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نائب خادم احلرمني الشريفني يلتقي النواب اليمنيني
املؤيدين للحكومة اليمنية

الشورى يطالب

إعالمنا الخارجي

عضو المجلس أ.خليفة الدوسري لـ “الشورى”:

وزارة الصحة بتشغيل

متواضع وفي حاجة

تعلمت من والدي مالم أتعلمه

المستشفيات الجديدة

لرؤية وآليات واضحة

من أعرق الجامعات

إطاللة العدد

شرف خدمة احلرمني الشريفني وضيوف الرحمن
خدمة �ضيـوف الرحـمن �شرف ال
يوازيه �شرف وق ـ ــد َخ�ص اهلل اململكة
العربية ال�سعودية قياد ًة و�شعب ًا بهذا
ال�شرف ،فك ـ ــانت �أه ًال لذلك ،فمنذ
�أن قي ـ ــ�ض اهلل امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن � ِآل �سعـود -رحمه اهلل-
لقيادة ه ـ ــذه الب ـ ــالد وبعد �أن وحد
�أركانها ،حر�ص على تـ ـ ـ�أمني ط ـ ــرق
احلج ،والق�ض ـ ــاء على قطاع الطرق،
فكان ال�سبيل �إىل الأرا�ضي املق ـ ــد�سة
يف مكة املكرمة واملدينة املنورة �أمنا.
كما �سخر جل �إمكان ـ ــات الدول ـ ــة
على الرغم من قلة ذات اليد �آنذاك
خلدمة �ضيوف الرحمن من احلجاج
والزوار واملعتمرين.
ثم ج ـ ــاء من بعـده �أبنا�ؤه امللوك
الربرة ف�س ـ ــاروا على نهجه ،وعملوا
ع ـ ــلى ع ـ ــمارة وتو�سع ـ ــة احلرم ـ ــني
ال�شريفني وتطوير امل�شـ ــاعر املقد�سة،
فكانت التو�سعات للحرمني ال�شريفني
تتواىل تباع ًا من امللوك �سعود وفي�صل
وخالد وفهد وعبداهلل -رحمهم اهلل-

ثـ ــم امل ـ ــلك �سل ـ ــمان -يحفظه اهلل،-
وجاءت التو�سع ـ ــة ال�سعودي ـ ــة الثالثة
للم�سجد احل ـ ــرام التي بد�أت يف عهد
امللك عبداهلل و�شارفت على االنتهاء
يف عهد امللك �سل ـ ــمان ك�أكرب تو�سعة
�شهده ـ ــا امل�سج ـ ــد احل ـ ــرام على مر
الع�صور الإ�سالمية.
فمن ه ـ ــذا ال�ش ـ ــرف الذي َخ�ص
اهلل بها هذه البالد ،بذلت الدولة كل
�إمكاناتها لتو�سعة احلرمني ال�شريفني
ال�ستيع ـ ــاب الأع ـ ــداد املتزاي ـ ــدة من
�ضي ـ ــوف الرحم ـ ــن على مدار العام،
ولتطوير امل�شاعر املقد�سة وتهيئة كل
ال�سبل التي من �ش�أنها توفري �أق�صى
درجات الراحة واالطمئنان ل�ضيوف
الرحمن ليـ ـ ـ�ؤدوا منا�سـ ــك حجهم يف
ي�سر و�سهولة وراحة وطم�أنينة.
دول ـ ــة به ـ ــذا الق ـ ــدر واحل ـ ــجم
يف البذل والإنف ـ ــاق لعمارة وتو�سعة
احلرمني ال�شريف ـ ــني ،وت�س ــخري كافة
�أجهزتها الأمني ـ ــة واملدني ـ ــة خلدمة
املاليني من �ضيوف الرحمن ،و�إدارة

تلك احل�ش ـ ــود من احل ـ ــجاج يف بقعة
�صغرية وفيِ زمن واحد ،وبنجاح تام
�أذهل كل من يتابع حتركات احلجاج
جديرة به ـ ــذا ال�ش ـ ــرف الذي خ�صها
اهلل به دون غريها..
وعلى ك ـ ــل من ي�شك ـ ــك �أو يزايد
على اململك ـ ــة يف القيام بواجبها يف
خدمة احلرم ـ ــني ال�شريفني و�ضيوف
الرحمن �أن يتابع وير�ص ـ ــد حتركات
احلجي ـ ــج وتنقالته ـ ــم بني امل�شاعر
املقد�سة وهي تتم يف ان�سيابية و�أمن
وطم�أنينة حتفهم عناية الرحمن ،ثم
الرعاية والعناية من خ ــادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�س ـ ــمو ويل عهده الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما اهلل
 واجلهود التي يبذلها رجال الأمنال�سعوديون املكلفون بخدمة احلجاج
الذي يقدمون �أروع ال�صور الإن�سانية
ليقدموا للعامل �أجم ـ ــع مدى تفانيهم
و�إخال�صهم يف خدمة �ضيوف الرحمن
وليثبتوا كفاءة الإن�س ـ ــان ال�سعودي يف
نيل هذا ال�شرف العظيم..
الع ـ ـ ـ ــدد � 183ش ـ ـ ـ ــوال 1438هـ  -ي ـ ــوليـ ـ ـ ـ ـ ــو 2017م

أسرة التحرير

3

6

تغطية

نائب خادم احلرمني الشريفني يلتقي النواب
اليمنيني املؤيدين للحكومة اليمنية
التــقى نائ ــب خ ــادم احلرمني ال�شريفني �صاحــب ال�سم ــو املل ــكي
الأمــري حم ــمد بــن �سلمان بن عــبدالعزيــز �آل �سعــود يف قــ�صر
ال�سالم بجدة �أع�ضاء جملـ�س النواب اليمني امل�ؤيدين للحكومـ ــة
اليمني ــة ،وبدئ اللقاء بتالوة �آيات من الذكر احلكيم.
ثم �ألق ــى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل
ال�شيخ كلمة �أ�شار خاللها �إىل ما يج ــ�سده اللقاء من جتديد لأوا�صر
الأخوة وبحث ومناق�شة امل�ستجدات على ال�ساحة اليمني ــة ،منوه ًا
بت�ضحيات ال�شعب اليمني لن ــ�صرة احلق وعودة الأمن واال�ستقـ ــرار
واال�ستق ــاللية لبالدهـ ــم عن التبعية لقوى �أو دول معينة.

جملــــة �شهــريـــة ت�صــــدرها الإدارة
العامـة للإعالم والتوا�صل املجتمعي
مبجل�س ال�شورى.

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.

تقارير القبة
جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي
م�سـ�ؤوليــة م�صــادرهــا وغــري ملـزمة
لـ (ال�شورى).

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.
للتوا�صل وامل�شاركات

لجنة الحج واإلسكان غير قادرة على إيجاد
مبررات لوزارة اإلسكان

18

طالــب جمل�س ال�شورى وزارة الإ�سكان بالإ�سراع
يف ت�سليم املنتجات الإ�سكانية للمواطنني ،و�ش ــدد
على �أهم ــية �إزال ــة املعوقات خليار توفري القرو�ض
املبا�شرة م ــن خ ــالل ن�ش ــاط �صن ــدوق التنم ــية
العقارية.
و�أك ــد املجـ ـل ــ�س �ض ــرورة �إن ــ�شـ ـ ــاء الوزارة
املركز الوطني للبحوث والر�صد الإ�سك ــاين وت�شغ ــيله
يف �أ�س ــرع وق ــت ،ودرا�س ــة �أ�س ــباب ت ــدين ن�س ــب
�إجن ــاز م�شروعاتها واتخاذ الإجراءات الالزمة
الكفيلة ب�إنهاء امل�شروعات يف مواعيدها املحددة.

shuramagazine@hotmail.com

تقارير القبة
توطين القوى العاملة في قطاع الطاقة
ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في التعدين والصناعة والغاز

طالب جمل�س ال�شورى وزراة الطــاقة وال�صناع ـ ــة
والرثوة املعدنية ب ــدعم ا�ستثمارات املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة يف جماالت التعــديــن وال�صناعة والغاز،
ودرا�سة �أ�سباب تع ــرث بعــ�ض امل�شروعات ال�صناعي ــة
اال�ستــراتيج ــية التي تق ــع حتــت مظل ــة الربنــام ــج
الــوطـ ــني لتطويـ ـ ــر التجمعـ ـ ــات ال�صناع ـي ــة
وو�ض ــع احلل ــول ملعاجلتها.
كما طالـ ــب املجـ ــل�س الوزارة ب�إعداد خطة �شاملة
لتنمية املحتوى املحلي يف م�شرتيات ال�سلع واخلدمات.
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تقـــريـــر

جملس الشورى ..دور رقابي
فاعل لدعم التنمية
جمل�س ال�شورى واحد من ال�سلطات التنظيمية (الت�شريعية)
والرقابية الرئي�سة يف اململكة ،و�شريك مهم يف �صناعة القرار،
مبا يبذله من جهود كبرية يف مناق�شة ودرا�سة املو�ضوعات التي
حتال �إليه� ،أو املقرتحات التي يقدمها الأع�ضاء ب�ش�أن نظام جديد
�أو تعديل نظام قائم مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام
جمل�س ال�شورى.
وقد جنح جمل�س ال�شورى يف تعزيز دوره ك�شريك يف �صناعة
القرار ،وكان ملبادراته الأثر الإيجابي على املجتمع يف ق�ضايا
حيوية مت�س حياه املواطن وم�ستقبله.
احلــــوار

عضو اجمللس أ.خليفة الدوسري لـ “الشورى”:

تعلمت من والدي مامل أتعلمه من أعرق اجلامعات

ع�ضو جمل�س ال�شورى ورجل الأعمال الأ�ستاذ خليفة بن �أحمد
الدو�سري نال ثقة خادم احلرمني ال�شريفني للمرة الثالثة على التوايل
ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،متيز بطرحه القوي �أثناء مداخالته على
بع�ض املو�ضوعات التي يناق�شها جمل�س ال�شورى ،خا�صة ذات ال�صلة
بخدمة املواطن مثل ال�صحة والتعليم ،والتجارة ،وكل ماله عالقة
باالقت�صاد الوطني ،منطلقه يف ذلك ح�سه الوطني ،وغريته على
وطنه ،وحر�صه على معاجلة هموم املواطنني وق�ضاياهم الوطنية.
«ال�شورى» حاورت الأ�ستاذ خليفة الدو�سري ،فكان يف �إجاباته
على �أ�سئلتنا كما هي عادته ال�صراحة وال�شفافية ،جتلت فيها
غريته الوطنية.
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م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
رئي�س التحرير

د .حممد بن عبداهلل املهنا

هيئة التحرير

في�صل بن حممد ال�شدي
من�صور بن حممد الع�ساف
حممد بن عبداهلل ال�شيباين
خالد بن حممد الدو�سري
الت�صوير

�سلطان الفهد
�سامل احلمدان

ردمك

iss : 9846 - 1319

موقع املجل�س على �شبكة الإنرتنت
www.shura.gov.sa
ح�ساب املجل�س يف تويرت
@ShuraCouncil-SA
املرا�سالت با�سم رئي�س التحرير
على العنوان التايل :

جمل�س ال�شورى  -الريا�ض
الرمز الربيدي 11212
اململكة العربية ال�سعودية
النا�شر

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 4781111 :
فاك�س 2920077 :
info@darroaf.com

تغطيـــــــة

نائب خادم احلرمني الشريفني يلتقي النواب اليمنيني
املؤيدين للحكومة اليمنية

التــقى نائـــب خـــادم احلرمني ال�شريفني
�صاحــب ال�سمـــو امللـــكي الأمــري حمـــمد بــن
�سلمان بن عــبدالعزيــز �آل �سعــود يف قــ�صر
ال�سالم بجدة �أع�ضاء جملـ�س النواب اليمني
امل�ؤيدين للحكومــــة اليمنيـــة ،وبدئ اللقاء
بتالوة �آيات من الذكر احلكيم.
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أل الشيخ يشيد بجهود مركز امللك
سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية يف
التخفيف من معاناة األشقاء يف اليمن

ثم �ألقـــى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ كلمة �أ�شار
خاللها �إىل ما يجـــ�سده اللقاء من جتديد
لأوا�صر الأخوة وبحث ومناق�شة امل�ستجدات
على ال�ساحة اليمنيـــة ،منوه ًا بت�ضحيات
ال�شعب اليمني لنـــ�صرة احلق وعودة الأمن
واال�ستقــــرار واال�ستقـــاللية لبالدهــــم عن
التبعية لقوى �أو دول معينة.
و�أ�شــاد �آل ال�شـــيخ بجهــــود مركـــــز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،على ما
يقوم به بتوجيه مبا�شــــر من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمـــان بن عبدالعزيز �آل
�سعـود -حفـــظه اهلل -من جهـــود كبرية لها
الأثر الكبــري يف تخفــيف املعانــــاة ،ونتيجة
لكل هذه اجلهــــود تبـــو�أت اململكــــة املرتبة
الأوىل يف قائمة الــدول املانحة لليمن خالل
الثالثني �سنة املا�ضية ،كـــما تبـــو�أت املرتبة
الأوىل عاملي ًا يف تقدمي امل�ساعدات الإغاثية

والإن�سانيـــة لليـــمن منـــذ اندالع الأحـــداث
الأخيـــرة ،م�شـــري ًا �إىل املعــاملـــة اخلا�صـــــة
للرعايا اليمنيني املقيمني يف اململكة.
كما �ألقيت كلمة �أع�ضاء جمل�س النواب اليمني
امل�ؤيدين للحكومة اليمن ــية �ألقاه ــا نيابـ ــة عنهم
ال�سيد حممد علي ال�ش ــدادي رفـ ــع فيها ال�شكر
للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني على دعمها وم�س ــاندتها لإخوانهم يف
اجلمهورية اليمنية من خالل التحالف العربي.
و�أكد �أن جهود مرك ــز امل ــلك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانيـ ــة ل ــها �أعظم الأثر يف نفو�س
اليمنيني ب�سبب الأو�ض ــاع ال�صع ـ ــبة التي يعي�شها
اليمن جراء االنقالب.
ونقل ال�ش ــدادي ثقة اجل ــميع يف �أن التحالف
بقي ــادة اململك ـ ــة �سائ ــر يف دعم اجلي�ش الوطني
واملقاومة ال�شعبـ ــية من �أجل ا�ستكمال حترير ما
تبقى من الأرا�ضي اليمنية من �سيطرة االنقالبيني،
معرب ًا عن الثقة ب�أن اململكة �ستقود عملية �إعادة

تغطيـــــــة

الشدادي :واثقون يف دعم التحالف
العربي بقيادة اململكة للجيش اليمني
الستكمال حترير األراضي اليمنية

الإعمار ملا دمرته حرب ميلي�شيا االنقالب.
وقال � :إن الو�ض ــع الطبي ـ ــعي لليمن هو بني
�إخوانه يف جمل�س التعاون اخلليجي ،حتى جننب
اليمن اختطافه من امل�شروع الإيــراين التدمريي،
و�أن ت�أهيل ــه لالن�ضـ ــمام �إىل جم ــل�س التعـ ـ ـ ــاون
اخلليجي �أ�صبح �ضـ ــرورة ملح ــة يتط ــلع ال�شعب
اليمني ال�ستكمالها.
و�أدان ال�شدادي ب�ش ــدة تدخ ــل بعــ�ض الدول

يف �شـ ـ�ؤون الي ــمن وموا�ص ـ ــلة بع ـ ــ�ض املنظمات
وال�شخ�صيات الدولي ــة مع االنق ــالبيني وطالبهم
بالتوقف عن هــذه التدخ ــالت ،م ـ ـ ـ�ؤكد ًا دعمهم
للجهـ ــود الدولي ــة ممثل ــة يف املبع ـ ــوث الأممي
�إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد.
بعد ذلك �ألقي ــت ق�صـ ــيدتان بهذه املنا�سبة
الأوىل �ألقاها ال�شاعر اليمني مف�ضل االباره ع�ضو
املجل�س البلدي ،والق�صيدة الثانية �ألقاها ال�شاعر
ال�سعودي نايف الدغيلبي.
ويف نهاية اللقاء ت�شرف �أع�ضاء جمل�س النواب
اليمني امل�ؤيدين للحكومة اليمنـ ــية بال�سالم على
نائب خادم احلرمني ال�شريفني.

ح�ضر اللق ــاء �صاح ــب ال�س ــمو امللكــي الأمري
عبدالعزيز بن �سعود ب ــن نايف بـ ــن عبدالعزيز
وزير الداخلية ،ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء الدكتور م�ساع ــد العي ــبان ،ومعايل رئي�س
اال�ستخبارات العام ــة الأ�س ــتاذ خالد احلميدان،
ومعايل م�ساعـ ــد وزي ــر الدف ــاع الأ�س ــتاذ حممد
العاي�ش ،ومع ــايل رئي ــ�س ه ـ ــيئة الأركان العامة
الفريق �أول ركن عبدالرحمن البنيان ،ومعايل
نائب رئي�س اال�ستخ ــبارات العامة الأ�ستاذ �أحمد
ع�ســريي ،و�صاحب ال�س ـ ــمو امللكي الأمري الفريق
ركن فهد بن تركي بن عبدالعزي ـ ــز قائد القوات
الربية قائد القوات امل�شرتكة.
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خالل مشاركته يف أعمال املؤمتر الطارئ للربملان العربي حول القدس

رئيس جملس الشورى يشيد بجهود خادم احلرمني
الشريفني لتمكني املصلني من دخول املسجد األقصى
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�شارك معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ يف �أعمــــال امل�ؤمتر اخلام�س والع�شرين
الطـــارئ لالحتــــاد الربملـــاين العربي الذي
عقـد يف العا�صمــــة املغربيــــة الرباط حول
«االنتهاكات الإ�سرائيليــــة ال�صارخة حلرمة
امل�سجد الأق�صى املبارك».
وثمن معايل رئيـــ�س جمل�س ال�شورى عرب
مداخلة خالل امل�ؤمتـر ،جهود خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلــــمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه اهلل -وحكـــومة اململكة التي
�أثمرت عن متكني امل�صلني من دخول امل�سجد
الأق�صى املبارك بعد �أن �أجرى �-أيده اهلل-
االت�صاالت الالزمة بالعديد من زعماء دول
العامل.
ونوه معاليــــه خــــالل مداخلتــــه بالدور
الكبري الــــذي تقــــوم به اململكــــة العربيـــة
ال�سعودية يف �سبيل حتقــــيق ال�سالم العادل
وال�شامل للق�ضية الفل�سطينية وف ًقا مل�ضامني
مبادرة ال�سالم العربية ور�ؤية حل الدولتني
وقرارات ال�شرعيــــة الدولية ذات ال�صلة.
وطــــالب ال�شيــــخ الدكــتور عبداهلل �آل
ال�شيخ يف مداخلة �أخرى ب�أن ُي�ضمن البيان
اخلتامي لهــــذا امل�ؤمتــــر الإ�شــــادة بجــــهود
خادم احلرمني ال�شريفيــــن -حفظه اهلل-
وحكومة اململكــــة التي �أثمــــرت عن متكني
امل�صلني من دخــــول امل�سجد الأق�صى املبارك
عرب حتريــــك املجتــــمع الــــدويل لل�ضغط
على �إ�سرائيل ،القــــوة القائمة باالحتالل،
كي ترتاجــــع عــــن القــــيود التي فــــر�ضتها
على الدخول للم�سجد الأق�صى املبارك.
وعقد امل�ؤمتر يف ظروف خا�صة ت�شهد
انتهــــاكـــات �إ�سرائيليــــة حلـــــرمة الأماكن
املقــــد�ســـــة ومنـــــع ُ�سلطــــات االحـــــتالل
الإ�سرائيلي �إقـــامة �صـالة اجلمعة بامل�سجد
ي�شــــكل ً
ُ
�سافرا
الأق�صى املبارك ،مما
خرقـــا ً
للقانون الدويل ،وا�ستفزا ًزا مل�شاعر امل�سلمني
وم�ســـا باحلقــــوق الأ�ســـا�سية لل�شعب
كافةً ،
الفل�سطيني ال�صامد.
وحتظى الق�ضـــية الفل�سطيـــنية ب�أهمية
خا�صة يف جـــدول �أعمـــال امل�ؤمتر� ،إذ كان
البيان اخلتامي للم�ؤتـــمر الرابـع والع�شرين

لالحتاد الربملـــاين العــربي الذي احت�ضنته
الرباط �شهر مار�س  2017قد �شدد على �أن
الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية
الأوىل للأمـــة العربيـــة وعلى دعم �صمود
ال�شعب الفل�سطيـــني يف مواجـــهة االحتالل
الإ�سرائيلي الغا�شم.
و�ضم وفد جمل�س ال�شورى للم�ؤمتر  ،ع�ضو
املجل�س عـــ�ضو اللجنـــة التنفيذية لالحتاد
الربملاين العربي الأ�ستاذ عي�سى الغيث.
وق ــد ا�ش ـ ـ ــاد االحت ــاد الربمل ــاين العـ ـ ــربي
مبا يق ــوم بـ ــه خ ــادم احلرمــني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل-
من جهود وات�صاالت دولية من �أجل القد�س.
كما ثمن االحتاد يف البيان الذي �صدر يف ختام
امل�ؤمتر جهود الع ـ ــاهل املغربي املـ ــلك حممد
دفاعا
ال�ساد�س رئي�س جلنة القـ ــد�س الدوليـ ــة ً
عن القد�س املبارك و�صيانـ ــة معاملـ ــها وم�آثرها
واحلفاظ على طابعـ ــها العربي ودعـ ــم �صمود
�أهلها وجتويد عـ ــدد مـ ــن اخلـ ــدمات املقدمة
لهم يف جمال التعليـ ــم وترميـ ــم امل�آثر والتكفل
االجتماعي من خالل �صندوق بيت مال القد�س.
و�أ�شاد البيان � ً
أي�ضا بجهـ ــود العاهـ ــل الأردين
امللك عبد اهلل الثاين ب�صفـ ــته �صاحب الو�صاية
ال�شرعية على املقد�سـ ــات يف القـ ــد�س ال�شريف.
و�أعرب امل�شـ ــاركون يف امل�ؤتـ ــمر يف بيـ ــانهم
اخلتامي عـ ــن �إدانتـ ــهم ورف�ضـ ــهم ال�شـ ــديدين
للإجراءات التي تقـ ــوم بها �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلي لتغيري معامل مدينة القد�س وطم�س
هويتها العربية والإ�سالمية وامل�سيحية.
كـ ــما �شـ ــددوا على رفـ ــ�ضهم القاطع لكل
الطروحات القائلة ب�إن�شـ ــاء القـ ــد�س الكـ ــربى �أو

�أي حل قائم على و�ضعـ ــها حتت الو�صاية الدولية،
م�شددين على �أن االنتهاكات الإ�سرائيلية الأخرية
هي حماولة للدفع باملنطقة �إىل حرب دينية.
وطالب البيان اخلتامي للم�ؤمتر املنظمات
الدولية بتحمل م�س�ؤولياتها يف حماية املعامل
الأثرية يف فل�سطني ،كما طالب االحتاد الربملاين
الدويل ب�إدانة ومعاقبة الكني�ست الإ�سرائيلي ملا
يقوم به من �إقرار قوانني عن�صرية و�آخرها قانون
ما ي�سمى بالقد�س املوحدة.
ودعا البيان اخلتامي �إىل العمل مع احلكومات
العربية ومنظمات املجتم ــع املدين لت�أمني الدعم
املادي لأ�سر ال�شهداء الفل�سطينيني ومن هدمت
مقرتحا �إن�شاء �صندوق دعم برملاين خا�ص
بيوتهم،
ً
بامل�سجد الأق�صى والق ــد�س ،كما حي ـ ــا امل�شاركون
�صمود ال�شع ــب الفل�سط ــيني ع ـ ــامة واملرابطني
واملرابطات من �أهل بيت املقد�س خا�صة ،الذين
يحمون ويذودون عن القبل ـ ــة الأوىل للم�سلمني،
و�أكدوا على �أن القد�س مب�سجدها الأق�صى وجميع
الأماكن املقد�سة من كنائ�س وم ـ ــ�ساجد و�أماكن
تراثية هي ملك خال�ص لل�شعب الفل�سطيني بناها
بح�ضارته وجهده وماله منذ ن�ش�أة املدنية ،الأمر
الذي �أكدته القوانني والقرارات واملنظمات املعنية
مبا فيها منظمة اليون�سكو.
وطالب امل�شاركون يف هذه الدورة بال�ضغط على
�إ�سرائيل من �أجل حترير الأ�سرى الفل�سطينيني
وخا�صة منهم من اعتقلوا واختطفوا خالل الهبة
ال�شعبية الأخرية دفاعا عن الأق�صى.
وكلف امل�ؤمتر جلنة دعم �صمود ال�شعب
الفل�سطيني املنبثقة عن االحتاد الربملاين العربي
يف دورته الثالثة والع�شرين برئا�سة رئي�س جمل�س
الأمة الكويتي ور�ؤ�ساء برملانات كل من املغرب
والأردن وفل�سطني واجلزائر ،بالقيام بزيارات
لعدد من الدول النافذة يف القرار الدويل للقاء
قادتها وبرملاناتها وذلك من �أجل طرح مو�ضوع
االنتهاكات الإ�سرائيلية امل�ستمرة للمقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني.
وعرب امل�شاركون يف ختام البيان عن اعتزازهم
مبظاهر الت�ضامن والت�آلف التي جت�سدت يف
م�شاركة رجال الدين امل�سيحيني والكنائ�س التي
فتحت �أبوابا للم�ؤذنني لل�صالة داخل حرمها،
والتكاثف يف �أعمال الدفاع عن امل�سجد الأق�صى
ومواجهة االحتالل.

تغطيـــــــة
تصريحات

د .اجلفري ينوه باستضافة امللك سلمان
آالف احلجاج آلداء فريضة احلج
نوه معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ب�أمر خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز با�ست�ضافة �آالف احلجاج من خمتلف
قارات العامل لت�أدية فري�ضة احلج لهذا
العام 1438هـ ،رافع ًا �شكره وتقديره ملقام
خادم احلرمني ال�شريفني و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع على
جهودهم العظيمة يف خدمة حجاج بيت
اهلل.
واعترب معايل الدكتور حممد اجلفري
يف ت�صريح �صحفي -ا�ست�ضافة جميعاحلجاج القطريني و�آالف احلجاج من
م�صر والكويت وفل�سطني وخمتلف الدول
ال�شقيقة وال�صديقة جت�سيد ًا حلر�ص خادم
احلرمني ال�شريفني الدائم على العناية
مب�صالح امل�سلمني يف �أنحاء العامل ،كما يدل
على اهتمام والة �أمر هذه البالد املباركة
بالإ�سالم وامل�سلمني ،وتقوية �أوا�صر وو�شائج
العالقات والت�ضامن الإ�سالمي القائمة على
كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله � -صلى اهلل
عليه و�سلم .-

ور�أى معاليه �أن ا�ست�ضافة خادم احلرمني
ال�شريفني لهذا العدد من احلجاج وعلى نفقته
اخلا�صة ي�ؤكد ال�شعور بالأخوة الإ�سالمية التي

وحتركاتهم يف امل�شـ ـ ــاعر ليتـ ـ ــ�سنى لهم ت�أدية
فري�ضتهم الإميانية بكل ي�سر وراحة واطمئنان.

يحملها امللك املفدى للم�سلمني ،وهي جزء
من دعم اململكة العربية ال�سعودية املتوا�صل
وال�سخي خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني يف كل �أنحاء
املعمورة ،وت�ؤكد على الدور املحوري الذي تقوم به
اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني  -حفظه اهلل .-
وقال معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى� :إن
اهلل قد �أكرم قادة اململكة منذ عهد امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحـ ـ ــمن �آل �سـ ـ ــعود -طيب
اهلل ثـ ـ ــراه -بخدمـ ـ ــة احلرمـ ـ ــني ال�شـ ـ ــريفني
ورعاية م�صالـ ـ ــح احلجاج وا�ستمر -بحــمد اهلل
وتوفيقه -هذا الأمر حتى هـ ـ ــذا العـ ـ ــهد الزاهر
حيث يتابـ ـ ــع خـ ـ ــادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمـ ـ ــان بن عبدالعزيز -يحفـ ـ ــظه اهلل -بنف�سه
جاهزية اخلدمـ ـ ــات املقدمـ ـ ــة ل�ضيوف الرحمن

و�أ�شــار معاليـ ـ ــه �إىل �ضخامـ ـ ــة امل�شروعـ ـ ــات
التي قـ ـ ــامت بهـ ـ ــا حكومـ ـ ــة خادم احلـ ـ ــرمني
ال�شريفني و�شم ـ ـ ـلـت احلرمـ ـ ــني ال�شريفـ ـ ــني يف
تو�سعـ ـ ــات متتاليـ ـ ــة تهـدف لتحـ ـ ــقيق الراحـ ـ ــة
لقا�صديها كما قـ ـ ــامت مب�شروعات يف امل�شاعر
املقد�سة من �أبرزها م�شـ ـ ــروع اجلمرات والذي
كـ ـ ــان من نتائجـ ـ ــه ت�سـ ـ ــهيل رمي اجلـ ـ ــمرات،
الفت ًا النظر �إىل م�شروع قطار احلرمـ ـ ــني الذي
يعد بوابـ ـ ــة جـ ـ ــديدة للدخـ ـ ــول �إىل احلـ ـ ــرمني
ال�شريفني موفر ًا اجلهد والوقت على م�ستخدميه،
�إ�ضافة �إىل قطـ ـ ــار امل�شاعـ ـ ــر الذي يقوم بدور
حيوي يف �إي�صال احلجاج لإمتام ن�سكهم.
واختتـ ـ ــم معايل الدكتـ ـ ــور حمـ ـ ــمد اجلفري
ت�صريحه قائ ًال� :إننا و�إذ ن�ستقبل حجاج بيت اهلل
احلرام واملعتمرين لن�شعر ب�شرف امل�س�ؤولية التي
ال يدانيها �شـ ـ ــرف يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني
يف هذا البلد الطيـ ـ ــب الذي يرفع راية التوحيد،
وي�ستظل بظلها ويهتدي بالهدى ال�سماوي والنهج
الإ�سالمي� .سائ ـ ـ ـ ًال املوىل القدير �أن يوفق خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمـ ـ ــو ويل العهد لكل خري
و�أن تتواىل جناحات موا�سـ ـ ــم احلج مب�شيئة اهلل
ثم بف�ضل جهود كل العاملـ ـ ــني يف خدمة �ضيوف
الرحمن.
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تصريحات

أ .العيسى :مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث
الكراهية سيقدم جمللس الشورى قريبًا

�أكد رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالميـــة
والق�ضائية يف جمل�س ال�شـورى الأ�ستـــاذ
عبـــدالعزيز بن عبدالكريـــم العيـــ�سى
�أن اللجـــنة فرغـــت من درا�ســـة مقرتح
املقدم من عـــدد من الأعـــ�ضاء ا�ستـــناد ًا
للمادة  23من نظـــام املجل�س ،م�شري ًا �إىل
�أن اللجنـــة �أعـــدت تقريرها بخـ�صو�ص
م�شروع النظام و�سيـــتم رفعــــــه للهيئـــة
العامة ملجــــل�س ال�شورى متهيد ًا لإدراجه
عـــلى جـــدول �أعمال املجل�س قريب ًا.
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و�أو�ضــح الأ�ســـتـــــاذ عبـــــدالعـــــزيز
العي�ســـــى فـــــي ت�صـــــريح �صحـــــفي �أن
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالميـــــة والق�ضائـــية
قد حـــــر�صت �أن يكـــون مقرتح م�شروع
نظـــــام مكـــافحـــــة العن�صـــــرية وبـــــث
الكراهيـــــة على ر�أ�س جـــــدول �أعـــمالها
يف الدورة ال�سابعـــــة احلاليـــة نـــظر ًا ملا
يتطلبه هذا املو�ضوع من وقـــت لدرا�سته
وا�ستطـــالع �آراء عـــدد مـــن املخت�صني يف

العديد من املجــاالت التي تتناولها مواد
م�شروع النظام.
و�أ�ضاف قائـ ـ ـ ًال� :إن اللج ـ ــنة ق ـ ــد �أو�صت
يف تقريرها للمجل�س باملواف ـ ــقة على مالئمة
درا�سة م�ش ـ ــروع النظام وذلك بعد �أن حر�صت
على الت ـ ـ�أين يف درا�س ــة جميع جوانب م�شروع
النظام نظر ًا لأهميته وانعكا�سه على ا�ستقرار
الوطن و�سالمة املجتمع.
م�ش ـ ــدد ًا ع ــلى �أن م ـ ــو�ضوع به ـ ــذه الأهمية
يحتاج �إىل درا�سة م�ستفي�ضة وت�أين قبل �إقراره
من قـبل جمل�س ال�شورى ومن ثم رفـعه ملق ـ ــام
خادم احلرمني ال�شريفني”.
وبني �أن جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
قد انطلقـ ــت خ ــالل درا�ستـ ـ ــها مل�شروع النظام
من النظام الأ�سا�سي للحكم يف مادته (الثانية
ع�شرة) من الباب الث ـ ــالث والتي تـ ـ ـ�ؤك ـ ــد على
تعزيز الوحدة الوطنية و�أن متنع الدولة كل ما
ي�ؤدي للفرقة والفتنة واالنق�سام.

و�أعرب رئي�س جلـنة ال�شـ ـ ـ�ؤون الإ�سالمي ـ ــة
يف خ ـ ــتام ت�صـ ــريحه عن ثقـ ــته يف �أن يع ـ ــزز
م�شـ ــروع النظام من الوحدة والتالح ـ ــم الذي
ق ـ ــامت عليه اململكـ ــة العربية ال�سع ـ ــودية.
وفق منهـ ــج �إ�سالمي ي ـ ـ�ؤكـ ــد ن�شـ ــر الع ـ ــدل
بيـ ــن النـ ــا�س وتر�سيـ ــخ رواب ـ ــط الأخ ـ ــوة بيــن
ج ـ ــميع �أفراد املجتمع ,وت�أ�سي ًا مبـ ــواد النظـ ــام
الأ�سا�سي للحكم.

تصريحات

جملس الشورى ووزارة العمل يعمالن حاليًا إلجراء
تعديالت على املادة ( )77من نظام العمل
�أكد عــــ�ضو جمــــل�س ال�شــــورى رئي�س
جلنة ال�ش�ؤون االجتماعــــية والأ�ســــرة
وال�شــــباب الدكـتــــور عبداهلل الفــــوزان
�أن مــــجلــــ�س ال�شــــورى ووزارة العــــمل
والتنميــــة االجتمــــاعية يعمالن حالي ًا
على درا�سة �إجراء تعديالت �شاملة على
بع�ض مواد نظــــام العمــــل مبا فيها املادة
( )77لتــــاليف �سلــــبياتها التي تــــ�سببت
يف اال�ستغــــناء عن خــــدمات العديد من
املواطنني يف القطاع اخلا�ص.
و�أ�شـــار الدكتــــور عبداهلل الفــــوزان
يف ت�صريـــح �صحـــــــفي �إىل �أن جلــــــــــنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب
�أجرت عدة لقـــــــاءات مع عـــــــدد مـــــــن
امل�س�ؤولني يف وزارة العـــــــمل والتنـــــــمية
االجتماعية وبع�ض املخت�صني و�أ�صحاب
العالقــــة بنظــــام العمـــــــل ملعــــاجلـــــــة
�آثار املــــادة ( )77وغريهـــــــا من املــــواد
يف نظــــام العــــمل �إثــــر اللقـــــــاء الأول
الــذي عقـــــــده املجلـــــــ�س مع عـــــــدد من
املواطـــــــنني يف �شهر جمادي الأوىل من
العـــــــام احلايل  1438هـ الذين تقدموا
مبقرتحات ب�ش�أن توطـــــــني الوظـــــائف
(الفـر�ص واملعوقـــــات) وا�ســـتجـــــابـــــة
ملـــــا تلـــــقـــــتـــــه اللـــــجـــــنـــــة مــــــــــن
بعـــــ�ض الأعــــــ�ضاء مـــــن مقـــــرتحـــــات
وتـــــو�صيات بهـــــذا ال�شـــــ�أن ت�ســـــتهدف
يف جمملـــــها �إجـــــراء تعديـــــالت على
بع�ض مواد نظـــــام العـــــمل,.

و�أكد الدكتـ ـ ــور الفـ ـ ــوزان حـ ـ ــر�ص جم ــل�س
ال�شورى على العـ ـ ــمل مع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية للنظر يف �آليـ ـ ــات معاجلة حاالت
و�آثار الف�صل التع�سفي ب�سبب املادة ( )77من
نظام العمل  ,م�شري ًا يف هذا ال�صدد �إىل ت�أكيد
معايل رئي�س املجل�س ال�شـ ـ ــيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيـ ـ ــم �آل ال�شيخ خالل اللقاء

الأول مع عـ ـ ــدد من املواطنني يف �شهر جمادي
الأوىل من العام احلايل  1438هـ الذين تقدموا
مبقرتحات ب�ش�أن تـ ـ ــوطني الوظـ ـ ــائف باهتمام
املجل�س بهذا الأمر و�إيجاد حلول نظامية تكفل
حقوق جميع الإطراف.
وبني الفوزان �أن اختـ ــ�صا�ص درا�سة التقرير
ال�سنوي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية �أنيط
ومنذ بداية الدورة ال�سابعـ ـ ــة للمجل�س للجنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب بعد �أن
كان من مهام جلنـ ـ ــة الإدارة واملوارد الب�شرية
وفق ًا للمتغريات التي حدثت نتيجة �إعادة هيكلة
وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية .
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ولفـ ــت النـ ــظر �إىل �أن مـ ـ ــن بني التو�صيات
الإ�ضافية التي تلقتها اللجنـ ــة م�ؤخ ــر ًا ,تو�صية
�إ�ضافي ـ ــة م ــن عـ ــ�ضو املجـ ـ ــل�س رئي ــ�س جلنة
حقوق الإن�سان والهيـ ــئات الرقابية الأ�س ــتاذ
ع�ساف �أبو ثنني وعـ ـ ــ�ضوة املجلـ ـ ــ�س الدكتورة
لطيفة ال�شعـ ـ ــالن عـ ـ ــلى التـ ـ ــقرير ال�سـ ـ ــنوي
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية للعام املايل
1437/1436هـ تتعلق بتعديل املادة ()77

مـ ـ ــن نظـ ـ ــام العـ ـ ــمل ن�صـ ـ ــها ( :عـ ـ ــلى وزارة
العـ ـ ــمل والتنمـ ـ ــية االجتماعـ ـ ــية امل�سارعة يف
اتخـ ـ ــاذ الإجـ ـ ــراءات والتـ ـ ــدابيـ ــر الالزمـ ـ ــة
ملعاجل ــة م ـ ــا ترت ـ ــب على تطب ـ ــيق املادة()77
من نظـ ـ ــام العمـ ـ ــل من �أ�ضـ ـ ــرار فادحـ ـ ــة
حلقت ب�أعـ ـ ــداد من املواطنـ ـ ــني العامـ ـ ــلني يف
القطاع اخلـ ـ ــا�ص) �إال �أن الزمـ ـ ــيلني قـ ـ ــررا
بـ ـ ــعد اجت ـ ـ ـمـ ـ ــاعهـ ـ ــما بالل ـ ـ ـجـ ـ ــنة ت�أجـ ـ ــيل
مناقـ ـ ــ�شة تو�صيتهـ ـ ــما حتى تكـ ـ ــون الر�ؤيـ ـ ــة
قد اتـ ـ ــ�ضحت �أك ـ ـ ــرث فيـ ــما قامت به وزارة
العمل والتنميـ ـ ــة االجتـ ـ ــماعيـ ـ ــة من تدابـ ـ ــري
جـ ـ ــديدة ملعاجلة حاالت الف�صل التع�سفي).
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تقارير القبة

الشورى يطالب وزارة الصحة بتشغيل
املستشفيات اجلديدة

الع ـ ـ ـ ــدد  184ذو القعـ ـ ـ ـ ــدة 1438هـ � -أغ�سـ ـ ـ ـط ـ ــ�س 2017م

12

�أكد جملــ�س ال�شورى �ضرورة تكثيف
وزارة ال�صحـــة جهودهـــا ملتابعة تطبيق
الربنامج الوطني للفح�ص املبكر حلديثي
الوالدة للحـــد مـــن الإعـــاقـــة والتـــ�أكد
من فح�ص جميع املواليد يف م�ست�شفيات
القطاع اخلا�ص واحلكومي على حد �سواء
وتوفري الإمكانات الالزمة لتطبيق ذلك،
وطالبها مب�ضاعفة اجلهـــد يف حتـــ�سني
م�ؤ�شـــرات الأداء فيـــما يتـــعلق بوفيات
الأطفـــال حـــديثي الـــوالدة (اخلـــدج)
ووفيات الأمهات �أثناء الوالدة.
و�شـــدد املجلـــ�س فـــي قـــراره الـــذي
�أ�صدره خـــالل جل�سته العادية ال�ساد�سة
والأربعني على �أهمية �إجناز م�شروع امللف
ال�صحي املوحد وفـــق �سقف زمني حمدد
بالتن�سيق بني وزارة ال�صحـــة مع اجلهات
ذات العالقة ،داعـــي ًا وزارة ال�صحة �إىل
الإ�سراع يف ت�شغيل امل�ست�شفيات التي مت
االنتـــهاء منـــها مـ�ؤخـــر ًا ،وامل�ستـــ�شفيات
التي �شارفـــت على االنتـــهاء ،وتـــوفري ما
حتتاج �إليه من دعم مايل.
كمـــا طـــالب جمـــل�س ال�شـــورى وزارة
ال�صحة بالعمل على توفري من�ش�آت لكبار

ال�سن ،الذيـــن يحتـــاجون رعاية طبية
طويلة الأمد long term medical
 ،careوالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
لتوفري الدعم املايل الالزم الذي ميكنها
من الإ�ســـراع يف تطبيـــق ا�ستـــراتيجية
الأمـــن وال�سالمــــة داخـــل منـــ�ش�آتهـــا
ال�صحيـــة ،واعتـــماد املبــالـــغ الالزمـــة
لت�شغيل م�ست�شـــفى امللـــك فـــهد اجلـــديد
بتبـــوك ،كم�ستـــ�شفى تخ�صـ�صي ،وفقا
للأمر ال�ســامي ذي الرقم (/1026/3م
ب) والتاريخ 1425/10/18هـ".
وكــــــان جمـــلـــ�س الـــ�شــــــورى قــــــد
ا�ستمـــع خـــالل اجللـــ�سة التي عـــقدها
يوم االثنني1438/10/23هـ ،املـــوافق
2017/7/17م ،برئا�ســـة معـــايل نائب
رئيـــ�س املجـــل�س الـــدكـــتور حمـــمد بن
�أميـــن اجلفري ،لوجهـــة نظـــر اللجنـــة
ال�صحية ب�ش�أن؛ ملحـــوظـــات الأع�ضاء
و�آرائهم جتـــاه التقرير ال�سنـــوي لوزارة
ال�صحـــة للعـــام املـــايل 1437/1436هـ،
تلتها رئيـــ�س اللجنة الدكتورة منى بنت
عبداهلل �آل م�شيط.

و�أف ــادت اللجنة يف ردها على مقرتح �أحد
الأع�ضاء بدمج املراكز ال�صحية الأولية ،لإن�شاء
مركز �صحي متكامل يخدم القرى املتقاربة� ،أن
معايري ا�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية باململكة
تق�ضي ب�أن يقوم مركز الرعاية ال�صحية الأولية
بتقدمي خدماته لتجمعات �سكانية عدد �أفرادها
نحو ( )7000ن�سم ــة يف جميع مناطق اململكة
ح�سب التوزيع اجلغرايف للتجمعات ال�سكانية,
م�شرية �إىل �أن وزارة ال�صحة لديها توجه بزيادة
�أعداد م ــراكز الرع ــاية ال�صحـ ـ ــية الأولية مبا
يتما�شى والطلب املتزايد على اخلدمة والزيادة
ال�سكانية.
وفيما يتع ــلق بط ــب احل ــ�شود و�إن ـ ـ ــجازاته،
لفتت اللجنـ ــة النــظر �إىل ما قامت به الوزارة
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ممثل ـ ــة يف املرك ــز الع ــاملي لطـ ـ ــب احل ــ�شود
خالل العام 1437/36هـ ،يف جمال الأبحاث
والدرا�س ـ ـ ــات العلمـ ــية �أثن ــاء مو�س ــمي احلج
والعمرة ،ومت و�ضع الإطار العام للخطة الوطنية
للتعامل مع ال�ضح ـ ــايا �أثن ـ ــاء الكوارث ،خا�ص ًة
يف مو�سم احلج بالتعـ ــاون مع منظمة ال�صحة
العاملية ،ومركز مكافحة الأم ــرا�ض الأمــريكي،
كما مت �إن�شاء املجل�س العلمي اال�ست�شاري ،والذي
ي�ضم جامعات وم�ؤ�س�سات عاملية متخ�ص�صة يف
�صحة و�إدارة احل�شود.
وفيما يت�صل بالت�أم ــني الطبـ ــي للمواطنني،
�أ�شارت اللجنة �إىل �أن وزارة ال�صحة تعمل منذ
�صدور موافقة خادم احلرمني ال�شريفني على
العر�ض املقدم من ويل الع ــهد رئي ــ�س جم ــل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنميـ ــة ،على ت�أ�سي�س
برنامج الت�أمني واخلدمات ال�صحية يف اململكة
الذي ي�شرف على عملية �شراء اخلدمة ال�صحية
للمواطنني من ال�شركة القاب�ضة ،وغريها من
مزودي اخلدمة يف القطاعني العام واخلا�ص،
و�سيح�صل جميع املواطنني من خالل الربنامج
على تغطية ت�أمينية �شاملة ورعاية �صحية عالية
اجلودة والكف ــاءة ،بينـ ــما �سي�س ــتمر املواطنون
العاملون يف القطاع اخلـ ــا�ص وتابعوهم يف
احل�صول على التغطية الت�أمينية من خالل
نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين القائم حالي ًا،
وذلك بالتكامل مع جم ــل�س ال�ضـ ــمان ال�صحي
التعاوين ،و�ستتم تغطية بقية �شرائح املواطنني
عن طريق برنام ــج الت ـ ـ�أمني و�شراء اخلـ ــدمة
ح�سب برنامج عمل وجدول زمني متزامن مع

ت�أ�سي�س ال�شركة القاب�ضة ،وبقية حماور برنامج
حتول وزارة ال�صحـ ــة �ضمن مبادرات التحول
الوطني حتقيق ًا لر�ؤية اململكة .2030
وب�ش ــان الأخط ــاء الطبيـ ــة يف امل�ستــ�شفيات
�أفـ ــادت اللجن ــة ال�صح ــية ب�أن وزارة ال�صحة
ـرتاحا يت�ضمن
رفعت �إىل جم ــل�س الوزراء اق ـ ـ ً
�إط ـ ــالق (الربنامج الوط ــني لتع ــزيز ال�سالمة
يف املرافق ال�صحية) ،والذي يتكون من املركز
الوطني ال�سعودي ل�سالمــة املر�ضى ،والربنامج
الوطني ل�سالمة املرافـ ــق ال�ص ــحية ,ويهدف
املركـ ـ ــز �إىل و�ض ــع اال�سرتاتيج ــيات املخت ــلفة،
ورفع م�ست ــوى �سالم ــة الإجـ ــراءات والعمليات
الإكلينيكية املقدمة للمري�ض ب�شكل مبا�شر ،كما
تهدف الوزارة من وراء املركز تخطيط القوى
العاملة �إىل تنمية ورف ــع كف ــاءة �أداء املوارد
الب�شرية ،والتقي ــيم امل�ستـ ــمر للطلب واالحتياج
من الق ــوى العام ــلة م ــن خ ــالل حتديد الطلب
واالحتياج الفعلي ملخت ــلف الوظـ ــائف والق ــوى
العامل ــة احلالي ــة وامل�ستقبلي ــة ،والعـ ــمل على
ا�ستق ــطاب الكفــاءات العالية وامل�ؤهلة احلالية
وامل�ستقبلية.
ويف ردها على ما طرحه بع�ض الأع�ضاء من
مالحظات على امليزاني ــة ال�ضخمة التي تتمتع
بها وزارة ال�ص ــحة ،وعلى الرغم من �ضخامتها
�إال �أنها ال تغ ــطي �س ــوى ( )% 60من اخلدمات
ال�صحية على م�ستوى اململكة ،ب َّينت اللجنة �أن
وزارة ال�ص ــحة هي املق ــدم الرئي ــ�س ل ــخدمات
الرعاي ــة ال�صح ــية لل�سك ــان مبنـ ــاطق اململكة

كاف ــة ،وت ــ�شاركها يف ذلــك اجلهـ ــات احلـكومية
الأخرى ،والقط ــاع اخل ــا�ص .وقـ ــد ت�صاعدت
مــيزاني ـ ــات وزارة ال�صح ــة نتيـ ــجة لت�صاعد
تكـ ــاليف ال ــخدم ــات ال�ص ــحية ،مثل :التطور
املتنامي يف التقـ ــنيات والتكـ ــنولوجيا الطبية
الت�شخي�صية والعالجية ،واالرتفاع املتوا�صل يف
�أ�سعار الأدوية ب�شكل عام وعلى الأخ�ص الأدوية
احلديثة والباهظة الث ــمن ،وت�ص ـ ــاعد تكاليف
توظيف الكوادر ال�صحية عالية الكفاءة الناجت
عن �شح وا�ضح يف تلك الكفاءات ،وهذا لي�س
فقط على امل�ستوى الوط ــني �أو الإقليمي بل حتى
على امل�ستوى العاملي ،كذلك ارتفاع التكاليف
الر�أ�سمالية ل�ش ــراء الأرا�ضـ ــي لإنـ ــ�شاء املرافق
ال�صحي ـ ـ ــة عليها ،وت ــ�صاعد تك ـ ــاليف الإن�شاء
وارتفاع التجهيزات الطبية ،واملعدات املختلفة
اخلا�صـ ـ ــة بالأجهـ ــزة املخب ــري ــة ،واخلـ ـ ــا�صة
ب�إجراء العمليات اجلراحيـ ــة ،و� ً
أي�ضا ال�صيانة
الدورية للأجهزة واملعدات والت�أمني عليها.
وفيما يتعلق بتوقف العمل يف م�شروع مدينة
امللك في�صل الطب ــية ب�أبها الذي يت�سع ل ـ 1350
�سري ًرا على �أحـ ــدث املعايري العامل ــية� ،أو�ضحت
اللجنة ال�صحية م�شروع املدينة الطبية ق�سم
�إىل مرحلتني ،حيث مت البدء يف تنفيذ املرحلة
الأوىل ،يف حني مت �إلغاء املناف�سة على املرحلة
الثانية لأن �أقل العطاءات التي ظهرت بعد فتح
املظ ـ ــاريف كـ ــان �أع ــلى من امليزانية املر�صودة
للم�شــروع ،وبالتايل �أعي ــد امل�ش ــروع يف مرحلته
الثانية للدرا�س ـ ــة من جديـ ــدي بغيـ ــة خفـ ـ ــ�ض
التكاليف.
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نقل الرقابة بأنواعها إىل ديوان املراقبة العامة

أ .عساف بن سالم أبوثنين
رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

قـرر جملـــــ�س ال�شـــــورى بالأغلـــــبية
املوافقة على درا�ســـــة نقل جمـــــيع �أنواع
الرقابـــة التي تتـــــوالها هيـئة الرقابة
والتحقيـــــق �إىل ديـوان املراقبة العامة،
و�شدد على �أهمية تطوير هيئة الرقابة
والتحقيق نظـــــم ت�أديب موظفي الدولة
مبا ي�سمح ب�إحكـــــام الرقابـــــة الإدارية
وحت�سني الأداء.
وطالـــــب املجلـــــ�س هيـــــئة الرقـــابة
والتحقيق بالتن�سيق مع الهيـــــئة العامة
للغـــــذاء والـــــدواء ووزارتي ال�صـــــحة
وال�شــ�ؤون البلـــــديـــــة والقرويــــــــــة يف
جمـال الرقابة على �سالمـــــة اخلدمات
الغذائيـــــة (الإعـــــا�شـــــة املطهـــية) يف
ال�سجون ودور التوقيف.
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و�أكد املجل�س على م�ضمون قراره رقم
( )43/88وتـــاريـــــخ 1431/10/10هـ،
ب�ش�أن التقرير ال�سنـــــوي لهيئة الرقابة
والتحـــــقيـــــق للعـــــام املـــــايل (-1428
1429هـ) املت�ضمن �أنه�( :إذا �صـــدر حكم
نهائي من املحاكم الإدارية ،ترتب عليه
�إلغاء لقرار �أ�صدرتـــــه جهـــــة حكومية،
�أو �ألزمها بتعويـــــ�ض ذوي ال�شـــــ�أن عن
قراراتها �أو �أعمالها ،فعلى الهيئة القيام
بالتحقيق مع كل موظف �أو م�س�ؤول ي�شار
�إليه يف احلكم� ،ســـــواء مبركزه الوظيفي
�أو با�سمه ال�شخ�صي ،وحتديد امل�س�ؤولية
الإدارية واجلنائيــــــة عن ذلك �إذا وجد
�شبهة ف�ساد).
جـــــاء ذلك يف القـــرار الذي �أ�صدره
جمل�س ال�شورى خالل جلــــــ�سته الرابعة

والأربعيـــــن من �أعمـــــال ال�سنة الأوىل
للدورة ال�سابعـــــة التي عقــــــدها يــــــوم
الثالثــــــاء 1438/10/17هـ ،املـــوافق
2017/7/11م ،برئا�ســــــة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حمــــــمد بن �أمني
اجلفري ,بعــــــد ان ا�ستــــــمع لوجهة نظر
جلنــــــة حقــــــوق الإن�ســــــان والهيــــــئات
الرقابية ،ب�شــــــ�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهــــــم جتاه التقرير ال�سنوي لهيئة
الرقابــــــة والتحقيــــــق للعــــــام املايل
1437/1436هـ ،تــــــالها رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ ع�ساف بن �سامل �أبوثنني.
و�ش ـ ـ ــدد املجل ـ ــ�س ع ـ ــلى �ض ـ ــرورة و�ضع
�سلم وظيفي موحد تخ�ض ـ ــع له جميع اجلهات
الرقابية ،وذلك بتطبيق ال�سلم الوظيفي للهيئة
الوطنية ملكافحة الف�ساد على الأجهزة الرقابية،
كما هيئة الرقابة والتحقيق بو�ضع معايري
لأولويات الرقابة على اجلهات وتطوير �أدائها
وبراجمها مبا يحقق توجه ـ ــات الدولة لتعزيز
ال�شفافية واملحا�سبة وامل�س�ؤولية وحفظ املال
العام ،و�إعداد بحوث يف جمال تطوير وحتديث
طرق الرقابة ور�صد الظواهر ال�سلبية يف
اجلهات احلكومية وحتليلها �أ�سبا ًبا ومعاجلة».
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و�أو�ضحت اللجنة يف معر�ض وجهة نظرها
�أن نقل جميع �أنواع الرقابـ ـ ــة مبا فيها الرقابة
الإدارية من هيئة الرقابة والتحقيق �إىل ديوان
املراقبة العامة ال يعن ـ ــي دم ـ ــج ن�شاط الرقابة
املالية بالرقابة الإدارية داخل دي ـ ــوان املراقبة
العامة ،فالنقل �سيـ ـ ـ�ؤدي �إىل وحدة الإ�شراف
على الن�شاطني.
و�أ�شارت اللجنة يف هذا ال�سياق �إىل ما �أو�صت
به العديد من اجلهات اال�ست�شارية املتخ�ص�صة
منها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ،واللجنة
العليا للتنظيم الإداري ،ومعهد امللك عبداهلل
بالتعاون مع مكتـ ـ ـ ـ ــب (�آرن�س ـ ــت ينق) ،وهيئة
اخلرباء مبجل�س ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وذلك يف الدرا�سة
املتعلقة بتطـ ـ ـ ـ ــوير �أنظم ـ ــة الرقابة وال�ضبط
ووحدات الرقابة الداخلية.

وفيما يخ�ص مو�ض ـ ــوع تع ـ ــرث امل�شروعات،
�أفادت اللجن ـ ــة ب�أن ه ـ ـ ـ ــذا املو�ض ـ ــوع �سبق �أن
دُر�س و�ص ـ ــدر ب�ش�أن ـ ــه ع ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ــرارات

كمــا �أن ـ ــه ت ـ ــم �إن�ش ـ ــاء الهي ـ ــئة ال�سعودي ـ ــة
للمقاوليـ ــن بقرار جمـل�س الـوزراء رقم ()٥١٠
وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٣هـ ،وم ـ ــن بي ـ ــن مهــامها
العمل على ح�صر الع ـ ــوائق التي تواجه قطاع
املق ـ ــاوالت واملق ـ ــاولني ،مت ـ ــهيد ًا ملن ـ ــاق�شتها
مع اجلهات احلكومية املخت�صة ،وو�ضع احللول
املنا�سبة التي تخدم القطاع.
و�أ�شار �أبو اثن ـ ــني �إىل �أن اللج ـ ــنة تتف ـ ــق
مع �أهمية حما�سب ـ ــة املخال ـ ــفني ،مبا يف ذلك
م�ساءلة من ميتنعون �أو يعي ـ ــقون تنفيذ �أحكام
الق�ضاء الإداري ،م�ش ـ ــددًا على �أه ـ ــمية تفعيل
قرار جمل�س ال�ش ـ ــورى رقم ( )43/88وتاريخ
1431/10/10هـ ،ب�شـ ـ ـ�أن التق ـ ــرير ال�س ـ ــنوي
لهيئة الرقابة والتحقيق للعام املايل (-1428
1429هـ) لأنه يرتت ـ ــب علي ـ ــه تقلي ـ ــل الدعاوى
املرفوعة �ضد اجلهات احلك ـ ــومية؛ لذا قامت
اللجنة بتبني التو�صية الإ�ضافية الرابعة.

وقالت اللج ـ ــنة �إن كـ ـ ـ ًال من موظفي هيئة
الرقابة والتحق ـ ــيق ودي ـ ــوان املراقبة العامة
يخ�ضعون للكادر العام ملوظفي اخلدمة املدنية،
بينما الهيئة الوطن ـ ــية ملكاف ـ ــحة الف�ساد لديها
كادر وظيفي خا�ص ومزايا ال يتمتع بها موظفو
الديوان ،وهيئة الرقابة والتحقيق؛ الأمر الذي
ترتب عليه ت�سرب موظفي هاتني اجلهتني �إىل
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
وت ــرى اللجن ـ ــة �أهم ــية �أن تك ــون الرق ــابة
التي تقو ــم بها الهيئ ــة فعال ــة وت ــالم�س هموم
املواط ــن و�أولوي ــات ــه ،وت ــواك ـ ــب تـ ـ ــوج ـ ــهات
الدولة لتعزيز ال�شفافية ،واملحا�سبة ،وامل�س�ؤولية
وحفظ املال العام ،و�أن تق ــوم اله ــيئة بتطوير
�أدائها وبراجمها لتحق ــيق ال ــدور امل�أمول منها؛
لذا قامت اللجنـ ـ ــة بتبني تو�صية جديدة وهي
التو�صية «ال�ساد�سة».
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كما �أو�صت بذلك ور�شة العمل التي نظمتها
جلنة حقوق الإن�سان والأجهزة الرقابية مبجل�س
ال�شورى ب�ش�أن تعـ ـ ـ ـ ــزيز دور اله ــيئات الرقابية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ه ـ ــذه التو�ص ـ ــية تتفق مع
جتارب الدول ،فمن خالل واتفقت اللجنة مع ما
ذهب �إليه بع�ض الأع�ضاء يف مداخالتهم ب�أن
تقوم اجلهات الرقابية باتباع �أ�ساليب خمتلفة
وا�ستخدام التقنية؛ ليتم الرب ـ ــط مع الأج ـ ــهزة
احلكومية للح�صول على املعلومات ،وبالذات ما
يتعلق بامل�شروعات والأداء ب�شكل مبا�شر ،وهذا
الأمر بد�أت فيه الأج ـ ــهزة الرقابي ـ ــة من خالل
التن�سيق مع الربنامج الوطني «ي�سر».
و�أو�ضحت اللجنة �أن بع�ض الفئات الوظيفية
كالوزراء و�شاغلي املراتب املمت ـ ــازة والق�ضاة
لهم خ�صو�صيـ ــة وظيفيــة تت ـ ــطلب �أن تراعى
حتى بالن�سبة لتطــوير الأنظ ـ ــمة الت�أديبية التي
يخ�ضعون لها؛ لذا ،فـ ـ ـ�إن اللج ـ ــنة ر�أت تعديل
�صياغة التو�صي ـ ــة الثاني ـ ــة لتكـ ــون على النحو
التايل« :العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية
لتطوير نظم ت�أديب موظفي ال ـ ــدولة مبا ي�سمح
ب�إحكام الرقابة الإدارية وحت�سني الأداء».

جمل ـ ــ�س ال ـ ــوزراء ،من بي ـ ــنها ق ـ ــرار جمل�س
الوزراء رقـ ـ ــم ( )23وت ـ ــاريخ 1428/1/17هـ
ال�ص ـ ــادر ب�شـ ـ ـ�أن الرتتيبات املت ـ ــخذة ملعاجلة
املعوقات التي تواجه قطاع املقاوالت يف اململكة،
وك ـ ــذلك قرار جمل ـ ــ�س ال ـ ــوزراء رقم ()155
وتاريخ 1429/6/5ه ـ ب�شـ ـ ـ�أن تعوي�ض املقاولني
املتعرثين يف �إجناز امل�ش ـ ــروعات احلك ـ ــومية،
ب�سبب ارتفاع الأ�سعار.
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إعالمنا اخلارجي متواضع ويف حاجة
لرؤية وآليات واضحة

د .فايز عبداهلل الشهري
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار
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�أكد جملــــ�س ال�شــــورى �أهـمية �إعداد
وزارة الثقافـة والإعـــالم تقـــاريـــرهــا
ال�سنوية املقبلة مبقت�ضى املادة ( )29من
نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر امللكي
رقم (م )13/وتاريخ 1414/3/3هـ،
وقواعد �إعداد التقارير ال�سنويةال�سابقة
جلميع الأجهزة احلكومية مبوجب الأمر
ال�سامي التعميمي رقم (/7ب)26345/
بتاريخ 1422 /12/19هـ.
جـــاء ذلك يف القــــرار الذي �صـدر عن
جملـــــ�س ال�شــــورى بعـــد مناق�شته خالل
جل�سته العاديـة ال�سابعة والأربعني التي
عقدها يــــوم الثالثـاء 1438/10/24هـ
املوافق 2017/7/18م ،برئا�سة معايل
نائــــب رئي�س املجلـــــ�س الدكتـور حمـــمد
بن �أمني اجلفري ،تقرير جلـــنة الثقافة
والإعالم وال�سياحــة والآثار وتو�صياتها
ب�ش�أن التقريـــر ال�سنــــوي لوزارة الثقافة
والإعالم للعـــام املــــايل 1436/1435هـ
الذي تـــاله رئي�س اللجنة الدكتور فايز
بن عبداهلل ال�شهــــري ،تقــــرير اللجــنة
وتو�صيتـــها ب�شــــ�أن املو�ضــــوع ،ثـم عر�ض
املو�ضوع للمناق�شـة؛ و�أبديت ب�ش�أنه عدد
من امللحوظات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها للنقا�ش
�أ�شار ع�ضو املجل�س الدكتور نا�صر املو�سى �إىل
�أن ت�أخر التقـ ـ ــرير جع ــله ال يعك ــ�س �أبد ًا الواقع
احلايل الذي تعي�شـ ــه وزارة الثقــافة والإعالم،
خ�صو�ص ًا �أنها �شه ـ ــدت يف ال�س ــنوات الأخرية
تغريات هيكلية جوهرية �سريع ــة ،فقد �أ�ضيفت
�إليها مهـ ــام واخت�صا�ص ــات جـ ــديدة ،ونقل
منها مهام واخت�صا�صات �إىل جهات وليدة،
وظهرت جهات �أخرى �أ�صبحت تقا�سمها املهام
واالخت�صا�ص ــات ،وق ــد ورد يف ر�أي اللجـ ـ ــنة
تف�صيالت جيدة ب�ش�أن هذا املو�ضوع.
و�أيد املو�س ــى اللجـ ــنة يف مـ ــالحظتها خ ــلو
التقرير لأي خط ــط ا�سرتاتيـ ــجية� ،أو �أه ــداف
وا�ضحة� ،أو �آليات مقرتحة ،وكذلك عدم وجود
م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء ،لكنـ ــه ر�أى �أن ذلك ال
يعطي اللجنة مب ــر ًرا كاف ًيا ب�أن تكتفي بالرتكيز
يف ر�أيها بتقديـ ــم تو�صية واحدة فح�سب ،فقد
يكون هذا الإجراء منا�س ًبا يف حالة �إعادة
التقرير دون عر�ضه على املجل�س.
و�أ�ضاف الدكت ــور املو�س ــى� :أما وقد ُعر�ض
على املجل�س ف�إنه كان ينب ــغي على اللج ــنة �أن
وا�ضحا حول حمت ــوى التقـرير ،الذي
تقدم ر�أ ًيا
ً
يزخ ــر مبعلوم ــات كث ــرية� ،صحيح �أنها قدمية
لكنها مفيدة ،كما كان ينبغي عل ــيها �أن تقدم
تو�صيات �أخرى بالإ�ضافة �إىل تو�صيتها اليتيمة

ميكن �أن ت�س ــهم يف حـ ــل امل�شك ـ ــالت الك ــثرية
والتحديات الكبرية التي تواجه وزارة.
ولف ــت الن ـ ــظر �إىل مـ ــا تطــالب به الوزارة
يف هذا التق ــرير بتع ــزيز البـ ــند املخـ ــ�ص�ص
للأبحاث العلمية والدرا�سات يف الوزارة �إىل
خم�سة ماليني ري ــال ،وقال� :إن هذا املبلغ غري
كاف لتمويل درا�ســات علمية ذات قيمة ،ويدل
ٍ
داللة �أكيدة على عـدم اهتمام الوزارة بالبحث
العلمي يف املجاالت الثق ــافية والإعالمية ،وقلة
وعيها ب�أهمية دوره احليوي يف هذه املجاالت،
وغياب الر�ؤية الوا�ضحة لكيفية توظيف نتائجه
يف جمال عملها.
وطالب وزارة الثقافة والإعالم بو�ضع خطة
ا�سرتاتيجية متكاملة للبحث العلمي يف املجاالت
الثقافيــة والإعالميـ ــة ،ور�أى �أال ت�شـ ــتمل هـ ـ ــذه
اخلطة بال�ض ــرورة على �إن�شــاء مراكز للبحوث
والدرا�سـ ـ ــات ،و�إن ـ ــما ت ــركز ع ــلى اال�ست ــفادة
من مراكز الأبحاث باجلامعات وبيوت اخلربة
املتخ�ص�صة يف ه ـ ــذه املج ــاالت ،وتت�ضمن هذه
اخلطة �آليات وا�ضح ــة لكيفية ا�ستفادة الوزارة
و�أجهزتها من نتائج البح ــث العلمي ،وتوظيفها
ل�صالح حتقيق �أهداف ــها ،كما طالب � ً
أي�ضا ب�أن
ت�شتـمل هـ ــذه اخل ــطة على ميـ ــزانية ال تقل عن
(مئة مليون ريـال �سنوي ًا) قابلة للزيادة لتغطية
الن�شاطات البحثية يف الوزارة.
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من جانب ــه �أ�ش ــار ع�ضـ ــو املجلـ ــ�س الل ـ ــواء
عبدالهادي العم ـ ــري �إىل الهـ ــجوم الإعالمي
الذي تتعر�ض له اململكـ ــة من قبل بع�ض الدول
الغربية و�إعالمها وات ــهام اململكـ ــة ب�أنها تدير
ومتول الإرهاب ،مت�سائ ًال عما �إذا كان �إعالمنا
يعي ذلك �أم ال؟.
اللواء العمري :يجب إشراك االستخبارات
مع اإلعالم لضمان خمرجات ال تقل جدارة
عما يوجه ضدنا باإلعالم الغربي

وقال� :إننا ال ن�شك يف جهود �إعالمنا ب�إنتاج
�آلة �إعالمية قوي ــة لف�ض ــح ملفـ ــات الإره ـ ــاب
ومموليه؛ ولكن اال�س ــتمرار على اللغ ـ ــة العربية
وحدها يف خماطبة العامل لن يجعله يفهمنا،
لذا؛ ال بد مـ ــن و�ض ــع ا�سرتاتيجـ ــية �إعالمية
بالتن�سيق مع الإعالم اخلليجي املوحد ،تخاطب
العامل بلغته ،وتتع ــامل م ـ ــعه بتفكــريه و�آلياته
و�أ�سلوبه املتبع.
و�أكـ ــد �ضرورة �إ�شراك �أجهزة اال�ستخبارات
م ـ ــع �أج ــهزة الإع ـ ــالم ل�ضـ ــمان خمـ ـ ــرجات
�إعالميـ ــة ال تقل ج ــدارة عما يوجه يف الإعالم
الغربي �ضدنا.
م .الزهراين :يف ظل إنشاء هيئات اإلذاعة
والتلفزيون واإلعالم املرئي واملسموع
والثقافة ال بد من دراسة إلغاء الوزارة

د .إقبال درندري :اجلهد احلايل
متواضعا مقارنة بإعالم
للوزارة ال يزال
ً
بعض دول اجلوار

و�أرج ــع عـ ــ�ضو املجل�س الأ�ستاذ عبدالعزيز
املتح ــمي م ـ ــا حقـ ــقته اململ ــكة م ـ ـ ــن �س ــمعة
مرموقة وح�ضور فـ ــاعل على امل�ستوى الإقليمي
والدويل� ،إىل جناح الدبلومـ ــا�سية ال�س ــعودية
والإجنازات الكبرية لها؛ م�ؤكـ ــد ًا �أن الـ ــذراع
الإعالمية اخلارج ــية ال تـ ــزال حتتاج للمزيد
من املهنية ،ومن ال ـ ــ�ضروري �أن تو�ضح �صورة
اململكة احلقيقية و�سيا�ساتها وبجميع اللغات،
و�أن يواكب الدور الكبري للمملكة كقائد �أ�سا�سي
دين ًّيا واقت�صاد ًّيا و�سيا�س ًّيا يف املنطقة والعامل.
وطالب املتحمي ب�إعادة و�ضع ر�ؤية و�أهداف
وا�س ــرتاتيجـ ــيات و�آلي ــات وا�ض ــحة للإع ـ ــالم
اخلارجي للمملكة يكفل لها هذه الأدوار بالتعاون
مع وزارة اخلارجية ،بد ًال من املواقف ال�صامتة
�أو االعتماد على الدفاع عن املغالطات.
املتحمي :الذراع اإلعالمية اخلارجية
ينقصها املهنية ..ونحتاج لقنوات
منافسة للقنوات املعادية

و�ش ــدد على �ض ــرورة �أن تخ�ص�ص لوزارة
الثقاف ــة والإع ــالم ميزان ــيات �سخ ــية متكنها
من �أداء دوره ــا احلي ــوي الذي �أ�صبح يف غاية
الأهمية ،خا�صة يف جمال الإعالم اخلارجي.
وقد بادرت جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة
والآثار خالل اجلل�سة بتقدمي وجهة نظرها جتاه
ما طرحه بع�ض الأع�ضاء من �أراء ومقرتحات،
والرد على ا�ستف�ساراتهم وت�سا�ؤالتهم حول ما
ت�ضمنه التقرير ال�سنوي للوزارة.
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من جانبه تنـ ــاول ع�ض ــو ال�ش ــورى املهند�س
مفرح الزه ــراين التو�صب ــة التي تقـ ــدمت بها
اللجنــة على تق ـ ـ ــرير وزارة الثقافة والإعالم
وعدها �أقوى ر�سالة ميكن �أن توجهها اللجنة
واملجلـ ــ�س �إىل الـ ــوزارة ب�أنهـ ــا �إمـ ــا �أن تك ـ ــون
عاجزة عن تقدمي تقرير �شامل ملا حققته من
أ�سا�سا �أي �إجنازات،
�إجنازات؛ لأنها مل حتقق � ً
�أو �أن اللجنة ر�أت �أن الوزارة قد �أ�صبحت من
الكماليات ،ما يجعل من الإن�صاف عدم �إ�صدار
�أي تو�صيات على تقريرها.
و�أ�شار �إىل �أن الوظائف التي طلبتها الوزارة
يف تقريرها لي�ست م ـ ــن �صلب �أعمال الوزارة،
وهذا يعطيـ ــنا م�ؤ�ش ـ ـ ـ ًرا على �أن الوزارة فقدت
االجتاه ال�صحيح ،وحتولت �إىل وزارة تقليدية
بريوقراطية.
من جهت ــه �أكـ ــد ع�ض ــو املجـ ــل�س الدكـ ــتور
عبدال ـ ــعزيز احلرق ــان �أن تق ـ ــنية املعل ـ ــومات
�أ�صبحت و�سيلة مهمة يف التوا�صل الإعالمي،

والربامج الإعالمية ،بينما جند تقرير الوزارة
يتناول تقنية املعلومات كما لو ك ــانت �أي وزارة
�أخرى ت�ستخدم تق ــنية املعل ـ ــومات يف الأعمال
الروتينية واملدنية ،م�ش ــري ًا �إىل �أن التـ ــقرير مل
يذكر �أن عدم توافر تقنية املعلومات يعد �ضمن
املعوقات التي تواجه الوزارة.
والح ــظ �أن معظم الإعـ ــالنات والدعـ ــايات
ت ـ ـ�أتي �ضمـ ــن من�ص ــات التوا�صل االجتماعي؛
لكن هذا النقل يتم ب�أ�سلوب غري منظم ،وعدم
و�ضوح حقوق وواجبات املعلن واملتلقي ،ويح�سن
�أن ت�ضع الوزارة دلي ًال �إر�شاد ًّيا ي�ضمن حقوق
جميع الأطراف املتعاملة يف الإعالن ،وي�ضمن
حقوق املتلقي يف �أن هذا الإعالن �صحيح وغري
خمالف».
من جهتها تناولت ع ــ�ضو ال�شورى الدكتورة
�إقبــال درن ـ ــدري الإعـ ــالم اخل ــارجي ،م�شرية
�إىل �أننا يف هذه املرحلة نحتاج �إىل الرتكيز على
الإعالم اخلارجي ب�شكل �أكرب؛ حيث �إن اجلهد
احلايل ما يزال متوا�ض ًعا مقارنة ب�إعالم بع�ض
دول اجلوار ف�ض ًال عن الإعالم العاملي العريق،
وذلك ملا للإعالم من ت�أثري على الر�أي العام،
حيث جتند تلك الدول �آلتها الإعالمية للدفاع
عن حقوقها وخدمة ق�ضاياها ،و�أحيا ًنا مهاجمة
الدول الأخرى.
و�أ�ضاف ــت الدك ــتور �إق ــبال �أن املعـ ــارك
الإعالميـ ــة �أ�صب ــحت �ساحـ ــة كـ ــبرية ت�س ــتغل
�سيا�س ًّيا لتحريك احل ـ ــروب والنزاعات و�إثارة
ذراعا
الفنت واخلالفات؛ فالدول التي ال متلك ً
�إعالمية داخلية وخ ــارجية قوية يف جمابهة
هذه احلروب ،تكون عر�ضة للخ�سارة الفادحة،
و�إن اململكة يف الوقت احلايل تتعر�ض حلمالت
�إعالمية �شر�سة ومنظـ ــمة من عدد من الدول،
ويف املقابل مل يقم الإعالم اخلارجي للمملكة

خ�صو�صا
بالدور املطلوب منه وبال�شكل الالزم،
ً
يف و�سائل الإعالم اجلديـ ــد والق ــنوات الدولية
الإعالمية التي ينبغي الت ــعامل معها ،حيث مل
يتم التعامل مع ق�ضايانا بر�ؤية �إعالمية وا�ضحة
�أو �آليات قوية ،مما �أثر على الر�أي العام ودوائر
�صنع القرار اخلارجية يف خلق بع�ض القناعات
املغلوطــة عن اململكـ ــة و�سيـ ــا�ساتها ال ـ ــخارجية
وم�سائل حقوق الإن�سان وغريها.

17

تقارير القبة

جلنة احلج واإلسكان غري قادرة على إيجاد
مربرات لوزارة اإلسكان

م .مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
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طالــب جمل�س ال�شورى وزارة الإ�سكان
بالإ�سراع يف ت�سليم املنتجات الإ�سكانية
للمواطنني ،و�شـــدد على �أهمـــية �إزالـــة
املعوقات خليار توفري القرو�ض املبا�شرة
مـــن خـــالل ن�شـــاط �صنـــدوق التنمـــية
العقارية.
و�أكـــد املجـــلـــ�س �ضـــرورة �إنـــ�شــــــاء
الوزارة املركز الوطني للبحوث والر�صد
الإ�سكـــاين وت�شغـــيله يف �أ�ســـرع وقـــت،
ودرا�ســـة �أ�ســـباب تـــدين ن�ســـب �إجنـــاز
م�شروعاتها واتخاذ الإجراءات الالزمة
الكفيلة ب�إنهاء امل�شروعات يف مواعيدها
املحددة.
جاء ذلك يف القـــرار الذي �صـــدر عن
املجل�س يف جل�ستـــه العاديـــة اخلامـــ�سة
والأربعني  -لل�سنـــة الأوىل من الـــدورة
ال�سابعة ،مبقـــره يف مدينـــة الريـــا�ض،
يوم الأربعـاء 1438/10/18هـ املوافق
2017/7/12م ،برئا�سـة معـــايل نـــائب
رئيـــ�س املجلـــ�س الدكتـــور حمـــمد بـــن
�أميـــن اجلفـــري ،التي ا�ستـــمع خـــاللـــها
�إىل وجهة نظر جلنـــة احلـــج والإ�سكان
واخلدمات ،ب�شـــ�أن ملحـــوظات الأع�ضاء
و�آرائهـــم وا�ستفـــ�ساراتهم جتاه التقرير
ال�سنـــوي لـــوزارة الإ�سكـــان للعـــام املايل

1437/1436هـ ،تالها رئي�س املهـــند�س
مفرح بن حممد الزهراين.
كما طالب املجل�س يف قراره وزارة الإ�سكان
ب�إعطاء املواطنني الأولوية يف القرو�ض ،وجتنب
متويل املطوري ــن ،والإ�س ـ ــراع يف و�ضع �آليات
ومناذج ق ـ ــيا�س للت�أكد م ـ ــن جاه ـ ــزية القطاع
اخلا�ص وقدرت ـ ــه وكفاءته على تقدمي وحدات
�سكنية ذات جودة عالية و�سعر منا�سب.
ودع ـ ــا ال ـ ــوزارة �إىل مت ـ ــثيل املواطـنني يف
�صياغ ـ ــة عق ـ ــود الإق ـ ــرا�ض التي يربمونها مع
البنوك وم�ؤ�س�س ـ ــات التمويل عند التقدم بطلب
قرو�ض عقارية.
و�أو�ضحت اللجن ـ ــة يف رده ـ ــا على م ـ ــا ر�آه
بع�ض الع�ضاء ب�أن احلل ـ ــول التي و�ضعتها وزارة
الإ�سكان حلل م�شكالت الإيجار غري كافية� ،أن
نظام (�إيجار) الذي ال يزال يف مراحله الأولية
�سي�سهم يف احلد من تلك الق�ضايا ومعاجلتها.
وبالن�س ـ ــبة ملبل ـ ــغ الع ـ ــ�شرة مل ــيارات ريـال
املخ�ص�صة للإ�سكان ال�شعبي� ،أو�ضحت اللجنة
–ح�سب �إفادة ال ـ ــوزارة– �أن ه ـ ــذا املبلغ مت
تخ�صي�صه �أثناء عمل الهيئة العامة للإ�سكان،
وبعد �صدور التوجي ـ ــه الك ـ ــرمي بت ـ ــوفر املبالغ
الالزمة ملعال ـ ــجة م�شكلة الإ�سكان ،فقد مت نقل
االعت ـ ــماد -بن ـ ــاء ع ـ ــلى املواف ـ ــقة ال�سامية-

ليكون �ضمن املبالغ املع ـ ــتمدة ملعاجلة ق�ضايا
عموما ،و�أن يت ـ ــم بناء وحدات ً
عو�ضا
الإ�سكان ً
عن �إ�سكان �شعبي.
وظهر للجن ـ ــة من خـالل املداخالت لبع�ض
�أع�ضاء املجل ـ ــ�س على التقرير ال�سن ـ ــوي لوزارة
الإ�سكان عدم الر�ضا على �آداء الوزارة ،ووجدت
اللجنة نف�سها غري ق ـ ــادرة على �إيجاد مربرات
للوزارة ،خا�ص ـ ــة بعدما حظيت به من الدعم
غري املحدود م ـ ــن الدولة -رعاها اهلل -لذا،
اجتهدت اللجنة يف حماولة اخلروج بتو�صيات
تعني الوزارة يف تلم�س طريقها ،كما ت�ؤكد اللجنة
على �ضرورة ا�ست�ضافة وزير الإ�سكان يف جمل�س
ال�شورى للإجابة عن كثري من الت�سا�ؤالت حول
ق�ضايا الإ�سكان.

تقارير القبة

مطالبة هيئة االتصاالت بالعمل على إيجاد البدائل
احمللية املناسبة لتطبيقات "التواصل االجتماعي"

د .سعدون بن سعد السعدون
رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
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طــالب جمــــلــــ�س ال�شــــورى هيــــئة
االت�صــــاالت وتقــــنية املعلومات بالعمل
على �إيجاد البدائــــل املحليــــة املنا�سبة
لتطبيقات �شبكات التوا�صل االجتماعي
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
ودعــــا الهيــــئة �إىل �ســــرعة تنــــفيذ
ا�سرتاتيجيــــة توفــــري �شبــــكات النطاق
العري�ض يف جميع مناطق اململكة وتوفري
خدماتها للجميع ب�سرعات عالية و�أ�سعار
منا�سبــــة ،كما طالبــــها ب�سرعة تعديل
نظام االت�صــــاالت ،ملــــواكبة التطورات
التي حدثت يف قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومــــات ،و�ضــــمان املنافــــ�سة العادلة
بني ال�شركـــات املرخــــ�ص لها وحــــماية
حقوق امل�شرتكني ،ورفعه للموافقة عليه
وفق الإجراءات املتبعة بهذا اخل�صو�ص.
و�شــــدد املجل�س يف قراره الذي �صوت
عليه باملوافقة بالأغلبية خالل جل�سته
اخلام�ســــة والأربعــــني التــــي عــــقدها
يوم الأربعــــاء 1438/10/18هـ املوافق
2017/7/12م ،برئــــا�سة معــــايل نائب
رئي�س املجل�س الدكــــتور حممد بن �أمني
اجلفري� ،شدد على �ضــــرورة �إلزام هيئة
االت�صاالت وتقنيــــة املعلــــومات �شركات
االت�صاالت بتو�سعـة �شبكاتها لال�ستمرار

بتقــــدمي �أف�ضــــل اخلــــدمات ،والــــوفاء
بالتزاماتها املقدمــــة للم�شــــرتكني ،مثل
الإنرتنت الال حمدود وغريه.
و�أكــــد املجــــل�س على الفقرة "ثاني ًا"
من قراره ذي الرقــــم  73/113والتاريخ
1430/2/8هـ ،ون�صــــها� :ضرورة التزام
اجلهــــات احلكوميــــة بالتنـــ�سيق امل�سبق
مع الهيئــــة ،يف جمــــيع الأمــــور املتعلقة
بالقطاع ،ب�صفــــتها اجلهــــة امل�سئولة عن
تنظيمه.
وكــــان جمــــل�س ال�شــورى قــــد ا�ستمع
خالل اجلل�ســــة لوجهة نظر جلنة النقل
واالت�صاالت وتقنيــــة املعلومــــات ،ب�ش�أن
ملحوظــــات الأعــــ�ضاء و�آرائهــــم جتاه
التقريــــر ال�سنــــوي لهيــــئة االت�صاالت
وتقنــــية املعلــــومــــات للعــــام املــــــــايل
1437/1436هـ ،تــــالها رئيـــ�س اللجنة
الدكتور �سعدون بن �سعد ال�سعدون.
ور�أت اللج ــنة �أهميـ ـ ــة حماية امل�ستخدمني
ودع ـ ــم حقوقهـ ـ ــم ،كـ ـ ــما ر�أت �أهمـ ـ ــية التزام
ال�شركات ب�سرعات الإنرتنت املعلن عنها؛.
ويف جانب �آخـ ـ ــر �أفـ ـ ــادت اللجنة ب�أنه بناء
على قرار جملـ�س الـ ـ ــوزراء رق ـ ــم ( )51وتاريخ
1435/02/06هـ ,الـ ـ ــذي �أُوكـ ـ ــل �إىل الهـ ـ ــيئة
العامة للإعالم املرئي وامل�سموع املهام املتعلقة

بتنظيم حمت ـ ــوى الإنرتنت (كام ًال) الأخالقي
والإعالمي ,ومت توقـ ـ ــيع حمـ ـ ــ�ضر بني الهيئتني
بتاريخ 1437/5/2هـ ،يحدد وينظم مهام كل
جهة فيما يتعلق برت�شيح املحتوى على الإنرتنت
وفق مهامهما التنظيمية.
كما يتـ ـ ــم ا�ستقطاع ر�سـ ـ ــوم �سنـ ـ ــوية من
مقدمي اخلـ ـ ــدمة على النــحو الآتي)% 15( :
للهاتف املتنقل و( )% 10للهاتف الثابت و()% 8
للإنرتنت من �صايف �إيرادات دخل ال�شركات,
تدخل يف خزينة الدولة ومنها يتم دعم �صندوق
اخلدمة ال�شاملة.
و�أ�شارت اللجنـ ـ ــة �إىل �إن�شاء املركز الوطني
للأمن الإلكرتوين التابع لوزارة الداخلية ،ومن
�أبرز مهامه مواجـ ـ ــهة االخرتاقات والهجمات
العالية التعقيد للبنى التحـ ـ ــتية اال�سرتاتيجية،
ويقوم املخت�صون يف املركـ ـ ــز الإر�شادي بتوفري
الن�صح وامل�شورة املتخ�ص�صة ذات العالقة.

19

تقارير القبة

توطني القوى العاملة يف قطاع الطاقة ودعم
استثمارات املنشآت الصغرية واملتوسطة
يف التعدين والصناعة والغاز

أ .عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة
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طالب جمل�س ال�شورى وزراة الطاقة
وال�صناعـــــة والثـــروة املعدنيــــة بـــدعم
ا�ستثمارات املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
يف جماالت التعدين وال�صناعة والغاز،
ودرا�سة �أ�سباب تعـــرث بعــ�ض امل�شروعات
ال�صناعيـــة اال�سرتاتيجـــية التي تقـــع
حتت مظلـــة الربنامـــج الوطني لتطوير
التجمعات ال�صناعيـــة وو�ضـــع احللـــول
ملعاجلتها.
كما طالب املجـــل�س الـــوزارة ب�إعداد
خطة �شاملة لتنمية املحـــتوى املحلي يف
م�شرتيات ال�سلع واخلدمـــات ،وتوطني
القوى العاملة يف القطاعات وال�شركات
التابعة لها ،م�شد ًدا على �ضرورة تقييم
الوزراة املنجزات وفق م�ؤ�شرات الأداء
مقارنة بامل�ستهـــــدف يف اال�سرتاتيجية
الوطنـــية لل�صناعـــة 2020م ،وت�أ�سـي�س
نافـــذة موحـــدة لإ�صـــدار تراخـــي�ص
التعديـــن بـــ�أنواعـــها؛ لت�ســـهـــيل منـــح
الرتاخي�ص وجتديدها و�إزالة العقبات
�أمام امل�ستثمرين.
و�أكد املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره
خـــالل اجلل�ســـة العاديـــة ال�ساد�ســــــة
والأربعني �أهمية �إعداد الوزارة خطة
م�ستقبليـــة لتطـــويـــر �سلـــة منتـــجات
ال�صناعـــات النفطـــية مبا يعزز القيمة

املحليـــة امل�ضافـــة ،ويقـــلل مـــن الت�أثري
املحتمل يف حـــال التغـــري الهيكلي للطلب
علـــى النفـــط كم�صـــدر رئي�س للطاقة
م�ستقب ًال.
وكان جملـــ�س ال�شـــورى قــد ا�ستـــمع
خـــالل اجلل�ســـة الـــتي عـــقـــدها يـــوم
االثنـــني 1438/10/23هـ ،املـــــــــوافـــق
2017/7/17م ،برئا�ســـة معـــايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حمـــمد بن �أمني
اجلفري لوجهة نظـــر جلنـــة االقــت�صاد
والطاقـــة ،ب�شـــ�أن ملحوظـــات الأع�ضاء
و�آرائهم جتــــاه التقرير ال�سنـــوي لوزارة
الطاقـــة وال�صنـــاعة والرثوة املعـــدنية
(وزارة البرتول والرثوة املعدنية �ساب ًقا)
للعـــام املالـــي 1437/1436هـ ،تـــالها
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالرحمن بن
را�شد الرا�شد.
و�أو�ضحت اللجنة �أن تـ ــحديد �أ�سعار الزيت
اخلام واملنتجات البرتولية يف املمـ ــلكة جلميع
امل�ستهلكـ ــني م ـ ــن اخت ــ�صا�ص الدولـ ــة ،حيث
حدد قرار جمل�س الـ ــوزراء رقم ( )95وتاريخ
1437/3/17هـ� ,أ�سـ ــعار منتــجات الطاقة،
وامل�شتمل على �أ�سع ــار الـ ــغاز اجلاف والإيثان
جلم ــيع قط ـ ــاع اخلدم ــات وال�صناعة ب�سعر
( )1.25دوالر �أمريكـ ــي لك ــل ملي ــون وحدة
حرارية بريطانـ ــية ،والإيـ ـ ــثان بــ�سعر ()1.75

دوالر �أمريكي لكل وحدة حـ ـ ــرارية بريطـ ـ ــانية،
وكذلك �أ�سعار الزيت اخلام واملنتجات البرتولية
لقطاع ال�صناعة واخلدمات.
ً
و�أ�شارت اللجنة �إىل �أن هناك تعاونا بنا ًء
وم�ستم ًرا بني الوزارة واجلـ ــهات التي يـ ـ ــر�أ�س
معايل وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
جمال�س �إدارتها ،ومنها مدينة امللك عبداهلل
للطاقة املتجددة ،ومدينة الـ ـ ــملك عبدالـ ــعزيز
للعلوم والتقنية يف جمال البحوث والدرا�سات،
كما وا�صلت الوزارة ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية
دعم مركز امللك عبداهلل للدرا�سات والبحوث
البرتولية.
ويف �سياق مت�صل� ،أفــادت اللجنة �أن نظام
اال�ستثمار التعديني الذي ت�ض ــمن الع ــديد من
احلواف ــز �أ�سه ــم يف منـ ــو اال�ستثمار التعديني
يف اململكة من خالل تطبيق الوزارة لأحكام
النظام ،حيث عملت الوزارة على منح الرخ�ص
التعدينية ال�ستغالل اخلامات املعدنية املختلفة،
مما حقق على �أثره ق ــطاع التعدين اكتفا ًء
ذات ًيا يف توفري املواد اخل ــام والـ ــمواد الالزمة
لقطاع الإن�شاء والبناء ،كما �أ�ص ــبحت اململكة
لديها ( )9مناج ــم منت ــجة ملركزات الذهب
والزنـ ــك والنحا�س� ،إ�ضاف ــة �إىل املـ ـ ــ�شروعات
العمالقة واملتكاملة التي قامت على ال�صناعات
الأ�سا�سية املنبثقة عن هذا القطاع ك�صناعة
الأ�سمدة والأملنيوم ،وقيام مدينتني تعدينيتني،
وهما مدينـ ــة ر�أ�س ال ــخري يف �شـ ــرق اململكة
ومدينة وعد ال�ش ــمال لل�صناع ــات التعدينية يف
�شمال اململكــة ،وال ــعديد من الإجن ــازات التي
حققتها اململكة يف املجال التعديني.
ور�أت اللجنة �أهمية �أن تقوم وزارة الطاقة
وال�صناعة والرثوة املعدنية بت�ضمني تقاريرها
املقبـ ـ ــلة ر�ؤيتـ ـ ــها لإنــتاج النفــط واحتــياطاته
وا�ستثماراته احلالية وامل�ستقبلية ،وفق ًا للهدف
اال�سرتاتيـ ــجي (احلـ ـ ــادي ع�شـ ـ ــر) يف برنامج
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الشورى يطالب النيابة العامة بجدول إحصائي جلرائم
الوظيفة العامة التي مت التحقيق فيها
�أكد جملــ�س ال�شـــــورى �أهمـــية �سرعة
ا�ستكمال النيابة العامـــــة الإجـــــراءات
يف مبا�شـــــرة دوائر التحـــــقيق �أو دوائر
االدعاء التي مل تبا�شر عملها حتى الآن،
واعتماد الدوائر املطلوبة من النيابـــــة
العامـــــة ال�ستكمـــــال دورها يف منظومة
الأمن والعدالة.
و�شدد املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره
خـــــالل اجلل�ســـــة ال�سابعـــــة والأربعني
على �ضـــــرورة �إدراج النـــــيابة العامـــــة
يف تقريرهــــا ال�سنـــــوي القـــــادم جدول
�إح�صائي جـــــديد بجـــــرائم الوظـــــيفة
العامـــــة التي مت التحقيق فيها م�صنفة
ح�سب نـــــوع اجلرميـــــة ،وموزعة ح�سب
مناطق اململكة.

حممد بـــــن �أميـــــن اجلفـــــري لوجـــــهة
نظـــــر جلنـــــة ال�شـــــ�ؤون الإ�ســـــالمــــية
والق�ضائية؛ ب�شـــــ�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقريـــــر ال�سنوي للنيابة
العامة (هيئة التحقـــيق واالدعاء العام
�سابق ًا) للعـــــام املـــــايل 1437/1436هـ،
تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز
بن عبدالكرمي العي�سى.
و�أو�ضحت اللجنة �أن النيابة العامة �أ�صدرت
عدد ًا من التعليـ ــمات ،ومنها :الئحة الواجبات
الوظيفية والأعمـ ــال املح ــظورة على �أع ـ ــ�ضاء
النيابة العامة ،والالئحـ ــة التنظيمية الداخلية
لأعمال كتاب ال�ضبط وال�سجل بالنيابة العامة.
كما يجري �إعداد م�شـ ــروع عن القواعد الفنية
والإجرائية لتنظيم العمل يف النيابة.

وطـــــالب املجلـــــ�س النيابـــــة العامـة
بتوفري حمامني ووكالء للمتهمني الذين
ال ي�ستطيعـــــون ذلك؛ �إنفـــــاذ ًا للـــــمادة
( )139من نظام الإجـــــراءات اجلزائية
ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم (م)2/
والتاريــخ 1435/1/22هـ ،كـــــما طالبها
با�ستحداث وظيفة حمققة (ن�سائية).

و�أفادت اللجن ــة �أن النياب ــة العام ـ ــة ت�سعى
�إىل �ضبط كافة �إجراءاتها وفق قواعد اجلودة
والأداء ،ووفــق منظومـ ــة متكـ ــاملة م ـ ــع نظام
الق�ضايا الإلكرتوين كما هو مو�ضح يف التقرير،
وب ّين ــت اللجنــة �أن النيـ ــابة العامـ ــة ومـ ــن �أجل
حتقيق �أهداف وتوجيهات والة الأمر

وكـــــان جمـــــل�س ال�شـــورى قد ا�ستمع
خـــــالل اجلل�ســـــة التي عقـــــدها
يـــــوم الثالثـــــاء 1438/10/24هـ
املـــــوافق 2017/7/18م ،برئـــــا�سة
معــايل نائب رئي�س املجل�س الدكتـــــور

ورد ًا ع ــلى م ــالحظ ـ ــه ع ــدد م ـ ــن �أع�ضاء
املجل�س بوجود �ضعف يف �أعمال دوائر الرقابة
على ال�سجون ودُور التوقيف وتن ــفيذ الأحكام،
�أو�ضحت اللجنة �أن ــه وف ًقا ملا تقـ ــ�ضي به املادة
«الثالثة» من نظام الني ــابة العامة من الرقابة
والتفتي�ش على ال�سجـون ،ودور التوقيف ،و�أي

وت�ســعى النيابـ ــة العامـ ــة لتطـ ــوير قدرات
من�سوبيها ،و�إك�سـ ــابهم املهـ ــارات التي تعينهم
على الإبداع والإجنـ ــاز يف �أعمالهم ،وتطوير
البيئة الوظيفية مبا يتـ ــواكب مع امل�سـ ــتجدات
يف جمال الإدارة ،واال�ستـ ــفادة من التقـ ــنيات
احلديثة ،ولذلك �أولت النيابـ ــة العـ ــامة هذا
اهتماما بال ًغا انطـ ــال ًقا من �إميانها
اجلانب
ً
ب�أهمية بناء �شخ�صيـ ــة املوظف وتهيئته للقيام
بواجباته على نحو �أمـ ــثل ،وحتقي ًقا لتوجيهات
والة �أمرنا -حفظهم اهلل-
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ودعـــــا النيابـــــة العامـــــة �إىل تنفيذ
ما ورد يف «�ساد�س ًا» من قرار املجل�س ذي
الرقـــــم ( )1والتاريـــــخ 1433/1/3هـ،
امل�صادق عليه باملر�سوم امللكي ذي الرقم
(م )4/والتاريخ 1433/1/5هـ ،القا�ضي
بنقل االخت�صـــــا�ص املتـــــعلق بالتحقيق
واالدعاء العام يف اجلـــــرائم اجلنائية
التي تبا�شرهـــــا اجلـــــهات واللجان �إىل
النيابة العامة.

حفظهم اهلل -بتحقيق التكامل الإلكرتوينبيـ ــن اجله ــات ك ــاف ــة ،والعــمل على ت ــوحـ ــيد
الإجراءات احلكـ ــومية؛ فق ـ ــد مت ت�ش ــكيل فرق
فنية وتقنـ ــية ال�ستك ــمال �إج ـ ــراءات الربط مع
الأمن العـ ــام ،ووزارة ال ــعدل ،ووزارة الإ�سكان،
واملديرية العام ــة لل�سج ـ ــون ،ويجري التن�سيق
مع عدد من اجلـ ــهات التي ترتبط يف �إجراءات
العمل مع النيابة لإعداد م�شروع ربط �إلكرتوين
مع �أنظمتها.

�أماكن تنفذ فـ ــيها �أحكـ ــام جزائيـ ــة والقـ ــيام
باال�ستماع �إىل �شكـ ــاوى امل�سجونني واملوقوفني،
والتحقق من م�شروعية �سجنـ ــهم �أو توقيـ ــفهم،
وم�شروعية بقائهم يف ال�سجـ ــن �أو دور التوقيف
بعد انتهاء املدة ،واتخـ ــاذ الإجراءات الالزمة
لإطالق �سراح مـ ــن �سجـ ــن �أو وقف بدون �سبب
م�شروع ،وتطبيق ما تق�ضي به الأنظـ ــمة يف حق
املت�سببني يف ذلك؛ فقد قـ ــامت الهيئة بعدد من
اجلوالت الرقابية على ال�سجون ودور التوقيف،
و�شمـ ــلت اجلـ ــوالت :ال�سجـ ــون العامـ ــة ،ودور
املالحظة ،وم�ؤ�س�سة رعايـ ــة الفتيـ ــات ،و�سجون
الن�ساء ،ودور التوقيف ب�أق�سام ال�شرط ،و�إدارة
مكافحة املخـ ــدرات ،و�إدارة احلقـ ــوق املدنيـ ــة،
و�إدارة املـ ــرور ،و�إدارة التـ ــرحـ ــيل ،و�أمـ ــاكـ ــن
ال�سجون ،ودور التوقيف يف اجلهات الع�سكرية،
وعاجلت النيابة العامـ ــة عدد ًا من احلاالت،
ور�صدت بع�ض امللحـ ــوظات ،واتخذت حيالها
الإجراءات الالزمة.
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احلراك االقت�صادي الذي
يتمثل يف حركة اجتاهات الأ�سعار،
والقيمة ،والعر�ض والطلب ،والإنتاج
واال�ستهالك ،كان موجودا منذ الأزل،
لكن مل يتم جمع كل هذه املفاهيم
و�إثبات �أن العالقات والظواهر
االقت�صادية موجودة �إال مع نه�ضة
العلم احلديث يف �أوروبا الر�أ�سمالية
مثال ت�ستند يف وجودها �إىل املنهج
العلمي احلتمي الذي مت تطويره
يف �إجنلرتا يف القرن  18رغم كل
التح�سينات التي مرت عليه يف القرون
التي تلت ،وعندما ظهرت املدر�سة
الفكرية الأملانية مبنهجها املثايل مل
يعد للر�أ�سمالية وجود مع هذا املنهج،
و�أ�صبحت ال�شيوعية التف�سري املثايل
للظواهر االقت�صادية و�سلوك الإن�سان.
واملعنى �أنه عندما تختلف الفل�سفة
واملنهج العلمي يختلف الوجود �أي�ضا،
ولهذا من ال�صعب القول بقدرتنا
على بناء تف�سريات اقت�صادية
�إ�سالمية دون �أن نطور فل�سفة ومنهجا
علميا خا�صا بنا ،ومن خالله نثبت
وجود الظواهر �أو ننفيها .لعل �أهم
م�شكلة واجهت االقت�صاد الإ�سالمي
هي ا�ستناده يف تف�سري الظواهر
االقت�صادية و�إثبات وجودها على
منهج غربي بحت ينفي متاما وجود
الظواهر فيما وراء املادة ،و�أي�ضا
ينفي دور الكتب والن�صو�ص ال�سماوية
يف دعم البحث العلمي لدى الإن�سان
الكت�شاف احلقائق الكونية والإن�سانية
من حوله ،لهذا نقع ب�سهولة يف فخ
ادعاء وجود اقت�صاد �إ�سالمي ،بينما
ما نقدمه هو دعم ال نهائي للنظريات
الغربية لالقت�صاد ،وما امل�صرفية
الإ�سالمية �إال حلول وتطبيقات فقهية
لالقت�صاد الر�أ�سمايل .الظاهرة
االقت�صادية الغربية تعتمد على فكرة
حرية الإن�سان يف حتديد خياراته
االقت�صادية ،وهذه �ضرورة �أ�سا�سية
لإثبات وجود الظواهر االقت�صادية
ككل ،فاحلرية هي التي تف�سر �سلوك
الطلب والعر�ض ومن ثم الظواهر
الأكرث تعقيدا مثل الك�ساد واالزدهار،
وبناء التنب�ؤات االقت�صادية املختلفة.
و�إذا كان وجود هذه احلرية �شرطا
لوجود الظاهرة االقت�صادية ،ففي
االقت�صاد ال�شيوعي ،الذي ال ي�ؤمن
بوجود هذه احلرية ،الأ�سعار والفائدة
والتوازن االقت�صادية كلها ظواهر غري
موجودة .يف االقت�صاد الإ�سالمي ال
يوجد مفهوم احلرية ،التي يتحدث

د .حممد �آل عبا�س
ع�ضو جمل�س ال�شورى

عنها االقت�صاد الر�أ�سمايل ،وال حتى
تلك التي يتجاهلها االقت�صاد املوجه،
بل هناك م�س�ؤولية عن امللكية ولي�س
حرية .امللكية يف االقت�صاد الإ�سالمي
تفر�ض م�س�ؤوليات .امل�س�ؤولية يف
االقت�صاد الإ�سالمي مقدمة على
احلرية .يف ظل هذا املفهوم عن
امل�س�ؤولية ميكن بناء نظرية االقت�صاد
الإ�سالمي .الربح معرتف به لكن
احل�صول عليه يجب �أن يتم وفقا
مل�ستويات حمددة من امل�س�ؤولية،
واال�ستهالك حق معرتف به لكن وفقا
مل�س�ؤوليات ،فال حتدد الأ�سعار وفقا
ملفهوم العر�ض والطلب فقط ،بل وفقا
ملفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ،وعند
�إخالل �أي عن�صر من عنا�صر الإنتاج
بهذا ال�شرط “�شرط امل�س�ؤولية”،
ف�إنه يجب التدخل �شرعا ملنعه من
ذلك؛ لأنه �سيخل بتوازن االقت�صاد
الإ�سالمي .فاالقت�صاد الإ�سالمي يجد
توازنه عند امل�س�ؤولية االجتماعية،
ولي�س وفقا ملفاهيم العمالة الكاملة
و�أ�سعار الفائدة ،مبعنى �أن كال منا
م�س�ؤول عن توازن االقت�صاد ويف
هذا �آيات كثرية و�أحاديث ال ح�صر
لها ،لكن بناء النظرية االقت�صادية
الإ�سالمية يحتاج �أوال ،كما قلت� ،إىل
بناء الفل�سفة الفكرية واملنهج العلمي،
فال ميكن �إثبات وجود العالقة بني
امل�سو�ؤلية والتوازن االقت�صادي �أو
التنب�ؤ به ملجرد جمع بيانات تاريخية
وحتليل �سل�سلة زمنية على �أ�سا�س �أن
التكرار يف الظاهرة مل ي�أت م�صادفة،
بل �إنه دليل على الوجود الفعلي .كل
هذا من عبث الفل�سفة االقت�صادية
الغربية التي ف�شلت �أكرث من مرة يف
التنب�ؤ بالك�ساد العاملي ،وف�شلت حتى

يف الأزمة املالية احلديثة برغم توافر
كميات هائلة من املعلومات والبيانات
التاريخية و�أجهزة التحليل املتقدمة،
�إال �أن قدرتها على التنب�ؤ بحدث مل
تنظر له ظلت �إحدى املميزات التي
ال تنفك عنها .االقت�صاد الإ�سالمي
يقرر مفهوم الرزق و�أنه قدر ،بينما ال
ت�ستطيع الر�أ�سمالية �أن تقرر مفهوما
كهذا ،وال �أن تتعامل معه ،وبالتايل
لن تدرك �آثاره البعيدة املدى على
التوازن االقت�صادي .فالإن�سان يف
االقت�صاد الإ�سالمي ال ميلك ملكا
حقيقيا للمال ،بل ملكا معنويا ،فامللك
هلل على احلقيقة .ومن امل�ؤكد يف
االقت�صاد الإ�سالمي �أن رزق الإن�سان
قد كتب له “كقدر” ،وهو ما ا�ستهلكه
الإن�سان من ماله� ،سواء من ملب�س
وم�أكل وغريهما ،مما ي�ستخدم
حتى يفنى فيه معنى املال .وب�إدخال
مفهوم امل�س�ؤولية عن الرزق ،و�إن كان
قدرا يظهر على �شكل فهم الرزق
كمقيا�س من وحدات ،والإن�سان له
مطلق احلرية يف الت�صرف يف هذه
الوحدات على �أنه م�س�ؤول عنها �أي�ضا،
فاملو�ضوع ي�شبه ر�صيد ح�ساب البنك،
و�أنت ت�سحب من هذا الر�صيد وقتما
ت�شاء وكيفما ت�شاء ،قد ت�سحبه يف
�صورة �أكل� ،أو قوة و�صحة �أو يف �أي
�صورة ا�ستهالكية �شئت ،وهنا يظهر
معنى ا�ستهالك الرزق ،فالإن�سان منا
قد ي�ستهلك ر�صيده من وحدات الرزق
يف �أمر واحد في�سرف يف ذلك ،فكل ما
ت�سبب يف �إفنائه ولو مل ي�ستهلكه ب�شكل
�صحيح فهو من رزقه ،فهو مل ي�ستفد
من ر�صيده ،ولكنه �أفنى هذا الر�صيد
فيما ال فائدة منه ،وتظهر فكرة
امل�س�ؤولية يف �أن ما نق�ص من ر�صيدنا
يف الرزق ال ميكن تعوي�ضه ،ف�إذا
�أ�سرفنا يف املاء فقد ا�ستهلكنا ر�صيدنا
من وحدات الرزق بقدر ما �أ�سرفنا
يف املاء ،وهو ما قد ي�ؤثر يف ال�صحة
وتوافر الأمن والغذاء .وهنا تظهر
امل�س�ؤولية العامة عن الرزق والتوازن
االقت�صادي العام .ويف نظرية مثل
الرزق يف االقت�صاد الإ�سالمي “غري
املوجودة يف االقت�صاد الغربي” ميكن
تف�سري �أثر ال�صدقة� ،أو �أعمال الرب،
و�صلة الرحم وبر الوالدين والدعاء،
التي تزيد من ر�صيد الإن�سانية من
الرزق ،وهذا الت�صور االقت�صادي
االجتماعي مهم يف بناء الفل�سفة
االقت�صادية الإ�سالمية؛ لأنها
اجتماعية بناءة .واهلل �أعلم
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حديث يف املعرفة واإلرادة

د .زهري احلارثي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

�إىل ما ال نهاية .ولهذا يقال� :إن العامل
يف حقيقته ما هو �إال �إرادة ،مبعنى �أن
يكون متخم ًا بالعذاب والأمل .فالإرادة
ال تعني �سوى الرغبة ،وطاملا كانت
هي رغبة ف�إن عدم الإ�شباع �صفة
من �صفاتها .ول ديورانت و�صفها
كال�صدقة التي ندفعها للفقري تغنيه
عن اجلوع اليوم ليواجه الفقر
والب�ؤ�س غد ًا.
�شخ�صية الإن�سان تكمن يف �إرادته،
ولي�س يف عقله ،والعقل قد يتعب� ،أما
الإرادة ف�إنها تعمل حتى يف حالة
النوم .في�ص ّور احلياة ك�أنها �شر،
لأنه “كلما ازدادت ظاهرة الإرادة
كما ًال ازداد العذاب و�ضوح ًا” ،يقول
�شوبنهور يف كتابه (العامل ك�إرادة
وفكرة)�“ :إن زيادة املعرفة يف
الإن�سان ت�ؤدي �إىل زيادة �آالمه ،كما
�أن ذاكرة الإن�سان وبعد نظره يزيدان
يف �آالمه ،لأن ال�شطر الأكرب من �آالمنا
كامن يف ت�أمل املا�ضي �أو يف التفكري
مبا �سيقع يف امل�ستقبل».
(جوع املعرفة) بات ملحوظ ًا
يف اخلطاب الغربي ال�سائد ،ورمبا
�أ�صبحت لذة الأمل تتج�سد هنا يف
زيادة املعرفة والتفاعل مع امل�ستجدات
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الإرادة هي كلمة ال�سر ،فهناك
من يلتهم املعرفة رغم معرفته بالأمل
واملعاناة التي �ستجره �إليه .يف حني �أن
�آخر �آثر اال�ستغراق يف جهله �أو اكتفى
بتخمة ما�ضيه وهنا يكمن الفرق،
ولذا علينا �أن نختار ما بني حياة ميتة
�أو �إرادة جائعة
ً
ً
كان حديثا طارئا بني مثقفني
عرب حول حالة الثقافة عند العرب
فمنهم من اتهم الثورة املعلوماتية
ب�أنها �ساهمت يف جتهيل املجتمعات
ومنهم من ر�أى �أن اخللل يكمن يف
العقلية العربية مقارن ًا ممار�ساتنا
ب�سلوك ال�شعوب الغربية التي
ا�ستفادت من التحوالت فوظفته
للعلوم واملعرفة .هذا النقا�ش يدفعني
لطرح ما �سبق �أن ذكرته من قبل
حول املعرفة وتعاطي اجليل احلايل
مع الثقافة وعواملها .ال بد �أن نقر �أنه
�شتان ما بني القراءة اجلادة الر�صينة
العميقة وبني القراءة ال�سطحية
ال�ضوئية ال�سريعة التي خرجت بها
علينا ثقافة ال�سو�شال ميديا .بعبارة
�أخرى ال وجه للمقارنة بني مثقفي
الأم�س الكبار ومثقفي اليوم� .أولئك
الرواد والقامات خرجوا وتثقفوا من
�أمهات الكتب ورحم املكتبات العريقة
بغبارها وتق�شفها وروائحها العتيقة
وم�ضامينها الرثية .كانت لديهم
�إرادة فذة يف ت�شرب املعرفة والبحث
عنها ب�شغف فعانوا وكابدوا ونزفوا
عرق ًا ودم ًا فكانت ثقافتهم مو�سوعية
را�سخة و�صلبة وعميقة ومتنوعة.
يف حني �أن مثقف اليوم قد
ميتلك املعلومة ويح�صل عليها دون
عناء ولكنه رمبا يفتقد �إىل الكثري ال
�سيما يف قدرة التحليل واال�ستيعاب
والتف�سري والربط والتعليل .يف كل
الأحوال ،الإن�سان يحمل يف داخله
�إرادة جائعة ف�إن حقق مبتغاها حلت
مكانها على الفور رغبة �أخرى ،وهكذا

برغبة �شديدة ما يقودنا �إىل �ضرورة
فهم لغة الع�صر ،حماولني �إعمال
العقل والإميان بالعمل هدف ًا وقيمة،
لنكون م�شاركني يف ح�ضارة عاملية
م�شرتكة ،ثمة مفارقة هنا تتمثل يف
جوع املعرفة لدى الآخرين مقارنة
مع ما طرحه �أحد املثقفني العرب،
عندما و�صف حال الثقافة العربية
الراهنة من كونها مغرمة بالتطلع �إىل
املا�ضي �أكرث من امل�ستقبل ،وذلك من
خالل �إح�صاءات ومقارنات للكتب
وامل�ؤلفات ال�صادرة منذ عقود �سابقة.
وا�صف ًا �إياها بالثقافة امليتة ،يف حني
�أن الثقافة احلية تتجلى يف امل�ستقبل
ُوت�شغل نف�سها بالغد �أكرث من املا�ضي.
ولكي من�ضي يف املزيد من
ال�شفافية مع ما قيل حول الإ�صدارات
العربية ،ف�إننا ندخل بذلك يف متاهة
فكرية �إن جاز التعبري من حيث �إن
الع�صر يف ت�سارع وتفاعل ي�ستدعي
وقفة جادة للنظر �إىل الأمام ولي�س
الركون �إىل املا�ضي فقط رغم
�أهميته.
ً
لي�س مهما ان نتفق مع تلك
املقولة بل الأهم هو تنقية املوروث
من الأ�شواك مبا يتيح تزاوجه مع
روح الع�صر ،ناهيك عن الرتكيز
على ق�ضايا امل�ستقبل .اال�ستغراق
يف الن�ستالوجية والتم�سك باملا�ضي،
ورف�ض التفاعل مع احلا�ضر هو
نكو�ص وتراجع للخلف� .صحيح �أن
احللم جميل ،لكنه يف نهاية املطاف
يبقى حلم ًا �أو لعله تف�سري �آخر للهروب
من الواقع والتهيب من امل�ستقبل.
الإرادة هي كلمة ال�سر ،فهناك
من يلتهم املعرفة رغم معرفته بالأمل
واملعاناة التي �ستجره �إليه .يف حني �أن
�آخر �آثر اال�ستغراق يف جهله �أو اكتفى
بتخمة ما�ضيه وهنا يكمن الفرق،
ولذا علينا �أن نختار ما بني حياة ميتة
�أو �إرادة جائعة.
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جملس الشورى ..دور رقابي فاعل لدعم التنمية

جمل�س ال�شورى واحد من ال�سلطات
التنظيمية (الت�شريعية) والرقابية
الرئي�سة يف اململكة ،و�شريك مهم يف
�صناعة القرار ،مبا يبذله من جهود
كبرية يف مناق�شة ودرا�سة املو�ضوعات
التي حتال �إليه� ،أو املقرتحات التي
يقدمها الأع�ضاء ب�ش�أن نظام جديد �أو
تعديل نظام قائم مبوجب املادة الثالثة
والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
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وقد جنح جمل�س ال�شورى يف تعزيز
دوره ك�شريك يف �صناعة القرار ،وكان
ملبادراته الأثر الإيجابي على املجتمع
يف ق�ضايا حيوية مت�س حياه املواطن
وم�ستقبله.
وجت�سد دور جمل�س ال�شورى يف
خدمة املواطن و�صيانة مقدرات الوطن
متجاوز ًا املفهوم ال�ضيق لإبداء الر�أي
�إىل �آفاق �أو�سع فما يقدمه املجل�س
هو مبثابة قرار له قوته و�إجراءاته
الدقيقة واملحكمة ب�صدر بعد درا�سات
ومناق�شات معمقة �سواء يف اللجان
املتخ�ص�صة �أو حتت القبة.

وميار�س جمل�س ال�شورى دوره الرقابي من
خالل درا�سته لتقارير الآداء ال�سنوية للوزارات
والأجهزة احلكومية وي�صدر ب�ش�أنها قرارات
ويرفعها املجل�س �إىل مقام خادم احلرمني
ال�شريفني حفظه اهلل بو�صفه املرجعية العليا
لل�سلطات يف الدولة ،وذلك �إثر دورة عمل
نظامية دقيقة ومناق�شات عميقة للتقارير
ال�سنوية بهدف االرتقاء بخدماتها املقدمة
للمواطن ،الأمر الذي �أهل املجل�س ليكون
�سند ًا قوي ًا للدولة ودعامة من دعائم التحديث
والتطوير لأجهزتها وم�ؤ�س�ساتها.
�إن �أهم وظيفتني يقوم بهما جمل�س ال�شورى
هما الوظيفة التنظيمية (الت�شريعية) والوظيفة
الرقابية ،ويعمل املجل�س من خالل ممار�سة
مهامه الرقابية على تر�شيد �أعمال الأجهزة
التنفيذية وي�ساهم يف حتقيق �أهدافها ،ويف
دعم التنمية وحماربة الف�ساد.
ً
وميار�س املجل�س مهاما وم�سئوليات
تنظيمية ورقابية مت الن�ص عليها يف النظام
الأ�سا�سي للحكم ونظام جمل�س ال�شورى ،ف
املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي للحكم
تن�ص على �إن ال�سلطات يف اململكة تتكون من

ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
التنظيمية .كما �أن هذه املادة تن�ص على �أن
تتعاون هذه ال�سلطات يف �أداء وظائفها وفق ًا
للنظام الأ�سا�سي للحكم وغريه من الأنظمة،
وتن�ص �أي�ضا على �أن امللك هو مرجع ال�سلطات.
وبالتايل فانه ميكن القول ب�أن النظام الأ�سا�سي
للحكم مل ي�أخذ مببد�أ الف�صل املطلق بني
ال�سلطات و�إمنا اخذ مببد�أ تعاون وت�آزر هذه
ال�سلطات.
وميار�س املجل�س �سلطته الرقابية من خالل
الآليات التي ين�ص عليها نظامه  ،ووفق ًا لنظام
جمل�س ال�شورى ف�إن �أهم الآليات التي ميار�س
املجل�س من خاللها دوره الرقابي تتمثل يف
عدة و�سائل وهي  :مناق�شة التقارير ال�سنوية
التي تقدمها الأجهزة احلكومية واقرتاح ما
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يراه حيالها ،ومناق�شة اخلطة العامة للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية و�إبداء الر�أي نحوها،
وطلب ح�ضور امل�سئولني احلكوميني ملناق�شتهم
يف الأمور التي تدخل �ضمن اخت�صا�صهم،
وطلب تزويد املجل�س مبا لدى الأجهزة
احلكومية من وثائق وبيانات ،وتلقي املجل�س
للعرائ�ض املقدمة من املواطنني.
وفيما يتعلق مبناق�شة التقارير ال�سنوية
التي تقدمها الأجهزة احلكومية واقرتاح
ما يراه حيالها ف�إن جمل�س ال�شورى ي�ستمد
اخت�صا�صه مبناق�شة التقارير ال�سنوية لأداء
الأجهزة احلكومية من املادة ( /15د) من
نظامه التي تن�ص على حق املجل�س يف مناق�شة
التقارير ال�سنوية التي تقدمها الوزارات
والأجهزة احلكومية الأخرى ،واقرتاح ما يراه
حيالها .فاملادة ( )29من نظام جمل�س الوزراء
تلزم الأجهزة احلكومية بان ترفع تقاريرها
ال�سنوية �إىل رئي�س جمل�س الوزراء وهو بدوره
يحيلها �إىل جمل�س ال�شورى لدرا�ستها ،واقرتاح
ما يراه حيالها.
وتعد هذه الآلية من �أهم الو�سائل التي
من خاللها ميار�س جمل�س ال�شورى �سلطاته
الرقابية� .إذ �أنها متكن املجل�س من االطالع
على �أداء الأجهزة احلكومية ،وما اعرت�ض
هذا الأداء من �صعوبات ،والأ�سباب التي �أدت
�إىل ذلك ،وال�صعوبات واملعوقات التي واجهتها
اجلهة احلكومية خالل �سنة التقرير ،واحللول
املقرتحة للتغلب عليها ،وما مت �إجنازه من
قبل اجلهة احلكومية مقارنة مبا ورد يف خطة
التنمية.

وبالتايل ف�إن درا�سة التقرير متكن املجل�س
من معرفة مدى التزام اجلهة احلكومية يف
�أداء املهام املنوطة بها ،بالأنظمة والتعليمات
واخلطط املر�سومة لها.
لذا ف�إن درا�سة ومناق�شة هذه التقارير
ت�ستحوذ على جانب كبري من عمل املجل�س.
وبالن�سبة للإجراءات التي يتبعها املجل�س
يف درا�سة التقارير ،ف�إنه بعد �إحالة التقرير
�إليه من قبل رئا�سة جمل�س الوزراء يقوم رئي�س
املجل�س ب�إحالته اىل اللجنة املخت�صة لدرا�سته،
و�أثناء درا�سة اللجنة للتقرير ف�إن للجنة حق
ا�ستدعاء ممثلي اجلهة احلكومية �صاحبة
التقرير ،ملناق�شتهم عما ورد يف التقرير،
وللجنة �أي�ضا ،وفقا للمادة ( )20من نظام
املجل�س� ،أن ت�ستعني مبن ترى اال�ستعانة به من
اخلرباء واملخت�صني من غري �أع�ضاء املجل�س
مل�ساعدتها يف درا�سة التقرير .وت�أخذ اللجنة
يف االعتبار ما يرد يف اخلطة اخلم�سية وتقارير
اجلهات الرقابية املخت�صة .وللجنة �أي�ضا �أن
تقوم بزيارة اجلهة احلكومية للوقوف على
ار�ض الواقع على �أدائها.
بعد ذلك تعد اللجنة تقريرها املت�ضمن
تو�صياتها التي تهدف �إىل الرقي ب�أداء اجلهاز
احلكومي ،ومعاجلة ما يكتنف ذلك الأداء من
�إخفاقات .وتتم الإ�شارة يف تقرير اللجنة �إىل
القرارات التي �سبق ملجل�س ال�شورى اتخاذها
حيال تقارير اجلهاز احلكومي ال�سابقة ،وما
مت اتخاذه من �إجراءات بخ�صو�ص تنفيذ

تلك القرارات من قبل اجلهات التنفيذية.
وتقوم الهيئة العامة للمجل�س ب�إحالة التقرير
اىل املجل�س ملناق�شته .وتتاح الفر�صة لأع�ضاء
املجل�س ،با�ستثناء �أع�ضاء اللجنة التي قامت
بدرا�سة التقرير ،ملناق�شته.
وغالب ًا ما تت�سم مداخالت كثري من
الأع�ضاء بنقد ما ورد يف تقرير اللجنة
حيال �أداء اجلهاز احلكومي وحيال طريقة
درا�سة اللجنة للتقرير .وبعد مناق�شة التقرير
تقوم اللجنة بدرا�سة مداخالت وملحوظات
الأع�ضاء ،ودرا�سة التو�صيات الإ�ضافية
املقرتحة من قبل �أع�ضاء املجل�س ،والإجابة
عليها يف جل�سة الحقه .وبعد �أن ترد اللجنة
على مداخالت الأع�ضاء وتبدي وجهة نظرها
حيال التو�صيات الإ�ضافية املقدمة على التقرير
يتم الت�صويت على التو�صيات .وبعد املوافقة
عليها ي�صدر املجل�س قراره فيها .حيث يتم رفع
القرارات �إىل امللك ،الذي يحيلها �إىل جمل�س
الوزراء على النحو امل�شار �إليه �سابقا .وللمجل�س
احلق يف طلب ح�ضور الوزير املخت�ص جل�سات
املجل�س ملناق�شته.
وبخ�صو�ص الرقابة املالية ف�إن املجل�س
ي�ستند يف �سلطته الرقابية من خالل تقارير
ديوان املراقبة العامة .فاملادة ( )79من
النظام الأ�سا�سي للحكم تن�ص على �أن “تتم
الرقابة الالحقة على جميع �إيرادات الدولة
وم�صروفاتها ،والرقابة على كافة �أموال
الدولة املنقولة والثابتة ،ويتم الت�أكد من ح�سن
ا�ستعمال هذه الأموال واملحافظة عليها ،ورفع
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تقرير �سنوي عن ذلك �إىل رئي�س جمل�س
الوزراء .ويبني النظام جهاز الرقابة املخت�ص
بذلك ،وارتباطه ،واخت�صا�صاته” .وي�شري
عجز هذه املادة �إىل ديوان املراقبة العامة،
الذي يقوم برفع تقريره ال�سنوي �إىل رئي�س
جمل�س الوزراء .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام
الأ�سا�سي للحكم وان مل ين�ص �صراحة على
�إحالة هذا التقرير �إىل جمل�س ال�شورى �إال �أن
العمل جرى على �إحالة هذا التقرير من قبل
رئي�س جمل�س الوزراء �إىل جمل�س ال�شورى كغريه
من تقارير �أداء الأجهزة احلكومية الأخرى
وفق ًا ملا تق�ضي به املادة ( /15د) من نظام
جمل�س ال�شورى.
ويقوم جمل�س ال�شورى مبراقبة الأداء
الإداري للأجهزة احلكومية والوقوف على
التجاوزات الإدارية التي قد تكتنف �أدائها من
خالل درا�سة تقرير هيئة الرقابة والتحقيق.
فوفق ًا للمادة ( )80من النظام الأ�سا�سي
للحكم تقوم هيئة الرقابة والتحقيق مبراقبة
الأجهزة احلكومية والت�أكد من ح�سن �أدائها
الإداري والتزامها بتطبيق الأنظمة .وتقوم
الهيئة بالتحقيق يف املخالفات الإدارية التي
ترتكبها الأجهزة احلكومية وبرفع تقرير
�سنوي عن �أعمالها �إىل رئي�س جمل�س الوزراء.
وتتم �إحالة هذا التقرير �إىل جمل�س ال�شورى
لدرا�سته.
�إن تعزيز الدور الرقابي ملجل�س ال�شورى
على الأداء الإداري واملايل للأجهزة احلكومية
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يعد �أداة فعالة للم�ساهمة يف مكافحة الف�ساد
الإداري واملايل  ،وجنح يف اتخاذ العديد
من القرارات التي �ساهمت يف حت�سني �أداء
الأجهزة احلكومية ،ومما يح�سب للمجل�س يف
هذا اخل�صو�ص القرار الذي طالب فيه ب�إن�شاء
هيئة ملكافحة الف�ساد .وقد حتقق ذلك ب�صدور
قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 165عام 1432هـ
(2011م)  ،ب�إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد.
والو�سيلة الثانية التي ميار�س املجل�س دوره
الرقابي فيها واملتعلقة باخلطة العامة للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،فاملادة (/15ا)
من نظام جمل�س ال�شورى تخول املجل�س حق
مناق�شة اخلطة العامة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،و�إبداء الر�أي نحوها .وهذا
ميكن املجل�س من ممار�سة دوره الرقابي
يف التحقق من توزيع املوارد العامة ووجوه
�صرفها وتوزيعها ،و�ضمان اال�ستخدام الأمثل
لها .كما و�أن مناق�شة املجل�س للخطة العامة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يعد مبثابة
مناق�شة ل�سيا�سة الدولة يف خمتلف املجاالت.
لأن �أهداف اخلطة االقت�صادية واالجتماعية
�إمنا تتحدد يف �ضوء تلك ال�سيا�سات .ويناق�ش
جمل�س ال�شورى خطط التنمية اخلم�سية،
والتقارير ال�سنوية ملتابعة تنفيذ برامج
وم�شروعات �أهداف اخلطط اخلم�سية،
كما ميار�س املجل�س �سلطاته الرقابية بطلب
ح�ضور امل�سئولني احلكوميني ملناق�شتهم يف

الأمور التي تدخل �ضمن اخت�صا�صهم ،حيث
تن�ص املادة ( )22من نظام جمل�س ال�شورى
على ما ي�أتي“ :على رئي�س جمل�س ال�شورى �أن
يرفع لرئي�س جمل�س الوزراء بطلب ح�ضور �أي
م�سئول حكومي جل�سات جمل�س ال�شورى� ،إذا
كان املجل�س يناق�ش �أمور ًا تتعلق باخت�صا�صاته،
وله احلق يف النقا�ش دون �أن يكون له احلق يف
الت�صويت” .وال �شك �أن الهدف من ح�ضور
امل�سئول احلكومي جل�سات املجل�س متكني
املجل�س من اال�ستي�ضاح من امل�سئول عن الأمور
املتعلقة ب�أداء اجلهاز احلكومي الذي ير�أ�سه
هذا امل�سئول ،و�إتاحة الفر�صة لأع�ضاء املجل�س
يف توجيه ما لديهم من ا�ستف�سارات بخ�صو�ص
الأمور التي وقفا عليها �أثناء مناق�شة تقرير
�أداء اجلهة احلكومية ،وقد ح�ضر �إىل املجل�س
العديد من الوزراء وامل�سئولني احلكوميني
الذين متت مناق�شتهم من قبل �أع�ضاء املجل�س.
ويجدر التنويه �إىل �أن ن�ص املادة ()22
مل ي�ضع حدود ًا لنطاق النقا�ش مع امل�س�ؤول
احلكومي� ،إذ �إنها مل ت�شتمل على �أي قيد متعلق
بطبيعة النقا�ش الذي يتم مع امل�سئول �سوى
ن�صها على �أنه لي�س للم�سئول حق الت�صويت.
وهذا يف�سر على �أنه يف�سح جما ًال رحب ًا لأع�ضاء
املجل�س يف مناق�شة امل�سئول واال�ستف�سار عن
الأمور التي كان لها ت�أثري �سلبي على �أداء
اجلهاز احلكومي الذي ير�أ�سه هذا امل�س�ؤول،
ومناق�شة هذا امل�س�ؤول عن �إجاباته.
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صندوق الصناديق

د .عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان

ع�ضو جمل�س ال�شورى

املمولة من �صندوق ال�صناديق هو نقل
التقنية ،في�ستثمر يف م�شاريع عاملية
بهدف متلك تقنية ا�سرتاتيجية،
�أو ي�ستقطب م�شاريع دولية لتعمل
يف الدولة .اال�ستخبارات الأمريكية
املركزية مثلاً �أ�س�ست �صندو ًقا
ا�ستثمار ًيا ا�سمه �إن-كيو-تيل
لال�ستثمار يف ال�شركات التقنية التي
حتقق لها خدمات حتتاجها ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر .فقد ا�ستثمرت
مثال عدة �شركات يف �أمن املعلومات،
وحتليل احلم�ض النووي الب�شري،
ولعل �أ�شهر ا�ستثماراتها هو �شركة
كيهول ،التي ا�شرتتها فيما بعد جوجل
وطورت بنا ًء على تقنيتها برنامج
جوجل �إرث.
تتكون �صناديق اال�ستثمار اجلريئة
من نوعني من امل�ستثمرين .ال�شريك
العمومي  Generalوهو الذي يتوىل
�إدارة ن�شاطات ال�صندوق مقابل
ن�سبة من العائدات ،ور�سوم �إدارية.
Partners
وال�شركاء الأخرون
هم �شركاء حمدودين Limited
 .Partnersوهم من يزود ال�صندوق
باملال وال ي�شاركون يف �أي ن�شاط من
ن�شاطات اال�ستثمار .ويعود لهم ر�أ�س
مالهم �إ�ضافة اىل باقي العائدات من
الن�شاطات اال�ستثمارية� .إ�ضافة لذلك
حينما ي�ستثمر ال�صندوق يف امل�شاريع
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�صندوق ال�صناديق هو �أحد
برامج التحول الوطني ،وحمور
�أ�سا�سي لتحقيق التنوع االقت�صادي
الذي ن�صت عليه الر�ؤية ال�سعودية
 ،2030وحلم طاملا �سعى الرياديون
وامل�ستثمرون نحو حتقيقه يف اململكة
ب�سبب دور هذه ال�صناديق الكبري يف
حتفيز االبتكار ،وازدهار االقت�صاد
املعريف الوطني.
�صندوق ال�صناديق هو �صندوق
ا�ستثماري ي�ؤ�س�س وي�ستثمر يف
�صناديق متنوعة وخمتلفة لعدة
�أهداف؛ منها خف�ض درجة
خماطرة اال�ستثمار ،وتنويع املحفظة
اال�ستثمارية للم�ؤ�س�سة �أو اجلهة
امل�ؤ�س�سة لل�صندوق .وعادة ما
ي�ؤ�س�س لهذه ال�صناديق م�ؤ�س�سات
مالية �ضخمة مثل �صناديق التقاعد،
وال�صناديق ال�سيادية .اململكة �أعلنت
ت�أ�سي�س �صندوق ال�صناديق ويحمل
�سمات كثرية من �صناديق ر�أ�س املال
اجلريء.
ظهرت احلاجة يف اململكة ملثل
هذه ال�صناديق ب�شكل ملمو�س خالل
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية
واالبتكار ،وذلك لأن نتائج بع�ض
البحوث العلمية يف اخلطة تتطلب
ر�أ�س مال جريء ينقلها �إىل الأ�سواق.
واجلر�أة مطلوبة لال�ستثمار يف نتائج
هذه البحوث نظ ًرا ،لأن م�ستوى
املخاطرة مرتفع جدً ا ،وخمتلف عن
اال�ستثمارات التقليدية.
تقوم هذه ال�صناديق بتمويل
امل�شاريع الريادية القائمة على
االبتكار من خالل امل�شاركة يف ر�أ�س
املال .وتهدف �إىل تطوير امل�شاريع
وتنميتها ،ثم اخلروج من منها �سوا ًء
بطرحها يف �سوق املال �أو ببيع امل�شروع
للم�ؤ�س�س� ،أو غريه بن�سبة ربح ،تتيح
لل�صندوق اال�ستمرار يف التمويل
والنمو.
تعمل هذه ال�صناديق �ضمن
ا�سرتاتيجية تخدم م�صالح اجلهة
املن�ش�أة لل�صندوق ،وبجانب امل�صالح
الطبيعية مثل حتقيق عوائد مالية
عالية ،وتنويع م�صادر الدخل ،فقد
يكون من �أهداف �أحد ال�صناديق

العالية املخاطر ،ف�إنه ي�شرتط
احل�صول على قيمة ا�ستثماراته �أولاً
حني ت�صفية امل�شروع ب�سبب �إفال�سه
مث ًال ،قبل ال�شركاء الأخرين .هذه
املمار�سات غري منت�شرة �أو معروفة �أو
نظامية يف اململكة حال ًيا ،لذلك ف�إن
قرار جمل�س الوزراء بت�أ�سي�س �صندوق
ال�صناديق �شمل �أي�ضا تغيري الأنظمة
والإجراءات لتمكني ال�صندوق من
اال�ستثمار.
�صندوق ال�صناديق عادة ما
ت�ستثمر يف �صناديق ي�شرتك معها
م�ستثمرون �آخرون �أو ت�ؤ�س�س بنف�سها
عدة �صناديق متنوعة الأهداف
واالخت�صا�ص .لذلك ف�إن تغيري �أنظمة
اال�ستثمار وال�شركات و�سوق املال
ال�سعودي ب�شكل متوافق مع النمط
العاملي .يتيح لل�صندوق امل�شاركة
يف ا�ستثمارات عاملية ،وم�شاركة
�صناديق عاملية يف م�شاريع �سعودية.
�إ�ضافة لذلك ،يوجد يف اململكة عدة
�صناديق تعمل ب�شكل �صندوق ر�أ�س
املال اجلريء مثل �صندوق الريا�ض
“تقنية” ال�ستثمار املال اجلريء الذي
د�شنه �صاحب ال�سمو الأمري الدكتور
تركي بن �سعود بن حممد �آل �سعود
رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
تقنية ،و�صندوق �شركة االت�صاالت
ال�سعودية .وهي تعمل �ضمن مناذج
و�أنظمة خا�صة بها ،ولعل التعديالت
يف الأنظمة ال�سعودية ،و�صالحية
�صندوق ال�صناديق يف اال�ستثمار يف
ال�صناديق التي �سبق و�أن �أن�ش�أت من
�أن يحقق تطلعات املجتمع الريادي
واملبتكرون الذي انتظروا هذه املبادرة
منذ زمن.
اجلدير بالذكر� ،أن �صندوق
ال�صناديق يكمل منظومة اال�ستثمار
ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية والنا�شئة
يف اململكة مثل البنك ال�سعودي
للت�سليف و االدخار ،برنامج كفالة
متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
املهمة الباقية هي للرياديني
لال�ستفادة من هذه املنظومة،
وللمبتكرين من تطوير منتجات
تناف�سية عاملية.
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نظام ضريبة القيمة املضافة

�صدر املر�سوم امللكي ذو الرقم (م  ) ١١٣ /وتاريخ  ١٤٣٨ / ١١ / ٢ :هـ باملوافقة على نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة الذي �أقره
جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة يف ١٤٣٨/ ١١/ ١هـ .وكان جمل�س ال�شورى قد قرر املوافقة على نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة
و�أ�صدر بهذا ال�ش�أن قراره رقم ( )٤٥ / ١٢٨وتاريخ ١٤٣٨/ ١٠ / ١٨هـ.
وفيما ي�أتي ن�ص املر�سوم امللكي ،ون�ص نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مر�سوم ملكي رقم :
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بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام
الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )٩٠/بتاريخ ١٤١٢/ ٨/ ٢٧هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام
جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم

(�أ )١٣/بتاريخ ١٤١٤ / ٣ / ٣هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام
جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ/
 )٩١بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هــ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم
( )٤٥ / ١٢٨بتاريخ ١٤٣٨/ ١٠/ ١٨هـ.
وبنا ًء على الأمر امللكي رقم (�أ )٩٧/وتاريخ
١٤١٨/٣/١٧هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم
( )٦٥٤بتاريخ ١٤٣٨/ ١١/١هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على نظام �ضريبة القيمة
امل�ضافة ،بال�صيغة املرافقة.

ثاني ًا :تكون (اجلهة الق�ضائية املخت�صة)
التي ن�ص عليها النظام هي اللجان االبتدائية
واال�ستئنافية ،التي ن�ص عليها نظام �ضريبة
الدخل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )١ /
وتاريخ ١٤٢٥/١/ ١٥هـ.
ثالث ًا :املوافقة على تعديل نظام �ضريبة
الدخل ،ال�صادر باملر�سوم رقم (م  )١ /وتاريخ
١٤٢٥ / ١/ ١٥هـ ،وفق ًا ملا ي�أتي:
 -١تعديل املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني)،
لتكون بالن�ص الآتي:
�أ  -الهيئة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �أعمال
الإدارة والفح�ص والربط والتح�صيل ل�ضريبة
الدخل ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف
هذا النظام.

نظـــــــــــــــــام

قرار جمل�س الوزراء رقم )٦٥٤( :وتاريخ:
١٤٣٨/ ١١/ ١هـ
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ب  -يكون �إيقاع العقوبة بقرار من املحافظ
�أو من يفو�ضه جمل�س �إدارة الهيئة بذلك».
 -٢تعديل الفقرة (�أ) من املادة (ال�ساد�سة
وال�ستني) ،لتكون بالن�ص الآتي:
�أ -يجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة
التظلم منه �أمام جلنة الف�صل يف املخالفات
واملنازعات ال�ضريبية خالل ثالثني يوما من
تاريخ العلم به ،و�إال ُع ّد نهائي ًا غري قابل للطعن
�أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى».
 - ٣تعديل الفقرة (ب) من املادة (ال�ساد�سة
وال�ستني) ،لتكون بالن�ص الآتي:
ب� -إذا كان مو�ضوع التظلم يتعلق بقرار
خا�ص بالربط ،ف�إن التظلم ال ي�ؤثر على التزام
املكلف ب�سداد مبلغ ال�ضريبة امل�ستحقة مبوجب
�أحكام النظام ،غري املعرت�ض عليه».
 -٤حذف الفقرات (ج)( ،د)( ،هـ) ،و(و)
من املادة (ال�ساد�سة وال�ستني).
 - ٥تعديل املادة (ال�سابعة وال�ستني) ،لتكون
بالن�ص الآتي:
 -١ت�شكل جلنة با�سم جلنة الف�صل يف
املخالفات واملنازعات ال�ضريبية؛ تخت�ص مبا
ي�أتي:
�أ -الف�صل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى
احلقني العام واخلا�ص ،النا�شئة عن تطبيق
�أحكام الأنظمة ال�ضريبية ولوائحها ،والقرارات
والتعليمات ال�صادرة بنا ًء عليها.
ب  -الف�صل يف اعرتا�ضات ذوي ال�ش�أن على
القرارات ال�صادرة من الهيئة تطبيق ًا لأحكام
الأنظمة ال�ضريبية ولوائحها ،والقرارات
والتعليمات ال�صادرة بنا ًء عليها.
وللجنة الف�صل جميع ال�صالحيات
ال�ضرورية للتحقيق والف�صل يف الدعاوى
التي تدخل يف اخت�صا�صها ،مبا يف ذلك
�سلطة ا�ستدعاء ال�شهود ،والأمر بتقدمي الأدلة
والوثائق ،و�إ�صدار القرارات ،وفر�ض العقوبات.
 - ٢تتكون اللجنة من عدد من الدوائر ،على
�أن يكون اخت�صا�ص كل دائرة منح�صر ًا يف �أحد
الأنظمة ال�ضريبية.
 -٣تتكون كل دائرة من (ثالثة) �أع�ضاء
�أ�صليني وع�ضو رابع احتياطي من ذوي اخلربة
والت�أهيل النظامي �أو املحا�سبي ،على �أن يكون
رئي�س الدائرة و�أحد �أع�ضائها  -على الأقل –

من ذوي الت�أهيل النظامي ،ويراعى �أال يكون
من بني الأع�ضاء �أي من من�سوبي اجلهات ذات
العالقة بالإ�شراف على الأعمال ال�ضريبية،
ويعني رئي�س كل دائرة و�أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،وعند انتهاء
هذه املدة دون �إعادة الت�شكيل �أو التجديد
للأع�ضاء؛ يف �أداء عملهم حتى �صدور �أمر
ملكي بذلك.
 -٤ت�صدر قرارات جلنة الف�صل بالأغلبية،
ويجوز االعرتا�ض على القرار �أمام اللجنة
امل�شار �إليها يف الفقرة ( )٥من هذه املادة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال عد
نهائي ًا.
 -٥ت�شكل جلنة با�سم اللجنة اال�ستئنافية
للمخالفات واملنازعات ال�ضريبية ،تخت�ص
بالف�صل يف االعرتا�ضات املقدمة �ضد قرارات
جلنة الف�صل يف املخالفات واملنازعات
ال�ضريبية.
 -٦تتكون اللجنة اال�ستئنافية من عدد من
الدوائر املتخ�ص�صة ،وتتكون كل دائرة من
(ثالثة) �أع�ضاء �أ�صليني وع�ضو رابع احتياطي
من ذوي اخلربة والت�أهيل العايل يف املجال
النظامي �أو املحا�سبي ،على �أن يكون رئي�س
الدائرة و�أحد �أع�ضائها – على الأقل – من
ذوي الت�أهيل النظامي ،ويراعى �أال يكون من
بني الأع�ضاء �أي من من�سوبي اجلهات ذات
العالقة بالإ�شراف على الأعمال ال�ضريبية.
ويعني رئي�س كل دائرة و�أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،وعند انتهاء
هذه املدة دون �إعادة الت�شكيل �أو التجديد
للأع�ضاء ،ي�ستمرون يف �أداء عملهم حتى
�صدور �أمر ملكي بذلك.
 -٧ت�صدر قرارات اللجنة اال�ستئنافية
بالأغلبية ،وتكون نهائية وغري قابلة لالعرتا�ض
عليها �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى.
 -٨ال ت�سمع الدعاوى يف املنازعات
ال�ضريبية بعد م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ
ا�ستحقاق املبلغ حمل املطالبة �أو من تاريخ
العلم بالواقعة حمل النزاع� ،إال يف حالة وجود
عذر تقبله اللجنة.
 -٩تعد اللجنة اال�ستئنافية  -خالل �ستني
يوم ًا من تاريخ ت�سمية �أع�ضائها  -قواعد عمل

اللجنتني امل�شار �إليهما يف الفقرتني ( )١و()٥
من هذه املادة ،ويرفعها رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة وت�صدر ب�أمر ملكي.
 -١٠يحدد جمل�س �إدارة الهيئة مكاف�آت
�أع�ضاء اللجنتني وامل�ست�شارين واملوظفني
وال�سكرتارية.
 -١١تتوىل الهيئة توفري املوارد الب�شرية
واملالية الالزمة لقيام اللجنتني ب�أعمالهما؛
وفق ًا ملا حتدده القواعد امل�شار �إليها يف الفقرة
( )٩من هذه املادة».
رابع ًا :ت�ستمر اللجان االبتدائية
واال�ستئنافية ،املن�صو�ص عليها يف نظام �ضريبة
الدخل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )١ /
بتاريخ ١٤٢٥/ ١/ ١٥هـ ،يف ممار�سة مهماتها
وفق ًا لت�شكيالتها احلالية ،وذلك �إىل حني �إعادة
ت�شكيلها وفق ًا لن�ص املادة (ال�سابعة وال�ستني)
من النظام بعد تعديلها.
خام�س ًا :املوافقة على تعديل نظام
ال�ضريبة االنتقائية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م  )٨٦ /وتاريخ ١٤٣٨/ ٨ / ٢٧هـ ،وفق ًا
ملا ي�أتي:
 -١تعديل املادة (اخلام�سة الع�شرين)،
لتكون بالن�ص الآتي:
«يف حال تكرار املخالفة نف�سها خالل
ثالث �سنوات من تاريخ �صريورة قرار العقوبة
ال�سابقة نهائي ًا ،جتوز م�ضاعفة الغرامة املقررة
يف حق املخالف مبوجب ذلك القرار �أو تعليق
الرتخي�ص ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر».
 -٢تعديل املادة (ال�سابعة والع�شرين)،
لتكون بالن�ص الآتي:
«يجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة التظلم
منه �أمام اجلهة الق�ضائية املخت�صة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال ُع ّد نهائي ًا
غري قابل للطعن �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى».
�ساد�س ًا :على �سمو نائب رئي�س جمل�س
الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية
امل�ستقلة – كل فيما ُ
يخ ُّ�صه – تنفيذ مر�سومنا
هذا.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
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�إن جمل�س الوزراء بعد االطالع على املعاملة
الواردة من الديوان امللكي برقم  ٤٧٧٨٢وتاريخ
١٤٣٨ / ١٠ / ١٨هـ ،امل�شتملة على خطاب
معايل وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للزكاة والدخل رقم  ٦٤٥٩وتاريخ ١٨
١٤٣٨ /٨/هـ ،يف �ش�أن م�شروع نظام �ضريبة
القيمة امل�ضافة.
وبعد االطالع على نظام (قانون) اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م /
 )٤١وتاريخ ١٤٢٣ / ١١/ ٣هـ.
وبعد االطالع على نظام �ضريبة الدخل،
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م  )١ /وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥هـ.
وبعد االطالع على االتفاقية املوحدة
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،امل�صدقة باملر�سوم امللكي
رقم (م  )٥١ /وتاريخ ١٤٣٨ / ٥ / ٣هـ.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ()١١٨٨
وتاريخ ١٤٣٨ / ٩ / ٢٢هـ ،واملذكرات رقم
( )١٢٥١وتاريخ ١٤٣٨ / ١٠/ ١٩هـ ورقم
( )١٢٥٢وتاريخ ١٤٣٨ / ١٠ / ١٩هـ ورقم
( )١٢٧٥وتاريخ ١٤٣٨ / ١٠ / ٢٩هـ ،املعدة يف
هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم
( )٤٥ / ١٢٨وتاريخ ١٤٣٨/ ١٠ / ١٨هـ.
وبعد االطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم (/ ٦٤-١
 /٣٨د) وتاريخ ١٤٣٨ / ١٠ / ٢٢هـ.
وبنا ًء على الأمر امللكي رقم (�أ )٩٧ /
وتاريخ ١٤١٨ / ٣ / ١٧هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة
ملجل�س الوزراء رقم ( )٤٥١٠وتاريخ /١٠ / ٢٩
١٤٣٨هـ.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على نظام �ضريبة القيمة
امل�ضافة ،بال�صيغة املرافقة.
ثاني ًا :تكون (اجلهة الق�ضائية املخت�صة)
التي ن�ص عليها النظام هي اللجان االبتدائية
واال�ستئنافية ،التي ن�ص عليها نظام �ضريبة
الدخل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )١ /
وتاريخ ١٤٢٥ / ١/ ١٥هـ.

ثالث ًا :املوافقة على تعديل نظام �ضريبة
الدخل ،ال�صادر باملر�سوم رقم (م  )١ /وتاريخ
١٤٢٥ / ١/ ١٥هـ ،وفق ًا ملا ي�أتي:
 -١تعديل املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني)،
لتكون بالن�ص الآتي:
�أ -الهيئة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �أعمال
الإدارة والفح�ص والربط والتح�صيل ل�ضريبة
الدخل ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف
هذا النظام.
ب -يكون �إيقاع العقوبة بقرار من املحافظ
�أو من يفو�ضه جمل�س �إدارة الهيئة بذلك».
 -٢تعديل الفقرة (�أ) من املادة (ال�ساد�سة
وال�ستني) ،لتكون بالن�ص الآتي:
�أ -يجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة
التظلم منه �أمام جلنة الف�صل يف املخالفات
واملنازعات ال�ضريبية خالل ثالثني يوما من
تاريخ العلم به ،و�إال ُع ّد نهائي ًا غري قابل للطعن
�أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى».
 - ٣تعديل الفقرة (ب) من املادة (ال�ساد�سة
وال�ستني) ،لتكون بالن�ص الآتي:
ب� -إذا كان مو�ضوع التظلم يتعلق بقرار
خا�ص بالربط ،ف�إن التظلم ال ي�ؤثر على التزام
املكلف ب�سداد مبلغ ال�ضريبة امل�ستحقة مبوجب
�أحكام النظام ،غري املعرت�ض عليه».
 -٤حذف الفقرات (ج)( ،د)( ،هـ) ،و(و)
من املادة (ال�ساد�سة وال�ستني).
 -٥تعديل املادة (ال�سابعة وال�ستني) ،لتكون
بالن�ص الآتي:
 -١ت�شكل جلنة با�سم جلنة الف�صل يف
املخالفات واملنازعات ال�ضريبية؛ تخت�ص مبا
ي�أتي:
�أ -الف�صل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى
احلقني العام واخلا�ص ،النا�شئة عن تطبيق
�أحكام الأنظمة ال�ضريبية ولوائحها ،والقرارات
والتعليمات ال�صادرة بنا ًء عليها.
ب -الف�صل يف اعرتا�ضات ذوي ال�ش�أن على
القرارات ال�صادرة من الهيئة تطبيق ًا لأحكام
الأنظمة ال�ضريبية ولوائحها ،والقرارات
والتعليمات ال�صادرة بنا ًء عليها.
وللجنة الف�صل جميع ال�صالحيات
ال�ضرورية للتحقيق والف�صل يف الدعاوى
التي تدخل يف اخت�صا�صها ،مبا يف ذلك

�سلطة ا�ستدعاء ال�شهود ،والأمر بتقدمي الأدلة
والوثائق ،و�إ�صدار القرارات ،وفر�ض العقوبات.
 -٢تتكون اللجنة من عدد من الدوائر ،على
�أن يكون اخت�صا�ص كل دائرة منح�صر ًا يف �أحد
الأنظمة ال�ضريبية.
 -٣تتكون كل دائرة من (ثالثة) �أع�ضاء
�أ�صليني وع�ضو رابع احتياطي من ذوي اخلربة
والت�أهيل النظامي �أو املحا�سبي ،على �أن يكون
رئي�س الدائرة و�أحد �أع�ضائها  -على الأقل –
من ذوي الت�أهيل النظامي ،ويراعى �أال يكون
من بني الأع�ضاء �أي من من�سوبي اجلهات ذات
العالقة بالإ�شراف على الأعمال ال�ضريبية،
ويعني رئي�س كل دائرة و�أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،وعند انتهاء
هذه املدة دون �إعادة الت�شكيل �أو التجديد
للأع�ضاء؛ يف �أداء عملهم حتى �صدور �أمر
ملكي بذلك.
 -٤ت�صدر قرارات جلنة الف�صل بالأغلبية،
ويجوز االعرتا�ض على القرار �أمام اللجنة
امل�شار �إليها يف الفقرة ( )٥من هذه املادة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال عد
نهائي ًا.
 -٥ت�شكل جلنة با�سم اللجنة اال�ستئنافية
للمخالفات واملنازعات ال�ضريبية ،تخت�ص
بالف�صل يف االعرتا�ضات املقدمة �ضد قرارات
جلنة الف�صل يف املخالفات واملنازعات
ال�ضريبية.
 -٦تتكون اللجنة اال�ستئنافية من عدد من
الدوائر املتخ�ص�صة ،وتتكون كل دائرة من
(ثالثة) �أع�ضاء �أ�صليني وع�ضو رابع احتياطي
من ذوي اخلربة والت�أهيل العايل يف املجال
النظامي �أو املحا�سبي ،على �أن يكون رئي�س
الدائرة و�أحد �أع�ضائها – على الأقل – من
ذوي الت�أهيل النظامي ،ويراعى �أال يكون من
بني الأع�ضاء �أي من من�سوبي اجلهات ذات
العالقة بالإ�شراف على الأعمال ال�ضريبية.
ويعني رئي�س كل دائرة و�أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،وعند انتهاء
هذه املدة دون �إعادة الت�شكيل �أو التجديد
للأع�ضاء ،ي�ستمرون يف �أداء عملهم حتى
�صدور �أمر ملكي بذلك.
 -٧ت�صدر قرارات اللجنة اال�ستئنافية
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نظام ضريبة القيمة املضافة
الفصل األول
أحكام متهيدية
املادة الأوىل:
ُ -١يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية -
�أينما وردت يف النظام  -املعاين املبينة �أمام كل
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
الهيئة :الهيئة العامة للزكاة والدخل.
النظام :نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة.
االتفاقية :االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
اململكة� :إقليم اململكة العربية ال�سعودية،
وي�شمل ذلك املناطق الواقعة خارج املياه
الإقليمية التي متار�س اململكة العربية ال�سعودية
على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة
حتت الرتبة واملوارد الطبيعية حقوق ال�سيادة
والوالية مبقت�ضى نظامها والقانون الدويل.
الالئحة� :أي الئحة تنفيذية للنظام.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
�ضريبة املخرجات :ال�ضريبة امل�ستحقة
واملفرو�ضة على �أي توريد خا�ضع لل�ضريبة ل�سلع
�أو خدمات ،يقوم به �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة.
الفاتورة ال�ضريبية :فاتورة يتم �إ�صدارها
يف �ش�أن توريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،وفق ًا
للمتطلبات املن�صو�ص عليها يف النظام
والالئحة.
 -٢فيما عدا ما ن�صت عليه الفقرة ( )١من
هذه املادة ،تكون للألفاظ والعبارات الواردة يف
النظام املعاين املحددة لها يف االتفاقية.
املادة الثانية:
تفر�ض ال�ضريبة على ا�سترياد وتوريد ال�سلع

الفصل الثاين
التسجيل ألغراض الضريبة
املادة الثالثة:
 -١يكون اخلا�ضع لل�ضريبة ملزم ًا بالت�سجيل
تبع ًا لأن�شطته االقت�صادية التي ميار�سها
يف اململكة ،وذلك مبا يتوافق مع الأحكام
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية.
 -٢لل�شخ�ص الذي ميار�س ن�شاط ًا اقت�صادي ًا
وهو غري ملزم بالت�سجيل وفق ًا للأحكام
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية؛ الت�سجيل
ب�شكل اختياري� ،شريطة �أن ي�ستويف ال�شروط
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
 -٣ت�صدر الهيئة �شهادة ت�سجيل لكل
�شخ�ص م�سجل ،وحتدد الالئحة البيانات
الواجب ت�ضمينها يف ال�شهادة.
 -٤تن�شئ الهيئة �سج ًال يحتوي على البيانات
ذات ال�صلة بكل �شخ�ص م�سجل.
 -٥حتدد الالئحة ما ي�أتي:
�أ -ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات الالزمة
للت�سجيل ،واملهل املحددة له ،وحاالت رف�ض
طلب الت�سجيل ،و�آليات �إبالغ امل�سجل بالقرارات
ال�صادرة عن الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ب -ال�شروط وال�ضوابط الالزمة ال�ستثناء
اخلا�ضع لل�ضريبة ،الذي يقوم فقط بتوريدات
خا�ضعة لل�ضريبة بن�سبة ال�صفر باملائة ،من
وجوب الت�سجيل.
املادة الرابعة:
 -١حتدد الالئحة ال�ضوابط وال�شروط التي
ميكن مبوجبها ت�سجيل جمموعة �ضريبية� ،أو
تعديل ت�سجيلها� ،أو �إلغائه.
 -٢يعامل �أع�ضاء املجموعة ال�ضريبية
ك�شخ�ص واحد خا�ضع لل�ضريبة.
 -٣يكـ ـ ــون جميـ ـ ــع �أع�ضـ ـ ــاء املجـ ـ ــموعة
ال�ضريبية م�س�ؤوليـ ـ ــن  -منفردين ومت�ضامنني
 عـ ـ ــن االلتزامات ال�ضـ ـ ــريبيـ ـ ــة اخلا�صـ ـ ــةبتلك املجموعـ ـ ــة ،والنا�شئـ ـ ــة خـ ـ ــالل فـ ـ ــرتة
ع�ضويتهم فيها.
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بالأغلبية ،وتكون نهائية وغري قابلة لالعرتا�ض
عليها �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى.
 -٨ال ت�سمع الدعاوى يف املنازعات
ال�ضريبية بعد م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ
ا�ستحقاق املبلغ حمل املطالبة �أو من تاريخ
العلم بالواقعة حمل النزاع� ،إال يف حالة وجود
عذر تقبله اللجنة.
 -٩تعد اللجنة اال�ستئنافية  -خالل �ستني
يوم ًا من تاريخ ت�سمية �أع�ضائها  -قواعد عمل
اللجنتني امل�شار �إليهما يف الفقرتني ( )١و()٥
من هذه املادة ،ويرفعها رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة وت�صدر ب�أمر ملكي.
 -١٠يحدد جمل�س �إدارة الهيئة مكاف�آت
�أع�ضاء اللجنتني وامل�ست�شارين واملوظفني
وال�سكرتارية.
 -١١تتوىل الهيئة توفري املوارد الب�شرية
واملالية الالزمة لقيام اللجنتني ب�أعمالهما؛
وفق ًا ملا حتدده القواعد امل�شار �إليها يف الفقرة
( )٩من هذه املادة».
رابع ًا :ت�ستمر اللجان االبتدائية
واال�ستئنافية ،املن�صو�ص عليها يف نظام �ضريبة
الدخل ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )١ /
بتاريخ ١٤٢٥/ ١/ ١٥هـ ،يف ممار�سة مهماتها
وفق ًا لت�شكيالتها احلالية ،وذلك �إىل حني �إعادة
ت�شكيلها وفق ًا لن�ص املادة (ال�سابعة وال�ستني)
من النظام بعد تعديلها.
خام�س ًا :املوافقة على تعديل نظام
ال�ضريبة االنتقائية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م  )٨٦ /وتاريخ ١٤٣٨/ ٨ / ٢٧هـ ،وفق ًا
ملا ي�أتي:
 -١تعديل املادة (اخلام�سة الع�شرين)،
لتكون بالن�ص الآتي:
«يف حال تكرار املخالفة نف�سها خالل
ثالث �سنوات من تاريخ �صريورة قرار العقوبة
ال�سابقة نهائي ًا ،جتوز م�ضاعفة الغرامة املقررة
يف حق املخالف مبوجب ذلك القرار �أو تعليق
الرتخي�ص ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر».
 -٢تعديل املادة (ال�سابعة والع�شرين)،
لتكون بالن�ص الآتي:
«يجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة التظلم
منه �أمام اجلهة الق�ضائية املخت�صة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال ُع ّد نهائي ًا

غري قابل للطعن �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى».
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك،
�صيغته مرافقة لهذا.
�ساد�س ًا :قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل
برفع ما تراه من مقرتحات لتحقيق التطبيق
الأمثل للأنظمة ال�ضريبية يف اململكة.
رئي�س جمل�س الوزراء

واخلدمات ،وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية والنظام والالئحة.
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املادة اخلام�سة:
 -١على ال�شخ�ص اخلا�ضع لل�ضريبة التقدم
بطلب �إلغاء ت�سجيله يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ  -احل ـ ـ ــاالت املن�صـ ـ ــو�ص عليـ ـ ــها يف
االتفاقية.
ب� -إذا كان ال�شخـ ـ ــ�ص مقيم ًا ومل يتجاوز
جمموع رقم �أعماله ال�سنـ ـ ــوي حـ ـ ــد الت�سجيل
االختياري خالل املدة التي حتددها الالئحة.
ج � -إذا كان ال�شخ�ص غري مقيم ومل يقم
ب�أي توريد خا�ضع لل�ضريبـ ـ ــة خالل املدة التي
حتددها الالئحة.
 -٢حتـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة املـ ـ ــدد والإجراءات
التي يجب على امل�سجل التقيد بها قبل �إلغاء
الت�سجيل ،وال�شروط وال�ضوابط الالزمة لرف�ض
طلب �إلغاء الت�سجـ ـ ــيل ،واحلـ ـ ــاالت الإ�ضافـ ــية
لإلغاء الت�سجيل.
 -٣يتحـ ـ ــمل اخلا�ضـ ـ ــع لل�ضريبـ ـ ــة الـ ـ ــذي
�ألغي ت�سجيله جميع االلتزامـ ـ ــات املرتتبة عليه
مبوجب �أحكام النظام ،النا�شئـ ـ ــة خالل فرتة
�سريان ت�سجيله.
الفصل الثالث
توريدات السلع واخلدمات
املادة ال�ساد�سة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة
لتطبيق الأحكام ذات ال�صلة بالتوريد املفرت�ض
التي تن�ص عليها االتفاقية.
املادة ال�سابعة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط املتعلقة
بنقل اخلا�ضع لل�ضريبة �سلع ًا ت�شكل جزء ًا من
�أ�صوله من اململكة �إىل �أي دولة ع�ضو �أو العك�س.
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املادة الثامنة:
حت ــدد الالئحـ ـ ــة املعامـ ـ ــالت التي يكـ ـ ــون
فيها توريـ ـ ــد ال�سلع واخلـ ـ ــدمات خارج نطاق
ال�ضريبة.
املادة التا�سعة:
يف حال قيـ ـ ــام اخلا�ضع لل�ضريبة ـ با�سمه
اخلا�ص ـ بتوريد �أو تلقي �سلع �أو خدمات نياب ًة

عن �شخ�ص �آخر ،ف�إنه يعامل  -لأغرا�ض تطبيق
النظام والالئحة  -باعتباره قد قام بتوريد �أو
تلقي تلك ال�سلع �أو اخلدمات لنف�سه.
املادة العا�شرة:
حتدد الالئحـ ـ ــة التوريـ ـ ــدات املعفـ ـ ــاة من
ال�ضريبة ،والتوريدات اخلا�ضـ ـ ــعة لل�ضريبة
بن�سبة ال�صفر يف املائة ،وال�شروط وال�ضوابط
الالزمة لذلك.
املادة احلادية ع�شرة:
حتدد الالئحة املعاييـ ـ ــر والفـ ـ ــرتة الزمنية
الالزمة حل�ساب قيمة التوريـ ـ ــدات ال�سنوية
املتوقع �أن يحققها اخلا�ضع لل�ضريبة.
املادة الثانية ع�شرة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة
لتجميع رقم �أعمال الأ�شخا�ص املرتبطني الذين
يزاولون �أن�شطة مت�شابهة �أو مرتابطة ،وت�سجيل
كل منهم �أو ت�سجيلهم �إلزامي ًا على �أ�سا�س رقم
الأعمال الإجمايل.
الفصل الرابع
مكان التوريد
املادة الثالثة ع�شرة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة
لتعيني مكان توريـ ـ ــد ال�سلـ ـ ــع واخلدمات ،وفق ًا
لأحكام االتفاقية.
املادة الرابعة ع�شرة:
يجوز �أن حتدد الالئحة ال�شروط والأحكام
املتعلقة بتحديد حمل �إقامة ال�شخ�ص.
الفصل اخلامس
القيمة اخلاضعة للضريبة
املادة اخلام�سة ع�شرة:
 -١حتـ ـ ــدد قيمـ ـ ــة ال�سلـ ـ ــع امل�ستوردة وفق ًا
للأحكام املن�صو�ص عليها يف نظـ ـ ــام (قانون)
اجلمارك املوحد.
 -٢حتـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة ال�شروط التناف�سية

الالزمة لتحديد القيمة ال�سوقية العادلة لل�سلع
واخلدمات ،وال�شـ ـ ــروط وال�ضوابـ ـ ــط الالزمة
لتعديل قيمة التوريد بني �أ�شخـ ـ ــا�ص مرتبطني،
وكذلك قيـ ـ ــمة التـ ـ ــوريد حلاالت التوريد غري
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية.
الفصل السادس
االسترياد
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
 -١ت�ستحق ال�ضريبة عند اال�سترياد �إىل
اململكة ،وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية.
 -٢يف حالة تعليق ال�ضريبة على ا�سترياد
ال�سلع وفق ًا لنظام (قانون) اجلمارك املوحد،
فيجب على امل�ستورد تقدمي ت�أمني يغطي قيمة
ال�ضريبة ،وفق ًا ملا حتدده الالئحة.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
حتـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة ال�شـ ـ ــروط وال�ضـ ـ ــوابط
الالزمـ ـ ــة لإعـ ـ ــفاء الأمت ـ ـ ـعـ ـ ــة ال�شخ�صـ ـ ــية
والهدايا التي تـ ـ ــرد ب�صحبـ ـ ــة امل�سافـ ـ ــرين،
وم�ستلزمـ ـ ــات ذوي االحتـ ـ ــياجات اخلا�صـ ـ ــة،
من ال�ضريبـ ـ ــة ،وذلك مبا يتـ ـ ــوافق مع نظام
(قانون) اجلمارك املوحد.
الفصل السابع
احتساب الضريبة
املادة الثامنة ع�شرة:
تكـ ـ ــون ن�سبـ ـ ــة ال�ضريبـ ـ ــة امل�ستحـ ـ ــقة هي
الن�سبة املطبقة يف تاريخ التوريد� ،أو يف تاريخ
اال�سترياد.
املادة التا�سعة ع�شرة:
حتدد الالئحة تـ ـ ــاريخ ا�ستح ـ ــقاق ال�ضريبة
بالن�سبة �إىل التوريـ ـ ــدات غري املن�صـو�ص عليها
يف االتفاقية.
املادة الع�شرون:
حتدد الالئحـ ـ ــة مـ ـ ــدد احت�ساب ال�ضريبة
و�شروطه و�ضوابطه.
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املادة احلادية والع�شرون:
 -١يف حال مت �إ�صدار فاتورة �أو �سداد مقابل
ال�سلعة �أو اخلدمـ ـ ــة قبل تـ ـ ــاريخ نفاذ النظام
�أو قبل تاريخ الت�سجـ ـ ــيل ،وتـ ـ ــم التـ ـ ــوريد بعد
هذا التاريخ ،ف ـ ـ ـ�إن تاريـ ــخ ا�ستحقاق ال�ضريبة
يكون بتاريخ التوريد.
 - ٢ي�سري حكم الفقرة ( )١من هذه املادة
على التوريدات البينـ ـ ــية التي تتـ ـ ــم بني مورد
خا�ضع لل�ضريبة مقيم يف اململكة وعميل يف دولة
ع�ضو �أخرى� ،أو العك�س.
 -٣فيما يتعلق بالتوريدات امل�ستمرة التي
يتم تنفيذها جزئي ًا قبل تاريخ نفاذ النظام �أو
قبل تاريخ الت�سجيل ،وجزئي ًا بعد هذا التاريخ،
ف�إن ال�ضريبة ال ت�ستحق على اجلزء الذي ينفذ
قبل تاريخ النفاذ �أو الت�سجيل.
الفصل الثامن
خصم الضريبة

املادة الثالثة والع�شرون:
حتدد الالئحة ما ي�أتي:
 - ١حمتويات و�شكل الفواتري ال�ضريبية،
ومهل �إ�صدارها.
 - ٢ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لإ�صدار
فواتري �ضريبية ملخ�صة �أو مب�سطة.
� -٣شـ ـ ـ ـ ـ ــروط و�ضـ ـ ــوابـ ـ ــط ا�ستـ ـ ـثـ ـ ــناء
اخلا�ضـ ـ ــع لل�ضريبة من �إ�صـ ـ ــدار الفواتيـ ـ ــر
ال�ضريبية بالن�سبـ ـ ــة �إىل التوريدات املعفاة من
ال�ضريبة.
� -٤شروط و�إجـ ـ ــراءات قـ ـ ــبول الفواتري
من حيث ال�شكل.
 -٥ال�شـ ـ ــروط الالزمة للموافقة للخا�ضع
لل�ضريبة على اال�ستعانة بغريه لإ�صدار الفواتري
ال�ضريبية نيابة عنه.
الفصل العاشر
اإلقرار الضريبي
املادة الرابعة والع�شرون:
 -١حتدد الالئحـ ـ ــة الفـ ـ ــرتة ال�ضريبـ ـ ــية
التي يلتـ ـ ــزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار
عنها.
 -٢على ال�شخ�ص اخلـ ـ ــا�ضع لل�ضـ ـ ــريبة
�أن يقدم �إىل الهيـ ـ ــئة �إقرار ًا �ضريبـ ـ ــي ًا عن
الفرتة ال�ضريبية خـ ـ ــالل املدة ووفق ًا لل�شروط
وال�ضوابط التي حتددها الالئحة.
 -٣على ال�شخ�ص اخلا�ضع لل�ضريبة الذي
و�صل �إىل علمه وجود خط�أ يف �إقرار �ضريبي
قدمه �إىل الهيئة؛ �إبالغ الهيئة بهذا اخلط�أ وفق ًا
للإجراءات التي حتددها الالئحة.
املادة اخلام�سة والع�شرون:
حتدد الالئحة ال�ضوابط وال�شروط الالزمة
لتعديل مقابل التوريد يف الفواتري ال�ضريبية
الأ�صلية� ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
 -١للهيئة �إجـ ـ ــراء تقييم �ضريبي للخا�ضع

الفصل احلادي عشر
سداد الضريبة
املادة ال�سابعة والع�شرون :
 -١حتدد الالئحة مدد و�شروط و�ضوابط
�سداد ال�ضريبة ال�صافية امل�ستحقة ال�سداد من
قبل اخلا�ضع لل�ضريبة.
 -٢للهيئة �أن ت�سـ ـ ــمح للخا�ضـ ـ ــع لل�ضريبة
بتغيري فرتته ال�ضريبية مبوجـ ـ ــب طلب يقدمه
�إىل الهيئة ،وفق ًا لل�شـ ـ ــروط وال�ضـ ـ ــوابط التي
حتددها الالئحة.
 -٣للهيئة  -بقرار م�سبب � -إلزام اخلا�ضع
لل�ضريبة بتغيري فرتته ال�ضريبية.
 -٤على الهيئة �إبـ ـ ــالغ اخلا�ضع لل�ضريبة
ب�أي تغيري يطر�أ على فرتته ال�ضـ ـ ــريبية ،وفق ًا
للمواعيد والو�سائل التي حتددها الالئحة.
املادة الثامنة والع�شرون:
 -١تتوىل م�صلحـ ـ ــة اجلـ ـ ــمارك العامـ ـ ــة
حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقـ ـ ــة عـ ــند اال�سترياد،
وفق ًا للإجراءات املتبعـ ـ ــة لديها ،وحتويلها �إىل
احل�ساب الذي ُيحدد باالتفاق بني وزارة املالية
والهيئة.
 - ٢ا�ستثنا ًء من الفقرة ( )١من هذه املادة،
للهيئة ال�سماح للخا�ضع لل�ضريبة بت�أجيل �سداد
ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلع امل�ستوردة لغايات
الن�شاط االقت�صادي ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط
التي حتددها الالئحة .ويف جميع الأحوال،
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أن ي�صرح عنها يف
�إقراره ال�ضريبي.
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املادة الثانية والع�شرون:
حتدد الالئحة ما ي�أتي:
� -١شروط و�ضوابط خ�صم ال�ضريبة،
وطرق احت�ساب ن�سبة اخل�صم ،و�شروط اعتبار
قيمة �ضريبة املدخالت غري القابلة للخ�صم
على �أنها تعادل �صفر ًا.
� -٢ضريبة املدخالت التي مت حتملها لغري
غايات الن�شاط االقت�صادي.
 -٣ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لإثبات
اخلا�ضع لل�ضريبة خ�سارة ال�سلع املوردة له� ،أو
تلفها� ،أو �سرقتها.
 -٤الفرتة الزمنـ ـ ــية التي تخـ ـ ــول اخلا�ضع
لل�ضريبة حق خ�صم �ضريبـ ـ ــة املدخالت عن
اخلدمات التي تلقاها قبل تاريخ الت�سجيل.
� -٥ش ـ ـ ـ ـ ــروط و�ضـ ـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ــط خـ ـ ــ�صـ ـ ــم
�ضريبـ ـ ــة املدخـ ـ ــالت على الأ�صول الر�أ�سمالية
وفق ًا للقيمة الدفرتيـ ـ ــة ال�صافيـ ـ ــة للأ�صـ ـ ــول
بتاريخ الت�سجيل.
 -٦و�سائـ ـ ــل �إثبـ ـ ــات اخلا�ضـ ـ ــع لل�ضريبة
لقيمة ال�ضريبة امل�ستحقـ ـ ــة يف حـ ـ ــال عـ ـ ــدم
توافر الفاتورة ال�ضريبيـ ـ ــة� ،أو عدم ا�ستيفائها
لل�شروط املن�صو�ص عليها يف االتفاقية والنظام
والالئحة.

الفصل التاسع
الفواتري الضريبية

لل�ضريبة ب�صرف النظر عن الإقرار ال�ضريبي
املقدم منه.
 - ٢للهيئة �إجراء تقييم �ضريبي جديد يعدل
تقييم ًا �سابق ًا لها.
 -٣على الهيئـ ـ ــة �إبـ ـ ــالغ اخلا�ضع لل�ضريبة
بالتقييـ ـ ــم ال�ضـ ـ ــريبي ال�صادر عنـ ـ ــها وفـ ـ ــق ًا
لهذه املادة.
 -٤حتـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة املـ ـ ــدد والإجراءات
الالزمة لإجراء التقييم ال�ضريبي ،و�إجراءات
االعرتا�ض عليـ ـ ــه ،وو�سـ ـ ــائل �إبالغ اخلا�ضع
لل�ضريبة به ،و�آليات تقدمه بطلب ت�صحيحه.
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املادة التا�سعة والع�شرون:
حتـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة �آليـ ـ ــة �سـ ـ ــداد ال�ضريبة
امل�ستحقة يف احلاالت التي يقع فيها مكان توريد
ال�سلع �أو اخلدمـ ـ ــات يف اململكة دون �أن يكون
املورد مقيم ًا فيها.
املادة الثالثون:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة
لفر�ض ال�ضريبـ ـ ــة على ت ــوريد ال�سلع امل�ستعملة
من قـ ـ ــبل اخلـ ـ ــا�ضع لل�ضريبـ ـ ــة؛ على �أ�سا�س
هام�ش الربح.
الفصل الثاين عشر
اسرتداد الضريبة
املادة احلادية والثالثون:
للهيئة ا�ستثناء الفئات املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية من دفع ال�ضريبة عند تلقي ال�سلع
واخلدمات يف اململكة ،وال�سماح لها با�سرتداد
ال�ضريبة التي تكبدتها على ال�سلع واخلدمات،
وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها
الالئحة.
املادة الثانية والثالثون:
حتـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة �شـ ـ ــروط و�ضـ ـ ــوابـ ـ ــط
منح احلكومات الأجنبـ ـ ــية واملنظمات الدولية
والهيئات والبعثات الدبلوما�سيـ ـ ــة والقن�صلية
والع�سكرية حق طـ ـ ــلب ا�ستـ ـ ــرداد ال�ضـ ـ ــريبة
التي تكبدتها على ال�سلع واخلدمات يف اململكة،
وال�شروط وال�ضوابط الالزمة لتطبيق ال�ضريبة
بن�سبة ال�صفر باملائـ ـ ــة على تـ ـ ــوريدات ال�سلع
واخلدمات لهذه اجلهات.
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املادة الثالثة والثالثون:
 -١حتدد الالئحـ ـ ــة الإجـ ـ ــراءات الالزمة
ال�سرتداد الأ�شخا�ص غري املقيمني يف �إقليم دول
املجل�س لل�ضريبة امل�سددة يف اململكة.
 -٢حتدد الالئحـ ـ ــة ال�شـ ـ ــروط وال�ضوابط
الالزمة لتطبيق نظـ ـ ــام ا�سـ ـ ــرتداد ال�سـ ـ ــياح
لل�ضريبة.
املادة الرابعة والثالثون:
حتدد الالئـ ـ ــحة �شـ ـ ــروط و�ضوابط ال�سماح
للخا�ضع لل�ضريبـ ـ ــة بطلب ا�س ـ ــرتداد ال�ضريبة
ال�صافية القابلة للخ�صـ ـ ــم �أو اال�سـ ـ ــرتداد� ،أو
ترحيلها لفرتات �ضريبية قادمة.

الفصل الثالث عشر
سرية املعلومات وتبادلها
املادة اخلام�سة والثالثون:
 - ١على موظفي الهيئة وجميع العاملني
لديها �أو مل�صلحـ ـ ــتها املحافظـ ـ ــة على �سـ ـ ــرية
املعلومات ال�ضريبية التي تلقوها بحكم عملهم،
وال يجوز لهم الك�شف عن تلك املعلومات �إال يف
احلاالت املن�صو�ص عليها يف الالئـ ـ ــحة ،ووفق ًا
لل�ضوابط وال�ش ــروط التي حتددها ،وذلك دون
�إخالل بالأنظمة ال�سارية يف اململكة.
 - ٢على كل من يتلقى املعـ ـ ــلومات  -وفقاً
للفقـ ـ ــرة ( )١من هـ ـ ــذه املادة  -ا�ستخـ ـ ــدامها
فقط للأغـ ـ ــرا�ض التي منـ ـ ــح مبوجبـ ـ ــها حق
االطالع عليها ،وعليه املحافظة على �سرية هذه
املعلومات وفق ًا للفقرة ( )١من هذه املادة.
 - ٣با�ستثناء احلاالت املن�صو�ص عليها يف
الالئحة ،ال يجوز لل�شخ�ص الذي تلقى واطلع
على املعلومات ال�ضريبية �إعادة الإف�صاح عنها
لأي �شخ�ص �آخـ ـ ــر ،وعليه �إعـ ـ ــادة امل�ستندات
املتعلقة بهذه املعلومات �إىل الهيئة.
الفصل الرابع عشر
حفظ املستندات واملسؤولية
التضامنية
املادة ال�ساد�سة والثالثون:
حتدد الالئحة املدة الالزمة حلفظ الفواتري
ال�ضريبية والدفاتر وال�سجـ ـ ــالت وامل�ستندات
املحا�سبية.
املادة ال�سابعة والثالثون:
دون �إخالل بحاالت امل�س�ؤولية الت�ضامنية
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية والنظام ،حتدد
الالئحة احلـ ـ ــاالت الأخـ ـ ــرى التي تتقرر فيها
امل�س�ؤولية الت�ضامنية مع ال�شخـ ـ ــ�ص اخلا�ضع
لل�ضريبة ،والإجراءات التي تتخـ ـ ــذ يف حق �أي
�شخ�ص تتقرر م�س�ؤوليته الت�ضامنية.
الفصل اخلامس عشر
التفتيش والضبط
املادة الثامنة والثالثون:
يتوىل موظفون  -ي�صدر بت�سميتهم قرار
من جمل�س �إدارة الهيئـ ـ ــة  -الرقابة والتفتي�ش

و�ضبط خمالفات �أحكام النظام ،ولهم جميع
ال�صالحيـ ـ ــات الالزمة لأداء مهماتهم .وحتدد
الالئحة �إجراءات قيامهم ب�أعمالهم.
الفصل السادس عشر
التهرب الضريبي والعقوبات
املادة التا�سعة والثالثون:
يعد ما ي�أتي تهرب ًا �ضريبي ًا:
 - ١تقدمي م�ستندات �أو �إقرارات �أو �سجالت
�أو معلومات غري �صحيحة �أو مزورة �أو م�صطنعة
بق�صد التهرب من ت�أدية ال�ضريبة امل�ستحقة� ،أو
تخفي�ض قيمتها� ،أو ا�سرتدادها دون وجه حق،
ويقع على عاتق اخلا�ضع لل�ضريبة عبء �إثبات
انتفاء الق�صد.
� - ٢إدخال �أو حماولة �إدخال �سلع �أو خدمات
�إىل اململكة �أو �إخراجها �أو حماولة �إخراجها
منها؛ باملخالفة للأنظمة ال�سارية ،دون �سداد
ال�ضريبة كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو باملخالفة لأحكام
املنع والتقييد املن�صو�ص عليها يف النظام �أو �أي
نظام �آخر.
املادة الأربعون:
يعاقب على التهرب ال�ضريبي بغرامة ال
تقل عن قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة ،وال تزيد
على ثالثة �أمثال قيمة ال�سلع �أو اخلدمات حمل
التهرب.
املادة احلادية والأربعون:
يعاقب كل من مل يتقدم بطلب الت�سجيل
خالل املدد املحددة يف الالئحة بغرامة
مقدارها ( )١٠.٠٠٠ع�شرة �آالف ريـال.
املادة الثانية والأربعون:
 -١يعاقب كل من قدم �إىل الهيئة �إقراراً
�ضريبي ًا خاطئ ًا� ،أو قام بتعديل �إقرار �ضريبي
بعد تقدميه� ،أو قدم �أي م�ستند �إىل الهيئة
يخ�ص ال�ضريبـ ـ ــة امل�ستحـ ـ ــقة عليه ونتج عن
ذلك خط�أ يف احت�سـ ـ ــاب مبلـ ـ ــغ ال�ضريبة �أقل
من امل�ستحق؛ بغرامة تعادل ( )%٥٠من قيمة
الفرق بني ال�ضريبة املحت�سبة وامل�ستحقة.
 - ٢يجوز للهيئة  -وـ ـ ــفق �ضوابط يحددها
جمل�س �إدارتها  -الإعـ ـ ــفاء من العقوبة الواردة
يف الفقرة ( )١من هذه املادة� ،أو تخفي�ضها.

نظـــــــــــــــــام

 - ٣يعاقب كل من مل يقدم الإقرار ال�ضريبي
خالل املدة التي حتددها الالئحة بغرامة ال تقل
عن ( )%٥وال تزيـ ـ ــد على ( )%٢٥مـ ـ ــن قيمة
ال�ضريبة التي كان يتعني عليه الإقرار بها.
املادة الثالثة والأربعون:
يعاقب كل من مل ي�سدد ال�ضريبة امل�ستحقة
خالل املدة التي حتددها الالئحة بغرامة تعادل
( )%٥من قيمة ال�ضريبة غري امل�سددة؛ عن كل
�شهر �أو جزء منه مل ت�سدد عنه ال�ضريبة.
املادة الرابعة والأربعون:
يعاقب غري امل�سجل يف حال قيامه ب�إ�صدار
فاتورة �ضريبية بغرامة ال تتجاوز ()١٠٠.٠٠٠
مائة �ألف ريـال ،وذلك دون الإخالل ب�أي عقوبة
�أ�شد ين�ص عليها �أي نظام �آخر.
املادة اخلام�سة والأربعون:
يعاقب بغرامة ال تزيد على ()٥٠.٠٠٠
خم�سني �ألف ريـال ،كل من:
 -١مل يلتزم بحفظ الفـ ـ ــواتري ال�ضـ ـ ــريبية
والدفاتر وال�سجالت وامل�ستـ ـ ــندات املحا�سبية
خالل الفتـ ـ ــرة املن�صـ ـ ــو�ص عليها يف الالئحة،
وتكون الغرامة عن كل فرتة �ضريبية.
 -٢منع �أو �أعاق موظفي الهـ ـ ــيئة �أو �أي من
العاملني لديها من �أداء واجباتهم الوظيفية.
 -٣خـ ـ ــالف �أي حـ ـ ــكم �آخـ ـ ــر من �أحكام
النظام �أو الالئحة.
املادة ال�ساد�سة والأربعون:
 - ١ال يخـ ـ ــل �إيقـ ـ ــاع �أي مـ ـ ــن الغـ ـ ــرامات
املن�صو�ص عليها يف النظام با�ستيفاء ال�ضريبة
امل�ستحقة.

 - ٢ال يخـ ـ ــل تطبـ ـ ــيق �أي مـ ـ ــن العقوبات
املن�صو�ص عليها يف النظام ب�أي عقـ ـ ــوبة �أخرى
ين�ص عليها �أي نظام �آخر.

غري قابل للطعن �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى.
الفصل الثامن عشر
أحكام ختامية

املادة ال�سابعة والأربعون:
يف حال تكـ ـ ــرار املخالفة نف�سـ ـ ــها خـ ـ ــالل
ثـ ـ ــالث �سنـ ـ ــوات من تاريـ ـ ــخ �صريورة قرار
العقوبة ال�سابقة نهائ ًّيا ،جتوز م�ضاعفة الغرامة
يف حق املخالف مبوجب ذلك القرار.

املادة اخلم�سون:
مع مراعاة ما تق�ضي بـ ـ ــه املـ ـ ــادة (الثامنة
والع�شرون) من النظام ،تتوىل الهيئة م�س�ؤولية
�إدارة وفح�ص وتقييم وحت�صيل ال�ضريبة ،ولها
يف �سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من �إجراءات.

الفصل السابع عشر
إيقاع العقوبات والنظر يف
اخملالفات

املادة احلادية واخلم�سون:
 -١للهيئة التن�سيـ ـ ــق مع اجلهات احلكومية
يف كل ما له عـ ـ ــالقة بتنـ ـ ــفيذ �أحكام االتفاقية
والنظام والالئحة.
 -٢عـ ـ ــلى جمـ ـ ــيع اجلـ ـ ــهات احلكـ ـ ــومية
والأ�شخا�ص تزويد الهيئـ ـ ــة باملعلومـ ـ ــات التي
تطلبها لأغرا�ض ال�ضريبة.

املادة الثامنة والأربعون:
 -١تتوىل الهيئة �إيقاع العقوبات املن�صو�ص
عليها يف النظـ ـ ــام وفق ًا لت�صنيف للمخالفات
وحتديد للعقوبات ي�صـ ـ ــدر به قرار من جمل�س
الإدارة ،ويراعى فيـ ـ ــه التنـ ـ ــا�سب بني املخالفة
والعقوبة.
 -٢يكون �إيقاع العقوبة بقرار من حمافظ
الهيئة� ،أو من يفو�ضه جمل�س الإدارة بذلك.
 -٣يجوز ت�ضمني القرار ال�صادر بالعقوبة
الن�ص على ن�شر منطوقـ ـ ــه على نفقة املخالف
يف �صحيفة حملية ت�صـ ـ ــدر يف مقـ ـ ــر �إقـ ـ ــامته،
ف�إن مل تكن يف مقره �صحيفة ففي �أقرب منطقة
�إليه� ،أو ن�شره يف �أي و�سيـ ـ ــلة �أخرى منا�سبة،
وذلك بح�سب نوع املخالفة املرتكبة وج�سامتها
و�آثارها ،وبعد اكت�ساب القرار ال�صفة القطعية.
املادة التا�سعة والأربعون:
يجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة التظلم
منه �أمام اجلـ ـ ــهة الق�ضائية املخت�صة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال ُع ّد نهائي ًا

املادة الثانية واخلم�سون:
ي�صدر جمل�س �إدارة الهيـ ـ ــئة الالئحة خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ �صدور النـ ـ ــظام ،ويعمل
بها من تاريخ نفاذه .وي�صدر كـ ـ ــذلك القرارات
والتعليمات الالزمـ ـ ــة لتنفـ ـ ــيذ �أحكام النظام
والالئحة.
املادة الثالثة واخلم�سون:
ً
ُ -١يعمل بالنظـ ـ ــام اعتـ ـ ــبارا من بـ ـ ــداية
ال�سنة املالية التالية لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.
 - ٢ا�ستثنا ًء من الفقرة ( )١من هذه املادة،
على الأ�شخا�ص امللزمـ ـ ــني بالت�سجيل لأغرا�ض
ال�ضريبة الت�سجيل لـ ـ ــدى الهيئة خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ ن�شر النظام.
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عضو اجمللس أ.خليفة الدوسري لـ “الشورى”:

تعلمت من والدي مامل أتعلمه من أعرق اجلامعات
أجرى احلوار :منصور العساف
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ع�ضو جمل�س ال�شورى ورجل الأعمال
الأ�ستاذ خليفة بن �أحمد الدو�سري نال
ثقة خادم احلرمني ال�شريفني للمرة
الثالثة على التوايل ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى ،متيز بطرحه القوي �أثناء
مداخالته على بع�ض املو�ضوعات التي
يناق�شها جمل�س ال�شورى ،خا�صة ذات
ال�صلة بخدمة املواطن مثل ال�صحة
والتعليم ،والتجارة ،وكل ماله عالقة
باالقت�صاد الوطني ،منطلقه يف ذلك
ح�سه الوطني ،وغريته على وطنه،
وحر�صه على معاجلة هموم املواطنني
وق�ضاياهم الوطنية.
«ال�شورى» حاورت الأ�ستاذ خليفة
الدو�سري ،فكان يف �إجاباته على �أ�سئلتنا
كما هي عادته ال�صراحة وال�شفافية،
جتلت فيها غريته الوطنية ،وتطلعه �إىل
�أن يرتقي الوطن يف خمتلف املجاالت
�إىل م�صاف الدول املتقدمة.

يف هذا احلوار قلب الدو�سري �صفحات
حياته الدرا�سية والعملية ،وك�شف عن
الأ�سباب التي �أدت �إىل جناحه يف جمال
الأعمال والتجارة ،ودور والده  -رحمه
اهلل  -يف دخوله جمال املال والأعمال.
وفيما ي�أتي ن�ص احلوار:
الوالد علمنا التجارة منذ الصغر وكان
األب واألخوالصديق

س  -حــــــدثنا عـــــن الطفـــــولة
والدراســـــة وحيـــــاتك مع الوالد
رحمه اهلل.
 ولدت ودر�ست حتى املرحلة الثانوية يفاملنطقة ال�شرقية ،وكان والدي ،رحمه اهلل،
يعمل يف التجارة ،مثل �أعمامي و�أقاربي ،وحققوا
ثروة ،وكانوا يتاجرون يف قطع غيار ال�سيارات،
كما عملوا يف املقاوالت مع �شركة �أرامكو ،حيث
بد�أوا كموظفني بها ،وكانت �أرامكو تدعم اجليد
من املوظفني وتعطيه عمل.

س -إذن كـــــان لشـــركة أرامكو
ريا فـــــي توجـــــه الـــوالد
دو ًرا كبـــــ ً
واألقارب نحو هذا اجملال.
 نعم� ،ساهمت �أرامكو يف ت�أ�سي�س �أعمالهم،فال�شركة ت�ساعدك وتعلمك كيفية �إح�ضار
ب�ضاعتك من �أمريكا ،ومعظم املقاولني مع
�أرامكو كانوا موظفني بها ثم دعمتهم باملعدات
وخالفه ،وهذا �شيء يح�سب لأرامكو ،وحدث
ذلك مع كثري من رجال الأعمال يف املنطقة
ال�شرقية.
والدي وأعمامي درسوا يف بريوت وكانوا
جتا ًرا ومقاولني دعمتهمأرامكو

س -ذكرياتك األخرى عن الوالد
واألقارب يف بداية حياتك.
 -والدي و�أعمامي در�سوا يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت� ،أو جامعة بريوت ،وكثري
منهم تخرجوا من هناك ،وكانت حياتهم
وهلل احلمد جيدة ،فمثلاً كانت لديهم خدمة
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الكهرباء يف منازلهم ،يف وقت مل تكن متوفرة
لعدد كبري من النا�س يف املنطقة ،وكانوا
يف جتارتهم يجلبون �سيارات من البحرين،
وكذلك �سائقني و َّ
حلامني ،من �أجل تنفيذ
م�شاريع �أرامكو.
س – كيـــــف تعـــــامل الـــــوالـــــد،
وهو تاجر معروف ،معك وأخوتك
وأنتم صغار؟
 الوالد كان �شديد معنا ،ففي وقتالأجازات يلزمنا على الذهاب معه �إىل
املكتب ،نبيع ون�شرتي يف املعدات ،ونذهب معه
�إىل جميع الأماكن التي يذهب �إليها ،حتى لو
زيارة لأ�صدقائه من التجار� ،سواء عندهم �أو
يف مكتبنا ،جنل�س نتعلم منهم ،يف التفاو�ض
والعمل ،لقد تربينا يف ال�سوق� ،أنا و�إخواين
اخلم�سة ،وتعرفت على كل من كان يبيع يف
جتارة املولدات الكهربائية ،وحمالت الإنارة،
ومولدات املياه ،وبيع املواد الغذائية ،وك�أين
دخلت اجلامعة التجارية لأتعلم فيها من
االبتدائي.
س -هل تذكـــــر مــواقف لك مع
الوالد يف تلك الفرتة؟
 نعم� ،أذكر مرة و�أنا يف الرو�ضة قبلاالبتدائي� ،أن �شعرت ب�أمل يف البطن ،وعدت
�إىل البيت ،ور�آين والدي ،فقال يل :كيف حالك
الآن؟ ،قلت :حت�سنت ،قال� :إذن اذهب �إىل
املكتب.

س -أفهــــم مــــن حديثــــك أن
طبـــيـعة املنطـــــقة الشرقيـــــة
وقــــربهـــــا مـــــن دول اخلليــــج
العربي ،جعلـــــها حمطة التقاء
ملواطني تلك الدول.
نعم فالتنوع واالمتزاج بني مواطني دول
وا�ضحا ،وكان هناك حركة
اخلليج العربي كان
ً
�سفر ،البع�ض كانوا يذهبون �إىل الب�صرة
يف العراق ،حتى �أن �أهلنا كانوا يذهبون �إىل
�إيران لل�سياحة يف منت�صف اخلم�سينات،
فيتعرفون على املناطق ويتقابلون مع النا�س،
ومل يكن هناك بطاقات �صراف ،وال البطاقات
االئتمانية ،فكان النا�س يتعاملون ب�شكل �آخر،
يعرفون فال ًنا يحول لفالن ك�شكل قدمي حلركة

س -يف طلعـــــتكم مع الـــــوالد
واألخوة ،كيـــف كان ترتيبــــــك بني
إخوانك واعتماد الوالد عليك؟
 �إخــواين هم الأخ الأك ـ ــرب يو�س ـ ــفث ـ ــم عي�سى و�سامي ثم �أنا وخالد وحم ـ ــمد،
لكن الوالد رحمه اهلل كان ي�ش ـ ــغل اجلميع،
ويعطى لكل واحد دو ًرا حم ـ ــددًا ،لكن عندما
و�صلنا املرحلة الثانوية �أ�صب ـ ــح هناك ترتيب،
فعندم ـ ــا �ساف ـ ــر الأخوان يو�س ـ ــف وع ـ ــي�سى
لأمريكا ،ا�ستلمت �أنا مهام �أكرث وبالتايل �أخوي
الأ�صغران �أخذا �أدوا ًرا مماثلة.
س  -هل كان سفـــــرك للخارج
للدراسة برغبة الوالد ،وكيف أثر
ذلك عليك؟
 نعم كان برغبته ،فقد كان الوالد �صاحبر�ؤيا ،و�أهلنا من كرثة تنقلهم و�سفرهم� ،أ�صبح
لديهم تقبل الآخر �شي ًئا عاد ًيا ،وال ن�ستنكر
�أحدً ا ،وال نقول من �أين �أنت .وعندما ذهبنا
للدرا�سة �أنا و�أخي �سامي يف �أمريكا ،ورجع من
كان يدر�س هناك ،كان الوالد يعطي �إخواين
�أدوا ًرا خمتلفة.
وكان �شديدً ا معنا يف العمل ،لكن �إذا
�سافرنا كان يراعي ذلك ،حتى عندما التحقنا
بالدرا�سة الثانوية ،ا�شرتى لنا �سيارات
ممتازة� ،أف�ضل من زمالئنا ،لكن على �أن نكون
من�ضبطني .وبالن�سبة لل�سفر يف ال�صيف ،ال
يحبذ ـ رحمه اهلل ـ �أن ي�سافر الواحد منا مبفره،
ويطالبنا بال�سفر مع بع�ضنا ،ويعطينا �أموالاً ،
تكفي حلاجة ال�سفر ،وكان من �أ�سلوبه منح
اجلوائز فعندما تخرجت من اجلامعة ا�شرتى
يل �أف�ضل �سيارة يف ذلك الوقت وهي من نوع
كاديالك ،حيث كانت �أف�ضل ال�سيارات يف لو�س
�أجنلو�س ،وكان هذا د�أبه ،املكاف�أة ملن يجيد،
وهذا ال�شيء لن �أن�ساه.
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وهذا املوقف لن �أن�ساه و�أتذكره دائ ًما .وكنا
نحزن �إذا ذهبنا �إىل املدر�سة ،ن�سمع زمالئنا
يتحدثون عن لعب الكرة ،و�أين ذهبوا� ،أما �أنا
و�إخواين فال نعرف هذا ال�شيء ،وكان ذلك ي�ؤثر
فينا ،حتى عندما كربنا ودخلنا املرحلة الثانوية،
كنا مربجمني على الذهاب �إىل املكتب يف �أي
وقت فراغ وال جنل�س يف البيت من الوا�ضح �أن
للوالد ت�أثري كبري عليك يف تلك الفرتة حتى �أننا
كنا نتناول طعام الوجبات الثالث مع الوالد-
رحمه اهلل  -فلما تويف عام 1996م ،فقدت فيه
ثالثة �أ�شخا�ص ،الأب والأخ وال�صديق ،وكان
الوالد ي�ستمتع بالرحالت ،لأن جماعتنا يف
ال�شرقية كانوا دائ ًما يهتمون بالرحالت الربية
يف ال�شتاء ،و والبحرية يف ال�صيف ،فكنا �أهل
رحالت.

س -كيف مزجتـــــم بني البـــــداوة
وسوق البحر يف الشرقية؟.
ـ �أهل اخلليج العربي على ال�ساحل ،غري
البحر الأحمر ،فعلى اخلليج العربي البدو
يروحون لأجل الإبل ،و�أهل ال�ساحل يروحون
البحر من �أجل املوانئ ،لأغرا�ض ال�شراء
وغريه ،ومن هنا يتقابلون يف ال�سوق الذي
هو على البحر ،ولذلك فلي�س مب�ستغرب مثل
باقي املناطق ،جتدهم جمي ًعا يف مكان واحد،
واجلميع يعملون ،حتى �إن بع�ضهم جاء من
و�سط اململكة ،وتعلم الغو�ص ،و�صارت مهنته،
ولذا كانت املنطقة ال�شرقية ملتقى اخلليجيني
القادمني من باقي دول اخلليج العربي ،فتجد
مثلاً بحريني مير بها ذاه ًبا �إىل الإح�ساء.
فاملنطقة ال�شرقية لها تاريخ يف الدولة ال�سعودية
الأوىل والثانية والثالثة.

التحويالت املالية احلالية ،وهناك عالقات
ن�سب وم�صاهرة بني القبائل املنت�شرة يف دول
اخلليج العربي ،فتجد مثال “مري” يف الدمام
متزوج من جماعته يف �أبو ظبي ،وعارفني
بع�ض ،وميكن القول ب�أن كث ًريا من �سكان دول
اخلليج العربي �أ�صولهم �سعودية ،فكلهم �أقارب
وقبائل واحدة.
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س  -بعد الثانويـــــة من الدمــام،
كيف اخرتت التخصـــــص ،وكـــــيف
أقنعت الوالد به؟
 �أعطانا والدي -رحمه اهلل -احلرية يفاختيار التخ�ص�ص ،لكننا كنا خريجي «جامعة
التجارة» ،واخلربة من التجارة ،حتى �إنني
حينما �سافرت للدرا�سة يف �أمريكا ،مل �أجد
الفرق كب ًريا بني الدرا�سة وبني ما �أمار�سه يف
التجارة هنا ،بل �إن الكتب والدرا�سة الأكادميية
مت�أخرة عن الواقع ،وهذا الواقع �أنا �أتعامل معه
كل يوم مع البنوك وال�شركات.
س  -وهـــــل انقطـــــع عـــــملك
التجاري بعد السفر للدراسة يف
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أمريكا؟
 �إىل حد ما ،لأن الأمر هناك كان مق�صو ًراعلى ح�ضور املعار�ض ،يف جميع املجاالت،
لالطالع و�أي�ضا ملعرفة اجلديد ،وكنا نذهب
�إىل �أي معر�ض ،وكان الوالد ي�أتي لنا �سنو ًيا
يف �أمريكا ،ويح�ضر املعار�ض معنا ،وي�شاهد
كل �شيء ،كان -رحمه اهلل -يحب االطالع،
ومعرفة كل جديد ،و�أ َّثر عليه يف ذلك عم ُله
يف �أرامكو ،وكانت معظم جتارتنا- ،ب�سبب
ذلك -ذات موا�صفات �أمريكية ،فالكهرباء
كانت �أمريكية  110فولت ،واملعدات الثقيلة مثل
«كاتربيلر» وغريها ،كل التعامل كان مع �أمريكا،
ومبوا�صفات �أمريكية ،حتى امل�سامري.
تعلمت يف أمريكا من األسواق أكرث
من اجلامعة

س  -ما هو تخصصك الدراسي
يف أمريكا؟.
 در�ست �إدارة الأعمال ،وكنت �أغرد خارجال�سرب كما يقولون ،كنت �أتعلم من الأ�سواق
�أكرث مما كنت �أتعلمه يف اجلامعة ،نظر ًيا يف
اجلامعة وعمل ًيا يف ال�سوق ،فاجلامعة بالن�سبة
يل مت�أخرة ،وكنت �أذهب «لل�سوبر ماركت»،
حيث يوجد بها �أكرث من � 20ألف �صنف من
ال�سلع ،وكان التناف�س بني ال�شركات يف نف�س
املكان وهو «ال�سوبر ماركت» ،فكان �أكرب مدر�سة.

س -كيف ذلك؟.
�شخ�صا الإدارة
 لأنك �إذا �أردت �أن تعلمً
�أو «البزن�س» ،فاملكان هو ال�سوبر ماركت ،كنت
�أذهب �إليه و�أدر�س كيف تتناف�س ال�شركات
مع بع�ضها هناك ،ولذلك عندما كنت �أتلقى
الدرو�س يف اجلامعة ،كنت �أعرف ما �سيقال
لأين در�ست ال�سوق ،وهذا له عالقة بدرا�سات
اجلدوى التي تقدم من املكاتب املخت�صة بذلك
الآن ،فعندما تعر�ض درا�سات اجلدوى تلك على
جمل�س ال�شورى برفقة تقارير اجلهات احلكومية
�أو غريها عند املناق�شة ،نعرف �أنها قدمية.
 نعم ،لأن من �أعدها موظف �أرقام ،ي�أخذ�إح�صاءات ،لكي يعد درا�سة معينة ،وتكون
الأرقام قدمية ،لأنه �أخذها من �إح�صاءات
العام املا�ضي ،ثم �إىل �أن توثق ت�صبح قدمية
ومت�أخرة ،بعك�س ح�صولك على الأرقام مبا�شرة
من ال�سوق ،كما �أننا نعرف حجم التغيري ،و�أنت
يف ال�سوق ،قد يقول لك �شخ�ص ما� ،إنه يريد
�أن يدخل يف املجال التجاري كذا ،فتقول له ال،
لأن هذا املجال عمره االفرتا�ضي كذا ،و�سيحل
حمله ن�شاط كذا ،فالدرا�سة بهذا ال�شكل الأخري
درا�سة ناجحة.
املدرسون يف أمريكا يحفزونك
ويشجعونك ويدفعونك للمحاولة
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س  -أثناء الدراســـــة اجلامعية
يف أمريكا ،هل كان هناك فرصة
لعرض األفكار اجلـــــديدة ،أم أن
املدرسني كانوا منهجيني ،ومل
يسمحوا بذلك؟
 الدرا�سة هناك كانت بنظام املجموعةكل جمموعة تعمل على مو�ضوع ،و�أنا من حمبي
التفكري خارج ال�صندوق ،وال �أتقيد بالكتاب،
واملدر�سون يف اجلامعة هناك لهم �أ�سلوبهم
يف التحفيز ،حتى لو مل تكن تعرف �شي ًئا،
يحفزك لكي تعمل ،لأنه لو قال لك �إنك ال
تعرف �شي ًئا ،لأحبطك وك�سر جماديفك ،لكنه
يدفعك للمحاولة ،وال يحبطك �أبدً ا ،لكن �أنت
ترى نتيجتك مع املجموعات الأخرى .فقد جتد
من يدر�س �إدارة الأعمال مثلاً  ،وهو ال عالقة له
بهذا املجال ،وبالتايل يعاين لكي ي�ستوعب ما
هو مفهوم �إدارة الأعمال .الكرة الأر�ضية قائمة
أ�سا�سا ،كل �شيء مرتبط باملال،
على التجارة � ً
الأرا�ضي ب�أموال ،العالج ب�أموال ،املوظفون
يتقا�ضون رواتب مالية.
يف أمريكا افتقدت رحالت البحر وعندما
قبلت تراب بلدي
عدتللمملكة
ُ

س -هل كـــــان هــــناك صعوبات
يف الدراسة؟
 كانت هناك �صعوبات لكنني كنت �أ�سلينف�سي بتخ�ص�صي ،وال �أقول �إين كنت الأول ،لكن
كان تركيزي كله على التجارة ،وكل مكان �أدخله
لو م�صنع �أريد �أن �أعرف كيف ي�صنع املنتج� ،أو
منجرة �أريد �أن �أعرف كيف تعمل منتجاتها.
س -وماذا عن صـــــداقاتك يف
باق
أمريكا ،وهــــل منهـــــا ما هو ٍ
حتى اليوم ،أو يف مناصب عليا؟
 وقت ما كنت �أدر�س يف �أمريكا كان هناك 13من �أوالد �أعمامي معي ،بحكم املقدرة املالية
وهلل احلمد ذهبنا جمي ًعا للدرا�سة ،وبالطبع
كان على نفقتنا اخلا�صة مل يكن على ح�ساب
الدولة ،فكنا جمموعة كبرية� ،إ�ضافة �إىل عدد
�آخر من دول اخلليج العربي ،من الكويت وقطر
والإمارات وعمان ،ومن ال�سعوديني الذين
در�سوا معي ،من التحق كموظف يف �أرامكو،
بعيدً ا عن املنا�صب العليا ،لأنها غال ًبا تكون يف
العا�صمة الريا�ض ،كما مل يعمل �أي من �أ�صدقاء
الدرا�سة كرجال �أعمال.

س -ومـــــاذا عـــــن ممـــــارسة
هواياتك هناك؟
للأ�سف املكان الذي در�سنا فيه مل يكن فيه
بحر ،وال�شتاء ثلج ،وافتقدنا الرب ،فاملنطقة
كلها جبال ،نذهب يف رحالت لكنها خمتلفة
متاما عن رحالتنا يف الوطن مع �أبناء العم
ً
والأ�صدقاء ،كنا نذهب �إىل كاليفورنيا ،لكن
نحن قادمون من خليج ،و�أمريكا بحارها كلها
تتميز ب�أمواج عالية ،وكان بها خطورة.

س -إذن كانت دراستك يف
أمريكا أستقراء ومتعن ودراسة
ميدانية أكرث منها نظرية؟
 نعم ،فقط االنتقال من والية �إىل والية،ملعرفة كل جديد هناك ،و�إىل �أين و�صل
الأمريكان؟ ،و�أحلل ما �أرى و�أتابع الفروق بني
الواليات وال�شركات ،وملاذا متيزت هذه عن
تلك؟ ،ومتابعة كل �شيء عن التجارة واحلداثة،
فهذا ما كان ي�ستهويني.

س -بعد أن عـــــدت إىل اململكة،
هل رجعت للعمـــــل مع الوالد أم
غريت مسارك؟
لاً
 عملت مع الوالد �أو  ،ثم قررت اال�ستفادةمن ال�شهادة ،والعمل يف �شركة �أرامكو� ،إال
�أن والدي رف�ض ،وقال �إنه يحتاجني معه يف
العمل ،وكان كل �إخواين يعملون ،فعملت لفرتة
يف �شركة �أرامكو ،رغم �إين كنت �أعتقد �إين لن
�أعمل فيها وال يف �أي عمل حكومي �آخر ،هرب ًا
من الروتني.
س  -ولكـــــنـــــك درســـــت إدارة
أعمال.
 �صحيح ،لكن على الرغم �أين در�ست�إدارة� ،إال �أين ال �أحب �أن �أكون مدي ًرا ،لأنه عمل
روتيني� ،أنا �أحب الإبداع� ،أي �شيء حت�ضره يل
مبدعا ،ف�إذا
�أطوره ،هوايتي التطوير� ،أن �أكون ً
�شخ�ص كتا ًبا ،وقال يل هذا �أحدث
قدم يل
ٌ
كتاب� ،أقول له “هل لديك كتاب الغد؟”،
وباملثل �سيارة موديل  ، 2017نراها جميلة،
لكني �أفكر يف �سيارة عام � ،2020أنا �أبحث عن
كتاب امل�ستقبل.
س  -وماذا حدث يف عملك مع
الوالد؟.
 عملت مع الوالد ،يف ن�شاط جديد وكنانعمل معه يف �أي �شيء يقوله ،ا�شتغلنا يف
ك�سارات ،خالطات �أ�سمنت ،العقار� ،أ�سهم،
كان عمل متنوع ،والوالد كان يف التجارة مع
�إخوانه ،يف �أكرث من �شركة ،لكن الوالد ا�ستقل
بنف�سه عنهم ،ومل يكن هناك تركيز على جمال
معني ،لأن التاجر احلقيقي هو من ميار�س
عدة ن�شاطات ،وا�ستمرينا مع الوالد ،ثم بد�أنا
ا�ستثمارات خارج اململكة.
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س -هل واجـــــهت صعـــوبة يف
اجلامعة مع الغربة يف أمريكا؟
ـ يف الغربة ،نعم كانت هناك �صعوبة،
برغم ذهابي لأمريكا قبلها ،لكن لأنى معتاد
على ال�سعودية� ،أن�شطتي وهواياتي يف ال�سيما
الرحالت ،وخا�صة يف ال�صيف �أحب البحر،
والتزلج على مياه البحر ،ولكن حينما �سافرنا
ودخلنا اجلامعة ،لدرا�سة اللغة �أولاً  ،جل�سنا
�سنة ون�صف مل نرجع خاللها للوطن ،وعندما
عدت للمملكة ،عقب تلك املدة قبلت تراب
بلدي� ،شو ًقا �إليها.

س -كيف كنـــــت تتابـــــع أخـــــبار
اململكة أثناء وجودك يف أمريكا،
ومنها املباريات الرياضية؟.
ـ كان التوا�صل يف ذلك الوقت عرب الهاتف،
لكن كطالب كانت احلوارات مع الأهل تدور
حول االطمئنان علينا وعلى �أحوالنا ،ومل �أكن
�أتابع الأخبار عن طريق ال�صحف� ،أنا �أحب �أن
�أفكر ،ال �أقر�أ كثري ًا لأين �أعتقد �أن كل ما هو
مكتوب هو �شيء قدمي ،و�أنا ال �أحب الريا�ضة وال
�أتابع �أخبارها ،وكما قلت نحن نحب الريا�ضات
البحرية �سباحة وتزلج و�سباق القوارب.

س -أمل تفـــــكر فـــــي دراســـــة
املاجستري هناك؟
ـ انتقلت �إىل جامعة يف �إنديانا ووجدت �إنها
قرية ،فغريت ر�أيي ،فقلت يف نف�سي �أنه طاملا
�أنا يف التجارة ،فهل �أريد معلومة �أم �شهادة؟،
ال�شهادة ملن يريد �أن يتوظف بها ،واملعلومة ما
راح يح�صل عليها �إال �أنت ،والقطاع التجاري ال
يلتزم ب�سلم وظيفي ،هذا ما تعلمناه.
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س -ما هي نقطـــــة التحول يف
نشاطك التجــــاري؟
 ما يراه البع�ض حتولاً يف حياته التجارية،�أراه �أنا �أم ًرا عاد ًيا ،مبعنى �أنا �أعلم �أن هناك
مفاج�آت يف العمل التجاري ،كرجل الإنقاذ،
نحن م�ؤهلون لأن نخو�ض �أي �شيء .واحلقيقة
�أننا هنا يف اململكة العربية ال�سعودية كلنا نعتمد
على اهلل ،ثم على الدولة� .إذا بد�أت الدولة
يف طرح م�شاريع ،ا�شتغلنا جمي ًعا ،و�إال توقفنا
جمي ًعا ،ولي�س هناك بدائل ،النهر واحد� ،إذا
توقف ،توقف كل �شيء.
وهذا يحدث يف العامل كله مثل �أزمة
الأ�سهم ،وهناك مرحلة الت�سل�سل االقت�صادي،
وال�س�ؤال من يتحرك �أولاً الأ�سهم �أم العقار،
العقار �أم التجارة ،ما هي التجارة املربحة،
جتارة اخلدمات �أم غريها؟ ،ما هي ال�شريحة
امل�ستهدفة للت�سويق؟ ،كم حجمها؟ ،كم حجم
اال�ستثمار؟ ،كم العائد؟ ،وكل �شخ�ص يحاول �أن
يحافظ على دخله �أو �أرباحه مع الزيادة ،فمثلاً
عندما حت�صل على وظيفة ،قد يكون راتب 5
كاف لك وحدك ،لكن بعد الزواج
�آالف ريال ٍ
وتكوين الأ�سرة ،حتتاج �إىل �أكرث من ذلك ،مع
زيادة �سنوية ،و�سيارة ،وجامعة ،وغريه.
 عملنا يف التجارة لأن املحيط حولنا كانجتار ًيا ،هكذا �إذا رغبت مثلاً يف العمل يف
العقار ،ال تذهب ملتابعة مباريات الكرة ،لكن
عليك �أن جتل�س مع عقاريني ،فنحن مع �إخواين
و�أبناء عمومتي كلنا يف التجارة ،وحتى �إذا

فزت بأعلى األصوات يف اجمللس البلدي
راض عن حجم اإلجناز فيه
لكني غري ٍ

ذهبنا �إىل �أوروبا مثلاً  ،وجل�سنا مع م�صريف �أو
تاجر� ،أقوم بتحليل كل ما يقوله و�أقول له هل هو
على �صواب �أم ال.
س  -وماذا عن أبنائك لهم نصيب
من العمل التجاري اخلاص بك؟.
 الأوالد خم�سة� 4 ،أبناء وبنت واحدة،منهم اثنان �سيتخرجون �إن �شاء اهلل العام
القادم يف اجلامعة ،والباقون مازالوا �صغا ًرا،
وطبقت معهم نظرية الوالد ،مع مراعات
تغيرّ الظروف ،وتغري املعلومات ،حتى التجارة
تغريت ،نحن نعطيهم فقط �إر�شادات للعمل،
وال نحدد لهم تخ�ص�صات ،لأنه ال يوجد فيها
مردود مادي ،الأبناء يريدون �أن يعي�شوا يف
نف�س امل�ستوى املعي�شي ،ف�أنا �أ�شرح لهم الو�ضع،
وما �سيكون عليه الح ًقا.

س -قبل جملـــس الشورى كنت
عضوا يف اجمللس البلدي ،كيف
ً
جاءت فكرة االنضمام؟
 مل �أكن �أرغب يف الرت�شح للمجل�س البلدي،واحلمد هلل لنا حمبة عند النا�س ،ولنا عالقة
جيدة مع �أهل املنطقة ،وقد و�صلني خرب من
بع�ض الأقارب �أنهم يريدون تر�شيحي لع�ضوية
املجل�س البلدي ،قلت لهم �أعطوين ثالثة �أيام
�أفكر ،وتفاج�أت يف اليوم التايل يخربوين ب�أنهم
اختاروين بالفعل كمر�شح للمجل�س البلدي.
لي�س عندي م�شكلة يف خدمة البلد� ،أحب �أقدم
خدماتي لتطوير البلد� ،أحب �أن تكون بلدي
�أح�سن بلد ،مثل كل مواطن �سعودي ،ال �أزايد
على �أحد .و�أنا من طبعي كما قلت �أحب �أن
�أطور ،حينما �أرى �شي ًئا جيدً ا يف بلد ما �أريد
نقله هنا.
س -وماذا حدث عقب الرتشيح،
ثم عضويتـــــك فـــــي املـــــجلس
البلدي؟
وجدت نف�سي يف م�أزق بني طموحي و�أنظمة
�أمانة املنطقة مل �أتوقع �أن �أجد هذا الو�ضع ،و�أنا
كنت �أت�صرف للم�صلحة كما يقولون «واحد
زائد واحد ي�ساوي اثنني» ،وبع�ض امل�س�ؤولني
ي�أخذون الفكرة فح�سب .ذات مرة اقرتحت �أن
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نعمل مركزً ا لو�سط مدينة الدمام �أو ما ي�سمى
أرا�ض ،قلت ال
«داون تاون» ،قالوا لي�س هناك � ٍ
أرا�ض� ،أحتاج موافقة فقط ،و�سيكون
�أحتاج � ٍ
امل�شروع على البحر وينفذ عن طريق �شركة،
وكانت الفكرة �أن �أي �شركة تريد بناء عمارة
مبائة مليون فالأر�ض لها ،وبع�ض امل�س�ؤولني ما
فهموا الفكرة ،وهي �أنه بهذه الطريقة ميكن �أن
�أجذب ا�ستثمارات مبليار �أو ملياري ريال مقابل
الأر�ض ،بدلاً من �أن تهاجر اال�ستثمارات �إىل
اخلارج� .إ�ضافة �إىل ذلك فقد �أوجدت عملاً
ملوظفني ،وتطورت البلد .ثم تبد�أ النا�س تفكر
يف �أعمال جديدة ،مثل مدينة امللك عبداهلل
االقت�صادية الآن ،هذه هي نف�س الفكرة التي
كنت �أريد تنفيذها يف الدمام ،لكن ف�شل
املو�ضوع بدعوى �أن النظام ال ي�سمح ،بينما
النظام جاء للتنظيم لكنه ال يخالف التطوير.

س -يف جمـــــلس الشــــــــورى
حظيت بالعضـــــوية الثالثة على
التـــــوايل ،نعود بالذاكرة قلـــــي ًلا،
حدثنا كيف تلقـــــــيت االتصــــال
باختيــــارك ألول مرة عضـــــوًا يف
جملس الشورى؟
ـ ات�صل بي رئي�س الديوان امللكي الأ�سبق
معايل الأ�ستاذ خالد التويجري و�أبلغني « :ب�أن
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل -
ي�سلم عليك ويقول لك �إنك ُعينت يف جمل�س
ال�شورى» ،بدون �أي مقدمات .وملا ح�ضرت يف
املجل�س كنت �أرغب يف معرفة م�ستوى التفكري
يف املجل�س ،فق�ضيت �أول فرتة دون �أن �أحتدث،
لأنني �أحب �أن �أتعرف على من معي �أولاً .
مل أكن أداخل يف جلسات جملس
الشورى حتى شجعني أحد األعضاء

راض عـــــن حجم
س  -هل أنـــــت ٍ
اإلجناز يف اجمللس البلدي؟
 يف الواقــع مل يكن لنا �صـ ــالحيات كافيه،لكن كنت �أحاول تطـ ــوير عـ ــقل امل�س ـ ـ�ؤول ،و�أنا
را�ض عن حجم الإجنـ ــاز ،و�إىل الآن ل�ست
غري ٍ
را�ض ًيا� ،أنا �أ�سافـ ــر �إىل اخلـ ــارج ،و�أرى الدول،
و�أحرتق من الداخل لأنه بنف�س املبلغ الذي �أنفق
على م�شروع ما ،كان ميكـ ــن �أن يكـ ــون �أف�ضل،
وكان لدي طموح كبري.

س ـ كيف ترى جمـــــلس الشورى،
وأنت اآلن عضو للدورة الثالثة؟
ـ طموحي كبري ،وعمل املجل�س جيد ،وعلى
الرغم �أن كث ًريا من النا�س ال يقتنعون مبا
يقدمه �أع�ضاء املجل�س ،لكن الواقع �أنني عندما
�أ�سافر مع �أع�ضاء املجل�س لدول �أخرى ،كنت
�أجد �أن م�ستوى �أع�ضاء املجل�س الفكري والعلمي
�أعلى من الكثري من الأع�ضاء يف املجال�س
الربملانية الأجنبية ،ف�أع�ضاء ال�شورى ال�سابقون
واحلاليون هم كفاءات نخبوية متنوعوا الفكر

س -هل يحتاج جملــس الشورى
إىل تطوير ،وكيف يتم ذلك؟
 نعم املجل�س يحتاج �إىل التطوير وال�شك ،لكن �أهم من تطوير املجل�س تطوير
التقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية التي ت�أتي
للمجل�س ،فتلك التقارير �صارت غري عملية
للمجل�س ،نحن الآن يف ع�صر ال�سرعة ،والدولة
�صارت ن�شيطة جدً ا غري ما كان �ساب ًقا ،لذلك
عندما ي�أتي تقرير وزارة ُكتب من �سنة ،تكون
الدولة �أخذت قرارات �أخرى ،والوزارة نف�سها
تطورت ،يف حني �أناق�ش �أنا تقري ًرا قد ًميا ،بال
قيمة .لذا �أنا دائ ًما �أطالب ب�صفة �شخ�صية ب�أن
تكون التقارير ربع �سنوية ،حتى تكون الدولة
متابعة للتقرير.
س -كيف ترى نقاشات الشأن
العام حتت قبة اجمللس؟
لاً
ـ �أنا ُمقل يف ال�ش�أن العام ،لأننا مث نتكلم
يف مو�ضوع عن ال�صحة فيما يكون التقرير
ال�سنوي لوزارة ال�صحة قد نوق�ش بالفعل ،فما
الفائدة من الكالم يف ال�صحة ،بعد مناق�شة
تقريرها� ،إ�ضافة �إىل �أنه مطلوب منا درا�سة
حالة ما ،ونحن غري خمت�صني يف ال�صحة.
�أقرتح ت�شكيل فريق عمل من املتخ�ص�صني،
يدر�س املو�ضوعات ذات العالقة بال�ش�أن العام
التي يرى بع�ض الأع�ضاء طرحها ومناق�شتها يف
املجل�س.
س -تتحـــــدث عـــــن مســـــألة
التخصـــــص فـــــي املـــــناقشـــة
واإلدارة.
 نعم� ،أنا �أرى �أنه من اخلط�أ �أن يكون مديرجراحا
امل�ست�شفى طبي ًبا ،فالطبيب قد يكون
ً
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س –و كيف تعاملت مع حمدودية
الصالحية يف اجمللس البلدي،
وكيف جتاوزتها؟
ـ مدة املجل�س البلدي � 4سنوات امتدت �إىل
� 6سنوات ،و�صار فيه خالف كبري يف املجل�س،
وكانوا يروين بعيدً ا عما يطمحون �إليه ،ور�أوا
�إين خيايل ،يف حني �أنا ابن املنطقة� ،إذا
حتدثت عن الكورني�ش ف�أنا �أعرفه �أكرث من
غريي ،فامل�س�ؤول قادم من منطقة �أخرى ،ال
يعرف البحر ،وكنت �أقول لهم �أنا ابن املنطقة
و�أنقل لكم ما ر�أيته يف �أ�سرتاليا �أو يف لو�س
�أجنلو�س .ومثال على ذلك �أقاموا �أعمدة على
الكورني�ش ومت تركيب حديد بها ،و�أبلغتهم �أن
احلديد ال ي�صلح ،البد �أن يكون من نوع الفيرب
جال�س ،فاملوا�صفات واملقايي�س مت�أخرة ،حتى
الكود اخلا�ص باحلديد ال�صلب الذي يتحمل
مياه البحر معروف.

س  -وماذا حدث بعد ذلك؟
 كنت �أتناق�ش مع ع�ضو املجل�س ال�سابقالأ�ستاذ زين العابدين بري يف مكتبه ،وهو
رجل اقت�صاد ،و�س�ألني ملاذا ال �أداخل خالل
اجلل�سات ،فقلت له ال �أعرف اللغة التي تتكلمون
بها� ،أنا قادم من قطاع جتاري ،و�أنتم قادمون
من اجلامعة و�أكادمييون� ،أما بالن�سبة للعمل
علي ب�أن كالمي
ف�أنا كفء �أمام املجل�س ،فرد ّ
هذا جيد ،و�شجعني على الكالم ،وتكلمت .ومل
�أعرف ر�أي النا�س ،هل كالمي �صحيح �أم ال؟،
�إىل �أن فوجئت ب�أوراق من الأع�ضاء ،تر�سل
يل بها عبارات «�شك ًرا على املداخلة ..كالم
متخ�ص�ص» ،ومنهم طب ًعا �أكادمييون وحقوقيون
وقانونيون ،ولدي من هذه الأوراق التي �أر�سلت
يل الكثري ،واحتفظ بها ،ومن هنا عرفت
طريقة املجل�س يف العمل.

والتخ�ص�ص .وكنت �أفتخر �أنني �أنتمي له�ؤالء
الأع�ضاء ،الذين كانوا متميزين وم�ؤهلني
�أكادميي ًا وعلمي ًا.
�أمتنى تر�شيح عدد من ال�شباب القياديني
حل�ضور جل�سات املجل�س واجللو�س مع الأع�ضاء
القدامى ،حتى ي�أخذوا اخلربة وي�صبحوا
�أع�ضا ًء يف املجل�س م�ستقب ًال ،لكي يفيدوا البلد.
لأنه ال ميكن تعيني ال�شباب مبا�شرة حلاجة
املجل�س �إىل اخلربة ،ومع �أن ال�شباب �أف�ضل يف
التطوير ،ولديهم حما�س ،لكن البد �أن ن�ؤكد
على اخلربات ،فلها دور كبري يف عمل املجل�س.
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�أو طبيب �أ�سنان� ،إذا جعلته مدي ًرا �أبعدته عن
التخ�ص�ص .وباملثل لو �شركة هند�سية لي�س
مهند�سا ،فقد يكون
بال�ضرورة �أن يكون املدير
ً
مهند�سا ،ولكن العرف
املدير هو املالك ولي�س
ً
لدينا �أنه البد �أن يكون م�س�ؤول ال�صحة طبي ًبا،
ووزير العدل قا�ض ًيا ،وهذا خط�أ ،املدير يجب
متخ�ص�صا يف الإدارة.
�أن يكون
ً

بعض وسائل اإلعالم حتب اإلثارة 00وعلى
اجمللس خماطبة الناس بلغة يفهمونها
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س -كيف تـــــرى العالقــــة بني
املــــواطـــــن واجمللـــــس ،ودور
اإلعالم فيها؟
 بع�ض و�سائل الإعالم حتب الإثارة،واملواطن يهمه ما مي�سه ،وله اهتمامات ترتبط
مبا ي�شغله ،فلو �س�ألت مواط ًنا ماذا يريد ،وكان
لديه �شخ�ص مري�ض ،فمن امل�ؤكد �أنه �سيتكلم
عن ال�صحة وجودتها وامل�ست�شفيات ومع�ضله
االنتظار ملدة �ستة �أ�شهر للعالج ،فكل مواطن
يتابع همومه ،واملجتمع �أحيا ًنا يتفق على
الهموم ،ولي�س على امل�شكلة ال�شخ�صية ،فلو �أن
عندي �سكن و�أنت تتكلم عن ال�صحة� ،أ�ؤيدك يف
كالمك عن ال�صحة ،طاملا تتكلم عن م�شاكل
موجودة ولي�س على م�شكلتك ال�شخ�صية.

س -ولكن املواطنـــون يرون أن
اجمللس مقصر.
 املجل�س دوره تطويري ،والنا�س لي�ست كلهاعلى م�ستوى تعليمي وثقايف واحد ،فاملجل�س
يجب �أن يخاطب النا�س بلغة يفهمها اجلميع،
ولي�س بلغة الأكادمييني ،ال تخاطبهم بلغة
املتنبي ،ال ت�ستعر�ض مهاراتك اللغوية .و�أعتقد
�أن املجل�س يحتاج �إىل �أن يزيد من توا�صله مع
املواطن.
مو�ضوعا يخ�ص
فمثلاً عندما ناق�ش املجل�س
ً
النحل ،قال النا�س :لي�س لدى املجل�س �سوى
النحل ،لكن ما مل يو�ضح للنا�س هو �أن املجل�س
مل يناق�ش «النحل» ولكنه ناق�ش منظومة
�صناعية ،ونق�ص عدد النحل يف العامل ،لأن
لذلك ت�أثري كبري على الغذاء .ومن ناحية �أخرى
نحن ن�ستورد مبليار ون�صف املليار منه ،لكن
ممكن �أن نفعل العك�س ونوفر تلك الأموال ،بل
ون�صدر مبليارين.
جدا
دراسة جدوى املشرعات مهمة ً
ويجب أن ترفق مع التقارير احلكومية

س  -مالحظــاتك على آلية عمل
اجمللس.
ـ هناك كفاءات يف جمل�س ال�شورى ال �شك،
ولها جهد م�شهود و�أثبتت �أنها ما �أتت �إىل

املجل�س �إال ولها خرباتها و�شهاداتها وجمهودها،
ولكن عندما يريد �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س
تعديل نظام قائم� ،أو يقرتح نظام جديد يلج�أ
�إىل املادة  23من نظام املجل�س ،وهنا البد �أن
ي�أخذ هذا املقرتح دورته النظامية من خالل
درا�سته يف اللجنة املخت�صة،
ومن ثم يعر�ض على املجل�س ملناق�شة مدى
مالءمة درا�سته ،ويف حال وافق املجل�س على
ذلك يعود املو�ضوع �إىل اللجنة املخت�صة
لدرا�سته درا�سة �شاملة ومعمقة ،ثم تعود
بتو�صياتها ب�شان املو�ضوع �إىل املجل�س لدرا�سته
ومناق�شته ،ومبا �أن املجل�س لديه العديد من
املوا�ضيع املدرجة على جدول �أعماله ،فقد
ي�أخذ هذا املو�ضوع وقت ًا طوي ًال.
�أمر �آخر حينما يرى �أي ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س �أن يقدم مقرتح ًا لتطوير �آداء جهة
حكومية ،فعليه �أن ينتظر حتى يتم تقدمي
التقرير ال�سنوي لتلك اجلهة للمناق�شة حتت
القبة ليقدم ر�أيه� ،أو مقرتحه.
و�أقرتح هنا حتديد جل�سات يوم الأحد ليكون
يوما مفتوحا ملناق�شة �أفكار جديدة ،بعيدً ا عن
ً
التقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية ،وميكن
ح�ضور م�س�ؤويل �أي وزارة ،لي�ستمعوا يف اجلل�سة
ملا يقال من �أفكار.
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س ـ ما املوضـــــوع الذي تـــــرغب
احلديث فيه باجمللس؟.
ـ �أنا �أتكلم دائ ًما عن االقت�صاد ويهمني
البحث يف كيف ميكن زيادة موارد الدولة ،دون
ال�ضغط على كاهل املواطن  ،فمثلاً �شركات
القطاع اخلا�ص ال ت�ضغط على اجلودة من
�أجل حتقيق �أرباح .ف�شركة مثل مر�سيد�س مل
أرباحا ،لأنها
تقلل �أبدًا من اجلودة حتى حتقق � ً
�شركة رائدة .والدولة متوجهة �إىل االقت�صاد،
واالقت�صاد اليوم هو �سيا�سة العامل كله ،والدولة
مهما كانت مهمة �سيا�س ًيا� ،إذا مل يكن لديها
اقت�صاد ،فهي لي�ست مهمة.
س -إذن هــــل الصعـــــوبة يف
نقل الفـــــكرة للجنـــــة الشورية
املتخصصة؟
 �أحيا ًنا ال يكون كل �أع�ضاء اللجان مناملتخ�ص�صني يف نف�س املجال ،و�أحيا ًنا ال
يحملون نف�س االهتمام ،فقد يهتم �شخ�ص
ب�شيء معني فيما �أهتم �أنا بالتفا�صيل ،فمثلاً
ت�أتي وزارة وتطرح م�شروع قطار مثل قطار
اخلليج من الكويت �إىل م�سقط ،وترى الوزارة
�أن ذلك القطار يجب �أن يكون «ديزل» ليكون
�أقل تكلفة ،فكم �سرعة مثل هذا النوعية من
القطارات؟ 200 ،كيلو مثلاً  ،هذه �سرعة بطيئة،
وامل�سافة حوايل  1200كلم،
وبالتايل ت�ستغرق الرحلة � 6ساعات وقد
ت�صل �إىل � 8ساعات ،لطبيعة حركة القطار
يف االنطالق حتى ي�صل لتلك ال�سرعة ،وهنا
�سيكون ال�سعر مكلف وغري جمدي ،و�سيتجه
الراكب �إىل الطريان ،خا�صة يف ظل وجود
الطريان االقت�صادي ،وبالتايل �أن�ش�أنا م�شروع
قطار مل ن�ستفد منه ،فمن ال�ضروري �أن تن�شئ
امل�شروع يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب.

س -تقصـــــد أنه ليـــــس كـــــل
الشركـــــات التـــــي تعــــد دراسة
اجلدوى للمشروعـــــات شــركات
رائدة.
 هذا ما �أقوله ،درا�سات اجلدوى ال تعر�ضعلى جمل�س ال�شورى ،لكن يجب �إرفاقها مع
التقارير ال�سنوية ،لنعرف ما قامت بها تلك
ال�شركات مع تقرير اجلهة احلكومية املر�سل
للمجل�س ،لأن املجل�س �شريك يف �صناعة
القرارالوطني ،فلماذا ال تعر�ض عليه مثل هذه
الدرا�سات.
كما �أنه يجب �أال يكتفى بقبول درا�سات
اجلدوى من املكاتب كما هي ،بل يجب الت�أكد
من كل الأبعاد املحيطة بها ،فقد يكون لها
�أبعاد �أخرى مل يالحظها امل�س�ؤول لأنه غري
متخ�ص�ص ،وهذا لي�س عي ًبا فيه ،هو رجل
خمل�ص للدولة ،لكن عر�ض الدرا�سات مع
التقارير على جمل�س ال�شورى لدرا�ستها ،ينبه
لأ�شياء قد ال تالحظ من قبل امل�س�ؤول.
س :برأيك كيف ننمي الثقافة
الشورية يف مدارسنا؟
 يف بع�ض الدول املتقدمة يعلمون الطالبتقبل الر�أي الآخر ،لكن هذا ال يحدث عندنا،
فاملعلم ال ي�شد الطالب لديه ،ف�إذا حتدث

والبيئة التعليمية لها ت�أثري كبري ومهمة
جدً ا ،لأن الطالب لو �أحب مدر�سته يعود للبيت
ويقوم بعمل واجباته بنف�سه ،وكما تعلمنا �أن
املدر�س الذي حتبه ويحبك ت�سمع كل كلمة
يقولها ،وقد حتفظها حتى اليوم� ،إذ ًا البيئة
املدر�سية هي الأ�سا�س.
س -هــــــــــل لك مـــــالحـــــظات
أخرى عـــــلى التقـــــارير احلكومية
ومناقشة اجمللس لها؟
 �أمتنى �أن ت�أخذ الوزارات بقرارات جمل�سال�شورى ،و�أن تزود املجل�س عرب تقاريرها
ال�سنوية جملة امل�شاريع التي تعمل على تنفيذها،
�أو املدرجة �ضمن خططها ،حتى يناق�شها
املجل�س .فمجل�س ال�شورى لي�س �ضد الوزارة بل
معها ،ويقدم لها ما يعينها على تطوير الآداء
وتخطي ال�صعوبات واملعوقات ،وما �أن�شئ
جمل�س ال�شورى من قبل الدولة �إال للإ�سهام يف
التطوير ،كما �أن �أي جناح حتققه الوزارة هو
لها ،ولن يقول �أحد �أن جمل�س ال�شورى هو من
جنح يف حتقيق ذلك.
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هناك م�شاريع قد تكون غري جمدية
اقت�صاد ًيا ،لأن من توىل امل�شروع غري
متخ�ص�صا
متخ�ص�ص يف االقت�صاد ،قد يكون
ً
يف القانون ،وي�أخذ ويتبنى فكرة لي�ست فكرته،
ويقوم بعمل درا�سة لها تكون متوا�ضعة ،وقد
تكون ال�شركة التي تقوم بالدرا�سة �شركة كبرية
فعلاً لكن من ي�أتون �إلينا من ال�شركة يكونون
من دول حولنا ،فلو �أنها �شركة �أملانية مثلاً فلن

يكون كل موظفيها من اجلن�سية الأملانية �سع ًيا
نحو تقليل التكلفة ،وبالتايل اال�سم ا�سم �أملاين
لكن اجلودة �أقل.

الطالب مع زميله ينهاه عن ذلك ،يف حني �أن
زميلي هذا �سيكون معي خالل � 30أو � 40سنة
قادمة �سواء �ضابط �أو طيار �أو غريه .ولدي
قناعة ب�أنك �إذا ر�أيت الطالب وهو ذاهب �إىل
ً
راك�ضا فاعلم �أن بيئة
املدر�سة يدخل �إليها
هذه املدر�سة جاذبة ،و�إذا ر�أيته عند خروجه
منها يخرج ً
راك�ضا فاعلم �أن هذه املدر�سة بيئة
طاردة.
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الطب البيطري خط الدفاع األول ضد األمراض املعدية من احليوانات والطيور

األطباء البيطريون يطالبون بكادر وظيفي خاص!!!!..
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يعد الطب البيطري �أحد �أهم
فروع العلوم الطبية ،فهو يعنى بغذاء
الإن�سان من املنتج احليواين والدواجن
والأ�سماك ،وغريها ،بل هو جدار
احلماية الأول للرثوة احليوانية.
وعمدت اململكة العربية ال�سعودية
حفظها اهلل� -إىل �إن�شاء كليات الطبالبيطري ،لتخريج الطبيب البيطري
الكفء لي�ضطلع بتلك املهام.
ويكاد الطبيب البيطري �أن يكون
العن�صر الأكرث �أهمية يف منظومة
الدفاع عن �صحة الإن�سان �ضد ما حتمله
الأغذية احليوانية ب�أنواعها من �أ�ضرار
و�أمرا�ض ،فهل جنحت جهود وحوافز
الدولة يف جذب ال�شباب لدار�سة الطب
البيطري؟ ،وماذا عن جودة خمرجات
تلك الدرا�سة يف اململكة؟ ،وما هي �آمال
خريجي الطب البيطري املهنية؟،
وكيف ميكن حت�سني فكرة املواطن جتاه
الطبيب البيطري الذي يلقى الكثري من
االحرتام يف دولالعامل؟.

وللإجابة على هذه الت�سا�ؤالت �أجرت
«ال�شورى» هذا التحقيق عن املو�ضوع..

حاجة اجملتمع إىل الوعي
يقول املواطن عبداهلل احل�سني� :إن املجتمع
ال يقدر �أهمية الطب البيطري كث ًريا ،ويرى �أن
املجتمع يف حاجة للوعي والعلم بدور الأطباء
البيطريني يف تربية احليوانات ،وحت�صينها
حتى ال تنقل الأمرا�ض للإن�سان �أو العك�س،
والذي قد يحدث حتى عرب و�سيطناقل للم�سبب
املر�ضي.
املستقبل الوظيفي للطب
البيطري ال يشجع على االلتحاق
بهذه املهنة
ويقول الطبيب البيطري بدر املطريي� :إن
الطبيب البيطري معر�ض للأمرا�ض اخلطرية،
وهناك من �أ�صيب بهذه الأمرا�ض بالفعل من
الزمالء ،و�آخرون ماتوا ب�سببها ،مبين ًا �أنهم
بحاجة ملن يراعي خطورة عملهم ومينحهم
مميزات جتعل الطبيب البيطري يتحمل

تلك املخاطر ،م�شريا �إىل رقم غريب عاي�شه
بنف�سه ،حيث كان عدد الطالب عندما التحق
بكلية الطب البيطري عام 2007م� ،أكرث من
 180طال ًبا� ،إال �أنه عند التخرج تقل�ص العدد
خريجا فقط� ،أ ّما البقية فقد ر�أوا �أن
�إىل 12
ً
امل�ستقبل الوظيفي ال ي�ستحق ال ُكلفة ،وجهد
الدرا�سة؛ فحولوا م�سار تعليمهم اجلامعي �إىل
تخ�ص�صات �أخر ى .
و�شدد حممد الكبريي على �ضرورة
االهتمام بالرثوة احليوانية والتي ت�شمل الأنعام
ب�أنواعها ،كونها غذاء �أ�سا�سي للإن�سان ،وتعد
مقيا�سا للرفاهية الغذائية
وفرتها �أو نق�صانها
ً
�أواملجاعات يف جميع �أنحاء الكرةالأر�ضية.
ويرى �أن االهتمام هنا يبد�أ بالطبيب
البيطري ،وي�شمل الو�صول �إىل عمق عملية
تربية املوا�شي لدى التجار وحتى املزارعني،
لأن الأمر يتعلق ب�سالالت احليوانات ونقائها،
وجودة الطعام الذي تتناوله ،والذي ينعك�س
الح ًقا على �صحتنا و�أج�سامنا.
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ضم البيطريني إىل الكادر الصحي
و حتفيزً ا للأطباء البيطريني يقرتح فهد
املو�سى �أن يدجموا مع الكادر الطبي لوزارة
ال�صحة ،م�ش ًريا �إىل �أن الطبيب البيطري
ينق�صه الت�أهيل امل�ستمر بعد التخرج من
خالل الدورات املتخ�ص�صة خا�ص ًة يف ظل
انت�شارالكثريمن الأمرا�ض ،والتي حتولت �إىل
�أمرا�ض م�ستوطنة م�ؤخ ًر ا  .ولعل جتربة اململكة
يف الت�صدي لأنفلونزا الطيور ،ومر�ض ال�سل
البقري ،وحمى الوادي املت�صدع وغريها  ،يعد
برها ًنا على الدور احليوي للطبيب البيطري
الذي ميثل بالفعل خط الدفاع الأول �ضد هذه
الأمرا�ض.
رواتب البيطريني عامل ًيا
ويقول عبداهلل اجلنيدل� :إنه فوجئ بالفارق
الكبري بني دخل الطبيب البيطري يف دول
العامل ودخله يف اململكة ،ففي كندا مث ًال ي�صل
دخل الطبيب يف مقاطعة «كيبيك» بني 250
�إىل � 350ألف دوالر يف العام  .لذا فاجلمعيات
العلمية تن�شر معاناة البيطريني املواطنني ،هم
وم�ساعديهم بهدف حتقيق مطالبهم الوظيفية
املالية ،ومنها زيادة الرواتب� ،آملني مناق�شتها
واتخاذ قرار ب�ش�أنها ،مناجلهاتاملعنية.

اجلمعية الطبية البيطرية
ويف �إطار واهتمام الدولة بالطب البيطري
�أن�ش�أت اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية
لتجمع الأطباء البيطريني وتدعمهم ،بعد
قيام كلية الطب البيطري يف جامعة امللك
في�صل عام 1395هـ ( ،)1975وكلية الزراعة
والطب البيطري يف الق�صيم عام 1407هـ

تأهيل األكادمييني
ويرى مبارك العمري �أن الأكادمييني يف
الطب البيطري يحتاجون �إىل تخ�ص�ص
وم�ستوى ت�أهيلي �أف�ضل منه حال ًيا ،وباملثل
امل�ؤ�س�سات التعليمية املنفذة لربامج الطب
البيطري ،والبيطرية امل�ساعدة ،جميعها يف
حاجة لرفع قدراتها ،لتواجه ما يظهر �سنو ًيا
من الإ�صابات والأمرا�ض ،ولرفع م�ستوى الأداء
ب�شكل م�ستمر.
حتى ال يت�سبب ق�صور ما يف تف�شي وباء
�أو مر�ض معدٍ  ،قد ينتج عنه خ�سائر كبرية.
ف�ضلاً الظروف البيئية امل�ساعدة على العدوى
�صي ًفا و�شتا ًء نها ًرا وليلاً  ،خالل �أيام اجلفاف
�أو الرطوبة.
جدوى دراسة الطب البيطري
وي�شري عبدالكرمي �سندي �أن التوجه �إىل
درا�سة الطب البيطري قد ال تكون جمدية
مال ًيا الآن ،ولأن هناك فرع مهم من الرعاية
البيطرية غري موجود يف اململكة ،وهو تربية
احليوانات الأليفة ،على عك�س الدول الأخرى،
ً
وقططا وغريها .ف�إذا
التي جتد فيها كال ًبا
قمت بفتح عيادةبيطرية ،مع تكلفة الإيجارات
والتجهيزات والدعاية� ،سيكون الربح قليلاً ،
خا�صة يف البداية.
ويخالفه حممد النمران قائلاً � :إن
الطب البيطري له فوائد عديدة ،فالأطباء
البيطريون ،مي ّثلون خط الدفاع الأول ل�صحة
الإن�سان بتعاملهم مع م�صادر الغذاء قبل
و�صولها �إىل ال�سوق ،وهي مهنة تعاين غياب
التنظيم والكادر ،فالطبيبالبيطري يلعب دور ًا
حموري ًا يف حتقيق الأمن الغذائي و�سالمته،
ويجب االهتمام بهم من حيث احلوافز
والتدريب والتعليم امل�ستم ر.

البيطريون خط الدفاع الصحي
األول
ويروي الطبيب البيطري عبدامللك
الزهراين� ،أنه در�س ملدة � 5سنوات ،مع �صعوبة
الدرا�سة ،وكانت �أحالمه وزمالءه مرتفعة،
وكان يقال لهم «�أنتم خط الدفاع الأول لل�صحة
احليوانية ،و�أنكم حماة الوطن �ضد الأمرا�ض
امل�شرتكة بني الإن�سان واحليوان ،و�أن الدولة
بحاجة �إىل هذاالتخ�ص�ص لأن معظمالعاملني
به ،من الأخوة العرب ،وقالوا لهم «حتملوا
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وي�ؤيده ح�سن العتيبي يف �أن اهتمام الدول
املتقدمة بالأطباء البيطريني مال ًيا ،يثبت �أنهم
ال يركزون فقط على توفري الغذاء من م�صادره
احليوانية والداجنة والبحرية والزراعية ،بل
ميتد ذلكملراحلانتاجه،�سابقة والحقة ،ولذا
فهم يركزون على الأطباء البيطريني منحيث
ت�أهيلهم ودعمهم و�إ�شعارهم ب�أهمية دورهم
ملراقبة تلك املنتجات ،املختلفة يف جودتها
و�أمانها ال�صحي.

( ،)1987وهي حتاول تعزيز دور اجلهات
احلكومية تعلي ًما وتدري ًبا ليكون خريجو هذه
امل�ؤ�س�ساتالعلمية �أه ًال للم�س�ؤوليات امللقاة على
كاهلهم ،واحلفاظ على دور الطبيب البيطري
املتخ�ص�ص ،والذي ال ميكن اال�ستهانة به كونه
�أ�سا�ساحلمايةال�صحية للرثوةاحليوانية.

هل اخلريجون أكفاء 
؟
ويلفت ماجد ال�سويلم النظر �إىل �أنه مع
تخريج الدفعات كل عام ،بعد انتهاء الطالب
من الدرا�سة الأكادميية البيطرية ،يربز
�س�ؤال عن مدى جودة خمرجات درا�سة الطب
البيطري ،ما هي كفاءة وقدرة اخلريجني على
التعامل مع احلاالت املر�ضية �سواء التي تظهر
على احليوانات �أو الطيور �أو غريها ،وهل هم
على م�ستوى الكفاءة املطلوبة لي�سدوا احلاجة
�إىل �أطباء يعتمدعليهم؟.
و�أيده يف ذلك الدكتور �أحمد اللوميي ،رئي�س
اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية مبي ًنا
�أن الطالب يف كلية الطب البيطري يعاين من
م�ستوى التعليم الذي تقدمه له الكلية نف�سها،
فينتج عن ذلك انخفا�ض يف امل�ستوى العلمي،
كون املن�ضم �إىل الكلية م�ستواه منخف�ض يف
الأ�سا�س ،وينعك�س ذلك بالتايلعلى املخرجات
منالكلية ،م�شري ًا �إىل �ضرورة االختيار النوعي
للطالب امللتحقني يف الكلية ،وكذلك التخل�ص
من الطريقة التقليدية يف التعليم ،وهي جماراة
الطالب املتدين امل�ستوى.
واقرتح د .اللوميي �أن يكون يف الكلية �سنة
حت�ضريية ت�ساعد الكلية على ت�صفية الطالب
ذوي امل�ستوى املتدين ،وبذلك لن يكمل الدرا�سة
يف الكلية �إال الطالب ذوو امل�ستوى اجليد،
م�ش ًريا �إىل وجود برامج املاج�ستري يف الأحياء
الدقيقة والوالدة والت�شريح،�إ�ضافة �إىل برنامج
�صحة الغذاء� ،إال �أنه ال يوجد توجه فعلي لدى
الكليةلبدء دبلوم�أو زمالة يف الطب البيطري،
ولقد مرت املهنة بتحديات ،و�أثبتت وجودها،
وهيالآن مطالبة �أن تكون يف م�ستوىامل�س�ؤولية.
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الرائحة والأو�ساخ والدم والعدوى ،و�أن تقوم
ب�إجراء العمليات فوق �سيارة» .وفعلنا كل ذلك
وحتملنا �إال �أن اخلدمة املدنية مل ت�ساعد الطبيب
البيطري ال�سعودي يف احل�صول على عمل .
ويرى فهد الهوي�شل �أن مهنة الطب البيطري
�صعبة وخطرية وحتتاج ملجهود ع�ضلي وذهني
لأنها تتعامل مع �أخطر امليكروبات ،وتتعر�ض
للخطر من احليوانات ب�إ�صابات بليغة وقاتلة
�أحيا ًنا ،وال تقل �أهمية عن الطب الب�شري،
فالبيطري هو اخلط الأول للوقاية من
الأمرا�ض املنتقلة �إىل الإن�سان ،وحمايته منها
وحماية البيئة من امللوثات ،وهذه نقطة يف
بحر من مهام الطبيب البيطري ،لكن كث ًريا
من الوزارات والقطاعات احلكومية حتاول
التقليل من �أهمية الطبيب البيطريلتتعاقد مع
�شركات خا�صة لتوظف الأطباء ال�سعوديني على
رواتب ت�صل �أحيانا �إىل � 3آالفريال.
عجز كبري يف األطباء البيطريني
وك�شف الدكتور عادل العفالق �أ�ستاذ الطب
البيطري والرثوة احليوانية بجامعة امللك
في�صل ،يف درا�سة ن�شرت يف جملة اجلامعة
العلمية حول احتياجات اململكة من الأطباء
البيطريني حتى عام 2027م ،�أن اململكة
بحاجة �إىل  4812طبيب ًا حتى ذلك العام ،�إ ّال
�أن الأعداد التي تتخرجمن الكليتني الوحيدتني
يف اململكة �ستزود ال�سوق فقط بـ  1572طبي ًبا
بحلول عام 2027م ،ما يعني وجود عجز قدره
 3240طبيب ًا.
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الطبيبان البيطري والبشري
وت�ساءل �سعد املنيع :هل الطبيب البيطري
كالطبيب الب�شري؟ ،ويجيب ب�أنه بالت�أكيد
لي�ست هناك مقارنة ،لأن اجلميع يرى �أن
الب�شر �أغلى مناحليوان املعدللركوب والغذاء،
متنا�سني دور الطبيب البيطري .ولذا يجب
الت�أكيد على �أهمية هذاالطبيب ،و�أنه ي�ستغرق
الوقت ذاته تقري ًبا يف الدرا�سة والتدريب حتى
يتخرج ،وعليه �أن يح�صل على رخ�صة للعمل،
و�أن ي�ستمر يف االطالع والتدرج يف احل�صول
على الدرجات العلمية العليا ،مثله مثل الطبيب
متاما.
الب�شري ً

وي�شيد فهد البحر بالطبيب البيطري الذي
يتدرب ويعمل يف بيئة ،قد ال ي�ستطيع الطبيب
الب�شري العمل فيها ،فالبيطري يتعامل مع
تلك الكائنات على تنوع �أنواعها و�أحوالها
ً
معر�ضا نف�سه
وروثها �سواء م�صابة �أو �سليمة،
للعدوى .والرواتب ل�صالح الطبيب الب�شري
ب�شكل وا�ضح،وقد يرى البع�ض �أن ال�سبب هو �أن
حياة الب�شر هي الأغلى� .إال �أن البيطري يجب
�أن ي َقدر عمله ،فلوال اهلل ثم وقوفه حلمايتنا
يف جمال عمله ،لكنا الآن معر�ضني للإ�صابات
الفريو�سية والبكتريية والطفيلية.
على وزارة اخلدمة املدنية
إنصاف الطبيب البيطري
وي�شعر مبارك القحطاين ،بالأ�سف لأن
البع�ض ينظر للطب البيطري نظرة دونية،
بينما هي يف احلقيقة علم ومهنة ،قد تفوق
الطبالب�شري �أحيا ًنا ،متمنيا من وزارة اخلدمة
املدنية �إن�صاف الطب البيطري والعاملني به
على اختالف وظائفهم ،وتبني �إ�صدار كادر
طبي لهم ،يحفزهم على بذل املزيد من اجلهد
والعمل املخل�ص.
تعيني عدد قليل
وي�أمل �سعد القرين حتقيق نف�س الأمنية،
قائلاً � :إنه يف الوقت الذي تهتم الدول
بالبيطريني ،جند �أن مطالبهم يف التوظيف
هنا ،تبعرثت بني وزارات «الزراعة واخلدمة
املدنية واملالية» ،فعلى الرغم من االحتياج
ال�شديد لهم ولتخ�ص�صهم ،وت�سجيلهم عرب

«جدارة» ،مل يعني �إال القليل منهم ،ومل يتوقف
ا�ستقدام الأطباء البيطريني ،ويطالب بتنفيذ
الأمر ال�صادر عام  1431با�ستحداث وظائف
للأطباء البيطريني وحتفيزهم مادي ًا.و�أ�ضاف
�أنه يعرف بيطر ًيا فتح م�شروع �صيدلية �أدوية
خا�صة باحليوانات� ،إال �أن هيئة الغذاء والدواء
طالبته بتعيني �صيديل فيها.
تأخر الرتقيات
وي�شري في�صل ال�سعيد �إىل ت�أخر الرتقيات
نظ ًرا �إىل �أن الطبيب البيطري يعني على
املرتبة الثامنة ،وكلما زادت خدمته �صعب
�إيجاد مراتب للتا�سعة وما بعدها ،ولذلك تت�أخر
الرتقيات ملدد طويلة ،فال عالوة وال بدل خطر،
وال ت�أمني� ،إ�ضافة �إىل رف�ض الهيئة ال�سعودية
ت�صنيف املهنة �ضمن الكادر الطبي� ،أ�سوة
بزمالئهم الأطباء الب�شريني ،وي�ضيف �أن �أغلب
الوظائف البيطرية يف �أماكن نائية وبعيدة،
و�أحيان ًا يكون هناك �صعوبة يف الو�صول �إىل
مقر العمل.
الدولة بحاجة للتخصص
ويروي طبيب بيطري ما حدث معه حيث
فقد وظيفة جيدة عر�ضت عليه يف دولة
خليجية ،براتب � 15ألف ريال ،للعمل يف العناية
باخليول� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني ال�سكن� ،إال �أنه
مل يتمكن حيث رف�ضت اجلهات املعنية �سفره
بحجة حاجة اململكة للتخ�ص�ص ،فجل�س عاطلاً
ومل يتم توظيفه.
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مهام متشعبة
وي�ؤكد �إبراهيم العتيق ب�أن عمل البيطري
ال يقت�صر على عالج احليوانات فح�سب ،بل
يتعداه �إيل الإ�سهام يف مكافحة الأمرا�ض
امل�شرتكة بني الإن�سان واحليوان ،و�صحة البيئة
واملنتجات احليوانية من �ألبان وم�شتقاتها
واللحوم ومنتجات الدواجن ،وكذلك مكافحة
تهريب املخدرات واملتفجرات عن طريق
الكالب البولي�سية ،داع ًيا اجلهات املعنية
بالنظر �إليهم ،وم�ساواتهم ب�أقرانهم الب�شريني
يف الكادر واملرتبات والبدالت واملميزات
الأخرى.
أمراض بيطرية خطرية
ولوحظ يف ال�سنوات الأخرية ،ظهور وتف�شي
�أمرا�ض خطرية عامل ًيا ،انتقلت �إىل منطقتنا
و�إىل بالدنا ،مثل «�سار�س» وانفلونزا الطيور
وانفلونزا اخلنازير ،وكورونا ،وحمى الوادي
املت�صدع ،واحلمى القالعية واجلمرة اخلبيثة،
وال�سل وال�سعار ،وحمى اخلرمة (حمى تن�سب
ملحافظة اخلرمة) ،وال�ضنك.
وغريها من الأمرا�ض التي ي�سهل انتقالها
من احليوان �إىل الإن�سان ،ما �سريفع احلاجة
�إىل مهنة الطب البيطري م�ستقب ًال ،بعد عزوف
وا�ضح عن االلتحاق بها.

الرثوة احليوانية
وتهتم وزارة البيئة والزراعة واملياه بالرثوة
احليوانية ،بو�صفها م�صدر ًا رئي�س ًا للغذاء،

الشورى

جملس
اهتمام
بالطبيب البيطري
واهتم جمل�س ال�شورى مبناق�شة مو�ضوع
الطب البيطري واحتياجاته وكيفية دعم
الأطباء املواطنني واقرتح و�ضع كادر خا�ص
لهم ،على �أن تقوموزارة البيئة والزراعة واملياه
بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية لإيجاد
الكادر ،كما �شدد املجل�س على �أهمية احل ّد
من زراعة الأعالف ،وتفعيل اخلطة الوطنية
لت�شجيع �صناعة الأعالف املركزة ودعم
منتجاتها ،مع �إطالق حملة توعوية ال�ستخدام
الأعالفامل�صنع ة.
التجربة النيوزيلندية
ويرى خالد الر�شيد �أن التجربة
النيوزيلندية جديرة بالدرا�سة والتنفيذ ،فال
ميكن �أن تتخيل قدر املليارات التي وفرتها تلك
الدولة مليزانيتها ،بعمل نظام مثايل ال�ستثمار
امل�ساحات اخل�ضراء يف تربية املوا�شي ،ودائ ًما
يكون الطبيب البيطري العن�صر الأهم يف هذه
التجربة ،التي لن ترى النجاح بدونه .وو�صلت
الأرباح ب�شكل �سنوي �إىل املليارات ،من انتاج
ماليني احليوانات اجليدة من حيث التغذية
والرعاية البيطرية والتح�صني وغريه مما يتواله
الأطباء البيطريون بالتعاون مع املخت�صني
يف الزراعة .و�أنتجت التجربة مئات املاليني
من الأطنان من اللحوم ،التي ت�ستوردها دول
كثرية ،ومنها اململكة.

الدورات التدريبية
وانتقد نايف املجلي عدم وجود دورات وال
م�ؤمترات علمية متخ�ص�صة فيما ميار�سه
الطبيب البيطري عمل ًيا ،مبعنى �أن اجلهة
املدربة لهم هي معهد الإدارة وال يوجد �ضمن
دوراته �أي دورة تخ�ص�صية يف الطب البيطري
بفروعه العلمية والبحثية والعالجية ،وما يتعلق
بالعدوى وغريها� ،أما دورات وزارة البيئة
والزراعة واملياه فتنح�صر �أكرثها يف زراعة
النباتات وا�ستثمار املياه والرتبة ،ما ي�ضعف
ت�أهيلهم ،ويحرمهم من االطالع على �آخر
امل�ستجدات يف ذلك العلم املهم ،والذي تظهر
فيه كل يوم �أمرا�ض جديدة وعالجات جديد ة.
البيطريني

قروض لألطباء
السعوديني
ويت�ساءل حممد ال�سيف عن �سبب عدم منح
الأطباء البيطريني ال�سعوديني ً
قرو�ضا مل�ساعدتهم
على فتح حمالت لهم �أو عيادات بيطرية يف املدن
والقرى� ،ألي�س ذلك �أف�ضل من بع�ض الوافدين
الذين ال يخافون اهلل يف مترير بع�ض الأدوية
املقلدة ،كما �أن التطعيمات عندما يحتاجها
�صاحب «احلالل» ،وال يجدها يف الزراعة يف
منطقته مثل لقاح القالعية ،جتد �أن البياطرة
الأجانب يوفرونها ،وتباع ب�أ�سعار خيالية ،لأنه
ال يهمهم ثروة الوطن احليوانية ،يهمهم فقط
الربح ،وعندما تذهب �إليه يف حمله ،اليناق�شك
يف املر�ض الذي �أ�صيب به احليوان ،ولكن يعطيك
العالج وبال�سعر الذي يريده .
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 %06من األمراض سببها حيواين
ويذكر خمت�صون �أن منظمة ال�صحة
احليوانية � OIEأح�صت  %60من م�سببات
الأمرا�ض التي ت�صيب الب�شر ،من �أ�صل
حيواين ،ومعروفة با�سم الأمرا�ض امل�شرتكة،
وتنتقل تلك الأمرا�ض �إىل الإن�سان عن طريق
احليوانات املنزلية �أو الربية �أو حيوانات
املزرعة �أو منتجاتهم ،و�أعلنت املنظمة �شراكة
مع منظمة ال�صحة العاملية ،ومنظمة الأغذية
والزراعة ،للت�صدي لتلك الأمرا�ض والوقاية
منها.

عرب �إجراءات ت�ضمن العناية بها� ،إ�ضافة �إىل
اهتمامها بالطبيب البيطري ،املعني بحماية
هذه الرثوة ومتابعتها �صحي ًا .و�أكدت يف
احتفالها باليوم العاملي للطبيب البيطري� ،أن
اململكة ت�شارك املجتمع الدويل االحتفال بهذا
اليوم �إدراك ًا للأهمية اال�سرتاتيجية ملهنة الطب
البيطري ،من خالل ت�سليط ال�ضوءعلى جهوده
و�إ�سهاماته يف جميع النواحي واملجاالت املعنية
ب�صحة احليوان والإن�سان والبيئة واملجتمع
ب�صفة عامة ،والت�أكيد على الدور املحوري
لهذا النوع من الطب يف حتقيق الأمن الغذائي
الوطني.

الفريق البيطري
وي�شمل الفريق البيطري ،الطبيب البيطري
وم�ساعده واملمر�ض البيطري وال�صيدالين
ومديري احلظائر واملحاجر لأهميتها املبا�شرة
وغري املبا�شرة .وتقدر جمعية الأطباء
البيطرينياحلاجة يف اململكة �إىل مئات الأطباء
البيطريني ليعملوا يف املحاجر احليوانية والتي
تف�سح مئات الآالف من احليوانات والطيور
�سنو ًيا ،�إ�ضافة �إىل وجود مزارع حكومية
وخا�صة ،حتتاج �إىل بيطريني ،وتوفري عيادات
متخ�ص�صة يف كل مدينة وحمافظة.
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حتقــيـــــــق

الفصل عن الزراعة
وي�ؤيد عثمان احلقيل رغبة الأطباء
البيطريني يف ف�صلهم عن وزارة الزراعة ملا
يالقوه من املهند�سني الزراعيني من التحكم
يف م�س�ؤولياتهم ،حتى �أنه �أحيا ًنا يكون مدير
فرع الزراعة مراقب �أمن و �سالمة  .ويطالب
باحل�صول على الرتقيات يف موعدها،
وا�ستمرار عالوتهم ال�سنوية� ،إ�ضاف ًة �إىل
�أهمية �إدراجهم يف الت�أمني الطبي ،كونهم
عر�ضة �أكرث من غريهم للإ�صابة بالأمرا�ض
جراء احتكاكهماملبا�شر باحليوانا ت.
تعدد اجلهات املسؤولة
ويعاود الدكتور �أحمد اللوميي رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية
احلديث قائ ًال� :إن م�شكلة الطبيب البيطري يف
اململكة تكمن يف تخ�ص�صه ،كونه وا�سعاالنت�شار
ويف قطاعات خمتلفة.
مما تولد عن هذا م�شكلة عدم وجود جهة
واحدة م�س�ؤولة عنه تطالب بحقوقه ،معترب ًا
�أن �إرجاعه للزراعة خط�أ ا�سرتاتيجي ،كون
اجلهات التي ت�ستفيد منه متعددة ولي�ست
ط.
الزراعة فق 
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إحباط الدراسات العليا
وي�شري بندر العو�شن �إىل ما يواجهه
الطبيب البيطري خالل درا�سته اجلامعية
العليا من الإحباطات ،حيث ترف�ضهم كليات
الطب البيطري للعمل ك�أ�ساتذة م�ساعدين،
ف�ض ًال عن الكليات الطبية �أو العلمية الأخرى
مثل كليات العلوم الطبية والعلوم ،حتى و�إن
كان التخ�ص�ص من التخ�ص�صات امل�شرتكة،
فعلى �سبيل املثال تخ�ص�ص الأحياء الدقيقة،
تخ�ص�ص م�شرتك بني هذه الكليات� ،إال�أنه يف
العادة يتم رف�ض حملة الدكتوراه من خريجي
كلية الطب البيطري ،مع متيزهم العلمي،
بحجة �أن التخ�ص�ص يف مرحلة البكالوريو�س
كان يف الطبالبيطر ي.
هيئة مستقلة لألعمال البيطرية
ويتمنى نايف احلربي �أن تكون هناك هيئة
م�ستقلة لكل �أعمال الطب البيطري ،وتكون
م�س�ؤولة عنفح�ص اللحوم يف امل�سالخ ،وم�سالخ
الدواجن ،و�ضبط اجلودة على منتجات احلليب
وم�شتقاته ،واحلجر على احليوانات ال�صادرة
وامل�ستوردة للمملكة ،والرقابة على م�شاريع
الإنتاج احليواين والدواجن ،بعيدة كل البعد
عن الوزارات التي �أ�ضرتمب�صلحة البيطريني.

طبيب بـ  3آالف ريال
ويتحدث �صالح الهليل عن �إعالن ن�شرته
وزارة البيئة والزراعة واملياه لتعيني �أطباء
بيطريني من حملة البكالوريو�س براتب � 3آالف
ريال ،و�آخرين باملاج�ستري برواتب حتى � 4آالف
ريال ،ويرى �أن مثل هذه الإعالنات بها ا�ستهتار
بالطبيب البيطري ،فهذا الراتب قد يعادل
راتب «حار�س �أمن» �أو «�سائق».
مطال ًبا مبناق�شة ما يتعلق بالكادر وهل
�سيت�ضمن مزايا لهم مثل التفرغ من العمل،
ومكاف�أة خارج دوام ،ال�سماح بالعمل امليداين
كافتتاح عيادة خا�صة.
تكرمي الطبيب البيطري
ويقول عمر الزين �أنه بالفعل كان ينظر
للأطباء البيطريني نظرة لي�ست يف حملها،
ولكن بعد �أن جل�أ �إليهم وتفهم طبيعة عملهم
من معاجله وحت�صني وحجر بيطري ،ومراقبة
م�شاريع انتاج الطيور واحليوانات والألبان،
و�سمع �أن عددًا منهم ي�صاب باحلمى املالطية
ب�سببطبيعة العمل ،ولعدم وجود بدل غري ٧٥٠
رياال بدل عدوي ،فهو يرى �أنه البد من تكرمي
الطبيب البيطري خري �إكرام.

حتقــيـــــــق
مـــقـــــــال

القواعد العشر للتحليل السياسي اإلعالمي

د .فايز بن عبداهلل ال�شهري
ع�ضو جمل�س ال�شورى

ال�سيا�سي وهي �سلعته الثمينة يف
مهنته .ال يكفي �أن تعيد تدوير ما
يقر�أه النا�س دون �إ�ضافاتك من
خمزنك املعلوماتي اخلا�ص الذي
اكت�سبته من م�صداقيتك مع امل�ؤثرين
وو�سط اجلماهري.
القاعدة الرابعة :تن ّبه جيدا حتى
ال ت�ستهويك �شهوة امليكرفون فتدّعي
�شيئا غري حقيقي �سواء كانت املغامرة
توجه �سيا�سي
مبعلومة �أو التلميح �إىل ّ
معني.
القاعدة اخلام�سة :عزّز التحليل
ال�سيا�سي بالأرقام والوقائع واربط
بني الأحداث ونظم �أفكارك حتى
ت�صل م�ضامينها ملتابعيك مكتملة
وثر ّية موقنا �أ ّنك (و�سط) ع�صر
املعلومات وجمتمع املعرفة.
القاعدة ال�ساد�سة :اعتمد اللغة
الهادئة والعبارات الر�صينة دون رتابة
و�إمالل واحرتم حماوريك وامل�شاركني
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التحليل ال�سيا�سي فنّ وعلم وهو
يف عاملنا العربي ممار�سة حديثة
تت�أرجح بها امل�صالح والأيديولوجيات
خارج قواعدها الأ�سا�س ّية .و�أعني
بذلك �أن مدر�سة التحليل ال�سيا�سي
العربي التقليد ّية ن�ش�أت  -يف
غالبها -م�ش ّوهة كونها ترعرعت يف
جو م�شاغبات التيارات ويف ح�ضن
الإعالم الر�سمي املتوازي مع �صوت
و�سوط ال�سلطة؛ وبذلك افتقدنا
يف هذه املهنة للت�أ�سي�س العلمي
واملهني الذي يرى التحليل ال�سيا�سي
خدمة معرف ّية جمتمع ّية ترتكز على
النزاهة والأمانة العلم ّية؛ وغايتها
الأ�سا�س تنوير �أذهان الر�أي العام
حول الأحداث واملواقف امل�ؤثرة يف
حا�ضرهم وم�ستقبلهم.
وهنا عر�ض ّ
ملخ�ص لأبرز القواعد
التي قد ت�ساعد املحلل ال�سيا�سي على
الإ�ضافة الإيجاب ّية للمهنة واكت�ساب
احرتام اجلماهري:
القاعدة الأوىل :احرتم
التخ�ص�ص واخلربة التي متلكها.
ّ
لاّ
لاّ
ّ
وهذا يتطلب منك �أ تتحدّث �إ فيما
جتيد فلكل ق�ض ّية �سيا�س ّية مو�ضوع
رئي�س وت�شعبات حتتاج مع اال�ستعداد
�إىل �إدراك �أبجدياتها العلم ّية
ومفاهيمها يف التطبيقات ال�سيا�س ّية.
القاعدة الثانية :ال تبني حتليلك
ال�سيا�سي على مقدرتك البالغ ّية
وحدها .ت�أ ّكد �أنّ مهارتك اللغو ّية
مهما كانت فريدة �ستخذلك حني
يتطلب املوقف تلخي�صا حمددا حلدث
�أو تقدمي ر�ؤية حمددة الأركان.
القاعدة الثالثة :تذ ّكر �أن
املعلومات احل�صر ّية وامل�صادر
اخلا�صة هي �أغلى ما ميلك املح ّلل

معك .واعلم �أن ال�صراخ وال�شتيمة يف
وجه معار�ضيك (انفعال) ال عالقة
له بالتحليل ال�سيا�سي ولن يك�سبك �إلاّ
جماهري امل�صارعة احل ّرة وه�ؤالء ال
ي�صنعون جنما وال يحافظون على من
�صنعه الغ�ضب جنما.
القاعدة ال�سابعة :كن على يقني
�أن الأزمات ال�سيا�س ّية هي جزء
من �صراع الإرادات ال�سيا�س ّية يف
عامل اليوم فال تظن �أنّ حما�سك
ّ
املر�شد �سيك�سر �إرادة خ�صم
غري
�أو يغيرّ جمريات ق�ض ّية .ومن هنا
عليك �أن تف ّرق بني التحليل ال�سيا�سي
�أمام اجلماهري وامل�شورة ال�سيا�س ّية
الوطن ّية التي قد تبادر بها �أو تقد ّمها
بناء على طلب.
القاعدة الثامنة :اعلم �أن املحللّ
ال�سيا�سي الناجح هو يف احلقيقة
قارئ ثاقب النظر ومتابع ح�صيف.
ومن هنا فالنجاح يف حتليل الأحداث
ال�سيا�س ّية لن يت�أتى �إال بر�صيد كبري
من املعرفة وبعد النظر.
القاعدة التا�سعة :تذكر �أن
ال�سيا�سة تعني” فن املمكن” وهذا
يعني �أن ال م�ستحيل يف ال�سيا�سة فال
جتازف بالأحكام القطع ّية مدركا
�أن التحليل ال�سيا�سي يف جممله
هو فن ا�ست�شراف امل�آالت وتوقع
االحتماالت..
القاعدة العا�شرة :اعلم �أن
الظهور املتك ّرر حمرقة �إعالم ّية
علن ّية فال تكن مكثارا ثرثارا تتنقل
بذات الب�ضاعة من حمطة تلفزيون ّية
اىل �أخرى ومن ندوة جماهري ّية �إىل
ملتقى� .إذا مل تتنبه ف�سي�أتي عليك
يوم و�ست�سمع ب�أذنك عبارة (فالن
احرتق).
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الشهر
مـــقـــــــال
حصاد

أثر التقدم يف السن على اإلنتاجية
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يف درا�سـة ملعرف ـ ــة �سبب تباط�ؤ
مع ـ ـ ــدل الإنت ـ ـ ــاج يف الع ـ ـ ــديد من
ال�شركات ،ر�صـ ـ ــدت درا�سة �أمريكية
�أنه كلما ارتفعت �أع ـ ـ ــمار العاملني يف
امل�ؤ�س�سة ف�إن منو الإنت ـ ـ ــاجية يتباط�أ
بوجه عام.
و�أظهرت الدرا�س ـ ـ ــة �أن العاملني
عاما
الذين تزيد �أعماره ـ ـ ــم عن ً 65
يف الواليات املتحدة قد ازداد عددهم
منذ بداية الق ـ ـ ــرن احل ـ ـ ــايل ،و�أنه
�سي�ستمر يف االزدي ـ ـ ــاد خالل العقود
القادمة ،وذلك يف نف�س الوقت الذي
انخف�ض فيه معدل النمو ال�سنوي يف
الإنتاجية من  % 2,5يف ال�سنوات التي
تلت نهاية احلرب العاملية الثانية �إىل
 %0,6يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
وقد ر�صدت الدرا�س ـ ـ ــة �أن معدل
منو الإنتاجية قد ازداد يف العديد من
ال�شركات عندما تق ـ ـ ــاعد موظفوها
من كبار ال�سن ،ب�صرف النظر عن
وظائفهم التي كانوا ي�شغلونها .كما
�أ�شارت �إىل �أن زيادة معدل الإنتاجية
ال تتطلب بال�ضرورة �أن يتم �إحالة
كبار ال�سن للتقاع ـ ـ ــد ،حيث مت ر�صد
ازدياد املعدل عند نقل كبار ال�سن �إىل
�أعمال �أخرى.
ويرى الباحـ ـ ــثون �أن ال�س ـ ـ ــبب يف
ذلك هو �أن العاملني من كبار ال�سن
يح�صلون على ت ـ ـ ــدريب �أقل مقارنة
ب�صغار ال�سن ،بالإ�ض ـ ـ ــافة �إىل �أن
العديد من امل�ؤ�س ـ ـ ــ�سات تعزف عن
�شراء �أحدث الربجميات والآالت لأنها
تعتقد �أن موظفيها من ك ـ ـ ــبار ال�سن
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لن يكونوا قادرين على ا�ستخدامها.
يوما بعد يوم  -عن
فقدراتهم تقل ً -
التعامل مع معطيات التقدم املتعاظم
يف ميكنة دورات العمل ويف ا�ستخدام
التقنية يف كافة مناحيه.
وكث ًريا ما ن�سمع �أن من ميار�سون
الأعمال احلكومية يف مواقع الإدارة
العليا ،يرف�ضون احللول التقنية ،التي
تغري ما اعتادوا عليه من ممار�سات
طوال حياتهم .فه ـ ـ ــم مل يتمر�سوا
بالقدر الكايف على ا�ستخدام التقنية
يف تعامالتهم اليوم ـ ـ ــية يف املراحل
ال�سابق ـ ـ ــة م ـ ـ ــن �أعمارهم بح ـ ـ ــيث
باتوا ي�ستثقلونها عن ـ ـ ــدما بلغوا �سن
الوقار ،مما �أوجد فجوة رقمية بينهم
وبني ال�شباب الذين انغم ـ ـ ــ�سوا يف
معطيات التقنية حتى باتوا يتنف�سون
هواء رقميا.

ومن هنا ،ف ـ ـ ــقد �أدركت الدولة
�أهمية انخراط ال�شباب يف العملية
الإنتاجية ،حيث �أ�شارت ر�ؤية اململكة
� 2030إىل �أن �شباب اململكة املفعم
باحليوية والن�ش ـ ـ ــاط هم من �أهم
عوامل قوتها ،وبخا�صة �إذا ما �أح�سنا
تنمية مهاراتهم واال�ستفادة منها.
كما �أ�شارت �إىل �أن �أكرث من ن�صف
ال�سعوديني تقل �أعم ـ ـ ــارهم عن 25
عام ًا ،وذلك على عك�س الدول الأخرى
التي ي�ساورها القلق من تقدم �سكانها
يف ال�سن ،وي�شكل ذلك ميزة يجب �أن
نح�سن ا�ستثمارهـ ـ ــا من خالل توجيه
طاقات ال�شباب نح ـ ـ ــو ريادة الأعمال
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
وبطبيع ـ ـ ــة احل ـ ـ ــال ف�إن الطرح
ال�سابق ال يعن ـ ـ ــي �أن تق ـ ـ ــوم الدولة
ب�إحال ـ ـ ــة املتقدم ـ ـ ــني يف ال�سن �إىل
التقاعد ،فقد وجدت الدولة يف ظل
نظرية العق ـ ـ ــد االجتماعي لكي يحيا
املواطنون �-صغارهم وكبارهم على
حد �سواء -يف ظ ـ ـ ــلها حياة �أف�ضل،
ويحققون ال�سعادة املن�شودة.
ويف هذا ال�صدد �أ�شارت الدرا�سة
ال�سالف ذكره ـ ـ ــا �إىل �أن انخفا�ض
حمتوما
الإنتاجي ـ ـ ــة لي�س م ـ ـ ــ�ص ًريا
ً
للم�ؤ�س�سات التي ي ـ ـ ــزيد فيها ع ـ ــدد
العاملني من ك ـ ـ ــبار ال�سن ،حيث �أنه
ميكن تغيري ذلك من خ ـ ـ ــالل زيادة
جرعات التعليم والت ـ ـ ــدريب  ،وهو ما
يلقي بالكرة يف ملعب م�س�ؤويل املوارد
ـو�صا يف امل�ؤ�س�سات
الب�شرية ،وخ�ص ـ ـ ـ ً
احلكومية.

حصاد الشهر
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التعليم من منظور اقتصادي
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�إنَّ الدول النامية تعاين من َ�ضعف
الإنتاج ومعدالته ،وارتفاع تكاليفه،
يِّ
وتدن موا�صفاته،
وزيادة فاقده،
واعتماده على اخلربة �أو التجربة
احلر َفيني ،وال ُبعد
ال�سابقة لبع�ض ِ
عن الأ�ساليب العلمية اخلا�صة بزيادة
حجم الإنتاج ،مع �ضغط تكاليفه،
ونق�ص الوعي ،وقيام امل�شروعات
الإنتاجية على املبادرات الفردية،
واالفتقار �إىل الروح اجلماعية،
�إ�ضافة �إىل هجرة الكفايات �إىل
الدول املتقدمة.
وغري خاف �أن التعليم هو من �أهم
املتغيرِّ ات الأ�سا�سية يف زيادة الإنتاج،
وحل م�شكلة الفقر ،و�أن التنمية
االجتماعية واالقت�صادية لن تتحقق
حتى يرتفع معدل التعليم .فالتعليم
ي�سهم يف تزويد �أفراد املجتمع
باملعارف التي ت�ساعدهم يف الك�شف
عن املوارد والرثوات الطبيعية،
وحتويلها �إىل �إنتاج وطني متميز.
و�إىل جانب م�ساهمة التعليم
يف الك�شف عن املوارد والرثوات
الطبيعية ،والعمل على حتويلها �إىل
�إنتاج متميز ي�سهم التعليم يف �إعداد
العاملني القادرين على العمل بكفاءة
واملوزعني على القطاعات الإنتاجية.
ولذا ت�شري الكثري من الدرا�سات
�إىل �أن فوائد التعليم عديدة وظاهرة
للعيان ،فلقد �أثبتت معظم الدرا�سات
�أن الأفراد من ذوي امل�ستويات
التعليمية ي�ؤدون �أعما ًال �أف�ضل من
غريهم؛ �أي :ينتجون وي�صنعون �أكرث
و�أف�ضل من غريهم الأقل تعلي ًما.
ومهما كانت الظروف ،فالعمالة
إنتاجا
امل�ؤهلة تعليميا تعطي دخ ًال و� ً
ومكانة اجتماعية ،ويبدو �أن التعليم
مرتبط بهذه الأبعاد.
�إنَّ التعليم ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح
يف �سرعة اكت�ساب الفرد للمعارف
الإنتاجية ،بالتايل �إذا ق�ضى الفرد
فرتة زمنية يف التعليم �شريطة �أن
ي�ستفيد من التعليم يف هذه الفرتة،
ترتب على ذلك زيادة �إنتاجه مبقدار
ثابت ،وكلما كانت م�ستويات التعليم

د .زيد بن حممد الرماين

عند الفرد عالية ،ا�ستفاد من خرباته
التعليمية يف زيادة الإنتاج وذلك
باكت�شاف موارد وثروات جديدة،
وا�ستخدام و�سائل �إنتاجية �أكرث كفاية.
وال يقت�صر دور التعليم على
�إعداد الطاقات الب�شرية التي ت�سهم
بفاعلية يف زيادة الإنتاج ،واالرتفاع
مب�ستوى جودته ،والتعامل بكفاءة
مع تقنياته �أو الإ�سراع بالتنمية
االقت�صادية للمجتمع بزيادة دخله
الوطني ،ورفع متو�سط دخل �أفراده،
ولكن دوره الفاعل يف زيادة اال�ستثمار
وتر�شيد اال�ستهالك.
وتعترب هذه الوظيفة من �أهم
وظائف التعليم؛ الرتباطها بال�سكان
وعاداتهم ،و�أذواقهم وت�صرفاتهم
واجتاهاتهم نحو االدخار؛ فقد يزداد
الإنتاج ،ولكن هذه الزيادة يبتلعها
الطلب على ال�سلع املنتجة ،كما يحدث
يف الدول ذات التزايد ال�سكاين
ال�سريع ،والتي تعاين من زيادة يف
ا�ستنزاف مواردها الإنتاجية.
وينطبق ذلك على دور التعليم
يف زيادة الدخل الوطني ،فقد يزداد
الدخل الوطني يف دولة ما ب�سبب
التعليم ب�صورة ملحوظة ،ويف الوقت
حت�سن ملحوظ على
نف�سه ال يطر�أ � ّأي ُّ
م�ستوى معي�شة الأفراد ب�سبب زيادة
ال�سكان.

�إنّ هذه الوظيفة تعترب �أكرث �أهمية
يف الوقت احلايل ب�سبب ما تعانيه
الدول النامية من اكتظاظ مناطقها
احل�ضرية بفئات العمال الذين يفدون
�إليها من مناطق خمتلفة يف �أ�ساليب
احلياة ،و�أمناط اال�ستهالك.
لذا تكمن �أهمية التعليم يف
الق�ضاء على النماذج ال�سلوكية التي
تهدد التنمية ال�شاملة ،والعمل على
غر�س وتنمية العادات اال�ستهالكية
ال�سليمة ،وتوجيه الأفراد نحو ادخار
جزء من دخلهم ،وا�ستثماره يف
م�شاريع جديدة تعود عليهم بالفائدة،
بد ًال من الإنفاق على اال�ستهالك،
�أو التقتري يف الإنفاق على ال�سلع
اال�ستهالكية.
� إنَّ ح�سن ا�ستغالل املوارد
الطبيعية املتاحة ،وتر�شيد ا�ستثمار
ر�ؤو�س الأموال مبا ي�ؤدي �إىل منو
املجتمع  -يتطلب وجود فئة من القوى
العاملة ذات مهارة خا�صة ،ولديها
القدرة على الإملام بالعلوم احلديثة
والتطورات التقنية ،واال�ستعداد
لتحمل �أعباء املخاطرة ،وقبول
املجازفة عن طريق الأخذ بالأ�ساليب
املتقدمة يف الإنتاج واال�ستثمار م ًعا.
هذا �إ�ضافة �إىل مت ّيزها باال�ستعداد
للنمو والتطوير الذاتي بالتدريب
على الأ�ساليب اجلديدة للإنتاج،
ومتابعة تطورها ،وال�سعي الدائب
ملعرفة كل �شيء عنها .هذه الفئة
�أ�صبحت بتعليمها حتتل مرتبة تفوق
يف الأهمية مرتبة املوارد الطبيعية،
ور�ؤو�س الأموال التي تعترب عوامل
حا�سمة يف التنمية االقت�صادية،
وذلك لأن مزيدً ا من التعليم �سي�ؤدي
�إىل زيادة الدخل الوطني وارتفاع
متو�سط دخل الفرد ،وتقارب دخول
الأفراد ،وحت�سني الإنتاج ،واحلد من
اال�ستهالك ،وتنمية عادة االدخار،
وزيادة اال�ستثمار� .إ�ضافة �إىل ارتفاع
م�ستوى املعارف يف تكوين اجتاهات
الأفراد نحو الإجناب ،والعادات
ال�صحية والغذائية ،وحتقيق
امل�ساواة.

الشهر
مـــقـــــــال
حصاد

القرائن ودورها يف اإلثبات
تعد القرينة هي كل �أمارة ظاهرة
تقارن �شي ًئا خف ًيا فتـ ــدل عليه ،قال
تعاىل «�إن كان قميـ ــ�صه قد من قبل
ف�صدقت وهو من الكـ ــاذبني و�إن كان
قمي�صه قد من دبر فكذبت وهو من
ال�صادقـ ــني» ،فـ ــقد جـ ــعل اخلـ ــالـ ــق
�سبحانه للحق عالمات تدل عليه.
زامل�شبيبالركا�ض

م�ست�شار متخ�ص�ص فى الأنظمة

والقرينـ ــة القطـ ــعية تعـ ــد بينـ ــة
مثـ ــل حمـ ــل املـ ــر�أة من الزنـ ــا ،و�إذا
كانت القرينة غري قطعية فتعد دليلاً
مرجحا �إذا اقتنع بها القا�ضي ،وتن�ص
ً
املادة ال�ساد�سة واخلم�سـ ــون بعد املئة
من نظام املرافعـ ــات ال�شرعـ ــية على
�أنه يجوز للقا�ضي �أن ي�ستنتج قرينة
�أو �أكرث من وقائع الدعوى �أو مناق�شة
اخل�صوم �أو ال�شهـ ــود لتكون م�ستندً ا
حلكمه �أو ليكمـ ــل بها دل ـ ـيلاً
ناق�صا
ً
ثبت لديه ليكون بها اقتناعه بثبوت
احلق لإ�صدار احلكم.

ويرى بعـ ــ�ض الفقهـ ــاء عدم جواز
احلكم بالقرينة يف احلـ ــدود لأنها
مبنية على ال�ستـ ــر فتدر�أ بال�شبهات،
ويحكم بالقرائـ ــن القويـ ــة عند عدم
وجود البينة يف احلقوق اخلا�صة.
ونخلـ ــ�ص �إىل �أن القرينـ ــة لي�ست
دليلاً مبـ ــا�ش ًرا يف الإثبـ ــات و�إنـ ــما
تقوم على ا�ستنـ ــباط واقعة جمهولة
من واقعة ثابتـ ــة ومعروفـ ــة ،وتق�سم
القرائن يف بع�ض الأنـ ــظمة العدليـ ــة
�إىل قرينة قانونية ن�ص عليها القانون
ملنع التحايل على النظام وتعفي هذه
القرينة من تقررت مل�صلحته عن �أي
بينة �أخرى.
ويجوز نق�ضـ ــها ب�إثبـ ــات العك�س
والقرينة القانونية غال ًبا ما ت�أتي يف
�صيغة عامة جمـ ــردة قد ال تنـ ــطبق
على كـ ــل حالـ ــة بذاته ـ ــا ،والقـ ــرائن
الق�ضائيـ ــة التي ي�ستنبطها القا�ضي
من وقائع الدعوى وم�سلك اخل�صوم
قد تكون لها داللة معينة يف الإثبات
يف كل دعوى بعينـ ــها ،وتفقد القرينة
دورها يف الإثبات �إذا قـ ــدم ما يثبت
بطالنها.
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واعتـ ــرب النـ ــبي �صـ ــلى اهلل عليه
و�سلم و�أ�صحابـ ــه من بـ ــده العالمات
يف الأحكام وجعلـ ــوها مبيـ ــنة لها،
لقوله �صلى اهلل عليه و�سـ ــلم (الولد
للفرا�ش)� ،إذ جعـ ــل الفرا�ش قرينة
لإثبات الن�سب ،قال ابن القيم رحمه
اهلل( :ومن �أهدر الأمارات والعالمات
يف ال�شرع بالكلية فقد عطل كث ًريا من
الأحكام وو�ضع كثريا من احلقوق).
وتعترب القرائـ ــن �إحـ ــدى و�سـ ــائل
مكافحة اجلرميـ ــة خا�صة بعد تطور
�أ�ساليب اجلنـ ــاة يف حماولة الهروب
من قب�ضة العدالـ ــة ،حـ ــيث حر�صت
الكثـ ــري من الـ ــدول على اال�سـ ــتفادة
مما يعـ ــرف بالقرائن احلـ ــديثة مثل
نتائج املختـ ــربات والأدلـ ــة اجلنائية
والطـ ــب ال�شـ ــرعي وغريهـ ــا ،حيث
تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع هذه
القرائن للو�صول للجناة ومواجهتهم
بالتهم املن�سوبة �إليهم ،ومتى اكتملت
�شرائط القرينـ ــة ومت �إثبات الواقعة
ومل يفلح من قامت يف مواجهته من
�إثبات عك�سها كانت للقرينة حجيتها
امللزمة.

ويجوز لكل من اخلـ ــ�صوم �إثبات
ما يخالـ ــف القرينـ ــة التي ا�ستنتجها
القا�ضي ،ويعترب حيازة املنقول قرينة
ب�سيطة على ملكية احلائز ما مل يثبت
خالفها.
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بـــرملــانــيـــــات

رئيس الربملان الكوبي يلتقي سفري
خادم احلرمني الشريفني
التقــى معـــايل رئي�س اجلمعية الوطنية
لل�سلطـــة ال�شعبيـــة (الربملـــان) بجمهورية
كوبا ا�ستيفـــان هريناندز يف مـــقر الربملـــان,
�سفيـــر خـــادم احلــرمـــني ال�شـــريفني لـــدى
جمهوريــة كوبا الأ�ستـــاذ فيـــ�صل بن م�سلط
املنديل.

وج ـ ــرى خ ـ ـ ــالل اللق ـ ــاء بـ ـ ـح ـ ــث �سـ ـ ـب ــل
تطـ ــوي ـ ــر العالق ـ ــات بي ـ ــن اململك ـ ــة وك ـ ــوب ـ ــا
وتعزيز التعــاون بني جمل�س ال�شورى واجلمعية
الوطنية الكوبية.

رئيس الربملان العربي يثمن جهود اململكة
يف مكافحة وباء الكولريا يف اليمن
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ثمن رئي�س الربملان العربي الدكتور
م�شعل ال�سلمي االتفاقيات التي وقعها مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
ومنها االتفاقية التي وقعها مع منظمة
ال�صحة العاملية مببلغ ( )33,7مليون دوالر
�أمريكي ،وكذلك االتفاقية التي وقعها
مع «اليوني�سف» مببلغ ( )33مليون دوالر
�أمريكي ملكافحة وباء الكولريا والإ�صحاح
البيئي يف اجلمهورية اليمنية يف قطاع
العالج وال�سيطرة على الوباء .

وقال الدكتور ال�سلمي يف بيان له� :إن
االتفاقيتني جاءتا بنا ًء على توجيه من نائب

خادم احلرمني ال�شريفني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
 ،واملتمثلة يف تقدمي اململكة العربية ال�سعودية
مبلغ ( )66.7مليون دوالر �أمريكي ،يف
ا�ستجابة من �سموه لنداء منظمة ال�صحة
العاملية ومنظمة اليوني�سيف ملكافحة الكولريا
ودعم البيئة والإ�صحاح البيئي يف اليمن.
و�أ�شاد الدكتور ال�سلمي بجهود اململكة العربية
ال�سعودية يف رفع املعاناة عن ال�شعب اليمني
ال�شقيق جراء هذا الوباء القاتل ،والنهو�ض
بالو�ضع ال�صحي ال�سيئ الذي يعاين منه ال�شعب

اليمني يف ظل الظروف املعي�شية ال�صعبة التي
حتول بينهم وبني احل�صول على الرعاية ال�صحية
الالزمة ،نتيجة لالنقالب على ال�شرعية اليمنية
وما نتج عنه من تدمري للم�ؤ�س�سات ال�صحية
والوقائية وانت�شار الأوبئة والأمرا�ض.
ودعا رئي�س الربملان العربي املجتمع الدويل
وجمل�س الأمن الدويل ومنظمات الإغاثة
العربية والإ�سالمية والدولية �إىل دعم جهود
مكافحة الأوبئة و�إي�صال امل�ساعدات للمناطق
املنكوبة يف اليمن ،ملنع تفاقم الأو�ضاع الإن�سانية
وال�صحية ال�صعبة ،وو�ضع حد للأعمال املعيقة
للجهود الإن�سانية التي تقوم بها ميلي�شيات
احلوثي واملخلوع �صالح ،خا�صة عمليات حجز
ونهب املواد الغذائية والأدوية وامل�ستلزمات
الطبية املخ�ص�صة لل�شعب اليمني ال�شقيق� ،أو
ا�ستخدامها يف الأعمال احلربية ،يف خمالفة
�صارخة للقوانني واالتفاقيات الدولية التي
ي�شكل اخرتاقها م�س�ؤولية قانونية و�أخالقية
دولية ،ت�ستوجب تقدمي مرتكبيها ملحكمة
اجلنايات الدولية ،بو�صف �أن �إعاقة ونهب
امل�ساعدات الإن�سانية وال�صحية جرمية حرب
ُيعاقب عليها القانون الدويل الإن�ساين.

بـــرملــانــيـــــات

نائب الرئيس اليمني يدعو جملس النواب
إىل استعادة مؤسسات الدولة
� أكد نائب الرئي�س اليمني الفريق الركن
علي حم�سن �صالح �أهمية م�ضاعفة جهود
�أع�ضاء جمل�س النواب يف ا�ستعادة م�ؤ�س�سات
الدولة لتبد�أ مبزاولة �سلطاتها املنوطة بها
ومن �ضمنها ال�سلطة الت�شريعية املتمثلة يف
جمل�سي النواب وال�شورى وما مت �إجنازه يف
هذا الإطار.

و�شدد نائب الرئي�س اليمني خالل
ا�ستقباله وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�سي النواب
وال�شورى عثمان جملي ،على �ضرورة �أن يتخذ
�أع�ضاء الربملان وال�شورى وجميع م�سئويل

الدولة مواقف وطنية ت�ساعد يف احلد
من معاناة اليمنيني وحتافظ على النظام
اجلمهوري .فيما ا�ستعر�ض جملي اجلهود
املبذولة لأع�ضاء جمل�س النواب يف رف�ض
�سلوك امليلي�شيات االنقالبية وجهود ا�ستئناف
مهام املجل�س يف العا�صمة امل�ؤقتة عدن وتنفيذ
قرار رئي�س اجلمهورية بذلك ،و�ضرورة دعوة
ما تبقى من �أع�ضاء املجل�س �إىل �إعالن ت�أييد
ال�شرعية ومقاومة االنقالب الذي ي�ستهدف
�شرعيتهم �أي�ضا وي�ستهدف وجود م�ؤ�س�سات
الدولة ب�شكل كامل.

رئيس اجلمعية الوطنية الباكستانية يلتقي
سفري خادم احلرمني الشريفني
التقـــــى رئيــــ�س اجلمعــــية الوطــــنيــــة
الباك�ستانية �سردار �أياز �صــــادق  ،يف مكتبه
مبقر الربملــــان الوطني يف �إ�سالم �آباد �سفري
خادم احلرميــــن ال�شريفــــني لدى جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية نواف بن �سعيد املالكي.

ومت خــالل اللق ـ ــاء ا�ستع ـ ــرا�ض ال ـ ــعالقات
الثنائية بني البلدين ال�شقي ـ ــقني ،و�سبل دعمها
وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.

التـقى ع�ضـــو جملـــ�س ال�شيـــوخ الأ�سرتايل ال�سيناتور �سام
دي�ستياري يف مكتبـــه مببنى الربملـــان الأ�ستـــرايل بالعا�صمة
كانبريا القائـــم ب�أعـــمال �سفـــارة اململكـــة العربية ال�سعودية
با�سرتاليا الوزيـــر املفو�ض م�شعل بن حمدان الروقي اليوم مع.
وجرى خـــالل اللقاء تبـــادل الأحـــاديث الوديـــة وعـــر�ض
العالقات الربملانية بني البلـــدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها يف
املجاالت كافة.
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بـــرملــانــيـــــات

نائب رئيس جملس الشيوخ الروسي ينوه باخلدمات
التي تقدمها اململكة لضيوف الرحمن
�أعرب النائب الأول لرئي�س جمل�س
االحتاد «جمل�س ال�شيوخ» للجمعية
الفدرالية لرو�سيا االحتادية ،م�ست�شار
الرئي�س الرو�سي �إليا�س �أوماخانوف عن
�شكره وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
حفظهما اهلل -على االهتمام الذي يحظىبه حجاج رو�سيا االحتادية منذ و�صولهم
وحتى مغادرتهم بعد �أداء ن�سكهم.

و�أ�شاد خالل م�ؤمتر �صحفي عقده يف جدة
بالعالقات الطيبة مع اململكة و�أهمية تطوير

التعاون بني اجلانبني خا�صة فيما يتعلق
باجلانب الثقايف والإعالمي ،الذي �سي�سهم
يف تطوير العالقة بني البلدين �إىل جانب
التعاون بني الوزارات يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية ورو�سيا االحتادية.
و�أ�شار �أوماخانوف �إىل �أن اخلدمات
واجلهود اجلبارة واملتطورة التي وفرتها حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني للحجاج �أ�سهمت
ب�شكل كبري يف �أداء احلج بكل ي�سر و�سهولة من
خالل منظومة عمل متكاملة بني جميع اجلهات
املعنية للو�صول �إىل النجاح املتميز الذي ت�سعى
اململكة �إىل حتقيقه كل عام.

اجلبوري يبحث مع وزير
اخلارجية األردين فتح
الطريق الدويل ومشروع
األنبوب النفطي
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التقى رئي�س جمل�س النواب العراقي الأ�ستاذ �سليم اجلبوري
وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني الأردين �أمين ال�صفدي خالل
ؤخرا.
زيارته الر�سمية للعراق م� ً

وبحث اجلانبان العالقات الثنائية وق�ضايا التعاون متعدد الوجوه
بني البلدين ,بخا�صة ما يتعلق ب�إعادة فتح الطريق الدويل الذي يربط
عمان ببغداد ,وم�شروع الأنبوب النفطي من العراق �إىل الأردن� ،إ�ضافة
�إىل الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

ونقل حتيات �أكرث من  25مليون م�سلم رو�سي،
وتقديرهم و�شكرهم للمملكة قيادة وحكومة
و�شع ًبا على التطورات يف امل�شاعر املقد�سة
واملوجهة لتقدمي اخلدمات املمتازة للحجاج.

برملان اإلكوادور يرفع
احلصانة عن نائب
الرئيس للتحقيق معه
يف مزاعم الفساد

�صوت برملان الأكوادور بالإجماع ل�صالح رفع احل�صانة عن
خورخي جال�س نائب الرئي�س لل�سماح ب�إجراء حتقيق يف مزاعم
بالف�ساد �ضده .واتهم مكتب النائب العام جال�س ب�أنه جزء من �شبكة
ف�ساد مرتبطة ب�شركة «�أوديربي�شت» الربازيلية العمالقة للبناء
التي اعرتفت بدفع �أكرث من  785مليون دوالر ر�شاوى يف  12دولة.

وقال كبار املديرين يف «�أوديربي�شت» للمدعني العامني الربازيليني
�إنهم دفعوا عدة ماليني من الدوالرات ر�شاوى يف الأكوادور من �أجل
الفوز بعقود مع الدولة خالل الفرتة الثانية للرئي�س ال�سابق رافائيل كوريا
( ،)2017 - 2013عندما كان جال�س ي�شغل � ً
أي�ضا من�صب نائب الرئي�س.
ون�أى خليفة كوريا الرئي�س لينني مورينو بنف�سه عن جال�س ،الذي نفى هذه
املزاعم ،وجرده من واجباته يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري.

بـــرملــانــيـــــات
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شوريـــــــــات

“ احلوار “ الربملاين هو األكرث أهمية
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« ال�ش�أن العام « لأي بلد ميكن
�أن يعرف ب�أنه :الأمور وامل�سائل
العامة املتعلقة ب�شئون ذلك البلد
الداخلية واخلارجية� .إنه كل ما
يهم املواطن �-أينما كان -من
�شئون داخلية وخارجية عامة تتعلق
مبا�شرة وغري مبا�شرة بحياته وحياة
�أبنائه و�أحفاده ،حا�ض ًرا وم�ستقب ًال.
وبالتايل ،ي�صبح من حق املواطن
امل�شاركة يف �صنع القرارات التي
تتعلق بال�ش�أن العام لبلده ،لأنه �ش�أنه
و�ش�أن نظرائه بقية املواطنني .وتتم
امل�شاركة بالأ�صالة� ،أو بالوكالة.
و�صدور القرار الر�شيد يف ال�ش�أن
العام ،من قبل املعنيني �أنف�سهم،
�أو من ميثلهم ،ال يجب �أن يتم �إال
بعد حوار وطني وا�سع ومكثف،
ومهني ...تعر�ض فيه كافة الر�ؤى
وخمتلف وجهات النظر ،وحتدد
امل�صالح املختلفة ....ثم تتم بلورة
�صيغة للقرار �شبه املتفق عليه ،تطرح
للت�صويت اال�ستفتائي ،ف�إن �أقرتها
غالبية املتحاورين ت�صبح قرا ًرا
ملزما للجميع ،مبا يف ذلك ال�سلطة
ً
التنفيذية يف احلكومة.
احلوار يعني  :تبادل الآراء
ووجهات النظر بني �أطراف خمتلفة،
ذات توجهات وم�صالح خمتلفة،
للو�صول �إىل قرار م�شرتك تقبله
غالبية املتحاورين .وجوهر احلوار
هذا ينطبق �-أكرث ما ينطبق ويطبق-
يف الربملانات.
�أما احلوار خارج �إطار عملية
�صنع القرار ال�سيا�سي ،ف�إنه يعترب،
مهما بلغت �أهميته -مقارنة باحلوار
الربملاين ال�سيا�سي بطبيعته -حوا ًرا
جانب ًيا� ،أو هام�ش ًيا� ،أو ثانو ًيا ،و�إن
�شارك فيه مواطنون من فئات م�ؤثرة
خمتلفة .الربملان احلقيقي لأى بلد
هو امليدان الأهم والأن�سب لإقامة
احلوار الوطني الدائم وال�شامل لكل
�شيء ،ولي�س املقت�صر على مو�ضوع
واحد بعينه ...يتم تداوله ،والبت
فيه ،وبعد ذلك ينف�ض ال�سامر.
الربملان احلقيقي هو م�صنع القرار
الوطني الأكرب والأهم ...وهو القرار
ال�صادر عن غالبية املعنيني ،واملراعي

د � .صدقه يحيى فا�ضــل

لتوجه وم�صلحة وفائدة ه�ؤالء.
�إنه القرار ال�صادر عن �أكرب
منابر احلوار الوطني (National
 )Forumوالذى ي�سمي �أحيا ًنا بـ
“جمل�س الأمة “� ،أو ال�شعب ...الخ.
ولعل هذه الت�سميات ت�ؤكد الطبيعة
الرئي�سة للمجال�س الت�شريعية� ،أينما
كانت� .أ�ضحى الربملان احلقيقي ،يف
�أي بلد ،هو قطب الرحى يف النظام
ال�سيا�سي لذلك البلد ،لأنه ميثل
ال�سلطة الأهم فيه� ...أال وهي ال�سلطة
الت�شريعية.
البع�ض قد يطلق على حوارات
الربملانات وجمال�س ال�شورى ً
نقا�شا،
�أو مداولة تعقد يف جل�سات ،وت�ضبط
مبحا�ضر .ولكن عند التمعن يف هذه
اجلل�سات� ،سرعان ما يتبني �أنها
عبارة عن حوارات خمتلفة ،ين�صب
كل منها على ق�ضية بعينها ،تهم
الوطن واملواطنني ،ومت�س جان ًبا من
اهتماماتهم .وتتم ب�ش�أنها الت�سويات
والتوفيقات ،والو�صول �إىل حلول
وقرارات تقبلها غالبية املتحاورين
املعنيني .وبالقطع ،ف�إن احلوار
الوطني امل�ستدام داخل ال�سلطات
الت�شريعية هو احلوار الأكرث �أهمية،
والأف�ضل مردودًا.
لقد تو�صل الفكر ال�سيا�سي
العاملي ،وعلى مدار ثالثة �آالف �سنة
تقريب ًا -وا�ستنادًا �إىل التجاربالعملية ،و�أحداث التاريخ ال�سيا�سي
لبني الإن�سان� ،إىل �صيغة عامة
معروفة ....ملا ينبغي �أن تكون

عليه �سلطة الت�شريع ،من حيث:
التكوين وال�صالحيات ،وما �إليهما.
فاحلكومة �-أي حكومة -هي :ال�سلطة
العليا العامة يف البالد �-أي بالد-
بفروعها الثالثة :الت�شريع ،التنفيذ،
الق�ضاء.
احلكومة � -أي حكومة  -ويف
�أي مكان وزمان ،هي يف الواقع،
عبارة عن :جهاز �إداري �ضخم....
ُي�شرع وينفذ ويقا�ضي ...وتعد
ال�سلطة الت�شريعية �أهم ال�سلطات
الثالث ...كيف ال ؟! وهي التي
ت�ضع القوانني ،املتفق عليها وطن ًيا،
وجتيز ال�سيا�سات ،وتر�شد القرارات
واالتفاقات ،وتراقب التنفيذ وتتابعه،
وت�ساند الق�ضاء وحترتم قراراته.
وتعد ال�صيغة العامة لل�سلطة
الت�شريعية يف بالد العامل املتقدمة
الآن النموذج الذي يحتذى لل�سلطة
الت�شريعية ،كما ينبغي �أن تكون.
ومعظم املجال�س العربية واخلليجية
امل�شابهة ما زالت بعيدة -ن�سب ًيا-
عن هذا النموذج� ،أو ال�صورة املثلى
لـل�سلطة الت�شريعية يف ذروة تطورها
الراهن .ولكن توجد يف هذه املجال�س
العربية النا�شئة الكثري من مالمح
وعنا�صر النموذج .كما �أن هذه
املجال�س لي�ست جامدة ،بل �أنها
تتطور ...مقرتبة -مع مرور الزمن-
�أكرث من ال�صيغة املثلى .ويعتقد �أن
غالبية املعنيني يف املنطقة العربية
تريد لـهذه املجال�س �أن تتطور ،لكن
يف �إطار الثوابت الدينية والوطنية
املعروفة للبالد املعنية .ومن حق
وواجب كل بلد ،باملنا�سبة �أن تقيم
برملانها وفق ثوابتها ال�سليمة املختلفة.
فذلك هو احلا�صل يف بلدان العامل
ال�سابقة يف التطور احل�ضاري
وال�سيا�سي� .إن جمرد تواجد برملان
يعدر -يف حد ذاته� -أم ًرا ايجاب ًيا،
كما يعد نقلة نوعية كبرية يف التاريخ
ال�سيا�سي للدول النامية والنا�شئة.
فالتواجد غالب ًا ما يكون �أف�ضل
من العدم .والأجمل �أن يكون لهذا
التواجد الثمرات املرجوة ...و�أن
تتزايد هذه الثمرات ،وحتلو �أكرث ،مع
مرور الزمن.

