
حيث �أ�شار �لنائب حممد علي ق��و�ره �إىل �أن هناك 

جتارً� ينخرون �لوطن من �لد�خل با�شم �ال�شتثمار 

و�القت�شاد..

د�عياً �إياهم �إىل عدم ��شتغالل قانون �ل�شر�ئب لرفع 

�الأ�شعار، كما �أن على وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة �لقيام 

بدورها يف حت�شني �شمعتها لدى �ملو�طن، �إ�شافة �إىل 

�لغرفة �لتجارية �لتي توؤكد �أنها تعمل �شد �ملو�طن، 

ك��ون��ه��ا الت��ب��دي 

ر�أي��اً جتاه �رتفاع 

�الأ�����ش����ع����ار وال 

حتا�شب تاجرً� �أو 

تن�شف مو�طناً..

وت�شاءل قو�ره 

ع�����ن �الأع����������ذ�ر 

و�مل�����رر�ت �لتي 

���ش��ت��ق��ول��ه��ا ه��ذه 

�جل����ه����ات جت���اه 

��شتمر�ر �رتفاع 

�الأ�شعار خا�شة �أن 

�لدوالر قد تر�جع 

�شرفه..

ك��م��ا ط��ال��ب �ل��ن��ائ��ب ق����و�ره �ل��رمل��ان باتخاذ 

�إجر�ء�ت حيال هذ� �ملو�شوع لو�شع حّد لت�شاهل 

�جلهات �ملعنية وردع �لتجار �جل�شعني �ملتالعبني 

باالأ�شعار..

وفيما يتعلق بدور جلنة �لتجارة و�ل�شناعة �أكد 

حممد قو�ره ع�شو جمل�س �لنو�ب �أنها تقوم بدورها 

على �أكمل وج��ه، ولكن عملها ال يظهر يف ظل تعدد 

�جلهات �لتي  تقف �أو تت�شاهل مع �لتجار.

دراسة األسباب
�إىل ذلك قال �لنائب عبد�هلل ح�شن خري�ت: مو�شوع 

�رتفاع �الأ�شعار مل ياأخذ حقه من �جلدية من قبل 

�جلهات �لرقابية..

منوهاً �إىل �أن �شعر �ل�شرف للدوالر قد تر�جع 

و��شتقر ولكن �الأ�شعار ز�دت يف �الرت��ف��اع دون 

م��رر�ت وك��اأن �الأم��ر �أ�شبح بيد �لتجار وال توجد 

رقابة �أو حما�شبة.

م�شيفاً �أن ظاهرة �رتفاع �الأ�شعار يف بالدنا �أ�شبحت 

بحاجة �إىل در����ش��ة ملعرفة �الأ���ش��ب��اب م��ن خمتلف 

�جلو�نب.

وطالب خ��ري�ت جمل�س �ل��ن��و�ب با�شتدعاء 

وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وك��ذل��ك �لغرفة 

�لتجارية ملعرفة �مل�شكلة �حلا�شلة و�تخاذ 

�الإج������ر�ء�ت �لكفيلة ب��رف��ع ه���ذ� �جل���ور عن 

�ملو�طنني ب�شورة عاجلة.

وقفة مسئولة
۹ ويرى �لنائب �أمني هز�ع �ل�شلوي �أن �لتطور�ت 
يف �الأ�شعار �لتي ي�شهدها �ل�شوق يومياً باأرقام خمتلفة 

ال تتحمل م�شئوليتها جلنة �لتجارة و�ل�شناعة يف 

�لرملان..

م�شريً� �إىل �أن هناك منظومة من �جلهات ذ�ت �ل�شاأن 

�لتي يجب �أن تفّعل دورها �أو حتا�شب على �إهمالها..

اعة نعلق عليه  وقال �ل�شلوي: �لرملان لي�س �شمَّ

�لرقابية، فق�شية  و  �أ �لتنفيذية  ت�شاهل �جلهات 

�الأ�شعار تتطلب وقفة م�شئولة، الأن كثريً� من �لق�شايا 

�حلا�شلة يف �ل�شاحة �ليوم �أنتجها �لت�شاهل و�لت�شويف 

و�الهمال.

م�شيفاً: هناك �لكثري من �لتجار ي�شتغلون 

�لو�شع ل�شب �لزيت على �لنار يف ظل غياب 

�لقانون �ل��ذي يجب �أن يطالهم.. د�عياً �إياهم 

م���ر�ع���اة  ىل  �إ

�مل����و�ط����ن����ني 

ن يتقو� �هلل  و�أ

يف �أع���م���ال���ه���م 

و�أمانتهم.

نفوس مريضة
۹ ووفقاً للنائب 
خ�����ال�����د جم����ود 

�ل�شعدي فاإن دور 

وز�رة �لتجارة 

و�ل�������ش���ن���اع���ة 

غ����ائ����ب مت���ام���اً 

جت����اه �مل��ع��ان��اة 

يعي�شها  ل���ت���ي  �

�ملو�طنون جر�ء �رتفاع �الأ�شعار �ملتز�يد..

وقال: �الأ�شعار يف بالدنا تتحكم بها �الأمزجة وتخ�شع 

الأ�شحاب �لنفو�س �ملري�شة يف ظل �ل��دور �مل�شلول 

للجهات �ملخت�شة �إز�ء هذه �لق�شية..

م�شيفاً: �ملو�طن �ليوم يعي�س حالة من �لياأ�س يف 

حت�شن و�شعه �ملعي�شي، فنار �الأ�شعار تل�شعه كل 

حلظة ويف كل متطلبات �حلياة..

د�عياً �لرملان �إىل عدم �لوقوف عند �لتو�شيات �لتي 

تقرها جلانه، بل عليه �أن يفعل دوره �لرقابي �لذي غاب 

يف خ�شم �لدور �لت�شريعي.۹

¿ ي��ب��دو �أن �ل��ب��ع�����س ال يقدر 
�مل�شئولية وال ي�شعر بالقلق على 

�مل�شتقبل، ب��ل �إن���ه ي��رى يف عدم 

�ل�شعور بامل�شئولية فائدة ذ�تية 

تخدم م�شاحله �ل�شيقة وحده 

دون ���ش��و�ه، وك��اأن ه��ذ� �لبع�س 

�ملاأزوم مب�شاكله �خلا�شة ال يرى 

يف �الأر�س �أكرث من نف�شه وَمْن هم 

على �شاكلته، �الأمر �لذي ي�شتدعي 

�لتفكري  كيد على ���ش��رورة  �لتاأ

و�لعمل بجد من �أج��ل �مل�شتقبل، 

�إذ ال يجوز �ل��وق��وف عند �لزمن 

�الآين، الأن �لوقت كال�شيف ينبغي 

مبتغى  �ىل  للو�شول  ��شتثماره 

�لكافة ولي�س �خلا�شة، ونحن 

�الآن على م�شافة غري بعيدة من 

�ل��ق��ادم  �ال�شتحقاق �النتخابي 

يف 27 �أب��ري��ل 2011م.. ويف هذه 

�لفرتة �لر�هنة يجب على �لقوى 

�ل�شيا�شية �لوطنية �أن ت��درك �أن 

�حل���و�ر ينبغي �أن يكون د�ئماً 

ن يوؤمن  �أ وم�شتمرً� وم��ن �ملهم 

�جل��م��ي��ع ب�����اأن �حل�����و�ر �جل���اد 

و�مل�شئول هو �ل�شبيل �حل�شاري 

حل��ل �الأزم����ات وم��و�ج��ه��ة كافة 

�لتي تعرقل م�شرية  �لتحديات 

و�ل�شيا�شية  �لتنموية  ل��وط��ن  �

و�حل�شارية و�لو�شول به �إىل بر 

�الأمان.

�إن �ل��رت�ج��ع و�ل��رت�خ��ي �ل��ذي 

تبديه بع�س �لقوى الينمُّ عن خري 

على �الطالق.. �إذً� ينبغي 

�أن �النتخابات �لنيابية يف 

موعدها �ملحدد وال 

ي��ج��وز ب���اأي حال 

م���ن �الأح�����و�ل 

�ل���ق���ول بغري 

ذل���ك، وعلى 

�ل������ق������وى 

�شية  ل�شيا �

�أن تدرك باأن 

���ش��رع��ي��ت��ه��ا 

ال مي��ك��ن �أن 

ت�����ش��ت��م��ده��ا 

اّل م��ن خالل  �إ

�الن��ت��خ��اب��ات، 

وع��ل��ى �ل��ق��وى 

�ل����وط����ن����ي����ة 

�حلية يف �شاحة 

�ل�شيا�شي  �لفعل 

و�ل���وط���ن���ي �أن 

ت���������درك ب������اأن 

�مل����م����اط����ل����ة 

ال  و�لت�شويف 

ميكن �أن يخدم 

�مل�����ش��ل��ح��ة 

�لعامة وعليها 

عملية  يف  �مل�شئولية  تتحمل  ن  �أ

�حل���و�ر م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �ىل 

�التفاق على �لتعديالت �لد�شتورية 

�لالزمة و��شالح �لنظام �ل�شيا�شي 

و�النتخابي معاً.. وذلك هو �شبيلنا 

�لوحيد.. فهل تدرك كل �لقوى ذلك 

�ملعنى �لوطني �ملهم؟!۹

٭ ع�ضو جمل�س النواب

االنتخابات
 يف موعدها

عبداهلل علي الخالقي ٭

قاسم محمد قاسم الكسادي
من مو�ليد 1970م

مديرية ر�شد و�شباح

حمافظة �أبني

ع�شو جمل�س �لنو�ب

ع�شو جل��ن��ة �ل�����ش��ئ��ون �خل��ارج��ي��ة 

و�ملغرتبني

ع�شو �للجنة �لد�ئمة

بكالوريو�س علوم �شيا�شية

نقطة كالم
¿يظل �لبع�س يندفع نحو ��شتخد�م ��شارة نقطة نظام يف غري حملها، فنجده يقدم 
مد�خلة يف �لوقت �لذي يتطلب منه ك�شف جتاوز لالئحة و�لنظام، وبالتايل تتحول لدى 

هوؤالء نقطة نظام �ىل نقطة كالم.۹

رتابة
¿بالرغم من طلب رئا�شة �جلل�شة للمتحدثني عدم تكر�ر طرح 

�لق�شايا و�ملو�شوعات �لتي �شبق طرحها من قبل زمالئهم، �إال �ننا جند ��شهاباً 

يف تكر�ر طرح تلك �لق�شايا وب�شورة تبعث على �لرتابة.۹

تسجيل
¿هناك �ي�شاً من يطلب ت�شجيل ��شمه للحديث 
وعندما تنادي رئا�شة �ملجل�س با�شمه �إذ� به 

خارج �لقاعة �أو �ملجل�س.. وهذه �شورة 

تتكرر.۹

إعداد
¿�لعديد من �ملد�خالت التعك�س حالة �العد�د �جليدة الأ�شحابها مثل جمع 
�ملعلومات و�الأرقام و�ملوؤ�شر�ت، �الأمر �لذي يفقدها �لفعالية و�لقدرة على 

بريد�لتاأثري د�خل �لقاعة.۹
¿ تظل �لكثري من �شناديق �لريد �خلا�شة بالنو�ب مهجورة يف �ملجل�س 
ومل تفتح منذ زمن بعيد، ويف ذلك هجر�ن للمعلومة وللتو��شل بني �لنائب 

و�لفعاليات �ملختلفة.۹

النواب يشكون من ارتفاع األسعار
¿ شكا عدد من النواب من الوضع الراهن لألسعار المتزايدة يوميًا دون 
هوادة أو رقابة.. معتبرين التجار الذين يقومون بهذه التصرفات مخربين 
لالقتصاد الوطني ومؤججين لألوضاع وأنهم ال يقلون شأنًا عن دعاة 

االنفصال والتمرد واإلرهاب..
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۹ قو�ره۹ �ل�شعدي۹ �ل�شلوي۹ خري�ت
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الداخل

أكدوا أن قانون الضرائب لن يؤثر عليها

نواب: الصناعات الوطنية
 بحاجة إىل اهتمام

¿ مما الشك فيه أن قانون الضرائب سيحد كثيرًا من الشركات 
والجهات التي تمارس نشاطها التجاري واالقتصادي في أماكن غير 

معروفة بهدف التهرب من دفع الضرائب المفروضة قانونًا.

ول��ع��ل �ل��ق��ان��ون 

�لذي �أقره �لرملان 

م�������وؤخ�������رً� ب�����د�أ 

ي��اأت��ي �أُك��ل��ه لتاليف 

�الخ���ت���الالت �لتي 

ك���ان���ت ح��ا���ش��ل��ة 

يف ه�����ذ� �مل���ج���ال 

�الإي���ر�دي، كما �أن 

�ال���ش��اع��ات �لتي 

روج��ت لها بع�س 

�ل�شيا�شية  �لقوى 

ب����خ���������ش����و�����س 

�ل��ت��اأث��ري�ت �ل��ت��ي �شيخلفها 

�ل��ق��ان��ون خ�����ش��و���ش��اً على 

�ل�شناعات �لوطنية مل تعد 

قابلة للت�شديق الأن مثل هذ� 

�ل��ق��ان��ون مطبق يف كثري من 

�لدول �لتي تزدهر �شناعاتها 

�لوطنية، و�ملطلوب �الآن- 

ح�شب ق���ول �ل��ن��ائ��ب �شنان 

�لعجي- �أن ي�شرع �لرملان 

ق��و�ن��ني ت�شجع �ل�شناعات 

�لوطنية وتعزز من تو�شيعها 

وت�شمن حقوق �مل�شتثمرين.

جودة وطنية
وق����ال �ل��ع��ج��ي: ل��الأ���ش��ف 

�ل�شناعات �لوطنية �أ�شبحت 

�ل��ي��وم م�شتهدفة م��ن �لكم 

�لهائل لل�شناعات �مل�شتوردة 

�الأك��رث ج���ودة.. �الأم��ر �لذي 

يتطلب من �لغرفة �لتجارية 

ورجال �الأعمال و�شع معايري 

ل��ل��م��و����ش��ف��ات و�مل��ق��اي��ي�����س 

و�جلودة لل�شناعات �لوطنية 

حتى يطمئن لها �ملو�طن.

موكدً� �أن قانون �ل�شر�ئب 

لن يوؤثر على هذه �ل�شناعات 

�أو على ج��ودت��ه��ا، والميكن 

ل��ل�����ش��ري��ب��ة �أن ت���وؤث���ر على 

�ملنتجات �لوطنية �إذ� كانت 

م�شمونة و�مل��و�ط��ن مرتبط 

بها يف معي�شته وت��ن��اوالت��ه 

�ليومية..

دور مفقود
وع���ل���ى ن��ف�����س 

�ل���������ش����ع����ي����د 

ط���ال���ب �ل��ن��ائ��ب 

�ل��دك��ت��ور �شالح 

�جلهات  باع�شر 

�ل��ع��الق��ة  ذ�ت 

ب��ال�����ش��ن��اع��ات 

�لوطنية، �ملتابعة 

�مل�شتمرة و�لرفع 

ت  جل����ه����ا � ىل  �إ

�ملخت�شة مب��ا فيها �لرملان 

حتي يتم تفعيل مبد�أ �ل�شناعة 

�ل��وط��ن��ي��ة ذ�ت �جل����ودة 

�لعالية.. موؤكدً� على �شرورة 

ت�شجيع هذه �ل�شناعة �شو�ًء 

من قبل �حلكومة �أو من قبل 

�ملو�طنني.

وق��ال باع�شر: الميكن �أن 

تت�شرر هذه �ل�شناعة مبجرد 

فر�س ر�شوم �شريبية عليها، 

بل �أرى �أنها �شتتطور ماد�مت 

كل �إجر�ء�تها �شليمة.

ية  منوهاً �إىل �أن ما يفقد �أ

���ش��ن��اع��ة ج��ودت��ه��ا ه��و ع��دم 

�لرقابة �أو �لتفتي�س �لتجاري 

عليها.. باالإ�شافة �إىل ج�شع 

�لتجار..

معترً� دور �حلكومة مفقودً� 

فيما يتعلق بحماية �ل�شناعة 

�لوطنية �أو ت�شجيعها.۹

۹ باع�شر۹ �لعجي
العجي: البد من 

وضع معايري جودة 
للصناعة الوطنية

باعشر: جشع التجار 
يفقد الصناعة املحلية 

سمعتها

لجنة برملانية لتقصّي الحقائق حول فرض شركة دبي زيادة الرسوم لتطفيش شركات املالحة الصحة تكلف فريقًا للنزول إىل الخوخة

نبيل عبدالربالنائب ردمان: املتسللون واألمطار وراء جائحة الخوخة
¿ �أقر جمل�س �لنو�ب �ل�شبت تكليف جلنة م�شرتكة من �لنقل و�ملالية للتق�شي حول ما طرحه 
�لنائب �ملوؤمتري علي �ملعمري من �تهامات ل�شركة مو�نئ دبي بزيادة ر�شوم على �ل�شركات 

�ملالحية �ملتعاملة مع ميناء عدن �أدت لتطفي�س تلك �ل�شركات و�إرجاع )250( �ألف حاوية من 

�مليناء. من جهة ثانية �شكل جمل�س �لنو�ب جلنة �خرى للتق�شي ب�شاأن �إعادة فتح مطعم موناكو 

�ل�شياحي بالعا�شمة و�لذي مت �غالقه قبل �أ�شبوع على خلفية �شبط خمور. �إىل ذلك ناق�س �لرملان 

م�شروع قانون �لتاأمني �ل�شحي بح�شور وزير �ل�شحة د. عبد�لكرمي ر��شع �لذي قال �إن �مل�شروع 

�ملدرو�س من جلنة �ل�شحة �لرملانية ��شتفاد من جتارب بلد�ن عربية يف هذ� �ملجال.

 وي�شمل �مل�شروع تاأميناً �إلز�مياً على �ملوظفني �حلكوميني و�لعاملني يف �لقطاع �خلا�س 

ن عليهم من غري �ليمنيني �إ�شافة �إىل تاأمني �ختياري للمنتهية خدماتهم وورثة  و�ملتقاعدين و�ملوؤمَّ

�ملتوفني �لذين يتلقون معا�شات تقاعدية.. 

وتتكفل �ال�شتقطاعات من رو�تب �لفئات �مل�شمولة بالتاأمني و�لرعاية �لطبية يف حالتي �ملر�س 

و�إ�شابة �لعمل.۹

¿ وج��ه وزي��ر �ل�شحة �ل�شبت بنزول 
ف��ري��ق طبي خمت�س ملعاينة ومعرفة 

�أ�شباب �نت�شار �ال�شهاالت �حل��ادة بني 

�ملو�طنني يف مديرية �خلوخة مبحافظة 

�حلديدة و�تخاذ �لتد�بري �لالزمة لتفادي 

�إ�شابات جديدة بني �ملو�طنني.

هذ� وكان قد تويف �شخ�شان حتي �ل�شبت 

�أح��ده��م��ا طفل يف �حل��ادي��ة ع�شرة �إث��ر 

��شهاالت حادة �جتاحت �ملديرية خالل 

كيد ع�شو  �ليومني �ملا�شيني ح�شب تاأ

جمل�س �لنو�ب عبده حممد ردمان.

وق���ال �ل��رمل��اين ردم���ان يف ت�شريح نقله عنه موقع 

»�ملوؤمترنت« �إن هناك )11( حالة �إ�شابة �أخرى 

باملديرية �الأمر �لذي يتطلب تدخل وزير �ل�شحة 

و�تخاذ �لتد�بري و�الإج��ر�ء�ت �لالزمة حفاظاً 

على حياة �ملو�طنني.

م�شريً� �إىل �أن �الأمطار �لتي �شهدتها �ملنطقة 

وو�شع �لنظافة �ملرتدي و�ملت�شللني �الأفارقة 

يف ر�أ���س قائمة �الحتماالت بظهور و�نت�شار 

�ال�شهاالت �حلادة باملديرية.

من ناحية �خرى ت�شهد مديرية بيت �لفقيه 

جائحة مفزعة بظهور ما يعرف حملياً بد�ء 

»�لكرف�س« �لذي ي�شيب �ملفا�شل ويقعد �مل�شاب 

و�إذ� دخل بيتاً فال يغادره �شغريً� �أو كبريً�.۹

لجنة السلطة املحلية :
5مليارات لم توردها الصناديق الخاصة

 »امليثاق« فيصل الحزمي
¿ �أو�شت جلنة �ل�شلطة �ملحلية مبجل�س �لنو�ب يف تقريرها 
�ملرفوع لرئا�شة �ملجل�س ب�شاأن تقرير �جلهاز �ملركزي للرقابة 

و�ملحا�شبة �ملت�شمن نتائج �لفح�س و�ملر�جعة �مل�شتندية 

للمو�رد �لعامة �مل�شرتكة و�لدعم �ملركزي �لر�أ�شمايل، توجيه 

�حلكومة مبو�فاة �ملجل�س بالتقارير �ل�شنوية ونتائج �لفح�س 

�لدوري الأعمال �لوحد�ت �الإد�رية و�أجهزتها �لتنفيذية على 

م�شتوى �أمانة �لعا�شمة و�ملحافظات عقب �نتهاء جهاز �لرقابة 

من عملية �ملر�جعة حتى تتمكن جلان �ملجل�س من �أد�ء مهامها 

�لرقابية على �أكمل وجه ومبا يحقق �الهد�ف �ملوؤملة منها، كما 

�أو�شت �للجنة �جلهاز �ملركزي باعتماد خطة موحدة وتنفيذها 

عند �لفح�س و�ملر�جعة على كافة �لوحد�ت 

لل�شلطات �ملركزية  د�ري����ة و�لتنفيذية  �الإ

و�ملحلية وتقييم ومتابعة �أد�ء �لفاح�شني 

ب�شفة دورية و�لتحقق من �شحة �لنتائج �لتي 

يتو�شلون �ليها وتزويدهم بالقو�نني و�للو�ئح 

و�لقر�ر�ت �لنافذة.

و�أ�شارت �للجنة �ىل �شرورة توجيه �حلكومة 

بالعمل على ت��وزي��ع جميع �مل���و�رد �لعامة 

�مل�شرتكة �ملح�شلة خالل �لعام وعدم ترحيلها 

من عام �ىل �آخر، وتفعيل دور �الإد�ر�ت �لقانونية 

يف �ملحافظات و�حلر�س على �إن�شاء �إد�ر�ت 

فرعية يف �ملديريات ومنحها �ل�شالحيات �لتي 

متكنها من ممار�شة �خت�شا�شاتها �ملن�شو�س 

عليها يف �لقو�نني �لنافذة

كما �أو�شت �ملجل�س باإلز�م وز�رة �ملالية 

ب�شد�د �ملبالغ �ملتاأخرة �مل�شتحقة للوحد�ت 

�الإد�رية لدى �ل�شناديق �خلا�شة من مبالغ �لدعم �ملركزي 

لتلك �ل�شناديق ��شافة �ىل �إلز�م كافة �أجهزة �ل�شلطة �ملحلية 

يف �لوحد�ت �الإد�رية بعدم �إنفاق �أي مبالغ يف �ملجاالت �لتي 

ال تتفق مع �الأه���د�ف �لتي �أُن�شئت من �أجلها وعلى وجه 

�خل�شو�س �ل�شناديق �خلا�شة. و�شددت جلنة �ل�شلطة 

�ملحلية مبجل�س �لنو�ب على �شرورة �هتمام كافة �أجهزة 

�ل�شلطة �ملحلية و�لوحد�ت �الإد�رية بتقارير �جلهاز �ملركزي 

و�لعمل على تاليف �أوجه �لق�شور �لو�ردة يف تقارير �جلهاز 

و�اللتز�م بالرد على كافة �ملالحظات �أواًل باأول ومو�فاة جلنة 

�ل�شلطة �ملحلية مبجل�س �لنو�ب ب�شورة من ذلك.

�جلدير بالذكر �أن تقرير �جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�شبة 

�ملت�شمن نتائج �ملر�جعة و�لفح�س للمو�رد �لعامة �مل�شرتكة 

و�لدعم �ملركزي �لر�أ�شمايل للوحد�ت �الإد�رية لل�شنة �ملالية 

2007م كان قد �أو�شح وجود نق�س يف �ملو�رد �لعامة �مل�شرتكة 

مببلغ وق��دره )2.526.831.865( ري��ااًل، وبن�شبة قدرها 

70% من �إجمايل �ملو�رد �لعامة �مل�شرتكة �لتي مت �لربط لها يف 

�ملو�زنة �لعامة للدولة خالل �لعام 2007م من »مو�رد 

�ل�شناديق، �لر�شوم �ملفرو�شة على تذ�كر 

�ل�شفر«.

 م��ن جهتها ردت وز�رة �مل��ال��ي��ة ب��اأن 

�شبب ذل��ك �لنق�س يعود �ىل ع��دم �لتز�م 

�شندوقي »�ل�شباب و�لريا�شة و�شيانة 

�ل��ط��رق و�جل�����ش��ور« بتوريد م�شتحقات 

�لوحد�ت �الإد�ري���ة رغم متابعة �ل��وز�رة 

�مل�����ش��ت��م��رة ل��ل�����ش��ن��دوق��ني 

وباملخالفة �لقانونية �ملنفذة 

ل��ه��ا وت��وج��ي��ه��ات ف��خ��ام��ة 

بتنفيذ  رئي�س �جلمهورية 

تو�شيات جمل�س �لنو�ب 

عند �إقر�ر �ملو�زنة . كما 

���ش��ار تقرير �جلهاز  �أ

�مل���رك���زي �ىل قيام 

�لهجرة  م�شلحة 

و�جل���������و�ز�ت 

ن�شبة  بخ�شم 

5% من �إجمايل 

�ملو�رد �لعامة 

�مل�شرتكة �لتي 

حت�شيلها  مت 

خ�������الل �ل����ع����ام 
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�مل�شلحة من �ملو�رد �لعامة �مل�شرتكة، 

وو�شع ذلك �ملبلغ يف ح�شاب �لعائد�ت »ح�شاب 

�شهري« خا�س بامل�شلحة دون م�شتند قانوين ينظم ذلك، 

وبررت ذلك �خل�شم باأنه حافز ملوظفي �مل�شلحة �لقائمني على 

عملية حت�شيل تلك �ملو�رد.

�جلدير بالذكر �أن جلنة �ل�شلطة �ملحلية ذكرت �أن تقرير 

�جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�شبة �أفاد �أن �جمايل م�شتحقات 

�لوحد�ت �الإد�رية من �ملو�رد �لعامة �مل�شرتكة �ملتاأخرة لدى 

�ل�شناديق �خلا�شة و�لتي مل يتم توريدها �ىل ح�شاب �ملو�رد 

�لعامة �مل�شرتكة عام 2007م بلغت )5.567.774.189( ريااًل 

منها )2.546.990.820« ريااًل م�شتحقات �لوحد�ت �الإد�رية 

�ملتاأخرة من �أعو�م �شابقة.۹

املطالبة 
بتقييم أداء 

فاحصي 
الجهاز املركزي 

للمحاسبة 
بصفة دورية 


