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شرف خدمة احلرمني الشريفني وضيوف الرحمن
الرحـمن �شرف ال  خدمة �شيـوف 

يوازيه �شرف وقـــــد َخ�ص اهلل اململكة 

بهذا  و�شعبًا  قيادًة  ال�شعودية  العربية 

اأهاًل لذلك، فمنذ  فكـــــانت  ال�شرف، 

بن  عبدالعزيز  امللك  اهلل  قيـــــ�ص  اأن 

اهلل-  -رحمه  �شعـود  اآِل  عبدالرحمن 

وحد  اأن  وبعد  البـــــالد  هـــــذه  لقيادة 

تـــــاأمني طـــــرق  اأركانها، حر�ص على 

احلج، والق�شـــــاء على قطاع الطرق، 

فكان ال�شبيل اإىل االأرا�شي املقـــــد�شة 

يف مكة املكرمة واملدينة املنورة اأمنا.

كما �شخر جل اإمكانـــــات الدولـــــة 

اآنذاك  اليد  على الرغم من قلة ذات 

خلدمة �شيوف الرحمن من احلجاج 

والزوار واملعتمرين.

امللوك  اأبناوؤه  بعـده  من  جـــــاء  ثم 

وعملوا  نهجه،  على  ف�شـــــاروا  الربرة 

عـــــلى عـــــمارة وتو�شعـــــة احلرمـــــني 

ال�شريفني وتطوير امل�شــــاعر املقد�شة، 

فكانت التو�شعات للحرمني ال�شريفني 

تتواىل تباعًا من امللوك �شعود وفي�شل 

وخالد وفهد وعبداهلل -رحمهم اهلل- 

ثــــم املـــــلك �شلـــــمان -يحفظه اهلل-، 

وجاءت التو�شعـــــة ال�شعوديـــــة الثالثة 

للم�شجد احلـــــرام التي بداأت يف عهد 

االنتهاء  على  و�شارفت  عبداهلل  امللك 

يف عهد امللك �شلـــــمان كاأكرب تو�شعة 

�شهدهـــــا امل�شجـــــد احلـــــرام على مر 

الع�شور االإ�شالمية.

فمن هـــــذا ال�شـــــرف الذي َخ�ص 

اهلل بها هذه البالد، بذلت الدولة كل 

اإمكاناتها لتو�شعة احلرمني ال�شريفني 

ال�شتيعـــــاب االأعـــــداد املتزايـــــدة من 

�شيـــــوف الرحمـــــن على مدار العام، 

كل  وتهيئة  املقد�شة  امل�شاعر  ولتطوير 

اأق�شى  توفري  �شاأنها  من  التي  ال�شبل 

ل�شيوف  واالطمئنان  الراحة  درجات 

الرحمن ليـــــوؤدوا منا�شــــك حجهم يف 

ي�شر و�شهولة وراحة وطماأنينة.

دولـــــة بهـــــذا القـــــدر واحلـــــجم 

وتو�شعة  لعمارة  واالإنفـــــاق  البذل  يف 

احلرمني ال�شريفـــــني، وت�شـــخري كافة 

خلدمة  واملدنيـــــة  االأمنيـــــة  اأجهزتها 

واإدارة  املاليني من �شيوف الرحمن، 

تلك احل�شـــــود من احلـــــجاج يف بقعة 

تام  وبنجاح  واحد،  زمن  ويِف  �شغرية 

اأذهل كل من يتابع حتركات احلجاج 

جديرة بهـــــذا ال�شـــــرف الذي خ�شها 

اهلل به دون غريها.. 

وعلى كـــــل من ي�شكـــــك اأو يزايد 

يف  بواجبها  القيام  يف  اململكـــــة  على 

خدمة احلرمـــــني ال�شريفني و�شيوف 

وير�شـــــد حتركات  يتابع  اأن  الرحمن 

امل�شاعر  بني  وتنقالتهـــــم  احلجيـــــج 

واأمن  ان�شيابية  يف  تتم  وهي  املقد�شة 

وطماأنينة حتفهم عناية الرحمن، ثم 

الرعاية والعناية من خـــادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

بن  حممد  االأمري  عهده  ويل  و�شـــــمو 

�شلمان بن عبدالعزيز - حفظهما اهلل 

االأمن  رجال  يبذلها  التي  واجلهود   -

احلجاج  بخدمة  املكلفون  ال�شعوديون 

االإن�شانية  ال�شور  اأروع  يقدمون  الذي 

ليقدموا للعامل اأجمـــــع مدى تفانيهم 

واإخال�شهم يف خدمة �شيوف الرحمن 

وليثبتوا كفاءة االإن�شـــــان ال�شعودي يف 

نيل هذا ال�شرف العظيم.. 

أسرة التحرير



حتر�ص جملـة )ال�شـورى( عـلى دقة 
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد 
وتبــذل اجلهــود مــن اأجــل التحقــق 
مـــــن �شــحتــها اإال اأنـــهـــا التتـــحمل 
م�شـــوؤوليــة اأي مــن النتائـج  املرتتبـة 

على هذه املعلومات.

جملــــة �شهــريـــة ت�شــــدرها االإدارة 
العامـة لالإعالم والتوا�شل املجتمعي 

مبجل�ص ال�شورى.

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

لـ )ال�شورى(.

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

الوطن و املواطن.

shuramagazine@hotmail.com
للتوا�شل وامل�شاركات
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تغطية

باالإ�شراع  االإ�شكان  وزارة  ال�شورى  جمل�ص  طالــب 

و�شـــدد  للمواطنني،  االإ�شكانية  املنتجات  ت�شليم  يف 

القرو�ص  توفري  خليار  املعوقات  اإزالـــة  اأهمـــية  على 

التنمـــية  �شنـــدوق  ن�شـــاط  خـــالل  مـــن  املبا�شرة 

العقارية.

الوزارة  اإنـــ�شــــــاء  �شـــرورة  املجـــلـــ�ص  واأكـــد 

املركز الوطني للبحوث والر�شد االإ�شكـــاين وت�شغـــيله 

ن�شـــب  تـــدين  اأ�شـــباب  ودرا�شـــة  وقـــت،  اأ�شـــرع  يف 

الالزمة  االإجراءات  واتخاذ  م�شروعاتها  اإجنـــاز 

الكفيلة باإنهاء امل�شروعات يف مواعيدها املحددة.

طالب جمل�ص ال�شورى وزراة الطــاقة وال�شناعـــــة 

والرثوة املعدنية بـــدعم ا�شتثمارات املن�شاآت ال�شغرية 

والغاز،  وال�شناعة  التعــديــن  جماالت  يف  واملتو�شطة 

ودرا�شة اأ�شباب تعـــرث بعــ�ص امل�شروعات ال�شناعيـــة 

الربنــامـــج  مظلـــة  حتــت  تقـــع  التي  اال�شتــراتيجـــية 

ال�شناعــيـــة  التجمعــــــات  لتطويــــــر  الــوطــــني 

وو�شـــع احللـــول ملعاجلتها.

كما طالــــب املجــــل�ص الوزارة باإعداد خطة �شاملة 

لتنمية املحتوى املحلي يف م�شرتيات ال�شلع واخلدمات.
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التــقى نائـــب خـــادم احلرمني ال�شريفني �شاحــب ال�شمـــو امللـــكي 

قــ�شر  يف  �شعــود  اآل  عــبدالعزيــز  بن  �شلمان  بــن  حمـــمد  االأمــري 

للحكومــــة  املوؤيدين  اليمني  النواب  جملـ�ص  اأع�شاء  بجدة  ال�شالم 

اليمنيـــة، وبدئ اللقاء بتالوة اآيات من الذكر احلكيم.

ثم األقـــى معايل رئي�ص جمل�ص ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل اآل 

ال�شيخ كلمة اأ�شار خاللها اإىل ما يجـــ�شده اللقاء من جتديد الأوا�شر 

منوهًا  اليمنيـــة،  ال�شاحة  على  امل�شتجدات  ومناق�شة  وبحث  االأخوة 

بت�شحيات ال�شعب اليمني لنـــ�شرة احلق وعودة االأمن واال�شتقــــرار 

واال�شتقـــاللية لبالدهــــم عن التبعية لقوى اأو دول معينة.

6

لجنة الحج واإلسكان غير قادرة على إيجاد
مبررات لوزارة اإلسكان

توطين القوى العاملة في قطاع الطاقة 
ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في التعدين والصناعة والغاز

نائب خادم احلرمني الشريفني يلتقي النواب 
اليمنيني املؤيدين للحكومة اليمنية
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احلــــوار

التنظيمية )الت�شريعية(  ال�شلطات  واحد من  ال�شورى  جمل�ص 

القرار،  �شناعة  يف  مهم  و�شريك  اململكة،  يف  الرئي�شة  والرقابية 

مبا يبذله من جهود كبرية يف مناق�شة ودرا�شة املو�شوعات التي 

حتال اإليه، اأو املقرتحات التي يقدمها االأع�شاء ب�شاأن نظام جديد 

نظام  من  والع�شرين  الثالثة  املادة  مبوجب  قائم  نظام  تعديل  اأو 

جمل�ص ال�شورى.

وقد جنح جمل�ص ال�شورى يف تعزيز دوره ك�شريك يف �شناعة 

ق�شايا  يف  املجتمع  على  االإيجابي  االأثر  ملبادراته  وكان  القرار، 

حيوية مت�ص حياه املواطن وم�شتقبله.

اأحمد  بن  خليفة  االأ�شتاذ  االأعمال  ورجل  ال�شورى  ع�شو جمل�ص 

الدو�شري نال ثقة خادم احلرمني ال�شريفني للمرة الثالثة على التوايل 

ع�شوًا يف جمل�ص ال�شورى، متيز بطرحه القوي اأثناء مداخالته على 

بع�ص املو�شوعات التي يناق�شها جمل�ص ال�شورى، خا�شة ذات ال�شلة 

بخدمة املواطن مثل ال�شحة والتعليم، والتجارة، وكل ماله عالقة 

على  وغريته  الوطني،  ح�شه  ذلك  يف  منطلقه  الوطني،  باالقت�شاد 

وطنه، وحر�شه على معاجلة هموم املواطنني وق�شاياهم الوطنية.

اإجاباته  فكان يف  الدو�شري،  خليفة  االأ�شتاذ  »ال�شورى« حاورت 

فيها  جتلت  وال�شفافية،  ال�شراحة  عادته  هي  كما  اأ�شئلتنا  على 

غريته الوطنية.

36

تقـــريـــر

جملس الشورى.. دور رقابي
فاعل لدعم التنمية

يف هذا العدد

املـقــــــاالت

24

عضو اجمللس أ.خليفة الدوسري لـ “الشورى”:

تعلمت من والدي مامل أتعلمه من أعرق اجلامعات



تغطيـــــــة

6

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

نائب خادم احلرمني الشريفني يلتقي النواب اليمنيني

املؤيدين للحكومة اليمنية

التــقى نائـــب خـــادم احلرمني ال�شريفني 
�شاحــب ال�شمـــو امللـــكي االأمــري حمـــمد بــن 
اآل �شعــود يف قــ�شر  �شلمان بن عــبدالعزيــز 
ال�شالم بجدة اأع�شاء جملـ�ص النواب اليمني 
املوؤيدين للحكومــــة اليمنيـــة، وبدئ اللقاء 

بتالوة اآيات من الذكر احلكيم.

ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  األقـــى  ثم 
ال�شيخ الدكتور عبداهلل اآل ال�شيخ كلمة اأ�شار 
جتديد  من  اللقاء  يجـــ�شده  ما  اإىل  خاللها 
الأوا�شر االأخوة وبحث ومناق�شة امل�شتجدات 
بت�شحيات  منوهًا  اليمنيـــة،  ال�شاحة  على 
لنـــ�شرة احلق وعودة االأمن  اليمني  ال�شعب 
واال�شتقــــرار واال�شتقـــاللية لبالدهــــم عن 

التبعية لقوى اأو دول معينة.
واأ�شــاد اآل ال�شـــيخ بجهــــود مركـــــز امللك 
�شلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�شانية، على ما 
يقوم به بتوجيه مبا�شــــر من خادم احلرمني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمـــان  امللك  ال�شريفني 
�شعـود -حفـــظه اهلل- من جهـــود كبرية لها 
االأثر الكبــري يف تخفــيف املعانــــاة، ونتيجة 
لكل هذه اجلهــــود تبـــواأت اململكــــة املرتبة 
االأوىل يف قائمة الــدول املانحة لليمن خالل 
الثالثني �شنة املا�شية، كـــما تبـــواأت املرتبة 
االأوىل عامليًا يف تقدمي امل�شاعدات االإغاثية 

واالإن�شانيـــة لليـــمن منـــذ اندالع االأحـــداث 
االأخيـــرة، م�شـــريًا اإىل املعــاملـــة اخلا�شـــــة 

للرعايا اليمنيني املقيمني يف اململكة.
كما األقيت كلمة اأع�شاء جمل�ص النواب اليمني 

نيابــــة عنهم  األقاهـــا  اليمنـــية  للحكومة  املوؤيدين 

ال�شكر  فيها  رفــــع  ال�شـــدادي  علي  حممد  ال�شيد 

للمملكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني 

يف  الإخوانهم  وم�شـــاندتها  دعمها  على  ال�شريفني 

اجلمهورية اليمنية من خالل التحالف العربي.

لالإغاثة  �شلمان  املـــلك  مركـــز  اأن جهود  واأكد 

نفو�ص  يف  االأثر  اأعظم  لـــها  االإن�شانيــــة  واالأعمال 

اليمنيني ب�شبب االأو�شـــاع ال�شعـــــبة التي يعي�شها 

اليمن جراء االنقالب.

التحالف  اأن  يف  اجلـــميع  ثقة  ال�شـــدادي  ونقل 

بقيـــادة اململكـــــة �شائـــر يف دعم اجلي�ص الوطني 

ما  حترير  ا�شتكمال  اأجل  من  ال�شعبــــية  واملقاومة 

تبقى من االأرا�شي اليمنية من �شيطرة االنقالبيني، 

اإعادة  عملية  �شتقود  اململكة  باأن  الثقة  عن  معربًا 

أل الشيخ يشيد بجهود مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية يف 
التخفيف من معاناة األشقاء يف اليمن
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االإعمار ملا دمرته حرب ميلي�شيا االنقالب.

بني  هو  لليمن  الطبيـــــعي  الو�شـــع  اإن   : وقال 

التعاون اخلليجي، حتى جننب  اإخوانه يف جمل�ص 

اليمن اختطافه من امل�شروع االإيــراين التدمريي، 

التعــــــــاون  اإىل جمـــل�ص  تاأهيلـــه لالن�شــــمام  واأن 

ال�شعب  يتطـــلع  ملحـــة  �شــــرورة  اأ�شبح  اخلليجي 

اليمني ال�شتكمالها.

الدول  بعــ�ص  تدخـــل  ب�شـــدة  ال�شدادي  واأدان 

املنظمات  بعـــــ�ص  وموا�شـــــلة  اليـــمن  �شـــوؤون  يف 

االنقـــالبيني وطالبهم  الدوليـــة مع  وال�شخ�شيات 

مــــــوؤكدًا دعمهم  التدخـــالت،  هــذه  بالتوقف عن 

االأممي  املبعـــــوث  يف  ممثلـــة  الدوليـــة  للجهــــود 

اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد.

املنا�شبة  بهذه  ق�شــــيدتان  األقيـــت  ذلك  بعد 

االأوىل األقاها ال�شاعر اليمني مف�شل االباره ع�شو 

املجل�ص البلدي، والق�شيدة الثانية األقاها ال�شاعر 

ال�شعودي نايف الدغيلبي.

ويف نهاية اللقاء ت�شرف اأع�شاء جمل�ص النواب 

بال�شالم على  اليمنــــية  للحكومة  املوؤيدين  اليمني 

نائب خادم احلرمني ال�شريفني.

ال�شـــمو امللكــي االأمري  اللقـــاء �شاحـــب  ح�شر 

عبدالعزيز  بــــن  نايف  بـــن  �شعود  بن  عبدالعزيز 

وزير الداخلية، ومعايل وزير الدولة ع�شو جمل�ص 

الوزراء الدكتور م�شاعـــد العيـــبان، ومعايل رئي�ص 

االأ�شـــتاذ خالد احلميدان،  العامـــة  اال�شتخبارات 

االأ�شـــتاذ حممد  الدفـــاع  ومعايل م�شاعــــد وزيـــر 

العامة  االأركان  هـــــيئة  رئيـــ�ص  ومعـــايل  العاي�ص، 

ومعايل  البنيان،  عبدالرحمن  ركن  اأول  الفريق 

اأحمد  االأ�شتاذ  العامة  اال�شتخـــبارات  رئي�ص  نائب 

ع�شــريي، و�شاحب ال�شـــــمو امللكي االأمري الفريق 

ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيـــــز قائد القوات 

الربية قائد القوات امل�شرتكة.

الشدادي: واثقون يف دعم التحالف
العربي بقيادة اململكة للجيش اليمني 

الستكمال حترير األراضي اليمنية
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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

�شارك معايل رئي�ص جمل�ص ال�شورى ال�شيخ 
اآل  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
ال�شيخ يف اأعمــــال املوؤمتر اخلام�ص والع�شرين 
الطـــارئ لالحتــــاد الربملـــاين العربي الذي 
عقـد يف العا�شمــــة املغربيــــة الرباط حول 
»االنتهاكات االإ�شرائيليــــة ال�شارخة حلرمة 

امل�شجد االأق�شى املبارك«.
وثمن معايل رئيـــ�ص جمل�ص ال�شورى عرب 
مداخلة خالل املوؤمتـر، جهود خادم احلرمني 
اآل  �شلــــمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفني 
�شعود -حفظه اهلل- وحكـــومة اململكة التي 
اأثمرت عن متكني امل�شلني من دخول امل�شجد 
االأق�شى املبارك بعد اأن اأجرى -اأيده اهلل- 
االت�شاالت الالزمة بالعديد من زعماء دول 

العامل.
ونوه معاليــــه خــــالل مداخلتــــه بالدور 
الكبري الــــذي تقــــوم به اململكــــة العربيـــة 
ال�شعودية يف �شبيل حتقــــيق ال�شالم العادل 
وال�شامل للق�شية الفل�شطينية وفًقا مل�شامني 
مبادرة ال�شالم العربية وروؤية حل الدولتني 

وقرارات ال�شرعيــــة الدولية ذات ال�شلة.
اآل  عبداهلل  الدكــتور  ال�شيــــخ  وطــــالب 
ال�شيخ يف مداخلة اأخرى باأن ُي�شمن البيان 
اخلتامي لهــــذا املوؤمتــــر االإ�شــــادة بجــــهود 
اهلل-  -حفظه  ال�شريفيــــن  احلرمني  خادم 
وحكومة اململكــــة التي اأثمــــرت عن متكني 
امل�شلني من دخــــول امل�شجد االأق�شى املبارك 
لل�شغط  الــــدويل  املجتــــمع  حتريــــك  عرب 
على اإ�شرائيل، القــــوة القائمة باالحتالل، 
كي ترتاجــــع عــــن القــــيود التي فــــر�شتها 

على الدخول للم�شجد االأق�شى املبارك.
ت�شهد  خا�شة  ظروف  يف  املوؤمتر  وعقد 
انتهــــاكـــات اإ�شرائيليــــة حلـــــرمة االأماكن 
االحـــــتالل  �ُشلطــــات  ومنـــــع  املقــــد�شـــــة 
االإ�شرائيلي اإقـــامة �شـالة اجلمعة بامل�شجد 
االأق�شى املبارك، مما ي�شــــكُل خرًقـــا �شافًرا 
للقانون الدويل، وا�شتفزاًزا مل�شاعر امل�شلمني 
كافة، وم�ًشـــا باحلقــــوق االأ�شـــا�شية لل�شعب 

الفل�شطيني ال�شامد.
وحتظى الق�شـــية الفل�شطيـــنية باأهمية 
كان  اإذ  املوؤمتر،  اأعمـــال  جـــدول  يف  خا�شة 
البيان اخلتامي للموؤتـــمر الرابـع والع�شرين 

لالحتاد الربملـــاين العــربي الذي احت�شنته 
الرباط �شهر مار�ص 2017 قد �شدد على اأن 
الق�شية الفل�شطينية هي الق�شية املركزية 
االأوىل لالأمـــة العربيـــة وعلى دعم �شمود 
ال�شعب الفل�شطيـــني يف مواجـــهة االحتالل 

االإ�شرائيلي الغا�شم.
و�شم وفد جمل�ص ال�شورى للموؤمتر ، ع�شو 
املجل�ص عـــ�شو اللجنـــة التنفيذية لالحتاد 

الربملاين العربي االأ�شتاذ عي�شى الغيث.
العــــــربي  الربملـــاين  االحتـــاد  ا�شـــــــاد  وقـــد 

مبا يقـــوم بــــه خـــادم احلرمــني ال�شريفني امللك 

اهلل-  -حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

القد�ص. اأجل  من  دولية  وات�شاالت  جهود   من 

البيان الذي �شدر يف ختام  كما ثمن االحتاد يف 

حممد  املــــلك  املغربي  العـــــاهل  جهود  املوؤمتر 

دفاًعا  الدوليــــة  القــــد�ص  جلنة  رئي�ص  ال�شاد�ص 

وماآثرها  معاملــــها  و�شيانــــة  املبارك  القد�ص  عن 

�شمود  ودعــــم  العربي  طابعــــها  على  واحلفاظ 

املقدمة  اخلــــدمات  مــــن  عــــدد  وجتويد  اأهلها 

والتكفل  املاآثر  وترميــــم  التعليــــم  جمال  يف  لهم 

االجتماعي من خالل �شندوق بيت مال القد�ص.

ا بجهــــود العاهــــل االأردين  واأ�شاد البيان اأي�شً

امللك عبد اهلل الثاين ب�شفــــته �شاحب الو�شاية 

ال�شرعية على املقد�شــــات يف القــــد�ص ال�شريف.

بيــــانهم  يف  املوؤتــــمر  يف  امل�شــــاركون  واأعرب 

اخلتامي عــــن اإدانتــــهم ورف�شــــهم ال�شــــديدين 

االحتالل  �شلطات  بها  تقــــوم  التي  لالإجراءات 

وطم�ص  القد�ص  مدينة  معامل  لتغيري  االإ�شرائيلي 

هويتها العربية واالإ�شالمية وامل�شيحية.

لكل  القاطع  رفــــ�شهم  على  �شــــددوا  كــــما 

الطروحات القائلة باإن�شــــاء القــــد�ص الكــــربى اأو 

اأي حل قائم على و�شعــــها حتت الو�شاية الدولية، 

م�شددين على اأن االنتهاكات االإ�شرائيلية االأخرية 

هي حماولة للدفع باملنطقة اإىل حرب دينية.

املنظمات  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  وطالب 

املعامل  حماية  يف  م�شوؤولياتها  بتحمل  الدولية 

االأثرية يف فل�شطني، كما طالب االحتاد الربملاين 

ملا  االإ�شرائيلي  الكني�شت  ومعاقبة  باإدانة  الدويل 

يقوم به من اإقرار قوانني عن�شرية واآخرها قانون 

ما ي�شمى بالقد�ص املوحدة.

ودعا البيان اخلتامي اإىل العمل مع احلكومات 

العربية ومنظمات املجتمـــع املدين لتاأمني الدعم 

هدمت  ومن  الفل�شطينيني  ال�شهداء  الأ�شر  املادي 

بيوتهم، مقرتًحا اإن�شاء �شندوق دعم برملاين خا�ص 

بامل�شجد االأق�شى والقـــد�ص، كما حيـــــا امل�شاركون 

واملرابطني  عـــــامة  الفل�شطـــيني  ال�شعـــب  �شمود 

الذين  املقد�ص خا�شة،  بيت  اأهل  واملرابطات من 

للم�شلمني،  االأوىل  القبلـــــة  عن  ويذودون  يحمون 

واأكدوا على اأن القد�ص مب�شجدها االأق�شى وجميع 

واأماكن  ومـــــ�شاجد  كنائ�ص  املقد�شة من  االأماكن 

تراثية هي ملك خال�ص لل�شعب الفل�شطيني بناها 

بح�شارته وجهده وماله منذ ن�شاأة املدنية، االأمر 

الذي اأكدته القوانني والقرارات واملنظمات املعنية 

مبا فيها منظمة اليون�شكو.

وطالب امل�شاركون يف هذه الدورة بال�شغط على 

الفل�شطينيني  االأ�شرى  حترير  اأجل  من  اإ�شرائيل 

وخا�شة منهم من اعتقلوا واختطفوا خالل الهبة 

ال�شعبية االأخرية دفاعا عن االأق�شى.

ال�شعب  �شمود  دعم  جلنة  املوؤمتر  وكلف 

الفل�شطيني املنبثقة عن االحتاد الربملاين العربي 

يف دورته الثالثة والع�شرين برئا�شة رئي�ص جمل�ص 

املغرب  من  كل  برملانات  وروؤ�شاء  الكويتي  االأمة 

بزيارات  بالقيام  واجلزائر،  وفل�شطني  واالأردن 

للقاء  الدويل  القرار  النافذة يف  الدول  لعدد من 

مو�شوع  طرح  اأجل  من  وذلك  وبرملاناتها  قادتها 

للمقد�شات  امل�شتمرة  االإ�شرائيلية  االنتهاكات 

االإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني.

وعرب امل�شاركون يف ختام البيان عن اعتزازهم 

يف  جت�شدت  التي  والتاآلف  الت�شامن  مبظاهر 

التي  والكنائ�ص  امل�شيحيني  الدين  رجال  م�شاركة 

حرمها،  داخل  لل�شالة  للموؤذنني  اأبوابا  فتحت 

والتكاثف يف اأعمال الدفاع عن امل�شجد االأق�شى 

ومواجهة االحتالل.
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د. اجلفري ينوه باستضافة امللك سلمان
آالف احلجاج آلداء فريضة احلج

ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  نائب  معايل  نوه 
الدكتور حممد بن اأمني اجلفري باأمر خادم 
عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
العزيز با�شت�شافة اآالف احلجاج من خمتلف 
لهذا  احلج  فري�شة  لتاأدية  العامل  قارات 
ملقام  وتقديره  �شكره  رافعًا  1438هـ،  العام 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
العهد  ويل  �شلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع على 
بيت  حجاج  خدمة  يف  العظيمة  جهودهم 

اهلل.
اجلفري  حممد  الدكتور  معايل  واعترب 
جميع  ا�شت�شافة  �شحفي-  ت�شريح  -يف 
من  احلجاج  واآالف  القطريني  احلجاج 
الدول  وخمتلف  وفل�شطني  والكويت  م�شر 
ال�شقيقة وال�شديقة جت�شيدًا حلر�ص خادم 
العناية  على  الدائم  ال�شريفني  احلرمني 
اأنحاء العامل، كما يدل  مب�شالح امل�شلمني يف 
املباركة  البالد  هذه  اأمر  والة  اهتمام  على 
باالإ�شالم وامل�شلمني، وتقوية اأوا�شر وو�شائج 
العالقات والت�شامن االإ�شالمي القائمة على 
اهلل  �شلى   - ر�شوله  و�شنة  تعاىل  اهلل  كتاب 

عليه و�شلم -.

احلرمني  خادم  ا�شت�شافة  اأن  معاليه  وراأى 

نفقته  وعلى  احلجاج  من  العدد  لهذا  ال�شريفني 

التي  االإ�شالمية  باالأخوة  ال�شعور  يوؤكد  اخلا�شة 

جزء  وهي  للم�شلمني،  املفدى  امللك  يحملها 

املتوا�شل  ال�شعودية  العربية  اململكة  دعم  من 

وال�شخي خلدمة االإ�شالم وامل�شلمني يف كل اأنحاء 

املعمورة، وتوؤكد على الدور املحوري الذي تقوم به 

اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني 

ال�شريفني - حفظه اهلل -.

اإن  ال�شورى:  رئي�ص جمل�ص  نائب  وقال معايل 

اهلل قد اأكرم قادة اململكة منذ عهد امللك املوؤ�ش�ص 

عبدالعزيز بن عبدالرحــــــمن اآل �شــــــعود -طيب 

ال�شــــــريفني  احلرمــــــني  بخدمــــــة  ثــــــراه-  اهلل 

ورعاية م�شالــــــح احلجاج وا�شتمر -بحــمد اهلل 

وتوفيقه- هذا االأمر حتى هــــــذا العــــــهد الزاهر 

امللك  ال�شريفني  خــــــادم احلرمني  يتابــــــع  حيث 

�شلمــــــان بن عبدالعزيز -يحفــــــظه اهلل- بنف�شه 

جاهزية اخلدمــــــات املقدمــــــة ل�شيوف الرحمن 

تاأدية  لهم  ليتــــــ�شنى  امل�شــــــاعر  يف  وحتركاتهم 

واطمئنان. وراحة  ي�شر  بكل  االإميانية   فري�شتهم 

واأ�شــار معاليــــــه اإىل �شخامــــــة امل�شروعــــــات 

بهــــــا حكومــــــة خادم احلــــــرمني  قــــــامت  التي 

ال�شريفني و�شمــــــلـت احلرمــــــني ال�شريفــــــني يف 

تو�شعــــــات متتاليــــــة تهـدف لتحــــــقيق الراحــــــة 

امل�شاعر  يف  مب�شروعات  قــــــامت  كما  لقا�شديها 

والذي  اجلمرات  م�شــــــروع  اأبرزها  من  املقد�شة 

كــــــان من نتائجــــــه ت�شــــــهيل رمي اجلــــــمرات، 

الذي  اإىل م�شروع قطار احلرمــــــني  النظر  الفتًا 

يعد بوابــــــة جــــــديدة للدخــــــول اإىل احلــــــرمني 

ال�شريفني موفرًا اجلهد والوقت على م�شتخدميه، 

بدور  يقوم  الذي  امل�شاعــــــر  قطــــــار  اإىل  اإ�شافة 

ن�شكهم. الإمتام  احلجاج  اإي�شال  يف   حيوي 

واختتــــــم معايل الدكتــــــور حمــــــمد اجلفري 

ت�شريحه قائاًل: اإننا واإذ ن�شتقبل حجاج بيت اهلل 

احلرام واملعتمرين لن�شعر ب�شرف امل�شوؤولية التي 

ال يدانيها �شــــــرف يف خدمة االإ�شالم وامل�شلمني 

 يف هذا البلد الطيــــــب الذي يرفع راية التوحيد، 

وي�شتظل بظلها ويهتدي بالهدى ال�شماوي والنهج 

االإ�شالمي. �شائــــــاًل املوىل القدير اأن يوفق خادم 

احلرمني ال�شريفني و�شمــــــو ويل العهد لكل خري 

واأن تتواىل جناحات موا�شــــــم احلج مب�شيئة اهلل 

ثم بف�شل جهود كل العاملــــــني يف خدمة �شيوف 

الرحمن.
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اأكد رئي�ص جلنة ال�شوؤون االإ�شالميـــة 
والق�شائية يف جمل�ص ال�شـورى االأ�شتـــاذ 
العيـــ�شى  عبدالكريـــم  بن  عبـــدالعزيز 
اللجـــنة فرغـــت من درا�شـــة مقرتح  اأن 
املقدم من عـــدد من االأعـــ�شاء ا�شتـــنادًا 
للمادة 23 من نظـــام املجل�ص، م�شريًا اإىل 
اأن اللجنـــة اأعـــدت تقريرها بخـ�شو�ص 
م�شروع النظام و�شيـــتم  رفعــــــه للهيئـــة 
العامة ملجــــل�ص ال�شورى متهيدًا الإدراجه 

عـــلى جـــدول اأعمال املجل�ص قريبًا. 

عبـــــدالعـــــزيز  االأ�شـــتـــــاذ  واأو�شــح 
اأن  �شحـــــفي  ت�شـــــريح  فـــــي  العي�شـــــى 
جلنة ال�شوؤون االإ�شالميـــــة والق�شائـــية 
م�شروع  مقرتح  يكـــون  اأن  حـــــر�شت  قد 
نظـــــام مكـــافحـــــة العن�شـــــرية وبـــــث 
الكراهيـــــة على راأ�ص جـــــدول اأعـــمالها 
يف الدورة ال�شابعـــــة احلاليـــة نـــظرًا ملا 
يتطلبه هذا املو�شوع من وقـــت لدرا�شته 
وا�شتطـــالع اآراء عـــدد مـــن املخت�شني يف 

العديد من املجــاالت التي تتناولها مواد 
م�شروع النظام.

اأو�شت  قـــــد  اللجـــــنة  اإن  قائـــــاًل:  واأ�شاف 

مالئمة  على  باملوافـــــقة  للمجل�ص  تقريرها  يف 

درا�شة م�شـــــروع النظام وذلك  بعد اأن حر�شت 

التــــاأين يف درا�شـــة جميع جوانب م�شروع  على 

ا�شتقرار  على  وانعكا�شه  الأهميته  نظرًا  النظام 

الوطن و�شالمة املجتمع.

م�شـــــددًا عـــلى اأن مـــــو�شوع بهـــــذه االأهمية 

يحتاج اإىل  درا�شة م�شتفي�شة وتاأين قبل اإقراره 

من قـبل جمل�ص ال�شورى ومن ثم رفـعه ملقـــــام 

خادم احلرمني ال�شريفني.”

وبني اأن جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية والق�شائية 

قد انطلقــــت خـــالل درا�شتــــــها مل�شروع النظام 

من النظام االأ�شا�شي للحكم يف مادته )الثانية 

ع�شرة( من الباب الثـــــالث والتي تـــــوؤكـــــد على 

تعزيز الوحدة الوطنية واأن متنع الدولة كل ما 

يوؤدي للفرقة والفتنة واالنق�شام.

واأعرب رئي�ص جلـنة ال�شـــــوؤون االإ�شالميـــــة 

يف خـــــتام ت�شــــريحه عن ثقــــته يف اأن يعـــــزز 

م�شــــروع النظام من الوحدة والتالحـــــم الذي 

قـــــامت عليه اململكــــة العربية ال�شعـــــودية.

وفق منهــــج اإ�شالمي يــــوؤكــــد ن�شــــر العـــــدل 

بيــــن النــــا�ص وتر�شيــــخ روابـــــط االأخـــــوة بيــن 

جـــــميع اأفراد املجتمع، وتاأ�شيًا مبــــواد النظــــام 

االأ�شا�شي للحكم.

أ. العيسى: مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث 
الكراهية سيقدم جمللس الشورى قريبًا
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اأكد عــــ�شو جمــــل�ص ال�شــــورى رئي�ص 
جلنة ال�شوؤون االجتماعــــية واالأ�شــــرة 
وال�شــــباب الدكـتــــور عبداهلل الفــــوزان 
العــــمل  ووزارة  ال�شــــورى  مــــجلــــ�ص  اأن 
والتنميــــة االجتمــــاعية يعمالن حاليًا 
على درا�شة اإجراء تعديالت �شاملة على 
بع�ص مواد نظــــام العمــــل مبا فيها املادة 
)77( لتــــاليف �شلــــبياتها التي تــــ�شببت 
يف اال�شتغــــناء عن خــــدمات العديد من 

املواطنني يف القطاع اخلا�ص.

واأ�شـــار الدكتــــور عبداهلل الفــــوزان 
يف ت�شريـــح �شحـــــــفي اإىل اأن جلــــــــــنة 
ال�شوؤون االجتماعية واالأ�شرة وال�شباب 
اأجرت عدة لقـــــــاءات مع عـــــــدد مـــــــن 
امل�شوؤولني يف وزارة العـــــــمل والتنـــــــمية 
االجتماعية وبع�ص املخت�شني واأ�شحاب 
العالقــــة بنظــــام العمـــــــل ملعــــاجلـــــــة 
اآثار املــــادة )77( وغريهـــــــا من املــــواد 
يف نظــــام العــــمل اإثــــر اللقـــــــاء االأول 
الــذي عقـــــــده املجلـــــــ�ص مع عـــــــدد من 
املواطـــــــنني يف �شهر جمادي االأوىل من 
العـــــــام احلايل 1438 هـ الذين تقدموا 
مبقرتحات ب�شاأن توطـــــــني الوظـــــائف 
)الفـر�ص واملعوقـــــات( وا�شـــتجـــــابـــــة 
مــــــــــن  اللـــــجـــــنـــــة  تلـــــقـــــتـــــه  ملـــــا 
بعـــــ�ص االأعــــــ�شاء مـــــن مقـــــرتحـــــات 
وتـــــو�شيات بهـــــذا ال�شـــــاأن ت�شـــــتهدف 
على  تعديـــــالت  اإجـــــراء  جمملـــــها  يف 

بع�ص مواد نظـــــام العـــــمل.،

ولفــــت النــــظر اإىل اأن مــــــن بني التو�شيات 

االإ�شافية التي تلقتها اللجنــــة موؤخـــرًا، تو�شية 

اإ�شافيـــــة مـــن عــــ�شو املجــــــل�ص رئيـــ�ص جلنة 

االأ�شـــتاذ  الرقابية  والهيــــئات  االإن�شان  حقوق 

ع�شاف اأبو ثنني وعــــــ�شوة املجلــــــ�ص الدكتورة 

لطيفة ال�شعــــــالن عــــــلى التــــــقرير ال�شــــــنوي 

املايل  للعام  والتنمية االجتماعية  العمل  لوزارة 

 )77( املادة  بتعديل  تتعلق  1437/1436هـ 

مــــــن نظــــــام العــــــمل ن�شــــــها : )عــــــلى وزارة 

العــــــمل والتنمــــــية االجتماعــــــية امل�شارعة يف 

اتخــــــاذ االإجــــــراءات والتــــــدابيــــر الالزمــــــة 

ملعاجلـــة مـــــا ترتـــــب على تطبـــــيق املادة)77( 

فادحــــــة  اأ�شــــــرار  من  العمــــــل  نظــــــام  من 

حلقت باأعــــــداد من املواطنــــــني العامــــــلني يف 

قــــــررا  الزمــــــيلني  اأن  اإال  اخلــــــا�ص(  القطاع 

بــــــعد اجتــــــمــــــاعهــــــما باللــــــجــــــنة تاأجــــــيل 

الروؤيــــــة  تكــــــون  حتى  تو�شيتهــــــما  مناقــــــ�شة 

وزارة  به  قامت  فيــــما  اأكـــــــرث  اتــــــ�شحت  قد 

العمل والتنميــــــة االجتــــــماعيــــــة من تدابــــــري 

جــــــديدة ملعاجلة حاالت الف�شل التع�شفي(.

واأكد الدكتــــــور الفــــــوزان حــــــر�ص جمـــل�ص 

ال�شورى على العــــــمل مع وزارة العمل والتنمية 

حاالت  معاجلة  اآليــــــات  يف  للنظر  االجتماعية 

واآثار الف�شل التع�شفي ب�شبب املادة )77( من 

نظام العمل ، م�شريًا يف هذا ال�شدد اإىل تاأكيد 

معايل رئي�ص املجل�ص ال�شــــــيخ الدكتور عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيــــــم اآل ال�شيخ خالل اللقاء 

االأول مع عــــــدد من املواطنني يف �شهر جمادي 

االأوىل من العام احلايل 1438 هـ الذين تقدموا 

مبقرتحات ب�شاأن تــــــوطني الوظــــــائف باهتمام 

املجل�ص بهذا االأمر واإيجاد حلول نظامية تكفل 

حقوق جميع االإطراف.

وبني الفوزان اأن اختــــ�شا�ص درا�شة التقرير 

ال�شنوي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية اأنيط 

للجنة  للمجل�ص  ال�شابعــــــة  الدورة  بداية  ومنذ 

اأن  بعد  وال�شباب  واالأ�شرة  االجتماعية  ال�شوؤون 

كان من مهام جلنــــــة االإدارة واملوارد الب�شرية 

وفقًا للمتغريات التي حدثت نتيجة اإعادة هيكلة 

وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية .

جملس الشورى ووزارة العمل يعمالن حاليًا إلجراء 
تعديالت على املادة )77( من نظام العمل
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تكثيف  �شرورة  ال�شورى  جملــ�ص  اأكد 
وزارة ال�شحـــة جهودهـــا ملتابعة تطبيق 
الربنامج الوطني للفح�ص املبكر حلديثي 
الوالدة للحـــد مـــن االإعـــاقـــة والتـــاأكد 
م�شت�شفيات  املواليد يف  من فح�ص جميع 
القطاع اخلا�ص واحلكومي على حد �شواء 
وتوفري االإمكانات الالزمة لتطبيق ذلك، 
حتـــ�شني  يف  اجلهـــد  مب�شاعفة  وطالبها 
بوفيات  يتـــعلق  فيـــما  االأداء  موؤ�شـــرات 
االأطفـــال حـــديثي الـــوالدة )اخلـــدج( 

ووفيات االأمهات اأثناء الوالدة.
الـــذي  قـــراره  فـــي  املجلـــ�ص  و�شـــدد 
اأ�شدره خـــالل جل�شته العادية ال�شاد�شة 
واالأربعني على اأهمية اإجناز م�شروع امللف 
ال�شحي املوحد وفـــق �شقف زمني حمدد 
بالتن�شيق بني وزارة ال�شحـــة مع اجلهات 
ذات العالقة، داعـــيًا وزارة ال�شحة اإىل 
االإ�شراع يف ت�شغيل امل�شت�شفيات التي مت 
االنتـــهاء منـــها مـوؤخـــرًا، وامل�شتـــ�شفيات 
التي �شارفـــت على االنتـــهاء، وتـــوفري ما 

حتتاج اإليه من دعم مايل.
كمـــا طـــالب جمـــل�ص ال�شـــورى وزارة 
ال�شحة بالعمل على توفري من�شاآت لكبار 

طبية  رعاية  يحتـــاجون  الذيـــن  ال�شن، 
 long term medical االأمد  طويلة 
care، والتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة 
لتوفري الدعم املايل الالزم الذي ميكنها 
من االإ�شـــراع يف تطبيـــق ا�شتـــراتيجية 
منـــ�شاآتهـــا  داخـــل  وال�شالمــــة  االأمـــن 
الالزمـــة  املبــالـــغ  ال�شحيـــة، واعتـــماد 
لت�شغيل م�شت�شـــفى امللـــك فـــهد اجلـــديد 
وفقا  تخ�شـ�شي،  كم�شتـــ�شفى  بتبـــوك، 
لالأمر ال�شــامي ذي الرقم )1026/3/م 

ب( والتاريخ 1425/10/18هـ".

قــــــد  الـــ�شــــــورى  جمـــلـــ�ص  وكــــــان 
عـــقدها  التي  اجللـــ�شة  خـــالل  ا�شتمـــع 
املـــوافق  االثنني1438/10/23هـ،  يوم 
2017/7/17م، برئا�شـــة معـــايل نائب 
الـــدكـــتور حمـــمد بن  املجـــل�ص  رئيـــ�ص 
اأميـــن اجلفري، لوجهـــة نظـــر اللجنـــة 
االأع�شاء  ملحـــوظـــات  ب�شاأن؛  ال�شحية 
واآرائهم جتـــاه التقرير ال�شنـــوي لوزارة 
ال�شحـــة للعـــام املـــايل 1437/1436هـ، 
تلتها رئيـــ�ص اللجنة الدكتورة منى بنت 

عبداهلل اآل م�شيط.

اأحد  مقرتح  على  ردها  يف  اللجنة  واأفـــادت 

االأع�شاء بدمج املراكز ال�شحية االأولية، الإن�شاء 

مركز �شحي متكامل يخدم القرى املتقاربة، اأن 

باململكة  ال�شحية  الرعاية  ا�شرتاتيجية  معايري 

تق�شي باأن يقوم مركز الرعاية ال�شحية االأولية 

بتقدمي خدماته لتجمعات �شكانية عدد اأفرادها 

اململكة  مناطق  ن�شمـــة يف جميع  نحو )7000( 

ال�شكانية،  للتجمعات  اجلغرايف  التوزيع  ح�شب 

م�شرية اإىل اأن وزارة ال�شحة لديها توجه بزيادة 

اأعداد مـــراكز الرعـــاية ال�شحــــــية االأولية مبا 

يتما�شى والطلب املتزايد على اخلدمة والزيادة 

ال�شكانية.

وفيما يتعـــلق بطـــب احلـــ�شود واإنـــــــجازاته، 

لفتت اللجنــــة النــظر اإىل ما قامت به الوزارة 

الشورى يطالب وزارة الصحة بتشغيل
املستشفيات اجلديدة
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احلـــ�شود  لطــــــب  العـــاملي  املركـــز  ممثلـــــة يف 

االأبحاث  جمال  يف  1437/36هـ،  العام  خالل 

مو�شـــمي احلج  اأثنـــاء  العلمــــية  والدرا�شـــــــات 

والعمرة، ومت و�شع االإطار العام للخطة الوطنية 

للتعامل مع ال�شحـــــايا اأثنـــــاء الكوارث، خا�شًة 

ال�شحة  بالتعــــاون مع منظمة  يف مو�شم احلج 

العاملية، ومركز مكافحة االأمـــرا�ص االأمــريكي، 

كما مت اإن�شاء املجل�ص العلمي اال�شت�شاري، والذي 

ي�شم جامعات وموؤ�ش�شات عاملية متخ�ش�شة يف 

�شحة واإدارة احل�شود.

وفيما يت�شل بالتاأمـــني الطبــــي للمواطنني، 

اأ�شارت اللجنة اإىل اأن وزارة ال�شحة تعمل منذ 

على  ال�شريفني  احلرمني  خادم  موافقة  �شدور 

العر�ص املقدم من ويل العـــهد رئيـــ�ص جمـــل�ص 

تاأ�شي�ص  على  والتنميــــة،  االقت�شادية  ال�شوؤون 

برنامج التاأمني واخلدمات ال�شحية يف اململكة 

الذي ي�شرف على عملية �شراء اخلدمة ال�شحية 

من  وغريها  القاب�شة،  ال�شركة  من  للمواطنني 

العام واخلا�ص،  القطاعني  مزودي اخلدمة يف 

و�شيح�شل جميع املواطنني من خالل الربنامج 

على تغطية تاأمينية �شاملة ورعاية �شحية عالية 

اجلودة والكفـــاءة، بينــــما �شي�شـــتمر املواطنون 

يف  وتابعوهم  اخلــــا�ص  القطاع  يف  العاملون 

خالل  من  التاأمينية  التغطية  على  احل�شول 

نظام ال�شمان ال�شحي التعاوين القائم حاليًا، 

وذلك بالتكامل مع جمـــل�ص ال�شــــمان ال�شحي 

التعاوين، و�شتتم تغطية بقية �شرائح املواطنني 

عن طريق برنامـــج التــــاأمني و�شراء اخلــــدمة 

مع  متزامن  زمني  وجدول  برنامج عمل  ح�شب 

تاأ�شي�ص ال�شركة القاب�شة، وبقية حماور برنامج 

التحول  مبادرات  ال�شحــــة �شمن  وزارة  حتول 

الوطني حتقيقًا لروؤية اململكة 2030.

وب�شـــان االأخطـــاء الطبيــــة يف امل�شتــ�شفيات 

ال�شحة  باأن وزارة  ال�شحـــية  اللجنـــة  اأفــــادت 

يت�شمن  اقـــــرتاًحا  الوزراء  اإىل جمـــل�ص  رفعت 

اإطـــــالق )الربنامج الوطـــني لتعـــزيز ال�شالمة 

يف املرافق ال�شحية(، والذي يتكون من املركز 

الوطني ال�شعودي ل�شالمــة املر�شى، والربنامج 

ويهدف  ال�شـــحية،  املرافــــق  ل�شالمة  الوطني 

املركــــــز اإىل و�شـــع اال�شرتاتيجـــيات املختـــلفة، 

ورفع م�شتـــوى �شالمـــة االإجــــراءات والعمليات 

االإكلينيكية املقدمة للمري�ص ب�شكل مبا�شر، كما 

القوى  املركز تخطيط  وراء  الوزارة من  تهدف 

املوارد  اأداء  كفـــاءة  ورفـــع  تنمية  اإىل  العاملة 

الب�شرية، والتقيـــيم امل�شتــــمر للطلب واالحتياج 

من القـــوى العامـــلة مـــن خـــالل حتديد الطلب 

واالحتياج الفعلي ملختـــلف الوظــــائف والقـــوى 

على  والعــــمل  وامل�شتقبليـــة،  احلاليـــة  العاملـــة 

ا�شتقـــطاب الكفــاءات العالية واملوؤهلة احلالية 

وامل�شتقبلية.

ويف ردها على ما طرحه بع�ص االأع�شاء من 

مالحظات على امليزانيـــة ال�شخمة التي تتمتع 

بها وزارة ال�شـــحة، وعلى الرغم من �شخامتها 

اإال اأنها ال تغـــطي �شـــوى )60 %( من اخلدمات 

ال�شحية على م�شتوى اململكة، بيَّنت اللجنة اأن 

وزارة ال�شـــحة هي املقـــدم الرئيـــ�ص لـــخدمات 

الرعايـــة ال�شحـــية لل�شكـــان مبنــــاطق اململكة 

كافـــة، وتـــ�شاركها يف ذلــك اجلهــــات احلـكومية 

وقــــد ت�شاعدت  والقطـــاع اخلـــا�ص.  االأخرى، 

لت�شاعد  نتيــــجة  ال�شحـــة  وزارة  مــيزانيـــــات 

التطور  ال�شـــحية، مثل:  الـــخدمـــات  تكــــاليف 

الطبية  والتكــــنولوجيا  التقــــنيات  يف  املتنامي 

الت�شخي�شية والعالجية، واالرتفاع املتوا�شل يف 

اأ�شعار االأدوية ب�شكل عام وعلى االأخ�ص االأدوية 

احلديثة والباهظة الثـــمن، وت�شـــــاعد تكاليف 

توظيف الكوادر ال�شحية عالية الكفاءة الناجت 

لي�ص  وهذا  الكفاءات،  تلك  يف  وا�شح  �شح  عن 

فقط على امل�شتوى الوطـــني اأو االإقليمي بل حتى 

التكاليف  ارتفاع  كذلك  العاملي،  امل�شتوى  على 

الراأ�شمالية ل�شـــراء االأرا�شــــي الإنــــ�شاء املرافق 

ال�شحيـــــــة عليها، وتـــ�شاعد تكـــــاليف االإن�شاء 

املختلفة  واملعدات  الطبية،  التجهيزات  وارتفاع 

اخلا�شــــــة باالأجهــــزة املخبـــريـــة، واخلــــــا�شة 

ا ال�شيانة  باإجراء العمليات اجلراحيــــة، واأي�شً

الدورية لالأجهزة واملعدات والتاأمني عليها.

وفيما يتعلق بتوقف العمل يف م�شروع مدينة 

امللك في�شل الطبـــية باأبها الذي يت�شع لــ 1350 

�شريًرا على اأحــــدث املعايري العاملـــية، اأو�شحت 

ق�شم  الطبية  املدينة  م�شروع  ال�شحية  اللجنة 

اإىل مرحلتني، حيث مت البدء يف تنفيذ املرحلة 

اإلغاء املناف�شة على املرحلة  االأوىل، يف حني مت 

الثانية الأن اأقل العطاءات التي ظهرت بعد فتح 

املظـــــاريف كــــان اأعـــلى من امليزانية املر�شودة 

للم�شــروع، وبالتايل اأعيـــد امل�شـــروع يف مرحلته 

الثانية للدرا�شـــــة من جديــــدي بغيــــة خفــــــ�ص 

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

قـرر جملـــــ�ص ال�شـــــورى باالأغلـــــبية 
املوافقة على درا�شـــــة نقل جمـــــيع اأنواع 
الرقابـــة التي تتـــــوالها هيـئة الرقابة 
والتحقيـــــق اإىل ديـوان املراقبة العامة، 
و�شدد على اأهمية تطوير هيئة الرقابة 
والتحقيق نظـــــم تاأديب موظفي الدولة 
مبا ي�شمح باإحكـــــام الرقابـــــة االإدارية 

وحت�شني االأداء.

وطالـــــب املجلـــــ�ص هيـــــئة الرقـــابة 
والتحقيق بالتن�شيق مع الهيـــــئة العامة 
ال�شـــــحة  ووزارتي  والـــــدواء  للغـــــذاء 
وال�شــوؤون البلـــــديـــــة والقرويــــــــــة يف 
�شالمـــــة اخلدمات  الرقابة على  جمـال 
الغذائيـــــة )االإعـــــا�شـــــة املطهـــية( يف 

ال�شجون ودور التوقيف.

واأكد املجل�ص على م�شمون قراره رقم 
)43/88( وتـــاريـــــخ 1431/10/10هـ، 
ب�شاأن التقرير ال�شنـــــوي لهيئة الرقابة 
والتحـــــقيـــــق للعـــــام املـــــايل )1428-
1429هـ( املت�شمن اأنه: )اإذا �شـــدر حكم 
نهائي من املحاكم االإدارية، ترتب عليه 
اإلغاء لقرار اأ�شدرتـــــه جهـــــة حكومية، 
عن  ال�شـــــاأن  ذوي  بتعويـــــ�ص  األزمها  اأو 
قراراتها اأو اأعمالها، فعلى الهيئة القيام 
بالتحقيق مع كل موظف اأو م�شوؤول ي�شار 
اإليه يف احلكم، �شـــــواء مبركزه الوظيفي 
اأو با�شمه ال�شخ�شي، وحتديد امل�شوؤولية 
االإدارية واجلنائيــــــة عن ذلك اإذا وجد 

�شبهة ف�شاد(.
اأ�شدره  الذي  القـــرار  يف  ذلك  جـــــاء 
جمل�ص ال�شورى خالل جلــــــ�شته الرابعة 

اأعمـــــال ال�شنة االأوىل  واالأربعيـــــن من 
للدورة ال�شابعـــــة التي عقــــــدها يــــــوم 
املـــوافق  1438/10/17هـ،  الثالثــــــاء 
2017/7/11م، برئا�شــــــة معايل نائب 
رئي�ص املجل�ص الدكتور حمــــــمد بن اأمني 
اجلفري، بعــــــد ان ا�شتــــــمع لوجهة نظر 
جلنــــــة حقــــــوق االإن�شــــــان والهيــــــئات 
االأع�شاء  ملحوظات  ب�شــــــاأن  الرقابية، 
واآرائهــــــم جتاه التقرير ال�شنوي لهيئة 
املايل  للعــــــام  والتحقيــــــق  الرقابــــــة 
1437/1436هـ، تــــــالها رئي�ص اللجنة 

االأ�شتاذ ع�شاف بن �شامل اأبوثنني.
و�شع  �شـــــرورة  عـــــلى  املجلـــــ�ص  و�شـــــــدد 

�شلم وظيفي موحد تخ�شـــــع له جميع اجلهات 

الرقابية، وذلك بتطبيق ال�شلم الوظيفي للهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�شاد على االأجهزة الرقابية، 

معايري  بو�شع  والتحقيق  الرقابة  هيئة  كما 

اأدائها  وتطوير  اجلهات  على  الرقابة  الأولويات 

لتعزيز  الدولة  توجهـــــات  وبراجمها مبا يحقق 

املال  وحفظ  وامل�شوؤولية  واملحا�شبة  ال�شفافية 

العام، واإعداد بحوث يف جمال تطوير وحتديث 

يف  ال�شلبية  الظواهر  ور�شد  الرقابة  طرق 

اجلهات احلكومية وحتليلها اأ�شباًبا ومعاجلة«.

نقل الرقابة بأنواعها إىل ديوان املراقبة العامة
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نظرها  وجهة  معر�ص  يف  اللجنة  واأو�شحت 

اأن نقل جميع اأنواع الرقابــــــة مبا فيها الرقابة 

االإدارية من هيئة الرقابة والتحقيق اإىل ديوان 

املراقبة العامة ال يعنـــــي دمـــــج ن�شاط الرقابة 

املالية بالرقابة االإدارية داخل ديـــــوان املراقبة 

االإ�شراف  وحدة  اإىل  �شيـــــوؤدي  فالنقل  العامة، 

على الن�شاطني.

واأ�شارت اللجنة يف هذا ال�شياق اإىل ما اأو�شت 

به العديد من اجلهات اال�شت�شارية املتخ�ش�شة 

منها اللجنة الوزارية للتنظيم االإداري، واللجنة 

عبداهلل  امللك  ومعهد  االإداري،  للتنظيم  العليا 

بالتعاون مع مكتــــــــــب )اآرن�شـــــت ينق(، وهيئة 

اخلرباء مبجل�ص الـــــــــوزراء، وذلك يف الدرا�شة 

وال�شبط  الرقابة  اأنظمـــــة  بتطــــــــــوير  املتعلقة 

ووحدات الرقابة الداخلية.

كما اأو�شت بذلك ور�شة العمل التي نظمتها 

جلنة حقوق االإن�شان واالأجهزة الرقابية مبجل�ص 

ال�شورى ب�شاأن تعــــــــــزيز دور الهـــيئات الرقابية. 

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن هـــــذه التو�شـــــية تتفق مع 

جتارب الدول، فمن خالل واتفقت اللجنة مع ما 

باأن  مداخالتهم  يف  االأع�شاء  بع�ص  اإليه  ذهب 

اأ�شاليب خمتلفة  باتباع  الرقابية  تقوم اجلهات 

وا�شتخدام التقنية؛ ليتم الربـــــط مع االأجـــــهزة 

احلكومية للح�شول على املعلومات، وبالذات ما 

يتعلق بامل�شروعات واالأداء ب�شكل مبا�شر، وهذا 

االأمر بداأت فيه االأجـــــهزة الرقابيـــــة من خالل 

التن�شيق مع الربنامج الوطني »ي�شر«.

واأو�شحت اللجنة اأن بع�ص الفئات الوظيفية 

والق�شاة  املمتـــــازة  املراتب  و�شاغلي  كالوزراء 

تراعى  اأن  تتـــــطلب  وظيفيــة  خ�شو�شيــــة  لهم 

حتى بالن�شبة لتطــوير االأنظـــــمة التاأديبية التي 

يخ�شعون لها؛ لذا، فـــــاإن اللجـــــنة راأت تعديل 

�شياغة التو�شيـــــة الثانيـــــة لتكــــون على النحو 

التايل: »العمل على اتخاذ االإجراءات النظامية 

لتطوير نظم تاأديب موظفي الـــــدولة مبا ي�شمح 

باإحكام الرقابة االإدارية وحت�شني االأداء«.

تعـــــرث امل�شروعات،  وفيما يخ�ص مو�شـــــوع 

اأفادت اللجنـــــة باأن هـــــــــذا املو�شـــــوع �شبق اأن 

ُدر�ص و�شـــــدر ب�شاأنـــــه عـــــدد مـــــن قـــــرارات 

جملـــــ�ص الـــــوزراء، من بيـــــنها قـــــرار جمل�ص 

الوزراء رقــــــم )23( وتـــــاريخ 1428/1/17هـ 

ال�شـــــادر ب�شـــــاأن الرتتيبات املتـــــخذة ملعاجلة 

املعوقات التي تواجه قطاع املقاوالت يف اململكة، 

وكـــــذلك قرار جملـــــ�ص الـــــوزراء رقم )155( 

وتاريخ 1429/6/5هــ ب�شـــــاأن تعوي�ص املقاولني 

امل�شـــــروعات احلكـــــومية،  اإجناز  املتعرثين يف 

ب�شبب ارتفاع االأ�شعار.

كمــا اأنـــــه تـــــم اإن�شـــــاء الهيـــــئة ال�شعوديـــــة 

للمقاوليــــن بقرار جمـل�ص الـوزراء رقم )510( 

وتاريخ 1436/11/23هـ، ومـــــن بيـــــن مهــامها 

قطاع  تواجه  التي  العـــــوائق  على ح�شر  العمل 

ملنـــــاق�شتها  متـــــهيدًا  واملقـــــاولني،  املقـــــاوالت 

مع اجلهات احلكومية املخت�شة، وو�شع احللول 

املنا�شبة التي تخدم القطاع.

تتفـــــق  اللجـــــنة  اأن  اإىل  اثنـــــني  اأبو  واأ�شار 

مع اأهمية حما�شبـــــة املخالـــــفني، مبا يف ذلك 

م�شاءلة من ميتنعون اأو يعيـــــقون تنفيذ اأحكام 

الق�شاء االإداري، م�شـــــدًدا على اأهـــــمية تفعيل 

ال�شـــــورى رقم )43/88( وتاريخ  قرار جمل�ص 

1431/10/10هـ، ب�شـــــاأن التقـــــرير ال�شـــــنوي 

-1428( املايل  للعام  والتحقيق  الرقابة  لهيئة 

1429هـ( الأنه يرتتـــــب عليـــــه تقليـــــل الدعاوى 

قامت  لذا  املرفوعة �شد اجلهات احلكـــــومية؛ 

اللجنة بتبني التو�شية االإ�شافية الرابعة.

اإن كـــــاًل من موظفي هيئة  وقالت اللجـــــنة 

العامة  املراقبة  وديـــــوان  والتحقـــــيق  الرقابة 

يخ�شعون للكادر العام ملوظفي اخلدمة املدنية، 

بينما الهيئة الوطنـــــية ملكافـــــحة الف�شاد لديها 

كادر وظيفي خا�ص ومزايا ال يتمتع بها موظفو 

الديوان، وهيئة الرقابة والتحقيق؛ االأمر الذي 

اإىل  ترتب عليه ت�شرب موظفي هاتني اجلهتني 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد.

وتـــرى اللجنـــــة اأهمـــية اأن تكـــون الرقـــابة 

التي تقوـــم بها الهيئـــة فعالـــة وتـــالم�ص هموم 

تــــــوجـــــهات  وتـــواكـــــب  واأولويـــاتـــه،  املواطـــن 

الدولة لتعزيز ال�شفافية، واملحا�شبة، وامل�شوؤولية 

بتطوير  الهـــيئة  تقـــوم  واأن  العام،  املال  وحفظ 

اأدائها وبراجمها لتحقـــيق الـــدور املاأمول منها؛ 

لذا قامت اللجنــــــة بتبني تو�شية جديدة وهي 

التو�شية »ال�شاد�شة«.
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اأكد جملــــ�ص ال�شــــورى اأهـمية اإعداد 
تقـــاريـــرهــا  واالإعـــالم  الثقافـة  وزارة 
ال�شنوية املقبلة مبقت�شى املادة )29( من 
نظام جمل�ص الوزراء ال�شادر باالأمر امللكي 
1414/3/3هـ،  وتاريخ  )م/13(  رقم 
وقواعد اإعداد التقارير ال�شنوية ال�شابقة 
جلميع االأجهزة احلكومية مبوجب االأمر 
ال�شامي التعميمي رقم )7/ب/26345( 

بتاريخ 12/19/ 1422هـ.
جـــاء ذلك يف القــــرار الذي �شـدر عن 
جملـــــ�ص ال�شــــورى بعـــد مناق�شته خالل 
جل�شته العاديـة ال�شابعة واالأربعني التي 
عقدها يــــوم الثالثـاء 1438/10/24هـ 
معايل  برئا�شة  2017/7/18م،  املوافق 
نائــــب رئي�ص املجلـــــ�ص الدكتـور حمـــمد 
بن اأمني اجلفري، تقرير جلـــنة الثقافة 
واالإعالم وال�شياحــة واالآثار وتو�شياتها 
ب�شاأن التقريـــر ال�شنــــوي لوزارة الثقافة 
واالإعالم للعـــام املــــايل 1436/1435هـ 
الذي تـــاله رئي�ص اللجنة الدكتور فايز 
بن عبداهلل ال�شهــــري، تقــــرير اللجــنة 
وتو�شيتـــها ب�شــــاأن املو�شــــوع، ثـم عر�ص 
املو�شوع للمناق�شـة؛ واأبديت ب�شاأنه عدد 

من امللحوظات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�شياتها للنقا�ص 

اإىل  املو�شى  نا�شر  الدكتور  املجل�ص  اأ�شار ع�شو 

اأن تاأخر التقــــــرير جعـــله ال يعكـــ�ص اأبدًا الواقع 

احلايل الذي تعي�شــــه وزارة الثقــافة واالإعالم، 

االأخرية  ال�شـــنوات  �شهـــــدت يف  اأنها  خ�شو�شًا 

تغريات هيكلية جوهرية �شريعـــة، فقد اأ�شيفت 

ونقل  جــــديدة،  واخت�شا�شـــات  مهــــام  اإليها 

وليدة،  جهات  اإىل  واخت�شا�شات  مهام  منها 

وظهرت جهات اأخرى اأ�شبحت تقا�شمها املهام 

اللجــــــنة  راأي  يف  ورد  وقـــد  واالخت�شا�شـــات، 

تف�شيالت جيدة ب�شاأن هذا املو�شوع.

واأيد املو�شـــى اللجــــنة يف مــــالحظتها خـــلو 

التقرير الأي خطـــط ا�شرتاتيــــجية، اأو اأهـــداف 

وا�شحة، اأو اآليات مقرتحة، وكذلك عدم وجود 

موؤ�شرات لقيا�ص االأداء، لكنــــه راأى اأن ذلك ال 

يعطي اللجنة مبـــرًرا كافًيا باأن تكتفي بالرتكيز 

يف راأيها بتقديــــم تو�شية واحدة فح�شب، فقد 

اإعادة  حالة  يف  منا�شًبا  االإجراء  هذا  يكون 

التقرير دون عر�شه على املجل�ص.

اأما وقد ُعر�ص  واأ�شاف الدكتـــور املو�شـــى: 

على املجل�ص فاإنه كان ينبـــغي على اللجـــنة اأن 

تقدم راأًيا وا�شًحا حول حمتـــوى التقـرير، الذي 

يزخـــر مبعلومـــات كثـــرية، �شحيح اأنها قدمية 

تقدم  اأن  علـــيها  ينبغي  كان  كما  لكنها مفيدة، 

تو�شيات اأخرى باالإ�شافة اإىل تو�شيتها اليتيمة 

ميكن اأن ت�شـــهم يف حــــل امل�شكـــــالت الكـــثرية 

والتحديات الكبرية التي تواجه وزارة.

ولفـــت النـــــظر اإىل مــــا تطــالب به الوزارة 

املخــــ�ش�ص  البــــند  بتعـــزيز  التقـــرير  هذا  يف 

اإىل  الوزارة  يف  والدرا�شات  العلمية  لالأبحاث 

خم�شة ماليني ريـــال، وقال: اإن هذا املبلغ غري 

كاٍف لتمويل درا�شــات علمية ذات قيمة، ويدل 

داللة اأكيدة على عـدم اهتمام الوزارة بالبحث 

العلمي يف املجاالت الثقـــافية واالإعالمية، وقلة 

املجاالت،  هذه  احليوي يف  دوره  باأهمية  وعيها 

وغياب الروؤية الوا�شحة لكيفية توظيف نتائجه 

يف جمال عملها.

وطالب وزارة الثقافة واالإعالم بو�شع خطة 

ا�شرتاتيجية متكاملة للبحث العلمي يف املجاالت 

الثقافيــة واالإعالميــــة، وراأى اأال ت�شــــتمل هــــــذه 

اخلطة بال�شـــرورة على اإن�شــاء مراكز للبحوث 

والدرا�شــــــات، واإنـــــما تـــركز عـــلى اال�شتـــفادة 

من مراكز االأبحاث باجلامعات وبيوت اخلربة 

املتخ�ش�شة يف هـــــذه املجـــاالت، وتت�شمن هذه 

اخلطة اآليات وا�شحـــة لكيفية ا�شتفادة الوزارة 

واأجهزتها من نتائج البحـــث العلمي، وتوظيفها 

ا باأن  ل�شالح حتقيق اأهدافـــها، كما طالب اأي�شً

ت�شتـمل هــــذه اخلـــطة على ميــــزانية ال تقل عن 

)مئة مليون ريـال �شنويًا( قابلة للزيادة لتغطية 

الن�شاطات البحثية يف الوزارة.

إعالمنا اخلارجي متواضع ويف حاجة
لرؤية وآليات واضحة

د. فايز عبداهلل الشهري
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار
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من جانبـــه اأ�شـــار ع�شــــو املجلــــ�ص اللـــــواء 

االإعالمي  الهــــجوم  اإىل  العمـــــري  عبدالهادي 

الذي تتعر�ص له اململكــــة من قبل بع�ص الدول 

باأنها تدير  اململكــــة  واتـــهام  واإعالمها  الغربية 

ومتول االإرهاب، مت�شائاًل عما اإذا كان اإعالمنا 

يعي ذلك اأم ال؟.

وقال: اإننا ال ن�شك يف جهود اإعالمنا باإنتاج 

اآلة اإعالمية قويـــة لف�شـــح ملفــــات االإرهـــــاب 

ومموليه؛ ولكن اال�شـــتمرار على اللغـــــة العربية 

يفهمنا،  يجعله  لن  العامل  خماطبة  يف  وحدها 

اإعالمية  ا�شرتاتيجــــية  و�شـــع  مــــن  بد  ال  لذا؛ 

بالتن�شيق مع االإعالم اخلليجي املوحد، تخاطب 

واآلياته  بتفكــريه  مـــــعه  وتتعـــامل  بلغته،  العامل 

واأ�شلوبه املتبع.

واأكــــد �شرورة اإ�شراك اأجهزة اال�شتخبارات 

اأجـــهزة االإعـــــالم ل�شــــمان خمــــــرجات  مـــــع 

اإعالميــــة ال تقل جـــدارة عما يوجه يف االإعالم 

الغربي �شدنا.

من جانبه تنــــاول ع�شـــو ال�شـــورى املهند�ص 

مفرح الزهـــراين التو�شبـــة التي تقــــدمت بها 

واالإعالم  الثقافة  وزارة  تقـــــــرير  على  اللجنــة 

اللجنة  توجهها  اأن  ميكن  ر�شالة  اأقوى  وعدها 

واملجلــــ�ص اإىل الــــوزارة باأنهــــا اإمــــا اأن تكـــــون 

ملا حققته من  �شامل  تقرير  تقدمي  عاجزة عن 

اإجنازات؛ الأنها مل حتقق اأ�شا�ًشا اأي اإجنازات، 

من  اأ�شبحت  قد  الوزارة  اأن  راأت  اللجنة  اأن  اأو 

الكماليات، ما يجعل من االإن�شاف عدم اإ�شدار 

اأي تو�شيات على تقريرها.

واأ�شار اإىل اأن الوظائف التي طلبتها الوزارة 

يف تقريرها لي�شت مـــــن �شلب اأعمال الوزارة، 

وهذا يعطيــــنا موؤ�شــــــًرا على اأن الوزارة فقدت 

تقليدية  وزارة  اإىل  وحتولت  ال�شحيح،  االجتاه 

بريوقراطية.

من جهتـــه اأكــــد ع�شـــو املجــــل�ص الدكــــتور 

عبدالـــــعزيز احلرقـــان اأن تقـــــنية املعلـــــومات 

االإعالمي،  التوا�شل  يف  مهمة  و�شيلة  اأ�شبحت 

والربامج االإعالمية، بينما جند تقرير الوزارة 

يتناول تقنية املعلومات كما لو كـــانت اأي وزارة 

اأخرى ت�شتخدم تقـــنية املعلـــــومات يف االأعمال 

الروتينية واملدنية، م�شـــريًا اإىل اأن التــــقرير مل 

يذكر اأن عدم توافر تقنية املعلومات يعد �شمن 

املعوقات التي تواجه الوزارة.

والحـــظ اأن معظم االإعــــالنات والدعــــايات 

التوا�شل االجتماعي؛  تــــاأتي �شمــــن من�شـــات 

لكن هذا النقل يتم باأ�شلوب غري منظم، وعدم 

و�شوح حقوق وواجبات املعلن واملتلقي، ويح�شن 

حقوق  ي�شمن  اإر�شاديًّا  دلياًل  الوزارة  ت�شع  اأن 

وي�شمن  االإعالن،  املتعاملة يف  االأطراف  جميع 

حقوق املتلقي يف اأن هذا االإعالن �شحيح وغري 

خمالف«.

من جهتها تناولت عـــ�شو ال�شورى الدكتورة 

اإقبــال درنـــــدري االإعــــالم اخلـــارجي، م�شرية 

اإىل اأننا يف هذه املرحلة نحتاج اإىل الرتكيز على 

االإعالم اخلارجي ب�شكل اأكرب؛ حيث اإن اجلهد 

احلايل ما يزال متوا�شًعا مقارنة باإعالم بع�ص 

دول اجلوار ف�شاًل عن االإعالم العاملي العريق، 

وذلك ملا لالإعالم من تاأثري على الراأي العام، 

للدفاع  االإعالمية  اآلتها  الدول  تلك  حيث جتند 

عن حقوقها وخدمة ق�شاياها، واأحياًنا مهاجمة 

الدول االأخرى.

املعــــارك  اأن  اإقـــبال  الدكـــتور  واأ�شافـــت 

االإعالميــــة اأ�شبـــحت �شاحــــة كــــبرية ت�شـــتغل 

واإثارة  والنزاعات  لتحريك احلـــــروب  �شيا�شيًّا 

الفنت واخلالفات؛ فالدول التي ال متلك ذراًعا 

جمابهة  يف  قوية  وخـــارجية  داخلية  اإعالمية 

هذه احلروب، تكون عر�شة للخ�شارة الفادحة، 

واإن اململكة يف الوقت احلايل تتعر�ص حلمالت 

اإعالمية �شر�شة ومنظــــمة من عدد من الدول، 

للمملكة  اخلارجي  االإعالم  يقم  املقابل مل  ويف 

ا  بالدور املطلوب منه وبال�شكل الالزم، خ�شو�شً

يف و�شائل االإعالم اجلديــــد والقـــنوات الدولية 

االإعالمية التي ينبغي التـــعامل معها، حيث مل 

يتم التعامل مع ق�شايانا بروؤية اإعالمية وا�شحة 

اأو اآليات قوية، مما اأثر على الراأي العام ودوائر 

�شنع القرار اخلارجية يف خلق بع�ص القناعات 

املغلوطــة عن اململكــــة و�شيــــا�شاتها الـــــخارجية 

وم�شائل حقوق االإن�شان وغريها.

واأرجـــع عــــ�شو املجل�ص االأ�شتاذ عبدالعزيز 

�شـــمعة  مـــــــن  مـــــا حقــــقته اململـــكة  املتحـــمي 

مرموقة وح�شور فــــاعل على امل�شتوى االإقليمي 

ال�شـــعودية  الدبلومــــا�شية  جناح  اإىل  والدويل، 

الــــذراع  اأن  موؤكــــدًا  لها؛  الكبرية  واالإجنازات 

للمزيد  حتتاج  تــــزال  ال  اخلارجـــية  االإعالمية 

اأن تو�شح �شورة  الـــــ�شروري  من املهنية، ومن 

اللغات،  وبجميع  و�شيا�شاتها  احلقيقية  اململكة 

واأن يواكب الدور الكبري للمملكة كقائد اأ�شا�شي 

دينيًّا واقت�شاديًّا و�شيا�شيًّا يف املنطقة والعامل.

وطالب املتحمي باإعادة و�شع روؤية واأهداف 

وا�شـــرتاتيجــــيات واآليـــات وا�شـــحة لالإعـــــالم 

اخلارجي للمملكة يكفل لها هذه االأدوار بالتعاون 

مع وزارة اخلارجية، بداًل من املواقف ال�شامتة 

اأو االعتماد على الدفاع عن املغالطات.

لوزارة  تخ�ش�ص  اأن  �شـــرورة  على  و�شـــدد 

الثقافـــة واالإعـــالم ميزانـــيات �شخـــية متكنها 

من اأداء دورهـــا احليـــوي الذي اأ�شبح يف غاية 

االأهمية، خا�شة يف جمال االإعالم اخلارجي.

وقد بادرت جلنة الثقافة واالإعالم وال�شياحة 

واالآثار خالل اجلل�شة بتقدمي وجهة نظرها جتاه 

ما طرحه بع�ص االأع�شاء من اأراء ومقرتحات، 

ما  حول  وت�شاوؤالتهم  ا�شتف�شاراتهم  على  والرد 

ت�شمنه التقرير ال�شنوي للوزارة.

املتحمي: الذراع اإلعالمية اخلارجية 
ينقصها املهنية.. ونحتاج لقنوات 

منافسة للقنوات املعادية

اللواء العمري: يجب إشراك االستخبارات 
مع اإلعالم لضمان خمرجات ال تقل جدارة 

عما يوجه ضدنا باإلعالم الغربي

م. الزهراين: يف ظل إنشاء هيئات اإلذاعة 
والتلفزيون واإلعالم املرئي واملسموع 

والثقافة ال بد من دراسة إلغاء الوزارة

د. إقبال درندري: اجلهد احلايل
للوزارة ال يزال متواضًعا مقارنة بإعالم 

بعض دول اجلوار
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طالــب جمل�ص ال�شورى وزارة االإ�شكان 
باالإ�شراع يف ت�شليم املنتجات االإ�شكانية 
للمواطنني، و�شـــدد على اأهمـــية اإزالـــة 
املعوقات خليار توفري القرو�ص املبا�شرة 
مـــن خـــالل ن�شـــاط �شنـــدوق التنمـــية 

العقارية.
اإنـــ�شــــــاء  املجـــلـــ�ص �شـــرورة  واأكـــد 
الوزارة املركز الوطني للبحوث والر�شد 
وقـــت،  اأ�شـــرع  يف  وت�شغـــيله  االإ�شكـــاين 
ودرا�شـــة اأ�شـــباب تـــدين ن�شـــب اإجنـــاز 
م�شروعاتها واتخاذ االإجراءات الالزمة 
الكفيلة باإنهاء امل�شروعات يف مواعيدها 

املحددة.
جاء ذلك يف القـــرار الذي �شـــدر عن 
املجل�ص يف جل�شتـــه العاديـــة اخلامـــ�شة 
واالأربعني - لل�شنـــة االأوىل من الـــدورة 
ال�شابعة، مبقـــره يف مدينـــة الريـــا�ص، 
املوافق  1438/10/18هـ  االأربعـاء  يوم 
2017/7/12م، برئا�شـة معـــايل نـــائب 
بـــن  الدكتـــور حمـــمد  املجلـــ�ص  رئيـــ�ص 
اأميـــن اجلفـــري، التي ا�شتـــمع خـــاللـــها 
اإىل وجهة نظر جلنـــة احلـــج واالإ�شكان 
واخلدمات، ب�شـــاأن ملحـــوظات االأع�شاء 
واآرائهـــم وا�شتفـــ�شاراتهم جتاه التقرير 
ال�شنـــوي لـــوزارة االإ�شكـــان للعـــام املايل 

1437/1436هـ، تالها رئي�ص املهـــند�ص 
مفرح بن حممد الزهراين.

كما طالب املجل�ص يف قراره وزارة االإ�شكان 

باإعطاء املواطنني االأولوية يف القرو�ص، وجتنب 

اآليات  و�شع  يف  واالإ�شـــــراع  املطوريـــن،  متويل 

ومناذج قـــــيا�ص للتاأكد مـــــن جاهـــــزية القطاع 

اخلا�ص وقدرتـــــه وكفاءته على تقدمي وحدات 

�شكنية ذات جودة عالية و�شعر منا�شب.

ودعـــــا الـــــوزارة اإىل متـــــثيل املواطـنني يف 

�شياغـــــة عقـــــود االإقـــــرا�ص التي يربمونها مع 

البنوك وموؤ�ش�شـــــات التمويل عند التقدم بطلب 

قرو�ص عقارية.

واأو�شحت اللجنـــــة يف ردهـــــا على مـــــا راآه 

بع�ص الع�شاء باأن احللـــــول التي و�شعتها وزارة 

االإ�شكان حلل م�شكالت االإيجار غري كافية، اأن 

نظام )اإيجار( الذي ال يزال يف مراحله االأولية 

�شي�شهم يف احلد من تلك الق�شايا ومعاجلتها.

وبالن�شـــــبة ملبلـــــغ العـــــ�شرة ملـــيارات ريـال 

املخ�ش�شة لالإ�شكان ال�شعبي، اأو�شحت اللجنة 

مت  املبلغ  هـــــذا  الـــــوزارة– اأن  اإفادة  –ح�شب 
تخ�شي�شه اأثناء عمل الهيئة العامة لالإ�شكان، 

وبعد �شدور التوجيـــــه الكـــــرمي بتـــــوفر املبالغ 

الالزمة ملعالـــــجة م�شكلة االإ�شكان، فقد مت نقل 

االعتـــــماد -بنـــــاء عـــــلى املوافـــــقة ال�شامية- 

ق�شايا  ملعاجلة  املعـــــتمدة  املبالغ  �شمن  ليكون 

ا  االإ�شكان عموًما، واأن يتـــــم بناء وحدات عو�شً

عن اإ�شكان �شعبي.

وظهر للجنـــــة من خـالل املداخالت لبع�ص 

اأع�شاء املجلـــــ�ص على التقرير ال�شنـــــوي لوزارة 

االإ�شكان عدم الر�شا على اآداء الوزارة، ووجدت 

اللجنة نف�شها غري قـــــادرة على اإيجاد مربرات 

الدعم  به من  بعدما حظيت  للوزارة، خا�شـــــة 

لذا،  اهلل-  -رعاها  الدولة  مـــــن  املحدود  غري 

بتو�شيات  اللجنة يف حماولة اخلروج  اجتهدت 

تعني الوزارة يف تلم�ص طريقها، كما توؤكد اللجنة 

على �شرورة ا�شت�شافة وزير االإ�شكان يف جمل�ص 

ال�شورى لالإجابة عن كثري من الت�شاوؤالت حول 

ق�شايا االإ�شكان.

جلنة احلج واإلسكان غري قادرة على إيجاد
مربرات لوزارة اإلسكان

م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
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هيــــئة  ال�شــــورى  جمــــلــــ�ص  طــالب 
االت�شــــاالت وتقــــنية املعلومات بالعمل 
على اإيجاد البدائــــل املحليــــة املنا�شبة 
التوا�شل االجتماعي  �شبكات  لتطبيقات 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.
ودعــــا الهيــــئة اإىل �شــــرعة تنــــفيذ 
ا�شرتاتيجيــــة توفــــري �شبــــكات النطاق 
العري�ص يف جميع مناطق اململكة وتوفري 
خدماتها للجميع ب�شرعات عالية واأ�شعار 
ب�شرعة تعديل  منا�شبــــة، كما طالبــــها 
التطورات  ملــــواكبة  االت�شــــاالت،  نظام 
التي حدثت يف قطاع االت�شاالت وتقنية 
املعلومــــات، و�شــــمان املنافــــ�شة العادلة 
بني ال�شركـــات املرخــــ�ص لها وحــــماية 
حقوق امل�شرتكني، ورفعه للموافقة عليه 
وفق االإجراءات املتبعة بهذا اخل�شو�ص.
و�شــــدد املجل�ص يف قراره الذي �شوت 
عليه باملوافقة باالأغلبية خالل جل�شته 
عــــقدها  التــــي  واالأربعــــني  اخلام�شــــة 
يوم االأربعــــاء 1438/10/18هـ املوافق 
2017/7/12م، برئــــا�شة معــــايل نائب 
رئي�ص املجل�ص الدكــــتور حممد بن اأمني 
اجلفري، �شدد على �شــــرورة اإلزام هيئة 
االت�شاالت وتقنيــــة املعلــــومات �شركات 
االت�شاالت بتو�شعـة �شبكاتها لال�شتمرار 

بتقــــدمي اأف�شــــل اخلــــدمات، والــــوفاء 
بالتزاماتها املقدمــــة للم�شــــرتكني، مثل 

االإنرتنت الال حمدود وغريه.
واأكــــد املجــــل�ص على الفقرة "ثانيًا" 
من قراره ذي الرقــــم 73/113 والتاريخ 
1430/2/8هـ، ون�شــــها: �شرورة التزام 
اجلهــــات احلكوميــــة بالتنـــ�شيق امل�شبق 
مع الهيئــــة، يف جمــــيع االأمــــور املتعلقة 
بالقطاع، ب�شفــــتها اجلهــــة امل�شئولة عن 

تنظيمه.
وكــــان جمــــل�ص ال�شــورى قــــد ا�شتمع 
خالل اجلل�شــــة لوجهة نظر جلنة النقل 
واالت�شاالت وتقنيــــة املعلومــــات، ب�شاأن 
جتاه  واآرائهــــم  االأعــــ�شاء  ملحوظــــات 
التقريــــر ال�شنــــوي لهيــــئة االت�شاالت 
املــــــــايل  للعــــام  املعلــــومــــات  وتقنــــية 
1437/1436هـ، تــــالها رئيـــ�ص اللجنة 

الدكتور �شعدون بن �شعد ال�شعدون.
اأهميــــــة حماية امل�شتخدمني  اللجـــنة  وراأت 

ودعـــــم حقوقهــــــم، كــــــما راأت اأهمــــــية التزام 

ال�شركات ب�شرعات االإنرتنت املعلن عنها؛.

ويف جانب اآخــــــر اأفــــــادت اللجنة باأنه بناء 

على قرار جملـ�ص الــــــوزراء رقـــــم )51( وتاريخ 

وكــــــل اإىل الهــــــيئة 
ُ
1435/02/06هـ، الــــــذي اأ

العامة لالإعالم املرئي وامل�شموع املهام املتعلقة 

بتنظيم حمتـــــوى االإنرتنت )كاماًل( االأخالقي 

واالإعالمي، ومت توقــــــيع حمــــــ�شر بني الهيئتني 

كل  مهام  وينظم  يحدد  1437/5/2هـ،  بتاريخ 

جهة فيما يتعلق برت�شيح املحتوى على االإنرتنت 

وفق مهامهما التنظيمية.

�شنــــــوية من  ر�شــــــوم  ا�شتقطاع  يتــــــم  كما 

مقدمي اخلــــــدمة على النــحو االآتي: )15 %( 

للهاتف املتنقل و)10 %( للهاتف الثابت و)8 %( 

ال�شركات،  دخل  اإيرادات  �شايف  من  لالإنرتنت 

تدخل يف خزينة الدولة ومنها يتم دعم �شندوق 

اخلدمة ال�شاملة.

واأ�شارت اللجنــــــة اإىل اإن�شاء املركز الوطني 

لالأمن االإلكرتوين التابع لوزارة الداخلية، ومن 

والهجمات  االخرتاقات  مواجــــــهة  اأبرز مهامه 

العالية التعقيد للبنى التحــــــتية اال�شرتاتيجية، 

ويقوم املخت�شون يف املركــــــز االإر�شادي بتوفري 

الن�شح وامل�شورة املتخ�ش�شة ذات العالقة.

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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الطاقة  وزراة  ال�شورى  جمل�ص  طالب 
وال�شناعـــــة والثـــروة املعدنيــــة بـــدعم 
ا�شتثمارات املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
والغاز،  وال�شناعة  التعدين  جماالت  يف 
ودرا�شة اأ�شباب تعـــرث بعــ�ص امل�شروعات 
تقـــع  التي  اال�شرتاتيجـــية  ال�شناعيـــة 
حتت مظلـــة الربنامـــج الوطني لتطوير 
التجمعات ال�شناعيـــة وو�شـــع احللـــول 

ملعاجلتها.
باإعداد  الـــوزارة  املجـــل�ص  كما طالب 
خطة �شاملة لتنمية املحـــتوى املحلي يف 
وتوطني  واخلدمـــات،  ال�شلع  م�شرتيات 
وال�شركات  القطاعات  يف  العاملة  القوى 
تقييم  �شرورة  على  م�شدًدا  لها،  التابعة 
االأداء  موؤ�شرات  وفق  املنجزات  الوزراة 
اال�شرتاتيجية  يف  بامل�شتهـــــدف  مقارنة 
الوطنـــية لل�شناعـــة 2020م، وتاأ�شـي�ص 
تراخـــي�ص  الإ�شـــدار  موحـــدة  نافـــذة 
منـــح  لت�شـــهـــيل  بـــاأنواعـــها؛  التعديـــن 
العقبات  واإزالة  وجتديدها  الرتاخي�ص 

اأمام امل�شتثمرين.
اأ�شدره  الذي  قراره  يف  املجل�ص  واأكد 
ال�شاد�شــــــة  العاديـــة  اجلل�شـــة  خـــالل 
خطة  الوزارة  اإعداد  اأهمية  واالأربعني 
منتـــجات  �شلـــة  لتطـــويـــر  م�شتقبليـــة 
القيمة  النفطـــية مبا يعزز  ال�شناعـــات 

التاأثري  مـــن  امل�شافـــة، ويقـــلل  املحليـــة 
املحتمل يف حـــال التغـــري الهيكلي للطلب 
للطاقة  رئي�ص  كم�شـــدر  النفـــط  علـــى 

م�شتقباًل.
ا�شتـــمع  قــد  ال�شـــورى  جملـــ�ص  وكان 
يـــوم  عـــقـــدها  الـــتي  اجلل�شـــة  خـــالل 
االثنـــني 1438/10/23هـ، املـــــــــوافـــق 
2017/7/17م، برئا�شـــة معـــايل نائب 
اأمني  الدكتور حمـــمد بن  رئي�ص املجل�ص 
اجلفري لوجهة نظـــر جلنـــة االقــت�شاد 
والطاقـــة، ب�شـــاأن ملحوظـــات االأع�شاء 
واآرائهم جتــــاه التقرير ال�شنـــوي لوزارة 
الطاقـــة وال�شنـــاعة والرثوة املعـــدنية 
)وزارة البرتول والرثوة املعدنية �شابًقا( 
تـــالها  1437/1436هـ،  املالـــي  للعـــام 
بن  عبدالرحمن  االأ�شتاذ  اللجنة  رئي�ص 

را�شد الرا�شد.
واأو�شحت اللجنة اأن تــــحديد اأ�شعار الزيت 

املمــــلكة جلميع  البرتولية يف  واملنتجات  اخلام 

الدولــــة، حيث  اختـــ�شا�ص  مـــــن  امل�شتهلكــــني 

الــــوزراء رقم )95( وتاريخ  حدد قرار جمل�ص 

الطاقة،  منتــجات  اأ�شــــعار  1437/3/17هـ، 

واالإيثان  اجلاف  الــــغاز  اأ�شعـــار  على  وامل�شتمل 

ب�شعر  وال�شناعة  اخلدمـــات  قطـــــاع  جلمـــيع 

وحدة  مليـــون  لكـــل  اأمريكــــي  دوالر   )1.25(

حرارية بريطانــــية، واالإيــــــثان بــ�شعر )1.75( 

دوالر اأمريكي لكل وحدة حــــــرارية بريطــــــانية، 

وكذلك اأ�شعار الزيت اخلام واملنتجات البرتولية 

لقطاع ال�شناعة واخلدمات.

بناًء  تعاوًنا  هناك  اأن  اإىل  اللجنة  واأ�شارت 

وم�شتمًرا بني الوزارة واجلــــهات التي يــــــراأ�ص 

معايل وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية 

عبداهلل  امللك  مدينة  ومنها  اإدارتها،  جمال�ص 

للطاقة املتجددة، ومدينة الــــــملك عبدالــــعزيز 

للعلوم والتقنية يف جمال البحوث والدرا�شات، 

ال�شعودية  اأرامكو  و�شركة  الوزارة،  وا�شلت  كما 

والبحوث  للدرا�شات  امللك عبداهلل  دعم مركز 

البرتولية.

اأن نظام  اأفــادت اللجنة  ويف �شياق مت�شل، 

اال�شتثمار التعديني الذي ت�شـــمن العـــديد من 

التعديني  اأ�شهـــم يف منــــو اال�شتثمار  احلوافـــز 

الأحكام  الوزارة  تطبيق  خالل  من  اململكة  يف 

النظام، حيث عملت الوزارة على منح الرخ�ص 

التعدينية ال�شتغالل اخلامات املعدنية املختلفة، 

التعدين اكتفاًء  قـــطاع  اأثره  مما حقق على 

ذاتًيا يف توفري املواد اخلـــام والــــمواد الالزمة 

اململكة  اأ�شـــبحت  كما  والبناء،  االإن�شاء  لقطاع 

الذهب  ملركزات  منتـــجة  مناجـــم   )9( لديها 

والزنــــك والنحا�ص، اإ�شافـــة اإىل املــــــ�شروعات 

العمالقة واملتكاملة التي قامت على ال�شناعات 

ك�شناعة  القطاع  هذا  عن  املنبثقة  االأ�شا�شية 

االأ�شمدة واالأملنيوم، وقيام مدينتني تعدينيتني، 

اململكة  �شــــرق  يف  الـــخري  راأ�ص  مدينــــة  وهما 

ومدينة وعد ال�شـــمال لل�شناعـــات التعدينية يف 

�شمال اململكــة، والـــعديد من االإجنـــازات التي 

حققتها اململكة يف املجال التعديني.

الطاقة  وزارة  تقوم  اأن  اأهمية  اللجنة  وراأت 

تقاريرها  بت�شمني  املعدنية  والرثوة  وال�شناعة 

النفــط واحتــياطاته  املقبــــــلة روؤيتــــــها الإنــتاج 

للهدف  وا�شتثماراته احلالية وامل�شتقبلية، وفقًا 

اال�شرتاتيــــجي )احلــــــادي ع�شــــــر( يف برنامج 

التحول الوطني 2020 وروؤية اململكة 2030.

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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اأكد جملــ�ص ال�شـــــورى اأهمـــية �شرعة 
ا�شتكمال النيابة العامـــــة االإجـــــراءات 
يف مبا�شـــــرة دوائر التحـــــقيق اأو دوائر 
االدعاء التي مل تبا�شر عملها حتى االآن، 
واعتماد الدوائر املطلوبة من النيابـــــة 
العامـــــة ال�شتكمـــــال دورها يف منظومة 

االأمن والعدالة.
و�شدد املجل�ص يف قراره الذي اأ�شدره 
خـــــالل اجلل�شـــــة ال�شابعـــــة واالأربعني 
على �شـــــرورة اإدراج النـــــيابة العامـــــة 
يف تقريرهــــا ال�شنـــــوي القـــــادم جدول 
اإح�شائي جـــــديد بجـــــرائم الوظـــــيفة 
العامـــــة التي مت التحقيق فيها م�شنفة 
ح�شب نـــــوع اجلرميـــــة، وموزعة ح�شب 

مناطق اململكة.

وطـــــالب املجلـــــ�ص النيابـــــة العامـة 
الذين  للمتهمني  بتوفري حمامني ووكالء 
ال ي�شتطيعـــــون ذلك؛ اإنفـــــاذًا للـــــمادة 
)139( من نظام االإجـــــراءات اجلزائية 
ال�شادر باملر�شوم امللكي ذي الرقم )م/2( 
والتاريــخ 1435/1/22هـ، كـــــما طالبها 

با�شتحداث وظيفة حمققة )ن�شائية(.

ودعـــــا النيابـــــة العامـــــة اإىل تنفيذ 
ما ورد يف »�شاد�شًا« من قرار املجل�ص ذي 
الرقـــــم )1( والتاريـــــخ 1433/1/3هـ، 
امل�شادق عليه باملر�شوم امللكي ذي الرقم 
)م/4( والتاريخ 1433/1/5هـ، القا�شي 
بنقل االخت�شـــــا�ص املتـــــعلق بالتحقيق 
اجلـــــرائم اجلنائية  العام يف  واالدعاء 
التي تبا�شرهـــــا اجلـــــهات واللجان اإىل 

النيابة العامة.

وكـــــان جمـــــل�ص ال�شـــورى قد ا�شتمع 
عقـــــدها  التي  اجلل�شـــــة  خـــــالل 
1438/10/24هـ  الثالثـــــاء  يـــــوم 
برئـــــا�شة  2017/7/18م،  املـــــوافق 
الدكتـــــور  املجل�ص  رئي�ص  نائب  معــايل 

حممد بـــــن اأميـــــن اجلفـــــري لوجـــــهة 
نظـــــر جلنـــــة ال�شـــــوؤون االإ�شـــــالمــــية 
والق�شائية؛ ب�شـــــاأن ملحوظات االأع�شاء 
واآرائهم جتاه التقريـــــر ال�شنوي للنيابة 
العامة )هيئة التحقـــيق واالدعاء العام 
�شابقًا( للعـــــام املـــــايل 1437/1436هـ، 
تالها رئي�ص اللجنة االأ�شتاذ عبدالعزيز 

بن عبدالكرمي العي�شى.
واأو�شحت اللجنة اأن النيابة العامة اأ�شدرت 

عددًا من التعليــــمات، ومنها: الئحة الواجبات 

الوظيفية واالأعمــــال املحـــظورة على اأعـــــ�شاء 

النيابة العامة، والالئحــــة التنظيمية الداخلية 

الأعمال كتاب ال�شبط وال�شجل بالنيابة العامة. 

كما يجري اإعداد م�شــــروع عن القواعد الفنية 

واالإجرائية لتنظيم العمل يف النيابة.

واأفادت اللجنـــة اأن النيابـــة العامـــــة ت�شعى 

اإىل �شبط كافة اإجراءاتها وفق قواعد اجلودة 

واالأداء، ووفــق منظومــــة متكــــاملة مـــــع نظام 

الق�شايا االإلكرتوين كما هو مو�شح يف التقرير، 

وبّينـــت اللجنــة اأن النيــــابة العامــــة ومــــن اأجل 

حتقيق اأهداف وتوجيهات والة االأمر

-حفظهم اهلل- بتحقيق التكامل االإلكرتوين 

بيــــن اجلهـــات كـــافـــة، والعــمل على تـــوحــــيد 

االإجراءات احلكــــومية؛ فقـــــد مت ت�شـــكيل فرق 

فنية وتقنــــية ال�شتكـــمال اإجـــــراءات الربط مع 

االأمن العــــام، ووزارة الـــعدل، ووزارة االإ�شكان، 

التن�شيق  لل�شجـــــون، ويجري  العامـــة  واملديرية 

مع عدد من اجلــــهات التي ترتبط يف اإجراءات 

العمل مع النيابة الإعداد م�شروع ربط اإلكرتوين 

مع اأنظمتها.

وردًا عـــلى مـــالحظـــــه عـــدد مـــــن اأع�شاء 

الرقابة  اأعمال دوائر  املجل�ص بوجود �شعف يف 

االأحكام،  وتنـــفيذ  التوقيف  وُدور  ال�شجون  على 

اأو�شحت اللجنة اأنـــه وفًقا ملا تقــــ�شي به املادة 

»الثالثة« من نظام النيـــابة العامة من الرقابة 

واأي  التوقيف،  ودور  ال�شجـون،  على  والتفتي�ص 

اأماكن تنفذ فــــيها اأحكــــام جزائيــــة والقــــيام 

باال�شتماع اإىل �شكــــاوى امل�شجونني واملوقوفني، 

والتحقق من م�شروعية �شجنــــهم اأو توقيــــفهم، 

وم�شروعية بقائهم يف ال�شجــــن اأو دور التوقيف 

بعد انتهاء املدة، واتخــــاذ االإجراءات الالزمة 

الإطالق �شراح مــــن �شجــــن اأو وقف بدون �شبب 

م�شروع، وتطبيق ما تق�شي به االأنظــــمة يف حق 

املت�شببني يف ذلك؛ فقد قــــامت الهيئة بعدد من 

اجلوالت الرقابية على ال�شجون ودور التوقيف، 

و�شمــــلت اجلــــوالت: ال�شجــــون العامــــة، ودور 

املالحظة، وموؤ�ش�شة رعايــــة الفتيــــات، و�شجون 

الن�شاء، ودور التوقيف باأق�شام ال�شرط، واإدارة 

مكافحة املخــــدرات، واإدارة احلقــــوق املدنيــــة، 

واإدارة املــــرور، واإدارة التــــرحــــيل، واأمــــاكــــن 

ال�شجون، ودور التوقيف يف اجلهات الع�شكرية، 

احلاالت،  من  عددًا  العامــــة  النيابة  وعاجلت 

حيالها  واتخذت  امللحــــوظات،  بع�ص  ور�شدت 

االإجراءات الالزمة.

قدرات  لتطــــوير  العامــــة  النيابــــة  وت�شــعى 

من�شوبيها، واإك�شــــابهم املهــــارات التي تعينهم 

وتطوير  اأعمالهم،  يف  واالإجنــــاز  االإبداع  على 

امل�شــــتجدات  يتــــواكب مع  الوظيفية مبا  البيئة 

التقــــنيات  االإدارة، واال�شتــــفادة من  يف جمال 

هذا  العــــامة  النيابــــة  اأولت  ولذلك  احلديثة، 

اإميانها  من  انطــــالًقا  بالًغا  اهتماًما  اجلانب 

باأهمية بناء �شخ�شيــــة املوظف وتهيئته للقيام 

لتوجيهات  اأمــــثل، وحتقيًقا  بواجباته على نحو 

والة اأمرنا -حفظهم اهلل-

الشورى يطالب النيابة العامة بجدول إحصائي جلرائم
الوظيفة العامة التي مت التحقيق فيها
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االقتصاد اإلسالمي .. نحو بناء جديد
الذي  االقت�شادي  احلراك 

االأ�شعار،  اجتاهات  حركة  يف  يتمثل 

واالإنتاج  والطلب،  والعر�ص  والقيمة، 

واال�شتهالك، كان موجودا منذ االأزل، 

املفاهيم  هذه  كل  جمع  يتم  مل  لكن 

والظواهر  العالقات  اأن  واإثبات 

نه�شة  مع  اإال  موجودة  االقت�شادية 

الراأ�شمالية  اأوروبا  يف  احلديث  العلم 

املنهج  اإىل  وجودها  يف  ت�شتند  مثال 

تطويره  مت  الذي  احلتمي  العلمي 

كل  رغم   18 القرن  يف  اإجنلرتا  يف 

التح�شينات التي مرت عليه يف القرون 

املدر�شة  ظهرت  وعندما  تلت،  التي 

مل  املثايل  مبنهجها  االأملانية  الفكرية 

يعد للراأ�شمالية وجود مع هذا املنهج، 

املثايل  التف�شري  ال�شيوعية  واأ�شبحت 

للظواهر االقت�شادية و�شلوك االإن�شان. 

الفل�شفة  تختلف  عندما  اأنه  واملعنى 

اأي�شا،  واملنهج العلمي يختلف الوجود 

بقدرتنا  القول  ال�شعب  من  ولهذا 

اقت�شادية  تف�شريات  بناء  على 

اإ�شالمية دون اأن نطور فل�شفة ومنهجا 

نثبت  خالله  ومن  بنا،  خا�شا  علميا 

اأهم  لعل  ننفيها.  اأو  الظواهر  وجود 

االإ�شالمي  االقت�شاد  واجهت  م�شكلة 

الظواهر  تف�شري  يف  ا�شتناده  هي 

على  وجودها  واإثبات  االقت�شادية 

وجود  متاما  ينفي  بحت  غربي  منهج 

واأي�شا  املادة،  وراء  فيما  الظواهر 

ينفي دور الكتب والن�شو�ص ال�شماوية 

االإن�شان  لدى  العلمي  البحث  دعم  يف 

الكت�شاف احلقائق الكونية واالإن�شانية 

فخ  يف  ب�شهولة  نقع  لهذا  حوله،  من 

بينما  اإ�شالمي،  اقت�شاد  وجود  ادعاء 

ما نقدمه هو دعم ال نهائي للنظريات 

امل�شرفية  وما  لالقت�شاد،  الغربية 

االإ�شالمية اإال حلول وتطبيقات فقهية 

الظاهرة  الراأ�شمايل.  لالقت�شاد 

االقت�شادية الغربية تعتمد على فكرة 

خياراته  حتديد  يف  االإن�شان  حرية 

اأ�شا�شية  �شرورة  وهذه  االقت�شادية، 

االقت�شادية  الظواهر  وجود  الإثبات 

التي تف�شر �شلوك  ككل، فاحلرية هي 

الظواهر  ثم  ومن  والعر�ص  الطلب 

االأكرث تعقيدا مثل الك�شاد واالزدهار، 

املختلفة.  االقت�شادية  التنبوؤات  وبناء 

�شرطا  احلرية  هذه  وجود  كان  واإذا 

ففي  االقت�شادية،  الظاهرة  لوجود 

يوؤمن  ال  الذي  ال�شيوعي،  االقت�شاد 

بوجود هذه احلرية، االأ�شعار والفائدة 

والتوازن االقت�شادية كلها ظواهر غري 

ال  االإ�شالمي  االقت�شاد  يف  موجودة. 

يتحدث  التي  احلرية،  مفهوم  يوجد 

حتى  وال  الراأ�شمايل،  االقت�شاد  عنها 

تلك التي يتجاهلها االقت�شاد املوجه، 

ولي�ص  امللكية  عن  م�شوؤولية  هناك  بل 

حرية. امللكية يف االقت�شاد االإ�شالمي 

يف  امل�شوؤولية  م�شوؤوليات.  تفر�ص 

على  مقدمة  االإ�شالمي  االقت�شاد 

عن  املفهوم  هذا  ظل  يف  احلرية. 

امل�شوؤولية ميكن بناء نظرية االقت�شاد 

لكن  به  معرتف  الربح  االإ�شالمي. 

وفقا  يتم  اأن  يجب  عليه  احل�شول 

امل�شوؤولية،  من  حمددة  مل�شتويات 

واال�شتهالك حق معرتف به لكن وفقا 

وفقا  االأ�شعار  حتدد  فال  مل�شوؤوليات، 

ملفهوم العر�ص والطلب فقط، بل وفقا 

وعند  االجتماعية،  امل�شوؤولية  ملفهوم 

اإخالل اأي عن�شر من عنا�شر االإنتاج 

امل�شوؤولية”،  “�شرط  ال�شرط  بهذا 

من  ملنعه  �شرعا  التدخل  يجب  فاإنه 

االقت�شاد  بتوازن  �شيخل  الأنه  ذلك؛ 

االإ�شالمي. فاالقت�شاد االإ�شالمي يجد 

االجتماعية،  امل�شوؤولية  عند  توازنه 

الكاملة  العمالة  ملفاهيم  وفقا  ولي�ص 

منا  كال  اأن  مبعنى  الفائدة،  واأ�شعار 

ويف  االقت�شاد  توازن  عن  م�شوؤول 

ح�شر  ال  واأحاديث  كثرية  اآيات  هذا 

االقت�شادية  النظرية  بناء  لكن  لها، 

اإىل  اأوال، كما قلت،  االإ�شالمية يحتاج 

بناء الفل�شفة الفكرية واملنهج العلمي، 

بني  العالقة  وجود  اإثبات  ميكن  فال 

اأو  االقت�شادي  والتوازن  امل�شووؤلية 

تاريخية  بيانات  به ملجرد جمع  التنبوؤ 

اأن  اأ�شا�ص  على  زمنية  �شل�شلة  وحتليل 

التكرار يف الظاهرة مل ياأت م�شادفة، 

كل  الفعلي.  الوجود  على  دليل  اإنه  بل 

االقت�شادية  الفل�شفة  عبث  من  هذا 

مرة يف  اأكرث من  ف�شلت  التي  الغربية 

حتى  وف�شلت  العاملي،  بالك�شاد  التنبوؤ 

يف االأزمة املالية احلديثة برغم توافر 

كميات هائلة من املعلومات والبيانات 

املتقدمة،  التحليل  واأجهزة  التاريخية 

مل  بحدث  التنبوؤ  على  قدرتها  اأن  اإال 

التي  املميزات  اإحدى  ظلت  له  تنظر 

االإ�شالمي  االقت�شاد  عنها.  تنفك  ال 

يقرر مفهوم الرزق واأنه قدر، بينما ال 

اأن تقرر مفهوما  الراأ�شمالية  ت�شتطيع 

وبالتايل  معه،  تتعامل  اأن  وال  كهذا، 

على  املدى  البعيدة  اآثاره  تدرك  لن 

يف  فاالإن�شان  االقت�شادي.  التوازن 

ملكا  ميلك  ال  االإ�شالمي  االقت�شاد 

حقيقيا للمال، بل ملكا معنويا، فامللك 

يف  املوؤكد  ومن  احلقيقة.  على  هلل 

االإن�شان  اأن رزق  االإ�شالمي  االقت�شاد 

قد كتب له “كقدر”، وهو ما ا�شتهلكه 

ملب�ص  من  �شواء  ماله،  من  االإن�شان 

ي�شتخدم  مما  وغريهما،  وماأكل 

وباإدخال  املال.  معنى  فيه  يفنى  حتى 

مفهوم امل�شوؤولية عن الرزق، واإن كان 

الرزق  فهم  �شكل  على  يظهر  قدرا 

له  واالإن�شان  وحدات،  من  كمقيا�ص 

هذه  يف  الت�شرف  يف  احلرية  مطلق 

الوحدات على اأنه م�شوؤول عنها اأي�شا، 

فاملو�شوع ي�شبه ر�شيد ح�شاب البنك، 

وقتما  الر�شيد  ت�شحب من هذا  واأنت 

يف  ت�شحبه  قد  ت�شاء،  وكيفما  ت�شاء 

اأي  يف  اأو  و�شحة  قوة  اأو  اأكل،  �شورة 

يظهر  وهنا  �شئت،  ا�شتهالكية  �شورة 

معنى ا�شتهالك الرزق، فاالإن�شان منا 

قد ي�شتهلك ر�شيده من وحدات الرزق 

يف اأمر واحد في�شرف يف ذلك، فكل ما 

ت�شبب يف اإفنائه ولو مل ي�شتهلكه ب�شكل 

�شحيح فهو من رزقه، فهو مل ي�شتفد 

من ر�شيده، ولكنه اأفنى هذا الر�شيد 

فكرة  وتظهر  منه،  فائدة  ال  فيما 

امل�شوؤولية يف اأن ما نق�ص من ر�شيدنا 

فاإذا  تعوي�شه،  ميكن  ال  الرزق  يف 

اأ�شرفنا يف املاء فقد ا�شتهلكنا ر�شيدنا 

اأ�شرفنا  ما  بقدر  الرزق  وحدات  من 

ال�شحة  يوؤثر يف  قد  ما  وهو  املاء،  يف 

تظهر  وهنا  والغذاء.  االأمن  وتوافر 

والتوازن  الرزق  عن  العامة  امل�شوؤولية 

مثل  نظرية  ويف  العام.  االقت�شادي 

“غري  االإ�شالمي  االقت�شاد  يف  الرزق 

املوجودة يف االقت�شاد الغربي” ميكن 

الرب،  اأعمال  اأو  ال�شدقة،  اأثر  تف�شري 

والدعاء،  الوالدين  وبر  الرحم  و�شلة 

من  االإن�شانية  ر�شيد  من  تزيد  التي 

االقت�شادي  الت�شور  وهذا  الرزق، 

الفل�شفة  بناء  يف  مهم  االجتماعي 

الأنها  االإ�شالمية؛  االقت�شادية 

اجتماعية بناءة. واهلل اأعلم

 د. حممد اآل عبا�ص

ع�شو جمل�ص ال�شورى
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حديث يف املعرفة واإلرادة
فهناك  ال�شر،  كلمة  هي  االإرادة 

من يلتهم املعرفة رغم معرفته باالأمل 

واملعاناة التي �شتجره اإليه. يف حني اأن 

اآخر اآثر اال�شتغراق يف جهله اأو اكتفى 

الفرق،  يكمن  وهنا  ما�شيه  بتخمة 

ولذا علينا اأن نختار ما بني حياة ميتة 

اأو اإرادة جائعة

مثقفني  بني  طارئًا  حديثًا  كان 

العرب  عند  الثقافة  حالة  عرب حول 

املعلوماتية  الثورة  اتهم  من  فمنهم 

املجتمعات  جتهيل  يف  �شاهمت  باأنها 

يف  يكمن  اخللل  اأن  راأى  من  ومنهم 

ممار�شاتنا  مقارنًا  العربية  العقلية 

التي  الغربية  ال�شعوب  ب�شلوك 

فوظفته  التحوالت  من  ا�شتفادت 

للعلوم واملعرفة. هذا النقا�ص يدفعني 

قبل  من  ذكرته  اأن  �شبق  ما  لطرح 

احلايل  اجليل  وتعاطي  املعرفة  حول 

مع الثقافة وعواملها. ال بد اأن نقر اأنه 

�شتان ما بني القراءة اجلادة الر�شينة 

ال�شطحية  القراءة  وبني  العميقة 

بها  خرجت  التي  ال�شريعة  ال�شوئية 

بعبارة  ميديا.  ال�شو�شال  ثقافة  علينا 

مثقفي  بني  للمقارنة  وجه  ال  اأخرى 

اأولئك  اليوم.  ومثقفي  الكبار  االأم�ص 

وتثقفوا من  والقامات خرجوا  الرواد 

اأمهات الكتب ورحم املكتبات العريقة 

العتيقة  وروائحها  وتق�شفها  بغبارها 

لديهم  كانت  الرثية.  وم�شامينها 

اإرادة فذة يف ت�شرب املعرفة والبحث 

ونزفوا  وكابدوا  فعانوا  ب�شغف  عنها 

عرقًا ودمًا فكانت ثقافتهم مو�شوعية 

را�شخة و�شلبة وعميقة ومتنوعة.

قد  اليوم  مثقف  اأن  حني  يف 

دون  عليها  ويح�شل  املعلومة  ميتلك 

الكثري ال  اإىل  عناء ولكنه رمبا يفتقد 

واال�شتيعاب  التحليل  قدرة  يف  �شيما 

كل  يف  والتعليل.  والربط  والتف�شري 

داخله  يف  يحمل  االإن�شان  االأحوال، 

اإرادة جائعة فاإن حقق مبتغاها حلت 

مكانها على الفور رغبة اأخرى، وهكذا 

اإىل ما ال نهاية. ولهذا يقال: اإن العامل 

يف حقيقته ما هو اإال اإرادة، مبعنى اأن 

يكون متخمًا بالعذاب واالأمل. فاالإرادة 

كانت  وطاملا  الرغبة،  �شوى  تعني  ال 

�شفة  االإ�شباع  عدم  فاإن  رغبة  هي 

و�شفها  ديورانت  ول  �شفاتها.  من 

تغنيه  للفقري  ندفعها  التي  كال�شدقة 

الفقر  ليواجه  اليوم  اجلوع  عن 

والبوؤ�ص غدًا.

�شخ�شية االإن�شان تكمن يف اإرادته، 

ولي�ص يف عقله، والعقل قد يتعب، اأما 

حالة  يف  حتى  تعمل  فاإنها  االإرادة 

�شر،  كاأنها  احلياة  في�شّور  النوم. 

االإرادة  ظاهرة  ازدادت  “كلما  الأنه 

يقول  و�شوحًا”،  العذاب  ازداد  كمااًل 

كاإرادة  )العامل  كتابه  يف  �شوبنهور 

يف  املعرفة  زيادة  “اإن  وفكرة(: 

كما  اآالمه،  زيادة  اإىل  توؤدي  االإن�شان 

اأن ذاكرة االإن�شان وبعد نظره يزيدان 

يف اآالمه، الأن ال�شطر االأكرب من اآالمنا 

التفكري  اأو يف  املا�شي  تاأمل  كامن يف 

مبا �شيقع يف امل�شتقبل«.

ملحوظًا  بات  املعرفة(  )جوع 

ورمبا  ال�شائد،  الغربي  اخلطاب  يف 

يف  هنا  تتج�شد  االأمل  لذة  اأ�شبحت 

زيادة املعرفة والتفاعل مع امل�شتجدات 

برغبة �شديدة ما يقودنا اإىل �شرورة 

اإعمال  حماولني  الع�شر،  لغة  فهم 

وقيمة،  هدفًا  بالعمل  واالإميان  العقل 

عاملية  ح�شارة  يف  م�شاركني  لنكون 

يف  تتمثل  هنا  مفارقة  ثمة  م�شرتكة، 

مقارنة  االآخرين  لدى  املعرفة  جوع 

العرب،  املثقفني  اأحد  طرحه  ما  مع 

العربية  الثقافة  حال  و�شف  عندما 

الراهنة من كونها مغرمة بالتطلع اإىل 

املا�شي اأكرث من امل�شتقبل، وذلك من 

للكتب  ومقارنات  اإح�شاءات  خالل 

واملوؤلفات ال�شادرة منذ عقود �شابقة. 

امليتة، يف حني  بالثقافة  اإياها  وا�شفًا 

امل�شتقبل  الثقافة احلية تتجلى يف  اأن 

ُوت�شغل نف�شها بالغد اأكرث من املا�شي.

من  املزيد  يف  من�شي  ولكي 

ال�شفافية مع ما قيل حول االإ�شدارات 

العربية، فاإننا ندخل بذلك يف متاهة 

اإن  حيث  من  التعبري  جاز  اإن  فكرية 

ي�شتدعي  وتفاعل  ت�شارع  يف  الع�شر 

ولي�ص  االأمام  اإىل  للنظر  جادة  وقفة 

رغم  فقط  املا�شي  اإىل  الركون 

اأهميته.

تلك  مع  نتفق  ان  مهمًا  لي�ص 

املوروث  تنقية  هو  االأهم  بل  املقولة 

مع  تزاوجه  يتيح  مبا  االأ�شواك  من 

الرتكيز  عن  ناهيك  الع�شر،  روح 

اال�شتغراق  امل�شتقبل.  ق�شايا  على 

باملا�شي،  والتم�شك  الن�شتالوجية  يف 

هو  احلا�شر  مع  التفاعل  ورف�ص 

اأن  �شحيح  للخلف.  وتراجع  نكو�ص 

املطاف  نهاية  لكنه يف  احللم جميل، 

يبقى حلمًا اأو لعله تف�شري اآخر للهروب 

من الواقع والتهيب من امل�شتقبل.

فهناك  ال�شر،  كلمة  هي  االإرادة 

من يلتهم املعرفة رغم معرفته باالأمل 

واملعاناة التي �شتجره اإليه. يف حني اأن 

اآخر اآثر اال�شتغراق يف جهله اأو اكتفى 

الفرق،  يكمن  وهنا  ما�شيه  بتخمة 

ولذا علينا اأن نختار ما بني حياة ميتة 

اأو اإرادة جائعة.

د. زهري احلارثي
ع�شو جمل�ص ال�شورى
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ال�شلطات  من  واحد  ال�شورى  جمل�ص 
والرقابية  )الت�شريعية(  التنظيمية 
يف  مهم  و�شريك  اململكة،  يف  الرئي�شة 
جهود  من  يبذله  مبا  القرار،  �شناعة 
املو�شوعات  ودرا�شة  مناق�شة  يف  كبرية 
التي  املقرتحات  اأو  اإليه،  حتال  التي 
اأو  جديد  نظام  ب�شاأن  االأع�شاء  يقدمها 
تعديل نظام قائم مبوجب املادة الثالثة 

والع�شرين من نظام جمل�ص ال�شورى.

تعزيز  يف  ال�شورى  جمل�ص  جنح  وقد 
وكان  القرار،  �شناعة  يف  ك�شريك  دوره 
املجتمع  على  االإيجابي  االأثر  ملبادراته 
املواطن  حياه  مت�ص  حيوية  ق�شايا  يف 

وم�شتقبله.
يف  ال�شورى  جمل�ص  دور  وجت�شد 
الوطن  مقدرات  و�شيانة  املواطن  خدمة 
الراأي  الإبداء  ال�شيق  املفهوم  متجاوزًا 
املجل�ص  يقدمه  فما  اأو�شع  اآفاق  اإىل 
واإجراءاته  قوته  له  قرار  مبثابة  هو 
درا�شات  بعد  ب�شدر  واملحكمة  الدقيقة 
اللجان  يف  �شواء  معمقة  ومناق�شات 

املتخ�ش�شة اأو حتت القبة.

وميار�ص جمل�ص ال�شورى دوره الرقابي من 

خالل درا�شته لتقارير االآداء ال�شنوية للوزارات 

قرارات  ب�شاأنها  وي�شدر  احلكومية  واالأجهزة 

احلرمني  خادم  مقام  اإىل  املجل�ص  ويرفعها 

العليا  املرجعية  بو�شفه  اهلل  حفظه  ال�شريفني 

عمل  دورة  اإثر  وذلك  الدولة،  يف  لل�شلطات 

للتقارير  عميقة  ومناق�شات  دقيقة  نظامية 

املقدمة  بخدماتها  االرتقاء  بهدف  ال�شنوية 

ليكون  املجل�ص  اأهل  الذي  االأمر  للمواطن، 

�شندًا قويًا للدولة ودعامة من دعائم التحديث 

والتطوير الأجهزتها وموؤ�ش�شاتها.

اإن اأهم وظيفتني يقوم بهما جمل�ص ال�شورى 

هما الوظيفة التنظيمية )الت�شريعية( والوظيفة 

ممار�شة  خالل  من  املجل�ص  ويعمل  الرقابية، 

االأجهزة  اأعمال  تر�شيد  على  الرقابية  مهامه 

ويف  اأهدافها،  حتقيق  يف  وي�شاهم  التنفيذية 

دعم التنمية وحماربة الف�شاد.

وم�شئوليات  مهامًا  املجل�ص  وميار�ص 

النظام  يف  عليها  الن�ص  مت  ورقابية  تنظيمية 

ف  ال�شورى،  جمل�ص  ونظام  للحكم  االأ�شا�شي 

للحكم  االأ�شا�شي  النظام  من   )44( املادة 

من  تتكون  اململكة  يف  ال�شلطات  اإن  على  تن�ص 

ال�شلطة الق�شائية وال�شلطة التنفيذية وال�شلطة 

اأن  على  تن�ص  املادة  هذه  اأن  كما  التنظيمية. 

وفقًا  وظائفها  اأداء  يف  ال�شلطات  هذه  تتعاون 

االأنظمة،  من  وغريه  للحكم  االأ�شا�شي  للنظام 

وتن�ص اأي�شا على اأن امللك هو مرجع ال�شلطات. 

وبالتايل فانه ميكن القول باأن النظام االأ�شا�شي 

بني  املطلق  الف�شل  مببداأ  ياأخذ  مل  للحكم 

هذه  وتاآزر  تعاون  مببداأ  اخذ  واإمنا  ال�شلطات 

ال�شلطات.

وميار�ص املجل�ص �شلطته الرقابية من خالل 

االآليات التي ين�ص عليها نظامه ، ووفقًا لنظام 

التي ميار�ص  االآليات  اأهم  فاإن  ال�شورى  جمل�ص 

يف  تتمثل  الرقابي  دوره  خاللها  من  املجل�ص 

ال�شنوية  التقارير  مناق�شة   : وهي  و�شائل  عدة 

ما  واقرتاح  احلكومية  االأجهزة  تقدمها  التي 

جملس الشورى.. دور رقابي فاعل لدعم التنمية
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للتنمية  العامة  اخلطة  ومناق�شة  حيالها،  يراه 

االقت�شادية واالجتماعية واإبداء الراأي نحوها، 

ملناق�شتهم  احلكوميني  امل�شئولني  وطلب ح�شور 

اخت�شا�شهم،  �شمن   تدخل  التي  االأمور  يف 

االأجهزة  لدى  مبا  املجل�ص  تزويد  وطلب 

املجل�ص  وتلقي  وبيانات،  وثائق  من  احلكومية 

للعرائ�ص املقدمة من املواطنني.

ال�شنوية  التقارير  مبناق�شة  يتعلق  وفيما 

واقرتاح  احلكومية  االأجهزة  تقدمها  التي 

ي�شتمد  ال�شورى  جمل�ص  فاإن  حيالها  يراه  ما 

الأداء  ال�شنوية  التقارير  مبناق�شة  اخت�شا�شه 

من  د(   /15( املادة  من  احلكومية  االأجهزة 

نظامه التي تن�ص على حق املجل�ص يف مناق�شة 

الوزارات  تقدمها  التي  ال�شنوية  التقارير 

يراه  ما  واقرتاح  االأخرى،  احلكومية  واالأجهزة 

حيالها. فاملادة )29( من نظام جمل�ص الوزراء 

تقاريرها  ترفع  بان  احلكومية  االأجهزة  تلزم 

بدوره  وهو  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  ال�شنوية 

يحيلها اإىل جمل�ص ال�شورى لدرا�شتها، واقرتاح 

ما يراه حيالها.

التي  الو�شائل  اأهم  من  االآلية  هذه  وتعد 

�شلطاته  ال�شورى  جمل�ص  ميار�ص  خاللها  من 

االطالع  من  املجل�ص  متكن  اأنها  اإذ  الرقابية. 

اعرت�ص  وما  احلكومية،  االأجهزة  اأداء  على 

اأدت  التي  واالأ�شباب  �شعوبات،  من  االأداء  هذا 

اإىل ذلك، وال�شعوبات واملعوقات التي واجهتها 

اجلهة احلكومية خالل �شنة التقرير، واحللول 

من  اإجنازه  مت  وما  عليها،  للتغلب  املقرتحة 

قبل اجلهة احلكومية مقارنة مبا ورد يف خطة 

التنمية.

وبالتايل فاإن درا�شة التقرير متكن املجل�ص 

يف  احلكومية  اجلهة  التزام  مدى  معرفة  من 

والتعليمات  باالأنظمة  بها،  املنوطة  املهام  اأداء 

واخلطط املر�شومة لها.

التقارير  هذه  ومناق�شة  درا�شة  فاإن  لذا 

ت�شتحوذ على جانب كبري من عمل املجل�ص.

املجل�ص  يتبعها  التي  لالإجراءات  وبالن�شبة 

التقرير  اإحالة  بعد  فاإنه  التقارير،  درا�شة  يف 

اإليه من قبل رئا�شة جمل�ص الوزراء يقوم رئي�ص 

املجل�ص باإحالته اىل اللجنة املخت�شة لدرا�شته، 

حق  للجنة  فاإن  للتقرير  اللجنة  درا�شة  واأثناء 

�شاحبة  احلكومية  اجلهة  ممثلي  ا�شتدعاء 

التقرير،  يف  ورد  عما  ملناق�شتهم  التقرير، 

نظام  من   )20( للمادة  وفقا  اأي�شا،  وللجنة 

املجل�ص، اأن ت�شتعني مبن ترى اال�شتعانة به من 

املجل�ص  اأع�شاء  غري  من  واملخت�شني  اخلرباء 

اللجنة  وتاأخذ  التقرير.  درا�شة  يف  مل�شاعدتها 

يف االعتبار ما يرد يف اخلطة اخلم�شية وتقارير 

اأن  اأي�شا  وللجنة  املخت�شة.  الرقابية  اجلهات 

على  للوقوف  احلكومية  اجلهة  بزيارة  تقوم 

ار�ص الواقع على اأدائها.

املت�شمن  تقريرها  اللجنة  تعد  ذلك  بعد 

تو�شياتها التي تهدف اإىل الرقي باأداء اجلهاز 

احلكومي، ومعاجلة ما يكتنف ذلك االأداء من 

اإىل  اللجنة  تقرير  يف  االإ�شارة  وتتم  اإخفاقات. 

اتخاذها  ال�شورى  ملجل�ص  �شبق  التي  القرارات 

وما  ال�شابقة،  احلكومي  اجلهاز  تقارير  حيال 

تنفيذ  بخ�شو�ص  اإجراءات  من  اتخاذه  مت 

التنفيذية.  اجلهات  قبل  من  القرارات  تلك 

التقرير  باإحالة  للمجل�ص  العامة  الهيئة  وتقوم 

الأع�شاء  الفر�شة  وتتاح  ملناق�شته.  املجل�ص  اىل 

قامت  التي  اللجنة  اأع�شاء  با�شتثناء  املجل�ص، 

بدرا�شة التقرير، ملناق�شته. 

من  كثري  مداخالت  تت�شم  ما  وغالبًا 

اللجنة  تقرير  يف  ورد  ما  بنقد  االأع�شاء 

طريقة  وحيال  احلكومي  اجلهاز  اأداء  حيال 

التقرير  مناق�شة  وبعد  للتقرير.  اللجنة  درا�شة 

وملحوظات  مداخالت  بدرا�شة  اللجنة  تقوم 

االإ�شافية  التو�شيات  ودرا�شة  االأع�شاء، 

واالإجابة  املجل�ص،  اأع�شاء  قبل  من  املقرتحة 

اللجنة  ترد  اأن  وبعد  الحقه.  جل�شة  يف  عليها 

نظرها  وجهة  وتبدي  االأع�شاء  مداخالت  على 

حيال التو�شيات االإ�شافية املقدمة على التقرير 

املوافقة  وبعد  التو�شيات.  على  الت�شويت  يتم 

عليها ي�شدر املجل�ص قراره فيها. حيث يتم رفع 

جمل�ص  اإىل  يحيلها  الذي  امللك،  اإىل  القرارات 

الوزراء على النحو امل�شار اإليه �شابقا. وللمجل�ص 

احلق يف طلب ح�شور الوزير املخت�ص جل�شات 

املجل�ص ملناق�شته.

املجل�ص  فاإن  املالية  الرقابة  وبخ�شو�ص 

تقارير  خالل  من  الرقابية  �شلطته  يف  ي�شتند 

من   )79( فاملادة  العامة.  املراقبة  ديوان 

“تتم  اأن  على  تن�ص  للحكم  االأ�شا�شي  النظام 

الدولة  اإيرادات  جميع  على  الالحقة  الرقابة 

اأموال  كافة  على  والرقابة  وم�شروفاتها، 

الدولة املنقولة والثابتة، ويتم التاأكد من ح�شن 

ورفع  عليها،  واملحافظة  االأموال  هذه  ا�شتعمال 
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جمل�ص  رئي�ص  اإىل  ذلك  عن  �شنوي  تقرير 

املخت�ص  الرقابة  جهاز  النظام  ويبني  الوزراء. 

وي�شري  واخت�شا�شاته”.  وارتباطه،  بذلك، 

العامة،  املراقبة  ديوان  اإىل  املادة  هذه  عجز 

رئي�ص  اإىل  ال�شنوي  تقريره  برفع  يقوم  الذي 

جمل�ص الوزراء. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن النظام 

على  �شراحة  ين�ص  مل  وان  للحكم  االأ�شا�شي 

اأن  اإال  ال�شورى  اإىل جمل�ص  التقرير  اإحالة هذا 

قبل  من  التقرير  هذا  اإحالة  على  جرى  العمل 

رئي�ص جمل�ص الوزراء اإىل جمل�ص ال�شورى كغريه 

االأخرى  احلكومية  االأجهزة  اأداء  تقارير  من 

نظام  من  د(   /15( املادة  به  تق�شي  ملا  وفقًا 

جمل�ص ال�شورى.

االأداء  مبراقبة  ال�شورى  جمل�ص  ويقوم 

على  والوقوف  احلكومية  لالأجهزة  االإداري 

اأدائها من  التي قد تكتنف  التجاوزات االإدارية 

والتحقيق.  الرقابة  هيئة  تقرير  درا�شة  خالل 

االأ�شا�شي  النظام  من   )80( للمادة  فوفقًا 

مبراقبة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  تقوم  للحكم 

اأدائها  ح�شن  من  والتاأكد  احلكومية  االأجهزة 

وتقوم  االأنظمة.  بتطبيق  والتزامها  االإداري 

التي  االإدارية  املخالفات  يف  بالتحقيق  الهيئة 

تقرير  وبرفع  احلكومية  االأجهزة  ترتكبها 

اأعمالها اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء.  �شنوي عن 

ال�شورى  جمل�ص  اإىل  التقرير  هذا  اإحالة  وتتم 

لدرا�شته.

ال�شورى  ملجل�ص  الرقابي  الدور  تعزيز  اإن 

على االأداء االإداري واملايل لالأجهزة احلكومية 

الف�شاد  مكافحة  يف  للم�شاهمة  فعالة  اأداة  يعد 

العديد  اتخاذ  يف  وجنح   ، واملايل  االإداري 

اأداء  حت�شني  يف  �شاهمت  التي  القرارات  من 

يف  للمجل�ص  يح�شب  ومما  احلكومية،  االأجهزة 

هذا اخل�شو�ص القرار الذي طالب فيه باإن�شاء 

هيئة ملكافحة الف�شاد. وقد حتقق ذلك ب�شدور 

قرار جمل�ص الوزراء رقم ) 165 ( عام 1432هـ 

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   ، )2011م( 

الف�شاد.

والو�شيلة الثانية التي ميار�ص املجل�ص دوره 

للتنمية  العامة  باخلطة  واملتعلقة  فيها  الرقابي 

 )�/15( فاملادة  واالجتماعية،  االقت�شادية 

حق  املجل�ص  تخول  ال�شورى  جمل�ص  نظام  من 

االقت�شادية  للتنمية  العامة  اخلطة  مناق�شة 

وهذا  نحوها.  الراأي  واإبداء  واالجتماعية، 

الرقابي  دوره  ممار�شة  من  املجل�ص  ميكن 

ووجوه  العامة  املوارد  توزيع  من  التحقق  يف 

االأمثل  اال�شتخدام  و�شمان  وتوزيعها،  �شرفها 

العامة  للخطة  املجل�ص  مناق�شة  واأن  كما  لها. 

مبثابة  يعد  واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية 

املجاالت.  خمتلف  يف  الدولة  ل�شيا�شة  مناق�شة 

واالجتماعية  االقت�شادية  اخلطة  اأهداف  الأن 

ويناق�ص  ال�شيا�شات.  تلك  �شوء  تتحدد يف  اإمنا 

اخلم�شية،  التنمية  خطط  ال�شورى  جمل�ص 

برامج  تنفيذ  ملتابعة  ال�شنوية  والتقارير 

اخلم�شية،  اخلطط  اأهداف  وم�شروعات 

بطلب  الرقابية  �شلطاته  املجل�ص  ميار�ص  كما 

يف  ملناق�شتهم  احلكوميني  امل�شئولني  ح�شور 

حيث  اخت�شا�شهم،  �شمن  تدخل  التي  االأمور 

ال�شورى  جمل�ص  نظام  من   )22( املادة  تن�ص 

اأن  ال�شورى  “على رئي�ص جمل�ص  ياأتي:  على ما 

اأي  بطلب ح�شور  الوزراء  لرئي�ص جمل�ص  يرفع 

اإذا  ال�شورى،  جمل�ص  جل�شات  حكومي  م�شئول 

كان املجل�ص يناق�ص اأمورًا تتعلق باخت�شا�شاته، 

وله احلق يف النقا�ص دون اأن يكون له احلق يف 

ح�شور  من  الهدف  اأن  �شك  وال  الت�شويت”. 

متكني  املجل�ص  جل�شات  احلكومي  امل�شئول 

املجل�ص من اال�شتي�شاح من امل�شئول عن االأمور 

يراأ�شه  الذي  احلكومي  اجلهاز  باأداء  املتعلقة 

هذا امل�شئول، واإتاحة الفر�شة الأع�شاء املجل�ص 

يف توجيه ما لديهم من ا�شتف�شارات بخ�شو�ص 

تقرير  مناق�شة  اأثناء  عليها  وقفا  التي  االأمور 

اإىل املجل�ص  اأداء اجلهة احلكومية، وقد ح�شر 

احلكوميني  وامل�شئولني  الوزراء  من  العديد 

الذين متت مناق�شتهم من قبل اأع�شاء املجل�ص.

 )22( املادة  ن�ص  اأن  اإىل  التنويه  ويجدر   

امل�شوؤول  مع  النقا�ص  لنطاق  حدودًا  ي�شع  مل 

احلكومي، اإذ اإنها مل ت�شتمل على اأي قيد متعلق 

�شوى  امل�شئول  مع  يتم  الذي  النقا�ص  بطبيعة 

الت�شويت.   حق  للم�شئول  لي�ص  اأنه  على  ن�شها 

وهذا يف�شر على اأنه يف�شح جمااًل رحبًا الأع�شاء 

عن  واال�شتف�شار  امل�شئول  مناق�شة  يف  املجل�ص 

اأداء  على  �شلبي  تاأثري  لها  كان  التي  االأمور 

امل�شوؤول،  هذا  يراأ�شه  الذي  احلكومي  اجلهاز 

ومناق�شة هذا امل�شوؤول عن اإجاباته.
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صندوق الصناديق
اأحد  هو  ال�شناديق  �شندوق 

وحمور  الوطني،  التحول  برامج 

االقت�شادي  التنوع  لتحقيق  اأ�شا�شي 

ال�شعودية  الروؤية  عليه  ن�شت  الذي 

الرياديون  �شعى  طاملا  وحلم   ،2030

اململكة  يف  حتقيقه  نحو  وامل�شتثمرون 

ب�شبب دور هذه ال�شناديق الكبري يف 

االقت�شاد  وازدهار  االبتكار،  حتفيز 

املعريف الوطني.

�شندوق  هو  ال�شناديق  �شندوق 

يف  وي�شتثمر  يوؤ�ش�ص  ا�شتثماري 

لعدة  وخمتلفة  متنوعة  �شناديق 

درجة  خف�ص  منها  اأهداف؛ 

املحفظة  وتنويع  اال�شتثمار،  خماطرة 

اجلهة  اأو  للموؤ�ش�شة  اال�شتثمارية 

ما  وعادة  لل�شندوق.  املوؤ�ش�شة 

موؤ�ش�شات  ال�شناديق  لهذه  يوؤ�ش�ص 

التقاعد،  مثل �شناديق  مالية �شخمة 

اأعلنت  اململكة  ال�شيادية.  وال�شناديق 

ويحمل  ال�شناديق  �شندوق  تاأ�شي�ص 

�شمات كثرية من �شناديق راأ�ص املال 

اجلريء.

ملثل  اململكة  يف  احلاجة  ظهرت 

ملمو�ص خالل  ب�شكل  ال�شناديق  هذه 

والتقنية  للعلوم  الوطنية  اخلطة 

بع�ص  نتائج  الأن  وذلك  واالبتكار، 

تتطلب  اخلطة  يف  العلمية  البحوث 

راأ�ص مال جريء ينقلها اإىل االأ�شواق. 

نتائج  واجلراأة مطلوبة لال�شتثمار يف 

م�شتوى  الأن  نظًرا،  البحوث  هذه 

عن  وخمتلف  جًدا،  مرتفع  املخاطرة 

اال�شتثمارات التقليدية.

بتمويل  ال�شناديق  هذه  تقوم 

على  القائمة  الريادية  امل�شاريع 

راأ�ص  يف  امل�شاركة  خالل  من  االبتكار 

امل�شاريع  تطوير  اإىل  وتهدف  املال. 

وتنميتها، ثم اخلروج من منها  �شواًء 

بطرحها يف �شوق املال اأو ببيع امل�شروع 

تتيح  ربح،  بن�شبة  غريه  اأو  للموؤ�ش�ص، 

التمويل  يف  اال�شتمرار  لل�شندوق 

والنمو.

�شمن  ال�شناديق  هذه  تعمل 

اجلهة  م�شالح  تخدم  ا�شرتاتيجية 

امل�شالح  وبجانب  لل�شندوق،  املن�شاأة 

مالية  عوائد  حتقيق  مثل  الطبيعية 

فقد  الدخل،  م�شادر  وتنويع  عالية، 

ال�شناديق  اأحد  اأهداف  من  يكون 

املمولة من �شندوق ال�شناديق هو نقل 

عاملية  م�شاريع  يف  في�شتثمر  التقنية، 

ا�شرتاتيجية،  تقنية  متلك  بهدف 

لتعمل  دولية  م�شاريع  ي�شتقطب  اأو 

االأمريكية  اال�شتخبارات  الدولة.  يف 

�شندوًقا  اأ�ش�شت  مثاًل  املركزية 

اإن-كيو-تيل  ا�شمه  ا�شتثمارًيا 

التي  التقنية  ال�شركات  لال�شتثمار يف 

ب�شكل  حتتاجها  خدمات  لها  حتقق 

مبا�شر اأو غري مبا�شر. فقد ا�شتثمرت 

مثال عدة �شركات يف اأمن املعلومات، 

الب�شري،  النووي  احلم�ص  وحتليل 

�شركة  هو  ا�شتثماراتها  اأ�شهر  ولعل 

كيهول، التي ا�شرتتها فيما بعد جوجل 

برنامج  تقنيتها  على  بناًء  وطورت 

جوجل اإرث.

تتكون �شناديق اال�شتثمار اجلريئة 

ال�شريك  امل�شتثمرين.  من  نوعني  من 

العمومي General  وهو الذي يتوىل 

مقابل  ال�شندوق  ن�شاطات  اإدارة 

اإدارية.  ور�شوم  العائدات،  من  ن�شبة 

 Partners االأخرون   وال�شركاء 

 Limited حمدودين  �شركاء  هم 

Partners.  وهم من يزود ال�شندوق 
ن�شاط من  اأي  ي�شاركون يف  وال  باملال 

راأ�ص  لهم  ويعود  اال�شتثمار.  ن�شاطات 

مالهم اإ�شافة اىل باقي العائدات من 

الن�شاطات اال�شتثمارية. اإ�شافة لذلك 

حينما ي�شتثمر ال�شندوق يف امل�شاريع 

ي�شرتط  فاإنه  املخاطر،  العالية 

اأواًل  ا�شتثماراته  قيمة  على  احل�شول 

اإفال�شه  ب�شبب  امل�شروع  ت�شفية  حني 

هذه  االأخرين.  ال�شركاء  قبل  مثاًل، 

املمار�شات غري منت�شرة اأو معروفة اأو 

فاإن  لذلك  حالًيا،  اململكة  يف  نظامية 

قرار جمل�ص الوزراء بتاأ�شي�ص �شندوق 

ال�شناديق �شمل اأي�شا تغيري االأنظمة 

من  ال�شندوق  لتمكني  واالإجراءات 

اال�شتثمار.

ما  عادة  ال�شناديق  �شندوق 

معها  ي�شرتك  �شناديق  يف  ت�شتثمر 

بنف�شها  توؤ�ش�ص  اأو  اآخرون  م�شتثمرون 

االأهداف  متنوعة  �شناديق  عدة 

واالخت�شا�ص. لذلك فاإن تغيري اأنظمة 

املال  و�شوق  وال�شركات  اال�شتثمار 

النمط  مع  متوافق  ب�شكل  ال�شعودي 

امل�شاركة  لل�شندوق  يتيح  العاملي. 

وم�شاركة  عاملية،  ا�شتثمارات  يف 

�شعودية.  م�شاريع  يف  عاملية  �شناديق 

عدة  اململكة  يف  يوجد  لذلك،  اإ�شافة 

راأ�ص  �شندوق  ب�شكل  تعمل  �شناديق 

الريا�ص  �شندوق  مثل  اجلريء  املال 

“تقنية” ال�شتثمار املال اجلريء الذي 
الدكتور  االأمري  ال�شمو  �شاحب  د�شنه 

�شعود  اآل  حممد  بن  �شعود  بن  تركي 

رئي�ص مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  والتقنية 

االت�شاالت  �شركة  و�شندوق  تقنية، 

مناذج  �شمن  تعمل  وهي  ال�شعودية.  

التعديالت  ولعل  بها،  خا�شة  واأنظمة 

و�شالحية  ال�شعودية،  االأنظمة  يف 

يف  اال�شتثمار  يف  ال�شناديق  �شندوق 

اأن�شاأت من  ال�شناديق التي �شبق واأن 

الريادي  املجتمع  تطلعات  يحقق  اأن 

واملبتكرون الذي انتظروا هذه املبادرة 

منذ زمن.

�شندوق  اأن  بالذكر،  اجلدير 

اال�شتثمار  منظومة  يكمل  ال�شناديق 

والنا�شئة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ودعم 

ال�شعودي  البنك  مثل  اململكة  يف 

كفالة  برنامج  االدخار،  و  للت�شليف 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  متويل 

للرياديني  هي  الباقية  املهمة 

املنظومة،  هذه  من  لال�شتفادة 

منتجات  تطوير  من  وللمبتكرين 

تناف�شية عاملية.

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان
ع�شو جمل�ص ال�شورى
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مر�شوم ملكي رقم : 

بعون اهلل تعاىل 
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

ملك اململكة العربية ال�شعودية

النظام  من  )ال�شبعني(  املادة  على  بناًء 

رقم  امللكي  باالأمر  ال�شادر  للحكم،  االأ�شا�شي 

)اأ/90( بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

نظام  من  )الع�شرين(  املادة  على  وبناًء 

رقم  امللكي  باالأمر  ال�شادر  الوزراء،  جمل�ص 

)اأ/13( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام 

جمل�ص ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/ 

91( بتاريخ 1412/8/27هــ.

وبعد االطالع على قرار جمل�ص ال�شورى رقم 

)128 / 45( بتاريخ 18 /10 /1438هـ.

وبناًء على االأمر امللكي رقم )اأ/97( وتاريخ 

1418/3/17هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�ص الوزراء رقم 

)654( بتاريخ 11/1 /1438هـ.

ر�شمنا مبا هو اآت:

القيمة  �شريبة  نظام  على  املوافقة  اأواًل: 
امل�شافة، بال�شيغة املرافقة. 

تكون )اجلهة الق�شائية املخت�شة(  ثانيًا: 
االبتدائية  اللجان  النظام هي  التي ن�ص عليها 

�شريبة  نظام  عليها  ن�ص  التي  واال�شتئنافية، 

الدخل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م / 1( 

وتاريخ 15 /1425/1هـ. 

�شريبة  نظام  تعديل  على  املوافقة  ثالثًا: 
الدخل، ال�شادر باملر�شوم رقم )م / 1( وتاريخ 

15 /1 / 1425هـ، وفقًا ملا ياأتي:

واخلم�شني(،  )ال�شاد�شة  املادة  تعديل   -1

لتكون بالن�ص االآتي:

اأعمال  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  هي  الهيئة   - اأ 

ل�شريبة  والتح�شيل  والربط  والفح�ص  االإدارة 

يف  عليها  املن�شو�ص  العقوبات  واإيقاع  الدخل، 

هذا النظام.

نظام ضريبة القيمة املضافة

�شدر املر�شوم امللكي ذو الرقم )م / 113 ( وتاريخ : 2 / 11 / 1438 هـ باملوافقة على نظام �شريبة القيمة امل�شافة الذي اأقره 
جمل�ص الوزراء يف جل�شته املنعقدة يف 1 /11 /1438هـ.  وكان جمل�ص ال�شورى قد قرر املوافقة على نظام �شريبة القيمة امل�شافة 

واأ�شدر بهذا ال�شاأن قراره رقم )128 / 45( وتاريخ 18 / 10 /1438هـ.

وفيما ياأتي ن�ص املر�شوم امللكي، ون�ص نظام �شريبة القيمة امل�شافة.
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ب - يكون اإيقاع العقوبة بقرار من املحافظ 

اأو من يفو�شه جمل�ص اإدارة الهيئة بذلك«.

2- تعديل الفقرة )اأ( من املادة )ال�شاد�شة 

وال�شتني(، لتكون بالن�ص االآتي:

بالعقوبة  قرار  �شده  �شدر  ملن  يجوز  اأ- 

املخالفات  يف  الف�شل  جلنة  اأمام  منه  التظلم 

من  يوما  ثالثني  خالل  ال�شريبية  واملنازعات 

تاريخ العلم به، واإال ُعّد نهائيًا غري قابل للطعن 

اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى«.

3 - تعديل الفقرة )ب( من املادة )ال�شاد�شة 

وال�شتني(، لتكون بالن�ص االآتي:

بقرار  يتعلق  التظلم  مو�شوع  كان  اإذا  ب- 

خا�ص بالربط، فاإن التظلم ال يوؤثر على التزام 

املكلف ب�شداد مبلغ ال�شريبة امل�شتحقة مبوجب 

اأحكام النظام، غري املعرت�ص عليه«.

4- حذف الفقرات )ج(، )د(، )هـ(، و)و( 

من املادة )ال�شاد�شة وال�شتني(.

5 - تعديل املادة )ال�شابعة وال�شتني(، لتكون 

بالن�ص االآتي:

يف  الف�شل  جلنة  با�شم  جلنة  ت�شكل   -1

مبا  تخت�ص  ال�شريبية؛  واملنازعات  املخالفات 

ياأتي:

اأ- الف�شل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى 

تطبيق  عن  النا�شئة  واخلا�ص،  العام  احلقني 

اأحكام االأنظمة ال�شريبية ولوائحها، والقرارات 

والتعليمات ال�شادرة بناًء عليها.

ب - الف�شل يف اعرتا�شات ذوي ال�شاأن على 

الأحكام  تطبيقًا  الهيئة  من  ال�شادرة  القرارات 

والقرارات  ولوائحها،  ال�شريبية  االأنظمة 

والتعليمات ال�شادرة بناًء عليها.

ال�شالحيات  جميع  الف�شل  وللجنة 

الدعاوى  يف  والف�شل  للتحقيق  ال�شرورية 

ذلك  يف  مبا  اخت�شا�شها،  يف  تدخل  التي 

االأدلة  ال�شهود، واالأمر بتقدمي  ا�شتدعاء  �شلطة 

والوثائق، واإ�شدار القرارات، وفر�ص العقوبات.

2 - تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على 

اأن يكون اخت�شا�ص كل دائرة منح�شرًا يف اأحد 

االأنظمة ال�شريبية.

اأع�شاء  )ثالثة(  من  دائرة  كل  تتكون   -3

اأ�شليني وع�شو رابع احتياطي من ذوي اخلربة 

اأن يكون  اأو املحا�شبي، على  النظامي  والتاأهيل 

 – اأع�شائها - على االأقل  رئي�ص الدائرة واأحد 

يكون  اأال  ويراعى  النظامي،  التاأهيل  ذوي  من 

من بني االأع�شاء اأي من من�شوبي اجلهات ذات 

ال�شريبية،  االأعمال  على  باالإ�شراف  العالقة 

ملكي  باأمر  واأع�شاوؤها  دائرة  كل  رئي�ص  ويعني 

انتهاء  وعند  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة 

التجديد  اأو  الت�شكيل  اإعادة  دون  املدة  هذه 

اأمر  �شدور  حتى  عملهم  اأداء  يف  لالأع�شاء؛ 

ملكي بذلك.

4- ت�شدر قرارات جلنة الف�شل باالأغلبية، 

اللجنة  اأمام  القرار  على  االعرتا�ص  ويجوز 

املادة  هذه  من   )5( الفقرة  يف  اإليها  امل�شار 

خالل ثالثني يومًا من تاريخ العلم به، واإال عد 

نهائيًا.

اال�شتئنافية  اللجنة  با�شم  جلنة  ت�شكل   -5

تخت�ص  ال�شريبية،  واملنازعات  للمخالفات 

بالف�شل يف االعرتا�شات املقدمة �شد قرارات 

واملنازعات  املخالفات  يف  الف�شل  جلنة 

ال�شريبية.

اال�شتئنافية من عدد من  اللجنة  تتكون   -6

من  دائرة  كل  وتتكون  املتخ�ش�شة،  الدوائر 

)ثالثة( اأع�شاء اأ�شليني وع�شو رابع احتياطي 

املجال  يف  العايل  والتاأهيل  اخلربة  ذوي  من 

رئي�ص  يكون  اأن  على  املحا�شبي،  اأو  النظامي 

من   – االأقل  على   – اأع�شائها  واأحد  الدائرة 

من  يكون  اأال  ويراعى  النظامي،  التاأهيل  ذوي 

ذات  اجلهات  من�شوبي  من  اأي  االأع�شاء  بني 

ال�شريبية.  االأعمال  على  باالإ�شراف  العالقة 

ملكي  باأمر  واأع�شاوؤها  دائرة  كل  رئي�ص  ويعني 

انتهاء  وعند  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة 

التجديد  اأو  الت�شكيل  اإعادة  دون  املدة  هذه 

حتى  عملهم  اأداء  يف  ي�شتمرون  لالأع�شاء، 

�شدور اأمر ملكي بذلك.

اال�شتئنافية  اللجنة  قرارات  ت�شدر   -7

باالأغلبية، وتكون نهائية وغري قابلة لالعرتا�ص 

عليها اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى.

املنازعات  يف  الدعاوى  ت�شمع  ال   -8

تاريخ  من  �شنوات  خم�ص  م�شي  بعد  ال�شريبية 

تاريخ  من  اأو  املطالبة  حمل  املبلغ  ا�شتحقاق 

اإال يف حالة وجود  النزاع،  بالواقعة حمل  العلم 

عذر تقبله اللجنة.

�شتني  خالل   - اال�شتئنافية  اللجنة  تعد   -9

يومًا من تاريخ ت�شمية اأع�شائها - قواعد عمل 

اللجنتني امل�شار اإليهما يف الفقرتني )1( و)5( 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ويرفعها  املادة،  هذه  من 

الهيئة وت�شدر باأمر ملكي.

مكافاآت  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  يحدد   -10

واملوظفني  وامل�شت�شارين  اللجنتني  اأع�شاء 

وال�شكرتارية.

الب�شرية  املوارد  توفري  الهيئة  تتوىل   -11

باأعمالهما؛  اللجنتني  لقيام  الالزمة  واملالية 

وفقًا ملا حتدده القواعد امل�شار اإليها يف الفقرة 

)9( من هذه املادة«.

االبتدائية  اللجان  ت�شتمر  رابعًا: 
واال�شتئنافية، املن�شو�ص عليها يف نظام �شريبة 

الدخل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م / 1( 

بتاريخ 15 /1 /1425هـ، يف ممار�شة مهماتها 

وفقًا لت�شكيالتها احلالية، وذلك اإىل حني اإعادة 

وال�شتني(  املادة )ال�شابعة  ت�شكيلها وفقًا لن�ص 

من النظام بعد تعديلها. 

نظام  تعديل  على  املوافقة  خام�شًا: 
امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  االنتقائية،  ال�شريبة 

رقم )م / 86( وتاريخ 27 / 8 /1438هـ، وفقًا 

ملا ياأتي: 

الع�شرين(،  )اخلام�شة  املادة  تعديل   -1

لتكون بالن�ص االآتي: 

خالل  نف�شها  املخالفة  تكرار  حال  »يف 

ثالث �شنوات من تاريخ �شريورة قرار العقوبة 

ال�شابقة نهائيًا، جتوز م�شاعفة الغرامة املقررة 

تعليق  اأو  القرار  ذلك  مبوجب  املخالف  حق  يف 

الرتخي�ص ملدة ال تزيد على �شتة اأ�شهر«.

والع�شرين(،  )ال�شابعة  املادة  تعديل   -2

لتكون بالن�ص االآتي: 

»يجوز ملن �شدر �شده قرار بالعقوبة التظلم 

خالل  املخت�شة  الق�شائية  اجلهة  اأمام  منه 

ثالثني يومًا من تاريخ العلم به، واإال ُعّد نهائيًا 

غري قابل للطعن اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى«.

جمل�ص  رئي�ص  نائب  �شمو  على  �شاد�شًا: 
املعنية  االأجهزة  وروؤ�شاء  والوزراء  الوزراء 

ه – تنفيذ مر�شومنا  امل�شتقلة – كل فيما يُخ�شُّ

هذ�.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

وتاريخ:  رقم: )654(  الوزراء  قرار جمل�ص 

1 /11 /1438هـ
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اإن جمل�ص الوزراء بعد االطالع على املعاملة 

الواردة من الديوان امللكي برقم 47782 وتاريخ 

خطاب  على  امل�شتملة  1438هـ،   /  10  /  18

الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املالية  وزير  معايل 

 18 وتاريخ   6459 رقم  والدخل  للزكاة  العامة 

�شريبة  نظام  م�شروع  �شاأن  يف  1438هـ،   /8/

القيمة امل�شافة.

وبعد االطالع على نظام )قانون( اجلمارك 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  املوحد 

 / )م  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  العربية، 

41( وتاريخ 3 /11 / 1423هـ.

الدخل،  �شريبة  نظام  على  االطالع  وبعد 

ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م / 1( وتاريخ 

1425/1/15هـ.

املوحدة  االتفاقية  على  االطالع  وبعد 

التعاون  جمل�ص  لدول  امل�شافة  القيمة  ل�شريبة 

لدول اخلليج العربية، امل�شدقة باملر�شوم امللكي 

رقم )م / 51( وتاريخ 3 / 5 / 1438هـ.

 )1188( رقم  املح�شر  على  االطالع  وبعد 

رقم  واملذكرات  1438هـ،   /  9  /  22 وتاريخ 

ورقم  1438هـ   /  10/  19 وتاريخ   )1251(

ورقم  1438هـ   /  10  /  19 وتاريخ   )1252(

)1275( وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، املعدة يف 

هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.

رقم  ال�شورى  جمل�ص  قرار  يف  النظر  وبعد 

)128 / 45( وتاريخ 18 / 10 /1438هـ.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�ص 

 /  64-1( رقم  والتنمية  االقت�شادية  ال�شوؤون 

38/ د( وتاريخ 22 / 10 / 1438هـ.

 )97  / )اأ  رقم  امللكي  االأمر  على  وبناًء 

وتاريخ 17 / 3 / 1418هـ.

العامة  اللجنة  تو�شية  على  االطالع  وبعد 

ملجل�ص الوزراء رقم )4510( وتاريخ 29 / 10/ 

1438هـ.

يقرر ما يلي:

القيمة  �شريبة  نظام  على  املوافقة  اأواًل: 
امل�شافة، بال�شيغة املرافقة. 

ثانيًا: تكون )اجلهة الق�شائية املخت�شة( 
االبتدائية  اللجان  النظام هي  التي ن�ص عليها 

�شريبة  نظام  عليها  ن�ص  التي  واال�شتئنافية، 

الدخل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م / 1( 

وتاريخ 15 /1 / 1425هـ. 

�شريبة  نظام  تعديل  على  املوافقة  ثالثًا: 
الدخل، ال�شادر باملر�شوم رقم )م / 1( وتاريخ 

15 /1 / 1425هـ، وفقًا ملا ياأتي:

واخلم�شني(،  )ال�شاد�شة  املادة  تعديل   -1

لتكون بالن�ص االآتي:

اأعمال  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  هي  الهيئة  اأ- 

ل�شريبة  والتح�شيل  والربط  والفح�ص  االإدارة 

يف  عليها  املن�شو�ص  العقوبات  واإيقاع  الدخل، 

هذا النظام.

ب- يكون اإيقاع العقوبة بقرار من املحافظ 

اأو من يفو�شه جمل�ص اإدارة الهيئة بذلك«.

2- تعديل الفقرة )اأ( من املادة )ال�شاد�شة 

وال�شتني(، لتكون بالن�ص االآتي:

بالعقوبة  قرار  �شده  �شدر  ملن  يجوز  اأ- 

املخالفات  يف  الف�شل  جلنة  اأمام  منه  التظلم 

من  يوما  ثالثني  خالل  ال�شريبية  واملنازعات 

تاريخ العلم به، واإال ُعّد نهائيًا غري قابل للطعن 

اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى«.

3 - تعديل الفقرة )ب( من املادة )ال�شاد�شة 

وال�شتني(، لتكون بالن�ص االآتي:

بقرار  يتعلق  التظلم  مو�شوع  كان  اإذا  ب- 

خا�ص بالربط، فاإن التظلم ال يوؤثر على التزام 

املكلف ب�شداد مبلغ ال�شريبة امل�شتحقة مبوجب 

اأحكام النظام، غري املعرت�ص عليه«.

4- حذف الفقرات )ج(، )د(، )هـ(، و)و( 

من املادة )ال�شاد�شة وال�شتني(.

5- تعديل املادة )ال�شابعة وال�شتني(، لتكون 

بالن�ص االآتي:

يف  الف�شل  جلنة  با�شم  جلنة  ت�شكل   -1

مبا  تخت�ص  ال�شريبية؛  واملنازعات  املخالفات 

ياأتي:

اأ- الف�شل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى 

تطبيق  عن  النا�شئة  واخلا�ص،  العام  احلقني 

اأحكام االأنظمة ال�شريبية ولوائحها، والقرارات 

والتعليمات ال�شادرة بناًء عليها.

ب- الف�شل يف اعرتا�شات ذوي ال�شاأن على 

الأحكام  تطبيقًا  الهيئة  من  ال�شادرة  القرارات 

والقرارات  ولوائحها،  ال�شريبية  االأنظمة 

والتعليمات ال�شادرة بناًء عليها.

ال�شالحيات  جميع  الف�شل  وللجنة 

الدعاوى  يف  والف�شل  للتحقيق  ال�شرورية 

ذلك  يف  مبا  اخت�شا�شها،  يف  تدخل  التي 

االأدلة  ال�شهود، واالأمر بتقدمي  ا�شتدعاء  �شلطة 

والوثائق، واإ�شدار القرارات، وفر�ص العقوبات.

2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على 

اأن يكون اخت�شا�ص كل دائرة منح�شرًا يف اأحد 

االأنظمة ال�شريبية.

اأع�شاء  )ثالثة(  من  دائرة  كل  تتكون   -3

اأ�شليني وع�شو رابع احتياطي من ذوي اخلربة 

اأن يكون  اأو املحا�شبي، على  النظامي  والتاأهيل 

 – اأع�شائها - على االأقل  رئي�ص الدائرة واأحد 

يكون  اأال  ويراعى  النظامي،  التاأهيل  ذوي  من 

من بني االأع�شاء اأي من من�شوبي اجلهات ذات 

ال�شريبية،  االأعمال  على  باالإ�شراف  العالقة 

ملكي  باأمر  واأع�شاوؤها  دائرة  كل  رئي�ص  ويعني 

انتهاء  وعند  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة 

التجديد  اأو  الت�شكيل  اإعادة  دون  املدة  هذه 

اأمر  �شدور  حتى  عملهم  اأداء  يف  لالأع�شاء؛ 

ملكي بذلك.

4- ت�شدر قرارات جلنة الف�شل باالأغلبية، 

اللجنة  اأمام  القرار  على  االعرتا�ص  ويجوز 

املادة  هذه  من   )5( الفقرة  يف  اإليها  امل�شار 

خالل ثالثني يومًا من تاريخ العلم به، واإال عد 

نهائيًا.

اال�شتئنافية  اللجنة  با�شم  جلنة  ت�شكل   -5

تخت�ص  ال�شريبية،  واملنازعات  للمخالفات 

بالف�شل يف االعرتا�شات املقدمة �شد قرارات 

واملنازعات  املخالفات  يف  الف�شل  جلنة 

ال�شريبية.

اال�شتئنافية من عدد من  اللجنة  تتكون   -6

من  دائرة  كل  وتتكون  املتخ�ش�شة،  الدوائر 

)ثالثة( اأع�شاء اأ�شليني وع�شو رابع احتياطي 

املجال  يف  العايل  والتاأهيل  اخلربة  ذوي  من 

رئي�ص  يكون  اأن  على  املحا�شبي،  اأو  النظامي 

من   – االأقل  على   – اأع�شائها  واأحد  الدائرة 

من  يكون  اأال  ويراعى  النظامي،  التاأهيل  ذوي 

ذات  اجلهات  من�شوبي  من  اأي  االأع�شاء  بني 

ال�شريبية.  االأعمال  على  باالإ�شراف  العالقة 

ملكي  باأمر  واأع�شاوؤها  دائرة  كل  رئي�ص  ويعني 

انتهاء  وعند  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة 

التجديد  اأو  الت�شكيل  اإعادة  دون  املدة  هذه 

حتى  عملهم  اأداء  يف  ي�شتمرون  لالأع�شاء، 

�شدور اأمر ملكي بذلك.

اال�شتئنافية  اللجنة  قرارات  ت�شدر   -7
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باالأغلبية، وتكون نهائية وغري قابلة لالعرتا�ص 

عليها اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى.

املنازعات  يف  الدعاوى  ت�شمع  ال   -8

تاريخ  من  �شنوات  خم�ص  م�شي  بعد  ال�شريبية 

تاريخ  من  اأو  املطالبة  حمل  املبلغ  ا�شتحقاق 

اإال يف حالة وجود  النزاع،  بالواقعة حمل  العلم 

عذر تقبله اللجنة.

�شتني  خالل   - اال�شتئنافية  اللجنة  تعد   -9

يومًا من تاريخ ت�شمية اأع�شائها - قواعد عمل 

اللجنتني امل�شار اإليهما يف الفقرتني )1( و)5( 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ويرفعها  املادة،  هذه  من 

الهيئة وت�شدر باأمر ملكي.

مكافاآت  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  يحدد   -10

واملوظفني  وامل�شت�شارين  اللجنتني  اأع�شاء 

وال�شكرتارية.

الب�شرية  املوارد  توفري  الهيئة  تتوىل   -11

باأعمالهما؛  اللجنتني  لقيام  الالزمة  واملالية 

وفقًا ملا حتدده القواعد امل�شار اإليها يف الفقرة 

)9( من هذه املادة«.

االبتدائية  اللجان  ت�شتمر  رابعًا: 
واال�شتئنافية، املن�شو�ص عليها يف نظام �شريبة 

الدخل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م / 1( 

بتاريخ 15 /1 /1425هـ، يف ممار�شة مهماتها 

وفقًا لت�شكيالتها احلالية، وذلك اإىل حني اإعادة 

وال�شتني(  املادة )ال�شابعة  ت�شكيلها وفقًا لن�ص 

من النظام بعد تعديلها. 

نظام  تعديل  على  املوافقة  خام�شًا: 
امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  االنتقائية،  ال�شريبة 

رقم )م / 86( وتاريخ 27 / 8 /1438هـ، وفقًا 

ملا ياأتي: 

الع�شرين(،  )اخلام�شة  املادة  تعديل   -1

لتكون بالن�ص االآتي: 

خالل  نف�شها  املخالفة  تكرار  حال  »يف 

ثالث �شنوات من تاريخ �شريورة قرار العقوبة 

ال�شابقة نهائيًا، جتوز م�شاعفة الغرامة املقررة 

تعليق  اأو  القرار  ذلك  مبوجب  املخالف  حق  يف 

الرتخي�ص ملدة ال تزيد على �شتة اأ�شهر«.

والع�شرين(،  )ال�شابعة  املادة  تعديل   -2

لتكون بالن�ص االآتي: 

»يجوز ملن �شدر �شده قرار بالعقوبة التظلم 

خالل  املخت�شة  الق�شائية  اجلهة  اأمام  منه 

ثالثني يومًا من تاريخ العلم به، واإال ُعّد نهائيًا 

غري قابل للطعن اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى«.

بذلك،  ملكي  مر�شوم  م�شروع  اأعد  وقد 

�شيغته مرافقة لهذا. 

�شاد�شًا: قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل 
التطبيق  لتحقيق  مقرتحات  من  تراه  ما  برفع 

االأمثل لالأنظمة ال�شريبية يف اململكة.

رئي�ص جمل�ص الوزراء

نظام ضريبة القيمة املضافة

الفصل األول
أحكام متهيدية

املادة االأوىل:
 - االآتية  والعبارات  باالألفاظ  ُيق�شد   -1

اأينما وردت يف النظام - املعاين املبينة اأمام كل 

منها، ما مل يقت�ِص ال�شياق خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
النظام: نظام �شريبة القيمة امل�شافة.

االتفاقية: االتفاقية املوحدة ل�شريبة القيمة 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  امل�شافة 

العربية.

ال�شعودية،  العربية  اململكة  اإقليم  اململكة: 
املياه  خارج  الواقعة  املناطق  ذلك  وي�شمل 

االإقليمية التي متار�ص اململكة العربية ال�شعودية 

الواقعة  والطبقات  بحرها  وقاع  مياهها  على 

ال�شيادة  حقوق  الطبيعية  واملوارد  الرتبة  حتت 

والوالية مبقت�شى نظامها والقانون الدويل. 

الالئحة: اأي الئحة تنفيذية للنظام.
جمل�ص االإدارة: جمل�ص اإدارة الهيئة.

امل�شتحقة  ال�شريبة  املخرجات:  �شريبة 

واملفرو�شة على اأي توريد خا�شع لل�شريبة ل�شلع 

اأو خدمات، يقوم به �شخ�ص خا�شع لل�شريبة. 

اإ�شدارها  يتم  فاتورة  ال�شريبية:  الفاتورة 

وفقًا  لل�شريبة،  خا�شعة  توريدات  �شاأن  يف 

النظام  يف  عليها  املن�شو�ص  للمتطلبات 

والالئحة.

2- فيما عدا ما ن�شت عليه الفقرة )1( من 

هذه املادة، تكون لالألفاظ والعبارات الواردة يف 

النظام املعاين املحددة لها يف االتفاقية.

املادة الثانية:
تفر�ص ال�شريبة على ا�شترياد وتوريد ال�شلع 

واخلدمات، وفقًا لالأحكام املن�شو�ص عليها يف 

االتفاقية والنظام والالئحة.

الفصل الثاين
التسجيل ألغراض الضريبة

املادة الثالثة:
1- يكون اخلا�شع لل�شريبة ملزمًا بالت�شجيل 

ميار�شها  التي  االقت�شادية  الأن�شطته  تبعًا 

االأحكام  مع  يتوافق  مبا  وذلك  اململكة،  يف 

املن�شو�ص عليها يف االتفاقية.

2- لل�شخ�ص الذي ميار�ص ن�شاطًا اقت�شاديًا 

لالأحكام  وفقًا  بالت�شجيل  ملزم  غري  وهو 

الت�شجيل  االتفاقية؛  يف  عليها  املن�شو�ص 

ال�شروط  ي�شتويف  اأن  �شريطة  اختياري،  ب�شكل 

وال�شوابط املن�شو�ص عليها يف الالئحة. 

لكل  ت�شجيل  �شهادة  الهيئة  ت�شدر   -3

البيانات  الالئحة  وحتدد  م�شجل،  �شخ�ص 

الواجب ت�شمينها يف ال�شهادة. 

4- تن�شئ الهيئة �شجاًل يحتوي على البيانات 

ذات ال�شلة بكل �شخ�ص م�شجل. 

5- حتدد الالئحة ما ياأتي:

اأ- ال�شروط وال�شوابط واالإجراءات الالزمة 

رف�ص  وحاالت  له،  املحددة  واملهل  للت�شجيل، 

طلب الت�شجيل، واآليات اإبالغ امل�شجل بالقرارات 

ال�شادرة عن الهيئة يف هذا ال�شاأن.

ال�شتثناء  الالزمة  وال�شوابط  ال�شروط  ب- 

بتوريدات  الذي يقوم فقط  لل�شريبة،  اخلا�شع 

من  باملائة،  ال�شفر  بن�شبة  لل�شريبة  خا�شعة 

وجوب الت�شجيل.

املادة الرابعة:
1- حتدد الالئحة ال�شوابط وال�شروط التي 

اأو  �شريبية،  جمموعة  ت�شجيل  مبوجبها  ميكن 

تعديل ت�شجيلها، اأو اإلغائه.

ال�شريبية  املجموعة  اأع�شاء  يعامل   -2

ك�شخ�ص واحد خا�شع لل�شريبة.

املجــــــموعة  اأع�شــــــاء  جميــــــع  يكــــــون   -3

ال�شريبية م�شوؤوليــــــن - منفردين ومت�شامنني 

- عــــــن االلتزامات ال�شــــــريبيــــــة اخلا�شــــــة 

بتلك املجموعــــــة، والنا�شئــــــة خــــــالل فــــــرتة 

ع�شويتهم فيها.
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املادة اخلام�شة:
1- على ال�شخ�ص اخلا�شع لل�شريبة التقدم 

بطلب اإلغاء ت�شجيله يف اأي من احلاالت االآتية:

يف  عليــــــها  املن�شــــــو�ص  احلـــــــاالت   - اأ 

االتفاقية. 

ب- اإذا كان ال�شخــــــ�ص مقيمًا ومل يتجاوز 

جمموع رقم اأعماله ال�شنــــــوي حــــــد الت�شجيل 

االختياري خالل املدة التي حتددها الالئحة.

يقم  ال�شخ�ص غري مقيم ومل  كان  اإذا   - ج 

باأي توريد خا�شع لل�شريبــــــة خالل املدة التي 

حتددها الالئحة.

2- حتــــــدد الالئحــــــة املــــــدد واالإجراءات 

اإلغاء  قبل  بها  التقيد  امل�شجل  على  يجب  التي 

الت�شجيل، وال�شروط وال�شوابط الالزمة لرف�ص 

طلب اإلغاء الت�شجــــــيل، واحلــــــاالت االإ�شافــــية 

الإلغاء الت�شجيل.

3- يتحــــــمل اخلا�شــــــع لل�شريبــــــة الــــــذي 

األغي ت�شجيله جميع االلتزامــــــات املرتتبة عليه 

النا�شئــــــة خالل فرتة  اأحكام النظام،  مبوجب 

�شريان ت�شجيله.

الفصل الثالث
توريدات السلع واخلدمات

املادة ال�شاد�شة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�شوابط الالزمة 

لتطبيق االأحكام ذات ال�شلة بالتوريد املفرت�ص 

التي تن�ص عليها االتفاقية.

املادة ال�شابعة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�شوابط املتعلقة 

ت�شكل جزءًا من  �شلعًا  لل�شريبة  بنقل اخلا�شع 

اأ�شوله من اململكة اإىل اأي دولة ع�شو اأو العك�ص.

املادة الثامنة:
حتـــدد الالئحــــــة املعامــــــالت التي يكــــــون 

نطاق  واخلــــــدمات خارج  ال�شلع  توريــــــد  فيها 

ال�شريبة.

املادة التا�شعة:
با�شمه  ـ  لل�شريبة  اخلا�شع  قيــــــام  يف حال 

اأو خدمات نيابًة  اأو تلقي �شلع  ـ بتوريد  اخلا�ص 

عن �شخ�ص اآخر، فاإنه يعامل - الأغرا�ص تطبيق 

اأو  النظام والالئحة - باعتباره قد قام بتوريد 

تلقي تلك ال�شلع اأو اخلدمات لنف�شه.

املادة العا�شرة:
حتدد الالئحــــــة التوريــــــدات املعفــــــاة من 

لل�شريبة  اخلا�شــــــعة  والتوريدات  ال�شريبة، 

وال�شوابط  وال�شروط  املائة،  ال�شفر يف  بن�شبة 

الالزمة لذلك.

املادة احلادية ع�شرة:
حتدد الالئحة املعاييــــــر والفــــــرتة الزمنية 

ال�شنوية  التوريــــــدات  قيمة  حل�شاب  الالزمة 

املتوقع اأن يحققها اخلا�شع لل�شريبة.

املادة الثانية ع�شرة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�شوابط الالزمة 

لتجميع رقم اأعمال االأ�شخا�ص املرتبطني الذين 

يزاولون اأن�شطة مت�شابهة اأو مرتابطة، وت�شجيل 

كل منهم اأو ت�شجيلهم اإلزاميًا على اأ�شا�ص رقم 

االأعمال االإجمايل.

الفصل الرابع
مكان التوريد

املادة الثالثة ع�شرة:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�شوابط الالزمة 

لتعيني مكان توريــــــد ال�شلــــــع واخلدمات، وفقًا 

الأحكام االتفاقية.

املادة الرابعة ع�شرة:
ال�شروط واالأحكام  اأن حتدد الالئحة  يجوز 

املتعلقة بتحديد حمل اإقامة ال�شخ�ص.

الفصل اخلامس
القيمة اخلاضعة للضريبة

املادة اخلام�شة ع�شرة:
1- حتــــــدد قيمــــــة ال�شلــــــع امل�شتوردة وفقًا 

لالأحكام املن�شو�ص عليها يف نظــــــام )قانون( 

اجلمارك املوحد.

التناف�شية  ال�شروط  الالئحــــــة  2- حتــــــدد 

الالزمة لتحديد القيمة ال�شوقية العادلة لل�شلع 

واخلدمات، وال�شــــــروط وال�شوابــــــط الالزمة 

لتعديل قيمة التوريد بني اأ�شخــــــا�ص مرتبطني، 

وكذلك قيــــــمة التــــــوريد حلاالت التوريد غري 

املن�شو�ص عليها يف االتفاقية.

الفصل السادس
االسترياد

املادة ال�شاد�شة ع�شرة:
اإىل  اال�شترياد  عند  ال�شريبة  ت�شتحق   -1

يف  عليها  املن�شو�ص  لالأحكام  وفقًا  اململكة، 

االتفاقية.

ا�شترياد  على  ال�شريبة  تعليق  حالة  يف   -2

املوحد،  لنظام )قانون( اجلمارك  وفقًا  ال�شلع 

قيمة  يغطي  تاأمني  تقدمي  امل�شتورد  على  فيجب 

ال�شريبة، وفقًا ملا حتدده الالئحة.

املادة ال�شابعة ع�شرة:
حتــــــدد الالئحــــــة ال�شــــــروط وال�شــــــوابط 

ال�شخ�شــــــية  االأمتــــــعــــــة  الإعــــــفاء  الالزمــــــة 

امل�شافــــــرين،  ب�شحبــــــة  تــــــرد  التي  والهدايا 

وم�شتلزمــــــات ذوي االحتــــــياجات اخلا�شــــــة، 

يتــــــوافق مع نظام  ال�شريبــــــة، وذلك مبا  من 

)قانون( اجلمارك املوحد.

الفصل السابع
احتساب الضريبة

املادة الثامنة ع�شرة:
تكــــــون ن�شبــــــة ال�شريبــــــة امل�شتحــــــقة هي 

تاريخ  اأو يف  التوريد،  تاريخ  املطبقة يف  الن�شبة 

اال�شترياد.

املادة التا�شعة ع�شرة:
حتدد الالئحة تــــــاريخ ا�شتحـــــقاق ال�شريبة 

بالن�شبة اإىل التوريــــــدات غري املن�شـو�ص عليها 

يف االتفاقية.

املادة الع�شرون:
حتدد الالئحــــــة مــــــدد احت�شاب ال�شريبة 

و�شروطه و�شوابطه.
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املادة احلادية والع�شرون:
1- يف حال مت اإ�شدار فاتورة اأو �شداد مقابل 

ال�شلعة اأو اخلدمــــــة قبل تــــــاريخ نفاذ النظام 

اأو قبل تاريخ الت�شجــــــيل، وتــــــم التــــــوريد بعد 

هذا التاريخ، فــــــاإن تاريــــخ ا�شتحقاق ال�شريبة 

يكون بتاريخ التوريد.

2 - ي�شري حكم الفقرة )1( من هذه املادة 

على التوريدات البينــــــية التي تتــــــم بني مورد 

خا�شع لل�شريبة مقيم يف اململكة وعميل يف دولة 

ع�شو اأخرى، اأو العك�ص.

التي  امل�شتمرة  بالتوريدات  يتعلق  فيما   -3

اأو  يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ نفاذ النظام 

قبل تاريخ الت�شجيل، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، 

فاإن ال�شريبة ال ت�شتحق على اجلزء الذي ينفذ 

قبل تاريخ النفاذ اأو الت�شجيل.

الفصل الثامن
خصم الضريبة

املادة الثانية والع�شرون:
حتدد الالئحة ما ياأتي: 

ال�شريبة،  خ�شم  و�شوابط  �شروط   -1

وطرق احت�شاب ن�شبة اخل�شم، و�شروط اعتبار 

للخ�شم  القابلة  غري  املدخالت  �شريبة  قيمة 

على اأنها تعادل �شفرًا.

التي مت حتملها لغري  2- �شريبة املدخالت 

غايات الن�شاط االقت�شادي.

الإثبات  الالزمة  وال�شوابط  ال�شروط   -3

اأو  اخلا�شع لل�شريبة خ�شارة ال�شلع املوردة له، 

تلفها، اأو �شرقتها.

4- الفرتة الزمنــــــية التي تخــــــول اخلا�شع 

عن  املدخالت  �شريبــــــة  خ�شم  حق  لل�شريبة 

اخلدمات التي تلقاها قبل تاريخ الت�شجيل. 

5- �شـــــــــــروط و�شــــــــــــوابــــــط خــــــ�شــــــم 

�شريبــــــة املدخــــــالت على االأ�شول الراأ�شمالية 

وفقًا للقيمة الدفرتيــــــة ال�شافيــــــة لالأ�شــــــول 

بتاريخ الت�شجيل.

لل�شريبة  اخلا�شــــــع  اإثبــــــات  و�شائــــــل   -6

عــــــدم  حــــــال  امل�شتحقــــــة يف  ال�شريبة  لقيمة 

توافر الفاتورة ال�شريبيــــــة، اأو عدم ا�شتيفائها 

لل�شروط املن�شو�ص عليها يف االتفاقية والنظام 

والالئحة.

الفصل التاسع
الفواتري الضريبية

املادة الثالثة والع�شرون:
حتدد الالئحة ما ياأتي: 

ال�شريبية،  الفواتري  و�شكل  حمتويات   -  1

ومهل اإ�شدارها.

الإ�شدار  الالزمة  وال�شوابط  ال�شروط   -  2

فواتري �شريبية ملخ�شة اأو مب�شطة. 

ا�شتـــــثــــــناء  و�شــــــوابــــــط  �شــــــــــــروط   -3

الفواتيــــــر  اإ�شــــــدار  من  لل�شريبة  اخلا�شــــــع 

ال�شريبية بالن�شبــــــة اإىل التوريدات املعفاة من 

ال�شريبة. 

الفواتري  قــــــبول  واإجــــــراءات  �شروط   -4

من حيث ال�شكل.

للخا�شع  للموافقة  الالزمة  ال�شــــــروط   -5

لل�شريبة على اال�شتعانة بغريه الإ�شدار الفواتري 

ال�شريبية نيابة عنه.

الفصل العاشر
اإلقرار الضريبي

املادة الرابعة والع�شرون:
الفــــــرتة ال�شريبــــــية  1- حتدد الالئحــــــة 

اإقرار  بتقدمي  لل�شريبة  اخلا�شع  يلتــــــزم  التي 

عنها.

لل�شــــــريبة  اخلــــــا�شع  ال�شخ�ص  على   -2

عن  �شريبــــــيًا  اإقرارًا  الهيــــــئة  اإىل  يقدم  اأن 

الفرتة ال�شريبية خــــــالل املدة ووفقًا لل�شروط 

وال�شوابط التي حتددها الالئحة. 

الذي  لل�شريبة  اخلا�شع  ال�شخ�ص  على   -3

�شريبي  اإقرار  يف  خطاأ  وجود  علمه  اإىل  و�شل 

قدمه اإىل الهيئة؛ اإبالغ الهيئة بهذا اخلطاأ وفقًا 

لالإجراءات التي حتددها الالئحة.

املادة اخلام�شة والع�شرون:
حتدد الالئحة ال�شوابط وال�شروط الالزمة 

ال�شريبية  الفواتري  يف  التوريد  مقابل  لتعديل 

االأ�شلية، اأو تعديل االإقرار ال�شريبي.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون:
1- للهيئة اإجــــــراء تقييم �شريبي للخا�شع 

لل�شريبة ب�شرف النظر عن االإقرار ال�شريبي 

املقدم منه. 

2 - للهيئة اإجراء تقييم �شريبي جديد يعدل 

تقييمًا �شابقًا لها.

3- على الهيئــــــة اإبــــــالغ اخلا�شع لل�شريبة 

بالتقييــــــم ال�شــــــريبي ال�شادر عنــــــها وفــــــقًا 

لهذه املادة. 

4- حتــــــدد الالئحــــــة املــــــدد واالإجراءات 

واإجراءات  ال�شريبي،  التقييم  الإجراء  الالزمة 

اخلا�شع  اإبالغ  وو�شــــــائل  عليــــــه،  االعرتا�ص 

لل�شريبة به، واآليات تقدمه بطلب ت�شحيحه.

الفصل احلادي عشر
سداد الضريبة

املادة ال�شابعة والع�شرون :
و�شوابط  و�شروط  مدد  الالئحة  حتدد   -1

�شداد ال�شريبة ال�شافية امل�شتحقة ال�شداد من 

قبل اخلا�شع لل�شريبة.

اأن ت�شــــــمح للخا�شــــــع لل�شريبة  2- للهيئة 

بتغيري فرتته ال�شريبية مبوجــــــب طلب يقدمه 

اإىل الهيئة، وفقًا لل�شــــــروط وال�شــــــوابط التي 

حتددها الالئحة. 

3- للهيئة - بقرار م�شبب - اإلزام اخلا�شع 

لل�شريبة بتغيري فرتته ال�شريبية.

لل�شريبة  اخلا�شع  اإبــــــالغ  الهيئة  على   -4

باأي تغيري يطراأ على فرتته ال�شــــــريبية، وفقًا 

للمواعيد والو�شائل التي حتددها الالئحة.

املادة الثامنة والع�شرون:
العامــــــة  تتوىل م�شلحــــــة اجلــــــمارك   -1

حت�شيل ال�شريبة امل�شتحقــــــة عــــند اال�شترياد، 

وفقًا لالإجراءات املتبعــــــة لديها، وحتويلها اإىل 

احل�شاب الذي ُيحدد باالتفاق بني وزارة املالية 

والهيئة.

2 - ا�شتثناًء من الفقرة )1( من هذه املادة، 

للهيئة ال�شماح للخا�شع لل�شريبة بتاأجيل �شداد 

ال�شريبة امل�شتحقة على ال�شلع امل�شتوردة لغايات 

الن�شاط االقت�شادي، وفقًا لل�شروط وال�شوابط 

االأحوال،  جميع  ويف  الالئحة.  حتددها  التي 

يجب على اخلا�شع لل�شريبة اأن ي�شرح عنها يف 

اإقراره ال�شريبي.



نظـــــــــــــــــام

34

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

نظـــــــــــــــــام

35

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

املادة التا�شعة والع�شرون:
حتــــــدد الالئحــــــة اآليــــــة �شــــــداد ال�شريبة 

امل�شتحقة يف احلاالت التي يقع فيها مكان توريد 

يكون  اأن  دون  اململكة  يف  اخلدمــــــات  اأو  ال�شلع 

املورد مقيمًا فيها.

املادة الثالثون:
حتدد الالئحة ال�شروط وال�شوابط الالزمة 

لفر�ص ال�شريبــــــة على تـــوريد ال�شلع امل�شتعملة 

من قــــــبل اخلــــــا�شع لل�شريبــــــة؛ على اأ�شا�ص 

هام�ص الربح.

الفصل الثاين عشر
اسرتداد الضريبة

املادة احلادية والثالثون:
عليها يف  املن�شو�ص  الفئات  ا�شتثناء  للهيئة 

ال�شلع  تلقي  عند  ال�شريبة  دفع  من  االتفاقية 

با�شرتداد  لها  وال�شماح  اململكة،  يف  واخلدمات 

ال�شلع واخلدمات،  التي تكبدتها على  ال�شريبة 

حتددها  التي  وال�شوابط  لل�شروط  وفقًا  وذلك 

الالئحة.

املادة الثانية والثالثون:
حتــــــدد الالئحــــــة �شــــــروط و�شــــــوابــــــط 

منح احلكومات االأجنبــــــية واملنظمات الدولية 

والقن�شلية  الدبلوما�شيــــــة  والبعثات  والهيئات 

والع�شكرية حق طــــــلب ا�شتــــــرداد ال�شــــــريبة 

التي تكبدتها على ال�شلع واخلدمات يف اململكة، 

وال�شروط وال�شوابط الالزمة لتطبيق ال�شريبة 

تــــــوريدات ال�شلع  بن�شبة ال�شفر باملائــــــة على 

واخلدمات لهذه اجلهات.

املادة الثالثة والثالثون:
1- حتدد الالئحــــــة االإجــــــراءات الالزمة 

ال�شرتداد االأ�شخا�ص غري املقيمني يف اإقليم دول 

املجل�ص لل�شريبة امل�شددة يف اململكة.

2- حتدد الالئحــــــة ال�شــــــروط وال�شوابط 

ال�شــــــياح  ا�شــــــرتداد  نظــــــام  لتطبيق  الالزمة 

لل�شريبة.

املادة الرابعة والثالثون:
حتدد الالئــــــحة �شــــــروط و�شوابط ال�شماح 

للخا�شع لل�شريبــــــة بطلب ا�شـــــرتداد ال�شريبة 

ال�شافية القابلة للخ�شــــــم اأو اال�شــــــرتداد، اأو 

ترحيلها لفرتات �شريبية قادمة.

الفصل الثالث عشر
سرية املعلومات وتبادلها

املادة اخلام�شة والثالثون:
العاملني  وجميع  الهيئة  موظفي  على   -  1

لديها اأو مل�شلحــــــتها املحافظــــــة على �شــــــرية 

املعلومات ال�شريبية التي تلقوها بحكم عملهم، 

وال يجوز لهم الك�شف عن تلك املعلومات اإال يف 

احلاالت املن�شو�ص عليها يف الالئــــــحة، ووفقًا 

لل�شوابط وال�شـــروط التي حتددها، وذلك دون 

اإخالل باالأنظمة ال�شارية يف اململكة. 

2 - على كل من يتلقى املعــــــلومات - وفقًا 

للفقــــــرة )1( من هــــــذه املادة - ا�شتخــــــدامها 

فقط لالأغــــــرا�ص التي منــــــح مبوجبــــــها حق 

االطالع عليها، وعليه املحافظة على �شرية هذه 

املعلومات وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة.

3 - با�شتثناء احلاالت املن�شو�ص عليها يف 

واطلع  تلقى  الذي  لل�شخ�ص  يجوز  ال  الالئحة، 

على املعلومات ال�شريبية اإعادة االإف�شاح عنها 

اإعــــــادة امل�شتندات  الأي �شخ�ص اآخــــــر، وعليه 

املتعلقة بهذه املعلومات اإىل الهيئة.

الفصل الرابع عشر
حفظ املستندات واملسؤولية 

التضامنية
املادة ال�شاد�شة والثالثون:

حتدد الالئحة املدة الالزمة حلفظ الفواتري 

وامل�شتندات  وال�شجــــــالت  والدفاتر  ال�شريبية 

املحا�شبية.

املادة ال�شابعة والثالثون:
الت�شامنية  امل�شوؤولية  بحاالت  اإخالل  دون 

حتدد  والنظام،  االتفاقية  يف  عليها  املن�شو�ص 

الالئحة احلــــــاالت االأخــــــرى التي تتقرر فيها 

اخلا�شع  ال�شخــــــ�ص  مع  الت�شامنية  امل�شوؤولية 

لل�شريبة، واالإجراءات التي تتخــــــذ يف حق اأي 

�شخ�ص تتقرر م�شوؤوليته الت�شامنية.

الفصل اخلامس عشر
 التفتيش والضبط

املادة الثامنة والثالثون:
قرار  بت�شميتهم  ي�شدر   - موظفون  يتوىل 

من جمل�ص اإدارة الهيئــــــة - الرقابة والتفتي�ص 

جميع  ولهم  النظام،  اأحكام  خمالفات  و�شبط 

ال�شالحيــــــات الالزمة الأداء مهماتهم. وحتدد 

الالئحة اإجراءات قيامهم باأعمالهم.

الفصل السادس عشر
التهرب الضريبي والعقوبات

املادة التا�شعة والثالثون:
يعد ما ياأتي تهربًا �شريبيًا: 

1 - تقدمي م�شتندات اأو اإقرارات اأو �شجالت 

اأو معلومات غري �شحيحة اأو مزورة اأو م�شطنعة 

بق�شد التهرب من تاأدية ال�شريبة امل�شتحقة، اأو 

تخفي�ص قيمتها، اأو ا�شرتدادها دون وجه حق، 

اإثبات  ويقع على عاتق اخلا�شع لل�شريبة عبء 

انتفاء الق�شد.

2 - اإدخال اأو حماولة اإدخال �شلع اأو خدمات 

اإخراجها  حماولة  اأو  اإخراجها  اأو  اململكة  اإىل 

�شداد  دون  ال�شارية،  لالأنظمة  باملخالفة  منها؛ 

الأحكام  باملخالفة  اأو  جزئيًا،  اأو  كليًا  ال�شريبة 

املنع والتقييد املن�شو�ص عليها يف النظام اأو اأي 

نظام اآخر.

املادة االأربعون:
ال  بغرامة  ال�شريبي  التهرب  على  يعاقب 

تزيد  وال  امل�شتحقة،  ال�شريبة  قيمة  عن  تقل 

على ثالثة اأمثال قيمة ال�شلع اأو اخلدمات حمل 

التهرب.

املادة احلادية واالأربعون:
الت�شجيل  بطلب  يتقدم  مل  من  كل  يعاقب 

بغرامة  الالئحة  يف  املحددة  املدد  خالل 

مقدارها )10.000( ع�شرة اآالف ريـال.

املادة الثانية واالأربعون:
اإقرارًا  الهيئة  اإىل  قدم  من  كل  يعاقب   -1

�شريبي  اإقرار  بتعديل  قام  اأو  خاطئًا،  �شريبيًا 

الهيئة  اإىل  م�شتند  اأي  قدم  اأو  تقدميه،  بعد 

عن  ونتج  عليه  امل�شتحــــــقة  ال�شريبــــــة  يخ�ص 

ذلك خطاأ يف احت�شــــــاب مبلــــــغ ال�شريبة اأقل 

قيمة  من  تعادل )%50(  بغرامة  امل�شتحق؛  من 

الفرق بني ال�شريبة املحت�شبة وامل�شتحقة.

2 - يجوز للهيئة - وــــــفق �شوابط يحددها 

جمل�ص اإدارتها - االإعــــــفاء من العقوبة الواردة 

يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو تخفي�شها.
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3 - يعاقب كل من مل يقدم االإقرار ال�شريبي 

خالل املدة التي حتددها الالئحة بغرامة ال تقل 

عن )5%( وال تزيــــــد على )25%( مــــــن قيمة 

ال�شريبة التي كان يتعني عليه االإقرار بها.

املادة الثالثة واالأربعون:
يعاقب كل من مل ي�شدد ال�شريبة امل�شتحقة 

خالل املدة التي حتددها الالئحة بغرامة تعادل 

)5%( من قيمة ال�شريبة غري امل�شددة؛ عن كل 

�شهر اأو جزء منه مل ت�شدد عنه ال�شريبة.

املادة الرابعة واالأربعون:
باإ�شدار  يعاقب غري امل�شجل يف حال قيامه 

فاتورة �شريبية بغرامة ال تتجاوز )100.000( 

مائة األف ريـال، وذلك دون االإخالل باأي عقوبة 

اأ�شد ين�ص عليها اأي نظام اآخر.

املادة اخلام�شة واالأربعون:
 )50.000( على  تزيد  ال  بغرامة  يعاقب 

خم�شني األف ريـال، كل من: 

1- مل يلتزم بحفظ الفــــــواتري ال�شــــــريبية 

املحا�شبية  وامل�شتــــــندات  وال�شجالت  والدفاتر 

خالل الفتــــــرة املن�شــــــو�ص عليها يف الالئحة، 

وتكون الغرامة عن كل فرتة �شريبية. 

2- منع اأو اأعاق موظفي الهــــــيئة اأو اأي من 

العاملني لديها من اأداء واجباتهم الوظيفية.

اأحكام  من  اآخــــــر  حــــــكم  اأي  خــــــالف   -3

النظام اأو الالئحة.

املادة ال�شاد�شة واالأربعون:
1 - ال يخــــــل اإيقــــــاع اأي مــــــن الغــــــرامات 

املن�شو�ص عليها يف النظام با�شتيفاء ال�شريبة 

امل�شتحقة. 

2 - ال يخــــــل تطبــــــيق اأي مــــــن العقوبات 

املن�شو�ص عليها يف النظام باأي عقــــــوبة اأخرى 

ين�ص عليها اأي نظام اآخر.

املادة ال�شابعة واالأربعون:
يف حال تكــــــرار املخالفة نف�شــــــها خــــــالل 

قرار  �شريورة  تاريــــــخ  من  �شنــــــوات  ثــــــالث 

العقوبة ال�شابقة نهائيًّا، جتوز م�شاعفة الغرامة 

يف حق املخالف مبوجب ذلك القرار.

الفصل السابع عشر
إيقاع العقوبات والنظر يف 

اخملالفات
املادة الثامنة واالأربعون:

1- تتوىل الهيئة اإيقاع العقوبات املن�شو�ص 

للمخالفات  لت�شنيف  وفقًا  النظــــــام  يف  عليها 

وحتديد للعقوبات ي�شــــــدر به قرار من جمل�ص 

االإدارة، ويراعى فيــــــه التنــــــا�شب بني املخالفة 

والعقوبة. 

حمافظ  من  بقرار  العقوبة  اإيقاع  يكون   -2

الهيئة، اأو من يفو�شه جمل�ص االإدارة بذلك.

بالعقوبة  ال�شادر  القرار  ت�شمني  يجوز   -3

الن�ص على ن�شر منطوقــــــه على نفقة املخالف 

يف �شحيفة حملية ت�شــــــدر يف مقــــــر اإقــــــامته، 

فاإن مل تكن يف مقره �شحيفة ففي اأقرب منطقة 

منا�شبة،  اأخرى  و�شيــــــلة  اأي  يف  ن�شره  اأو  اإليه، 

وذلك بح�شب نوع املخالفة املرتكبة وج�شامتها 

واآثارها، وبعد اكت�شاب القرار ال�شفة القطعية.

املادة التا�شعة واالأربعون:
يجوز ملن �شدر �شده قرار بالعقوبة التظلم 

خالل  املخت�شة  الق�شائية  اجلــــــهة  اأمام  منه 

ثالثني يومًا من تاريخ العلم به، واإال ُعّد نهائيًا 

غري قابل للطعن اأمام اأي جهة ق�شائية اأخرى.

الفصل الثامن عشر
أحكام ختامية

املادة اخلم�شون:
مع مراعاة ما تق�شي بــــــه املــــــادة )الثامنة 

والع�شرون( من النظام، تتوىل الهيئة م�شوؤولية 

اإدارة وفح�ص وتقييم وحت�شيل ال�شريبة، ولها 

يف �شبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اإجراءات.

املادة احلادية واخلم�شون:
1- للهيئة التن�شيــــــق مع اجلهات احلكومية 

يف كل ما له عــــــالقة بتنــــــفيذ اأحكام االتفاقية 

والنظام والالئحة.

عــــــلى جمــــــيع اجلــــــهات احلكــــــومية   -2

التي  باملعلومــــــات  الهيئــــــة  تزويد  واالأ�شخا�ص 

تطلبها الأغرا�ص ال�شريبة.

املادة الثانية واخلم�شون:
ي�شدر جمل�ص اإدارة الهيــــــئة الالئحة خالل 

ثالثني يومًا من تاريخ �شدور النــــــظام، ويعمل 

بها من تاريخ نفاذه. وي�شدر كــــــذلك القرارات 

اأحكام النظام  والتعليمات الالزمــــــة لتنفــــــيذ 

والالئحة.

املادة الثالثة واخلم�شون:
بــــــداية  1- ُيعمل بالنظــــــام اعتــــــبارًا من 

اجلريدة  يف  ن�شره  لتاريخ  التالية  املالية  ال�شنة 

الر�شمية. 

2 - ا�شتثناًء من الفقرة )1( من هذه املادة، 

على االأ�شخا�ص امللزمــــــني بالت�شجيل الأغرا�ص 

لــــــدى الهيئة خالل ثالثني  ال�شريبة الت�شجيل 

يومًا من تاريخ ن�شر النظام.
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أجرى احلوار: منصور العساف

ع�شو جمل�ص ال�شورى ورجل االأعمال 
االأ�شتاذ خليفة بن اأحمد الدو�شري نال 
للمرة  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ثقة 
جمل�ص  يف  ع�شوًا  التوايل  على  الثالثة 
اأثناء  القوي  بطرحه  متيز  ال�شورى، 
التي  املو�شوعات  بع�ص  على  مداخالته 
ذات  خا�شة  ال�شورى،  جمل�ص  يناق�شها 
ال�شحة  مثل  املواطن  بخدمة  ال�شلة 
عالقة  ماله  وكل  والتجارة،  والتعليم، 
ذلك  يف  منطلقه  الوطني،  باالقت�شاد 
وطنه،  على  وغريته  الوطني،  ح�شه 
املواطنني  هموم  معاجلة  على  وحر�شه 

وق�شاياهم الوطنية.

خليفة  االأ�شتاذ  حاورت  »ال�شورى« 
الدو�شري، فكان يف اإجاباته على اأ�شئلتنا 
وال�شفافية،  ال�شراحة  عادته  هي  كما 
جتلت فيها غريته الوطنية، وتطلعه اإىل 
املجاالت  خمتلف  يف  الوطن  يرتقي  اأن 

اإىل م�شاف الدول املتقدمة.

 يف هذا احلوار قلب الدو�شري �شفحات 
عن  وك�شف  والعملية،  الدرا�شية  حياته 
االأ�شباب التي اأدت اإىل جناحه يف جمال 
االأعمال والتجارة، ودور والده - رحمه 
اهلل - يف دخوله جمال املال واالأعمال. 

وفيما ياأتي ن�ص احلوار:

س - حــــــدثنا عـــــن الطفـــــولة 
والدراســـــة وحيـــــاتك مع الوالد 

رحمه اهلل. 
يف  الثانوية  املرحلة  حتى  ودر�شت  ولدت   -

اهلل،  رحمه  والدي،  ال�شرقية،  وكان  املنطقة 

يعمل يف التجارة، مثل اأعمامي واأقاربي، وحققوا 

ثروة، وكانوا يتاجرون يف قطع غيار ال�شيارات، 

كما عملوا يف املقاوالت مع �شركة اأرامكو، حيث 

بداأوا كموظفني بها، وكانت اأرامكو تدعم اجليد 

من املوظفني وتعطيه عمل.

س- إذن كـــــان لشـــركة أرامكو 
دوًرا كبـــــرًيا فـــــي توجـــــه الـــوالد 

واألقارب نحو هذا اجملال.
- نعم، �شاهمت اأرامكو يف تاأ�شي�ص اأعمالهم، 

اإح�شار  كيفية  وتعلمك  ت�شاعدك  فال�شركة 

مع  املقاولني  ومعظم  اأمريكا،  من  ب�شاعتك 

اأرامكو كانوا موظفني بها ثم دعمتهم باملعدات 

وحدث  الأرامكو،  يح�شب  �شيء  وهذا   وخالفه، 

املنطقة  يف  رجال  االأعمال  من  كثري  مع  ذلك 

ال�شرقية.

الوالد  عن  األخرى  ذكرياتك  س- 
واألقارب يف بداية حياتك.

اجلامعة  يف  در�شوا  واأعمامي  والدي   - 

وكثري  بريوت،  اأو جامعة  بريوت،  االأمريكية يف 

حياتهم  وكانت  هناك،  من  تخرجوا  منهم 

خدمة  لديهم  كانت  فمثاًل  جيدة،  احلمد  وهلل 

عضو اجمللس أ.خليفة الدوسري لـ “الشورى”:

تعلمت من والدي مامل أتعلمه من أعرق اجلامعات

والدي وأعمامي درسوا يف بريوت وكانوا 
جتاًرا ومقاولني دعمتهم  أرامكو

الوالد علمنا التجارة منذ الصغر وكان
األب واألخ  والصديق
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الكهرباء يف منازلهم، يف وقت مل تكن متوفرة 

وكانوا  املنطقة،  يف  النا�ص  من  كبري  لعدد 

البحرين،  من  �شيارات  يجلبون  جتارتهم  يف 

تنفيذ  اأجل  من  امني،  وحلَّ �شائقني  وكذلك 

م�شاريع اأرامكو.

س – كيـــــف تعـــــامل الـــــوالـــــد، 
وهو تاجر معروف، معك وأخوتك 

وأنتم صغار؟
وقت  ففي  معنا،  �شديد  كان  الوالد   -

اإىل  معه  الذهاب  على  يلزمنا  االأجازات 

املكتب، نبيع ون�شرتي يف املعدات، ونذهب معه 

لو  حتى  اإليها،  يذهب  التي  االأماكن  جميع  اإىل 

اأو  عندهم  �شواء  التجار،  من  الأ�شدقائه  زيارة 

التفاو�ص  يف  منهم،  نتعلم  جنل�ص  مكتبنا،  يف 

واإخواين  اأنا  ال�شوق،  يف  تربينا  لقد  والعمل، 

يف  يبيع  كان  من  كل  على  وتعرفت  اخلم�شة، 

االإنارة،  وحمالت  الكهربائية،  املولدات  جتارة 

وكاأين  الغذائية،  املواد  وبيع  املياه،  ومولدات 

من  فيها  الأتعلم  التجارية  اجلامعة  دخلت 

االبتدائي. 

س- هل تذكـــــر مــواقف لك مع 
الوالد يف تلك الفرتة؟ 

قبل  الرو�شة  يف  واأنا  مرة  اأذكر  نعم،   -

وعدت  البطن،  يف  باأمل  �شعرت  اأن  االبتدائي، 

اإىل البيت، وراآين والدي، فقال يل: كيف حالك 

اإىل  اذهب  اإذن  قال:  حت�شنت،  قلت:  االآن؟، 

املكتب.

وهذا املوقف لن اأن�شاه واأتذكره دائًما. وكنا 

زمالئنا  ن�شمع  املدر�شة،  اإىل  ذهبنا  اإذا  نحزن 

اأنا  اأما  واأين ذهبوا،  الكرة،  لعب  يتحدثون عن 

واإخواين فال نعرف هذا ال�شيء، وكان ذلك يوؤثر 

فينا، حتى عندما كربنا ودخلنا املرحلة الثانوية، 

اأي  يف  املكتب  اإىل  الذهاب  على  مربجمني  كنا 

وقت فراغ  وال جنل�ص يف البيت من الوا�شح اأن 

للوالد تاأثري كبري عليك يف تلك الفرتة حتى اأننا 

الوالد-  مع  الثالث  الوجبات  طعام  نتناول  كنا 

رحمه اهلل - فلما تويف عام 1996م، فقدت فيه 

وكان  وال�شديق،  واالأخ  االأب  اأ�شخا�ص،  ثالثة 

يف  جماعتنا  الأن  بالرحالت،  ي�شتمتع  الوالد 

ال�شرقية كانوا دائًما يهتمون بالرحالت الربية 

اأهل  فكنا  ال�شيف،  والبحرية يف  و  ال�شتاء،  يف 

رحالت.

س- كيف مزجتـــــم بني البـــــداوة 
وسوق البحر يف الشرقية؟.  

غري  ال�شاحل،  على  العربي  اخلليج  اأهل  ـ 

البدو  العربي  اخلليج  فعلى  االأحمر،  البحر 

يروحون  ال�شاحل  واأهل  االإبل،  الأجل  يروحون 

ال�شراء  الأغرا�ص  املوانئ،  اأجل  من  البحر 

الذي  ال�شوق  يف  يتقابلون  هنا  ومن  وغريه، 

مثل  مب�شتغرب  فلي�ص  ولذلك  البحر،  على  هو 

واحد،  املناطق، جتدهم جميًعا يف مكان  باقي 

من  جاء  بع�شهم  اإن  حتى  يعملون،  واجلميع 

مهنته،  و�شارت  الغو�ص،  وتعلم  اململكة،  و�شط 

ال�شرقية ملتقى اخلليجيني  املنطقة  ولذا كانت 

العربي، فتجد  باقي دول اخلليج  القادمني من 

االإح�شاء.  اإىل  ذاهًبا  بها  مير  بحريني  مثاًل 

فاملنطقة ال�شرقية لها تاريخ يف الدولة ال�شعودية 

االأوىل والثانية والثالثة.  

أن  حديثــــك  مــــن  أفهــــم  س- 
طبـــيـعة املنطـــــقة الشرقيـــــة 
مـــــن دول اخلليــــج  وقــــربهـــــا 
التقاء  حمطة  جعلـــــها  العربي، 

ملواطني تلك الدول.
دول  مواطني  بني  واالمتزاج  فالتنوع  نعم 

اخلليج العربي كان وا�شًحا، وكان هناك حركة 

الب�شرة  اإىل  يذهبون  كانوا  البع�ص  �شفر، 

اإىل  يذهبون  كانوا  اأهلنا  اأن  حتى  العراق،  يف 

اخلم�شينات،  منت�شف  يف  لل�شياحة  اإيران 

النا�ص،  مع  ويتقابلون  املناطق  على  فيتعرفون 

ومل يكن هناك بطاقات �شراف، وال البطاقات 

اآخر،  ب�شكل  يتعاملون  النا�ص  فكان  االئتمانية، 

يعرفون فالًنا يحول لفالن ك�شكل قدمي حلركة 

عالقات  وهناك  احلالية،  املالية  التحويالت 

ن�شب وم�شاهرة بني القبائل املنت�شرة يف  دول 

اخلليج العربي، فتجد مثال “مري” يف الدمام 

وعارفني  ظبي،  اأبو  يف  جماعته  من  متزوج 

باأن كثرًيا من �شكان دول  القول  بع�ص، وميكن 

اخلليج العربي اأ�شولهم �شعودية، فكلهم اأقارب 

وقبائل واحدة. 

س- يف طلعـــــتكم مع الـــــوالد 
واألخوة، كيـــف كان ترتيبــــــك بني 

إخوانك واعتماد الوالد عليك؟
يو�شـــــف   االأكـــــرب  االأخ  هم   اإخــواين   -

وحمـــــمد،  وخالد  اأنا  ثم  و�شامي  عي�شى  ثـــــم 

اجلميع،  ي�شـــــغل  كان  اهلل  رحمه  الوالد  لكن 

عندما  لكن  حمـــــدًدا،  دوًرا  واحد  لكل  ويعطى 

ترتيب،  اأ�شبـــــح هناك  الثانوية  املرحلة  و�شلنا 

وعـــــي�شى  يو�شـــــف  االأخوان  �شافـــــر  فعندمـــــا 

الأمريكا، ا�شتلمت اأنا مهام اأكرث وبالتايل اأخوي 

االأ�شغران اأخذا اأدواًرا مماثلة.

س - هل كان سفـــــرك للخارج 
للدراسة برغبة الوالد، وكيف أثر 

ذلك عليك؟
- نعم كان برغبته، فقد كان الوالد �شاحب 

روؤيا، واأهلنا من كرثة تنقلهم و�شفرهم، اأ�شبح 

ن�شتنكر  وال  عادًيا،  �شيًئا  االآخر  تقبل  لديهم 

ذهبنا  وعندما  اأنت.  اأين  من  نقول  وال  اأحًدا، 

للدرا�شة اأنا واأخي �شامي يف اأمريكا، ورجع من 

اإخواين  يعطي  الوالد  كان  هناك،  يدر�ص  كان 

اأدواًرا خمتلفة.

اإذا  لكن  العمل،  يف  معنا  �شديًدا  وكان 

�شافرنا كان يراعي ذلك، حتى عندما التحقنا 

�شيارات  لنا  ا�شرتى  الثانوية،  بالدرا�شة 

ممتازة، اأف�شل من زمالئنا، لكن على اأن نكون 

ال  ال�شيف،  يف  لل�شفر  وبالن�شبة  من�شبطني. 

يحبذ ـ رحمه اهلل ـ اأن ي�شافر الواحد منا مبفره، 

اأموااًل،  ويعطينا  بع�شنا،  مع  بال�شفر  ويطالبنا 

منح  اأ�شلوبه  من  وكان  ال�شفر،  حلاجة  تكفي 

اجلوائز  فعندما تخرجت من اجلامعة ا�شرتى 

نوع  وهي من  الوقت  ذلك  �شيارة يف  اأف�شل  يل 

كاديالك، حيث كانت اأف�شل ال�شيارات يف لو�ص 

يجيد،  ملن  املكافاأة  داأبه،  هذا  وكان  اأجنلو�ص، 

وهذا ال�شيء لن اأن�شاه.
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س - بعد الثانويـــــة من الدمــام، 
كيف اخرتت التخصـــــص، وكـــــيف 

أقنعت الوالد به؟ 
يف  احلرية  اهلل-  -رحمه  والدي  اأعطانا   -

اختيار التخ�ش�ص، لكننا كنا خريجي »جامعة 

اإنني  حتى  التجارة،  من  واخلربة  التجارة«، 

اأجد  مل  اأمريكا،  يف  للدرا�شة  �شافرت  حينما 

اأمار�شه يف  ما  وبني  الدرا�شة  بني  كبرًيا  الفرق 

التجارة هنا، بل اإن الكتب والدرا�شة االأكادميية 

متاأخرة عن الواقع، وهذا الواقع اأنا اأتعامل معه 

كل يوم مع البنوك وال�شركات.

س - وهـــــل انقطـــــع عـــــملك 
التجاري بعد السفر للدراسة يف 

أمريكا؟
- اإىل حد ما، الأن االأمر هناك كان مق�شوًرا 

املجاالت،  جميع  يف  املعار�ص،  ح�شور  على 

نذهب  وكنا  اجلديد،  ملعرفة  واأي�شا  لالطالع 

�شنوًيا  لنا  ياأتي  الوالد  وكان  معر�ص،  اأي  اإىل 

وي�شاهد  معنا،  املعار�ص  ويح�شر  اأمريكا،  يف 

االطالع،  يحب  اهلل-  -رحمه  كان  �شيء،  كل 

عمُله  ذلك  يف  عليه  واأثَّر  جديد،  كل  ومعرفة 

-ب�شبب  جتارتنا،  معظم  وكانت  اأرامكو،  يف 

فالكهرباء  اأمريكية،  موا�شفات  ذات  ذلك- 

كانت اأمريكية 110 فولت، واملعدات الثقيلة مثل 

»كاتربيلر« وغريها، كل التعامل كان مع اأمريكا، 

ومبوا�شفات اأمريكية، حتى امل�شامري. 

س - ما هو تخصصك الدراسي 
يف أمريكا؟.

- در�شت اإدارة االأعمال، وكنت اأغرد خارج 

االأ�شواق  من  اأتعلم  كنت  يقولون،  كما  ال�شرب 

يف  نظرًيا  اجلامعة،  يف  اأتعلمه  كنت  مما  اأكرث 

بالن�شبة  فاجلامعة  ال�شوق،  وعملًيا يف  اجلامعة 

ماركت«،  »لل�شوبر  اأذهب  وكنت  متاأخرة،  يل 

من  �شنف  األف   20 من  اأكرث  بها  يوجد  حيث 

نف�ص  يف  ال�شركات  بني  التناف�ص  وكان  ال�شلع، 

املكان وهو »ال�شوبر ماركت«، فكان اأكرب مدر�شة. 

س- كيف ذلك؟.
االإدارة  ا  �شخ�شً تعلم  اأن  اأردت  اإذا  الأنك   -

ال�شوبر ماركت، كنت  اأو »البزن�ص«، فاملكان هو 

ال�شركات  تتناف�ص  كيف  واأدر�ص  اإليه  اأذهب 

اأتلقى  كنت  عندما  ولذلك  هناك،  بع�شها  مع 

�شيقال  ما  اأعرف  كنت  اجلامعة،  يف  الدرو�ص 

بدرا�شات  عالقة  له  وهذا  ال�شوق،  در�شت  الأين 

اجلدوى التي تقدم من املكاتب املخت�شة بذلك 

االآن، فعندما تعر�ص درا�شات اجلدوى تلك على 

جمل�ص ال�شورى برفقة تقارير اجلهات احلكومية 

اأو غريها عند املناق�شة، نعرف اأنها قدمية.

- نعم، الأن من اأعدها موظف اأرقام، ياأخذ 

وتكون  معينة،  درا�شة  يعد  لكي  اإح�شاءات، 

اإح�شاءات  من  اأخذها  الأنه  قدمية،  االأرقام 

قدمية  ت�شبح  توثق  اأن  اإىل  ثم  املا�شي،  العام 

ومتاأخرة، بعك�ص ح�شولك على االأرقام مبا�شرة 

من ال�شوق، كما اأننا نعرف حجم التغيري، واأنت 

يريد  اإنه  ما،  �شخ�ص  لك  يقول  قد  ال�شوق،  يف 

اأن يدخل يف املجال التجاري كذا، فتقول له ال، 

الأن هذا املجال عمره االفرتا�شي كذا، و�شيحل 

حمله ن�شاط كذا، فالدرا�شة بهذا ال�شكل االأخري 

درا�شة ناجحة.

املدرسون يف أمريكا يحفزونك 
ويشجعونك ويدفعونك للمحاولة

تعلمت يف أمريكا من األسواق أكرث
من اجلامعة
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س - أثناء الدراســـــة اجلامعية 
يف أمريكا، هل كان هناك فرصة 
لعرض األفكار اجلـــــديدة، أم أن 
ومل  منهجيني،  كانوا  املدرسني 

يسمحوا بذلك؟
املجموعة  بنظام  كانت  هناك  الدرا�شة   -

كل جمموعة تعمل على مو�شوع، واأنا من حمبي 

بالكتاب،  اأتقيد  وال  ال�شندوق،  خارج  التفكري 

اأ�شلوبهم  لهم  هناك  اجلامعة  يف  واملدر�شون 

�شيًئا،  تعرف  تكن  مل  لو  حتى  التحفيز،  يف 

ال  اإنك  لك  قال  لو  الأنه  تعمل،  لكي  يحفزك 

لكنه  جماديفك،  وك�شر  الأحبطك  �شيًئا،  تعرف 

اأنت  لكن  اأبًدا،  يحبطك  وال  للمحاولة،  يدفعك 

ترى نتيجتك مع املجموعات االأخرى. فقد جتد 

من يدر�ص اإدارة االأعمال مثاًل، وهو ال عالقة له 

ما  ي�شتوعب  لكي  يعاين  وبالتايل  املجال،  بهذا 

هو مفهوم اإدارة االأعمال. الكرة االأر�شية قائمة 

باملال،  مرتبط  �شيء  كل  اأ�شا�ًشا،  التجارة  على 

املوظفون  باأموال،  العالج  باأموال،  االأرا�شي 

يتقا�شون رواتب مالية.

س- هل واجـــــهت صعـــوبة يف 
اجلامعة مع الغربة يف أمريكا؟

�شعوبة،  هناك  كانت  نعم  الغربة،  يف  ـ 

معتاد  الأنى  لكن  قبلها،  الأمريكا  ذهابي  برغم 

ال�شيما  يف  وهواياتي  اأن�شطتي  ال�شعودية،  على 

البحر،  اأحب  ال�شيف  يف  وخا�شة  الرحالت، 

والتزلج على مياه البحر، ولكن حينما �شافرنا 

جل�شنا  اأواًل،  اللغة  لدرا�شة  اجلامعة،  ودخلنا 

�شنة ون�شف مل نرجع خاللها للوطن، وعندما 

تراب  قبلت  املدة  تلك  عقب  للمملكة،  عدت 

بلدي، �شوًقا اإليها.

ممـــــارسة  عـــــن  ومـــــاذا  س- 
هواياتك هناك؟

لالأ�شف املكان الذي در�شنا فيه مل يكن فيه 

فاملنطقة  الرب،  وافتقدنا  ثلج،  وال�شتاء  بحر، 

خمتلفة  لكنها  رحالت  يف  نذهب  جبال،  كلها 

العم  اأبناء  مع  الوطن  يف  رحالتنا  عن  متاًما 

لكن  كاليفورنيا،  اإىل  نذهب  كنا  واالأ�شدقاء، 

واأمريكا بحارها كلها  نحن قادمون من خليج، 

 تتميز باأمواج عالية، وكان بها خطورة.

س- هل كـــــان هــــناك صعوبات 
يف الدراسة؟

اأ�شلي  كنت  لكنني  �شعوبات  هناك  كانت   -

نف�شي بتخ�ش�شي، وال اأقول اإين كنت االأول، لكن 

كان تركيزي كله على التجارة، وكل مكان اأدخله 

لو م�شنع اأريد اأن اأعرف كيف ي�شنع املنتج، اأو 

منجرة اأريد اأن اأعرف كيف تعمل منتجاتها.

س- وماذا عن صـــــداقاتك يف 
أمريكا، وهــــل منهـــــا ما هو باٍق 

حتى اليوم، أو يف مناصب عليا؟
- وقت ما كنت اأدر�ص يف اأمريكا كان هناك 

13 من اأوالد اأعمامي معي، بحكم املقدرة املالية 

وبالطبع  للدرا�شة،  جميًعا  ذهبنا  احلمد  وهلل 

ح�شاب  على  يكن  مل  اخلا�شة  نفقتنا  على  كان 

الدولة، فكنا جمموعة كبرية، اإ�شافة اإىل عدد 

اآخر من دول اخلليج العربي، من الكويت وقطر 

الذين  ال�شعوديني  ومن  وعمان،  واالإمارات 

اأرامكو،  يف  كموظف  التحق  من  معي،  در�شوا 

بعيًدا عن املنا�شب العليا، الأنها غالًبا تكون يف 

العا�شمة الريا�ص، كما مل يعمل اأي من اأ�شدقاء 

الدرا�شة كرجال اأعمال.

س- كيف كنـــــت تتابـــــع أخـــــبار 
اململكة أثناء وجودك يف أمريكا، 

ومنها املباريات الرياضية؟.
ـ كان التوا�شل يف ذلك الوقت عرب الهاتف، 

تدور  االأهل  مع  احلوارات  كانت  كطالب  لكن 

اأكن  ومل  اأحوالنا،  وعلى  علينا  االطمئنان  حول 

اأتابع االأخبار عن طريق ال�شحف، اأنا اأحب اأن 

اأن كل ما هو  اأعتقد  اأقراأ كثريًا  الأين  اأفكر، ال 

مكتوب هو �شيء قدمي، واأنا ال اأحب الريا�شة وال 

اأتابع اأخبارها، وكما قلت نحن نحب الريا�شات 

البحرية �شباحة وتزلج و�شباق القوارب.

 

يف  دراستك  كانت  إذن  س- 
أمريكا أستقراء ومتعن ودراسة 

ميدانية أكرث منها نظرية؟
والية،  اإىل  والية  من  االنتقال  فقط  نعم،   -

و�شل  اأين  واإىل  هناك،  جديد  كل  ملعرفة 

بني  الفروق  واأتابع  اأرى  ما  واأحلل  االأمريكان؟، 

عن  هذه  متيزت  وملاذا  وال�شركات،  الواليات 

تلك؟، ومتابعة كل �شيء عن التجارة واحلداثة، 

فهذا ما كان ي�شتهويني.  

س- أمل تفـــــكر فـــــي دراســـــة 
املاجستري هناك؟

ـ انتقلت اإىل جامعة يف اإنديانا ووجدت اإنها 

طاملا  اأنه  نف�شي  يف  فقلت  راأيي،  فغريت  قرية، 

اأم �شهادة؟،  اأريد معلومة  التجارة، فهل  اأنا يف 

ال�شهادة ملن يريد اأن يتوظف بها، واملعلومة ما 

راح يح�شل عليها اإال اأنت، والقطاع التجاري ال 

يلتزم ب�شلم وظيفي، هذا ما تعلمناه.

س- بعد أن عـــــدت إىل اململكة، 
هل رجعت للعمـــــل مع الوالد أم 

غريت مسارك؟
- عملت مع الوالد اأواًل، ثم قررت اال�شتفادة 

اإال  اأرامكو،  �شركة  يف  والعمل  ال�شهادة،  من 

يف  معه  يحتاجني  اإنه  وقال  رف�ص،  والدي  اأن 

العمل، وكان كل اإخواين يعملون، فعملت لفرتة 

يف �شركة اأرامكو، رغم اإين كنت اأعتقد اإين لن 

اآخر، هربًا  اأي عمل حكومي  فيها وال يف  اأعمل 

من الروتني. 

س - ولكـــــنـــــك درســـــت إدارة 
أعمال.

در�شت  اأين  الرغم  على  لكن  �شحيح،   -

اإدارة، اإال اأين ال اأحب اأن اأكون مديًرا، الأنه عمل 

روتيني، اأنا اأحب االإبداع، اأي �شيء حت�شره يل 

اأطوره، هوايتي التطوير، اأن اأكون مبدًعا، فاإذا 

اأحدث  هذا  يل  وقال  كتاًبا،  �شخ�ٌص  يل  قدم 

الغد؟”،  كتاب  لديك  “هل  له  اأقول  كتاب، 

جميلة،  نراها   ،  2017 موديل  �شيارة  وباملثل 

لكني اأفكر يف �شيارة عام 2020، اأنا اأبحث عن 

كتاب امل�شتقبل.

س - وماذا حدث يف عملك مع 
الوالد؟.

وكنا  جديد  ن�شاط  يف  الوالد،  مع  عملت   -

يف  ا�شتغلنا  يقوله،  �شيء  اأي  يف  معه  نعمل 

اأ�شهم،  العقار،  اأ�شمنت،  خالطات  ك�شارات، 

مع  التجارة  يف  كان  والوالد  متنوع،  عمل  كان 

اإخوانه، يف اأكرث من �شركة، لكن الوالد ا�شتقل 

بنف�شه عنهم، ومل يكن هناك تركيز على جمال 

ميار�ص  من  هو  احلقيقي  التاجر  الأن  معني، 

عدة ن�شاطات، وا�شتمرينا مع الوالد، ثم بداأنا 

ا�شتثمارات خارج اململكة.

يف أمريكا افتقدت رحالت البحر وعندما 
عدت  للمملكة قبلُت تراب بلدي
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س- ما هي نقطـــــة التحول يف 
نشاطك التجــــاري؟

- ما يراه البع�ص حتواًل يف حياته التجارية، 

اأن هناك  اأعلم  اأنا  اأمًرا عادًيا، مبعنى  اأنا  اأراه 

االإنقاذ،  كرجل  التجاري،  العمل  يف  مفاجاآت 

واحلقيقة  �شيء.  اأي  نخو�ص  الأن  موؤهلون  نحن 

اأننا هنا يف اململكة العربية ال�شعودية كلنا نعتمد 

الدولة  بداأت  اإذا  الدولة.  على  ثم  اهلل،  على 

توقفنا  واإال  جميًعا،  ا�شتغلنا  م�شاريع،  طرح  يف 

اإذا  واحد،  النهر  بدائل،  هناك  ولي�ص  جميًعا، 

توقف، توقف كل �شيء.

اأزمة  مثل  كله  العامل  يف  يحدث  وهذا 

الت�شل�شل االقت�شادي،  االأ�شهم، وهناك مرحلة 

العقار،  اأم  االأ�شهم  اأواًل  يتحرك  من  وال�شوؤال 

املربحة،  التجارة  هي  ما  التجارة،  اأم  العقار 

اأم غريها؟، ما هي ال�شريحة  جتارة اخلدمات 

حجم  كم  حجمها؟،  كم  للت�شويق؟،  امل�شتهدفة 

اال�شتثمار؟، كم العائد؟، وكل �شخ�ص يحاول اأن 

يحافظ على دخله اأو اأرباحه مع الزيادة، فمثاًل 

 5 راتب  يكون  قد  وظيفة،  على  حت�شل  عندما 

الزواج  بعد  لكن  وحدك،  لك  كاٍف  ريال  اآالف 

وتكوين االأ�شرة، حتتاج اإىل اأكرث من ذلك، مع 

زيادة �شنوية، و�شيارة، وجامعة، وغريه.

- عملنا يف التجارة الأن املحيط حولنا كان 

يف  العمل  يف  مثاًل  رغبت  اإذا  هكذا  جتارًيا، 

لكن  الكرة،  مباريات  ملتابعة  تذهب  ال  العقار، 

عليك اأن جتل�ص مع عقاريني، فنحن مع اإخواين 

اإذا  وحتى  التجارة،  يف  كلنا  عمومتي  واأبناء 

ذهبنا اإىل اأوروبا مثاًل، وجل�شنا مع م�شريف اأو 

تاجر، اأقوم بتحليل كل ما يقوله واأقول له هل هو 

على �شواب اأم ال. 

س - وماذا عن أبنائك لهم نصيب 
من العمل التجاري اخلاص بك؟.

واحدة،  وبنت  اأبناء   4 خم�شة،  االأوالد   -

العام  اهلل  �شاء  اإن  �شيتخرجون  اثنان  منهم 

�شغاًرا،  مازالوا  والباقون  اجلامعة،  يف  القادم 

مراعات  مع  الوالد،  نظرية  معهم  وطبقت 

التجارة  املعلومات، حتى  الظروف، وتغري  تغرّي 

للعمل،  اإر�شادات  فقط  نعطيهم  نحن  تغريت، 

فيها  يوجد  ال  الأنه  تخ�ش�شات،  لهم  نحدد  وال 

يف  يعي�شوا  اأن  يريدون  االأبناء  مادي،  مردود 

نف�ص امل�شتوى املعي�شي، فاأنا اأ�شرح لهم الو�شع، 

وما �شيكون عليه الحًقا.

س- قبل جملـــس الشورى كنت 
عضًوا يف اجمللس البلدي، كيف 

جاءت فكرة االنضمام؟
- مل اأكن اأرغب يف الرت�شح للمجل�ص البلدي، 

ولنا عالقة  النا�ص،  لنا حمبة عند  واحلمد هلل 

من  خرب  و�شلني  وقد  املنطقة،  اأهل  مع  جيدة 

اأنهم يريدون تر�شيحي لع�شوية  االأقارب  بع�ص 

اأيام  ثالثة  اأعطوين  لهم  قلت  البلدي،  املجل�ص 

اأفكر، وتفاجاأت يف اليوم التايل يخربوين باأنهم 

البلدي.  للمجل�ص  كمر�شح  بالفعل  اختاروين 

لي�ص عندي م�شكلة يف خدمة البلد، اأحب اأقدم 

بلدي  تكون  اأن  اأحب  البلد،  لتطوير  خدماتي 

اأزايد  ال  �شعودي،  مواطن  كل  مثل  بلد،  اأح�شن 

اأن  اأحب  قلت  كما  طبعي  من  واأنا  اأحد.  على 

اأريد  ما  بلد  يف  جيًدا  �شيًئا  اأرى  حينما  اأطور، 

نقله هنا. 

س- وماذا حدث عقب الرتشيح، 
ثم عضويتـــــك فـــــي املـــــجلس 

البلدي؟
وجدت نف�شي يف ماأزق بني طموحي واأنظمة 

اأمانة املنطقة مل اأتوقع اأن اأجد هذا الو�شع، واأنا 

»واحد  يقولون  كما  للم�شلحة  اأت�شرف  كنت 

امل�شوؤولني  وبع�ص  اثنني«،  ي�شاوي  واحد  زائد 

ياأخذون الفكرة فح�شب. ذات مرة اقرتحت اأن 

فزت بأعلى األصوات  يف اجمللس البلدي 
لكني غري راٍض عن حجم اإلجناز فيه
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نعمل مركًزا لو�شط مدينة الدمام اأو ما ي�شمى 

ال  قلت  اأرا�ٍص،  لي�ص هناك  قالوا  تاون«،  »داون 

و�شيكون  فقط،  موافقة  اأحتاج  اأرا�ٍص،  اأحتاج 

�شركة،  طريق  عن  وينفذ  البحر  على  امل�شروع 

عمارة  بناء  تريد  �شركة  اأي  اأن  الفكرة  وكانت 

مبائة مليون فاالأر�ص لها، وبع�ص امل�شوؤولني ما 

فهموا الفكرة، وهي اأنه بهذه الطريقة ميكن اأن 

اأجذب ا�شتثمارات مبليار اأو ملياري ريال مقابل 

اإىل  اال�شتثمارات  تهاجر  اأن  من  بداًل  االأر�ص، 

عماًل  اأوجدت  فقد  ذلك  اإىل  اإ�شافة  اخلارج. 

تفكر  النا�ص  تبداأ  ثم  البلد.  وتطورت  ملوظفني، 

عبداهلل  امللك  مدينة  مثل  جديدة،  اأعمال  يف 

التي  الفكرة  نف�ص  هي  هذه  االآن،  االقت�شادية 

ف�شل  لكن  الدمام،  يف  تنفيذها  اأريد  كنت 

بينما  ي�شمح،  ال  النظام  اأن  بدعوى  املو�شوع 

النظام جاء للتنظيم لكنه ال يخالف التطوير.

س –و كيف تعاملت مع حمدودية 
البلدي،  اجمللس  يف  الصالحية 

وكيف جتاوزتها؟
4 �شنوات امتدت اإىل  ـ مدة املجل�ص البلدي 

6 �شنوات، و�شار فيه خالف كبري يف املجل�ص، 

وراأوا  اإليه،  يطمحون  عما  بعيًدا  يروين  وكانوا 

اإذا  املنطقة،  ابن  اأنا  حني  يف  خيايل،  اإين 

من  اأكرث  اأعرفه  فاأنا  الكورني�ص  عن  حتدثت 

ال  اأخرى،  منطقة  من  قادم  فامل�شوؤول  غريي، 

اأنا ابن املنطقة  يعرف البحر، وكنت اأقول لهم 

لو�ص  يف  اأو  اأ�شرتاليا  يف  راأيته  ما  لكم  واأنقل 

على  اأعمدة  اأقاموا  ذلك  على  ومثال  اأجنلو�ص. 

اأن  واأبلغتهم  بها،  حديد  تركيب  ومت  الكورني�ص 

احلديد ال ي�شلح، البد اأن يكون من نوع الفيرب 

حتى  متاأخرة،  واملقايي�ص  فاملوا�شفات  جال�ص، 

يتحمل  الذي  ال�شلب  باحلديد  اخلا�ص  الكود 

مياه البحر معروف. 

س - هل أنـــــت راٍض عـــــن حجم 
اإلجناز يف اجمللس البلدي؟

- يف الواقــع مل يكن لنا �شــــالحيات كافيه، 

لكن كنت اأحاول تطــــوير عــــقل امل�شــــوؤول، واأنا 

غري را�ٍص عن حجم االإجنــــاز، واإىل االآن ل�شت 

را�شًيا، اأنا اأ�شافــــر اإىل اخلــــارج، واأرى الدول، 

واأحرتق من الداخل الأنه بنف�ص املبلغ الذي اأنفق 

على م�شروع ما، كان ميكــــن اأن يكــــون اأف�شل، 

وكان لدي طموح كبري.

الشــــــــورى  جمـــــلس  يف  س- 
الثالثة على  بالعضـــــوية  حظيت 
قلـــــيًلا،  بالذاكرة  نعود  التـــــوايل، 
االتصــــال  تلقـــــــيت  كيف  حدثنا 
باختيــــارك ألول مرة عضـــــوًا يف 

جملس الشورى؟
االأ�شبق  امللكي  الديوان  رئي�ص  بي  ات�شل  ـ 

معايل االأ�شتاذ خالد التويجري واأبلغني: » باأن 

 - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

جمل�ص  يف  ُعينت  اإنك  لك  ويقول  عليك  ي�شلم 

يف  ح�شرت  وملا  مقدمات.  اأي  بدون  ال�شورى«، 

التفكري  م�شتوى  اأرغب يف معرفة  كنت  املجل�ص 

يف املجل�ص، فق�شيت اأول فرتة دون اأن اأحتدث، 

الأنني اأحب اأن اأتعرف على من معي اأواًل.

س - وماذا حدث بعد ذلك؟
ال�شابق  املجل�ص  ع�شو  مع  اأتناق�ص  كنت   -

وهو  مكتبه،  يف  بري  العابدين  زين  االأ�شتاذ 

خالل  اأداخل  ال  ملاذا  و�شاألني  اقت�شاد،  رجل 

اجلل�شات، فقلت له ال اأعرف اللغة التي تتكلمون 

اأنا قادم من قطاع جتاري، واأنتم قادمون  بها، 

للعمل  بالن�شبة  اأما  واأكادمييون،  اجلامعة  من 

كالمي  باأن  علّي  فرد  املجل�ص،  اأمام  كفء  فاأنا 

هذا جيد، و�شجعني على الكالم، وتكلمت. ومل 

اأم ال؟،  اأعرف راأي النا�ص، هل كالمي �شحيح 

تر�شل  االأع�شاء،  من  باأوراق  فوجئت  اأن  اإىل 

كالم  املداخلة..  على  »�شكًرا  عبارات  بها  يل 

متخ�ش�ص«، ومنهم طبًعا اأكادمييون وحقوقيون 

وقانونيون، ولدي من هذه االأوراق التي اأر�شلت 

عرفت  هنا  ومن  بها،  واحتفظ  الكثري،  يل 

طريقة املجل�ص يف العمل.

سـ  كيف ترى جمـــــلس الشورى، 
وأنت اآلن عضو  للدورة الثالثة؟

وعلى  املجل�ص جيد،  وعمل  كبري،  ـ طموحي 

مبا  يقتنعون  ال  النا�ص  من  كثرًيا  اأن  الرغم 

يقدمه اأع�شاء املجل�ص، لكن الواقع اأنني عندما 

كنت  اأخرى،  لدول  املجل�ص  اأع�شاء  مع  اأ�شافر 

اأجد اأن م�شتوى اأع�شاء املجل�ص الفكري والعلمي 

املجال�ص  يف  االأع�شاء  من  الكثري  من  اأعلى 

الربملانية االأجنبية، فاأع�شاء ال�شورى ال�شابقون 

الفكر  متنوعوا  نخبوية  كفاءات  هم  واحلاليون 

لهوؤالء  اأنتمي  اأنني  اأفتخر  وكنت  والتخ�ش�ص. 

وموؤهلني  متميزين  كانوا  الذين  االأع�شاء، 

اأكادمييًا وعلميًا. 

القياديني  ال�شباب  من  عدد  تر�شيح  اأمتنى 

حل�شور جل�شات املجل�ص واجللو�ص مع االأع�شاء 

وي�شبحوا  اخلربة  ياأخذوا  حتى  القدامى، 

اأع�شاًء يف املجل�ص م�شتقباًل، لكي يفيدوا البلد. 

حلاجة  مبا�شرة  ال�شباب  تعيني  ميكن  ال  الأنه 

املجل�ص اإىل اخلربة، ومع اأن ال�شباب اأف�شل يف 

نوؤكد  اأن  البد  لكن  حما�ص،  ولديهم  التطوير، 

على اخلربات، فلها دور كبري يف عمل املجل�ص.

س- هل يحتاج جملــس الشورى 
إىل تطوير، وكيف يتم ذلك؟

وال  التطوير  اإىل  يحتاج  املجل�ص  نعم   -

تطوير  املجل�ص  تطوير  من  اأهم  لكن  �شك، 

التقارير ال�شنوية لالأجهزة احلكومية التي تاأتي 

عملية  غري  �شارت  التقارير  فتلك  للمجل�ص، 

للمجل�ص، نحن االآن يف ع�شر ال�شرعة، والدولة 

�شارت ن�شيطة جًدا غري ما كان �شابًقا، لذلك 

تكون  �شنة،  ُكتب من  وزارة  تقرير  ياأتي  عندما 

نف�شها  والوزارة  اأخرى،  قرارات  اأخذت  الدولة 

اأنا تقريًرا قدمًيا، بال  اأناق�ص  تطورت، يف حني 

قيمة. لذا اأنا دائًما اأطالب ب�شفة �شخ�شية باأن 

الدولة  تكون  حتى  �شنوية،  ربع  التقارير  تكون 

متابعة للتقرير.

الشأن  نقاشات  ترى  كيف  س- 
العام حتت قبة اجمللس؟

اأنا ُمقل يف ال�شاأن العام، الأننا مثاًل نتكلم  ـ 

التقرير  يكون  فيما  ال�شحة  عن  مو�شوع  يف 

بالفعل، فما  لوزارة ال�شحة قد نوق�ص  ال�شنوي 

مناق�شة  بعد  ال�شحة،  يف  الكالم  من  الفائدة 

درا�شة  منا  مطلوب  اأنه  اإىل  اإ�شافة  تقريرها، 

حالة ما، ونحن غري خمت�شني يف ال�شحة.

اأقرتح ت�شكيل فريق عمل من املتخ�ش�شني، 

العام  بال�شاأن  العالقة  ذات  املو�شوعات  يدر�ص 

التي يرى بع�ص االأع�شاء طرحها ومناق�شتها يف 

املجل�ص.

مســـــألة  عـــــن  تتحـــــدث  س- 
التخصـــــص فـــــي املـــــناقشـــة 

واإلدارة.
- نعم، اأنا اأرى اأنه من اخلطاأ اأن يكون مدير 

جراًحا  يكون  قد  فالطبيب  طبيًبا،  امل�شت�شفى 

مل أكن أداخل يف جلسات جملس 
الشورى حتى شجعني أحد األعضاء
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اأبعدته عن  اإذا جعلته مديًرا  اأ�شنان،  اأو طبيب 

لي�ص  هند�شية  �شركة  لو  وباملثل  التخ�ش�ص. 

اأن يكون املدير مهند�ًشا، فقد يكون  بال�شرورة 

العرف  ولكن  ولي�ص مهند�ًشا،  املالك  املدير هو 

لدينا اأنه البد اأن يكون م�شوؤول ال�شحة طبيًبا، 

يجب  املدير  خطاأ،  وهذا  قا�شًيا،  العدل  ووزير 

ا يف االإدارة. اأن يكون متخ�ش�شً

بني  العالقــــة  تـــــرى  كيف  س- 
املــــواطـــــن واجمللـــــس، ودور 

اإلعالم فيها؟
االإثارة،  حتب  االإعالم  و�شائل  بع�ص   -

واملواطن يهمه ما مي�شه، وله اهتمامات ترتبط 

مبا ي�شغله، فلو �شاألت مواطًنا ماذا يريد، وكان 

�شيتكلم  اأنه  املوؤكد  فمن  مري�ص،  �شخ�ص  لديه 

ومع�شله  وامل�شت�شفيات  وجودتها  ال�شحة  عن 

مواطن  فكل  للعالج،  اأ�شهر  �شتة  ملدة  االنتظار 

على  يتفق  اأحياًنا  واملجتمع  همومه،  يتابع 

الهموم، ولي�ص على امل�شكلة ال�شخ�شية، فلو اأن 

عندي �شكن واأنت تتكلم عن ال�شحة، اأوؤيدك يف 

م�شاكل  عن  تتكلم  طاملا  ال�شحة،  عن  كالمك 

موجودة ولي�ص على م�شكلتك ال�شخ�شية.

س- ولكن املواطنـــون يرون أن 
اجمللس مقصر.

- املجل�ص دوره تطويري، والنا�ص لي�شت كلها 

فاملجل�ص  واحد،  وثقايف  تعليمي  م�شتوى  على 

يفهمها اجلميع،  بلغة  النا�ص  يخاطب  اأن  يجب 

بلغة  تخاطبهم  ال  االأكادمييني،  بلغة  ولي�ص 

املتنبي، ال ت�شتعر�ص مهاراتك اللغوية. واأعتقد 

اأن املجل�ص يحتاج اإىل اأن يزيد من توا�شله مع 

املواطن.

فمثاًل عندما ناق�ص املجل�ص مو�شوًعا يخ�ص 

�شوى  املجل�ص  لدى  لي�ص  النا�ص:  قال  النحل، 

النحل، لكن ما مل يو�شح للنا�ص هو اأن املجل�ص 

منظومة  ناق�ص  ولكنه  »النحل«  يناق�ص  مل 

الأن  العامل،  يف  النحل  عدد  ونق�ص  �شناعية، 

لذلك تاأثري كبري على الغذاء. ومن ناحية اأخرى 

لكن  منه،  املليار  ون�شف  مبليار  ن�شتورد  نحن 

ممكن اأن نفعل العك�ص ونوفر تلك االأموال، بل 

ون�شدر مبليارين. 

     

            

س - مالحظــاتك على آلية عمل 
اجمللس.

ـ هناك كفاءات يف جمل�ص ال�شورى ال �شك، 

اإىل  اأتت  ما  اأنها  واأثبتت  م�شهود  جهد  ولها 

املجل�ص اإال ولها خرباتها و�شهاداتها وجمهودها، 

ولكن عندما يريد اأي ع�شو من اأع�شاء املجل�ص 

اأو يقرتح نظام جديد يلجاأ  تعديل نظام قائم، 

اأن  23 من نظام املجل�ص، وهنا البد  اإىل املادة 

خالل  من  النظامية  دورته  املقرتح  هذا  ياأخذ 

درا�شته يف اللجنة املخت�شة،

مدى  ملناق�شة  املجل�ص  على  يعر�ص  ثم  ومن 

على  املجل�ص  وافق  حال  ويف  درا�شته،  مالءمة 

املخت�شة  اللجنة  اإىل  املو�شوع  يعود  ذلك 

تعود  ثم  ومعمقة،  �شاملة  درا�شة  لدرا�شته 

بتو�شياتها ب�شان املو�شوع اإىل املجل�ص لدرا�شته 

من  العديد  لديه  املجل�ص  اأن  ومبا  ومناق�شته، 

فقد  اأعماله،  جدول  على  املدرجة  املوا�شيع 

ياأخذ هذا املو�شوع وقتًا طوياًل. 

اأع�شاء  من  ع�شو  اأي  يرى  حينما  اآخر  اأمر 

جهة  اآداء  لتطوير  مقرتحًا  يقدم  اأن  املجل�ص 

تقدمي  يتم  حتى  ينتظر  اأن  فعليه  حكومية، 

حتت  للمناق�شة  اجلهة  لتلك  ال�شنوي  التقرير 

القبة ليقدم راأيه، اأو مقرتحه. 

 واأقرتح هنا حتديد جل�شات يوم االأحد ليكون 

اأفكار جديدة، بعيًدا عن  يوًما مفتوحا ملناق�شة 

وميكن  احلكومية،  لالأجهزة  ال�شنوية  التقارير 

ح�شور م�شوؤويل اأي وزارة، لي�شتمعوا يف اجلل�شة 

ملا يقال من اأفكار. 

بعض وسائل اإلعالم حتب اإلثارة00 وعلى 
اجمللس خماطبة الناس بلغة يفهمونها

دراسة جدوى املشرعات مهمة جًدا 
ويجب أن ترفق مع التقارير احلكومية



احلـــــــــوار

42

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

احلـــــــــوار

43

م
2

0
1

7
و 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ي
ول

ـــ
يــ

 -
ـ 
ه

1
4

3
8

ل 
وا

ـــ
ـــ
ـــ
�ش

 1
8

3
د 

د
ـــ
ـــ
ـــ
ع
ال

سـ  ما املوضـــــوع الذي تـــــرغب 
احلديث فيه باجمللس؟.

ويهمني  االقت�شاد  عن  دائًما  اأتكلم  اأنا  ـ 

البحث يف كيف ميكن زيادة موارد الدولة، دون 

�شركات  فمثاًل   ، املواطن  كاهل  على  ال�شغط 

من  اجلودة  على  ت�شغط  ال  اخلا�ص  القطاع 

مل  مر�شيد�ص  مثل  ف�شركة  اأرباح.  حتقيق  اأجل 

تقلل اأبًدا من اجلودة حتى حتقق اأرباًحا، الأنها 

االقت�شاد،  اإىل  متوجهة  والدولة  رائدة.  �شركة 

واالقت�شاد اليوم هو �شيا�شة العامل كله، والدولة 

لديها  يكن  مل  اإذا  �شيا�شًيا،  مهمة  كانت  مهما 

اقت�شاد، فهي لي�شت مهمة.

يف  الصعـــــوبة  هــــل  إذن  س- 
الشورية  للجنـــــة  الفـــــكرة  نقل 

املتخصصة؟
من  اللجان  اأع�شاء  كل  يكون  ال  اأحياًنا   -

ال  واأحياًنا  املجال،  نف�ص  يف  املتخ�ش�شني 

�شخ�ص  يهتم  فقد  االهتمام،  نف�ص  يحملون 

فمثاًل  بالتفا�شيل،  اأنا  اأهتم  فيما  معني  ب�شيء 

قطار  مثل  قطار  م�شروع  وتطرح  وزارة  تاأتي 

الوزارة  اإىل م�شقط، وترى  الكويت  اخلليج من 

ليكون  »ديزل«  يكون  اأن  يجب  القطار  ذلك  اأن 

من  النوعية  هذا  مثل  �شرعة  فكم  تكلفة،  اأقل 

القطارات؟، 200 كيلو مثاًل، هذه �شرعة بطيئة، 

وامل�شافة حوايل 1200 كلم،

وقد  �شاعات   6 الرحلة  ت�شتغرق  وبالتايل 

القطار  حركة  لطبيعة  �شاعات،   8 اإىل  ت�شل 

وهنا  ال�شرعة،  لتلك  ي�شل  حتى  االنطالق  يف 

و�شيتجه  جمدي،  وغري  مكلف  ال�شعر  �شيكون 

وجود  ظل  يف  خا�شة  الطريان،  اإىل  الراكب 

م�شروع  اأن�شاأنا  وبالتايل  االقت�شادي،  الطريان 

قطار مل ن�شتفد منه، فمن ال�شروري اأن تن�شئ 

امل�شروع يف الوقت املنا�شب واملكان املنا�شب. 

جمدية  غري  تكون  قد  م�شاريع  هناك 

غري  امل�شروع  توىل  من  الأن  اقت�شادًيا، 

ا  متخ�ش�ص يف االقت�شاد، قد يكون متخ�ش�شً

يف القانون، وياأخذ ويتبنى فكرة لي�شت فكرته، 

وقد  متوا�شعة،  تكون  لها  درا�شة  بعمل  ويقوم 

تكون ال�شركة التي تقوم بالدرا�شة �شركة كبرية 

يكونون  ال�شركة  من  اإلينا  ياأتون  من  لكن  فعاًل 

من دول حولنا، فلو اأنها �شركة اأملانية مثاًل فلن 

�شعًيا  االأملانية  يكون كل موظفيها من اجلن�شية 

نحو تقليل التكلفة، وبالتايل اال�شم ا�شم اأملاين 

لكن اجلودة اأقل. 

كـــــل  ليـــــس  أنه  تقصـــــد  س- 
الشركـــــات التـــــي تعــــد دراسة 
اجلدوى للمشروعـــــات شــركات 

رائدة. 
- هذا ما اأقوله، درا�شات اجلدوى ال تعر�ص 

مع  اإرفاقها  يجب  لكن  ال�شورى،  جمل�ص  على 

تلك  بها  قامت  ما  لنعرف  ال�شنوية،  التقارير 

املر�شل  احلكومية   اجلهة  تقرير  مع  ال�شركات 

�شناعة  يف  �شريك  املجل�ص  الأن  للمجل�ص، 

القرارالوطني، فلماذا ال تعر�ص عليه مثل هذه 

الدرا�شات.

درا�شات  بقبول  يكتفى  اأال  يجب  اأنه  كما 

التاأكد  بل يجب  كما هي،  املكاتب  اجلدوى من 

لها  يكون  فقد  بها،  املحيطة  االأبعاد  كل  من 

غري  الأنه  امل�شوؤول  يالحظها  مل  اأخرى  اأبعاد 

رجل  هو  فيه،  عيًبا  لي�ص  وهذا  متخ�ش�ص، 

مع  الدرا�شات  عر�ص  لكن  للدولة،  خمل�ص 

ينبه  لدرا�شتها،  ال�شورى  جمل�ص  على  التقارير 

الأ�شياء قد ال تالحظ من قبل امل�شوؤول. 

الثقافة  ننمي  كيف  برأيك  س: 
الشورية يف مدارسنا؟

- يف بع�ص الدول املتقدمة يعلمون الطالب 

لكن هذا ال يحدث عندنا،  االآخر،  الراأي  تقبل 

حتدث  الطالب  لديه،  فاإذا  ي�شد  ال  فاملعلم 

اأن  ينهاه عن ذلك، يف حني  زميله  مع  الطالب 

�شنة   40 اأو   30 زميلي  هذا  �شيكون معي خالل 

ولدي  اأو  غريه.  طيار  اأو  �شابط  �شواء  قادمة 

اإىل  وهو ذاهب  الطالب  راأيت  اإذا  باأنك  قناعة 

بيئة  اأن  فاعلم  ا  راك�شً اإليها  يدخل  املدر�شة 

خروجه  عند  راأيته  واإذا  جاذبة،  املدر�شة  هذه 

ا فاعلم اأن هذه املدر�شة بيئة  منها يخرج راك�شً

طاردة.

ومهمة  كبري  تاأثري  لها  التعليمية  والبيئة 

جًدا، الأن الطالب لو اأحب مدر�شته يعود للبيت 

اأن  تعلمنا  وكما  بنف�شه،  واجباته  بعمل  ويقوم 

كلمة  كل  ت�شمع  ويحبك  حتبه  الذي  املدر�ص 

البيئة  اإذًا  اليوم،  حتى  حتفظها  وقد  يقولها، 

املدر�شية هي االأ�شا�ص. 

س- هــــــــــل لك مـــــالحـــــظات 
أخرى عـــــلى التقـــــارير احلكومية 

ومناقشة اجمللس لها؟
- اأمتنى اأن تاأخذ الوزارات بقرارات جمل�ص 

تقاريرها  عرب  املجل�ص  تزود  واأن  ال�شورى، 

ال�شنوية جملة امل�شاريع التي تعمل على تنفيذها، 

يناق�شها  حتى  خططها،  �شمن  املدرجة  اأو 

املجل�ص. فمجل�ص ال�شورى لي�ص �شد الوزارة بل 

االآداء  تطوير  على  يعينها  ما  لها  ويقدم  معها، 

اأن�شئ  وما  واملعوقات،  ال�شعوبات  وتخطي 

جمل�ص ال�شورى من قبل الدولة اإال لالإ�شهام يف 

هو  الوزارة  حتققه  جناح  اأي  اأن  كما  التطوير، 

اأن جمل�ص ال�شورى هو من  لها، ولن يقول اأحد 

جنح يف حتقيق ذلك.
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الطب البيطري خط الدفاع األول ضد األمراض املعدية من احليوانات والطيور

األطباء البيطريون يطالبون بكادر وظيفي خاص..!!!!

اأهم  اأحد  البيطري  الطب  يعد 
بغذاء  يعنى  فهو  الطبية،  العلوم  فروع 
والدواجن  احليواين  املنتج  من  االإن�شان 
جدار  هو  بل  وغريها،  واالأ�شماك، 

 احلماية االأول للرثوة احليوانية.
ال�شعودية  العربية  اململكة  وعمدت 
الطب  كليات  اإن�شاء  اإىل  اهلل-  -حفظها 
البيطري  الطبيب  لتخريج  البيطري، 

الكفء لي�شطلع بتلك املهام.
يكون  اأن  البيطري  الطبيب  ويكاد 
منظومة  يف  اأهمية  االأكرث  العن�شر 
الدفاع عن �شحة االإن�شان �شد ما حتمله 
اأ�شرار  االأغذية احليوانية باأنواعها من 
وحوافز  جهود  جنحت  فهل  واأمرا�ص، 
ال�شباب لدار�شة  الطب  الدولة يف جذب 
خمرجات  جودة  عن  وماذا  البيطري؟، 
اآمال  وما هي  اململكة؟،  الدرا�شة يف  تلك 
املهنية؟،  البيطري  الطب   خريجي 
وكيف ميكن حت�شني فكرة املواطن جتاه 
الطبيب البيطري الذي يلقى الكثري من 

االحرتام يف دول  العامل؟.  

ولالإجابة على هذه الت�شاوؤالت اأجرت 
»ال�شورى« هذا التحقيق عن املو�شوع..

 

حاجة اجملتمع إىل الوعي
يقول املواطن عبداهلل احل�شني: اإن املجتمع 

ال يقدر اأهمية الطب البيطري كثرًيا، ويرى اأن 

االأطباء  بدور  والعلم  للوعي  يف  حاجة  املجتمع 

تربية  احليوانات،  وحت�شينها  يف   البيطريني 

العك�ص،  اأو  لالإن�شان  االأمرا�ص  تنقل  حتى  ال 

والذي قد يحدث حتى عرب و�شيط  ناقل للم�شبب 

املر�شي.

للطب  الوظيفي  املستقبل 
االلتحاق  على  يشجع  ال  البيطري 

بهذه املهنة
اإن  املطريي:  بدر  البيطري  الطبيب  ويقول 

الطبيب البيطري معر�ص لالأمرا�ص اخلطرية، 

من  االأمرا�ص  بالفعل  بهذه  اأ�شيب  من   وهناك 

مبينًا  اأنهم  ب�شببها،  ماتوا  واآخرون  الزمالء، 

عملهم  ومينحهم  خطورة  يراعي  ملن  بحاجة 

البيطري  يتحمل  الطبيب  جتعل  مميزات 

عاي�شه  غريب  رقم  اإىل  م�شريا  املخاطر،  تلك 

التحق  الطالب عندما  بنف�شه، حيث كان عدد 

من  اأكرث  2007م،  عام  البيطري  الطب   بكلية 

العدد  تقل�ص  اأنه عند  التخرج  اإال  180 طالًبا، 

اأن  راأوا  فقد  البقية  اأّما  فقط،  خريًجا   12 اإىل 

وجهد  الُكلفة،  ي�شتحق  ال   امل�شتقبل  الوظيفي 

اإىل  الدرا�شة؛ فحولوا م�شار تعليمهم اجلامعي 

تخ�ش�شات اأخرى .    

�شرورة  على  الكبريي  حممد  و�شدد 

االهتمام بالرثوة احليوانية والتي ت�شمل االأنعام 

وتعد  اأ�شا�شي  لالإن�شان،   باأنواعها،  كونها  غذاء 

اأو نق�شانها مقيا�ًشا للرفاهية  الغذائية  وفرتها 

 اأو  املجاعات يف جميع اأنحاء الكرة  االأر�شية.

يبداأ  بالطبيب  هنا  االهتمام  اأن  ويرى 

عملية  عمق  اإىل  الو�شول   البيطري،  وي�شمل 

التجار  وحتى  املزارعني،  املوا�شي  لدى  تربية 

ونقائها،  احليوانات  ب�شالالت  يتعلق  الأن  االأمر 

ينعك�ص  والذي  وجودة  الطعام  الذي  تتناوله، 

 الحًقا على �شحتنا واأج�شامنا.  
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ضم البيطريني إىل الكادر الصحي  
فهد  يقرتح  البيطريني  لالأطباء  حتفيًزا  و 

لوزارة  الطبي  الكادر  مع  يدجموا  اأن  املو�شى 

اأن  الطبيب  البيطري  اإىل  م�شرًيا   ال�شحة، 

من  التخرج  بعد  ينق�شه  التاأهيل  امل�شتمر 

يف  ظل  خا�شًة  املتخ�ش�شة  الدورات  خالل 

 انت�شار  الكثري  من االأمرا�ص، والتي حتولت اإىل 

اأمرا�ص م�شتوطنة موؤخًرا .   ولعل جتربة  اململكة 

ال�شل  ومر�ص  الطيور،  الأنفلونزا  الت�شدي  يف 

يعد  وغريها،   املت�شدع  الوادي  وحمى  البقري، 

البيطري  للطبيب  احليوي  الدور  على  برهاًنا 

االأول �شد هذه  الدفاع  بالفعل خط  الذي ميثل 

 االأمرا�ص. 

رواتب البيطريني عاملًيا
ويقول عبداهلل اجلنيدل: اإنه فوجئ بالفارق 

دول  يف  البيطري  الطبيب  دخل  بني  الكبري 

العامل ودخله  يف اململكة، ففي كندا مثاًل ي�شل 

 250 بني  »كيبيك«  مقاطعة  يف  الطبيب  دخل 

لذا فاجلمعيات  العام.   األف دوالر يف   350 اإىل 

العلمية تن�شر معاناة البيطريني املواطنني، هم 

 وم�شاعديهم  بهدف  حتقيق مطالبهم الوظيفية 

اآملني مناق�شتها  الرواتب،  زيادة  املالية، ومنها 

واتخاذ قرار ب�شاأنها، من  اجلهات  املعنية. 

الدول  اهتمام  اأن  يف  العتيبي  ح�شن  ويوؤيده 

املتقدمة باالأطباء البيطريني مالًيا، يثبت اأنهم 

ال يركزون فقط على توفري الغذاء من م�شادره 

بل  والزراعية،  والبحرية  و الداجنة  احليوانية 

ميتد ذلك  ملراحل  انتاجه،  �شابقة والحقة، ولذا 

فهم يركزون على االأطباء البيطريني من  حيث 

دورهم  باأهمية  واإ�شعارهم  ودعمهم   تاأهيلهم 

جودتها  يف  املختلفة  ملراقبة  تلك  املنتجات، 

 واأمانها ال�شحي.

اجلمعية الطبية البيطرية  
البيطري  بالطب  الدولة  واهتمام  اإطار  ويف 

ال�شعودية  البيطرية  الطبية  اجلمعية  اأن�شاأت 

بعد  لتجمع  االأطباء  البيطريني  وتدعمهم، 

امللك  جامعة  يف  البيطري  الطب  كلية  قيام 

الزراعة  وكلية  في�شل  عام   1395هـ   )1975(، 

عام   1407هـ  الق�شيم  يف  البيطري  والطب 

اجلهات  دور  تعزيز  وهي  حتاول   ،)1987(  

ليكون  خريجو  هذه  وتدريًبا  تعليًما  احلكومية 

املوؤ�ش�شات  العلمية اأهاًل للم�شوؤوليات امللقاة على 

البيطري  كاهلهم، واحلفاظ على  دور  الطبيب 

 املتخ�ش�ص، والذي ال ميكن اال�شتهانة به كونه 

اأ�شا�ص  احلماية  ال�شحية للرثوة  احليوانية. 

تأهيل األكادمييني
يف  االأكادمييني  اأن  العمري  مبارك  ويرى 

اإىل  تخ�ش�ص  يحتاجون  البيطري  الطب 

وباملثل  حالًيا،  منه  اأف�شل  تاأهيلي  وم�شتوى 

الطب  املنفذة  لربامج  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

يف  جميعها  امل�شاعدة،  والبيطرية  البيطري، 

�شنوًيا  يظهر  ما  قدراتها،  لتواجه  لرفع  حاجة 

من االإ�شابات واالأمرا�ص، ولرفع م�شتوى االأداء 

 ب�شكل م�شتمر.

وباء  تف�شي  يف  ما  ق�شور  يت�شبب  ال  حتى 

كبرية.  خ�شائر  عنه  ينتج  قد  معٍد،  مر�ص  اأو 

العدوى  على  امل�شاعدة  البيئية  الظروف  ف�شاًل 

اأيام اجلفاف  نهاًرا  ولياًل، خالل  و�شتاًء  �شيًفا 

اأو الرطوبة. 

جدوى دراسة الطب البيطري
اإىل  التوجه  اأن  �شندي  عبدالكرمي  وي�شري 

جمدية  تكون  ال  قد  البيطري  الطب  درا�شة 

الرعاية  من  فرع  مهم  هناك  والأن  االآن،  مالًيا 

تربية  وهو  اململكة،  يف  موجود  غري  البيطرية 

الدول  االأخرى،  احليوانات  االأليفة، على عك�ص 

وغريها .  فاإذا  وقطًطا  كالًبا  فيها  جتد  التي 

قمت بفتح عيادة  بيطرية، مع تكلفة االإيجارات 

قلياًل،  الربح  �شيكون  والدعاية،  والتجهيزات 

خا�شة يف البداية.

اإن  قائاًل:  النمران  حممد  ويخالفه 

عديدة،  فاالأطباء  فوائد  له  البيطري  الطب 

ل�شحة  االأول  الدفاع  خط  ميّثلون  البيطريون، 

قبل  م�شادر  الغذاء  مع  بتعاملهم  االإن�شان 

غياب  تعاين  مهنة  وهي  ال�شوق،  اإىل  و�شولها 

التنظيم والكادر، فالطبيب  البيطري يلعب دورًا 

و�شالمته،  الغذائي  االأمن  حتقيق  يف  حموريًا 

احلوافز  من  حيث  بهم  االهتمام  ويجب 

والتدريب والتعليم امل�شتمر . 

هل اخلريجون أكفاء؟ 
مع  اأنه  اإىل  النظر  ال�شويلم  ماجد  ويلفت 

الطالب  انتهاء  بعد  عام،  كل  الدفعات  تخريج 

يربز  البيطرية،  من  الدرا�شة  االأكادميية 

�شوؤال عن مدى جودة خمرجات درا�شة الطب 

 البيطري، ما هي كفاءة  وقدرة اخلريجني على 

التعامل مع احلاالت املر�شية �شواء  التي تظهر 

الطيور  اأو غريها، وهل هم  اأو  على احليوانات 

احلاجة  لي�شدوا  الكفاءة  املطلوبة  م�شتوى  على 

اإىل اأطباء يعتمد  عليهم؟. 

  واأيده يف ذلك الدكتور اأحمد اللوميي، رئي�ص 

مبيًنا  ال�شعودية  البيطرية  الطبية  اجلمعية 

يعاين من  البيطري  الطب  كلية  اأن  الطالب يف 

نف�شها،  تقدمه  له  الكلية  الذي  التعليم  م�شتوى 

العلمي،  امل�شتوى  يف  انخفا�ص  ذلك  عن  فينتج 

يف  منخف�ص  م�شتواه  اإىل  الكلية  املن�شم  كون 

االأ�شا�ص، وينعك�ص ذلك بالتايل  على املخرجات 

من  الكلية، م�شريًا اإىل �شرورة االختيار النوعي 

الكلية،  وكذلك  التخل�ص  للطالب امللتحقني يف 

من الطريقة التقليدية يف التعليم، وهي جماراة 

الطالب املتدين امل�شتوى. 

�شنة  الكلية  يكون يف  اأن  اللوميي  د.  واقرتح 

الطالب  ت�شفية  على  الكلية  ت�شاعد  حت�شريية 

 ذوي امل�شتوى املتدين، وبذلك لن يكمل الدرا�شة 

امل�شتوى  اجليد،  ذوو  الطالب  اإال  الكلية  يف 

اإىل وجود برامج املاج�شتري يف االأحياء  م�شرًيا 

الدقيقة والوالدة والت�شريح،  اإ�شافة اإىل برنامج 

اأنه ال يوجد توجه فعلي لدى  اإال  الغذاء،  �شحة 

الكلية  لبدء دبلوم  اأو زمالة يف الطب البيطري، 

وجودها،  واأثبتت  بتحديات،  املهنة  مرت  ولقد 

وهي  االآن مطالبة اأن تكون يف م�شتوى  امل�شوؤولية. 

الصحي  الدفاع  خط  البيطريون 
األول

عبدامللك  البيطري  الطبيب  ويروي 

الزهراين، اأنه در�ص ملدة 5 �شنوات، مع �شعوبة 

وزمالءه  مرتفعة،  اأحالمه  وكانت  الدرا�شة، 

وكان يقال لهم »اأنتم خط الدفاع االأول لل�شحة 

�شد  االأمرا�ص  الوطن  حماة  واأنكم  احليوانية، 

الدولة  واأن  واحليوان،  االإن�شان  بني  امل�شرتكة 

بحاجة اإىل هذا  التخ�ش�ص الأن معظم  العاملني 

» حتملوا  لهم  وقالوا  العرب،  االأخوة  من  به، 
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تقوم  واأن  والعدوى،  والدم  واالأو�شاخ  الرائحة 

وفعلنا كل ذلك  العمليات فوق  �شيارة«.   باإجراء 

وحتملنا اإال اأن اخلدمة املدنية مل ت�شاعد الطبيب 

 البيطري ال�شعودي يف احل�شول على عمل. 

ويرى فهد الهوي�شل اأن مهنة الطب البيطري 

�شعبة وخطرية وحتتاج ملجهود ع�شلي وذهني 

وتتعر�ص  امليكروبات،  اأخطر  مع  الأنها  تتعامل 

بليغة  وقاتلة  باإ�شابات  احليوانات  من  للخطر 

الب�شري،  الطب  عن  اأهمية  تقل  وال  اأحياًنا، 

من  للوقاية  االأول  اخلط  هو  فالبيطري 

منها  وحمايته  االإن�شان،  اإىل  املنتقلة  االأمرا�ص 

يف  نقطة  وهذه  امللوثات،  البيئة  من  وحماية 

كثرًيا  لكن  البيطري،  الطبيب  مهام  من  بحر 

حتاول  احلكومية  والقطاعات  الوزارات   من 

التقليل من اأهمية الطبيب البيطري  لتتعاقد مع 

�شركات خا�شة لتوظف االأطباء ال�شعوديني على 

رواتب ت�شل اأحيانا اإىل 3 اآالف  ريال.

عجز كبري يف األطباء البيطريني
 وك�شف الدكتور عادل العفالق اأ�شتاذ الطب 

امللك  بجامعة  والرثوة  احليوانية  البيطري 

اجلامعة  جملة  يف  ن�شرت  درا�شة  يف  في�شل، 

االأطباء  من  اململكة  احتياجات  العلمية  حول 

اململكة  عام   2027م،  اأن  حتى  البيطريني 

العام،  اإاّل  ذلك  حتى  طبيبًا   4812 اإىل  بحاجة 

اأن االأعداد التي تتخرج  من الكليتني الوحيدتني 

1572 طبيًبا  بـ  فقط  ال�شوق  �شتزود  اململكة  يف 

بحلول عام   2027م، ما يعني وجود عجز قدره  

3240 طبيباً  . 

الطبيبان البيطري والبشري
البيطري  الطبيب  هل  املنيع:  �شعد  وت�شاءل 

بالتاأكيد  الب�شري؟،  ويجيب  باأنه  كالطبيب 

اأن  يرى  اجلميع  الأن  مقارنة،  هناك  لي�شت 

الب�شر اأغلى من  احليوان املعد  للركوب والغذاء، 

يجب  ولذا  البيطري.  الطبيب  دور  متنا�شني 

التاأكيد على اأهمية هذا  الطبيب، واأنه ي�شتغرق 

الوقت ذاته تقريًبا يف الدرا�شة والتدريب حتى 

للعمل،  على رخ�شة  يح�شل  اأن  وعليه  يتخرج، 

يف  احل�شول  االطالع  والتدرج  يف  ي�شتمر  واأن 

على الدرجات العلمية العليا، مثله مثل الطبيب 

الب�شري متاًما. 

وي�شيد فهد البحر بالطبيب البيطري الذي 

ي�شتطيع  الطبيب  ال  قد  بيئة،  ويعمل يف  يتدرب 

مع  يتعامل  فالبيطري  فيها،  العمل   الب�شري 

اأنواعها  واأحوالها  تنوع  على  الكائنات  تلك 

نف�شه  ا  �شليمة، معر�شً اأو  �شواء  م�شابة  وروثها 

الب�شري  الطبيب  ل�شالح  والرواتب  للعدوى. 

ب�شكل وا�شح،  وقد يرى البع�ص اأن ال�شبب هو اأن 

اأن البيطري يجب  اإال  حياة الب�شر هي  االأغلى. 

حلمايتنا  وقوفه  ثم  اهلل  فلوال  عمله،  اأن  يَقدر 

يف جمال  عمله، لكنا االآن معر�شني  لالإ�شابات 

الفريو�شية والبكتريية والطفيلية.

املدنية  اخلدمة  وزارة  على 
إنصاف الطبيب البيطري

الأن  باالأ�شف  القحطاين،  مبارك  وي�شعر 

دونية،  نظرة  البيطري  للطب  ينظر  البع�ص 

تفوق  قد  ومهنة،  علم  احلقيقة  يف  هي  بينما 

الطب  الب�شري اأحياًنا، متمنيا من وزارة اخلدمة 

به  والعاملني  البيطري  الطب  اإن�شاف  املدنية 

كادر  اإ�شدار  وتبني  وظائفهم،  اختالف  على 

طبي لهم، يحفزهم على بذل املزيد من اجلهد 

والعمل املخل�ص.

تعيني عدد قليل
االأمنية،  نف�ص  حتقيق  القرين  �شعد  وياأمل 

الدول  تهتم  الذي  الوقت  يف  اإنه  قائاًل: 

التوظيف  يف  مطالبهم  اأن  جند  بالبيطريني، 

واخلدمة  »الزراعة  وزارات  بني  تبعرثت  هنا، 

االحتياج  من  الرغم  فعلى  واملالية«،  املدنية 

عرب  وت�شجيلهم  ولتخ�ش�شهم،  لهم  ال�شديد 

»جدارة«، مل يعني اإال القليل منهم، ومل يتوقف 

بتنفيذ  ويطالب  البيطريني،  االأطباء  ا�شتقدام 

وظائف  1431  با�شتحداث  عام  ال�شادر  االأمر 

لالأطباء البيطريني وحتفيزهم ماديًا.  واأ�شاف 

اأدوية  �شيدلية  م�شروع  فتح  بيطرًيا  يعرف  اأنه 

خا�شة باحليوانات، اإال اأن هيئة الغذاء والدواء 

طالبته بتعيني �شيديل فيها.  

تأخر الرتقيات
الرتقيات  تاأخر  اإىل  ال�شعيد  في�شل  وي�شري 

على  يعني  البيطري  الطبيب  اأن  اإىل  نظًرا 

�شعب  خدمته  زادت  وكلما  الثامنة،  املرتبة 

اإيجاد مراتب للتا�شعة وما بعدها، ولذلك تتاأخر 

الرتقيات ملدد طويلة، فال عالوة وال بدل خطر، 

ال�شعودية  الهيئة  رف�ص  اإىل  اإ�شافة  تاأمني،  وال 

اأ�شوة  الطبي،  الكادر  �شمن  املهنة  ت�شنيف 

 بزمالئهم االأطباء الب�شريني، وي�شيف اأن اأغلب 

وبعيدة،  نائية  اأماكن  يف  البيطرية  الوظائف 

اإىل  يف  الو�شول  �شعوبة  هناك  يكون  واأحيانًا 

مقر العمل.

الدولة بحاجة للتخصص
حيث  معه  حدث  ما  بيطري  طبيب  ويروي 

دولة  يف  عليه  عر�شت  جيدة  وظيفة  فقد 

خليجية، براتب 15 األف ريال، للعمل يف العناية 

اأنه  اإال  ال�شكن،  تاأمني  اإىل  اإ�شافة  باخليول، 

�شفره  املعنية  اجلهات  رف�شت  حيث  يتمكن  مل 

بحجة حاجة اململكة للتخ�ش�ص، فجل�ص عاطاًل 

ومل يتم توظيفه.  
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مهام متشعبة
البيطري  عمل  باأن  العتيق  اإبراهيم  ويوؤكد 

بل  فح�شب،  احليوانات  عالج  على  يقت�شر  ال 

االأمرا�ص  مكافحة  يف  االإ�شهام  يتعداه  اإيل 

امل�شرتكة بني االإن�شان واحليوان، و�شحة  البيئة 

وم�شتقاتها  األبان  من  احليوانية  واملنتجات 

مكافحة  الدواجن،  وكذلك  ومنتجات  واللحوم 

طريق  عن  واملتفجرات  املخدرات  تهريب 

املعنية  اجلهات  داعًيا  البولي�شية،  الكالب 

بالنظر اإليهم، وم�شاواتهم باأقرانهم الب�شريني 

واملميزات  والبدالت  الكادر  واملرتبات  يف 

االأخرى.

أمراض بيطرية خطرية
ولوحظ يف ال�شنوات االأخرية، ظهور وتف�شي 

منطقتنا  اإىل  عاملًيا،  انتقلت  خطرية  اأمرا�ص 

الطيور  وانفلونزا  »�شار�ص«  مثل  بالدنا،  واإىل 

الوادي  وحمى  وكورونا،  وانفلونزا  اخلنازير، 

املت�شدع، واحلمى القالعية واجلمرة اخلبيثة، 

تن�شب  )حمى  اخلرمة  وحمى  وال�شعار،   وال�شل 

ملحافظة اخلرمة(، وال�شنك.

انتقالها  ي�شهل  التي  من  االأمرا�ص  وغريها 

احلاجة  �شريفع  ما  االإن�شان،  اإىل  احليوان  من 

اإىل مهنة الطب البيطري م�شتقباًل، بعد عزوف 

وا�شح عن االلتحاق بها.

06% من األمراض سببها حيواين
ال�شحة  منظمة  اأن  خمت�شون  ويذكر 

م�شببات  من   %60 اأح�شت   OIE احليوانية 

اأ�شل  من  الب�شر،  ت�شيب  التي  االأمرا�ص 

امل�شرتكة،  االأمرا�ص  با�شم  ومعروفة  حيواين، 

طريق  عن  االإن�شان  اإىل  االأمرا�ص  تلك  وتنتقل 

حيوانات  اأو  الربية  اأو  املنزلية  احليوانات 

واأعلنت املنظمة �شراكة  اأو منتجاتهم،  املزرعة 

االأغذية  ومنظمة  العاملية،  ال�شحة  منظمة  مع 

والوقاية  االأمرا�ص  لتلك  للت�شدي  والزراعة، 

منها.

الرثوة احليوانية
وتهتم وزارة البيئة والزراعة واملياه بالرثوة 

للغذاء،  رئي�شًا  م�شدرًا  بو�شفها  احليوانية، 

اإىل  اإ�شافة  بها،  العناية  ت�شمن  اإجراءات  عرب 

بحماية  املعني  البيطري،  اهتمامها  بالطبيب 

يف  واأكدت  �شحيًا.  ومتابعتها  الرثوة  هذه 

اأن  البيطري،  للطبيب  العاملي  احتفالها  باليوم 

بهذا  االحتفال  الدويل  املجتمع  ت�شارك  اململكة 

 اليوم اإدراكًا لالأهمية اال�شرتاتيجية ملهنة الطب 

البيطري، من خالل ت�شليط ال�شوء  على جهوده 

واإ�شهاماته يف جميع النواحي واملجاالت املعنية 

واملجتمع  والبيئة  احليوان  واالإن�شان  ب�شحة 

املحوري  الدور  على  والتاأكيد  عامة،  ب�شفة 

لهذا النوع  من الطب يف حتقيق االأمن الغذائي 

الوطني. 

الشورى  جملس  اهتمام 
بالطبيب البيطري

مو�شوع  مبناق�شة  ال�شورى  جمل�ص  واهتم 

دعم  وكيفية  واحتياجاته  البيطري  الطب 

خا�ص  كادر  و�شع  واقرتح   االأطباء  املواطنني 

لهم، على اأن تقوم  وزارة البيئة و الزراعة واملياه 

الإيجاد  املدنية  اخلدمة  وزارة  مع  بالتن�شيق 

احلّد  املجل�ص  على  اأهمية  �شدد  كما  الكادر، 

الوطنية  اخلطة  وتفعيل  االأعالف،  زراعة  من 

ودعم  �شناعة  االأعالف  املركزة  لت�شجيع 

ال�شتخدام  توعوية  حملة  اإطالق  مع  منتجاتها، 

االأعالف  امل�شنعة . 

التجربة النيوزيلندية
التجربة  اأن  الر�شيد  خالد   ويرى 

فال  والتنفيذ،  بالدرا�شة  جديرة  النيوزيلندية 

ميكن اأن تتخيل قدر املليارات التي وفرتها تلك 

ال�شتثمار  مثايل  نظام  بعمل  مليزانيتها،  الدولة 

املوا�شي، ودائًما  امل�شاحات اخل�شراء يف تربية 

يكون الطبيب البيطري العن�شر االأهم يف هذه 

النجاح بدونه. وو�شلت  التي لن ترى  التجربة، 

انتاج  من  املليارات،  اإىل  �شنوي  ب�شكل  االأرباح 

التغذية  حيث  من  اجليدة  احليوانات  ماليني 

والرعاية البيطرية والتح�شني وغريه مما يتواله 

املخت�شني  مع  بالتعاون  البيطريون  االأطباء 

املاليني  مئات  التجربة  واأنتجت  الزراعة.  يف 

دول  ت�شتوردها  التي  اللحوم،  من  االأطنان  من 

كثرية، ومنها اململكة.

الفريق البيطري  
وي�شمل الفريق البيطري، الطبيب البيطري 

واملمر�ص  البيطري  وال�شيدالين  وم�شاعده 

 ومديري احلظائر واملحاجر الأهميتها املبا�شرة 

االأطباء  وتقدر  جمعية  وغري  املبا�شرة. 

البيطريني  احلاجة يف اململكة اإىل مئات االأطباء 

 البيطريني ليعملوا  يف املحاجر احليوانية والتي 

احليوانات  والطيور  من  االآالف  مئات   تف�شح 

حكومية  مزارع  وجود  اإىل  �شنوًيا،  اإ�شافة 

بيطريني،  وتوفري  عيادات  اإىل  وخا�شة، حتتاج 

متخ�ش�شة يف كل مدينة وحمافظة. 

الدورات التدريبية
وال  دورات  وجود  عدم  املجلي  نايف  وانتقد 

ميار�شه  فيما  متخ�ش�شة  علمية  موؤمترات 

اجلهة  اأن  مبعنى  عملًيا،  البيطري  الطبيب 

يوجد �شمن  وال  االإدارة  لهم هي معهد  املدربة 

دوراته اأي دورة  تخ�ش�شية يف الطب البيطري 

بفروعه العلمية والبحثية والعالجية، وما يتعلق 

البيئة  وزارة  دورات  اأما  وغريها،  بالعدوى 

يف  زراعة  اأكرثها  فتنح�شر  واملياه  والزراعة 

ي�شعف  ما  والرتبة،  املياه  وا�شتثمار  النباتات 

اآخر  على  االطالع  من  ويحرمهم  تاأهيلهم، 

والذي تظهر  املهم،  العلم  امل�شتجدات يف ذلك 

فيه كل يوم اأمرا�ص جديدة وعالجات جديدة . 

البيطريني  لألطباء  قروض 
السعوديني

ويت�شاءل حممد ال�شيف عن �شبب عدم منح 

ا مل�شاعدتهم  االأطباء البيطريني ال�شعوديني قرو�شً

على فتح حمالت لهم اأو عيادات بيطرية يف املدن 

الوافدين  اأف�شل من بع�ص  األي�ص ذلك   والقرى، 

بع�ص  االأدوية  مترير  يف  اهلل  يخافون  ال  الذين 

يحتاجها  عندما  التطعيمات  اأن  كما  املقلدة، 

يف  الزراعة  يف  يجدها  وال  »احلالل«،  �شاحب 

اأن  البياطرة  القالعية، جتد  لقاح  منطقته مثل 

الأنه  خيالية،  باأ�شعار  وتباع  يوفرونها،  االأجانب 

فقط  يهمهم  احليوانية،  الوطن  يهمهم  ثروة  ال 

الربح، وعندما تذهب اإليه يف حمله، ال  يناق�شك 

يف املر�ص الذي اأ�شيب به احليوان، ولكن يعطيك 

العالج وبال�شعر الذي يريده. 
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الفصل عن الزراعة
االأطباء  رغبة  احلقيل  عثمان  ويوؤيد 

ملا  الزراعة  وزارة  عن  ف�شلهم  يف  البيطريني 

التحكم  من  يالقوه  من  املهند�شني  الزراعيني 

مدير  يكون  اأحياًنا  اأنه  حتى  م�شوؤولياتهم،  يف 

ويطالب  �شالمة.   و  اأمن  مراقب   فرع  الزراعة 

باحل�شول على الرتقيات يف موعدها، 

اإىل  اإ�شافًة  ال�شنوية،  عالوتهم  وا�شتمرار 

كونهم  الطبي،  يف  التاأمني  اإدراجهم  اأهمية 

باالأمرا�ص  لالإ�شابة  غريهم  من  اأكرث  عر�شة 

جراء احتكاكهم  املبا�شر باحليوانات . 

تعدد اجلهات املسؤولة
ويعاود الدكتور اأحمد اللوميي رئي�ص جمل�ص 

البيطرية  ال�شعودية  الطبية  اجلمعية  اإدارة 

احلديث قائاًل: اإن م�شكلة الطبيب البيطري يف 

اململكة تكمن يف تخ�ش�شه، كونه وا�شع  االنت�شار 

ويف قطاعات خمتلفة.

تولد عن هذا م�شكلة عدم وجود جهة  مما 

معتربًا  بحقوقه،  تطالب  عنه  واحدة  م�شوؤولة 

كون  ا�شرتاتيجي،  خطاأ  للزراعة  اإرجاعه  اأن 

ولي�شت  متعددة  منه  ت�شتفيد  التي   اجلهات 

الزراعة فقط . 

إحباط الدراسات العليا
يواجهه  ما  اإىل  العو�شن  بندر  وي�شري 

اجلامعية  درا�شته  خالل  البيطري  الطبيب 

كليات  ترف�شهم  حيث  االإحباطات،  من  العليا 

م�شاعدين،  كاأ�شاتذة  للعمل  الطب  البيطري 

االأخرى  العلمية  اأو  الطبية  الكليات  عن  ف�شاًل 

واإن  حتى  والعلوم،  الطبية  العلوم  مثل  كليات 

التخ�ش�شات  امل�شرتكة،  من  التخ�ش�ص  كان 

الدقيقة،  االأحياء  تخ�ش�ص  املثال  �شبيل  فعلى 

اإالاأنه يف  تخ�ش�ص م�شرتك بني هذه  الكليات، 

الدكتوراه من خريجي  رف�ص حملة  يتم  العادة 

العلمي،  متيزهم  البيطري،  مع  الطب  كلية 

البكالوريو�ص  مرحلة  يف  التخ�ش�ص  اأن  بحجة 

كان يف الطب  البيطري . 

هيئة مستقلة لألعمال البيطرية
اأن تكون هناك هيئة  ويتمنى نايف احلربي 

وتكون  البيطري،  الطب  اأعمال  لكل  م�شتقلة 

م�شوؤولة عن  فح�ص اللحوم يف امل�شالخ، وم�شالخ 

 الدواجن، و�شبط اجلودة على منتجات احلليب 

احليوانات  ال�شادرة  على  واحلجر   وم�شتقاته، 

م�شاريع  على  والرقابة  للمملكة،  وامل�شتوردة 

البعد  كل  بعيدة  والدواجن،  االإنتاج  احليواين 

عن الوزارات التي اأ�شرت  مب�شلحة البيطريني.

طبيب بـ 3 آالف ريال
ن�شرته  اإعالن  عن  الهليل  �شالح   ويتحدث 

اأطباء  لتعيني  واملياه  والزراعة  البيئة  وزارة 

بيطريني من حملة البكالوريو�ص براتب 3 اآالف 

ريال، واآخرين باملاج�شتري برواتب حتى 4 اآالف 

ريال، ويرى اأن مثل هذه االإعالنات بها ا�شتهتار 

يعادل  قد  الراتب  فهذا  البيطري،  بالطبيب 

راتب »حار�ص اأمن« اأو »�شائق«. 

وهل  بالكادر  يتعلق  ما  مبناق�شة  مطالًبا 

العمل،  من  التفرغ  مثل  لهم  مزايا  �شيت�شمن 

امليداين  بالعمل  ال�شماح  دوام،  خارج   ومكافاأة 

كافتتاح عيادة خا�شة.

تكرمي الطبيب البيطري
ينظر  كان  بالفعل  اأنه  الزين  عمر  ويقول 

حملها،  يف  لي�شت  نظرة  البيطريني  لالأطباء 

طبيعة  عملهم  وتفهم  اإليهم  جلاأ  اأن  بعد  ولكن 

من معاجله وحت�شني وحجر بيطري، ومراقبة 

واالألبان،  واحليوانات  الطيور  انتاج  م�شاريع 

اأن عدًدا منهم ي�شاب باحلمى املالطية  و�شمع 

ب�شبب  طبيعة العمل، ولعدم وجود بدل غري 750 

اأنه البد من تكرمي  رياال بدل عدوي، فهو يرى 

الطبيب البيطري خري اإكرام.
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القواعد العشر للتحليل السياسي اإلعالمي
وهو  وعلم  فّن  ال�شيا�شي  التحليل 

حديثة  ممار�شة  العربي  عاملنا  يف 

تتاأرجح بها امل�شالح واالأيديولوجيات 

واأعني  االأ�شا�شّية.  قواعدها  خارج 

ال�شيا�شي  التحليل  مدر�شة  اأن  بذلك 

يف   - ن�شاأت  التقليدّية  العربي 

يف  ترعرعت  كونها  م�شّوهة  غالبها- 

ح�شن  ويف  التيارات  م�شاغبات  جو 

�شوت  مع  املتوازي  الر�شمي  االإعالم 

افتقدنا  وبذلك  ال�شلطة؛  و�شوط 

العلمي  للتاأ�شي�ص  املهنة  هذه  يف 

ال�شيا�شي  التحليل  يرى  الذي  واملهني 

على  ترتكز  جمتمعّية  معرفّية  خدمة 

وغايتها  العلمّية؛  واالأمانة  النزاهة 

العام  الراأي  اأذهان  تنوير  االأ�شا�ص 

يف  املوؤثرة  واملواقف  االأحداث  حول 

حا�شرهم وم�شتقبلهم.

وهنا عر�ص ملّخ�ص الأبرز القواعد 

التي قد ت�شاعد املحلل ال�شيا�شي على 

واكت�شاب  للمهنة  االإيجابّية  االإ�شافة 

احرتام اجلماهري:

احرتم  االأوىل:  القاعدة 

متلكها.  التي  واخلربة  �ص  التخ�شّ

وهذا يتطّلب منك اأاّل تتحّدث اإاّل فيما 

مو�شوع  �شيا�شّية  ق�شّية  فلكل  جتيد 

رئي�ص وت�شعبات حتتاج مع اال�شتعداد 

العلمّية  اأبجدياتها  اإدراك  اإىل 

ومفاهيمها يف التطبيقات ال�شيا�شّية.

حتليلك  تبني  ال  الثانية:  القاعدة 

البالغّية  مقدرتك  على  ال�شيا�شي 

اللغوّية  مهارتك  اأّن  تاأّكد  وحدها. 

حني  �شتخذلك  فريدة  كانت  مهما 

يتطلب املوقف تلخي�شا حمددا حلدث 

اأو تقدمي روؤية حمددة االأركان.

اأن  تذّكر  الثالثة:  القاعدة 

وامل�شادر  احل�شرّية  املعلومات 

املحّلل  ميلك  ما  اأغلى  هي  اخلا�شة 

يف  الثمينة  �شلعته  وهي  ال�شيا�شي 

ما  تدوير  تعيد  اأن  يكفي  ال  مهنته. 

من  اإ�شافاتك  دون  النا�ص  يقراأه 

الذي  اخلا�ص  املعلوماتي  خمزنك 

اكت�شبته من م�شداقيتك مع املوؤثرين 

وو�شط اجلماهري.

تنّبه جيدا حتى  الرابعة:  القاعدة 

فتّدعي  امليكرفون  �شهوة  ت�شتهويك  ال 

�شيئا غري حقيقي �شواء كانت املغامرة 

مبعلومة اأو التلميح اإىل توّجه �شيا�شي 

معني.

التحليل  عّزز  اخلام�شة:  القاعدة 

واربط  والوقائع  باالأرقام  ال�شيا�شي 

حتى  اأفكارك  ونظم  االأحداث  بني 

مكتملة  ملتابعيك  م�شامينها  ت�شل 

ع�شر  )و�شط(  اأّنك  موقنا  وثرّية 

املعلومات وجمتمع املعرفة.

اللغة  اعتمد  ال�شاد�شة:  القاعدة 

الهادئة والعبارات الر�شينة دون رتابة 

واإمالل واحرتم حماوريك وامل�شاركني 

معك. واعلم اأن ال�شراخ وال�شتيمة يف 

عالقة  ال  )انفعال(  معار�شيك  وجه 

له بالتحليل ال�شيا�شي ولن يك�شبك اإاّل 

ال  وهوؤالء  احلّرة  امل�شارعة  جماهري 

ي�شنعون جنما وال يحافظون على من 

�شنعه الغ�شب جنما.

يقني  على  كن  ال�شابعة:  القاعدة 

جزء  هي  ال�شيا�شّية  االأزمات  اأن 

يف  ال�شيا�شّية  االإرادات  �شراع  من 

حما�شك  اأّن  تظن  فال  اليوم  عامل 

خ�شم  اإرادة  �شيك�شر  املر�ّشد  غري 

هنا  ومن  ق�شّية.  جمريات  يغرّي  اأو 

عليك اأن تفّرق بني التحليل ال�شيا�شي 

ال�شيا�شّية  وامل�شورة  اجلماهري  اأمام 

الوطنّية التي قد تبادر بها اأو تقدّمها 

بناء على طلب.

املحّلل  اأن  اعلم  الثامنة:  القاعدة 

احلقيقة  يف  هو  الناجح  ال�شيا�شي 

ح�شيف.  ومتابع  النظر  ثاقب  قارئ 

ومن هنا فالنجاح يف حتليل االأحداث 

كبري  بر�شيد  اإال  يتاأتى  لن  ال�شيا�شّية 

من املعرفة وبعد النظر.

اأن  تذكر  التا�شعة:  القاعدة 

وهذا  املمكن”  فن  تعني”  ال�شيا�شة 

يعني اأن ال م�شتحيل يف ال�شيا�شة فال 

مدركا  القطعّية  باالأحكام  جتازف 

جممله  يف  ال�شيا�شي  التحليل  اأن 

وتوقع  املاآالت  ا�شت�شراف  فن  هو 

االحتماالت..

اأن  اعلم  العا�شرة:  القاعدة 

اإعالمّية  حمرقة  املتكّرر  الظهور 

تتنقل  ثرثارا  مكثارا  تكن  فال  علنّية 

بذات الب�شاعة من حمطة تلفزيونّية 

اإىل  جماهريّية  ندوة  ومن  اأخرى  اىل 

عليك  ف�شياأتي  تتنبه  مل  اإذا  ملتقى. 

)فالن  عبارة  باأذنك  و�شت�شمع  يوم 

احرتق(.

د. فايز بن عبداهلل ال�شهري
ع�شو جمل�ص ال�شورى
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أثر التقدم يف السن على اإلنتاجية
تباطوؤ  �شبب  ملعرفـــــة  درا�شـة  يف 

معـــــــدل  االإنتـــــــاج يف العـــــــديد من 

ال�شركات،  ر�شــــــدت  درا�شة اأمريكية  

اأنه كلما ارتفعت اأعـــــــمار العاملني يف 

املوؤ�ش�شة فاإن منو االإنتـــــــاجية يتباطاأ 

بوجه عام.

العاملني  اأن  الدرا�شـــــــة  واأظهرت 

الذين تزيد اأعمارهـــــــم عن 65 عاًما 

يف الواليات املتحدة قد ازداد عددهم 

واأنه  احلـــــــايل،  القـــــــرن  بداية  منذ 

�شي�شتمر يف االزديـــــــاد خالل العقود 

القادمة، وذلك يف نف�ص الوقت الذي 

ال�شنوي يف  النمو  فيه معدل  انخف�ص 

االإنتاجية من 2،5 % يف ال�شنوات التي 

تلت نهاية احلرب العاملية الثانية اإىل  

0،6%  يف ال�شنوات اخلم�ص االأخرية.

وقد ر�شدت الدرا�شـــــــة اأن معدل 

منو االإنتاجية قد ازداد يف العديد من 

موظفوها  تقـــــــاعد  عندما  ال�شركات 

عن  النظر  ب�شرف  ال�شن،  كبار  من 

كما  ي�شغلونها.  كانوا  التي  وظائفهم 

اأ�شارت اإىل اأن زيادة معدل االإنتاجية 

اإحالة  يتم  اأن  بال�شرورة  تتطلب  ال 

كبار ال�شن للتقاعـــــــد، حيث مت ر�شد 

ازدياد املعدل عند نقل كبار ال�شن اإىل 

اأعمال اأخرى.

ويرى الباحــــــثون اأن  ال�شـــــــبب يف 

ال�شن   كبار  من  العاملني  اأن  هو  ذلك 

مقارنة  اأقل  تـــــــدريب  على  يح�شلون 

اأن  اإىل  باالإ�شـــــــافة  ال�شن،  ب�شغار 

عن  تعزف  املوؤ�شـــــــ�شات  من  العديد 

�شراء اأحدث الربجميات واالآالت الأنها  

تعتقد اأن موظفيها من كـــــــبار ال�شن 

ا�شتخدامها.  على  قادرين  يكونوا  لن 

فقدراتهم تقل - يوًما بعد يوم - عن 

التعامل مع معطيات التقدم املتعاظم 

يف ميكنة دورات العمل ويف ا�شتخدام 

التقنية يف كافة مناحيه. 

اأن من ميار�شون  ن�شمع  ما  وكثرًيا 

االإدارة  مواقع  يف  احلكومية  االأعمال 

العليا، يرف�شون احللول التقنية، التي 

ممار�شات  من  عليه  اعتادوا  ما  تغري 

يتمر�شوا  مل  فهـــــــم  حياتهم.  طوال 

التقنية  ا�شتخدام  الكايف على  بالقدر 

املراحل  يف  اليومـــــــية  تعامالتهم  يف 

ال�شابقـــــــة مـــــــن اأعمارهم بحـــــــيث 

�شن  بلغوا  عنـــــــدما  ي�شتثقلونها  باتوا 

الوقار، مما اأوجد فجوة رقمية بينهم 

يف  انغمـــــــ�شوا  الذين  ال�شباب  وبني 

يتنف�شون  باتوا  التقنية حتى  معطيات 

هواء رقميا.

الدولة  اأدركت  فـــــــقد  هنا،  ومن 

العملية  يف  ال�شباب  انخراط  اأهمية 

اململكة  روؤية  اأ�شارت  حيث  االإنتاجية، 

املفعم  اململكة  �شباب  اأن  اإىل   2030

اأهم  من  هم  والن�شـــــــاط  باحليوية 

عوامل قوتها، وبخا�شة اإذا ما اأح�شنا 

تنمية مهاراتهم واال�شتفادة منها. 

كما اأ�شارت اإىل اأن اأكرث من ن�شف 

 25 عن  اأعمـــــــارهم  تقل  ال�شعوديني 

عامًا، وذلك على عك�ص الدول االأخرى 

التي ي�شاورها القلق من تقدم �شكانها 

يف ال�شن،  وي�شكل ذلك ميزة يجب اأن 

نح�شن ا�شتثمارهــــــا من خالل توجيه 

طاقات ال�شباب نحـــــــو ريادة االأعمال 

واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

الطرح  فاإن  احلـــــــال  وبطبيعـــــــة 

ال�شابق  ال يعنـــــــي اأن تقـــــــوم الدولة 

اإىل  ال�شن  يف  املتقدمـــــــني  باإحالـــــــة 

ظل  يف  الدولة  وجدت  فقد  التقاعد، 

نظرية العقـــــــد االجتماعي لكي يحيا 

على  وكبارهم  -�شغارهم  املواطنون 

حد �شواء-  يف ظـــــــلها حياة اأف�شل، 

ويحققون ال�شعادة املن�شودة.

ويف هذا ال�شدد  اأ�شارت الدرا�شة 

انخفا�ص  اأن  اإىل  ذكرهـــــــا  ال�شالف 

مـــــــ�شرًيا حمتوًما  لي�ص  االإنتاجيـــــــة 

يـــــــزيد فيها عـــــدد  التي  للموؤ�ش�شات 

العاملني من كـــــــبار ال�شن، حيث اأنه 

ميكن تغيري ذلك من خـــــــالل زيادة 

جرعات التعليم والتـــــــدريب ، وهو ما 

يلقي بالكرة يف ملعب م�شوؤويل املوارد 

ا يف املوؤ�ش�شات  الب�شرية، وخ�شـــــــو�شً

احلكومية.

اأ.د جربيل بن ح�شن العري�شي
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التعليم من منظور اقتصادي
عف  اإنَّ الدول النامية تعاين من �شَ

تكاليفه،  وارتفاع  ومعدالته،  االإنتاج 

موا�شفاته،  وتدينيِّ  فاقده،  وزيادة 

التجربة  اأو  اخلربة  على  واعتماده 

والُبعد  احِلرَفيني،  لبع�ص  ال�شابقة 

عن االأ�شاليب العلمية اخلا�شة بزيادة 

تكاليفه،  �شغط  مع  االإنتاج،  حجم 

امل�شروعات  وقيام  الوعي،  ونق�ص 

الفردية،  املبادرات  على  االإنتاجية 

اجلماعية،  الروح  اإىل  واالفتقار 

اإىل  الكفايات  هجرة  اإىل  اإ�شافة 

الدول املتقدمة.

وغري خاف اأن التعليم هو من اأهم 

ات االأ�شا�شية يف زيادة االإنتاج،  املتغرييِّ

التنمية  واأن  الفقر،  م�شكلة  وحل 

تتحقق  لن  واالقت�شادية  االجتماعية 

فالتعليم  التعليم.  معدل  يرتفع  حتى 

املجتمع  اأفراد  تزويد  يف  ي�شهم 

الك�شف  يف  ت�شاعدهم  التي  باملعارف 

الطبيعية،  والرثوات  املوارد  عن 

وحتويلها اإىل اإنتاج وطني متميز.

التعليم  م�شاهمة  جانب   واإىل 

والرثوات  املوارد  عن  الك�شف  يف 

اإىل  حتويلها  على  والعمل  الطبيعية، 

اإعداد  التعليم يف  ي�شهم  اإنتاج متميز 

العاملني القادرين على العمل بكفاءة 

واملوزعني على القطاعات االإنتاجية.

الدرا�شات  من  الكثري  ت�شري  ولذا 

اإىل اأن فوائد التعليم عديدة وظاهرة 

للعيان، فلقد اأثبتت معظم الدرا�شات 

امل�شتويات  ذوي  من  االأفراد  اأن 

من  اأف�شل  اأعمااًل  يوؤدون  التعليمية 

اأكرث  اأي: ينتجون وي�شنعون  غريهم؛ 

واأف�شل من غريهم االأقل تعليًما.

فالعمالة  الظروف،  كانت   ومهما 

واإنتاًجا  دخاًل  تعطي  تعليميا  املوؤهلة 

التعليم  اأن  ويبدو  اجتماعية،  ومكانة 

مرتبط بهذه االأبعاد.

وا�شح  ب�شكل  يوؤثر  التعليم  اإنَّ 

للمعارف  الفرد  اكت�شاب  �شرعة  يف 

الفرد  ق�شى  اإذا  بالتايل  االإنتاجية، 

اأن  �شريطة  التعليم  يف  زمنية  فرتة 

الفرتة،  هذه  يف  التعليم  من  ي�شتفيد 

ترتب على ذلك زيادة اإنتاجه مبقدار 

التعليم  م�شتويات  كانت  وكلما  ثابت، 

عند الفرد عالية، ا�شتفاد من خرباته 

وذلك  االإنتاج  زيادة  يف  التعليمية 

جديدة،  وثروات  موارد  باكت�شاف 

وا�شتخدام و�شائل اإنتاجية اأكرث كفاية.

على  التعليم  دور  يقت�شر   وال 

ت�شهم  التي  الب�شرية  الطاقات  اإعداد 

واالرتفاع  االإنتاج،  زيادة  يف  بفاعلية 

بكفاءة  والتعامل  جودته،  مب�شتوى 

بالتنمية  االإ�شراع  اأو  تقنياته  مع 

دخله  بزيادة  للمجتمع  االقت�شادية 

اأفراده،  دخل  متو�شط  ورفع  الوطني، 

ولكن دوره الفاعل يف زيادة اال�شتثمار 

وتر�شيد اال�شتهالك.

اأهم  من  الوظيفة  هذه   وتعترب 

بال�شكان  الرتباطها  التعليم؛  وظائف 

وت�شرفاتهم  واأذواقهم  وعاداتهم، 

واجتاهاتهم نحو االدخار؛ فقد يزداد 

يبتلعها  الزيادة  هذه  ولكن  االإنتاج، 

الطلب على ال�شلع املنتجة، كما يحدث 

ال�شكاين  التزايد  ذات  الدول  يف 

يف  زيادة  من  تعاين  والتي  ال�شريع، 

ا�شتنزاف مواردها االإنتاجية.

التعليم  دور  على  ذلك   وينطبق 

يف زيادة الدخل الوطني، فقد يزداد 

ب�شبب  ما  دولة  يف  الوطني  الدخل 

الوقت  ويف  ملحوظة،  ب�شورة  التعليم 

ن ملحوظ على  نف�شه ال يطراأ اأّي حت�شُّ

زيادة  ب�شبب  االأفراد  معي�شة  م�شتوى 

ال�شكان.

اإّن هذه الوظيفة تعترب اأكرث اأهمية 

تعانيه  ما  ب�شبب  احلايل  الوقت  يف 

مناطقها  اكتظاظ  النامية من  الدول 

احل�شرية بفئات العمال الذين يفدون 

اأ�شاليب  اإليها من مناطق خمتلفة يف 

احلياة، واأمناط اال�شتهالك.

يف  التعليم  اأهمية  تكمن   لذا 

التي  ال�شلوكية  النماذج  على  الق�شاء 

على  والعمل  ال�شاملة،  التنمية  تهدد 

اال�شتهالكية  العادات  وتنمية  غر�ص 

ادخار  نحو  االأفراد  وتوجيه  ال�شليمة، 

يف  وا�شتثماره  دخلهم،  من  جزء 

م�شاريع جديدة تعود عليهم بالفائدة، 

اال�شتهالك،  على  االإنفاق  من  بداًل 

ال�شلع  على  االإنفاق  يف  التقتري  اأو 

اال�شتهالكية.

املوارد  ا�شتغالل  ح�شن   اإنَّ 

ا�شتثمار  املتاحة، وتر�شيد  الطبيعية 

منو  اإىل  يوؤدي  مبا  االأموال  روؤو�ص 

املجتمع - يتطلب وجود فئة من القوى 

ولديها  خا�شة،  مهارة  ذات  العاملة 

احلديثة  بالعلوم  االإملام  على  القدرة 

واال�شتعداد  التقنية،  والتطورات 

وقبول  املخاطرة،  اأعباء  لتحمل 

املجازفة عن طريق االأخذ باالأ�شاليب 

مًعا.  واال�شتثمار  االإنتاج  يف  املتقدمة 

باال�شتعداد  متّيزها  اإىل  اإ�شافة  هذا 

بالتدريب  الذاتي  والتطوير  للنمو 

لالإنتاج،  اجلديدة  االأ�شاليب  على 

الدائب  وال�شعي  تطورها،  ومتابعة 

الفئة  هذه  عنها.  �شيء  كل  ملعرفة 

تفوق  مرتبة  حتتل  بتعليمها  اأ�شبحت 

الطبيعية،  املوارد  مرتبة  االأهمية  يف 

عوامل  تعترب  التي  االأموال  وروؤو�ص 

االقت�شادية،  التنمية  يف  حا�شمة 

وذلك الأن مزيًدا من التعليم �شيوؤدي 

وارتفاع  الوطني  الدخل  زيادة  اإىل 

دخول  وتقارب  الفرد،  دخل  متو�شط 

االأفراد، وحت�شني االإنتاج، واحلد من 

االدخار،  عادة  وتنمية  اال�شتهالك، 

وزيادة اال�شتثمار. اإ�شافة اإىل ارتفاع 

اجتاهات  تكوين  يف  املعارف  م�شتوى 

والعادات  االإجناب،  نحو  االأفراد 

وحتقيق  والغذائية،  ال�شحية 

امل�شاواة.

د. زيد بن حممد الرماين
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القرائن ودورها يف اإلثبات
تعد القرينة هي كل اأمارة ظاهرة 

قال  عليه،  فتــــدل  خفًيا  �شيًئا  تقارن 

تعاىل »اإن كان قميــــ�شه قد من قبل 

ف�شدقت وهو من الكــــاذبني واإن كان 

قمي�شه قد من دبر فكذبت وهو من 

ال�شادقــــني«، فــــقد جــــعل اخلــــالــــق 

�شبحانه للحق عالمات تدل عليه.

النــــبي �شــــلى اهلل عليه  واعتــــرب 

و�شلم واأ�شحابــــه من بــــده العالمات 

لها،  مبيــــنة  وجعلــــوها  االأحكام  يف 

)الولد  و�شــــلم  عليه  اهلل  �شلى  لقوله 

قرينة  الفرا�ص  جعــــل  اإذ  للفرا�ص(، 

الإثبات الن�شب، قال ابن القيم رحمه 

اهلل: )ومن اأهدر االأمارات والعالمات 

يف ال�شرع بالكلية فقد عطل كثرًيا من 

االأحكام وو�شع كثريا من احلقوق(.

وتعترب القرائــــن اإحــــدى و�شــــائل 

مكافحة اجلرميــــة خا�شة بعد تطور 

الهروب  اأ�شاليب اجلنــــاة يف حماولة 

العدالــــة، حــــيث حر�شت  من قب�شة 

الكثــــري من الــــدول على اال�شــــتفادة 

مما يعــــرف بالقرائن احلــــديثة مثل 

اجلنائية  واالأدلــــة  املختــــربات  نتائج 

حيث  وغريهــــا،  ال�شــــرعي  والطــــب 

تتبع هذه  االأمنية على  االأجهزة  تعمل 

ومواجهتهم  للجناة  للو�شول  القرائن 

اإليهم، ومتى اكتملت  بالتهم املن�شوبة 

الواقعة  اإثبات  ومت  القرينــــة  �شرائط 

من  مواجهته  يف  قامت  من  يفلح  ومل 

للقرينة حجيتها  كانت  اإثبات عك�شها 

امللزمة.

بينــــة  تعــــد  القطــــعية  والقرينــــة 

مثــــل حمــــل املــــراأة من الزنــــا، واإذا 

كانت القرينة غري قطعية فتعد دلياًل 

مرًجحا اإذا اقتنع بها القا�شي، وتن�ص 

املادة ال�شاد�شة واخلم�شــــون بعد املئة 

من نظام املرافعــــات ال�شرعــــية على 

قرينة  ي�شتنتج  اأن  للقا�شي  يجوز  اأنه 

اأو اأكرث من وقائع الدعوى اأو مناق�شة 

م�شتنًدا  لتكون  ال�شهــــود  اأو  اخل�شوم 

ا  حلكمه اأو ليكمــــل بها دلــــياًل ناق�شً

بثبوت  اقتناعه  بها  ليكون  لديه  ثبت 

احلق الإ�شدار احلكم.

اإثبات  اخلــــ�شوم  من  لكل  ويجوز 

ما يخالــــف القرينــــة التي ا�شتنتجها 

القا�شي، ويعترب حيازة املنقول قرينة 

ب�شيطة على ملكية احلائز ما مل يثبت 

خالفها.

ويرى بعــــ�ص الفقهــــاء عدم جواز 

الأنها  احلــــدود  يف  بالقرينة  احلكم 

مبنية على ال�شتــــر فتدراأ بال�شبهات، 

ويحكم بالقرائــــن القويــــة عند عدم 

وجود البينة يف احلقوق اخلا�شة.

ونخلــــ�ص اإىل اأن القرينــــة لي�شت 

واإنــــما  االإثبــــات  يف  مبــــا�شًرا  دلياًل 

جمهولة  واقعة  ا�شتنــــباط  على  تقوم 

وتق�شم  ومعروفــــة،  ثابتــــة  واقعة  من 

القرائن يف بع�ص االأنــــظمة العدليــــة 

اإىل قرينة قانونية ن�ص عليها القانون 

ملنع التحايل على النظام وتعفي هذه 

اأي  القرينة من تقررت مل�شلحته عن 

بينة اأخرى.

العك�ص  باإثبــــات  نق�شــــها  ويجوز 

يف  تاأتي  ما  غالًبا  القانونية  والقرينة 

تنــــطبق  ال  قد  عامة جمــــردة  �شيغة 

على كــــل حالــــة بذاتهـــــا، والقــــرائن 

القا�شي  ي�شتنبطها  التي  الق�شائيــــة 

اخل�شوم  وم�شلك  الدعوى  وقائع  من 

االإثبات  يف  معينة  داللة  لها  تكون  قد 

يف كل دعوى بعينــــها، وتفقد القرينة 

دورها يف االإثبات اإذا قــــدم ما يثبت 

بطالنها.

زامل �شبيب الركا�ص
م�شت�شار متخ�ش�ص فى االأنظمة
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التقــى معـــايل رئي�ص اجلمعية الوطنية 
لل�شلطـــة ال�شعبيـــة )الربملـــان( بجمهورية 
كوبا ا�شتيفـــان هريناندز يف مـــقر الربملـــان، 
�شفيـــر خـــادم احلــرمـــني ال�شـــريفني لـــدى 
جمهوريــة كوبا االأ�شتـــاذ فيـــ�شل بن م�شلط 

املنديل.
وجـــــرى خـــــــالل اللقـــــاء بـــــحـــــث �شـــــبـــل 

تطــــويـــــر العالقـــــات بيـــــن اململكـــــة وكـــــوبـــــا 

وتعزيز التعــاون بني جمل�ص ال�شورى واجلمعية 

الوطنية الكوبية.

الدكتور  العربي  الربملان  رئي�ص  ثمن 
م�شعل ال�شلمي االتفاقيات التي وقعها مركز 
االإن�شانية  واالأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك 
منظمة  مع  وقعها  التي  االتفاقية  ومنها 
ال�شحة العاملية مببلغ )33،7( مليون دوالر 
وقعها  التي  االتفاقية  وكذلك  اأمريكي، 
دوالر  مليون   )33( مببلغ  »اليوني�شف«  مع 
واالإ�شحاح  الكولريا  وباء  ملكافحة  اأمريكي 
قطاع  يف  اليمنية  اجلمهورية  يف  البيئي 

العالج وال�شيطرة على الوباء .
اإن  له:  بيان  يف  ال�شلمي  الدكتور  وقال 

نائب  من  توجيه  على  بناًء  جاءتا  االتفاقيتني 

ال�شمو  �شاحب  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

�شلمان بن عبدالعزيز  االأمري حممد بن  امللكي 

ال�شعودية  العربية  اململكة  تقدمي  يف  واملتمثلة   ،

يف  اأمريكي،  دوالر  مليون   )66.7( مبلغ 

ال�شحة  منظمة  لنداء  �شموه  من  ا�شتجابة 

الكولريا  ملكافحة  اليوني�شيف  ومنظمة  العاملية 

ودعم البيئة واالإ�شحاح البيئي يف اليمن.

واأ�شاد الدكتور ال�شلمي بجهود اململكة العربية 

اليمني  ال�شعب  عن  املعاناة  رفع  يف  ال�شعودية 

والنهو�ص  القاتل،  الوباء  هذا  جراء  ال�شقيق 

بالو�شع ال�شحي ال�شيئ الذي يعاين منه ال�شعب 

التي  ال�شعبة  املعي�شية  الظروف  اليمني يف ظل 

حتول بينهم وبني احل�شول على الرعاية ال�شحية 

الالزمة، نتيجة لالنقالب على ال�شرعية اليمنية 

ال�شحية  للموؤ�ش�شات  تدمري  من  عنه  نتج  وما 

والوقائية وانت�شار االأوبئة واالأمرا�ص.

ودعا رئي�ص الربملان العربي املجتمع الدويل 

االإغاثة  ومنظمات  الدويل  االأمن  وجمل�ص 

جهود  دعم  اإىل  والدولية  واالإ�شالمية  العربية 

للمناطق  امل�شاعدات  واإي�شال  االأوبئة  مكافحة 

املنكوبة يف اليمن، ملنع تفاقم االأو�شاع االإن�شانية 

وال�شحية ال�شعبة، وو�شع حد لالأعمال املعيقة 

ميلي�شيات  بها  تقوم  التي  االإن�شانية  للجهود 

عمليات حجز  �شالح، خا�شة  واملخلوع  احلوثي 

وامل�شتلزمات  واالأدوية  الغذائية  املواد  ونهب 

اأو  ال�شقيق،  اليمني  لل�شعب  املخ�ش�شة  الطبية 

خمالفة  يف  احلربية،  االأعمال  يف  ا�شتخدامها 

التي  الدولية  واالتفاقيات  للقوانني  �شارخة 

واأخالقية  قانونية  م�شوؤولية  اخرتاقها  ي�شكل 

ملحكمة  مرتكبيها  تقدمي  ت�شتوجب  دولية، 

ونهب  اإعاقة  اأن  بو�شف  الدولية،  اجلنايات 

حرب  جرمية  وال�شحية  االإن�شانية  امل�شاعدات 

ُيعاقب عليها القانون الدويل االإن�شاين.

رئيس الربملان الكوبي يلتقي سفري
خادم احلرمني الشريفني

رئيس الربملان العربي يثمن جهود اململكة
يف مكافحة وباء الكولريا يف اليمن
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 اأكد نائب الرئي�ص اليمني الفريق الركن 
جهود  م�شاعفة  اأهمية  �شالح  حم�شن  علي 
اأع�شاء جمل�ص النواب يف ا�شتعادة موؤ�ش�شات 
الدولة لتبداأ مبزاولة �شلطاتها املنوطة بها 
ومن �شمنها ال�شلطة الت�شريعية املتمثلة يف 
جمل�شي النواب وال�شورى وما مت اإجنازه يف 

هذا االإطار.
خالل  اليمني  الرئي�ص  نائب  و�شدد 

النواب  جمل�شي  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ا�شتقباله 

اأن يتخذ  وال�شورى عثمان جملي، على �شرورة 

م�شئويل  وجميع  اأع�شاء الربملان وال�شورى 

احلد  يف  ت�شاعد  وطنية  مواقف  الدولة 

النظام  على  وحتافظ  اليمنيني  معاناة  من 

اجلهود  جملي  ا�شتعر�ص  فيما  اجلمهوري. 

رف�ص  يف  النواب  جمل�ص  الأع�شاء  املبذولة 

ا�شتئناف  وجهود  االنقالبية  امليلي�شيات  �شلوك 

مهام املجل�ص يف العا�شمة املوؤقتة عدن وتنفيذ 

دعوة  و�شرورة  بذلك،  اجلمهورية  رئي�ص  قرار 

تاأييد  اإعالن  اإىل  املجل�ص  اأع�شاء  من  تبقى  ما 

ي�شتهدف  الذي  االنقالب  ومقاومة  ال�شرعية 

موؤ�ش�شات  وجود  وي�شتهدف  اأي�شا  �شرعيتهم 

الدولة ب�شكل كامل.

التقـــــى رئيــــ�ص اجلمعــــية الوطــــنيــــة 
الباك�شتانية �شردار اأياز �شــــادق ، يف مكتبه 
مبقر الربملــــان الوطني يف اإ�شالم اآباد �شفري 
خادم احلرميــــن ال�شريفــــني لدى جمهورية 
باك�شتان االإ�شالمية نواف بن �شعيد املالكي.

ومت خــالل اللقـــــاء ا�شتعـــــرا�ص الـــــعالقات 

الثنائية بني البلدين ال�شقيـــــقني، و�شبل دعمها 

وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.

التـقى ع�شـــو جملـــ�ص ال�شيـــوخ االأ�شرتايل ال�شيناتور �شام 
دي�شتياري يف مكتبـــه مببنى الربملـــان االأ�شتـــرايل بالعا�شمة 
كانبريا القائـــم باأعـــمال �شفـــارة اململكـــة العربية ال�شعودية 
با�شرتاليا الوزيـــر املفو�ص م�شعل بن حمدان الروقي اليوم مع.
وجرى خـــالل اللقاء تبـــادل االأحـــاديث الوديـــة وعـــر�ص 
العالقات الربملانية بني البلـــدين ال�شديقني و�شبل تعزيزها يف 

املجاالت كافة.

نائب الرئيس اليمني يدعو جملس النواب
إىل استعادة مؤسسات الدولة

رئيس اجلمعية الوطنية الباكستانية يلتقي
سفري خادم احلرمني الشريفني

نائب أسرتايل يلتقي القائم بأعمال
سفارة اململكة يف كانبريا
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جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  اأعرب 
للجمعية  ال�شيوخ«  »جمل�ص  االحتاد 
م�شت�شار  االحتادية،  لرو�شيا  الفدرالية 
عن  اأوماخانوف  اإليا�ص  الرو�شي  الرئي�ص 
ال�شريفني  احلرمني  خلادم  وتقديره  �شكره 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  ول�شاحب 
العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
-حفظهما اهلل- على االهتمام الذي يحظى 
و�شولهم  منذ  االحتادية  رو�شيا  حجاج  به 

وحتى مغادرتهم بعد اأداء ن�شكهم.
واأ�شاد خالل موؤمتر �شحفي عقده يف جدة 

تطوير  واأهمية  اململكة  مع  الطيبة  بالعالقات 

التقى رئي�ص جمل�ص النواب العراقي االأ�شتاذ �شليم اجلبوري 
خالل  ال�شفدي  اأمين  االأردين  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزير 

زيارته الر�شمية للعراق موؤخًرا.
الوجوه  التعاون متعدد  وق�شايا  الثنائية  العالقات  وبحث اجلانبان 

بني البلدين، بخا�شة ما يتعلق باإعادة فتح الطريق الدويل الذي يربط 

عمان ببغداد، وم�شروع االأنبوب النفطي من العراق اإىل االأردن، اإ�شافة 

اإىل الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.

عن  احل�شانة  رفع  ل�شالح  باالإجماع  االأكوادور  برملان  �شوت 
باإجراء حتقيق يف مزاعم  لل�شماح  الرئي�ص  نائب  خورخي جال�ص 
بالف�شاد �شده. واتهم مكتب النائب العام جال�ص باأنه جزء من �شبكة 
ف�شاد مرتبطة ب�شركة »اأوديربي�شت« الربازيلية العمالقة للبناء 

التي اعرتفت بدفع اأكرث من 785 مليون دوالر ر�شاوى يف 12 دولة. 
الربازيليني  العامني  للمدعني  »اأوديربي�شت«  املديرين يف  كبار  وقال 

اأجل  من  االأكوادور  يف  ر�شاوى  الدوالرات  من  ماليني  عدة  دفعوا  اإنهم 

الفوز بعقود مع الدولة خالل الفرتة الثانية للرئي�ص ال�شابق رافائيل كوريا 

ا من�شب نائب الرئي�ص.  )2013 - 2017(، عندما كان جال�ص ي�شغل اأي�شً

وناأى خليفة كوريا الرئي�ص لينني مورينو بنف�شه عن جال�ص، الذي نفى هذه 

املزاعم، وجرده من واجباته يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري.

يتعلق  فيما  خا�شة  اجلانبني  بني  التعاون 

�شي�شهم  الذي  واالإعالمي،  الثقايف  باجلانب 

جانب  اإىل  البلدين  بني  العالقة  تطوير  يف 

التعاون بني الوزارات يف كل من اململكة العربية 

ال�شعودية ورو�شيا االحتادية.

اخلدمات  اأن  اإىل  اأوماخانوف  واأ�شار 

واجلهود اجلبارة واملتطورة التي وفرتها حكومة 

اأ�شهمت  للحجاج  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

ب�شكل كبري يف اأداء احلج بكل ي�شر و�شهولة من 

خالل منظومة عمل متكاملة بني جميع اجلهات 

املعنية للو�شول اإىل النجاح املتميز الذي ت�شعى 

اململكة اإىل حتقيقه كل عام.

ونقل حتيات اأكرث من 25 مليون م�شلم رو�شي، 

وحكومة  قيادة  للمملكة  و�شكرهم  وتقديرهم 

املقد�شة  امل�شاعر  يف  التطورات  على  و�شعًبا 

واملوجهة لتقدمي اخلدمات املمتازة للحجاج.

نائب رئيس جملس الشيوخ الروسي ينوه باخلدمات
التي تقدمها اململكة لضيوف الرحمن

اجلبوري يبحث مع وزير 
اخلارجية األردين فتح 

الطريق الدويل ومشروع 
األنبوب النفطي

برملان اإلكوادور يرفع 
احلصانة عن نائب 

الرئيس للتحقيق معه 
يف مزاعم الفساد
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“ احلوار “ الربملاين هو األكرث أهمية
ميكن  بلد  الأي   « العام  ال�شاأن   «

وامل�شائل  االأمور  باأنه:  يعرف  اأن 

البلد  ذلك  ب�شئون  املتعلقة  العامة 

ما  كل  اإنه  واخلارجية.  الداخلية 

من  كان-  -اأينما  املواطن  يهم 

تتعلق  عامة  وخارجية  داخلية  �شئون 

مبا�شرة وغري مبا�شرة بحياته وحياة 

وم�شتقباًل.  حا�شًرا  واأحفاده،  اأبنائه 

املواطن  حق  من  ي�شبح  وبالتايل، 

التي  القرارات  �شنع  يف  امل�شاركة 

�شاأنه  الأنه  لبلده،  العام  بال�شاأن  تتعلق 

وتتم  املواطنني.  بقية  نظرائه  و�شاأن 

امل�شاركة باالأ�شالة، اأو بالوكالة. 

ال�شاأن  يف  الر�شيد  القرار  و�شدور 

اأنف�شهم،  املعنيني  قبل  من  العام، 

اإال  يتم  اأن  يجب  ال  ميثلهم،  من  اأو 

ومكثف،  وا�شع  وطني  حوار  بعد 

الروؤى  كافة  فيه  تعر�ص  ومهني... 

وحتدد  النظر،  وجهات  وخمتلف 

بلورة  تتم  ثم  املختلفة....  امل�شالح 

�شيغة للقرار �شبه املتفق عليه، تطرح 

اأقرتها  فاإن  اال�شتفتائي،  للت�شويت 

قراًرا  ت�شبح  املتحاورين  غالبية 

ال�شلطة  ذلك  يف  مبا  للجميع،  ملزًما 

التنفيذية يف احلكومة. 

االآراء  تبادل   : يعني  احلوار 

ووجهات النظر بني اأطراف خمتلفة، 

خمتلفة،  وم�شالح  توجهات  ذات 

تقبله  م�شرتك  قرار  اإىل  للو�شول 

احلوار  وجوهر  املتحاورين.  غالبية 

هذا ينطبق -اأكرث ما ينطبق ويطبق- 

يف الربملانات. 

عملية  اإطار  خارج  احلوار  اأما 

يعترب،  فاإنه  ال�شيا�شي،  القرار  �شنع 

باحلوار  -مقارنة  اأهميته  بلغت  مهما 

حواًرا  بطبيعته-  ال�شيا�شي  الربملاين 

واإن  ثانوًيا،  اأو  هام�شًيا،  اأو  جانبًيا، 

�شارك فيه مواطنون من فئات موؤثرة  

بلد  الأى  احلقيقي  الربملان  خمتلفة. 

الإقامة  واالأن�شب  االأهم  امليدان  هو 

لكل  وال�شامل  الدائم  الوطني  احلوار 

مو�شوع  على  املقت�شر  ولي�ص  �شيء، 

والبت  تداوله،  يتم  بعينه...  واحد 

فيه، وبعد ذلك ينف�ص ال�شامر.  

الربملان احلقيقي هو م�شنع القرار 

القرار  وهو  واالأهم...  االأكرب  الوطني 

ال�شادر عن غالبية املعنيني، واملراعي 

لتوجه وم�شلحة وفائدة هوؤالء.

اأكرب  عن  ال�شادر  القرار  اإنه 

 National( الوطني  احلوار  منابر 

بـ   اأحياًنا  ي�شمي  والذى   )Forum
الخ.  ال�شعب...  اأو   ،“ االأمة  “جمل�ص 
الطبيعة  توؤكد  الت�شميات  هذه  ولعل 

اأينما  الت�شريعية،  للمجال�ص  الرئي�شة 

الربملان احلقيقي، يف  اأ�شحى  كانت. 

النظام  يف  الرحى  قطب  هو  بلد،  اأي 

ميثل  الأنه  البلد،  لذلك  ال�شيا�شي 

ال�شلطة االأهم فيه... اأال وهي ال�شلطة 

الت�شريعية.  

حوارات  على  يطلق  قد  البع�ص 

نقا�ًشا،  ال�شورى  وجمال�ص  الربملانات 

تعقد يف جل�شات، وت�شبط  اأو مداولة 

مبحا�شر. ولكن عند  التمعن يف هذه 

اأنها  يتبني  ما  �شرعان  اجلل�شات، 

عبارة عن حوارات خمتلفة،  ين�شب 

تهم  بعينها،  ق�شية  على  منها  كل 

من  جانًبا  ومت�ص  واملواطنني،  الوطن 

الت�شويات  ب�شاأنها  وتتم  اهتماماتهم. 

حلول  اإىل  والو�شول  والتوفيقات، 

املتحاورين  غالبية  تقبلها  وقرارات 

احلوار  فاإن  وبالقطع،  املعنيني. 

ال�شلطات  داخل  امل�شتدام  الوطني 

اأهمية،  االأكرث  احلوار  هو  الت�شريعية 

واالأف�شل مردوًدا.  

ال�شيا�شي  الفكر  تو�شل  لقد 

�شنة  اآالف  ثالثة  مدار  وعلى  العاملي، 

التجارب  اإىل  وا�شتناًدا  -تقريبًا- 

ال�شيا�شي  التاريخ  واأحداث  العملية، 

عامة  �شيغة  اإىل  االإن�شان،  لبني 

تكون  اأن  ينبغي  ملا  معروفة.... 

حيث:  من  الت�شريع،  �شلطة  عليه 

اإليهما.    وما  وال�شالحيات،  التكوين 

فاحلكومة -اأي حكومة- هي: ال�شلطة 

بالد-  -اأي  البالد  يف  العامة  العليا 

التنفيذ،  الت�شريع،  الثالثة:  بفروعها 

الق�شاء.  

ويف   - حكومة  اأي   - احلكومة 

الواقع،  يف  هي  وزمان،  مكان  اأي 

�شخم....  اإداري  جهاز  عن:  عبارة 

وتعد  ويقا�شي...  وينفذ  ُي�شرع 

ال�شلطات  اأهم  الت�شريعية  ال�شلطة 

التي  وهي  ؟!  ال  كيف  الثالث... 

وطنًيا،  عليها  املتفق  القوانني،  ت�شع 

القرارات  وتر�شد  ال�شيا�شات،  وجتيز 

واالتفاقات، وتراقب التنفيذ وتتابعه، 

وت�شاند الق�شاء وحترتم قراراته.

لل�شلطة  العامة  ال�شيغة  وتعد 

املتقدمة  العامل  بالد  يف  الت�شريعية 

لل�شلطة  يحتذى  الذي  النموذج  االآن 

تكون.   اأن  ينبغي  كما  الت�شريعية، 

واخلليجية  العربية  املجال�ص  ومعظم 

-ن�شبًيا-  بعيدة  زالت  ما  امل�شابهة 

املثلى  ال�شورة  اأو  النموذج،  هذا  عن 

تطورها  ذروة  يف  الت�شريعية  لـل�شلطة 

الراهن. ولكن توجد يف هذه املجال�ص 

مالمح  من  الكثري  النا�شئة  العربية 

هذه  اأن  كما  النموذج.  وعنا�شر 

اأنها  بل  جامدة،  لي�شت  املجال�ص 

تتطور... مقرتبة -مع مرور الزمن- 

اأن  ويعتقد  املثلى.  ال�شيغة  من  اأكرث 

العربية  املنطقة  يف  املعنيني  غالبية 

لكن  تتطور،  اأن  املجال�ص  لـهذه  تريد 

والوطنية  الدينية  الثوابت  اإطار  يف 

حق  ومن  املعنية.  للبالد  املعروفة 

تقيم  اأن  باملنا�شبة  بلد،  كل  وواجب 

برملانها وفق ثوابتها ال�شليمة املختلفة.  

العامل  بلدان  يف  احلا�شل  هو  فذلك 

احل�شاري  التطور  يف  ال�شابقة 

برملان  تواجد  جمرد  اإن  وال�شيا�شي. 

ايجابًيا،  اأمًرا  ذاته-  حد  -يف  يعدر 

كما يعد نقلة نوعية كبرية يف التاريخ 

والنا�شئة.    النامية  للدول  ال�شيا�شي 

اأف�شل  يكون  ما  غالبًا  فالتواجد 

لهذا  يكون  اأن  واالأجمل  العدم.  من 

واأن  املرجوة...  الثمرات  التواجد 

تتزايد هذه الثمرات، وحتلو اأكرث، مع 

مرور الزمن.

 د .  �شدقه يحيى فا�شــل






