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قرارات القيادة تعكس اهتماًما كبيًرا بالنساء 

مكينهن وتيسير نجاحهنورغبة في ت  

هيئة حقوق اإلنسان: مكتسبات المرأة في 

 المملكة تعزيز لدورها ومكانتها
    م2318 يناير  23 - هـ1439جمادى األولى   33  الرياض السبتالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 الرياض -اليوم 

وق اإلنسان في تقرير لها أن أي مراقب منصف ال يستطيع أن ينكر ما تشهده منظومة حقوق المرأة في أكدت هيئة حق

المملكة العربية السعودية من تمكين، حيث تتعزز مكانتها يوما بعد يوم داخل مجتمعها، ويرجع الفضل في ذلك إلى 

اللذين تعكس  -حفظهما هللا-عهده األمين  توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي

 .قراراتهما دوًما اهتماًما كبيًرا بالمرأة، ورغبة مستمرة في تمكينها، وتيسير ُسبل نجاحها في الحياة والعمل

 حظر التمييز

المملكة  فبداية من النظام األساسي للحكم الذي قضى بحظر التمييز ضد المرأة كما في المادة الثامنة منه، تتضافر أنظمة

في حظر التمييز ضد المرأة باإلضافة إلى اشتمال العديد من األنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز األخرى، كالتمييز 

العنصري والتمييز على أساس اإلعاقة، ومن تلك األنظمة: نظام الخدمة المدنية، والعمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية 

 .المعوقين

 المشاركة السياسية

لمشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حٌق متاٌح لكل مواطن سواء كان رجال أو امرأة، من خالل المساهمة وا

 .في صنع القرار أو االنتخاب والترشح في االنتخابات

وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة في المملكة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خالل 

 .%( من مقاعد المجلس كحٍد أدنى للنساء23عضويتها في مجلس الشورى، حيث تم تخصيص )

 .وال تتضمن أنظمة المملكة نصوًصا تحول دون شغل المرأة ألي من المناصب العليا

اعل ؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتف2312وقد تم إجراء االنتخابات البلدية في دورتها )الثالثة( لعام 

% من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق 81من وسائل اإلعالم المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 

 .االنتخاب

 أحكام متساوية

 .وبالنسبة لنظام العمل، فقد تضمن أحكاًما يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو الواجبات

نظام أحكاًما تدخل في مفهوم التمييز اإليجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في وعالوة على ذلك؛ تضمن ال

األعمال الخطرة أو الصناعات الضارة واألعمال التي تعد ضارة بالصحة.وتضمن أنظمة المملكة حماية األمومة، ال سيما 

 .في مجال العمل

ها على المستويين اإلقليمي والدولي من خالل عملها في وتتيح أنظمة المملكة للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومت

 .سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل واآلليات اإلقليمية والدولية

 مصادقة المملكة

https://www.alyaum.com/article/4230955
https://www.alyaum.com/article/4230955
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كونها صدرت بموجب مرسوم  وتمثل مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قوتها من

 .ملكي، وهي األداة نفسها التي تصدر بها األنظمة في المملكة

وال شك أن صدور نظام الحماية من اإليذاء، الذي أعدت مسودته األولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني، هو ضمانة 

كاًما تهدف إلى معالجة الظواهر تسهم في تضييق الخناق على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وقد تضمن النظاُم أح

السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حاالت إيذاء، كما أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء 

 .اإلبالغ عنها فورا

م بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية وأنظمة ا لمملكة ومنها وفيما يتعلق باالعتداء الجنسي بجميع أشكاله والتحرش فهو مجرَّ

نظام الحماية من اإليذاء، ويجري العمل حاليا على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش مما سيعزز اإلطار القانوني 

 .للحماية من هذه االنتهاكات

 جوانب متكاملة

تعلق بآليات ويقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواء ما ي

القبول وااللتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، واالختبارات، أو ما يتعلق بمؤهالت المعلمين 

والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل 

رار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة األميرة نورة بنت التمييز اإليجابي، خصوصا مع استم

 .عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود

ر منها بين %( ينتشر الجزء األكب03( سنة تبلغ ما يقارب )22وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة األمية في المملكة كانت قبل )

 .النساء

هـ 1430%( إلى نهاية عام 2331وقد تراجعت بفضل هللا ثم بفضل الجهود المبذولة لمكافحة األمية حتى بلغت نسبة )

(2312). 

 رؤية المستقبل

ويعتبر الحق في الصحة من الحقوق التي كفلها النظام األساسي للحكم، حيث تقدم الرعاية الصحية للرجال والنساء على 

 .لمساواةقدم ا

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد أي تفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين الجنسين، وال يوجد أي قانون أو ممارسة تخالف 

 .ذلك في الواقع

تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهما من عناصر « 2333رؤية المملكة العربية السعودية »وجدير بالذكر أن 

ستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء قوة البالد، والعمل م

 .مستقبلها واإلسهام في تنمية المجتمع واالقتصاد

 

 
 

 

حوال اسم القبيلة في بطاقة األ«: شوروي»

 يساعد على العنصرية
    م2318 يناير  23 - هـ1439جمادى األولى   33  الحياة  السبتالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

عضواً في مجلس الشورى قدم مقترحاً باالكتفاء باسم العائلة وعدم إظهار اسم القبيلة واسم الشهرة أن « الحياة»علمت 

المهني ومكان الميالد في بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين، داعياً إلى أن تكون بيانات صاحب البطاقة اختيارية، لتقتصر 

، فيما لم تتبّن لجنة حقوق اإلنسان والجهات الرقابية «ة والتمييزالحد من العنصري»البطاقة على البيانات الضرورية، بهدف 

في المجلس الطلب حتى اآلن. وتضمن مقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل إيجاد ضوابط لألسماء في مواقع التواصل 

لجهات المعنية ودعا هيئة حقوق اإلنسان إلى التنسيق مع ا«. وذلك بما يسهم في منع التمييز والعنصرية»االجتماعي، 

../Downloads/«شوروي»:%20اسم%20القبيلة%20في%20بطاقة%20الأحوال%20يساعد%20على%20العنصريةhttp:/www.okaz.com.sa/article/1607662/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
../Downloads/«شوروي»:%20اسم%20القبيلة%20في%20بطاقة%20الأحوال%20يساعد%20على%20العنصريةhttp:/www.okaz.com.sa/article/1607662/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
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لمراجعة الضوابط المنظمة لتسجيل األسماء والبيانات الالزم إظهارها في بطاقة الهوية الوطنية، وتسجيل األسماء في 

مواقع التواصل االجتماعي، وتطوير تلك الضوابط بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، والحد من العنصرية المجتمعية، 

 .«التي قد يقوم بها البعض

الضوابط التي تضمنها نظام األحوال المدنية والئحته التنفيذية، »دعوته: « الحياة»ر مقدم التوصية في تصريح إلى وبر

التي تقضي بوجود اسم القبيلة أو اسم الشهرة بمهنة الشخص والمنطقة في بطاقة الهوية الوطنية، بحاجة إلى تطوير بما 

 .«عض أفراد المجتمع، سواء أكان على مستوى قبلي أم مهني أم حتى مناطقييسهم في التقليل من التمييز الذي قد يمارسه ب

، داعياً إلى «نفساً عنصرياً »وأشار إلى وجود أسماء في حسابات في وسائل التواصل االجتماعي، ومواقع إلكترونية، تحمل 

عف اللحمة الوطنية، وتبث التمييز وض»وضع ضوابط تحكم تسجيل تلك األسماء، وتمنع انتشار ووجود ما قد يؤدي إلى 

 .«التفرقة والعنصرية

 

تقرير الهيئة يؤكد أن حقها مكفول في 

تمثيل حكومتها إقليميا ودوليا.. وال 

 تمييز

األنظمة السعودية ال تحول «: نسانحقوق اإل»

 دون شغل المرأة مناصب عليا
    م2318 يناير  23 - هـ1439جمادى األولى   33  الحياة  السبتالمصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

أكدت هيئة حقوق اإلنسان السعودية، أن األنظمة ال تتضمن نصوصاً تحول دون شغل المرأة ألي من المناصب العليا، 

أو امرأة، من خالل  الفتة إلى أن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حٌق متاٌح لكل مواطن سواء كان رجالً 

 .المساهمة في صنع القرار أو االنتخاب والترشح في االنتخابات

وبينت في تقرير لها احتوى على منظومة حقوق المرأة في السعودية، أن المرأة تشارك في الحياة السياسية والعامة بشكل 

% من مقاعد  23تم تخصيص  عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خالل عضويتها في مجلس الشورى، وقد

م؛ في ضوء رقابة من 2312مجلس الشورى كحٍد أدنى للنساء، وقد تم إجراء االنتخابات البلدية في دورتها )الثالثة( لعام 

% من  81مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل اإلعالم المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 

 .لنساء ممن لهن حق االنتخابإجمالي الناخبين من ا

وقال التقرير: إن أنظمة المملكة تتيح للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومتها على المستوى اإلقليمي والدولي من خالل 

عملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل واآلليات اإلقليمية 

 .والدولية

ضحت الهيئة أنه ال يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في السعودية من تمكين، وأو

فيوماً بعد يوم تتعّزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين 

ين، حيث تعكس قراراتهما دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده األم

 .مستمرةً في تمكينها، وتيسير ُسبل نجاحها في الحياة والعمل

 

http://www.okaz.com.sa/article/1618790«شوروي»:%20اسم%20القبيلة%20في%20بطاقة%20الأحوال%20يساعد%20على%20العنصريةhttp:/www.okaz.com.sa/article/1607662/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
http://www.okaz.com.sa/article/1618790«شوروي»:%20اسم%20القبيلة%20في%20بطاقة%20الأحوال%20يساعد%20على%20العنصريةhttp:/www.okaz.com.sa/article/1607662/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
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ولفتت إلى أن حظر التمييز ضد المرأة، بداية من النظام األساسي للحكم كما في المادة الثامنة منه، باإلضافة إلى اشتمال 

كام تحظر أشكال التمييز األخرى كالتمييز العنصري والتمييز على أساس اإلعاقة، ومن تلك العديد من األنظمة على أح

 .األنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين

ثل نظام مكافحة واشتمل على عدد من القوانين الجنائية على أحكاٍم تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، م

 .جرائم االتجار باألشخاص

وقالت إن مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قوتها من كونها صدرت بموجب 

مرسوم ملكي، وهي األداة نفسها التي تصدر بها األنظمة في المملكة، ويتم التعريف باالتفاقية من خالل مسارين 

ول التعريف المباشر باالتفاقية وتضطلع بهذا الدور هيئة حقوق اإلنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، متوازيين، األ

بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والمسار الثاني يتمثل في تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية والتدريبية وورش 

ة التي تشمل موضوعات مختلفة من حقوق اإلنسان بما فيها العمل والمحاضرات وحمالت التوعية اإللكترونية والتلفزيوني

حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدها، كما تستهدف برامج وأنشطة التثقيف بحقوق اإلنسان والتربية عليها التي تضطلع 

النمطية السلبية،  بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة واإلعالم، وهيئة حقوق اإلنسان؛ تفكيك القوالب

 .وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة

 العمل: ال تمييز في األجور.. وحماية األمومة

وأوضح التقرير أن نظام العمل تضمن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو في الواجبات، 

بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعالوة على ذلك؛ تضمن النظام أحكاماً تدخل ( 1ومن ذلك ما تضمنته المادة )

في مفهوم التمييز اإليجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في األعمال الخطرة أو الصناعات الضارة واألعمال 

(، وعدم جواز فصلها 149للمادة ) التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض المرأة العاملة ألخطار محددة وفقاً 

( وتاريخ  2333/  1(. ونص قرار وزير العمل رقم ) 120أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع وفقاً للمادة )

 .«منع كل تمييز في األجور بين العمال والعامالت عن العمل ذي القيمة المتساوية»م، على 2313/  8/  28

نظمة المملكة تضمن حماية األمومة، السيما في مجال العمل، حيث يحظر نظام الخدمة المدنية وأشار التقرير إلى أن أ

( سنوات 13الفصل ألي سبب متعلق بالزواج أو األمومة، وقد منح الموظفة الحق في اجازة استثنائية تصل مدتها )

دودة نتيجة الحمل وإجازة وضع بعد لمرافقة زوجها خارج مقر عملها، وكذلك الحق في إجازة مرضية تبعاً لحاالت مح

 .الوالدة وإجازة لرعاية مولودها

 قانونيا: ال مطالبة بالمحرم في تقديم وإنهاء الخدمات

لفت التقرير إلى أنه ال توجد أدوات قانونية تتطلب وجود المحرم على المرأة لممارسة حقوقها، كاللجوء إلى القضاء، 

الصحية، وحيازة وثائق الهوية، والحق في الطالق، واختيار مكان اإلقامة  والحصول على التعليم، وخدمات الرعاية

القاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة  33322وغيرها من الحقوق، وقد صدر األمر السامي الكريم رقم 

 .المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء اإلجراءات الخاصة بها

م يتضمن أن طلب 2313أكتوبر  29وأضاف: أن مما يؤكد على حقها في حياتها الزوجية صدور مبدأ قضائي في 

الزوجة فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وعدم طاقتها العيش معه؛ سبب معتبر شرعاً حين الخشية من عدم إقامة حدود هللا 

على للقضاء يقوم بإصدار توجيهات تنظم هذا الجانب ومن وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك، مشيرة إلى أن المجلس األ

م يتضمن الموافقة على تضمين صك الحضانة بأن للحاضن استالم المبالغ التي 2313نوفمبر  0ذلك، صدور تعميم في 

 .تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية واألهلية

تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ « 2333ة السعودية رؤية المملكة العربي»يذكر أن 

% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وأن العمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها  23تشكل ما يزيد على 

مجتمعنا واقتصادنا، ومن األهداف المتوخاة وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام في تنمية 

 .% 33% إلى  22م ( رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 2333هـ / 1422بحلول ) 
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 الوفد السعودي في اجتماع السيداو
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  المدينة  المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 لمياء باعشن
من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بغرض القضاء  1939هي معاهدة دولية تم اعتمادها في  (CEDAW) السيداو

مضمونها مع ما  النسجام 2333على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد صادقت المملكة على هذه المعاهدة في العام 

تتطلع إليه من رعاية لحقوق المرأة، ومع ما تخطط له من تحمل كامل المسؤولية في العناية بأوضاعها اإلنسانية في 

  الدولة، وإن تحفظت على أي تعارض بين بنود

 .االتفاقية وبين تعاليم الشريعة اإلسالمية

يرها وتعرضها، وفي الجلسة الخاصة بكل دولة يبدأ رئيس الوفد مع كل اجتماع لجمعية اتفاقية السيداو تُحّضر الوفود تقار

بكلمة توضيحية لما جاء في التقرير، ثم يناقش أعضاء اللجنة أفراد الوفد ليتولى الرد كل في مجاله. يوم الثالثاء الماضي 

رئيس هيئة حقوق فبراير، حضر الوفد السعودي اجتماع اللجنة في جنيف برئاسة معالي الدكتور بندر العيبان،  23

  اإلنسان في السعودية، الذي بدأ بمداخلة وضح فيها ما تم تطبيقه

 .من بنود االتفاقية

سيدة: أمل فطاني، أمل المعلمي، سمحاء الغامدي، رشا  18عضواً، من بينهم  32تكّونت البعثة السعودية األخيرة من 

العتيبي، أمل القحطاني، تماضر الرماح، هالة التويجري، التركي، وفاء التويجري، وفاء الصالح، منيرة العصيمي، نقاء 

وسمية العجمي، ريم العويدي، أروى الشنقيطي، مها المنيف، هايدي العسكري، سارة الحسيني، حصة الغدير، هوازن 

الرويجح. ويمثل أعضاء البعثة قطاعات حكومية ومدنية مختلفة، مثل، هيئة حقوق االنسان، وزارة الصحة، وزارة 

ارجية، وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة الشؤون اإلسالمية، وزارة االعالم، وزارة العدل، وزارة التعليم، وزارة الخ

  العمل، وزارة االقتصاد والتخطيط، هيئة الرياضة، هيئة اإلحصاءات، مركز الملك سلمان

 .لإلغاثة، برنامج األمان األسري الوطني، ومجلس القضاء األعلى

ضور النساء ضرورياً، فعددهن، ومظهرهن المحتشم، واختالفهن، ومؤهالتهن كان دليالً حيوياً على التقدم الهائل كان ح

الذي تحرزه المملكة في تطوير األحوال المعيشية للمرأة السعودية، ليس فقط في البرامج والقوانين، ولكن في تغير النظرة 

الوفد الرسمي، وفي خروجها للعالم بصوتها وبشخصيتها المتفردة  المجتمعية للمرأة المتمثل في عضويتها في هذا

والمستقلة. أما كل هذه القطاعات فإن التقرير والنقاش يمسها جميعاً، ويمكن لمنسوبيها التحدث باألرقام والتفاصيل عن 

  تمكين المرأة السعودية من الحصول على فرصهن التعليمية

  .القطاعات الخاصةوالوظيفية داخل المؤسسات الحكومية و

كانت الجلسة ُمشّرفة شكالً وموضوعاً، وال بد من شكر أعضاء الوفد لحملهم عبء الرد على األسئلة المتكررة حول 

 المواضيع الم

ستهلكة التي سئمناها، ولتحملهم كثرة القلق الذي عبّرت عنه عضوات لجنة السيداو إزاء كل موضوع، حتى وإن امتدحن 

تقليص مظاهر التمييز ضد المرأة. ال تكاد أي عضوة أن تنتهي من تهنئة السعودية على التدابير  التقدم الملحوظ في

اإليجابية التي تقوم بها، حتى تسارع بالتعبير عن القلق الذي يساورها، أو عن مالحظتها مع القلق، أو عن ضرورة 

 جان األمم المتحدة التي يُعجزها تمام الرضاإعرابها عن القلق من هذا أو ذاك، وربما كان القلق سمة متوارثة في ل

http://www.al-madina.com/article/563359?rss=1
http://www.al-madina.com/article/563359?rss=1
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ما يُقلق لجنة السيداو الموقرة هي نفس الهموم التي يشتغل عليها المجتمع السعودي بشكل ذاتي: األحوال الشخصية، .

والسن القانوني للزواج، والعنف، والتجنيس، والتحرش، والوالية، هي نفس المسائل التي تـُناقش على صفحات الجرائد، 

تحت قبة مجلس الشورى، وفي المجالس العامة والخاصة، وبعضها يتم حله وبعضها ينتظر التنظيم والوقت المناسب و

لتفعيل حلوله، فاألمر في حقيقته ليس اضطهاداً، وال تقاعساً، وال جهالً، ولكن الشأن الداخلي ال يمكن أن يفهمه ويدرك 

لخارجية التي ال تقّدر الكيفيات وال النتائج فعليها أن تنتظر مهما اشتدت أبعاده إال من يعيش في الداخل، أما اإلمالءات ا

 حدة القلق.
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 أخبار ذات عالقة من الصحف المحلية      
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ترد على الممتعضين: لن « هيئة التخصصات»

بات امتالكه نسمح ألي ممارس بالعمل قبل إث

 «الكفاءة»
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالحياة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من األطباء والعاملين في المجال الصحي، من عدم وجود تجاوب من هيئة التخصصات 

الصحية مع الشكاوى والمطالب التي أكدوا أنهم تقدموا بها، واصفين ما يلقونه في اختبارات الرخصة المهنية 

نسخة منه(، أكدت فيه أن اختباراتها معمول بها في « الحياة»تلقت ، ردت الهيئة في بيان صحافي أمس )«اإلجحاف»بـ

معظم دول العالم، مثل الواليات المتحدة األميركية وكندا منذ أكثر من مئة عام، مشددةً على أنها تتعهد التزامها التأكد من 

 .دنى من الكفاءةسالمة الممارسة الصحية وعدم السماح ألي ممارس صحي العمل قبل إثبات امتالكه الحد األ

وكان أطباء وعاملين في المجال الصحي صعدوا مطالبهم، عبر وسائل التواصل االجتماعي وظهروا في عدد من القنوات 

بالرد على تساؤالتهم عن اآللية التي يتم بناًء عليها احتساب درجات امتحان هيئة التخصصات « الهيئة»الفضائية مطالبين 

 .، مشيرين إلى فشلها، ومستندين إلى تغييره في العام المقبل«المجهولة»ا بـالعام الحالي، واصفين إياه

إنه من المفترض أن يتم تصنيفها اختصاصي « الحياة»وقالت خريجة ماجستير الصحة العامة من أميركا زينب محمد لـ

م. وقمت بمراجعة الهيئة هذا التصنيف يعطى لشهادة الدبلو»، وقالت: «فني»أول صحة عامة، لكن الهيئة منحتها تصنيف 

من شهر كانون األول )ديسمبر( الماضي، وحتى اآلن لم تُحل المشكلة، وكوني من قاطني المنطقة الشرقية، فهذا يكلفني 

الحضور إلى الرياض لمتابعة الطلب، إذ ال يوجد رقم هاتف خاص للممارسين الصحيين لمراجعة الطلبات، وبالنسبة إلى 

في الهيئة فهو ال يسمح بمعرفة المستجدات الخاصة حول الطلب المقدم، وال يقدم أي استفسار الخاص « تواصل»برنامج 

 .«جديد حتى تتم إغالق التذكرة السابقة

من جهتها، أوضحت هيئة التخصصات الصحية موقفها تجاه ما تم تداوله في شأن اختبارات الرخصة المهنية عبر نقاط 

إذ أكدت  -على حد تعبيرها  -« توضيحاً للحقيقة وتماشياً مع مبدأ الشفافية الكاملة»»تي عدة، مؤكدةً أن تعليقها للجمهور يأ

في بيانها أن اختبارات رخصة الممارسة المهنية الصحية هي من صميم مهمات الهيئة المنصوص عليها في نظامها 

ية وإقرار نتائجها، إضافة إلى اإلشراف على االختبارات التخصص»األساسي، الذي تضمنت مواده مسؤولية الهيئة عن 

 .تقويم الشهادات الصحية المهنية، ومعادلتها، ووضع األسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية

الهيئة تمارس هذا الدور، الذي كلفت به نظاماً، للتأكد من كفاءة الممارس الصحي وامتالكه المهارات »وأضافت: 

تخصصه. وهي بذلك تقوم بواجبها الوطني والمجتمعي، في تعزيز سالمة والمعلومات األساسية للمزاولة المهنية في 

الممارسة المهنية، وبالتالي سالمة المرضى والتقليل من األخطاء الطبية، بهدف الوصول إلى بيئة ممارسة صحية آمنة 

المية، وعبر اتباع وأشارت الهيئة إلى أن اختباراتها تُعد وفق أفضل المعايير الع«. تعزز األمن الصحي في المجتمع

خطوات علمية وعملية معقدة وطويلة تشرف عليها لجان مستقلة من خارج الهيئة، تقوم بدرس وتطوير محتوى هذه 

االختبارات باستمرار وفي شكل ممنهج، موضحةً أنها تمنح كل ممارس ثالث فرص اختبارية، للحصول على درجة 

 .سين مستوى أدائهم في االختبار، للوصول إلى درجة النجاحالنجاح، سنوياً، ما يتيح الفرصة للمتقدمين لتح

هذه االختبارات معمول بها في معظم دول العالم، مثل الواليات المتحدة األميركية وكندا منذ أكثر من مئة »وواصلت: 

المة الممارسة عام، وكثير من الدول األوربية ودول شرق آسيا والخليج العربي، وتعد ركناً أساسياً في المحافظة على س

المهنية والحفاظ على صحة المجتمع، وبلغت نسب اجتياز االختبار، خالل الفترة من جزيران )يونيو( حتى كانون األول 

 .«في المئة 32)ديسمبر( الماضي، لتخصص الطب البشري 

 

ن والتمريض، وشددت على أن االختبار الوطني إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في تخصص الطب وطب األسنا

وأنه سيبدأ في تخصص الصيدلة من العام المقبل، فضالً عن عشرات االختبارات في التخصصات األخرى، موضحةً أنه 

 .ال يوجد فرق بين الممارس السعودي وغير السعودي في ما يخص ذلك

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616690/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA--%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D9%86--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616690/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA--%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D9%86--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
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لتأكد من سالمة الممارسة وتعهدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في ختام بيانها، التزام ما اؤتمنت عليه، من ا

الصحية وعدم السماح ألي ممارس صحي بالعمل قبل إثبات امتالكه الحد األدنى من الكفاءة، حفاظاً على أرواح 

 .المرضى، وتقليالً من األخطاء الطبية، وتعزيزاً لصحة المجتمع

 

 

 
المحاكم التجارية تتخلص من الورق 

 وتتحول إلكترونيًا الختصار فترة التقاضي

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحد الحياة المصدر: جريدة 
 بط الخبررا

 

كشفت وزارة العدل أن المحاكم التجارية التي انطلقت أعمالها رسمياً مطلع العام الحالي، على وشك أن تتخلص من  >

في المئة، في مسعى لتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة  133الورق وتتحول إلى إلكترونية بنسبة 

 .الصحيح، باالعتماد على األنظمة التقنية في أعمالها ميسرة، إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل

ويشمل التحول أعمال المحكمة كافة، بدءاً من رفع الدعوى إلكترونياً إلى التحديد السريع لموعد الجلسة األولى التي تعقد 

يز بيئة قطاع تعز»يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة االستئناف إلكترونياً. وتهدف هذه المحاكم إلى  23خالل 

األعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على االستثمار في 

وأشار رئيس المحكمة التجارية في الرياض الشيخ فراج الدوسري إلى أن أبرز األسباب التي ساعدت في ذلك «.المملكة

ية، مبيناً أن الوقت المستغرق بين تقديم الدعوى وتحديد الجلسة األولى ال هو االعتماد بشكل كبير على الوسائل التقن

 .يوماً، بعدما كان ذلك يستغرق حوالى شهرين 23يتجاوز 

في  133وأضاف أن من بين األسباب التي ساعدت أيضاً في تسريع وتيرة العمل؛ زيادة عدد القضاة والدوائر بنسبة 

دائرة، إضافة إلى  21إلى  13قاضياً حالياً، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من  23أصبحوا  28المئة، فبعدما كانوا 

 .زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاضي فرد

وأكد الدوسري السعي إلى التطوير المستمر في عمل المحكمة التجارية، ومن ذلك زيادة اختصاصاتها عن السابق، بعد 

لعدل، إذ أتاحت إمكان نظر القضايا إذا كان طرف فيها تاجرا أو متعلقة بعمل تجاري، بعد أن كانت ال انتقالها إلى وزارة ا

تنظر إلى القضية إال إذا كان طرفاها تاجرين. وكشف عن تطوير عملية االستئناف، إذ أصبح باإلمكان تقديم طلب 

 .محكمةاالستئناف إلكترونياً، بعد صدور الحكم، من دون الحاجة لمراجعة ال

وأشار رئيس المحكمة التجارية في الرياض إلى السعي كذلك إلى االستغناء عن الورق، وتطوير األنظمة بحيث يتم 

التعامل مع الدعوى إلكترونياً بشكل كامل، من دون الحاجة إلى سحبها ورقياً بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى 

ويبدأ مراجع المحكمة مصافحة التقنية عبر الشاشات التي وضعت في مدخل  عبر النظام مباشرة إلى الدائرة المختصة.

المحكمة، والتي تعرض، عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، ما يسهل على 

مة، تم تأسيس مركز المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة من دون الحاجة إلى السؤال. وبالقرب من مدخل المحك

لتمكين مقدم الدعوى  (scanner) أعمال مجاني مجهز بما يحتاجه المستفيد من أجهزة كومبيوتر وطابعات وأجهزة مسح

من الدخول إلى البوابة اإللكترونية للوزارة، وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاجه. وتستخدم المحاكم الخدمات 

لتقديم الدعوى إلكترونياً، من دون الحاجة إلى مراجعتها، إذ يمر الطلب من رفع الدعوى اإللكترونية على بوابة الوزارة 

يوماً، بعد أن كان ذلك يستغرق حوالى شهرين،  23وحتى تحديد موعد الجلسة األولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خالل 

 .حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقياً 

 

حكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، وأمام كل قاعة من قاعات الم

بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة شاشات أخرى لعرض تفاصيل 

الجلسات القضائية، أتاحت الشبكة  الجلسة، ما يتيح ألطراف الدعوى االطالع على مجريات التقاضي. وتسهيالً إلجراءات

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وموظفي المحكمة، ما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد 

أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظاراً 

 .هملموعد جلست

ومن الخطوات التطويرية التي باتت محققة حالياً في المحاكمة، عملية االستئناف التي كانت تستلزم الحضور إلى المحكمة 

وتسلم نسخة من الحكم، قبل التقديم مجدداً لالستئناف؛ إذ بات من المتاح حالياً طباعة نسخة من الحكم عبر الموقع 

 .الموقع نفسه من دون الحاجة لمراجعة المحكمةاإللكتروني، وتقديم طلب االستئناف من 

 

 

 
ينظم لقاء « المركز العالمي للحوار»

 دوليًا عن السالم.. اإلثنين

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحد الحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

أوضح األمين العام لمركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات فيصل بن معمر أن 

الحوار بين أتباع األديان من أجل السالم في فيينا، لتعزيز التعايش »المركز سينظم اللقاء الدولي في دورته الثانية بعنوان: 

من  23-20، بمقره في العاصمة النمسوية فيينا يومي )اإلثنين( و)الثلثاء( «وترسيخ المواطنة المشتركةواحترام التنوع، 

 شباط )فبراير( الجاري،

متحدون لمناهضة «: »اللقاء يأتي استكماالً للنجاح الذي حقّقه اللقاء األول بعنوان» وأوضح ابن معمر أمس )السبت( أن 

ّكل إسهاماً إضافياً في مسيرة المركز بوصفه منظمة حوار دولية فريدة تجمع بين ، وش2314عام « العنف باسم الدين

الدول المؤّسسة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، صاحبة المبادرة، بالشراكة مع النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان 

رة من المسلمين، والمسيحيين، واليهود، بوصفه عضواً مؤّسساً مراقباً في مجلس األطراف، وممثلين في مجلس اإلدا

 .«والبوذيين، والهندوس، ومجلس استشاري يتكون من مئة عضو من أتباع أديان وثقافات متنوعة من العالم

إلى أن اللقاء الدولي الثاني يهدف إلى تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ  -بحسب وكالة األنباء السعودية  -وأشار 

مشاركاً ومشاركة من األفراد  223ركة، من خالل الحوار بين أتباع األديان والثقافات، في حضور حوالى المواطنة المشت

 .والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة وصانعي السياسات من المؤّسسات الدولية المتنوعة

المؤسسات والقيادات بشراكات  وأّكد األمين العام للمركز أهمية تأسيس إطار عملي ومنهجي دائم، تعمل من خالله هذه

بين بعضها البعض، يسمح لها بتبادل الخبرات وبناء شراكات علمية وتربوية وحياتية، الفتاً إلى أن اللقاء الدولي الثاني 

 .يركز على دعم التعايش واحترام التنوع وإطالق مبادرات إقليمية لتطبيق نتائج هذه اللقاءات

يزيد على خمسة أعوام من تاريخ إنشاء المركز، وأربعة أعوام على إطالق مبادرة وعن أهمية اللقاء، بعد مرور ما 

، أوضح ابن معمر أن مهمة هذا اللقاء هو استثمار هذا الجمع النخبوي من األفراد «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين»

األعمال المنجزة والبرامج الحالية، والقيادات والمؤّسسات الدينية وصانعي السياسات من أنحاء العالم، لمراجعة ودرس 

إضافة إلى رسم الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المحتملة على المدى المنظور؛ بالنظر إلى المؤسسات الدينية 

والقيادات الدينية التي باتت أكثر وعياً وإدراكاً ألهمية العمل بتعاون وثيق وتنسيق مسبق، بهدف مساندة صانعي 

 .هم جزءاً من الحلول المطروحة للتحديات الراهنة؛ لضمان تعزيز ثقافة الحوار وبناء السالم واألمنالسياسات، بوصف

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616809/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616809/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
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السجن عام وغرامة نصف مليون لاير للمسيئين 

 «تويتر»في « الشورى»إلى أعضاء 
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالحياة  المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

حذر مستشار قانوني من اإلساءة إلى أعضاء مجلس الشورى والتشكيك في جنسياتهم أو انتماءاتهم عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، مبيناً أن ذلك قد يقود المغرد إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة نصف مليون لاير، في حال اإلدانة أمام 

 .القضاء

إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على عقوبة «: »الحياة»يد لـ وقال المستشار أحمد المحيم

 .«ألف لاير 233المساس بالحياة الخاصة أو التشهير باآلخرين وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة سنة، وغرامة تصل إلى 

، إثر «و مخططات خبيثة من خارج البلدمصالح أ»تحذير المحيميد جاء على خلفية اتهام أعضاء في المجلس بأن لهم 

منح الجنسية ألبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، مشيراً إلى العقوبات التي قد تطاول من أساء « الشورى»مناقشة 

 .إلى أعضاء في المجلس، على خلفية مواقفهم من قضية التجنيس؛ مع أو ضد

مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، على خلفية آرائها  شنوا هجوماً شرساً على عضو« تويتر»وكان مغردون في 

أن درندري تقدمت إلى « الحياة»وعلمت «. تويتر»المؤيدة لتجنيس أبناء السعوديات، ما دفعها إلى تجميد حسابها في 

ت االتهامات والتحريض عليهم، وحمال»لألعضاء ضد « حماية قانونية»رئيس المجلس عبدهللا آل الشيخ بطلب توفير 

 .، بحسب قولها«التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة التي يتعرضون لها

واعتبر المستشار القانوني المحيميد مناقشة مجلس الشورى أحد المواضيع المقترحة أو المجدولة وتحديثها وتطويرها 

أو الرفض، وال يحق ومن حق عضو المجلس ممارسة صالحياته والتصويت على المقترحات بالقبول « إجراء نظامياً »

لشخص التشكيك في عضو المجلس مهما كان رأيه، أو التعرض أو المساس بسمعته أو كرامته أو التجريح أو اإلساءة 

 .الشخصية إلى عضو المجلس

 

 
 ربط صرف أدوية السعال بوصفة طبية

  
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالوطن   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:20 22-32-2318الدمام: علي عبدي 

أن وزارة الصحة تعاونت مع عدد من الجهات المعنية في مسألة تقييد صرف أدوية « الوطن»كشفت مصادر مطلعة لـ

من صيدليات المستشفيات الحكومية في الفترة األخيرة، وذلك بعدم صرفها دون وصفة طبية. وأكدت  الكحة في عدد

المصادر أن اإلجراء جاء بعد أن توافرت معلومات تؤكد تعاطي هذه األدوية من قبل مدمني المخدرات بسبب توافرها 

 .ن والدخول في نوبة ضحك وحالة من الخمولبأسعار زهيدة وتؤدي نفس مفعول المواد المخدرة، وتسبب حالة من الهذيا

 

  مراقبة صرف األدوية

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616806/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%81%D9%8A--%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27616806/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%81%D9%8A--%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330913&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330913&CategoryID=3
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أوضحت المصادر أن ثالث جهات تعمل على مراقبة صرف األدوية وبيعها من خالل الصيدليات، سواء الحكومية أو 

تعمل الخاصة، وهي وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وكذلك وزارة التجارة. وبينت ذات المصادر أن هذه الجهات 

على إطالق نظام إلكتروني يرتبط بقاعدة بيانات تضم المنشآت الحكومية والخاصة وبيانات المرضى، وفرضها على 

جميع الصيدليات لكشف معلومات المريض والتاريخ المرضي وتاريخ آخر عملية صرف دواء، وذلك كجزء أساسي من 

 .عملية مراقبة بيع األدوية في كافة المنشآت الصحية

  مخدرة بدائل

إن هناك أدوية كانت تباع بشكل عادي « الوطن»يقول الصيدلي ومستشار اإلعالم الصحي الدكتور صبحي الحداد لـ

وبدون أي وصفة طبية وبالكمية المطلوبة، وسوء استخدامها يمنح المريض الشعور بالنعاس أو الشعور بمفعول مماثل 

االعتياد الجسماني وتكرار الجرعات يحصالن نوعا من السعادة لمفعول بعض المواد المخدرة في التنويم. وبين أن 

الزائفة، وهناك إشكاالت وحوادث معينة نتيجة سوء استخدام تلك األدوية، والمصلحة العامة تقتضي منع صرفها ألي أحد 

اآلثار  إال للشخص المحتاج من خالل وصفة طبية، الفتا إلى أن معظم الشباب يستخدمون تلك األدوية للحصول على

 .الجانبية غير العالجية مثل االنتشاء

  تأثير أدوية الكحة

أكد حداد أن معظم أدوية الكحة والسعال تحتوي على مواد تؤدي إلى الدوخة والنعاس، ومن وسائل سوء استخدام األدوية 

دوية يسهل الحصول بين الشباب هي استخدام أدوية الكحة كبديل لإلدمان وبسعر زهيد مقارنة بالمخدرات، كما أن األ

عليها واقتناؤها، مشيرا إلى أن كثيرا من العقاقير المصرح بها تم منع صرفها إال بوصفة طبية بسبب تحول مدمنو 

 .المخدرات إليها

وأضاف أن منع األدوية وتقييدها بوصفة طبية إجراء يحافظ على صحة الشباب ومستخدمي هذه األدوية بجرعات عالية 

، الفتا النظر إلى أن الجرعات الزائدة تعد مدمرة للكبد والدم، ولها أضرار كثيرة، ويجب التقييد ألغراض غير عالجية

 .بالجرعة العالجية الموصوفة خالل المدة المحددة

  

  
الترفيه تسمح للنساء بتقديم عروض 

 للعائالت
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالوطن   المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

1:20 22-32-2318الرياض: سليمان العنزي   AM      

ليات كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس فيصل بافرط، عن تعديل االشتراطات الخاصة بالترخيص لفعا

الترفيه المتعلقة بمشاركة النساء في العروض الترفيهية، مؤكدا أن الهيئة أجرت تعديالت على االشتراطات السابقة، 

  .وسمحت للنساء بالمشاركة في الفعاليات الترفيهية الحية

ة عدا الحفالت إلى أن الهيئة سمحت لعنصر النساء المشاركة في الفعاليات الترفيهي« الوطن»لفت بافرط في تصريح لـ

الغنائية التي ال يسمح للعنصر النسائي تقديمها سوى في الفعاليات الخاصة بالنساء فقط، مضيفا أن الهيئة تجري تحديثات 

مستمرة على إجراءاتها، مؤكدا أن في آخر تحديث تم تقليص االشتراطات التي تطلبها الهيئة من المنظمين للترخيص 

اشتراطات فقط، الفتا إلى إقامة عدد من الفعاليات خالل الفترة السابقة  3راطات مختلفة إلى اشت 9للفعاليات الترفيهية من 

 .شارك فيها عناصر نسائية منها مسرحية نسائية كويتية ُعرضت أمام العائالت

امة االشتراطات والضوابط الخاصة بإصدار تراخيص إق»دليال بـ 2313وكانت الهيئة العامة للترفيه أصدرت في نهاية 

شروط  8شروط مطلوبة إلقامة فعالية ترفيهية، إضافة إلى  9اشتراطات عامة و  9، اشتمل على «الفعاليات الترفيهية

تعهدات للحصول على  4تتعلق بالعقود بطلب الدعم المالي، كما اشترطت الهيئة توقيع منظمي الفعاليات الترفيهية على 

  .الترخيص للفعالية

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=330978&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=330978&CategoryID=5
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سياق الدليل إلى عدم السماح بمشاركة النساء في العروض الحية حتى لو كانت العروض موجهة ونوهت الهيئة حينها في 

للعائالت، بدون موافقة خطية من الهيئة، فيما سمحت بمشاركتها في العروض الحية في حال كانت العروض موجهة 

 .للعنصر النسائي فقط

دات المشار إليها في الدليل، يمنح للهيئة العامة للترفيه وشددت على أن مخالفة أي من الضوابط واالشتراطات أو التعه

الحق باتخاذ اإلجراء الالزم، وإحالة المخالف للجهات الحكومية المختصة التخاذ ما يلزم بشأنه، كما نوهت الهيئة في 

 سياق الدليل إلى أن الدعم سيكون بعد إتمام الفعالية، وتقديم جميع التقارير المطلوبة من المنظم.

 

 
قضية ملكية فكرية أمام المحاكم في  171

 عامين
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالوطن   المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

      AM 2:33 22-32-2318جدة: نجالء الحربي 

عددا من القضايا التي  1439-1438أن المحاكم العامة والتجارية سجلت خالل عامين « الوطن»كشف مصدر عدلي لـ 

قضية، وأضافت المصادر أن تلك  133تدخل تحت ما يعرف بالملكية الفكرية، وبلغ عدد تلك القضايا خالل الفترة السابقة 

والواردة للمحاكم االبتدائية ما بين العامة والتجارية، وخاصة قضايا العالمة  القضايا كانت من ضمن القضايا المقيدة

 .التجارية، فهي التي تنظر في تلك المحاكم

 صوص مبعثرة

أن قضايا الملكية الفكرية تشمل االعتداء على « الوطن»كشف المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر الخولي لـ  

عروفة أو مؤسسات، وهذه القضايا تنظر في المحاكم التجارية والعامة حسب المنطقة، كذلك العالمات التجارية لشركات م

تشمل الملكية الفكرية قضايا حق المؤلف وسرقة األشعار والقطع الموسيقية وبراءة االختراع والنصوص المسرحية 

عي، كاشفا أنه ال توجد لدينا الئحة وغيرها، وأكد أن العقوبات في مثل هذه القضايا تكون حسب الضرر الذي ألحق بالمد

تنفيذية لحماية الملكية الفكرية، بل لدينا مواد مبعثرة في أكثر من نظام والئحة، وهذه من السلبيات التي البد من إعادة 

 .النظر فيها

ية براءة وطالب الخولي بالئحة تنظيمية للملكية الفكرية تضم المواد التي تدخل تحت هذه الملكية كحق المؤلف، وحما

االختراع، وحماية النصوص المسرحية، وحماية الكتب وحماية العالمة التجارية وغيرها، وال يكون الحال بالشكل 

الموجود حاليا، وهو عبارة عن مواد ونصوص مبعثرة تضم عقوبات وغرامات للمعتدين على تلك الملكية الفكرية، كاشفا 

ايا الملكية الفكرية، حيث إن أغلب من يفصل فيها موظفون مدنيون ليس أنه البد من التأهيل العلمي لمن يفصل في قض

 .لديهم أساسيات القضاء

  تحديد العقوبات

أن هناك الئحة تنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف وضعت أحكام المخالفات « الوطن»أوضح المحامي عبدهللا الغامدي لـ  

نه وينسبه لنفسه، حيث يصل األمر للعقاب بإنذار وغرامة مالية ال والعقوبات التي تالحق من يعتدي على كتاب أو نص م

أشهر وغيرها من  0ألف لاير، وإغالق المنشأة المتعدية، ومصادرة جميع نسخ المصنف، والسجن مدة  223تزيد على 

  .العقوبات

كرية أيضا، وتم وضع الئحة وأضاف الغامدي: أما ما يخص االعتداء على العالمة التجارية فيدخل تحت قضايا الملكية الف

 43من قبل وزارة التجارة حددت العقوبات التي تطبق في حالة ارتكاب هذا األمر من قبل أي فرد، حيث أشارت المادة 

إلى أنه في حال ارتكب شخص عملية تزوير لعالمة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من 

أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق  استعمل بسوء القصد عالمة مزورة

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=330925&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=330925&CategoryID=7
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بخدماته عالمة مملوكة لغيره. وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أو 

مثل هذه العالمة مع  مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل

ألفا إلى مليون لاير أو بهما معا، وهناك عدة عقوبات وضعت حسب  23علمه بذلك يعاقب بالسجن عاما وغرامة ما بين 

نوع المخالفة المرتكبة تجاه العالمات التجارية، مؤكدا أنه ال توجد لدينا الئحة لنظام حماية الملكية الفكرية بشكل عام، بل 

 مواد مبعثرة وبنود لكل حالة تدخل جميعها تحت مظلة الملكية الفكرية. األمر يقتصر على

 

 

  

تقدم السعودية في مؤشر مدركات الفساد 

 يعزز تكافؤ الفرص أمام المستثمرين

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحداالقتصادية   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر  

 

 عبدالعزيز الفكي من الدمام 

قال لـ "االقتصادية" مختصون، إن تقدم السعودية خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص أمام 

في المملكة مستقر، يعمل على  جميع المستثمرين المحليين واألجانب على حد سواء، كما يؤكد وجود نظام قضائي تجاري

 .مواجهة الفساد

وأضافوا أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يشير إلى أن السعودية تنتهج مبدأ الشفافية إلنجاح خطوات اإلصالح االقتصادي 

 .الذي أقرته كاستراتيجية واضحة من أجل تنويع مصادر الدخل

صاد في مجلس الشورى، أن المؤشرات العالمية اإليجابية الصادرة وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الطاقة واالقت

عن الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة، تدعم وتعزز ثقة المستثمرين الوطنيين واألجانب في اقتصاد الدول، وهذا 

 .ما حدث مع السعودية، األمر الذي يعطي صورة إيجابية عن المملكة واقتصادها في المحافل الدولية

ار الراشد إلى أن تقدم السعودية خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد يعد اعترافا بأن السعودية ماضية في وأش

إصالحات اقتصادية مدعومة بتوجيهات صارمة من القيادة السعودية بمكافحة الفساد أينما وجد، ما يعطي ثقة كبيرة في 

 .في جذب االستثمارات األجنبيةاالقتصاد ويعزز من قناعة المستثمرين، األمر الذي يسهم 

وأضاف، "االقتصادات التي يتفشى فيها شتى ضروب الفساد لن تكون قبلة لالستثمارات األجنبية وتنعدم فيها فرص 

االستثمار المتكافئة ويصعب العمل فيها من قبل المستثمرين المحليين أو األجانب، لذا فإن تقدم السعودية خمسة مراكز في 

 ."فساد يؤكد أن سياسة السعودية ماضية في توفير تكافؤ الفرص االستثمارية لعموم المستثمرينمؤشر مدركات ال

وذكر الراشد أن غالبية المستثمرين األجانب يعتمدون على مثل هذه المؤشرات العالمية الموثوقة من أجل توجيه 

السعودية واحدة من هذه الدول التي عادة ما  استثماراتهم نحو الدول التي تحقق مراكز متقدمة بين دول العالم، مبينا أن

 .تحتل مراكز متقدمة في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية التي تقيم اقتصادات دول العالم من مختلف النواحي

وشدد على أن مثل هذه المؤشرات تعتبر محفزا مهما من محفزات جذب االستثمارات األجنبية، وخطوة مهمة لدعم 

 .نياالقتصاد الوط

وقال الراشد، "الهيئة العامة لالستثمار في السعودية؛ وهي تسعى لتسويق المشاريع التنموية في السعودية لجذب 

االستثمارات األجنبية للمشاريع الطموحة التي أعلن عنها أخيرا؛ بيدها اآلن شهادات دولية صادرة عن جهات موثوقة 

تعزز من خطواتها نحو إقناع المستثمرين األجانب وجذب استثماراتهم".  عالميا من بينها شهادة منظمة الشفافية الدولية،

بدوره، أكد الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى، وجود توجه رسمي قوي جدا من القيادة السعودية، لمواجهة 

 .مة كما فعلت السعوديةالفساد بمظاهره كافة، مبينا أنه ال توجد دولة خالل األعوام القليلة الماضية اتخذت إجراءات صار

ولفت إلى أن اإلجراءات التي تمت لمواجهة قضايا الفساد دعمت السعودية لتحتل مراكز متقدمة في مؤشر مدركات 

 .الفساد

http://www.aleqt.com/2018/02/25/article_1338241.html
http://www.aleqt.com/2018/02/25/article_1338241.html
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وقال إن تقرير منظمة الشفافية يمثل ترجمة واقعية لخطاب األمير محمد بن سلمان ولي العهد، الواضح والصريح في 

 .تثنى أحد يثبت تورطه في قضايا فسادإحدى مقابالته أنه لن يس

وأضاف، "اآلن وقد صدق القول الفعل وها نحن نرى النتائج في تقارير منظمة الشفافية الدولية"، مشيرا إلى أن الجميع 

 .يطمح أن تحتل السعودية مراكز متقدمة مستقبال

، موضحا أن مواجهة 2333حقيقها وفق رؤية وذكر أن الفساد يعتبر أكبر عائق أمام خطط التنمية التي تسعى السعودية لت

الفساد تعني العدالة في منح الفرص االستثمارية، والشفافية في العطاءات والعقود الحكومية وغيرها، وتعني كذلك أن 

 .القضاء هو األساس في التعامالت التجارية والمالية واالستثمارية

راءات مواجهة الفساد، أعطى داللة واضحة أن الدولة ماضية في من جانبه، أكد عبدهللا البراك، محلل اقتصادي، أن إج

تنفيذ اإلصالحات االقتصادية بكل قوة وصرامة، مشيرا إلى أنه بعد هذه اإلجراءات أصبح هناك أداء جيد في األجهزة 

 .الحكومية وأداء القطاع الخاص الذي ينفذ مشاريع لصالح الدولة، ما ينعكس ذلك على االقتصاد المحلي

أفاد بأن السعودية تعمل على تهيئة بيئة عادل للمنافسة في الفرص االستثمارية، األمر الذي يعزز ثقة المستثمرين و

 .األجانب في االقتصاد المحلي، ويزيد من ثقتهم في وجود نظام قضاء تجاري عادل لمواجهة أي فساد

ل أحد وزرائها في أحد المؤتمرات الدولية لماذا دائما وقال "أكبر دولة تجذب االستثمارات في العالم هي بريطانيا، وقد سئ

بريطانيا تجذب االستثمارات والفوائض المالية من جميع دول العام سواء من الصين والهند والخليج أجاب إن بريطانيا 

ودية ليس لديها نظام قضائي عادل ونزيه ونظيف، وكان السبب في انتعاش االقتصاد البريطاني حتى اآلن، ولذا فإن السع

من الصعب الوصول إلى هذه المرحلة في حال تم تأسيس ودعم األنظمة القضائية التجارية المستقرة". وأشار إلى أن 

استقرار األنظمة التجارية العادلة من أهم الخطوات لجذب االستثمارات األجنبية وتنافسية األعمال، مبينا أنه من الطبيعي 

 .فساد، وذلك بفضل اإلجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولةتقدم السعودية في مؤشر مدركات ال

  

 

المحاكم التجارية تتبنى دورة عمل 

 إلكترونية تختصر اإلجراءات ووقت التقاضي

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحداالقتصادية  المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 من الرياض« االقتصادية» 

في سعي مستمر لتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح؛ 

ل إلى التعامل اعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على األنظمة التقنية، ونجحت في تحويل أهم خطوات العم

 .اإللكتروني

 28في المائة، حيث تمت زيادة العدد من  133كما زادت المحكمة التجارية في الرياض عدد القضاة والدوائر بنسبة 

دائرة، إضافة إلى زيادة  21قاضيا حاليا، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من عشر دوائر إلى  23قاضيا سابقا إلى 

 .فرعية التي تنظر من قاض فرداختصاصات الدوائر ال

وتستحضر المحاكم التجارية أهمية الوقت لقطاع األعمال، حيث ترجمت هذه األهمية طوال دورة عملها اليوم وتعاملها مع 

يوما من تاريخ  23المستفيدين، بدءا من رفع الدعوى إلكترونيا إلى التحديد السريع لموعد الجلسة األولى التي تعقد خالل 

 .وى، إلى خدمة االستئناف إلكترونياقيد الدع

وتهدف المحاكم التجارية التي أطلق الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء، 

أعمالها رسميا مطلع العام الجاري إلى تعزيز بيئة قطاع األعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ 

تشجيع والتحفيز على االستثمار في المملكة. وعملت على تطوير الخدمات اإللكترونية لخدمة زوار موقع الحقوق، وال

http://www.aleqt.com/2018/02/25/article_1338256.html
http://www.aleqt.com/2018/02/25/article_1338256.html
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بوابة وزارة العدل على شبكة اإلنترنت؛ يبدأ المراجع للمحكمة التجارية في الرياض مصافحة التقنية عبر الشاشات التي 

اصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، وضعت في مدخل المحكمة، التي تعرض، عبر بيانات مجدولة، تف

 .ما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال

وبالقرب من مدخل المحكمة، تم تأسيس مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاج إليه المستفيد من أجهزة كمبيوتر 

كين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة اإللكترونية لوزارة العدل وتقديم لتم "scanner" وطابعات وأجهزة مسح

 .الدعاوى واستكمال كل ما يحتاج إليه

وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات اإللكترونية على بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى إلكترونيا، دون الحاجة إلى 

وحتى تحديد موعد الجلسة األولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خالل مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب من رفع الدعوى 

 .يوما، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقيا 23

وأمام كل قاعة من قاعات المحكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، 

طيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض بحيث يست

 .تفاصيل الجلسة، ما يتيح ألطراف الدعوى من االطالع على مجريات التقاضي

في المحكمة، وتسهيال إلجراءات الجلسات القضائية، أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظ

مما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا 

 وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظارا لموعد جلستهم.

 

 

تتصدى النتشار اإلعالنات في « البلديات»

 األماكن العامة

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحديرة  الجز المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 :المحليات -« الجزيرة»

 

بتطبيق أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً إلى كافة األمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة 

األنظمة والتعليمات بحق المخالفين من األفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أو 

 .اإلعالنات في األماكن العامة وعلى المنازل

وتهدف هذه التعليمات إلى معالجة ظاهرة انتشار اإلعالنات التجارية المشبوهة، وإزالة الملصقات واإلعالنات الخاصة 

 .ذا النشاط من األماكن العامةبه

وتأتي هذه اإلجراءات ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توصيات دراسة اإلعالنات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث 

البصري الذي تخلفه هذه اإلعالنات في األماكن العامة وتماشياً مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة 

( لاير حسب الئحة الغرامات 233عالنية والدعائية، وتطبيق الحد األعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة )الملصقات اإل

والجزاءات عن المخالفات البلدية, وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة االتصال 

سات او شركات. وتحرص الوزارة على تفعيل الئحة الغرامات المنشورة في الملصق الدعائي سواًء كانوا أفراداً او مؤس

والجزاءات البلدية، حيث تتولى الوزارة رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها لتوعية السكان بأهمية 

امل مع النفايات المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التع

 .الصلبة

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180225/lp1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180225/lp1.htm
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للحد من األخطاء التي قد تتسبب في تأخر 

تسجيلها وإجازتها في الوقت المحدد 

ُتصدر تعليمات خاصة للجهات « المالية»

 الحكومية عند إعدادها ألوامر الدفع

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالجزيرة   المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 :محمد العثمان -« الجزيرة»

عن إصدار وزارة المالية تعليمات للجهات الحكومية خاصة عند إعدادها ألوامر الدفع، بأن يتم مراعاة « الجزيرة»علمت 

 .وامر الدفع بالشكل الصحيح والدقيق وفقاً للتعليمات المالية وتعليمات الميزانية العامة للدولةتدوين بيانات أ

وتأتي هذه التعليمات الخاصة استكماالً لتنفيذ إجراءات أوامر الدفع عبر النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة 

من شأنها إعادة أوامر الدفع للجهات الحكومية التي وردت ، وللحد من األخطاء التي قد ترد بأوامر الدفع والتي «سريع»

 .منها لتصحيحها، مما قد يتسبب في تأخر تسجيل أوامر الدفع وإجازتها في الوقت المحدد

، أن أي عقد أو تعميد يتم تسجيله أو إجازته عن طريق منصة اعتماد الجديدة يجب تسجيل الرقم «المالية»وأوضحت 

التعميد في خانة جنسية المستفيد بأمر الدفع مؤقتاً لحين إضافة خانة الرقم المرجعي في نموذج أمر  المرجعي لهذا العقد أو

الدفع الجديد، وإيقاف العمل بنماذج الحسابات البنكية السابقة وتزويد وزارة المالية بالنموذج المعبأ آلياً على مطبوعات 

 .البنك والمصادقة عليه من البنك

ت الحكومية التي لديها أكثر من فرع أو قسم )حسب توزيعات الميزانية( عليهم التقيد بتوزيع أوامر كما أكدت على الجها

أو ما يتم تخصيصه من الجهة الحكومية، مع تسجيل رقم الحساب البنكي )اآليبان( كامالً « المالية»الدفع الذي تقره 

لى أوامر الدفع في خانة رقم الحساب البنكي، وكتابة خانة للجهات الحكومية أو المقاولين والموردين ع 24والمكون من 

اسم المستفيد كامالً طبقاً لالسم المفتوح به الحساب البنكي للجهات الحكومية وطبقاً للسجل التجاري بالنسبة للمقاولين 

رد رباعياً والموردين مع ضرورة مطابقة االسم للحساب البنكي والصرف عبر نظام سريع، كذلك كتابة اسم المستفيد الف

للسعوديين ومن واقع الهوية الوطنية مع كتابة رقم السجل المدني في خانة رقم المستفيد ولألجانب من واقع اإلقامة أو 

جواز السفر متبوعاً برقم اإلقامة أو رقم جواز السفر، كما يتم استقبال أوامر الدفع الخاصة بالرواتب ابتداًء من اليوم الـ 

من كل شهر وتحديد  23مع مراعاة عدم تأخير إرسالها إلى وزارة المالية إلى ما بعد كل اليوم الـ من كل شهر ميالدي  12

اسم الشهر الميالدي في خانة )وذلك مقابل( في أمر الدفع حتى يتسنى لوزارة المالية تحويلها لحسابات الجهات الحكومية 

رسمي للوزارة، مع إيقاف طلب إصدار شيكات لألفراد في وقتها المحدد وباإلمكان متابعة صرفها عن طريق الموقع ال

منسوبي الجهات الحكومية والصرف عبر نظام )سريع( واإليداع في حسابات الجهات الحكومية؛ على أن يستثنى من 

ذلك: أوامر الدفع المصروفة بالعملة األجنبية، السلف المصروفة باسم أحد منسوبي الجهة الحكومية، أوامر الدفع الخاصة 

بالشهداء أو الورثة أو وكيل الورثة، مستحقات األفراد غير منسوبي الجهة الحكومية، المقاولون او الموردون الصادر 

 .بحقهم احكام قضائية

في حين، أكدت وزارة المالية على المختصين بالجهات الحكومية مراعاة ما ُذكر عند إعداد أوامر الدفع حتى تتمكن وزارة 

 .راءات أوامر الدفع أوالً بأولالمالية من إنهاء إج

http://www.al-jazirah.com/2018/20180225/ec1.htmhttp:/www.al-jazirah.com/2018/20180225/ec1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180225/ec1.htmhttp:/www.al-jazirah.com/2018/20180225/ec1.htm
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فعالية متنوعة في دار رعاية المسنات  11

 بالرياض
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحدالرياض   المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

االجتماعية للمسنات بالرياض خالل الشهر الماضي خمسة عشر فعالية متنوعة بالتعاون مع عدد من  نفذت دار الرعاية

نزيلة من المشموالت  29المراكز والجهات والفرق التطوعية المعروفة وذلك ضمن األنشطة المختلفة للدار التي تضم 

 . بالرعاية

مثل دورة الكروشية التي استمرت شهراً كامالً وقدمتها  شملت الفعاليات مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية

المدربة فاطمة المحمود بالتعاون مع نادي الكروشية بالرياض وبرنامج وقف القدوة الذي تضمن بعض التعريف بأنواع 

حسب رغباتهن  الفنون التشكيلية واليدوية وتدريب النزيالت على تنفيذ وانتاج بعض األعمال اليدوية والقطع الفنية المميزة

وقدراتهن باإلضافة إلى البرامج الرياضية التي اقيمت بالتعاون مع مركز الملك سلمان االجتماعي بمشاركة بعض 

المدربات في مضمار المشي بالمركز ،وتنظيم عدداً من البرامج الترفيهية والرحالت إلى المخيمات الشتوية والمزارع 

المجمعات التجارية بمنطقة الرياض بمشاركة فريق الندائية التطوعي وبعض واإلستراحات ومدن األلعاب الترفيهية و

صديقات األمهات وأسرهن وتخلل هذه البرامج العروض المرئية والمسابقات واأللعاب الشعبية وتوزيع الهدايا على 

ليم العام في زيارات النزيالت بشكل عام ، كما استقبلت الدار خالل الشهر خمسة وفود من طالبات ومعلمات مدارس التع

 .داخلية للتعرف على خدمات الدار وقضاء بعض الوقت مع النزيالت

واوضحت مديرة دار الرعاية االجتماعية للمسنات بالرياض فاطمة المساعد أن الدار تواصل جهودها في تقديم كافة اوجه 

نات ومعالجة الظواهر والمشكالت النفسية الرعاية للنزيالت وتنظيم مثل هذه البرامج التي تهدف إلى رفع معنويات المس

التي قد يعانين منها بسبب الوحدة أو الشيخوخة مبينةً أن الدار تعمل على احتواء النزيالت ممن ال عائل لهن وفق الشروط 

 .المحددة

 

 

هيئة التخصصات الصحية تصدر بيانا حول 

اختبارات الرخصة المهنية لممارسة مهنة 

 الطب
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  الرياض  االحد المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

http://www.alriyadh.com/1664291
http://www.alriyadh.com/1664291
http://www.alriyadh.com/1664308
http://www.alriyadh.com/1664308
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إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل االجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية حول اختبارات الرخصة المهنية 

مهنة الطب التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يسر الهيئة أن توضح النقاط التالية للجمهور لممارسة 

 :توضيًحا للحقيقة وتماشيًا مع مبدأ الشفافية الكاملة

اختبارات رخصة الممارسة المهنية الصحية هي من صميم مهام الهيئة المنصوص عليها في نظامها األساسي الصادر 

هـ الذي تضمنت مواده مسؤولية الهيئة عن "اإلشراف على االمتحانات 0/2/1413وتاريخ  2سوم الملكي م /بالمر

التخصصية وإقرار نتائجها إضافة إلى تقويم الشهادات الصحية المهنية و معادلتها ووضع األسس والمعايير لمزاولة المهن 

ت به نظاًما للتأكد من كفاءة الممارس الصحي وامتالكه الصحية"، وبالتالي فإن الهيئة تمارس هذا الدور الذي كلف

المهارات والمعلومات األساسية للمزاولة المهنية في تخصصه. وهي بذلك تقوم بواجبها الوطني والمجتمعي في تعزيز 

حية سالمة الممارسة المهنية وبالتالي سالمة المرضى والتقليل من األخطاء الطبية بهدف الوصول إلى بيئة ممارسة ص

 .آمنة تعزز األمن الصحي في المجتمع

حيث يتم ذلك عن طريق خطوات علمية وعملية  (Best practices) تعد اختبارات الهيئة وفق أفضل المعايير العالمية

 :معقدة و طويلة يمكن أن تختصر في التالي

 .بمهام هذه الوظيفة بأمن وسالمةواالحتياجات والمهارات والكفاءات للقيام  (job analyses) دراسة نوعية الوظيفة •

التي تضم نوعية األسئلة والكفاءات التي تقيسها ويتم اعتماد هذه الوثيقة من قبل  (Blueprint) إعداد خارطة االختبار •

 .لجنة مركزية مكونة من عمداء بعض الكليات وخبراء في المجال وعلماء في التعليم الطبي من غير منسوبي الهيئة

ئلة عن طريق خبراء من أساتذة في الجامعات السعودية وخبراء في التعليم الطبي وممارسين صحيين على إعداد األس •

درجة استشاري من مختلف القطاعات الصحية بعد أن يتلقوا تدريبا مقننا على طريقة وضع األسئلة وهم أيضا ليسوا من 

 .منسوبي الهيئة

على شريحة من الطالب للتأكد من صالحيتها ثم تضاف لبنك األسئلة الذي  تُراجع األسئلة علميًا ولغويًا وفنيًا وتجرب •

 .يحتوي عادة على آالف األسئلة

وهي طريقة علمية متبعة في أغلب االختبارات  (Angoff method) يتم تحديد نسبة النجاح وفق طريقة مقننة وعلمية •

 العالمية العلمية

وذلك من  (Psychometric Analysis) وبعد كل اختبار يتم تقييم االختباراتيتم استخدام هذه األسئلة في االختبارات  •

خالل تقييم صعوبة األسئلة واستبعاد األسئلة غير المناسبة وفق معايير محددة وتحديد مستوى االختبار وصعوبته ومن ثم 

 .رصد النتائج وإعالنها

سة وتطوير محتوى هذه االختبارات باستمرار وبشكل تشرف على هذه العملية لجان مستقلة من خارج الهيئة تقوم بدرا

 .ممنهج

 

لكل ممارس ثالث فرص اختبارية للحصول على درجة النجاح سنوياً مما يتيح فرصة للمتقدمين لتحسين مستوى أداءهم 

 .في االختبار للوصول الى درجة النجاح

األمريكية و كندا منذ أكثر من مائة عام وكثير من  هذه االختبارات معمول بها في معظم دول العالم مثل الواليات المتحدة

الدول األوربية ودول شرق اسيا و الخليج العربي وتعد ركنًا أساسيًا في المحافظة على سالمة الممارسة المهنية والحفاظ 

 .على صحة المجتمع

  ٪ 32البشري  م لتخصص الطب2313بلغت نسب اجتياز االختبار خالل الفترة من يونيو وحتى ديسمبر للعام 

االختبار الوطني إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في تخصص الطب وطب األسنان والتمريض وسيبدأ في 

تخصص الصيدلة من العام القادم فضالً عن عشرات االختبارات في التخصصات األخرى وال يوجد فرق بين الممارس 

 .السعودي وغير السعودي في ذلك

خصصات الصحية إذ توضح ذلك فإنها تؤكد أن هذه االختبارات ضمن صالحياتها ونطاق عملها، والهيئة السعودية للت

وتتعهد أنها ملتزمة بما أؤتمنت عليه من التأكد من سالمة الممارسة الصحية وعدم السماح ألي ممارس صحي بالعمل قبل 

 .من األخطاء الطبية وتعزيزاً لصحة المجتمع إثبات امتالكه للحد األدنى من الكفاءة حفاظاً على أرواح المرضى وتقليالً 
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 سائق الحافلة

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحد الحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 عبد العزيز السودي

تركة ثقيلة متراكمة تواجهها هيئة النقل العام ومعها جهاز المرور، تتلخص في سلوكيات السائقين، تبرز بين فينة وأخرى 

 .عند وقوع حادث أو مقطع مسرب

افلة وهو في وضع غير متزن لسبب لم على وسائل التواصل االجتماعي، تفاعل مواطنون مع مقطع يصور سائقاً يقود ح

 .يعلم بعد، ومن األصوات في المقطع يتبين وجود ركاب من بينهم أطفال

الحالة ليست مستغربة، ففي كل يوم نرى أشكاالً من سلوكيات سائقي سيارات كبيرة وصغيرة ال توصف إال باالستهتار 

 .ن أرواح، يبدو خطرها أكبروالبالدة، لكنها في الكبيرة خصوصاً الحافالت، بما تنقله م

مشاهد االستهتار تحدث حتى داخل األحياء عند نقل طالب أو طالبات. السرعة والوقوف الخاطئ متالزمة حافالت. وهذا 

نتيجة زمن طويل من فوضى النقل العام، ولعدم توافره في شكل معقول ومقنن، نشأ الكثير من المؤسسات والشركات 

 .تم استخدام المتاح من السائقين. ولم ال؟ فمع عدم وجود ضبط مروري شاعت الفوضىالستغالل ارتفاع الطلب لي

الهيئة مطالبة بالتدقيق في المنبع، وعدم االكتفاء بإطفاء حرائق تظهر على السطح لتتناقلها وسائل التواصل، والمنبع تحت 

 .إشرافها والرخص تصدر عنها

تحميل المؤسسات التي تشغلهم جزءاً من المسؤولية، والغرامات وحدها غير  من الواجب عدم االكتفاء بمخالفة السائقين بل

 .كافية إليقاف هذا العبث

 

 
 

 هيئة محامي الدفاع السعودية

    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحد  الوطن المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 أصيل الجعيد

ال بد أن تدرس فكرة إنشاء جهاز مستقل يسمى هيئة محامي الدفاع السعودية تكون مهمتها الدفاع عّمن ال يستطيعون تحمل 

 تكاليف تعيين محام

مين محام لكل منن ال يقندر أصدر وزير العدل السعودي أخيرا قرارا تاريخيا بمعنى الكلمة، يتمثل في تكفل وزارة العدل بتأ

على دفع تكاليف محام كفء، ووضعت لذلك الضوابط حتى إنها قد حددت المبلغ المدفوع للمحامي المعين من قبل الوزارة 

بحد أعلى وأدنى، القرار تاريخي ال شك ألننه يمهند لبنناء ثقافنة قانونينة تسنهم فني أال يمثنل أحند نفسنه فني المحناكم واللجنان 

طريق محام صونا للحقوق، كما أنه ضنمانة لمنن ال يسنتطيع تنوفير مصناريف المحنامي أن يكنون لنه حنق  القضائية إال عن

 .التمثيل القانوني مثله مثل من يملك المال، وهذه المساواة مهمة لمن يبتغي عدال ال يفرق بين غني وفقير

لكنن السنؤال النذي يطنرح نفسنه منا النذي المحامون شئنا أم أبينا هم درجنات وخبنراتهم تختلنف، والجيند مننهم مكلنف جندا،  

سوف يمنع أي شخص من الكذب قوال أنه ال يستطيع التكفل بتكاليف المحامي؟ لهذا ال بند للضنوابط القانونينة أن تشنير إلنى 

وسيلة للتحقق من المالءة المالية للشخص المطالب بمحام معين من قبل الدولة، باإلضافة إلنى ذلنك ال بند أيضنا منن التحقنق 

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/27593878/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/27593878/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36472
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36472
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 يحتكر محامين بعينهم في موضوع الدفاع، وال بد كذلك من وجود آلية للتحقق من أن المبلنغ النذي يطالنب بنه المحنامي لئال

معقول نظير خدماته، كل هذه مشاكل متوقعة ما لم تنظم الوزارة الوضع، واألفضل أن يصدر دليل تنظيمي شامل للتسنعير 

ناحية المادية أكثر منن تعينين محنامين منؤقتين للندفاع منن القطناع الخناص، وخالفه، بيد أنه هناك فكرة أكثر انضباطا من ال

كنت أقول دائما ومازلت أنه علينا أن ننظر إلى من سبقنا في الحضارة، ونرى ماذا فعلوا وسنيفعلون، فالمعنارف تنتقنل بنين 

ينة لتنشنئ بهنا مكاتنب للندفاع العنام الحضارات بطريقة تراكمية، ففي أميركا تلجأ البلدات الصغيرة التني ال تملنك أمنواال كاف

كطريقة وزارة العدل السعودية في تعيين المحامين من القطاع الخناص، وأمنا إن كنانوا يملكنون مناال كافينا فسنوف ينشنئون 

على غرار مكاتب المدعين العنامين مكاتنب لمحنامي الندفاع، وهنؤالء محنامون حكومينون مهمنتهم الندفاع عمنن يثبنت عندم 

ى تحمل مصناريف محنام، لنذا فنإن رواتنبهم ثابتنة معلومنة منن الحكومنة علنى عكنس العقنود منع المحنامين قدرته المادية عل

 .السعوديين والتي ترغب الوزارة في تطبيقها

فكيف سوف تنظم وزارة العدل مسألة الساعات التي يقضيها المحامي بحثا في القضية؟ ليس علينا سوى االنتظار لمشاهدة  

أن تستبق الوزارة المشاكل قبل أن تبتدئ حتى، وهذا النهج مهنم فني العمنل الحكنومي، فنال أحند ينتظنر النتائج، ولكن أتمنى 

وقوع مشكلة ليبدأ بالتحرك اإليجابي، لذا أعتقد أن الجهات المعنية ال بد أن تدرس فكرة إنشاء جهاز مستقل بمثابنة اسنتقالل 

مهمتهنا األولنى الندفاع عنن المظلنومين ممنن ال يسنتطيعون تحمنل النيابة العامة يسمى هيئة محنامي الندفاع السنعودية تكنون 

تكاليف تعيين محام، باإلضافة إلى مهام أخرى قد تسند إليهم تبعنا لطبيعنة الحنال، واألهنم منن ذلنك وجنود ضنوابط واضنحة 

 .للتأكد من المركز المالي للمتقدم إلى الخدمة

فالتالعب بعدد ساعات القضية شيء ممكنن تمامنا والرقابنة ممكننة، قد يغضب الكثير من المحامين مما قلت لكنها الحقيقة،  

لكنها مكلفة كذلك، على نفس النسنق إنسنان يمثنل أال يسنتطيع التكفنل بمصناريف محنامد ال أريند أن يتكنرر هننا نفنس الخطنأ 

ة اسنتغلوا الذي حصل فيمن يطلب مساعدة الضمان االجتماعي والتني ظهنر منهنا أن هنناك أناسنا ألعنوام طنوال وبنال رحمن

 !الثغرات القانونية بمساعدة أو بدون ألخذ ما ال يستحقون

 

 

 
 الموافقة على ابتعاث مرشحي جهات حكومية

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة الحياة االثنين  
 رابط الخبر

 

حكومية للدراسة في الخارج، إضافة إلى إيفاد عدد وافقت وزارة الخدمة المدنية على ابتعاث عدد من مرشحي الجهات ال

 .آخر للدراسة في الداخل في عدد من التخصصات العلمية

، برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية 049ووافقت اللجنة الرئيسة لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها الـ

على درس حاالت تمديد مدد الدراسة، وحاالت تغيير للتخصص  عبدهللا بن علي الملفي، في مقر الوزارة أمس )األحد(،

 .وللجهة التعليمية، واإلنهاء واالنسحاب الموقت من الدراسة

وأوضح األمين العام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المكلف محمد بن زيد الخثالن أن اللجنة وافقت على 

التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مدة « استطالعات الرأي العامأكاديمية الحوار للتدريب و»تمديد اعتماد 

 .ثالث سنوات أخرى، لتقديم البرامج التدريبية في مجال الحوار

يذكر أن االجتماع شهد مشاركة أعضاء اللجنة، ممثلين بمعهد اإلدارة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 

 .والمالية، واالقتصاد والتخطيط ، والخدمة المدنية ووزارات التعليم،

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27640852/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27640852/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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المالية: التعليم لم تستفد من األراضي 

 المنزوعة
  

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الوطن  االثنين  
 رابط الخبر

 

      AM 1:43 20-32-2318الرياض: سليمان العنزي 

أبدى مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية هندي السحيمي استغرابه خالل لقاء أقامته وزارة التعليم نهاية األسبوع 

ر مساحاتها، مؤكدا أنه تم نزع الماضي، من تذمر مسؤولي وزارة التعليم من شح األراضي المخصصة للوزارة وصغ

سنوات منذ نزع  4ملكية أراض كبيرة جدا لصالح وزارة التعليم، لم تستفد الوزارة منها على الرغم من مرور أكثر من 

 .ملكية بعض األراضي لصالح وزارة التعليم

هندسية بوزارة التعليم، إلى أن من جهته لفت وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك خالل لقاءات القطاعات ال

 2333مليون لاير، حيث تم االستغناء عن  333الوزارة تمكنت من خفض فاتورة المدارس المستأجرة من مليار إلى 

ألف طالب وطالبة، كانوا يشغلون مباني تعليمية  433شهرا الماضية، واستيعاب نحو  18مبنى تعليميا مستأجرا خالل الـ

هم للمباني الحكومية، مضيفا أن نسبة الطالب والطالبات في المباني المستأجرة في كافة مناطق مستأجرة، حيث تم نقل

  .% 14المملكة أقل من 

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كشف في تصريحات سابقة أدلى بها في مؤتمر 

 13مليون متر مربع تقريبا، من بينها  33ة جدا تتجاوز مساحتها الـ للتعليم قبل عامين تقريبا، عن تخصيص أرض كبير

 .ماليين متر مربع في الرياض وحدها، لم تستفد وزارة التعليم منها

  

  
 خياران لمن تضررت مركباتهم

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الوطن  االثنين   
 رابط الخبر

 

      AM 1:48 20-32-2318المدينة المنورة: سعد الحربي 

وضعت الجهات المعنية خيارين أمام من تضررت مركباتهم جراء هطول األمطار وما صحبها من البرد، الذي سقط على 

حيها مساء أول من أمس، األول التوجه إلى لجنة حصر األضرار في اإلمارة والثاني التوجه إلى المدينة المنورة وضوا

 .شركة نجم لمن يحمل تأمينا

وقد بث موظف في شركة نجم بفرعها بالمدينة رسالة إلى مالك المركبات المتضررة في األمطار، ومن يملكون للمركبة 

 .تأمينا ساريا

سمي لدفاع منطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أنه يمكن للمتضررين جراء تعرض المتحدث الر« الوطن»ووضح لـ

مركباتهم لتلفيات باألمطار، التقدم إلى إمارة منطقة المدينة عن طريق لجنة حصر األضرار، والتي تصدر تقريرا على 

 ذلك.

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=331064&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=331064&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=331059&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=331059&CategoryID=5
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 زواج األقارب يسبب االعتالل العصبي الحسي

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13االثنين  المصدر: جريدة  الوطن   
 رابط الخبر

 

      AM 1:49 20-32-2318جدة: سامية العيسى 

أنه ال توجد إحصائية « الوطن»لدكتور نايف العنزي لـأكد استشاري المخ واألعصاب بمستشفى قوى األمن بالرياض ا

، وذلك على الرغم من االعتقاد بانتشاره أكثر (Neuropathy) للمصابين في المملكة بمرض االعتالل العصبي الحسي

من بعض الدول بسبب زواج األقارب في السعودية. وأضاف أن هناك أربع دراسات وأبحاث أجريت في المملكة، وأثبتت 

 .عها إصابة بعض العائالت بأنواع من هذا االعتالل بسبب زواج األقاربجمي

  مرض نادر

أوضح العنزي أن المرض يصيب الجهاز العصبي المحيطي المسؤول عن الحركة والحس لدى اإلنسان، ويعد من 

ي اليدين أو الحاالت النادرة، ويشخص بتلف يصيب األعصاب وينتج عنه ضعف وألم أو عدم الشعور باأللم خصوصا ف

  .القدمين، وقد يصيب أماكن أخرى من الجسم، حيث ال يشعر المرضى المصابون باأللم

وأضاف أن هناك عوامل إصابة متعددة من أهمها اإلصابة باالعتالل الوراثي الجيني، الذي يصيب األعصاب الحركية أو 

ر السن من مرضى السكري، ومرضى الفشل الحسية أو كليهما معا، وكذلك يصيب هذا المرض األجنة واألطفال وكبا

الكلوي، ومرضى الغدة الدرقية ومرضى قصور الكبد، والمصابون بأمراض نقص المناعة، ومن لديهم أمراض استقالبية 

 .B12و B1 والمرضى الذين تعرضوا للتسمم، وهناك أسباب ثانوية، منها نقص في الفيتامينات كنقص فيتاميني

 أنواع لألعصاب 3

أنواع رئيسية هي الحسية، وهي مسؤولة عن نقل اإلحساس من الجلد واألعضاء الداخلية إلى  3ألعصاب إلى تنقسم ا

الدماغ، والنوع الثاني األعصاب الحركية المعصبة للعضالت، وهي المسؤولة عن الحركة، والنوع الثالث هو الجهاز 

رازات واألوعية الدموية، وهو المسؤول عن أدائها العصبي المستقل الذي يسيطر على األعضاء الداخلية مثل غدد اإلف

  .السليم

 أعراض االعتالل العصبي 

يصنف نوع االعتالل العصبي من خالل األعراض التي تصيب األعصاب المصابة، فإذا كانت اإلصابة حركية فسيؤدي 

رر، أما إذا كانت هذا إلى ضعف الحركة وضعف بالقدم، وعضالت الساق ويتسبب في هبوط القدم والسقوط المتك

األعصاب المصابة حسية فيبدأ بزيادة الشعور باأللم واإلحساس، وبعدها يبدأ المصاب بفقدان اإلحساس سواء لأللم أو 

الحرارة أو البرودة، مما قد يضر به. ومن أشد أنواعه االعتالل العصبي الوراثي، ويصنف حسب نوع العصب الذي 

ا وراثيا، ويشتكي بعض المصابين باالعتالل من إحساس يشبه المشي على يصيبه سواء كان حسيا حركيا أو عصبي

الدبابيس أو المشي على الحجارة، ويشعر آخرون بشد في جلد األطراف وهو مؤلم، ويمكن تشخيص المرض بداية بأخذ 

تاريخ مرضي كامل خصوصا تاريخ العائلة وفحص الطفل فحصا كامال خصوصا العضالت واألعصاب، ويتأكد 

 .تشخيص عن طريق التشخيص الوراثي والجيناتال

 التعايش مع الحالة

 تجنب الحوادث التي قد تتسبب بتشوهات دائمة خاصة الحروق والسقوط

 تثقيف المريض باألعراض

 ال يتوفر عالج حتى اآلن للمرض

 تجنب  التعرض لألجواء الحارة

 تجنب التعرض للصعق  الكهربائي

 ن لغير مضغ الطعام لتجنب فقدانهاعدم اإلفراط في استخدام األسنا

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=331007&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=331007&CategoryID=3
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 التشخيص وتفادي المرض 

 سرعة عالج السكري

 التزود بالفيتامينات

 معرفة المسبب لالعتالل  العصبي  ومصدره

 اجتناب التعرض للعقاقير أو المواد التي تصيب األعصاب

 

 
استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت 

 الناشئة تشمل جميع القطاعات
 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13الوطن  االثنين    المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:33 20-32-2318أبها: الوطن 

الئحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة لتشمل « آتمنش»عدلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 .قطاعات سابقا 13، وتم تسجيل موظف واحد بها على األقل بدال من 2310جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 

ول ، استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية وسيتم صرف أول استحقاق بنهاية الربع األ«منشآت»وأعلنت 

، مؤكدة أن الشركات التي يمكنها االستفادة من البرنامج يجب أن تكون قد مارست النشاط التجاري وسجلت 2318من 

أو بعدها، مشيرة إلى أنه بإمكان المؤسسات الفردية التحويل  2310موظفا واحدا على األقل في التأمينات االجتماعية منذ 

 .نامجإلى شركة الشخص الواحد لالستفادة من البر

وبينت الهيئة أن آلية مراجعة الطلبات تمر بمرحلتين، تبدأ بالتسجيل ثم التحقق من أهلية الشركة، لتصل إلى المتقدم بعد 

ذلك رسالة نصية حول وضع طلبه، يلي ذلك طلب رفع المستندات المطلوبة للشركات عبر البوابة، على أن يتم ذلك قبل 

 .ى، وأخيراً سيتم استرداد الرسوميوما كحد أقص 33نهاية كل ربع سنة بـ

ويهدف إلى تخفيف األعباء المالية للشركات الصغيرة « يسرناها»وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حملة 

والمتوسطة في السنوات األولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في االستمرارية، وبالتالي زيادة 

المحلي اإلجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيا مع مؤشرات األداء  مساهمتها في الناتج

 .2333الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=331081&CategoryID=2
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=331081&CategoryID=2
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وزير العمل: شركات سعودية للصناعات 

 % 09العسكرية تحقق نسب توطين 
 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  االقتصادية  االثنين  

 رابط الخبر  

 عبد السالم الثميري من الرياض 

ن قال الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية االجتماعية، إن مجال الصناعات العسكرية في المملكة فرصة لتوطي

الشباب والشابات لبناء االقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن بعض شركات التصنيع العسكري وصلت نسبة التوطين فيها إلى 

 .في المائة 93

"  2318وأكد الغفيص في رد على سؤال "االقتصادية" خالل افتتاح معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 

كرية في المملكة فرصة للتوطين، حيث إن هذا المجال أحد المنافذ الرئيسة للشباب في الرياض أمس، أن الصناعات العس

ليكون لهم مساهمة فيه، مبينا أن الوزارة ستعمل على تمكين القطاعات التي تعمل في هذا المجال والتسهيل عليهم 

 .للتوطين

في  33ت العسكرية وصلت إلى وأضاف "سمعنا أن هناك نسب توطين في بعض الشركات العاملة في مجال الصناعا

في المائة، يعملون في شركات محلية وأخرى عالمية"، مشيرا إلى أن  93المائة وأخرى بلغت نسبة العاملين السعوديين 

 .هذه النسب تثلج الصدر

 إلى ذلك، نيابة عن األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، دشن الفريق أول عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة األركان العامة، معرض القوات 

في دورته الرابعة تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، في مركز الرياض الدولي  2318المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد " 

 .للمؤتمرات والمعارض أمس

الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في  ويهدف المعرض في نسخته

ألف صنف كفرص استثمارية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع  83المعرض التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 

كز البحثية المتخصصة في المجال الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمرا

 .الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي

" الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، واإلسهام في نقل  2318ويدعم " أفد 

العالمية، إضافة إلى تدوير الموارد المالية وتشجيع  وتوطين صناعة المواد التكميلية من خالل الشراكة مع الشركات

برامج السعودة وجلب رأس المال األجنبي للسوق المحلية، وتوعية المجتمع الوطني وكسب ثقته بالمنتج المحلي، وإيجاد 

 .طةعالقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوس

" زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة 2318وتشهد النسخة الرابعة من "أفد 

سواء كانت داخلية أم خارجية، إذ يتكون من خمسة أقسام رئيسة يضم األول متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية 

رئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الصحة، والمؤسسة مثل وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية و

العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة سار، 

غرفة الرياض، إضافة إلى الشركاء االستراتيجيين للمعرض وهم الشركة السعودية للصناعات السعودية "سامي"، و

 .وشركة علم، وشركاء التوطين ممثلين في شركات أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء

شركة  18يشتمل القسم الثاني على الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة البالغ عددها 

ان والفضاء، وشركة لوكهيد مارتن، وشركة ريثيون، وشركة هانواء، عالمية مثل شركة بوينج والشركة البريطانية للطير

وشركة نورث روب قرومن، وشركة هفيلسان، وشركة جنرال داينميكس وشركة اسيلسان وشركة نورينكو، وشركة أيه 

ار إم جنرال وشركة إل إي جي. وتهدف مشاركة هذه الجهات الخارجية لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غي

 .المنظومات أمام المستثمرين لغرض توطين صناعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاع الخاص السعودي

http://www.aleqt.com/2018/02/26/article_1338861.html
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فيما يتضمن القسم الثالث الجهات الحكومية ذات العالقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص ويشمل ذلك 

جهة حكومية  32ز البحثية والمختبرات، وبلغ عدد الجهات المشاركة الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراك

منها وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة واالستثمار، واالتصاالت وتقنية المعلومات، و"العمل"، 

ني، ومدينة الملك عبد والصحة، والتعليم، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع، والهيئة العامة للتدريب التقني والمه

العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد األمير سلطان للتقنية واألبحاث المتقدمة. ويركز القسم الرابع على المصانع والشركات 

الوطنية وشركات التوازن االقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات 

 .مصنعا محليا مشاركا 143ر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة وبلغ عددها والجودة ومنافسة للسع

معدة عسكرية وبلغ مجموع  38ويستعرض القسم الخامس الخارجي بعض المنظومات المحلية والعالمية البالغ عددها 

 .موقعا 232المساحات المحجوزة 

 

تمهد « الترميز الطبي»مبادرة خليجية لـ 

 اليف العالجيةلتوحيد التك

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  االقتصادية االثنين  
 رابط الخبر

 عبدالعزيز الفكي من الدمام 

في برنامج الترميز الطبي في دول مجلس التعاون يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إطالق مبادراته 

الخليجي، خالل الفترة المقبلة، في خطوة لتوحيد التكاليف العالجية في الخليج بشكل سنوي، واعتماد الملف الطبي 

 .اإللكتروني الموحد للخليجيين

ول مجلس التعاون الخليجي، "إن وقال لـ "االقتصادية" المهندس عبدهللا آل عجيبة، مستشار األمين العام التحاد غرف د

برنامج الترميز الطبي سيساعد دول الخليج على التخطيط االستراتيجي، حيث سيتم عمل وحدة متكاملة مختصة 

بالتعويضات والتمويل الصحي؛ ما يجعل متخذي القرارات في دول المجلس والهيئات المسؤولة قادرة على حساب تكلفة 

 ."العالج للمواطن الخليجي سنويا

وأضاف، أن "من بين فوائد الترميز الطبي كذلك تحديد مجموعة األمراض ذات العالقة التشخيصية، ومن ثم عمل وحدة 

تكاليف عالجية لها، بحيث ال يكون هناك تباين في دول الخليج في عملية حساب التكاليف العالجية وارتفاعها، خاصة في 

 ."السنوات الخمس الماضية بشكل كبير ظل ارتفاع تكاليف العالج للفرد الخليجي خالل

ولفت آل عجيبة، إلى أن أهم ما يميز الترميز الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في ربطها برؤية هذه الدول 

المستقبلية، حيث إن الترميز الطبي يعتبر النواة األساسية لتحقيق عدة مبادرات منها برامج التحول، فضال عن الملف 

إللكتروني الموحد بين دول الخليج؛ وهو حلم كل مواطن خليجي؛ ومن ثم عمل نظام التأمين الرقمي بين دول الطبي ا

 .المجلس

وأكد آل عجيبة، وجود عدة تحديات تقف أمام تنفيذ المشروع، من أهمها عدم توافر كادر وظيفي معتمد في الترميز الطبي 

لطبيين في دول الخليج مقارنة بالمرمزين الطبيين الدوليين يعتبر في دول المجلس، كما أن سلم الرواتب للمرمزين ا

 .""ضعيفا

وأضاف "لذا من هذا المنطلق تبنى اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات؛ تحت مسوؤليته االجتماعية؛ االستشارات 

ية مؤهلة بمواصفات والتدريب واستقطاب االستثمارات في التشغيل يمكن من خاللها تدريب وتوظيف كوادر خليج

عالمية، وأيضا استقطاب الكفاءات المؤهلة من خالل قنوات عمل تستطيع أن تعطي مخرجات تواكب رؤية الدول 

 ."الخليجية المستقبلية

ألف مرمز طبي، مبينا أنه حتى تكون  10وقدر آل عجيبة احتياجات دول المجلس، من المرمزين الطبيين بنحو أكثر من 

ن دول العالم لمستوى تقديم الرعاية الصحية ويكون لديها كادر من المرمزين الطبيين على المستوى دول المجلس من ضم

 .عاما من خالل برنامج عالمي لتطوير المرمز الطبي 12الدولي فإنها تحتاج إلى برامج تدريب تمتد لنحو 

http://www.aleqt.com/2018/02/26/article_1338851.html
http://www.aleqt.com/2018/02/26/article_1338851.html
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ل الخليج، حيث تصبح أمامه تحديات عاما من التدريب ستكون عائقا أمام المشروع في دو 12وأشار إلى أن رحلة الـ 

أساسية، منها استقطاب الكوادر األجنبية من المرمزين الدوليين وهذا مطلب مكلف، حيث إن المرمز الطبي األجنبي تكلفته 

 .تراوح ما بين سبعة إلى عشرة آالف دوالر شهريا

توازن بين التأمين التجاري والتضامني،  وذكر أن تأخر التطوير الفني في برامج الترميز الطبي جعل من المستحيل عمل

ما ينعكس سلبا على توفير جودة الخدمة الصحية، في ظل عدم وجود قاعدة بيانات صحية موثوقة تبنى عليها استراتيجيات 

 .وآليات تنمية الخدمات الصحية

ف األسترالي لألمراض وأوضح أن بعض دول الخليج أبرمت اتفاقية مع الحكومة األسترالية تنص على استخدام التصني

واإلجراءات "اإلصدار العاشر في نسخته السادسة"، حيث إن مطلب منظمة الصحة العالمية هو الحصول على تقارير 

األمراض وأسباب الوفيات، لذلك فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي اختارت التصنيف األسترالي ألنه يتمتع بجودة 

 .ة األسترالية تعتبر مقاربة جدا لبيئة دول مجلس التعاون من ناحية جغرافية األمراضاإلجراءات والتشخيص، كما أن البيئ

وقال "إن وجود المرمزين الطبيين أصبح مطلبا عالميا؛ حيث إن دوال مثل أمريكا والصين ودول االتحاد األوروبي تحتاج 

من المرمزين الطبين المصنفين إلى مثل هذه الكوادر المؤهلة؛ وقد عملت على توفير احتياجاتها بشكل كبير 

 ."والمرخصين

وأضاف "لذا كان على اتحاد الغرف الخليجي تحمل مسؤولية استقطاب الكوادر الخليجية المؤهلة لتدريب كادر فني جديد، 

وتوفير فرص استثمارية لتشغيل قطاع السجالت الطبية وتحويلها إلكترونيا من خالل عدة مراحل، تتمثل المرحلة األولى 

تدريب الكوادر الوطنية الخليجية في مجال الترميز الطبي، أما المرحلة الثانية فتتعلق بمساعدة القطاع الخاص  في

الخليجي ومنحه فرصا استثمارية في التشغيل وإدارة الترميز الطبي، بحيث يتم ضمان صحة المخرجات بنسبة ال تقل عن 

 ."عاما 12والمتابعة التدريبية بعد السنة الثالثة إلى  في المائة، والمرحلة الثالثة تتعلق باالنتقالية 98

 

 

تؤكد قوة وضعها « المصارف السعودية»

المالي .. وتوضح حيثيات مطالبات 

 «الزكاة»
 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  االقتصادية االثنين  

 رابط الخبر

"االقتصادية" من الرياض   

قالت لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية ، إن ما يتم تداوله بخصوص استحقاقات الزكاة على المصارف التجارية العاملة  

 .ويفي المملكة، تعد مطالبات قديمة منذ سنوات سابقة، وناجمة عن ما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزك

وأكد طلعت حافظ أمين عام اللجنة والمتحدث باسم البنوك السعودية، أنه من الطبيعي حدوث تلك الفروقات أسوة بغيرها 

من الشركات األخرى العاملة في السعودية، مبينا أن المصارف قامت بالتوجه بهذه االعتراضات إلى الجهات المختصة، 

 .لجهات للنظر في االعتراضاتحيث إن اإلجراءات ما زالت مستمرة مع هذه ا

وأوضح أن هذه المطالبات تمت اإلشارة إليها من قبل المحاسبين القانونيين للمصارف خالل السنوات الماضية، وبالتالي ال 

 .تعتبر باألمر الجديد، وعليه فإن اإلجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً 

وعدم الوصول إلى تسوية نهائية، فإن األنظمة تتيح ألي من الطرفين اللجوء للجهات وذكر أنه في حال االختالف 

 .المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة

وشدد حافظ على سالمة ومتانة الوضع المالي للمصارف السعودية بما في ذلك معدالت الربحية، مؤكدا سالمة حجم  

 .يولة وكفاءة األوضاع المالية الستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهاتالس

 

http://www.aleqt.com/2018/02/26/article_1338841.html
http://www.aleqt.com/2018/02/26/article_1338841.html
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 15خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 

 قاضيًا بوزارة العدل

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الجزيرة  االثنين  
 رابط الخبر

 

 :واس -« الجزيرة»

( قاضياً 22تعيين )أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ أمره الكريم ب

بوزارة العدل. وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن 

األمر الكريم وما تضمنه من تعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ـ أيده 

المولى عز وجل أن يَجزَي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة  هللا ـ بمرفق القضاء، سائالً 

القضاة لتحقيق تطلعات والة األمر ـ وفقهم هللا ـ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب هللا عز 

 .وجل وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم

 

 

 

أشهر  19مضى منها « ساما»أكدت أن مهلة 

البنوك «: الجزيرة»حتى اآلن.. مصادر لـ

وشركات التمويل مطالبة بعدم التواني في 

 توثيق الرهون العقارية

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الجزيرة  االثنين  
 رابط الخبر

 

 :بندر األيداء -« الجزيرة»

دعت مصادر مطلعة في قطاع المال السعودي البنوك وبيوت شركات التمويل المحلية لالستعجال في توثيق الرهون 

« الجزيرة«العقارية وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن اإلجراءات المتعلقة بملكية نقل العقار بدالً عن رهنه. وقال المصادر لـ

للبنوك وشركات التمويل لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها مضى « ساما»المهلة التي منحتها مؤسسة النقد  إن

الصادر بهذا الخصوص، والعمل على « ساما»أشهر، األمر الذي يحتم عليه االستعجال في تنفيذ تعميم  13منها حتى اآلن 

ت المصادر البنوك وشركات التمويل بالرفع فوراً إلى مؤسسة توعية العمالء بخطو تصحيح أوضاع تلك العقارات.ودع

النقد عن كتابات العدل التي تمتنع عن تسجيل الرهن العقاري لها ، وذلك تجاوباً مع توجيهات المؤسسة. وكانت البنوك 

، وذلك بغرض والمصارف وشركات التمويل المحلية تشترط نقل ملكية العقار للجهة الممولة، قبل أن يتم تمويل العميل

 .رهن العقار، وليس أن يتم توثيق الرهن بالصك العقاري دون إفراغه للبنك أو لشركة التمويل

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180226/ln39.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180226/ln39.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180226/ec1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180226/ec1.htm
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ورأت المصادر أن قرار مؤسسة النقد )ساما( جاء كعملية تنظيمية لسوق التمويل العقاري بما يؤدي إلى إيقاف التالعب 

وق، وهو إجراء مشروع يساعد على حركة التوسع باالئتمان بسوق الرهن العقاري من األشخاص ويحمي المتعاملين بالس

 .وتسريع حركة اإلسراع بدخول وجذب استثمارات

وشددت المصادر على أن تحويل الصكوك والوثائق شهد تالعباً كبيراً في السابق، وأدى إلى نشوء مخاطرة بحقوق 

ء، وحفظ حقوقهم وتوفير السبل التي يمكن أن تكون آخرين، مبينة أن توثيق الضمانات سيعّزز مصداقية التعامل مع العمال

ضامنة للبنوك، ومن ناحية أخرى تعد كتقنين للضمانات التي تناسب كل عميل وتبعده عن المخاطر التي يقدم عليها، 

وتحمي البنوك من جهة أخرى. وأعطت مؤسسة النقد فرصة للطرفين البنك والراهن التقدم بأي شكوى لدى لجنة فض 

 .ات البنكية، وتفصل هذه اللجنة في جميع الخالفات التي تقع بين العميل والبنوكالمنازع

.  

إطالق خدمة النقل العام في مدينتي 

 الرياض وجدة.. الثالثاء
 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الرياض  االثنين  

 رابط الخبر

 

 واس -الرياض 

تنطلق يوم الثالثاء المقبل خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، ويتولى تشغيلها شركة وطنية 

متخّصصة يشرف عليها مباشرة "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" في الرياض، وشركة "مترو جدة" في محافظة جدة 

 .رياالت من محطة إلى أخرى 3بأسعار تشجيعية تقدر بـ  ، مع تقديم الخدمة

جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم عن اللجنة العليا المعنية بدراسة هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم 

نمية هـ برئاسة معالي رئيس هيئة النقل العام وعضوية معالي نائب وزير العمل والت1439صفر  11( الصادر في 92)

االجتماعية، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، ومدير اإلدارة العامة للمرور، مع لجنة خاصة أخرى لتوفير 

 .الخدمة البديلة لحافالت خط البلدة تضم هيئة النقل العام، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشركة مترو جدة

ية واالجتماعية لوضع مالك الحافالت األهلية في المملكة من أعمالها، وجرى وانتهت اللجنة من دراسة األوضاع المال

 .حصر جميع المواطنين ممن يمتلكون تلك الحافالت ويعملون فعليا بهذه الخدمة

وخلصت اللجنة من أدوارها في جانب العرض على المؤهلين منهم الخيارات المتاحة وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء 

رات العمل في مشروع النقل الجديد كسائق في شركة "سابتكو" براتب مجٍز، أو الحصول على قرض من وتضمنت الخيا

بنك التنمية االجتماعية في حال رغب البدء بنشاط تجاري جديد، مع األخذ بعين االعتبار ضم غير القادرين من السائقين 

 .لبرامج الدولة في الضمان االجتماعي ولمن تنطبق عليهم الشروط

وأهابت اللجنة بالجميع الحرص على االستفادة من هذه الخدمة في مدينتي الرياض وجدة، وتزويد الجهات الحكومية 

القائمة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بآرائهم ومقترحاتهم تجاه تطوير هذه الخدمة التي من شأنها أن تثري الجانب 

 .جتمع السعودي الكريم بكافة أطيافهالتنظيمي واإلشرافي والتشغيلي بما يحقق تطلعات الم

هـ إيقاف خدمات الحافالت األهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، 1439صفر  11وكان مجلس الوزراء قد قّرر في 

 .واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1664647
http://www.alriyadh.com/1664647
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نحتاج نظامًا رادعًا أكثر فاعلية للقضاء 

 على الظاهرة

العقوبات «.. ساهر»ون متهورون يتحد

 المالية ال تكفي!
 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الرياض  االثنين   

 رابط الخبر

 

 تركي العوفي -تحقيق 

ة وعلى الطرقات السريعة للحد من الحوادث رغم انتشار نظام الرصد اآللي "ساهر" في الشوارع الرئيسة والفرعي

المرورية التي تعد من أهم المعضالت البارزة في مجتمعنا والتي تشكل ظاهرة خطيرة في المملكة وينجم عنها خسائر 

كبيرة كل عام في األرواح والممتلكات، ورغم العقوبات المالية التي فرضتها الجهات المعنية بالسالمة المرورية من خالل 

ديد السرعة المناسبة لكل من الطرق السريعة والطرق الرئيسة باإلضافة إلى الوقوف الخاطئ والتجاوز من اليمين تح

وقطع اإلشارة إالّ أن عدم المباالة واإلصرار على ارتكاب المخالفات والتهور والتالعب باألنظمة كان ديدن معظم قائدي 

كثر فاعلية من أجل القضاء على هذه الظاهرة أو عقوبات بديلة للعقوبات المركبات وهو ما يتطلب إيجاد نظام رادع يكون أ

المالية أو تضاف لها، خاصةً أن نظام المخالفات المرورية الحالي لم يكن له تأثير بالشكل المطلوب وإالّ لما وصل إجمالي 

أن حجز المركبة مدة معينة  ألف لاير خالل أشهر معدودة، ويرى البعض 33المخالفات عند بعض قائدي المركبات إلى 

ساعة كفيلة بتأديب المتهورين والقضاء على فوضويتهم، معللين ذلك بأن العقوبة  24أو حجز قائدها مدة ال تقل عن 

الفورية التي ترتبط بالحرية لها وقع أكبر وتأثيرها أقوى من العقوبات المالية حتى وإن كانت العقوبات المالية باهظة 

 .حرية ساعة واحدة قد تشترى بآالف الرياالتالثمن، خاصةً أن 

بينما طالب آخرون بربط المخالفات المرورية بترقيات الموظفين من مدنيين وعسكريين وكذلك موظفو القطاع الخاص، 

وإعطاء طالب المدارس المرحلة الثانوية وطالب الجامعات حوافز وأولويات لمن تخلو سجالتهم من المخالفات 

ن على أن هذه الطريقة أو هذا النظام سيحد بشكل كبير من ارتكاب المخالفات وسيقلل من الحوادث المرورية، مؤكدي

 .المرورية بإذن هللا

 استمرار المخالفات

: إن المخالفات المرورية حينما تكون عبارة عن غرامات مالية بدون عقوبات سلوكية -مستشار أسري-وقال أحمد السعدي 

لمخالفات لعدم وعي الشباب المتهورين بهذه المخالفات، وعدم إدراكهم لذلك، وحيث إنهم لم وإصالحية سوف تستمر تلك ا

يتعبوا في جمع المال يكون كل شيء سهال أمامهم، مشيراً إلى وجود أثر كثير على األسر خاصةً أن المصروفات أصبحت 

 .طل كثير من أمور األسرة بسبب ذلكأكثر من ذي قبل، مما يجعل رب األسرة عاجزا عن بعض االلتزامات وممكن تتع

 سلوك خاطئ

على أن السلوك الخاطئ لسائق المركبة وعدم اتباع األنظمة والمخالفة باستمرار  -خبير اقتصادي-وأكد د. عبدهللا المغلوث 

نية في حوادث أسباب للحوادث القاتلة في السعودية، مضيفاً أن السرعة الزائدة تأتي في المرتبة الثا 13تأتي في مقدمة أهم 

المرور القاتلة في السعودية، فيما يعد قطع اإلشارة العامل الثالث، في حين يحتل عامل عكس السير المرتبة الرابعة، ويأتي 

خامساً االنشغال بالجوال أو بأي سبب آخر يؤدي لعواقب وخيمة في الطرق، مبيناً أن قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات 

ية تؤدي للحوادث القاتلة، وتأتي في المرتبة السادسة، فيما يأتي التفحيط والتهاون في التعامل مع أو في حالة غير طبيع

 .المركبة واالستهتار في الطريق ورواده أحد مسببات الحوادث في السعودية كعوامل الحقة

 هيئة السالمة

 

http://www.alriyadh.com/1664317
http://www.alriyadh.com/1664317
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اً للحوادث المرورية، حيث إن أكبر هموم وأشار د. المغلوث إلى أن غياب الرادع المادي في الحوادث شكل سبباً رئيسي

الشخص عند وقوع حادث، كيف سيؤمن مبلغاً إلصالحها، وهذا ما وفره التأمين بشكله الحالي وهو ما حل جزءاً كبيراً من 

مشاكل الحوادث التي يقوم بها المراهقون، وبالتالي ال يهتم بوقوع الحادث، وفي كل حال إن كثرة الحوادث تنعكس سلبياً 

على االقتصاد في المجتمع وفي األسرة، بل حتى على مستوى الدولة؛ ألن تلك الحوادث ينجم عنها مصابون ووفيات، أما 

الوفيات فهم خسارة بشرية ال تقدر بثمن وال يحسب لها حساب، وأما المصابون فهذا يكلف العالج والمستشفيات واألطباء 

ء الحدوث مدة طويلة، وهذا يكلف الكثير من المبالغ ناهيك عن بل هناك مصحات قد يستغرق المريض فيها من جرا

أضرار السيارات والمبالغ الني يتكفل بها التأمين، وإذا لم تشمل التأمين هناك خسارة يدفعها من جيب صاحب الحادث، 

، إذن هذا ناهيك عن الدية التي قد تأتي من هذا الحادث ويتكفل صاحب الحادث للمتضررين بتعويضات مالية وغيرها

 .يعتبر هدرا للمال وضررا باالقتصاد ويكون له تأثير نفسي واجتماعي

وشّجع على تفعيل وإنشاء هيئة للسالمة المرورية فيها أعضاء وخبراء ومهندسون يشرفون على سالمة الطرق وصيانتها 

ة التي يأتي منها الحوادث دون والمعايير المستخدمة، كما هو حاصل في دول أوروبا لتفادي األخطاء والمواصفات الرديئ

 .علم للسائق وينتج عنه اإلصابات وإتالف السيارات والمتضرر هو السائق والمرافقون معه

 

 

 
 أحيانا... )هل تشتري عقارًا؟(

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة الحياة  االثنين  
 رابط الخبر

 

 عبد العزيز السويد

األرض هناك واقع ملموس يؤكد صحة ذلك بنسب األخبار تتوالى عن انخفاضات في أسعار الوحدات السكنية، وعلى  >

، لكن الواقع يخالف ذلك. والقصص حول «الجيدة»مختلفة؟ كثرة الحديث عن األسعار تُعطي انطباعاً ضمنياً بحالة العقار 

وهي بحالة إنشائية سيئة لم تعد حاالت محدودة، والمشكلة « جديدة»تورط الكثير من المواطنين في شراء وحدات سكنية 

نه ليس من السهولة الوصول إلى معلومات عن سجل الوحدة السكنية لدى الجهة الرسمية، التي يفترض هنا أنها بلدية أ

 .أصدرت رخصة البناء، وقام مراقبوها بمتابعة عملية اإلنشاء إلى حين إتمامه والحصول على شهادة بذلك

وأعلن عن طريقة الحصول عليها، ستخفف من تورط ولو أتيحت مثل هذه المعلومات، على افتراض شموليتها، بسهولة، 

ر مدخراتهم في شراء مباٍن عليها مخالفات، أو تعاني من سوء في عملية التشييد. والمعنى أن  الكثير من المواطنين وتبخُّ

هناك مسؤولية رسمية على األجهزة الحكومية، ومع ذلك يبقى على الراغب في شراء عقار، سواء عن طريق بنك أم عن 

طريق وسيط أم مباشرة، أن يتأكد بنفسه وعن طريق طرف ثالث مستقل من سالمة المبنى اإلنشائية، وال ينَس التأكد من 

ليتنا »في ورطة لم تخطر على باله، فيصح فيه القول « يتدبس»البلدية من عدم وجود مخالفات على هذا المبنى، حتى ال 

بناء وحدات سكنية بطريقة تجارية، خفض الكلفة إلى أقصى حد،  في مجتمعنا هناك من تخصص في«. من حجنا سالمين

 .وتجميل الواجهات، ولدى مثل هؤالء معرفة ودراية بأساليب الغش والتغرير، وعندهم وسطاء للتسويق

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/27640817/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7----(%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D8%9F)
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/27640817/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7----(%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D8%9F)
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هيئة توليد الوظائف بين الطموح 

 والكفاءة

 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  االقتصادية  االثنين  
 رابط الخبر

 

 كلمة االقتصادية

في جلسته األخيرة أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية تعنى بشؤون توظيف 

وتتولى هذه الوكالة االختصاصات والمهمات المنوطة وإلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة السعوديين في القطاع الخاص 

البطالة، وبشكل عام فالقرار إيجابي من جميع نواحيه. فمن جانب إلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، يأتي 

ة العمل في شأن توطين الوظائف ومكافحة تصحيحا لوضع قائم بدا مرتبكا، خاصة مع الجهود الكبيرة التي تنتهجها وزار

البطالة كجزء أصيل من أعمالها. وقبل إنشاء هيئة التوطين كان النقاش يدور حول مشكلة البطالة التي وصلت إلى نسبة 

في المائة وفقا آلخر تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة العمل وهي تتوزع على مناطق المملكة كافة وتتزايد هذه  12

النساء. لحل هذه المشكلة فإن التعاون الواسع بين عدد من الجهات الحكومية كان ضروريا جدا لكن كان  النسبة بين

التنسيق فيما بينها صعبا، ولذا أنشئت هيئة توليد الوظائف، بهدف تنسيق كل الجهود وترتيب المعلومات واكتشاف مناطق 

ية والتنمية فإن قدرة هيئة توليد الوظائف على اإلسهام في الفرص الوظيفية. لكن رغم ارتباطها بمجلس الشؤون االقتصاد

تحقيق الهدف األساس وهو توطين الوظائف وانخفاض مستويات البطالة قد بدت أقل مما كان مستهدفا رغم حجم الموارد 

يئة التي خصصت لها، وألننا في زمن الحزم فإن تصحيح الوضع كان ضروريا خاصة التداخل غير المفسر بين هذه اله

وأعمال وزارة العمل ومهامها األصيلة، ولتحقيق ما كان مستهدفا أصال من هيئة توليد الوظائف والستمرار الجهود في 

توطين الوظائف وفي مكافحة البطالة جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لهذا الشأن في وزارة العمل والتنمية 

" التي تتضمن 2333ة تمضي قدما وبخطى ثابتة نحو تحقيق "رؤية المملكة االجتماعية. فالقرار يؤكد بكل جالء أن المملك

 243، بمعدل 2322مليون فرصة وظيفية جديدة بحلول  132شعبا طموحا حكومته فاعلة، وطموحنا اآلن أن نحقق هدف 

ه فاعلة أي أنها ألف وظيفة سنويا. ولذلك فإن كل ما يعوق الوصول ألهدافنا سنتجاوزه بإذن هللا وهذا هو معنى حكومت

تراجع بشكل دائم تلك العالقة بين الموارد المستخدمة وبين النتائج المحققة، فإذا كانت النتائج ال تبرر حجم الموارد فإن 

الكفاءة فيها خلل وإن إصالحا جذريا ال بد أن يتم. تنجح االستراتيجيات التي يمتلك صناعها الشجاعة في القرار. قرار 

الوظائف هو قرار كفاءة وفعالية يهتم باالستخدام األمثل للموارد وقرار إنشاء وكالة التوطين في وزارة إلغاء هيئة توليد 

العمل والتنمية االجتماعية هو قرار استراتيجي يحافظ على طموح الدولة والشعب في تحقيق هدف القضاء على البطالة 

عن قرار إلغاء هيئة توليد الوظائف، فإن إنشاء وكالة في  وتوطين الوظائف وفي توقيته المأمول بإذن هللا. وبغض النظر

وزارة العمل والتنمية االجتماعية تعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وهو أمر ضروري جدا خاصة أن 

يرة فقد هذه الوظيفة هي أهم أعمال وزارة العمل التي تنظم وتراقب سوق العمل في المملكة. ومع تولي الوزارة مهام كث

يؤثر هذا في قدرتها على إنجاز هدف توطين الوظائف، وهي استراتيجية مهمة ويجب أن تكون هناك جهة قادرة على 

 .اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36472
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36472
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السعودية تستحدث مسوحات تتعلق باإلنفاق 

 والعنف األسري والترفيه

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الحياة االحدالمصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

دالت التنمية، في خطوة جديدة تستهدف توفير المعلومات لمتخذي القرارات في المملكة، لتوجيه دفة االقتصاد ودفع مع

شرعت الهيئة العامة لإلحصاء في تحديث قواعد البيانات والمؤشرات اإلحصائية، لتتوافق مع المتطلبات الدولية واإلقليمية 

والمحلية، عبر إجراء مسوح ميدانية تجرى على مدار العام، وكان من الالفت أن كثيراً من المسوح تتم المرة األولى في 

 .سر، والثقافة، والترفيه، والعنف األسري، وغيرهاالمملكة، مثل إنفاق األ

، سيقوم فريق عمل الهيئة ومجموعة المتعاونين معها بمهمة جمع بيانات هذه «الحياة»وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى 

المسوح بأسلوب العينة من األسر والمنشآت االقتصادية في جميع أجزاء المملكة، وكان من الالفت إجراء مسوح تتعلق 

المسوح تتعلق بإنفاق ودخل األسر، والقوى »إنفاق األسر المرة األولى في البالد. وقال المصدر )فضل عدم ذكر اسمه(: ب

العاملة، والمساكن، ونشاط التجارة الداخلي والمؤشرات االقتصادية، إضافة إلى مسح المال والتأمين، واستخدام تقنية 

علق مسح الربع األخير من السنة بصحة األسرة، والعنف األسري، واستخدام المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد، ويت

 .الوقت، ورعاية األمومة، والثقافة والترفيه األسري

وطالبت الهيئة الجميع بالتعاون مع موظفي ومندوبي الهيئة المكلفين بمهمة جمع البيانات وإعطائهم البيانات المطلوبة، 

لتامة لكل البيانات، وعدم استخدامها إال في األغراض اإلحصائية فقط. وتأتي هذه المسوح مؤكدة أن الهيئة تلتزم السرية ا

مليون  2334مليون نسمة، منهم  32322، الذي بلغ 2313في الوقت الذي أعلنت الهيئة من قبل عدد سكان المملكة عام 

مليون نسمة،  1231ين بلغ عدد األجانب ، في ح2310في المئة، مقارنة بعام  1331نسمة من السعوديين، بزيادة نسبتها 

 .في المئة 3،99بزيادة نسبتها 

 

 

 
ألف طلب  11محاكم التنفيذ تستقبل 

 بليون لاير الشهر الماضي 51الستعادة 

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الحياة االحدالمصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

في وزارة العدل، أّن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ، المتعلقة باستعادة مبلغ « ذكاء األعمال»كشفت بوابة 

 .بليون لاير؛ وذلك خالل شهر ربيع اآلخر الماضي 23ا يقارب الـألف طلب، الستعادة م 21مالي، بلغت أكثر من 

وبحسب بيان للوزارة أمس )السبت(، ارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي، مقارنة بالفترة 

ألف طلب  32 -سها خالل الفترة نف -في المئة؛ إذ استقبلت المحاكم العام الماضي  33نفسها من العام الماضي، بنسبة 

 .بليون لاير 11تنفيذ؛ الستعادة ما يقارب الـ

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/26841314/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26841314/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26839439/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-23-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26839439/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-23-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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بليون لاير، تليها منطقة مكة  1339طلب تنفيذ، بمبالغ إجمالية تقدر بـ  14032وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ

بليون  132، الستعادة طلباً  83383بليون لاير، ثم المنطقة الشرقية بـ 330طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 14233المكرمة بـ

 .لاير

مليون لاير، تليها منطقة  383طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو  43223وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ

 239طلباً، الستعادة نحو  13941مليون لاير، ثم منطقة عسير بـ 181طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 23230القصيم بـ

 .مليون لاير

، بمبالغ 13332مليون لاير، تليها منطقة حائل بـ 02طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 13208وسجلت محاكم منطقة جازان 

ماليين لاير، ثم منطقة  138طلباً الستعادة ما يقارب الـ 13123مليون لاير، ثم منطقة تبوك بـ 28إجمالية تقدر بنحو 

مليون  32طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 042مليون لاير، ثم منطقة الجوف بـ 28در بـطلباً، بمبالغ إجمالية تق 928نجران بـ

 .مليون لاير 28طلبات الستعادة نحو  030لاير، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ

، مليون لاير 13طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو  393وبلغ إجمالي عدد الطلبات، التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 

 .مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر أخيراً قرارات بتعديل عدد من 

على تمكين أصحاب المواد التنظيمية في الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة 

 .الحقوق من حقوقهم

وشملت التعديالت التي أقرها، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إال بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة 

التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف 

أو كان مقدار الدين مبلغ مليون لاير، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، وال يجوز اإلفراج عنه إال  أموال،

 .بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع لالستئناف

وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل 

 .نفيذ فعالً أو امتناعاً عن فعل، وال يشمل المطالبات الماليةالت

 

 
اختصاصيون: إلزام السائقين المتهورين 

ببرنامج الخدمة االجتماعية ينعكس إيجابًا 

 على المجتمع

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الحياة االحدالمصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

ختصاصيون اجتماعيون أهمية قرار مرور المنطقة الشرقية الذي يلزم السائقين المتهورين بااللتحاق ببرنامج الخدمة أكد ا

إن هذا القرار سيكون له واقع ملموس على كل فئات « الحياة»االجتماعية في مستشفى الظهران، وقالوا في حديثهم لـ

ا التهور، ويعتبر العالج المعرفي العقالني أحد أنواع العالج المالئمة المجتمع، والسائق المتهور بحاجة للتوجيه وعالج هذ

 .لهذا السلوك

ووصف االختصاصي خالد الشهراني القرار بأنه جريء وله أثره النفسي واالجتماعي، وسيكون له وقع ملموس على كل 

ية القرار من حيث المدة الزمنية فئات المجتمع، وال سيما في استثمار وقت وجهد الشخص المتهور، مطالباً بتفسير آل

لتطبيقه، وكذلك في حال تكرار الفعل مستقبالً كون تفعيل العمل االجتماعي من األشياء المحببة للنفس مع الحرص على ما 

يقدم لضحايا الحوادث كونهم بحاجة لعناية خاصة وربما طبية قد ال يجيدها من طبق بحقه هذا القرار، وبالتالي سيكون 

ير رادع وسيتكرر الفعل نفسه ما لم يِع الشخص المتهور خطورة تهوره نظرياً من خالل االلتحاق بالدورات قراراً غ

 .اإلرشادية والتوعوية، وعملياً ما تم في نص القرار مع بعض التعديالت الرادعة له مستقبالً 

 

الحمودي، أن الشراكة بين مرور  من جهتها، ذكرت االختصاصية االجتماعية المحاضرة بجامعة الملك عبدالعزيز نورة

المنطقة الشرقية ومستشفى الظهران، ألجل إلزام السائقين المتهورين بااللتحاق ببرامج الخدمة االجتماعية في المستشفى، 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/26838420/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26838420/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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قرار موفق، فالسائق المتهور يحتاج لعالج لهذا التهور، ويعتبر العالج المعرفي العقالني أحد أنواع العالج المالئمة لهذا 

لسلوك، والمهم هو قيام االختصاصيين االجتماعيين بدراسة حالة كل سائق قبل تكليفهم برعاية أي مريض، وذلك لمعرفة ا

 .البرنامج المناسب للسائق والذي قد ال يناسب سواه

المتهور وقالت إن الربط بين أخطاء السائق في القيادة وضحية حادثة للخطأ نفسه سيولّد تأثيراً أكبر في شخصية السائق 

ويعدل من سلوكه السلبي في القيادة، مشيرة إلى ضرورة تقييم هذه الخطوة لمعرفة سلبيات وإيجابيات التجربة قبل نقلها 

 .وتعميمها على بقية المناطق

ره، أشاد االختصاصي االجتماعي الدكتور عبدالعزيز المشيقح إلى أن هذا القرار رائع، فالمتهور سيشاهد الضرر بدو

 .لذي تحدثه حوادث السيارات وهو يجول بأقسام العظامالكبير ا

يُذكر أن مرور المنطقة الشرقية ألزم قبل ثالثة أيام السائقين المتهورين بااللتحاق ببرنامج الخدمة االجتماعية في مستشفى 

لسائقين المتهورين الظهران، وقالت إدارة المرور إن مرور المنطقة الشرقية وبالشراكة مع مستشفى الظهران قام بإلزام ا

غالباً من  -بااللتحاق ببرنامج الخدمة االجتماعية في المستشفى، وتم تكليف المتهور بدوام جزئي لتقديم المساعدة للمرضى 

 .وإطعامهم وتلبية حاجاتهم وتقديم تقرير يومي شامل عن المرضى -ضحايا الحوادث المرورية 

 .الذي سيطبق في جميع مناطق المملكة« لمروريةالتوعية ا»وذكر المرور أن ذلك يأتي ضمن خطط 

 

 

 
مخالفة صحية تحول إلى النيابة11  

  
 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الوطن  االحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:20 21-31-2318المدينة المنورة: سعد الحربي 

مخالفة تقع من منسوبيها وتحول إلى النيابة العامة، إذ وضعت الوزارة بعضا من المخالفات  14حددت وزارة الصحة 

من هذه الستكمال مجريات التحقيق في القضايا التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية، و

  .المخالفات مزاولة المهنة دون تصنيف، أو إنهاء حياة مريض ميؤوس منها لو كان بطلب من ذويه أو منه

مخالفة تقع من منسوبيها وتحول إلى النيابة العامة، إذ وضعت الوزارة بعضا من المخالفات  14حددت وزارة الصحة 

السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية، واعتبرت  الستكمال مجريات التحقيق في القضايا التي تستوجب عقوبة

أن مزاولة المهنة دون تصنيف أو إنهاء حياة مريض ميؤوس منها لو كان بطلب من ذويه أو منه، أو استخدام أجهزة 

  .كشف محظورة، مخالفات تستدعي تحويلها إلى النيابة العامة

ى حظر صرف الدواء من قبل فني صيدلة دون إشراف صيدلي إلى أن القرار اشتمل عل« الوطن»وأشارت مصادر لـ

مرخص له، كذلك تعد مخالفة من ينتحل لقبا يطلق على لقب مزاولة المهنة، وهي موجودة من بعض منتحلي األلقاب في 

 .العيادات والطوارئ

 كل من زاول المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية 31

 طابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحيةمن يقدم بيانات غير م 32

استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على االعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية  33

  خالفا للحقيقة

  الصحيةانتحل لنفسه لقبا من األلقاب التي تطلق عادة على مزاول المهن  34

من وجد لديه آالت أو معدات مما تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مصنفا من هيئة التخصصات  32

 كممارس، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=327447&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=327447&CategoryID=5
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  ممارسة طرق تشخيص وعالج محظورة بالمملكة 30

  عد معاينتهعدم إبالغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيا ب 33

استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الطبية كممارسين صحيين أو استخدام مصنفين في غير  38

 تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم

  استخدام أجهزة كشف أو عالج محظورة في المملكة 39

  إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيا ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه 13

  إعطاء تقرير بالوفاة رغم اشتباه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي 11

  إجهاض امرأة حامل إال إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ويثبت هذا األمر بقرار من لجنة طبية 12

  ة لذلكإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على اإلنسان بالمخالفة للقواعد المنظم 13

  المتاجرة باألعضاء البشرية أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة 14

 محاذير تنظرها لجنة المخالفات الصحية 

  امتناع عن عالج مريض بدون سبب مقبول

 أو إمكانياته ال يجوز للممارس الصحي في غير حالة الضرورة القيام بعمل يجاوز اختصاصه

 يحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله أو اإلنقاص من مكانته العلمية أو األدبية أو ترديد اإلشاعات التي تسيء إليه

 

 

 
 العمل تحمي أطفاال معنفين

  
 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الوطن  االحد المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      PM 13:38 23-31-2318الرياض: الوطن 

تفاعلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساء أول من أمس مع مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، لطفل يشتكي من سوء 

الضرب واإلهانة والتجويع. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في معاملة زوج أمه وتعنيفه له وإلخوته ب

أنه تم التوصل إلى األيتام المعنَّفين، وبدأ العمل على اتخاذ «: تويتر»تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

لوا واقعة تعرض فيها عدد من األطفال إلى الالزم من قبل وحدة الحماية االجتماعية لحمايتهم. يذكر أن مواطنين، تداو

أيتام »العنف األسري، وقالوا: إن زوج والدتهم هو المسؤول عما تعرضوا له من عنف جسدي ونفسي. وشهد وسم 

مطالبات للجهات المعنية بالوصول إلى األطفال وحمايتهم مما يتعرضون له من إيذاء نفسي « تويتر»على موقع « معنفون

 زوج األم على التعامل غير المسؤول مع أبناء زوجته. وبدني، ومحاسبة

 

 

 

الملك سلمان يأمر بتأمين منزل وسيارة 

 للمواطن النعمي

 خبررابط الم   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  االقتصادية  االحد المصدر: جريدة 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=327425&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=327425&CategoryID=3
http://www.aleqt.com/2018/01/21/article_1318296.html
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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي 

النعمي ، الذي فقد ستة من أبنائه وزوجته في حادث مروري الخميس الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة 

 .جازان

حمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم وأعرب األمير محمد بن عبد العزيز بن م

الحرمين الشريفين، على تبرعه السخي ولفتته الكريمة، كما هي عادته مع جميع أبنائه المواطنين، سائالً هللا تعالى أن 

الهما الخيرة وأن يثيبهما على تلمسهما يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وأن يجعل ذلك في موازيين أعم

 .وتلبيتهما لحاجات أبنائهم المواطنين في مناطق المملكة كافة

 

 

 1رسوم األراضي البيضاء تسهم في تطوير 

 ماليين متر مربع في الرياض

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  االقتصادية االحد المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

علمت "االقتصادية" من مصادر مطلعة أن برنامج رسوم األراضي البيضاء أسهم في تطوير نحو ثالثة ماليين متر مربع 

 .في مدينة الرياض

نها أكدت أن الوزارة ستعمل على وفيما لم تفصح المصادر عن عدد األراضي المطورة في حاضرة الشرقية وجدة، إال أ

يوما، في حين ستصدر فواتير  88يوما، وحاضرة الشرقية بعد  20إصدار الرسوم للسنة الثانية في مدينة الرياض بعد 

 .أيام 130جدة بعد 

م ودعت وزارة اإلسكان مالك األراضي البيضاء الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإتمام تطوير أراضيهم قبل إصدار الرسو

 للسنة الثانية،

أمر سداد رسم على أرض  1233وكانت وزارة اإلسكان قد ذكرت أن عدد أوامر السداد التي أصدرتها بلغت نحو 

مليون متر مربع داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة في كل من الرياض وجدة  433بيضاء، بمساحة تجاوزت 

  .وحاضرة الدمام

، فإن الوزارة تقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على وبحسب الالئحة التنفيذية

األراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة واالنتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك 

تستعد خالل األشهر المقبلة لتقييم المرحلة األولى من برنامج وفق المادة "السادسة" من الالئحة، في إشارة إلى أن الوزارة 

الرسوم، ومدى تحقيقه األهداف الثالثة المتمثلة في زيادة المعروض من األراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض 

 .حتكاريةوالطلب، وتوفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات اال

وبينت الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء، أن المرحلة الثانية تتمثل في "األراضي المطورة العائدة لمالك 

واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آالف متر مربع"، أي أن طريقة احتساب مساحات 

سابها في المرحلة األولى المتمثلة في عشرة آالف متر مربع على جميع األراضي البيضاء تختلف كليا عن طريقة احت

النطاق المحدد، في حين تتمثل المرحلة الثانية في احتساب عشرة آالف متر مربع في المخطط الواحد وليس النطاق 

 العمراني المحدد في المدينة.

 

http://www.aleqt.com/2018/01/20/article_1318071.html
http://www.aleqt.com/2018/01/20/article_1318071.html
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متحدثًا في المؤتمر الدولي الخامس  69»

اض برعاية خادم لإلعاقة والتأهيل بالري

الحرمين انطالق المؤتمر الدولي الخامس 

ينفي دعمه « قاريلإلعاقة.. رجب المقبل 

 للبنوك وشركات التمويل

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الجزيرة  االحد المصدر: جريدة 
 خبررابط ال

 

 :واس -« الجزيرة»

رئيس اللجنة اإلشرافية  -بمتابعة شخصية ومستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

, تواصل اللجان التحضيرية عقد اجتماعاتها، للمؤتمر الذي يأتي برعاية -العليا للمؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل 

حفظه هللا ـ, الذي ستنطلق فعالياته خالل  -مؤسس المركز -فين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشري

هـ. وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي بن ناصر العضيب، أن تنظيم هذا 1439رجب  10-12يومي 

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، مفيدا أن الواقع  المؤتمر يأتي امتداداً لنجاحات المؤتمرات األربعة السابقة التي نظّمها

الحالي لإلعاقة والتأهيل يفرض على المؤتمر العديد من المحاور والتحديات التي تصب مباشرة في خدمة المعاق ورفع 

أن المؤتمر  ، مبيناً 2333المستوى العلمي والعملي للعاملين بهذه الخدمات والمتوافقة مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 

سيتناول المسارات الرئيسة لإلعاقات وهي اإلعاقات الحسية واإلعاقات الحركية واإلعاقات الذهنية واإلعاقات السلوكية، 

مشيراً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استشعارا لدور المركز تجاه الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع 

عزيمة واإللهام واإلصرار ما ال يملكه الكثيرون. وأبان الدكتور العضيب أن المؤتمر سيضم أكثر من والذين يملكون من ال

دولة سيعرضون العديد من النتائج البحثية في العديد من المجاالت التي  24متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين من  83

ال التشخيص وأبحاث اضطراب طيف التوحد والتدخالت ستشمل األبحاث الطبية لبرامج الوقائية والتطورات في مج

العالجية، كما سيتطرق المؤتمر لمستجدات التأهيل والتي ستشمل المصابين بالحوادث والجلطات، وتأهيل كبار السن، 

ن والتقنية الحديثة للتأهيل، والتأهيل المجتمعي، ومشاركة القطاع الخاص بخدمات التأهيل، ويقدم المتحدثون العديد م

المشاركات فيما يخص الجانب التعليمي التي ستشمل أدوات القياس والتشخيص، وبرامج وآليات التدخل المبكر لصعوبات 

التعلم، والتعليم العالي لذوي اإلعاقة. من جانبه أكد أمين عام المؤتمر أحمد بن عبد العزيز اليحيى, أن المركز يعمل على 

ح المؤتمر للخروج بالتوصيات التي تسهم بإضافات حقيقية للنجاحات السابقة التي توفير الُسبل كافة التي تعمل على نجا

نتجت عن توصيات المؤتمرات األربعة الماضية، انطالقا من حرص المركز تجاه تنفيذ استراتيجيته لرعاية وخدمة 

تي تعترضها. وأوضح األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم بما يكفل دمج هذه الفئة في امجتمع ومعالجة كل الصعوبات ال

اليحيى أن أهمية هذا المؤتمر الذي يحظى بالرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ـ حفظه هللا ـ، ويتزامن حفل افتتاحه تسليم جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة في دورتها الثانية « مؤسس المركز»

إبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضية اإلعاقة والمعوقين،  للفائزين بها، يهدف إلى

 واالستفادة من الخبرات المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال أبحاث اإلعاقة.

http://www.al-jazirah.com/2018/20180121/ln33.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180121/ln33.htm
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بسبب انعدام وسائل السالمة واإلرشاد على 

 الطريق

يلزم شركة بدفع قيمة « ديوان المظالم»

 سيارة مواطن تعرضت لحادث سيرتلفيات 
 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الرياض  االحد المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

ارة مواطن تعرضت لحادث سير في أحد ألزم ديوان المظالم جهة مشرفة على أعمال مقاوالت بدفع قيمة تلفيات لسي

 .الدورات التي نفذتها الجهة، بسبب عدم توفر أي وسائل سالمة أو لوحات إرشادية تشير إلى منطقة اإلعمال

وقال ديوان المظالم حسبما أعلن اليوم السبت "بعد مطالبة المدعي إلزام إحدى الشركات بتعويضه نتيجة تعرض سيارته 

الدورات المنفذة لصالحها؛ وبعد إفادة تقرير مرور بأن سبب وقوع الحادث هو عدم وجود أية لحادث مروري في إحدى 

وسائل سالمة أو لوحات إرشادية أو إنارة قبل الدوار تشير إلى وجود منطقة اإلعمال، وأدان التقرير الجهة التابع لها 

 ."%133الموقع بنسبة 

فيات السيارة للمدعي، وال ينال من ذلك ما دفعت به الجهة من انعدام وأضاف: "عليه فقد تم إلزام الجهة بدفع قيمة تل

صفتها وتوافرها في المقاول المنفذ للمشروع إذ إن للجهة سلطة اإلشراف على أعمال المقاول وتوجيهه باعتبارها صاحبة 

 ."العمل

 

 
المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة 

  يدشن منصاته اإللكترونية
 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الرياض  االحد جريدة المصدر: 

 رابط الخبر

 

 واس -الرياض 

أعلن المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة "أداء" مساء اليوم تدشين موقعه اإللكتروني وحسابه بتويتر، الذي اتضح 

هما أبرز مالمح العمل التي يقوم عليها المركز؛ المتمثلة بقياس أداء األجهزة العامة وفق معايير عالمية وصوالً من خالل

 .لتحقيق أداء حكومي مميز

http://www.alriyadh.com/1655872
http://www.alriyadh.com/1655872
http://www.alriyadh.com/1655883
http://www.alriyadh.com/1655883
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وقد أنشئ مركز"أداء" بموجب قرار مجلس الوزراء بناًء على توصية مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ويعد المركز 

عتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو جهة حكومية ذات شخصية ا

 .الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ن المركز يعمل على قياس وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة "أداء" محمد النفيسة، أ

أداء األجهزة العامة من خالل تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها ، كما يصدر تقارير ربع 

سنوية لصناع القرار، ليعكس مدى تحقيق األجهزة العامة ألهدافها االستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها 

، إضافة لدعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خالل جودة الخدمات،  2333رؤية المملكة بمبادراتها وبرامجها ل

وصوالً لرضا المستفيدين، حيث يستند المركز على منهجيات قياس وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي 

 .في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة -بمشيئة هللا  -ستسهم 

نفيسة أن تنظيم المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة أوضح في مادته األولى أن المقصود باألجهزة " وأبان ال

األجهزة الحكومية: الوزارات، الهيئات العامة، الصناديق، واألجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة "، ويعد 

 .المركز المرجع لقياس أداء األجهزة العامة

ية مركز "أداء"، من خالل ما يقوم به من جهود ـ في تمكين صناع القرار من متابعة تقدم األجهزة العامة في وتبرز أهم

م، مما يسهم في رفع كفاءة األداء العام 2333أدائها ودعمها للوصول ألهدافها االستراتيجية ومستهدفاتها لرؤية المملكة 

 .للعمل الحكومي

ين، وبناء القدرات لألجهزة العامة؛ بهدف نشر ثقافة القياس ومساعدتها في تنفيذه، من كما يعمل المركز على برامج للتمك

خالل تقديم دورات تدريبية لمنسوبيها بمجال قياس األداء، حيث يساعد ذلك على بناء قدراتها في هذا المجال ؛ ليسهم في 

 .تمكينها من تحقيق مستويات مميزة

جهزة العامة استشارات متخصصة في مجال مؤشرات األداء وكيفية قياسها، بهدف تجدر اإلشارة إلى أن المركز يقدم لأل

مساندتها لتصحيح مسارها، ومساعدتها على تحديد وتحليل المخاطر، واكتشاف أوجه الصعوبات التي تواجهها لتحقيق 

 .أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

 

 

 

 

 

 

 

 
ابها حفاظًا رصد جميع التجاوزات ومالحقة أصح

 على أمن المجتمع

النائب العام يوجه بالقبض على المتحرش 

 "مسخ من المدينة"

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  الرياض  االحد المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 فداء البديوي -الرياض 

http://www.alriyadh.com/1655841
http://www.alriyadh.com/1655841
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تم القبض على المتحرش المعروف بـ"مسخ من المدينة" بتوجيه من النائب العام الشيخ سعود علمت "الرياض" بأنه 

المعجب، والذي ظهر في مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل االجتماعي )"وهو يتجرأ بوصف المتحرش بها بألفاظ 

لمتحرش خالل تصوير المقطع ووثقت نابية ويقول لها: وهللا الدعسك(، في الوقت الذي أظهرت فيه المتحرش بها وجه ا

 .أيضاً رقم لوحة سيارته

وتعمل النيابة العامة حالياً على إجراءات تقديم المتحرش )مسخ من المدينة( للمثول أمام الجهات المختصة ومحاسبته 

 .وعدم تمرير مثل هذه السلوكيات الخارجة عن قيم ومبادئ السالم في مجتمعنا السعودي المسلم

في مبادرة عمليّة للنيابة العامة لمتابعة وضبط السلوكيات الشاذة في المجتمع السعودي ومالحقة أصحابها يأتي ذلك، 

ومحاسبتهم، حيث أشاد نشطاء وسائل التواصل االجتماعي بمالحقة النيابة العامة لهذا المتحرش وضبط مثل هذه 

طالبين بالتعريف بعقوبات مثل هذه السلوكيات وكيفية السلوكيات المنحرفة ومتابعة أصحابها والقبض عليهم ومعاقبتهم، م

 .آلية تصعيد البالغات

إلى ذلك، تواصل النيابة العامة بهذه اإلجراءات مالحقة كل من تسول له نفسه باالعتداء على المجتمع والتجاوز بحق 

برصد جميع التجاوزات اآلخرين أو التحريض عليهم، حيث توّعد مصدر في النيابة العامة في حديثه لـ "الرياض" 

ومالحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسالمة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين ال يدركون خطورة 

 .مايقترفونه بحق اآلخرين

 وكانت النيابة العامة قد أكدت في وقت سابق امتالكها اإلمكانيات البشرية والتقنية الالزمة لدعم توجهها الجديد نحو حماية

المجتمع وحفظ حقوقه، وأنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على اآلخرين أو االعتداء ومخالفة 

 .األنظمة، كما شددت أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من ايدي العابثين ومثيري الفتنة

 

 

 
 أحيانًا... رعب المستهلك

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  اة االحدالحيالمصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 عبد العزيز السويد
مع أنها حمالت إيجابية وتستهدف تنظيف السوق من المغشوش بمختلف أنواعه، إال أنها في جانب منها تسبب رعباً 

للمستهلك، فهو لم يعد يأمن السلعة، من العسل إلى شواحن الهواتف والتوصيالت الكهربائية، كميات ضخمة تظهرها فرق 

 .ت المعنية وال أجابة على أسئلة يعاد طرحهاوزارة التجارة أو غيرها من الجها

إذا أعلنت الجهة الرسمية عن العثور على عسل مغشوش أو يعبأ بطريقة سيئة وتضاف إليها إضافات عليها مالحظات 

وفي بيئة قذرة يجب أن يعلن عن اسم المنتج، ويوضح أين تم تسويقه، وآلية سحبه من على الرفوف، الحاصل اآلن كنتيجة 

ت وزارة التجارة ومقاطعها اإلعالمية عن المداهمات أن المعلومات ناقصة، العسل نموذج، إال أنه ليس الوحيد، من حمال

ففي قضية الشواحن والتوصيالت، هل هي ال تصلح لالستخدام وخطرة على السالمة؟ أم أن المشكلة في تزوير عالمتها 

 التجارية؟

ها بالمرور من الجمارك ومن الدولة التي صّدرتها والتاجر الذي إذا كانت رديئة وخطرة االستخدام فكيف سمح ل

استوردها؟ ولماذا ال يوقف هذا المسلسل الطويل؟ أما إذا كانت تزييف اسم تجاري شهير لبيع المقلّد بسعر أعلى، فمن 

تاج إلى وقت، لكن الواجب أن يذكر اسم المؤسسة أو الشركة التجارية، سيقال إن هذا أمره عند السلطات القضائية، ويح

على كثرة الحمالت القديمة لم نقرأ صدور حكم قضائي في قضايا الغش هذه، فإذا كان التأخير من القضاء تُسأل وزارة 

 .العدل، وهي التي تنشر آلتها اإلعالمية عن تطورات في أعمالها

وشحن البضائع الضخمة، ومن  من حق المستهلك أن يعلم من هو الذي يقف أو من هم وراء هذه المستودعات الكبيرة

واجب وزارة التجارة إكمال مهمتها بتسريع صدور األحكام القضائية وإعالنها، أما عند اإلعالن فال بد من ربطها 

 .بالمقاطع التي نشرت عن حمالت المداهمة

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/26820694/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B----%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/26820694/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B----%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
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التعليم عن ُبعد .. يقود العملية 

 التعليمية في العالم

 م   2318 يناير  21-هـ 1439 جمادى االولى  34  االقتصادية  االحد المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 د. أمين ساعاتي 

ة إن الطلب العالمي على التعليم سوف يتجاوز بكثير المعروض من التعليم، ومهما بلغت إمكانات الدول فلن تستطيع تلبي

 !حجم الطلب الكلي على التعليم، ولذلك ليس أمام الدول إال اللجوء إلى ما يعرف باسم التعليم عن بعد

هو أحد إفرازات التعليم المعرفي الحديث، وتؤكد مؤشرات تعليم المعرفة إلى أن  Distance Learning التعليم عن بعد

الم، وسوف تكون له المكانة الرئيسة في منظومة التعليم التعليم عن بعد سيحقق مزيدا من االنتشار في كل أنحاء الع

 .والتنوير في كل مكان من العالم

وفي ظل االهتمام العالمي بالتعليم عن بعد، فإن جامعاتنا السعودية لم تتخلف عن بناء وفتح بوابات التعليم عن بعد أمام 

ما تقدمه الجامعات في الدول المتقدمة، وما تقدمه الراغبين في المعرفة والتعليم، ولكن كالعادة هناك فرق كبير بين 

 .الجامعات السعودية لهذه الخدمة التي بلغ التنافس في تقديمها شأوا كبيرا

إن المعادلة الصعبة التي يواجهها العالم هي أن تكاليف بناء المؤسسات التعليمية وتوفير كوادرها وأجهزتها باهظة جدا، 

سكان، وبالتالي الزيادة في الطلب على التعليم سوف تتجاوز بنسب عالية جدا المعروض وأن معدالت الزيادة في عدد ال

 .والمتاح، ولذلك بدأ العجز واضحا في قبول الطالب في كثير من الجامعات في الدول المتقدمة والنامية والمتنامية

 .ب مزيد من طالب العلم وروادهولهذا جاء مشروع التعليم عن بعد لينقذ الحضارة اإلنسانية من الفشل في استيعا

إن التعليم عن بعد هو تعليم متكامل العناصر والفعاليات بدءا من تصميم المنهاج الدراسي التفاعلي، ثم التعاقد مع الكفاءات 

 القادرة على إدارة المعرفة، والعارفة ألحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة، وانتهاء بنظم االمتحانات والتقييم العلمي

المستمر، بمعنى أن التعليم عن بعد يقوم على مهارات المعرفة الشاملة والمعرفة المتخصصة، كما يستثمر نظم تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت وتطويعها إلثراء كافة مراحل العمليات التعليمية، إضافة إلى تطبيق المعايير والمواصفات 

 .العالمية الضامنة لتوفير أعلى درجات الجودة

ولقد ظهرت حديثا الفصول التفاعلية التي تسمح للمعلم أو المحاضر أن يلقي محاضراته مباشرة على اآلالف من الطالب 

في جميع أنحاء العالم دون التقيد بالمكان، بل تطورت هذه األدوات لتسمح بمشاركة الطالب من كل أنحاء العالم في 

 .الحوارات والمداخالت

جديد ومتطور يعتمد على استخدام إدارة المعرفة والمشاركة الواسعة للدارسين كجزء أساسي  إن التعليم عن بعد أسلوب

من أدوات التعليم العصري الحديث، ولذلك ال يجب أن نبسطه ونعتبره مجرد تغطية لطلب شريحة من الناس لم تساعدهم 

معرفة والتعليم ــ على أعلى مستوى ــ في ظروفهم على االنخراط في التعليم النظامي، بل هو نظام كامل وشامل لنشر ال

 .ربوع الكرة األرضية

لقد حاولت جامعاتنا أن تبني بوابات متخصصة في تقنيات التعليم اإللكتروني التفاعلي الذكي ولكنها لم تستخدم بعد فإن 

ا أن كل الكوادر التي األساس في التعليم عن بعد هو استخدام المهارات رفيعة المستوى، ولكن ما يحدث في بعض جامعاتن

 .تدير التعليم عن بعد هي من الكوادر ضعيفة التأهيل ورخيصة األجور

ولذلك فإن التعليم عن بعد في جامعاتنا السعودية يتخبط بين خبرات متواضعة وتقنيات بدائية ومحدودة، ولذلك ــ في ظل 

 .مخرجاته محققة لآلمال المعقودة عليهاهذه اإلمكانات المتواضعة ال نتوقع أن تكون محصلة التعليم عن بعد و

إن التعليم عن بعد في جامعاتنا السعودية يجب أن تتوافر له منظومات إلكترونية تفاعلية وأدوات تعليمية حديثة، 

وبرمجيات متخصصة مرتبطة بمحافظ تعليمية مزودة بكفاءات عالية المستوى حتى ترتفع برامج هذا التعليم إلى مستوى 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34940
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34940
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ى جمهور غفير من المترددين في قبول هذا النوع من التعليم، وال سيما أن الفرص الوظيفية ما زالت ضيقة أمام االقتناع لد

 .خريجي هذا النوع من التعليم الذي ما زال موضع شك وريبة عند كثير من رجال المال والسياسة

التوك شو"، بل هو مجموعة من العلوم الذكية إن التعليم عن بعد لم يعد مجرد تعليم في الهواء الطلق على طريقة برامج "

التي تدار من خالل عالم المعرفة بهدف تحقيق كثير من التوازنات في المجتمعات اإلنسانية، فهو بمنزلة حرب كونية 

شاملة على األمية، إضافة إلى أنه يسهم في رفع المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد المجتمع، وهو أيضا 

لج النقص في كوادر المدرسين والمدربين، ويسد العجز في المباني التعليمية والجامعية، ويعمل على تغطية القصور يعا

 .في اإلمكانات، كما يوفر التعليم عن بعد مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة بأسعار ال تضاهى وال تزاحم

وبية وفي كل دول العالم المتقدم انتشارا ونجاحا منقطع لقد حقق التعليم عن بعد في كبريات الجامعات األمريكية واألور

النظير، وأثبت لإلنسان الذي يبحث عن المعرفة والعلوم أنه في أيٍد أمينة، وأنه سيحقق مكاسب علمية يصعب تحقيقها في 

 .التعليم النظامي

افية بين كل المجتمعات اإلنسانية بحيث والتعليم عن بعد بهذه المزايا يرسخ مبدأ مجانية التعليم ويحقق توازنات معرفية وثق

تنتشر الثقافة والمعرفة وتصل إلى كل راغبيها بصرف النظر عن العالم الذي يعيش فيه طالب المعرفة أو الدولة التي 

 .ينتمي إليها أو الجنسية التي يحملها

لكرة األرضية يحتاج إلى منظومات إن هذا العالم المعرفي الجديد الذي يتحرك في السماوات المفتوحة وفي كل مكان من ا

تفاعلية متكاملة، وال يمكن أن يؤدي عمله على الوجه األكمل من دون أن تكتمل منظوماته في جوانبها المتعددة من 

 .إداريين ومدرسين وفنيين من ذوي االختصاص والمؤهالت العالية والخبرة الذكية

 

 

 
توجيه بإعادة النظر في الوعاء الزكوي 

 لماليللقطاع ا
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الحياة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

بحث مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، في اجتماع برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 

شؤون االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان، الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات ال

، المتعلق 2313الصادر في تشرين الثاني )نوفمبر(  1332المالية، ووّجه ولي العهد بمراجعة القرار الوزاري رقم 

 .بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية

يشكل ملف الوعاء «: »الحياة»على توجيه ولي العهد، قال الخبير المصرفي واالقتصادي فضل البوعينين لـ وتعليقاً 

الزكوي للبنوك والشركات المالية تحدياً ليس للبنوك فحسب بل ولهيئة الزكاة والدخل أيضاً؛ فتكييفه وتحديداً بدقة قد يحتاج 

 .«للوصول إلى الدقة المحققة للعدالة والمبرئة للذمة أيضاً  إلى مزيد من البحث في الجانبين الشرعي والمالي،

أعتقد أن بحث مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء »وزاد: 

مالي، الزكوي للبنوك والشركات المالية، يعكس أهميته القصوى لدى المجلس ولالقتصاد، النعكاسه على القطاع ال

والرتباطه بجوانب تشريعية فقهية تستوجب االلتزام بها. ويعكس أيضاً قرب المجلس من الشأن االقتصادي، ومرجعيته 

األكيد أن آلية احتساب »وأضاف: «. المهمة في مناقشة المواضيع المالية واالقتصادية المؤثرة، واتخاذ القرارات فيها

بسبب التكييف التقليدي للوعاء الزكوي؛ وهو أمر يستوجب المراجعة؛ وأحسب  الزكاة على القطاع المالي لم تكن دقيقة؛

أن التقرير المقدم من وزير المالية تناول هذا الجانب؛ وإن كنت أعتقد أن رؤية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد 

جمع بين الفقه والمالية، تكون مهمة لتحقيق التوازن في طرح الملف، إضافة إلى الرأي الشرعي المتخصص، الذي ي

 .«إلعطاء تصور شامل ومحايد للقضية

في شكل عام؛ أعتقد أن أي توصيات ستصدر عن المجلس ستكون مؤطرة باإلطارين الشرعي »واستطرد البوعينين: 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27715985/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27715985/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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ما ال والمالي؛ وربما وضعت التصور النهائي والقانوني للوعاء الزكوي المستقبلي؛ مع مراجعة حجم الفروقات الزكوية، ب

 .«يؤثر في استقرار القطاع المالي، وال يتهاون في تحصيل الزكاة المفروضة

 

 
إلــزام تــدريجي لالشــتراك فــي «: العمــل»

 برنامج حماية األجور للعمالة المنزلية
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الحياة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 أوضحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أمس )األربعاء(، أن برنامج حماية األجور للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة

المنزلية في المملكة، وأن اإللزام فيه سيكون بشكل تدريجي. وقال الناطق باسم الوزارة خالد أبا الخيل في بيان صحافي 

أمس )األربعاء( إن الوزارة منحت مهلة ستة أشهر ألصحاب العمل )األفراد( بدأت في تاريخ األول من ربيع 

لمملكة، إلصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة اآلخرالماضي، الذين لديهم عمالة توجد حالياً داخل ا

 .أشهر من تاريخ اإلطالق

وشرح أبا الخيل طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما إلى المملكة، مشيراً إلى 

« مساند»ثم الدخول على بوابة »دى المصارف، أنه يتعين على صاحب العمل االشتراك بالمنتج المخصص لذلك ل

، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك www.musaned.com.sa اإللكترونية

 .«توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه

وق أطراف العالقة التعاقدية من وأضاف إن برنامج حماية األجور للعمالة المنزلية يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حق

العمالة المنزلية وأصحاب األعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ إذ يتم من خالل إصدار بطاقات مسبقة 

الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب إلى حساباتهم المصرفية، وضمان تحصيلهم أجورهم وحمايتها. وجّدد 

رخص لهم من مكاتب وشركات االستقدام كافة، إلى توعية عمالئهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العالقة دعوته للم

التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العالقة التعاقدية، 

لمخالفات أو المشكالت التي تواجههم، من خالل القنوات الرسمية لتقديم مشيراً إلى أنه يمكن لطرفي العالقة اإلبالغ عن ا

 .(19911البالغات، أو عبر مركز االتصال الخاص بخدمة العمالء )

 

 
منح المحاكم الحق في توجيه القضايا إلى 

 «القضائية»قبل إحالتها إلى « الصلح»
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الحياة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

ني قراراً منح فيه رئيس المحكمة الحق في توجيه اعتمد وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعا

أيام عمل(،  13القضايا إلى مكاتب الصلح قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، على أن تعقد جلسة الصلح خالل أسبوعين )

 .فإن تعذر الصلح خالل شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجبت إعادتها إلى قسم صحائف الدعوى

بيان صحافي أمس )األربعاء(، أن قرار الصمعاني، يأتي في إطار السعي إلى تفعيل الوسائل  وأوضحت الوزارة، في

البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب 

القضايا، التي يسوغ فيها الصلح، إلى مكاتب  ، ومن ذلك اقتراح توجيه بعض2323المصالحة في برنامج التحول الوطني 

 .الصلح في المحاكم، قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27711074/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84---%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27711074/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84---%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27711075/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD--%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27711075/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD--%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
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فإن تعذر الصلح خالل »وأكد وزير العدل أن على مكاتب الصلح أن تعقد جلسة للصلح خالل مدة ال تزيد على أسبوعين، 

وى إلحالتها إلى الدائرة القضائية المعنية بنظر شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجبت إعادتها لقسم صحائف الدع

 .«الدعوى

ونص القرار على أنه في جميع األحوال يجوز لطرفي الدعوى، أو أحدهما، خالل المدة المحددة بشهر، بمثابة فرصة 

لصلح للصلح، طلب إحالتهما إلى الدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى، كما أن مركز المصالحة يحدد عبء مكاتب ا

 .لتحقيق التوازن عند توجيه القضايا إلى المكاتب، إذ يتولى المركز اإلشراف على المكاتب وتوفير الدعم الالزم لها

وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى تقليص تدفق الدعاوى، التي تعرض على القضاة، وتقريب وجهات 

 .ضي، وتقوية التالحم األسري، وبالتالي رفع نسبة رضا المستفيدينالنظر بين المتخاصمين، وحل النزاعات بالترا

 

 

 

 

 

 

 
ولي العهد: التغييرات األخيرة تهدف 

 الجتثاث سرطان الفساد
  

 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الوطن   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

      AM 1:18 31-33-2318الرياض: الوطن 

في مقابلة وجدت أصداء واسعة االنتشار أجريت أول من أمس في قصره بالرياض، وصف ولي العهد األمير محمد بن 

الذي يُعد ضروريا « الصدمة»ن العالج بـسلمان، الموجة الجديدة من اإلصالحات الت تشهدها المملكة بأنها جزء م

 .لتطوير الحياة الثقافية والسياسية

  .األميركية ديفيد أغناطيوس« واشنطن بوست»أجرى المقابلة الصحفي المتخصص في شؤون الشرق األوسط بصحيفة 

وم الذي أُصدرت فيه األوامر عاما، الحوار قبل منتصف ليلة يوم اإلثنين، في نهاية الي 32وبدأ ولي العهد البالغ من العمر 

الملكية التي تناولت تغييرات في الجيش السعودي، وفي بعض أمراء المناطق ونوابهم، وأمرت بتعيين امرأة في منصب 

  .وزاري، وهي تماضر بنت يوسف الرماح التي عينت نائبة لوزير العمل

 .التطرف، وكذلك إستراتيجيته للمنطقةوألكثر من ساعتين، ناقش األمير محمد بن سلمان حمالته ضد الفساد و

 تفاؤل بالمستقبل

قال ولي العهد إنه يحظى بالدعم، ليس فقط من قِبل الشباب السعودي، وإنما أيضا من أفراد العائلة المالكة. كما وصف 

 .«جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران»التغييرات األخيرة بأنها 

خالل زيارتي القصيرة إلى المملكة، كان المستحيل تقييم مدى نجاح إصالحات األمير محمد بن سلمان، وقال أغناطيوس، 

تخبر النساء الزوار بنوع السيارات التي يرغبن بشرائها عندما يُسمح لهن بالقيادة في »وبالتأكيد، هنالك نضوج ثقافي: 

عمال في عربات األطعمة، وتحضر مشجعات الرياضة من يونيو، افتتاح صاالت رياضية جديدة للنساء، تعمل سيدات األ

 .النساء مباريات كرة القدم العامة

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=331355&CategoryID=1
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=331355&CategoryID=1
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قد يتواجد بعض المعارضين المحافظين بشكل خفي، ولكن االستطالع المستقل الذي قامت به شركة إبسوس على 

قبل، وأن أكثر مخاوفهم كانت % كانوا متفائلين بشأن المست 34كشف أن  2313السعوديين المنتمين لجيل األلفية في عام 

 .من ارتفاع األسعار والبطالة والفساد

 أهداف العصرنة

تحدث األمير محمد بن سلمان باللغة اإلنجليزية بشكل كامل، بينما في مقابلتين سابقتين أجريتها معه، »يكمل أغناطيوس 

تعتري بعض المؤيدين في الواليات المتحدة  تلقى األسئلة باللغة اإلنجليزية وأجاب باللغة العربية. ورفض المخاوف التي

اتساع وتيرة التغيير »بشأن خوضه صراعات على جبهات كثيرة جدا، وقيامه بالمخاطرة في كثير من األحيان، قائال إن 

 .«وسرعتها يعتبران ضروريين للنجاح

د لتوظيف األشخاص أصحاب وقال ولي العهد إن التغييرات التي أعلنها والده الملك سلمان مساء اإلثنين، هي جهو

 .الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة« الطاقة العالية»

 العمل مع الطموحين

ونصت األوامر الملكية على تعيين أمراء من الجيل الشاب «. نريد العمل مع الطموحين»أضاف األمير محمد بن سلمان 

ل نائبا ألمير عسير، حيث يشير هذا التعيين إلى التوافق في مناصب في المناطق الرئيسة، منها تعيين األمير تركي بن طال

الذين تم استدعاؤهم بتهم فساد في نوفمبر  381داخل العائلة المالكة، إذ إن شقيقه األمير الوليد بن طالل كان من بين الـ

 .(الماضي، )وأطلق سراحه الحقا

لدفاع وعين قادة عسكريين جددا، وقال إنه تم وأنهى األمير محمد بن سلمان خدمات رئيس هيئة األركان في وزارة ا

  .التخطيط لذلك منذ عدة سنوات من أجل الحصول على نتائج أفضل لإلنفاق السعودي على وزارة الدفاع

 33أو الـ 23وقال إن ترتيب الجيش في المملكة، التي تملك رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، يقع في المرتبة ما بين الـ

 .أفضل الجيوش في العالم. وتحدث عن خطط طموحة لحشد اليمنيين ضد الحوثيين وداعميهم اإليرانيين في اليمن في قائمة

 كبح التطرف

كانت ضرورية أيضا لكبح التطرف، وهي محاولة إلعادة تطبيق الممارسات « الصدمة»قال األمير محمد بن سلمان بأن 

 .لمالتي طبقت في عصر النبي محمد صلى اللع عليه وس

وقال ولي العهد إنه تعرض النتقادات غريبة لضغطه على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لالستقالة في نوفمبر. 

في لبنان، مقارنة بميليشيا حزب هللا المدعومة من إيران. ووصل الحريري إلى « إنه اآلن في وضع أفضل»وأضاف 

 .المملكة أمس إلجراء محادثات

محمد بن سلمان أحيانا مساعيه لتوطيد السلطة بالملك عبدالعزيز بن سعود، مؤسس المملكة العربية  ويشبه مناصرو األمير

ال يمكنك تصنيع »السعودية الحديثة، ولكن األمير محمد بن سلمان يرفض هذه المقارنة، مضيفا إليها لمسة عصرية: 

 .«شيء جديد هاتف ذكي جديد. فلقد فعلها ستيف جوبز مسبقا. ما نحاول فعله هنا هو

 العالج بالصدمة

قال األمير محمد بن سلمان إن حملته ضد الفساد في نوفمبر كانت مثاال على العالج بالصدمة الذي تحتاجه المملكة بسبب 

يكون لديك جسد مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد، عليك »الفساد المستشري. وأضاف إن ذلك مثل أن: 

المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف »وأردف قائال، إن «. اوي، وإال فإن السرطان سيلتهم الجسماستخدام العالج الكيم

 .«الميزانية دون وضع حدٍّ لهذا النهب

وتابع ولي العهد إنه شخصيا يتذكر الفساد، حيث حاول األشخاص استخدام اسمه وعالقاته التي بدأت في أواخر سن 

ون قلة، ولكن الجهات الفاعلة السيئة حظيت باهتمام أكبر. لقد أضرت بقدرة العائلة لقد كان األمراء الفاسد»المراهقة. 

معظمهم يدركون »شخصا، بعد تسوية أوضاعهم. وأضاف  20وقد تم إطالق سراح جميع المعتقلين، ما عدا «. المالكة

 .«أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد قاموا بالتسوية
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" : موجة ولي العهد لـ "واشنطن بوست

اإلصالحات جزء من العالج بـ "الصدمة" 

 للتطوير
    م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  االقتصادية   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر  

 

 االقتصادية" من الرياض"

لشاب األمير محمد بن سلمان الموجة الجديدة من اإلصالحات في السعودية بأنها جزء من العالج بـ وصف ولي العهد ا

"الصدمة" الذي يُعد ضرورياً لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة، جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "واشنطن 

 .بوست" األمريكية

يوم االثنين، في نهاية اليوم الذي أُصدرت فيه األوامر الملكية التي وأوضح ولي العهد خالل الحوار قبل منتصف ليلة 

هزت الجيش السعودي والبيروقراطية الحكومية وأمرت بتعيين امرأة في منصب وزاري، تماضر بنت يوسف الرماح 

 .كنائبة لوزير العمل

 .ك استراتيجيته للمنطقةوألكثر من ساعتين، ناقش األمير محمد بن سلمان حمالته ضد الفساد والتطرف، وكذل

 

وقال ولي العهد للصحيفة األمريكية إنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب السعودي، وإنما أيضاً من أفراد 

العائلة المالكة. كما رفض انتقاد سياساته المحلية واإلقليمية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال إن 

 .رية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيرانالتغييرات تُعد جوه

وقال الكاتب ديفيد اغناتيوس "خالل زيارتي القصيرة إلى المملكة، كان المستحيل تقييم مدى نجاح إصالحات األمير محمد 

ما يُسمح لهن بن سلمان. وبالتأكيد، هنالك نضوج ثقافي: يخبر النساء الزوار بنوع السيارات التي يرغبن بشرائها عند

بالقيادة في شهر يونيو؛ افتتاح صاالت رياضية جديدة للنساء؛ تعمل سيدات األعمال في عربات األطعمة؛ وتحضر 

 ."مشجعات الرياضة من النساء مباريات كرة القدم العامة

كشف  2313ام وأضاف "االستطالع المستقل الذي قامت به شركة إبسوس على السعوديون المنتمون لجيل األلفية في الع

  ."% كانوا متفائلين بشأن المستقبل؛ وأن أكثر مخاوفهم كانت من ارتفاع األسعار والبطالة والفساد34أن 

وتحدث محمد بن سلمان باللغة اإلنجليزية بشكل كامل; بينما في مقابلتين سابقتين أجريتها معه، تلقى األسئلة باللغة 

لمخاوف التي تعتري بعض المؤيدين في الواليات المتحدة بشأن خوضه اإلنجليزية وأجاب باللغة العربية. ورفض ا

قائالً إن اتساع وتيرة التغيير وسرعتها  –صراعات على جبهات كثيرة جداً وقيامه بالمخاطرة في كثير من األحيان 

 .يُعتبران ضروريان للنجاح

لك سلمان هي جهود لتوظيف األشخاص أصحاب وقال ولي العهد إن التغييرات التي أعلنها مساء أمس االثنين والده الم

"الطاقة العالية" الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة. تابع "نريد العمل مع الطموحين". ونصت األوامر الملكية على 

تعيين أمراء من الجيل الشاب في مناصب في المناطق الرئيسية، منها تعيين األمير تركي بن طالل نائباً ألمير عسير. 

 .ث يشير هذا التعيين إلى التوافق داخل العائلة المالكةحي

وأنهى األمير محمد بن سلمان خدمات رئيس هيئة األركان في وزارة الدفاع وعين قادة عسكريين جدد، وقال إنه تم 

 .التخطيط لذلك منذ عدة سنوات من أجل الحصول على نتائج أفضل لإلنفاق السعودي على وزارة الدفاع

 .ٍط طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم اإليرانيين في اليمنوتحدث عن خط

وقال األمير محمد بن سلمان إن حملته ضد الفساد في شهر نوفمبر كانت مثاالً على العالج بالصدمة الذي تحتاجه المملكة 

كل أعضائه، سرطان الفساد،  بسبب الفساد المستشري. وقال إن ذلك مثل أن: "يكون لديك جسٌد مصاب بالسرطان في

http://www.aleqt.com/2018/02/28/article_1340561.html
http://www.aleqt.com/2018/02/28/article_1340561.html
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عليك استخدام العالج الكيماوي، وإال فإن السرطان سيلتهم الجسم". وأردف قائالً، إن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف 

 .الميزانية دون وضع حٍد لهذا النهب

ادة تطبيق الممارسات وقال األمير محمد بن سلمان بأن " الصدمة" كانت ضرورية أيضاً لكبح التطرف وهي  محاولة إلع

 .التي طُبقت في عصر النبي محمد

وقال ولي العهد إنه تعرض النتقادات غريبة لضغطه على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لالستقالة في نوفمبر. 

مملكة وأضاف:" إنه اآلن في وضع أفضل" في لبنان، مقارنة بميليشيا حزب هللا المدعومة من إيران. وسيزور الحريري ال

 .قريباً إلجراء محادثات

ويشبه مناصرو األمير محمد بن سلمان أحيانا مساعيه لتوطيد السلطة بالملك عبدالعزيز ابن سعود، مؤسس المملكة 

 ."العربية السعودية الحديثة. مضيفا إليها لمسةً عصرية "ما نحاول فعله هنا هو شيٌء جديد

 

 

 

خمسة وزراء يبحثون واقع القوى العاملة 

 الصحية في الرياض.. األحد المقبل
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الجزيرة   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 :صالحة المجرشي -« الجزيرة

لمقبل في مدينة الرياض، مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية خالل تنظم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، األحد ا

العشر سنوات القادمة، بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة، واالقتصاد والتخطيط، والعمل، والتعليم، والخدمة 

 .المدنية

تعلّق بمخرجات برامج ويناقش المؤتمر الذي سيعقد في فندق كراون بالزا أر دي سي بالرياض، عدداً من المحاور التي ت

البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خالل العشر السنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم 

خالل العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة لاللتحاق في برامج الدراسات 

ج المملكة، كما ستناقش الحاجة إلى زيادة عدد المقبولين في برامج البكالوريوس في الكليات العليا التخصصية داخل وخار

الحالية، وآلية زيادة أو تقنين عدد الكليات في المجال الصحي بالمملكة، واالستمرار ببرنامج االبتعاث لدرجة 

 .البكالوريوس، والخطط الدراسية الحالية المنفذة بالجامعات حالياً 

ألمين العام لهيئة التخصصات الصحية األستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، بأن هذا المؤتمر يحمل بُعداً وصرح ا

استراتيجياً للقطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة، وسيفتح ملفات عدة تتعلق بالممارس الصحي وخصوصاً موضوع 

 .حية مع احتياجات سوق العمل وبرامج التدريبالبطالة وإيجاد الحلول المناسبة لها ومدى مواءمة التخصصات الص

وأعرب األمين العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة وأصحاب المعالي المشاركين في المؤتمر على ما يولونه 

من أهمية للمؤتمر للخروج بحلول جذرية للمشكالت التي تواجه الكوادر الصحية وأيضا الكوادر المتوقع انضمامها للقطاع 

 صحي مستقبالً.ال

 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180301/ln34.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180301/ln34.htm
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في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة 

 المخدرات.. وبالتعاون مع وزارة التعليم

ورشة عمل إلنشاء وحدات توعوية بمقاييس 

 عالمية
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الجزيرة   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

في إطار تكامل الجهود أقامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات 

درات، ووزارة التعليم وبالشراكة مع جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ورشة عمل في مجال التوعية والوقاية من المخ

 .في الساعة السادسة مساء اليوم األربعاء بمقر األمانة العامة لمكافحة المخدرات بحي التخصصي بالرياض

وقد انطلق برنامج ورشة العمل بحضور عمداء شؤون الطالب في الجامعات السعودية واألهلية بكلمة ألمين عام اللجنة 

ري أكد فيها دور التعليم الهام واألساسي في بناء الشخصية الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل بن سعد الشث

السليمة السوية للفرد حيث يقع على عاتق التعليم العبئ األكبر في غرس القيم اإلسالمية وتفعيلها في السلوكيات للفرد 

 .خالل المراحل الدراسية من خالل التطبيق العملي في البيئة المدرسية

دائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم الدكتور علي الربيعان مستعرضاً دور اللجنة الدائمة تلتها كلمة لرئيس اللجنة ال

 .بوزارة التعليم وأهميتها في الوقاية والمحافظة على النشء

 .بدأت بعدها ورشة العمل التي تكونت من جلستين تخللها استراحة وصالة العشاء

دث الرسمي ألمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن أحد أهداف الورشة وصرح المدير العام للعالقات واإلعالم المتح

هو إنشاء وحدات التوعية الوقائية في الجامعات والكليات والمدارس لبناء قدرات وطنية واعية مدركة، من أجل حماية 

 .ووقاية شباب الوطن، وفق أسس علمية ومعايير عالمية

ذه البرامج الوقائية في حماية المجتمع من خطر الوقوع في تعاطي المخدرات وقال الرميحي: "بإذن هللا ستسهم ه

والمؤثرات العقلية"، وأضاف أن "مخرجات الورشة هي توصيات نعمل جميعاً على تنفيذها بناء على توجيهات سيدي 

نة الوطنية لمكافحة صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللج

 ."المخدرات وتفعيل كل اإلجراءات الالزمة والخطط الهادفة للوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

 

 

 

 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180228/124330
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180228/124330
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 وماذا عن بقية المواطنين؟

 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الحياة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 عبد العزيز السويد
شفيات التابعة لوزارة الصحة، التي تم اعتمادها لمزاولة احتفى مجلس الضمان الصحي التعاوني بارتفاع عدد المست 

( مستشفى، موزعة على عدد من مناطق المملكة، والمجلس 143أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام المجلس إلى )

كما هو معروف معني بالتأمين الصحي على موظفي القطاع الخاص فقط ال غير، في حين ال يحظى غيرهم من موظفين 

ين أو متقاعدين من أي قطاع أو غيرهم من خارج نطاق الوظيفة بالتأمين الصحي ال تعاوني وال غير تعاوني. حكومي

والصورة بعد هذا االعتماد تقول إن مستشفيات وزارة الصحة، التي تعاني أصالً من تردي الخدمات وطول مدد المواعيد 

والمتوقع أن «. موظفي القطاع الخاص»ة إضافية من المراجعين وأحوال ال يعلم بها إال هللا تعالى، ستتلقى ضغوطاً نوعي

هذا الضغط سيكون على حساب الخدمات المقدمة للمواطنين العاديين، خصوصاً أن تلك الخدمات التأمينية مدفوعة الثمن، 

ن عليه ويقدمه على غيره، على رغم حاجة األخير األكثر  ل خدمة المؤمَّ  .إلحاحاً وال شك في أن المستشفى سيفضِّ

والستكمال صورة المشهد، يجب النظر بعناية إلى أن القطاع الخاص قام ويقوم بتسريح آالف من الموظفين، ومن المتوقع 

أن ترتفع وتيرة التخلص من آخرين خالل السنوات المقبلة، والنتيجة أن المواطنين الذين ال يشملهم تأمين صحي في 

ار يزاحمون عليها، وال يتوقع والدة مثل هذا التأمين لهم في القريب العاجل، مع ازدياد، وما يقدم لهم من خدمة في انحس

إنها قضية خدمة صحية يتردد دائماً أنها حق مكفول للمواطند ولتكون الصورة أوضح، يشرف مجلس الضمان الصحي 

( غير 9،333،122و) ( سعودياً 2،333،398مؤمناً له، منهم ) 11،843،923حالياً على خدمات التأمين الصحي لعدد 

 .سعودي

 .سوى محال العطارة ودكاكين العالج الشعبي« العادي»المؤسف، لن يكون أمام المواطن « الصحي»وأمام هذا المشهد 

 

 مطار جدة ومؤشرات السمعة
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الوطن   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 علي الشريمي

أقترح على مطار الملك عبدالعزيز تشكيل فريق إلدارة السمعة يتركز عمله في قياس الصورة الذهنية للمسافرين، 

 لمساعدتها في اتخاذ القرارات التي تحقق رغبات الجمهور

ا في نظرته للمطارات السعودية، فكما هو مسؤول عن إبراز السلبيات واألخطاء إليقافها، وألن اإلعالم النقدي ليس نمطي

فهو مسؤول كذلك عن إبراز اإليجابيات لتعزيزها، فاألخبار التي نسمعها ونقرؤها في وسائل اإلعالم المحلية في اآلونة 

ا لتغيير الصورة الذهنية النمطية للمطار من األخيرة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تدل أن هناك توجها كبير

 :خالل طرح عدة مبادرات منها

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عن إطالق أول ميثاق أخالقي في العالم، بمشاركة الجهات الحكومية  .1

 .والخاصة العاملة في المطار، لتحسين الخدمة وتعزيز ثقافة االبتسامة والتعامل بالحسنى

http://www.alhayat.com/Opinion/Letters/27548301/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84----%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://www.alhayat.com/Opinion/Letters/27548301/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84----%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36497
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36497


 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

23 

، وهي في «الناقل الجوي القدوة»، وجائزة «القطاع الحكومي القدوة»وجائزة « جائزة المطار القدوة»إطالق مبادرة  .2

مجملها تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع المسافرين وموجهة للقطاعات الحكومية داخل المطار التي تعمل في مقابلة 

  .الجمهور

تكريم المسافرين والموظفين على حد سواء كوسيلة تحفيزية « مقعد السعادة»كرة ، وتستهدف ف«مقعد السعادة»مبادرة  .3

  .لهم، حيث سيتم منح تذاكر مجانية دولية ألكثر الملتزمين والمتفاعلين

، إذ يختار فريق عمل متخصص كل صباح أحد الموظفين المبتسمين من مختلف القطاعات، «ابتسامة الصباح»مبادرة  .4

  .امته عبر بوست إلكتروني في وسائل التواصل االجتماعيوينقل صورة ابتس

-، وتهدف إلى رفع سقف التعامل الحسن ونشر ثقافة السعادة، من خالل منح الفائز «سيارة السعادة»إطالق مبادرة  .2

الداعمة  إيجار سيارة فاخرة مجانا لمدة ثالثة أيام من إحدى شركات تأجير السيارات -سواء من المسافرين أو الموظفين

  .للمبادرة

  .تخصيص فريق استقصاء للمبادرات اإليجابية في المطار .0

هذه المبادرات العملية لمطار جدة لها دور كبير في رسم صورة ذهنية جديدة، خاصة أننا ما زلنا بانتظار افتتاح المطار 

ز بجدة تشكيل فريق إلدارة السمعة الجديد الذي سيدشن بعد شهرين من اآلن. ولذلك أقترح على مطار الملك عبدالعزي

يتركز عمله في قياس الصورة الذهنية للمسافرين كونها الشريحة المستهدفة لمساعدتها في اتخاذ القرارات التي تحقق 

، يجب أن يطرح «نتيجة ما تقوم به وما تقوله وما يقوله اآلخرون عنك»رغبات وتطلعات هذا الجمهور، فهي ببساطة: 

مطار هذه األسئلة: ما دور السمعة في تحسين الخدمات للمسافرين؟ وكيف تحدد إدارة المخاطر واالمتثال المسؤولون في ال

مخاطر السمعة وتتحكم فيها وتقلل من حدتها أو تغيّرها؟ وإن لم يتوّصل القادة إلى إجابات شافية على هذه األسئلة 

  .األساسية، فال بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية

معي مثال لهذه األخبار التي جمعتها عن المطار الجديد في األيام القليلة الماضية مثال، المطار الجديد سيتم افتتاحه  تعالوا

يوما، وخبر إلغاء الهيئة الوطنية للطيران العالقة التعاقدية مع شركة مطارات شانجي الدولية في تشغيل المطار  03بعد 

ياه الوطنية التبرؤ من انبعاث الروائح الكريهة في الجهة الشرقية من المطار السؤال: الجديد، وخبر تبادل الهيئة وشركة الم

ما انطباعات الناس عن المطار الجديد؟ هل تداول مثل هذه األخبار ونشرها مفيد في هذا التوقيت؟ ما الصورة الذهنية 

أهمية السمعة ويجعلوها جزءا مهما من  للمطار في األيام الماضية؟ إنني أعتقد بأن المسؤولين يجب أن يلتفتوا إلى

 أولوياتهم، فهي أحد العوامل التي تحدد نجاح المطار الجديد على المديين القصير والطويل.
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 حقوق اإلنسان في العالم
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المملكة ُتجدد التأكيد على مساندة 

 الصومال وأفغانستان في مواجهة اإلرهاب
    م2318 فبراير  22-هـ 1439 االخرجمادى   39  االحد  الحياة المصدر: جريدة  

 رابط الخبر

 

بسيارتين ملغومتين في العاصمة عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير 

 .الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بأفغانستان

وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب تلك الصومال وأفغانستان ضد اإلرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي 

 .الشفاء العاجل الضحايا وحكومتي وشعبي البلدين، متمنياً للجرحى

 

 

 

 
خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى 

 الرياض الدولي اإلنساني.. اليوم
 م   2318فبراير   20-هـ 1439جمادى االخر   13المصدر: جريدة  الحياة  االثنين   

 رابط الخبر

 

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم )االثنين( منتدى الرياض الدولي اإلنساني تحت عنوان 

الملك فيصل الذي ينظمه مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في قاعة « العمل اإلنساني مسؤولية دولية»

 .للمؤتمرات بالرياض

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة باسمه 

 .ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرعايته المنتدى

قاضياً بوزارة  22ثانية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره أمس )األحد( بتعيين  من جهة

 .العدل

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن األمر وما تضمنه من 

حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه واهتمامه بمرفق تعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم ال

القضاء، سائالً المولى عز وجل أن يَجزَي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات والة 

 .حمد صلى هللا عليه وسلماألمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه م

 السلمي: إشادات أممية ودولية

 «مركز الملك سلمان»بـ

ثّمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الخدمات التي يقدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 

 .لكبيرةاإلنسانية وما يقوم به من جهود حثيثة ومقدرة خدمةً لإلنسانية، واصفاً إياها با

على نسخة منه( إلى أن المركز منذ تأسيسه « الحياة»وأشار رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس )األحد( )حصلت 

يعمل في العديد من دول العالم التي تشهد صراعات أو نزاعات أو حروبا أهلية أو تتعرض لكوارث طبيعية مقدماً مشاريع 

السريعة التي تشمل المساعدات الغذائية أو الصحية وبرامج اإلغاثة ذات األثر إنسانية متعددة ما بين برامج اإلغاثة 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330311&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330311&CategoryID=3
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27640986/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27640986/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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التنموي والمستدام، والتي تتضمن بناء وحدات سكنية ودعم التعليم وتوفير سبل العيش الكريم للنازحين وللمجتمعات 

 .لتستضيف هؤالء النازحين بهدف رفع المعاناة عن المتضررين من األزمات والكوارث

د السلمي بالرسالة السامية للمركز من خالل دوره الكبير وإسهاماته في تخفيف المعاناة وتقديم اإلغاثة والمساعدات وأشا

اإلنسانية لألشقاء العرب الذين تعاني مجتمعاتهم من النزاعات والحروب وعدم االستقرار السياسي، خصوصاً األشقاء في 

 .اليمن وسورية والعراق والصومال

اك تقديراً وإشادة كبيرة من األمم المتحدة ووكاالتها اإلغاثية ومؤسسات اإلغاثة العالمية للجهود التي يقوم به وأكد أن هن

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، الفتاً إلى أنه أصبح رائداً في تقديم العمل اإلغاثي واإلنساني، خصوصاً 

البرلمان العربي على أن ما يقوم به مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال في العالم العربي واإلسالمي. وشدد رئيس 

اإلنسانية من خدمات إنسانية كبيرة يجسد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تقديم األعمال اإلنسانية واإلغاثية 

 .التي شملت محيطها العربي واإلسالمي ودّول العالم األخرى

 والمؤتمر الدولي ...

 الخامس لإلعاقة والتأهيل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فعاليات وأنشطة المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل  >

هـ، ويعقد 1439رجب  10-12والمعرض المصاحب، الذي سينظمه مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة خالل يومي 

 .صحافياً لإلعالن عن المؤتمر المركز غداً )الثلثاء( مؤتمراً 

 

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء المركز األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن هذه الرعاية واالهتمام الكبير من 

الدولة بالمؤتمرات التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة هو إعالن بأن قضية اإلعاقة والمعوقين تمثل عنصراً رئيساً في 

دم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصياً والدولة، كما أنها حاضرة ضمن الرؤية الوطنية اهتمامات خا

2333. 

ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من وزارات العمل والتنمية االجتماعية، والصحة، والتعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز 

األبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

 .وجمعية األطفال المعوقين

مع تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان ألبحاث  -بحسب وكالة األنباء السعودية  –وتتزامن حفلة االفتتاح 

لتأهيلية، والتعليمية التربوية، ويتناول جهود اإلعاقة في دورتها الثانية بفروعها الثالثة، الطبية الصحية، واالجتماعية ا

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة وشركائه من الجهات الحكومية واألهلية ومؤسسي المركز في تنظيم ونجاح 

المؤتمرات األربعة السابقة ومخرجاتها التي تصب في مصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة وتخدم قضاياهم، وكذلك جهود 

 .مركز وداعمي ورعاة المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيلمؤسسي وشركاء ال

ملصقا علمياً،  44ورقة عمل، ستقدم في المحاضرات وورش العمل، و 123وسيعرض في المؤتمر الدولي الخامس 

 .دولة، تغطي مشاركاتهم المحاور العلمية للمؤتمر 18متحدثاً من  24بمشاركة 

 

 
تسهيالت الجبير: السعودية تقدم للحجاج 

 دون تمييز أو تسييس
 م   2318يناير   29 -هـ 1439جمادى األولى   13الخميس  الحياة المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 -رحمه هللا -شرف منذ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمنتت»أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة 

استطاعت »وقال: «. بخدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم التسهيالت كافة لهم من دون تمييز واالبتعاد عن أي تسييس

ت معهم على المملكة أن تتعاطى باقتدار مع األعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وقدمت لهم الخدمات كافة وتعامل

 .«قدم المساواة

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27715990/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27715990/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3
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تشهد نقلة »لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف أول من أمس، أشار الجبير إلى أن المملكة  33وفي كلمة ألقاها أمام الدورة الـ

نوعية نحو التقدّم واالزدهار من خالل التركيز على اإلنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً 

مبادئ حقوق اإلنسان في المملكة تستند إلى أحكام الشريعة اإلسالمية التي تحمي »ولفت إلى أن «. التدابير المتخذةفي كل 

تستفيد من التجارب اإلنسانية في »، مؤكداً أن المملكة «اإلنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه

 .«مايتها ومعاقبة منتهكيهاقوننة حقوق اإلنسان وتعزيزها وتطوير آليات ح

جاءت لتكون منهجاً يحدد السياسات العاّمة والبرامج »، أوضح وزير الخارجية أنها 2333وفي ما يتعلق برؤية المملكة 

 .«والمبادرات وتوظيف إمكانات المملكة في ثالثة محاور تتلخص في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح
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