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إطاللــة
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أسرة التحرير

سياسة الحزم والردع لكل من يعبث بأمن المملكة واستقرارها

كان خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - وهو يخاطب الأمة من منرب ال�شورى 

كعادته �شريحًا و�شفافًا يف طرح روؤية الدولة جتاه خمتلف الق�شايا الوطنية والإقليمية والدولية, القت�شادية 

منها وال�شيا�شية والأمنية. غري اأن تاأكيده - اأيده اهلل - اأن املواطنني �شواء اأمام احلقوق واللتزامات والواجبات, 

ومطالبته اجلميع باحلفاظ على هذه الوحدة, والت�شدي لكل دعوات ال�شر والفتنة اأيًا كان م�شدر هذه الدعوات 

الن�شيج الجتماعي,  الوطنية, واحلفاظ على  امل�شرية على تر�شيخ الوحدة  ن�شرها, دليل حر�ص قائد  وو�شائل 

كونه اأ�شا�ص ا�شتقرار الدولة واأمنها, كما يوؤكد حقيقة دامغة تتمثل يف مت�شك هذه البالد بال�شريعة الإ�شالمية, 

خادم  قول  يعززه  ما  وهو  طائفي,  اأو  مذهبي  ا�شتثناء  دون  املواطنني  جميع  على  وحدودها  اأحكامها  وتطبيق 

احلرمني ال�شريفني يف خطابه: » لن ن�شمح لكائن من كان اأن يعبث باأمننا وا�شتقرارنا«.

ويف هذا ال�شياق جاءت القرارات احلازمة من ملك احلزم الرامية للحفاظ على كيان اململكة وحماية اأمنها, 

وردع كل من ت�شول له نف�شه زعزعة ال�شتقرار الذي تنعم به هذه البالد, حيث مت تنفيذ اأحكام ال�شرع بقتل 47 

اإرهابيًا ممن اقرتفت اأيديهم جرائم اإرهابية باململكة, يف قرار حا�شم لكل من ت�شول له نف�شه العبث باأمن هذه 

البالد وترويع الآمنني على ترابها من املواطنني واملقيمني.

مع  عالقاتها  قطع  اململكة  قرار  جاء  الإرهابيني,  يف  ال�شرع  اأحكام  تنفيذ  عن  اأهمية  يقل  ل  اآخر  �شاأن  ويف 

النظام الإيراين, بعد التدخل الإيراين ال�شافر يف ال�شوؤون الداخلية للمملكة العربية ال�شعودية, والعتداءات 

الإيرانية على �شفارة اململكة يف طهران وقن�شليتها يف م�شهد, وهو القرار الذي باركه املواطنون وقابلوه بارتياح 

اململكة  اأمن  على  احلفاظ  �شبيل  يف  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ينتهجها  التي  احلزم  ب�شيا�شة  واأ�شادوا  بالغ, 

وا�شتقرارها.

اأن نفذ �شرب اململكة من  اإيران  الذي حظي بتاأييد عربي واإ�شالمي وا�شع, جاء بعد  قرار قطع العالقات مع 

ال�شوؤون  يف  ال�شافر  والتدخل  الإرهابيني,  بدعم  باملنطقة,  الفو�شى  خللق  الرامية  الإيراين  النظام  �شيا�شات 

الداخلية لدول اجلوار, وعدد من الدول العربية, حتت م�شمى ت�شدير الثورة. 

اإن اأمن اململكة وا�شتقرارها خط اأحمر, ل ميكن امل�شا�ص به من اأي كائن كان, �شواًء مواطنًا اأو غري مواطن, وعلى 

كل ذي لبيب اأن يعي ويفهم �شيا�شة احلزم خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز.
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املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد 
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جملــــة �شهــريـــة ت�شــــدرها الإدارة 
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مبجل�ص ال�شورى.

جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات 
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي 
م�شـوؤوليــة م�شــادرهــا وغــري ملـزمة  

لـ )ال�شورى(.

اإن جملـــة ال�شورى دوريـــه اإعالميـة 
تهدف اإلـى اإلقاء ال�شوء على اأعـمال 
جملـــ�ص ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة 

الوطن و املواطن.

shuramagazine@hotmail.com
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سفــــارة المملكة في طــهـــران ويـــؤيـــد

قطع العالقات مع إيران

اأعرب جمل�س ال�ســورى عن اإدانته وا�ستنكاره 
لالعتداءات التي تعر�ســـت لها  �سفـــارة املمــلكة 
ال�سعـــوديـــة يف طهــــران, وقن�سلـــيتها  العربيـــة 
يف مدينـــة م�سهــد الإيرانيـــة, والتهــــديدات التي 
تلقاهـــا الدبلوما�سيـــون ال�سعــــوديون هناك, من 
قبل جمموعـــات اإيرانية, اقتحمت مقر ال�سفارة 

ال�سعودية والقن�سلية.
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وزير التجارة والصناعة لــ » الشورى « :

لمجلس الشورى بصمة أساسية واضحة في تبني العديد من 

المبادرات لتطوير القطاع االقتصادي والتجاري في المملكة

فوزان  بن  توفيق  الدكتور  وال�سناعـــة  التجارة  وزيـــر  معايل  اأكد 
الناجت  و�ســــول  اإلى  ت�سعى  وال�سناعـة  التجــــارة  وزارة  اأن  الربيعـــة 
ال�سناعي للمملكة العربية ال�سعوديـــــة اإلى الن�سبة العاملية وهي %20 

من اإجمايل الناجت القومي.
م�سريًا اإلى اأن اململكة العربية ال�سعودية تتمتع وهلل احلمد باقت�ساد 
قــــوي وفوائ�س مالية عاليـة مكنـتها من موا�ســــلة �سيا�ستها التحررية 
العامليــــة.  الأزمات القت�سادية  التجارة اخلارجيــــة حتى يف ظل  يف 
وعد التجــــارة هي الدافع الأ�ســـا�سي لنمـــو القت�ساد الدويل واإيجاد 

فر�س العمل.
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قراءة في نظام

الشركات الجديد

لقد داأب املنظــــم ال�سعـــودي يف دوره الت�ســريعي اإلى 
النظر ب�سكل م�ستمر يف حتديد ما هو بحاجة اإلى تقنني 
وتنظيم ي�سمن للمجتمع العي�س يف بيئة تكفل احلقــوق 
القانونيـــة لكل �سخــ�س عند ممار�سته لن�ساطاته, ولذا 
جند املنظم ال�ســعودي ي�سعى دومًا اإلى حتديث اأنظمته 
ال�سادرة مبا يتواءم مع احلراك العام , وحاجة ال�سلطة 

التنفيذية فيما يظهر لها من خالل تطبيق تلك الن�سو�س النظامية, اإما بتعديلها, اأو من خالل �سن اأنظمة 
جديدة تغطي الفراغ الت�سريعي اإن ح�سل ذلك.
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د. يحيى بن عبداهلل ال�شمعان

�شلطان الفهد

التحقيق

تطوير النقل الجوي بالمملكة بين توسعة

المطارات ورفع مستوى خدماتها

تبــذل حكومــة خــادم احلرمـــني ال�سريفـــني جهودًا كبرية 
لتنمية وتطــوير النقل اجلــــوي باململكــــة العربيــــة ال�سعودية 
اململكة عامليا  العاملية, وتعزيز مكانــــة  املعايـري  اأحــدث  وفق 
كــــدولة موؤثــرة يف �سناعــــة الطريان املدين, وحتقــيق النمــو 

وال�ستدامة القت�سادية.
حيث تعمل هيئة الطريان املدين على حتـــديث املطارات 
املحلية والدوليــة التي تبـلغ  )27( مطارًا, )5( منها دولية 
و)10( اإقليمية لكنها تعمل جميعها بوجـهات دولية, و)12( 
مطارًا حمليا وتو�سعتها وتعزيزها بالأنظمة املالحية واأمنيــة 
احلديثة, والقوى العاملة الوطنية, لتدير القطاع بكل كفاءة..
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مخاطبًا األمة من منبر الشورى
لن  نسمح لكائن من كان بأن يعبث بأمننا..

وعازمون على تجاوز التحديات

اأكد خــادم احلرمـــني ال�شريفـــني املـــلك �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شعـــود اأن روؤيتـــه - حفظـــه اهلل - يف الإ�شـــالح القتــ�شادي 

ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق احلكومي, وال�شتـــفادة من املوارد 

القت�شاديـــة وزيــادة عـــوائـــد ال�شتثمــارات احلكــومية, م�شـريًا 

اإلى توجيهه - رعاه اهلل - جمل�ص ال�شـــوؤون القت�شادية والتنمية 

بو�شع اخلطط وال�شيا�شات والربامج الالزمة لذلك.

كما اأكــد - حفظـــه اهلل - حـــر�ص الدولـــة على اأن تكـــون اأبرز 

ا�شتثماراتــــها يف تنميـــة الإن�شـــان ال�شعـــودي, حيـــث وفــــرت كل 

الإمكانات واملتطلبات الالزمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته 

ورفع م�شتوى من�شوبيه واإك�شابهم املهارات املطلوبة.

جــاء ذلك يف اخلطاب امللكي ال�شنوي خلادم احلرمني ال�شريفني 

يف جمل�ص ال�شـــورى بعد افتـــتاحه - اأيـــده اهلل - يوم الأربعاء 12 

ربيع الأول 1437 هـ اأعمال ال�شنـــة الرابعـــة من الدورة ال�شاد�شة 

ملجل�ص ال�شورى, وذلك يف مقر املجل�ص بالريا�ص.

وتناول امللك �شلمـــان بن عــبدالعـــزيز يف خطـــابه ال�شــيا�شتني 

الداخليـــة واخلارجيــة للمملكـــة العــربيـــة ال�شعــوديـــة, واأبــرز 

امل�شتجدات والتحديات يف هذا ال�شاأن.

من  يقـدمه  ومـــا  جـــهود  من  ال�شـــورى  جملـــ�ص  بـــه  يقـــوم  ما 

قرارات كــان حمــل تقديـــر املـــلك املفـــدى, حـــيث قــال يف خطابه 

- حفظه اهلل -: » .. ونحن نقّدر ما يقوم به جمل�ص ال�شورى من 

الشورى – فيصل الشدي
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اأعمال وما يقدمه من اآراء �شديدة يف ال�شاأنني الداخلي واخلارجي, 

ونتطلع اإلى اأن ي�شتمر املجل�ص يف ذلك بكل جدية وفاعلية«.

وفيما ياأتي تفا�شيل برنامج حفل اخلطاب امللكي:

بعد افتتاح احلــفل بالقـــراآن الكرمي األــقى معايل رئيـــ�س جمـــل�س الـ�سـورى 
ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ الكلمة التالية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد:
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عــبدالعزيز ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

�ساحب ال�سـمو امللــكي الأميــر حمــمد بن �سلــمان بن عبدالعزيز ويل ويل 
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.

اأ�سحاب ال�سمو الأمراء
اأ�سحاب ال�سماحة والف�سيلة واملعايل وال�سعادة:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,    
اأرحب بكم يف جمل�س ال�سورى وهو ي�ستهل عـــامًا جديــدًا من م�سريته التي 
يتجدد معها الإجناز والعطاء بف�ســـل اهلل تعـــالى ثم بروؤيـــة قادة هذه البالد 

وتكاتف �سعبها الويف.

خادم احلرمني ال�شريفني:

تعي�س هذه البالد املباركة بف�سل من اهلل �ســـورة نادرة من �سور التالحم 
بني القيادة وال�سعب, �ســورة جت�ّسد �سعـــورًا مرتابطًا بني قيادة ر�سيدة و�سعب 

ويف, اأثمرت بف�سل اهلل تعالى اأمنًا وا�ستقرارًا ورخاء ومناء.

 خادم احلرمني ال�شريفني :
نحو  مت�سارعــة  قفــزات  ت�ســـهد  وبالدنـــا  احلكم  مقاليد  توليتم  اأن  منذ 
التجديد والرقي والنماء ولقد بادرمت منذ الأ�سبوع الأول من عهدكم املبارك 
بجملة من القـــرارات الإ�سالحيــة والتنمويـــة والإداريـــة, حيــث �سدر اأمركم 

الكرمي باإلغاء عدد من اللجان واملجال�س العليا واإن�ساء جمل�سني هما: جمل�س 
ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية وجمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية , كما �سدر 
اأمركم الكرمي بدمج وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل يف وزارة 

واحدة حتت م�سمى وزارة التعليم.
و�سدر اأمركم الكرمي باإن�ساء مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز لالإغاثة 
والأعمـــال الإن�سـانيـــة لكي يكـــون مركزًا لإغاثــــة املجتمعات التي تعاين من 
الكـــوارث واأعلنـــتم عــن تخ�سي�س مليــار ريال لالأعمال الإغاثية والإن�سانية 

لهذا املركز.
ويف �سهر رمـ�سان املــا�سي افتتــحتم رعـــاكم اهلل عــددًا مـــن امل�سروعات 
املباركـــة يف مكــة املكـــرمـــة والتي �سمـــلت م�سروع املبنى الرئيــ�س للتو�سعـــة 
ال�سعوديـــة الثالثــة للم�سجـــد احلـــرام وم�ســروع خــادم احلرمني ال�سريفني 

ل�ستكمال الطريق الدائري الأول.

ويف املدينة املنورة اعتمدمت الت�سميم املعدل لتو�سعة امل�سجد النبوي الذي 
يت�سمن بناء املرحلة الأولى يف اجلانب ال�سرقي واملرحلة الثانية يف اجلانب 
الغربي مع تو�سعة ال�سفوف الأولى, كــما افتتــحتم رعـــاكم اهلل مطـــار الأمري 

حممد بن عبد العزيز اجلديد يف املدينة املنورة.
ولأن مو�سوع توفري ال�سكن املنا�سب للمواطن هو من اأولوياتكم فقد �سدر 
قرار جمل�س الوزراء باملوافـقة على نظام ر�سوم الأرا�سي البي�ساء الأمر الذي 
�سي�سهم باإذن اهلل يف تقلـــيل تكلفـــة احل�سول على امل�سكن املالئم وبخا�سة 

لذوي الدخول املحدودة اأو املنخف�سة.

آل الشيخ: بالدنا تعيش صورة نادرة
للتالحم بين القيادة والشعب

قرارات إصالحية تحقق للوطن 
قفزات متسارعة
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خادم احلرمني ال�شريفني:

وعلى �سعيد ال�سيا�ســـة اخلارجـــية للمملكة ل تزال الق�سية الفل�سطينية 
حتتل حمورًا مهمًا يف �سيا�سة اململكة ولطاملا اأكدت اململكة على وجوب احرتام 
قرارات الأمــم املتحــــدة والعهــود واملواثيـــق الدوليـــة والت�سدي للممار�سات 

الإ�سرائيلية التي تقف يف وجه جهود ال�سالم. 

ومل تقف جهود اململكــة عن ن�ســرة ق�سايــا الأمــة بل توا�ســلت اجلــهود 
تلو اجلهود يف �سبيل اإخراج ال�سعــب ال�ســوري من اأزمــته التي يو�سك عامها 
اخلام�س على الرحيل جراء العمليات الع�سكريــة التي ي�سنــها النظام ال�سوري 
على هذا ال�سعب ال�سقيق, واحت�سنت اململكة من اأجل ذلك اجتــماع املعار�سـة 

ال�سورية املعتدلة لإيجاد حل لالأزمة واإنهاء معاناة ال�سعب ال�سوري.

 وخالل �سهر جمادى الثانية من العام املا�سي وبروؤية حكيمة من مقامكم
 - حفظكــم اهلل - انطلقــت عمليــة عا�سفــة احلزم بقيــادة اململكــة العربيــة 
ال�سعودية وم�ساركــة عدد مــن الدول ال�سقيــقة التي جــاءت ا�ستجابة ون�سرة 
للحكومة ال�سرعية يف اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة بعد اأن قــامت امليليــ�سيات 
ال�سابق بنق�س العهود والتفاقيات والنقالب  احلوثية بالتعاون مع الرئي�س 
على احلكومــة ال�سرعيــة, ول يفــوتني يف هــذا املقــام اأن اأر�سل حتية تقدير 

للجنود املرابطني الذين يخو�سون غمار املعارك ن�سرة للحق والعدل.

كما اأعلنتم حفظكــم اهلل عن تخ�سي�س اأكرث مــن مليــار ريــال ا�ستجابــة 
لالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�سعب اليمني ال�سقيق, كما وجهتم باتخاذ 
الإجراءات الالزمة لت�سحيح اأو�ســاع الإخــوة الأ�سقــاء من اأبنــاء اجلمهورية 

اليمنية املقيمني يف اململكة بطريقة غري نظامية.

ويف اإطـــار التعـــاون العربي مع دول العــــامل احت�ســـنت عا�ســـمة بالدنا 
احلبيبـــة الريا�س القـــمة الرابعــة للــدول العربيــة ودول اأمريـــكا اجلنوبية 
حيث جنحت القمة بقيادتكم احلكيمة يف اخلروج بـ»اإعالن الريا�س« الذي 

يعد اإعالنًا غري م�سبوق يف �سموليته و�سدوره بدون اأي حتفظات.
كــما تراأ�ستـــم حفظـــكم اهلل وفـــد اململكـــة يف قمـــة جممــوعة الع�ســـرين 
التي عقــدت يف اجلمهوريـــة الرتكيـــة يف تــــاأكيد على ما متثلـــه اململكـــة على 
ال�سعيد ال�سيـــا�سي والقتـــ�سادي من مكانـــة كبـــرية وم�ساهمة جلية يف دعم 

القت�ساد العاملي.
كــما احت�ســنت الــريــا�س بقيــادتكــم - رعــاكــم اهلل - القمــة ال�ساد�ســة 
والثالثني لقادة جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي جاءت قراراتها 
ترجمة وتاأكيدًا على وحدة ال�سف اخلليــجي يف مواجهــة التحديات وتعميقًا 

للروابط الأخوية التاريخية التي جتمع دول اخلليج. 

و�سهدت عالقات اململكة مع عدد من دول العالــم تطــورًا ومناء من خالل 
الزيارات املتبادلة وتوقيــع عدد من التفاقيات يف جمالت خمتلفة حيث زار 
اململكــة منــذ توليتــم مقالــيد احلكــم - حفظكم اهلل - اأكبــر عــدد يف تاريخ 

اململكة من زعماء الدول.

ول يفوتني اأن اأ�سيد مبا مت اإعالنــه من تكوين حتالف ي�سم اأربعًا وثالثني 
دولة اإ�سالمية بقيادة اململكــة ملحاربة الإرهــاب, والإعالن عن تاأ�سي�س مركز 
عمليــات م�سرتكــة يكــون مقــره الريا�س لتن�ســيق ودعــم مكافحــة الإرهاب 
وتطوير الربامج والآليــات الالزمــة لدعــم تــلك اجلهــود بعد النجاح الكبري 
الذي حققه رجــال الأمــن يف بالدنا الذين قدموا اأرواحهم فداء للوطن فلهم 

منا التحية والتقدير.

خادم احلرمني ال�شريفني :

واأنتم تتف�سلون اليــوم بافتــتاح اأعمــال ال�سنــة الرابعــة - والأخــرية - من 
الدورة ال�ساد�سة لأعمال جملــ�س ال�سورى, فاإنه يطيب يل اأن اأو�سح ملقامكم 
الكرمي باأن جمل�س ال�سورى اأجنز يف ال�سنــة الثالثة من هذه الدورة جملة من 
م�سروعات الأنظمة واللوائح والتفاقيات والتقــارير واخلطط وفقًا ملا ن�ست 

عليه املادة )اخلام�سة ع�سرة( من نظامه.
حيث عقد املجلــ�س )اإحــدى و�سبــعني( جل�ســة كــان نتاجــها )مائــة و�ستة 
وع�سرين( قرارًا كان اآخرها م�سروع نظام ر�سوم الأرا�سي البي�ساء الذي متت 
درا�سته يف جمل�س ال�سورى واإجنازه خالل ثالثني يومًا ح�سب التوجيه الكرمي.
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كما ح�سر اإلى املجل�س عدد من الوزراء وامل�سوؤولني يف الأجهزة احلكومية 
وزير  الفي�سل  �سعــود  الأمــري  امللــكي  ال�سمو  �ســاحب  اآخرهم  كان  املختلفة 
اخلارجيــة ال�سابــق - يرحمــه اهلل -, واأجدهــا فر�ســة هنــا لأوجــه ال�ســكر 
لأ�سحاب ال�سمو واملعايل الوزراء على تعاونهم مع املجلــ�س وجتاوبهم مع ما 

تتطلبه اخت�سا�ساته .

وا�ست�سعارًا لأهميــة �ســوت املواطــن ومقرتحاتــه ولأهمــية الوقــوف معــه 
على الق�سايا التي تهمــه فــاإن املجل�س عمل خالل العام املن�سرم على تطوير 
الإدارة التي ا�ستحدثهــا �سابــقًا والتي تخــت�س بالتوا�ســل مع املجــتمع, حيث 
د�ســن املجــل�س قنــوات تــواكــب الو�سائــل احلــديثــة للتــوا�ســل الجــتماعــي, 
اإ�سافــة اإلى التوا�سل املبا�ســر مع املواطنــني لعــر�س ق�سايــاهم على جلــان 
املجل�س املتخ�س�سة ملناق�ستها واإيجاد احللــول الالزمــة وفــق نظــام املجل�س 

ولوائح عمله. 

خادم احلرمني ال�شريفني :

لقد وا�ســل جملــ�س ال�ســورى جهــوده على �ســعيد الدبلوما�سية الربملانية 
التي حققت بف�سل اهلل ثم بتوجيهاتكم احلكيمــة ودعمــكم الكــرمي جناحات 
كبرية يف تعزيز العالقات الربملانية مع املجال�س املماثلــة يف الــدول ال�ســقيقة 
وال�سديقــة, �ســواء مــن خــالل امل�ساركــة يف املوؤتــمرات الربملانــية الدوليــة 
والإقليمــية اأو الــزيــارات التي يقــوم بها م�ســوؤولو واأعــ�ساء املجــل�س اأو جلــان 
ال�سداقة الربملانيــة التي �ُسكلت لتعزيز اأوا�ســر ال�سداقة مع الدول ال�سقيقة 
وال�سديقــة, اأو مــن خــالل الوفــود الربملانيــة التي ي�ست�ســيفها املجــل�س مــن 

خمتلف الدول. 
ويف هذا ال�سياق ا�ست�ســاف جمــل�س ال�ســورى الجتــماع التا�ســع لروؤ�ساء 
لــدول  التعــاون  بدول جمل�س  والأمــة  والوطــني  والنــواب  ال�ســورى  جمالــ�س 
اخللــيج العربــية والذي خرج بعدد من القرارات التي ت�سب يف �سالح العمل 

الربملاين اخلليجي امل�سرتك.

وقبل اخلتام ا�سمحــوا يل يا خــادم احلرمــني ال�سريفــني اأن نوؤكد ملقامكم 
الكريــم اأننا يف جملــ�س ال�ســورى �سائرون - مب�سيئــة اهلل - من اأجــل حتقــيق 
املزيد من الإجنازات �ساعون لتحقــيق ما تتطلــعون اإليــه من م�ستــقبل زاهر 
وعطاء اأكرب للوطن واملواطن, مــجددًا ال�سكر والتقدير لكم يا خادم احلرمني 

ال�سريفني - حفظكم اهلل - على ما يلقاه املجل�س من دعم واهتمام ومتابعة 
من مقامكم الكرمي يف �سبيل حتقيق ما تتطلعون اإليه خلدمة املواطن.

نايف بن  الأمري حممد بن  امللكي  ال�ســمو  بال�سكــر ل�ساحــب  اأتقدم  كما 
عبدالعزيز ويل العهــد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ول�ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد ابن �سلــمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب 
الثاين لرئي�س جملــ�س الــوزراء وزيــر الدفــاع على دعمهما لأعمال املجل�س, 
كما اأ�سكر اأع�ساء املجل�س ومن�سوبيــه الذين بذلوا كل جهد لتحقيق ما و�سل 
اإليه املجلــ�س, �سائاًل اهلل �سبحانــه وتعالى اأن يدمي على هذه البالد املباركة 
وقادتها ف�سله وكرمه, واأن يحقــق ما ي�سبوا اإليه اجلميع من اآمال وتطلعات 

اإنه �سميع جميب.  
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,

ساعون لتحقيق ما يتطلع إليه
المقام الكريم من مستقبل زاهر 

وعطاء أكبر للوطن والمواطن
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ثـــم األقى خـــــادم احلرمــني ال�سريفـــني املـــلك �سلمـــان بن عبـــدالعزيــــز 
الكلمة التالية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

الإخوة والأخوات اأع�ساء جمل�س ال�سورى.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:ـ

بعون اهلل تعالى نفتتح اأعمال ال�سنة الرابعة من الدورة ال�ساد�سة ملجل�س 
ال�سورى, �سائلني اهلل �سبحانه اأن يبارك يف اجلهود, ويجعلها خال�سة لوجهه 

الكرمي, �ساكرًا ملجل�سكم ما قام به من اأعماٍل وما اتخذه من قرارات.
لقد قامت دولتكـــم على كــتاب اهلل و�سنــة ر�سولـــه �سلى اهلل عليـــه و�سلم, 
وت�سرفت بخدمة احلرمني ال�سريفني وقا�سديهــما, و�سهــدت منذ تاأ�سي�سها 
حلمة وطنية �سهد بها اجلميع, وا�ستمرت عجــلة التطويـــر والنـماء يف وترية 

مت�ساعدة, رغم التقلبات القت�سادية الدولية.

اأيها الإخوة والأخوات :

اإدراكًا من حكومتـــكم اأن الإن�ســان ال�سعـــودي هو هـــدف التنميـــة الأول, 
فقد وا�سلت اهتمامهــا بقطاعات ال�سحــة والتعليـــم والإ�سكـــان والتوظــيف 

والنقل والقت�ساد وغريهـــا, ووفرت لها الدعــم غري املحدود املادي والب�سري 
 والتنظيمي, وتاأتي اإعادة تنظيم اأجهزة جمــل�س الــوزراء دعمًا مل�سرية التنمية.

و�سارت اململكة يف �سيا�ستها اخلارجية على مبـــادئها الثابتة, امللتزمة باملواثيق 
الدوليــة, املدافعـــة عن الق�سايـــا العربيــة والإ�سالميــة, الرامية اإلى حماربة 
الإرهاب وحتقيق الأمن وال�ستقرار يف العامل, ال�ساعية اإلى توحيد ال�سفوف 

ملواجهة املخاطر والتحديات التي حتيط بالأمتني العربية والإ�سالمية.

ويف خطابي املوزع عليكم ا�ستعرا�س ل�سيا�سة الدولة الداخلية واخلارجية 
وما حققته من اإجنازات.

اأ�ساأل اهلل عز وجل اأن يوفقنا جـــمعيًا لكل خري, وال�سالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته.,,,

وفيما يلي ن�س خطـــاب خــــادم احلـــرمني ال�سريفـــني املـــلك �سلـــمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - الذي وجهه لأعمال ال�سنة الرابعة من 

الدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�سورى:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني
وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

عجلة التطوير والنماء تتصاعد رغم
التقلبات االقتصادية الدولية

اإلنسان السعودي هو هدف
التنمية األول
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ي�سرين اأن اأفتتـــح اأعمــال ال�سنــة الرابعة من الـــدورة ال�ساد�ســة ملجــــــل�س 
ال�سورى �سائاًل املولى عز وجل اأن يوفقنا لأداء الأمانـــة وحتّمل امل�سوؤولية على 

الوجه الأكمل اإنه �سميع جميب.

اأيها الإخوة والأخوات :

يطيب يل من خالل هذا اللقاء اأن اأ�ستعر�س ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية 
للمملكة, واأبرز امل�ستجدات والتحديات يف هذا ال�ساأن, متطلعًا اإلى اأن نتعاون 
جميعًا يف تعزيز املكت�سبات ومعاجلـــة املعوقات مبا ي�سهم يف الرتقاء بوطننا 

الغايل وم�ستوى اخلدمة املقدمة ملواطنيه.
اإن م�سرية النماء م�ستمرة على وترية را�سخة منذ عهد امللك عبدالعزيز 
اأبناوؤه الربرة - رحمهم اهلل جمــيعًا -  اآل �سعود ومن بعده  بن عبدالرحمن 
حتى اليوم احلا�سر, وياأتي يف مقدمة التزاماتنا ما �ســرف اهلل بـــه بـــالدنا 
وزوار,  ومعتمرين  حجاج  من  وقا�سديهما  ال�سريفني  احلرمـــني  خدمة  من 
وهو التزام نفخــر ونعتز بــــه, وقــــد عاهدنـــا اهلل عز وجل على بــذل الغايل 
والنفي�س يف �سبيل ذلك, وياأتي يف هذا ال�سياق اهتمام الدولة بعمارة احلرمني 

ال�سريفني وتو�سعتهما.

اأيها الإخوة والأخوات :

اإن برامج التطويـــر والتنميـــة التي ن�سهـــدها تنطلق من ثوابتنا الدينية 
وقيمنا الجتماعية, مبا يحفظ احلقوق ويحدد الواجبات, واإننا عازمون على 
والقت�سادية  والثقافية  ال�سيا�سية  التنمية  جوانب  يف  الربامج  تلك  موا�سلة 
والجتماعية واخلدمية, ومن هنا فقد وجــــهنا باإعادة هيكلة اأجهزة جمل�س 
الوزراء وما ا�ستتبع ذلك من اإلغاء العديـــد من املجـــال�س والهيئات واللجان, 
ونقل اخت�سا�ساتها اإلى كل من )جمل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية, وجمل�س 
ال�سوؤون القت�سادية والتنمية(, ومن خالل هذين املجل�سني باإ�سراف ومتابعة 
جمل�س الوزراء �ست�ستمر اجلهود يف تعزيز م�سرية التنمية والو�سول اإلى تكامل 
الأدوار وحتديد امل�سوؤوليات والخت�سا�سات ومواكبة التطورات وحت�سني بيئة 

العمل وتقوية اأجهزة الدولة.

اأيها الإخوة والأخوات :

لقد اأ�سهم ارتفاع اأ�سعار النفط خالل ال�سنوات املا�سية يف تدفق اإيرادات 
مالية كبرية حر�ســـت الدولــــة من خاللــها على اعتماد العديد من امل�ساريع 
التنموية ال�سخمـــة وتطويـــر البنـــية التحتـــية اإ�سافـــًة اإلى تعزيز الحــتياطي 
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العام للدولــة مما مّكن بالدنــــا بف�سل اهلل من جتـــاوز تداعـــيات انخفا�س 
اأ�سعار النفط, مبا ل يوؤثر على ا�ستمرار م�سرية البناء وتنفيذ خطـــط التنمية 
وم�سروعاتها, ولقـــد وا�ســـل اقت�سادنـــا - وهلل احلمد - منوه احلقـــيقي على 
الرغم من التقلبات القت�سادية الدولية وانخفا�س اأ�سعار النفـــط , والف�سـل 
- بعـد اهلل - يعود اإلى ال�سيا�سات القت�سادية املتوازنة واحلكيمة التي تتبعها 
الدولة يف �سبط الأو�ساع املالية العامة , واملحافظة على ال�ستقرار والتوازن 

بني املوارد والإنفاق على امل�سروعات التنموية الكبرية يف جميع القطاعات.

لقد جنحنا - بف�سل اهلل - يف املحافظة على م�ستويات الدين العام التي 
لتــزال منخف�ســة مقارنــــة باملــعدلت العامليـــــة, واملمــلكـــة حري�ســـة عــلى 
تنفيذ برامج تنويع م�سادر الدخل وتقلــيل العتـــماد على النفـــط م�سدرًا 
كفــــاءة  رفع  على  ترتـكز  القتـــ�سادي  الإ�سالح  يف  وروؤيتنا  للدخــل,  رئي�سًا 
الإنفــــاق احلكــــومي, وال�ستــفادة من املــوارد القت�ساديــة وزيــادة عـــوائد 
ال�ستثــــمارات احلكومية, ولقد وجــــهنا جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية 
بــو�سع اخلطــــط وال�ســيا�ســــات والربامــج الــالزمـــــة لــذلك, فــبــالدنا وهلل 

احلمد بالد خري وعطاء.

اأيها الإخوة والأخوات :

بـــداأت هذا الـعام على قـــاعدة  لقد جاءت خطة التنمية العا�ســـرة التي 
اقت�سادية تنموية را�سخة ومواكبة للتطلعات ولأهم امل�ستجدات والتحديات, 
وترمي خطة التنمية اإلى رفع م�ســتوى الناتــج املحلي, وتر�سيخ دعائم التنمية 
القت�سادية ال�ساملة وتنميـــة القوى الب�سريــة ورفع معدلت توظيفها, وزيادة 
الإنفاق على البنيــة التحتيـــة, و�سيقوم جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية 
من خالل اآلياته مبتابعة �سمان جنــاح �ســري العمل ورفـــع م�ستوى الأداء, ويف 
هذا ال�سياق مت اإن�ســـاء املركــز الوطني لقيــــا�س اأداء الأجهزة احلكومية, كما 
وجهنا بناًء على ما اأو�سى به جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية باأن ترفع 

الوزارات والأجهزة احلكومية اإلى املجل�س توجهاتها وروؤاها.
كما اأننا حري�سون على حت�سني ال�ســوق التجارية ال�سعودية, وتكوين بيئة 
جاذبة للعمل وال�ستثمار لل�سركات الوطنيــة والأجنبية, وتب�سيط الإجراءات 
وت�شهيل اال�شتثـــمار يف ال�شـــوق ال�شعوديـــة، ولقد وجهنا بفتح ن�شـــاط جتارة 
التجزئة واجلملة لل�سركات الأجنبية �سعيَا لتنويع ال�سلع واخلدمات التي تقدم 
للمواطنني وتوفريها بجــودة عالية واأ�سعــار تناف�سيــة منا�سبــة, وفتح فر�س 

جديدة للعمل والتدريب لل�سباب ال�سعودي.
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ويف جمال قطاع العمل واملوارد الب�سرية فاإن هذا املو�سوع يحتل مركزًا 
ترتيباتها  ا�ستمـــرت يف حتديث  التي  احلكومـــة,  اأولويـــات  �سلم  متقدمًا يف 
الإدارية واملالية وبراجمها, ويف اإطار رفـــع كفـــاءة اأداء الأجهـــزة احلكـــومية 
وموظفيها مت اإطالق برنامج لتنمية املوارد الب�سرية, كــما اأن�ســاأت احلــكومة 
موؤخرًا هيئة توليد الوظائف لدعم التن�سيق بني جميع اجلـــهات احلكـــومية 
واخلا�سة ذات العالقة ب�سوق العمل, وتعزيـــز امل�ساركـــة بينها, والعمل على 
مناطق  التناف�ســية يف  امليـــزة  وا�ستثــمار  للوظائف  املولدة  القطاعات  تنمية 
اململكة لهذا الغر�س وكذلك الهيئة العامة للمنــ�ساآت ال�سغــرية واملتو�سطة, 
والربنامج الوطني لدعم اإدارة امل�سروعات يف اجلــهات العامة, كما اهتمت 
الدولة بتو�سيع م�ساركة املراأة يف التنمية مبا ل يتعـــار�س مع تعــاليم الدين 
احلنيف, وقد اأثبتت املراأة ال�سعوديـــة كفاءتها وقدرتها على اأداء دورهـــا يف 
خمتلف املجالت, ومن ذلك م�ساركتها الفاعلة يف النتخابات البلدية التي 

اأجريت موؤخرًا.
وبالن�سبة لقطاع النقل الذي هو عــ�سب التنمــية, �سخـــت احلكومة مبالغ 
كبرية يف �سبيل توفري بنية الطرق يف اململكـــة, وا�ستمــرت م�سروعات النقل 
واعُتمدت  اململكة,  مدن  بني  الطرق  م�سروعات  فزادت  والتنوع,  التطور  يف 
للخطوط  ال�شعوديــــة  ال�شركــة  م�شروعـــات قطـــار احلرمـــني، وم�شروعـــات 

احلديدية, وم�سروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الريا�س.

اأيها الإخوة والأخوات :

اإننا جمتمع م�سلم يجمعنا العت�سام بحبل اهلل, والتم�سك بكتابه و�سنة 
نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم عقيدة و�سريعة ومنهجًا, فال�سريعة الإ�سالمية تقوم 

اأيها الإخوة والأخوات :

يظل القطاع ال�سحي من اأبرز اهتماماتنا؛ فالدولة م�سوؤولــــة عن توفــــري 
الرعاية ال�سحية الالئقة للمواطنني, ولقد وا�سلنا توفـــري اأوجـــه الدعم لهذا 
القطاع الب�سرية واملالية مما اأ�سهم يف رفع م�ستوى هذه اخلدمة مع تطلعنا 
اإلى ا�ستمــرار الرتـــقاء بها, مبا يف ذلك توفــري املزيــــد من الكـــوادر الب�سرية 
الوطنية, من خالل التو�سع يف افتتاح الكليات الطبية وال�سحية ورفع ن�سبة 

املبتعثني يف التخ�س�سات الطبية.
اأما فيما يتعّلق بالتعليم فقد حر�ست الدولة على اأن تكون اأبرز ا�ستثماراتها 
الالزمة  واملتطلبات  الإمكانات  كل  وفرت  حيث  ال�سعودي  الإن�سان  تنمية  يف 
لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع م�ستوى من�سوبيه واإك�سابهم املهارات 
املطلوبة , ويف هذا ال�سياق مت الرتكيز يف برنامج خادم احلرمني ال�سريفني 
لالبتعاث اخلارجي على املواءمة بني خمرجات التعليم وحاجة العمل بحيث 
ي�سهــــم يف �ســـد الفجــوة باحتياجـــات �ســـوق العمل من بعــ�س التخ�س�سات 

وبخا�سة الطب وغريه من التخ�س�سات العلمية.
الدولة من رعاية  توليه  ما  يدرك  الإ�سكان فاجلميع  وفيما يخ�س قطاع 
واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات �سخمة حيث وفرت كل 
ال�ساأن  هذا  ويف  للم�ستحقني,  املالئم  ال�سكن  لتوفري  الالزم  الدعم  و�سائل 
�سجعت الدولة ال�ستثمار يف هذا املجال, وتعزيز دور القطاع اخلا�س ليكون 
�سريكًا مكماًل جلهود احلكومة يف حتقيق هذا الهدف, كما �سعت اإلى اإيجاد 
توازن بني العر�س والطلب, وحتفيز مالك الأرا�سي على تطويرها وال�ستثمار 
فيها مبا ي�سهم يف �سد الحتياج املتزايد لل�سكن, وتاأتي موافقتنا على نظام 

ر�سوم الأرا�سي البي�ساء �سعيًا لتحقيق هذا الهدف.
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على احلق والعدل والت�سامح ونبذ اأ�سباب الفرقة, ولذلك فاإن اجلميع يدرك 
اأهمية الوحدة الوطنية ونبذ كل اأ�سباب النق�ســـام و�ســـق ال�ســف, وامل�ســا�س 
والواجبات,  واللتزامات  احلقوق  اأمام  �سواء  فاملواطنون  الوطنية,  باللحمة 
اأن نحافظ على هذه الوحدة, واأن نت�سدى لكل دعوات ال�سر  وعلينا جميعًا 
والفتنة اأيًا كان م�سدر هذه الدعوات وو�سائل ن�سرها, وعلى و�سائل الإعالم 

م�سوؤولية كبرية يف هذا اجلانب.

اأيها الإخوة والأخوات :

التي  التحـــديات واملخاطر  اإن دولتكم ما�سية يف دعم اجلهود ملواجـــهة 
حتيط بالأمتني العربية والإ�سالمية, ولقد وّجهـــنا جمــل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية 
والأمنيـــة باقتــــراح اخلطـــط والربامــج والـــروؤى الالزمــــة ملواجهـــة هـــــذه 

التحديات واملخاطر.
اإن الأمن من اأهم النعم التي تفـــ�سل اهلل بها على بــــالدنا وهو الركيزة يف 
ا�ستقرار ال�سعوب ورخائها , ولقد كان املواطن ال�سعـــودي ول يـــزال م�ستــ�سعرًا 
مل�سوؤوليته يف هذا ال�ساأن فهو رجل الأمن الأول وع�سٌد لقيادته وحكومته يف دحر 
 احلاقدين والطامعني ولن ن�سمح لكائن من كان اأن يعبث باأمننا وا�ستقرارنا.

اأيها الإخوة والأخوات :

اإن الإرهاب اآفة عاملية اكتوى بنارها العديد من الدول وال�سعوب, فلي�س 
له دين ول وطن ,ولقد كان لأجهزة الدولة الأمنية البا�سلة جهود جبارة يف 

الت�سدي لالإرهابيني بكل حزم وقوة, ولقد وفقوا وهلل احلمد يف مالحقتهم 
وتفكيك �سبكاتهم وخالياهم اإ�سافة اإلى تنفيـــذ عمـــليات اأمنـــية ا�ستـــباقية 
اأ�شهمت ب�شكل فاعل يف درء �شرورهم واإحباط خمططاتهم، ونحن عاقدون 
العزم بحول اهلل وقوتـــه على دعـــم وتعزيـــز قـــدرات اأجهـــزتنا الأمنية بكل 
الو�سائل والأجهزة احلديثة التي متكنهم من اأداء مهامهم وم�سوؤولياتهم على 

اأكمل وجه وهي م�سدر فخرنا واعتزازنا.

لقد عانينا يف اململكة من اآفـة الإرهـــاب وحر�ســنا ول زلنا على حماربته 
والت�ســـدي بكل �سرامـــة وحزم ملنطلـــقاته الفكريـــة التي تتخذ من تعاليم 
الإ�سالم مبـــررًا لهـــا والإ�ســـالم منـــها بـــراء, ول يخفى اأن حماربة الإرهاب 
م�سرتكة  دولية  م�سوؤولية  منابعه  وجتفـــيف  جذوره  واقتــــالع  له  والت�ســـدي 

فخطره حمدق باجلميع.

ومن هذا املنطلق جـــاء ت�سكـــيل التحـــالف الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة 
مبـــدينة  م�ســـرتكة  عمليـــات  مركـــز  وتاأ�سيـــ�س  اململكـــة,  بقيـــادة  الإرهـــاب 
الريا�س لتن�سيق ودعم العمليـــات الع�سكريـــة ملحاربـــة الإرهـــاب ولتطـــوير 
املنا�سبة  تـــلك اجلـــهود, وو�سع الرتتيبات  الربامج والآليات الالزمة لدعم 
الدولـــية  واجلــــــهات  لل�ســـالم  واملحبـــة  ال�سديقـــة  الـــدول  مـــع  للتن�سيـــق 
والأمن  ال�سلم  الإرهـــاب وحفـــظ  الدويل ملكافحـــة  �سبيل خدمة املجهود  يف 
 الدوليني, واململكة بذلت و�سوف ت�ستمر يف بذل ما ت�ستطيعه يف هذا ال�ساأن.
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اأيها الإخوة والأخوات :

اإن اململكة العربية ال�سعوديـــة حري�سة على الدفـــاع عن الق�ســـايا العربية 
والإ�سالمية يف املحافل الدوليـــة ويف مقدمـــة ذلك حتقيـــق ما �سعـــت وت�سعى 
اإليه اململكة دائمًا من اأن يح�سل ال�سعب الفل�سطيني على حقوقه امل�سروعة, 
واإقامـــــــة دولتــــــه امل�ستقــــــلة, وعا�سمتــــــها القــــــد�س, وتوؤكــــــد اململكــــــة اأن 
ما فعلته قــــــوات الحــــــتالل الإ�سرائيليــــــة موؤخًرا من ت�سعيد وت�ســــــرفات 
غري م�سوؤولة من قتل الأطفــــــال والن�ساء واملدنيني الأبرياء العزل, واقتحام 
امل�سجد الأق�سى املبارك وانتهاك حرمتــــــه والعــــــتداء على امل�ســــــلني لهو 

جرمية كربى يجب اإيقافــــــها.
واإزالــــــة  الإ�سرائيليــــــة  امل�ستوطــــــنات  لبنــــــاء  حــــــد  و�ســــــع  يجب  كما 
ما اأن�سئ منها وتنا�سد اململكــــــة املجتمــــــع الدويل ال�ســــــطالع مب�سوؤولياته 
واتخاذ التدابري ال�سرورية حلماية ال�سعــــــب الفل�سطــــــيني من املمــــــار�سات 
العدوانية الإ�سرائيلية, التي تعد ا�ستفزازًا مل�ساعر العرب وامل�ســــــلمني كافة.

ال�سقيـــقة  الدول  جتـاه  واجـــباتها  اأداء  على  اململكــة  حر�س  �سياق  ويف 
ون�سرتها, جاءت عملية عا�سفة احلزم مب�ساركــــة عدد من الدول العـــربية 
والإ�سالمية وبطلب من احلكومة ال�سرعية يف اليمن لإنقاذه من فئة انقلبت 
على �سرعيته وعبثت باأمنه وا�ستقراره, و�سعت اإلى الهيـــمنة وزرع الفنت يف 
ومنــفذة  اململـــكة,  دول اجلوار ويف مقدمتـــها  اأمن  بتهديد  ملوحة  املنطقة, 
لتوجهات اإقليمية ت�سعى اإلى التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول العربية من 
خالل حتويل اليمن اإلى بوؤرة لل�سراع املذهبي والطائـــفي, الأمر الذي اأملى 

على دول التحالف التعامل مع هذا اخلطر املحدق باأمن اليمن و�سعبه واأمن 
املنطقة العربية مبا يعيد ال�سرعــية وال�ستقـــرار اإلى اليــمن ال�سقـــيق, ومينع 
التهديـــدات التي متثـــلها هذه الفئــة ومن يدعــمها اإقليميًا, ويوؤمن للمنطقة 
ا�ستقرارها و�سالمة اأرا�سيـــها, واأعــقب ذلك عمــلية اإعـــادة الأمـــل, وبرامج 
الإغاثة وامل�ساعدات الإن�سانية لل�سعب اليمني ال�سقيق عرب مركز امللك �سلمان 
لالإغاثة والأعمال الإن�سانية وذلك ليتجاوز ظروفه واأو�ساعه ولي�ستعيد دوره 

الطبيعي اإقليميًا ودوليًا, وينه�س بوطنه يف اأجواء من الأمن وال�ستقرار.
واململكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو اإلى حل �سيا�سي وفقًا للمبادرة 
اخلليجيــــــة وخمرجــــــات احلوار الوطني ال�سامــــــل, ولقــــــرار جمل�س الأمن 

رقم )2216(.

بدايتها, وهي  وا�سح منذ  ال�سوريـــة  الأزمـــة  اململـــكة من  اأن موقف  كما 
ت�سعى للمحافظة على اأن تبقى �سوريا وطنًا موحدًا يجمع كل طوائف ال�سعب 
اأزمتها وميّكن من قيام  �سوريا من  �سيا�سي يخرج  اإلى حل  ال�سوري, وتدعو 
حكومة انتقالية من قوى املعار�سة املعتدلة, ت�سمن وحدة ال�سوريني, وخروج 
اأر�سًا  جتد  اأن  لها  كان  ما  التي  الإرهابية  والتنظيمات  الأجنبية,  القوات 
خ�سبة يف �سوريا لـــول �سيا�ســـات النظــام ال�ســوري التي اأدت اإلى اإبادة مئات 
الآلف من ال�سوريني وت�سريد املاليني, وانطـــالقًا من احلر�س على حتقيق 

حريصون على أن تبقى سورية
وطنًا موحدًا
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الأمن وال�ستقرار والعدل يف �سوريا ا�ست�ســـافت اململـــكة اجتمـــاع املعار�سة 
ال�سورية بكل اأطيافها ومكوناتها �سعيًا لإيجـــاد حـل �سيا�سـي ي�ســـمـن - باإذن 

اهلل - وحدة الأرا�سي ال�سورية وفقًا ملقررات جنيف )1( .

اأيها الإخوة والأخوات :

لقد حر�سنا خالل الفرتة املا�سية على تعزيز عالقـــاتنا وتطـــويرها مع 
العديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة من خالل تبادل الزيـــارات مع العديد 
من زعماء وقادة العامل, ونحن ما�سون يف هذا امل�سار مبا يعزز مكانة اململكة 
ودورها الإقليمي والدويل, ويف هذا الإطار ا�ست�سافت اململكة القمة الرابعة 
للدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية التي توجـــت اأعمـــالها ب�سدور اإعالن 
الريا�س املت�سمن التاأكيد على اأهمية التنفيذ الكامل لقـــرار جمـــل�س الأمن 
املتعلق بالأزمة اليمنية, ورف�س اأي تدخل يف �ســـوؤون دول املنطـــقة الداخـــلية 
من قبل قوى خارجية انتهاكًا مليثاق الأمم املتحـــدة ومبـــادئ ح�سن اجلوار, 
والت�سديد على اأهمية احرتام ا�ستقـــالل الدول ووحدتها و�سالمتها الإقليمية 

وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية.

كما ت�سمـــن الإعـــالن العتــراف بدولة فل�سطـــني, اإ�سافـــة اإلى عـــدد من 
الق�سايــا ال�سيا�سيــــة والقت�ساديــــة التي تهم الـــدول العربيـــة ودول اأمريكـــا 

اجلنوبية.

كما �ساركت اململكة يف اجتماع قمة جمموعة الع�سرين الذي ا�ستـــ�سافته 
اجلمهورية الرتكية يف تاأكيد على املكانـــة املرموقـــة واملهمة التي و�سلت اإليها 
بالدنا يف خارطــة القت�ســاد العاملي, ولقـــــد اأ�سهمـــت اململكة من خالل هذه 
القمة يف خطط تطوير العالقـــات القت�سادية بني الـــدول وتذليل العـــقبات 
واملعوقـــات وت�سجيـــع ودعـــم تـــدفـــق ال�ستثمارات, وتبـــادل اخلربات, ونقـــل 
التقنيـــة وتوطيـــنها, والتعاون يف املجـــالت كافـــة, مبا يعود بالنفع والفائدة 

على اجلميع.
ويف اإطار التن�سيق امل�ستمر مع اأ�سقائنـــا قادة دول جمـــل�س التعـــاون لدول 
اخلليج العربية كان انعقاد الدورة ) 36 ( للمجل�س الأعلى ملجـــل�س التعـــاون 
لدول اخلليج العربية يف الريـا�س يومي 27- 28/ �سفر /1437هـ التي قدمنا 
خاللها روؤيتنا لأ�سحاب اجلاللـــة وال�سمو لتعزيز م�سيـــرة العمـــل اخللـــيجي 
امل�سرتك ومت اإقرارها من قبل املجل�س الأعلى وت�ســـمنها اإعالن الريا�س, وما 
�سدر عن هذه الدورة من قرارات �سملت خمتلف املجـــالت, اآملني اأن يحقق 

ذلك اآمال وطموحات �سعوب دولنا.
ويف جمال الطاقة ا�ستمرت اململكة يف الهتمام با�ستقرار ال�سوق النفطية 
من خالل انتهاج �سيا�ســـة متوازنـــة تـــراعي م�ســـالح املنتجني وامل�ستهلكني, 
وت�سمن ا�ستقرار ال�سوق وحمايـــة م�سالح الأجيال احلا�سرة والقادمة, وهي 
حري�سة على ال�ستمرار يف عمليـــات ا�ستكـــ�ساف البتـــرول والغـــاز والرثوات 

الطبيعية الأخرى يف اململكة, واآفاق اقت�سادنا مب�سرة وهلل احلمد.
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اأيها الإخوة والأخوات :

اإن دولتكــــــم حري�ســـة على الرتقـــاء باأداء اأجهـــزتها مبا يلبي تطلعات 
واآمال مواطنيها يف املجـــالت كافـــة, وهي تـــدرك اأن اأمامـــها العـــديد من 
التحديـــات اإل اأنها عاقـــدة العـــزم باإذن اهلل على جتـــاوزها وتوفـــري احلياة 

الكرمية ملواطنيها

ونحن نقّدر ما يقوم به جمل�س ال�ســـورى من اأعمال وما يقدمه من اآراء 
�سديدة يف ال�ساأنني الداخلي واخلارجي, ونتطـــلع اإلى اأن ي�ستمر املجل�س يف 

ذلك بكل جدية وفاعلية. وفقنا اهلل جميعًا لكل خري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.,,

حـــ�سر احلفـــل �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمـــري عبدالإله بن عبـــدالعزيز 
اآل �سعود م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني و�ساحب ال�سمـــو امللكي الأمـــري 
في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريـــا�س و�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمـــل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة املدينة املنورة و�ساحب ال�سمو امللكي الأمـــري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء واأ�سحاب 

ال�سمو امللـــكي الأمراء و�سماحـــة املفـــتي العام واأ�ســـحاب الف�ســـيلة العلمـــاء 
واملعايل الـــوزراء وكبار امل�ســـوؤولني من مدنيني وع�ســـكريني, و�سفراء الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة املعتمدون لدى اململكة.
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وتوقف امللك �سلمـــان بن عبدالعزيـــز - اأيـــده اهلل - عند كل مرحلة من 
مراحل تاريخ املجل�س, واأبدى اإعجابــه - حفظه اهلل - مبا احتواه املعر�س من 
�سور فوتوغرافية جت�سد كل مرحلـــة من مراحل تاريخ املجل�س منذ تاأ�سي�سه 
عام 1346هـ, وتوؤكد اهتمـــام قـــادة هذه البالد بال�سورى وتر�سيخها كمبداأ 

اأ�سا�سي يف احلكم.
و�سم املعر�س �سورًا فوتوغرافيـــة لأع�ساء جملـــ�س ال�سورى يف عهد امللك 
عبدالعزيز ويف عهد امللك �سعود بن عبدالعزيز, و�سورًا اأخرى جت�سد رعاية 
واإلقائه  للمجلـــ�س يف عهـــده احلديث,  لأول دورة  امللك فهد بن عبدالعزيز 
للخطـــاب امللكي يف املجـــل�س ل�ســـنوات �سوريـــة عديدة, وكذلك �سور للملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز يف جمل�س ال�سورى.
كمـــا �سمـــل املعـــر�س �ســـورًا خلـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - اأثنـــاء ح�ســـوره اإحدى جل�سات املجل�س حينما 
كان اأمريًا ملنطقة الريا�س, و�سورًا اأخرى اأثناء ح�ســـوره - اأيده اهلل - حفل 
اخلطـــاب امللكي ل�سنـــوات �سوريـــة عـــديدة, اإلى جـــانب �ســـور اأثنــاء ت�سريفه 
- رعاه اهلل - ملجل�س ال�ســـورى واإلقاء اخلطـــاب امللكي لأعمال ال�سنة الثالثة 

من الدورة ال�ساد�سة للمجل�س.

خادم الحرمين 
الشريفين يطلع على 

معرض الصور التاريخية 
لمجلس الشورى

�سلـــمان بن عبدالعـــزيز خـــالل  امللك  ال�سريفني  اطلع خادم احلرميـــن 
ت�سريفه - حفظه اهلل - ملجلـــ�س ال�سورى لفتتـــاح اأعمـــال ال�سنـــة الرابعـــة 
من الدورة ال�ساد�سة للمجلـــ�س واإلقاء اخلطـــاب امللكي على معر�س ال�سور 
الفوتوغرافية لتاريخ املجل�س الذي اأقامته الإدارة العامة لالإعالم والتوا�سل 
املجتمعي باملجل�س على هام�س احلفل, حيث ا�ستمـــع املـــلك املفدى اإلى �سرح 

من امل�ست�سار مبكتب نائب رئي�س املجل�س الدكتور عبدالرحمن الزهراين.



مـقــال
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في كلمة بمناسبة مرور عام على بيعة خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس الشورى: الملك سلمان أرسى عهدًا مضيئًا وآرفًا باألمن

اإيــران, لت�شـع بذلك حدًا فا�شاًل للتدخالت الإيرانية يف ال�شـوؤون 

الداخليـــة لدول املنطقة, وهو ما اأيدته وباركته العديد الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة.

واأ�شاف : اإن اململكة العربيـــة ال�شعوديـــة وا�شلـــت جهـــودها 

امل�شـــتوى  اأو على  املحـــلي  امل�شتـــوى  اإن على  يف حماربة الإرهاب, 

حتـــالف  بت�شـــكيل  ذلك  من  اأبعد  اإلى  اململكـــة  وذهـــبت  الدويل, 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شـــورى  جملـــ�ص  رئي�ص  معـايل  اأكد 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن اململكـــة العربيـــة 

احلــرمني  خلــادم  الزاهر  العهـــد  هذا  يف  وقفت  ال�شعوديـــة 

بكـل   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شــريفني 

وواجهتها  املنطقة,  تواجهها  التي  التحديات  اأمام  ثقلها 

بالقرارات احلازمة كان اآخرها قرار اململكة قطع عالقاتــها مع 
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اإ�شالمي ع�شكري ملحاربة الإرهاب �شم 34 دولة  بقيادة اململكة, 

لتنـــ�شيق  الريا�ص  مبدينـــة  م�شرتكـــة  عمليـــات  مركز  وتاأ�شي�ص 

ودعم العمليات الع�شكرية ملحاربة الإرهاب.

جاء ذلك يف كلمة ملعايل رئي�س جمل�س ال�سورى مبنا�سبة الذكرى الأولى 
 - �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لتويل 
يحفظه اهلل - مقاليد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية التي ت�سادف يوم  

يوم الثالث من �سهر ربيع الآخر لهذا العام 1437هـ.
والده  ن�ساأته  بن عبدالعزيز عا�سر منذ  �سلمان  امللك  اإلى  واأ�سار معاليه 
املوؤ�س�س امللك عبدالعـــزيز وتـــربى يف مدر�ستـــه - طيب اهلل ثراه - فتعــلم 
اأيـــده اهلل -  احلكمة وبعد النظر والروؤية امل�ستقبلية, ومتيزت �سخ�سيتـه - 
بالقوة واحلزم يف اتخاذ القرار, كــما عا�سر املـــلك �سلـــمان بن عـــبدالعزيز 
اإخوانه امللوك وكان حا�سرًا دائمًا يف امل�ســـهد ال�ســـيا�سي, وقــريبًا من مركز 

القرار, مما اأك�سبه - رعاه اهلل - اخلربة الإدارية والقيادية.
ومزج امللك �سلمان بن عبدالعزيز ذكـــاءه الفطـــري, بالطالع على تاريخ 
اجلزيرة العربية, وما مرت به من اأحداث, مكنتــــه اليــــوم من احلفاظ على 
اأمن اململكة وجريانها, متحليًا ببعد النظــــر يف التعامل مع الأمور والتحديات 
التي ترتب�س بالأمة الإ�سالمية, وهو ما جتــــلى يف قراره التاريخي باإطالق 
عا�سفــــة احلــــزم مب�ساركــــة قوات عربيــــة لدعــــم ال�سرعــــية يف جمهورية 
اليمن, ون�سرة اأبنــــاء ال�ســــعب اليمني ال�سقــــيق, وهو حتالف عربي, ميهد 

الطريق لعودة الت�سامن ووحدة ال�سف العربي. 
واأكد اأن اجلــــهود التي تبــــذلها اململكــــة لتحقيق الأمن وال�سلم الدوليني 
جهود ظاهرة ل ميكن النظر لها مبعزل عن �سعــــيها الدائــــم لتعزيز التنمية 

القت�سادية والتعاون الدويل مع خمتلف دول العامل.
يت�سح هذا جليًا يف الزيارات التي قــــام بها زعــــماء الــــدول ال�سقيــــقة 
وال�سديقة للمملكة, اإ�سافة اإلى ا�ست�سافة اململكة موؤخرًا للقمة الرابعة للدول 
العربية مع دول اأمريكـا اجلنوبيــــة, وم�ساركــــات اململكــــة يف اجتماعات قادة 

جمموعة دول الع�سرين التي كان اآخرها يف تركيا. 
ويف ال�ساأن الداخلي لفت معــــايل الدكــــتور عبداهلل اآل ال�سيخ النظر اإلى  
حر�س امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف م�ستهل عامه الأول على اإر�ساء موؤ�س�سة 
احلكم, فجاء اأمره الكرمي باختيار �ساحب ال�سمو امللــــكي الأمري حمــــمد بن 
نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للداخلية, 
و�ساحب ال�سمو امللــــكي الأمري حممــــد بن �سلمان بن عبد العــــزيز وليًا لويل 

العهد نائبًا ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للدفاع. 
ومن ثم اأوكل - رعــــاه اهلل - مهمات كبيــــرة كانت موزعة يف 16 جمل�سًا 

وهيئات عليا اإلى جمل�سني هما جمل�س ال�ســــوؤون ال�سيا�سية والأمنية برئا�سة 
�سمو ويل العهد, وجمل�س ال�ســــوؤون القت�ساديــــة والتنمــــية برئا�سة �سمو ويل 
ويل العهد, واخت�سر دورة العمــــل الروتينية ل�سنع القرار وتطبيقه حر�سًا 
منه - يحفظه اهلل - على اإيجاد نقلة نوعــــية على كل امل�ستويات, اأخذًا مببداأ 

التطوير امل�ستمر لأجهزة الدولة.
ودفع امللك �سلمان بجيل ال�سباب لقيادة بع�س الوزارات وموؤ�س�سات الدولة 

�سعيًا منه - اأيده اهلل -  لال�ستفادة من اأفكارهم يف التطوير والإ�سالح.
وقال: اإن �سعب اململكة ينتظر امل�ستقبل يف هذا العهد الزاهر لريى مزيدًا 
من النجاحــــات يف حل العديــــد من امللفــــات التي مت�س حياته اليوميــــة, فها 
الإ�سكان  الأول مبعاجلــــة م�سكلة  يبادر عامه  ال�سريفني  هو خادم احلرمني 

باملوافقة على نظام الر�سوم على الأرا�سي البي�ساء.
كما يويل - حفظه اهلل - التنمية القت�ساديــــة اهتمامه باإيجاد املحفزات 
بتنويع م�سادر الدخل الوطني من غري قطاع البرتول, ويوؤ�س�س - رعاه اهلل - 
ملرحلة جديدة يف بالدنا ت�سهد فيها موؤ�س�سات الدولة واأجهزتها حتوًل وطنيًا 

وم�ستقباًل م�سرقًا باإذن اهلل للوطن واملواطن. 
واأكد معاليــــه عــــزم جمــــل�س ال�ســــورى على موا�سلــــة اجلهــــود ملواكبة 
روؤيــــة خــــادم احلرمــــني ال�سريفــــني يف التطــــوير م�ســــتلهمًا مــــن اإرادتــــه 
- حفظه اهلل - القوة نحو التطويــــر, ومن توجيهــــه ال�سديــــد ومن م�ساندتــــه 

وثقته ودعمه املتوا�سل جناحه.
ويف ختام ت�سريحه �ساأل الدكتور اآل ال�سيخ اهلل �سبحانه وتعالى اأن ميد 
خادم احلرمني ال�سريفــــني امللك �سلمان بن عبد العزيز بعونــــه وتوفيقه على 
حمل امل�سوؤولية, واأن ي�سدد خطاه على دروب اخلري, حمققًا ل�سعبه ما ي�سبو 

اإليه من اأمن وعز ورفاه.
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د. محمد الجفري: منجزات الملك سلمان تتويج لعطاء

استمر أكثر من ستين عامًا

نوه معايل نائب رئي�ص جمل�ص ال�شــورى الدكتور حممد بن اأمني 
اجلفري باملنجزات التي حتققت يف هذا العهد الزاهر عهد خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمـــان بن عـــبدالعزيـــز - حفظه اهلل- 
وعدها امتداد لإجنازات اأحد �شناع جمد هذا الوطن وُبناته وتتويج 
لعطاء ا�شتمر اأكرث من �شتني عامًا م�شت من م�شريته - حفظه اهلل- 

منذ اأن كان اأمريًا لعا�شمة احلكم الريا�ص.
وقال الدكتور  حممد اجلفــري: اإن امللك �شلــمان بن عبدالعزيز 
كان خالل العام الأول من حكمـــه قائـــدًا ا�شتثـــنائيًا يف عزمه على 
تعزيز التنمية وتطويرها, ويف حزمه و�شجاعته يف اتخاذ القرارات 

التي جعلت العامل ينظر له - اأيده اهلل - نظرة احرتام ومهابة.
جاء ذلك يف ت�سريح ملعايل الدكتور حممد اجلفري مبنا�سبة مرور عام 

على تويل امللك �سلمان بن عبدالعزيز مقاليد احلكم.
واأ�سار اإلى اأن خادم احلرمني ال�سريفني حر�س على ترتيب بيت احلكم 
بتهيئة اجليل الثاين من اأبناء الأ�سرة املالكة لتويل مقاليد احلكم, مبا يتوافق 
مع املرحلة اجلديدة يف البالد, ومبا يتالءم مع املعطيات ال�سيا�سية والأمنية 
العاملًية والإقليمية والعربية اإدراكًا منه - رعاه اهلل - اأن ا�ستقرار بيت احلكم 

هو ا�ستمرار للدولة واأ�سا�سًا لأمنها وا�ستقراراها.
واأ�ساف: ويف �سعي امللك �سلمــــان بن عبدالعـــزيز لت�سريع اتخــاذ القرارات 
الوطنية, وتعزيز م�سرية التنمية, كان قراره - حفظه اهلل - باإلغــاء املجال�س 
والهيئات العليا واخت�سار مهامها يف جمل�سني فقــط هما جمـــل�س ال�ســـوؤون 
ال�سيا�سية والأمنية برئا�سة �سمـو ويل العهد, وجمـــل�س ال�ســـوؤون القتـــ�سادية 
والتنمية برئا�سة �سمو ويل ويل العهد, وبداأ الوطن يجني ثمار املجل�سني يف 
فرتة وجيزة من اإن�سائهما. كما دفع امللك املفدى بال�سباب لقيادة دفة العديد 

ال�سباب  بقدرة  منه -رعاه اهلل-  اإميانًا  والأجهزة احلكومية,  الوزارات  من 
وكفاءتهم يف اإدارة اأجهزة الدولة.

ولفت معايل نائب رئي�س جمل�س ال�ســـورى النظـــر اإلى املوقـــف التاريخي 
الذي وقفه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اإلى جانب 
ال�سرعية يف اليمن ون�سرة ال�سعــب اليـــمني ال�سقـــيق من مليـــ�سيات احلوثي 
وقوات الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �سالح, باإطالق عا�سفة احلزم مب�ساركة 
قوات عربية واإ�سالمية, ومن ثم اإعـــادة الأمل, فامللك �سلمان رمز ال�سجاعة 
واحلزم ل يقبل اأن ي�سام جـــاره ول اأن تنتـــهك حرمـــات بلـــده, ووقف بقوة 
و�سجاعة اأمام اأطماع اإيران التو�سعية يف املنطقة وتدخالتها يف �سوؤون الدول 

اخلليجية ويف جمهورية اليمن ال�سقيقة.
ونوه بالقرار احلا�ســـم للمملكـــة العربيـــة ال�سعودية بقـــطع عالقاتها مع 
اإيران, وعده دلياًل على اأن خادم احلرمني ال�سريفني رجـــل املواقـــف ال�سلبة 
واحلازمة التي ل تقبل امل�ساومة, على �سيادة الوطن واأمنه وا�ستقراره, م�سريًا 
اإلى ت�سكيل حتالف ع�سكري ملحاربة الإرهاب بقيادة اململكة العربية ال�سعودية 

الذي جاء بجهود من اململكة يف اإطار دورها يف حماربة الإرهاب والتطرف.
وقال الدكتور اجلفري: اإن العرب وامل�سلمني ينظـــرون اإلى املـــلك �سلمان 
بن عبدالعزيز على اأنه القائد الذي و�ســع اللبنـــات الأولى لتعزيز الت�سامن 
العربي,  والتعاون الإ�سالمي, والنـــهو�س بالأمـــة العربيـــة وتوحيد �سفوفها 
وتقريب مواقفها ملواجهة التحديات والأخطار التي تع�سف بها من كل جانب.
واأ�سار معاليه اإلى جانب اآخر من �سخــ�سية خادم احلرمني ال�سريفني وهو 
اجلانب الإن�ساين, ل فتًا النظر اإلى اهتمـــامه - اأيده اهلل - بالعمل اخلريي 
والت�سجيع عليه, فقد جبلت �سخ�سيـــته على فـــعل اخلري وم�ساعدة الفقراء 
واملحتاجني, وامتدت يده - رعاه اهلل -  لالأيتام من خالل دعم ورعاية جمعية 
اإن�سان لالأيتام, وذوي الحتياجات اخلا�ســة بدعـــم جمـــعية رعاية املعوقني, 
واإن�ساء مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة, كما امتدت يده احلانية اإلى اأبناء 
ال�سعب اليمني باإن�ساء مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية لتقدمي 

العون وامل�ساعدة والحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�سعب اليمني.
و�ساأل الدكتور حممد اجلفري يف ختـــام ت�سريحــه اهلل تعالى اأن يحفظ 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وميد يف عمره وميتعه 
بال�سحة والعافية, واأن ي�سد اأزره بع�سده �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية, 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد 

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع. 
اأن يحفظ هذه البـــالد واأهــلها ويدمي عليها نعم  كما �ساأله جل يف عاله 

الأمن وال�ستقرار والرخاء والزدهار.
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تصريحات اجمللس

مساعد رئيس مجلس الشورى :

عهد الملك سلمان عهد عزم وحزم

قال معايل م�شاعـــد رئيــ�ص جمـــل�ص ال�شـــورى الدكتــور يحــيى 
بن عبــد اهلل ال�شمعــان: اإن اململــكــة العربيــة ال�شعوديــة تعيــ�ص 
هذه الأيام الذكرى الأولى لتويل خــادم احلرمـني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز ملقاليد احلكم خــلفًا للمغفور له باإذن اهلل 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز, هــذه الذكــرى تعــود عليــنا ونحن 
نعي�ص يف اأمن واأمان وتقدم وازدهار, نرفل بخريات كثرية ل غرو 

اأنها من املعجزات يف هذا املحيط امل�شطرب واملتالطمة اأحداثه.
واأ�سار اإلى اأن ما حتقـــق يف العـــام املا�ســي من حكــم املــلك �سلمان من 
اإجنازات يكاد املتابع ل ي�سدق اأنها متت خالل عام واحد فقط, نظرًا لقوة 

تاأثريها وال�سجاعة التي كانت حتتاجها لتخاذها.
واأكد معاليه يف ت�سريح مبنا�سبة مرو عــام على تـــويل خـــادم احلــرمني 
ال�سريفني امللك �سلمـــان بن عبدالعـــزيز مقاليد احلكم اأن من اأهم اإجنازات 
خادم احلرمني ال�سريفني على ال�ســـعيد املحلي خالل العام املا�سي هو اإعادة 
بتهيئة  باملبادرة  التاريخي  القرار  اهلل  حفظه  واتخاذه  احلكم,  بيت  ترتيب 
اجليل الثاين من العائلة املالكة لتويل احلكم عرب ت�سميته حفظه اهلل �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد و�ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وليًا لويل العهد, وهو القرار 
الذي بعث بر�سالة اطمئنان داخلية وخارجية على م�ستقبل احلكم يف اململكة 

واأن ال�ستقرار والنتقال ال�سل�س للحكم مقدم على اأي ح�سابات اأخرى.
واأ�ساف: اإن خادم احلرميـــن ال�سريفـــني كان مبادرًا بهذا القرار لتلبية 
حاجـــات املرحلـــة التي تتطلــب تر�سيــخ موؤ�س�ســة احلكم يف اململكة العربية 
الرتويج  كـــانت حتـــاول  التي  املغر�ســـة  التكهـــنات  عـــلى  والرد  ال�سعوديـــة, 
ل�سيناريوهات ل اأ�سا�س لها من ال�سحة وتثبت عدم اإملام املروجني لها بطبيعة 

املجتمع ال�سعودي وخ�سو�سيته القائمة  على التالحم بني القيادة وال�سعب.
وقال الدكتور يحيى ال�سمـــعان: عــهد خادم احلـــرمني ال�ســريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز يف �سيا�ســـته اخلارجـــية جـــاء ثــورة يف وجه الأطماع 
اأن  املجــال  وا�ستطاع حفظه اهلل مببادراتـــه يف هـــذا  والإرهابية,  الفار�سية 
يعيد لالأمة العربية والإ�سالمية الأمل بدولة حازمـــة متثل عمقًا ا�ســـرتاتيجيًا 
للمحيط العربي الذي حتا�سره اليوم خمططات ال�سر الإيرانية والداع�سية.

ولبى حفظه اهلل يف بداية عهده امليمون نداء الأ�سقاء يف اليمن يف موقف 
تاريخي م�ستجيبًا لطلب احلكومة ال�سرعية يف اليمن ال�سقيق بالتدخل للجم 
عدوان التنظيم احلوثي وقوات الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �سالح واإعادة 
ال�سرعية بعد اأن ت�سابكت م�سالح احلوثيني مع الرئي�س املخلوع يف النقالب 

على ال�سرعية, وال�سيطرة على مفا�ســل الدولـــة وموؤ�س�ساتها بقوة ال�سالح, 
وتهديد ال�سعب اليمني ال�سقيق.

واأكد معاليه اأن عا�سفة احلزم يف اليمـــن ال�سقــيق جــاءت لتحيي الأمل 
يف وجدان كل عربي طال انتظاره لقائد عربي يكون �ســـدًا يف وجه الأطماع 

اخلارجية التي عاثت ف�سادًا يف املحيط العربي من عراقه اإلى �سنعاء.
واأ�سار اإلى اأن العامل �سهد موقفًا اآخر ل يقــل �ساأنًا يف حماية اأمن اململكة 
وا�ستقراراها, متثل يف قطع العالقات الدبلوما�ســية مع النظام الإيراين بعد 
العتداءات التي تعر�ست لها �سفارة اململكـــة العربيـــة ال�سعودية يف طهران, 
الدبلـــوما�سيون  تلــقاها  التي  والتهديــدات  وقن�سليتـــها يف مدينـــة م�ســـهد, 
ال�سعوديون هنـــاك, من قــبل جمموعـــات اإيرانيــة, اقتـــحمت مـــقر ال�سفارة 
ال�سعوديـــة والقن�سليــة, دون اأن تتحرك �سلطــات الأمـــن الإيــرانية حلمـــاية 
الدبلوما�سيني ال�سعوديني ومــقر بعثــتها الدبلوما�سية والقنـــ�سلية, يف خرق 
وا�سح لالأعراف الدبلوما�سية, واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية ومبادئ 

القانون الدويل.
واأ�ساف معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�سواإن املرحلة التي نعي�سها �سهدت 
العديد من القرارات احلازمة التي اأعادت لالأمة الأمل بفجر جديد تعود فيه 

الكرامة والعزة للوطن العربي الكبري.
ويف ختام ت�سريحه �ساأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ قائد م�سريتنا خادم 
�ساحب  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
العهد  و�سمو ويل ويل  نايف بن عبدالعزيز,  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو 
واأن ميدهم  �سلمان بن عبدالعزيز,  الأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بعونه وتوفيقه, واأن يدمي على هذه البالد املباركة و�سعبها الأمن وال�ستقرار.
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تصريحات اجمللس

رفع معايل الأمـــني العـــام ملجلـــ�ص ال�شـــورى الدكتور حممد بن 
عبداهلل اآل عمرو اأخلـ�ص التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود, مبنا�شبة الذكـــرى الأولى لتوليه 

- اأيده اهلل - مقاليد احلكم.
اإن العام الأول من  وقال معاليه يف ت�شريـــح بهذه املنا�شبـــة: 
عهد خادم احلرمـــني ال�شريفـــني امللك �شلمان بن عبدالعزيز كان 
حافاًل باملنجزات والقرارات املهمـــة, والتاريخيـــة جت�شد الروؤيــة 
ال�شديدة و�شالبة الإرادة ال�شيا�شية, واحلزم يف اتخاذ القرارات, 
فقد �شهدت اململكة  يف هذا العهـد الزاهر على ال�شعـــيد الداخـــلي 
تطورات مت�شارعة كان الإ�شالح والتنمية عنوانها البارز, فما بني 
اأوامر ملكية لم�شت احتياجات املواطنني, واأوامر ملكية لرتتيب 
اأ�شا�ص لال�شتقرار  موؤ�ش�شة احلكم  ا�شتقــــرار  باعتبار  بيت احلكم 
الدولـــة وا�شتمرارهـــا, اإلى جـــانب اأوامـــر اإ�شالحيـــة يف اأجـــهزة 
الدولة وقطاعاتها املتعددة, كانت معامل النقلـــة اجلديدة تت�شكل 
وخارطـــة الطريـــق الـــذي �شت�شري عليـــه بالدنا ُتر�شم خطوطها 

حلا�شر الدولة وم�شتقبله.
  واأكد اأن خادم احلرمني ال�سريفـــني ا�ستطـــاع بحكمته وخربته ال�سيا�سية 
املرتاكمة اأن يقود اململكــــة ويجنـــبها خماطــر ما يحيـــط بها من ا�سطرابات 
وخمططات عدوانيـــة يف ظل الظــروف الإقليمية بالغة التعقيد التي ت�سهدها 
املنطقة, واأن يوا�سل اخلـــطى يف حماربـــة الإرهــاب ويتجلــى ذلك يف تنـفيذ 
الأحكام ال�سرعية يف عدد من الإرهابيني, ممن اقرتفوا جــرائم �ســـد الوطن 

واملواطنني يف �سنوات م�ست, مبيـــنًا اأن ذلك يـــوؤكد اأن اأمـــن البـــالد والعــباد 
وتطبيق �سرع اهلل خط اأحمر عند خادم احلرمـــني ال�سريفـــني ل تهاون فيه, 
يطبق بحق كل مواطن ومقـــيم على اأر�س هذه البالد تتم اإدانتــه �سرعًا باأي 
جرمية اإرهابية, مما عزز موقـــف اململكـــة وحفـــظ لها هيبتها وم�سداقيتها 

ملحاربة الإرهاب, وك�سر �سوكته داخليًا وخارجيًا.
ولفت الدكتور حممد اآل عمرو النظر اإلى اأن خادم احلرمني ال�سريفني اأكد 
منذ اأول خطاب له - اأيده اهلل - عند توليه مقاليد احلـكم ا�ستمرار اململكة يف 
اللتزام باملعاهدات والتفاقيات واملواثيق الدولية, مبا يف ذلك احرتام مبداأ 
اأي حماولة للتدخل يف �سوؤوننا الداخلية, والدفاع املتوا�سل  ال�سيادة ورف�س 

عن الق�سايا العربية والإ�سالمية يف املحافل الدولية.
واأ�سار اإلى اأن امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - ومبا ميلكه من 
الروؤية ال�سائبة وبعد النظر واخلربة ال�سيا�سية, وقف بكل حزم اأمام الأطماع 
التو�سعية الإيرانية, وتدخالتها ال�سافرة يف ال�سوؤون الداخلية للمملكة العربية 
فكان  ال�سقيقة,  اليمن  وجمهورية  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  ال�سعودية 
قراره - اأيده اهلل - باإطالق عا�سفة احلزم مب�ساركة قوات خليجية وعربية 
اليمني  ال�سعب  اأبناء  حلماية  اليمن  يف  ال�سرعية  لنداء  ا�ستجابة  واإ�سالمية 
ال�سقيق من ملي�سيات احلوثي  وقوات املخلوع علي �سالح, كما جاء قرار اململكة 
قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع اإيران يف اأعقاب العتداءات على مقر البعثة 
اأمام  �سافر  تعد  يف  م�سهد,  يف  وقن�سليتها  طهران  يف  للمملكة  الدبلوما�سية 

قوات الأمن الإيرانية التي وقفت موقف املتفرج على الغوغائيني الإيرانيني.
وعلى ال�سعيد الإن�ساين قال الأمني العام ملجل�س ال�سورى: اإن امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز, ر�سخ ا�سمه كاأحد منابع العطاء والإن�سانية املتدفقة حبًا يف 
عمل اخلري والبذل والعطاء على امل�ستوى املحلي,  وتطور اإلى امل�ستوى الدويل 
حيث جتلى ذلك يف تاأ�سي�س مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية 
من  للتخفيف  لهم  وامل�ساعدة  العون  وتقدمي  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  لإغاثة 

معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والطبية.
و�ساأل معاليه يف ختـــام ت�سريحـــه املولى العلي القــــدير اأن يحفظ خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ذخرًا لالإ�سالم وامل�سلمني, 
وميده بعونه وتوفيقه يف حمل م�سوؤولية قيادة بالد احلرمــني ال�سريفني, وي�سد 
اأزره ب�سمو ويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن 
ال�سمــو امللكي الأمري حممد بن  العهد �ساحب  عبدالعزيز, وب�سمو ويل ويل 
اأن  املولى جل يف عاله  �ساأل  بن عبدالعزيز - حفظهما اهلل -, كما  �سلمان 

يحفظ هذه البالد و�سعبها, واأن يدمي عليها اأمنها وا�ستقرارها.

د. آل عمرو: العام األول لخادم الحرمين الشريفين حافل

بالمنجزات والقرارات المهمة 
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الكونية  املتحــدة, وغيــرها من املنظمات  الكــوين )Globalism( ممثاًل مبنظــمة الأمم  العـــاملي  التوجــه  مل يفلـــح 
“ الدولية, والعمل بجد ل�شتتباب الأمن وال�شلم الدوليني, ودعم  “ العدالة  اإقرار احلد الأدنى من  املتخ�ش�شة, كثريًا يف 
التنمية والزدهار على النطاق العاملي. لذلك ظهر توجه بديل, ولعله م�شاند ومكمل لـ “ العامليــة “, هو التوجه الإقليمي 
 “ وحتركات  ن�شاط  �أغلب  و�شعــف  ه�شا�شة  رغم  �لنق�ص,  هذ�  من  �شيئًا  لي�شد  �لتكاملي...  �لتعاوين   )Regionalism(
الإقليمية “, وات�شام معظمها بالرمزية, واإعالن النوايا احل�شنة, ل اأكرث. ولكن “ الإقليميـــة “ اأثبتت جناعتها كم�شاند 

فعال لـ “ العاملية “, بل وللدولة القومية منفردة .  
ومن الأمثلة املعروفة على هذه احلقيقة, دعم اأمريكا الالتينية لكوبا اأدى اإلى تراجع �شيا�شة اأمريكا املقاطعة لكوبا. 

و�شمن التوجه الإقليمي, قامت جامعة الدول العربية, لت�شم 22 دولة عربية, يف تكتل دويل واحد ) قومي عربي (, 
وقامت جمعية ان�شهار اأمريكا اجلنوبية ) LAIA ( لت�شم دول اأمريكا اجلنوبية الالتينية. هذان التكتالن وجدا موؤخرًا 
اأ�شباب كثرية ووجيهة, تدفعهما للتعاون البيني, خدمة مل�شالح )م�شرتكة( حيوية كثرية, ودعمًا ملواقفهم جتاه  اأن هناك 

ق�شايا ذات اهتمام م�شرتك.
امل�شاعب  من  الكثري  جتاوزت  قد  الالتينية  اأمريكا  كانت  واإن  منهما,  كل  ظروف  ت�شابه  من  اأ�شاًل  ناجمًا  ذلك  وكان 
والإ�شكاليات التي مازالت منطقة ال�شرق الأو�شط ترزح فيها, وتعانى منها اأ�شد املعاناة. بينما اأخذت دول اأمريكا الالتينية, 
اآثار  الظروف  ت�شابه  مظاهر  ومن  ملتطلباته.  متبنية  احلقيقي,  ال�شتقرار  جتاه  التحول  باأ�شباب  الأخرى,  بعد  واحدة 
مبرحلة  واملرور  والربتغالية,  بالإ�شبانية  املتحدثة  ال�شعوب  ح�شارة  يف  الآن  حتى  الباقية  العربية  الأندل�شية  احل�شارة 
دول  كل  يف  وموؤثرة  كبرية  عربية  اأقليات  ووجود  واحلداثة,  والرقى  التقدم  نحو  التخلف,  وم�شاكل  قيود  من  النفكاك 
اإلى تاأكد وجود م�شالح م�شرتكة بني الكتلتني, واأي�شا اأخطار وق�شايا م�شرتكة كثرية, تهم  اإ�شافة  اأمريكا الالتينية. هذا 

معظمها التكتلني بنف�ص الدرجة, رغم البعد اجلغرايف بينهما. 
اأمريكا الالتينية تعار�ص ) ب�شدة ( ال�شيا�شات ال�شتعمارية, وهكذا البلدان العربية. اأمريكا الالتينية تتم�شك مبيثاق 
الأمم املتحدة, ولكنها تطالب بتعديل هذا امليثاق وتطويره, وكذلك الدول العربية. اأمريكا الالتينية تقف موقفًا اإيجابيًا 
حقوقه  على  احل�شول  من  الفل�شطيني  ال�شعب  لتمكني  وتدعو   ,) فل�شطني  ق�شية   ( الأولى  العربية  الق�شية  جتاه  م�شرفًا 
بريطانيا  اأحقية  وعدم   ) فولكالند   ( “ “ مالفينا�ص  جزر  يف  الأرجنتني  حق  العربية  الدول  وتوؤيد  بلده,  يف  امل�شروعة 

بامتالك تلك اجلزر. 
هائلة  م�شرتكة  م�شالح  فهناك  الثنائية,  بالعالقات  يتعلق  فيما  اأما  امل�شرتك.  الهتمام  ذات  للق�شايا  فقط  اأمثلة  هذه 
الزراعي  والتعاون  التجاري,  التبادل  ذلك  يف  مبا  املختلفة,  باأبعاده  القت�شاد  جمال  يف  وخا�شة  اجلانبني,  بني  وواعدة 
وال�شحي وال�شياحي, وكل ما يتعلق بالطاقة. وقد بلغ جمموع قيمة التبادل التجاري بني الكتلتني يف نهاية العام 2014م , 
ثالثني مليار دولر. وهذا مبلغ يو�شح اأن التعاون القت�شادي بني الطرفني ما زال حمدودًا , ل �شيما واأننا نتحدث هنا عن 34 

دولة ) 22 عربية و12 لتينية( وتعاون وثيق ن�شبيًا م�شى عليه حتى الآن ع�شر �شنوات . 
كنا يف �شهر مار�ص  2015 م, يف زيارة لكل من �لأرجنتني و�لرب�زيل �شمن ن�شاط جلنة �ل�شد�قة �ل�شعودية - �لأرجنتينية, 
وجلنة ال�شداقة ال�شعودية - الربازيلية مبجل�ص ال�شورى. ومل�شنا كوفد �شعودي ر�شمي, ترحيبًا حارًا بنا كعرب و�شعوديني. 
للتعاون الثنائي يف جمالت �شتى, يف مقدمتها الزراعة, وال�شناعة, وال�شياحة, وال�شحة.  اأعيننا فر�شا هائلة  باأم  وراأينا 
و�شمعنا ا�شتعدادًا من امل�شوؤولني هناك للتعاون مع اململكة العربية ال�شعودية بخا�شة, والعرب بعامة. وكانت ن�شبة كبرية 
من امل�شوؤولني الذين التقينا بهم من اأ�شول عربية, منهم نائب رئي�شة الأرجنتني ال�شيد اأمادو بودو, ونائب رئي�شة الربازيل 
ال�شيد مي�شيل تامر. و�شخ�شيًا بهرت بالإمكانات الزراعية واملائية الهائلة للقارة. قال لنا وزير الزراعة الأرجنتينى: “اإن 
بالدنا تنتج مواد غذائية وزراعية وما�شية تكفى لأربعمائة مليون اإن�شان, بينما عدد �شكاننا حوالى اأربعني مليون ن�شمة 

فقط. لذا فاإننا بحاجة لت�شدير هذا الفائ�ص الكبري”. 
وينتظر اأن يتمخ�ص عن قمة الريا�ص ) وهى الرابعة من نوعها ( والتي عقدت بني التكتلني يف الفرتة 10 - 11 نوفمرب 
والثالثني  الأربع  الدول  لكل  عليا  م�شالح  حتقيق  يف  بفعالية  ت�شهم  تعاونية,  واتفاقيات  تعهدات  عدة  تفعيل  2015م, 
اأوًل, وللدرجة املعقولة التي  اأن يدعموا ت�شامنهم وتعاونهم البينى وان�شهارهم هم  الأع�شاء. ومع كل ذلك, ل بد للعرب 
تفر�شها امل�شالح والأخطار امل�شرتكة فيما بينهم, وحتتمها الق�شايا )امل�شريية ( امل�شرتكة. فكلما قوي التكتل الإقليمي زادت 

فعاليته لأطرافه, ولأ�شدقائه اأي�شا. والعك�ص �شحيح متامًا.

اأ. د.  �شدقـــه يحيى فا�شـــــل
ع�شو جمل�ص ال�شورى

» اإلقليمية « ... كتحالف دولي مساند ...
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د. القصبي : الطبقة الوسطى بدأت تنعدم التساع الهوة بين الفقراء واألغنياء

الشؤون االجتماعية.. االنتقال من »الرعوية«
إلى »التنموية«

ا�شتهل وزير ال�شـــوؤون الجتماعيــة الدكتور ماجد بن عبداهلل 

الق�شبي كلمته اأثنـــاء ح�شوره اجللـــ�شة ال�شاد�شة ملجل�ص ال�شورى 

التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/3/18هـ, برئــا�شة معايل 

رئي�ص املجل�ص ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

وزارتــه  تـواجــه  التي  وال�شـعوبـــات  التحديـــات  بعـر�ص  ال�شيـخ 

بال�شفافية  ات�شم  ال�شامل خلدماتها, يف طرح  التطوير  يف م�شرية 

والو�شوح وال�شراحة.

الوزير الق�شبي الذي بادر بطلب احل�شور ملجل�ص ال�شورى اأ�شار 

اإلى و�شع اجتماعي مل يتجراأ اأحد قبله على طرحـــه  وهو انعـدام 

الطبقة املتو�شطـة يف املجتمـع.. اإثر ات�شـاع الفجـوة بني الفقـراء 

والأغنياء.. م�شريًا اإلى اأن العمل قائم باجتاه �شد تلك الفجوة.. 

بيد اأنه اأكد اأن حتقيق ذلك يحتاج وقتًا.

وكان معايل رئي�ص املجل�ص قد ا�شتهل اجلل�شة بالرتحيب با�شمه 

ونيابة عن اأع�شاء املجلـــ�ص مبعـــايل وزير ال�شـــوؤون الجتــــماعية 

الدكتور ماجد بــن عبداهلل الق�شبي ومرافقيه, وقال: »اأنا على 

ثقـــة يف اأن ح�شـــورهم �شي�شهـــم يف حتقـــيق مزيد مــــن التعــــاون 

بني املجل�ص والوزارة, ودعم وم�شانـــدة الوزارة؛ لتحقيق اأهدافها 

الإن�شانية ال�شامية, والدكتور ماجــد كان له باع طويل يف الإدارة, 

وبالتـايل كانـت ثقـة خـادم احلرمـني ال�شريفـني املـلك �شلـمان بن 

عبدالعزيز يف اختـــياره لهـــذه الـــوزارة, التي تتـــ�شمن موؤ�شــ�شات 

اأن يكون  اإلى  نف�شه  الوقت  لكنها حتتاج يف  كل منها يعني الآخر, 

التي تدخل يف  املوؤ�ش�شات  اأن يربـط بني هذه  هناك من ي�شتطيع 

نطاق الوزارة والأهداف الكثرية التي ت�شطلع بها الوزارة, وهذا ما 

ناأمله, فقد بداأت بوادرها تظهر منذ اأن تولى معايل الدكتور ماجد 

الق�شبي هذه الوزارة املهمة, ولعل من اجلوانب الإيجابية يف هذا 

اللقاء اأن معايل الدكتور ماجد هو الذي طلب احل�شور للمجل�ص, 
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وهذا بال �شـــك تقـــدير للمجلـــ�ص, واإح�شا�ص مبا ي�شطلع به, ويف 

الوقت نف�شه َفِهَمُة معاليه يف اأن يكــــون له اأعـــوان لتقومي ما يقوم 

به من عمل حتى تكتمل امل�شرية, وتكتمل ال�شـــورة بال�شـــكل الذي 

ينبغي اأن تكون عليه. ولعل من املفيد يف هذا اليوم اأن هذا اللقاء 

اأتى بعد اأن ا�شتمعنا بالأم�ص اإلى ميزانيــة هذه البــــالد املباركة, 

حيــث �شعدنــــا جمـــيًعا بال�شتـــماع اإلى اخلطاب امللكي, والإي�شاح 

الذي حدد معامل هذه امليزانية, وما تـــاله من �شـــرح من اأ�شحاب 

املعايل كل يف اخت�شا�شه, وناأمل اأن يكـــون يف هذه امليزانيــة اخلري 

الكثري لهـــذه البـــالد, ولعل هذا اللقاء من عوامـــل التعرف ب�شورة 

اأكرب على خطط الوزارة وما لديها من جوانب«.

بعد ذلك اأتاح معايل الرئي�س املجال ملعايل وزيـــر ال�ســـوؤون الجتـــماعية 
لإلقاء بيان اإي�ساحي عما لديـــه ولدى الوزارة يف هذا اجلانب, حيث اأو�سح 
الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�سبي اأن م�سرية التطوير ال�سامل التي انطلقت 
يف الوزارة, تواجهها حتديات وتقف اأمامها �سعوبات وقـــال خماطبًا اأع�ساء 
املجلــ�س »اإن لقائي بكـــم اليـــوم هــــو مل�ساركتـــكم بع�س حتدياتنا ملواجهتها, 
واإجنازاتنا لتقوميها, وروؤيتنا لت�سديدها, وال�ستفادة من اآرائكم ومقرتحاتكم 

لالرتقاء بالعمل الجتماعي يف وطننا«. 

واأو�سح اأّن اأولى خطوات التطوير هي معرفة اأوجه الق�سور لت�سحيحها, 
واأوجه ال�سعف لتقويتها, واأوجه القوة لتمكينها, موؤكدًا اأن مرئيـــات اأعـــ�ساء 

جمل�س ال�سورى ومالحظاتهم �ستكون خرَي معـــني له ومل�ســـوؤويل الـــوزارة يف 
م�سرية التطوير لتحقق  روؤية التحول من الرعوية اإلى التنموية التي يطمح لها 

معاليه وم�سوؤولو الوزارة. 

وثمن دور جمل�س ال�سورى يف درا�سة ودعم �سدور عدد من الأنظمة ذات 
العالقة بال�ساأن الجتماعي منها نظــام جمع التبـــرعات, ونظـــام الأحـــداث, 
ونظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية. معربًا عن اأمله اأن تنتهي درا�سة نظام 

مكافحة الت�سول ونظام كبار ال�سن قريبًا - باإذن اهلل-.
روؤى  لتلـــقي  اإلكـــرتونيًا  بريدًا  خ�ســـ�ست  قـــد  الـــوزارة  اأن  اإلى  واأ�ســـار 

وا�ستف�سارات اأع�ساء جمل�س ال�سورى. 
ا مرئًيا موجًزا عن وزارة  ثم قدم معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية عر�سً
ال�سوؤون الجتماعية, وتوجهاتها امل�ستقبليـــة؛ للتعرف على الوزارة, واأبعادها, 
وحتدياتها, وخاطب اأع�ساء املجل�س بالقول: نحتاج اإلى قلوبكم قبل عقولكم.. 
والتعرف على اأبعــــاد الــــوزارة وحتدياتــها.. لنفكر واأن نكون جزءا من احلل 

ولي�س جزءا من امل�سكلة. 
87 % من ميزانية الوزارة اإعانات

الوزارة  املائة من ميزانية  اأن 87 يف  القـــ�سبي  الدكتـــور  واأو�سح معايل 
اإعانات  اإعانات.. 69 يف املائة منها متثلت يف  للعام املايل 1437/1436هـ, 
لل�سمان الجتماعي, و15 يف املائـــة اإعانات الرعاية, و3 يف املائة مت �سرفها 
املتبقية من امليزانية فهي  املائـــة  الـ13 يف  اأما  التنميـــة الجتماعيـــة..  على 

لنفقات امل�سروعات والرواتب. 
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الإناث ميثلن 44% من موظفي الوزارة

وبنّي اأن ن�سبـــــة الإنــــاث من موظفي الـــوزارة بلغت 44 يف املائة من اأ�سل 
16 األف موظف.. 47 يف املائة منهم من حاملي ال�سهـــادة الثانويـــة العامة 
ودونها.. مما يعك�س احلاجـــة اإلى التدريب والتاأهيل والكفـــاءات املتخ�س�سة 

للعمل يف الوزارة. 
واأ�سار اإلى اأن عدد الأيتـــام لدى الأ�ســـر الكافلـــة بلغ 8600 يتيـــم, فيما 
بلغ عدد الأيتام يف دور الـــوزارة 1400 يتيم.. و2500 يتيم لـــدى اجلمـــعيات 
اخلريية.. واأفاد باأن عدد املت�ســـولني يف العـــام املا�سي و�سل اإلى 12.400 
مت�سول, منهم 13 يف املائة من املواطنني.. فيما بلغ عدد الأحداث من الذكور 
وبلغ عدد عامالت  ال�سعـــوديني..  من  منـــهم  املائة  90 يف  األف   15 والإناث 
املــنازل امل�ست�سافـــات 88 األف عامـــلة.. وبلغ عـــدد احلــالت املقيمة يف دار 
احلماية 7900 حالة.. واأ�سار اإلى اأن 74 يف املائة من اجلمعيات هي جمعيات 

بر.. مما يعني اأنها جمعيات رعوية ولي�ست تعاونية. 

 11.5 مليار ريال قرو�ص اجتماعية من بنك الت�شليف

وبنّي وزير ال�سوؤون الجتماعيـــة اأن 96 يف املائة من القرو�س التي قدمها  

البنك ال�سعودي للت�سليف والدخـــار خالل الأحد ع�سر �سهرًا املا�سية قرو�س 
اجتماعية قيمتها تعادل 11.5 مليار ريال, مقابل 4 يف املائة قرو�س مل�سروعات 

اإنتاجية. وذلك يوؤكد اأن الوزارة �ساركت يف )ماأ�س�سة( العمل الرعوي. 

نقل خدمات العامالت املنزليات اإلى العمل

واأعلن الدكتور ماجد الق�سبي اأن الوزارة ب�سدد نقل اخلدمات املقدمة 
للعامالت املنزليات اإلى وزارة العمل قريبًا, ويف �ساأن اآخر بنّي اأن اإجراءات 
اإ�سدار الرتاخيـــ�س للجمـــعيات اخلرييـــة �سيتحـــول اإلى النظام الإلكرتوين, 
واختـــ�سار اإجراءاتـــه من 80 اإلى 14 اإجراء, واأفـــاد باأن الوزارة ت�سجع على 

اإن�ساء جمعيات متخ�س�سة. 

روؤية جديدة للوزارة لبناء جمتمع متما�شك ومتكافل

واأو�سح الدكتور الق�سبي اأن لدى وزارة ال�سوؤون الجتماعية روؤية جديدة 
تتمـــثل يف بناء جمتـــمع متما�ســـك ومتكــافل وحمـــافظ على هويــته, وينعــــم 
بال�ستقرار والتنمية, فيما تت�سمن ر�سالة الوزارة الرتقـــاء مبنظــومة العمل 

الجتماعي لتحقيق جمتمع متما�سك. 
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نعمل على تنفيذ األمر الملكي بإعداد 
إستراتيجية كاملة لإلعاقة والمعاقين

اإ�سافة  الوزارة..  يف  للتطـــوع  متخ�س�ســـة  اإدارة  تاأ�سيـــ�س  عن  واأعــــلن 
اإلى اإطــــالق منظومـــة اإلكرتونيــة تربـــط بني اجلمعـــيات لت�سبح كال�سركات 
امل�ساهمة.. وقال : مبا اأننا �سمحنا لها بجـــمع التربعــات, فمـــن باب اأولى اأن 

ُتف�سح عن قوائمها املالية واأن�سطتها. 
مركبات ذوي الإعاقة

وعن منح مبلغ 150 األف ريال لتاأمني مركبات لذوي الإعاقة بنّي الدكتور 
الق�سبي اأن ما خل�ست اإليه الوزارة هو احلل الأمثل, ليكون للم�ستفيد الراأي 
يف �سراء املركبة التي تنا�سبه, موؤكدًا �سعي الـــوزارة لكبح ا�ستغالل �سعاف 

النفو�س لهذه الفئة. 

بعد ذلك اأتاح معايل الرئي�س املجال لع�سو املجل�س رئي�س جلنة ال�سوؤون 
العنزي لعر�س  الدكتـــورة حمدة بنت خلف  وال�ســـباب  والأ�سرة  الجتماعية 
اأ�سئلة املواطنني وا�ستف�ساراتهــم التي وردت اإلى املـــجل�س, حيث اأجاب معايل 
الدكتور ماجد الق�سبي عن �ســوؤال يتعلق بتوجه كثري من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة اإلى اخلارج, قائاًل: اإن عــدد املراكـــز احلاليـــة لـــذوي الحتـــياجات 
اخلا�سة التابعة للوزارة )39( مركًزا, بالإ�سافة اإلى جمعية واحدة فقط وهي 
جمعية الأطفال املعوقني, م�سريًا اإلى اأن الوزارة تواجه يف هذا املجال حتديني 
رئي�سيني اأولهما رفع كفاءة الت�سغيل, وتطوير اخلدمــات, حتى ن�ستطيع التاأكد 
من اأن هذه اخلدمـــة مميزة ونوعيــــة, والآخــر: النق�س يف اخلدمة وحتقيق 
كفايتـــها, لفـــتًا النظر اإلى �ســـدور الأمـــر ال�سامي قبل عدة اأ�سابيع باإعداد 
اإ�سرتاتيجية كاملة لالإعاقة واملعاقني ومـــدى احتياجــاهم للخدمات, و�سيتم 

�سمن هذه ال�سرتاتيجية اإعداد اآلية وت�سور عن الحتياجات والتحديات.
ويف ما يخ�س ال�سيارات اخلا�سة التي متنح لبع�س املعوقني, اأجاب معاليه 
عن �سوؤال لعدد من املواطنني حول اإمكانيـــة منــح امل�ستفيد مبلغ مئة وخم�سني 
األف حتى تكون له احلرية يف اختيار نوع ال�سيـــارة والإ�سـافات التي يحتاجها, 
وكذلك �سرعـــة تقديــم اخلدمــــة له, فقـــال: لقـــد مت و�سع �سوابط, وجلان, 

و�شروط ملعرفة اأحقية امل�شتفيد حتى نقطع الطريق على �شعاف النفو�س.

خ�شخ�شة خدمات الوزارة توجه ا�شرتاتيجي

وعن خ�سخ�ســـة خدمـــات الوزارة, اأكد وزير ال�سـوؤون الجتماعية ان هذا 
توجه ا�سرتاتيجي للدولة, والوزارة بادرت يف هذا التوجه باإن�ساء �سراكات مع 

اجلمعيات اخلريية التي ت�ستطيع تقدمي اخلدمات.

ال�شتعانة ب�شركات اأجنبية

وب�ساأن مربرات ال�ستعانة ب�سركات اأجنبية لو�ســـع ا�سرتاتيجيات الوزارة 
فيــــما يخـــ�س الربامـــج الجتماعيـــة, ومنها احلد من العنف الأ�سري وغريها 
من الربامج اخلا�سة بالأحداث, وامل�سنــني, وذوي الإعاقــة, خا�سة اأن هناك 
اأ�ساتذة وخمت�سني �سعوديني لهم اأبحاث ومقرتحــات قدمت للوزارة �سابًقا, 
قال معاليه: اإن الوزارة ا�ستعانت بخربات وطنية لكي تبداأ من حيث انتهى اإليه 
الآخرون, فالعلم واملعرفة ل جن�سية لهما, ولدينا الآن كفاءات وطنية متميزة.

مقرتح لتاأ�شي�ص جمعية ال�شالمة املرورية

وفيما يتعلق باحلوادث املرورية ودور الوزارة يف تعزيز ال�سالمة املرورية, 
قال معالـــيه: اإن العمـــل الوقائي مهــــم, وقد تقدمت مبقرتح قبل اأيام ل�سمو 
ويل ويل العهد حول هذا املو�ســـوع, وهذا دور الوزارة للعمل الوقائي, واملركز 
الدرا�سات  من  يعزز  اأن  ميكن  الجتماعـــية  والبحـــوث  للدرا�ســـات  الوطني 
وال�سرتاتيجيات الوقائية, م�سيفًا اأن الوزارة بادرت يف هذا اجلانب, ولديها 
�سراكة مع وزارة الداخلية, ومت تقدمي مقـــرتح ل�سركات ال�سيارات لتاأ�سي�س 
جمعية ال�سالمة املرورية. م�سريًا اإلى مبــادرة �سركـــة اأرامكو بتاأ�سي�س برنامج 
لل�سالمة املرورية مع وكالء ال�سيارات, ولكن نطمح اأن ن�سع هذا العمل حتت 

مظلة جمعية ال�سالمة املرورية.

خطة زمنية لإجناز م�شاريع الوزارة

واأ�ساف وزير ال�سوؤون الجتماعية: اإن الوزارة قامت بعمل معايري ل�سمان 
فواقع  الأولويات,  ح�سب  وق�سمت  حمافظ,  اإلى  ق�سمت  فاملبادرات  التنفيذ, 
احلال يفر�س علينا العمل بوترية �سريعة تواكب التطلعات, حيث مت حتديد 
م�سوؤول لكل مبادرة, ولها وقت معني وتقييم ومراجعة, كما اأن بع�س املبادرات 

اأجنزت, ومنها نظام اجلمعيات.

مقترح لشركات السيارات لتأسيس 
جمعية السالمة المرورية

خصخصة خدمات الشؤون االجتماعية 
توجه استراتيجي
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اأكد وزير ال�سوؤون  اأما ما يتعلق باخلطة الزمنية لإجناز م�ساريع الوزارة, 
الجتماعية �سعوبة حتديد وقت للخطة كاملة؛ اإل اأنه ا�ستدرك قائاًل: ولكن بعد 
توفيق اهلل ثم بالإ�سرار والعزم وبجهود اجلميع بداأنا امل�سوار, و�سوف نتعاون مع 
جلنة ال�سوؤون الجتماعية والأ�سرة وال�سباب يف جمل�س ال�سورى, وجنتمع بهم 

يف املجل�س مع فريق العمل قريًبا )باإذن اهلل(, ونتفق على توجه وم�سار موحد.

م�شروع جمل�ص لالأ�شرة والطفل

وعن اهتمام الوزارة بالأ�سرة اأكد معاليه اأن الأ�سرة هي املوؤ�س�سة الرتبوية 
والتعليمية الأولى, واأن هناك م�سروع كان يدر�س منذ �سنني بتاأ�سي�س جمل�س 
لالأ�سرة والطفل, وقد اكتمل هذا النظام الآن وهو يف مراحله النهائية, موؤكدًا 

اأهمية عمل �سراكات مع اجلهات ذات العالقة.

واأ�سار يف هذا ال�سياق اإلى �سدور قرار من �سمو ويل ويل العهد رئي�س جمل�س 
ال�ســوؤون القت�ساديــة والتنمـــية بت�سكـــيل جلنــة برئا�سة معاليه لو�سع برامج 
وم�سروعات تنفيذية ل�سد الفجوة ما بني الأ�سرة واملدر�سة, وكيفية غر�س القيم 
الإ�سالميـــة, وفتح العـــمل, وبنـــاء الهوية الوطنية للطالب والطالبات, وهناك 

العديد من امل�سروعات امل�سرتكة مع عدد من اجلهات لالأ�سرة.

موؤ�شرات قيا�ص لأداء الإدارات الوزارة

قيا�س  موؤ�سرات  بعمل  قامت  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  معاليه  وزاد 
لأداء الإدارات, كما قامت بعمل خطة حتى عام 2020م, وخطة لكل جمال 
مبوؤ�سرات قيا�س لكل فئة, ولكل جهة, ولكل خمرج, ويكون قيا�س اأدائنا لي�س 

بالأعداد التي ان�سمت؛ بل بالأعداد التي تخرجت من ال�سمان.

ميزانية الوزارة تاأخذ الأولوية

واأكد معاليه اأن ميزانية الوزارة تاأخذ الأولوية من مقام خادم احلرمني 
ا من جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية, والوزارة اأ�سا�ًسا  ال�سريفني واأي�سً
ت�ستطيع اأن تعمـــل الكثيـــر عرب �سركـــائها �سواًء كــــانوا موؤ�س�ســـات خرييــة اأو 
موؤ�س�سات مانحة, وعمل اخلري كثري يف اململكة وحمبو اخلري كثريون - وهلل 

احلمد واملنة - والوزارة قوية ب�سركائها ومبادراتها.

حوكمة امل�شاعدات املقطوعة �شرورة

وجدد الدكتور ماجد الق�سبي التاأكيد على اأن )87%( من املواطنني لن 
م�ستفيدي  اأغلب  فاإن  وبالتايل  الكهرباء,  �سرائح  ت�سعرية  تعديالت  ت�سملهم 
لنوعيات  باإعداد تق�سيم  الوزارة تقوم  اأن  اأبًدا, م�سيفًا  يتاأثروا  ال�سمان لن 
امل�ساعدات التي تقدمها, وعلى �سبيل املثال امل�ساعدات املقطوعة واإن كانت 
فكرتها ممتازة ومبدوؤها جيدًا؛ ولكن مع مـــرور الوقـــت اأ�سبـــح من يطـــلبها 
وكاأنه حق مكت�سب, وبع�سهم من غري م�ستحقيها, فالبد من حوكمتها واإعادة 
النظر فيها, موؤكدًا يف هذا ال�سياق اأن الدولـــة حري�ســـة على عدم اإحداث اأي 
اآثار مت�س هذه الفئة, كما اأن الــــوزارة تعمل على  مراجـــعة معـــا�س ال�سمان, 

وتق�سيم املنتجات, ودرا�سة اإ�سافة منتج �سكني اأو الرتميم ل�سكنه احلايل.
واأ�سار اأحــد الأعـــ�ساء اإلى اأن جنـــاحي وزارة ال�ســـوؤون الجتــماعية وهــما 
الرعاية والتنمية ل يكادان يقارنان بوكالـــة الــ�سمان.. وال�سمان هو لب عمل 
الوزارة.. ومن الناحــية الواقعـــية فهي وزارة ال�ســـمان, وت�ســـاءل عن اأ�سباب 

عدم نهو�س الوزارة بدور التنمية الجتماعية.
واتفـــق معاليـــه مــع ما راآه عـــ�سو املجـــلــ�س, وقـــال: اإن ما ذكر �سحــيح, 
م�سريًا اإلى اأن الهتمام يف ال�سابق ان�سب على ال�سمان الجتمـــاعي ؛ لتلبـــية 
احتياجات الفئة امل�ستهدفة, ل�سيما واأن )70%( من  ميزانية الوزارة تذهب 

لهذه الفئة.
اأن الأولوية كلها للرعاية؛ لأن هذه  اأو�سح معاليه  وعن الرعاية والتنمية 
الفئة ت�ستحق �سواًء كانوا م�سنني, اأو ذوي اإعاقة, اأو اأيتام, اأو معنفني, ونحن 
نحتاج اإلى تطوير هذا العمل, ل�سيما اأن الإمكانات كلها ذهبت اإلى الرعاية, 
ووكالة التنمية �سوف تنطلق مع النظام اجلديد و�سوف تعزز بكفاءات عالية 
مت ا�ستقطابها موؤخرًا, ولبد من تناغم وكالة التنمية مع الحتياجات وتلبيتها 

للجمعيات واملوؤ�س�سات.

مراجعة معاش الضمان.. ودراسة 
إضافة منتج سكني للمستفيدين

ميزانية الوزارة تأخذ األولوية.. وهي 
قوية بشركائها ومبادراتها

اكتمال مشروع تأسيس مجلس 
لألسرة والطفل
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واجب املركز الوطني للدرا�شات جتاه املطلقات

ويف رده على �سوؤال عن اأو�ساع الأرامل واملهجورات واملطلقات قال معاليه: 
اإنهن يحتجن اإلى عناية خا�سة, و�سيكون هنــاك ور�ســـة عمل عن ق�سايا 
الهجر, والتحديات التي تقـــوم بها الوزارة عن هـــذا املو�سوع, حيــــث قمت 
بزيارة لوزير العدل قبل عدة اأيام لعمل ا�سرتاتيجيات عمل تطبيقية, بحيث 
تكون هناك روؤيــة وا�سحـــة لـــكل فئـــة. واأ�ساًر اإلى اأن الوزارة حتتاج اإلى بع�س 
الوقت لكرثة الرتاكمات والتحديات, موؤكدًا �سعادته بح�سور اأع�ساء املجل�س 

ور�س العمل.

واأ�ساف: اإن الوزارة اأعطت املطلقات والأرامل واملهجورات اأهمية كربى؛ 
ولكن نحن يف حاجـــة اإلى املعلومـــات والإح�ســـاءات التي تعني على درا�سة 
الأ�سباب, وهذا من مهمات املركز الوطني للدرا�سات والبحوث الجتماعية 
لإجراء م�سح �سامل مدعم بالإح�ساءات واملعلومات بحيث تتمكن الوزارة من 

معرفة اأ�سباب ذلك.

واأ�سار اإلى اأن ا�سرتاتيجية املركز الوطني للدرا�سات والبحوث الجتماعية 
معنية بر�سد الق�سايا والظواهـــر الجتماعــية, ومن هذا املنطلق مت التعاون 
يكون  اأن  ال�سعودية, على  التعليم ممـــثلة يف اجلامعات  وزارة  مع  وال�سراكة 
هناك خطة لإن�ســاء مرا�ســـد اجتماعية يف جميـــع مناطـــق اململكـــة الثالث 
ع�سرة, واأن يكون دورها و�سع موؤ�ســـرات اجتماعيـة تتعلق باملنطقة يف جميع 
دورية عن  واإح�ساءات  تقارير  وتقـــدمي  الجتماعـــية,  واملجــالت  النـــواحي 
الق�سايا  عن  �سامل  تقرير  اإلى  و�سوًلً  املنطقة,  تلك  يف  الجتماعي  الو�سع 
وامل�سكالت الجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية, ولتحقيق هدف نوعي يف 
ا مع املركز العاملي للر�سد الجتماعي؛  هذه املجالت, كما مت التوا�سل اأي�سً
لتطبيق وتكييف موؤ�سر الر�سد الجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية, واأن 

يكون هذا املوؤ�سر لقيا�س التمايزات املناطقية والتطورات الجتماعية.

عدد الن�شاء يف الوزارة

وبخ�سو�س املطالبة باأن يكون هناك عدد اأكرب من الن�ساء العامالت لدى 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية؛ ليكون عدد الن�ساء يف الوزارة اأكرب من الرجال 
كافة  عن  املنازل  يف  والبحث  بالتحري,  ليقمن  الآن,  حا�سل  هو  كما  ولي�س 
واحلما�س  والدافع  ال�سغف  لديها  املراأة  اأن  معاليه  اأكد  الأ�سرة؟,  م�سكالت 
وقود  هو  والإح�سا�س  الإح�سا�س,  وزارة  هي  الوزارة  واأن  للعمل,  والعاطفة 
العمل يف هذه الوزارة, واملراأة هي الإح�سا�س, ويوجد لدينا كفاءات مميزة 

تقوم بهذا الدور, ونحتاج لدعمهن, وتدريبهن, ومتكينهن.

مر�شى التوحد

ويف �سوؤال لأحد اأع�ساء املجل�س عن اأهمـــية وجود مراكز للتوحد وم�ساركة 
القطاع اخلا�س باإن�ساء مراكز للتوحد على م�ســـتوى اململـــكة تعـــالج احلالت 
للقادرين ولغري القادرين وتتكفل بهم الوزارة, اتفق وزير ال�ســـوؤون الجتـــماعية 
مع ما طرحه الع�سو واحلاجة املا�سة لدعم هذه الفئـــة, مو�ســـحًا اأن ق�سايا 
املعاقني خارج اململكــــة م�سوؤوليـــة م�سرتكـــة بني وزارات ال�ســـوؤون الجتماعية 
والتعليم وال�سحـــة, وقد �ســـدر التوجيـــه ال�سامي الكريـــم بدرا�سة اأحوال تلك 
الفئة, والعمل على اإعادتهم للمملكة عن طريق جلان م�سرتكة تعمل على ذلك.

مراكز التاأهيل الأهلية

واأفاد باأن وزارة ال�سوؤون الجتماعية قامت بفتح املجال بطريقة اأو�سع واأ�سرع 
اإلى )128(  التاأهيل الأهلية التي قفز عددها من )60( مركًزا  اأمام مراكز 
اآلف  ت�سعة  اإلى  اآلف  �ستة  امل�ستفيدين منها من حوايل  وارتفع عدد  مركًزا, 
وثمامنائة م�ستفيد, تتكفل الوزارة بتحمل التكلفة املالية عنهم جميًعا, حيث 

بلغت التكلفة العام املا�سي اأكرث من 235 مليون ريـال, �ساملًة مر�سى التوحد.

مراكز التأهيل األهلية تضاعفت
إلى )128( مركًزا  00 ولدينا نقص

في مراكز التوحد
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اأول مركز للتوحد يف اململكة

واأ�سار معاليه اإلى �سدور توجيه �سام كرمي باإن�ساء ثالثة مراكز للتوحد, 
وقد بداأ العمل يف اأول مركز للتوحـــد يف اململكـــة, وهو املركز الوطني للتوحد 

يف مدينة الريا�س بحي علي�سة, اإلى جانب اإن�ساء خم�س وحدات م�سغرة.
اإل اأن الوزير اأكد اأن الــوزارة لديها نق�س يف مراكز التوحد, واملخت�سني 
بهذا املجــال, مبيــنًا اأن الـــوزارة تنفذ دورات تدريبيـــة لتاأهيل كوادر ب�سرية 

�سعودية ل�سد هذا الحتياج.

اأربعة اآلف �شيارة للم�شتفيدين

وردًا على �سوؤال لأحـــد الأع�ســـاء فيــما يخـــ�س ال�سيـــارات التي تقـــدمها 
الوزارة لفئة معينة من ذوي الحتـــياجات اخلا�ســـة؛ اأو�سح الدكتور الق�سبي 
اأن مو�سوع ال�سيارات كان �سائكًا يف العــــام املا�سي ومعـــقدًا مع امل�ستفيدين 
ووكالت ال�سيارات, وقامت الـــوزارة, بعد درا�ســـة املو�سوع وتوجيه من املقام 
الرهـــن  بفـــك  الـــوزارة  قامــت  كما  ماليـــة,  اإعانــة  اإلى  بتحويلها  ال�سامي, 
خم�س  ملدة  مرهونة  كانت  لأنها  امل�ستفيدين  لبع�س  املمنوحة  ال�سيارات  عن 
اأو  الوفـــاة  حـــالت  يف  بها  التـ�سرف  منها  للم�ستفيـــدين  يحـــق  ول  �سنوات 
احلوادث, وغريها, م�سيــــفًا اأن عـدد ال�سيارات املمنوحة خالل العام املا�سي 
بلغ حوايل اأربعة اآلف �سيارة, وخالل الأ�سهر الع�سرة الأخرية مت منح حوايل 
اآلف و�سبعمائة �سيك بنكي, ومت  الوزارة خم�سة  اأ�سدرت  �سيارة, كما  األفي 

ت�سليم 99% منها للم�ستفيدين, وما تبقى منها تخ�س م�ستفيدين يتواجدون 
حاليًا خارج اململكة. 

اإطالق مركز البالغات )1919( خالل اأ�شبوعني

ويف رد على ا�ستفـــ�سار اأحد الأعـــ�ساء عن عالقة الوزارة بربنامج الأمان 
الأ�سري املوجـــود يف احلـــر�س الوطني, اأفـــاد معـــاليه اأن الوزارة ت�سارك يف 
ا معظم  الربنامج, ويف اللجــان الإ�سرافية عليه, ويف اللجان الفرعية, واأي�سً
احلالت التي ترد اإلى برنامج الأمان الأ�سري حتــال اإلى احلماية الجتماعية 
يف الوزارة, واإلى مركـــز البالغـــات )1919( الذي تـــم تطــويره يف الفـــرتة 

الأخرية, و�سيطلق خالل الأ�سبوعني املقبلني.
وفيما يخ�س التعاون بني الـــوزارة مع اجلهــات ذات العالقة, قال الدكتور 
ماجد الق�سبي: اإن وزارة ال�سوؤون الجتماعيــة عقـــدت اجتــماعات مع عدد 
ًة وزارتي التعليم, واخلدمة املدنيـــة, والأمن العـــام, ومت  من الوزارات خا�سّ
التن�سيق مع وزارة التعليم حيث عقد لقـــاء �سهري خـــالل الأ�ســـهر اخلم�سة 
املا�سية, وتــم الرتتيب لنقـــل بعـــ�س الحتـــياجات ما بني الـــوزارتني, فــــمثاًل 
)ال�سماعات الطبية( مت نقلـــها من اختــ�سا�سات وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
اإلى وزارة التعليم ليتم �سرفها للم�ستفيدين الذين يبلغون من العمر )25-3( 

مركز البالغات )1919( ينطلق قريبًا
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برامج الوزارة أمام تحدي التحول
من »االحتياج إلى اإلنتاج«

عاًما, كذلك الإ�سراف على )ريا�س الأطفال( و)احل�ســانة( نقلت اإلى وزارة 
التعليم. ومن جهة اأخرى, فاإن عدد احلالت التي وردت اإلى الوزارة خالل 

عام هي )15000( حالة, واملوجودين حالًيا )1343( حالة. 

الإنتاج بدل الحتياج

وفيما يتعلق باملحافظة على اأبناء الأ�سر امل�ستفيدة من ال�سمان ومتكينهم 
من العمل, وما اأ�سري اإليه باأن الدعم املايل ل يكفي, اأقر معاليه ب�سحة ذلك, 
مو�سحًا اأن هناك برامج حمددة لأبناء هذه الأ�سر, و�سوف يوجه ال�سندوق 
اخلريي بتحويل هذه الربامج مع ال�سراكة املعتمدة من وزارة العمل واملوؤ�س�سة 
العامة للتعليم الفني والتقني؛ لتمكينهم, ودعم قدراتهم وتعزيزها, وتاأهيلهم 
للو�سول اإلى دائرة الإنتاج بدل الحتياج, بحيث يتم نقلهم من الحتياج اإلى 

العمل والنتاج.
ترخي�ص اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اجلديدة اإلكرتونًيا

وردًا على ا�ستف�سار اأحد الأع�ساء فيما يخ�س كرثة النماذج والتعقيدات 
للت�سريح للجمعيات اخلريية, اأو�سح الدكتور الق�سبي اأنه مت ا�ستحداث اإدارة 
اجلمعيات  ترخي�س  و�سيكون  الوزارة,  يف  العمل  اإجراءات  وترتيب  لتطوير 
واملوؤ�س�سات اجلديدة اإلكرتونًيا عن طريق موقع الوزارة, ومت اخت�سار ت�سجيل 

اجلمعيات من ثمانني اإجراء اإلى اأربعة ع�سر اإجراًء.

الإ�شرتاتيجية التقنية

ويف حديثه عن خطة تطوير الإ�سرتاتيجية التقنية يف الوزارة اأو�سح اأنه مت 
و�سع اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية يف املقام الأول؛ لتطوير اخلدمات لها, 
ومت اإطالق مبادرة كاملة للجمعيات واملوؤ�س�ســـات الأهلية ت�ستمل على )22( 
ابتداًء مراحل  ت�سمل  اأن هــذه اخلدمات  اإلى  النظر  اإلكرتونية, لفتًا  خدمة 
التاأ�سي�س, مروًرا بن�سر القوائم املالية والنــ�سر الإلكرتوين اإلى اآخر ذلك من 

اخلدمات املتميزة.

واأ�ســـاف الدكـــتور الق�ســـبي: اإن هناك خم�س من اخلدمات الإلكرتونية 
جاهزة لالنطالق عند �سدور واعتماد الالئحة التنفيذية للجمعيات, كما مت 
اإطالق جمموعة من املبادرات الإلكتـــرونية, من اأهمـــها: املن�سـة الإلكرتونية 
لال�ستحقاق والأهلية التي ت�ســـمل كل خـــدمات الـــوزارة من الإعانات املالية 
والعينية, كما مت اإطالق البوابة الإلكرتونية قبل ثـــالثة اأ�ســـهر, وكانت فر�سة 
لقيا�س قدرة م�ستفيدي الوزارة على التوا�سل عرب هــذه التقنيات, – وبحمد 
اأ�ســـهر  ثـــالثة  املليون م�ستفيد خـــالل  اأكرث من مليون ون�سف  اهلل- هناك 
توا�سلوا عرب هذه البوابة, ومت تنفيذ ثالثة وثالثني مليــون عملية اإلكرتونية 

لأكرث من خم�س ع�سرة خدمة من اخلدمات التي تقدمها الوزارة.

اجلمعيات التخ�ش�شية

وعن اجلمعيات التخ�س�سية �سواء كانت زراعية, اأو مالية بني معاليه اأن 
الوزارة تقوم بدعمها وال�سمــاح لها, م�ستدركــــًا اأن اإن�ساء اجلمعيات ال�سحية 
اأداء  ي�ستلزم ال�سراكة واملوافقة من وزارة ال�سحة لو�سع ال�سوابط وحوكمة 
هذه اجلمعيات, وهناك موافقة جلمعية عمالية �ستقوم بتاأ�سي�سها وزارة العمل.

غياب �شجل وطني للمعوقني

الـــوزارة تواجه  اأن  اإلى  اأ�ســـار معاليـــه  وفيما يخ�س مو�ســـوع الإعاقـــة, 
حتديات, حيث ل يوجد لدينا �سجل وطني للمعوقني, ول يوجد ت�سنيف لذوي 
الإعاقة, ومباين الوزارات غري مهياأة ل�ستقبال ذوي الإعاقـــة, كـــما اأن ملف 
ذوي الحتياجات اخلا�سة يحظى بعناية واأولويــــة. ل�سيمـــا اأن هـــناك اأمًرا 

�سامًيا باإعداد اإ�سرتاتيجية تتعلق بهذا ال�ساأن.

الفجوة بني الأغنياء والفقراء

اأما ما يتعلق بالفجوة بني الأغنـــياء والفــقراء فــقال معاليه: اإن الطبقة 
الو�سطى بداأت تنعدم هذه الأيام, وهذه الطبقة مهمـــة جًدا, وهي التي يعتمد 
عليها املجتمع, وتعد الطبقة املوؤثرة فيـــه, ول بـــد من اإعـــداد درا�سة يف هذا 
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ال�ساأن, مع ال�ستفادة من هذا اللقاء بالتعاون مع املــركز الـــوطني للبـــحوث 
والدرا�سات الإ�سالمية.

وفيما يخ�س ظاهرة الت�سول, قال اإنها ظاهرة خطرية من جميع اجلوانب, 
ويجب التعاون يف الق�ساء عليها, والوزارة تقوم بال�سراكة مع وزارة الداخلية 

يف مكافحة الت�سول.
مهام خارج اخت�شا�ص الوزارة

وفيما يتعلـــق باملهـــام والخت�سا�سات التي تقوم بها الوزارة وهي خارج 
اخت�سا�ساتها قال وزير ال�ســـوؤون الجتماعيـــة: اإنها كـــثرية, ومنــها الرعاية 
الطبيــة, وعامــــالت املنـــازل, والت�ســول, وذوو الحتياجـــات اخلـــا�سة ممن 
يحتاجون اإلى عالج ورعاية طبية اأكرث من عالج اجتماعي, م�سيفًا اأن هناك 
خطة اإ�سرتاتيجية لكل برنامـــج من برامـــج الـــوزارة, لكن البـــناء التطويري 

املوؤ�س�سي للخدمات يحتاج اإلى وقت, والوزارة بداأت يف تنفيذ ذلك.

منع جمع التربعات

واأكد معاليه اأن النظام مينع جمع التربعات العينية يف امل�ساجد, اأو اجلمعيات 
اخلريية, واأن الوزارة تتعاون مع اجلهات ذات العالقة للحد من هذه الأعمال.

النتقال من الرعوية اإلى التنموية

واأ�ســـاف الدكـــتور الق�ســـبي اأن املنـــهج اجلـــديد للوزارة هو النتقال من 
الرعوية اإلى التنموية, وقد تـم من خـــالل برامــج وا�ستـــراتيجيات ومبادرات, 
م�سيفًا اأن لدى ال�سمـــان )159( األف مطلقة, وي�سيف حتت مظلته �سهرًيا 

اأكرث من )2500( مطلقة
والربنامج الذي عقد ال�سراكة بني وزارة العمل ووزارة ال�سوؤون الجتماعية 
ال�سمان  م�ستفيدي  وبنات  لأبناء  وظيفية  فر�س  واإيجاد  متكني  برنامج  هو 

الجتماعي, وللمطلقات املوؤهالت.
وتابع: اإن علينا م�سوؤوليـــة دعـــم الأ�ســـر املنتجـــة التي لديها املقدرة على 
تقدمي خدمة �سواء من خالل حياكة ال�سدو اأو الطبخ وغـريه, اأي اأن م�سوؤوليتنا 
تتمثل يف حجم ما ن�ستطيع اأن نخـــرجه من )822( األف اأ�سرة م�ستفيدة من 

ال�سمان الجتماعي من هذه الدائرة. 
واأو�سح معاليه اأن ال�سمان الجتماعي ي�سرف �سهرًيا مليارًا وثالثمائة 
مليون ريـال, ولديه اأكرث من )850( األف حامل بطاقة �سراف من كل الفئات.
ال�سوؤون  لوزير  �سكره  ال�سورى  رئي�س جمل�س  اللقاء وجه معايل  نهاية  ويف 
الجتماعية الدكتور ماجد الق�سبي على ما قدمه من عر�س باأ�سلوب �سيق يكاد 
يكون مكتماًل, وما مت طرحه من اأ�سئلة للمواطنني ومن اأع�ساء املجل�س الذين 
ا املواطن, قد غطى يف هذا اللقاء جزًءا كبرًيا مما لدى املواطن  ميثلون اأي�سً
واأبناء هذا الوطن حول اخت�سا�سات الوزارة وما تقوم به, اإلى جانب العرتاف 

بجانب الق�سور وو�سوح يف املعاجلة. وت�سلـــم الدكتـــور القـــ�سبي ملـــفًا يت�سمن 
الـ 160 �سوؤاًل التي وردت اإلى املجل�س من املواطنني لطرحها على معاليه.

ووعد معاليه بعد تقدمي �سكره ملجل�س ال�ســـورى رئيـــ�سًا واأع�ساًء على هذا 
اللقاء, بعقد اجتماع مع جلنة ال�سوؤون الجتماعية والأ�سرة وال�سباب قريبًا 

لو�سع الأطر لعدد من امللفات التي تهم خدمات واأعمال الوزارة. 

م�شاهدات من اللقاء

ركز وزير ال�سوؤون الجتماعية يف حديثه على طموح الوزارة بالنتقال من 
الرعويـــــة اإلى التنمويـــة.. و�ســـدد عـــلى اأن الأ�ســـرة هي املوؤ�س�ســـة الرتبويــــة 
والأمنية والتعليميــــة الأولى.. فهي الأ�ســـا�س.. معلنًا عن م�سروع بقي ُيدر�س 
يف )دهاليز( الدولــة منذ �سنني.. لتاأ�سي�س جمل�س الأ�سرة والطفل.. وكاأولوية 

اأولى لالهتمام بهذا ال�ساأن.. اكتمل النظام.. وهو يف مراحله النهائية. 
حر�س الوزير الق�سبي على الرتكيز على هموم وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
وحتدياتها.. فوزيرها تنفيذي طوال حياته.. فلـــم يتحــدث عن املنجزات مبا 

يوازي طرح العوائق و�سبل العالج.. وحتقيق الطموح والنجاح.
رافـــق وزير ال�ســـوؤون الجتماعيـــة 40 من من�ســوبي وزارته, 20 منهم من 
الن�ساء الالتي ي�سكلن 44 يف املائة من كوادر الوزارة البالغ عددهم قرابة 16 

األف موظف وموظفة..
من اأهم مرافقي الوزير وكيل وزارة ال�سـوؤون الجتماعية لل�سمان الجتماعي 
حممد العقال, ووكيل الوزارة للتنمية الجتمــاعية عبد اهلل ال�سدحان, ووكيل 
الوزارة للرعاية الجتماعية والأ�سرة الدكتور عبد اهلل اآل معيقل, ووكيلة وزارة 

ال�سوؤون الجتماعية للرعاية امل�ساعدة لالأ�سرة لطيفة اأبو نيان ـ 
واملدير العام املكلف للبنك ال�سعودي للت�سليف والدخار الدكتور عبداهلل 
النملة, ومدير املركز الوطني للدرا�سات والبحوث الجتماعية الدكتور �سالح 
الن�ســار, وم�ست�ســـار وزيـــر ال�ســـوؤون الجتماعـــية وامل�سرف العام على تقنية 

املعلومات املهند�س ماجد الع�سيمي وعدد من م�سوؤويل الوزارة.
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د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

الشورى يدعو إلى

إصدار نظام جباية

الزكاة على األنشطة 

التجارية والمهنية

طــالب جملــــ�ص ال�شــــورى م�شلحــــة الزكــــاة والدخـل ب�شرعة 

اإ�شدار نظام جبايــــة الزكــــاة على الأن�شطــــة التجارية واملهنية, 

ال�شــــادر ب�شاأنــــه قرار جمل�ص ال�شــــورى ذو الــــرقــــم )45/85( 

والتاريخ 1435/8/11هـ.

ودعــــا املجلــــ�ص م�شلحــــة الزكاة والدخــــل اإلى توفري الآليات 

الالزمة لتح�شيل الزكــــاة الطوعيــــة من غري امل�شمــــولني بنظام 

جباية الزكاة, وت�شمني تقاريرهــــا القادمة بيانات تف�شيلية عن 

الإيرادات الزكويـــة وال�شريبية ح�شب القطــــاعات القت�شاديـة 

املختلفة.

جاء ذلك بعد اأن ا�شتمع املجل�ص خالل جل�شته العادية الأولى من 

اأعمال ال�شنة الرابعة لدورتـه ال�شاد�شة التي عقدها يوم الثنني 

ال�شيخ  املجل�ص  رئيــــ�ص  معايل  برئا�شة  1437/3/3هـ,  املوافق 

نظر  لوجهة  ال�شيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

اللجنة املالية, ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير 

ال�شنوي مل�شلحـة الزكــــاة والدخل للعــــام املايل 1436/1435هـ 

الذي تاله رئي�ص اللجنة الدكتور ح�شام العنقري.

واأو�سحت اللجنة املالية اأن ما يتعلـــق بالتنظيم الإداري اخلا�س مب�سلحة 
وتطـــوير  والإداري,  املايل  ال�ستــقالل  منحهــا  ومنا�ســـبة  والدخــــل,  الزكاة 
اآليات التوظيف واحلوافز والبتعاث والتدريب؛ فاللجنة ترى اأن جميع هذه 
اجلوانب �سبق اأن �سدرت ب�ساأنها قرارات من املجل�س على تقارير امل�سلحة 
للعامني املاليني ال�سابقني, ومن بينها القرار ذو الرقم )71/133( والتاريخ 

1436/2/3هـ, والذي ن�س على: “�سرعة تطــــوير النظم, والهياكـــل املاليـــة 
والإدارية, واأ�ساليب العمل يف م�سلحة الزكاة والدخل ومبا يوؤدي اإلى تطوير 

الأداء”.
واأ�سار الدكتور العنقري اإلى اأن ما يخ�س ف�سل ال�سرائب املفرو�سة على 
�سركات البرتول, واعتبارها اإيرادات مبا�سرة للدولة فاإن دور م�سلحة الزكاة 
بنظام  والغاز حمكوم  البرتول  �سركات  على  ال�سرائب  والدخل يف حت�سيل 
�سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15هـ.

زكاة  لتح�سيل  اآلية  باإيجاد  والدخل  الزكاة  م�سلحة  بقيام  يتعلق  وفيما 
الثمار وبهيمة الأنعام, اأفاد رئي�س اللجنـــة اأن عمل امل�سلحة حما�سبّي بحت, 
وهي معنّية بجباية الزكاة وال�ســرائب مالًيا, اأما زكاة الثمار وبهيمة الأنعام 
والتي تعتمد على اخلر�س والو�سم فتقوم بها جهات متخ�س�سة لدى وزارتي 

الداخلية واملالية.
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رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

دعا إلى تطوير معايير

وآليات إصدار التأشيرات 

الشورى يطالب »العمل« 
بمعالجة التكاليف 

المرتفعة لالستقدام

طالب جمل�ص ال�شورى وزارة العمل مبعاجلة التكاليف املرتفعة 

لال�شتقدام مبا يف ذلك العمالــــة املنزليـــة وفقًا للفــقرة »الرابعــة« 

من قرار املجلـ�ص رقـــم )28/64( وتاريـــخ 1434/7/17هـ والتي 

تن�ص: »على الوزارة حتــديد قيمـــة البنـــود الإفــرادية لتكاليف 

ا�شتقدام العمالة املنزلية, والعمل على احلد من املبالغة يف ذلك«.

كما طالب املجل�ص الوزارة مبراجعـــة وتطـــوير معايري واآليات 

اإ�شدار التاأ�شريات مبا يحقـــق املرونـــة والتــوافق بني ال�شتـــقدام 

وحاجة املجتمع واأ�شحاب الأعمال ل�شوق العمل.

جاء ذلك يف القرار الذي اأ�شدره جمل�ص ال�شورى خالل جل�شته 

العادية الثانية التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/3/4هـ, 

برئا�شة معايل رئي�ص املجــل�ص ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, بعد اأن ا�شتمع لوجــهة نظر جلنة الإدارة 

واملوارد الب�شريــــة, ب�شـــاأن ملحوظــــات الأعـــ�شاء واآرائـــهم جتاه 

التقرير ال�شنـــوي لوزارة العــمل للعام املايل 1436/1435هـ التي 

تالها رئي�ص اللجنة املهند�ص حممد النقادي.

ودعــا املجل�س يف قــــراره وزارة العمل اإلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق 
من مدى مالءمته ملجالت واأحجــــام ال�سركـــات واملوؤ�ســـ�سات, وفعاليـــته يف 
اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحــقيق امليــزة التناف�ســية للمواطن, 

ودوره يف التوطني الفعلي للوظائف.
كما قرر املجل�س التاأكيد على �ســـرورة تكامل جهود اجلهات ذات العالقة 
مع وزارة العمل ل�سبط اإجــراءات التوطيـــن يف منـــ�ساآت القطـــاع اخلـــا�س, 

والإ�سراع يف تطوير قاعـــدة بيانـــات موحـــدة عن القـــوى العاملـــة ال�سعودية, 
وربطها اآليًا مبر�سد �سوق العمل ال�سعودي.

وطـــالب املجـــل�س وزارة العـــمل باتخـــاذ التدابــري املنا�سبـــة لرفــع كفـــاءة 
موظفيها يف جمال خدمة العمالء, وتكثيف الزيارات التفتي�سية والتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة لتوفري المكانات املادية الالزمة لذلك.

كما قرر املجل�س املوافقة على مطالبة وزارة العمل بالتنــ�سيق مع اجلهات 
ذات العالقة بفتح ا�ستقدام العمالة املنزلية من خالل مكـــاتب ال�ستقدام يف 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

فتح استقدام العمالة المنزلية
من خالل مكاتب االستقدام في

دول مجلس التعاون
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وكانت جلنة الإدارة وملوارد الب�سرية قد اأو�سحت يف وجهة نظرها  اأنها 
تلقت اإي�ساحًا من وزارة العمل مفاده اأن زيادة عدد العمالة الأجنبية خالل 
العام املا�سي كـــان ا�ستجـــابًة ملتطلبـــات امل�ســروعات ال�سخـــمة التي تنـــفذ 
يف اململكة, وذلك ردًا على ما طـــرحه بع�س الأعــ�ساء مــن ا�ستفــ�سارات عن 
البطالة ومدى جناح جهود وزارة العمل يف مكافحتها, والدور الذي �ستقوم 
منا�سبة  فر�س عمل  اإيجـــاد  البطالــة يف  ومكافحة  الوظائف  توليد  هيئة  به 
للمواطنني, وخطة الوزارة يف التعامل مع الأعداد الكبرية من الأخوة اليمنيني 

وال�سوريني الذين منحوا اإقامات موؤقتة, فاإن اللجنة تو�سح 

وبني رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي اأن اإ�سدار التاأ�سريات مرتبط 
مبدى حتقيق ن�سبة التوطني املطلوبـــة من كـــل من�ســـاأة, م�ســـريًا اإلى اأن وزارة 
العمل ب�سدد و�سع حلول متكاملة لردم الفجوة بني العمالة الوافدة, وال�سعي 
لتعديل نظام الإقامة, كما ترى الوزارة اأن برنامج نطاقات قد جنح يف خف�س 
ن�سبة البطالــــة, واأنها تقـــوم حالًيا باإعداد تقرير يعك�س الإجناز املتحقق يف 
املدى املتو�سط ل�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية, وقد اأ�سهبت الوزارة يف بيان 

جهودها ب�ساأن عمل املراأة.

وقال املهند�س النقادي: اإن اللجنـــة در�ســـت توطـــني الوظـــائف, وخــف�س 
معدلت البطالــة, ووجهــة نظر الوزارة حيالهــا, وهي تقـــدر ما تبذله الوزارة 
من جهود, وت�سكرها على ذلك؛ اإّل اأن اأرقـــام الإح�ســاءات الر�سمــية تو�سح 
اإليه املواطنـــون, وما  اإليه الدولة, وما يتـــطلع  اأن ما حتقق بعيد عما ت�سعى 

و�سعته الوزارة من اأهــداف يف ا�سرتاتيجيتـــها, م�سريًا اإلى اأن ذلك يتطلب 
تقييم براجمـــها للتحقــق من فعـــاليتها يف توطني الوظائف, وزيادة التن�سيق 
مع اجلهـــات احلكومية وغري احلكـــومية امل�سوؤولـــة عن تنفـــيذ ا�سرتاتيجية 

التوظيف ال�سعودية.

وفيما يتعــلق بالعمــالة املنزلــية, اأ�ســـارت اللجـــنة اإلى اأن الوزارة تواجه 
�سعوبات يف �سبــط ملفهــا واحلـــد من جتاوزاتـــها, وتفعيل التفاقيات التي 
وقعتها. ونوهت اإلى اأن لئحة عمال اخلدمة املنزلية اأتاحــت ل�ســـاحب العمل 
تقدمي �سكوى على العمالة يف حال عدم اإكمالها العقد, وتعــمل الوزارة على 

تفعيل دور الإدارة العامة لهيئات ت�سوية اخلالفات العمالية.
اأما التفاقيات التي وقعتها الوزارة مع نظرياتــها يف عـــدد مــن الــدول, 
فقال النقادي: اإن الأ�سل فيها هو اإتاحة ال�ستقدام من تلك الدول, وتنــظيم, 

وتقنني عملية اإر�سال العمالة.

ا عن املـكاتب, فقد ُرّخ�س  وعن القرتاح باإن�ساء �سركات ا�ستقـــدام عو�سً
ل�سركات ا�ستقدام, وهي تعمـــل حالًيا اإلى جانـــب املكـــاتب, وذلك لتعـــزيز 

التناف�سية بينهما.

وحول برنامج )توافق( الذي يهدف اإلى توظيف ذوي الإعاقة يف القطاع 
اخلـــا�س, اأو�ســح النقـــادي اأن اللجنـــة اأن وزارة العمـــل اأو�سحـــت اأن برنامج 
) توافق ( مل يتم تفعيله حتى الآن, مبينة اأن ما اأ�سري اإليه يف التقرير بتوظيف 
عدد من ذوي الإعاقة ميثل جزًءا من نتائــج الفرتة التجريبية للربنامج, واأن 

باقي الفئات �ستكون يف مراحل قادمة.

وراأت اللجنـــة اأن م�سي عـــامني كفــرتة جتريبية للربنامج تعترب طويلة,  
م�سرية اإلى اأنها �ســـوف تقـــوم بالتن�ســيق مع وزارة العمل لالإ�سراع يف تفعيل 

الربنامج.

المهندس النقادي: أرقام اإلحصاءات 
الرسمية توضح أن )التوطين( بعيد

عما تسعى إليه الدولة

تقييم )نطاقات( للتحقق من مدى 
مالءمته وفعاليته ودعمه للتوطين
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د. عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

الشورى يدعو
»الهالل األحمر«

الستكمال المنظومة 
النظامية والتنظيمية 
للخدمات اإلسعافية

طــالب جمــــل�ص �ل�شــورى هــيئــة �لــهــالل �لأحــمــر �ل�شعــــودي 

بالعمل على ا�شتكمــال املنظومــة النظاميــة والتنظيمية للخدمات 

الإ�شعافية مبختلف �شورها, وحتديد معـامل الإطار العام للرعاية 

الطبية والإ�شعافيـة الطارئــة, والأخذ يف ذلك باملعايري الدوليــة 

واعتمادها والعمل بها.

جاء ذلك يف قرار ملجل�ص ال�شورى خالل جل�شته العادية الثانية 

التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/3/4هـ, برئا�شــة معــايل 

رئيــ�ص املجلــ�ص ال�شــيخ الدكتور عبــداهلل بن حممد بن اإبراهــيم 

اآل ال�شيخ, بعد اأن ا�شتمــع لوجهــة نظر اللجــنة ال�شحيــة, ب�شاأن 

ملحوظات �لأع�شاء و�آر�ئهم جتــاه �لتقرير �ل�شنوي لهيئة �لهالل 

الأحمر ال�شعودي للعام املــايل 1436/1435هـ, التي تــاله رئيــ�ص 

اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي. 

كما طالب املجل�س باإعفاء الهيئة من الر�سوم اجلمركية على قطع الغيار 
اأ�سوة باجلهات احلكومية الأخرى.

اإلى التن�سيق مع وزارة ال�سحة لالإ�سراف  ودعا املجل�س يف قراره الهيئة 
الطبي على احلالت احلرجـــة املنقولــــة اإلى امل�ست�ســـفيات. وطـــالبها باإيـــراد 
موؤ�سرات الأداء للخدمة الإ�سعافية يف تقارير الهيئة, والأخـــذ يف العـــتبار 
بخطة عمل الهيئة واأهدافها املعتمدة مرجعًا لإجنازاتها, ودرا�ســـة ا�ستخــدام 

املركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها.
كما طالب بتحديـــد ال�شـــروط ال�شحيـــة الدوريــة عند االلتحـــاق بالعمل 
للم�سعفني والعاملني امليدانيني وفق متطلبات اخلدمة ح�سب املعايري الدولية 

والأخذ بها.

ويف معر�س رد اللجنة ال�سحية على مالحظات الأع�ساء وا�ستف�ساراتهم, 
اأو�سحت اللجنة اأن الهيئة قامت بالتن�سيق مع اجلامعات يف اململكة باعتماد 
تخ�س�س طب الطوارئ �سمن التخ�س�سات املطروحة للطالب والطالبات, 
يحملون  وطالبات  طالب  لتخريج  اجلامعات  بع�س  قبل  من  اعتماده  ومت 
اعتماده  اإلى  بالإ�سافة  الطوارئ,  طب  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س  �سهادة 

�سمن برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث.

واأ�ساف رئي�س اللجنة الدكتور العتيبي اأن الهيئة قامت بتوقيع اتفاقية مع 
املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني بتاريخ 1436/5/26هـ, لإن�ساء معهد 

د.العتيبي: الهيئة وقعت اتفاقية
مع »التدريب التقني« إلنشاء معهد 

تدريب متكامل



مداوالت القبة

39 ال�سورى - العـدد 170 -  ربيع الأول 1437هـ  دي�سمرب 2015م

)ثالثًا(  الفقرة  على  بناًء  املطلوبة,  الحتياجات  مع  يتوافق  متكامل  تدريب 
والتي تن�س  وتاريخ 1434/02/11هـ,  الوزراء رقم )49(  من قرار جمل�س 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد  باإبرام  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  »قيام  على 
مع املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني لإن�ساء معهد متخ�س�س لتدريب 
الفقرة  عليه  ن�ست  ملا  وفقًا  املجتمع,  اأفراد  من  وغريهم  الهيئة  من�سوبي 
)�سابعًا( من املادة »اخلام�سة« من تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي, مع 
مراعاة ما ورد يف قرار جمل�س الوزراء رقم )285( وتاريخ 1431/8/14هـ«. 

وفيما يخ�س امل�سروعات املتعرثة, قال العتيبي  اإن الهيئة اأفادت باأنه مت 
النتهاء من الإجراءات النظامية مل�سروع اإن�ساء عدد )122( مركًزا اإ�سعافًيا 
يف جميع مناطق اململكة كمرحلة اأولى, وما زالت لدى وزارة املالية لعتمادها.

اململكة,  اإن�ساء )500( وحدة �سكنية على م�ستوى  يتعلق مب�سروع  اأما ما 
فاأو�سح العتيبي اأن الهيئة تقوم باإدراجها �سنويًا يف م�سروع امليزانية, اإّل اأنه 

مل يتم اعتمادها بعد.

وب�ساأن اإيجاد تنظيم �سامل للخدمات الإ�سعافية اأ�سارت اللجنة ال�سحية 
»رابعًا:  ون�سه:  1435/1/15ه,  وتاريخ   )57/122( رقم  املجل�س  قرار  اإلى 
العمل على اإيجاد تنظيم �سامل للخدمات الإ�سعافية ت�سمن م�ساهمة القطاع 
وكذا  اململكة,  يف  الإ�سعافية  اخلدمة  لدعم  واخلا�س  احلكومي  ال�سحي 

اإعداد خطة ا�سرتاتيجية للعمل الإغاثي يف الداخل واخلارج«, وبينت اأن هذا 
القرار يق�سي بو�سع اإ�سرتاتيجية للخدمات الإ�سعافية يف اململكة, وهي ت�سمل 
اجلهات الأخرى – غري الهيئة – التي تقدم خدمات �سحية, ومن املاأمول اأن 

ي�سمل ذلك مراكز الرعاية ودورها يف تقدمي اخلدمات الإ�سعافية. 

وراأت اللجـــنة اأن من �ســـاأن اإيجـــاد ا�سرتاتيجيــــة للخـــدمات ال�سحية يف 
اململكة ما يغطي هذه اجلوانب املختلفة, كونها تاأتي حتت مظـــلتها ال�سامـــلة 

بعد درا�سة اإيجابياتها و�سلبياتها.

واأ�سارت اإلى اأنها �سبق اأن عاجلت ال�سعوبات الواردة يف التقرير, واأوردت 
ذلك يف راأيها, و�سدرت قرارات من املجلـــ�س حولــها, ل فتـــة النظر اإلى اأن 
تنظيم الهيئة ومهامها �سدر ب�ساأنه قرار جملــ�س الوزراء رقم )213( وتاريخ 
1432/7/11هـ, واأن ال�سرتاتيجية التي �سدر قرار املجل�س باتخاذها كفيلة 
بتحديد خارطة العمل الذي يجب على الهيئة اأن تقوم به, واجلوانب التكاملية 
مع اجلهات الأخرى على اأ�س�س مو�سوعية ومدرو�سة, موؤكدًا اأن اللجنة ترى 

النتظار لرتى ماذا �ستاأتي به هذه ال�سرتاتيجية.

االنتهاء من اإلجراءات النظامية 
لمشروع إنشاء عدد )122(

مركًزا إسعافًيا
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م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الشورى يدعو

)مدن( لدراسة إنشاء

مركز بحوث لتطوير 

الصناعات الوطنية

دعـــا جملـــ�ص �ل�شـورى هيئة �ملدن �ل�شناعية ومناطق �لتقنية 

)ُمُدن( اإلى درا�شـــة اإن�شـــاء مـركـــز بحـــوث لتطـــوير ال�شنــــاعات 

الوطنية ودعم قدراتها التـ�شويقية والتـناف�شية.

وطالب �ملجل�ص يف قر�ره �لهيئــة بالتـنـ�شيق مع �ملوؤ�ش�شة �لعامة 

للتدريب التـقـني واملهـــني لإعــداد بــرامج تدريـبـيـــة متخ�شـــ�شة 

توؤهــل خريجـــيها للعمـــل يف املـــدن ال�شناعيـــة, وتبني اإجراءات 

و�شيا�شات لدعم م�شروعات ال�شناعات ال�شغرية واملتو�شطة.

وقـــرر �ملجـــلـــ�ص مطـــالبــة �لهيئـــة بدر��شـــة �إعـــد�د منـــوذج 

مـــدخــالت وخمرجـــات ال�شتـــثمار ملعـــرفــة جـــوانب العـــــالقــة 

الكمـيـــة لال�شتــــثمــارات يف املـــدن ال�شناعيـــة وتــاأثريهــــا عــــلى 

الدخل والعمالة.

جــاء ذلك يف القرار الذي اأ�شــدره املجل�ص خال جل�شته العادية 

اخلام�شـــة التي عقدهــا يـــوم الثـــنــني املوافـــق 1437/3/17هـ, 

برئا�شة معايل رئي�ص املجلـــ�ص ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

اأن ا�شتمع املجل�ص لوجهة نظر جلنة  بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, بعد 

اأع�شـــاء املجـــل�ص  احلج والإ�شكان واخلدمـــات ب�شاأن ملحـــوظات 

و�آر�ئهم جتاه �لتقرير �ل�شنـــوي لهيئـــة �ملدن �ل�شناعــية ومناطق 

التقنية )ُمُدن( للعـــام املـــايل 1435/1434هـ التي تـــالها رئي�ص 

اللجنة املهند�ص مفرح الزهراين.

كما طالب املجل�س يف قراره بتحديد مواقع مناطق التـقـنية وال�ستـثمار يف 
�سناعة تـقـنية املعلومات لتهيئة فر�س عمل للمواطنني واملواطنات من خالل 

جدول زمني حمدد.

وكان رئي�س جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات املهند�س مفرح الزهراين 
قد قدم  وجهة نظر اللجنة ب�ساأن املو�سوع, مبينًا يف رد اللجنة على ما طرحه 
اأحد الأع�ساء فيما يتعلق بالـجانب التقـــني يف عمل الهـــيئة, واأن تقاريرها 
ال�سابقة واحلالية ل ت�سري ب�سيء يـــذكر اإلى ما تقوم به حيال مناطق التقنية, 
ومطالبته بتقدمي تقرير مف�سل عن اإجنازات مناطق التقنية يف اململكة خالل 
�سنة التقرير, ومقارنته مبا مت من اإجنــازات يف العام الذي �سبقه اأ�سوة مبا 
تقدمه الهيئة عن املدن ال�سناعية؛ اأن اللجنة بحثت هذا اجلانب مع الهيئة.

إعداد برامج تدريـبـية متخصصة 
للعمل في المدن الصناعية



مداوالت القبة

41 ال�سورى - العـدد 170 -  ربيع الأول 1437هـ  دي�سمرب 2015م

باأنه يوجد الآن مناطق تقنية ت�سرف علــيها هيئة )مدن( مثل:  واأفادت 
تت�سمن  التي  والت�سالت  املعلومــات  تقنية  وجممع  للتقنية,  الريا�س  واحة 

العديد من م�ساريع التقنية.

ا على دعـــوة وا�ستقـــطاب  واأ�ســـاف رئيـــ�س اللجـــنة اأن الهيــئة تعـــمل اأي�سً
اجلامعـــات, ومراكـــز البحــث والتطــوير العـــلمي, واأ�ســحاب الفــكر والإبداع 
للم�ساركة يف تنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية يف اململكة, وتهيئة البنية 
التقنية يف  مة عالية  ُمتقدِّ لتنمية �سناعات  ال�سرورية  الأ�سا�سية واخلدمات 
املدن  وخا�ســـة يف   - احلالية  ال�سناعية  املدن  اأن  اإلى  النظر  لفتًا  اململكة, 
الرئي�سية- تت�سمن مراكز اأبحـــاث وتدريــب تدخـــل �ســمن نطاق امل�ســاريع 
التقنية, و�سوف ت�سم م�ساريع امل�سانــع اجلاهـــزة واحلا�ســـنات ال�ســـناعية 

والتقنية التي ت�سهم يف تعزيز م�ساريع التقنية يف اململكة. 

وبخ�سو�س عدد الوظائف املوجودة يف املدن ال�سناعية املنت�سرة يف كافة 
مناطق اململكة, اأو�سح املهنـــد�س الزهراين اأن الهـــيئة اأفـــادت اأنـــه ل يـــوجد 
حتديد دقيــق لعــدد الوظــائف احلقيــقية يف م�سانع املدن ال�سناعية, حيث 

ا بتغري عدد امل�سانع  ي�سعب ح�سرها وجتميعها ب�سورة م�ستمرة, وخ�ســـو�سً
والعاملني خالل العام. اإل اأنها اأ�سارت اإلى وجود نقلـــة وا�ســـحة يف م�ســتوى 
التوظيف للعمالة الوطنية يف ال�سناعة, واأن امل�ستهدف اأن ت�سل ن�سبة العمالة 

الوطنية يف القطاع ال�سناعي اإلى حوايل 30% بحلول عام 1441هـ.

وتابع رئي�س اللجنـــة اأن هناك توجــه من الهيئـــة العامـــة للطــريان املدين 
لتطوير العديد من املطــارات الداخلــية جلعلها مطارات دولية ت�ستوعب نقل 
الب�سائع - ح�سب اإفادة )مدن(-, بالإ�سافــة اإلى خطة اإن�ساء مطار رئي�س 
للب�سائع يف مدينة �سدير لل�سناعة والأعمال, والذي �سيخدم �سكان املنطقة, 
و�سيخدم املدينة ال�سناعية التي تبلغ م�ساحة اأر�سها 265 مليون مرت مربع 

ويتكامل مع القطار هناك.

مــ�سريًا اإلى اأن اإن�ساء مطارات �سحن جوي يف املناطق التي ل توجد بها 
مطارات رئي�سية؛ يحتاج لدرا�سات اأعمق من الهيئة العامة للطريان املدين 

للتاأكد من مدى جدواها, بحكم ارتفاع تكاليف اإن�ساء املطارات ب�سكل عام.
ويف رد اللجنة على ما لحظه اأحد الأع�ساء باأن الهيئة مل تو�سح خططها 
قاعدة  و�سع  واقرتاحه  ال�سناعية,  املدن  يف  اخلا�س  القطاع  ا�ستقطاب  يف 
للم�ستثمرين؛  متاحة  تكون  ال�سناعي  وال�ستثمار  لل�سناعة  فاعلة  بيانات 

)مدن( تستهدف وصول نسبة
العمالة الوطنية في القطاع الصناعي 

إلى 30% بحلول عام 1441هـ
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ملعرفة فر�س ال�ستثمار والت�سهيالت املقدمة, وزيادة ور�س العمل, واللقاءات, 
واملنتديات واملوؤمترات التي تهتــــم بالقطـــاع ال�سنـــاعي؛ مع اأهمية التن�سيق 
والتعاون امل�ستمر مع جميع اجلهـــات ذات ال�سلــــة يف اململكـــة, اأ�ســار رئي�س 
اللجنة اإلى اأن الهيئة تعمل مع عدة جهات على تنفيذ خطة �ساملة توفر البيئة 

املنا�سبة ل�ستقطاب امل�ستثمرين والعاملني فيها.

وعلى �سبيل املثال: تطوير مناطق �سكنية من �سمن برامج وزارة الإ�سكان 
لت�سجيع �سكان تلك املناطق على الهجرة املعاك�سة, وبالتايل ال�ستثمار فيها, 
وكذلك تقدمي ت�شهيالت ال�شتقــدام العمالـــة ب�شـــروط اأخــف مما هو مطبق 
يف املدن الكبــرى خـــدمًة للم�ساريع ال�ستثماريـــة هناك )�سناعية وجتارية 

ولوج�ستية(.

كما اأ�سار يف ذات ال�سياق اإلى العمل مع عدة جهات منها: وزارة العمل, 
و�سندوق املوارد الب�سرية, و�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعــــودي على مـبادرة 
تنمية ال�سناعة باملدن ال�سناعية يف املناطق الواعدة؛ بحــيث يتعاون جميع 
الأطراف على ا�ستحداث عر�س اقرتاح جمموعة من املحفزات والت�سهيالت 

يتم التفاق عليها وت�سويقها لأ�سحاب امل�سانع يف املناطق الواعدة.

وكذلك توفري درا�شات لتلك املناطق ملعرفة نقاط القوة وفر�س اال�شتثمار 
املنا�سبة بناًء على املزايا الن�سبية لكل منطقة, مثل ما تقوم به حالًيا الهيئة 
العليا لتطوير منطقة الريـــا�س من تق�ســـيم منطقـــة الريـــا�س لعدة مناطق, 
وحتديد مقومات جناح وازدهـــار كل منهـــا, وعـــر�س تلــك الفـــر�س ل�سكان 

املنطقة يف منتديات خمتلفة.

وزاد املهند�س الزهراين يف ذات ال�سياق اأن ا�ستكمال بناء وت�سغيل �سبكة 
القطارات )قطار ال�سمال اجلنوب والقطار الربي( لنقل الب�سائع والركاب, 
وربط املدن ال�سناعية القريبة بال�سبكة والذي �سي�سهل و�سول املواطنني اإلى 

تلك املدن, ويوفر بدياًل منا�سًبا لنقل املواد اخلام والب�سائع املنتجة.

وكذلك تطوير املنافذ الربيـــة, وحت�سني التجـــارة البينيـــة مما �سيجذب 
امل�ستثمرين من خارج اململكة لال�ستفـــادة من ت�سهيـــالت احلكومــة والأ�سعار 
ال�سناعية  املدن  يف  وال�ستثــمار  املميــــزات  من  وغريها  للطاقة  التف�سيلية 
احلدودية �سمال و�سرق اململكة, وت�سهيل اإجراءات احلـ�سول على الرتخي�س 
ال�سناعي الذي مت حتويله من ورقي اإلى اإلكرتوين, اخت�ساًرا للوقت واجلهد.

واحد؛  يوٍم  �سوى  ال�سناعي  الرتخي�س  على  احل�سول  ي�ستغرق  ل  حيث 
وت�سريع اإجراءات احل�سول على الأرا�سي ال�سناعية خالل 34 يوًما. اإ�سافة 
املدن  يف  والت�سهيالت  احلوافز  من  الدولة  وفرته  مبا  العمالء  تعريف  اإلى 

الواعدة, وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي :
تثبيت الإيجار على ريـال واحد للمرت املربع يف العام, بينما ي�سل الإيجار 

يف املدن الرئي�سية الثالث اإلى 5 ريـالت للمرت املربع. 
ال�سركات  واإقناع  الكربى  ال�ستثمارات  جلذب  والعام  املبا�سر  الت�سويق 

للتوجه للمدن الواعدة, 
واأ�ساف اأنه قد مت ا�ستقطاب عدد من ال�سركات لال�ستثمار فيها. وكذلك 
الواعدة,  املدن  جميع  يف  منوذجية  مبوا�سفات  اجلاهزة  امل�سانع  بناء 
جاهزة.  كمنتجات  الأعمال  ورواد  ال�سناعيني  امل�ستثمرين  على  وعر�سها 
واإن�ساء حا�سنات اأعمال, وم�سانع جاهزة �سغرية يف املدن الواعدة لتن�سيط 

امل�ساريع ال�سغرية ذات الإنتاجية ال�سناعية والتقنية.
وتوفري الت�سهيالت املالية التي يقدمها �سندوق التنمية ال�سناعية والتي 
اإلى  الواعدة.  باملدن  ال�سناعي  ال�ستثمار  حتفيز  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت 
جانب توفري م�سادر كهرباء بديلة مع حتمل “مدن” جزًءا من التكلفة, وهو 
م�سروع اأطلقت عليه “مدن” م�سمى:  التوليد املعزول للمدن الواعدة, وذلك 
جلذب امل�سانع للمدن الواعدة مب�سدر بديل )توليد موؤقت )اإلى حني اإي�سال 

التيار الكهربائي عن طريق ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

هيئة الطيران المدني تخطط
لتطوير العديد من المطارات الداخلية 

ل تستوعب نقل البضائع
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وحول ما اأ�سار اإليه اأحد الأع�ساء فيما يتعلق مبركز الإبداع؛ قال الزهراين 
اإنه جرى بالفعل اإن�ساء مركز لالإبداع يف )مدن(, للتحفيز على الإبداع داخل 
)مدن( وخارجها, ويجري العمل ب�سكل تدريجي على تفعيل خدماته والتي 
اخلارجي(,  والإبداع  العمل  حتديات  واإبداع  اليومي  العمل  )حت�سني  ت�سمل 
بالإ�سافة اإلى اإقامة م�سابقة جائزة الإبداع ال�سناعي ب�سكل �سنوي التي من 
خاللها يتم ا�ستقبال العديد من الأفكار ال�سناعية ودعم امل�ساريع ال�سناعية 

الفائزة لتحويلها لأر�س الواقع باملدن ال�سناعية.
وعن مطالبة بع�س الأع�ساء الهيئة بدرا�سة لإنــ�ساء مراكز بحوث لتطوير 
ال�سناعات الوطنيـــة ودعـــم قدراتــها الت�سويقيــة والتناف�سية, واأن تتنا�سب 
ا�سرتاتيجيات وخطط الهيئة املر�سومة مع باقي ال�ستــراتيجيات اخلا�سة يف 
اللجنة ناق�ســـت املو�سوع مع هيئة  اأن  اأو�سح الزهراين  الأجهزة احلكومية, 
املدن ال�سناعية, وراأت اأهمية البحوث والتطوير يف جمالت متخ�س�سة ذات 
�سلة بدعم منتجات ال�سناعة الوطنية وتطويرها بالبتكار والتجديد, ورفع 

م�ستوى اجلودة والإبداع للمنتج املحلي.
واأن ذلك ميكن حتقيقه من خــــالل الربط بني اجلــودة والأداء, وتقدمي 
ال�ستـــ�ســــارات  وتقـــدمي  التطويريـــة,  بالأبحـــاث  املــــدن  هـــذه  يف  الدعـــم 
الفنية والتقنية والإدارية يف الأبحاث والتطويـــر لزيــادة قدراتها الت�سويقية 

والتناف�سية, وتوفري املعلومات عن املنتج الوطني.
الداخلية  الأع�ســـاء بوجود وحدة املراجعة  اأحد  يتعلق مبا لحظه  وفيما 
ترتبط مبدير الهيئة رغم وجود ا�ســـم اآخر هـــو املراجعة الداخلية, واقرتاحه 

اأن يكـــون املراجع الداخلي مرتبًطا مبجـــل�س الإدارة تنـــفيًذا للحـــوكمة. 
قال املهند�س الزهراين اإن اللجنة ناق�ست هذا الأمر مع الهيئة, واأفادت 
بلجنة  مبا�سر  تنظيمي  ب�سكل  مرتبطة  الهيئة  يف  الداخلية  املراجعة  باأن 

و�سوف  الإدارة,  جمل�س  قرار  ح�سب  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  املراجعة 
تعك�س يف التقرير ال�سنوي القادم ب�سكل اأو�سح. وما مت اإ�سافته يف التقرير 

احلايل يو�سح ارتباطات الإدارات احلالية باملدير العام اإدارًيا.

وبالن�سبة ملقرتح ال�ستفادة من م�ساريف الإيجار البالغة )3,400,000( 
ريـال لتملك عقار خا�س بالهيئة اأو�سح رئي�س اللجنة اأن الهيئة اأفادت ب�سدور 
وال�سناعة  التجارة  لوزارة  جديد  مقر  اإقامة  على  ال�سامي  املقام  موافقة 
ومناطق  ال�سناعية  املدن  لهيئة  ا  خا�سً مبنى  يت�سمن  لها  التابعة  والهيئات 
التقنية, ومت النتهاء من ت�ساميم البنية التحتية واخلدمات امل�سرتكة, ومل 
للتنفيذ  امل�سروع  بطرح  والبدء  الرئي�س  املقر  مبنى  ت�سميم  على  العمل  يتم 
يف الوقت احلايل لعدم وجود العتماد املايل املخ�س�س لتنفيذ امل�سروع يف 

امليزانية.
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أ. عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

الشورى يطالب
»التجارة« بدراسة أثر 

انخفاض أسعار السلع
في األسواق الدولية

على المحلية

طـــالب جمـــل�ص ال�شـــورى وزارة التجــارة وال�شناعــة مبتابعـــة 

تطورات انخفا�ص اأ�شعار ال�شلــع يف الأ�شـــواق الدوليـــة, واأثر ذلك 

على ال�شوق املحلي. 

كما طالبها بالإ�شـــراع يف ا�شتكـــمال ال�شرتاتيجـــية الوطنـــية 

لتنمية ال�شادرات غري البرتوليــة, وو�شع اآليــة ملتابعـــة تنفــيذها 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

ودعا املجل�ص يف قراره وزارة التجـــارة وال�شنــاعة اإلى التنـ�شيق 

مع اجلهات املعنية؛ لإزالة املعوقات النظامية والإجرائية املوؤثرة 

�شلًبا على بيئــــة �ل�شتثمـــار �ل�شنـــاعي, ومبا يتالءم مع تــوجهات 

ال�شرتاتيجية الوطنية ال�شناعية.

جـــاء ذلك خـــالل اجلل�شـــة العـــاديـــة الأولـــى التي عقـــدها 

مـجل�ص ال�شورى يـــوم الثنيــن املوافــق 1437/3/3هـ, بـــرئا�شــة 

معالـــي رئيـــ�ص املجلـــ�ص ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�شيـــخ, وذلك بعـــد اأن ا�شتمــــع لوجهــة نظر جلنـــة 

القت�شــاد والطـــــاقــة, بــ�شـــاأن ملحـــوظـــات الأعـــ�شاء واآرائهــــم 

للعـــام  وال�شنــاعـــة  التجـــارة  لـــوزارة  ال�شنـــوي  التقريـــر  جتاه 

املــــايل 1435/1434هـ, الـــتي تالهــــا رئيـــ�ص اللجنـــة الأ�شـــتاذ 

عبدالرحمن الرا�شد.

واأو�سحت جلنة القت�ساد والطاقـــة يف وجهــة نظرها اأن وزارة التجــــارة 
وال�سناعة حققت يف اإطار خططها وبراجمهـــا املختلفـــة للقطــاع ال�سناعي 
العديد من الإجنازات التي تعك�س ن�ساطها وفًقا خلططها التنموية يف املجال 

ال�سناعي, والتي تنطلق من م�سامـــني ال�سرتاتيجية ال�سناعية, ومن ذلك 
تهيئة البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة من خالل توفري نظم اآليات العمل املطورة, 
وكذلك ال�ستخدام التقني ملخرجات اخلـــدمات, اإ�ســـافًة اإلى كفاءة و�سرعة 
الأداء, اإلى جانب ما قـــامـــت به الهيئــة ال�سعوديـــة للمدن ال�سناعية ومناطق 
التقنية )مدن( من التو�ســـع يف املـــدن ال�سناعيـــة, وتعزيز متطلبات البنية 

التحتية للتجمعات ال�سناعية القائمة.
كما اأ�ساد رئي�س اللجنة مبا يقدمـــه الربنامـــج الوطني لتطوير التجمعات 
ال�سناعيـــة من درا�ســـات, واأبحـــاث, وتقـــارير تعّزز منهجـــية ال�سرتاتيجية 
ال�سناعية يف تطبيق الأ�ساليب العلمية احلديثـــة, وما حققته الوزارة يف اإطار 
دعم حمور املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة, م�سريًا اإلى اأن ذلك ياأتي مع عدم 
توفر خم�س�سات واعتمادات �سريحة ملتطلبات تفعيل مكونات ال�سرتاتيجية 

الوطنية لل�سناعة.
ويف رد اللجنة على ما طرحه اأحد الأع�ساء باأن اأداء الوزارة اأقل بكثري من 
الن�سب امل�ستهدفة يف اأهدافها الرئي�سة املتمثلة يف زيادة ال�سادرات ال�سعودية 
اأو�سح الأ�ستاذ عبدالرحمن  غري البرتولية, وزيادة معدل النمو ال�سناعي, 

إزالة المعوقات النظامية 
واإلجرائية المؤثرة سلًبا على بيئة 

االستثمار الصناعي
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وال�سناعة  التجارة  وزارة  يف  ال�سناعة  وكالة  اأن�سطة  اأهم  من  اأن  الرا�سد 
البدء باإعادة هند�سة اإجراءات اخلدمات التي تقدمها الوزارة يف اإطار تنمية 
القطاع ال�سناعي ال�سعودي, والتي متثلت يف حمتوى وثيقة ا�سرتاتيجية واأدلة 
اإجراءات متكاملة لوكالة ال�سناعة تنفيًذا لالأهداف املحددة لالإ�سرتاتيجية 

الوطنية لل�سناعة.
لل�سنوات  للوكالة  الت�سغيلي  النموذج  و�سعت  الوزارة  باأن  الرا�سد  وتابع 
القادمة, والذي �سيمّكن وكالة ال�سناعة من تقدمي خدمات متميزة للقطاع 
ا بنهاية عام 2020م من حتقيق معدلت منو  ال�سناعي الوطني, ومتكينه اأي�سً
م�ستهدفة وفًقا ملنهجية ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة, والو�سول باململكة 

اإلى مرتبة متقدمة على خارطة ال�سناعة العاملية.
الــــوزارة يف مكـــافحـــة الت�ســـرت, ومـــدى تطبـــيقها  وبخـــ�سو�س جهـــود 
للمادة “ال�سابعة” من نظـــام مكافحـــة الت�ســرت, اأ�سار رئيــ�س اللجنـــة اإلى اأن 
اإيجــاد طـــرق جــديدة ملكافحة الت�سرت  وزارة التجارة وال�سناعة تعمل على 
فاعليًة  واأكرث  ال�سابق  يف  به  ُيعمل  كـــان  خمتلفًة عّما  تكون  التجاري؛ بحيث 
لت�سييق اخلناق على ظاهرة الت�سرت التجـــاري, مو�ســحًا اأن من هذه اجلهود: 
اإعادة هيكلة الإدارة العامة ملكافحة الت�سرت التجـــاري من خالل ا�ستقطاب 
الكفاءات, والدورات التدريبية, وتطوير اإجراءات العمل, والربط الإلكرتوين 
مع هيئة التحقيق والدعاء العام, والتعاون مع اجلهات ذات العالقة, وكذلك 
احلمالت التفتي�سية وغريها من اجلــهود التي ت�ســـعى الـــوزارة من خـــاللها 

للق�ساء على هذه الظاهرة.
اأما ب�ساأن توظيف الن�ساء, فاأو�ســح الرا�سد اأن عـــدد الن�ساء الالتي يعملن 

يف الوزارة باملركز الرئي�سي والفروع بلغ )64( موظفة.
وفيما يتعلق بدور الوزارة يف ت�سجيع اإن�ســـاء جمعيات تعاونية تخ�س�سية, 
لفـــت الرا�ســد النظـــر اإلى اأن اإن�ســـاء اجلمعـــيات التعاونيــة مــن اختــ�سا�س 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية, ويف حال ورد طلب من اجلمعيات يتعلق مبمار�سة 
ن�شاط جتاري اأو �شناعي وي�شمح بذلك نظامـــها املعتـــمد من وزارة ال�شوؤون 
الجتماعية؛ فاإن وزارة التجارة وال�سناعة تقوم با�ستكمال الإجراءات وفًقا 

للمتطلبات النظامية.
وعن دور الـــوزارة يف حمايـــة ال�سناعـــة املحليــة من الإغـــراق, اأو دخول 
ب�سائع مناف�سة منخف�سة اجلودة, اأفـــاد رئي�س اللجنــة باأن اململكة �سادقت 
على النظام املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ســـية والوقـــائية لدول 
 ,)WTO( العاملية التجارة  اإخطار منظمة  التعاون اخلليجي, ومت  جمل�س 
والأمانة الفنية ملكافحة املمار�سات ال�سارة بالتجارة الدولية بالأمانة العامة 
لدول جملـــ�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربيـــة ب�سفتها اجلهة املعنية بفتح 
التحقيقات وا�ستقبال ال�سكاوى, ومتت امل�ساركة يف جتهيزهـــا, وا�ستقــــطاب 

الكفاءات, واملحققني, وهى جاهزة حالًيا ل�ستقبـــال ال�سكــاوى.

م�سيفًا اأن هذا القانـون يعد من اأهم القوانني التي تخدم وتدعم الحتاد 
اجلمركي اخلليجي عند تطبيقه.

واأفاد رئي�س اللجنة اأن الوزارة تعمل من خالل الإدارة العامة للمعاجلات 
التجارية على ت�سخي�س م�سكالت ال�سناعــــة املحلية, ودرا�ستها عرب اقرتاح 
احللول البديلة للتخفيف من ال�سرر الواقع على ال�سناعة املحلية ال�سعودية, 
وذلك عن طريق طرح هذه املو�سوعات يف اللجـــان امل�سرتكة, واإعادة درا�سة 
املوا�سفــــات, والغـــ�س التجـــاري, والإجـــراءات اجلمركية, وكذلك م�ساعدة 
ال�سكوى, وجمع  تعبــئة منوذج  و�ســـرح  متكاملــة,  �سكـــوى  بناء  ال�سناعة يف 
البيانات وفًقا للنظام اخلليجي, من خالل الجتمــاع بال�سناعة, وعقد ور�س 
عمل, موؤكدًا اأنه يتم ح�سر ال�سلـــع املت�ســررة ا�ستعـــداًدا للعمل مع املنتجني 
ال�سعوديـــني على تقدميـــها لالأمانـــة الفنيـــة مبجـــرد تطبيق النظام املوحد 

ملكافحة الإغراق.
اأحد الأع�ســـاء باأن التقـــرير ال�سنــوي لوزارة التجارة  وب�ساأن ما لحظه 
ال�سعـــوديني يف القطاع  بيانـــات عن عدد وظـــائف  وال�سناعـــة مل يت�ســمن 
ال�سناعي, ول معايري قيـــا�س اأداء وجــداول مقارنة, اأجاب رئي�س اللجنة اأن 
وزارة التجارة وال�سناعة تعمل حالًيا على الربط الآيل مع وزارة العمل ملعرفة 

عدد وظائف العاملني يف القطاع ال�سناعي, ون�سبة ال�سعوديني منهم.
واأفــاد الرا�ســـد اأن التقـــرير ت�سمن عدًدا من املقارنات لل�سنوات ال�سابقة 
الـــوزارة يف جمــال خدمــة املن�شاآت، و�شيتم يف تقــارير الوزارة  عن ن�شــاط 
لل�سنوات القادمة ت�سمني املوؤ�سرات واملقارنات املطلوبة, لفتًا النظر اإلى اأنه 
يتم حالًيا التن�سيق مع وزارة القت�ساد والتخطيط على بناء موؤ�سرات الوزارة 

يف �سوء توجهات جمل�س القت�ساد والتنمية.
وختم رئي�س اللجنة م�سريًا اإلى اأن الوزارة قدمت وثيقة �سيا�ساتها واأهدافها 
اخلا�سة بال�ساأن ال�سنــاعي من خــــالل خطـــة التنميـــة اخلم�ســية العا�سرة 
)1437/1436-1441/1440هـ( وت�سمنـــت اأربعـــة اأهـــداف رئي�ســـة, وع�سر 
�سيا�سات, و)58( موؤ�سر قيـــا�س, كـــما ت�سمــنت حماور ا�سرتاتيجية الوزارة 
وروؤيتها,  الوزارة,  توجهات  تعك�س  وا�سحة  قيا�س  موؤ�سرات  القادمة  لالأعوام 

واأهدافها مبا ميثل قفزًة كبريًة مقارنًة باأدائها خالل الأعوام ال�سابقة.
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الدكتور/ فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

للقضاء على االجتهادات وتضيـيق

السلطة التقديرية للعضو الميداني 

مجلس الشورى يجدد 
مطالبته لهيئة األمر 

بالمعروف بدليل إرشادي 
للعاملين في الميدان

جدد جملــ�ص �ل�شورى مطالبتـــه �لرئا�شــة �لعامــة لهيئة �لأمر 

باملعروف والنهي عن املنكـــر لو�شع منهج عمل �شمن دليل اإر�شادي 

للعاملـــني فــي امليــدان, يحــدد املنكـــرات التي تتـطلب التــدخل يف 

اأع�شائـــها, وذلك للقـــ�شاء على الجتـــهادات وت�شيــــيق ال�شلطـــة 

�لتقديريـــة لعـــ�شو �لهيئة و�لتي قـــد ينــ�شاأ عنها بعـ�ص �ل�شلبيات 

لعمــل �لهيئــــة, وذلك تاأكــيدً� ملــا ن�ص عليـــه قر�ره �ل�شابـــق رقم 

56/126 وتاريخ 1433/11/15هـ.

عقدها  التي  الثالثة  العاديـــة  جل�شـــته  يف  املجــل�ص  قرر  كما 

يـوم الثنــــني املوافـــق 1437/3/10هـ, برئا�شة معـــــايل رئيـــ�ص 

املجل�ص ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, 

مطالبة �لرئا�شة �لعامـــة لهيئــة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر 

بتزويد اجلهات الرتبويــة والتعليميــة بالأ�شباب التي توؤدي اإلى 

الوقوع يف اجلنح واملخالفات؛ لالإ�شهام يف معاجلتها.

بالإ�شـــراع يف تنفــيذ برامج اخلطة  الرئا�شة  املجل�ص  وطالب 

ال�شرتاتيجيـــة املعتمــدة )ح�شبــة(, وتفعـــيل مـــركــز البحـــوث 

والدرا�شات ملواكبــة امل�شتجـــدات, والعـــمل على اإ�شـــدار الالئحـــة 

�لتنفيذية لتنظيـــم �لرئا�شـــة �لعامـــة لهيئـــة �لأمـــر باملعــــروف 

والنهي عن املنكر ال�شادر بقــرار جمل�ص الوزراء رقم )73( وتاريخ 

1434/3/16هـ, وذلك وفق ما تـق�شي به املادة )13( من تـنظيم 

�لهيئة.

جـــاء ذلك بعـــد اأن ا�شتــمـــع املجــل�ص لوجــهـــة نــظر جلــنـــة 

ال�شوؤون الإ�شـالمية والق�شائية جتاه ما طرحــه الأع�شاء من اآراء 

وملحوظـــات ومقرتحات اأثنـاء مناق�شة التقرير ال�شنوي للرئا�شة 

�لعامة لهيئــة �لأمر باملعـــروف و�لنـــهي عن �ملنكــر للعـــام �ملـــايل 

1436/1435هـ, تاله رئي�ص اللجنة الدكتور فالح ال�شغري.

الذي اأو�سح اأن الرئا�ســـة اأفـــادت اأنها تعمــل يف جمال التوعية والتوجيه 
�سمن خطة عمٍل يراعى فيهــا تقديـــم جــانب الدعـــوة اإلى اخليـــر والأمـــر 
باملعروف لأفراد املجتمع بو�سائـــل متعــددة, ويقا�س اأثر ذلك من خالل تقبل 
اجلمهــور للو�سائـــل التوعويـــة يف املعـــار�س, وامللتقيات, والندوات, واإقبالهم 
على احل�ســـول على منتــجات الهيئـــة التوعوية, وكذلك ما تلم�سه الهيئة من 
ا�ستجابة املجتمع, واحلد من املخـــالفات التي حتـــذر منـها, مع مالحظة قّلة 

الق�سايا يف كثري من الأماكن التي تقدم فيها جوانب التوعية والتوجيه.

تزويد الجهات التربوية والتعليمية 
باألسباب التي تؤدي إلى الوقوع في 

الجنح والمخالفات
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واأفاد رئي�س اللجنة اأن هناك �سراكًة بني معهد الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف جامعة اأم القرى وبني الرئا�سة, حيث اأقيمت فيه عدة دورات, منها: 

اإعداد املحت�ســـب ودبلـــوم امل�ستجــدين.
فـــاإن  اأما ما يخ�س عدم �سمولية الدورات جلميع الأع�ساء امليدانيـــني؛ 
الرئا�سة توؤكد اأن التدريب يف الرئا�سة لي�س حم�سوًرا على املعهد, بل ت�ســـرتك 

معه يف التدريب املعاهد, والكليات, واجلامعات يف اململكة.

ا القبــول  واأ�ساف الدكتور الفالـــح اأن الهيـــئة اأفـــادت باأنــه ل يتـــم حـــاليًّ
يف الــوظـــائف امليـــدانيــة اإّل للجــامعيني احلا�سليـن على مـــوؤهــل جـــــامـــعي 
ا, مـــع وجـــود دبلـــوم للم�ستـــجديـــن  تربـــوي, وبتقـــدير ل يــقـــل عن جــيد جدًّ
امليداين، وهو �شرط  العمل  اأن يك�شبهم خـــربًة ومعرفـــة بطبيعــة  �شاأنه  من 

اأ�سا�س يف التعيني.

وتابع الفالح اأن الهيئة اأكدت للجنة اأن هناك اآليًة للتعامل مع كل حادثة 
وفق ال�سوابط والتعليمات امل�سار اإليها يف تنظيم الرئا�سة ونظام الإجراءات 
اجلزائية ولئحته التنفيذيـــة, �سواًء من ناحيـــة القبـــ�س, واإعداد املحا�سر, 
اأو غريها, والعمل جاٍر على ا�ستكمال اإعداد الالئحة التنفيذية واإعداد دليل 
العمل امليداين, والذي �سي�سهم - باإذن اهلل - يف اإعانة الأع�ساء على القيام 
اأن العمل حالًيا يقع حتت  باأعمالهم وفق تعليمات وا�سحة وحمددة. موؤكدًا 
اإنهاء  البالغ حتى  ا�ستقبال  بدًءا من  الكفاءات  اإ�سراف خمت�سني من ذوي 

الق�سية.

عن  الفالح  نقل  الرئا�سة  يف  الن�سائية  الوظائف  مو�سوع  يخ�س  وفيما 
الرئا�سة قولها اأنه مت الرفع الى وزارة املالية يف م�سروع الرئا�سة للعام املايل 

1436/1435هـ, بطلب اعتماد اإحداث وظائف ن�سائية للرئا�سة وفروعها. 

باملعروف  الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  اهتمام  اأن  اللجنة  رئي�س  واأو�سح 
والني عن املنكر ُمن�سب على الدرا�سات والبحوث التاأ�سيلية التي تعنى بالأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر, مع اإقامة املحا�سرات, والندوات, واملوؤمترات, 
والدورات التدريبية لالأع�ساء التي تخدم جانب الأمر باملعروف, موؤكدًا اأن 
الرئا�سة ا�ستفادت من البحوث املخت�سة التي قامت بها الكرا�سي العلمية, 

وذلك من خالل ال�سري على منهج وا�سح اأ�سا�سي يف التعامل مع املخالفني.

التقنية  من  الإفادة  يف  �سّباقة  كانت  الرئا�سة  اأن  اللجنة  رئي�س  وزاد 
يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستثمرت  اأنها  كما  اأعمالها,  يف  احلديثة 
تقدمي العديد من الربامج الإعالمية الهادفة واملنا�سبة ل�سرائح املجتمع, مع 
ال�سعي املتوازن حلماية املجتمع من املخاطر املختلفة. م�سيفًا اأن اجلهاز اأنتج 
جمموعة من املقاطع الهادفة حتت عنوان )رئا�سة الهيئة( تت�سمن التوعية 

باأ�سلوب حديث يف اليوتيوب, وهذا على �سبيل املثال ل احل�سر. 
)املولت(  الكبرية  الأ�سواق  باإلزام  مطالبة  هناك  اأن  اإلى  الفالح  ولفت 
الأ�سواق �سواء  للرئا�سة وجوًدا يف  اأن  للهيئة, م�سيفًا  اإر�سادي  بتوفري مكتب 
لأجل التنبيه اأو الإر�ساد, كما اأن الرئا�سة ت�سع من حنٍي لآخر بع�س املن�سات 
يف اأماكن منا�سبة لأجل التوعية, ومن ذلك ما قامت به موؤخًرا, حينما قدمت 

خدمة )�سموخ( ملكافحة البتزاز والتوعية باأ�سبابه, وكيفية الوقاية منه.
وختم رئي�س اللجنة اأن املجل�س �سبق اأن اأ�سدر اأكرث من قرار واأكد اأكرث 
املباين  عن  وال�ستغناء  املباين  توفري  اأجل  من  الرئا�سة  دعم  على  مرة  من 
امل�ستاأجرة, بدًءا من قرار املجل�س رقم )35/31( وتاريخ 1419/10/14هـ, 
الذي ين�س يف رابًعا منه على »منح الرئا�سة قطع اأرا�ٍس يف املدن الرئي�سة 
 )24/22( رقم  املجل�س  بقرار  وانتهاء  مقراتها«,  بناء  يف  منها  لال�ستفادة 
وتاريخ 1430/5/16هـ, الذي ين�س يف )اأوًل( منه على: »ا�ستكمال بناء مقار 

لفروع الرئا�سة يف مناطق اململكة, وتوفري الدعم الالزم لذلك«.

الهيئة: لم نعد نقبل في الوظائف 
الميدانية إاّل للجامعيين بمؤهل تربوي
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التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية.. 

قصور يهدد الطموحات

البند 105 مجحف ألناس 
خدموا الوطن بعلمهم 

وجهدهم

التي  اخلام�شة  العادية  جل�شته  خالل  ال�شورى  جمل�ص  ناق�ص 

عقدها يوم الثنني املوافق 1437/3/17هـ, برئا�شة معايل رئي�ص 

املجل�ص ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, 

ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  الب�شرية,  واملوارد  الإدارة  جلنة  تقرير 

تاله  الذي  1436/1435هـ,  املايل  للعام  املدنية  اخلدمة  لوزارة 

رئي�ص اللجنة املهند�ص حممد النقادي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع للمناق�سة, اأ�سار اأحد 
لعام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  اأن  اإلى  الأع�ساء 
2014م هو )2.4( تريليون ريـال, وم�ساهمة القطاع احلكومي يف هذا الناجت 
اأن �سغر حجم  اأن ذلك مقبول ل�سيما  مبينًا  تتجاوز )%16.8(,  ل  املحلي 

اإ�سهام احلكومة يف القت�ساد يعد �سلوًكا جيًدا ومفيًدا.

وزاد الع�سو اأنه مبقارنة م�ساهمة اإجمايل الناجت املحلي الذي ل يتجاوز 
هي  2014م  لعام  اململكة  اإيرادات  جمموع  اأن  جند  القت�ساد؛  يف  ال�سد�س 
)1.04( تريليون ريـال, وي�ستحوذ القطاع احلكومي على حوايل )50%( من 
اإيرادات الدولة, يف مقابل اأن م�ساهمتها يف اإجمايل الناجت املحلي ل تتجاوز 

.)%16(
م�سيفًا: اأن هذا يعك�س عدم كفاءة وفاعلية اجلهاز الإداري ب�سفة عامة, 
والدليل على ذلك اأن اململكة يف خططها التنموية اعتمدت على اإن�ساء هيئات 
بالإ�سافة  �سخمة  تنموية  مهام  لأداء  التقليدية  الوزارات  خارج  وموؤ�س�سات 
اإلى التعقيدات الإجرائية. حمذرًا يف نهاية مداخلته من اأن اجلهاز الإداري 
من  بد  ول  يوؤخرها  اأو  الطموحات  يعطل  قد  وا�سح  ق�سور  فيه  الدولة  يف 

اإ�سالحات جذرية.

وراأى ع�سو اآخر اأن اأهم معوق رئي�س هو وجود املركزية اخلانقة يف مناطق 
التنمية  خطط  مظاهر  اأحد  كان  التنموي  التوازن  عدم  اأن  ل�سيما  اململكة, 
خا�سة  �سالحيات  املناطق  واإعطاء  املركزية  تقلي�س  مقرتحًا  ال�سابقة, 
يف  امل�سوؤولني  اإلزام  الع�سو  اقرتح  كما  القت�سادية,  الأن�سطة  تراخي�س  يف 
لتقدمي  املواجهة  اإلى خطوط  كبري من �شالحياتهم  بتحويل جزء  الوزارات 
اخلدمات للمواطنني, وتدريب املوظفني الذين تتطلب وظائفهم منهم مقابلة 

املواطنني مبا�سرة.

تقدموا  ممن  جمموعة  على  وقع  ظلم  ثمة  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
لوظائف تعليمية يف عام 1432هـ, و�سدر بحقهم الأمر امللكي رقم )اأ/121( 
�شرط،  اأو  قيد  بدون  تعليمية  وظائف  على  لتعيينهم  1432/7/2هـ،  بتاريخ 
ومبراجعة اأو�ساعهم ومراجعة الأمر امللكي فاإنه قد مت تعيني اأغلب املجموعة 
بالتعيني  بتخيريهم  تفاجوؤوا  هوؤلء  من   4000 اأن  اإل  تعليمية؛  وظائف  على 
على اأعمال اإدارية على املرتبة ال�ساد�سة وهم جامعيون, اأو وظيفة تعليمية يف 
مناطق نائية بعيدة عن م�ساكنهم, فا�سطروا لقبول العمل الإداري ثم فوجئوا 
مرة اأخرى باإ�سناد مهام تربوية لهم. م�سيفًا اأن هوؤلء ي�ستحقون التعيني على 
الكادر التعليمي ل الإداري, ومرتبة اأعلى من التي مت تعيينهم عليها, فالراتب 

اأعلى والبدلت تختلف, وكثري منهم ل يرغب يف العمل الإداري.

اأو�ساع  درا�سة  ب�سرورة  الب�سرية  واملوارد  الإدارة  جلنة  الع�سو  وطالب 
الكادر  على  وتعيينهم  امللكي,  الأمر  تنفيذ  م�سار  لت�سحيح  املوظفني  هوؤلء 
املا�سية,  الأربعة  الأعوام  املادية خالل  التعليمي, وتعوي�سهم عن خ�سارتهم 

تخصيص خطوط مواجهة تقدم 
الخدمات للمواطنين.. والتوسع

في التقنية

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
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واللجنة  الب�سرية,  واملوارد  الإدارة  جلنة  من:  خا�سة  جلنة  تكوين  وراأى 
لدرا�سة و�سعهم, حيث  الرقابية,  والهيئات  الإن�سان  التعليمية وجلنة حقوق 
اإن وزارتي التعليم واخلدمة املدنية تتقاذفان مو�سوعهم حالًيا, مع اأن اخلطة 
اإلى وزارة  الوزارتني بالإ�سافة  التي اعتمدها الأمر امللكي تعترب  التف�سيلية 

املالية جهات م�سوؤولة عن التنفيذ.

من  جمموعة  عليه  عني  الذي   )105( البند  الع�سوات  اإحدى  وو�سفت 
ثمان  اإلى  ت�سل  قد  متفاوتة  ملدد  الزمان  من  حقبة  يف  واملعلمات  املعلمني 
وت�سع �سنوات, باأنه بند جمحف مبعنى الكلمة لأنا�س خدموا الوطن بعلمهم 
وجهدهم, ولكنهم حرموا من حقوقهم عن تلك الفرتة, وخل�ست خ�سارتهم 
املادية يف اأنهم تعينوا على م�ستويات اأقل من م�ستوياتهم الوظيفية الفعلية, 
توا على ذلك امل�ستوى دون ترقيات ول عالوات �سنوية, ومل حت�سب هذه  وُثبِّ
الفرتة ك�سنوات خدمة لأغرا�س التقاعد. اإ�سافة اإلى ذلك اخل�سارة املعنوية, 
والعطاء  لال�ستمرار  له  قوي  دافع  حقوقه  على  الإن�سان  ح�سول  اإن  وقالت: 
بجدية, والرتقية لي�ست م�ساألة مادية فقط واإمنا هي خربة اإ�سافية وم�ساألة 
الفروقات  جميع  حُت�سب  باأن  وطالبت  العطاء.  على  تنعك�س  ومعنوية  نف�سية 

املادية �سلًبا واإيجاًبا, واأن حت�سب �سنوات اخلدمة.
بدروه عرب ع�سو اآخر عن الأ�سف لتجاوز بع�س اجلهات احلكومية الهدف 
من التعيني احلا�سل على بند )105( , وحتول اإلى ثغرة اإدارية ومالية يف كثري 
من عمليات التوظيف, ومت التو�سع فيه ب�سكل اأكرب؛ حيث اأدخلت هذه اجلهات 
نف�سها وغريها من اجلهات ذات العالقة يف م�سكالت مع من مت تعيينهم على 
ت�سرروا من هذا  واملعلمات ممن  املعلمني  �سريحة اآلف  ومنهم  البند,  هذا 
البند, الذين مت تعيينهم بتن�سيق وترتيب بني وزارة اخلدمة املدنية, ووزارة 
يف  مطالبًا  اآنذاك,  البنات  لتعليم  العامة  والرئا�سة  التعليم,  ووزارة  املالية, 
هذا ال�سدد باأن ت�سع جلنة الإدارة واملوارد الب�سرية تو�سية خا�سة للمعلمني 
تراع  مل  تثبيتهم  مت  فعندما  غريهم,  من  اأقوى  موقف  يف  لأنهم  واملعلمات 
التي �ستنعك�س على  ال�سريحة  �سنوات اخلدمة, ويف ذلك رفع ملعنويات هذه 

�سميم عملهم.
وزارة  مع  احلكومية  اجلهات  بع�س  تعاون  عدم  الأع�ساء  اأحد  وتناول 
وال�سعوبات  �سعوديني,  بغري  امل�سغولة  الوظائف  ل�سعودة  املدنية  اخلدمة 
التي تقول وزارة اخلدمة املدنية اأنها تواجها يف هذا ال�سياق ومنها قلة عدد 
املواطنني املوؤهلني يف بع�س املجالت والتخ�س�سات الوظيفية مثل: وظائف 
اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات, م�سريًا اإلى اأن ذلك فيه تناق�س, فالأمر 

اأن  ويجب  �سعودية,  غري  عنا�سر  وجود  يف  جًدا  وطبيعي  مربر  وهو  وا�سح 
وم�ست�سفياتنا عدًدا من اخلربات  نرى يف جامعاتنا  بالقلق عندما  ن�سعر  ل 
والأطباء يف  الأ�ساتذة يف اجلامعات  تنوع  لأن  بالعامل,  اأ�سوة  ال�سعودية  غري 

امل�ست�سفيات فيه تبادل للخربات.
املدنية  اخلدمة  وزارة  مع  احلكومية  اجلهات  تعاون  عدم  وبخ�سو�س 
ح�سب ما جاء يف تقرير الوزارة, قال الع�سو: اإنه اأمر حمزن اأن تعاين الوزارة 
الوزارة, وهي  تتعلق بعمل  اأمور  من عدم تعاون اجلهات احلكومية معها يف 
م�سوؤوليتها  بتحمل  تقوم  باأن  وطالبها  ال�سلطة.  و�ساحبة  الإ�سراف  �ساحبة 

بجد واهتمام, واأن تطالب اجلهات احلكومية بتطبيق النظام.
بدوره اأ�ساد اأحد الأع�ساء بالإف�ساح وال�سفافية التي متّيز بها تقرير وزارة 
اإحالل  عن  بعجزها  �سراحًة  الوزارة  اعرتاف  يف  واملتمثل  املدنية  اخلدمة 
املواطنني حمل الوافدين العاملني يف اأجهزة الدولة املختلفة, و�سكواها من 
عدم تعاون عدد من اجلهات احلكومية ل�سعودة بع�س الوظائف امل�سغولة بغري 
�سعوديني مثل: اجلامعات, واملوؤ�س�سات, والهيئات العامة التي ل متلك الوزارة 
�سالحيات التوظيف على وظائفها, و�سعوبة احل�سول على معلومات �ساملة 
عن املتعاقدين غري ال�سعوديني يف بع�س اجلهات, الذين جتاوز عددهم نحو 
اأعداد  تدفق  ا�ستمرارية  ظاهرة  من  معاناتها  اإلى  اإ�سافة  موظف,  األف   70
قليلة  وظائف  على  احلكومي  القطاع  يف  العمل  طالبي  املواطنني  من  كبرية 

وحمدودة تطلب اجلهات احلكومية �سغلها. 
وزارة  اأن  اأهمها  ومن  اللجنة؛  تقرير  اإن هناك مالحظات على  واأ�ساف 
واجلهات  العمل  طالبي  بني  معلوماتية  فجوة  من  تعاين  املدنية  اخلدمة 
اجلهات  من  العديد  يف  �ساغرة  وظائف  وجود  ذلك  على  والدليل  املوظفة؛ 
�ساغرة  وظيفة   )500( لديها  يوجد  حيث  نف�سها  الوزارة  ومنها  احلكومية 
تقريًبا مع نهاية فرتة التقرير, ويف نف�س الوقت وجود قوائم كبرية من طالبي 
من  تعاين  املدنية  اخلدمة  وزارة  اأن  كما  العام,  مدار  على  الوظائف  هذه 
فجوة تقنية؛ حيث اإن الوزارة مل تواكب التقدم التقني واحلكومة الإلكرتونية 
E-Government, خا�سة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية, م�سريًا اإلى 
وامللفات,  اليدوية,  الإجراءات  من  هائل  كم  يف  غارقة  مازالت  الوزارة  اأن 

تصحيح أوضاع المعلمين الذي
عينوا على  الكادر اإلداري ورفع

الظلم عنهم
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والرتقية  التعيني  اإجراءات  يطيل  �سك  دون  الذي  الأمر  الورقية,  واملحا�سر 
على الوظائف يف اجلهات التابعة للوزارة, وبالتايل؛ يزيد من عدد املراجعني 

الذي تعاين منه الوزارة حالًيا.
ا�سرتاتيجية  خطة  وجود  التقرير  خالل  من  يت�سح  مل  اأنه  الع�سو  وتابع 
خمرجات  من  لال�ستفادة  املدنية  اخلدمة  وزارة  لدى  وحمددة  وا�سحة 
اجلهات  بع�س  احتياجات  ل�سد  لالبتعاث  ال�سرفني  احلرمني  خادم  برنامج 
موؤهالت  تتطلب  التي  الوظائف  وكذلك  الفنية,  الوظائف  جمال  يف  خا�سة 
ال�سريحة  هذه  ابتعثت  الدولة  اأن  العلم  مع  والدكتوراه,  كاملاج�ستري,  عليا 
باإمكان  اأنه  الع�سو  وراأى  طائلة.  مبالغ  عليهم  و�سرفت  اجلامعات,  لأرقى 
وزارة اخلدمة املدنية التغلب على معظم امللحوظات وال�سلبيات القائمة حالًيا 
يف مو�سوع التوظيف وزيادة فعالية التن�سيق بينها وبني اجلهات ذات العالقة 
بال  وزارة  �سعار  ورفع  الإلكرتونية,  احلكومة  مفهوم  تبني  خالل  من  وذلك 

ورق.
 )498( لديها  اأن  تقريرها  يف  اأفادت  الوزارة  اأن  اإلى  اآخر  ع�سو  واأ�سار 
وظيفة �ساغرة, وهو ما يعادل )24%( من وظائفها املعتمدة, اإل اأن الوزارة 
فعاًل  كانت  اإذا  الوظائف  تلك  اإ�سغال  يف  ا  اأعاقتها  التي  الأ�سباب  تذكر  مل 
بحاجة اإليها, كما مل ت�سر الوزارة اإلى التعرث يف اأدائها نتيجة النق�س يف هذا 

العدد الكبري.
وفيما يتعلق بالباب الأول يف ميزانية الوزارة قال الع�سو اأنه اعتمد لهذا 
مليون,   )206,4( اإلى  بلغ  الفعلي  وال�سرف  ريـال,  مليون   )210,9( الباب 
مت�سائاًل: هل املبلغ املعتمد ا�ستمل على رواتب تلك الوظائف ال�ساغرة؟ اأم اأنه 

مل يتم تخ�سي�س ميزانية لتلك الوظائف ال�ساغرة؟.
وعن عدد من مت تر�سيحهم ل�سغل وظائف عامة والبالغ عددهم )1992( 
موظًفا, قال  الع�سو اأنه مل يت�سح من التقرير هل مت فعاًل تعيينهم يف �سنة 
اإح�سائيات  واآخر  الوزارة  موقع  اإلى  بالرجوع  اأنه  م�سيفًا  ل,  اأم  التقرير 

اأوردتها؛ فقد مت تعيني )5.167( موظًفا, يف حني من ترك اخلدمة يف تلك 
اإلى  بلغ )16.243( موظًفا, وهو ما ي�سري  اإذ  الرقم  الفرتة قد جتاوز هذا 
�سابقة, وطرح  �سنوات  اأقل بكثري من  للعام 1436هـ  التوظيف  اأن م�ستويات 
الع�سو عدة ت�ساوؤلت عما اإذا كانت هناك م�ستويات م�ستهدفة؟ وهل الحتياج 
حمدد ومن ثم يتم اإ�سغال هذه الوظائف؟؛ موؤكدًا عدم وجود ما ي�سري اإلى 
ذلك يف تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�سرية, واأ�ساف: كان الأولى بالوزارة 
الإ�سارة اإلى ن�سبة م�ستهدفة للتعيني اجلديد, اإلى جمموع املوظفني, وما  هو 
ا يف  املتحقق؟ حتى ميكن قيا�س كفاءة الوزارة يف حتقيق اأهدافها, خ�سو�سً
وا�سح من  هو  كما  العمل,  املتقدمني طالبي  الكبرية من  الأعداد  وفرة  ظل 

برنامج جدارة.

من جانبه راأى اأحد الأع�ساء اأن هناك حتٍد كبري للوزارة, ويعك�س حجم 
اأزمة  اأن  يعني  مما  التعليم؛  وخمرجات  العمل  �سوق  متطلبات  بني  الفجوة 
العايل,  التعليم  قطاع  هيكلة  تعاد  مل  اإذا  طويل  اأجل  اإلى  م�ستمرة  البطالة 
لي�س  الآلف يف تخ�س�سات  املوارد يف تخريج مئات  الهدر يف  واإيقاف هذا 
عليها طلب يف �سوق العمل �سواًء احلكومي اأو اخلا�س, ول �سك اأن امل�سوؤولية 
اأن يقال  اأقل ما ميكن  الكربى تقع على وزارة التعليم العايل �سابًقا, والذي 
من  البالد,  احتياجات  لتلبية  ا�سرتاتيجية  روؤية  عندها  توجد  ل  اأنها  عنها 
اأن ذلك ل يعفي  العمل, موؤكدًا  التي يتطلبها �سوق  اخلريجني واخلريجات, 
وزارة اخلدمة املدنية من امل�سوؤولية عن اإي�ساح هذه ال�سورة التي تبدو غائبة 
عن امل�سوؤولني يف وزارة التعليم, وو�سع اخلطط ملعاجلة هذه املع�سلة الكبرية.

ولحظ ع�سو اآخر العدد الكبري للوظائف ال�ساغرة يف ظل معاناة الكثري 
من اأبنائنا من عدم احل�سول على وظائف, مما قد يوؤثر �سلبًا على املجتمع, 

وتتفاقم معه م�سكلة البطالة.

اجلهات  تعاون  املدنية  اخلدمة  وزارة  طلب  عن  الأع�ساء  اأحد  وت�ساءل 
التي  ال�سعوبات  بني  من  اأن  اإلى  م�سريًا  الوظائف؟  ب�سعودة  احلكومية 
اأهمية  موؤكدًا  لديهم,  وقلة اخلربة  للمواطنني  التدريب  قلة  الوزارة  ذكرتها 
والهيئات  واجلامعات  الوزارات  مع  وتن�سق  املدنية  اخلدمة  وزارة  توفر  اأن 
املجالت  بع�س  يف  وخا�سة  العاملة  القوى  لتطوير  تدريبية  برامج  الأخرى 
والتخ�س�سات الوظيفية, لوجود اأعداد كبرية من املتعاقدين غري ال�سعوديني 

بها.

الفجوة بين متطلبات سوق
العمل ومخرجات التعليم تنذر 

بتفاقم أزمة البطالة



مداوالت القبة

51 ال�سورى - العـدد 170 -  ربيع الأول 1437هـ  دي�سمرب 2015م

اأ�سدرها جمل�س  التي  اإلى العديد من القرارات  اآخر النظر  ولفت ع�سو 
بتاريخ   )68/95( رقم  القرار  منها  ال�ساغرة,  الوظائف  ملعاجلة  ال�سورى 
1431/1/25هـ البند اأوًل, ون�سه: “اأن تقوم وزارة اخلدمة املدنية بالتن�سيق 
مع اجلهات احلكومية الأخرى بو�سع حلول جذرية للوظائف ال�ساغرة, والعمل 
اجلهات”.  هذه  قبل  من  �سغلها  املطلوب  ال�ساغرة  الوظائف  اإ�سغال  على 
ن�سبته  ما  متثل  ال�ساغرة  الوظائف  فاإن  الوزارة  تقرير  بح�سب  اأنه  م�سيفًا 
)20.5%( من اإجمايل الوظائف املعتمدة, ولو طبقت وزارة اخلدمة املدنية 
املدنية  اخلدمة  وظائف  من   )%20( تكون  اأن  اإلى  و�سلنا  ملا  املجل�س  قرار 
البطالة  معدل  معاجلة جذرية يف ظل  اإلى  يحتاج  مقلق  اأمر  وهذا  �ساغرة, 

الذي يبلغ نحو )%11.7(. 

وزاد اأحد الأع�ساء اأن هناك تفاوًتا يف توزيع القوى العاملة يف الإدارات 
واملوؤ�س�سات احلكومية, كما لحظ اأن هناك ت�سخمًا يف عدد املوظفني يف بع�س 
الإدارات احلكومية يفوق حاجتها, مما اأدى اإلى عدم حتديد الخت�سا�سات 

واملهام الوظيفية للموظف واإلى الت�سيب والهدر الوظيفي.
ولفت الع�سو اإلى اأن هناك نق�س تعاين منه بع�س الإدارات واملوؤ�س�سات 
تقدمي خدماتها على  اإلى ق�سور يف  اأدى  املوظفني, مما  احلكومية يف عدد 
حتوير  اإلى  الإدارات  هذه  تعمد  اأن  يف  ذلك  ت�سبب  وقد  املطلوب,  الوجه 

التي  الخت�سا�سات  بع�س  ل�سغل  م�ستمر  ب�سكل  لديها  املعتمدة  الوظائف 
حتتاجها, با�ستبدال م�سميات وظيفية مب�سميات هي بحاجة اإليها, اأو لإيجاد 
اأن على وزارة اخلدمة  امل�ستحقني للرتقية, موؤكدًا  وظائف لرتقية موظفيها 
املدنية مراجعة هياكل هذه الإدارات للتاأكد من اأن حتوير هذه الوظائف لن 

يخل بهيكل هذه الإدارات الوظيفية.

اأقل  وظائف  على  تعيينهم  مت  الذين  املوظفني  اإن  الأع�ساء:  اأحد  وقال 
اأن  ينبغي  وظيفية؛  ترقية  دون  ل�سنوات طويلة  وبقوا  العلمية  موؤهالتهم  من 
الوظيفية.  وخرباتهم  موؤهالتهم  مع  تتفق  وظائف  على  تثبيتهم  يف  ينظر 
اأداء املوظفني مل يتم تطويرها ول تعتمد على معايري  اأن معايري تقييم  كما 
والأخذ  الوظيفي  الأداء  تقييم  معايري  بدرا�سة  الوزارة  مطالبًا  مو�سوعية, 

مبعايري مو�سوعية حتدد كفاءة املوظف وم�ستوى اأدائه. 

ويف نهاية املناق�سة قرر املجل�س املوافقة على منح اللجنة مزيدًا من الوقت 
لدرا�سة ما طرحه الأع�ساء من اآراء ومقرتحات درا�سة وافية و�ساملة ومن ثم 

العودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة باإذن اهلل.

اعتماد معايير موضوعية قادرة على 
تحدد كفاءة الموظف ومستوى أدائه
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تغطية

مجلس الشورى يدين االعتداءات على سفارة
المملكة في طهران ويؤيد قطع العالقات مع إيران

لالعتداءات  وا�شتنكاره  اإدانته  عن  ال�شورى  جمل�ص  اأعرب 

طهران,  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفارة  لها   تعر�شت  التي 

تلقاها  التي  والتهديدات  الإيرانية,  م�شهد  وقن�شليتها يف مدينة 

اإيرانية,  جمموعات  قبل  من  هناك,  ال�شعوديون  الدبلوما�شيون 

تتحرك  اأن  دون  والقن�شلية,  ال�شعودية  ال�شفارة  مقر  اقتحمت 

�شلطات الأمن الإيرانية حلماية الدبلوما�شيني ال�شعوديني ومقر 

الدبلوما�شية,  لالأعراف  وا�شح  خرق  يف  الدبلوما�شية,  بعثتها 

ومبادئ العالقات الدولية. 

 وا�ستنكر املجل�س يف بيان تاله معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد 
يوم  عقدت  التي  ال�سابعة  العادية  اجلل�سة  رئا�سته  خالل  اجلفري  اأمني  بن 
الثالثاء املوافق 24 ربيع الأول 1437هـ الت�سريحات العدائية التي وجهها عدد 
من م�سوؤويل النظام الإيراين جتاه اململكة العربية ال�سعودية, وجتيي�س و�سائل 

الإعالم التابعة لنظام طهران �سد اململكة.
واأيد جمل�س ال�سورى قرار اململكة العربية ال�سعودية قطع عالقاتها ر�سميًا 
مع اإيران, بعد نفاذ �سربها اإزاء �سيا�سات اإيران الداعمة لالإرهاب, والتدخل 

وا�ستقرارها  اأمنها  لزعزعة  وال�سعي  املنطقة,  لدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
والت�سريحات العدائية من قبل م�سوؤويل النظام, وعدم التزامه بحماية مقر 
�سفارة اململكة يف طهران وقن�سليتها يف م�سهد من العتداءات التي جاءت بعد 
الإعالن عن تطبيق حدود اهلل يف اإرهابيني كان نظام طهران يراهن عليهم يف 

بث الفو�سى يف اململكة . 
تاأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها اململكة العربية ال�سعودية  اأكد  كما 
بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه اهلل 

اأمنها وا�ستقرارها, وحفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة. – حلماية 
و�ساأل املجل�س اهلل العلي القدير – يف ختام بيانه - اأن يحفظ قائد م�سريتنا 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية, و�سمو ويل ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
الدفاع,  وزير  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
واأن ميدهم بعونه وتوفيقه, واأن يدمي على هذه البالد املباركة و�سعبها الأمن 

وال�ستقرار.  
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مجلس الشورى يقدر موقف مجلس االتحاد الوطني 
اإلماراتي ومجلس الشورى البحريني تجاه المملكة

اأعرب جمل�ص ال�شورى عن تقديره البالغ ملا عرب عنه املجل�ص 

ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الحتادي  الوطني 

اململكة  مع  بت�شامنها  الإمارات  دولة  ملوقف  الكامل  تاأييده  من 

اتخذتها  التي  الإجراءات  كل  يف  وتاأييدها  ال�شعودية  العربية 

تهديد  اإلى  ي�شعى  من  كل  وردع  والتطرف,  الإرهاب  ملواجهة 

واإدانتها  وا�شتقرارها,  اململكة  باأمن  والعبث  الجتماعي  ال�شلم 

ال�شاأن  يف  ال�شافر  الإيراين  والتدخل  الإيرانية  للت�شريحات 

البعثة  مقري  على  الإيرانية  ولالعتداءات  للمملكة,  ال�شيادي 

الدبلوما�شية ال�شعودية يف طهران, والقن�شلية يف م�شهد.

وعرب املجل�ص عن تقديره للبيان الذي �شدر عن جمل�ص ال�شورى 

وا�شتنكاره  �شجبه  عن  فيه  وعرب  ال�شقيقة  البحرين  مبملكة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفارة  على  الإيرانية  لالعتداءات 

وقن�شليتها يف م�شهد, ودعمه وم�شاندته لالإجراءات التي اتخذتها 

اململكة يف هذا ال�شاأن, كما اأكد دعمه ملوقف مملكة البحرين بقطع 

عالقاتها الدبلوما�شية مع اإيران.

الوطني  للمجل�ص  املوقفني  هذين  ال�شورى  جمل�ص  وثمن 

البحرين,  مبملكة  ال�شورى  وملجل�ص  الإمارات  بدولة  الحتادي 

ال�شقيقني من  البلدين  املجل�شان وحكومتا  ما عرب عنه  اأن  موؤكدًا 

الإمارات  دولة  يف  اأ�شقائنا  من  اعتدناها  �شادقة  اأخوية  مواقف 

اخلليجي,  التعاون  جمل�ص  دول  جميع  ويف  البحرين  ومملكة 

وجت�شد عمق العالقات الأخوية املتميزة بني �شعوب دول املجل�ص, 

ووقوفها �شفًا واحدًا ملواجهة التحديات والأخطار التي ت�شتهدف 

�شيادة اأوطانها ويهدد ن�شيجها الجتماعي.
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وجه معايل رئي�ص جمل�ص ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 

اأع�شاء جمل�ص  با�شمه ونيابة عن  ال�شيخ   اآل  اإبراهيم  حممد بن 

الوطني  املجل�ص  رئي�ص  ملعايل  والتقدير  ال�شكر  بالغ  عن  ال�شورى 

بنت  اأمل  الدكتورة  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الحتادي 

عبداهلل القبي�شي على ما ت�شمنته الكلمة التي األقتها يف اجلل�شة 

الثالثة للمجل�ص الوطني الحتادي من تاأييد املجل�ص ملوقف دولة 

يف  وتاأييدها  ال�شعودية,  العربية  اململكة  مع  بت�شامنها  الإمارات 

وردع  والتطرف,  الإرهاب  ملواجهة  اتخذتها  التي  الإجراءات  كل 

كل من ي�شعى اإلى تهديد ال�شلم الجتماعي والعبث باأمن اململكة 

وا�شتقرارها, واإدانتها للت�شريحات الإيرانية والتدخل الإيراين 

ال�شافر يف ال�شاأن ال�شيادي للمملكة, ولالعتداءات الإيرانية على 

والقن�شلية يف  ال�شعودية يف طهران,  الدبلوما�شية  البعثة  مقري 

م�شهد.

كما وجه معاليه با�سمه ونيابة عن اأع�ساء جمل�س ال�سورى عن بالغ ال�سكر 

بن  علي  الأ�ستاذ  البحرين  مبملكة  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  ملعايل  والتقدير 
�سالح ال�سالح  على البيان ال�سادر عن املجل�س, الذي عرب فيه عن �سجبه 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفارة  على  الإيرانية  لالعتداءات  وا�ستنكاره 
اتخذتها  التي  لالإجراءات  وم�ساندته  ودعمه  م�سهد,  يف  وقن�سليتها  طهران 
اململكة يف هذا ال�ساأن, كما اأكد دعمه ملوقف مملكة البحرين بقطع عالقاتها 

الدبلوما�سية مع اإيران.
اأمل  للدكتورة  �سكر  خطابي  يف  ال�سيخ  اآل  عبداهلل  الدكتور  معايل  واأكد 
القبي�سي والأ�ستاذ �سالح ال�سالح اأن ما عرب عنه املجل�س الوطني الحتادي 
وم�ساعر  �سادقة  اأخوية  مواقف  من  البحريني  ال�سورى  وجمل�س  الإماراتي 
نبيلة جت�سد روح الأخوة والرتابط بني اململكة العربية ال�سعودية وكل من دولة 
ال�سقيقة, �سائاًل اهلل  البحرين و�سعوبهما  العربية املتحدة ومملكة  الإمارات 
العلي القدير العون والتوفيق لرئي�سي املجل�سني واأع�سائهما, واأن ي�سدد على 
البحرين  ومملكة  الإمارات  دولة  ل�سعبي  يحقق  مبا  خطاهم,  اخلري  دروب 

ال�سقيقني الرخاء والزدهار.

رئيس مجلس الشورى في خطابي شكر وتقدير لرئيسي المجلسين :

ما عبر عنه المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي 
ومجلس الشورى البحريني  يجسد روح األخوة 

والترابط بين شعوب المملكة و اإلمارات والبحرين

تغطية
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قيادة الحكمة وحسن التخطيط وعدالة األهداف  

د. مفلح بن دغيمان الر�شيدي
ع�شو جمل�ص ال�شورى

اإن ما حتقق وهلل احلمد يف قرتة ق�شرية منذ تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز -حفظه 
اهلل- التي هي يف عامها الأول, ولكن املنجزات فيها تعادل �شنوات من اجلهد والعمل املخل�ص. لقد ات�شمت قيادته 
-حفظه اهلل- باحلزم وال�شدارة واملبادرة والفعل قبل القول, ملا يتمتع به -حفظه اهلل- من حكمة وحنكة ودهاء 
�شيا�شي - �شفة وهبها اهلل ومنحه اإياها- واإدارة ومعرفه وخربة اكت�شبها من املوؤ�ش�ص والده امللك عبدالعزيز )طيب 
امللوك  اإخوانه  امل�شتوى الدويل واملحلي مع  ال�شيا�شي, على  اهلل ثراه(, ومن م�شاهمته وم�شاركته يف احلكم, والعمل 

ال�شابقني -رحمهم اهلل-.
لذ� �ت�شمت �لدبلوما�شية �ل�شعودية يف عهده �مليمون بالن�شاط و�حليوية, و�لفاعلية �ملوؤثرة, و�حلكمة ملو�جهة 
اأمنها واأمن املنطقة والعامل, م�شتفيدة من ر�شيدها اجليد  كل الأخطار والتهديدات املحلية والإقليمية التي تهدد 
يف م�شداقيتها ومتانة عالقاتها الدولية مع الدول العربية والإ�شالمية وال�شديقة املوؤيدة للحق وال�شالم, ومكملة 

ملا حققته اململكة من جناحات -بف�شل اهلل- طيلة العقود ال�شابقة بقيادة ملوكها املخل�شني -رحمة اهلل عليهم-.
فعلى ال�شعيد العاملي كانت �شيا�شة ودبلوما�شية خادم احلرمني ال�شريفني حمط اأنظار العامل وهو يتبنى �شيا�شة 
الدوليني  ال�شلم والأمن  اأجل �شيانة وحفظ  اأخذت خطوة لالأمام واللتزام بثوابت احلق والعدل من  ودبلوما�شية 

وال�شتقرار لكافة ال�شعوب, نالت هذه ال�شيا�شة احرتام وثقة املجتمع الدويل.
وكانت اأولها رقع و�شيانة الثوب العربي والإ�شالمي الذي كاد يتمزق ب�شبب تداعيات اخلريف العربي. فوا�شلت 
اململكة اجلهود من اأجل دعم وحدة وم�شالح ال�شعب امل�شري وخياراته, ثم توا�شلت جهود خادم احلرمني ال�شريفني  
من  اليمنية  ال�شرعية  لإعادة  احلزم  عا�شفة  كانت  حيث  الفار�شية,  القب�شة  من  واإنقاذه  اليمن  ا�شتعادة  اأجل  من 
قب�شة املتمردين وتوحيد ال�شف اليمني لينعم بال�شتقرار والأمن, ووا�شل -حفظه اهلل- جهوده وحر�شه من اأجل 
اإيجاد حلول ملاأ�شاة ال�شعب ال�شوري وتوجت جهوده -حفظه اهلل- من خالل جمع اأقطاب املعار�شة ال�شورية وتوفري 
الأر�شية املنا�شبة يف موؤمتر جمعهم يف »مدينة الريا�ص عا�شمة القرار« لتوحيد روؤاهم وخياراتهم التي تلبي وحتقق 

طلبات ورغبات ال�شعب ال�شوري, وتكون اإرادة ال�شعب ال�شوري الأولى فيها.
�شد  الإ�شالمي  التحالف  ت�شكيل  باإعالن  تاريخية  خطوة  اهلل-  -حفظه  �شلمان  امللك  دبلوما�شية  اتخذت  ثم 
الإرهاب التي اعتربتها عوا�شم العامل باأنها خطوة تاريخية يف الجتاه ال�شحيح, وكان موقف املجتمع الدويل موؤيدًا 
حماربة  يف  التوقيت  حيث  من  م�شبوقة,  غري  نقلة  هي  الناجحة  الدبلوما�شية  هذه  النبيل.  التحالف  لهذا  وداعمًا 
يف  عقود  منذ  ال�شعودية  للجهود  ي�شاف  وجناح  والأمن,  لل�شالم  املحبة  الدول  جميع  من  حتالف  لت�شكيل  الرهاب 
اأقوى رد على الذين يربطون الإرهاب بال�شالم, واأي�شا جناح  اأ�شكاله, ويعترب  حماربتها لالإرهاب والتطرف بجميع 

�شعودي يف م�شاعدة العامل باأ�شره للتعاون على التخل�ص من الإرهاب .
وعلى الرغم من كل هذه الهموم اخلارجية, كانت امللفات املحلية تلقى اأولويات الهتمام من حكومة خادم احلرمني 
ال�شريفني, فعلى ال�شعيد الداخلي فمنذ اأن القى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز »حفظه اهلل 
» قبل 9 �أ�شهر كلمته لالأمر�ء و�لعلماء و�لوزر�ء ورئي�ص و�أع�شاء جمل�ص �ل�شورى �لتي �أكد فيها على جميع �مل�شئولني 
على  و�لتي�شري  �جلهود  م�شاعفة  و�لتنمية,  �لقت�شادية  �ل�شئون  وجمل�ص  و�لأمنية,  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  وجمل�ص 

املواطنني والعمل على توفري �شبل احلياة الكرمية لهم, وهو اأقل الواجب املنتظر منهم وعدم قبول اأي تهاون.
ملا  وفقًا  التحديث  و�شي�شتمر  ثراه,  املوؤ�ش�ص طيب اهلل  اأيام  منذ  �شمة لزمة  التطوير  »اإن  وقال -حفظه اهلل-: 
فلله �حلمد كل  �ملجتمع«.  فئات  لكافة  �لدينية وقيمنا �لجتماعية ويحفظ �حلقوق  مع ثو�بتنا  ي�شهده جمتمعنا 
النتائج واملعطيات وبوادر اخلري توؤكد اأن اململكة تتبواأ مكانة ريادية, ويف �شدارة الدول املوؤثرة, واأنها دولة مباركة 

موفقة يف كل م�شاعيها ويف تاريخها الطويل.
ومت�شي جاهد بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان وويل عهده وويل ويل العهد -حفظهم اهلل- من اأجل 

اإكمال م�شرية البناء والنماء نحو م�شتقبل زاهر بثقة وعزم.
ن�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفق وي�شدد جهود ولة الأمر لكل ما فيه خري وعز لالإ�شالم وامل�شلمني واحلمد هلل رب 

العاملني .
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وزير التجارة والصناعة لــ » الشورى « :

لمجلس الشورى بصمة أساسية واضحة في تبني 
العديد من المبادرات لتطوير القطاع االقتصادي 

والتجاري في المملكة

اأكد معايل وزير التجارة وال�شناعـــة الدكتور توفيق بن فوزان 

الربيعة اأن وزارة التجــــارة وال�شناعـة ت�شعى اإلى و�شــــول الناجت 

ال�شناعي للمملكة العربية ال�شعوديـــــة اإلى الن�شبة العاملية وهي 

20% من اإجمايل الناجت القومي.

م�شريًا اإلى اأن اململكــــة العربية ال�شعوديــــة تتمتع وهلل احلمد 

باقت�شاد قــــوي وفوائ�ص ماليــــة عاليـــــة مكنــــتها من موا�شــــلة 

�شيا�شتها التحررية يف التجارة اخلارجيــــة حتى يف ظل الأزمات 

القت�شادية العامليــــة. وعد التجــــارة هي الدافع الأ�شا�شي لنمو 

القت�شاد الدويل واإيجاد فر�ص العمل.

وو�شف قرار خــــادم احلرمـــني ال�شريفــني امللك �شلمان بن عبد 

العزيز - يحفظه اهلل - بفتح ال�شوق ال�شعودية لل�شركات العاملية 

باأنه قرار تاريخي �شتجني اململكة ثماره يف ال�شنوات القادمة.

جاء ذلك يف حـــوار اأجرتـــه جملـــة » ال�شورى « مع معايل وزير 

التجارة وال�شناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبني معاليـــه �أن �لهيئـــة �لعامــة للمن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

املن�شـــاأة حـــديثًا �شيكـــون لهـــا دورًا يف دعـــم املن�شـــاآت ال�شغـــرية 

و�ملتو�شطة, وحتفيز �لبيئة �لقت�شاديـــة �ملحليـــة لتطـــوير هذ� 

القطاع بحيث تكـــــون لـــه م�شاهمـــة فاعلــــة وملمو�شـــة يف الرفع 

مـــن معـــدلت النمــــو القت�شاديــة, ويف اإيجـــاد فر�ص وظيـــفــية 

ت�شتقطب �شباب و�شابات الوطن.

واأكـد اأن جمـــل�ص ال�شـــورى له ب�شمـــة اأ�شا�شية وا�شحة يف تبني 

العديـــد من املبـــادرات التي تهــــدف لتطوير القطــاع القت�شادي 

والتجاري يف اململكة.

وفيما ياأتي تفا�شيل احلوار:

أجرى الحوار : علي الخضير

قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح السوق 
السعودية للشركات العالمية قرار تاريخي 

ستجني المملكة ثماره في السنوات القادمة
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س- تعمل الوزارة على الحد من ارتفاع األسعار، خاصة في المواد 

المتواصل في األسعار، رغم  االرتفاع  المالحظ هو  أن  إال  الغذائية، 

معاليكم  يرجع  ماذا  إلى  العام،  دول  معظم  في  انخفاضها 

أسباب ذلك؟.

- اأود الإ�سارة  اإلى قرار  جمل�س الوزراء رقم 60 وتاريخ 1393/1/25هـ 

القا�سي باأن تقرير الأ�سعار يف اململكـة يخ�سع للمناف�سة احلرة بني التجار, مع 

متابعة الوزارة لعدم وجود اأي عوائق حتد من املناف�سة, اأو توؤثر على العر�س 

لتطورات  واملتابع  واخلدمات,  ال�سلع  �سوق  يف  احتكارية  ممار�سة  اأي  ومنع 

ال�سوق ال�سعودي يلحظ ا�ستقرار اأ�سعار معظم ال�سلع الأ�سا�سية التموينية يف 

ال�سوق املحلية نتيجة زيادة املعرو�س من تلك املواد.

وتطبق الوزارة وب�سكل دوري الجراءات التنظيمية يف متابعة اأ�سعار ال�سلع 

التموينية ال�سادرة من جمل�س الوزراء املوقر, اإلى جانب اتباع �سيا�سة التو�سع 

تعزيز  بهدف  املوردين  وتعدد  وال�سركات,  للم�سانع  النتاجية  الطاقة  يف 

التناف�سية يف ال�سوق ال�سعودية. 

كما تقوم الوزارة بر�سد اأ�سعار املواد الغذائية والتموينية يف كافة مناطق 

اململكة وتتابع اأي تطورات اأو تغريات توؤثر يف حركة العر�س والطلب, بالإ�سافة 

اإلى ر�سدها لأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وبع�س 

الزيادة  اأ�سباب  ملعرفة  املتغريات  ومراجعة  الأ�سعار  وحتليل  املجاورة  الدول 

والنق�سان يف الأ�سعار اإن وجدت.

مصادر  وتنويع  الوطني  لالقتصاد  مهمًا  رافدًا  الصناعة  تعد  س- 

الدخل فيه، فما هي خطة الوزارة لتشجيع إقامة شركات صناعية 

وخدمية استراتيجية ؟.

- ت�سعى الوزارة اإلى ت�سجيع اإقامة �سركات �سناعية من خالل مبادرات 

حلفز  القطاع اخلا�س, لتطوير منتجات جديدة ذات قيمة م�سافة عالية, 

الأ�سواق  اإلى  �سادراته  ولزيادة  املنتجات,  وتطوير  ت�سميم  يف  ولال�ستثمار 

العاملية من املنتجات امل�سنعة ذات املحتوى التقني, لزيادة العائد القت�سادي 

من النتاج ال�سناعي.

ال�سعودية  العربية  اململكة  عام 2014م, يف  ال�سناعي  القطاع  �سهد  وقد 

ال�سناعات  ال�ستثمارات يف  زيادة  التو�سع يف  اأهمها  تطورات عدة كان من 

البرتوكيماوية الكربى, ومنو ن�ساطات ال�سناعات املعدنية يف اململكة. 

العامــــة  الإحــ�ساءات  م�سلحــة  من  ال�ســـادرة  الح�ســـاءات  وح�ســــب 

واملعلومات, حقق القطاع ال�سناعي خالل العام 2014م, زيادة ملحوظة يف 

وزيادة  و 2014م,  التحويلية بني عامي 2013م  ال�سناعات  ناجت  معدل منو 

م�ساهمتها الن�سبية يف الناجت املحلي الإجمايل بني العامني.

 

س- نهجت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا سياسة إلغاء االحتكار 

التجاري، إلى أي مدى نجحت الوزارة في تحقيق هذا الهدف؟.

- حققت الوزارة خطـــوات عدة يف هـــذا املجـــال, وعمل جمل�س حماية 

تكـــري�س جهوده يف  يعـــمل على  املا�سيـــة ول زال  ال�ســـنوات  املناف�سة خالل 

حت�سني البيئة التناف�سية يف القتـــ�ساد املحلي, حتى تتمكن كافة املوؤ�س�سات 

من التناف�س بحرية, ويجني امل�ستهلكون ثمار تطبيق نظام املناف�سة ولئحته 

التنفيذية, والتي تتمثل يف انخفا�س اأ�سعـــار ال�سلــع واخلدمات وزيادة حرية 

الختيار, وحت�سني اجلودة والتفاين يف خدمة ما بعد البيع وغريها, واأ�سدر 

املجل�س قرارات عدة خالل ال�سنوات املا�سية تتعلق بق�سايا حماية املناف�سة 

القرارات  تلك  و�سمـــلت  وتغرميـــها,  للنـــظام  املخالفة  باملن�ساآت  والت�سهري 

قطاعات اقت�سادية عدة منها قطاع ال�سلع الغذائية ال�ستهالكية, وقطاعات 

البناء والت�سييد, وجتارة ال�سيارات, وغريها. 

الوزارة تراقب أسعار المواد الغذائية 
والتموينية وتتابع أي تطورات أو تغيرات تؤثر 

في حركة العرض والطلب
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وهناك   ، والرديئة  المقلدة  بالسلع  مليئة  المحلية  األسواق  س- 

ما  الموضوع،  هذا  معالجة  في  مقصرة  التجارة  وزارة  أن  يرى  من 

هي اآلليات التي تتعامل بها الوزارة لمنع دخول مثل هذه السلع ، 

وهل للمواطن أو التاجر دور في انتشار مثل هذه السلع ؟

التجارية  املن�ساآت  على  مكثفة  تفتي�سية  حمالت  بتنظيم  الوزارة  تقوم   -

تعاون  وهناك  والتقليد,  التجاري  الغ�س  ملكافحة  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 

وتن�سيق م�سرتك مع م�سلحة اجلمارك العامة والهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

لأ�سواق  ال�سنع  ورديئة  املقلدة  ال�سلع  لت�سرب  للت�سدي  واجلودة  واملقايي�س 

اململكة, بالإ�سافة اإلى تفعيل التفاقيات التجارية امل�سرتكة, والتي من اأهمها 

ال�سحي  للفح�س  الوطنية  وامل�سلحة  الوزارة  بني  الفني  التعاون  برنامج 

بجمهورية ال�سني ال�سعبية.

وتهدف تلك التفاقية اإلى احلد من تدفق ال�سلع املقلدة واملغ�سو�سة لأ�سواق 

اململكة, وو�سع قائمة �سوداء بامل�سنعني واملوردين املخالفني ومعاقبتهم, اإلى 

البلدين, وتبادل  ال�سلع بني  جانب ال�سراف على ال�سادرات والواردات من 

املعلومات عن نتائج املختربات واجلهات املانحة ل�سهادات املطابقة التي تكون 

خمالفة للواقع.

كما ل نغفل دور املواطن والتاجر على حد �سواء يف التعاون مع اجلهات 

الرقابية يف هذا ال�ساأن, حيث ثبت من خالل احلمالت املتتالية التي تنفذها 

الوزارة يف جميع اأنحاء اململكة ارتباط الغ�س والتقليد بالت�شرت على املخالفني 

عن  بعيدًا  املرخ�سة  غري  الأن�سطة  ممار�سة  من  ميكنهم  ما  وهو  لالأنظمة, 

عني الرقيب. 

س- خالل الزيارة الرسمية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين 

ـ إلى الواليات المتحدة  الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل 

للشركات  المحلية  األسواق  بفتح  قراره  أصدر  مؤخرًا،  األمريكية 

 %100 بملكية  والجملة  التجزئة  تجارة  نشاط  وفتح  العالمية، 

للشركات األجنبية لمنتجاتها، كيف يرى معاليكم تأثير مثل هذا 

القرار على السوق المحلية، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ؟

العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قرار  يعترب   -

تاريخيًا �ستجني  العاملية قرارًا  لل�سركات  ال�سعودية  ال�سوق  يحفظه اهلل فتح 

على  اإيجابًا  تاأثريه  �سينعك�س  �سك  وبال  القادمة,  ال�سنوات  ثماره يف  اململكة 

امل�ستهلكني وزيادة التناف�سية , ومن اأبرز اأهدافه اأي�سًا ا�ستقطاب ال�سركات 

العاملية  ال�سركات  ال�سعودية, وبيع  ال�سوق  العاملية امل�سنعة ب�سكل مبا�سر يف 

منتجاتها بطريقة مبا�سرة, وال�ستفادة من اخلدمات املميزة ملا بعد البيع, 

يف  ال�سباب  قدرات  وتنمية  والتدريب  ال�سعودي,  لل�سباب  جيدة  فر�س  وفتح 

الأجنبية على  ال�سركات  وت�سجيع  امل�ستثمرة,  لل�سركات  تابعة  تدريب  مراكز 

وبيع  لتوزيع  دولًيا  مركًزا  اململكة  تكون  بحيث  اململكة  يف  منتجاتها  ت�سنيع 

واإعادة ت�سدير املنتجات.
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س- جمعية حماية المستهلك، ما زالت تراوح مكانها، وال دور لها 

في حماية المواطن من جشع بعض التجار، ويعزوا القائمين عليها 

التجارة  وزارة  لدى  فهل   ، المالية  إمكانياتها  ضعف  إلى  األسباب 

والصناعة استراتيجية جديدة لحماية المستهلك من خالل إنشاء 

جمعية وطنية لحماية المستهلك، يخصص لها ميزانية مستقلة، 

لتقوم بدورها على أكمل وجه ؟

الوزراء  جمل�س  قرار  لتفعيل  والهتمام  احلر�س  بالغ  تويل  الوزارة   -

لتن�سيق  وت�سعى  امل�ستهلك,  حلماية  الدائمة  اللجنة  باإن�ساء  موؤخرًا  ال�سادر 

اجلهود مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لإعداد خطة ا�سرتاتيجية وطنية 

تهدف ل�سمان حماية امل�ستهلكني وحفظ حقوقهم, مع و�سع الربامج الالزمة 

لتفعيلها, ومعلوم اأن جمعية حماية امل�ستهلك تعد موؤ�س�سة جمتمع مدين تعمل 

با�ستقاللية تامة للقيام بدورها وحتقيق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها.

العالم  الكثير من دول  المنشآت الصغيرة والمتوسطة في  س- 

الشباب  الستقطاب  وعاء  وتشكل  لالقتصاد،  مهمًا  رافدًا  تعتبر 

والحد من البطالة، إال أن مثل هذه المنشآت في المملكة تواجه 

الكثير من الصعوبات والعوائق، فهل يعتقد معاليكم أن الهيئة 

مجلس  قرار  صدر  التي  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  العامة 

الوزراء بإنشائها مؤخرًا سيكون لها دورًا في دعم تلك المنشآت 

والنهوض بها ؟

الهيئة  تكون  اأن  املقرر  ومن  ذلك,  يف  دور  لها  يكون  �سوف  بالتاأكيد   -

دورها  اإلى  بالإ�سافة  واملتو�سطة,  ال�سغرية  للمن�ساآت  الداعمة  احلا�سنة 

املبا�سر يف حتفيز البيئة القت�سادية املحلية لتحفيز هذا القطاع بحيث تكون 

ويف  القت�سادية,  النمو  معدلت  من  الرفع  يف  وملمو�سة  فاعلة  م�ساهمة  له 

خلق فر�س وظيفية ت�ستقطب �سباب و�سابات الوطن.
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يف  متثلت  عدة  بخطوات  قامت  حيث  الإجراءات  ت�سهيل  اإلى  بالإ�سافة 

املدن  والتقدمي على هيئة  كامل  يوم عمل  التجاري خالل  ال�سجل  ا�ستخراج 

ال�سناعية الكرتونيا للت�سهيل على امل�ستثمرين.

كما توفر الهيئة اأرا�سي �سناعية يف اأكرث من 20 موقعا يف خمتلف مناطق 

ال�سكن  ناحية  من  اخلدمات  متكاملة  مدن  لتوفري  حاليًا  وت�سعى  اململكة, 

واملدار�س وامل�ست�سفيات لتوفري بيئة �سناعية متكاملة الطراف.

وزارة  أين دور  ابتكارات لشبابنا،  الحين واآلخر عن  بين  س- نسمع 

رجال  حث  خالل  من  االبتكارات،  تلك  دعم  في  والصناعة  التجارة 

األعمال على تبني تلك االبتكارات وتحويلها إلى صناعة واقعية ؟

العالقة بدعم البتكار وحفز  بالتعاون مع اجلهات ذات  الوزارة  - تقوم 

ال�سراكات البحثية بني املن�ساآت ال�سناعية, وتعزيز دور اجلامعات يف الأبحاث 

ال�سناعية ويف بناء عالقات التطوير والأبحاث مع القطاع ال�سناعي.

كما �ستكون من مهام الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة املن�ساأة 

يتم  �سناعية  حا�سنات  اأو  اأعمال  حا�سنات  واإن�ساء  وتفعيل  تنظيم  حديثًا 

بتحويلها  وذلك  الوطن  و�سابات  �سباب  وابتكارات  اأفكار  تبني  خاللها  من 

ب�سكل جتاري  الواقع  اأر�س  اأفكار ميكن تطبيقها على  اإلى  اأفكار نظرية  من 

ي�ستفيد منه �ساحب الفكرة كرائد اأعمال منتج وم�ساهم يف القطاع ومبعدلت 

ا�ستدامة عالية, بالإ�سافة اإلى توفري املناخ املالئم للرفع من فر�س التمويل 

وال�ستثمار اجلريء يف ابتكارات وافكار �سباب و�سابات الوطن.

 

القرارات بشأن دعم وزارة  العديد من  س- مجلس الشورى أصدر 

التجارة والصناعة ، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، كما أصدر 

والمتوسطةـ  الصغيرة  للمنشآت  عامة  هيئة  إنشاء  بشأن  قراره 

يرى  كيف  ـ  المجلس  أعضاء  من  عدد  من  مقترح  مشروع  وهو 

التجارة  وزارة  يخص  ما  تحقيق  ومدى  القرارات  تلك  معاليكم 

والصناعة منها على أرض الواقع ؟

س- تبذل وزارة التجارة والصناعة جهودًا مقدرة لتطوير الصناعة 

في المملكة، ولكن ما يالحظ على المصانع أنها قائمة على أيدي 

كوادر أجنبية، فأين دور الوزارة في تشجيع تأهيل وتدريب الكوادر 

الوطنية للعمل في المصانع الوطنية ؟

العقبات  كافة  وتذليل  �سادراتها,  حجم  زيادة  على  عازمة  اململكة   - 

اململكة  يف  امل�سانع  عدد  ارتفاع  الأخرية  الآونة  �سهدت  حيث  للم�سنعني, 

التي بلغت 6871 م�سنًعا بحجم ا�ستثمارات تقدر برتيليوين ريال , يف حني 

بلغ عدد العاملني فيها نحو 935 األف عامل, والوزارة ت�سجع تاأهيل وتدريب 

الكوادر الوطنية للعمل يف املن�ساآت ال�سناعية والتجارية على حد �سواء.

هيئة  المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعمل 
على إنشاء حاضنات أعمال أو صناعية لتبني 

ابتكارات شباب وشابات الوطن

6871 مصنًعا باستثمارات تقدر بـ 2000 مليار ريال 
ويعمل بها أكثر من 900 ألف عامل
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القت�ساد  لنمو  الأ�سا�سي  الدافع  هي  وتعترب التجارة  العاملية,  القت�سادية 

الدويل واإيجاد فر�س العمل التي بدورها �ستعمل على حتقيق ا�سرتاتيجيات 

الإجراءات  تنفيذ  اململكة على  وتركز  الطموحات,  وت�سهم يف حتقيق  النمو, 

املوؤ�س�سات  ذلك  يف  مبا  التجارية  الأعمال  مل�ساعدة  الالزمة  والتدابري 

منظمة  من  اأكرب  ب�سكل  لال�ستفادة  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  التجارية 

فتح  بينها  من  والتي  الع�سرين,  الدول  جمموعة  ومبادرات  العاملية  التجارة 

الأ�سواق, وتطوير اخلدمات, ومواكبة تكنولوجيا املعلومات, وتقليل احلواجز 

التكامل القت�سادي ومنو القطاع  للو�سول مل�ستوى  التجارة وال�ستثمار  اأمام 

ال�سناعي الذي تطمح له جمموعة الدول الع�سرين.

للمملكة  ال�سناعي  الناجت  و�سول  اإلى  وال�سناعة  التجارة  وزارة  وت�سعى 

العربية ال�سعودية اإلى الن�سبة العاملية وهي 20% من اإجمايل الناجت القومي, 

 15 خالل  ال�سناعي  النمو  واأن  ل�سيما  باملعجزة  لي�س  الن�سبة  هذه  وحتقيق 

�سنة املا�سية بلغ �سعف منو الناجت القومي.

- بال �سك اأن جمل�س ال�سورى له ب�سمة اأ�سا�سية وا�سحة يف تبني العديد 

من املبادرات التي تهدف لتطوير القطاع القت�سادي والتجاري يف اململكة, 

وذلك  واملتو�سطة,  ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  ان�ساء  ذلك  يف  مبا 

الكيان يف قراره رقم 41/83  اإدراكًا من املجل�س لأهمية هذا القطاع وهذا 

وتاريخ 1431/7/29هـ والذي ت�سمن ا�ستحداث هيئة عامة لرعاية املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة, لتكون اجلهة املعنية ب�سوؤون هذا القطاع, وتفعيل دوره 

يف القت�ساد الوطني والتوظيف.

 

س- المملكة دولة مهمة داخل مجموعة العشرين االقتصادية، 

في  المجموعة  إطار  ضمن  المملكة  لدور  معاليكم  ينظر  كيف 

تعزيز االقتصاد العالمي، ومعالجة الفقر ؟

مكنتها  عالية  مالية  قوي وفوائ�س  باقت�ساد  احلمد  وهلل  اململكة  تتمتع 

من موا�سلة �سيا�ستها التحررية يف التجارة اخلارجية حتى يف ظل الأزمات 
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السالمة المرورية *

ُتعرف اإدارة املرور مبنطقة الريا�ص ال�شالمـة املرورية باأنها تبني كافة 

اخلطط والربامج واللوائح املروريــة والإجــارة الوقــائيــة للحــد من وقوع 

اأو منــع وقوعــهــا, ل�شمان �شالمــة الإن�شان وممتلكاته,  املروريــة,  احلوادث 

وللحفاظ على اأمن البالد ومقوماتها الب�شرية والقت�شادية.

املركبة,  وهي:  عنا�شر  ثــالثة  يف  يتمثــل  املروريــة  ال�شالمــة  حمور  اإن 

والطريق, والعن�شر الب�شري.

وجهود الدولة املبا�شرة والفاعلــة وا�شحة يف تقــليل وتخفيف احلوادث 

املرورية املتمثلة يف جهود الإدارة العـامة للمرور, و الدفــاع املــدين, ووزارة 

ال�شحــة, والهــالل الأحــمر ال�شعــودي, ومــدينــة املــلك عبدالعزيز للعــلوم 

الأخــرى  احلكــومية  القطــاعات  من  موؤ�شــ�شات  قيــام  ومطلــوب  والتقنيــة, 

والأهلية لت�شــهم يف تخفيــف احلــوادث املرورية, وتوعية املجتمع لأهمية 

الوقاية من احلوادث املرورية.

اأهمية ال�شالمة املرورية:
حوادث  عدد  يف  عامليًا  الأول  املركز  ال�شعودية  العربية  اململكة  حتتل 

الطرق, حيث اأن معدل الوفيات يف حوادث الطـــرق بلـــغ )21( حالـــة وفاة 

يوميًا, اأي �شخ�ص كل )70( دقيقة, و)7661( حالة وفاة يف ال�شنة, وذلك 

ح�شب تقرير اإدارة الدرا�شات املرورية بالإدارة العامة للمرور لعام 2013م. 

وهذه الأرقام متثل اأعداد القتلى وقت وقوع احلـــادث, بينما تقدر اجلهات 

الطبية اأن اأعداد القتلى ميكن اأن ي�شل اإلى ال�شعف بعد دخولهم امل�شت�شفيات 

نظرًا ل�شدة الإ�شابة.

وقد قامت �شركة اأرامكو ال�شعوديــة بدرا�شـــة ا�شتق�شـــائية عن احلوادث 

املرورية يف اململكة العربية ال�شعودية, وذكرت اأن اململكة العربية ال�شعودية 

حتتل املرتبة الأولى عامليًا يف عدد وفيات احلوادث املرورية حيث بلغ عدد 

املتوفني يف احلوادث املرورية خالل الع�شرين عامًا املا�شية حوايل 86 األف 

�شخ�ص, وهذا العدد يفوق ما اأنتجــته احلروب عــامليًا خالل العــ�شرين عامًا 

املا�شية, اإذ بلغ عــدد قتلى احلــروب يف دول عدة مــثل حرب الأرجنتني اأو 

حرب ال�شحراء الغربية, وحــرب الهنــد, وحرب باكــ�شتان, وحــرب اخللـيج, 

وحرب النيبال الأهلية وغريها 82 األف �شخ�ص.

اأهمها:  اإلى وقــوع احلــوادث املرورية من  تــوؤدي  اأ�شــباب عــدة  وهــناك 

القيادة,  يف  والتــهور  الزائــدة  وال�شرعــة  القيادة,  اأثناء  الهاتف  ا�شتخدم 

والنعا�ص اأثناءها, وقطع الإ�شارة, وعــدم التقــيد باإ�شارات املرور, والقيادة 

حتت تاأثري العقاقري اأو املخــدر اأو امل�شكــر, والن�شغال اأثناء القيادة, وت�شليم 

ال�شيــارة للقا�شــرين من ال�شغار, والتجــاوز اخلاطئ, واإهمال �شيانة ال�شيارة 

ب�شكل دوري.

ومن هذا املنطلق تنبع اأهمــية ال�شالمــة املرورية بالوقاية من احلوادث 

املرورية وما ت�شتنزفــه من مقــدرات ب�شريــة وماديــة, حيث ت�شهم يف تكبد 

اخل�شائــر يف الأرواح اإ�شافيــة اإلى اخل�شــائر الباهــظة لالقتــ�شاد الوطني, 

والآثار الجتماعية وال�شحية الناجتة من احلوادث املرورية. 

اأهمية التوعية بال�شالمة املرورية:
تعتــرب حمــالت التوعيــة بال�شالمــة املروريــة و�شيلــة مهمة ت�شتخدمها 

اإدارات املرور واجلهات ذات العالقة مع م�شتخدمي الطرق, وبالأخ�ص قائدي 

املركبات وتزويدهم بن�شائح القــيادة الآمنة مثــل اأخطــار ال�شرعة الزائدة, 

و�شلبيات ا�شتخدام اجلوال والإجهاد والن�شغال اأثناء القيادة.

وللتوعية املرورية عدة و�شائل كالربامج الإعالميــة والأ�شابيع املرورية 

اأهمــية تثقــيف الأطفــال  كــما ل تخفى  الهادفــة,  والكتيبــات واملطويــات 

م�شتمرة,  تعليم  كعملية  امل�شتــدامة  التوعــية  على  الرتكــيز  مع  واملراهقني 

ومن هذه الإجراءات اإدخال برامج ال�شالمــة املروريــة يف املناهج الدرا�شية 

لرت�شيخ �ُشــبل ال�شــلوك الآمــن لــدى ال�شباب يف مرحلــة مبكرة حلمايتهم يف 

مراحل حياتهم امل�شتقبلية.

اأهمية اجلمعية ال�شعودية لل�شالمة املرورية:
ل يخفى على اجلميع اأن املجتمع يف حاجه اإلى جمـــعية علمية ت�شعى اإلى 

توا�شل مع كل اجلهات الفاعلة من اجلهات احلكـــومية والقطـــاعات الأخرى 

مثل �شركة اأرامكو ال�شعوديـــة, وكـــذلك مع املوؤ�شـــ�شات الأهلية وال�شخ�شيات 

العامة ورجال الأعمال و ذوي اخلربة يف جمال ال�شالمة املرورية, مما ي�شاعد 

والدرا�شات  ال�شت�شارات  وتقدمي  والتطبيقية,  النظرية  املعارف  تطوير  يف 

العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة واخلا�شة يف جمال ال�شالمة املرورية, 

ومن هذا املنطلق جاءت اأهمية تاأ�شي�ص جمعيه علميه بجامعة الدمام, نظرًا 

ملا حتتويه من تخ�ش�شات خمتلفة ذات عالقة بال�شالمة املرورية, مثل كلية 

العمـــارة والتخطيـــط, وكلية الهنـد�شة, وكلية الرتبية, والكليات ال�شحية, 

لتعمل على حت�شني م�شتوى خدمة املرور وال�شالمة املرورية. 

د. حممود البديوي
ع�شو جمل�ص ال�شورى
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حيث تهدف اجلمعيـــة اإلى تنميــة الفــكر العلــمي يف جمـــال ال�شالمـــة 

املرورية, والعمل على تطويره وتن�شيطـــه, وحتقــيق التـــوا�شل العلمي بني 

املهتمني بال�شالمة املروريـــة, وتقدمي امل�شــورة العلمـــية يف جمال ال�شالمة 

املرورية جلميع اجلهــات احلكوميــة والأهلية, وكذلك تطوير الأداء العلمي 

العلمي  واملهني للمعنني يف املرور وال�شالمة املرورية, وتي�شري تبادل الإنتاج 

و�لأفكار �لعلمية بني �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية باملرور و�ل�شالمة �ملرورية 

داخل وخارج اململكة.

اإ�شهامات جمل�ص ال�شورى فيما يتعلق باملرور وال�شالمة املرورية:
در�ص جمل�ص ال�شورى العديد من املو�شوعات التي تهتم باملرور وال�شالمة 

املرورية واأ�شدر ب�شاأنها القرارات الالزمة, ومن اأهمها ما ياأتي:

  م�شروع نظام املرور, وتعديل عدد من مواد نظام املرور, وم�شروع اخلطة 

الوطنية التنفيذية لل�شالمة املروريـــة, وتنظـــيم الفحـــ�ص الفني الدوري 

للمركبات, وم�شروع الالئحة التنفيذية ل�شتخــدام حــزام الأمــان واملقاعد 

املخ�ش�شة لالأطفال يف املركبات اأثنـــاء ال�شري على الطـــرق باململكة, وكذلك 

م�شروع نظام حمالت بيع اأجزاء ال�شيارات امل�شتعملــة, وم�شروع نظام اأندية 

ال�شيارات والدراجات النارية, وم�شروع الالئحة الأ�شا�شية لأندية ال�شيارات 

باململكة العربية ال�شعودية.

اأقر جمل�ص ال�شورى موؤخرًا تعديل نظام املرور مبا يجعل التفحيط  كما 

جرمية يعاقب مرتكبها يف املرة الأولى بغرامة مالية تبداأ بع�شرة اآلف ريال 

وت�شل اإلى 40 األفًا ح�شب مرات التكرار.

التو�شيات:
* و�شع ا�شرتاتيجية وطنية لل�شالمـــة املروريـــة, واإعداد خطط ق�شرية 

وطويلة املدى على اأ�شا�ص علمي ومهني.

* تطوير وتكثيف التوعية املرورية باأ�شاليب حديثة وفعالة عن طريق 
ا�شتخدام الو�شائل الإعالمية والتقنـــيات احلديثة الكفيلة بتو�شيلها لكافة 

�شرائح املجتمع.

* ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثــة يف عملية ال�شبط املروري للمخالفني
* تر�شيـــخ مفـــهوم الرتبيــة املروريــة يف مناهج التعليم العام واخلا�ص 

ومقررات الكليات واجلامعات.

* تفعيل دور امل�شجد يف ن�شر ثقافـــة ال�شالمــة املرورية من خالل توجيه 
الن�صء لدروب اخلري وال�شالح.

* ت�شديـــد العقوبـــات, وفـــر�ص غرامـــات ماليــة عالية على ال�شائقني 
املخالفني للقانون, ومن يقود �شيارات فيها اأعطال خطرية.

فر�ص مزيد من ال�شوابط القانونية على امتــالك وتــرخي�ص قيادة   *
املرور  واأنظمة  قـــوانني  املعنية بدرا�شـــة وتقيـــيم  املركبات, وقيام اجلهات 

املعمول بها مبا يف ذلك مراجعـــة العقوبــات والأحكام الق�شائية, واملخالفات 

لردع مرتكبي الأفعال التي ت�شكل خطورة على م�شتخدمي الطرق.

* العمل على فر�ص مزيد من الرقــابة وال�شبط املروري, مبا يتما�شى مع 
ات�شاع �شبكة الطرق وكثافـــة حركة ال�شيارات عليها ل�شمان ان�شياب احلركة 

املرورية بطريقة اآمنة, ول�شبط ال�شائقني املتهورين والأكرث نزعة لرتكاب 

احلوادث املرورية.

املنظومة  املرورية لغر�ص تطوير  املخالــفات  مـــن  ن�شبـــة  تخ�شيــ�ص   *
�ملرورية و�لهيئات �مل�شرفة عليها.

* ال�شتفادة من جتربـــة �شركـــة اأرامكـــو ال�شعودية يف جمال ال�شالمة 
املرورية ومنها اآلية اإلزام موظفيها, واملقـــاولني, واملوردين التي تتعامل معهم 

باأنظمة ومعايري �ل�شالمــة �ملرورية, و�ل�شتـــفادة من جتـــربة �لهيئة �مللكية 

يف »اجلبيل وينبع« يف جمال ال�شالمة املرورية.

النظر  اأهمية ر�شد مواقع احلـــوادث مكانيًا مع  التاأكيد علي  �شرورة   *
يف اإمكانية ا�شتخدام نظم املعلومـــات املكانيــة حلفــظ املعلومات وحتديثها, 

ومعاجلة مواقع تكرار حوادث املرور بحلول هند�شية فعالة مع و�شع �شيا�شة 

وا�شحة ملعاجلتها وفق املعايري والأنظمة الدولية.

* جعل الطــرق اأكــرث اأمانـــًا مل�شتخـــدميها مـــن املـ�شاة, بتوفري مزيد من 
الت�شهيالت الالزمة لأمــان عبورهـــم, مبا يتوافـــق مع ت�شنيف الطرق, وذلك 

للحد من حوادث الده�ص.

* تطوير �شبل واآليات تعليم القيادة للرقي مبخرجات تعليم القيادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ورقة مقدمة يف امللتقى الثالث لل�شالمة املرورية املنعقد يف الدمام من 

11-1437/2/13هـ
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تطوير النقل الجوي بالمملكة بين توسعة
المطارات ورفع مستوى خدماتها

تقرير/ من�شور الع�شاف

تبــذل حكومــة خــادم احلرمـــني ال�شريفـــني جهودًا كبرية لتنـــمية 

وتطوير النقل اجلوي باململكة العربية ال�شعودية وفق اأحــدث املعايـري 

العاملية, وتعزيز مكانة اململكة عامليا كدولة موؤثرة يف �شناعــة الطريان 

املدين, وحتقيق النمو وال�شتدامة القت�شادية.

حيث تعمل هيئة �لطــري�ن �ملـــدين على حتـــديث �ملطار�ت �ملحلية 

والدوليــة التي تبـــلغ  )27( مطــارًا, )5( منها دوليـــة و)10( اإقليمية 

لكنها تعمل جميعـــها بوجـــهات دوليـــة, و)12( مطارًا حمليا وتو�شعتها 

وتعزيزهـــا بالأنظمـــة املالحيـــة واأمنيــة احلديثـــة, والقــوى العاملة 

الوطنية, لتدير القطاع بكل كفاءة..

» ال�شورى « ت�شتعر�ص يف هذا التقرير م�شروعات التو�شعة للمطارات 

وتطويرها, �لتي تعمل هيئة �لطري�ن �ملدين على حتقيقها, حيث قامت 

�لهيئة باإعد�د �خلطـــط �لالزمـــة لتطوير �شبكة مطار�تها, ل�شتيعاب 

امل�شافرين يف عام  بلــغ عدد   - امل�شافـــرين  امل�شطردة يف عدد  الزيادة 

2014 عرب مطارات اململكـــة نحـــو )75( مليـــون م�شافر- ورفع م�شتوى 

اخلدمات على النحو املن�شود, ومتثل تلك اخلطط احتياج �شوق النقل 

اجلـــوي وخـــدماتــه يف اململكـــة حتى عام 2040م, وعليه فاإن جميع 

مطارات اململكة اإما مت تطويرها وفق م�شاريع مت تنفيذها, واإما ت�شهد 

يف الوقت الراهن م�شاريع لتطويرها, اأو يخطط لتطويرها.. 

 ومن اأهم تلك امل�شاريع ما ياأتي:
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أواُل: مشاريع تم إنجازها:

م�شروع اإن�شاء وت�شغيل مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل 

باملدينة املنورة

مت يف 2011/10/29 توقيع عقد اإن�ساء وت�سغيل هذا املطار اجلديد وفق 

بالكامل  اإن�ساوؤه  يتم  اململكة  يف  مطار  اأول  ي�سبح  وبذلك   ,)BTO( اأ�سلوب 

بهذا الأ�سلوب, وقد اأجنز تنفيذ امل�سروع يف وقت قيا�سي, ومن ثم مت ت�سغيل 

املطار جتريبيًا يف 2015/4/12, فيما افتتحه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبد العزيز )حفظه اهلل( يف 1436/9/15 املوافق 2015/7/2.

وتبلغ الطاقة ال�ستيعابية للمطار )8( ماليني م�سافر �سنويًا يف املرحلة 

كانت  حني  يف  الثانية,  املرحلة  يف  م�سافر  مليون   )14( اإلى  و�سول  الأولى, 

الطاقة ال�ستيعابية ال�سابقة للمطار)4( ماليني م�سافر فقط.

يحتوي  )4000,000م2(.  من  بـاأكرث  تقدر  م�ساحة  على  امل�سروع  وُنفذ 

و )16(  م�ساحاته )138,000م2(.  تبلغ  ومغادرة  �سفر  على جممع �سالت 

بوابة �سفر مت�سلة بعدد )32( ج�سرًا تربطها بالطائرات مبا�سرة, اإلى جانب 

)64( كونرتًا لإجراءات ال�سفر و )24( للخدمات الذاتية ي�ساف لها )16( 

كونرتًا خالل مو�سم احلج.

ويخدم امل�سافرين )10( �سيور دائرية لنقل الأمتعة يف �سالت الو�سول 

مب�ساحة  احلجاج  لنتظار  قاعات  و)6(  )4000م(.  اأطوال  باإجمايل 

)10500م2( بجوارها موقف لعدد )200( حافلة ل�سمان �سهولة وان�سيابية 

حركة احلجاج واملعتمرين.

الأمنية  للجهات  الالزمة  واملرافق  والتجارية  العامة  للمرافق  ومبان 

وموقف  امل�ساندة.  للمرافق  مبان  عن  ف�سال  باملطار,  العاملة  وال�سركات 

لل�سيارات ي�ستوعب )1500( �سيارة عامة و)200( �سيارة ل�سركات التاأجري. 

اإلى جانب م�سجد و�ساحة مك�سوفة مب�ساحة )3920م2(, بالإ�سافة اإلى 16 

م�سلى داخل ال�سالة. 

األف   150 من  بتبوك  العزيز  عبد  بن  �شلطان  الأمري  مطار  تطوير 

راكب اإلى 1.3 مليون راكب

اأجنز بالكامل ونقلت احلركة اجلوية لل�سالة اجلديدة يف 2011/4/18م, 

ال�ستيعابية من  املطار  اإن�ساء �سالة �سفر جديدة رفعت طاقة  وانطوى على 

م�ساحتها  بلغت  وقد  راكب,  مليون   )1.3( اإلى  �سنويًا  راكب   )150.000(

فقط,  )2400م2(  القدمية  ال�سالة  م�ساحة  كانت  حني  يف  )16.420م2( 

مبنى  و)16(  املطار  لكامل  حتتية  وبنية  عامة  مرافق  امل�سروع  �سم  وقد 

م�ساحتها  لت�سبح  الطائرات  وقوف  �ساحة  وطورت  املطار,  داخل  ووحدة 

)25.000م2( لت�ستوعب )4( طائرات من طراز B747 وتراي�ستار واإيربا�س 

يف اآن واحد, كما �سي�سهد املطار م�سروعًا تطويريًا كبريًا وهو قيد الرت�سية.

تطوير مطار جنران من 200 األف راكب اإلى 1.4 مليون راكب �شنويًا

حظي مطار جنران مب�سروع تطوير جذري مت اإجنازه, وقد نقلت احلركة 

ارتفعت  امل�سروع  بتاريخ 2011/9/21م, ومبوجب  لل�سالة اجلديدة  اجلوية 

اإلى )1.4( مليون  طاقة املطار ال�ستيعابية من )200.000( راكب �سنويا 
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راكب, وقد ت�سمن امل�سروع اإن�ساء �سالة جديدة تتاألف من طابقني مب�ساحة 

فقط,  )1500م2(  القدمية  ال�سالة  م�ساحة  كانت  بينما  )13000م2( 

كما  للطائرات,  الركاب  ل�سعود  كهربائية  ج�سور  بثالثة  ال�سالة  وترتبط 

اإن�ساء �ساحة لوقوف الطائرات ت�ستوعب )6( طائرات يف اآن  �سمل امل�سروع 

للخدمات  ومبنى  ال�سخ�سيات  لكبار  و�سالة  اجلوي  لل�سحن  ومبنى  واحد, 

وبرج مراقبة مب�ساحة )530م2( وارتفاع )22م( ومواقف ت�ستوعب )530( 

�سيارة.

مطار الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال

اآثار مدائن �سالح,  بالكامل اأجنز على بعد 50 كم من  هو مطار جديد 

اأن  املنتظر  واإليه يف 2011/10/21م, ومن  ت�سغيل رحالت منتظمة منه  مت 

�سالح  مدائن  اإ�سافة  بعد  ال�سياحة خا�سة  قطاع  دعم  كبريًا يف  دورًا  يلعب 

على قائمة الرتاث العاملي من قبل اليون�سكو, وقد بلغت م�ساحة املطار )13( 

وي�ستمل على مدرج بطول )3050م( وعر�س )45م(. ومواقف  مليون م2, 

مب�ساحة  و�سالة  طائرات.  لثالث  تت�سع  )16800م2(,  مب�ساحة  للطائرات 

)3700م2(, ت�ستوعب 100 األف راكب �سنويا مبعدل 4 رحالت يوميا. وبرج 

مراقبة بارتفاع )20م(.

 تطوير مطار الأمري عبد املح�شن بن عبد العزيز بينبع

مت رفع الطاقة ال�ستيعابية للمطار اإلى )600,000( راكب �سنويًا, وطورت 

�سالت لت�سبح مب�ساحة 8000 م2, ترتبط بج�سرين متحركني لنقل الركاب 

من واإلى الطائرات, فيما طورت مدارجه لت�ستوعب الطائرات العر�سية.

تطوير مطار بي�شة:

مت تطوير املطار ورفع طاقته ال�ستيعابية من )200.000( راكب �سنويًا 

اأما �سالته اجلديدة فبلغت م�ساحتها )6150م2(  اإلى )600,000( راكب, 

مدرج  تطوير  على  امل�سروع  وانطوى  )2000م2(,  التطوير  قبل  كانت  بينما 

اإن�ساء ممر مواز جديد  املطار لي�ستوعب طائرات من احلجم العري�س, مع 

و�ساحة طريان.

المشاريع الجاري تنفيذها

بطاقة  اجلديد  الدويل  العزيز  عبد  امللك  مطار  تطوير  م�شروع 

ا�شتيعابية 30 مليون م�شافر يف املرحلة الأولى

ووظف  املحددة,  اخلطة  وفق  و�ساق  قدم  على  امل�سروع  يف  العمل  يجري 

ومهند�س,  عامل   )26000( نحو  له  جندت  �سركات,   )110( نحو  لتنفيذه 

امل�سروع  �سخامة  يعك�س  مما  معدة,   )2600( نحو  امل�سروع  يف  وُي�ستخدم 

و�سرعة وترية العمل فيه, ومن املتوقع ت�سغيله يف منت�سف 2017 اإن �ساء اهلل.
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 ومن اأهداف امل�سروع مواكبة الطلب املتنامي واملتوقع على احلركة اجلوية 

يف املطار. ودعم البنية القت�سادية ملنطقة مكة املكرمة ب�سكل عام وملدينة 

منوها  يتطلب  اأخرى  اقت�سادية  قطاعات  مع  والتكامل  خا�س.  ب�سكل  جدة 

الطائرات  من  اجلديد  اجليل  وا�ستيعاب  امل�ستهدفة.  بامليزات  مطار  توافر 

.)A380( ـــ مثل F العمالقة ـــ كود

اأعلى  وفق  املطار  ورواد  للم�سافرين  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  ورفع 

املقايي�س العاملية.

الأهداف  تلك  من  الأكرب  اجلزء  لكن  مراحل,   3 على  امل�سروع  وي�ستمل 

ال�ستيعابية  املطار  طاقة  ترفع  التي  الأولى  املرحلة  يف  اهلل  باإذن  �سيتحقق 

اإلى )30( مليون م�سافر �سنويًا, اأما الثانية ف�سرتفع طاقته اإلى )55( مليون 

م�سافر و�سوًل اإلى )80( مليون م�سافر يف مرحلته الثالثة.

ومن اأهم مرافق املطار اجلديد يف مرحلته الأولى ما ياأتي:

اجلوية  الناقالت  يتيح جلميع  م2,  األف   720 �سالت مب�ساحة  * جممع 
العمل حتت �سقف واحد.

* )46( بوابة للرحالت الدولية والداخلية منها ما ي�ستوعب الطائرات 
.A380 العمالقة مثل

* )94( ج�سرًا متحركا خلدمة الطائرات من خمتلف الأحجام.
* )5( �سالت لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال.

* برج مراقبة بارتفاع )136( م وبذلك ي�سبح اأحد اأعلى اأبراج املراقبة 
يف العامل.

* )27,987(م2 داخل جممع ال�سالت لال�ستثمار التجاري.
* م�سجد يت�سع لنحو )3000( م�سل.

* )220( كاونرت خلدمة الركاب بالإ�سافة اإلى )80( جهاز خدمة ذاتية.
* نظام قطار اآيل لنقل ركاب الرحالت الدولية داخل جممع ال�سالت.

* نظام �سيور متطور ملناولة الأمتعة بطول )34.6( كم, مرتبط باأحدث 
اأنظمة الأمن.

* ممرات و�ساحات جانب الطريان مب�ساحة ) 2.170.000( م2. 
احلرمني  قطار  خط  مع  ترتبط  قطار  وحمطة  للركاب  نقل  مركز   *

ال�سريع.

* مواقف �سيارات للمدد الق�سرية ت�ستوعب )8200( �سيارة تتاألف من 
معرفة  من  ال�سيارة  �ساحب  الكرتونية متكن  باأجهزة  )4( طوابق, جمهزة 

موقع �سيارته.

* مواقف �سيارات للمدد الطويلة, منها مواقف عامة ت�ستوعب )4356( 
ل�سركات  خم�س�س  �سيارة   )1243( ي�ستوعب  موقف  على  عالوة  �سيارة, 

 )9123( ت�ستوعب  باملطار  للعاملني  �سيارات  ومواقف  ال�سيارات,  تاأجري 

�سيارة. 

* فندق لركاب الرتانزيت مب�ستوى 4 جنوم )120 غرفة(.
* حمطة اإطفاء واإنقاذ.

)األياف  كابالت  ب�سبكة  مت�سالن  للمعلومات  متكامالن  مركزان   *
�سوئية(.

* نفق خدمات بطول )9327( م.
جتدر الإ�سارة اإلى اأن املطار �سيتمكن من خدمة )70( طائرة يف اآن واحد, 

بالإ�سافة اإلى مواقف لنتظار الطائرات حول جممع �سالت ال�سفر ت�ستوعب 

)28( طائرة, ت�ستهدف �سرعة حترك الطائرات من واإلى البوابات, و�سيتم 

حاجة  دون  الأر�س  حتت  متديدات  عرب  واملياه  بالوقود  الطائرات  اإمداد 

ل�ستخدام �سيارات اأو معدات.

مليون   35.5 بطاقة  بالريا�ص  الدويل  خالد  امللك  مطار  تطوير 

م�شافر يف مرحلته الأولى

الأولى  مرحلته  و�سرتفع  جذري,  ب�سكل  املطار  وتطوير  تو�سعة  ي�ستهدف 

طاقته ال�ستيعابية اإلى )35,5( مليون م�سافر �سنويا, اأي 3 اأ�سعاف الطاقة 

مما   ,)24( من  بدل  بوابة   )46( لي�سبح  البوابات  عدد  ورفع  احلالية, 

�سيمكن املطار من مواكبة حجم احلركة اجلوية املتزايدة, وتلبية احتياجات 

امل�سافرين ورفع م�ستوى اخلدمات, و�سي�سبح ال�سفر عرب هذا املطار اإن �ساء 

اهلل متعة وجتربة يتطلع امل�سافرون لتكرارها.. وقد حر�ست الهيئة على اأن 

تنطوي الت�ساميم على توفري التجهيزات الالزمة لذوي الحتياجات اخلا�سة 

وفق املعايري العاملية, وميكن اجمال امل�ساريع التي تنطوي عليها تلك املرحلة 

فيما يلي:

م�شروع ت�شميم واإن�شاء ال�شالة )5( واملرافق التابعة لها:

هي �سالة جديدة طاقتها )12( مليون م�سافر �سنويا, تنفذ على م�ساحة 

)100( األف م2, �ست�سم )8( بوابات مزدوجة تربطها بـ )16( طائرة من 

رفع الطاقة االستيعابية لمطار الملك 
خالد إلى 35 مليون مسافر .. ومطار 

الملك عبدالعزيز إلى 30 مليون
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 .)F( وطائرة من فئة )E( طائرات فئة )( اأو )7C( احلجم املتو�سط فئة

كما ي�سمل عقد التنفيذ اأي�سا ما يلي:

�سبكة طرق وج�سور تربط املناطق املطورة بالطريق الرئي�س الذي    *
يربط املطار مبدينة الريا�س وب�سالت ال�سفر الأخرى.

*  موقف اإ�سايف متعدد الطوابق ي�ستوعب )3000( �سيارة.
*  مركز اإطفاء حريق.

*  مبنى مركز عمليات �ساحة الطريان.
*  بوابة جديدة ل�ساحة الطريان.

جتدر الإ�سارة اإلى اأنه مت البدء يف اإن�ساء حمطة مرتو اأمام ال�سالة )5( 

من قبل �سركة مرتو الريا�س.

وبعد اإجناز ال�سالة رقم )5( �ستنقل احلركة من ال�سالة الداخلية رقم 

طاقتهما  لرتتفع  و)4(,   )3( ال�سالتني  تطوير  ليت�سنى  ال�سالة  لهذه   )3(

�سنويًا,  م�سافر  مليون   )17,5( اإلى  م�سافر  مليون   )9,2( من  ال�ستيعابية 

ال�سالة )1(  الركاب من  �سيتم حتويل حركة  تطويرهما  النتهاء من  وبعد 

اإلى ال�سالة )5( اأثناء فرتة تطوير وتو�سعة ال�سالتني )1 و2(.

م�سروع تطوير املدارج واملمرات ومواقف الطائرات:

 وي�سمل اإن�ساء ممر مواز جديد, و�سبكة لتزويد الطائرات بالوقود, و�سبكة 

األياف ب�سرية, وميكن اإيجاز اأهم عنا�سره اإن�ساء ممر جديد, واإعادة تاأهيل 

اأمام مبنى �سالة  التي تقع  ممرات قائمة, وتو�سعة �ساحة وقوف الطائرات 

ال�سحن.

 تطوير مطار اأبها

�سنوات,   3 غ�سون  يف  اإجنازه  املتوقع  من  جذري,  تطويري  م�سروع  هو 

�سريفع طاقة املطار ال�ستيعابية من )2.3( مليون م�سافر �سنويًا اإلى )5( 

ماليني م�سافر, ويرفع م�ساحة �سالته من )9400م2( لت�سبح )78000م2( 

ولرتتبط بـ )14( ج�سرًا لعبور الركاب من ال�سالت اإلى الطائرات, وينطوي 

امل�سروع على اإن�ساء �ساحة لوقوف الطائرات تت�سع خلم�س طائرات, ومدارج 

وممرات موازية, ومبنى لالإدارة, ومبان ل�سكن من�سوبي املطار, وبنى حتتية 

حمطات  كهرباء,  حمطة  املعلومات,  تكنولوجيا  )مبنى  للخدمات  ومبان 

مياه(  معاجلة  حمطة  مياه,  حمطة  والتكييف,  للتربيد  مبنى  للمحولت, 

للمالحة  ومبنى  لل�سيانة,  وم�ستودع  وطرق,  �سيارات  ملواقف  بالإ�سافة 

اجلوية, وم�سجد, ومبنى للبوابات الرئي�سة.

 مطار امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلديد بجازان

راكب  مليون   3.5 بطاقة  جديد,  موقع  يف  اإن�ساوؤه  يتم  جديد,  مطار  هو 

و�ستبلغ  راكب,  مليون   )1,3( على  احلالية  طاقته  تقت�سر  بينما  �سنويا, 

يف  لل�سالت  )8100م2(  ب  مقارنة  )52000م2(  ال�سالت  مبنى  م�ساحة 

املطار احلايل, و�سيوفر مبنى ال�سالت اجلديد املق�سم على 3 طوابق متحفًا 

العريق, و�سرتتبط ال�سالت  اآثار منطقة جازان امل�سهورة بتاريخها  يعر�س 

اإلى الطائرات, وي�سم  بخم�سة ج�سور مزدوجة لعبور الركاب من ال�سالت 

التنفيذي,  املكتب  عرب  وامل�سافرين  الأولى  الدرجة  لركاب  �سالت  امل�سروع 

موازية,  وممرات  ومدارج  طائرات,  لع�سر  تت�سع  الطائرات  لوقوف  و�ساحة 

ومواقف �سيارات, وبرجًا للمراقبة اجلوية, ومبنى لإبطال املتفجرات, ومبنى 

للقيادة الثابتة, ومبنى لل�سيانة, ومبنى لالأر�ساد اجلوية, وحمطة للطاقة, 

ال�سرف  مياه  لتنقية  وحمطة  وم�ستودعات,  املركزي,  للتربيد  وحمطة 

ال�سحي, واأخرى ملعاجلة املياه, وحمطات لوقود الطائرات والعربات, ومن 

املتوقع اإجنازه يف غ�سون ثالث �سنوات.

تطوير مطار الأمري نايف بن عبد العزيز بالق�شيم

هو م�سروع تطوير جذري من املتوقع اإجنازه يف 3 �سنوات, �سريفع طاقته 

م�سافر,  ماليني   )3( اإلى  �سنويًا  م�سافر   )350.000( من  ال�ستيعابية 



تحقيق

6969 ال�سورى - العـدد 170 -  ربيع الأول 1437هـ  دي�سمرب 2015مال�سورى - العـدد 170 -  ربيع الأول 1437هـ  دي�سمرب 2015م

)60,000م2(,  لت�سبح  )6550م2(  من  ف�سرتتفع  ال�سالت  م�ساحة  اأما 

و�سرتتبط بت�سعة ج�سور لعبور الركاب من ال�سالت اإلى الطائرات, وينطوي 

امل�سروع على اإن�ساء برج للمراقبة اجلوية, و�سالة لكبار ال�سخ�سيات, ومواقف 

لل�سيارات متعددة الطوابق, ومبنى لالإدارة, ومبنى لالإطفاء والإنقاذ, ومبنى 

لل�سيانة, وثكنات لوحدة اأمن وحماية املطار, وجممع �سكن للعائالت, وطرق 

للطاقة,  ومباين  الرئي�سة,  للبوابات  ومبنى  وم�سجد,  حتتية,  وبنية  خدمة, 

و�ساحة لوقوف الطائرات.

تطوير مطار عرعر

هو م�سروع تطوير جذري, �سريفع طاقته ال�ستيعابية من )200.000( 

م�سافر �سنويًا اإلى اأكرث من مليون م�سافر, اأما م�ساحة ال�سالت ف�سرتتفع 

من )1810م2( لت�سبح )10,500م2(, ومن املتوقع اإجنازه يف غ�سون 3 

�سنوات, وينطوي على تو�سعة �ساحة وقـــوف الطائرات لت�ستوعب طائرتني 

يف اآن واحـــد فئــــة )E( و)7( طــــائـــرات من فـــئة )C(, واإنــ�ساء مواقــــف 

للبوابات  ومبنى  لالإدارة,  ومبنى  وبنية حتتيــة,  داخلية,  لل�سيارات, وطرق 

الأمنية, ومبنى لالإطفاء والإنقاذ, وحمطـــة للطاقـــة الكهربائيـــة, واأخرى 

املركزي. للتربيد 

مشاريع تطوير منظومة المالحة الجوية

اأوًل: م�شاريع مت اإجنازها:

�سبكة  الأر�سية )VGS( عرب  املالحية  الت�سالت  م�سروع حمطات   -1

�سيتا العاملية.

.)RFDP( 2- نظام معاجلة خطط الطريان باملطارات املحلية والإقليمية

الهيئة  من  مبا�سرة  اخلدمة  لتوفري  املالحية  الت�سالت  �سبكة   -3

.)V.SAT(

4- تطبيق املرحلة الأولى من نظام املالحة اجلوية عرب الأقمار ال�سناعية 

.)GNSS(

.)ACRC( 5- م�سروع منظومة الرادارات املالحية املدنية

ثانيًا: م�شاريع جاري تنفيذها:

1- م�سروع مركز مراقبة القرتاب الآيل مبطار اأبها.

2- م�ساريع اأنظمة مالحية لبع�س القواعد الع�سكرية.

3- م�سروع حتديث نظم مركز القرتاب الآيل يف مطار امللك فهد الدويل.

 ATM( اجلـــويــــة  احلـــركـــة  اإدارة  اأنظـــمـــة  تــطـــويـــر  مــــ�ســـــروع   -4

.)ENHANCEMENT

5- م�سروع تطوير نظم اإدارة احلركة باملطارات اجلوية.

إنجازات الهيئة في مجال أمن وسالمة الطيران:

كما هو معروف فاإن اأمن و�سالمة النقل اجلوي اأ�سبح اليوم الهاج�س الأول 

للمعنيني يف �سناعة الطريان املدين حول العامل, واإدراكًا من الهيئة لأهمية 

هذا التحدي, ولقناعتها التامة باأن ال�ستقرار والزدهار لتلك ال�سناعة لن 

الهيئة  عمدت  فقد  للم�سافرين,  وال�سالمة  الأمن  توفري  ظل  يف  اإل  يتحقق 

ل�سرتاتيجية تهدف اإلى حتقيق التوازن بني املحافظة على الأمن وال�سالمة 

من جانب, وت�سهيل اإجراءات ال�سفر اجلوي للركاب من جانب اآخر, جلعل 

�سفرهم مريحًا وممتعًا قدر الإمكان.

مشاريع لتطوير منظومة المالحة 
الجوية واألمن والسالمة
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ولتحقيق تلك الأهداف عملت الهيئة على تطبيق معايري الأمن وال�سالمة 

اللتـــزام  منـــها  واملبادرات,  والإجراءات  امل�ساريع  وتنفيذ عدد من  الدولية 

اإدارات  خالل  من  واملحلية  الدولية  وال�سالمة  الأمن  مبعــايري  ال�ســـارم 

خمت�سة باأمن و�سالمة الطريان التي ُتعنى بتطبيق برامج ال�سالمة, للحفاظ 

على اأعلى م�ستويات ال�سالمة. 

الب�سرية  والكـــفاءات  الكوادر  وتوفري  ا�ستقطـــاب  الهيئة على  كما عملت 

املوؤهلـــة للقيــــام مبهام الأمـــن وال�سالمة يف املطارات والتدقيق والإ�سراف 

عليها. 

للطـــريان  ال�سعـــودية  الهيــــئة )الأكادمييـــة  اأن�ساأت  الآخر,  على اجلانب 

املدين( بحيث تكون رافدًا رئي�سًا يلبي احتياجات قطاعات الهيئة من الكوادر 

الب�سرية املتخ�س�سة, ول يقت�سر دورها على تدريب وتاأهيل من�سوبي الهيئة 

بل اأي�سا تدريب وتاأهيل املتقدمني من ال�سباب من حملة الثانوية العامة, ومن 

)املراقبة  املدين  للطريان  ال�سعودية  الأكادميية  توفرها  التي  التخ�س�سات 

اجلوية و الطفاء و الإنقاذ و �سالمة وت�سغيل املطارات(.

وتعكف هيئة الطريان املدين يف الوقت الراهن على تنفيذ م�سروع عمالق 

مب�سمى )امل�سروع الوطني املتكامل لأمن وحماية املطارات( والذي ي�ستهدف 

تقنية  منظومة  على  وينطوي  ال�سعودية,  املطارات  لأمن  نوعية  نقلة  اإحداث 

اأمنية متطورة ومتكاملة. 

تطوير منظومة الخدمات األرضية في مطارات 

المملكة

العامـــة للطيــران املدين على تطوير منظومة اخلدمات  الهيئة  حر�ست 

الأر�سية واملناولة يف جميع مطارات اململكة, وحتقيق م�ستويات اأف�سل يف تلك 

اخلدمات, وذلك وفق عدد من الإجراءات والإجنازات التي ميكن اإيجازها 

على النحو التايل:

1- ت�سمنت جميع امل�ساريع التي نفذت اأو تنفذ حاليا ـــ لتطوير مطارات 

وال�سيانة مدعمة  الأر�سية  باخلدمات  اإن�ساء مبان حديثة خا�سة  ـــ  اململكة 

باأحدث التجهيزات.

اإدخال مقدم خدمة  الهيئة على  2- لتحقيق املزيد من املناف�سة, عملت 

ثان يف جمال اخلدمات الأر�سية واملناولـــة يف املطــارات عرب مناف�سة عاملية  

لتقدمي هذه اخلدمات وفق م�ستويات عاملية, وبحيــث ل يقت�سر الأمر على 

�سركة واحدة, وقد فازت بالرخ�ســة يف تلك املناف�ســـة �سركـــة �سوي�س بورت 

ال�سوي�سرية املتخ�س�سة بالرخ�سة الثانية لتقدمي تلك اخلدمات يف مطارات 

اململكة.

3- مت خ�شخ�شة ال�شركة ال�شعودية للخدمات االأر�شية التابعة للخطوط 

ال�سعوديــة و�سمــت عـــددًا مــن ال�سركــات الوطنية مما �سيح�سن من جودة 

اخلدمة ملواجهة املناف�سة القادمة يف تقدمي نف�س اخلدمة.
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الملك سلمان 000 عام حافل بقرارات الحزم والعزم

بن  �شلمان  للملك  والبيعة  الولء  جندد  للبالد,  ملًكا  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ملبايعة  الأولى  الذكرى  مبنا�شبة 
عبدالعزيز ملك احلزم والإ�شالحات والعزم.

فنحن ن�شتلهم عامًا م�شى حافاًل بالإجنازات العظيمة ون�شت�شرف م�شتقباًل م�شرقًا لوطننا نحو الريادة والتقدم يف 
ظل قيادة حازمة عادلة قامت على العدل وال�شفافية.

للبالد. يف  ملكًا  اأ�شبح  الدولة عندما  انعك�ص على  للريا�ص, وهذا  اأمريًا  كان  اأن  منذ  �شلمان قوية  امللك  �شخ�شية 
عهده امليمون اأ�شبح ح�شور اململكة عامليًا اأقوى يف جميع املناحي الع�شكرية وال�شيا�شية والقت�شادية, فقد اأ�ش�ص دولة 
حديثة بكل املعايري, لأنه رجل قوي وقد اأتى - وهلل احلمد - يف الوقت املنا�شب, لأن وقت �شلمان يحتاج اإلى �شلمان 

احلزم والإ�شالحات. 
امللك �شلمان ر�شم لدولة حديثة وجديدة يديرها اجليالن الثاين والثالث من حكام اآل �شعود امليامني, مع احلفاظ 
على النهج الذي ر�شمه واأ�ش�ص له امللك عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - واأبناوؤه من ملوك اآل �شعود - رحمهم اهلل جميعًا 
- الذين حققوا لهذه الدولة ال�شعودية النجاحات الكبرية خالل �شنوات حكمهم للبالد يف جميع املناحي ال�شيا�شية 

والقت�شادية والتنموية.
يف خطاب �مللك �شلمان �ل�شنوي �لذي �ألقاه مبنا�شبة �فتتاح �أعمال �لدورة �جلديدة ملجل�ص �ل�شورى, ر�شم �خلطوط 
العري�شة لل�شيا�شة الداخلية للدولة التي هدفها الأول تنمية الن�شان. كما اأنه تطرق يف هذا اخلطاب اإلى التحديات 
التي تواجه الوطن والتهديدات الأمنية الداخلية واخلارجية, وكذلك ما حدث يف الدول العربية والإ�شالمية وما 

يجب على الدولة حياله, بالدفاع عن جميع الق�شايا العربية والإ�شالمية يف املحافل الدولية.
اأجنز يف فرتة وجيزة جدًا ما تطلب اإجنازه اأعواما عديدة, لكن - كما ذكرنا �شلفًا - اأ�ش�ص دولة ال�شباب احلديثة 
باختياره الأمري حممد بن نايف - حفيد امللك عبدالعزيز - ويل عهد ورئي�ص جمل�ص ال�شوؤون ال�شيا�شية والأمنية. 
وقد حقق الأمري حممد بن نايف عددًا من النجاحات الكبرية, ياأتي يف مقدمتها الق�شاء على منابع وخاليا الإرهاب 
العهد  لويل  وليًا  ليكون  �شلمان  بن  حممد  الأمري  اختار  اأنه  كما  العباد.  من  كثري  بها  واكتوى  البالد  يف  اأف�شدت  التي 

ورئي�شًا ملجل�ص ال�شوؤون القت�شادية والتنمية مع توليه وزارة الدفاع.
ال�شيا�شية  املناحي  جميع  يف  للنظر  لفتا  ودوليًا  حمليًا  ح�شورًا  �شموه  �شجل  حيث  الختيار,  نعم  كان  وقد 

والجتماعية والقت�شادية يف البالد.
ومن اأبرز جناحات امللك �شلمان على ال�شعيد الداخلي حتقيق التنمية باإطالق الإ�شالحات القت�شادية والأمنية 
بتنويع م�شادر الدخل وحماربة الإرهاب. وخارجيًا الدفاع عن ق�شايا الأمة واإعادة ال�شرعية اإلى اليمن ال�شقيق من 
اأ�شكاله  مبختلف  الإرهاب  ملحاربة  اإ�شالمي  حتالف  ت�شكيل  عن  والإعالن  الأمل(,  و)اإعادة  احلزم(  )عا�شفة  خالل 
واأنواعه. ومن اأهم اإجنازات ملك احلزم والعزم ك�شف ما تكنه اإيران وحلفاوؤها من م�شاعر الكره وال�شتهتار بعقول 
حلفائها وت�شخريها خلدمة امل�شروع الفار�شي, الذي هدفه ال�شيطرة على بالد احلرمني ال�شريفني مب�شاعدة الأحزاب 

املتطرفة يف الدول العربية, فقد ك�شف خمططاته التو�شعية يف املنطقة.
بداأت اململكة وحيدة يف حماربة هذا الكيان املتطرف �شنني عديدة, لكن امللك �شلمان ومبا  يتمتع به من �شخ�شية 
قوية ا�شتطاع اأن يوقف اإيران يف اليمن, حيث ن�شوا اأبطال اململكة, وحق اجلرية والدين والعروبة. ا�شتطاع �شلمان 

احلزم يف حتالف عاملي اأن يعيد ال�شرعية اإلى دولة اليمن ال�شقيقة, وهذا بدوره كان اأول خنجر يف خا�شرة اإيران.
كذلك تنفيذ الأحكام ال�شرعية باإعدام الإرهابيني اأتت يف الوقت املنا�شب, وقد ك�شفت لنا خبث اإيران واأنها تزرع 
بيننا اأعداء لتنفيذ خمططاتها لإحياء الطائفية والعن�شرية واحلقد والكراهية والتطرف يف دول اجلوار, حيث 
ك�شف اإحراق ال�شفارة ال�شعودية والقن�شلية يف اإيران للعامل الوجه احلقيقي لدولة اإيران, التي �شعت - منذ انطالق 
ثورتها امل�شوؤومة - اإلى تغيري الرتكيب الأيديولوجي للمذاهب املختلفة واإحياء الطائفية, لكن �شلمان احلزم والعزم 

قطع هذه الأيادي يف اليمن و�شيتم - باإذن اهلل - قطع �شرايني الدولة ال�شفوية يف �شوريا ولبنان.

اأ.د. عو�ص ال�شمري
ع�شو جمل�ص ال�شورى
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لقد داأب املنظــــم ال�شعـــودي يف دوره الت�شــريعي اإلى النظر ب�شــكل 

للمجتمع  اإلى تقنني وتنظيم ي�شمن  ما هو بحاجة  م�شتمر يف حتديد 

�لعي�ص يف بيئة تكفل �حلقــوق �لقانونيـــة لكل �شخــ�ص عند ممـــار�شته 

لن�شاطاتـــه, ولذا جنــد املنظــــم ال�شــعودي ي�شعــى دومـــًا اإلى حتـــديث 

اأنظمته ال�شــــادرة مبا يتـــواءم مع احلـــراك العـــام, وحاجـــة ال�شلطة 

التنفيذيـــة فيما يظـــهر لها من خالل تطبيق تلك الن�شو�ص النظامية, 

اإما بتعديلها, اأو من خـــالل �شن اأنظــمة جديدة تغطي الفراغ الت�شريعي 

اإن ح�شل ذلك.

وهذا ما �سلـــكه املنــظم ب�سنــه لأحد اأهم الأنظمة ال�سعودية على الإطالق, 
وهو نظام ال�سركات الذي يعد املظلة الت�سريعية  جلزء كبري من العمل التجاري 
يتمثل يف الن�شاط االقت�شادي الذي تقـــوم به ال�شركـــات، حيث مت �شن هذا 
النظام مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6(  وتاريخ  1385/3/22هـ , 
وظل العمل به ملا يربو على ) 52 ( عامًا دون تعديل, كان خاللها ي�سكل الإطار 
القانوين لعمل ال�سركات, اإل اأنه مع ثورة التحولت القت�سادية الالفتة خالل 
ال�سنوات املا�سية, بدا نظام ال�سركات قا�سرًا يف بع�س جوانبه عن مواكبة 
هذا التطور ال�سريع, مما دعت احلاجة املا�سة اإلى اأهمية اإعادة النظر مرة 
اأخرى يف هذا النظام, والنظر فيما ميكن تعديله ليكون اأكرث مرونة ومواكبة 
للن�شاط االقت�شادي الراهن، وليكون كذلك عن�شر جذب لال�شتمار وت�شجيع 
احلركة التجارية, وكذلك مغطيًا قدر الإمكان ملا ميكن اأن ي�ستجد يف ال�سوق 
التجارية خالل الفرتات القادمـــة بن�سو�س م�ســـتقرة وم�ســـتمرة, جتـــمع ما 
املختلفة  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  والتحفيز  القانوين,  والإحكام  الدقة  بني 

لتن�سيط حركة ال�سوق.

 وهو ما مت موؤخرًا بحمد اهلل تعالى؛ حيث �سدر نظام ال�سركات اجلديد, 
الوزراء  الت�سريعية ممثلة يف جمـــل�سي  املوؤ�س�سة  لدى  وقتًا طوياًل  الذي ظل 

وال�سورى لدرا�سته ملحاولة اخلروج بنظـــام �سامل يلبي حاجـــة ال�سوق, وهذا 
ما اأتى به النظام اجلديد لل�سركات وفقًا للكثري من املراقبني القت�ساديني 
والقانونيني, فقـــد اأتى موفـــرًا لبيئـــة نظامية حا�سنـــة وجاذبة لال�ستثمار, 
وكذلك موفرًا الإطار القانوين ال�سامل والعادل للممار�ســـات ال�سليمـــة التي 

تكر�س العمل املوؤ�س�سي, وحت�سن اأداء املن�ساآت ونزاهة التعامالت التجارية.
ولعلنا فيما ياأتي من �سطور نحاول ا�ستعرا�س اأبرز مالمح نظام ال�سركات 
بينـــه وبني �سابقـــه يف  الفـــرق  لنا  ال�سمـــات يبني  اجلديد, ومن خالل هذه 
النظام القدمي, علمًا باأن النظام قد حوى العديد من التعديالت والإ�سافات 
اجلوهرية وال�سكلية والتي ل ميكن ا�ستعرا�سها ب�سكـــل كامل يف هذا املقال, 

حيث �سيتم الكتفاء باأهم تلك التعديالت.
* لعل من اأبرز ما ات�سم به نظام ال�سركات اجلديد هو ت�سهيل الإجراءات 
لل�سركات وعدم فر�س املزيد من ال�سرتاطات املعيقة اأحيانًا, جند هذا يف 
العديد من املواد التي حتوي اإجراءات �ســـهلة ومي�ســـرة, اإ�سافـــة اإلى و�سوح 
من  املتوهمة  والحتمالت  الثغرات  غالب  وتغطية  املدلول,  دقة  مع  العبارة 

خالل قراءة مواد النظام.
ال�سفافية  النظام؛ هو مبداأ  تعزيزه يف هذا  اأبرز ما مت  لعل من  اأي�سا   *
والنزاهة يف التعامالت و�سمان القدر الأكرب من املو�سوعية وعدم ال�سبابية 
خالل  من  هذا  جند  عادلـــة.  غري  ممار�ســـات  اإلى  للو�سول  الإجراءات  يف 
ال�سركات من  م�ســـاألة حوكمة  تنظم  مواد  اأربع  ا�ستحداث ف�سل جديد من 
خالل جمل�س رقابة لكل �سركة م�ساهمة ي�سكل من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 
من خم�سة اأع�ساء كحد اأدنى, مع اإعطائه احلق يف دعوة اجلمعية العمومية 

لالنعقاد واإعداد تقرير تف�سيلي عن القوائم املالية لل�سركة.
* كذلك جند النظـــام قد اأولى ال�سركـــات العائلـــية املزيـــد من العـــناية 
الـــحركة  تنمـــية  يف  ال�ســـركات  هذه  بـــدور  املنظـــم  من  اإميانًا  والهتمام, 
القت�سادية, وكذلك ملا لوحظ من خـــالل التطبيق والواقع العملي من وقوع 
العديد من الإ�سكالت واخلالفات بني ورثة مالك ال�سركـــة بعد وفاته, مما 

ينتج عنه حل ال�سركة ب�سكل كامل وتعطيل ن�ساطها يف كثري من الأحيان.

قراءة في نظام
الشركات الجديد

�شلطان بن عبداهلل العمري
قانوين - الإدارة العامة للم�شت�شارين

مبجل�ص ال�شورى
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ال�سخ�س  �سركة  هي  ال�سركات  اأ�سكال  من  جديد  ب�سكل  النظام  اأتى   *
النظاميني  املراقبني  من  اتفاق  حمل  لي�س  كان  واإن  النوع  وهذا  الواحد, 
اإذ  ن�ساطها,  مع  تتنا�سب  ل  لكونها  نظرًا  الت�سمية  حيث  من  والقت�ساديني 
ال�سركة تطلق على ت�سارك بني اثنني فاأكرث, اإل اأن الت�سمية هنا اأتت جمازية 
املهم،  التجاري  الن�شاط  هذا  �شبط  بهدف  وذلك  واقعًا،  كونها  من  اأكرث 
ال�شكل  وهذا  الن�شاط  هذا  تنظم  التي  االأحكام  من  العديد  اإر�شاء  وحماولة 

التجاري .
�سركة  لقيام  املنا�سب  القانوين  الأ�سا�س  و�سع  النظام  اأن  جند كذلك   *
امل�ساهمة التي تعد الأكرث �سيوعًا بني اأنواع ال�سركات الأخرى, وذلك باإ�سدار 
ال�سوق  للتداول حتت مظلة نظام  القابلة  التمويلية  وال�سكوك  الدين  اأدوات 
حول  �سرعية  اإ�سكالت  من  يثار  اأن  ميكن  ما  اإلى  هنا  الإ�سارة  مع  املالية, 
املق�سود باأدوات الدين, خ�سية اأن تكون عبارة عن غطاء على ال�سندات التي 
للنظام  يح�سب  والتي  عدمه,  من  جوازها  حيث  من  �سرعي  نظر  حمل  تعد 

اجلديد اأنه مل ين�س عليها يف ثنايا هذا النظام بخالف النظام ال�سابق.
* لو نظرنا كذلك اإلى �سركة الت�سامن؛ جند اأن النظام اجلديد قد حدد 
عمر ال�سريك بثمانية ع�سر عامًا, م�ستبعدًا القا�سر من ال�سراكة وهذه من 

الإ�سافات التي اأ�سيفت يف هذا النظام على النظام ال�سابق.
�سهادات  اأحكام  لتنظيم  النظام اجلديد  مادتني جديدتني يف  اإ�سافة   *

الأ�سهم املفقودة والتالفة.
* كذلك امكانية ن�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات والنظام الأ�سا�سي يف موقع 
اأم القرى، مما ي�شهل عملية  وزرة التجارة وعدم ا�شرتاط ن�شره يف جريدة 

الن�سر ويخت�سر كلفته اأي�سًا.
كاتب  اأمام  ال�شركات  تاأ�شي�س  عقود  توثيق  كذلك  النظام  ي�شرتط  مل   *
وهذا  املخت�سة,  اجلهة  من  يوثق  واإمنا  ال�سابق,  النظام  يف  كان  كما  عدل 
يتما�سى مع توجهات وزارة العدل احلالية يف التو�سع يف الرتخي�س للموثقني.
لي�ســـبح  امل�ساهمة  �سركـــة  يف  املـــال  لراأ�س  الأدنى  احلد  تخفي�س  مت   *
خم�سمائة األف ريال بدل من مليوين ريـــال يف النظام ال�سابـــق, كـــما اأجاز 
النظام تاأ�شي�شها من �شخ�شني فقط دون ا�شرتاط خم�شة اأع�شاء كحد اأدنى 

كما كان يف النظام ال�سابق.
* اأجاز النظام اجلديد لل�سركات التي ل يقـــل راأ�س مـــالها عن خمـــ�سة 
ماليني ريال تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة من �سخ�س واحد ويكون له �سالحيات 

جمعيات امل�ساهمني.
موؤ�س�سة  تعترب  اأنها  امل�ساهمـــة  ب�سركة  املتعلقة  اأي�سا  التعديالت  ومن   *
تاأ�سي�سًا �سحيحًا من تاريخ ن�سر قرار وزارة التجارة باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة 

وقيدها يف ال�سجل التجاري.
* مت حتديد احلد الأعلى لعدد الأعـــ�ساء يف جمل�س الإدارة باأل يتجاوز 

اأحد ع�سر ع�سوًا.

* مما يح�سب كذلك لهذا النظام حتديده لل�سقف الأعلى ملكافاأة اأع�ساء 
جمل�س الإدارة بخم�سمائة األف ريال ت�سمل املكافاآت واملزايا املالية والعينية, 

لكن يوؤخذ كذلك على هذا التعديل اأنه مل يتطرق لرئي�س جمل�س الإدارة .
* كما اأجاز النظام تاأ�سي�س ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة من �سخ�س 
واحد, واأن ال�سركـــــة املحـــدودة م�سوؤولـــة عن الديون واللتـــزامات املرتتبـــة 

عليها...
* اأجاز النظام كذلك للم�ساهم بيع حق الأولوية اأو التنازل عنه يف حال 

زيادة راأ�س املال.
* ن�س النظام على انق�ســـاء ال�سركـــة امل�ساهمـــة بقـــوة النظـــام فيما لو 
بلغت خ�سائرها ن�سف راأ�س املال املدفوع اإذا مل تتخذ اجلمعـــية غري العـــادية 
قرارًا بزيادة راأ�س مالها اأو تخفي�سه, اأو حلها قبل الأجل املحدد يف النظام 
الأ�سا�سي, ويتوقع اأن تكون هذه املادة بالتحديد م�ساهمة يف انق�ساء العديد 

من ال�سركات املعلقة .
* كما ت�سمن النظام اأي�سًا بابًا جديدًا يتعلق بال�سركة القاب�سة مت�سمنًا 

اأحكامها واأهدافها واأغرا�سها.
يتعلق  فيـــما  امللحوظ  التحـــول  النـــظام اجلـــديد  اأبرز ما ت�سمنه  من   *
بالعقوبات, حيث اأتت يف هذا النظـــام اأكرث �سرامـــة و�سدة, وذلك بال�سجن 
ملدة ت�سل اإلى خم�س �سنوات, وغرامة مالية قد ت�سل اإلى خم�سة ماليني ريال 
م�سوؤول  يقوم  كاأن  النظام,  ثنايا  يف  عليها  املن�سو�س  املخالفات  بع�س  عند 
بت�سجيل بيانات كاذبة اأو م�سللة, اأو اإخفـــاء املركـــز املايل لل�سركة, اأو يقوم 
با�ستعمال اأموال ال�سركة لتحقيق اأغرا�س �سخ�سية له فيها م�سلحة مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة...اإلخ
اإلى غري ذلك من التعديالت والأحكام التي ا�ستمل عليها نظام ال�سركات 
ب�سيغته اجلديدة, والتي اأتت يف جمملها ملبية لطموح الكثري من املخت�سني 

واملراقبني.
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رئيس مجلس الشورى يجتمع بسمو الرئيس
العام لرعاية الشباب

عقد معايل رئي�ص جملــــ�ص ال�شـــورى ال�شيـــخ الدكتـــور عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبــه مبقـــر جمـــل�ص ال�شورى 

اجتماعًا مع �شاحب ال�شـــمو امللكي الأمري عبداهلل بن م�شاعد بن 

عبدالعزيز الرئي�ص العام لرعايـــة ال�شباب بح�شور معايل الأمني 

العام للمجل�ص الدكتـــور حمـــمد بن عبـــداهلل اآل عـــمرو وعـــدٍد 

من اأع�شاء جمـــل�ص ال�شـــورى اأعـــ�شاء جلنة ال�شوؤون الجتماعية 

والأ�شرة وال�شباب يف جمل�ص ال�شورى .

ويف بداية الجتماع رحب معايل رئيــــ�س املجـــل�س ب�ســــمو الرئيــ�س العام 

لرعاية ال�سباب, موؤكدًا اأهمية اللقاءات املبا�سرة بني اأع�ساء جمل�س ال�سورى 

وم�سئويل اجلهات احلكومية اأثناء درا�سة اللجان املتخ�ســـ�سة تقارير الأداء 

ال�سنوي لأجهزة الدولة مبا ينعك�س على جودة خمرجـــات اللجـان و�سوًل اإلى 

تر�سيد القرارات التي يتخذها املجل�س بعد مناق�سة تلك التقارير. 

من جانبه اأكد �سمو الرئي�س العامة لرعاية ال�سباب حر�س الرئا�سة على 

التوا�سل امل�ستمر مع جمل�س ال�سورى وال�ستفادة من قراراته ومبادراته التي 

ت�سب يف م�سلحة القطاع الريا�سي وال�سبابي.

العامــــة  للرئــــا�ســــة  ال�سنــــوي  التقــــرير  حــــول  نقـــــا�س  دار  ذلك  بعــــد 

ال�سوؤون  الذي تدر�ســــه جلنــــة  املايل 1436/1435هـ  للعام  ال�سباب  لرعاية 

الجتماعيــــة والأ�ســــرة وال�ســــباب حاليًا, حيث بنّي �سمــــو الأمري عبداهلل بن 

م�ساعد لأع�ساء اللجنة وجهة نظر الرئا�ســــة حول مــــا ت�سمنه التقرير من 

اأن الرئا�ســــة العامة لرعاية ال�سباب لديها  اإلى  معلومات,  م�ســــريًا �سمــــوه 

العديد من اخلطط امل�ستقبليــــة التي �ستنه�س مب�ستــــوى رعاية ال�سباب يف 

كافة الأن�سطة الريا�سية وال�سبابية .

الدكتور  ال�سباب  لرعاية  العام  الرئيـــ�س  م�ســـاعد  معايل  اللقاء  ح�سر 

من�سور بن عبداهلل املن�سور, وامل�ست�سار اخلا�س ل�سمو الرئي�س العام لرعاية 

ال�سباب املهند�س اإبراهيم بن مر�سد العقيلي.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس ديوان المراقبة العامة

ا�شتقبل معايل رئي�ص جمل�ص ال�شورى ال�شيخ الدكــتور عبداهلل 
بـــن حمـــمد بن اإبراهيـــم اآل ال�شيـــخ يف مكتـــبه مبـــقر املجل�ص يف 
الريا�ص معايل رئي�ص ديـــوان املراقـــبة العامة الأ�شتاذ اأ�شامه بن 

جعفر فقيه.
ورحب معايل الدكتور عبداهلل اآل ال�سيخ خالل ال�ستقبال مبعايل الأ�ستاذ 
اأ�سامه فقيه, م�سريًا اإلى اجلهود الكبرية التي يبذلها ديوان املراقبة العامـــة 
بح�سب اخت�سا�ساته ومهامه يف احلفاظ على الأموال العامــة للدولـــة, كـــونه 

جهازًا رقابيًا يراقب اأوجه �سرف اأموال الدولة وفق الأنظمة.
واأكـــد معاليـــه اأن جمــل�س ال�ســـورى يحـــر�س يف درا�ستـــه لتقـــارير الأداء 
ال�سنوية لديوان املراقبة العامة ومناق�ستها على دعم الديوان, واإيجاد احللول 

لل�سعوبات التي يواجهها يف اأداء مهامه.
من جانـــبه عـــرب معـــايل رئي�س ديـــوان املراقبة العامة عن �سكره وتقديره 
جلهود جمـــل�س ال�ســـورى وقراراتــه الداعمـــة للديوان وتعزيز دوره يف الرقابة 

املالية على اأجهزة الدولة.

د. السعدون يلتقي سفير كوريا الحنوبية

اجتمع ع�شو جمل�ص ال�شورى رئيـــ�ص جلنــة ال�شداقة الربملانية 
ال�شعودية الكورية الدكتور �شعدون بن �شعــد ال�شعــدون يف مكتبه 

باملجل�ص مع �شفري جمهورية كوريا لدى اململكة كيم جني �شو. 
وجرى خالل الجتماع ا�ستعرا�س عدد من املو�ســـوعات ذات الهــتمام 
امل�سرتك والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�سورى واجلمعية الوطنية الكورية, 
و�سبل تفعيل جلنتي ال�سداقــة الربملانـــية بني جمـــل�س الـــ�سورى واجلـــمعية 
الوطنية الكورية ملا لهما من دور يف توثيق التعاون بني اجلانبني والإ�سهام يف 

فتح اأفاق اأو�سع لعالقات التعاون بني البلدين ال�سديقني.

ح�سر الجتـــماع عــ�سو جمل�س ال�سورى ع�سو اللجنة الدكتور عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن ال�سامخ.

جتدر الإ�ســـارة اإلى اأن جلـــان ال�سداقـــة الربملانيـــة ال�سعـــودية باملجــل�س 
تهدف اإلى تنمية وتوثيق روابط ال�سداقة والتوا�سل بني املجل�س, واملجـــال�س 
الت�سريعية والربملانات يف الدول ال�سقيقــــة وال�سديقـــة مبا يعـــزز عـــالقات 
اململكــــة خارجــيًا, ولتحقـــيق اكـــرب قــدر من التوا�سل والتن�سيق يف خمتلف 

املحافل الربملانية على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
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الهيئة العامة تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

�أحالت �لهيئـــة �لعامـــة ملجل�ص �ل�شورى عددً� من �لتقارير �لتي 
رفعتها اللجان املتخ�ش�شة ب�شـــاأن تقــارير الأداء ال�شنوي لعدد من 
الأجهزة احلكومية, ومقرتحات لتعديل بعـــ�ص الأنظــمة وقررت 

اإحالتها على جدول اأعمال املجل�ص خالل الفرتة القادمة. 
جاء ذلك خالل الجتماع الأول للهيئـــة العامـــة من اأعمال ال�سنة الرابعة 
للدورة ال�ساد�سة ملجــــل�س ال�سورى الذي عقدتـــه برئا�ســـة معايل نائب رئي�س 
املجل�س الدكتــور حممــد بن اأمني اجلفـــري وبحــ�سور معايل م�ساعد رئي�س 
املجل�س الدكتور يحيى بن عبد اهلل ال�سمعــان ومعايل الأمني العام للمجل�س 

الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل عمرو وروؤ�ساء اللجان املتخ�س�سة باملجل�س.
ال�سوؤون  تقـــرير جلنــة  اإحـــالة  العامة خالل الجتماع  الهيئة  فقد قررت 
الإ�سالمية والق�سائية ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والدعاء العام 
للعام املايل 1436/1435هـ, وتقريرها ب�ســان تقـــرير الأداء ال�سنـــوي لوزارة 
العدل للعام املايل 1436/1435هـ, وتقــرير جلنـــة ال�ســـوؤون اخلارجيــة ب�سان 
التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية للعام املايل 1436/1435هـ, وتقرير جلنة 
النقل والت�سالت وتقنية املعلومات ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت 

وتقنية املعلومات للعام املايل 1436/1435هـ. 

ب�ساأن  العلمي  والبحث  التعلــيم  تقـــرير جلنـــة  العامة  الهيئة  اأحالت  كما 
التقرير ال�سنوي لوزارة التعليم للعــام املــايل 1436/1435هـ, وتقرير جلنة 
الإدارة واملوارد الب�سرية ب�ساأن مقرتح م�سروع تعديل املادة الثالثة ع�سرة من 
نظام اخلدمة املدنية املقدم من ع�سو املجل�س الدكتور اأحمد الزيلعي ا�ستنادًا 
للمادة 23 من نظام املجل�س, وتقريرها ب�ساأن تعديل املواد 98و99و100و104 
من نظام العمل, وتقرير اللجنــة املاليــة ب�ساأن طلب تعديل الفقرة )5( من 
املادة الثالثة من نظام تبادل املنافـــع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري 

ونظام التاأمينات الجتماعية.

وقررت الهيئــــة العامـــة اإحالـــة عدد من تقـــارير جلنـــة الإدارة واملوارد 
الب�سريـــــة ب�ســـاأن م�سروعـــات اتفـــاق يف جمـــال توظيـــف العمالـــة املنزليــــة  
حيث اأحالت طلب اإعادة درا�سة م�سروع اتفاق بني حكـــومة اململكة وحكومة 
جمهوريــة اندونيــ�سيا يف جمــــال توظـــيف العمالة املنزليـــة, وم�سروع اتفاق 
العـــمل املكلـــفة بالإ�ســـالح الإداري بجمـــهــوريـــة  بني وزارة العمـــل ووزارة 
جيبوتي واتفاق اآخر بني ووزارة العــمل ووزارة العـــمل والتوظـــيف وال�سمان 

الجتماعي بجمهورية النيجر.
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الفساد اإلداري

تناول القراآن الكرمي جانبًا من الف�شاد, وتعددت الآيات التي تذكر لفـــظ الف�شــاد, ويذكر اأن النطباع الأول 

الذي تبادر عند املالئكة حينما خلق اهلل اآدم, واأخربهم اأنه جاعل يف الأر�ص خليفة, كان ا�شتفهاما ا�شتغرابيا 

عن اإن�شاء هذا املخلوق اجلديد, وذلك بقولهم : {قالوا اأجتعل فيها من يف�شد فيها وي�شفك الدماء}, ومعنى ذلك 

باأن �لأر�ص كانت مكانًا ي�شوده �لطمئنان و�ل�شالم و�لهدوء, ل ف�شاد فيها ول خر�ب, ول جتاوز ول تعٍد, حتى 

كان هذا املخلوق املكّرم عند اهلل هو مبداأ الف�شاد و�شفك الدماء.

واحلديث عن الف�شاد ل يخ�ص جمتمعًا بعينه اأو دولة بذاتـــها, واإمنا هـــو ظـــاهرة عامليـــة ت�شكو منها جميع 

الدول, ملا له من خطر على الأمن وال�شلم الجتماعي, والنـمو القت�شـــادي والآداء الإداري, ومن هنا حازت هذه 

الظاهرة على اهتمام كل املجتمعات وكل الدول وتعالت النداءات اإلى اإدانتها واحلد من انت�شارها, وو�شع ال�شيغ 

والت�شريعات املالئمة لذلك.

ويعرف الف�شاد الإداري بوجود اخللل يف الآداء نتيجة اخلطاأ والن�شيان واتباع ال�شهوات, والزلل والنحراف 

عن الطريق امل�شتقيم, وهو “ �شوء ا�شتغالل ال�شلطة العامة لتحقيق مكا�شب خا�شة “.

يحتوي �لف�شاد �لإد�ري على قدر من �لنحر�ف �ملتعمد يف تنفيذ �لعمل �لإد�ري �ملناط بال�شخ�ص, غري �أن 

ثمة انحراف اإداري يتجاوز فيه املوظف النظام و�شلطاته املمنوحة دون ق�شد �شيء ب�شبب الإهمال والالمبالة, 

وهذا النحراف ل يرقى اإلى م�شتوى الف�شاد الإداري, لكنه انحراف يعاقب عليه النظام, وقد يوؤدي يف النهاية 

اإذا مل يعالج اإلى ف�شاد اإداري.

ينق�شم الف�شاد الإداري اإلى جمموعات اأربع, اأولها: النحـــرافات التنظيميـة, ويق�شد بها تلك املخالفات التي 

ت�شدر عن املوظف يف اأثناء تاأديته ملهمات وظيفتـــه, والتي تتـــعلق ب�شفة اأ�شا�شية بالعمل, ومن اأهمها ) التاأخر 

يف احل�شور, واخلروج يف وقت مبكر عن وقت الـــدوام الر�شــمي, وامتـــناع املوظــف عن اآداء العــمل املطلوب منه, 

والرتاخي, وعدم اللتزام باأوامر وتعليمات الروؤ�شاء, وال�شلبية , وعدم حتمل امل�شوؤوليــة, واإف�شاء اأ�شرار العمل.

وثانيها: النحرافات ال�شلوكية, وهي تلك املخالفات الإدارية التي يرتكبها املوظف, وتتعلق مب�شلكه ال�شخ�شي 

وت�شرفه, مثل عدم املحافظة على كرامة الوظيفة, و�شوء ا�شتعمال ال�شلطة,  واملح�شــوبية, والو�شاطة.

العـــمل  ب�شري  تتــ�شل  التي  والإداريــة  املاليــة  املخالفـــات  بها  ويق�شــد  املاليـــة,  النحرافـــات  وثالثها: 

�ملنــوط باملوظف, وتتمثل هذه �ملخالفات يف خمالفة �لقو�عد و�لأحكام �ملالية �ملن�شو�ص عليها د�خل �جلهاز, 

والإ�شراف يف ا�شتخدام املال العام.

والرابع والأخري النحرافات اجلنائية, ومن اأكرثها الر�شوة واختال�ص املال العام والتزوير.

وا�شت�شــعرت احلكومـــة اأهميـــة مكافحـــة الف�شـــاد يف البـــالد حيـــث اأقــر جمــل�ص الوزراء يف عام 1428هـ, 

»�لإ�شرت�تيجية �لوطنية حلماية �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد« بعد در��شتها يف جمـــل�ص �ل�شـــورى, ومن ثــم �أن�شئت 

»�لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�شاد« حلماية �لنز�هة, وتعزيز مبد�أ �ل�شفــافية, ومكافحة �لف�شاد �ملايل و�لإد�ري 

ي�شتى �شوره ومظاهره واأ�شاليبه.

حممد بن عبد اهلل ال�شبوي
مدير اإدارة جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة 

وال�شباب مبجل�ص ال�شورى
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عد جمل�ص ال�شورى مبملكة البحرين  العتداءات التي تعر�شت 

لها �شفارة اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف طهران وقن�شليتها 

يف مدينة م�شهد التي و�شفها ب الأثمة , انتهاًكا �شارًخا لالتفاقيات 

واملعاهدات الدولية.

وعرب املجل�س عن بالغ �سجبه وا�ستنكاره للممار�سات التي ا�ستهدفت مبنى 
ال�سفارة, ليوؤكد وقوفــــه ودعمـــه وم�ساندته لالإجراءات التي قامت بها اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف هذا ال�ساأن. موؤكدًا دعمه ملوقف مملكة البحرين 
املتمثل يف قطع عالقاتها الدبلومـــا�سية واإغــــالق بعثتـــها الدبلوما�سية, و�سحب 

الإيرانية, والذي جاء ليعرب  الإ�سالمية  اأع�ساء بعثتها لدى اجلمهورية  جميع 
عن وحدة املوقـــف بني مملكـــة البحرين واململـــكة العربيـة ال�سعودية و�سعبيهما 
ال�سقيقني, يف مواجهـــة اأي تعد ي�ستهدفهـــما, �سائـــال املـــولى العلي القدير اأن 
يحفظ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من كل مكروه, واأن يدمي على 

بالدنا نعمة الأمن والأمان يف ظل قيادتها احلكيمة حفظها اهلل.

الشورى البحريني :
االعتداءات على سفارة 

المملكة في طهران 
وقنصليتها في مشهد 
انتهاك صارخ لالتفاقيات 

والمعاهدات الدولية

اأعرب املجلـــ�ص الوطـــني الحتـــادي عن تاأييـــده الكامل ملوقف دولة الإمارات 

العربيـة املتحــدة بت�شامنـــها وتاأييدها مع اململكـــة العربيـــة ال�شعودية ال�شقيقة 

يف كل الإجراءات الرادعـــة التي تتخذها ملواجهة الإرهاب والتطرف, وردع كل من 

ت�شول له نف�شه تهديد ال�شلم الجتماعي والعبث باأمنها وا�شتقرارها واإدانة دولة 

ال�شيادي  ال�شاأن  يف  ال�شافر  الإيراين  والتدخل  الإيرانيـة  للت�شريحات  الإمارات 

للمملكة باإ�شدار �شلطــاتها الق�شائية الأحكام بحق املجموعات الإرهابية لرت�شيخ 

الأمن والأمان لكافة اأبناء ال�شعب ال�شعودي واملقيمني على اأر�شها.

يف  املجل�س  رئي�س  القبي�سي  اأمل  الدكتورة  ملعايل  كلمة  يف  الحتادي  الوطني  املجل�س  وثمن 
اجلل�سة الثالثة التي عقدها املجل�س يوم الثالثاء املوافق 5 يناير 2016م, احتجاج دولة الإمارات 
واإدانتها لالعتداءات الإيرانية على املقار والبعثات الدبلوما�سية ال�سعودية يف اإيران, وما مُيثله 
ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية, وتاأكيدها اأن على اإيران احرتام التزاماتها الدولية 

جتاه البعثات الدبلوما�سية على اأرا�سيها وحماية الدبلوما�سيني.

الوطني اإلماراتي: االعتداءات اإليرانية على سفارة المملكة 
وقنصليتها في إيران ُيمثل انتهاكًا للمواثيق واألعراف الدولية
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اأدان رئي�ص الربملان العربي اأحمد بن حممد اجلروان العتداءات 

الهمجية على �شفارة اململكة العربية ال�شعودية يف طهران والقن�شلية 

امل�شوؤولية  الإيرانية  ال�شلطات  حممال  الإيرانية,  م�شهد  مدينة  يف 

الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية مبوجب التزامها باتفاقية فيينا 

لعام 1961 والقانون الدويل, اللذان يحتمان على الدول م�شوؤولية 

حماية البعثات الدبلوما�شية.

وا�ستنكر رئي�س الربملان العربي يف بيان له اليوم التدخل الإيراين ال�سافر يف 
ال�سوؤون الداخلية للمملكة العربية ال�سعودية, والذي جاء من خالل الت�سريحات 
الإيرانية العدائية والتحري�سية ب�ساأن تنفيذ اململكة العربية ال�سعودية لالأحكام 

ال�سرعيـــة ال�ســـادرة بحق الإرهــابيني. معتربا تلك الت�سريحات م�ساهمة يف 
التحري�س على العتداء على البعثات الدبلوما�سية ال�سعودية.

ال�ســلم يف املنطقة وتنايف  الأفــعال ل تخــدم  اإن مثل هذه  وقال اجلروان: 
واإ�ســعال فتيل املزيد من  تاأزيــم املواقــف  مبادئ ح�سن اجلوار, ما من �ساأنه 
الأزمات يف املنطقة, موؤكدًا اأن الربملان العربي يقـــف خلــف اململــكة العربية 
ال�سعودية والقرارات التي اتخذتها ملحاربة الإرهاب بكافة اأ�سكــاله ومالحقة 

مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثريي الفنت وتقدميهم للق�ساء .

البرلماني العربي يستنكر 
التدخل اإليراني السافر في 
الشؤون الداخلية للمملكة

اأعرب جمل�ص الأمة بدولة الكويت عن ت�شامنه الكامل وغري املحدود مع اململكة يف كل اجراءاتها 

الهادفة الى حماية ا�شتقرارها واأمنها.

وجاء يف ن�س البيان الذي اأ�سدره املجل�س يوم الأربعاء املوافق 3 ربيع الآخر 1437هـ: »التزامًا منا بعقيدة دولة 
الأمن وال�ستقرار,  وا�ستتباب  ال�سيادة  واملتمثلة يف احلر�س على تعزيز مبادئ  تاريخيًا  ال�سيا�سية املرت�سخة  الكويت 
التام لأي  يوؤكد جمل�س الأمة الرف�س  التهدئة يف الإقليم.  واإ�ساعة اجواء  ال�سوؤون الداخلية للدول,  التدخل يف  وعدم 
ممار�سات او �سيا�سات مت�س وتهدد �سيادة وا�ستقرار واأمن دول جمل�س التعاون اخلليجي خ�سو�سًا تلك املوجهة للمملكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة, ويعرب عن الت�سامن الكامل وغري املحدود مع اململكة يف كل اجراءاتها الهادفة الى حماية 

ا�ستقرارها واأمنها ».

مجلس األمة الكويتي يعرب عن تضامنه مع المملكة
في كل اجراءاتها لحماية استقرارها وأمنها

النواب األردني يدين االعتداء على سفارة 
المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد

طهران  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفارة  على  العتداء  ب�شدة  الأردين  النواب  جمل�ص  اأدان 

وقن�شليتها يف م�شهد, عادا ذلك جت�شيدا ل�شور انتهاك القانون الدويل.

واأكد املجل�س يف بيان له دعم اململكة يف مواجهة اأي خطر اأو تهديد, مثمنا يف ذات الوقت دور اململكة الفاعل يف حفظ 
املنطقة من اأي �سر واأذى, وجهودها يف اإن�ساء حتالف اإ�سالمي �سد الإرهاب.

واأعرب جمل�س النواب الأردين عن ت�سامنه الكامل مع اململكة, ووقوفه اإلى جانبها يف مواجهة الإرهاب والتطرف, م�ستنكرا اأي تدخل يف �سوؤون داخلية تتعلق 
بتنفيذ اأحكام ق�سائية �سد مدانني خارجني عن القانون.
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البرلمان التونسي يصادق على 
التعديل الوزاري األخير

الجبوري يشيد بتشكيل 
التحالف العسكري اإلسالمي 

لمحاربة اإلرهاب

نواب المعارضة الجزائري 
يهددون باالستقالة الجماعية 

من البرلمان

املقرتحني من  اأع�شاء احلكومة اجلدد  التون�شي على ت�شمية  الربملان  �شادق 

قبل رئي�ص الوزراء احلبيب ال�شيد يف التعديل الوزاري الذي كان قد اأعلن عنه 

موؤخرًا و�شمل وزارات �شيادية. 

و�سوت النواب احلا�سرون وعددهم 186 نائبًا يف اجلل�سة العامة على منح الثقة لكل وزير 
ب�سكل منفرد. واأكد ال�سيد, اأن احلكومة اجلديدة �ستتولى تنفيذ اإ�سالحات عميقة خ�سو�سًا 
واإعادة هيكلة  الأول  التنموي اخلما�سي  تنفيذ املخطط  املجال القت�سادي والنطالق يف  يف 
القت�ساد بهدف حتقيق ن�سبة تنمية اإيجابية ورفع ن�سق التوظيف. هذا و�سيوؤدي الوزراء اجلدد 

اليمني القانونية اأمام الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي قبل ت�سلم مهام وزاراتهم.

اأ�شاد رئيـــ�ص جمـــل�ص النـــواب العراقي �شلــيم اجلبــوري بت�شكيل 

التحالف الع�شكري الإ�شالمي ملحاربة الإرهاب.

واأكد اجلبوري يف بيان له اأن دول التحالف الإ�سالمي اأقدر على معاجلة وباء 
الإرهاب واقتالعه من جذوره بكل الطرق الفكرية والأمنية.

واإقناع العامل  انبثاق التحالف الإ�سالمي دح�س ملحاولة الإرهاب  “ اإن  وقال 
اأكرث  يعدون  الذين  امل�سلمني,  عن  املدافع  باأنه  الإ�سالم  عباءة  لب�س  خالل  من 

املت�سررين من �سروره وجرائمه”. 

هدد نواب املعار�شة اجلزائري, بال�شتقالة اجلماعية من الربملان, 

كواحد من اخليارات التي يجري بحثها لدى عر�ص احلكومة, م�شروع 

الد�شتور اجلديد على الربملان, يف الأيام املقبلة.

و�سبق لنواب املعار�سة اأن اأعلنوا عن رف�سهم م�سروع املراجعـــة الد�ســتورية, 
الذي اأعلن عنه مدير ديوان الرئي�س بوتفليقة, اأحمد اأويحي,  ب�سبب خلو حمتواه 

من املقت�سيات الدميقراطية وحياكته على مقا�س ال�سلطة باجلزائر.
وتدر�س اإدارة الربملـــان اجلزائـــري, ال�ســبل الكفيلة ملنع اأي انزلق من نواب 
املعار�سة خالل عر�س م�سـروع الد�ستور اجلــديد على الربملـــان, ردا على اأعمال 

و�سدد على �سرورة ت�سافر جهود كل املحاور الفاعلة للق�ساء عليه, واإيجاد 
روح التكامل يف اجلهد الدويل ملحا�سرته وتخلي�س العامل منه.

الت�ساور  اإدامة  �سرورة  على  الإ�سالمي,  التحالف  قيادة  اجلبوري  وحث 
والتن�سيق بني دول التحالف ل �سيما املت�سررة من الإرهاب .

تن�سيقية جترى بني اأحـــزاب املعار�ســـة لبحــث كيفــيات “مواجـــهة عـــر�س 
الد�ستور على الربملان.

وتطالب املعار�سة بعر�س الد�ســـتور اجلــديد للبالد على ا�ستفتاء �سعبي, 
باعتبار اأن الربملان “لي�س �سرعيا” ومت بوا�سطـــة التــزوير بانتخابات نيابية 

جرت �سهر اآيار/مايو 2012.
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برلمان جورجيا يختار وزير الخارجية 
بالوكالة رئيسًا للوزراء

الدوما الروسي يطالب بمراقبة القدرة النووية لكوريا الشمالية

فنزويال تغرق في أزمة 
سياسية ودستورية

انتخاب النائب علي عبدالعال 
رئيسًا لمجلس النواب المصري

�شوتت الأغلـــبية الربملانيـــة يف جـــورجيا اليـــوم لختــيار وزير اخلارجية 

بالوكالة جيورجي كفرييكا�شفيلي, ملنــ�شب رئيـــ�ص الـــوزراء وذلك بعد اأن قدم 

رئي�ص احلكومة ال�شابق ايراكلي جاريبا�شفيلي ا�شتقالته موؤخرًا.

وقال زعيم الأغلبية الربملانية زفياد كفات�سانتريادزيه: »جرى الت�ساور بني اأع�ساء الأغلبية 
الربملانية, واتفقنا على تر�سيح جيورجي كفرييكا�سفيلي لتويل من�سب رئي�س جمل�س الوزراء«.

بو�شع  كومويدوف,  فالدميري  الأدمريال  الرو�شي,  الدوما  جمل�ص  يف  الدفاع  جلنة  رئي�ص  طالب 

القدرة النووية لكوريا ال�شمالية حتت رقابة دولية. 

وو�سف كومويدوف - يف ت�سريحات اأوردتها وكالة الأنباء الرو�سية “تا�س”, الأنباء عن اختبار كوريا ال�سمالية 
لقنبلة الهيدروجينية باأنها “خميفة. واأ�ساف: من ال�سعب يف الوقت الراهن اجلزم باأنها كانت جتربة نووية, اإزاء 
التقارير حول جتربة القنبلة الهيدروجينية, وتابع “اأعتقد اأن تلك املعلومات تخيف العامل باأ�سره, وعلى الدول النووية 

اأن تقيد اإلى حد ما ذلك اأو و�سع بع�س رقابة دولية«.

الربملان  اعــتبار جمــيع قرارات  العليا يف فنزويال  املحكمة  قررت 

اجلديد املُ�شيَطر عليه من قــَِبل املعار�شـــة باطلـــًة, ما يغرق البالد يف 

اأزمة �شيا�شية ود�شتورية حادة.

مبوازاة ذلك؛ وا�سلت املعار�سة املواجهـــة مع �سلطـــات الرئيـــ�س, نيـــكول�س 
مـــادورو, وطرحـــت م�ســـروع قانون ينــ�س على العـــفو عن ع�ســـرات ال�سجــــناء 

ال�سيا�سيني, يف خطوٍة توعدت احلكومة بتعطيلها. 
وحدد املعار�شون الأنف�شهم هدفًا هو اإ�شقاط الرئي�س خالل 6 اأ�سهر بالو�سائل 
امل�شروط. املا�شي »دعمـــه غري  االأ�شــبوع  لـــه اجلــي�س  بينــما جدد   الد�شتوريـــة، 

ملدة  امل�شري  النواب  ملجل�ص  رئي�شًا  عبدالعال  علي  النائب  اأنُتِخَب 

ف�شل ت�شريعي كامل مدته خم�ص �شنوات.

واأو�سح رئي�س اجلل�ســـة الإجرائـــية ملجلـــ�س النــواب النائب بهاء اأبو �سقة اأن 
النائب علي عبدالعال ح�سل على 401 �سوتًا من اإجمايل 585 �سوتًا خالل عملية 

الت�سويت التي جرت داخل املجل�س.

�ستكون  الوطنية )الربملان(  اأن كل قرارات اجلمعية  العليا  املحكمة  واأعلنت 
 باطلة بعد اأداء ثالثة نواب معار�سني اليمني الد�ستورية رغم تعليقها ع�سويتهم.
واعتربت املحكمة جميع القرارات ال�سابقة والالحقة للجمعية الوطنية لغية 

بنظرها طاملا َبِقَي النواب الثالثة يف منا�سبهم.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�شكر
ع�شو جمل�ص ال�شورى

املقومات  واإحدى  اخلارجية  ال�شيا�شة  لتنفيذ  الأ�شا�شية  الو�شائل  اإحدى  امل�شلحة  القوات  تعترب 

قورنت  ما  اإذا  التكاليف  باهظة  تعترب  امل�شلحة  القوات  اأن  ورغم  الدبلوما�شية.  لنجاح  الأ�شا�شية 

بالدبلوما�شية, وغري مرغوب يف ا�شتخدامها يف املجتمع الدويل كو�شيلة لتحقيق الأهداف اخلارجية, 

هي  الع�شكرية  الأداة  اأن  ذلك  الدويل,  املجتمع  حكومات  لدى  بالغ  باهتمام  حتظى  ذلك  مع  اأنها  اإل 

خلفية من الثقة وال�شتقرار لعمل الدبلوما�شية, واأن التفاو�ص من مركز القوة حكمة �شليمة, اإذ ل 

ميكن لدولة ل ت�شندها قوة ع�شكرية �أن متتنع عن �إعطاء تنازلت �إذ� تعر�شت ل�شغوط وتهديد�ت 

لي�ص بو�شعها اأن تقاومها.

والقوات امل�شلحة ت�شتخدم يف اأكرث من مظهر واحد. فبالإ�شافة اإلى ا�شتخدامها التقليدي ونعنى به 

ال�شتخدام الفعلي وقت احلرب للدفاع اأو الهجوم, ت�شتخدم القوات امل�شلحة اأي�شًا وقت ال�شلم لل�شغط 

والردع, وما يرتتب عليهما من ر�شوخ الأطراف الأخرى وحتقيق امل�شالح القومية. فعدم دخول القوات 

اإن ا�شتخدام القوات امل�شلحة يف  اأو هجومية ل يعني توقف فاعليتها, بل  امل�شلحة يف حرب دفاعية 

ال�شلم لل�شغط والردع يفوق ا�شتخدامها يف احلرب, ذلك اأن القتال ا�شتثناء وال�شالم هو القاعدة.

كما اأن ال�شغط والردع, اإذا مت من خاللهما حتقيق الهدف القومي, اأكرث جدوى من احلرب, حيث 

اإ�شافية  �شيرتتب عليها خ�شائر  اأن احلرب  اإ�شايف, يف حني  اأي عبء  واملواطن  املوطن  يكلفا  لن  اأنهما 

امل�شتخدمة  اأمد احلرب ونوعية الأ�شلحة  للوطن واملواطن, وحجم هذه اخل�شائر يتوقف على طول 

فيها.

فقد  رئي�شة:  ا�شتخدامات  ثالثة  نحدد  اأن  وميكن  خمتلفة.  اأ�شكال  يف  امل�شلحة  القوات  ت�شتخدم 

امل�شلحة  القوات  وا�شتخدام   .Offensive Capability للهجوم كاأداة  امل�شلحة  القوات  ت�شتخدم 

لالأرا�شي  اإ�شرائيل  احتالل  اإن  املعا�شرة.  الدولية  العالقات  �شمات  من  �شمة  وال�شيطرة  للتو�شع 

العربية, واحتالل الحتاد ال�شوفيتي لأفغان�شتان, واأمريكا للعراق جمرد اأمثلة حلالت ل ح�شر لها. 

وقد ت�شتخدم القوات امل�شلحة كاأداة للدفاع Defensive War Capability وا�شتخدام القوات 

امل�شلحة للدفاع ا�شتخدام م�شروع حيث اأن الدولة م�شطرة للدفاع عن اأمنها وم�شاحلها القومية. كما 

اأن الدولة التي تلجاأ للدفاع حتظى بدعم وعطف الراأي العام العاملي حيث ينظر اإليها على اأنها دولة 

معتدى عليها.

واأخريًا ت�شتخدم القوات امل�شلحة كاأداة للردع Deterrent Capability والردع �شيا�شة معقدة, 

واإمنا  الهجوم,  ال�شتعمال يف  بق�شد  الأ�شلحة تخزن واجلي�ص يجهز ل  اأن  املب�شط  تعني يف مفهومها 

بق�شد اإقناع اخل�شم باأنها �شت�شتخدم فورًا ل�شد اأي هجوم جدي يقوم به. وجناح �شيا�شة الردع يتطلب 

توفر عدد من املتطلبات الأ�شا�شية: اأول هذه املتطلبات حيازة الدولة الرادعة اإمكانيات كافية من 

القوة لرد الدولة املهاجمة, واإقناعها بان م�شار املعركة يف حال وقوعها قد يتحول �شد م�شلحتها.

Military Power القوات المسلحة
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