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ترحيب اجتماعي وشعيب بقرار تغليظ  02خمالفة مرورية
رفع خمالفة قطع اإلشارة املرورية وجتاوز حافالت املدارس عند التحميل أوالتنزيل إىل  6آالف ريال

تضمنت قرارات جملس الوزراء اليت اعتمدها برئاسة األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز نائب خادم احلرمني
الشريفني ،تغليظ الغرامات املرورية على عدد 02خمالفة مرورية اعتربت مؤثرة يف قضايا السالمة ،من أبرزها رفع
خمالفة قطع اإلشارة الضوئية إىل ستة آالف ريال ،وذلك على اعتبارها واحدة من أهم املخالفات املرورية اليت
تتسبب يف حوادث مرورية .ولقيت قرارات جملس الوزراء أصداء اجتماعية واسعة ،وترحيبا كبريا ،خاصة أنه يف ظل
اخلسائر الكبرية يف األرواح حيث تودي احلوادث يوميا بأكثر من 02حالة وفاة ،وأكثر من 02ألف إصابة منها 6
آالف إصابة مقعدة سنويا .ووفق إحصائيات اقتصادية فإن معدالت الفاقد من الناتج الوطين بسبب احلوادث
املرورية يصل إىل  % 0.4بينما اليتجاوز يف اسرتاليا واجنلرتا وأمريكا  ،% 7.4يف الوقت يصل معدل اإلصابات يف
احلوادث املرورية يف السعودية إىل  6لكل  8حوادث ،ال تتجاوز إصابة واحدة لكل مثانية وفق املعدل العاملي.
ونص قرار جملس الوزراء أمس األول على فرض غرامة التقل عن ألف ريال وال تزيد عن ألفي ريال على املخالفات
الواردة يف جدول املخالفات رقم ( ،)5ومن املعلوم أن هذه املخالفات هي :الوقوف على خطوط السكة احلديدية ،نقل
عدد من الركاب يزيد على العدد احملدد يف رخصة السري ،رفض إبراز الوثائق اخلاصة بالسائق أو املركبة للمصرح
هلم باإلطالع عليها ،وعدم احملافظة على لوحات املركبة ،وعدم إخراج املركبة املعدة للتصدير خالل املدة احملددة،
عدم ارتداء اخلوذة للدراجات النارية ،رهن حجز رخصة سري املركبة أو رخصة القيادة.
أما الغرامات اليت نص القرار على فرض غرامة التقل عن  0222وال تزيد عن  6222ريال مع حجز املركبة ،يف
اليت وردت يف اجلدول ( ،)6وهي املخالفات التالية :قطع اإلشارة احلمراء ،استخدام لوحة غري عائدة للمركبة،
استخدام لوحات غري نظامية ،تركيب جتهيزات يف املركبة كتلك اخلاصة باملركبات الرمسية والطوارئ
(الرباقات) ،جتاوز حافالت النقل املدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل ،العبث بعالمات الطريق أو العاكسات أو
الشاخصات املنظمة حلركة السري ،عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات األمنية ،ووضع شعارات أو
ملصقات تنايف اآلداب العامة.
يف حني نص قرار جملس الوزراء على أن غرامة املخالفات الوارد يف جدول املخالفات رقم ( ،)4جيب أال تقل عن
 5222ريال ،وال تزيد عن عشرة آالف ريال مع حجز املركبة حتى إزالة املخالفة ،واملخالفات هي :طمس أو حماولة
طمس املعامل اخلاصة بالتعريف باملركبة ،قيادة املركبة حتت تأثري املسكر أو املخدر ،القيام بأعمال على الطريق
دون تنسيق مسبق.
كما نص قرار جملس على أنه على كل سائق يكون طرفا يف حادث مروري أن يوقف املركبة يف مكان احلادث
ويبلغ اإلدارة املختصة ،ويف حال عدم مساعدة املصابني فإنه يعاقب بفرض غرامة 72آالف ريال أو السجن مبا اليزيد
عن  0أشهر أو بهما معا.
رابط اخلرب
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خطوات عملية بدأت اململكة يف اختاذها حنو تعزيز وزيادة الواردات غري النفطية ،حيث أصدر جملس الوزراء مجلة
من القرارات مشلت رسوم الدخول للمرة األوىل للحج والعمرة وتنظيمات جديدة لرسوم التأشريات واملرور
واملخالفات ،باإلضافة لرسوم اخلدمات البلدية املتعلقة بلوحات الدعاية واإلعالن.
هذه القرارات جاءت لتؤكد عزم اململكة االنطالق يف التطوير املستمر لألنظمة مبا حيقق التنمية املستدامة من
أجل تقدم الوطن ورفاهية املواطن .ويرى مراقبون حتدثوا لـ"الرياض" أن هذه اخلطوات ستساعد إىل زيادة اإليرادات
غري النفطية بنسبة  %570مايعين "مخسة أضعاف" إيرادات اململكة اليت سجلتها من غري البرتول يف العام املاضي
 0275واليت بلغت  760.5مليار ريال.
واعترب اقتصاديون أن قرارات جملس الوزراء املتعلقة بتعديل بعض الرسوم ستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية
املختلفة وزيادة كفاءة اإلنفاق ،مشريين إىل أن حتمل اململكة رسم الدخول ألول مرة ألداء احلج والعمرة ،إشارة
واضحة للدور اإلنساني الذي نشأت عليه.
وقالوا يف أحاديث لـ"الرياض" إن رفع الرسوم تؤدي إىل جذب عوائد مالية خلزينة الدولة ،باإلضافة لقضائها على
بع ض السلوكيات من املواطنني يف استقدام العمالة غري املفيدة ،وتركها دون عمل ،مما يتسبب يف بقائها مدة
طويلة دون إضافة حقيقية للتنمية االقتصادية.
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واشاروا إىل أن القرارات تعترب خطوة جديدة جتاه االلتفات إىل مصادر أخرى باإلمكان االستفادة منها يف زيادة
اإليرادات ،مضيفني أن الوقت حان للعمل بشكل متوازن ،وأن املرحلة احلالية تستوجب دعم املنشآت الصغرية
واملتوسطة لدعم الشباب يف اكتشاف ذاتهم ،واالنطالق حنو العاملية من خالل املشروعات التجارية وحنوها.
وأشاروا إىل أن تهيئة املصانع احمللية لإلنتاج اخلارجي ،تعد خطوة متقدمة يف حال مت تفعيلها لرفع الصادرات
وحتقيق عوائد مالية جمزية.
وأضافوا أن هناك عدداً من العمالة تأتي إىل اململكة وتبقى وقتاً طويالً دون فائدة ،وأن الرسوم من شأنها تنظيم
دخوهلم وخروجهم ،وجترب الراغب يف العمل على البقاء والتأقلم مع التغريات اجلديدة.
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مقال  :عادل احلربي

يبدو جلياً أن الرسوم اليت أقرها جملس الوزراء فيما يتعلق بالتأشريات جاءت ألهداف تنظيمية يف املرتبة األوىل..
معروف أن تأشريات األجانب هي مقابل خدمات عامة يستفيدون منها خالل إقامتهم يف البلد املضيف ،تبدأ من
التعليم والصحة وتشمل كل اخلدمات املدعومة من احلكومة ..لو قررت أن تزور أي دولة يف العامل حتى الغنية
منها ،فإن دفعك للرسوم هو أحد شروط احلصول على التأشرية.
ولتتضح الصورة أكثر ،ويتضح حجم التغاضي الذي تبذله اململكة ،وعلى سبيل املثال ..األجنيب الذي يغادر قطر
ال فقط ال غري ،ليستفيد من كل اخلدمات والطرق من
باجتاه األردن مروراً باململكة كان ال يدفع إال مخسني ريا ً
منفذ سلوى إىل منفذ احلديثة مشال القريات ،وقد أصبحت هذه الرسوم مساء أمس األول  022ريال ،وال غرو أن
اخلمسني رياالً كانت جمحفة حبق اخلدمات اليت يستفيد منها األجنيب خالل رحلته اليت تتجاوز األلفي كيلو
مرت وقد متتد أليام ،والطموح أن تصبح الرسوم مرتبطة باملسافة اليت ينوي األجنيب قطعها واملرور بها؛ فليس من
املنطق أن يدفع األجنيب الذي يغادر منفذ سلوى باجتاه البحرين نفس املبلغ ،كما أن الطموح بأن تضاف غرامة
على من يتأخر يف املغادرة خالل أيام حمددة ،تناسب املسافة من منفذ الدخول إىل منفذ اخلروج.
النقطة املهمة يف القرارات اجلديدة واليت ال بد من إيضاحها منعاً للمزايدات الرخيصة ،أن تأشرية احلج مازالت
جماناً للحاج واملعتمر ألول مرة ..ورسوم األلفي ريال اليت أقرها جملس الوزراء أمس األول تستهدف الذين "يكررون"
احلج ،حيث إن عشرات اآلالف من حجاج اخلارج لديهم عالقاتهم يف بلدانهم تسهل هلم تكرار احلج سنوياً ..لذلك
أقرت احلكومة هذا الرسم اجلديد للحد من هذا التكرار الذي يأتي على حساب مواطنيهم املستحقني للدخول يف
نسبة احلج املخصصة لبلدهم ،ويبدو لي أن هذا اإلجراء مازال أقل من املأمول ،حيث يفرتض أال يعطى تأشرية حج
إال بعد مرور مخس سنوات أسوة باملواطنني السعوديني الذين ال يستطيعون احلصول على أكثر من تصريح حج
واحد كل مخس سنوات!
فكما هي حال احلجاج السعوديني ،فإن الواجب أن جند حالً إضافياً ملنع األجانب من تكرار احلج كل عام ..ألن
رسوم األلفي ريال لن متنع امليسورين االجانب من تكرار احلج ومضايقة مواطنيهم ،لذلك هذا ال يغين عن ضرورة
استحداث قاعدة بيانات برقم اجلواز أو البصمة بني الداخلية واخلارجية لرفض أي طلب مكرر ،وأال متنح تأشرية
احلج إال ملن مل يسبق له احلج خالل اخلمس سنوات املاضية ،بعد ذلك تبدأ رسوم األلفي ريال.
وهنا أشري إىل أن احلكومة السعودية وجهت سفاراتها مؤخراً باخلتم على كل تأشرية حج خبط واضح ومستقل
أنها جمانًا من اململكة ،وذلك تفادياً الستغالل احلجاج من مواطنيهم بادعاء أن هناك رسوماً تأخذها اململكة
مقابل تأشريات احلج ،وهي يف احلقيقة تذهب جليوبهم!.
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