�ساً « من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  21/42والتاريخ
1431/5/19هـ ،الذي ين�ص على �« :شمول �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني املتقاعدين قبل
�صدور قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  259والتاريخ 1429/9/1هـ؛ مبكاف�أة نهاية اخلدمة».
رابعاً :الت�أكيد على ما ورد يف البند «�سابعاً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  32/50والتاريخ
1427/6/15هـ ،وذلك فيما يخ�ص طلبة كليات العلوم الطبية التطبيقية ،الذي ين�ص على:
«�إعادة مكاف�آت طلبة االمتياز يف التخ�ص�صات الطبية �إلى ما كانت عليه».
مطالبة وزارة الرتبية بتح�سني �أو�ضاع املعلمني واملعلمات و�إجراء الدرا�سات التقوميية
لبع�ض براجمها

القرار رقم ( )29/49وتاريخ (1435/6/14هـ) ين�ص على:
« على وزارة الرتبية والتعليم الآتي:
�أو ًال :ت�ضمني تقارير الوزارة معلومات تف�صيلية عما حتقق فيما ي�أتي:
 -1م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام (تطوير).
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 -2برامج الوزارة التطويرية الأخرى ،وم�شروعاتها.
على �أن يتم حتليل النتائج املتحققة يف �ضوء امل�ستهدف وتف�سريها ،و�إدراج مقارنات تو�ضح تطور
م�ستوى الأداء بالن�سبة للأعوام ال�سابقة؛ وفقاً مل�ؤ�شرات الأداء العاملية.
ثانياً� :إعادة العمل ب�ضوابط الإقامة عند تعيني املعلمات؛ للحد من التنقل اليومي ملقر العمل ،وما
يرتتب عليه من خماطر.
ثالثاً :التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ملعاجلة و�ضع املعلمني واملعلمات احلا�صلني على درجة
الدكتوراه وظيفياً.
رابعاً :درا�سة �إ�ضافة برامج للياقة البدنية وال�صحية للبنات؛ مبا يتفق مع �ضوابط ال�شريعة ومع
طبيعتهن ،والتن�سيق مع وزارة التعليم العايل لو�ضع برامج الت�أهيل املنا�سب للمعلمات.
خام�ساً� :إجراء درا�سة تقوميية ملا ي�أتي:
 -1جتربة �إ�سناد تدري�س طالب ال�صفوف الأولية البنني للمعلمات يف التعليم الأهلي ،وتزويد
املجل�س بنتائج الدرا�سة وذلك خالل عام.
 -2قرار ال�سماح للمدار�س الأهلية بتطبيق الربامج التعليمية الدولية ،ومدى ت�أثري ذلك على
م�ستوى الطالب يف مقررات اللغة العربية ،والدينية ،والوطنية.
 -3واقع فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة يف مدار�س التعليم العام باململكة؛ من حيث حجمها،
وخ�صائ�صها ،واحتياجاتها ،واخلدمات التعليمية والرتبوية املقدمة لهم ،واملقرتحات حيال ذلك.
�ساد�ساً :و�ضع برنامج متد ّرج العتماد وجبة تغذية �صحية يف مدار�س التعليم العام «.
رفع كفاءة املعلمني وتقومي �أداء املدار�س

القرار  22/44وتاريخ 1434/6/26هـ ،و�أ�شار ايل :
• �أعطاء الأولوية يف م�شروعات وزارة الرتبية والتعليم وبراجمها ملعاناة املعلمني واملعلمات.
• الإ�سراع يف تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�شمول النقل املدر�سي للمعلمات.
• تخ�صي�ص ح�ضانة يف املدار�س ما �أمكن ويف االحياء داخل املدن وخارجها حل�ضانة �أطفال
املعلمات واملوظفات.
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• االهتمام بربامج تدريب املعلمني واملعلمات ورفع ت�أهليهم �سنوياً.
• التو�سع يف برامج الرتبية اخلا�صة واملوهبني واعتمادها يف مدار�س التعليم العام.
• تقومي �أداء مدار�س التعليم العام ب�شكل فردي على م�ستوى اململكة.
�أولوية برامج التطوير

القرار  17/29وتاريخ 1433/5/3هـ  ،وت�ضمن :
• �إعادة ا�ستقالل م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) عن
الوزارة.
• على وزارة املالية تلبية احتياجات الوزارة لتجاوز ال�صعوبات التي تواجهها يف �سبيل التو�سع
يف فتح ريا�ض االطفال.
• على الوزارة العمل على �سد احتياج مدار�س املرحلة االبتدائية من املعلمني على �أ�سا�س
التخ�ص�ص وتعديل الو�ضع القائم تدريجياً.
• على الوزارة معاجلة حاالت تكد�س الطالب يف الف�صول الدرا�سية.
القرار  ،73 /177وتاريخ 1434/2/3هـ  ،و�شمل :
• حث وزارة الرتبية والتعليم على اجناز براجمها التطويرية ذات االولوية امللحة قبل ال�شروع
يف تنفيذ برامج �أخرى.
• دعم جهود الوزارة مع اجلهات ذات العالقة ملعاجلة امل�شكالت الوظيفية ملن�سوبيها.
دعم التعليم الفني والتقني

القرار 38/87وتاريخ 1434/8/22هـ  ،وجاء فيه :
• �إن�شاء هيئة �سعودية للتخ�ص�صات الفنية والتقنية امل�ساعدة.
• تو�سع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني يف برنامج ال�شراكات اال�سرتاجتية يف قطاعات
االقت�صاد احليوية املنتجة للوظائف.
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• رفع الطاقة اال�ستيعابية لقبول املتقدمات يف معاهد وكليات امل�ؤ�س�سة والتو�سع يف افتتاح
تخ�ص�صات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة املر�أة وحاجة �سوق العمل.
القرار  29/60وتاريخ 1433/6/15هـ وجاء فيه :
• التو�سع يف �إن�شاء كليات التقنية للبنني واملعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة اال�ستيعابية
للقائم منها حالياً.
• اال�ستفادة من خريجي برامج التدريب التقني واملهني يف الت�شغيل الذاتي ل�صيانة مرافق
ومن�ش�أت امل�ؤ�س�سة.
�إ�سرتاتيجية وطنية للتعليم العام

القرار رقم  42/68والتاريخ 1430/10/9هـ واملت�ضمن ما يلي:
 �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية للتعليم العام. التن�سيق مع وزارة التعليم العايل ب�ش�أن مراجعة وتطوير خطط وبرامج �إعداد املعلم يف كلياتالرتبية ،وكليات املعلمني.
 دعم مطالبة وزارة الرتبية والتعليم ب�إ�صدار الت�شكيالت املدر�سية. الت�أكيد على �أن «تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق مع وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنيةباتخاذ التدابري الالزمة لتفعيل الأمر ال�سامي ذي الرقم /7ب 5388/والتاريخ1423/3/3هـ
القا�ضي بالتو�سع يف فتح ريا�ض الأطفال وجعلها مرحلة م�ستقلة عن مراحل التعليم».
التن�سيق مع وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية الحت�ساب �سنوات خدمة معلمات البند ()105
خدمة ر�سمية؛ لال�ستفادة منها لأغرا�ض التقاعد.
�إن�شاء جامعات تقنية وزيادة مكاف�أت الطالب

القرار رقم  21/42والتاريخ 1431/5/19هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :درا�سة واقع التعليم التقني يف اململكة ،ومدى احلاجة �إلى �إن�شاء جامعات تقنية.
ثانياً :رفع رواتب وحوافز �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم غري ال�سعوديني؛ مبا ميكن
اجلامعات من ا�ستقطاب الكفاءات املتميزة.
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ثالثاً :على وزارة التعليم العايل ووزارة املالية �إعطاء الأولوية لتنفيذ م�شروعات امل�ست�شفيات
اجلامعية يف اجلامعات النا�شئة.
رابعاً :على وزارة التعليم العايل ووزارة املالية و�ضع احللول املنا�سبة ملعاجلة ح�ضانة �أطفال الطالب
املبتعثني.
خام�ساً :ت�ضمني تقرير وزارة التعليم العايل واجلامعات القادم معلومات تف�صيلية عن الكرا�سي
العلمية والأوقاف يف اجلامعات.
�ساد�ساً� :شمول �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني املتقاعدين قبل �صدور قرار جمل�س الوزراء ذي
الرقم  259والتاريخ 1429/9/1هـ مبكاف�أة نهاية اخلدمة.
�سابعاً :درا�سة زيادة مكاف�آت طالب اجلامعات �إلى ( )%30من مكاف�آتهم احلالية.
تقومي املعلمني علمي ًا ومهني ًا لتطوير م�ستواهم والتو�سع يف الدمج الرتبوي

القرار رقم  62/119والتاريخ 1431/12/30هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :سرعة تنفيذ ما ورد يف قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )305والتاريخ 1426/12/23هـ
ب�ش�أن �إ�سناد النقل املدر�سي للقطاع اخلا�ص وفقًا ملا ورد يف الفقرة ال�ساد�سة منه ،التي تن�ص
على ...«:نقل طالبات الكليات واملعلمات وطالب التعليم العام (بنني)».
ثانياً :الت�أكيد على ما ورد يف البند (ثالثًا) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم ()61/89
والتاريخ 1424/11/27هـ ،اخلا�ص بالتقريرين ال�سنويني لوزارة الرتبية والتعليم للعامني املاليني
1421/1420هـ 1422/1421 -هـ ،ون�صه« :منح الوزارة �صالحيات ابتعاث �شاغلي الوظائف
التعليمية وتدريبهم».
إحلاحا يف الوزارة مثل:
ثالثاً :على الوزارة القيام بدرا�سات عملية لإيجاد حلول للق�ضايا الأكرث � ً
الدوام اجلزئي ،والتقاعد املبكر ،والإجازات ،والوظائف امل�ؤقتة والبديلة للمعلمات ،والتقومي
امل�ستمر و�أثره على التح�صيل الدرا�سي لطالب ال�صف الأول املتو�سط فما فوق ،وغريها من
البحوث ذات ال�صلة.

66

رابعاً :التو�سع املدرو�س يف برامج الدمج الرتبوي؛ ال�ستيعاب جميع الأطفال ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة ،مع التحول التدريجي نحو التعليم ال�شامل لتحقيق �أهداف التعليم للجميع،
وتوفري ما ي�ستلزمه ذلك من موارد ب�شرية ومالية.
خام�ساً :تعزيز ودعم �صالحيات الإدارة املدر�سية و�إر�شاد الطـالب ،والعـمل على زيادة ما يعطى
للمدر�سة وهيئتها الإدارية والتعليمية من �صالحيات؛ لتحقيق القبول واالحرتام.
�ساد�ساً� :إجراء درا�سة تقوميية حمايدة للتعليم الأهلي والأجنبي يف اململكة والوقوف على املعوقات
التي تواجهه ،وو�ضع احللول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانت�شاره وتوطني الوظائف.
�سابعاً :الإ�سراع يف معاجلة و�ضع العاملني على بند الأجر اليومي.
ثامناً :على الوزارة العمل على تقومي املعلمني تقومياً علمياً ومهنياً لتطوير من ميكن تطويره وحت�سني
م�ستواه ،ونقل غري القادرين على �أداء مهنة التعليم ب�أ�سلوب يحفظ حقوقهم املعنوية واملادية،
وذلك بنقلهم لأعمال حكومية �أخرى تنا�سب قدراتهم.
االهتمام مبناهج التعليم العام وزيادة االعتمادات لإن�شاء املباين املدر�سية

القرار رقم  6/12والتاريخ 1419/6/28هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
االهتمام مبناهج التعليم العام وجماالته ،و�أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم باقرتاح م�شروع نظام
التعليم الإلزامي حتى �سن معينة  ،مع و�ضع معايري ومقايي�س حمددة الختيار املعلمني وربط
نتائج تلك املقايي�س بالفوائد التي يح�صل عليها املعلم ،مع �إعادة النظر يف �أهداف كليات املعلمني
وبراجمها يف �ضوء املتغريات احلديثة للتنمية ،والت�أكيد على مراجعة �أو�ضاع املدار�س الأهلية،
والتو�سع يف برامج الرتبية اخلا�صة ،وزيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لإن�شاء املباين املدر�سية،
أرا�ضجمانيةمنا�سبةلإن�شاءاملبايناملدر�سية عليها.
و�أن تقوم وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية بتخ�صي�ص � ٍ
�إن�شاء جامعة للبنات ت�ضم الكليات القائمة حالي ًا

القرار رقم  43/38والتاريخ 1419/11/9هـ واملت�ضمن ما يلي:
الت�أكيد على �أهمية �إن�شاء جامعة �أو جامعات للبنات  ،ت�ضم كليات البنات القائمة حالياً والتابعة
لكل من الرئا�سة واجلامعات ،وحث الرئا�سة على موا�صلة تطوير املنهج املدر�سي ملواكبة اجلديد
يف فروع املعرفة ،و�إعادة النظر يف و�ضع مراكز التدريب املهني الن�سائية يف �ضوء قلة امللتحقات بها،
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على النحو الذي ميكنها من اجتذاب الدار�سات وت�أهيلهن ،ومراعاة خ�صو�صية املر�أة يف جماالت
عملها واالهتمام با�ستيعاب مزيد من حاالت الإعاقة التي تدخل يف اخت�صا�صات الرئا�سة بافتتاح
معاهد يف املناطق واملحافظات ،ودمج ما ميكن من هذه احلاالت يف مدار�س التعليم العام.
توجيه التعليم الن�سائي �إلى التخ�ص�صات التطبيقية

القرار رقم 63/ 67وتاريخ 1421/1/4هـ ،واملت�ضمن ما يلي:
العمل على حتويل معاهد �إعداد املعلمات الثانوية �إلى ثانويات فنية �أو عامة وتوجيه التعليم
الن�سائي اجلامعي �إلى التخ�ص�صات التطبيقية املتنوعة واملطلوبة و�إ�سناد مزيد من امل�س�ؤوليات
الإدارية والرتبوية للعن�صر الن�سائي مع ال�سعي لإبراز جتربة اململكة يف جمال التعليم للمر�أة مع
االهتمام مبعاجلة النق�ص يف �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعودية ب�إيجاد املزيد من وظائف املعيدات
والإ�سراع يف �إيجاد هيئة اعتماد حمايدة لتقومي الأداء الأكادميي وجودة النوعية التعليمية يف
مدار�س الرئا�سة وكلياتها و�أن تت�ضمن تقارير الرئا�سة القادمة مقارنات �أو�سع بني �إجنازاتها وو�ضع
معايري معلنة ومو�ضوعية لتنظيم حركة نقل املعلمات.
افتتاح جامعة يف كل منطقة وا�ستقاللية اجلامعات

القرار رقم  4/4وتاريخ 1424/3/11هـ وت�ضمن ما يلي:
 الت�أكيد على «مراجعة نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات ،و�إعادة النظر فيه» ،مبا ي�ضمن دعما�ستقاللية اجلامعات �أكادميياً و�إدارياً ومالياً وتنمية اخل�صو�صية والتميز لهذه امل�ؤ�س�سات.
 الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة « »5من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  18/52/40والتاريخ1418/12/22هـ ،واملت�ضمنة ما ي�أتي « :دعم البحث العلمي مبا ال يقل عن  %5من ميزانية كل
جامعة �سنوياً  ،وتوجيه برامج البحوث حلل م�شكالت التنمية واملجتمع بقطاعاته املختلفة  ،ودعم
اجلامعات لتنظيم الندوات وامل�ؤمترات العلمية يف الداخل وتي�سري امل�شاركة فيها يف اخلارج» .
 العمل على افتتاح جامعة يف كل منطقة ال توجد بها جامعة حيث تواجد احلاجة.االهتمام برفع الكفاءة الداخلية للجامعات بدرا�سة �أ�سباب الت�سرب والهدر والتباط�ؤ بهدف
تخفي�ض مدة بقاء الطالب يف الدرا�سة اجلامعية �أو العليا لتت�ساوى مع ما هو حمدد نظاماً .
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 تبني برنامج ل�سعودة الوظائف املهنية ،والفنية ،والفنية امل�ساعدة ،وعلى وجه اخل�صو�ص يفجامعتي امللك عبد العزيز وامللك في�صل.
 الت�أكيد على اجلامعات ب�ضرورة اال�ستفادة من الوظائف ال�شاغرة لديها قبل نهاية ال�سنة املالية. �أن حتتوي تقارير وزارة التعليم العايل القادمة على ما ي�أتي :�أ-باب خا�ص لن�شاط البحث العلمي يف اجلامعات  ،مع حث اجلامعات على �إعطاء بيانات كاملة
عن ن�شاطها يف هذا املجال ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يخ�ص�ص له من بنود يف ميزانية كل جامعة
وما �أنفق عليه.
ب-بيانات تف�صيلية عن املوارد الأخرى للجامعات ،مثل �إيرادات اجلامعة من خدمات للغري.
ج  -بيانات تف�صيلية عن عدد اخلريجني ح�سب الكلية والتخ�ص�ص.
د -بيانات تف�صيلية عن ن�سبة ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،ومعدل الأ�ستاذ �إلى الطالب
ح�سب الكلية والتخ�ص�ص.
�إ�سرتاتيجية لبناء املدار�س وتعميم احلا�سب الآيل

القرار رقم  51/74وتاريخ 1424/10/21هـ واملت�ضمن ما يلي:
 الإ�سراع يف �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية لبناء املدار�س ،والتخل�ص تدريجياً من املباين امل�ست�أجرةخالل فرتة زمنية حمددة مع و�ضع �آلية للتنفيذ ،وذلك بالتن�سيق مع وزارتي املالية وال�ش�ؤون
البلدية والقروية.
 الت�أكيد على ما ورد يف البند «ثانياً» من قرار املجل�س ذي الرقم  63/67والتاريخ 1421/1/4هـ،واخلا�ص بالتقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة لتعليم البنات للعام املايل 1419/1418هـ  ،والذي
ين�ص على ماي�أتي �« :إ�سناد مزيد من امل�س�ؤوليات الإدارية والرتبوية للعن�صر الن�سائي يف جمال
تعليم البنات ك�ش�ؤون الطالبات واملعلمات  ،واملوظفات» .
 اال�ستعجال يف تعميم احلا�سب الآيل يف املدار�س  ،وتوفري الإمكانات الالزمة . درا�سة �إمكانية �ضم كليات البنات �إلى وزارة التعليم العايل  ،و�إ�سناد التدريب املهني للبنات�إلى امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني .
 النظر يف درا�سة �إمكانية �إدخال الرتبية البدنية يف مدار�س البنات مبا يتفق مع ال�شريعة الإ�سالمية،ويتنا�سب مع طبيعة املر�أة .
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جمانية املرافق التعليمية يف خمططات الأرا�ضي

القرار رقم  61/89وتاريخ 1424/11/27هـ واملت�ضمن ما يلي :
 الت�أكيد على ما ورد يف البند «ثانياً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  19/19والتاريخ1422/7/6هـ ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم للعام املايل 1420/1419هـ،
ون�صه« :ت�أييد مطالبة الوزارة ب�إدخال املرافق التعليمية �ضمن الن�سبة املجانية التي تقطع عند
اعتماد املخططات اخلا�صة للأرا�ضي ،وتوجيه وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية باعتماد ذلك» .
 الت�أكيد على دمج املدار�س التي يقل عدد طالبها عن �ستني طالباً بال�ضوابط التي ت�ضمنهامقرتح الوزارة .
 منح الوزارة �صالحيات ابتعاث �شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم . �أن تراجع الوزارة بنود امليزانية؛ للنظر فيما ميكن اال�ستفادة منه يف دعم بنود ال�صيانة ،وتطويرالعملية التعليمية ،والتدريب ،وغريها ،وفتح حوار مع وزارة املالية حول �أو�ضاع هذه البنود  ،وكيفية
معاجلتها يف امل�ستقبل.
 التن�سيق مع وزارة التخطيط واالقت�صاد (م�صلحة الإح�صاءات العامة) لت�ضمني ا�ستمارة امل�سحال�سكاين فقرة عن الإعاقات لدى الأطفال  ،وبخا�صة ذات العالقة بعمل الوزارة على م�ستوى الوطن.
ت�شجيع �إن�شاء اجلامعات اخلا�صة ودعم ر�سوم الطالب يف التخ�ص�صات املطلوبة

القرار رقم  27/28وتاريخ 1426/6/11هـ واملت�ضمن ما يلي:
 الت�أكيد على «�ضرورة �إعادة النظر يف �سلم رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ،ويف بقيةم�ؤ�س�سات التعليم العايل ،مبا ي�ساعد على ترغيبهم يف البقاء يف �سلك التعليم يف م�ؤ�س�ساتهم،
وا�ستقطاب �أع�ضاء جدد».
 درا�سة �أو�ضاع الطالب ال�سعوديني الذين يدر�سون على ح�سابهم اخلا�ص يف اخلارج ،وتذليلال�صعوبات التي يواجهونها ،وربطهم بامللحقيات التعليمية ملتابعتهم ورعايتهم.
 فتح جامعات ذات تخ�ص�صات علمية هند�سية و�صحية وتطبيقية يف املناطق التي ال يوجد بهاجامعات حالياً ،مع �إعطاء الأولوية للمناطق احلدودية.
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 ت�شجيع �إن�شاء اجلامعات والكليات الأهلية اخلا�صة التي ت�ؤهل اخلريجني ل�سوق العمل ،ودعمر�سوم الطالب بن�سبة حمددة يف التخ�ص�صات املطلوبة.
 �سرعة تنفيذ ما تبقى من بنود قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم    143والتاريخ 1425/5/3هـ،ب�ش�أن الرتتيبات التنظيمية لبع�ض جوانب التعليم العايل و�إعادة هيكلته.
 الت�أكيد على الوزارة واجلامعات ب�ضرورة �صرف مكاف�آت الطلبة والطالبات �شهرياً بانتظام. �إلزام جميع امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة ملختلف اجلهات احلكومية ،ووزارة ال�صحة،واحلر�س الوطني ،ووزارة الدفاع ،ووزارة الداخلية ،وغريها ،وكذلك املراكز الأهلية للإفادة من
القوى الب�شرية واحلاالت املر�ضية والت�سهيالت املختلفة لدعم العملية التعليمية والتدريبية
للطالب والباحثني يف كليات الطب باجلامعات وفق ال�ضوابط العلمية واملهنية.
منح اجلامعات املرونة املالية والإدارية ومكاف�آت �شهرية لطالب كليات املجتمع

القرار رقم  6/5وتاريخ 1428/4/6هـ واملت�ضمن مايلي:
 الت�أكيد على« :االهتمام برفع الكفاءة الداخلية للجامعات بدرا�سة �أ�سباب الت�سرب والهدروالتباط�ؤ بهدف تخفي�ض مدة بقاء الطالب يف الدرا�سة اجلامعية �أو العليا لتت�ساوى مع ما هو حمدد
نظاماً» .
 الت�أكيد على�« :إعادة مكاف�آت طالب االمتياز يف التخ�ص�صات الطبية �إلى ما كانت عليه» و�ضع الربامج املالئمة لرفع كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتعزيزها،واال�ستفادة من التجارب العاملية يف هذا املجال.
 منح اجلامعات املرونة املالية والإدارية الكافية ال�ستقطاب الكفاءات الأكادميية والفنية املتميزة،ح�سب ما متليه طبيعة التخ�ص�صات ،ومتطلبات �سوق العمل.
 �ضرورة توفري الأعداد الالزمة من وظائف للمعيدين واملحا�ضرين يف اجلامعات وم�ؤ�س�ساتالتعليم العايل  ،وخا�صة يف كليات البنات ؛ ل�سد العجز القائم فيها.
 �إجراء درا�سة تقوميية من جهة حمايدة ؛ ملعرفة مدى مالءمة اختبار القدرات تعليمياً ومالياًالذي يقدمه مركز القيا�س والتقومي خالل عام من تاريخ �صدور القرار.
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 التو�سع يف برامج التعليم عن بعد يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى ،وخا�صة يفتعليم الفتاة.
 على وزارة التعليم العايل و�ضع برامج و�آليات للت�أكد من ح�صول املبتعثني على التعليم النوعيوالتح�صني ال�سلوكي  ،مع بحث امل�شكالت التي تواجه الطالب مثل الت�أ�شريات وغريها؛ ليحقق
االبتعاث �أهدافه ،مع �ضرورة زيادة �أعداد امل�شرفني الأكادمييني مبا يتنا�سب مع العدد املتزايد
للمبتعثني.
 �صرف مكاف�آت مالية �شهرية لطالب كليات املجتمع �أ�سوة بطالب اجلامعات وم�ؤ�س�ساتالتعليم العايل الأخرى.
�إلزام �شركة �أرامكو ببناء املدار�س احلكومية و�صيانتها

القرار رقم  75/116وتاريخ 1429/2/18هـ واملت�ضمن ما يلي:
 تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتقدمي ت�صور متكامل حول م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيزلتطوير التعليم العام ومراحل الإجناز ،وارتباطه بامل�شروعات القائمة مثل امل�شروع ال�شامل لتطوير
املناهج ،وم�شروع العلوم والريا�ضيات ،وم�شروع الثانوية املرن ،وغريها من امل�شروعات القائمة.
 تلتزم الوزارة بالتعليم باللغة العربية يف كافة مراحل التعليم ،و�أن تقت�صر جتربة الوزارة التدري�سبلغات �أجنبية على مقررات العلوم ،والريا�ضيات ،واحلا�سب الآيل ،فقط وذلك على عينة حمددة من
مدار�س املرحلة الثانوية الأهلية يف مدة حمددة ،و�أن تق ّوم التجربة من جهة حمايدة خالل �سنتني.
 تقوم وزارة املالية بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة اخلدمة املدنية ب�إحداث وظائفعلى امل�ستويني الرابع واخلام�س؛ ال�ستيعاب املعلمني واملعلمات الذين عينوا على م�ستويات دون
ا�ستحقاقاتهم نظاماً.
 تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق مع وزارة املالية ،ووزارة اخلدمة املدنية باتخاذ التدابريالالزمة لتفعيل الأمر ال�سامي ذي الرقم /7ب 5388/والتاريخ 1423/3/3هـ ،القا�ضي بالتو�سع
يف فتح ريا�ض الأطفال وجعلها مرحلة م�ستقلة عن مراحل التعليم.
 تلتزم �شركة �أرامكو ال�سعودية باال�ستمرار يف بناء املدار�س احلكومية و�صيانتها. و�ضع خطة حمكمة للرفع من م�صداقية اختبارات الوزارة ،ال �سيما بعد �إلغاء مركزية اختباراتالثانوية العامة.
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الئحة ت�صنيف للمعلمني ودرا�سة �أ�سباب تدين م�ستوى الطالب

القرار رقم  64/97وتاريخ 1430/1/14هـ واملت�ضمن ما يلي:
 درا�سة �إيجاد الئحة ت�صنيف رتبي للمعلمني ،تت�ضمن حوافز مادية ومعنوية ،وفق معايري حمددة. الإ�سراع يف تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق �أ�س�س علمية على خمتلف مراحل التعليم؛للت�أكد من جودة العملية التعليمية ،وامتالك خمرجاتها للكفايات املطلوبة.
 درا�سة �أ�سباب تدين نتائج م�ستوى الطالب يف بع�ض امل�سابقات الدولية يف العلوم والريا�ضيات( ،)TMISSوو�ضع خطة متكاملة ملعاجلة ذلك مبا يتنا�سب مع مكانة اململكة ،وما تنفقه على التعليم.
 �إبقاء قطاع ال�صحة املدر�سية (الوحدات ال�صحية) حتت �إ�شراف وزارة الرتبية والتعليم ،والعملعلى تطويرها ،ودعمها بالكفايات الب�شرية ،والإمكانات املادية.
 زيادة املخ�ص�صات املالية لبنود الت�شغيل ،وال�صيانة ،والنظافة يف املدار�س.زيادة الدعم املايل والإداري للجامعات احلديثة وتعديل راوتب هيئة التدري�س

القرار رقم  69/105وتاريخ 1430/1/29هـ واملت�ضمن ما يلي:
 زيادة الدعم املايل والإداري للجامعات حديثة الن�ش�أة  ،وجممعات الكليات يف املحافظات؛لتمكينها من ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة ،وا�ستكمال من�ش�آتها ،ورفع طاقتها اال�ستيعابية.
 �ضرورة مراعاة معدل �أ�ستاذ �إلى طالب طبقًا للمعايري العاملية مبختلف التخ�ص�صات. دعم اجلامعات والكليات الأهلية بزيادة �أعداد املنح الدرا�سية ،مما ي�ؤدي �إلى تو�سعها من �أجلامل�شاركة يف العملية التعليمية بفاعلية �أكرب .زيادة الراتب الأ�سا�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني يف اجلامعات بن�سبة حمددة
توفري الوظائف يف اجلامعات والتو�سع يف توفري الإ�سكان

القرار رقم  58/85وتاريخ 1430/12/20هـ واملت�ضمن ما يلي:
� أهمية �أن تت�ضمن تقارير وزارة التعليم العايل امل�ستقبلية تف�صيالت �أكرث عن اجلامعات ،ت�شتمل
على �أبرز الإجنازات التي حتققها ،وال�صعوبات التي تواجهها ،واجلوانب الإدارية واملالية.
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ت�شجع اجلامعات �أع�ضاء هيئة التدري�س على امل�شاركة واحل�ضور يف امل�ؤمترات والندوات املحلية،
والإقليمية ،والدولية ،والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد حتد �أو متنع �أع�ضاء هيئة التدري�س
من امل�شاركة واحل�ضور.
�ضرورة توفري الأعداد الالزمة من وظائف املعيدين واملحا�ضرين يف اجلامعات ،وبخا�صة يف
اجلامعات والكليات النا�شئة.
ا�ستقطاب املزيد من طالب املنح للدرا�سة يف اجلامعات ال�سعودية.
التو�سع يف ا�ستيعاب الطلبة الراغبني يف الإ�سكان يف اجلامعات التي تتوفر فيها خدمات الإ�سكان،
وتوفري الإ�سكان يف اجلامعات والكليات النا�شئة.
على الوزارة  -بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة  -و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية ال�ستيعاب خريجي
برنامج خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لالبتعاث اخلارجي ،وخريجي
اجلامعات احلكومية والأهلية بالداخل يف �سوق العمل احلكومي واخلا�ص.
نظام للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
القرار رقم  36/54والتاريخ 1430/7/6هـ واملت�ضمن ما يلي:

املوافقة على م�شروع نظام الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،بال�صيغة املرافقة بالقرار.
ُت�ضم هيئة التقومي واالعتماد الأكادميي (القائمة) �إلى الهيئة اجلديدة املقرتحة.
�إ�سرتاتيجية بعيدة املدى للتعليم والتدريب

القرار رقم  73/94وتاريخ 1426/2/10هـ واملت�ضمن ما يلي:
املوافقة على م�شروع اال�سرتاتيجية ال�شاملة بعيدة املدى للتعليم والتدريب الفني يف اململكة.
مراجعة نظام التعليم العايل و�إيجاد حلول حا�سمة مل�شكلة القبول

القرار رقم 42/ 43وتاريخ 1420/10/9هـ واملت�ضمن ما يلي:
مراجعة نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات و�إعادة النظر فيه مع حث وزارة التعليم العايل
ووزارة التخطيط على الإ�سراع يف �إجناز درا�سة واقع التعليم العايل وتقومي م�سريته كماً وكيفاً و�سرعة
�إجناز ماجاء يف املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات مع مراعاة حتقيق
التمايز بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل عند و�ضع اللوائح التنظيمية �أو عند �صياغتها و�ضرورة �إعادة
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النظر يف �سلم رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات وتذليل ال�صعوبات التي تواجه ا�ستيعاب
مزيد من الطالب يف التخ�ص�صات التي يتطلبها �سوق العمل مع العناية ب�إيجاد مزيد من وظائف
املعيدين وحث م�ؤ�س�سات التعليم العايل كافة على �سرعة �إيجاد حلول حا�سمة مل�شكلة القبول
والت�أكيد على ما ت�ضمنه قرار جمل�س ال�شورى ذو الرقم  18/52/40والتاريخ 1418/12/22هـ
بكل فقراته وحتقيق اال�ستقاللية للجامعات.
ت�أ�سي�س مركز وطني م�ستقل وحمايد للقيا�س والتقومي

القرار رقم  19/19وتاريخ 1422/7/6هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
الت�أكيد على ما ورد يف قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  54/62والتاريخ 1420/11/21هـ
املت�ضمن الت�أكيد على وزارة املعارف ب�إيراد الآتي �ضمن تقاريرها ال�سنوية القادمة :
مقارنة الإجنازات مع الأهداف الواردة يف خطة التنمية وذلك تنفيذاً للمادة التا�سعة والع�شرين
من نظام جمل�س الوزراء .
 �إبراز نتائج تطبيق معايري اجلودة والكفاية الداخلية للتعليم . الدعوة �إلى �سرعة ت�أ�سي�س مركز وطني م�ستقل وحمايد للقيا�س والتقومي.ا�ستكمال �سعودة الوظائف يف اجلامعات ودعم بنود االبتعاث فيها

القرار رقم  35/30وتاريخ  1422/9/3هـ وت�ضمن مايلي:
ا�ستكمال �سعودة الوظائف الفنية وال�صحية يف اجلامعات .
دعم بنود االبتعاث يف ميزانيات اجلامعات البتعاث املزيد من املعيدين واملحا�ضرين لتنمية �إعداد
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها .
 �ضرورة توفري االعتمادات املالية لتحقيق الآتي : تنفيذ م�شروع مباين ومرافق جامعة امللك خالد بع�سري .ا�ستكمال تنفيذ م�شروع مباين ومرافق جامعة امللك في�صل يف املنطقة ال�شرقية .
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تطوير الهيكل الإداري لوزارة الرتبية و�إعادة النظر يف معايري فتح املدار�س
القرار رقم  44/56وتاريخ 1426/10/12هـ واملت�ضمن ما يلي:

 درا�سة الهيكل الإداري لديوان وزارة الرتبية والتعليم و�إدارات التعليم ومكاتب الإ�شرافالتابعة لها ،و�إعادة هند�سة العمليات الإدارية بزيادة الكفاءة الإدارية لتقلي�ص االزدواج وخف�ض
�أعداد الكوادر الإدارية.
 �إعادة النظر يف معايري فتح املدار�س اجلديدة ،و�ضم املدار�س القدمية قليلة العدد وفق �ضوابطاخلريطة املدر�سية ،وما يتفق مع حماور التنمية ال�سكانية واحل�ضارية الواردة يف الإ�سرتاتيجية
العمرانية املوافق عليها بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  127والتاريخ 1421/5/28هـ ومبا يحقق
اقت�صاديات التعليم ويقلل الهدر بجميع �أنواعه.
ت�ضمني املناهج ال�صفية ،والن�شاطات الال�صفّية ،ومادة الرتبية الفنية و�أن�شطة املراكز ال�صيفية
توجهات نحو املهنية والرتبية العملية يف جميع مراحل التعليم العام .
 الت�أكيد على« :زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لإن�شاء املباين املدر�سية ،و�إيجاد منافذ �أخرىللتمويل من القطاع اخلا�ص� ،أو �صناديق الأوقاف والتقاعد والت�أمينات االجتماعية».
 الت�أكيد على «الإ�سراع يف التخل�ص من املدار�س امل�ست�أجرة غري املنا�سبة ،ودعم �إقامة املدار�ساملب�سطة يف ت�صاميمها وتكلفتها ،وو�ضع برنامج يحقق اال�ستغالل الأمثل للمدار�س احلكومية».
 الت�أكيد على «الإ�سراع يف �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية لبناء املدار�س والتخل�ص تدريجياً من املباينامل�ست�أجرة خالل فرتة زمنية حمددة مع و�ضع �آلية للتنفيذ ،وذلك بالتن�سيق مع وزارتي املالية
وال�ش�ؤون البلدية والقروية»   .
الإ�صالح ال�شامل للمناهج ومعاجلة �ضعف خمرجات التعليم العام

والقرار رقم 54/ 62وتاريخ 1420/11/21هـ  ،واملت�ضمن ما يلي:
الت�أكيد على وزارة املعارف مبوا�صلة �إجناز هدف الإ�صالح ال�شامل للمناهج ومعاجلة ال�ضعف
العام يف خمرجات التعليم العام ومعاجلة م�شكلة عدم ثبات املعلم ال�سعودي يف املناطق النائية
والقيام ب�إيجاد معايري منا�سبة لتقومي �أداء املعلم ال�سعودي وربط املميزات املادية واملعنوية ب�أدائه
مع درا�سة �أو�ضاع التعليم العام الأهلي من حيث امل�ستوى العلمي والإ�سراع يف التخل�ص من
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املدار�س امل�ست�أجرة غري املنا�سبة والعمل على �إ�شراك وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان يف تنفيذ
املدار�س ،ودرا�سة و�ضع كليات املعلمني ب�شكل عام  ،والنظر يف �إمكانية حتويل بع�ضها �إلى كليات
جامعية متنوعة وتكثيف برامج تعليم الكبار والت�أكيد على وزارة املعارف ب�إيراد مقارنة الإجنازات
مع الأهداف الواردة يف خطة التنمية و�إبراز نتائج تطبيق معايري اجلودة والكفاية الداخلية للتعليم
والدعوة �إلى �سرعة تي�سري الإجراءات اجلمركية لتحقيق �سرعة ف�سح ال�سلع وان�سيابها.
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 -5توفير البنية األساسية وتطوير الخدمات:

يف �إطار م�سئولياته قام جمل�س ال�شورى بدور رئي�س يف �إقرار ودعم اخلطط العامة للدولة الهادفة
�إلى توفري البنية الأ�سا�سية ويف توجيه ن�سبة كبرية من خم�ص�صات املوازنات العامة مل�شروعات
البنية التحتية خا�صة يف املناطق واملدن التي ت�شهد تنامياً ملحوظاً يف �أعداد ال�سكان والتو�سع
العمراين فيما تعاين من نق�ص م�شروعات املرافق الأ�سا�سية  ،حيث طالب املجل�س يف قراره
رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ الإ�سراع بتنفيذ م�شاريع البنية التحتية اخلا�صة باملاء،
والكهرباء ،وال�سكك احلديدية ،والطرق ،واملطارات ،و�شبكات ال�صرف ال�صحي مبختلف
مناطق اململكة.
وحظيت قرارات املجل�س يف هذا ال�صدد بتفاعل ملمو�س من جمل�س الوزراء  ،ومن الأجهزة
التنفيذية مبختلف املناطق الأمر الذي كان وراء ما حدث من نقلة نوعية يف قطاعي اخلدمات
الرئي�سة والبنية التحتية من نقل وطرق وكهرباء ومياه  ،وفيما يلي مناذج من القرارات ال�صادرة
يف هذا ال�صدد:
�أ  -قطاع املياه والكهرباء
املتابع جلملة القرارات والتو�صيات ال�صادرة عن جمل�س ال�شورى بخ�صو�ص الإ�سراع يف حل

م�شاكل �شبكات املياه والكهرباء ،والتو�سع الأفقي يف �إي�صال هذه امل�شروعات احليوية �إلى كافة
مناطق اململكة ،يدرك مدى ما حظي به ذلك املحور من �أولوية على مدى ال�سنوات املا�ضية ،ويف
�إطار اهتمام املجل�س بنق�ص املياه يف بع�ض مدن اململكة ناق�ش الأع�ضاء يف �إحدى اجلل�سات العامة
ما تواجهه مدينة جدة من �شح يف املياه وا�ستغالل وج�شع بع�ض التجار نظراً حلاجة النا�س لهذا
العن�صر احليوي  ،وقد ر�أى املجل�س ا�ستدعاء معايل وزير املياه والكهرباء الذي ح�ضر جل�سة الحقة
للمجل�س جرى خاللها حوار �شفاف طرح فيه الأع�ضاء �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم عن بع�ض الأمور
املتعلقة باملياه والكهرباء .وفيما يلى مناذج من تلك القرارات :
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و�ضع ال�ضوابط ل�ضمان تنفيذ خطة تطوير قطاع الكهرباء باململكة

القرار رقم ( )42/75وتاريخ (1435/7/28هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال  :على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج الآتي:
 -1و�ضع ال�ضوابط الكفيلة ل�ضمان التزام جميع اجلهات املعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع
الكهرباء يف اململكة.
 -2الإ�سراع يف تنفيذ �آلية م�شروع العدادات الذكية للم�ستهلكني  ,والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات
املعنية لتمويل هذا امل�شروع.
ج -ت�ضمني تقريرها القادم ما مت اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخ�ص حتلية املياه ،وفقاً للفقرة (
 ) 3من املادة ( الرابعة ) من تنظيم الهيئة  ,ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  154والتاريخ
1428/5/4هـ.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند ( �أو ًال ) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  28/46والتاريخ
1427/6/7هـ ,ون�صه « :اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ،وو�ضع خطة عمل م�شرتكة بني
اجلهات املخت�صة لتاليف حدوث �أزمة ت�ؤدي �إلى انقطاع التيار الكهربائي ،مع �ضرورة العمل على
رفع احتياطي التوليد يف كافة حمطات �إنتاج الكهرباء  ،و�شبكات النقل طبقاً للمعايري العاملية «.
ا�ستكمال البنية يف املدن ال�صناعية و توفري الطاقة الكهربائية

القرار  ،62/148وتاريخ1433/12/20هـ و�شمل :
• على هيئة املدن ال�صناعية العمل على ربط املدن ال�صناعية ب�شبكات �سكك احلديد العامة
القريبة من هذه املدن.
القرار  63/152وتاريخ 1433/12/26هـ وت�ضمن :
• على وزارة املياه والكهرباء ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف انتاج ن�سبة حمددة من النمو
ال�سنوي يف الطلب على الطاقة الكهربائية .
• تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بني جميع مناطق اململكة وتوفري االعتمادات املالية
الالزمة لذلك.
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القرار  ،80/206وتاريخ 1434/2/25هـ وحث :
• على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج �إلزام ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ب�سرعة �إي�صال
اخلدمة الكهربائية للم�شرتكني اجلدد.
�إعداد نظام �شامل للمياه وتنفيذ امل�شروعات يف �أوقاتها املحددة
القرار رقم  67/102وتاريخ 1430/1/22هـ واملت�ضمن ما يلي :

 الإ�سراع يف ا�ستكمال �إعداد نظام �شامل للمياه على غرار نظام الكهرباء قبل البدء يف مراحلالتخ�صي�ص بو�ضوح و�شفافية ،مع �ضرورة مراعاة البعد االجتماعي عند خ�صخ�صة القطاع ،و�أهمية
عر�ض مراحل اخل�صخ�صة على جمل�س ال�شورى.
 العمل على تنفيذ م�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي يف �أوقاتها املحددة ،وتاليف فرتات الت�أخريالقائمة ،مع �ضرورة حل �أي عقبات �أو م�شكالت تواجه املقاولني.
 التن�سيق مع وزارة الزراعة يف و�ضع خطة وطنية لال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يفالقطاع الزراعي ،مع �إطالق برامج توعوية يف هذا املجال.
 �إعداد درا�سة علمية �شاملة عن �أف�ضل ال�سبل للتخزين اال�سرتاتيجي للمياه طبقاً الحتياجاتوطبيعة كل منطقة؛ ال�ستخدامها لال�ستهالك الآدمي يف حاالت الطوارئ.
    
زيادة م�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي وربط كهربائي بني الريا�ض ومكة

القرار رقم  27/34وتاريخ 1430/6/7هـ واملت�ضمن ما يلي:
مراجعة م�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي املخططة وتعزيزها ،مع زيادة امل�شروعات يف املناطق
التي تتدنى فيها ن�سب التغطية مثل :جنران ،واجلوف ،وحائل ،وجازان ،وع�سري.
 ت�ضمني خطة قطاع املياه خطة وا�ضحة لإ�صالح الت�سريـبات يف �شبكات املياه ومعاجلتها. ت�ضمني خطة قطاع الكهرباء م�شروع الربط الكهربائي بني منطقتي الريا�ض ،ومكة املكرمة. ت�ضمني خطط قطاع املاء والكهرباء خططاً لتنمية املوارد الب�شرية الالزمة؛ لتلبية احتياجاتالقطاع من الأيدي العاملة الوطنية يف الأعمال الأ�سا�سية ،وخا�صة ت�شغيل و�صيانة حمطات
الإنتاج ،و�شبكات النقل والتوزيع ،مع الت�أكيد على عدم ا�ستخدام عقود الت�شغيل وال�صيانة
خمرجاً للتهرب من التوظيف املبا�شر ،وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
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 �ضرورة بقاء املياه (�سوا ًء اجلوفية �أو املحالة) ملكاً للدولة ،وعدم طرح �أ�سهم ال�شركات احلكوميةالعاملة يف قطاع املياه للم�ساهمة العامة.
 الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة «ثالثاً» من قـرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  53/56والتاريخ1421/11/12هـ ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة للعام املايل
1420/1419هـ ،ون�صها« :دعم جهود امل�ؤ�س�سة جتاه توطني تقنية �صناعة حمطات حتلية املياه
املاحلة ،وت�صنيع قطع غيارها حملياً».
جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة �صناعة الكهرباء

القرار رقم  60/115والتاريخ 1431/12/23هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :الإ�سراع يف و�ضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة �صناعة الكهرباء يف اململكة ،و�إلزام
جميع اجلهات املعنية بتنفيذه.
ثانياً :التن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف و�ضع خطة مالية تو�ضح بدائل التمويل الالزم لتنفيذ
م�شروعات �إنتاج الكهرباء واملياه املحالة يف اململكة لفرتة اخلم�س والع�شرين �سنة القادمة.
ثالثاً :التن�سيق مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف �إعداد �سيا�سة وا�ضحة لإمدادات الوقود
ونوعياتها مل�شروعات الكهرباء والإنتاج املزدوج للقطاعني العام واخلا�ص ،مع االلتزام بتطبيق
التقنيات احلديثة يف هذه امل�شروعات؛ لتحقيق �أق�صى درجات الكفاءة يف اال�ستخدام الأمثل
للوقود واملحافظة على البيئة.
رفع كفاءة ت�شغيل حمطات الإنتاج املزدوج للماء والكهرباء

القرار رقم  34/49والتاريخ 1430/6/29هـواملت�ضمن مايلي:
العمل على رفع كفاءة ت�شغيل حمطات الإنتاج املزدوج للماء والكهرباء ،والإ�شارة �إلى ما يتحققبهذا ال�ش�أن يف التقارير ال�سنوية القادمة.
 �إعادة النظر يف ن�سب امل�شاركة يف ر�أ�سمال امل�شروعات اال�ستثمارية امل�شرتكة بني الدولة ،والقطاعاخلا�ص ( ،)IWPPورفع ح�صة الدولة لت�صبح الأكرب ،مع ت�شجيع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد على اال�ستثمار يف هذه امل�شروعات.
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 �ضرورة اكتمال تنفيذ م�شروعات مد الأنابيب الناقلة للمياه من حمطات التحلية �إلى املدن قبلبدء ت�شغيل حمطات �إنتاج املياه املحالة.
 الإ�سراع يف التن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف ا�ستكمال و�ضع خطة طويلة املدى للخم�سةوالع�شرين عاماً القادمة؛ لتحديد االحتياجات من حمطات حتلية مياه البحر ،و�أنظمة نقل املياه
لكافـة مناطق اململكة ،مع الأخـذ يف االعتـبار النمو ال�سكانـي ،والتنمية االقت�صادية ،مع و�ضع
جداول زمنية ،و�آليات التمويل والتنفيذ ،مع توفري الدعم الالزم لذلك.
�سرعة االنتهاء من م�شاريع ال�صرف ال�صحي

القرار رقم  9/17وتاريخ 1427/4/2هـ واملت�ضمن ما يلي:
 و�ضع احللول اجلذرية والعملية للحد من اال�ستنزاف اجلائر للمياه ،ومراعاة حقوق الأجيالالقادمة  ،واملحافظة على املخزون الإ�سرتاتيجي من الن�ضوب.
 الرتكيز على �سرعة االنتهاء من م�شاريع ال�صرف ال�صحي ،واال�ستفادة من املبالغ املعتمدةيف ميزانية وزارة املياه والكهرباء ،مع جتزئة العقود لفتح املجال لأكرب عدد ممكن من املقاولني
ال�سعوديني للم�شاركة يف التنفيذ.
 �ضرورة ربط اخلطة الوطنية للمياه مع اخلطة الوطنية للزراعة اجلاري �إعدادهما  ،والتن�سيقامل�شرتك بني الوزارة ووزارة   الزراعة؛ للخروج ب�إ�سرتاتيجية عامة موحدة للقطاعني.
 درا�سة �أ�سلوب �إن�شاء �شبكتني للمياه توفر �إحداهما املاء لل�شرب ،والأخرى لال�ستعماالتالأخرى يف املدن االقت�صادية اجلديدة  ،وتو�سعات املدن القائمة.
 �ضرورة توفري العدد الالزم من الوظائف الفنية والإدارية ؛ لدعم الوزارة للقيام بواجباتها. �إ�سناد مهمة الإ�شراف ومتابعة م�صانع وحمطات تعبئة مياه ال�شرب املعب�أة ب�أنواعها للوزارة؛ل�ضمان تطبيق موا�صفات ومعايري املياه ال�صاحلة لل�شرب.
ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف �إنتاج الكهرباء واملاء

القرار رقم  28/46وتاريخ 1427/6/7هـ واملت�ضمن ما يلي:
 اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة  ،وو�ضع خطة عمل م�شرتكة بني اجلهات املخت�صة لتاليف82

حدوث �أزمة ت�ؤدي �إلى انقطاع التيار الكهربائي  ،مع �ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد يف
كافة حمطات �إنتاج الكهرباء ،و�شبكات النقل طبقاً للمعايري العاملية.
 الت�أكيد على �ضرورة قيام جميع امل�ستهلكني للكهرباء بدفع فواتري الكهرباء يف وقتها املحددوبدون ا�ستثناء.
 تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج يف التخطيط والتنفيذ الإ�سرتاتيجي لقطاعالكهرباء ،والت�أكيد على �شركات الكهرباء باململكة بااللتزام بتنفيذ اخلطط الإ�سرتاتيجية للهيئة .
 تذليل العقبات التي تواجه ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف جمال الإنتاج املزدوج للكهرباءواملاء.
 و�ضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً ملا ورد يف املادة احلادية ع�شرة من نظامالكهرباء ،وخا�صة الفقرة �/1أ والتي تن�ص على« :ف�صل الأن�شطة الكهربائية امل�صرح لها عند
�صدور هذا النظام مبا  -يدعم الإنتاج املزدوج و�إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها
واملتاجرة بها ،ومبا ي�سهم يف زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف التناف�س امل�شروع واحلد من االحتكار».
خطة وطنية للربط الكهربائي بني املناطق وجداول زمنية للتنفيذ

القرار رقم  39/56وتاريخ 1428/9/6هـ واملت�ضمن ما يلي:
 احلفاظ على املياه اجلوفية غري املتجددة كاحتياطي للحاالت الطارئة ،وق�صر ا�ستخداماتها علىال�شرب يف املناطق التي ال ميكن تزويدها مبياه التحلية.
 التو�سع يف �إنتاج املياه املحالة لتغطية الطلب املتزايد على مياه ال�شرب. اتخاذ الإجراءات الالزمة لتاليف تكرار انقطاع املاء والكهرباء ،وو�ضع خطط عمل ملواجهةالأزمات الطارئة.
 الإ�سراع يف ا�ستكمال الربط الكهربائي بني مناطق اململكة. ح�صر املناطق ال�سكنية غري املخدومة باملياه وال�صـرف ال�صحـي والكهـربـاء،وتقدمي تقرير عنم�ستوى الإجناز يف تلك امل�شاريع يف تقارير الوزارة ال�سنوية.
 ا�ستكمال درا�سة ا�ستخدام الطاقة النووية يف حتلية املياه وتوليد الطاقة الكهربائية. الإ�سراع يف تطبيق خطة تطوير هيكلة �صناعة الكهرباء ،و�إعادة هيكلة قطاعات ال�شركة ال�سعوديةللكهرباء ،وفتح �سوق �صناعة الكهرباء للقطاع اخلا�ص وامل�ستثمرين.
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 و�ضع خطة وطنية للربط الكهربائي الكامل بني مناطق اململكة ،مع و�ضع جداول زمنية و�آليةللتنفيذ ،ومراعاة م�شاركة القطاع اخلا�ص.
 �سرعة ا�ستكمال �إعداد اخلطط طويلة املدى للكهرباء ،واملياه ،والرت�شيد ،والتوعية.�إعادة النظر يف معايري وزارة املياه لتكون مالم�سة حلاجات املواطنني
القرار رقم  37/56وتاريخ 1430/7/12هـ واملت�ضمن ما يلي:

 التخطيط املربمج زمنياً لتو�صيل اخلدمة الكهربائية ،و�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي للمواطننييف املدن والقرى والهجر التي مل ت�صلها هذه اخلدمات حتى الآن.
 � إعادة النظر يف امل�ؤ�شرات واملعايري امل�ستخدمة يف تقارير القطاعات التابعة لوزارة املياه والكهرباء،بحيث تكون �أكرث داللة ومالم�سة حلاجات املواطنني.
 رفع كفاءة الأداء يف الوزارة والتن�سيق مع الوزارات واجلهات احلكومية الأخرى؛ لتذليلال�صعوبات التي تواجه الوزارة يف �أداء عملها ،و�ضمان اال�ستفادة الق�صوى من امليزانيات املخ�ص�صة
للوزارة ،وتنفيذ امل�شروعات يف الأوقات املحددة لها.
 مراجعة خطط الطوارئ احلالية ملواجهة انقطاع �إمدادات املياه والكهرباء يف املدن والقرىوتطويرها ،وحت�سينها لرتتقي مل�ستوى املوا�صفات واملعايري العاملية.
ب  -اخلدمات البلدية:
تطوير اخلدمات البلدية

القرار  22/43وتاريخ 1433/5/23هـ وت�ضمن :
• املوافقة على م�شروع نظام املجال�س البلدية.
• درا�سة دمج املجال�س املحلية مع املجال�س البلدية.
• منا�سبة النظر يف حتديث نظام املناطق  ،ومبا يتنا�سب مع امل�ستجدات املحلية ويحقق تطلعات
الدولة يف تو�سيع م�شاركة املواطنني يف �إدارة التنمية.
القرار رقم  25/48وتاريخ 1433/6/2هـ و�شمل :
• الإ�سراع يف اعتماد معايري لتوزيع امليزانيات على الأمانات والبلديات مبا يحقق تنمية متوازنة
وم�ستدامة يف جميع املناطق واملحافظات .
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• و�ضع برنامج زمني لتنفيذ الت�سجيل العيني للعقار يف كافة �أنحاء اململكة .
• �سرعة تنفيذ �شبكة للنقل الداخلي مبكة املكرمة با�ستخدام القطارات املعلقة .
القرار،70/167وتاريخ 1434/1/19هـ ون�ص على :
• حتديث الهيكل التنظيمي لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ملواكبة امل�ستجدات مع درا�سة
�إن�شاء وكالتني للوزارة �أحداهما للمجال�س البلدية والأخرى للطرق والنقل.
• تقومي �سيا�سة ا�ستعماالت الأرا�ضي للحد من االنت�شار غري املدرو�س للمحالت التجارية
ال�صغرية وور�ش ال�سيارات بداخل املدن.
• تفعيل ورفع كفاءة ا�سرتاتيجيات درء املخاطر املرتبطة بالكثافات البنائية وال�سكانية.
• تطبيق مبادئ اال�ستدامة ال�شاملة برت�شيد الطاقة بوا�سطة ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لإنارة
ال�شوارع و�إدارة النفايات بطريقة �آمنة.
حتقيق التوازن يف توفري اخلدمات البلدية بني مناطق اململكة
القرار رقم  70/76وتاريخ 1422/1/14هـ واملت�ضمن ما يلي:

 حث الوزارة على حتقيق التوازن يف توفري اخلدمات البلدية بني مناطق اململكة . االهتمام ب�سرعة معاجلة م�شكلة ال�صرف ال�صحي  ،والنظر يف اعتماد الربنامج الوطني لل�صرفال�صحي الذي �أعدته وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
 الإ�سراع يف معاجلة م�شكلة املياه وتوحيد اجلهات التي ت�شرتك يف �إدارة مرفق املياه يف جهةواحدة توفرياً للجهود  ،وتركيزاً للم�س�ؤولية  ،وذلك ت�أكيداً لقرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم 7/5
والتاريخ 1419/3/26هـ.
تكوين املجال�س البلدية يف املدن والقرى وتفعيل دورها يف التطوير

القرار رقم  72/59وتاريخ 1423/2/10هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال � -أهمية ا�ستكمال تنفيذ نظم املعلومات اجلغرافية  - GISبالتن�سيق مع اجلهات اخلدمية
الأخرى وجلنة نظم املعلومات اجلغرافية.
 الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة ثامناً من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  56/43والتاريخ 1420/1/17هـ ،التي تت�ضمن تكوين املجال�س البلدية يف املدن والقرى ،وتفعيل دورها يف التطوير.
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تطوير �أ�ساليب نظافة املدن وجمع النفايات وتدويرها
القرار  16/24وتاريخ 1424/4/23هـ واملت�ضمن ما يلي:

 �أهمية تطوير �أ�ساليب نظافة املدن وجمع النفايات وتدويرها  ،واال�ستفادة من جتارب الدولالأخرى يف هذا املجال ،وتر�سيه عقود النظافة قبل نهاية العقود القائمة بفرتة كافية ،مع و�ضع
منهجية ملراقبة ومتابعة عقود النظافة.
 توفري الدعم الالزم لتفعيل الإ�سرتاتيجية العمرانية وو�ضع �آليات للتطبيق . الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة الثالثة من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  72/59والتاريخ1423/2/10هـ بخ�صو�ص �ضرورة تفعيل دور املجال�س البلدية وا�ستكمال الدرا�سة املتعلقة بها .
 الت�أكيد على �أهمية �إعداد خمططات تتوفر فيها اخلدمات ملقابلة طلبات املواطنني اخلا�صة مبنحال�سكن و�إف�ساح املجال للقطاع اخلا�ص للم�شاركة يف تطويرها ،مع توفري اخلدمات يف املخططات
التي مت توزيعها على املواطنني.
تو�صيل اخلدمات �إلى خمططات ذوي الدخل املحدود و�إعطائهم الأولوية يف ذلك

القرار رقم  20/23وتاريخ 1426/5/13هـ واملت�ضمن مايلي:
 زيادة االهتمام ب�صحة البيئة ،ومكافحة الأوبئة مثل حمى ال�ضنك وغريها ،مع العمل على رفعكفاءة العاملني واملراقبني ال�صحيني ،وت�صحيح و�ضعهم الوظيفي.
 �إعادة ت�أهيل الأحياء ال�شعبية والع�شوائية وامل�ساكن القدمية واخلربة ،وتطويرها ،وو�ضع �آليةمل�شاركة القطاع اخلا�ص يف ذلك.
 �ضرورة تو�صيل اخلدمات البلدية �إلى خمططات ذوي الدخل املحدود ،و�إعطائهم الأولوية يف ذلك. �إعادة النظر يف كيفية تطبيق املنح ،ومن الذي تكون لديه ال�صالحية يف التطبيق.ت�ضمني تقارير وزارة البلديات ملخ�صات عن البلديات واملعوقات التي تواجهها
القرار رقم  83/134وتاريخ 1428/2/29هـ والذي ت�ضمنت �إحدى بنوده ما يلي:

ت�ضمني تقارير وزارة البلديات وال�ش�ؤون القروية القادمة ملخ�صات عن �أن�شطة �أمانات املناطق
والبلديات ،وكذلك معلومات متكاملة عن املجال�س البلدية واملعوقات التي تواجهها.
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ج  -قطاع النقل:
متابعة الرتاخي�ص اجلديدة للطريان وتفعيلها

القرار رقم ( )39/69وتاريخ (1435/7/20هـ ) ين�ص على:
« � اًأول :على الهيئة العامة للطريان املدين الآتي:
 -1متابعة الرتاخي�ص اجلديدة التي �أ�صدرتها ل�شركات الطريان ،وتفعيلها؛ للبدء يف ت�شغيل
الرحالت الداخلية عرب املطارات الإقليمية واملحلية.
 -2الإ�سراع يف تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية لطرح مطارات جديدة �أمام القطاع اخلا�ص ،ليتولى
البناء ،والإدارة ،والت�شغيل؛ بهدف تطوير اخلدمة ،وتلبية النمو امل�ستقبلي يف ال�سفر اجلوي.
� -3إلزام �شركات الطريان العاملية بتوظيف ال�سعوديني يف املطارات ،ويف مكاتبها الرئي�سة والفرعية
يف اململكة.
ثانياً :تطبيق مفهوم الإدارة ال�شاملة يف ت�شغيل املطارات؛ بحيث يكون العمل يف املطار الواحد
كوحدة �إدارية م�ستقلة «.
تو�سعة املوانئ وتطوير �شبكات النقل واالت�صاالت

القرار  36 /85وتاريخ 1433/6/30هـ و�شمل :
• العمل على تو�سيع املوانئ مبا يتوافق مع النمو ال�سكاين واحلركة املتوقعة بعد تنفيذ اجل�سر
الربي.
القرار  41/92وتاريخ 1433/7/13هـ وتناول :
• على وزارة املالية دعم �صندوق اخلدمة ال�شاملة وتوفري امليزانية الالزمة لتقدمي اخلدمة التي
مت ت�أ�سي�س ال�صندوق من �أجلها.
القرار  48 / 109وتاريخ 1433/8/4هـ و�شمل :
• على وزارة النقل التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لدرا�سة الآليات واالجراءات واحللول
املنا�سبة ملعاجلة م�شكلة زحف املال على الطرق ال�سريعة واملدن.
• على الوزارة التعاون مع هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي لتوفري مراكز للإ�سعافات الطبية
ومهابط للإ�سعاف الطائر على الطرق ال�سريعة.
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القرار ، 55/116وتاريخ 1435/1/8هـ و�شمل :
 درا�سة �إمكانية ت�أ�سي�س �شركة للبنى التحتية للخطوط احلديدية ,متلكها الدولة بالكامل ،ويتمنقل �أرا�ضي امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ومرافقها �إليها؛ لتمكني امل�ؤ�س�سة من القيام مبهام
هيئة اخلطوط احلديدية واخت�صا�صاتها.
 على امل�ؤ�س�سة التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة؛ لتخ�صي�ص موقع �أر�ض م�سار اخلط احلديديبعد نقله �إلى خارج النطاق العمراين يف حمافظة الأح�ساء ,ل�صالح �شركة النقل العام.
القرار  ،74/179وتاريخ 1434/2/4هـ  ،وحتدث عن :
 على الهيئة العامة للطريان املدين ت�سهيل �إجراءات ال�سفر يف مطارات اململكة ،وا�ستخدامالتقنيات احلديثة كالب�صمة والبوابات االلكرتونية ملنع االزدحام والتكد�س يف املطارات.
مطالبة اخلطوط ال�سعودية مبعلومات مف�صله عن برامج التخ�صي�ص

القرار رقم ( )37/64وتاريخ (1435/7/13هـ ) ين�ص على:
« على امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية الآتي:
�أو ًال  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة معلومات مف�صلة عن برامج التخ�صي�ص؛ ت�شمل الربنامج
الزمني لالنتهاء من تخ�صي�ص �شركة النقل اجلوي.
ثانياً :القيام با�ستطالعات الر�أي عن طريق جهة وطنية متخ�ص�صة؛ لال�ستفادة منها يف رفع م�ستوى
اخلدمة ،وحتقيق ر�ضا امل�سافرين ،وت�ضمني النتائج يف تقارير امل�ؤ�س�سة ال�سنوية.
ثالثاً :التعجيل يف تخ�صي�ص ح�ساب الكرتوين خا�ص لكل م�ستفيد يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص؛ ي�شمل ر�صيد التذاكر ،والر�صيد املايل ،وميكن التحويل منه و�إليه؛ مبا يحقق تطوير
اخلدمات الإلكرتونية و�شموليتها.
رابعاً :تقدمي خطة زمنية لتوطني وظائف الطيارين ،والعمل على حت�سني الأو�ضاع الوظيفية لهم،
ومل�ساعدي قائدي الطائرات ،واملالحني؛ من ترقيات وامتيازات م�شجعة.
خام�ساً� :إن�شاء برامج للم�س�ؤولية االجتماعية.
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�إقرار الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل
القرار رقم  33/69والتاريخ 1431/7/1هـ واملت�ضمن ما يلي:

�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل ،بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثانياً :على وزارة النقل الإ�شراف على تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،و�أن ترفع �إلى جمل�س الوزراء كل
�سنتني تقريراً يت�ضمن النتائج واملعوقات واملقرتحات املتعلقة بتنفيذها.
ثالثاً :على اجلهات املعنية تنفيذ ما يخ�صها من الإ�سرتاتيجية ،بالتن�سيق مع وزارة النقل ،وعلى
هذه اجلهات ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية التي ترفعها �إلى رئي�س جمل�س الوزراء ما يفيد تنفيذ ما
يخ�صها من الإ�سرتاتيجية ،وما يواجهها من عوائق ،وما تراه من مقرتحات.
رابعاً :توفري املبالغ الالزمة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية ،بالتن�سيق بني اجلهات املعنية ووزارة املالية.
خام�ساً :على وزارة االقت�صاد والتخطيط ت�ضمني خطط التنمية متطلبات الإ�سرتاتيجية.
اعتماد املبالغ املالية لتنفيذ م�شروعات النقل العام داخل املدن

القرار رقم  74/104والتاريخ 1431/2/17هـ واملت�ضمن ما يلي:
 اعتماد املبالغ املالية الالزمة لتنفيذ م�شروعات النقل العام داخل املدن. الت�أكيد على« :العمل على احلد من التجول الع�شوائي ل�سيارات الأجرة العامة داخل املدن،وتهيئة الظروف الالزمة لذلك».
 على وزارة النقل تكثيف الإ�شراف على �أعمال تنفيذ الطرق و�صيانتها؛ مبا يحقق جودة ما يتم تنفيذه. �ضرورة �إيجاد احللول العملية ال�سريعة لظاهرة ارتفاع معدالت الإ�صابات والوفيات نتيجةحوادث ال�سيارات مبا يف ذلك �إن�شاء �شركة م�ساهمة للفح�ص الدوري للمركبات.
حتقيق التكامل بني عنا�صر �شبكة النقل

القرار رقم  19/17والتاريخ 1430/5/8هـ والتي ن�صت بع�ض بنوده على ما يلي:
 على وزارة النقل �سرعة ا�ستكمال الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل ،ون�ص الفقرة« :ا�ستكمالالإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بني عنا�صر �شبكة النقل – من طرق و�سكك
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حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ،ولت�شمل ربط التجمعات ال�سكانية واملناطق
الزراعية وال�صناعية ومناطق اخلدمات املعدنية ،ودرا�سة و�سائل متويل �إن�شاء هذه ال�شبكة ،والنظر
يف �إ�سناد مهام النقل �إلى جهة واحدة خمت�صة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية ت�ستوعب
خمتلف �أمناطه.
 على الوزارة �سرعة �إجناز اخلطة ال�شاملة للنقل وفقاً ملا ورد يف قرار جمل�س الوزراء ذي الرقـم 149والتاريخ 1424/6/6هـ ،والذي ين�ص يف الفقرة (�أو ًال) منه على« :قيام وزارة النقل من خالل
وكالة التخطيط واملتابعة بالوزارة مبهمات التخطيط ال�شامل لن�شاط النقل الربي والبحري و�سكة
احلديد على �أنه وحدة واحدة ،وتن�سيق ذلك مع خطة النقل اجلوي ،تطبيقاً للمادة (الع�شرين) من
نظام النقل العام ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 25/والتاريخ 1397/6/21هـ».
توفري االعتمادات للتطوير امل�ستمر للبنى التحتية للمطارات
القرار رقم  18/38والتاريخ 1431/5/11هـ والذي ت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي:

 توفري االعتمادات الالزمة للتطوير امل�ستمر للبنى التحتية للمطارات ،والأجهزة ،واملعداتالالزمة لإجناز العمل ،وفق �أحدث التقنيات.
 زيادة احلركة اجلوية ،وتفعيل خدمات الرتانزيت عرب مطارات اململكة الدولية ،مع تفوي�ضال�صالحيات املنا�سبة للم�س�ؤولني من الأجهزة احلكومية العاملة يف املطارات.
 تفعيل احلركة البينية بني املطارات املحلية والإقليمية ،مع درا�سة حتويل بع�ض منها �إلى مطاراتدولية؛ ملواكبة احتياج حركة امل�سافرين.
 درا�سة �إن�شاء مطار مبكة املكرمة (خارج حدود احلرم) ،يخدم زوارها على مدار العام.دعم �أ�سطول ال�سعودية بالطائرات و�إعادة النظر يف �إ�سرتاتيجية تخ�صي�صها

   القرار رقم  37/55والتاريخ 1430/7/12هـ واملت�ضمن ما يلي   :
 ت�سوية امل�ستحقات املالية ال�سابقة للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية مع اجلهاتاحلكومية عن طريق املقا�صة� ،أو �أي �آلية �أخرى يتفق عليه.
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 دعم �أ�سطول امل�ؤ�س�سة بالطائرات املتو�سطة وال�صغرية؛ خلدمة املناطق ذات الكثافة ال�سكانيةالأقل.
 �إعادة النظر يف �إ�سرتاتيجية تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة ،وذلك بطرح ن�سبة ال تقل عن ( )%40من �أ�سهمالوحدات الإ�سرتاتيجية املخطط لتخ�صي�صها يف اكتتاب عام ،مع بقاء ن�سبة ال تقل عن ()%51
مللكية الدولة.
�ضمان املناف�سة يف خدمات النقل اجلوي مع منح املناف�سني نف�س مزايا اخلطوط
ال�سعودية

قرار رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ والذي ت�ضمن احد بنوده ما يلي:
�ضمان املناف�سة يف خدمات النقل اجلوي مع معاملة املناف�سني بنف�س املزايا املمنوحة للخطوط
ال�سعودية ،وت�سريع عملية تخ�صي�صها مع حتديث �أ�سطولها اجلوي.
املوافقة على م�شروع نظام النقل باخلطوط احلديدية

القرار رقم  3/4والتاريخ 1430/3/11هـ واملت�ضمن ما يلي:
«املوافقة على م�شروع نظام النقل باخلطوط احلديدية»

م�شاركة �صندوق اال�ستثمارات يف تنفيذ م�شروعات التو�سعة للخطوط احلديدية

القرار رقم  20/20والتاريخ 1430/5/9هـ والذي ن�ص على:
«    م�شاركة �صندوق اال�ستثمارات العامة يف تنفيذ بقية م�شروعات التو�سعة للخطوط احلديدية
بدعم من الدولة».
مطالبة وزارة االت�صاالت بتغطية جميع مناطق اململكة

القرار رقم ( )24/43وتاريخ (1435/5/24هـ) ين�ص على:
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على وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات الآتي:
�أو ًال :التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة؛ لدعم م�شروع النطاق العري�ض ،لتغطية جميع مناطق
اململكة.
(ي�سـر) للتعامالت الإلكرتونية احلكومية؛
ثانياً :تخ�صي�ص وظائف ن�سائية يف براجمها ،كربنامج ّ
�إنفاذاً للتوجيهات ال�سامية يف هذا اخل�صو�ص.
ثالثاً :اعتماد ال�صناعة الوطنية وت�شجيعها يف جمال �أجهزة الت�شفري ،والربجميات ،ووحدات
التخزين امل�ستخدمة يف عمليات الت�صديق الرقمي ».
توحيد مرجعية موانئ اململكة

القرار رقم ( )5/7وتاريخ (1435/3/19هـ) ين�ص على:
�أو ًال :توحيد مرجعية جميع املوانئ يف اململكة لتكون مرتبطة بامل�ؤ�س�سة العامة للموانئ.
ثانياً :على امل�ؤ�س�سة ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة م�ؤ�شرات الأداء ( )K.P.Iلكل ميناء على
حدة.
ثالثاً :حتويل امل�ؤ�س�سة �إلى هيئة عامة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،تعمل على �أ�س�س جتارية» .
تطبيق مفهوم الإدارة ال�شاملة يف ت�شغيل املوانئ

القرار رقم  76/108والتاريخ 1431/2/23هـ والذي ن�ص على:
«تطبيق مفهوم الإدارة ال�شاملة يف ت�شغيل املوانئ؛ بحيث يعمل امليناء الواحد كوحدة �إدارية
واحدة م�ستقلة».
د  -قطاع االت�صاالت والربيد
ت�شجيع �شركات االت�صاالت بالتو�سع يف احلو�سبة ال�سحابية

القرار رقم ( )66/124وتاريخ (1436/1/17هـ) ين�ص على:
على هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات الآتي:
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�أو ًال :ت�شجيع �شركات االت�صاالت وتقنية املعلومات على التو�سع يف ا�ستخدامات احلو�سبة
ال�سحابية حملياً ،وتوفري البيئة التنظيمية املنا�سبة.
ثانياً :العمل مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تفعيل نظام تطبيقات املدفوعات الإلكرتونية؛
لتعزيز التجارة الإلكرتونية.
ثالثاً� :إلزام مقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات بتطوير �آليات فاعلة؛ ملعاجلة م�شكالت
العمالء ،و�إخطارهم خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ تقدمي ال�شكوى كحد �أق�صى».
ت�ضمني التقاريرال�سنوية ما مت �إجنازه من اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية
املعلومات

القرار رقم  17/34والتاريخ 1431/5/5هـ ون�ص �أحد بنوده على ما يلي:
على اجلهات احلكومية ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية ما مت �إجنازه ،وما تواجهه من �صعوبات يف
امل�شروعات التي تخ�صها يف اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات.
�إعادة النظر يف قرار �إلغاء جمانية التجوال الدويل.
�إلزام اجلهات احلكومية بتنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي

القرار رقم  15/28والتاريخ 1431/4/27هـ ين�ص على:
�أو ًال� :إلزام اجلهات احلكومية بتنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي ،وتوفري الإمكانيات املالية
والكفاءات الفنية امل�ؤهلة الالزمة لتحقيق ذلك.
ثانياً :على هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إعادة النظر يف قرار �إلغاء جمانية التجوال الدويل ،مع
اال�ستفادة من امل�ستجدات التقنية احلديثة عاملياً يف معاجلة اجلوانب الأمنية والتقنية.
�إعداد خطة جلعل ا�ستخدام العنوان الربيدي �إلزامي ًا وحتديد متطلبات حتقيق ذلك
القرار رقم  29/65والتاريخ 1431/6/17هـ وين�ص على:

 على م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي العمل على زيادة عدد امل�ستفيدين من العنوان الربيدي؛ منخالل تب�سيط وت�سهيل �إجراءات اال�شرتاك يف العنوان الربيدي.
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ثانياً :على امل�ؤ�س�سة �إعداد خطة وا�ضحة جلعل ا�ستخدام العنوان الربيدي �إلزامياً ،وحتديد متطلبات
حتقيق ذلك.
توفري الدعم املايل لتطوير البنية التحتية مل�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

القرار رقم  25/31والتاريخ 1430/5/29هـ واملت�ضمن ما يلي:
�   أو ًال :توفري الدعم املايل الالزم لتنفيذ امل�شروعات احليوية املتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقاً
لربنامج �إ�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي.
    ثانياً :الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة «ثانياً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم 81/130
والتاريخ 1428/2/22هـ ،ب�ش�أن التقـرير ال�سـنوي للم�ؤ�سـ�سـة للعام املايل 1425/1424هـ،
ون�صها« :على امل�ؤ�س�سة �إبقاء �أجور �صناديق الربيد اخلا�صة بالأفراد والعائالت كما كانت حمددة
�سابقاً مبائة ريال لل�صندوق».
    ثالثاً :على امل�ؤ�س�سة ن�شر الوعي يف املجتمع ب�أهمية ا�ستخدام العنوان الربيدي ،مع حث اجلهات
احلكومية واخلا�صة على اعتماده يف جميع معامالتها.
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ثالث ًا
تطوير �أداء الأجهزة احلكومية
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يف �إطار �أدوار الرقابة واالتقييم املنوط بها جمل�س ال�شورى و�صو ًال للإرتقاء مب�ستوى �أداء
الأجهزة احلكومية� ،أ�صدر املجل�س عدداً من القرارات التي ت�صب يف اجتاه حتقيق هدف
الإ�صالح الإداري الذي ت�سعى الدولة لتحقيقه خدمة لل�صالح العام وحتقيقاً لرفاه املواطن.
وقد حملت قراراته عدداً من املبادرات واالقرتاحات لإعادة هيكلة بع�ض الوزارات وكذلك
�إن�شاء وزارات وهيئات جديدة �أو ف�صل بع�ض ن�شاطاتها يف وزارات و�أجهزة م�ستقلة ،ولعل
�إ�شادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد العزيز-يرحمه اهلل -يف خطابه ال�سنوي
الذي افتتح به �أعمال الدورة الثالثة للمجل�س عام 1424هـ خري دليل على ذلك والذي
قال فيها:
(لقد كنتم �أيها الأخوة �أع�ضاء املجل�س �شركاء حقيقيني للحكومة يف جمال التطوير ال�سيا�سي
والإداري و�أود �أن �أ�شري هنا �إلى �أن عدداً من املبادرات املتعلقة ب�إعادة الهيكلة احلكومية
ولدت يف جمل�سكم ثم نوق�شت ودر�ست با�ستفا�ضة وجاء الت�شكيل الوزاري اجلديد جم�سداً
بع�ض هذه املبادرات والزال البع�ض الآخر يف طور الدرا�سة).
ومن بني تلك املبادرات واملقرتحات  -على �سبيل الذكر ال احل�صر  -التي �صدرت ب�ش�أنها
قرارات من جمل�س ال�شورى وت�ضمنت مقرتحات ب�إن�شاء وزارات �أو هيئات جديدة �أو �إعادة
هيكلة وزارات �أو م�ؤ�س�سات قائمة ،كان من بينها قراره رقم  40 / 63الذي �أ�صدره يف / 20
 1430 / 7هـ املت�ضمن اقرتاح �إن�شاء هيئة �سعودية للطاقة الذرية ،والذي �صدر �أمر ملكي
ب�إن�شائها حتت م�سمى مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة ،وقرارات �سابقة بهذا
ال�ش�أن من بينها :جمع كل اجلهات احلكومية املعنية باملياه حتت لواء وزارة واحدة ،وف�صل
االقت�صاد عن وزارة املاليه وربطه بوزارة التخطيط ،وف�صل ن�شاط ال�صناعة يف وزارة م�ستقلة
لل�صناعة ،وف�صل قطاع العمل عن ال�ش�ؤون االجتماعية ليكون لكل قطاع وزارة م�ستقلة،
وحتويل م�سمى وزارة الربق والربيد والهاتف �إلى وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات،
و�إن�شاء هيئة لتنمية ال�صادرات ال�سعودية ،و�إن�شاء هيئة م�ستقلة تعنى بالغذاء والدواء ،و�إن�شاء
�صندوق يعنى بت�سهيل توظيف ال�سعوديني ،واقرتاح �إن�شاء هيئة عليا للإ�سكان ،وحتويل
م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات �إلى م�ؤ�س�سة عامة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري،
واقرتاح تو�سيع دائرة �إقرا�ض �صندوق التنمية ال�صناعي وتن�شيط دوره يف املناطق الأقل منواً،
واقرتاح تطوير الئحة املجال�س البلدية وحتديثها وتو�سيع �صالحياتها ملواكبة امل�ستجدات،
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و�إعادة هيكلة م�صلحة الزكاة والدخل وحتديث تنظيم جباية الزكاة ال�شرعية� ،إلى جانب ما
قدمه املجل�س من مقرتحات وحلول ت�شريعية للإ�سهام يف الرفع من م�ستوى �أداء الوزارات
والأجهزة احلكومية واخلدمات التي تقدمها والتي من �أبرزها :م�شروع النظام ال�صحي
باململكة ،وم�شروع نظام البحث العلمي ،ومو�ضوع م�شكلة القبول يف اجلامعات ال�سعودية،
ومقرتح �إ�ضافة م�شروع الئحة للوظائف الهند�سية �إلى نظام اخلدمة املدنية ،وم�شروع تعديل
نظام هيئة ال�سوق املالية ،وم�شروع مقرتح ب�إ�ضافة مادة جديدة تتعلق بالعالوة ال�سنوية لنظامي
التقاعد املدين والع�سكري والت�أمينات االجتماعية.
كما اعتمد املجل�س نظام ال�سوق املالية ،واقرتح املجل�س فتح باب اال�ستثمار يف قطاع الغاز
لل�شركات ال�سعودية والعاملية عند درا�سته تقريري وزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سنويني
لعامي (1421-1420هـ) و (1422-1421هـ) �إ�ضافة �إلى نظام اال�ستثمار التعديني ،ونظام
�إمدادات الغاز وت�سعريه.
كما �أقر املجل�س عدداً من الأنظمة العدلية كنظام املرافعات ال�شرعية ،ونظام املحاماة ،ونظام
حماية حقوق امل�ؤلف ونظام مكافحة غ�سل الأموال وغريها.
كما مار�س جمل�س ال�شورى دوره الرقابي من خالل درا�سة ومناق�شة خطط التنمية والتقارير
ال�سنوية للوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية التي ترد �إلى املجل�س وهي تقارير �شاملة لإجنازات
القطاع احلكومي وامل�شاريع التي مت تنفيذها خالل عام التقرير وامل�شاريع التي مل يكتمل
تنفيذها �أو مل تنفذ ،و املتعرث منها واملعوقات وال�صعوبات التي واجهت القطاع يف تنفيذ
مهامه ،ويبحث الق�صور يف �آدائها ال�سنوي �أو يف تنفيذ م�شاريعها مع امل�س�ؤولني ذوي العالقة
فيها من خالل اللجان املتخ�ص�صة يف املجل�س التي تطلب ح�ضور امل�س�ؤولني املعنيني يف
تلك اجلهات ،ومناق�شتهم بهدف التعرف على مرئياتهم جتاه املالحظات التي �سجلها �أع�ضاء
اللجنة على �آداء الوزارة �أو امل�ؤ�س�سة احلكومية خالل عام التقرير ،وتبني اللجنة تو�صياتها يف
تقريرها الذي ترفعه للمجل�س على ما تو�صلت �إليه من ر�ؤى خالل مناق�شة التقرير وح�صيلة
االجتماعات التي عقدتها مع امل�س�ؤولني يف اجلهة املعنية� ،إلى جانب ذلك يحر�ص املجل�س
على رفع كفاءة و�أداء الأجهزة الرقابية يف الدولة مثل ديوان املراقبة العامة وهيئة الرقابة
والتحقيق من خالل �إقرار الآليات املنا�سبة لتذليل املعوقات وال�صعوبات التي تواجه
اجلهازين يف �أداء مهامهما الرقابية بعد درا�سة تقارير الأداء ال�سنوية لهما.
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كما �أن النظام منح املجل�س بع�ض الآليات الرقابية مثل طلب املعلومات من الأجهزة احلكومية،
�إ�ضافة �إلى �أن معايل رئي�س املجل�س و�أع�ضاءه يقومون بني الفينة والأخرى بزيارات �إلى مقار
بع�ض الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية لالطالع عن قرب على الأعمال واملنجزات التي متت،
واخلدمات التي تقدمها تلك القطاعات ،وفيما يلي مناذج من قرارات املجل�س يف هذا ال�ش�أن:
�إجراء تقييم جلميع املدن االقت�صادية و�أ�سباب تعرثها

القرار رقم ( )44/82وتاريخ (1435/8/5هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال  :تكليف جهة م�ستقلة للقيام ب�إجراء تقييم جلميع املدن االقت�صادية ,و�أ�سباب تعرثها،
وحتديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق املدن لأهدافها ,وفق خطة زمنية حمددة.
ثانياً  :على هيئة املدن االقت�صادية �أن تعد تقاريرها ال�سنوية القادمة وفقاً ملا ن�صت عليه املادة
( )29من نظام جمل�س الوزراء ،ووفقاً لقواعد �إعداد التقارير ال�سنوية ,املوافق عليها بالأمر ال�سامي
التعميمي ذي الرقم /7ب 26345/والتاريخ 1422/12/19هـ.
ثالثاً � :إ�سناد م�س�ؤولية تطوير �أر�ض مدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية �إلى الهيئة
ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية.
رابعاً  :على الهيئة حتديد �أ�سباب انحراف م�شروع مدينة املعرفة االقت�صادية عن ر�ؤيتها الأ�سا�سية,
يف جذب ال�صناعات القائمة على املعرفة «.
تو�ســيع نطـــاق الرقابـــة عـــلى اجلهـــات احلكـــومية لي�شـــمل اخلـــطط والبـــرامـــج
واال�سرتاتيجيات

القرار رقم ( )49/96وتاريخ (1435/8/25هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال :على ديوان املراقبة العامة الآتي:
 -1ت�ضمني تقاريره ال�سنوية القادمة معلومات تف�صيلية عن اجلهات التي ال تتعاون مع الديوان،
وال تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع حتديد حجم املخالفة ونوعيتها.
 -2تو�سيع نطاق (الرقابة على الأداء) لت�شمل اخلطط ،والربامج ،والإ�سرتاتيجيات جلميع اجلهات
احلكومية؛ للتحقق من ا�ستخدامها املوارد املالية والب�شرية يف الأن�شطة واملهام املنوطة بها ،ب�أعلى
قدر من الكفاية ،والفعالية ،واالقت�صادية.
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ثانياً :تفعيل ا�ستقاللية الديوان املالية والإدارية؛ ب�أن تكون اعتمادات ميزانيته ،وحتديد احتياجاته
الوظيفية من ال�سلطة العليا دون �أي تدخل من �أي جهة �أخرى.
ثالثاً :تكوين جلنة عليا لو�ضع حلول عاجلة ملعاجلة املعوقات التي حتول دون �إحداث وحدات
املراجعة الداخلية �أو تفعيلها يف اجلهات امل�شمولة برقابة الديوان.
رابعاً :تكوين جلنة عليا لدرا�سة تقارير الديوان ،على �أ ّال يكون �أي من �أع�ضائها رئي�ساً جلهاز تنفيذي
يخ�ضع لرقابة الديوان ،و�أن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتو�صياتها �إلى املقام ال�سامي خالل مدة ال
تتجاوز �شهرين من تاريخ رفع التقارير �إليها.
خام�ساً :توحيد الكادر الوظيفي واملزايا املالية لكل من :ديوان املراقبة العامة ،والهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد ،وهيئة الرقابة والتحقيق ».
تعزيز الدور الرقابي والتقييمي

تفعيل عمل ديوان املراقبة العامة
القرار  ،13/19وتاريخ 1433/4/19هـ ،ومن بني ما جاء فيه :
• على ديوان املراقبة العامة �سرعة و�ضع ال�ضوابط والإجراءات التى ت�ضمن ت�سوية و�سداد
العهد و�أر�صدة الأمانات يف وقتها املحدد ،وحما�سبة امل�سئولني عن ت�أخريها .
• يجب على جميع اجلهات امل�شمولة برقابة الديوان تزويده بكافة املعلومات وامل�ستندات التى
متكنه من مبا�شرة اخت�صا�صاته ،وعدم ت�أخريها  ،مع حما�سبة اجلهات غري املتعاونة .
• الت�أكيد على تقيد الأجهزة احلكومية مبر�سوم امليزانية العامة للدولة ،واحلد من الت�أمني
املبا�شر ،و�سرعة ت�سديد العهد والأمانات.
• على الديوان وبالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة تقييم نظام املناف�سات وامل�شرتيات
احلكومية وتقدمي تقرير مف�صل عن ايجابيات و�سلبيات النظام والئحته التنفيذية.
القرار  73/176وتاريخ 1434/2/3هـ وت�ضمن :
• متكني الديوان من مراجعة وتدقيق ح�سابات البنوك التى ت�ساهم الدولة مبا ال يقل عن
 %25من ر�أ�سمالها.
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• تزويد املجل�س �سنوياً بن�سخة من تقرير الديوان املتعلق بنتائج عمليات املراجعة املالية ورقابة
الأداء على الأجهزة احلكومية امل�شمولة برقابته.
• متكني الديوان من فح�ص م�ستندات احل�ساب اخلتامي للدولة ميدانياً بوزارة املالية.
دعم هيئة التحقيق واالدعاء العام

القرار  ،14/23وتاريخ 1433/4/25هـ ويدعو الى :
• �أهمية قيام التحقيق واالدعاء العام مبهام التحقيق واالدعاء العام كافة يف جميع الق�ضايا،
وتوفري الدعم املايل والب�شرى لها للقيام بهذه املهمة.
القرار ،44/95وتاريخ 1433/7/20هـ وت�ضمن :
• على هيئة الرقابة والتحقيق �أن ت�ضمن تقاريرها القادمة �أ�سباب املخالفات التى تقع فيها
الأجهزة احلكومية ،وكيفي معاجلتها.
• على الهيئة تطوير الربامج والآليات الرقابية التى تنفذها لتعك�س الأداء الفعلي للأجهزة
امل�شمولة برقابتها.
تعزيز دور هيئة مكافحة الف�ساد

القرار 58/124وتاريخ 1435/1/16هـ و�شمل ما ي�أتي :
 على جميع اجلهات امل�شمـولــة باخت�صا�ص الهـيـئـة الوطنـيـة ملكافـحـة الفـ�سـاد؛ الإجابةعلى ما يردها من الهيـئـــة.
 على الهيئة �أن ت�ضع معايري وا�ضحة ودقيقة تتعلق باحلاالت التي ترى �إحالتها للجهة املعنية،واحلاالت التي ترى �إحالتها مبا�شرة للجهات الرقابية� ،أو جهات التحقيق.
 على الهيئة مراجعة �أ�ساليب العمل والإجراءات املتعلقة بال�صرف املايل ،واملناف�سات وامل�شرتياتاحلكومية ،والرفع باملقرتحات التي تعزز النزاهة واملناف�سة والكفاءة يف احل�صول على امل�شرتيات
احلكومية ،وتنفيذ امل�شروعات ،وحماية املال العام.
 على الهيئة ترتيب �أولويات عملها؛ بحيث حتظى امل�شروعات الكربى باالهتمام الذي ين�سجممع حجمها ،وت�أثريها على الوطن واملواطن.
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رفع م�ستوى �أداء اجلمارك

القرار  ، 23/45وتاريخ 1433/5/24هـ ودعا الى :
• قيام م�صلحة اجلمارك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتفعيل الأنظمة املتعلقة بالغ�ش
التجاري والتقليد.
• على امل�صلحة و�ضع خطة �شاملة لتطوير ورفع م�ستوى �أداء منافذها اجلمركية يف �أنحاء
اململكة.
القرار  ،56/127وتاريخ 15م1433/11هـ  ،و�شمل :
• على م�صلحة اجلمارك ووفقاً خلطة زمنية حمددة �إيجاد حلول جذرية جلميع املعوقات التى
تواجه الأطراف ذوي العالقة باجلمارك ومبا ي�ضمن اجناز �أعمالهم يف �أق�صر مدة.
م�ضاعفة املراجعة والتدقيق داخل الأجهزة احلكومية

القرار  ،48/ 103وتاريخ 1433/7/28هـ ،و�شمل
• على جميع اجلهات احلكومية �سرعة تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  235والتاريخ
1425/8/20هـ ،القا�ضي با�ستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خطة زمنية ال تتجاوز
عامني ،مع متكينها من ممار�سة مهامها ودعمها بالكفاءات الب�شرية.
• الت�أكيد على جميع اجلهات اخلا�ضعة لرقابة ديوان املراقبة العامة ب�إي�ضاح الإجراءات التى
اتخذتها لتح�صيل املبالغ التي �أبدى الديوان ملحوظاته ب�ش�أنها ،وذلك خالل �شهر من تاريخ
�إبالغها بذلك.
• على جميع اجلهات احلكومية �سرعة تنفيذ وا�ستخدام �أنظمة احلا�سب الآيل يف جميع
العمليات املالية واملحا�سبية ،والتحول ايل التدقيق الآيل وفقاً خلطة زمنية حمددة.
القرار ، 53 / 110وتاريخ 1435/1/1هـ ودعا الى:
 على ديوان املراقبة العامة �إجراء درا�سة حتليلية متعمقة عن �أ�سباب تكرار املخالفات املالية يفاجلهات اخلا�ضعة لرقابته ،واحللول املقرتحة.
 تزويد �أمراء وجمال�س املناطق بن�سخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ،ونتائج املراجعة املاليةللقطاعات احلكوميةٌ ،
كل ح�سب منطقته.
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 الإ�سراع يف تطوير النظام املحا�سبي احلكومي وفق �إطار زمني ال يتجاوز عامني.القرار  ، 59/140وتاريخ 1433/11/28هـ وت�ضمن :
• الت�أكيد على اجلهات املخت�صة بفح�ص واختبار وتفتي�ش ال�سلع واتخاذ كافة الإجراءات
الالزمة للحد من وجود �سلع مقلدة �أو مغ�شو�شة والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات ال�سعودية
قبل دخولها للملكة.
�إعداد تقييم لإداء اال�ستثمار املحلي والأجنبي

القرار رقم ( )47/88وتاريخ (1435/8/18هـ ) ين�ص على:
« على الهيئة العامة لال�ستثمار الآتي:
�أو ًال� :إعداد تقرير متابعة وتقيـيم لأداء اال�ستثمار املحلي والأجنبي منذ �إن�شاء الهيئة.
ثانياً :الرتويج جلذب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص (املحلي ،والأجنبي) نحو القطاعات التنموية
املهمة.
ثالثاً� :إن�شاء مركز للمعلومات اال�ستثمارية؛ ليكون مرجعاً للح�صول على املعلومات املتكاملة واحلديثة
عن فر�ص اال�ستثمار ،وخ�صائ�ص قطاعي الأعمال التجارية وال�صناعية وبياناتها يف اململكة ».
وزارة م�ستقلة لل�صناعة وحوافز للم�صانع الوطنية

القرار رقم  54/107والتاريخ 1431/11/17هـ واملت�ضمن ما يلي :
�أو ًال :الإ�سراع بتفعيل القانون (النظام) املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،امل�صادق عليه باملر�سوم امللكي ذي الرقم م30/
والتاريخ 1427/5/17هـ ،والئحته التنفيذية.
ثانياً :القيام مبراجعة �شاملة لأ�س�س احلوافز التي متنح للم�صانع الوطنية؛ لتعزيز قدرتها التناف�سية.
ثالثاً� :أن تقدم وزارة التجارة وال�صناعة خدماتها للقطاع اخلا�ص من خالل مراكز خدمات �شاملة
تابعة للوزارة.
رابعاً :الإ�سراع يف بدء ومبا�شرة �أعمال هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية ،املكونة بقرار جمل�س
الوزراء ذي الرقم ( )59والتاريخ 1428/2/15هـ.
102

خام�ساً :الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة « ثانياً » من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم 28/46
والتاريخ1429/6/12هـ ،ون�صها «ف�صل ن�شاط ال�صناعة يف وزارة م�ستقلة لل�صناعة.
القيام مبزيد من الربامج التوعوية املوجهة لل�شباب وال�شابات

القرار رقم ( )77/150وتاريخ (1436/2/24هـ) ين�ص على:
« �أو ًال :على الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر الآتي:
 -1ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة تف�صي ًال للربامج والدورات والوحدات اجلديدة ،وف�صلها عن
الربامج امل�ستمرة �أو الثابتة.
 -2القيام مبزيد من الربامج التوعوية املوجهة لل�شباب وال�شابات.
 -3تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأع�ضائها لتطوير التعامل مع اجلمهور.
 -4ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة نتائج م�ؤ�شرات قيا�س الأداء.
ثانياً :الت�أكيد على ما ورد يف البند (رابعاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم ( )23/21والتاريخ
1432/5/20هـ ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للرئا�سة للعام املايل 1429/1428هـ ،ون�صه« :افـتـتاح
مراكز هيئة جديدة يف الأماكن املحتاجة �إلى ذلك يف جميع املناطق على �سبيل التدرج �إلى �أن
يتم ت�سديد االحتياج.
العمل على توفري �أرا�ضي للتو�سع ال�صناعي واخلدمي يف املدن ال�صناعية

القرار رقم ( )67/125وتاريخ (1436/1/18هـ) ين�ص على:
« على الهيئة امللكية للجبيل وينبع الآتي:
أرا�ض للتو�سع ال�صناعي واخلدمي يف املدن ال�صناعية الثالث التابعة
�أو ًال :العمل على توفري � ٍ
للهيئة؛ مبا يف ذلك العمل على �إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأرا�ضي ال�صناعية اجلديدة
يف مدينة ينبع ال�صناعية من اجلهات ذات االخت�صا�ص �إلى الهيئة.
ثانياً :التو�سع يف ا�ستقطاب م�ستثمرين لال�ستثمار يف ال�صناعات الثانوية وامل�ساندة  ،خا�صة يف
املجاالت التقنية واملعرفية.
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ثالثاً :تكليف جهات حمايدة للقيام بدرا�سات عن التلوث البيئي الناجم عن امل�شروعات
ال�صناعية وطرائق احلد منها يف مناطق اجلبيل وينبع ،واال�ستفادة من النتائج يف التخطيط والتو�سع
ال�صناعي».
تقدمي معلومات مف�صلة عن م�شكلة العجز يف ح�ساب التقاعد واقرتاح احللول
ملعاجلتها

القرار رقم ( )73/137وتاريخ (1436/2/10هـ) ين�ص على:
« على امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد الآتي:
�أو ًال  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة معلومات مف�صلة عن الدرا�سة التي �أجرتها حول م�شكلة
العجز يف ح�سابي التقاعد؛ من حيث ت�شخي�ص حجم امل�شكلة ,وحتديد م�سبباتها ،واقرتاح حلول
عملية وواقعية ملواجهتها.
ثانياً :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة بيانات تف�صيلية م�ستوفاة لطبيعة ا�ستـثماراتها اخلارجية:
نوعاً ,ووجهةً ,وعوائد.
ثالثاً :بذل املزيد من اجلهد يف �سبيل م�ساعدتها لذوي املعا�شات ال�ضئيلة من املتقاعدين
وامل�ستفيدين عنهم.
رابعاً :املبادرة باتخاذ التدابري الالزمة  -بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  -ل�سرعة �إنهاء الربط الآيل
مع القطاعات ذات العالقة بعملها؛ ل�ضمان و�صول البيانات التي حتتاجها ب�شكل فوري ,وحمدث,
وموثوق».
تطوير نظام �صندوق التنمية العقاري لي�صبح م�ؤ�س�سة متويليه

القرار رقم ( )74/142وتاريخ (1436/2/16هـ) ين�ص على:
�أو ًال � :سرعة تطوير نظام �صندوق التنمية العقارية؛ لي�صبح م�ؤ�س�سة متويلية قادرة على تقدمي
الأدوات املالية ,التي تلبي احتياجات املواطن ب�صيغة �أكرث مرونة وحداثة.
ثانياً  :على وزارة املالية �سرعة �سداد الفرق بني ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع لل�صندوق ,وقدره
(000ر000ر983ر )38ثمانية وثالثون ملياراً وت�سعمائة وثالثة وثمانون مليون ريـال.
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ثالثاً  :على ال�صندوق -بالتن�سيق مع وزارة املالية ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية  -و�ضع �ضوابط
لإعفاء املقرت�ضني الذين يثبت عجزهم عن �سداد ما عليهم من م�ستحقات ,وتعوي�ض ال�صندوق
عن هذه املبالغ.
رابعاً  :على ال�صندوق �إعادة النظر يف جدول دفعات القرو�ض ,مبا ي�ؤدي �إلى زيادة الدفعة الأولى
للمقرت�ض ,وكذلك �إعادة النظر يف ن�سبة الدفعات مقارنة باملنجز يف املبنى.
تو�سيع �إقرا�ض ال�صندوق ال�صناعي وتن�شيط دوره يف املناطق الأقل منو ًا

القرار رقم  24/49والتاريخ 1431/6/2هـ واملت�ضمن ،ما يلي:
 «�أن تو�سع دائرة �إقرا�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لت�شمل امل�شروعات االقت�صاديةاملجدية مبا يف ذلك تلك التي تقع خارج نطاق ال�صناعة التحويلية التقليدية ،كال�سياحة،
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،والأن�شطة االقت�صادية اخلدمية».
 « تن�شيط دور ال�صندوق يف املناطق الأقل منواً مبنح ميزات تف�ضيلية للم�شروعات املجدية التيتن�ش�أ يف تلك املناطق».
 �أهمية تو�سيع دائرة اال�ستفادة من برنامج (كفالة) ،ومراجعة �شروطه.كما ا�صدر املجل�س القرار رقم  54/108والتاريخ 1431/11/17هـ واملت�ضمن ،ما يلي:
�أو ًال -املوافقة على تعديل الفقرتني ( )6و ( )8من املادة (الرابعة) من نظام �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 3/والتاريخ 1394/2/26هـ؛ لت�صبح
الفقرتان بالن�ص الآتي:
 -6ال يجوز لل�صندوق �أن ميول �أكرث من ( )%50من جمموع تكلفة امل�شروع ،وملجل�س �إدارة
ال�صندوق منح ( )%75من تكلفة امل�شروع قر�ضاً للم�شروعات املنفذة يف املناطق الأقل منواً.
 -8متديد فرتة �سداد القر�ض �إلى ع�شرين �سن ًة مبا فيها فرتة �سماح ت�صل �إلى خم�س �سنوات.
ثانياً  -ت�شجيع وحتفيز اال�ستثمارات ال�صناعية يف املناطق ال�صناعية مكتملة اخلدمات واملناطق
الأقل منواً مثل تبوك ،وكذلك املناطق التي وردت يف قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  359والتاريخ
1429/11/26هـ ،وهي :حائل ،وجنران ،وجازان ،واجلوف ،والباحة ،واحلدود ال�شمالية.
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درا�سة تزايد �إمدادات النفط ال�صخري

القرار رقم ( )25/45وتاريخ (1435/5/30هـ) ين�ص على:
« �أو ًال :درا�سة �آثار تـزايد �إمدادات النفط ال�صخري حملياً وخارجياً ،ومدى ت�أثري ذلك على
امل�ستقبل البرتويل للمملكة.
ثانياً� :أهمية الإ�سراع يف �إي�صال �شبكة الغاز للمنازل يف املدن الرئي�سة يف اململكة.
ثالثاً :على وزارة البرتول والرثوة املعدنية �إلزام �شركات النفط والتعدين بتطبيق ا�شرتاطات �أكرث
�صرامة؛ حلماية البيئة ،واحلد من التلوث.
تطوير ال�صناعات امل�ساندة وو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية للإمدادات املحلية من الغاز

القرار رقم  7/5والتاريخ 1430/3/25هـ واملت�ضمن ما يلي:
 �أهمية ت�ضمني تقارير وزارة البرتول والرثوة املعدنية القادمة معلومات حول م�سار تنفيذ م�شروعاتالبرتول ،والغاز ،والتعدين ،املخطط لها ،امل�شار �إليها يف تقرير الوزارة.
 �إيجاد ال�سيا�سات لتطوير ال�صناعات امل�ساندة ،وزيادة كمية ال�سلع واخلدمات املحلية ،وت�شغيلالعمالة املواطنة يف �صناعة البرتول ،والغاز ،والبرتوكيماويات ،وال�صناعات التعدينية.
و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية طويلة الأمد للإمدادات املحلية من الغاز ،والتن�سيق مع اخلططللم�شروعات ال�صناعية واملرافق ،بالتعاون مع اجلهات احلكومية الأخرى مثل :الهيئة امللكية
للجبيل وينبع ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،ووزارة املياه والكهرباء.
 رفع م�ستوى ال�شفافية يف �إجراءات تخ�صي�ص كميات الغاز و�سوائله الرتكيز على ميزات اململكة التناف�سية فيما يخ�ص برنامج التجمعات ال�صناعية ،وتلبية احتياجاتال�سوق املحلية.
 على الوزارة عند �إ�صدارها رخ�صاً تعدينية ل�شركات �أو �أفراد يف �أماكن قريبة من املدن والقرى�أو �سائر التجمعات ال�سكانية واحليازات الزراعية؛ �أن تراعي م�صلحة املواطنني املجاورين ملواقع
الرتخي�ص ،مبا ال يحدث لهم �أ�ضراراً �صحية �أو بيئية �أو م�ضايقات ب�أي �شكل كان.
 يعطى ال�سعوديون العاملون مع املقاولني الذين يعملون ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية �أو ل�صالحال�شركات النفطية الأخرى العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ جميع احلقوق واملزايا التي يعطيها
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�صاحب العـمل الأ�صلي لعماله ال�سعوديني ح�سب الفقرة ( )1من املادة احلادية ع�شرة من نظام
العمل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 51/والتاريخ 1426/8/23هـ.
 �أن يت�ضمن تقرير الوزارة معلومات تف�صيلية كاملة عن اال�ستثمارات اخلارجية والداخلية ل�شركة�أرامكو ال�سعودية� ،أو �أي من ال�شركات احلكومية التابعة للوزارة القائمة �أو امل�ستقبلية.
�إعادة النظر يف برنامج متويل ال�صادرات

القرار رقم ( )6/10وتاريخ (1435/3/20هـ) ين�ص على:
على ال�صندوق ال�سعودي للتنمية الآتي:
�أو ًال � :إعداد معايري و�أوزان تطبق على جميع م�شاريع الإقرا�ض والدعم ،والتحقق من �أن الدول
التي ت�ستفيد من خدمات ال�صندوق قد ا�ستوفت احلد الأدنى لهذه املعايري.
ثانياً � :إعادة النظر يف برنامج متويل و�ضمان ال�صادرات ال�سعودية؛ مبا ي�ؤدي �إلى زيادة دعم
ال�صادرات ال�سعودية.
تفعيل هيئة تنمية ال�صادرات ودعم حماية امل�ستهلك ومكافحة الغ�ش التجاري
والت�سرت

القرار رقم  42/69والتاريخ 1430/10/9هـ واملت�ضمن ما يلي:
 تفعيل بدء ن�شاط هيئة تنمية ال�صادرات ،وتوفري الإمكانات الالزمة لقيامها بدورها احليوياملطلوب.
 تطبـيق الالمركزيـة يف �إنهاء جميع الإجـراءات ،و�إ�صـدار الرتاخي�ص وال�سجالت ،وت�سجيلال�شركات.
 تفعيل الإدارة اخلا�صة بحماية امل�ستهلك ،واملناف�سة ،ومكافحة الغ�ش التجاري ،والت�سرت ،مبا يفذلك متابعة الأ�سـعار؛ وذلك با�ستكمال الهياكل ،وتـوفـري املوارد املالية والب�شرية.
 قيام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية بتوفري �أرا�ض �صناعية وتقنية مطورة يفجميع مناطق اململكة.
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�إ�سرتاتيجيات لال�ستثمارات املختلفة و�إن�شاء املدن االقت�صادية اجلديدة

قرار جمل�س ال�شورى رقم  66/127والتاريخ 1432/1/14هـ املت�ضمن ما يلي:
 على الهيئة العامة لال�ستثمار التن�سيق مع وزارة االقت�صاد والتخطيط يف و�ضع �إ�سرتاتيجياتاال�ستثمارات املختلفة ،ويف مقدمتها �إن�شاء املدن االقت�صادية اجلديدة.
 الت�أكيد على قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  8/8والتاريخ 1430/3/26هـ ،ون�صه� « :أهميةو�ضع جداول زمنية ال�ستكمال التجهيزات الأ�سا�سية و�أعمال البنية التحتية للمدن االقت�صادية،
وت�ضمني ذلك يف تقارير الهيئة العامة لال�ستثمار ».
 تقدمي معلومات تف�صيلية ت�شمل بيانات مالية مدققة عن املدن االقت�صادية ،وحتديد �أو�ضاعهااحلالية ،وخططها امل�ستقبلية.
 ر�صد املخالفات للت�صاريح املمنوحة من الهيئة ،وتو�ضيح ما مت اتخاذه من �إجراءات حيال املخالفني. �إجراء درا�سة لتقييم فعالية نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م1/والتاريخ 1421/1/5هـ ،واقرتاح تعديله وتطويره مبا يرفع حجم اال�ستثمارات ،ويح�سن البيئة
اال�ستثمارية.
 املراجعة امل�ستمرة لقوائم اال�ستثمار؛ لت�شمل ما يحقق �إ�ضافة نوعية لالقت�صاد الوطني.�إحداث �إدارة للح�شود

القرار رقم ( )31/53وتاريخ (1435/6/21هـ) ين�ص على:
« على الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ما ي�أتي:
�أو ًال :الإ�سراع يف �إعادة تكوين الهيكل التنظيمي لها.
ثانياً :اتخاذ كافة الإجراءات التي من �ش�أنها رفع م�ستوى �أداء العاملني يف جمال اخلدمات يف
امل�سجد احلرام ،وامل�سجد النبوي.
ثالثاً� :إحداث �إدارة للح�شود؛ ُتعنى باحل�شود يف امل�سجد احلرام ،وامل�سجد النبوي.
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�إجراء درا�سة تقوميية مل�شروع امللك عبداهلل للق�ضاء

القرار رقم ( )33/56وتاريخ (1435/6/28هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال � :إجراء درا�سة تقوميية �شاملة مل�سرية م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء ,والوقوف
على املعوقات التي تواجهه ,وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
ثانياً  :على اجلهات املعنية التعاون مع وزارة العدل يف تطبيق ق�ضاء التنفيذ.
ثالثاً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند (ثالثاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  73/112والتاريخ
1430/2/8هـ  ,ون�صه� « :صرف بدل لك ّتاب ال�ضبط وال�سجل يف الوزارة ,وم�ساواتهم بك ّتاب
ال�ضبط يف هيئة التحقيق واالدعاء العام» .
رابعاً  :الت�أكيد على الوزارة بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  120والتاريخ 1425/4/12هـ؛
القا�ضي بافتتاح فروع للمكاتب الن�سائية ,وتوظيف املر�أة يف القطاعات احلكومية.
خام�ساً :الإ�سراع يف ت�أ�سي�س �صندوق النفقة.
�ساد�ساً :على الوزارة  -بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء  -العمل على �شغل وظائف الق�ضاة
ال�شاغرة».
فروع لديوان املظامل يف مناطق اململكة وتوفري الإمكانات له
القرار رقم  14/17وتاريخ 1426/4/22هـ واملت�ضمن ما يلي:

أرا�ض منا�سبة من حيث املواقع وامل�ساحات للمقر الرئي�سي لديوان
�أو ًال :الإ�سراع يف تخ�صي�ص � ٍ
املظامل يف الريا�ض ،وبقية فروعه يف املناطق التي يوجد للديوان فروع فيها ،واعتماد املبالغ املالية
لبناء هذه املقار ،وفق خطة زمنية حمددة ي�ؤخذ يف احل�سبان فيها �أهمية الديوان وفروعه.
ثانياً :الت�أكيد على الديوان بالتو�سع يف فتح فروع له يف مناطق جديدة ،وفق خطة الديوان يف حتديد
الأولويات.
ثالثاً :مواجهة التو�سع ال�سريع يف اخت�صا�صات الديوان ،وذلك بتوفري ما يتطلبه من الإمكانات
املالية والب�شرية.
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تطوير املجال�س البلدية وتو�سيع �صالحياتها

قرار املجل�س رقم  26/42وتاريخ 1429/6/5هـ واملت�ضمن ما يلي:
تطوير الئحة املجال�س البلدية وحتديثها ،وتو�سيع �صالحياتها؛ ملواكبة امل�ستجدات واال�ستفادة من
التجربة احلالية ،وو�ضع �آليات وا�ضحة لتفعيل قراراتها.
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تطوير خمططات منح املواطنني وتوفري اخلدمات لها

القرار رقم  72/59وتاريخ 1423/2/10هـ واملت�ضمن ما يلي:
درا�سة �إمكانية م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تطوير املخططات احلكومية اخلا�صة مبنح املواطنني لتوفري
اخلدمات الالزمة لها.
فح�ص احل�ساب اخلتامي للدولة من قبل ديوان املراقبة ،وتفعيل املراقبة الداخلية

القرار رقم  28/35وتاريخ 1430/6/8هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال  :الت�أكيد على ما ورد يف البند (�أو ًال) من قراري جمل�س ال�شورى ذي الرقم 63/82
والتاريخ 1427/1/7هـ ،وذي الرقم  75/114والتاريخ 1429/2/18هـ ،ب�ش�أن التقارير ال�سنوية
لـديـوان املراقبة العامـة للأعـوام املالية 1423/1422هـ 1424/1423 -هـ 1425/1424 -هـ
 1426/1425هـ ،ون�صه « ...الإ�سراع يف �إنهاء درا�سة امل�شروع املقرتح لنظام ديوان املراقبة العامة،وت�ضمينه ما يلزم من �أحكام؛ ليكون �أكرث قدرة على احلفاظ على �أموال الدولة الثابتة واملنقولة».
ثانياً  :الت�أكيد على كافة الأجهزة احلكومية على تفعيل وحدات املراجعة الداخلية لديها ،ملتابعة
�أعمالها والت�أكد من �سالمة تنفيذها ،والتن�سيق مع الديوان بهذا اخل�صو�ص.
ثالثاً  :تطوير �إمكانيات احلا�سب الآيل يف الديوان ليواكب التطورات املت�سارعة ،من �أجل توفري
الوقت و�سرعة ودقة �إجناز العمل ،وتوفري الإمكانيات املادية لها.
رابعاً  :متكني الديوان من فح�ص احل�ساب اخلتامي للدولة ميدانياً بوزارة املالية� ،إعما ًال لن�ص املادة
(العا�شرة) من نظام الديوان ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 9/والتاريخ 1391/2/11هـ،
وتـنفـيـذاً للأمـر ال�سامي ذي الـرقـم /3218م ب والتاريـخ 1427/4/23هـ،القا�ضي بالت�أكيد
على جميع اجلهات بالتقيد مبا تق�ضي به املادة امل�شار �إليها.
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خام�ساً� :أن يقوم الديوان بالإ�شراف على درا�سة تقوم بها م�ؤ�س�سة مالية متخ�ص�صة؛ لتقييم نظام
�إدارة املال العام للدولة بجميع مكوناته التقنية واملعلوماتية واملحا�سبية والتنظيمية ،ورفع تو�صياتها
للمقام ال�سامي.
تقيد الأجهزة احلكومية بامليزانية واحلد من الت�أمني املبا�شر وت�سديد ال ُعهد

كما ت�ضمنت بع�ض بنود قرار املجل�س رقم  75/114وتاريخ 1429/2/18هـ ما يلي:
الت�أكيد على تقيد الأجهزة احلكومية مبر�سوم امليزانية العامة للدولة ،واحلد من الت�أمني املبا�شر،و�سرعة ت�سديد ال ُعهد والأمانات.
 قيام ديوان املراقبة بتقييم اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�سات احلكومية مبا يف ذلكامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة،
وذلك ح�سب الأنظمة واملعايري املحا�سبية املتعارف عليها ،و�إثبات العوائد ،وحتديد حجم اخل�سائر
�إن وجدت.
العمل على تطبيق احلكومة الإلكرتونية بالديوان وفق برنامج التعامالت احلكومية يف وزارةاالت�صاالت وتقنية املعلومات.
تطوير الأجهزة احلكومية للإدارات املاليةالتابعة لها

وت�ضمنت البنود التالية من القرار رقم  51/75وتاريخ 1424/10/21هـ ما يلي:
ثانياً :على كافة الأجهزة احلكومية تطوير الإدارات املالية التابعة لها  ،مبا يف ذلك �إدارة الرقابة
الداخلية ،ولها اال�ستعانة مبعهد الإدارة العامة يف ذلك.
ثالثاً� :أهمية قيام وزارة املالية بتطوير النظم املالية بالتعاون مع ديوان املراقبة العامة مبا يف ذلك نظم
امليزانية والرقابة املالية  ،والتعليمات املالية للميزانية واحل�سابات مبا يتما�شى مع التطورات الإدارية
املالية احلديثة.
رابعـاً :الت�أكيد على كافة الأجهزة احلكومية بتقدمي ح�ساباتها اخلتامية يف الوقت املحدد الوارد يف
التعليمات املالية التي ت�صدرها وزارة املالية لكيفية �إقفال احل�سابات.
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خام�ساً :على وزارة املالية االنتهاء من �إعداد احل�ساب اخلتامي للدولة يف الوقت املحدد  ،وتزويد
ديوان املراقبة العامة بن�سخة منه لإعمال اخت�صا�صه فيه.
�ساد�ساً  :زيادة التعاون بني ديوان املراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق يف اتخاذ الإجراءات
الالزمة للتحقيق يف املخالفات التي يكت�شفها الديوان وحتديد امل�س�ؤولية فيها.
�سابعاً  :دعم الديوان بالوظائف الالزمة ليتمكن من ا�ستقطاب الكفاءات التي يحتاجها من �أجل
القيام مبهامه بكفاءة وفعالية.
حتديث نظام ديوان املراقبة العامة مبا يكفل ا�ستقالله املايل والإداري

القرار رقم  12/13وتاريخ 1422/4/24هـ،واملت�ضمن ما يلي:
الإ�سراع يف حتديث نظام ديوان املراقبة العامة وت�ضمينه الأ�س�س التي تكفل للديوان اال�ستقالل
املايل والإداري ،ومراجعة الأنظمة املالية واملحا�سبية يف جميع �أجهزة الدولة وحتديثها ،والتعجيل
ب�إعادة النظر يف نظام ت�أمني م�شرتيات احلكومة وتنفيذ م�شروعاتها و�أعمالها.
�إعادة هيكلة م�صلحة الزكاة والدخل وحتديث تنظيم جباية الزكاة ال�شرعية

القرار رقم  64/96وتاريخ 1430/1/14هـ واملت�ضمن ما يلي :
�أو ًال� :إعادة هيكلة م�صلحة الزكاة والدخل؛ مبا ميكنها من ا�ستقطاب الكفايات واحلفاظ عليها،
ويحقق لها �أداء مهامها على الوجه املطلوب.
ثان ًيا :العمل على تفعيل االرتباط املعلوماتي مع اجلهات ذات العالقة مع امل�صلحة.
ثالثًا� :أن تعمل امل�صلحة على ن�شر الوعي وتـثـقيف املكلفني؛ لتعميق واجب �أداء فري�ضة الزكاة
ال�شرعية و�ضرائب الدخل ،وتوحيد الربط الزكوي يف جميع فروع امل�صلحة ،وعقد اجتماع دوري
مع مراجعي احل�سابات.

112

كما ت�ضمن القرار رقم  52/69وتاريخ 1426/11/10هـ ما يلي

�أو ًال :الإ�سراع يف حتديث تنظيم جباية الزكاة ال�شرعية ،بحيث يكون م�شتم ًال على تقدمي الإقرار
الزكوي من املكلفني كافة.
ثانياً :التعجيل ب�إ�ضافة الن�ص اجلديد املقرتح �إدخاله على املادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية
ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 61/والتاريخ 1409/12/17هـ ،وامل�شكل لدرا�سته جلنة من
وزارة املالية ،ووزارة االقت�صاد والتخطيط ،وديوان املراقبة العامة ،وم�صلحة الزكاة والدخل اخلا�ص
ب�إلزام عموم املكلفني ممن تتجاوز ر�ؤو�س �أموالهم مائة �ألف ريال � ،أو تزيد �إيراداتهم ال�سنوية على
مليون ريال مب�سك ح�سابات نظامية.
ثالثاً� :إيكال جباية الزكاة ال�شرعية على الأنعـام والغالل �إلى م�صلحة الزكاة والدخل� ،أ�سوة
بجبايتها لعرو�ض التجارة.
رابعاً :دعم امل�صلحة بالكفاءات املحا�سبية املتخ�ص�صة ،وتكثيف الربامج التدريبية؛ لإعداد من�سوبي
امل�صلحة �إعداداً جيداً يتكاف�أ يف التعامل مع النظام ال�ضريبي اجلديد والأنظمة الأخرى املت�صلة به.
توجيه �إ�ستثمارات الت�أمينات نحو امل�شروعات الإنتاجية

القرار رقم  37/32وتاريخ 1419/10/21هـ والذي ت�ضمن الت�أكيد على �ضرورة ت�سوية
م�ستحقات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لدى وزارة املالية واالقت�صاد الوطني واجلهات
احلكومية الأخرى وم�ستحقاتها على بع�ض املن�ش�آت اخلا�صة  ،وكذلك الت�أكيد على امل�ؤ�س�سة ب�أن
تقوم بالإف�صاح ب�شكل دوري عن حجم ا�ستثماراتها وطبيعتها وعوائدها وما تواجهه من �صعوبات،
و�أن تعمل على تنويع ا�ستثماراتها وتوجيهها نحو امل�شروعات الإنتاجية.
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التحول من الفح�ص اجلمركي اليدوي �إلى الإ�شعاعي

القرار رقم ( )9/13وتاريخ (1435/4/3هـ) ين�ص على:
« على م�صلحة اجلمارك العامة ما ي�أتي:
�أو ًال :التحول من الفح�ص اليدوي للب�ضائع وال�سلع �إلى الفح�ص الإ�شعاعي ،وت�ضمني تقاريرها
القادمة جداول مقارنة لل�سلع والب�ضائع املفحو�صة يدوياً ،وال�سلع املفحو�صة �إ�شعاعياً.
ثانياً :التعاون مع اجلهات ذات العالقة لو�ضع الآليات التي ت�ضمن �إجناز �أعمال امل�ستوردين يف
املختربات اخلا�صة؛ وفقاً للمواعيد املحددة يف نظام املختربات.
ثالثاً :التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لو�ضع �إطار زمني حمدد لإجناز الف�سوحات اجلمركية وفقاً
للمعايري الدولية ،وت�ضمني تقاريرها القادمة معلومات تف�صيلية عن ذلك.
تي�سري الإجراءات اجلمركية لتحقيق �سرعة ف�سح ال�سلع وان�سيابها

القرار رقم  29/39وتاريخ 1430/6/14هـ والذي ت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي:
�أو ًال :العمل على تي�سري الإجراءات اجلمركية؛ لتحقيق �سرعة ف�سح ال�سلع وان�سيابها.
ثانياً :تطبيق مبد�أ الإدارة ال�شاملة بالن�سبة للجهات امل�شاركة يف العمل اجلمركي؛ مبا يحقق تكامل
الأداء ،و�سرعته  ،وجودته.
ثالثاً :على م�صلحة اجلمارك تكثيف جهودها وتطوير �آلياتها؛ ملكافحة التهريب ،والغ�ش التجاري،
وال�سلع املزورة ،واملقلدة.
حتديث نظام اجلمارك واالهتمام بتح�سني و�ضع املنافذ

كما ت�ضمنت بع�ض بنود القرار رقم  28/25وتاريخ 1423/8/1هـ ،ما يلي :
ثانياً :حتديث نظام اجلمارك ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم  425والتاريـخ 1372/3/5هـ ،
ليواكب التطورات االقت�صادية والتجارية يف اململكة والعامل .
ثالثاً :الإ�سراع يف ا�ستكمال اقتناء الو�سائل احلديثة لتفتي�ش احلاويات و�أمتعة الركاب.
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رابعاً :حتديث وتب�سيط الإجراءات اجلمركية املطبقة يف مناطق الإيداع (�إعادة الت�صدير) من �أجل
زيارة املرونة وتقدمي خدمات جديدة لالقت�صاد الوطني.
خام�ساً :التعاون مع املنظمات العاملية لإن�شاء قاعدة معلومات ب�أ�سعار ال�سلع واملنتجات ،لزيادة
الدقة يف حت�صيل الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة.
�ساد�ساً :االهتمام بتح�سني و�ضع املنافذ اجلمركية يف املناطق النائية من حيث املباين والتجهيزات
مبا يتنا�سب و�سمعة اململكة ،مع توفري احلوافز التي ت�شجع الكوادر الوطنية امل�ؤهلة للعمل بها.
حتويل م�صلحة الإح�صاءات �إلى م�ؤ�س�سة عامة وتطوير نظام الإح�صاءات العامة
القرار رقم  24/50والتاريخ 1431/6/2هـ والذي ن�صت بع�ض بنوده على ما يلي :

 مراجعة الهيكل التنظيمي والإداري مل�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات ،وفق قرار جمل�سالوزراء ذي الرقم ( )284والتاريخ 1426/11/24هـ ،وتنفيذ �إعادة توزيع املهام والوظائف بني
قطاعي الإح�صاءات واملعلومات.
 تفعيل دور جلان التن�سيق بني امل�صلحة والأجهزة احلكومية الأخرى ،والإ�سراع يف تطوير الربنامجالإح�صائي املتكامل ،وربط مراكز الإح�صاءات واملعلومات لدى اجلهات احلكومية؛ مبا يتوافق مع
�ضمان �سهولة توفري انتقال املعلومات بني اجلهات احلكومية وامل�ستفيدين من الإ�صدارات املعلوماتية.
كما اقر املجل�س يف قراره رقم  25/30وتاريخ 1430/5/29هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :حتويل م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات �إلى م�ؤ�س�سة عامة ذات ا�ستقالل مايل
و�إداري ،ير�أ�س جمل�س �إدارتها وزير االقت�صاد والتخطيط.
ثانياً :تطوير نظام الإح�صاءات العامة؛ مبا ي�ضمن توفري كافة املعلومات الإح�صائية بالآنية،
وال�شمولية ،واملوثوقية املطلوبة.
ثالثاً :بدء الربط الإلكرتوين املبا�شر بني امل�صلحة وبقية اجلهات احلكومية الأخرى؛ بهدف توفري
(ي�سر).
قاعدة بيانات موحدة ،وذلك من خالل برنامج التعامالت احلكومية الإلكرتونية ّ
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�إن�شاء مركز وطني لدرا�سات العدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية

القرار رقم ( )11/17وتاريخ (1435/4/10هـ) ،وت�ضمنت بع�ض بنوده مايلي:
على هيئة التحقيق واالدعاء العام الآتي:
�أو ًال :و�ضع معايري لقيا�س الأداء.
ثانياً� :إنـ�شاء معهد عال للتحقيق واالدعاء العام.
ثالثاً :درا�سة �إن�شاء مركز وطني لدرا�سات العدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية.
رابعاً :حتريك الدعوى اجلزائية العامة �أمام املحكمة املخت�صة �ضد من يقومون بالقدح والذم
والقذف العلني عرب و�سائل الإعالم؛ املكتوبة� ،أو امل�سموعة� ،أو املرئية ،وعرب ال�شبكة العنكبوتية
(االنرتنت)� ،أو و�سائل التوا�صل االجتماعي بجميع �أنواعها ،م�ستهدفني م�ؤ�س�سات الدولة،
ورموزها الدينية والوطنية ،وم�س�ؤوليها ،وموظفيها ،والتن�سيق مع اجلهات الأمنية لتحديد هوية
املجهولني منهم �أو امل�سترتين.
مراجعة �آلية تنفيذ اخلدمات ودرا�سة ا�سباب تعرث التنمية العمرانية

القرار رقم ( )47/90وتاريخ (1435/8/18هـ ) ين�ص على:
« على وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية الآتي:
�أو ًال  :التن�سيق مع اجلهات اخلدمية الأخرى ملراجعة �آلية تنفيذ اخلدمات؛ مبا ي�ضمن التن�سيق
الكامل عند تنفيذها ،واال�ستفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال.
ثانياً  :التن�سيق مع اجلهات املعنية لدرا�سة �أ�سباب تعرث التنمية العمرانية يف القرى والهجر،
ومعاجلتها؛ مبا ي�شجع على دفع عجلة التنمية فيها ,ووقف الهجرة �إلى املدن.
ثالثاً  :مراعاة املعايري التخطيطية الالزمة لتوفري ممرات م�ستقلة للم�شاة.
قيام هيئة التحقيق واالدعاء العام بتحليل البيانات املتعلقة بالق�ضايا

القرار رقم  75/115وتاريخ 1429/2/18هـ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :أن تقوم هيئة التحقيق واالدعاء العام بتحليل البيانات املتعلقة بالق�ضايا ،و�أن ت�ضمن تقاريرها
نتائج ذلك التحليل.
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ثان ًيا :الإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطبيق مبد�أ احلكومة الإلكرتونية.
ثالثًا :الت�أكيد على ما ورد يف البند «�أو ًال» من قـرار جمل�س ال�شـورى ذي الـرقـم 51/56
والتاريخ 1425/11/8هـ ،ال�صادر ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني (الثامن لعام 1422هـ والتا�سع لعام
1423هـ) للهيئة ،ون�صه«:و�ضع ميزانية م�ستقلة لهيئة التحقيق واالدعاء العام يف امليزانية العامة
للدولة».
دعم التحقيق واالدعاء العام وتخ�صي�ص ميزانية لها وفتح دوائر جديدة

القرار رقم  67/97وتاريخ 1428/1/3هـ ،واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :الت�أكيد على ماورد يف الفقرة «رابعاً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  33/55والتاريخ
1424/8/3هـ ،ال�صادر ب�ش�أن التقارير ال�سنوية (اخلام�س لعام 1419هـ  ،وال�ساد�س لعام 1420هـ
وال�سابع لعام 1421هـ) لهيئة التحقيق واالدعاء العام  ،ون�صها« :دعم الهيئة بالإمكانات املالية
والإدارية ؛ لتحقيق �أهدافها» ،وعلى ماورد يف الفقـرة «ثانياً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم
 51/56والتاريخ 1425/11/8هـ  ،ال�صادر ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني ( الثامن لعام 1422هـ ،
والتا�سع لعام 1423هـ) للهيئة  ،ون�صها« :دعم الهيئة بالوظائف التخ�ص�صية والإدارية مبا يتنا�سب
وحجم امل�س�ؤوليات املنوطة بها».
ثانياً    :ا�ستكمال فتح دوائر التحقيق واالدعاء العام يف بقية املحافظات.
ثالثاً�    :إدراج الهيئة يف خطط التنمية اخلم�سية القادمة.
رابعاً   :اعتماد املبالغ الالزمة لبناء ما حتتاجه الهيئة من مقار ،وفق خطة زمنية متدرجة.
كما ت�ضمن القرار رقم  51/56وتاريخ 1425/11/8هـ ما يلي:
�أو ًال :و�ضع ميزانية م�ستقلة لهيئة التحقيق واالدعاء العام يف امليزانية العامة للدولة .
ثانياً :دعم الهيئة بالوظائف التخ�ص�صية والإدارية مبا يتنا�سب وحجم امل�س�ؤوليات املـناطة بها.
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الإ�سراع يف تكوين الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد

القرار رقم  41/67وتاريخ 1430/10/8هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :أن ُتعطي هيئة الرقابة والتحقيق – يف حدود اخت�صا�صها – اهتما ًما �أكرب للرقابة الإدارية
على الأداء؛ للت�أكد من ح�سن �أداء الأجهزة احلكومية للمهام املنوطة بها.
ثان ًيا� :ضرورة م�ساءلة كل من مل يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من امل�س�ؤولني واملوظفني يف
الأجهزة احلكومية ،وفقًا ملا تك�شف عنه الربامج الرقابية للهيئة.
ثالثًا :الإ�سراع يف تكوين الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم
 43والتاريخ 1428/2/1هـ.
دعم برامج التنمية الثقافية :

القرار  -2/37وتاريخ 1433/5/16هـ و�شمل :
• �إن�شاء جمل�س �أعلى للثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية تكون مهمته �صياغة �سيا�سة اململكة
الثقافية والإ�شراف على تطبيقها
• �إن�شاء هيئة وطنية للكتاب يف اململكة .
• ت�سهيل الإجراءات �أمام امل�ستثمرين لفتح �صحف جديدة .
مطالبة وزارة الثقافة والإعالم مبعاجلة املعوقات التى �أدت �إلى ق�صور يف الإعالم
اخلارجي:

القرار رقم ( )28/48وتاريخ (1435/6/8هـ) ين�ص على:
« على وزارة الثقافة والإعالم الآتي:
�أو ًال :العمل مع اجلهات امل�س�ؤولة ذات العالقة ملعاجلة املعوقات التي �أدت �إلى ق�صور �أداء الإعالم
اخلارجي ،وت�سهيل �أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور.
ثانياً :و�ضع خطة لدعم ن�شر املحتوى الرقمي لأدب وثقافة الطفل وال�شباب باللغة العربية ب�شكل
تفاعلي ،وذلك بالتن�سيق مع مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي.
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ثالثاً :دعم املواد الإعالمية اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة وتعزيزها ،و�إفراد م�ساحات كافية
لها يف خمتلف و�سائل الإعالم ».
حتديث الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وتعيني �أعداد كافية من ق�ضاة التنفيذ

القرار رقم  30/43والتاريخ 1430/6/15هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :حتديث الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري مبا
يتنا�سب مع م�ستجدات املرحلة احلالية ،واملرحلة القادمة ،وامل�س�ؤولية امللقاة عليها.
ثانياً� :ضرورة تعيني �أعداد كافية من ق�ضاة التنفيذ ،وما يلزم من موظفني و�أجهزة �إدارية.
ثالثاً :دعم الوزارة يف جمال احلا�سب الآيل؛ من حيث القوى الب�شرية ،والإمكانات املالية.
�إ�سرتاتيجية للثقافة والإعالم يف اململكة و�إن�شاء قنوات تلفاز تعليمية

القرار رقم  72/100والتاريخ 1431/2/10هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعالم ب�إعداد �إ�سرتاتيجية �شاملة للثقافة والإعالم يف اململكة؛
مبا يحقق االرتقاء بهما.
ثانياً :حث الوزارة على و�ضع الأ�س�س الالزمة لبناء منظومة �إعالم حمرتفة ،تكون مب�ستوى
الإمكانات ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية للمملكة.
ثالثاً� :ضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعالمي؛ بنا ًء على ا�ستطالع ر�أي املتلقي حيال الر�سالة
املوجهة لكل قطاع� ،أو فئة نوعية �أو عمرية.
رابعاً :توفري االعتمادات املالية الالزمة للوزارة؛ لتنفيذ خططها املر�سومة يف جمال الثقافة ،وتطوير
م�شروعاتها امل�ستقبلية فيه.
خام�ساً� :إن�شاء قنوات تلفاز تعليمية؛ بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم العايل.
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حتويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء ال�سعودية �إلى م�ؤ�س�ستني عامتني

القرار  19/27وتاريخ 1429/5/13هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :الت�أكيد على ما ورد يف البند «�أو ًال» من قـرار جملـ�س ال�شورى ذي الرقم  35/40والتاريخ
1425/8/27هـ ،ب�ش�أن الإ�سراع يف تنفيذ ما ت�ضمنه البند خام�ساً من قـرار جمل�س الوزراء ذي
الـرقـم  141والتاريخ 1424/5/28هـ ،القا�ضي بتحويل الإذاعة والتلفزيون ،ووكالة الأنباء
ال�سعودية �إلى م�ؤ�س�ستني عامتني ،مع و�ضع الأنظمة لهما مبا يحقق املرونة املالية والإدارية.
ثانياً :زيادة تفعيل م�ضامني برامج الإذاعة والتلفزيون مبا يحقق ما ورد يف املادة الثالثة من ال�سيا�سة
الإعالمية ال�صادرة بـقـرار جملـ�س الـوزراء ذي الرقـم  169والتاريخ 1402/10/20هـ ،التي
تـن�ص على �أن« :تد�أب و�سائل الإعالم على خدمة املجتمع ،وذلك عن طريق ت�أ�صيل قيمه
الإ�سـالمية الثمينة ،وتر�سيخ تقاليده العربية الكرمية ،واحلفاظ على عاداته اخلرية املوروثة ،ومقاومة
كل ما من �ش�أنه �أن يف�سد نقاءه و�صفاءه .»...
ثالثاً :قيام وزارة الثقافة والإعالم بو�ضع خطة لدعم امل�ؤلفني ال�سعوديني ،وانت�شار الكتاب
ال�سعودي داخل ًيا وخارج ًيا.
رابعاً� :إن�شاء مراكز ثقافية ت�شمل جميع الن�شاطات الثقافية ،والأدبية ،والفنون ،واملتاحف
واملكتبات ،يف جميع مدن اململكة.
خام�ساً :و�ضع معايري و�أ�س�س لتح�صيل دخل �إعالنات رعاية الربامج وامل�سل�سالت ،ومراقبة
�صرفها من قبل اجلهات الرقابية.
�ساد�ساً� :إعادة البث الإذاعي باللغات التي �أوقفتها الوزارة ،وتطوير براجمها ،وزيادة �ساعات
�إر�سالها ،و�إ�ضافة لغات �أخرى جديدة.
تنمية وتطوير حرية التعبري يف و�سائل الإعالم ال�سعودي

كما ت�ضمنت بع�ض بنود القرار رقم  35/40وتاريخ 1425/8/27هـ مايلي :
 اعتماد بند جديد يف ميزانية وزارة الثقافة والإعالم للدار�سات والبحوث وتخ�صي�ص املبالغاملالية الالزمة له ،لتطوير الأداء الإعالمي داخلياً وخارجياً.
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 تنمية وتطوير حرية التعبري يف و�سائل الإعالم ال�سعودي. فتح املجال للقطاع الأهلي ال�سعودي لال�ستثمارات يف جمال الإعالم ،وال�سماح مبمار�سةالن�شاط الإعالمي الإذاعي والتلفزيون ،ودعم وت�شجيع ا�ستثماراته الإعالمية يف الداخل.
تطوير �آليات الإعالم اخلارجي ملواجهة احلمالت التي تتعر�ض لها اململكة

كما ت�ضمن البند �أو ًال من القرار رقم  77/112وتاريخ 1425/2/8هـ ما يلي:
على وزارة الثقافة و الإعالم �أن تطور �آليات عملها بالن�سبة للإعالم اخلارجي ،ال�سيما يف مواجهة
احلمالت التي تتعر�ض لها اململكة ،والعمل على تنمية ال�صورة الذهنية الإيجابية عن اململكة،
ودورها يف حميطها العربي والإ�سالمي الدويل.
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رابع ًا
مبادرات جمل�س ال�شورى
جتاه ق�ضايا الوطن
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لقد عمل املجل�س على طرح ر�ؤيته ملعاجلة عدد من الق�ضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطالقته
احلديثة والتي من �أبرزها :البطالة ،اال�سكان ،والأمن املائي والغذائي ،الإرهاب ،الفقر ،ارتفاع
الأ�سعار وغالء املعي�شة ،انخفا�ض �سوق الأ�سهم ال�سعودي.
كما �أولى جمل�س ال�شورى الق�ضايا املحلية االخرى �أهمية كبرية و�أولوية على جدول �أعماله
ومناق�شاته ،فقد تولى املجل�س درا�سة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج وم�شكلة غالء املهور مع
و�ضع حلول عملية لها ،كما عمل املجل�س على الت�صدي ملر�ض انفلونزا (اخلنازير) عند
ظهوره يف بع�ض دول العامل و�شكل جلنة فرعية من جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة لدرا�سة
املر�ض وتداعياته وملعرفة اجلهود التي بذلت من قبل اجلهات ذات االخت�صا�ص للحد من
انت�شار املر�ض يف اململكة.
كما اهتم املجل�س ببحث �آخر التطورات املتعلقة بق�ضايا ال�سجناء ال�سعوديني يف اخلارج مثل
�سجناء غوانتنامو وق�ضية املواطنني /حميدان الرتكي ،و�سامي احل�صني ،وقد ر�أى املجل�س
دعوة ذوي العالقة واملهتمني بهذه الق�ضايا الطالع املجل�س على �آخر التطورات املتعلقة
بتلك الق�ضايا ،ونورد فيما يلي بع�ض مناذج مبادرات املجل�س و�أع�ضائه جتاه الق�ضايا التي تهم
الوطن واملواطن :
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 -1مواجهة مشكلة البطالة ودعم التنمية
البشرية وتوطين الوظائف :

تبنى املجل�س العديد من املبادرات ب�ش�أن العديد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم الوطن
واملواطن ،يف مقدمتها م�شكلة البطالة ،وتعزيز جهود توطني الوظائف ،حيث �أقر ف�صل قطاع
العمل يف وزارة م�ستقلة مبا ي�سهم يف تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف ت�ستثمر
خمرجات التعليم ،وتوفر فر�ص كرمية للمواطنني ،كما مت توحيد جهات اال�ستقدام و�إن�شاء
�صندوق لت�سهيل توظيف املواطنني و�إن�شاء مركز وطني للمعلومات املتعلقة بالعمل ،وطالب
با�ستحداث هيئة عامة لرعاية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وتفعيل دورها يف االقت�صاد الوطني
والتوظيف ،وفيما يلي مناذج من قرارات املجل�س بهذا ال�ش�أن:
�إعداد دليل موحد للأن�شطة االقت�صادية واملهن املرتبطة بها

القرار رقم ( )64/120وتاريخ (1436/1/10هـ) ين�ص على:
«�أو ًال :على وزارة العمل الآتي:
 -1التـن�سيق مع اجلهات املعنية؛ لإعداد دليل موحد للأن�شطة االقت�صادية ،واملهن املرتبطة بها.
 -2الإ�سراع يف �إن�شاء ملحقيات عمالية يف ممثليات اململكة يف الدول التي ت�ستقدم منها �أكرث
العمالة.
 -3و�ضع ميثاق لأخالقيات العمل ،والت�أكد من تطبيقه يف خمتلف قطاعات العمل.
 -4الإ�سراع يف و�ضع الآليات املنا�سبة لت�أهيل ال�شباب ال�سعودي للعمل ب�شركات املقاوالت
و�شركات ال�صيانة؛ بالتخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق العمل.
ثانياً� :إن�شاء جلنة يف الوزارة تـتكون من اجلهات ذات العالقة؛ للتـن�سيق والإ�شراف على
�إ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية ،وتوفري الدعم الالزم لتـنـفيذها.
ثالثاً :الت�أكيد على �أهمية ا�ستمرار جهود الوزارة  -بالتن�سيق مع وزارة الداخلية  -لت�صحيح �أو�ضاع
العمالة الوافدة املخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
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رابعاً� :إلزام ال�شركات الكبرية التي متلك الدولة �أغلبية ر�أ�س مالها� ،أو التي منحت امتيازات من
الدولة؛ بالتوظيف املبا�شر لل�سعوديني ،وعدم حتويل �أعمالها امل�ستمرة �إلى �شركات �أو م�ؤ�س�سات
�أخرى».
الأهتمام باملن�ش�أت ال�صغرية لتوفري بيئة عمل جاذبه للكفاءات الوطنية

القرار رقم ( )19/36وتاريخ (1435/5/16هـ) ين�ص على:
« �أو ًال :على �صندوق تنمية املوارد الب�شرية الآتي:
 -1زيادة االهتمام باملن�ش�آت ال�صغرية ودعمها؛ لتوفري بيئة عمل منا�سبة وجاذبة للكفايات الوطنية،
وتعزيز ا�ستقرارها الوظيفي.
 -2التعاون والتن�سيق مع اجلامعات ومراكز البحوث املتخ�ص�صة يف البحث العلمي؛ يف جمال
املوارد الب�شرية ،وتوطني الوظائف.
 -3ت�ضمني التقارير ال�سنوية القادمة لل�صندوق م�ؤ�شرات قيا�س الأداء (.)KPIs
 -4التو�سع يف افتتاح الأق�سام الن�سائية لت�شمل جميع مناطق اململكة؛ لت�سهيل التدريب
والتوظيف للمر�أة.
 -5و�ضع برنامج  -با�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�صاالت -يتيح العمل عن بعد ،خا�صة يف
املناطق النائية وغري اجلاذبة لطالبي العمل.
ثانياً :الت�أكيد على ما ورد يف البند (ثالثاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم ( )66/97والتاريخ
1429/1/18هـ ،ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني لل�صندوق للعامني املاليني (1426/1425هـ-
1427/1426هـ) ،ون�صه »:تكثيف الربامج الإعالمية املوجهة للمن�ش�آت اخلا�صة ولطالبي
العمل؛ للتعريف بدور ال�صندوق و�إجراءات اال�ستفادة من خدماته».
التنمية الب�شرية وتوطني الوظائف

القرار  ، 60/127وتاريخ 1435/1/23هـ ون�ص على :
 على وزارة العمل التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لو�ضع �آلية لتحفيز توطني امل�شروعاتال�صغرية واملتو�سطة؛ لت�شغيلها بكفاءات وطنية.
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 على الوزارة الت�أكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي ت�ساعد على ا�ستقرار املر�أة يفالعمل يف القطاع اخلا�ص الأهلي ,مبا يف ذلك املوا�صالت من العمل و�إليه.
 على الوزارة دعم احلوار االجتماعي الثالثي بني �أطراف الإنتاج ,و�إيجاد �آليات تلزم من�ش�آتالقطاع اخلا�ص بتكوين اللجان العمالية.
 على الوزارة دعم �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية يف الوزارة ,والتن�سيق مع اجلهات املعنية لإيجاداحلوافز املنا�سبة؛ ال�ستقطاب وت�أهيل وتدريب الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة للعمل يف هذا املجال.
القرار  ، 56/128وتاريخ 1433/11/15هـ وت�ضمن :
• دعوة وزارة العمل لتقدمي تقارير عن نتائج متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الوزراء وتعاميم
الوزارة ال�سابقة املتعلقة بتوظيف ال�سعوديني  ،ومدى �إ�سهامها يف جمال ال�سعودة.
• على الوزارة و�ضع الآلية املنا�سبة لإيجاد فر�ص عمل لل�سعوديني الذين يوجد لهم وظائف
تتفق مع م�ؤهالتهم وم�شغولة بغري �سعوديني.
القرار ،15/25وتاريخ 1433/4/26هـ  ،و�أ�شار ايل :
• �إلزام ال�شركات الأجنبية امل�ستثمرة يف اململكة �أو ال�شركات املختلطة بتدريب وتوظيف
ال�سعوديني وب�شكل متزايد �سنوياً على.
�أ�سا�س زيادة �سنوية على االقل  %5من عمالتها.
القرار  55/121وتاريخ 1433/11/14 ،هـ وت�ضمن :
• الت�أكيد على وزارة املالية باعتماد املبالغ املتطلبة لإن�شاء فروع رجالية ون�سائية ملعهد الإدارة
يف املناطق وفق اخلطة اخلم�سية.
• على املعهد التن�سيق مع اجلامعات لتنفيذ برامج تدريبية يف املدن التي ال يوجد للمعهد
مقرات بها.
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القرار  57/134وتاريخ 1433/11/21هـ و�شمل :
• املوافقة على م�شروع نظام توطني وظائف الت�شغيل وال�صيانة يف املرافق العامة .
القرار  ، 61/143وتاريخ 1433/12/19هـ ون�ص على :
• على الهيئة امللكية للجبيل وينبع دعم برامج التدريب واالبتعاث لرفع امل�ستوى العلمي
واملهني للموظفني.
القرار  ،62/148وتاريخ 1433/12/20هـ ودعا الى :
• على هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية
و�إحاللها مكان القوى العاملة الأجنبية يف خمتلف امل�صانع والقطاعات التابعة لها ،وذلك
بالتن�سيق مع وزارة العمل.
القرار  ، 64/156وتاريخ 1433/12/27هـ وت�ضمن :
• على �صندوق تنمية املوارد الب�شرية ت�ضمني تقاريره القادمة النتائج املرتتبة على قنوات
التوظيف التي قام ب�إن�شائها ومدى انعكا�س ذلك على امل�ساهمة يف زيادة عدد امللتحقني بربامج
التدريب والتوظيف يف املناطق االقل منو َا .
• على ال�صندوق التعاون مع وزارة العمل على معاجلة االو�ضاع الناجمة عن قيام بع�ض
من�ش�آت القطاع اخلا�ص بالإنهاء التع�سفي لعقود العاملني يف هذه املن�ش�آت الذين يتم ايقاف
دعم ال�صندوق عنهم.
القرار  ،10/13وتاريخ 1433/4/11هـ  ،وت�ضمن :
• توفري الوظائف الالزمة للكوادر االدارية والفنية للهيئة العامة لل�سياحة والآثار و�أجهزة
التنمية ال�سياحية يف املناطق التي من �ش�أنها القيام باملهام النوعية والتخ�ص�صية التي ترتقي
بالقطاع ال�سياحي.
وزارة م�ستقلة للعمل و�صندوق لت�سهيل توظيف املواطنني و�إيجاد بيئة منا�سبة لعمل املر�أة

القرار رقم  66/49وتاريخ 1419/2/13هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :ضبط اال�ستقدام وتقنينه وذلك باتخاذ �إجراءات تنظيمية عاجلة على النحو الآتي :
توحيد جميع جهات اال�ستقدام و�إناطتها بوزارة العمل.
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حتديد �سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها.
مراجعة ال�ضوابط والإجراءات الالزمة لرت�شيد ا�ستقدام العمالة املنزلية.
املراجعة امل�ستمرة لو�ضع عمالة ال�شركات التي لها عقود مع الدولة.
دعم الأجهزة املناط بها الرقابة على العمالة الفائ�ضة.
مراجعة واقع املحالت التجارية.
ثانياً :يعاد تكوين جمل�س القوى العاملة با�سم «املجل�س الأعلى للقوى العاملة» ويكون من
اخت�صا�صاته:
و�ضع اخلطط الالزمة للقوى العاملة.
اقرتاح الأنظمة واللوائح املتعلقة بالقوى العاملة.
املراجعة الدورية لقواعد ا�ستقدام وتوظيف العمالة غري ال�سعودية.
و�ضع احلوافز املادية واملعنوية التي ت�شجع العمالة الوطنية.
ثالثاً :ف�صل قطاع العمل يف وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية والأجهزة الإدارية امل�س�ؤولة عن
اال�ستقدام ليكون وزارة م�ستقلة للعمل تتولى �ش�ؤون القوى العاملة يف القطاع الأهلي با�سم
وزارة العمل ،من اخت�صا�صاتها تنفيذ اخلطط والربامج ،واقرتاح الأنظمة واللوائح ،و�إيجاد قواعد
معلومات متكاملة و�إبداء الر�أي يف م�سائل القوى العاملة ،وو�ضع وتنفيذ القواعد لال�ستقدام،
وتنظيم �ش�ؤون العمل والعمال.
رابعاً� :إن�شاء �صندوق يعني بت�سهيل توظيف املواطنني.
خام�ساً� :إن�شاء مركز وطني للمعلومات املتعلقة بالعمل.
�ساد�ساً :تكثيف اجلهود لزيادة فعالية امل�ؤ�س�سات التعليمية.
�سابعاً :حفز النمو االقت�صادي املحلي.
ثامناً :النظر يف �إيجاد بيئة منا�سبة لعمل املر�أة.
تا�سعاً :قيام املجل�س الأعلى للإعالم واملجل�س الأعلى للقوى العاملة بو�ضع خطة �إعالمية تهدف
�إلى حتقيق تلك التو�صيات.
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�صرف تعوي�ض ملن ال عمل لهم

القرار رقم  74/107وتاريخ 1425/1/30هـ وت�ضمنت الفقرة (ب) من البند الثاين يف القرار
ما يلي :
ب� -صرف تعوي�ض جمز ملن العمل لهم من القادرين عليه� ،إلى حني �إيجاد العمل لهم ح�سب
تنظيم يو�ضع لذلك .
�صرف �إعانة �شهرية لل�سعوديني العاطلني عن العمل

 وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته املنعقدة يف تاريخ 1431/2/16هـ على مالءمة درا�سة مقرتحب�إ�ضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق �صرف �إعانة �شهرية لل�سعوديني العاطلني عن العمل.
وح�سم �أع�ضاء املجل�س بعد مناق�شة التقرير املقدم من جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية والعرائ�ض
ب�ش�أن مالءمة درا�سة املقرتح املقدم من �أحد الأع�ضاء بالأخذ به ،والذي ين�ص على �صرف �إعانة
مالية �شهرية لل�سعوديني العاطلني عن العمل امل�سجلني لدى وزارة العمل لفرتة حمددة �أو حتى
يجدوا فر�ص العمل املنا�سبة على �أن يحدد املقدار وال�ضوابط يف نظام �أو الئحة ت�صدرها وزارة
العمل .كما ت�ضمن تقرير اللجنة �أي�ضا درا�سة للو�ضع احلايل ل�سوق العمل يف اململكة ،و�أبرز خماطر
البطالة االجتماعية والأمنية.
وقد �أورد مقدم املقرتح الع�ضو املهند�س �سامل املري م�سوغات لدعم مقرتحه واملكا�سب املتوخاة
من الأخذ به ،ومن ذلك تخفيف العوز والإحباط لدى ال�سعوديني العاطلني عن العمل وحماية
متا�سك املجتمع وحلمته .ويرى �أن العاطلني يف ازدياد رغم ارتفاع �إيرادات الدولة وكرثة امل�شاريع
اجلديدة� « ،إن من يدقق يف الو�ضع احلايل ل�سوق العمل يجد �أن نتائج خطط توظيف ال�سعوديني
ال تزال دون الطموحات رغم �ضخامة الأموال التي ت�ضخها احلكومة �سنوياً يف �سبيل تنمية املوارد
الب�شرية ،وكرثة الأنظمة التي حتث على توظيفهم وحماوالت �ضبط ا�ستقدام الأيدي العاملة
الأجنبية» .كما �أكد �أن الإعانة خطوة مهمة لتنظيم �سوق العمل وفيها حث للجهات املعنية على
املتابعة و�إيجاد احللول للبطالة واجلدية يف تطبيق ما يتعلق بها من �أنظمة ب�سبب االلتزام املايل الذي
يلزم املعنيني بو�ضع اخلطط واملربرات لأ�صحاب القرار مما �سي�ؤدي �إلى �ضبط �أعداد العاطلني عن
العمل وت�شجيعهم على �إتباع الأنظمة التي ت�سنها الدولة مبا يف ذلك �إلزام امل�ستفيدين من الإعانة
130

على االلتحاق ببع�ض الربامج والدورات التي تراها اجلهات امل�س�ؤولة ،م�شريا �إلى �أن �إعانة البطالة
ميكن �أن ت�ستخدم كم�ؤ�شر اقت�صادي للداللة على االجتاه الذي ي�سري فيه �سوق العمل ،وكذلك
ت�شجيع ال�سعوديني على قبول الأعمال ذات العقود الق�صرية.
�إدراج بحث قيا�س معدالت البطالة بني املواطنني يف الإح�صاءات ال�سكانية

القرار رقم  24/50والتاريخ 1431/6/2هـ والذي ن�صت �إحدى بنوده على ما يلي :
 �إدراج بحث قيا�س معدالت البطالة بني املواطنني يف الإح�صاءات ال�سكانية ،وجعل �إح�صائيةالتعداد ال�سكاين لعام (1431هـ) �سنة الأ�سا�س لل�سنوات القادمة.
ح�صر �أعداد العمالة الأجنبية وت�صنيفها

القرار رقم  20/33وتاريخ 1427/5/9هـ ن�ص يف بنده اخلام�س على:
«تكليف م�صلحة الإح�صاءات العامة بح�صر �أعداد العمالة الأجنبية الفعلية  ،وت�صنيفها ب�صفة
دورية ؛ لتكون مرجعاً لر�سم اخلطط امل�ستقبلية لتنمية املوارد الب�شرية».
هيئة للمن�ش�آت ال�صغرية وتفعيل دورها يف االقت�صاد والتوظيف

القرار رقم  41/83والتاريخ 1431/7/29هـ ن�ص يف بنده الثامن على:
«ا�ستحداث هيئة عامة لرعاية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (هيئة ذات �صفة اعتبارية م�ستقلة)
لتكون اجلهة املعنية ب�ش�ؤون هذا القطاع ,وتفعيل دوره يف االقت�صاد الوطني والتوظيف ,وتن�سيق
تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى ,من خالل املجل�س االقت�صادي الأعلى».
مراجعة �شاملة لتوظيف ال�سعوديني يف �ضوء متغريات االقت�صاد الوطني
القرار رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ ن�صت �إحدى بنوده على:

« �إجراء مراجعة �شاملة خلطط و�إجراءات توظيف ال�سعوديني يف �ضوء املتغريات التي ي�شهدها
االقت�صاد الوطني».
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�إحالل القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية يف امل�صانع باجلبيل وينبع

القرار رقم  68/134والتاريخ 1432/1/21هـ ن�ص على:
 على الهيئة امللكية للجبيل وينبع توفري قواعد بيانات اقت�صادية تو�ضح امل�ضاعفات اخلا�صةبالعمالة ،والدخل ،ون�سب البطالة ،والعوائد االقت�صادية احلقيقية� ،إ�ضافة �إلى تو�ضيح الهيكلة
االقت�صادية ال�صناعية.
 على الهيئة متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية؛ لإحاللها مكان القوى العاملة الأجنبية يفامل�صانع ،ويف ال�شركات العاملة يف املدينتني ال�صناعيتني باجلبيل وينبع؛ بهدف توطني التقنية.
�سعودة وظائف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وو�ضع حد �أدنى للأجور

القرار رقم  61/117والتاريخ 1431/12/29هـ ت�ضن ما يلي:
 على وزارة العمل ت�شجيع من�ش�آت القطاع اخلا�ص على تكوين جلان عمل فيها. �إلزام جميع املن�ش�آت يف القطاع اخلا�ص التي ت�ستخدم ع�شرة عمال ف�أكرث بو�ضع الئحة لتنظيمالعمل لديها.
 على الوزارة التو�سع يف افتتاح املزيد من الأق�سام الن�سوية مبكاتب العمل. على الوزارة �إ�صدار تقرير كل ثالثة �أ�شهر يو�ضح التغريات يف �سوق العمل بنا ًء على �أ�سا�س كميوحتليلي ،مت�ضمناً �أعداد العمالة ال�سعودية وغري ال�سعودية ،والداخلني ل�سوق العمل ،والتخفي�ض
�أو الزيادة يف توظيف كل من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني ،و�أية معلومات �أخرى �ضرورية وذات
عالقة ب�سوق العمل ال�سعودي.
 تقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بو�ضع خطة زمنية متدرجة ل�سعودة وظائف قطاعجتارة اجلملة والتجزئة.
 الت�أكيد على البند «�ساد�ساً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  24/30والتاريخ 1428/6/3هـ،والذي ين�ص على« :اتخاذ الإجراءات احلازمة من قبل جميع اجلهات املخت�صة؛ للحد من هروب
العمالة املنزلية ،مع �ضرورة حفظ حقوق املواطن والعامل».
 قيام الوزارة بدرا�سة و�ضع حد �أدنى للأجور لبع�ض املهن يف قطاعات الت�شييد وال�صناعة ،وجتارةاجلملة والتجزئة ،وفقاً للمادة (التا�سعة والثمانني) من نظام العمل ،وذلك الجتذاب العمالة
ال�سعودية.
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تكثيف برامج �صندوق املوارد الب�شرية للتدريب والتوظيف بجميع املناطق

القرار رقم  19/39والتاريخ 1431/5/12هـ ت�ضمن ما يلي:
 تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها �صندوق تنمية املوارد الب�شرية مع الغري بجعلها ملزمةجلميع �أطرافها.
 �إيجاد الآليات الفعالة ل�ضمان ا�ستمرار من يتم دعمهم يف وظائفهم بعد انتهاء فرتة دعمال�صندوق لهم.
 توزيع برامج ال�صندوق يف جمايل التدريب والتوظيف وتكثيفها يف جميع املناطق واملحافظات،والتو�سع يف الربامج املوجهة للمر�أة.
«العمل على �إعطاء اهتمام �أكرب لربامج ال�صندوق املقدمة لطالبي العمل الذين تقل م�ؤهالتهم
عن الثانوية العامة».
درا�سات ملعرفة �أعداد الباحثني عن العمل من ال�سعوديني و�أ�سباب عدم توظيفهم
القرار رقم  45/36وتاريخ 1418/11/11هـ وت�ضمن ما يلي:

الت�أكيد على �أهمية �إجراء درا�سات ميدانية متجددة مب�شاركة بع�ض مراكز البحوث يف اجلامعات
ال�سعودية ،وجمل�س القوى العاملة ،للتعرف ب�شكل متوا�صل على �أعداد الباحثني عن العمل
من ال�سعوديني ،و�أ�سباب عدم توظيفهم ،وال�سبل التي يجب �أن تتخذ لغر�ض توظيفهم يف
القطاع اخلا�ص ،مع �إيجاد و�سائل فاعلة متكن وكالة الوزارة ل�ش�ؤون العمل من معرفة ن�سب من
يتم توظيفهم من الذين تر�شحهم للعمل يف القطاع اخلا�ص  ،و�أن ت�ضمن ذلك تقاريرها لل�سنوات
القادمة والت�أكيد على تطبيق قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  50والتاريخ 1415/4/21 ،هـ.
�سعودة املهن التجارية والوظائف الإدارية

القرار رقم 3/4وتاريخ 1420/3/13هـ ويت�ضمن ما يلي:
الت�أكيد على ما جاء يف قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  66/49وتاريخ 1419/2/13هـ ب�ش�أن
�إحالل العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة والإ�سراع يف و�ضع خطة ل�سعودة العاملني يف املهن
التجارية والوظائف الإدارية وب�أن تت�ضمن تقارير وكالة �ش�ؤون العمل لل�سنوات القادمة موجزاً
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يو�ضح خم�ص�صاتها املالية وكيفية �صرفها على البنود املختلفة مع درا�سة �إمكانية تو�سيع نطاق قرار
جمل�س الوزراء ذي الرقم  50والتاريخ 1415/4/21هـ وعدم ق�صره على املن�ش�آت التي ت�ستخدم
 20عام ًال ف�أكرث وقيام الوزارة بالإفادة من الدرا�سات التي �أجريت عن �أو�ضاع العاملني ال�سعوديني
يف القطاع اخلا�ص.
برنامج �إح�صائي يوفر بيانات عن العاطلني وتوزيعهم ح�سب اجلن�س واملنطقة وفرتة التعطل

القرار رقم  43/36وتاريخ  1422/10/15هـ واملت�ضمن ما يلي:
 تقوم وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية – بالتن�سيق مع وزارة التخطيط (م�صلحة الإح�صاءاتالعامة) ب�إيجاد برنامج �إح�صائي للقوى العاملة يف اململكة تتوافر من خالله بيانات عن املتعطلني
وتوزيعهم ح�سب اجلن�س والعمر وامل�ستوى التعليمي واملنطقة  ،وفرتة التعطل واجتاهاتها  ،و�أن يتم
تنفيذه ب�شكل دوري منتظم ودقيق.
 تقوم وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع وزارة الداخلية لتوفري بيانات تف�صيليةعن الوافدين القادمني لغر�ض العمل يف كل عام  ،واملمنوحني ت�أ�شريات خروج نهائي وت�أ�شريات
خروج وعودة خالل العام ،وتوفري بيانات تف�صيلية عن العاملني غري ال�سعوديني وقطاعات عملهم
وت�ضمني تلك التقارير ال�سنوية للوزارة .
�إن�شاء مكاتب توظيف ن�سائية ودرا�سة و�ضع مكاتب التوظيف الأهلية

القرار رقم  51/52وتاريخ 1425/11/8هـ وت�ضمن ما يلي:
�أ - تقوم وزارة العمل بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني  ،و�صندوق
تنمية املوارد الب�شرية  ،والغرف التجارية ال�صناعية ب�إيجاد برامج ق�صرية متنوعة لت�أهيل وتدريب
فئات من املتقدمني لطلب العمل وفقاً الحتياجات �سوق العمل مبا ي�سهل توظيفهم يف القطاع اخلا�ص.
ب  -يناط بوزارة العمل النظر والبت يف جميع طلبات نقل خدمات العمالة الوافدة من �شركات
وم�ؤ�س�سات �إلى �أخرى بعد الت�أكد من مدى احلاجة الفعلية  ،بحيث يتم التن�سيق يف هذا ال�ش�أن
بني �أعمال ا�ستقدام العمالة الوافدة وا�ستخدامها و�أعمال توظيف القوى العاملة الوطنية يف القطاع
اخلا�ص .
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ج -العمل على �إن�شاء مكاتب توظيف ن�سائية .
ثانياً :تكثيف جهود مكاتب العمل يف جمال توظيف ال�سعوديني  ،وتطوير برنامج ملتابعة املر�شحني
للعمل ،وتقومي �أعمال املكاتب يف جمال التوظيف دورياً لزيادة فعاليتها .
ثالثاً� :أن تقوم وزارة العمل – بالتن�سيق مع اجلهات املعنية – بدرا�سة و�ضع مكاتب التوظيف
الأهلية .
معاجلة انت�شار املحالت ال�صغرية وتوطني وظائف العاملني فيها

القرار رقم  20/23وتاريخ 1426/5/13هـ وت�ضمن ما يلي:
�ضرورة معاجلة االنت�شار الكبري للمحالت التجارية ال�صغرية والبقاالت ،والتن�سيق مع وزارة العمل
يف توطني وظائف العاملني فيها مع حتديد �ساعات العمل.
درا�سة و�ضع تنظيم للعمل يف املحالت التجارية
القرار رقم /37/42د وتاريخ 1426/9/6هـ وت�ضمن ما يلي:

ت�شكيل جلنة خا�صة تقوم ببدرا�سة مقرتح و�ضع تنظيم للعمل يف املحالت التجارية  ،وتقدمي ر�ؤيةمتكاملة حول املو�ضوع ،ولها �أن ت�ستعني مبن تراه.
 تقوم اللجنة بتقدمي نتيجة الدرا�سة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا القرار.وقد �أو�صت اللجنة باملوافقة على م�شروع نظام تنظيم �ساعات العمل يف املحالت التجارية.
التن�سيق بني مكاتب التوظيف وتقدمي الإر�شاد الوظيفي للمتقدمني

القرار رقم  46/61وتاريخ 1426/10/19هـ وت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي:
�أهمية التن�سيق بني مكاتب التوظيف التابعة لوزارة اخلدمة املدنية ومكاتب العمل التابعة
لوزارة العمل؛ وذلك للم�ساهمة يف م�ساعدة املواطنني الباحثني عن عمل ،من خالل توفري
قاعدة معلومات م�شرتكة عن الوظائف يف القطاعني العام واخلا�ص ،و�إيجاد و�سائل عر�ض للفر�ص
الوظيفية املتاحة ،وتقدمي الإر�شاد الوظيفي للمتقدمني .
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تخفي�ض ال�ضمان البنكي ملزاولة التعقيب على املعامالت يف اجلهات احلكومية

القرار رقم  72/96وتاريخ 1427/2/12هـ ت�ضمن ما يلي:
املوافقة على تخفي�ض ال�ضمان البنكي الوارد يف الفقرة (د) من املادة الثانية من الالئحة التنظيمية
ملزاولة التعقيب على املعامالت يف اجلهات احلكومية.
�إيجـاد قاعدة معلومات لال�ستفادة من خربات وقـدرات املتقاعدين

القرار رقم  81/129وتاريخ 1428/2/22هـ يت�ضمن ما يلي:
 �إيجـاد قاعدة معلومات متاحة ملن يرغـب اال�ستفادة من خربات وقـدرات املتقاعدين . �إ�صدار بطاقة �شخ�صية للمتقاعدين من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أميـنات االجتماعية.توفري قاعدة بيانات عن �سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل

القرار رقم  24/30وتاريخ 1428/6/3هـ يت�ضمن ما يلي:
تفعيل املادة الثالثة ع�شرة من قواعد ت�شكيل جلان العمل ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء ذيالرقم  12والتاريخ 1422/1/8هـ  ،التي تق�ضي ب�إن�شاء جمل�س ا�ست�شاري للعمل.
 توفري قاعدة بيانات عن �سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل وم�ؤهالتهم  ،تكون متاحة لكلالأطراف ذات العالقة ،ويتم حتديثها با�ستمرار .
حتديث نظام اخلدمة املدنية

القرار رقم  14/19وتاريخ 1429/4/22هـ واملت�ضمن ما يلي:
 الت�أكيد على الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى بااللتزام بالفقرة (د) من البند ( )1منقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )36والتاريـخ 1423/2/2هـ ،التي تن�ص على «تـزويد مركز
املعلومات يف وزارة اخلدمة املدنية باملعلومات الواردة يف الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من املح�ضر
رقم  262وتاريخ 1422/6/10هـ املعد يف هيئة اخلرباء «.
وعلى وزارة اخلدمة املدنية ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية بيانات تف�صيلية عن جميع وظائف البنود
والعاملني عليها.
الإ�سراع بتحديث نظام اخلدمة املدنية.
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 قيام الوزارة با�ستقبال طلبات التوظيف يف موقع الوزارة على �شبكة الإنرتنت ،واالحتفاظ بهالدى الوزارة ب�شكل دائم ،ولي�س فقط عند كل �إعالن ،وذلك لإ�شعارهم عند ح�صول �أي فر�صة
لتوظيفهم  ،و�إعطاء نقاط للأقدمية �إذا ت�ساوت امل�ؤهالت واخلربات.
منا�سبة قيام جمل�س اخلدمة املدنية مبا ي�أتي:
�إعداد الئحة للوظائف الهند�سية.
�إجراء مراجعة �شاملة للوائح اخلدمة املدنية ،وال�سالمل الوظيفية؛ مبا ي�ضمن احتفاظ احلكومة
بالكفاءات التي متكن �أجهزتها من �أداء مهامها على الوجه الأمثل.
حلول جذرية لإ�شغال الوظائف ال�شاغرة

القرار رقم  68/95والتاريخ 1431/1/25هـ يت�ضمن ما يلي:
 �أن تقوم وزارة اخلدمة املدنية  -بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية الأخرى – بو�ضع حلول جذريةللوظائف ال�شاغرة ،والعمل على �إ�شغال الوظائف ال�شاغرة املطلوب �شغلها من قبل هذه اجلهات.
 �أن ُت�ضمن الوزارة تقاريرها ال�سنوية امل�شكالت التي يعاين منها املوظفون يف املجاالت املختلفة،مثل :التجميد الوظيفي ،وتو�ضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ب�ش�أنها.
 ت�ضمني التقارير ال�سنوية للوزارة ما يحدث يف اجلهات احلكومية من جتاوزات لنظام ولوائحاخلدمة املدنية ،والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ملعاجلة ذلك.
 و�ضع نظام �آيل يربط الوزارة باجلهات احلكومية الأخرى يعالج م�شكلة ق�صور بيانات الوظائفواملوظفني ،مبا ي�ضمن توفرها لدى الوزارة.
 الت�أكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم ()14/19والتاريخ 1429/4/22هـ ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1427/1426هـ ،ون�صها:
«�إجراء مراجعة �شاملة للوائح اخلدمة املدنية ،وال�سالمل الوظيفية؛ مبا ي�ضمن احتفاظ احلكومة
بالكفاءات التي متكن �أجهزتها من �أداء مهامها على الوجه الأمثل».
ً� -صرف بدل غالء املعي�شة للموظفني ال�سعوديني العاملني باخلارج.
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تنفيذ برنامج م�ستمر لتهيئة طالبي العمل

القرار رقم  23/26والتاريخ 1430/5/22هـ واملت�ضمن ما يلي:
 العمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل ب�شكل م�ستمر للذكور والإناث بالتن�سيق معمكاتب العمل؛ بحيث ي�ستفيد منه �أكرب عدد من امل�سجلني لطلب العمل ،ممن مل ي�سبق لهم
اال�ستفادة من هذا الربنامج ،مع �إقرار ماي�شجع على االلتحاق به.
 التو�سع يف برامج �صندوق تنمية املوارد الب�شرية ،املوجهة �إلى طالبي العمل من غري امل�ؤهلنيالذين ال ي�ستفيدون من برنامج التدريب املرتبط بالتوظيف؛ بهدف ت�أهيلهم وتدريبهم وفق
احتياجات �سوق العمل.
 �أن ينظر ال�صندوق يف خيارات وبدائل ا�ستثمارية متعددة تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية. تكليف جهة حمايدة لإجراء درا�سة تقوميية حول �أداء ال�صندوق ،ومدى حتقيقه لأهدافه.خف�ض �سن التقاعد للموظفة مع حقها يف التقاعد املبكر بعد  15عام ًا

القرار رقم 5/ 7وتاريخ 1421/3/18هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أهمية توجيه م�سارات تعليم املر�أة نحو التخ�ص�صات التطبيقية التي حتتاج �إلى املر�أة وت�ستفيد منها،
وتوجيه الإ�شراف على التعليم اجلامعي للبنات ،وخف�ض �سن التقاعد للموظفة من �ستني عاماً
�إلى خم�سني عاماً ،كما يحق للموظفة �أن حت�صل على التقاعد املبكر بعد خدمة خم�سة ع�شر عاماً،
ويحق للموظفة التي مل تكمل خدمة ع�شرين عاماً �أن ت�شرتي تقاعد �سنوات �إ�ضافية بحد �أعلى
قدرة خم�س �سنوات ،مع الإ�سراع يف و�ضع قواعد التحول من التقاعد احلكومي �إلى الت�أمينات
االجتماعية والعك�س ،وتفوي�ض اجلهات املوظفة للمر�أة الأخذ بخيارات التوظيف بالن�صاب
اجلزئي �أو اال�ستفادة من وظيفة املر�أة املجازة �إجازة طويلة �أو غريهما من �صور التوظيف اجلزئي
�أو امل�ؤقت  ،والتعجيل يف ت�أنيث كل الوظائف ويف الإدارات التي تقوم ب�شكل كلي على خدمة
املر�أة  ،وفتح �آفاق جديدة لعمل املر�أة يف القطاع الأهلي  ،والنظر يف تكوين جلنة وطنية عليا دائمة
متخ�ص�صة يف �ش�ؤون املر�أة .
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توظيف ال�سعوديات يف م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة

القرار رقم  48/70وتاريخ 1430/10/30هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال� :أن تقوم وزارة العمل بتفعيل توظيف ال�سعوديات يف م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب الن�سائية
اخلا�صة ،واملجاالت التي حتقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية؛ وذلك بالتن�سيق مع
وزارة الرتبية والتعليم ،و�صندوق تنمية املوارد الب�شرية ،واجلهات الأخرى.
ثانياً :الإ�سراع يف تطوير وحتديث دليل الت�صنيف والتو�صيف املهني.
ثالثاً :تفعيل دور الوزارة يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
رابعاً :على الوزارة  -بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  -و�ضع �آلية التنفيذ واملتابعة للقرارات ال�سامية
املتعلقة بتوظيف ال�سعوديني يف وظائف عقود الت�شغيل وال�صيانة املوقعة مع م�ؤ�س�سات و�شركات
القطاع اخلا�ص ،وت�ضمني تقاريرها ال�سنوية نتائج التطبيق.
خام�ساً :على الوزارة و�ضع �آلية عملية للت�أكد من كفايات ومهارات من يزاولون املهن املختلفة من
العمالة الوافدة  ،ومراعاة ذلك عند �إ�صدار رخ�ص العمل� ،أو جتديدها ب�صفة دورية.
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 -2مواجهة مشكلة اإلسكان :

اقر املجل�س عدداً من الأنظمة التي تهدف �إلى الت�أثري �إيجاباً مبا يعالج �أزمة الإ�سكان ودفع
عجلة التنمية الإ�سكانية والعقارية يف اململكة ومبا ي�ؤدي �إلى زيادة �إ�سهام اجلهات التمويلية يف
عملية التمويل للإ�سكان.
كما قدمت تلك الأنظمة تنظيماً جديداً لكثري من م�شكالت التمويل حيث ا�ستحدثت
قطاعاً مالياً جديداً وهو �شركات التمويل غري البنكية لرتفع تناف�سية القطاع التمويلي
وامل�صريف ،ما �سيحقق م�صلحة كربى للمواطن ويف هذا الإطار �إقر املجل�س �إن�شاء هيئة عليا
للإ�سكان تتولى و�ضع حلول دائمة ملعاناة املواطنني والإ�سهام يف توفري ال�سكن املنا�سب ،كما
طالب �أع�ضاء املجل�س با�ستحداث وزارة م�ستقلة ترعى �ش�ؤون الإ�سكان ،وفيما يلي مناذج من
القرارات بهذا ال�ش�أن:
مواجهة م�شكلة الإ�سكان

القرار ،29/59وتاريخ 1433/6/15هـ و�شمل :
 على �صندوق التنمية العقارية �إعداد �إ�سرتاجتية �شاملة ملهامه يف فرتة ال تتجاوز عامني ت�أخذ يفاالعتبار الأتي :
 ح�صول املواطن  -وخا�صة ذوي الدخول املنخف�ضة  -على ال�سكن يف الوقت وال�سعر املنا�سب. البدء يف امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص لتمويل وبناء وحدات �سكنية مي�سرة التكلفة. حتقيق التنمية املتوازنة وامل�ستدامة بني جميع مناطق اململكة.اال�ستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري املتوقع �صدورها.
القرار رقم  51/105وتاريخ 1434/12/23هـ و�شمل :
 الإ�سراع يف و�ضع �آلية اال�ستحقاق للح�صول على الوحدات ال�سكنية ،والأرا�ضي ،والقرو�ض،لتكون جاهزة خالل ثالثة �أ�شهر.
 على وزارة الإ�سكان العمل على �إن�شاء �شركة وطنية من خالل �صندوق اال�ستثمارات العامة،ت�ساهم فيها ال�صناديق اال�ستثمارية؛ لتكون ذراعاً  -فنياً وتخطيط ّياً  -يف تطوير الأرا�ضي وتنفيذ
البنية التحتية ،وتقدمي احللول احلديثة يف الت�صميم والبناء.
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 على الوزارة العمل مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية لو�ضع برنامج زمني لت�سليم �أرا�ضي املنحالبلدية.
 على الوزارة و�ضع �إطار تنظيمي لتخطيط �أحياء �سكنية متكاملة املرافق مع مراعاة ما ي�أتي: -1االبتعاد عن الت�صميم ال�شبكي للمخططات ال�سكنية.
 -2اعتماد مبادئ ال�سالمة وال�صحة ،وتعزيز الروابط الأ�سرية.
 -3و�ضع معايري جلودة الت�صميم والبناء ،ملعاجلة امل�شكالت الناجمة عن البناء الفردي.
 -4حتقيق مبد�أ اال�ستدامة لرت�شيد ا�ستهالك املياه ،والطاقة.
 -5اعتماد مبد�أ تعدد الكثافات ال�سكانية يف احلي ال�سكني.
 -6متطلبات امل�سكن املي�سر ل�شرائح ال�سكان املختلفة.
القرار  49/113وتاريخ 1433/8/5هـ ودعا �إلى :
• على �صندوق التنمية العقارية بالتن�سيق مع وزارة املالية �سرعة معاجلة و�ضع املت�أخرين
العاجزين عن �سداد الإق�ساط امل�ستحقة لل�صندوق.
• على ال�صندوق �إعادة النظر يف �سنوات ال�سداد املقررة بخم�سة وع�شرين عاماً ،مبا ي�ضمن
�إعطاء فر�صة �أكرب لأ�صحاب الدخول املنخف�ضة.
و�ضع برنامج لتوزيع الأرا�ضي وتعزيز دور القطاع اخلا�ص بتوفري ال�سكن ب�أ�سعار منا�سبة

القرار رقم ( )50/102وتاريخ (1435/8/26هـ ) ين�ص على:
« على وزارة الإ�سكان الآتي:
أرا�ض ،وو�ضع برنامج زمني لتوزيعها على املواطنني.
�أو ًال  :الإ�سراع يف جتهيز ما لديها من � ٍ
ثانياً  :تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف امل�ساهمة بتوفري الوحدات ال�سكنية ب�أ�سعار منا�سبة ،وتقدمي
حزمة من احلوافز والت�سهيالت الالزمة لذلك.
ثالثاً  :التن�سيق مع �صندوق التنمية العقارية لإيجاد م�ساندة للتمويل العقاري من خالل القطاع
اخلا�ص؛ ب�شروط و�إجراءات مي�سرة .
رابعاً � :إعداد برامج �إعالمية عن م�شروعات الإ�سكان ،وزيادة التوا�صل مع املواطنني؛ لتو�سيع
نطاق تفاعلهم مع ق�ضايا الإ�سكان.
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�إيجاد حلول �سريعة للمواطنني الذين لي�س لديهم �أرا�ضي

القرار رقم ( )18/32وتاريخ (1435/5/9هـ) ين�ص على:
على �صندوق التنمية العقارية الآتي:
« �أو ًال :التن�سيق مع وزارة الإ�سكان لإيجاد حلول �سريعة للمواطنني املوافق لهم على قرو�ض
ولي�س لديهم �أرا�ض.
ثانياً :العودة �إلى تطبيق برنامج القرو�ض اال�ستثمارية ,ودعمه مالياً.
ثالثاً� :صرف كامل القر�ض ال�سكني للراغبني يف �شراء ال�شقق ال�سكنية ،التي ال تقل م�ساحتها
عن (175م )2مائة وخم�سة و�سبعني مرتاً مربعاً.
رابعاً :التن�سيق مع وزارة الإ�سكان لو�ضع �آلية ل�سرعة �إقرا�ض م�ستحقي ال�سكن وفق �آلية
اال�ستحقاق ,من املبلغ املخ�ص�ص لإن�شاء ( )500خم�سمائة �ألف وحدة �سكنية.
خام�ساً :الت�أكيد على البنوك التجارية املتعاونة معه بااللتزام ب�شفافية �شروط الإقرا�ض العقاري
للمواطنني».
تفعيل هيئة الإ�سكان وتطوير �أنظمة ال�صندوق العقاري والتو�سع يف امل�ساكن ال�شعبية

القرار رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ والذي ن�صت �إحدى بنوده على ما يلي:
«الإ�سراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإ�سكان ،وتطوير �أنظمة �صندوق التنمية العقارية ،مع التو�سع
النوعي يف �أعداد امل�ساكن ال�شعبية يف جميع مناطق اململكة».
زيادة مبلغ القر�ض العقاري �إلى � 500ألف ريال و�إلغاء �شرط متلك الأر�ض

القرار رقم  33/46وتاريخ 1430/6/28هـ يت�ضمن ما يلي:
 قيام �صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القر�ض املقدم للمواطنني يف خمتلف مناطق اململكة. حتديث نظام ال�صندوق مبا ين�سجم مع نظام الهيئة العامة للإ�سكان ،والأنظمة ذات العالقة. رفع ر�أ�س مال ال�صندوق املدفوع لي�صبح مائتي �ألف مليون ريال. زيادة مبلغ القر�ض العقاري �إلى خم�سمائة �ألف ريال؛ ملواجهة تكاليف البناء املرتفعة. درا�سة و�ضع �آلية للتعاون بني ال�صندوق ،وامل�ؤ�س�سات املالية التجارية؛ ملنح متويل �إ�ضايف ملنيرغب من مقرت�ضي ال�صندوق؛ حتقيقاً مل�صلحة املقرت�ض ،وال�صندوق ،وامل�ؤ�س�سات املالية التجارية.
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 �إلغاء �شرط متلك الأر�ض عند التقدم لطلب قر�ض من ال�صندوق. تكليف جهة حمايدة متخ�ص�صة بدرا�سة �أداء ال�صندوق ال�سابق؛ و�صو ًال ملا يجب عمله يف امل�ستقبل.�إ�صدار نظام للتمويل والرهن العقاري وق�صر املنح على املواطنني

القرار رقم  34/37وتاريخ 1426/8/22هـ يت�ضمن ما يلي:
 الت�أكيد على ما ورد يف البند رابعاً من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  35/39والتاريخ1423/8/29هـ ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية العقارية للعام املايل 1421/1420هـ،
ون�صه « :النظر يف درا�سة �إ�صدار نظام للتمويل والرهن العقاري ».
 �إيقاف منح الأرا�ضي مب�ساحات كبرية ،وق�صر املنح على املواطنني الذين مل مينحوا ،ويف حدودما يلزم لل�سكن ،ويف خمططات �صاحلة للبناء ،وتتوافر فيها اخلدمات.
 الت�أكيد على ما ورد يف البند خام�ساً من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  35/39والتاريخ1423/8/29هـ ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لل�صندوق للعام املايل 1421/1420هـ ون�صه « :درا�سة
كيفية م�ساهمة ال�صندوق يف تي�سري ال�سبيل �أمام زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املالية
يف الإقرا�ض لغر�ض ال�سكن عن طريق منح ال�ضمانات املنا�سبة ».
�إقرار �أنظمة للتمويل والرهن العقاري

القرار * رقم  34/49وتاريخ 1429/6/27هـ باملوافقة على م�شروعات الأنظمة الآتية:
 -1م�شروع نظام التمويل العقاري.
 -2م�شروع نظام مراقبة �شركات التمويل.
 -3م�شروع نظام الإيجار التمويلي.
 -4م�شروع نظام الرهن العقاري امل�سجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

نظر ًا للتباين الذي حدث بني وجهات النظر بني جمل�سي الوزراء وال�شورى حيال م�شروعات تلك الأنظمة،فقد �أعاد جمل�س
الوزراء م�شروعات تلك الأنظمة ملجل�س ال�شورى والتي تت�ضمن
( نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة �شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري امل�سجل وكذلك تعديل بع�ض
مواد نظام ال�سوق املالية) وذلك وفق ًا للمادة  17من نظام جمل�س ال�شورى،وقد ناق�ش جمل�س ال�شورى مو�ضع التباين يف وجهات
النظر بني جمل�سي الوزراء وال�شورى حول بع�ض مواد تلك الأنظمة يف عدد من جل�ساته العامة املنعقدة يف �شهر ربيع الثاين عام
1432هـ و�أقرها .
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 على جميع املن�ش�آت املرخ�صة ملزاولة التمويل العمل على حتقيق التوافق مع املادة «الرابعة» منم�شروع نظام التمويل العقاري ،واملادة «الثالثة» من م�شروع نظام مراقبة �شركات التمويل ،وذلك
من خالل العمل على تطوير املنتجات والأدوات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية؛ مبا يحقق �سالمة
النظام املايل وعدالة التعامالت ،وحتدد الأداة النظامية التي ي�صدر بها النظام املدة الالزمة لذلك.
دعوة الت�أمينات لتطبيق برنامج �إ�سكان ملوظفي القطاع اخلا�ص ال�سعودي

القرار رقم  61/88وتاريخ 1428/12/28هـ واملت�ضمن ما يلي:
 دعوة امل�ؤ�س�سة العامة للتامينات االجتماعية لتطبيق برنامج �إ�سكان ملوظفي القطاع اخلا�صال�سعودي ،مماثل ملا طبقته امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد من خالل برنامج (م�ساكن).
�إعادة النظر يف �شروط برنامج م�ساكن مبا يزيد عدد امل�ستفيدين منه

القرار رقم  52/106والتاريخ 1431/11/10هـ والذي ت�ضمن بنده الثاين ما يلي:
�إعادة النظر يف ال�شروط التي يتطلبها برنامج م�ساكن ،مبا يحقق م�صلحة امل�ؤ�س�سة ،ويزيد عدد
امل�ستفيدين منه.
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تطوير املخططات احلكومية اخلا�صة مبنح املواطنني

القرار رقم  72/59وتاريخ 1423/2/10هـ والذي ت�ضمنت �إحدى بنوده ما يلي:
 درا�سة �إمكانية م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تطوير املخططات احلكومية اخلا�صة مبنح املواطننيلتوفري اخلدمات الالزمة لها .
درا�سة زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف الإقرا�ض لغر�ض ال�سكن

القرار رقم  35/39وتاريخ 1423/8/29هـ والذي ت�ضمنت بع�ض بنوده ما يلي :
 حفز املقرت�ضني على الأخذ ب�أ�سلوب املباين ذات التكلفة االقت�صادية املنخف�ضة يف �إن�شاءامل�ساكن التي ميولها �صندوق التنمية العقاري.
 تخ�صي�ص مبلغ �سنوي لزيادة ر�أ�س مال ال�صندوق �ضمن امليزانية العامة للدولة لزيادة مقدرتهعلى الإقرا�ض.
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 النظر يف درا�سة �إ�صدار نظام للتمويل والرهن العقاري. الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة خام�ساً من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  1/2والتاريخ1420/3/6هـ  ،اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية العقارية للعام املايل 1417/1416هـ،
التي تن�ص على «درا�سة كيفية م�ساهمة ال�صندوق يف تي�سري ال�سبيل �أمام زيادة م�شاركة القطاع
اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املالية يف الإقرا�ض لغر�ض ال�سكن عن طريق منح ال�ضمانات املنا�سبة» .
�إعداد مناذج اقت�صادية قليلة التكاليف للوحدات ال�سكنية

م�ضمون القرار رقم  21/27وتاريخ 1421/7/6هـواملت�ضمن ما يلي:
�ضرورة تعوي�ض �صندوق التنمية العقارية على القرو�ض واحل�سومات التي يتم الإعفاء منها �سنوياً
 ،ودفع امل�ستحقات املرتاكمة لل�صندوق لدى وزارة املالية واالقت�صاد الوطني  ،وتطوير �إجراءات
التح�صيل ال�سائدة مبا ي�ضمن ا�ستعادة ال�صندوق لقرو�ضه  ،وحث ال�صندوق على �إعداد مناذج
وموا�صفات اقت�صادية قليلة التكاليف للوحدات ال�سكنية بالتعاون مع اجلامعات ومراكز البحث
العلمي باململكة  ،و�إيجاد ا�سرتاتيجية �إ�سكانية �شاملة ت�أخذ يف اعتبارها احتياجات املواطنني
والظروف املالية واالقت�صادية  ،وحث ال�صندوق على الإ�سراع يف توزيع ح�صته من وحدات
الإ�سكان يف املدينة املنورة .
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 -3مواجهة ظاهرة اإلرهاب:

تبني املجل�س درا�سة ظاهرة الإرهاب والعنف بكل جوانبه الفكرية واجلنائية واالجتماعية
واالقت�صادية  ،حيث مت ت�شكيل جلنة تولت �إعداد درا�سة متكاملة للتعرف على �أ�سباب
تلك الظاهرة وكيفية الت�صدي لها من خالل خطة وطنية ملعاجلة اخللل من جذوره ،وجتفيف
منابعه ،الأمر الذى جت�سد يف بروز نهج املنا�صحة واحلوار ،ومن جهة �أخرى و�إمياناً من املجل�س
ب�أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عاملية تت�شابك م�صاحلها و�أطرافها فقد �أقر املجل�س عدة اتفاقيات
دولية ملكافحة الإرهاب وجتفيف م�صادر متويله يف مقدمتها االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب،
واالتفاقية الدولية لقمع متويل االرها ب ،والإ�سرتاتيجية الأمنية املوحدة ملكافحة ظاهرة
التطرف امل�صحوب بالإرهاب� ،إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم حول تلك الظاهرة مع
العديد من الدول ال�صديقة ،ومن القرارات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن:
جلنة خا�صة لدرا�سة ظاهرة الإرهاب وو�ضع �إ�سرتاتيجية ملواجهته

القرار رقم /22/35د وتاريخ 1424/5/13هـ واملت�ضمن ما يلي:
 تكوين جلنة خا�صة تتولى درا�سة مو�ضوع الإرهاب ،و�إبداء ما تراه حياله ،وو�ضع اخلطوطالعري�ضة له .وا�ستقبال ما يقدمه �أع�ضاء املجل�س من ت�صورات عن املو�ضوع  ،وعن �أ�سباب الظاهرة
وعالجها ،من خالل اال�ستبانة التي �سيتم توزيعها عليهم  .وعلى �إدارة الدرا�سات تقدمي الدرا�سات
والبحوث التمهيدية ،و�أي �إ�ضافات تطلبها اللجنة منها.
 للجنة �أن ت�ستعني مبن تراه للم�شاركة يف درا�سة املو�ضوع من داخل املجل�س وخارجة . ترفع اللجنة تو�صياتها �إلى املجل�س ليتمكن من النظر فيها وتقرير ما يراه ب�ش�أنها .وقد قامت هذه اللجنة ب�إعداد درا�ستني ا�ستطالعيتني بالتعاون مع �أكادمييني متخ�ص�صني يف
جامعتي امللك في�صل بالأح�ساء  ،ونايف العربية للعلوم الأمنية بالريا�ض يف جمال العنف والإرهاب
و�إ�سرتاتيجية مواجهته للتعرف على �أ�سباب ظاهرة الإرهاب وكيفية الت�صدي لها وقدمت اللجنة
يف ختام �أعمالها تو�صيات مهمة كانت مبثابة م�شروع خلطة وطنية مت رفعها للمقام ال�سامي ملعاجلة
هذه الظاهرة والق�ضاء عليها ومعاجلة اخللل من جذوره  ،وجتفيف منابعه من خالل اقرتاح �أ�ساليب
مبتكرة جت�سدت يف نهج املنا�صحة واحلوار .
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املوافقة على القواعد العامة لتنظيم معاجلة اختطاف الطائرات

م�ضمون القرار رقم  17/4/2وتاريخ 1417/1/16هـ
املوافقة على القواعد العامة لتنظيم معاجلة اختطاف الطائرات .
كما �ساهم املجل�س يف دعم جهود احلكومة ملواجهة الإرهاب من خالل �إقرار عدد من االتفاقيات
املتعلقة مبكافحة الإرهاب والتي من بينها:
اتفاقية دول جمل�س التعاون ملكافحة الإرهاب

م�ضمون القرار رقم  27/30وتاريخ 1426/6/11هـ:
�أو ًال :املوافقة على اتفاقية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب املوقع عليها
يف مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 1425/3/15هـ املوافق 2004/5/4م.
ثانياً :التحفظ على ما ت�ضمنته الفقرة الثالثة من املادة الأولى من االتفاقية واملتعلقة بتعريف
اجلرمية الإرهابية ،وذلك بحذف كلمة (حيازة) وفقاً للن�ص املعدل الآتي«:اجلرمية الإرهابية:
هي �أي جرمية �أو �شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغر�ض �إرهابي يف �أي دولة متعاقدة� ،أو على ممتلكاتها،
�أو م�صاحلها� ،أو على رعاياها� ،أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي ،وكذلك التحري�ض على
اجلرائم الإرهابية� ،أو الرتويج لها� ،أو حتبيذها ،وطبع �أو ن�شر حمررات �أو مطبوعات �أو ت�سجيالت� ،أياً
كان نوعها� ،إذا كانت معدة للتوزيع �أو الطالع الغري عليها ،وكانت تت�ضمن ترويجاً �أو حتبيذاً لتلك
اجلرائم�..إلخ .
الإ�سرتاتيجية الأمنية ملكافحة التطرف امل�صحوب بالإرهاب لدول جمل�س التعاون

م�ضمون القرار رقم  25/43وتاريخ 1424/5/21هـ:
املوافقة على اال�سرتاتيجية الأمنية املوحدة ملكافحة ظاهرة التطرف امل�صحوب بالإرهاب لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .وقد توج القرار بامل�صادقة عليه مبوجب قرار جمل�س الوزراء
املوقر رقم  232وتاريخ 1424/9/2هـ .
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االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ال�صادرة عن جمل�سي وزراء الداخلية والعدل

م�ضمون القرار رقم  70/55وتاريخ 1419/2/27هـ:
املوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ال�صادرة عن جمل�سي وزراء الداخلية والعدل
العرب بتاريخ 1418/12/25هـ املوافق 1998/4/22م.
معاهدة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ملكافحة الإرهاب الدويل

م�ضمون القرار رقم  9/11وتاريخ 1421/4/2هـ:
املوافقة على معاهدة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ملكافحة الإرهاب الدويل .
تعديل االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب

م�ضمون القرار رقم  52/ 74وتاريخ 1429/11/11هـ:
املوافقة على تعديل الفقرة ( )3من املادة (الأولى) من االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ،املوافق
عليها باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 16/والتاريخ 1419/6/10هـ؛ لت�صبح بالن�ص الآتي:
 اجلرمية الإرهابية :هي �أي جرمية �أو �شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغر�ض �إرهابي يف �أي دولة متعاقدة،�أو على ممتلكاتها �أو م�صاحلها� ،أو على رعاياها �أو ممتلكاتهم ،يعاقب عليها قانونها الداخلي ،وكذلك
التحري�ض على اجلرائم الإرهابية �أو الإ�شادة بها ،ون�شر �أو طبع �أو �إعداد حمررات� ،أو مطبوعات،
�أو ت�سجيالت �أياً كان نوعها للتوزيع �أو لإطالع الغري عليها؛ بهدف ت�شجيع ارتكاب تلك اجلرائم.
ويعد جرمية �إرهابية تقدمي الأموال �أو جمعها� ،أياً كان نوعها لتمويل اجلرائم الإرهابية مع العلم
بذلك .كما يعد من اجلرائم الإرهابية اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الآتية عدا ما ا�ستثنته
منها ت�شريعات الدول املتعاقدة� ،أو مل ت�صادق عليها:
�أ -اتفاقية طوكيو اخلا�صة باجلرائم والأفعال التي ترتكب على منت الطائرات ،املوقعة بتاريخ
1963/9/14م.
ب -اتفاقية الهاي ب�ش�أن مكافحة اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات ،املوقعـة بتاريـخ
1970/12/16م.
ج-اتفاقية مونرتيال اخلا�صة بقمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين،
املوقعة يف 1971/9/23م ،والربوتوكول امللحق بها ،املوقـع يف مونرتيال 1988/2/24م.
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د-اتفاقية نيويورك اخلا�صة مبنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية الدولية
مبن فيهم املمثلون الدبلوما�سيون ،املوقعة يف 1973/12/14م.
هـ-اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن ،املوقعة يف 1979/12/17م.
و-اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�سنة 1982م ،ما تعلق منها بالقر�صنة البحرية.
مذكرة تفاهم من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

م�ضمون القرار رقم  34/38وتاريخ 1426/8/22هـ:
املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومات الدول الأع�ضاء يف جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي مت توقيعها يوم
الثالثاء � 17شوال لعام 1425هـ املوافق  30نوفمرب 2004م.
تعاون �أمني بني دول اجلـوار للعـراق وحكومة جمهورية العراق ملكافحة الإرهاب

م�ضمون القرار رقم  72/107وتاريخ  1428/1/23هـ:
�أو ًال :املوافقة على م�شروع بروتوكول تعاون �أمني بني حكومـات دول اجلـوار للعـراق وحكومة
جمهورية العراق  ،يف جمال مكافحة الإرهاب والت�سلل واجلرمية املنظمة ،املوقع عليه يف مدينة جدة
بتاريخ 1427/8/25هـ املوافق 2006/9/18م  ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
ثانياً   :املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الدفاع املدين بني وزارة الداخلية يف
اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الداخلية يف اململكة الأردنيـة الها�شميـة ،املوقـع عليهـا يف مدينـة
جـدة بتاريـخ 1427/8/25هـاملوافق2006/9/18م ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

م�ضمون القرار رقم  8/9وتاريخ 1428/4/19هـ:
املوافقة على االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب (نيويورك دي�سمرب 1999م)  ،وذلك بال�صيغة
املرفقة ،على �أن يتم عند االن�ضمام ما ي�أتي :
�أو ًال� :إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة ب�أن اململكة قررت الأخذ بكل الوالية الق�ضائية اجلوازية
املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من املادة ( )7من هذه االتفاقية .
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ثانياً :الإعالن ب�أن اململكة ال تعد نف�سها ملزمة بالتقيد بالفقرة ( )1من املادة ( )24من هذه
االتفاقية ،املتعلقة بعر�ض �أي خالف – ين�ش�أ حول تف�سري االتفاقية �أو تطبيقها – على التحكيم،
�أو رفعه �إلى حمكمة العدل الدولية �إذا تعذرت ت�سويته بالتحكيم .
ثالثاً :الإعالن ب�أن اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،واالتفاقية الدولية لقمع الهجمات
الإرهابية بالقنابل ،تعدان بالن�سبة �إلى اململكة غري مدرجتني يف املرفق امل�شار �إليه يف الفقرة (ا�/أ)
من املادة ( )2من هذه االتفاقية( .حيث �إنه يدر�س حالياً ان�ضمام اململكة لهاتني االتفاقيتني؛
فرياعى وقت الت�صديق على االتفاقية و�ضع اململكة بالن�سبة لهما ،بحيث يقت�صر الإعالن على
االتفاقية التي ال تكون اململكة طرفاً فيها) .

150

 -4األمن الغذائي والمائي:

وعلى نف�س القدر من االهتمام ب�أمن الوطن و�سالمته ا�ست�شعر �أع�ضاء املجل�س مبا ميثله الأمن
الغذائي ومواجهة نق�ص املياه من حتدي مل�ستقبل التنمية يف اململكة ،ولهذا �أولى املجل�س
هذين املحورين اهتماماً خا�صا حيث �أقر �إ�سرتاتيجية متكاملة ملواجهة نق�ص املياه متثلت يف
جمع كافة اجلهات املعنية باملياه حتت مظلة وزارة واحدة ،و�أ�صدر املجل�س قراراً مبنع ت�صدير
الأعالف وتقليل الكميات املزروعة من القمح .ووقف توزيع الأرا�ضي البور امل�ستهلكة
للمياه ،ومن جهة �أخرى تدريب الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة يف جمال تنمية م�صادر املياه،
و�أو�صي املجل�س ب�ضرورة بقاء املياه �سواء اجلوفية �أو املحالة ملكاً للدولة ،وعدم طرح �أ�سهم
ال�شركات احلكومية العاملة يف هذا القطاع للم�ساهمة العامة ،ووافق على �أن ت�صبح هيئة الري
وال�صرف بالإح�ساء هيئة عامة للري وال�صرف على م�ستوى اململكة.
خطة م�ستقبلية للزراعة

القرار  12/18وتاريخ 1433 /4/18هـ ويت�ضمن :
• الإ�سراع يف �إ�صدار اخلطة امل�ستقبلية للزراعة يف اململكة .
• درا�سة �أ�سباب تعرث تطبيق اخلطة الوطنية لت�شجيع �صناعة الأعالف املركزة وح�سن
ا�ستخدامها ودعم مداخالتها .
• على وزارة الزراعة �إيجاد برنامج م�شرتك بني الوزارات واجلامعات والقطاع اخلا�ص يهدف
الى النهو�ض بقطاع الزراعة ور�سم �سيا�سة م�شرتكة ت�ؤدي ايل تطوير القطاع الزراعي باململكة
وتنميته وا�ستدامته .
• على الوزارة ت�ضمني تقريرها القادم اخلطوات املتخذة من قبلها واجلهات ذات العالقة
لتفعيل قواعد و�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك املياه تنظيم ا�ستخدامها املجاالت الزراعية يف جميع
املدن والقرى والهجر يف اململكة .
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مراجعة �آليات تنفيذ املبادرات ال�سبع

القرار رقم ( )5/8وتاريخ (1435/3/19هـ) ين�ص على:
« �أو ًال :على �صندوق التنمية الزراعية الآتي:
 -1مراجعة �آليات تنفيذ املبادرات اال�سرتاتيجية ال�سبع ،ودعمها ،وتفعيلها؛ مبا يكفل �إجنازها
يف القريب العاجل ،وت�ضمني تقاريره القادمة معلومات تف�صيلية عن تواريخ تطبيقها ،ومعوقات
تنفيذها �إن وجدت.
� -2إعادة النظر يف برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات االكتفاء الذاتي املنخف�ض؛ مبا يتما�شى
مع �سيا�سة تر�شيد ا�ستخدام املياه يف اململكة.
ثانياً� :إجراء درا�سة من جهة حمايدة لتقييم �أداء ال�صندوق ُ
منذ �إن�شائه ،على �أن ت�شمل الدرا�سة
م�ساهمة القرو�ض يف رفع الإنتاجية الزراعية ،وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية.
�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه

القرار رقم ( )49/98وتاريخ (1435/8/25هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال  :على وزارة املياه والكهرباء الآتي:
 -1االنتهاء من �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه ،ورفعها للمقام ال�سامي خالل ثالثة �أ�شهر.
 -2حتديث �أطل�س املياه ال�صادر عام 1405هـ ،وتطويره يف �ضوء نتائج الدرا�سات املائية التي نفذتها
الوزارة.
 -3التن�سيق مع وزارة الزراعة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وغريها من اجلهات ذات العالقة؛
لو�ضع برنامج زمني لال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة املهدرة حالياً.
 -4درا�سة �إمكانية اال�ستفادة من مياه الأمطار وال�سيول؛ لتغذية الطبقات احلاملة للمياه اجلوفية
يف مناطق التكوينات املائية القدمية باململكة.
� -5إجراء درا�سة ميدانية؛ للتعرف على معدالت الت�سربات احلالية يف �شبكات املياه يف املدن والقرى،
ون�سبة املعاجلة ال�سنوية ,ومقارنتها باملعدالت العاملية؛ مع حتديد املعدل امل�ستهدف ،وتاريخ حتقيقه.
 -6التن�سيق مع هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية؛ للت�أكد من مدى مقاومة ال�سدود املنفذة
للكوارث الطبيعية.
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ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند « ثانياً » من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم ()56/64
والتاريخ 1432/11/12هـ ،ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني للوزارة للعامني املاليني -1429/1428
1431/1430هـ ،ون�صه « :ت�ضمني تقارير وزارة املياه والكهرباء امل�ستقبلية نتائج الدرا�سات املائية؛
لتو�ضيح م�صادر املياه املتاحة ,وكمياتها ,ونوعياتها ,و�أماكن تواجدها ,ومدى ا�ستمراريتها ».
�إن�شاء �صناعة �سعودية يف جمال حتلية املياه

القرار رقم ( )24/44وتاريخ (1435/5/24هـ) ين�ص على:
« على امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة الآتي:
�أو ًال :تطبيق الهند�سة القيمية على م�شروعات الت�شغيل وال�صيانة؛ لرفع كفاءتها ،وتقليل ال�صرف
املايل ،وتر�شيد اال�ستهالك ،مع �إنتاجية املياه ب�أقل وقود.
ثانياً :التو�سع يف جماالت التعاون مع مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة ،ومدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لإن�شاء �صناعة �سعودية متكاملة يف جمال حتلية املياه.
�إحداث وزارة للمياه تعنى ب�ش�ؤون املياه وال�صرف ال�صحي وال�سدود وحتلية املياه

القرار رقم  53/43وتاريخ 1418/12/22هـ واملت�ضمن ما يلي:
التو�صية ب�إحداث وزارة با�سم «وزارة املياه» تعنى ب�ش�ؤون املياه وال�صرف ال�صحي وال�سدود وحتلية
املياه املاحلة و�إجراء الدرا�سات والبحوث العلمية الختيار التقنيات املنا�سبة يف الزراعة والري،
وت�شجيع التحول �إلى املزروعات التي ت�ستهلك كميات قليلة من املياه ،وكذلك االكتفاء مبعدل
�إنتاج مليون ومائة �ألف طن �سنوياً من القمح �إلى �أن يتم �إعداد اخلطة الوطنية للمياه ،والتوقف عن
�شراء ال�شعري املنتج حملياً بال�سعر الت�شجيعي  ،ومنع ت�صدير الأعالف �إلى خارج اململكة ،ووقف
توزيع الأرا�ضي البور للمزروعات التي ت�ستهلك املياه بكميات كبرية� ،إ�ضافة �إلى �إعادة جدولة
الأق�ساط امل�ستحقة للبنك الزراعي العربي ال�سعودي على املزارعني الذين يت�ضررون من هذه
القرارات ،وتكليف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العامة للتعليم الفني والتدريب املهني واجلهات ذات
العالقة ب�إعداد وتدريب العنا�صر الوطنية العاملة يف جمال تنمية م�صادر املياه وتقنيات التحلية.
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خطة وطنية لقطاع املياه والزراعة

القرار رقم  20/33وتاريخ 1427/5/9هـ ن�ص يف بنده الثالث على:
ثالثاً  :الإ�سراع يف االنتهاء من �إعداد اخلطة الوطنية للمياه ؛ للتخطيط لقطاع املياه والزراعة على
املدى البعيد.
� إعادة هيكلة هيئة الري وال�صرف لت�صبح هيئة عامة

القرار رقم  20/19والتاريخ 1430/5/9هـ
�أو ًال� :إعادة هيكلة هيئة الري وال�صرف بالأح�ساء؛ لت�صبح هيئة عامة للري وال�صرف على م�ستوى
اململكة.
ثانياً :الإ�سراع يف �إكمال م�شروع حتديث قنوات الري بالأح�ساء ،وتطبيق �أنظمة الري احلديثة.
هيئة وطنية تعنى ب�ش�ؤون الغذاء والدواء

م�ضمون القرار رقم  16/13وتاريخ 1418/3/3هـ :
تكوين هيئة وطنية تعنى ب�ش�ؤون الغذاء والدواء ,وتناط بها م�س�ؤولية اقرتاح ال�سيا�سات العامة
للغذاء والدواء ,وكذا تطوير الإجراءات التنفيذية ,ومراقبة ممار�ساتها على �أ�س�س تكفل �سالمة
املواد الغذائية والدوائية للم�ستهلك ومتنع حدوث الغ�ش  ,وتعزز جودة هذه املواد.
اتفاقيات طويلة املدى ل�ضمان توفري القمح

القرار رقم  52/79والتاريخ 1430/11/14هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :على امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق مراجعة خطتها يف الإنتاج والتوزيع
ملواكبة املتغريات املحلية واخلارجية ،مع الأخذ يف احل�سبان احتياجات مناطق اململكة كافة ،مع
تقنني ت�صدير املنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق.
ثانياً :على امل�ؤ�س�سة �إجراء الدرا�سات التي متكنها من معرفة �أمناط ا�ستهالك منتجاتها ،وما يطر�أ
عليها من تغريات ،والعوامل امل�ؤثرة لتح�سني قدرة امل�ؤ�س�سة على تلبية احتياجات كافة املناطق.
ثالثاً :على امل�ؤ�س�سة �أن تعمل على �إبرام اتفاقيات طويلة املدى مع الدول التي يجري ا�سترياد
القمح منها ل�ضمان توفري القمح بالكميات التي تغطي حاجة اململكة.
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رفع املخزون االحتياطي من القمح ليكفي ملدة �سنة

القرار رقم  43/89والتاريخ 1431/ 10/10هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :رفع كمية املخزون االحتياطي من القمح ليكفي ملدة �سنة كاملة؛ ملواجهة �أي ظروف طارئة.
ثان ًيا :درا�سة زيادة اال�ستفادة من مادة النخالة بطريقة ت�ساعد على حتقيق توجه الدولة نحو تفعيل
(اخلطة الوطنية لت�شجيع �صناعة الأعالف املركزة وح�سن ا�ستخدامها ودعم مدخالتها) ،التي
وافق عليها جمل�س الوزراء بقراره ذي الرقم ( )69والتاريخ 1429/3/9هـ.
ثالثًا :التن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف و�ضع �آلية ال�سرتجاع قيمة الإعانة املدفوعة من قبل الدولة
عند قيام �أي جهة بت�صدير منتجات امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق التي تعتمد
على القمح املُعان.
دعم املزارعني املت�أثرين مبوا�سم اجلفاف �أو �أي عوامل خارجية �أخرى

القرار رقم  45/93والتاريخ 1431/10/17هـ ين�ص على:
�أو ًال :دعم جمعيات و�شركات الت�سويق الزراعية.
ثانياً :دعم املزارعني املت�أثرين مبوا�سم اجلفاف� ،أو �أي عوامل خارجية �أخرى.
ثالثاً :درا�سة فتح مكاتب لفروع �صندوق التنمية الزراعية يف منطقة احلدود ال�شمالية ،ومنطقة
الباحة ،ومنطقة جنران.
املوافقة على م�شروع نظام للرثوة احليوانية

م�ضمون القرار رقم  31/28وتاريخ 1423/8/14هـ
املوافقة على م�شروع نظام الرثوة احليوانية .
�إقرار ا�سرتاتيجية ملكافحة الت�صحر والتخفيف من �آثار اجلفاف
القرار رقم  35/39وتاريخ 1425/8/27هـ واملت�ضمن ما يلي :

�أو ًال :املوافقة على اال�سرتاتيجية وبرامج العمل الوطنية ملكافحة الت�صحر والتخفيف من �آثار
اجلفاف يف اململكة.
ثانياً :قيام اللجنة الوطنية ب�إعداد معايري لقيا�س ومراقبة تنفيذ �أهداف �إ�سرتاتيجية وبرامج العمل
الوطنية ملكافحة الت�صحر والتخفيف من �آثار اجلفاف.
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تكثيف جهود وزارة الزراعة لتنمية الإنتاج ال�سمكي

القرار رقم  74/106والتاريخ 1431/2/18هـ واملت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :توفري االعتمادات املالية الالزمة ال�ستكمال م�شروعات �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة خمتربات
�صحة و�سالمة الأ�سماك ،وم�شروعات البحوث والدرا�سات املتعلقة بالبحوث الزراعية ،والإر�شاد
الزراعي ،والرثوة احليوانية ،والرثوة ال�سمكية ،مع تكثيف جهود وزارة الزراعة لتنمية الإنتاج
ال�سمكي.
ثانياً :الإ�سراع يف و�ضع �أطل�س زراعي متكامل ي�شمل جميع مناطق اململكة التي تتوفر فيها مزايا
ن�سبية لزراعة م�ستدامة ،مع توفري الدعم الالزم لذلك.
ثالثاً :احلد من زراعة الأعالف ،و�ضرورة تفعيل (اخلطة الوطنية لت�شجيع �صناعة الأعالف املركزة
وح�سن ا�ستخدامها ودعم مدخالتها) ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  69والتاريخ
1429/3/9هـ ،مع �إطالق حملة توعوية ال�ستخدام الأعالف امل�صنعة.
رابعاً :الت�أكيد على ما ورد يف البند (ثانياً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  16/23والتاريخ
1429/4/29هـ ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1427/1426هـ ،ون�صه «:دعم
الكفايات الب�شرية الوطنية يف جمال الطب البيطري وتطويرها ،مبا يف ذلك التدريب والت�أهيل،
وزيادة ن�سبة القبول يف اجلامعات واالبتعاث اخلارجي يف هذا التخ�ص�ص ،والعمل على ت�شجيع
القطاع اخلا�ص باال�ستثمار يف القطاع البيطري».
خام�ساً :و�ضع �آلية لتفعيل (قواعد و�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك املياه وتنظيم ا�ستخدامها يف
املجاالت الزراعية يف جميع املدن والقرى والهجر يف اململكة) ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء ذي
الرقم  335والتاريخ 1428/11/9هـ.

156

 -5غالء المعيشة وارتفاع األسعار:
كبح ن�سبة معدل الت�ضخم مع ربط عالوة غالء املعي�شة مب�ستويات الرواتب ومعدل الت�ضخم

القرار رقم  67/103وتاريخ 1430/1/22هـ ن�صت �إحدى بنوده على:
تفعيل قرارات مكافحة الت�ضخم ،والإ�سراع بالدرا�سة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي وجه بها جمل�س
الوزراء اخلا�صة بالعمل على �إيجاد الو�سائل الكفيلة بالتخفيف من ت�أثري ارتفاع �أ�سعار املواد
الغذائية ،وكبح ن�سبة معدل الت�ضخم العام مع ربط عالوة غالء املعي�شة مب�ستويات الرواتب ومعدل
الت�ضخم.
درا�سة ظاهرة غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار

بادر املجل�س يف قراره رقم  35 / 45 :وتاريخ 1428 / 8 / 27هـ �إلى تكوين جلنة خا�صة من عدد
من �أع�ضائه لدرا�سة ظاهرة غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار.
وتولت اللجنة درا�سة �أ�سباب غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار واقرتاح حلول لها ومدى ت�أثري ارتفاع
�أ�سعار املواد الأ�سا�سية على م�شروعات التنمية و�إيجاد احللول املنا�سبة لها ومت رفع تو�صيات اللجنة
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني.
درا�سة م�شكلة ت�أثري ارتفاع �أ�سعار املواد على م�شروعات التنمية

م�ضمون القرار رقم  /24/38د وتاريخ 1429/5/28هـ :
 تكوين جلنة خا�صة تتولى درا�سة م�شكلة ت�أثري ارتفاع �أ�سعار املواد الأ�سا�سية على م�شروعاتالتنمية و�إيجاد احللول املنا�سبة لها ،وتقدمي تو�صياتها للمجل�س خالل �شهرين من تاريخ تبليغ هذا
القرار ،ولها �أن ت�ستعني مبن تراه �أثـناء الدرا�سة.
�إن�شاء هيئة وطنية لرعاية �ش�ؤون امل�ستهلك

 ن�ص البند «خام�ساً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  8/12والتاريخ 1425/3/28هـ علىالآتي:
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 �إن�شاء هيئة وطنية لرعاية �ش�ؤون امل�ستهلك.تفعيل الإدارة اخلا�صة بحماية امل�ستهلك ،واملناف�سة ،ومكافحة الغ�ش التجاري.
 ن�ص البند « ثالثا » من قرار املجل�س  رقم  42/69وتاريخ 1430/10/9هـ الذي �أ�صدرهعقب مناق�شته للتقريرين ال�سنويني لوزارة التجارة وال�صناعة للعامني املاليني 1426/1425هـ،
1427/1426هـ على الآتي:
تفعيل الإدارة اخلا�صة بحماية امل�ستهلك ،واملناف�سة ،ومكافحة الغ�ش التجاري ،والت�سرت ،مبا يف
ذلك متابعة الأ�سـعار ،وذلك با�ستكمال الهياكل ،وتـوفـري املوارد املالية والب�شرية.
و�ضع نظام لإن�شاء جمعيات �أهلية حلماية امل�ستهلك

ت�ضمن البند «ثالثاً» من قرار املجل�س ال�صادر ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني لوزارة التجارة وال�صناعة
للعامني املاليني 1424/1423هـ 1425/1424 ،هـ رقم  6/10وتاريخ 1427/3/19هـ ما يلي:
« و�ضع نظام لإن�شاء جمعيات �أهلية حلماية امل�ستهلك ».
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 -6مكافحة الفساد:

جت�سد الدور الرقابي ملجل�س ال�شورى يف �أروع �صورة يف املواجهة احلثيثة لبع�ض التجاوزات
يف الأجهزة التنفيذية حيث �صدرت العديد من القرارات التي تطرقت لذلك بو�ضوح منها:
الإ�سراع يف �إ�صدار نظام حماية املال العام وقواعد حماية النزاهة

القرار رقم ( )18/33وتاريخ (1435/5/10هـ) ين�ص على:
�أو ًال :الإ�سراع يف ا�ستكمال الإجراءات النظامية املتعلقة ب�إ�صدار ما يلي:
 -1نظام حماية املال العام.
 -2قواعد حماية النزاهة ,ومنح املكاف�آت للمبلغني عن حاالت الف�ساد.
� -3آلية �صرف املكاف�آت للمبلغني عن حاالت الف�ساد.
 -4قواعد �إقرار الذمة املالية لبع�ض فئات العاملني يف الدولة.
 -5الالئحة التنفيذية للإبالغ عن حاالت الف�ساد.
ثانياً :على الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد الآتي:
 -1ت�ضمني التقارير ال�سنوية القادمة تقييماً لو�ضع الف�ساد يف اململكة  ،كما جاء يف املادة ( الرابعة
ع�شرة ) من تنظيم الهيئة.
 -2التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة؛ لت�صميم برامج تدريـبية موجهة جلميع موظفي الدولة،
ومرتبطة بالتعيني للموظفني اجلدد  ,وذلك يف جمال تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد.
 -3العمل على ا�ستحداث �أق�سام ن�سائية يف مقر الهيئة وفروعها باململكة.
 -4التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة من �أجل ت�سريع �إجراءات اال�ستدالل والتحقيق واملحاكمة
 ,اخلا�صة بق�ضايا الف�ساد.
 -5مراجعة الأنظمة ذات العالقة بحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،واقرتاح تعديلها؛ لت�ضمينها
عقوبة الت�شهري مبن تثبت �إدانتهم بارتكاب جرائم تـتعلق بالف�ساد ،وذلك كعقوبة تبعية ،انفاذاً
للأمر ال�سامي ذي الرقم  42626والتاريخ 1434/11/22هـ.
 -6و�ضع قواعد للإف�صاح والن�شر للق�ضايا التي تبا�شرها الهيئة ,ونتائج ما تو�صلت �إليه على نحو
يعزز من مبادئ ال�شفافية ,واملوثوقية ,والعدالة.
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الإ�سراع يف تكوين الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد

القرار رقم  35/74والتاريخ 1431/7/8هـ ين�ص البند الثاين منه على:
الت�أكيد على ما ورد يف الفقرة « ثالثا ً » من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  41/67والتاريخ
1430/10/8هـ ،التي تن�ص على « :الإ�سراع يف تكوين الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،باعتبارها
الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،ال�صادرة
بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  43والتاريخ 1428/2/1هـ ».
�إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد

م�ضمون القرار رقم  3 / 4وتاريخ 1425 / 3 / 13هـ
�أو ًال :املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
ثانياً :مراجعة الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،من قبل جمل�س ال�شورى،
بعد خم�س �سنوات من تطبيقها.
نظام ملكافحة االعتداء على املال العام و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة

م�ضمون القرار رقم  78 / 100وتاريخ 1425 / 2 / 24هـ
املوافقة على نظام مكافحة االعتداء على املال العام و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
م�س�ؤولية ديوان املراقبة يف تطبيق عقوبات املخالفات املالية على كل من يخالف الأنظمة

القرار رقم  72/142والتاريخ 1432/2/6هـ ين�ص على:
�أو ًال :على ديوان املراقبة العامة تطبيق عقوبات املخالفات املالية واحل�سابية ،الواردة يف نظام
الديوان  -وخا�صة املادة (ال�ساد�سة ع�شرة)  -على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات املالية،
واملتابعة مع اجلهات املخت�صة ب�إجراءات الت�أديب بتنفيذ العقوبات على املخالفني.
ثانياً :الت�أكيد على جميع الأجهزة احلكومية بتطبيق املادة (الثالثة والع�شرين) من نظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية ،التي تق�ضي با�ستبعاد العر�ض الأقل �سعراً �إذا تبني �أن حجم التزاماته
التعاقدية �أ�صبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته املالية ،والفنية ،مبا ي�ؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.
ثالثاً :على الديوان �أن يقدم �ضمن تقاريره القادمة تف�صيل وت�صنيف املبالغ التي مت �صرفها� ،أو
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االلتزام بها .وهي خمالفة للأنظمة ،وتو�ضيح حجم ن�سبتها ال�سنوية �إلى املعتمد �صرفه بامليزانية،
ومقارنته باملعايري الدولية.
م�ساءلة كل من مل يلتزم بتطبيق الأنظمة من امل�س�ؤولني يف الأجهزة احلكومية

م�ضمون القرار رقم  41/67وتاريخ 1430/10/8هـ:
�أو ًال� :أن ُتعطى هيئة الرقابة والتحقيق  -يف حدود اخت�صا�صها  -اهتما ًما �أكرب للرقابة الإدارية على
الأداء؛ للت�أكد من ح�سن �أداء الأجهزة احلكومية للمهام املنوطة بها.
ثان ًيا� :ضرورة م�ساءلة كل من مل يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من امل�س�ؤولني واملوظفني يف
الأجهزة احلكومية ،وفقًا ملا تك�شف عنه الربامج الرقابية للهيئة.
ثالثًا :الإ�سراع يف تكوين الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم
 43والتاريخ 1428/2/1هـ.
م�ساءلة موظفي امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات احلكومية اخلا�ضعني لنظام العمل

القرار رقم  68/133والتاريخ 1432/1/21هـ ين�ص على:
�أو ًال :املوافقة على �شمول عبارة «املوظفني املدنيني» الواردة يف املادة ( )48من نظام ت�أديب
املوظفني ،ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 7/والتاريخ 1391/2/1هـ ،كل موظف يخ�ضع
لنظام العمل يف اجلهات احلكومية من الوزارات� ،أو امل�ؤ�س�سات العامة� ،أو الهيئات احلكومية وما
يف حكمها ،وذلك عند خمالفته لأنظمة �أخرى عدا نظام العمل.
ثانياً :ال يخل ما ورد يف البند (�أو ًال) باخت�صا�ص هيئات ت�سوية اخلالفات العمالية يف �ش�أن النظر
يف اخلالفات العمالية املتعلقة بعقود املوظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة اخلا�ضعني
لنظام العمل ،ال�صادر يف �ش�أنه قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  212والتاريخ 1406/11/21هـ.
�إنهاء م�شروع نظام ديوان املراقبة ليكون �أكرث قدرة على احلفاظ على �أموال الدولة

م�ضمون القرار رقم  28 / 35وتاريخ  1430 / 6 / 8هـ:
الت�أكيد على الإ�سراع يف �إنهاء درا�سة امل�شروع املقرتح لنظام ديوان املراقبة العامة  ،وت�ضمينه ما يلزم
من �أحكام ليكون �أكرث قدرة على احلفاظ على �أموال الدولة الثابتة واملنقولة.
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�أهمية التزام اجلهات اخلا�ضعة لرقابة ديوان املراقبة العامة بالرد على ملحوظاته

م�ضمون القرار رقم  26 / 29وتاريخ  1420 / 29هـ:
�أهمية التزام اجلهات اخلا�ضعة لرقابة ديوان املراقبة العامة بالرد على ملحوظاته ،وت�ضمني تقارير
الديوان تقييماً للإدارة املالية للدولة والإدارة املالية لكل جهة خا�ضعة لرقابته ،مع �إعادة النظر يف
�صالحية الت�أمني املبا�شر املحددة يف نظام م�شرتوات احلكومة مبا ي�ؤدي �إلى �ضبط الأمور املالية.
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 -7درء أخطار السيول وعالج آثارها

عندما اجتاحت ال�سيول حمافظة جدة يف عام 1431هـ ونتجت عنها العديد من الوفيات و
اال�ضرار املادية يف املمتلكات واملرافق العامة ،مل يكن وقع ذلك �سه ًال على القيادة الر�شيدة
واملجتمع ب�شكل عام  ،ولعلنا نتذكر املوقف احلازم الذي اتخذه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز – يحفظه اهلل – ب�ضرورة حما�سبة املت�سببني يف الكارثة حيث �شكل
جلنة لتق�صي احلقائق برئا�سة �سمو �أمري منطقة مكة املكرمة الأمري خالد الفي�صل للتحقيق
يف �أ�سباب الكارثة وتقدمي امل�س�ؤولني عنها للمحاكمة ،وجمل�س ال�شورى �أولى هذه الق�ضية
ما ت�ستحقه من االهتمام بو�صفها ق�ضية تهم املجتمع ب�أكمله ،وكلف جلنة املياه واملرافق
واخلدمات العامة بدرا�سة الكارثة و�أ�سبابها واقرتاح احللول الناجعة حتى ال تتكرر الكارثة يف
جدة �أو يف غريها من مدن اململكة.
وكان املجل�س قد ا�ست�شعر �أثناء درا�ساته ومناق�شاته لبع�ض الأجهزة احلكومية خطورة هذه
امل�شكلة ولذلك بادر وقبل عدة �سنوات من حدوث كارثة جدة �إلى �إ�صدار عدة قرارات من
بينها ما يلي:
 الإ�سراع يف و�ضع وتنفيذ خطة متكاملة حلل م�شكلة ت�صريف الأمطار وال�سيول وت�ضمنقرار املجل�س رقم  20/23وتاريخ 1426/5/13هـ الإ�سراع يف و�ضع وتنفيذ خطة متكاملة
�ضمن مدة زمنية حمددة حلل م�شكلة ت�صريف الأمطار وال�سيول ،مع الت�شديد على منع
البناء على جماري ال�سيول.
 اعتماد الربنامج الوطني لل�صرف ال�صحي الذي �أعدته وزارة ال�ش�ؤون القروية و�أكد املجل�سيف قراره رقم  70/76وتاريخ 1422/1/14هـ على:
االهتمام ب�سرعة معاجلة م�شكلة ال�صرف ال�صحي ،والنظر يف اعتماد الربنامج الوطني لل�صرف
ال�صحي الذي �أعدته وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية .والإ�سراع يف معاجلة م�شكلة املياه
وتوحيد اجلهات التي ت�شرتك يف �إدارة مرفق املياه يف جهة واحدة توفرياً للجهود ،وتركيزاً
للم�س�ؤولية  ،وذلك ت�أكيداً لقرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  7/5والتاريخ 1419/3/26هـ .
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 -8تراجع سوق األسهم

اهتم جمل�س ال�شورى مبا �شهده انخفا�ض �سوق الأ�سهم وت�أثرياته على املتعاملني من املواطنني
وكلف جلنة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة �أو�ضاع �سوق الأ�سهم وتطوراته و�أداء هيئة �سوق املال ودور
وم�س�ؤولية اجلهات ذات العالقة فيما ي�شهده هذا ال�سوق من تقلبات ،وكانت تلك الق�ضية
دوماً حمل اهتمام ومتابعة من �أع�ضاء املجل�س الأمر الذي تبلور يف العديد من التو�صيات
والقرارات التي �صدر عن املجل�س خالل الأعوام املا�ضية.
وقد طرح حتت قبة املجل�س ملف تقلبات �سوق الأ�سهم لأول مرة يف بداية العام  1427هـ
حيث طالب  21ع�ضواً من �أع�ضاء املجل�س ب�ضرورة تدخل املجل�س يف ظل الرتاجع الذي
عاي�شته �سوق الأ�سهم يف ذلك الوقت ويف جل�سة املجل�س الثانية وال�سبعني املنعقدة يوم
الأحد 1427 / 2 / 12هـ ناق�ش املجل�س هذا املو�ضوع وقرر تكليف جلنة ال�ش�ؤون املالية يف
جمل�س ال�شورى بدرا�سته وتقدمي تقرير �شامل لأ�سباب انهيار ال�سوق ،وو�سائل العالج وتفادي
ذلك م�ستقب ًال وبناء عليه مت تكليف فريق عمل من عدد من �أع�ضاء اللجنة املتخ�ص�صني
لإعداد تقرير متكامل  ،متت مناق�شته وتبنيه من قبل املجل�س يف �صورة العديد من التو�صيات
التي رفعت ملقام خادم احلرمني ال�شريفني ،وكان من �أبرز تلك التو�صيات التي و�ضعت �آلية
لتفادي تدهور ال�سوق املالية م�ستقب ًال:
 �إن�شاء جلنة عليا م�ستقلة عن الأجهزة التنفيذية ذات ال�صلة مهمتها التحقيق يف �أ�سبابتراجع ال�سوق والتداعيات االقت�صادية واالجتماعية للرتاجع وت�أثريه خ�صو�صا على �صغار
املتعاملني وتعد اللجنة تقريراً يحدد امل�شكلة وم�سبباتها و�أبعادها وعلى من تقع امل�س�ؤولية.
 العمل على ات�ساق ال�سيا�سة النقدية مع �أو�ضاع االقت�صاد ككل ومنه ال�سوق املالية مبايف ذلك حتويل التعامالت برهن املحفظة اال�ستثمارية و�ضوابط الإقرا�ض والتمويل للأفراد
وذوي الدخل املحدود.
 و�ضع �آلية للتعامل املبكر مع الأزمات يف ال�سوق املالية. رفع درجة الرقابة وال�شفافية وامل�ساءلة على �صناديق اال�ستثمار التابعة للبنوك. الت�أكيد على قرار جمل�س ال�شورى رقم  104وتاريخ 1427 / 2 / 27هـ الذي ين�ص على�إن�شاء �صندوق �صانع ل�سوق الأ�سهم حلفظ توازنه.
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 الإ�سراع يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التخ�صي�ص وخ�صخ�صة القطاعات التي �أعلن عنها بغية فتحقنوات جديدة �أمام امل�ستثمرين يف العديد من القطاعات مثل �سكة احلديد ،وتوليد الكهرباء،
وحتلية املياه ،والتعدين والنقل اجلوي.
 اتخاذ �إجراءات عاجلة لتقلي�ص الإجراءات الروتينية املطلوبة لإ�صدار الرتاخي�ص التجاريةوال�صناعية والبلدية بهدف تنويع قنوات اال�ستثمار املتوفرة �أمام ر�ؤو�س الأموال حتى ال
ترتكز فقط يف م�ضاربات �سوق الأ�سهم.
 الرتخي�ص لعدد من املحللني املاليني امل�ستقلني وامل�ؤهلني من قبل الهيئة. الإ�سراع يف الف�صل التام لن�شاط م�صرفية اال�ستثمار ( �أعمال الو�ساطة و�إدارة الأ�صولومتويل ال�شركات) عن العمليات الأخرى يف البنوك التجارية العاملة يف اململكة حتقيقا
للنزاهة و�ضماناً لعدم الت�أثري على القرارات اال�ستثمارية.
 الإ�سراع يف الرتخي�ص لبنوك اال�ستثمار وت�شجيعها على م�ساعدة امل�ستثمرين واملمولني.�إن�شاء �صندوق �صانع ل�سوق الأ�سهم حلفظ توازنه

القرار رقم  74/105والتاريخ 1431/2/17هـ واملت�ضمن ما يلي:
الت�أكيد على ما ورد يف البند «ثانياً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  77/104والتاريخ
1427/2/27هـ ،ون�صه:
�إن�شاء �صندوق �صانع ل�سوق الأ�سهم ،حلفظ توازنه.
اتخاذ االجراءات للتحكم باملخاطر التي قد ت�ؤثر علي ا�ستقرار ال�سوق و�ضمان عدم
تكرار ما حدث عام 1427هـ

القرار رقم ( )55/109وتاريخ (1435/11/20هـ ) ين�ص على:
« �أو ًال :على هيئة ال�سوق املالية الآتي:
 -1اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم يف املخاطر التي قد ت�ؤثر على ا�ستقرار ال�سوق املالية،
و�ضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ (2006م).
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� -2إعادة النظر يف �أو�ضاع �شركات الو�ساطة املالية؛ مبا ي�ؤدي �إلى �ضمان املناف�سة العادلة ،وا�ستمرار
عمل تلك ال�شركات ،وعدم مناف�ستها من قبل ال�شركات اململوكة للبنوك التجارية.
ثانياً� :إجراء درا�سة تقييمية للهيئة من جهة حمايدة ،و�أثر �أن�شطتها على �أداء �سوق ر�أ�س املال،
ومدى حتقيق الهيئة لأهدافها الأ�سا�سية».
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 - 9مواجهة آثار األزمة المالية العالمية

كما بادر املجل�س �إلى درا�سة ملف الأزمة املالية العاملية وكيفية حتجيم �آثارها ال�سلبية على
اقت�صاد اململكة عرب عدة تو�صيات مت رفعها ملقام خادم احلرمني ال�شريفني والتي كانت مبثابة
« و�صفة عالج » لآثار الأزمة على اقت�صاد اململكة بعد حتليل متخ�ص�ص لأ�سبابها ومن �أبرز
هذه التو�صياتتوجيه امل�ؤ�س�سات املالية احلكومية مثل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات وم�ؤ�س�سة
التقاعد ال�ستثمار بع�ض فوائ�ضها النقدية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية و�ضرورة النظر يف
ال�سماح لل�شركات امل�ساهمة ب�شراء �أ�سهمها وفقاً ل�ضوابط ت�ضعها هيئة ال�سوق املالية �إلى
جانب الت�أكيد على �ضمان احلكومة ل�سالمة جميع البنوك ال�سعودية و�ضمان الودائع فيها
بغ�ض النظر عن حجمها.
كما �شملت التو�صيات الت�أكيد على م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبنع البنوك من ت�سييل
حمافظ عمالئها �أو بيع �أ�سهمهم املرهونة يف الأزمات العاملية الطارئةكالتي مير بها العامل حالياً
ودعم وت�سهيل التمويل املقدم من م�ؤ�س�سة النقد للبنوكاملحلية لتحفيز االقت�صاد وتقليل �آثار
الأزمة العاملية على الأو�ضاعاالقت�صادية واملالية يف اململكة �إ�ضافة �إلى مبادرة اجلهات املالية
والنقدية بتوفري املعلومات ب�شكل �آن وم�ستمر للأ�سواق وتفعيل مبد�أ االقت�صاد الإ�سالمي
و�إ�صدار نظام امل�صرفية الإ�سالمية.

167

 - 10مكافحة المخدرات:

ت�صدي جمل�س ال�شورى لطاعون الع�صر « املخدرات » ذلك اخلطر الذي يهدد م�ستقبل
�شباب الأمة وي�ستهدفها يف �أغلى ما متلك ،حيث تبنى املجل�س العديد من املبادرات التي
تعزز جهود التوعية والوقاية واملكافحة ،ومن ذلك:
م�شروع نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
القرار رقم  50/51وتاريخ 1425/11/7هـ واملت�ضمن ما يلي:

املوافقة على م�شروع نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،وقد ا�شتمل النظام على( )74مادة
ت�ضمنت التعريف بامل�صطلحات الواردة يف النظام ،والأفعال املجرمة ،واالخت�صا�ص الق�ضائي،
وامل�ساعدة القانونية بني اململكة وغريها من الدول ،والرتخي�ص باال�سترياد والإجتار باملواد املخدرة
وامل�ؤثرة عقلياً لأغرا�ض م�شروعة وكذا حفظها و�إجراءات �صرفها وا�ستخدامها كعالج ،والعقوبات
الأ�صلية والتكميلية ،و�أخرياً �أحكام عامة وختامية .
�إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية

القرار رقم  69/103وتاريخ 1429/1/26هـ واملت�ضمن ما يلي:
املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.،
كما �أقر املجل�س عدد اً من االتفاقيات حول مكافحة املخدرات والتي من بينها:
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االن�ضمام �إلى االتفاقية الوحيدة للمخدرات

القرار رقم  48/42وتاريخ 1417/12/20هـ :
�أو ًال :املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إلى االتفاقية الوحيدة للمخدرات ل�سنة
1961م ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول �سنة 1972م .
ثانياً� :إن اململكة ال تعد ملزمة بالفقرة ( )2من املادة ( )48من االتفاقية ون�صها :يحال �إلى حمكمة
العدل الدولية كل نزاع من هذا القبيل تتعذر ت�سويته بالطرق املن�صو�ص عليها يف الفقرة (.)1
املوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة الإجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات
العقلية

م�ضمون القرار رقم  16/12/15وتاريخ 1416/5/14هـ :
املوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة الإجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
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 -11ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج

يف �إطار معاي�شة املجل�س لنب�ض ال�شارع ومالم�سته لل�ش�أن االجتماعي واالقت�صادي� ،أدرك
الأع�ضاء حجم م�شكلة العنو�سة يف املجتمع عطفاً على ظهور بع�ض العادات التي باتت متثل
عبئاً على ال�شباب والأ�سر ،و�سعى املجل�س الى �إيجاد حلول لها عرب عدد من القرارات
والتي من �أبرزها القرار التايل:
م�ضمون القرار رقم  74/107وتاريخ 1425/1/30هـ :
�أو ًال :عدم مالءمة الأخذ مببد�أ حتديد املهر للأ�سباب الآتية:
�أ� -صعوبة التقيد يف حالة الأخذ مببد�أ التحديد ،وما يف�ضي �إليه من دفع النا�س �إلى التحايل،
وعدم االلتزام مبا قرر.
ب -اختالف قيمة النقود من وقت �إلى �آخر  ،فما يرى �أنه مالئم يف وقت قد ال يكون مالئماً يف
وقت �آخر .وقد �سبق �أن حدد املهر ب�أربعة �آالف  ،ثم بثمانية �آالف  ،ثم ب�أربعني �ألفاً  ،وذلك خالل
الفرتة من عام � 1388إلى عام 1403هـ.
ج� -إن ارتفاع املهر يف حد ذاته اليعد ارتفاعاً يدعو �إلى التدخل؛ لأن امل�شكلة الكربى تكمن يف
ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى  ،وما يرتتب عليها من تبعات.

ثانياً :

�أ  -تقوم وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية ،واجلهات املعنية
الأخرى ،بتوفري جماالت العمل لل�شباب وال�شابات العاطلني عن العمل ب�أجور جمزية ت�ؤمن لهم
العي�ش الكرمي ،مما ي�شجعهم ويعينهم على الزواج و�إن�شاء الأ�سرة امل�ستقرة.
ب� -صرف تعوي�ض جمز ملن العمل لهم من القادرين عليه� ،إلى حني �إيجاد العمل لهم ح�سب
تنظيم يو�ضع لذلك.
ثالثاً :على وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة املالية (�صندوق التنمية العقارية) ،ووزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد كل فيما يخ�صه
مراعاة ما ي�أتي:
�أ�-إعطاء الأولوية للعازمني على الزواج �أو املتزوجني حديثاً يف توزيع الإ�سكان ،ومنح الأرا�ضي
ال�سكنية ،وقرو�ض �صندوق التنمية العقارية.
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ب -رفع القر�ض الذي متنحه الدولة ملريدي الزواج من بنك الت�سليف ال�سعودي  ،مبا يتنا�سب مع
الأو�ضاع املعي�شية يف الوقت احلا�ضر ،وتي�سري �إجراءات الإقـرا�ض وال�سداد.
ج -ت�شجيع من يرغبون يف الوقف على �أن يكون ريع وقفهم �أو بع�ضه ل�صالح �صناديق الإعانة علـى
الزواج.
رابعاً :على وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية القيام مبا يلي:
�أ -توجيه الأمانات والبلديات بتوفري مقرات لإقامة حفالت الزواج  ،واملنا�سبات الأخرى ب�أجور رمزية.
ب-ت�سعري ق�صور الأفراح ،وما يقدم فيها من خدمات .
خام�ساً :تقوم وزارة الداخلية ممثلة يف �أمراء املناطق بالتن�سيق مع وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية،
ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد بالآتي:
�أ -التوجيه ب�ضرورة املبادرة من قبل وجهاء املجتمع من الأمراء ،والعلماء ،والتجار ،وكبار
امل�س�ؤولني ،ور�ؤ�ساء القبائل ب�إعطاء القدوة احل�سنة من �أنف�سهم لأفراد املجتمع الآخرين بتي�سري
زوجاتهم � ،سوا ًء من حيث املهر� ،أو تكاليف الزواج الأخرى ؛ ليكون عملهم مثا ًال يحتذى به.
ب-ت�شجيع �إقامة حفالت الزواج اجلماعي.
ج -دعم اجلهود القائمة حالياً واملمثلة يف ن�شاط جمعيات الرب اخلريية واجلمعيات الأخرى  ،ويف
اتفاقات القبائل  ،ون�شاط الأفراد من �أهل اخلري يف هذا املجال  ،وتطوير هذه الأن�شطة ،وتعميمها
على جميع مناطق اململكة باعتبارها متثل نوعاً من التكافل االجتماعي التعاوين.
د-التوجيه ب�إن�شاء جلان تطوعية يف �أحياء املدن ،ويف املحافظات مكونة من ذوي الف�ضل ،واخلربة يف
احلي �أو املحافظة ،ويكون من مهماتها �إعانة الراغبني والراغبات يف الزواج يف البحث عن الزواج
والزوجة املنا�سبني ،والتو�سط لدى الأ�سر يف تخفي�ض املهر وتكاليف الزواج ،وال�سعي يف مد يد
العون املادي للم�ستحقني من الراغبني يف الزواج.
�ساد�ساً :تتولى وزارة الثقافة والإعالم باال�شرتاك مع اجلهات ذات العالقة ،و�ضع خطة �إعالمية
ي�شرتك يف و�ضعها متخ�ص�صون يف ال�شريعة والإعالم ،واالجتماع والرتبية وعلم النف�س ،وتعتمد
هذه اخلطة على الإقناع الذاتي لأفراد املجتمع ،وتبني الوزارة تنفيذها يف جميع الو�سائل الإعالمية:
املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،وت�شجيع �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية يف هذا املجال من قبل
اجلامعات ومراكز البحوث ،واجلهات املعنية الأخرى ،ويوفر لها التمويل الكايف الذي يعني على
�إجرائـها ون�شرها.
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�سابعاً :على وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  ،و�ضع اخلطط الرامية �إلى ر�صد الظواهر االجتماعية
ذات الت�أثري يف �سلوكيات املجتمع ،وال�سيما ما له عالقة بق�ضايا الزواج وتكاليفه ،والطالق و�آثاره،
وا�ستقرار الأ�سرة ،و�إجراء الدرا�سات الالزمة ب�ش�أنها ،والعمل على معاجلتها بالتن�سيق مع الهيئات
احلكومية والأهلية ذات االخت�صا�ص ب�ش�ؤون الأ�سرة.
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خام�س ًا
قنوات توا�صل املجل�س مع املجتمع
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العالقة بني جمل�س ال�شورى و�أفراد املجتمع هي عالقة تكاملية ،وال ميكن الف�صل بينهما،
فاملواطن هو هدف جمل�س ال�شورى ,حيث ميثل املجل�س املواطنني ،ودائماً ي�سعى برتكيز تام
على مناق�شة هموم املواطنني وق�ضاياهم امللحة  ،فقد خ�ص�ص املجل�س جزءاً من اجلل�سة العامة
ملناق�شة ال�ش�أن العام ،يتم خاللها طرح الق�ضايا امللحة التي تهم املواطنني ،والق�ضايا ال�سيادية
واحليوية التي تتعلق ب�أمن الوطن �أو م�صاحله العامة �أو م�صالح مواطنيه ،وي�سعى املجل�س
للو�صول �إلى ر�ؤيا م�شرتكة تتفق وم�صلحة الوطن واملواطن.
واملجل�س ب�شكل عام عمل جاهداً على درا�سة الق�ضايا الوطنية امللحة و�سعى �إلى حت�سني
الأداء ملختلف اجلهات احلكومية ،كما عمل على �إحداث نقلة نوعية يف املجال التنظيمي
عرب �سن عدد من الأنظمة �أو تعديل القائم منها وذلك وفق ال�صالحيات املمنوحة له ح�سب
نظامه.
ويف �إطار اهتمام املجل�س باملواطن فقد �أوجد عدة قنوات للتوا�صل واالت�صال مع املواطنني
واملجتمع ب�شكل عام من خالل ا�ستقبال عرائ�ض املواطنني التي تت�ضمن اقرتاحاتهم.
كما يحر�ص جمل�س ال�شورى على تعزيز توا�صله مع املجتمع ب�شكل م�ستمر ،فقد �أقر م�ؤخراً
�إ�سرتاتيجية �إعالمية وات�صالية هدفها زيادة التوا�صل مع املواطنني و�إي�صال ر�سالة املجل�س
و�أهدافه ونقل ما يدور يف �أروقته للمواطنني وكان من ثمرة هذه الإ�سرتاتيجية �إن�شاء �إدارة عامة
جديدة تخت�ص ب�ش�ؤون الإعالم والتوا�صل املجتمعي ،كما �أنه ب�صدد تفعيل تواجد املجل�س
الكرتونياً �سوا ًء على موقع املجل�س الذي �سعى لتطويره� ،أو على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويرحب املجل�س �أي�ضاً بح�ضور �أي مواطن �إلى املجل�س ملتابعة اجلل�سات العامة ،وقد مت
تخ�صي�ص �أماكن يف قاعة املجل�س للزوار من مواطنني وغريهم ،حيث يتم ت�سهيل ذلك
بالتن�سيق مع الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم باملجل�س ،ويف �إطار اهتمام جمل�س
ال�شورى بتحقيق التوازن يف التنمية بني مناطق اململكة وتوفري اخلدمات للمواطنني يف �أرجاء
اململكة وفق �صالحياته واخت�صا�صاته �أن�ش�أ املجل�س لهذا الغر�ض �إدارة متخ�ص�صة هي �إدارة
�ش�ؤون جمال�س املناطق تعنى بالتوا�صل مع الأمانات العامة ملجال�س املناطق والتن�سيق معها
من خالل �آليات للتعاون بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق مبا يعزز من وظيفتي املجل�س
التنظيمية والرقابية ،وم�ؤخراً �أعلن رئي�س املجل�س عن ا�ستحداث �إدارة يف جهاز املجل�س
للتوا�صل مع املواطنني.
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واملجل�س تربطه عالقات مع العديد من الأجهزة وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات املدنية ,و�آلية
التوا�صل مع هذه اجلهات يحكمها نظام املجل�س وقواعد عمله ,ومن تلك اجلهات اجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان ,وهيئة حقوق الإن�سان ,وهما اجلهتان املعنيتان ب�شكل مبا�شر بق�ضايا
حقوق الإن�سان.
و�ساهم جمل�س ال�شورى يف طرح العديد من احللول العاجلة واملنا�سبة لعدد من الق�ضايا
الوطنية امللحة ،بالتعاون مع احلكومة ،خا�صة يف ظل منظومة الإ�صالح التي تبناها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -والتي �شملت
العديد من اجلوانب املهمة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ومع انطالقة م�سرية الإ�صالح التنمية �شهد جمل�س ال�شورى نقلة نوعية تاريخية يف �أدائه
وعالقته بق�ضايا املجتمع وهموم الوطن واملواطن من خالل بناء ج�سور من التوا�صل واالنفتاح
واحلوار اجلماهريي املو�ضوعى مبا �أهل املجل�س ليكون �صوتاً �أ�صي ًال للوطن وللمواطنني ،وجت�سد
ذلك عرب قنوات عدة منها:
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 -1بناء شراكة مع المجتمع
حيث �أتاح املجل�س الفر�صة ملختلف �شرائح املجتمع وو�سائل الإعالم ح�ضور جوانب من جل�ساته
واال�ستماع �إلى نقا�شات الأع�ضاء وااللتقاء بامل�س�ؤولني والرد على ا�ستف�ساراتهم ،كما طبق املجل�س
�إ�سرتاتيجية للإعالم واالت�صال اعتمدت ال�شفافية وامل�صارحة منهجاً و�إتاحت ملمثلي و�سائل
الإعالم ح�ضور جل�ساته العامة.
 -2العرائض
�أهتم جمل�س ال�شورى ب�إ�ستقبال العرائ�ض واملقرتحات التي يقدمها املواطنون �إلى املجل�س ،حيث
بلغ عدد العرائ�ض التي ا�ستقبلها املجل�س عرب الربيد الألكرتوين والعادي والفاك�س �أكرث من
(� )60ألف عري�ضة خالل � 6سنوات ما�ضية.
وحتال العرائ�ض واملقرتحات التي ترد �إلى املجل�س واجلديره بالدرا�سة واملناق�شة وح�سب مو�ضوعاتها
�إلى اللجان املتخ�ص�صة لدرا�ستها والنظر يف مدى مالئمة تبنيها وعر�ضها على املجل�س ملناق�شتها.
وتعمل هذه العرائ�ض كحلقة و�صل بني املجل�س واملواطنني لت�ؤكد العالقة بينهما ،حيث يعمل
املجل�س على اال�ستفادة من املقرتحات والآراء التي يقدمها املواطنون ،ودرا�ستها والعمل على
تطبيقها من خالل اجلهات املعنية بتطبيق تلك املقرتحات.
 -3استجالء آراء المواطنين وأهل
االختصاص والخبرة
و�ضع املجل�س تقليداً �سار عليه متثل يف دعوة عدد من املواطنني املعنيني من �أهل اخلربة واالخت�صا�ص،
وا�ست�ضافهم عند مناق�شة املو�ضوعات وامل�شروعات ذات العالقة باحتياجات املواطنني� ،أو م�صالح
الوطن ،وذلك بهدف ا�ستجالء �آرائهم و�إطالعهم على النظام املقرتح �أو الإجراءات املقرتحة،
كما يحر�ص املجل�س على اال�ستفادة من التجارب واخلربات والدرا�سات لدى �أجهزة الدولة
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
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 -4الزيارات والجوالت التفقدية
وعلى �صعيد �آخر و�إنطالقا من �أدواره الرقابية والت�شريعية �سعى املجل�س �إلى تعزيز عالقات
التعاون والتكامل مع ال�سلطات الأخرى والأجهزة احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع الأهلي والعمل
على �إقامة ج�سور من الثقة املتبادلة عرب الزيارات واللقاءات لالطالع عن قرب على واقع �أداء
و�إجنازات وخطط وم�شروعات وما تقدمه تلك اجلهات من خدمات للمواطن �إلى جانب التعرف
على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها ،حيث د�أب وفود من املجل�س برئا�سة رئي�س املجل�س
�أو رئي�س اللجنة املخت�صة على القيام بزيارات ميدانية �إلى مقار الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واجلامعات والقطاعات الإنتاجية واخلدمية ،كما حر�ص املجل�س على توثيق التعاون مع جمال�س
املناطق مبا ي�سهم يف التعرف عن قرب على �أولويات خطط برامج التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف املناطق.
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�ساد�س ًا
م�ساندة ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة
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مساندة السياسة الخارجية

ينطلق عمل جمل�س ال�شورى يف هذا اجلانب من اهتمامه ووعيه بدور اململكة وما متثله
من ثقل �سيا�سي واقت�صادي يقوده خادم احلرمني ال�شريفني  -يحفظه اهلل  -حيث ي�سعى
املجل�س لتعزيز هذا الدور على �صعيد العمل ال�شوري والربملاين مع خمتلف الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،ولأجل هذا �شكل املجل�س جلان لل�صداقة الربملانية مع العديد من املجال�س
املماثلة حيث تعمل اللجان على دفع م�سرية العمل امل�شرتك على خمتلف ال�صعد.
كما �أن للمجل�س ح�ضور دويل يف العديد من االحتادات الربملانية الإقليمية والقارية والدولية
ومن �أهمها االحتاد الربملاين الدويل الذي يعد املظلة اجلامعة للمجال�س الربملانية بوجود ما
يقارب من  ١٥٠جمل�ساً يجتمعون ملناق�شة الق�ضايا العاملية وم�ساعدة احلكومات يف �إيجاد
احللول لتلك الق�ضايا.
ومن �ضمن احللقات املهمة �أي�ضاً يف التعاون الدويل ح�ضور اململكة يف جمموعة الع�شرين التي
�أقرت اجتماعاً �سنوياً لر�ؤ�ساء برملانات دولها  ،وقد نظمت اململكة ممثلة يف جمل�س ال�شورى
�أحد اجتماعاته يف مدينة الريا�ض ووجد ذلك االجتماع �صدى طيباً لدى احل�ضور ورغم �أن
جمموعة الع�شرين تخت�ص مبناق�شة وبحث امللفات االقت�صادية �إال �أن لل�سيا�سة ح�ضوراً يف
تلك االجتماعات.
هذه النوافذ فعلت دور املجل�س فيما ي�سمى الدبلوما�سية الربملانية التي تعد اليوم �إحدى
احللقات املهمة يف جمال العالقات الدولية.
كل جهود املجل�س يف ملف ال�سيا�سة اخلارجية مل ُ
تك لت�ؤتي ثمارها �إال بتوفيق اهلل ثم بدعم
وتعاون وزارة اخلارجية ممثلة ب�سمو الأمري �سعود الفي�صل وزير اخلارجية و�سمو نائبه الأمري
عبدالعزيز بن عبداهلل وم�س�ؤويل الوزارة حيث يجد املجل�س منهم كل اهتمام وت�سهيل
مل�شاركاته و�أعماله على ال�صعيد اخلارجي.
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ت�أ�سي�س مركز للحوار الوطني

القرار  ، 8/10وتاريخ 1433/3/28هـ  ،و�شمل :
• املوافقة على م�شروع اتفاقية ت�أ�سي�س مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني
�أتباع االديان والثقافات ،املوقع عليها يف فيينا النم�سا بتاريخ �13أكتوبر 2011م.
تطوير اداء املمثليات ال�سعودية يف اخلارج :
• الإ�سراع يف ا�ستكمال تن�سيق الربط االيل بني وزارتي اخلارجية والداخلية وكذلك املمثليات
ال�سعودية باخلارج للحيلولة دون الوقوع يف خطا منح ت�أ�شريات الدخول للأجانب املمنوعني من
دخول اململكة لأي �سبب.
• الت�أكيد على املمثليات ال�سعودية بتقدمي �أق�صى ما ميكن من رعاية للمواطنني ال�سعوديني
املغرتبني املحتاجني للم�ساعدة وبخا�صة يف �أوقات الأزمات.
• حث الوزارة على التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�إجراء مراجعة دورية لالئحة ال�سلك
الدبلوما�سي ل�ضمان مواكبة هذه الالئحة للم�ستجدات يف العمل الدبلوما�سي والو�ضع املعي�شي.
دعم املواقف ال�سيا�سية ال�سعودية

القرار  ،47/105وتاريخ 1433/7/28هـ  ،وحتدث عن :
• دعوة وزارة اخلارجية لت�ضمني تقاريرها ال�سنوية تو�ضيحاً �أكرث لدور الوزارة يف م�سارات
ال�سيا�سات اخلارجية للمملكة و�آلية تنفيذها ،وتبني مواقف اململكة جتاه الق�ضايا االقليمية
والدولية املهمة.
• قيام الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات ال�سعودية املعنية بدرا�سة مواقف ال�شعوب العربية
والإ�سالمية ومرئياتها جتاه اململكة و�سبل التعامل مع تلك املواقف بهدف احلفاظ على �سمعة
اململكة ،وتعزيز مكانتها يف املجالني الإقليمي والدويل.
القرار  ،75/184وتاريخ 1434/2/10هـ  ،ودعا الى :

• تو�سع وزارة اخلارجية يف جمال الدبلوما�سية العامة التي من ِ �أنها خماطبة ال�شعوب للتعريف
بوجهة نظر اململكة جتاه الق�ضايا وامل�ستجدات ال�سيا�سية.
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• زيادة تن�سيق الوزارة مع اجلهات ذات العالقة جتاه التحديات ال�سيا�سية والثقافية التى
تواجه اململكة التى رافقت بع�ض التطورات ال�سيا�سية يف املجال الإقليمي والدويل ،وكذلك
ملواجهة التحركات ال�سيا�سية والثقافية التي تقوم بها بع�ض القوى الإقليمية املناه�ضة ل�سيا�سة
اململكة وتوجهاتها.
• على الوزارة ايالء ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات ال�سيا�سية وامل�شكالت الأمنية التى
حتدث يف دول عديدة اهتماما �أو�سع ،والتو�سع يف ر�صد التطورات ال�سيا�سية يف الدول التى
تعاين من �أزمات �سيا�سية ،وم�ساندة بعثات اململكة يف اخلارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية
وامل�شاكل الأمنية.
تطوير العالقات مع الدول الأفريقية من خالل امل�شروعات امل�شرتكة

القرار رقم ( )26/46وتاريخ (1435/6/1هـ) ين�ص على:
�أو ًال :الت�أكيد على ما ورد يف قرارات جمل�س ال�شورى ذي الرقم  50/47والتاريخ 1423/11/3هـ،
وذي الرقم  4/8والتاريخ 1425/3/14هـ ،وذي الرقم  51/74والتاريخ 1427/10/29هـ ،وذي
الـرقـم  2/2والتاريخ 1429/3/9هـ؛ ب�ش�أن تطوير النظام الوظيفي الــدبلـوما�سي والقن�صلي
لي�شمل مميزات مثل الت�أمني الطبي ،والر�سوم الدرا�سية ،والت�أمينات االجتماعية؛ لتخفيف الأعباء
املالية عن كاهل الدبلوما�سيني ،واملتعاقدين ال�سعوديني العاملني يف اخلارج.
ثانياً :م�ساواة من�سوبي الوزارة العاملني يف اخلارج بالع�سكريني يف جميع القطاعات الع�سكرية؛ من
حيث املزايا التي متنح لهم وفقاً للأمر امللكي الكرمي ذي الرقم (�أ )111/والتاريخ 1424/5/5هـ.
ثالثاً :تطوير العالقات مع الدول الأفريقية وتوثيقها؛ من خالل امل�شروعات امل�شرتكة ،وتكثيف
زيارات امل�س�ؤولني يف قطاعات الدولة املختلفة لهذه الدول.
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رابعاً :على وزارة اخلارجية ما ي�أتي:
 -1التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة حلل م�شاكل الدار�سني ال�سعوديني يف اخلارج.
 -2اال�ستفادة من اخلربات الرتاكمية للدبلوما�سيني ال�سعوديني املتقاعدين.
 -3اتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني ل�سمو وزير اخلارجية،
القا�ضية برعاية املواطنني ال�سعوديني يف اخلارج ،وبذل املزيد من اجلهود يف ت�سهيل �أمورهم،
وت�ضمني �آلية التفعيل ونتائجه يف تقرير الوزارة القادم ».
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