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  عاشرةال مضبطـة اجللسة 
 دور االنعقاد العادي الثالث
 الفصــل التشريعــي الثاني 
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   10 : الرقـم
 هـ1430 حمرم 15 :التاريخ 
 م 2009 يناير   12    

 

جلسته   الشورى  جملس  العادي    العاشرةعقد  االنعقاد  دور   15من   الثالثمن 

الثانـي التشريعي  مبقر  ،  الفصل  الكربى  االجتماعات  الوطين  بقاعة  ،  ابلقضيبيةاجمللس 
الساعة   ا  التاسعةعند  يوم  صباح  من  عشرثنني  إلوالنصف  شهر    اخلامس    حمرممن 

وذلك برائسة صاحب املعايل ،  م2009  يناير من شهر    للثاين عشرهـ املوافق  1430
وحضور أصحاب السعادة أعضاء  ،  بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورىالسيد علي  

 20 . طريف األمني العام جمللس الشورى بداجلليل إبراهيم آلوسعادة السيد ع، لساجمل

 

 : كل من  هذا وقد مثل احلكومة
الفاضل وزير  الصاحب   -1 السيد عبدالعزيز بن حممد  الشورى   شؤون سعادة   جملسي 

 .والنواب

 25 . اإلسكان آل خليفة وزير  إبراهيم بن خليفةصاحب املعايل الشيخ  -2

 فة وزير املالية. صاحب املعايل الشيخ أمحد بن حممد آل خلي -3

 صاحب السعادة منصور بن حسن بن رجب وزير دولة. -4

 :جملسي الشورى والنواب شؤونمن وزارة  •
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 السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى والنواب. -1

 مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانونـي.السيد  -2
 ار القانونـي لسعادة الوزير.حسن كمال الدين مصطفى املستش  السيد -3
 .عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارةو  -

 5 
 

 :األشغالمن وزارة  •

 .سيد عصام عبدهللا خلف الوكيل املساعد للطرق ال -1
 .السيدة ندى أمحد مصطفى مدير إدارة املوارد املالية -2
 10 

 :اإلسكانمن وزارة  •

 . ل املساعد ملشاريع اإلسكان السيد خالد يعقوب العامر الوكي -1
 .السيد ماهر حممود العنيس مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية -2
 
 15 :املاليةمن وزارة  •

 . عارف صاحل مخيس وكيل الوزارةالسيد  -1
 .املتابعةو   املراقبة  األنصاري مدير إدارة حممد السيد أنور -2
 . السيد عبدالكرمي حممد بوعالي رئيس اإلعالم االقتصادي -3

 
 20 :شؤون النفط والغازمن وزارة  •

 .الوزير سعادةل القانونـي الدكتور حممود سالمة املستشار -1
 

 :التنمية االجتماعيةمن وزارة  •

 املستشار القانونـي.  الدكتور أسامة كامل حممود -1
 25 . عبدهللا إبراهيم اجلودر رئيس قسم الشؤون القانونيةالسيد  -2

 
 :ياهليئة العامة للتأمني االجتماعمن  •
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 .لشؤون التقاعد عبداللطيف أمحد الزاينـي املدير العام املساعدالسيد  -1
 السيد أنور عبدهللا غلوم مدير إدارة االشرتاكات واإليرادات. -2
 

 :شركة نفط البحرينمن  •

 5 .احملروس انئب الرئيس التنفيذي حممد فيصلالسيد  -1

 .اج ابلوكالةعادل خليل املؤيد انئب الرئيس التنفيذي لإلنتالسيد  -2
 مدير عام االستكشاف وهندسة البرتول. السيد أنور سلمان خلف -3
  السيد حسن حبيب رضي مدير دائرة االستكشاف والتطوير. -4
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، الــدكتور أمحــد عبــدهللا انصــر األمــني العــام املســاعد للشــؤون الربملانيــة كمــا حضــرها
 ،وارد البشــرية واملاليــة واملعلومــاتوالســيد أمحــد عبــدهللا احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــ 

والســيد حمســن محيـــد ، زجنــي املستشـــار القانونـــي للم لــسالــدكتور عصــام عبــدالوهاب الرب و 
والــــدكتور حممــــد عبــــدهللا الــــدليمي املستشــــار ، الل ــــان شــــؤونمرهــــون املستشــــار القانونـــــي ل

 15ي واملــــايل ستشــــار االقتصــــادالصــــائ  امل حممــــد والــــدكتور جعفــــر، الل ــــان شــــؤونالقانونـــــي ل

، ء األقســام ومــوظفي األمانــة العامــةكما حضرها عدد مــن مــديري اإلدارات ورؤســا،  للم لس
 :مث افتتح معايل الرئيس اجللسة

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 20مثن  لث الثامن دور االنعقاد العادي  العاشرةبسم هللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة 

تفءثثا اضع ابثث اجلليا . مسثثاا اضاءثثاا ارعتثث رانونبثث ب بثثتأوة ب .الفصثثا التيثثراعث الثثثاي
 . بتأوة بمساا اضاءاا ارعت ران  آل طراف اضمني العام للمجلس

 

 : األمني العام للمجلس
 25السثعادة اات ر ان حءثرر ذث ا اجللسثة مثا مثن ب ث ا  ، شكرًا سي ي الرئيس

 . وشكرًا ، ةال متررة فرزاة الصاحل الرتباطات خا، لظروف خا ة بلس مسعان :اضاءاا
 الرئيــــــــــــــــس: 
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وهبثثث ا اكثثثرن اللصثثثا  القثثثانري النعقثثثاد اجللسثثثة متثثثرافرًا. ونلتقثثثا ا ن    شثثثكرًا، 
البلثث  التثثا  مثثن ألثث ول اضامثثال واقثثاى ملتصثث ال الثثس مءثثبفة اجللسثثة السثثابقة، ف ثثا 

 ذلاك مأحظات الي ا؟ 
 

 5 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 الغاشثثثم بيثثثتن ترا ثثثا العثثث وانقثثثر ارءثثثبفة ممثثثا وردت  لثثثيكم. لثثث الا بيثثثان  ذن ت
 .تفءا اضع اب اجلليا آل طراف اضمني العام للمجلس بقرااته .غزة الس
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 األمني العام للمجلس: 
 اتبث : غثزة اليررى بيثتن ترا ثا العث وان الثس  جملسبيان  شكرًا سي ي الرئيس،  

حثر  قفاع غزة من يف لا ئرى وجيري الس بشقابكا بسس وحزن وبمل ما أل  جملس اليررى
 15 فثثثثيم للملثثثثازل وارثثثث ار  وارستيثثثثفيات وحتوقتثثثثا لءبثثثثر ا   مدة مجاايثثثثة وقصثثثثف مترا ثثثثا

ته الع وانيثثة سياسثثمثثن خأ ثثا العثث و السثثرائيلث اكثثس والثث  ، وارتثثاألر و حثثرام للمصثثاحل
الفلسثفيليني يف   نينيارثواليثيرع مثن  الرذابية ال  است  فت اضطفال واللسثاا  هوممارسات

وقث   .ال وليثةواضاراف وارراثيل القرانني والقرارات  انت السماواة و  ارع لتعاليم ال    حت   
لليثثعمم الفلسثثفيش اليثثقيل والتءثثامن  الكبثثر الثث امشثثعمم مملكثثة الب ثثران ببثث ت قيثثادة و 

 20السثثثامث الثثث ي وأل ثثثه حءثثثرة  ثثثاحمم  ارلكثثثث اقفثثثا  ا يف معثثثه، وقثثث  كثثثثا ذلثثث  ألليثثثً 

لث ى تثر    حفظثه هللا وراثاا خليفة مل  البأد ارفث ى آلألة ارل  مح  بن ايسس اجل
والثثث ي داثثثا مثثثن خألثثثه  ،ألألتثثثه أللسثثثة جملثثثس الثثثرزراا االسثثثتثلائية اثثثرم اقمثثثيس ارا ثثثث

ا جلميثث  العثثر  ا ميثث مً السثثأم يف ملفقتلثثا  ثثً مثثرن   ،   اقثث  قمثثة اربيثثة  سثثأميةألألتثثه 
اليثثثعرر الرمسثثثث واليثثثع  مثثثن خثثثأل خفابثثثه السثثثامث  ، حيثثث  اكثثثس ألألتثثثهوارسثثثلمني

 25ومثثا اكلثثه لثثه مثثن بخثثرة و بثثة وتعثثاطف  اليثثعمم الفلسثثفيش اليثثقيلجتثثاا رملكثثة الب ثثران 

الغاشثثثم. ويف ذثثث ا السثثيام البثثث  مثثثن  ألثثراا العثثث وان السثثرائيلثحيثثال مثثثا اعانيثثه مثثثن  لثثثة 
مسثر اليثي  ارفث ى والث  رااذثا ألألثة ارلث  الشارة    اربادرة النسانية ال  وأله  لي ا 

ان ثثثثر بثثثثن محثثثث  آل خليفثثثثة رئثثثثيس جملثثثثس بملثثثثاا ارنسسثثثثة اقراثثثثة ارلكيثثثثة ورئثثثثيس اللجلثثثثة 
جلمثث  التااثثات لصثثاحل اضشثثقاا يف الب راليثثة الرطليثثة رلا ثثرة اليثثعمم الفلسثثفيش يف غثثزة 
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لا ثرة م شعمم الب ران الكرمي من خألمما نلرا مليعرر الرطش ال ي بب اا    .قفاع غزة
معه اضمر ال ي اكس تعاطفه الكبر  ،اليعمم الفلسفيش م  ما اتعرض له يف قفاع غزة

اضشثثقاا الفلسثثفيليرن بكثثا وسثثائا التعبثثر الثث  تثثلم اثثن واثثث  ايف ذثث ا اةلثثة الثث   ثثر هبثث
شثجبه واسثتلكارا اثن  ن جملثس اليثررى وذثر اعثر   اليعمم وانتمائه العثر  والسثأمث.

 5ومثثثا نثثت  اثثثن ، اواسثثتا ام اضسثثل ة اةرمثثثة دوليثثً  مرألثثة العلثثثفتصثثثاا   قلقثثه البثثالا  زااو 

مثثن خسثثائر  ذثث ا العثث وان مثثا بسثثفر الثثهالنسثثانية يف قفثثاع غثثزة و  تثث ذرر الالثثةذلثث  مثثن 
معظم ثثثثثم مثثثثثن اللسثثثثثاا واليثثثثثيرع و اضشثثثثثقاا الفلسثثثثثفيليني  ثثثثثفرف اضرواح يف  فادحثثثثثة يف

وخبا ثثة جملثثس اضمثثن الثث و  لقثثرار ب ثث ا  احتثثرك  وألثثر  واضطفثثال، فهنثثه ايثث د الثثس 
 ،النسثانذ ا االنت اك الصثارع لقثرم  ومجي  ال ول اةبة للسأم لت ما مسنولياهتا  زاا

 10الغاشثم الرحيثث ذث ا العث وان  تكثيثف االتصثاالت ال بلرماسثية لرقثفمثن خثأل  والعما  

  الع و السثرائيلث لرقثف ذث ا العبثوالت رك بيكا بمثر فاالية للءغط الس   ،الس غزة
 رقثثثم الثثث و  واالنصثثثياع لقثثثرار جملثثثس اضمثثثن ،واحثثث ام القثثثرانني وارراثيثثثل ال وليثثثة ،الألرامثثثث

تث ارك وقف فثرري ودائثم لطثأم اللثار، مث   ثرورة التث مر   يثة     ال ااث    (1860)
لتصا مثن خأ ثا  آملةممرات ومعابر   جيادوالعما الس  ،ارت ذرر يف غزة  النسايالر    

 15    نلثثا يف الرقثثت الثث ي نثث ار فيثثه  .   اةا ثثران ذلثثاك غاثيثثةوال لنسثثانيةاارسثثاا ات 

مثثن  والثث  راح  ثث يت ا ار ثثات  ،اقثثرم هبثثا العثث و السثثرائيلثالثث   الألراميثثة اضامثثال وقثثف
اثثن مرا ثثلة الصثثار اجلثثائر  فءثثأً  ،مثثل م ا الف و  ثثابة ،يف قفثثاع غثثزة اضبثثر ا اضشثثقاا

فهنلثثثا نثثث ار يف  ؛اليثثثاة بساسثثثيات وحرمانثثثه مثثثن  ،ذلثثثاك زلاضاثثثالثثثس اليثثثعمم الفلسثثثفيش 
ا الرقثثت نفسثثه اضشثثقاا الفلسثثفيليني    الرحثث ة ورى الصثثفرف واللثثتي مقأفثثات ألانبثثً 

 20 العلثث هللا الثس  قامثة ال ولثة الفلسثفيلية واا ثمت ا القث   اليثراف. نث ار والعمثا سثر ً 

 ا العثث وان الغاشثثم براسثث  رمحتثثهالقثث ار بن اتغمثث  برواح اليثث  اا الثث ان سثثقفرا ألثثراا ذثث 
الثثثس  اسثثثكل م فسثثثيح أللاتثثثه وال ثثثم بذل ثثثم وذوا ثثثم الصثثثا والسثثثلران، وبن  ثثثن  ور ثثثرانه و 
 ، وشكرًا.ال ااا جميمم مليفاا العاألا،  نه مسي  جلرحسارصابني وا

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 .اضع ال مترر اليي  خال  آل خليفةشكرًا، تفءا 
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 خ خالد آل خليفة:العضو الدكتور الشي

رقثثرف دقيقثة حثث اًدا بقث ح الثس ذثث ا االثس الكثرمي البواًل: شثكرًا سثي ي الثثرئيس، 
أللسة من أللسثات ذث ا االثس    بن الت ثث العث وان الصث يري الثس غثزة. يف ب ااة ما 

اثنًيا: بود بن بذمر االس الكرمي  ن ا  اقر الث  امتث ت مثن ألألثة ارلث  ذثث اث  خثر 
 5والتعمثثثر، وذثثثث اثثث  اقثثثر الثثث  هتثثث ف    الرفثثثاا، ف ثثث ا ذثثثث اثثث  ألألثثثة ارلثثث  الثثث   للبلثثثاا

نعرف ا ذلثا يف الب ثران، ف ثث  ثاحبة ارنسسثة اقراثة ارلكيثة، وذثث اليث  الث  امتث ت    
اضاتثثام واضرامثثا وارعثثاقني وغثثرذم يف ذثث ا ااتمثث . واليثثرم كتثث      خرانلثثا يف غثثزة، لثثيس 

نسسثثة اقراثثة ارلكيثثة الثث  جتثثاوز مثثا مجعتثثه مثثن تااثثات خثثأل اض م فقثثط مثثن خثثأل ار
 -ارا ثثية بربعثثة مأاثثني دوالر، بثثا مثثن خثثأل تثثاع ألألتثثه  اثثادة بلثثاا م رسثثة الفثثاخررة 

 10الس نفقته اقا ة، و باح ذ ا اليرم بالثن ألألثة ارلث  اثن   -  ال  دمرذا الع و الغاشم

 رذا ثأثة مأاثني دوالر. مثا ذث ا لثه مبثر اضثثر يف أل ا ة لءطفال بكلفة قبلاا م رسة  
نفثثر  ارثثراطلني الب ثثراليني، ارثثراطن الب ثثراش الثث ي ارفثث  ربسثثه اليثثرم بمثثام  خرانثثه العثثر ، 

   بعث  الر اثثة   شثارةذثر  –تثاع ألألثة ارلث   اثادة بلثاا م رسثة يف غثزة  –ف ث ا التثاع 
لغاشثثم، اليثثرم القتثثا واليثثرم التيثثرا ، وملثثرغم لثث ى ألألتثثه، فثثاليرم الثثر ، اليثثرم العثث وان ا

 15من ما ذل  فهن ألألة ارل  ارفث ى جتثاوز اضمثر بلظرتثه البعيث ة والث  هتث ف    الر اثة 

را بع  الر  وذث ر اة التعمثر والبلثاا، وذلث  ليءث  العثني الثس ارسثتقبا الث ي سثراان 
لثاا واالسثتثمار يف العلصثر البيثري  اثادة البو ما سثيب ب  اثادة البلثاا بعث  ترقثف العث وان، 

 سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ي  -اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن طراثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل التعلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيم.  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 
ونلاشث  العثر  ولثيس  ،ذلا يف جملسلا اررقر نلاشث  الخثرة يف فلسثفني ملترحث  -الرئيس  

 20مكا ملترح  والمثار من اللقااات ارسثتمرة والثس ربسث ا قمثة العر  فقط با ارسلمني  

سثثت قءثثية الفلسثثفيليني بو العثثر  بثثا ذثثث قءثثية  اربيثثة  سثثأمية، فالقءثثية الفلسثثفيلية لي
وذثر اقث  قمثة  ،ارلث  ما ارسلمني، وذ ا ذر البعث  االسث اتيجث الث ي اندى بثه ألألثة 

 فقط، وشكرًا. وليس قمة اربية اربية  سأمية
 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شكرًا، اضع مجيا ار وك ل اه نقفة نظام فليتفءا بفرح ا.
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ا نقطة نظام(:العضو مجيل املرتو
ً
 ك )مثري

تقءثثث مثن الأئ ثة ال اخليثة والث   51شثكرًا سثي ي الثرئيس،  ثن  ثالف ارثثادة 
اضمثثني  اضع طرحثه. فمثثا مر ثرع مل اثث رل الثس ألثث ول اضامثال ال جيثرز ملاقيثثة بي نثه 

العام للمجلس ذر بيان وليس مر رًاا للملاقية، و ذا مثان االثس اراث  ملاقيثته فيجثمم 
 5 حتت بل  ما استج  من بامال، ف ا  ن نلاقش ذ ا ارر رع؟ وشكرًا. هبن الاقي 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

باتق  بن الظرف ال ي  ر به قفاع غزة ال حيتما التفرم      ا،شكرًا، اضع مجي
مر رع الأئ ة ال اخلية، ذ ا اعا ان شعرر ما حبثراش ومثا اثر  ومثا مسثلم، وباتقث  

 10ك وقفثثة السثثكم، و ذا مانثثت ارسثثتلة متعلقثثة ملأئ ثثة ال اخليثثة بنثثه جيثثمم بن تكثثرن ذلثثا

 ف ث ال كل  التعليل  ذا قرر جملسكم ذل .
 

 العضو مجيل املرتوك:

"ال جتثثرز ارلاقيثثة يف مر ثثرع غثثر وارد يف ألثث ول اضامثثال  ال تقثثرل:  51ارثثادة 
 15طلثثثمم  وحتثثثت بلثثث  مثثثا اسثثثتج  مثثثن بامثثثال، واكثثثرن ذلثثث  بلثثثاا الثثثس ،لءمثثثرر ارسثثثتعجلة

الكرمة بو الرئيس بو طلمم متا  مق م مثن ثأثثة باءثاا الثس اضقثا. وايث ع يف مجيث  
 اضحرال مرافقة االس الس ذل "، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 .اضع اب الرمحن مجيرشكرًا، تفءا 

 

 العضو عبدالرمحن مجشري:

 ر اليثثثثثي  خالثثثثث  الثثثثثس اقثثثثث اح اضع الثثثثث متر ب ااثثثثثة بثثثثثثش شثثثثثكرًا سثثثثثي ي الثثثثثرئيس، 
آل خليفة ملرقرف دقيقة ح اًدا يف ب ااة ما أللسة حىت اترقف ذ ا الع وان، بثا برألثر 
 25مثثثن االثثثس بن افلثثثمم مثثثن وزارة ال بيثثثة والتعلثثثيم بن قمثثثر مجيثثث  ارثثث ار  ملرقثثثرف دقيقثثثة 

 سثي ي الثثرئيس -شثثكرًا  حث اًدا ضن ارعليثني هبثث ا العث وان ذثثم اضطفثال وتأميثث  ارث ار .
س  اتحثثتكم للثثثا الفر ثثة للتعليثثل الثثثس خفثثا  ألألثثة ارلثثث  حفظثثه هللا وراثثاا بمثثثام الثث -

جملثثس الثثرزراا ارثثرقر حبءثثرر  ثثاحمم السثثمر اليثثي  خليفثثة بثثن سثثلمان آل خليفثثة رئثثيس 
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الرزراا اررقر و احمم السمر اليي  سلمان بن مح  آل خليفة و  الع ث  اضمثني، حثرل 
يثثثه ألألتثثثه    اقثثث  قمثثثة اربيثثثة  سثثثأمية ضن ف اداثثث اقفثثثا   ،اضحثثث ال ال اميثثثة يف غثثثزة

سثي ي الثرئيس،  ن مراقثف مملكثة  .م يف ملفقتلا ذر يف القيقثة ذثم اثر  و سثأمثالسأ
 ،الب ران التارخيية من القءية الفلسفيلية ذث يف القيقة مراقف ميرفة وتث ار    الفاثر

 5يثثام  سثثرائيا الثثس ضن وايلثثا السياسثثث يف ذثث ا الثثرطن قثث  تيثثكا الثثس  ثثياع فلسثثفني وق

رألثاا باضرا ث الفلسثفيلية وطثرد شثعبلا العثر  يف فلسثفني مثن برا ثيه ود را وتيثتيته يف 
ذثثثث ار ثثثلا الثثث ي جيثثثمم بن  فثثثاضرض ،ليءثثثي  ذثثث ا اليثثثعمم بعثثث   ثثثياع اضرض ،متفرقثثثة

ممثا   -ذلث   ال برألثرد وحث ة وطليثة حقيقيثة ضن حتقيل وال نستفي    ،ن اف  اله ونصرنه
وح ة القيادة الفلسفيلية الب  مل ثا لترحيث  الر اثة وتءثافر  -   حفظه هللاقال ألألة ارل 

 10اجل رد لتعزاز اضمن والسثأم  اثاا االحثتأل الث ي  ثثا لثمم اريثكلة القيقيثة يف ملفقثة 

الكيثثان الصثث يري الثثس واثث  مثثاذ  لبلفثثرر  ئالثث  مل تسثثتقر ملثث  بن بنيثث ،اليثرم اضوسثثط
ذثثثثث بن اسثثثثتمرار قءثثثثية  - سثثثثي ي الثثثثرئيس -والقيقثثثثة  .وزاثثثثر خارأليثثثثة برافانيثثثثا آنثثثث اك

فلسثفني بث ون حثا ذثر الث ي فثرع الرذثا  الث ي ايث  ا العثامل ا ن وحيصث  الكثثر مثثن 
لثثة القءثثاا اليثثه بعمليثثات و وختصثثد دول العثثامل ميزانيثثات  ثثامة ركاف تثثه و ا، اضبثثر ا

 15وتثثث مر مثثثا بسثثثس خاط ثثثة تتمثثثثا يف غثثثزو بلثثث ان ذات سثثثيادة واحتأ ثثثا ملقثثثرة ارسثثثل ة 

ممثا ازاث  مثن حجثم اريثكلة اضمليثة واالألتماايثة والسياسثية واالقتصثاداة   ،الياة لليثعر  
.  ن ألألثثثة ارلثثث  ة الثثث  ايثثث   العثثثامل نتائج ثثثا ا نالثثث  بدت    اضزمثثثة اراليثثثة ارتفاقمثثث

 وال حثا للميثكلة ،االحثتألحفظه هللا ورااا بم  بن بسا  اريكلة اتمثا يف استمرار 
. لفلسثثثفيلية واا ثثثمت ا القثثث   اليثثثرافالفلسثثثفيلية  ال  اثثثاا االحثثثتأل و قامثثثة ال ولثثثة ا

 20مرااثثثثاة حثثثثل اليثثثثعمم    اجلميثثثث   داثثثثاحيثثثث   ،مثثثثن ذلثثثث     ببعثثثث  وقثثثث  ذذثثثثمم ألألتثثثثه 

ا لتقراثثر شثثنون حا ثثراالفلسثثفيش يف    ومسثثتقبله، ممثثا ذثثر حثثل اليثثعر   بن اكثثرن حكمثثً
لث ا  .وات مثا واقث م التءث يات  ي ذثر مثن اعثا، فاليعمم الفلسثفيشمافة يف ب اا العامل

ا:  اثثثثثاا  : وحثثثثث ة القيثثثثادة الفلسثثثثثفيلية.بوالً  فثثثثهن داثثثثثرة ألألتثثثثثه الصثثثثادقة كثلثثثثثت يف: اثنيثثثثثً
اثلثثثثًا: الثث ارة  االحثثتأل و قامثثة ال ولثثة الفلسثثفيلية ارسثثتقلة واا ثثمت ا القثث   اليثثراف.

ا .تلثثثامثثث  الثثثس اضمثثثن والسثثثأم يف ملفقن لعقثثث  قمثثثة اربيثثثة  سثثثأمية ت  25: وقثثثف ارتسثثثاة رابعثثثً

 داثثثاومثثثن ذلثثثا  ،الكبثثثرة وارعثثثاانة النسثثثانية الرذيبثثثة الثثث  اتعثثثرض  ثثثا بذثثثا  غثثثزة ارسثثثارني
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ألألته    تيثكيا اللجلثة الب راليثة الرطليثة رسثاا ة بذثا  غثزة برجسثة  ثا ألألتثه مسثر 
وتثاع ألألتثه  ،ةاليي  ان ر بن مح  آل خليفة رئيس جملس بملاا ارنسسثة اقراثة ارلكيث

حفظثثثثه هللا  اثثثثادة بلثثثثاا م رسثثثثة الفثثثثاخررة بغثثثثزة يف ملفقثثثثة ألباليثثثثا والتابعثثثثة لرمالثثثثة غثثثثرل 
ات ته ايثثثر والثثث  تعر ثثثت لقصثثثف  سثثثرائيلث راح  ثثث ي ،وتيثثثغيا الأأل ثثثني الفلسثثثفيليني

 5اا وارصابني من اضطفال واللساا، وبمر ألألته ببلثاا ار رسثة اجل اث ة م رسثة محث  الي  

لثثث الا قءثثثية اادلثثثة   لثثثرئيس،سثثثي ي امعاجلثثثة ارصثثثابني يف مستيثثثفيات الب ثثثران. اقراثثثة و 
ضن بعث  اضفثراد وارلظمثات  ،ولكن لءسف ال نستفي  بن ن اف  ال ا بفراقة   ي ة

ضنلثثا  ،اجت ثت    الرذثثا  متسثلر  للكفثثاح ارسثلح وذثث ا العمليثة برمت ثثا امليثة خاط ثثة
 الة قءيتلا والع و الص يري اسثتغا قتثا مثا طفثا ال نستفي  بن نقل  الءمر العارث بع

ا واظ ثثثثر للعثثثثامل بن الفلسثثثثفيليني   10الرذثثثثابيني ذثثثثم الثثثث ان و ل اثثثثه ومثثثثا مثثثثراطن مثثثث ي  اأميثثثثً

وذ ا ما بظ رته ما شاشات التلفزة يف العامل الث    ،ارا ون ت مر اضبر ا والءارة العارية
ذر استغأل ترقيثت الث ل حبث ل   طأم الصرراا  و  ابة ار نيني. واضدذس من ذل  

رم  يف ا لثثث  الثثث ما فجثثثرت جممراثثثة  سثثثأمية فلثثثادم و فثثثات مثثثآخثثثر حثثث ل يف م الثثثة 
ممثثا اظ ثثر للعثثامل بمجثث  بن العثثر   م لثث  وقتلثثت م ثثات مثثن اضبثثر ا.رم  مثثقفثثار يف م الثثة 

 15فالرذا   ،مان م ذبه بو داله  بن ن ان الرذا  ب ً ن. ل ا فعليلا  ر ابيوارسلمني ذم الرذ

نيراثثررك الصثث يري يف غثثزة والءثثفة الغربيثثة ولبلثثان ذثثر  رذثثا  واحثث  اتسثثاوى مثث   رذثثا  
اليلثثثا بن  اطثثثمم الءثثثمر العثثثارث وارلظمثثثات ، سثثثي ي الثثثرئيس وللثثث ن وبسثثثبانيا ومثثثرم .

نلثثثثا نثثثث ان الرذثثثثا  ونثثث ان قتثثثثا اضبثثثثر ا واضطفثثثثال ملقثثثرل   القرقيثثثة والنسثثثثانية ال وليثثثثة
واليلثا بن نعلثن  الثس  ،ما مثن حيثاول بن ازاثزع اضمثن واالسثتقرار العثارث  واللساا ون ان

 20قءثثية شثثعمم قءثثية اادلثثة، قءثثية شثثعمم طثثرد مثثن بر ثثه، ب ثثراتلا بن قءثثيتلا يف فلسثثفني 

رف  اثثبن نبثثني للعثثامل بن  سثثرائيا ذثثث مثثن اثث  بن اعثثيش  مثثن وسثثأم مثث  ألرانثثه. اليلثثا ار 
 هلتني ممثثا طرحثثه الثثرئيس اضمراكثثث وبم تثثرف  خيثثار قيثثام الثث و اثثخيثثار السثثأم وذثثث مثثن 

ن الثثثث ا  يف ذثثثث ا سثثثثي ي الثثثثرئيس،   .رت ثثثث ة واربثثثثادرة العربيثثثثة للسثثثثأمقثثثثرارات اضمثثثثم ا
ا الثثثس وحثثث ة الصثثثف الفلسثثثفيش  ارر ثثثرع افثثثرل ولكثثثن يف الل ااثثثة اليلثثثا بن نعمثثثا مجيعثثثً

 25ة الفلسفيلية ن وح ة القياد ومما قال ألألة ارل  حفظه هللا   ،ووح ة ا  ف الفلسفيش

 سثاة حتثتم حتقيثل ارصثالة الرطليثةن درو  ارت و   ،الب  مل ا لترحي  الر اة وتءثافر اجل ثرد
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 (ما اني فيا ة ب مرع ال م   ورثا ذ ا فلتب    )  حىت ال نصا    اليرم ال ي نقرل فيه:
    اضب ، وشكرًا. رانطة ال  بسقرط ا سقفت اضن لسغوذ ا قيا ال  سقرع 

 

 :ـــــــــــــسالرئيــ
 5 .تفءا اضع  ادم الي ا  شكرًا،

 
 العضو صادق الشهابي: 

شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، يف أللسثثثة جملثثثس الثثثرزراا ارثثثرقر االسثثثتثلائية اثثثرم اقمثثثيس 
ارا ث، استعرض ااذا البأد ارف ى ألألة ارل  مح  بن ايسس آل خليفثة حفظثة هللا 

 10ألثثثثراا اسثثثثتمرار الصثثثثار  الفلسثثثثفيلينيوراثثثثاا الر ثثثث  ارتسثثثثاوي الثثثث ي و ثثثثلت  ليثثثثه حيثثثثاة 

وقثث  و ثث  ألألتثثه اللقثثاع الثثس الثثروف الثث ما بثثني  ،ادر اركثثثف الثثس غثثزةغثثوالقصثثف ال
ب ية حتقيل ارصالة الرطلية الفلسفيلية حتت قيادة واح ة بترحي  الفكر واجل رد رراأل ة 

 ،ال ولثة الفلسثفيليةاالحتأل الغاشم ال ي لن حتا اريكلة الفلسثفيلية  ال  اائثه و قامثة 
وب يثثثة تفعيثثثا اربثثثادرة العربيثثثة الثثث  بقثثثرت يف القمثثثة العربيثثثة الثثث  انعقثثث ت يف بثثثروت اثثثام 

 15م. وق  ألاات دارة ألألة ارل  ارف ى    اق  قمثة اربيثة  سثأمية معثاة اثن 2002

  اريثثاار النسثثانية الثث  حيمل ثثا فكثثر القائثث  ارلثث  ارفثث ى محثث . واثثا  يف دارتثثه    اقثث
امثثا اكلثثه ببلثثاا الب ثثران حكرمثثًة وشثثعًبا مثثن  -  ذا تعثث ر اقثث  قمثثة اربيثثة -ذثث ا القمثثة 

ارياار اللبيلة جتاا  خراام يف غزة لااا ذ ا الصار الظامل والر  الءثرو  الث  شثلت ا 
 ثثاربة اثرض الثثائط بكثا ارراثيثثل والع ثرد ال وليثثة  ،قثرى الظلثثم ارعاداثة ربثثادا النسثانية

ا   20اتفاقيثثة ألليثثف الرابعثثة الثث  حتثثرم مثثا تقثثرم بثثه دولثثة  سثثرائيا يف اضرا ثثث العربيثثة وخصر ثثً

اةتلثثثثة.  ن ذثثثث ا الثثثث ارة الكر ثثثثة البثثثث  بن جتثثثث   ثثثث اذا يف الرألثثثث ان العثثثثر  والسثثثثأمث 
والعثثارث. و ن الثث ارة الختثثاذ مرقثثف اثثر   سثثأمث واحثث  اعيثث  الصثثف العثثر  والسثثأمث 

ن مسثثثثاع  ثثثثرت الثثثثل وبن تقثثثثف ب ثثثثرات ارثثثث اف  لتثثثثتمكن شثثثثعر  وحكرمثثثثات العثثثثامل مثثثث
مثثثة النسثثثان لتثثثلعم اليثثثعر  ملكثثثم اوارتفجثثثرات واللثثثران وا الت الربيثثثة، وبن حتثثث م مر 

 25الراشثث  واالسثثتقرار واضمثثن الثث ي  لثث  الثثرو  واقثثيم العثث ل والسثثأم يف اضرض. سثثي ي 

س غثثزة وتلفيثث  قثثرار البثث  بن تسثثتمر ارسثثااث لرقثثف ذثث ا العثث وان الأ نسثثاي الثث ،الثثرئيس
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القا ث برقف  طأم اللار يف قفاع غزة.  ن شعمم الب ران  (1860)جملس اضمن رقم 
الث ي اقثثف خلثف قيادتثثه البث  بن اعثثث حبسثه العثثر  والسثأمث ذثث ا الث ارة اربارمثثة مثثن 

واقثثف  ثثًفا واحثثً ا مناثثً ا وداايثثًا    بن تقثثرم اليثثعر  اةبثثة للسثثأم  ،لثث ن ألألثثة ارلثث  
ا لثثا ذثث ا اضزمثثة سثثراًعا و   اضبثث  ظ ثثا حثثىت اقثثف  ،ر مراقثثف  جيابيثثة  ثثر اجللثثر  معثثً

 5نزاثثثثف الثثثث م العثثثثر  ضطفثثثثال وشثثثثبا  وشثثثثيرع فلسثثثثفني البيبثثثثة. ويف ذثثثث ا اقصثثثثرى بود 

الشادة مبرقثف جملثس الثرزراا ارثرقر بقيثادة  ثاحمم السثمر اليثي  خليفثة بثن سثلمان آل 
فقث  بشثاد جملثس الثرزراا وشثعمم الب ثران مثن  ،لث  خليفة ال ااث وال اام لفكثر ألألثة ار

خلفثثه مربثثادرة وداثثا    تكثيثثف اجل ثثرد ال اايثثة    ترحيثث  ارراقثثف العربيثثة وال وليثثة مثثن 
 شعمم فلسفني، وشكرًا. ةبألا  ااا متسا

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .شكرًا، تفءا اضع السي   ياا اررسري

 
 العضو السيد ضياء املوسوي: 

 15ي ي الثثثرئيس، بسثثثم هللا الثثثرمحن الثثثرحيم، ممثثثا اقثثثرل بحثثث  ارفكثثثران:  ن شثثثكرًا سثثث

العثامل العثر  مل  قراطيثة القراثة حتلثس لثر  بنثه  سرائيا ذثث خأ ثة اضمثراض العربيثة، مبعثى
ب سثثثي  قثثثرى اسثثثكراة رثثثا و وملتعلثثثيم العثثثا  ومالقتصثثثاد القثثثري وب سثثثي  ااتمثثث  ارثثث ي 

وملتثثا  فثثهن الثثا ال   .مم وتقتلثثه مثثن الرراثث     الرراثث اسثثتفاات  سثثرائيا بن تتفثثرد بيثثع
ممثثثثا اقثثثثرل ابثثثث هللا القصثثثثيمث:  ن العثثثثر  ظثثثثاذرة  ثثثثرتية بو  ن اضمثثثثة العربيثثثثة ذثثثثث بمثثثثة 
 20الكثثأم، و  ثثا جيثثمم بن اكثثرن ذلثثاك مرقثثف واحثث  ووا ثثح وبثث ل  ت مثثز الرحثث ة الرطليثثة 

مث  الفلسثفيش  ن اكثرن والرح ة السأمية. وال ما تكرن ذلثاك وحث ة قراثة داخثا اات
ذلاك حتالف واح  بني فتح ومحا  وبقية الفصائا، فهن  سرائيا لثن تسثتفي  بن تقثرم مبثا 
تقثثرم بثثه ا ن، ذثث ا بواًل. اليثثثا ا خثثر بنثثه ال ارألثث  مرقثثف اثثر  مرحثث ، و  ثثعاف بي 
 .دولة اربية م ما مانت مارات ال عاف ليس من  احل اضمة العربيثة واضمثة السثأمية

 25ملتا  فهن ما اختث ا ألألثة ارلث  مثن مرقثف مبثر ملث ارة    اقث  مثنكر بو قمثة اربيثة و 

 ثا ذلث  قثرة للعثامل العثر ، وهبث ا  ثن  تثال  ، سأمية لتلم ما ال ول العربية والسأمية
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واررقف ا خر ال ما نقرم جبم  التااثات مثن بألثا  .ية مل ا ذ ا اررقفل    مراقف ام
الثثث ي ب ثثثبح ملثثث ورًا ملعثثث ا ، مثثثن ذثثث ا ارلفلثثثل باتقثثث  بن مثثثا قامثثثت بثثثه  ذثثث ا اليثثثعمم

ارنسسثثة اقراثثة ارلكيثثة ومثثا سثثجله ألألثثة ارلثث  وشثثعمم الب ثثران مبراقفثثه ارتأمحثثة قيثثادًة 
وشعًبا اعتا رسالة وا  ة و رحية  ن مرقف الب ثران مرقثف ملسثجم ومثتأحم ومترافثل 

 5 نلثا جمتمث   ةحث اخألثه نسثتفي  بن نر ثا رسثالة و  وطلًيا و سأمًيا واربًيا وميرف ومثن

 واح  يف سبيا قءية واح ة وذث القءية الفلسفيلية، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .شكرًا، تفءا اضع خال  ارنا 

 10 

 العضو خالد املؤيد: 
شكرًا سي ي الرئيس، بسم هللا الرمحن الرحيم، تعقيًبا الس ما ألاا يف بيان االس 

بود بن ب ثثم  ثثرن وبن باثثا اثثن تقثث اري  ،مر ثثرع العثث وان الثثس اضبثثر ا يف غثثرةحثثرل 
   وبن بثثش الثس داثرة ألألتثه  ،الي ا  لتعاطف ألألة ارل  مث   ث ا  الغثزو الغاشثم

 15رثثا تعكسثثه تلثث  اربثثادرة مثثن نءثثرل وتثثرو  بعيثثً ا اثثن  ،قايثث  مبثثادرة فاامثثة الثثرئيس ارصثثري

يف  ،ن اةتثثا السثثرائيلث ال افثثرم بثثني ارثث نيني العثثزل واةثثاربنياليثثعارات الراننثثة والت ثثرر.  
أليات لر ر االرقت ال ي    فيه الفرف ا خر قيادات ميرذمة ختتلف فيما بيل ا الس باث 

متباا ة ملساقة وراا تيارات داخلية وخارألية جتيش اراطف اليارع وتسثيس الث ان. لقث  
واليلثثا يف رباثثث بن نرمثثز  ،اربيثثة  سثثأميةب ثثا  ألألثثة ارلثث  الثث ما داثثا    اقثث  قمثثة 

 20الس الشادة م  نة ووقف  طأم اللار بوالً لقن ال ماا. ولتترقف ااثازر الرحيثية الث  

نراذثثا مثثا اثثرم واثث ذمم  ثث يت ا اضبثثر ا، ا اليلثثا بعثث  ا  نثثة يف رباثثث بن نسثثعس رصثثالة 
 مني، وخفثثة م روسثثة القيثثادات الفلسثثفيلية، آملثثني بن اتفقثثرا الثثس مسثثل  وذثث ف ميثث

حتقثثل الفراثثل الثث ي ار ثثل م    العثثيش الكثثرمي وحيمثثث بطفثثا م مثثن الءثثياع. ولقثث  مثثرت 
والعثثر  مكثثا جتثثار  مثثثرة بثبتثثت  سثثرائيا خأ ثثا باثثا تثث ر  خياراهتثثا  الثثس الفلسثثفيليني

 25بيلمثا الصثرف  خرانلثا وراا تيثارات جتثرف م يف   وحتث د بذث اف ا وباثن تقث  مصثل ت ا،  هب وا

وميثاحلات و ثرااات ذاميثية تبعث ذم اثن ا ث ف ارليثرد.   ةءثقلامتاذات ايثرائية  اجت
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نثثثش ب مثثث  وبثثث ون شثثث  بن  سثثثرائيا  تلثثثة غا ثثثبة،  ال بنثثثه البثثث  مثثثن االاثثث اف  ن بومثثث  
اضسثثلر  الثث ي تتبعثثه القيثثادة يف غثثزة ال جيلثثمم اضمثثان رثثراطش غثثزة. فعلثثي م تقثث  مسثثنولية 

وتثرو  رمبثا اسثتفيعرن بن السثرا خأفثاهتم العقائ اثة و لعثرا   محااة ارراطلني وبسيادة وحلكثة
ارزاثثث  مثثثن القتثثثا والثثث مار  ثثثمن خفثثثة م روسثثثة طرالثثثة اضمثثث .  نثثثش باندي  ثثث  السثثثأم 

 5وملتعقثثثا سثثثرف ا ثثزم باثثث ا ذم  ذن هللا، وبسثثثال  ،   االحتكثثثام    العقثثا الفلسثثفيليني

 .رة فسيح أللاته، وشكرًاهللا بن ابع  الا الرو  وبن اسكن الي  اا الا 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .شكرًا، تفءلث اضخت ال متررة هبية اجليث

 10 

 العضو الدكتورة بهية اجلشي: 
شكرًا سي ي الرئيس، استلاًدا    اررقف اريرف جلألة ارل  والكرمة الرشثي ة 

مثة اربيثة  سثأمية مثن يف دام  خرانلا يف غزة ارلكربة، وتثميًلا ل ارة ألألة ارل  لعق  ق
بألا حي  أل رد ال ول السأمية الص اقة للرقرف م  قءيتلا العادلثة. فهنلثا نتاث  مثن 

 15ميثف البغثث   :ذ ا اررقف مثأً البغث بن  ت ي به وا فعلا للتسا ل  ن مسلفة تيثراعية

ة بن اكرن مرقفلا؟ وما ذر واألبلا يف ذ ا الظروف العصيبة ال  كر هبثا اضمثة؟ ليسثت غثز 
وح ذا با اضمة  ممل ا ت ا  مرامت ا وكت ن ما ارم حتت مس  وبصر العامل، ففلسثفني 

سثتثمر اأقتلثا مسثلفة تيثراعية مالحتثادات نل ا فعليلا بن  .ذث  مر اضمة ورمز مرامت ا
الارانيثثة الثثس مسثثترى العثثامل ماالحتثثاد الارثثاي الثث و  واحتثثاد الارثثاانت السثثأمية واالحتثثاد 

 20ليث  الثربي العثام اراي اضورو  الس وأله اقصرى، فلق  ملا نعثرل مثثرًا الثس بوروم ال

ولثثيس ذلثثاك قلثثاة  ،اضورو  مثث  قءثثيتلا العادلثثة، واليلثثا ا ن بن  اطثثمم  ثثمر اليثثعر  
بفءا من ممثلث ذ ا اليثعر  يف الارثاانت، ولث ا فعليلثا تلظثيم االتصثال هبث ا االحتثادات 

تءثثامل ا ومفالبت ثثا مبااطبثثة الثثربي العثثام يف بلثث ااا، وفثثتح حثثرارات مثثن الارانيثثة لكسثثمم 
شثثثثتاا تسثثثثليط الءثثثثرا الثثثثس اراففثثثثات الصثثثث يرنية وارمارسثثثثات الابراثثثثة  ثثثث  اليثثثثعمم 
 25الفلسفيش. اليلا بال نكتفث ملبياانت اةلية با نستفي  من مرقعلا واأقاتلا م  برراانت 

ا لقءثيتلا العادلثة. البغثث بن نلفلثل مثن اررقث  اةلثث العامل مث تتا  مرقًفا مسثانً ا وداا مثً
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منم ان للعامل خفثررة مثا جيثري وت ااياتثه لثيس الثس مسثترى ارلفقثة   ،   ارسترى ال و 
ف سمم با الس السلم واضمثن الث وليني. البث  للثا مثن وقفثة نستصثرع هبثا الءثمر العثارث 

للءثثثغط لرقثثثف ا جمثثثات الابراثثثة،  ونب ثثث  يف  قامثثثة حتثثثالف بررثثثاي الثثثس مسثثثترى العثثثامل
وتسثث يا و ثثرل ارسثثاا ات النسثثانية    اليثثعمم الفلسثثفيش اةا ثثر.  ن وقفثثة بررانيثثة 
 5مجااية الس مسترى العامل من شتاا ذز الءمائر، ول ل  فهنش بق ح ختصيد ارم حيمثا 

ارقثثثث ح شثثثثعار اليثثثثرم العثثثثارث للتءثثثثامن الارثثثثاي مثثثث  اليثثثثعمم الفلسثثثثفيش، وبن نرفثثثث  ذثثثث ا 
و قصثثس سثثراة ممكلثثة    االحتثثاد الارثثاي العثثر  لتبليثثه والتلسثثيل مثث  االحتثثادات الارانيثثة 
العارية، واليلثا بن نسثت مر قثرة الءثغط الث ي  كثن بن كارسثه الارثاانت الثس حكرماهتثا 
مثن بألثا حت اثث  مراقف ثا وممارسثثة اجل ثرد لرقثف ا جمثثات الابراثة الثثس شثعبلا الصثثام  يف 

 10ة اجلرحيثة، ممثثا بنلثا حباألثة    بن نفثثتح ألسثررًا مث  ملظمثثات حقثرم النسثان يف العثثامل غثز 

اضطفثثثال واللسثثثاا،  اثثث كنستصثثرع  ثثثمائرذا للرقثثثرف  ثثث  ذثثث ا العثثث وان الغاشثثثم الثثث ي مل 
وحرم الففرلثة الاا ثة مثن ببسثط حقرق ثا، يف الرقثت الث ي تث اث فيثه ذث ا ارلظمثات باثا 

 -اليثثرم  ؟!حقثثرم بقيثثت لننسثثان يف فلسثثفني ارلكربثثة فثثتي ،تثث اف  اثثن حقثثرم النسثثان
نسثثتفي  بن  ثثار  دوران مارثثانيني للتعبثثر اثثن  ثثرت اليثثعر  وقرهتثثا  -سثثي ي الثثرئيس 

 15وقث رهتا الثثس ممارسثثة دورذثا مممثلثثة ومعثثاة اثن  ثثمر شثثعرهبا، وللبث ب اتصثثاالتلا مثثن ذثث ا 

 السااة ضن ارتساة مل تع  تت ما االنتظار، وشكرًا.
 ئيـــــــــــــــــس:الر

 اب هللا العا . شكرًا، تفءا اضع
 

 20 العضو عبداهلل العايل:

لثثيس الثثس تءثث ياهتم  ،شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، اليثثكر اضوإ نق مثثه    بذثثا غثثزة
ب م م ف  ا واألب م ضام ا افعرن ان الرطن،   ا نيثكرذم الثس بمثران ال بدري بي مثن 

 بقثثا اللثثم العثثر . اضمثثر وملم باثثادوا للثثا اضمثثا العثثر  اضمثثران بذثثم مثثن الثثثاي، اضول: باثث
الثاي: بام باتحرا للعامل فر ة ارراألعة. ارأاني ال  خرألت يف ب ثاا العثامل مثن بألثا غثزة 

 25القيثثادات العربيثثة، الكرمثثات العربيثثة الثث  بسثثرفت  .تقثثرل للعثثامل بمجثث  راألعثثرا حسثثامتكم

خيثثتد ملقءثثية الفلسثثفيلية بو بقءثثا ذم ال اخليثثثة الثثس بنفسثث ا بعأقت ثثا بيثثعرهبا فيمثثا 
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جيمم الي م مراألعة بنفس م فارراألعة مفلربة. هللا ألا واأ نس  آ ت مثن متابثه وألثاا 
ذثثا مثثثا حصثثا يف الب ثثران مثثن تلثثاد  مثثن بألثثثا  ؟بغرذثثا، رثثاذا ال اراألثث  البيثثر حسثثامهتم

وحءروا الل وات وتااثرا   فلسفني ذر  ثبات لل راة؟ ال ان خرألرا يف مجي  ب اا الب ران
مانرا اقرلرن مجيًعا  ن بذا غزة،  ن ار ، القءية اربيثة ال حيل ثا  ال العثر  بنفسث م. 
 5 اثثثادة الفر ثثثة للثثثا، ذثثث ا فر ثثثة اترخييثثثة قثثث  ال تتكثثثرر.  ثثثمرد بذثثثا فلسثثثفني بمثثثام القثثثرة 

 والءثمر السرائيلية الساحقة اراحقة دليا الس بن الثل ال  كثن  ال بن التصثر، هللا  ى
البيثثثري  ى واللثثثراميس قى  ثثثياع الثثثل، ال ارألثثث  حثثثل  ثثثائ . ذلثثثا يف الب ثثثران مانثثثت 
 الرقفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة اسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتثلائية،  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعمم اسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتثلائث 

ا بثبتلثثثثا انتمثثثثا -معثثثثا  الثثثثرئيس  - ان العثثثثر  وبثبتلثثثثا التفافلثثثثا امسثثثثاحتلا  ثثثثغرة لكللثثثثا دائمثثثثً
 10 ن ال نست ر العفثف مثن بحث  ملقيادة، ل الا مل  استثلائث وما امله وا ح للجمي . 

  ا  قل حقيقة، يف ذ ا البأد اليثعمم ماث  اضسثرة الاممثة قبثا سثلرات ا ألثاا ارلث  
وألثثث دت لثثثه البيعثثثة، ال نلتفثثثت    ملمثثثة طثثثائرة ذلثثثا و   مقثثثال طثثثائر ذلثثثاك، نعثثثر ل الثثثس 

لكللثا الل مة الرطلية، اليعمم مله قال  نلثا اثر  و نلثا مثن بذثا غثزة، ارراألعثات مفلربثة 
مجيًعا نقف خلف اليتن العر  الراح ، ال نقرل قءثية فلسثفني بثا نقثرل قءثية العثر ، 
 15ال نقرل  نلا تاالا من بألا فلسفني با تاالا من بألا بنفسلا، ذم  ثم وا ضألللثا، ذثم 

   را ب م م من بألا شرفلا  ن. بختتم بقرل الياار الكبر نزار قباي: 
 فتيا القلبلة حيلما ابقس  مر اليعمم حًيا م

 ال تساوي ما ترقيعات بوسلر خردلة 
 الل العر  جيمم بن اعرد    ب  ابه، وشكرًا.  

 20 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 دالل الزاا . شكرًا، تفءلث اضخت
 

 العضو دالل الزايد:

 25ذثثث ا   دراألثثث  يف  -معثثثا  الثثثرئيس  -شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، ب ثثثبت ومل ختفثثثئ 

ا ذ ا االس ملتعبر اما ألاا يف ذ ا البيان. ال بتفل اائًيا مث  سمح ضاءاتالبيان وبن  
مثثن الأئ ثثة  51نقفثثة اللظثثام الثث  باثرذثثا اضع مجيثثا ارثث وك بيثثتن ذثث ا ارر ثثرع. ارثثادة 
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لجث  بن ذث ا ارثادة حتظثر فال اخلية ب بت بث "ال جترز ارلاقيثة يف مر ثرع غثر وارد..."، 
التيثثثثثراعية يف جملثثثثثس اليثثثثثررى وبمثثثثثر مثثثثثا متعلثثثثثل  نظثثثثثر مر ثثثثثرع متعلثثثثثل  امثثثثثال السثثثثثلفة

ملرزارات، و ن يف ذ ا البيان ال  اطمم وزارات با نتكلم ان شتن اام. بشكر الخثرة 
ميثارمت م  اضاءاا ألزاا اليكر الس ميثارمت م ملعث د الث ي شثارمرا فيثه وذثر مثا الثاذز

 5م حرلثه، حيث  ميروع قانرن االستمأك الث ي بسث مم اضاءثاا يف مث اخأهت  يف ملاقية

ولءسثثف قثث   ،حيثثال ذثث ا القءثثية.  ثثن نثثتكلم اثثن بيثثان بف ثث هتماثثاوا امثثا ذثثر بثث اخا 
ولكثثثثثن مللسثثثثثبة ليثثثثثعر  تعثثثثثاي   ،نستصثثثثثغر البيثثثثثان الثثثثث ما اصثثثثث ر مثثثثثن بي أل ثثثثثة مانثثثثثت

اسثثثتمرار اذتمثثثام   ثثثثا ثثث ورا و ماليثثثعمم الفلسثثثفيش فالبيثثثان مبثابثثثة الثثث ام اللفسثثثث  ثثثم، 
 نيثثاا آليثثات وتفعيل ثثا الثثس وألثثه  الثث ي بثث بلثثة ارلثث  والثثس ربسثث ا ألأ ،أل ثثات متفرقثثة

 10السثثثثثراة والبثثثثث ا مرسثثثثثاا ات، ومثثثثث ل   شثثثثثراك ارلظمثثثثثات اضذليثثثثثة ملبلثثثثث  والتعثثثثثاون مثثثثث  

ارلظمات ال ولية النسانية. م ل  بحمم بن بشر    قرار الاران العر  االنتقثا  بيثتن 
م ى اذتمثام السثلفة التيثراعية يف   تق مي ارساا ة اراداة لليعمم الفلسفيش، وذ ا اثبت

 تق مي ذ ا ال ام، وشكرًا.بمافة بل ان العامل وخصرً ا العربية مل ا 
 

 15 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع راش  السبت.
 

 العضو راشد السبت:

شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، بان لثثثن بحتثثث ل اثثثن ااثثثازر الثثث  اقثثثرم هبثثثا اضوم  الثثثس 
ا    ارقثثابر، ولثثن  ارثث نيني يف غثثزة،  20ولثثن بحتثث ل اثثن اضطفثثال الر ثث  الثث ان حيملثثرن ارميثثً

بحت ل اثن آالف اضبثر ا مثن اجلرحثس فجمثيعكم تثروام الثس شاشثات التلفزاثرن، ولكثن 
بن بوأله ملم     ال ان اقرمرن بترأليه اللرم    ارقثاومني يف   -مما الحظت    -  بردي

مثثثة اضمثثثة العربيثثثة، مثثثن العيثثثمم بن اقثثثرم بعثثث  غثثثزة، و   الرألثثثال الثثث ان اثثث افعرن اثثثن مرا
الزامثثثثاا سثثثثراا مثثثثن الفلسثثثثفيليني بو مثثثثن العثثثثر  بترأليثثثثه اللقثثثث  يف ذثثثث ا الظثثثثروف الرألثثثثة 
 25للمقاومة. ارقاومة حتتال     سلاد وال جيرز   عاف ا، ومن ل اه ربي فلينألله    مثا بعث  

دة العثثث وان واءثثثعفرن االنت ثثثاا مثثثن ذثثث ا ار حبثثثة.  اثثثم هبثثث ا اعفثثثرن للعثثث و تيثثثجيًعا لثثثز 
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ا  ارقاومة. ال جيرز يف ذ ا الظروف بن نسم  من بع  الزاماا الفلسثفيليني نقثً ا بو لرمثً
 للرألال الصام ان، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 5 شكرًا، تفءا اضع مجيا ار وك.

 

 العضو مجيل املرتوك:

الث ما بثثرت نقفثة نظثام شكرًا سي ي الرئيس، بوالً بق م اات اري الس ما طرحته 
ممسثلمني نتعاطف  مجيًعا  و نولكن مانت ذث نقفة نظام وا  ة. ب ا  مجي  الخران 

 10مزااثث ة مثثش بو مثثن غثثري، ولكثثن ارثثادة    بو اثثر  مثث  مثثا جيثثري يف غثثزة وذثث ا ال حيتثثال 

من الأئ ة ال اخلية وا  ة ألً ا معني اليمس  ذ ال جترز ارلاقية يف مر رع غر   51
ا ف ثثثر مر ثثثرع مل اثثث رل الثثثس ألثثث ول  وارد يف ألثثث ول اضامثثثال، وال ختثثثد ميثثثروًاا معيلثثثً

 اضامال، وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــــس:

شثثثثثثكرًا، بقثثثثثثرل لثثثثثثر بن اضع مجيثثثثثثا امتفثثثثثثس مسثثثثثثتلكار العثثثثثث وان وقايثثثثثث  اليثثثثثثعمم 
مثثن الأئ ثثة ال اخليثثة تقثثرل  50نقفثثة اللظثثام، وارثثادة  ةر اث  الفلسثثفيش لكثثان بفءثثا مثثن

بلا الرئيس االس بع  ذل  مبا ورد من اضورام والرسائا قبا اللظر يف ارسثائا الثراردة "وا
يف أل ول اضامال. ولكا اءر حثل التعليثل الثس مر ثرع اضورام والرسثائا مثرة واحث ة 

 20فثثهذا مثثان ذثث ا البيثثان ال اعثث  مثثن  ،بيثثرع بال تتعثث ى مثث ة مثثأم العءثثر .ثثس دقثثائل..."

ال نفثثرح نقثثاع نظثثام يف قءثثا  ب برىفلثث ل   !فمثثاذا اعثث ؟ اضورام الثث  قثث مت للمجلثثس
و ثثن نبقثثس  ثثامتني، وال  كثثن ببثثً ا بن  ن  العثثامل قرميثثة ووطليثثة و سثثأمية ات ثث ل ال ثثا

وننألا ذ ا ارر رع    اااة باماللا ونعفث اض ية ضشياا بخرى. بشكر مجي  الخران 
ا ميثثاارذم مثث   خرانلثثا يف نظثثرذم، والخثثران الثث ان مل  ات الثث ان ببثث وا وأل ثث اتكلمثثرا باءثثً

 25غزة. ذ ا مرقف القيادة ومرقثف الكرمثة ومرقثف اليثعمم الب ثراش و ثن نعثا اثن نثب  

الثس  اوبطلثمم مثلكم الرقثرف دقيقثة حث ادً  ،بشثكر اجلميث  الثس ذث ا الرقفثة  .ذ ا اليعمم
 برواح الي  اا.  
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ا على 
ً
 أرواح الشهداء( )وهنا وقف رئيس وأعضاء اجمللس واحلضور دقيقة حداد

 
 الرئيـــــــــــــــــس:

نلتقا ا ن    البل  التا  من ألث ول اضامثال واقثاى ملرسثائا الثراردة. تفءثا 
 5 اضع اب اجلليا آل طراف اضمني العام للمجلس بقرااة الرسائا الراردة.

 
 األمني العام للمجلس:

دة السثي  ابث العزاز الرسثائا الثراردة: رسثالة  ثاحمم السثعاشكرًا سثي ي الثرئيس،  
بن  م  الفا ا وزار شنون جملسث اليررى واللرا  بيتن طلمم قأليا ملاقية ميروع 
 10قثثثانرن بيثثثتن معاملثثثة زوألثثثة الب ثثثراش اضأللبيثثثة معاملثثثة الب راليثثثة يف مثثثا مثثثا خيثثثد الرسثثثرم 

     ح ى اجللسات القادمة، وشكرًا.  ؛ارقررة الس اق مات 
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

ا، ذا ارافل االس الس طلمم الكرمة قأليا ملاقية ميثروع قثانرن بيثتن شكرً 
 15معاملثثثة زوألثثثة الب ثثثراش اضأللبيثثثة معاملثثثة الب راليثثثة يف مثثثا مثثثا خيثثثد الرسثثثرم ارقثثثررة الثثثس 

 اق مات ر ة بسبرع واح ؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 الرئيـــــــــــــــــس:

مم السثثعادة الثث مترر فيصثثا بثثن مللسثثبة للسثثنال اررألثثه     ثثاح إذن يقــر ذلــك.
فلظثثرًا الاتث ار مق مثة السثنال اثثن حءثرر ذث ا اجللسثة فقثث   ،اعقثر  المثر وزاثر الصث ة

واليثثه تنألثثا ملاقيثثة السثثنال    اجللسثثة القادمثثة. طلبلثثا مثثن سثثعادة الثثرزار اثث م الءثثرر، 
 معثا  ونلتقا ا ن    البل  التا  من أل ول اضامال واقاى مبلاقية السنال اررألثه   

 25اليثثثي   بثثثراذيم بثثثن خليفثثثة آل خليفثثثة وزاثثثر السثثثكان، وارقثثث م مثثثن سثثثعادة العءثثثر السثثثي  

حبيثثثمم مكثثثث بيثثثتن تفبيثثثل اقفثثثة ارتعلقثثثة  جيثثثاد مصثثثادر كراثثثا ردافثثثة ومتممثثثة للمبثثثالا 
ارعتمثث ة يف اريزانيثثة العامثثة لبلثثاا وحثث ات سثثكلية ومثثلح قثثروض  سثثكانية للمثثراطلني. ورد 
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جب ول بامال ذث ا اجللسثة، ف ثا اثرد العءثر السثائا التعقيثمم الثس رد معا  الرزار مرفل  
 معا  الرزار؟ تفءا.

 

 العضو السيد حبيب مكي:

 5شكرًا سي ي الرئيس، ب ااة بتق م جبزاثا اليثكر    معثا  وزاثر السثكان اليثي  

ن  براذيم بن خليفة آل خليفة ارثرقر الثس تفءثله ملثرد الثس سثناللا اررألثه    معاليثه بيثت
تفبيل اقفة ارتعلقة  جياد مصادر كراا ردافة ومتممة للمبالا ارعتم ة يف اريزانية العامثة 
لبلاا وح ات سكلية وملح قروض  سكانية للمراطلني، وم ل  الس تيثرفه ملرألثرد معلثا 

للثثرد بعلااثثة اسثثترقفتش بعثث   -  معثثا  الثثرئيس-ذثث ا اليثثرم يف قااثثة االثثس. بعثث  قثثراان 
 10ذلث  لثراح تر ثيح بوالر ى ال  حتتال    تر يح من معاليه، ف أ تفءثا اليلثا   اضفكار

مللا ونيعر مالطم لان بع  سثردذا مثن ألانبلثا. اللقفثة اضو  تث ور حثرل سثل ات الثرذن 
اتءثثح مثثن ألثثرا  معاليثثه بنثثه مل اثثتم ملفعثثا   ثث ار سثثل ات الثثرذن  ال يف  -1 :العقثثاري

من بن سعادة الرزار السابل ار ل   ف مثث بثن الثث م، ملرغم  2007ش ر بمتربر سلة  
م بن مص ر الثرذن العقثاري سثرف ابث ب 2005داسما  7اجلردر بم  يف  ألابته بتارا   

 15م، فما ال ي محا الثرزارة 2006العما به حسمم اقفة اررسرمة يف الرب  اضول من اام 

بمثثثا تعليثثثا معثثثا  بو بلثثث  السثثثكان    قخثثثر ال ثثث ار رثثث ة تزاثثث  الثثثس اثثثام ونصثثثف؟! 
عث م   ث ار السثل ات بو الترقثف اثن   ث ارذا ملر ث  العثارث الثراذن فتاتقث  بن لالثرزار 

ما ال ي اقص ا ملر   العثارث الثراذن؟ و ذ ا ال افسر سبمم التتخر خأل تل  الف ة،  
كرن يف السثثثرم الب راليثثثة يذثثثا اضزمثثثة اراليثثثة؟  ذا مثثثان ذلثثث  بلثثثيس   ثثث ار السثثثل ات سثثث

 20مثثن انحيثثة بخثثرى، بلثثيس  ؟ممثثا اعثثش بن اراثثاطرة سثثتكرن بقثثا ؟السثثرم ال وليثثة ولثثيس يف

لثث ى القفثثاع اقثثاى خا ثثة يف  ومفءثثأً  االسثثتثمار يف شثثراا السثثل ات الكرميثثة مرغثثرمً 
بفثثاد معاليثثه  -2ظثثا شثثح السثثيرلة وانعثث ام الثقثثة يف السثثل ات ال وليثثة واالقتصثثاد العثثارث؟ 

لفعثثثا   ثثث ار سثثثل ات الثثثرذن العقثثثاري يف شثثث ر  ثثثمن  ألابتثثثه بن بلثثث  السثثثكان قثثثام م
ا وكثت تغفيتثه بلسثمم  30م مببلا  2007بمتربر اام   مليرن دالار، ومثان   ث ارا انأل ثً

 25االية، ولكن مل ار ح فيَم مت    حصيلة ذل  ال  ار؟ اللقفة الثانية وال  ت ور حرل 

عا  الرزار سبًبا ألثرذرً  معا  الرئيس، مل اعط  م  :ارص ر الثاي حرل نظام الرذن العقاري
بن ذ ا اللظثام مل اعث  بثلفس القثرة بعث  بن ككلثت   ىلع م تفبيل نظام الرذن العقاري سر 
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الرزارة من االستجابة لكافة طلبثات القثروض السثكانية الث  مانثت الثس قائمثة االنتظثار، 
بن ذلثثثثاك مءثثثثيعة لرقثثثثت وأل ثثثث  بلثثثث  السثثثثكان ومقثثثثث  -سثثثثي ي الثثثثرئيس  -بال تثثثثرون 

ات اركرنثثة للجلثثة اريثثكلة  ثث ا الغثثرض السثثتكما ا مللظثثام والقيثثام بكافثثة ال تيبثثات اجل ثث
اقا ة به، والصرل الس مرافقة جملس الرزراا، وترقيث  مث مرات تفثاذم مث  معظثم البلثرك 

 5وخا ثثة بن ال راسثثات ارر ثثراة تيثثر    بن  ؟التجاراثثة العادلثثة للميثثارمة يف ذثث ا اللظثثام

ا مق ارا بلف مليرن دالار يف السلرات العير القادمة ابت اا من اثام ذ ا اللظام سيق م م
، بعثثثثثث ذا جيثثثثثث  البلثثثثثث  بنثثثثثثه غثثثثثثر  تثثثثثثال    ذثثثثثث ا اللظثثثثثثام،  ذن باثثثثثثن التافثثثثثثيط م2006

وال راسات ارع ة سابًقا قبا  ذ ار ذ ا اجل رد؟ من انحية بخرى بفادتلا الص ف اةلية 
خأل االحتفال الث ي بقامتثه وزارة  -ار م بتصراح رعا  الرز 2008داسما    26بتارا   

 10وحثثثث ة سثثثثكلية  ثثثثمن ميثثثثروع  360السثثثثكان ووزارة شثثثثنون البلثثثث  ت والزرااثثثثة لترزاثثثث  

مفثثثادا نفثثثث معاليثثثه ترقثثثف وزارة السثثثكان اثثثن التعامثثثا بلظثثثام  - البيثثثرت ا الثثثة للسثثثقرع
رته الص ف مبا ألاا يف رد معاليه اليلا بم مبا ني  ،الرذن العقاري، والسنال  ا ما بذت ي

يف ألثرا   :يف التعاما م  ذ ا اللظام؟ اللقفة الثالثة اليرامة بني القفااني اقاى والعام
معا  الرزار ان ذ ا ارص ر وأل ته مرة اقرل: " ن البل  وق  م مرة تفاذم م  ا د مثن 
 15ارنسسثثات اراليثثة ال اايثثة    ذثث ا اليثثرامة"، ومثثرة بخثثرى اقثثرل: "غثثر بن معظثثم البلثثرك 

نسسات ارالية ت دد يف ال خرل يف مثا ذ ا ال تيبات ال فاض نسثبة الفرائث ، واث م وار
بالثثس الترقيثث  مثثن ألانثثمم  ،تلاسثثب ا مثث  حجثثم اراثثاطر اررتبفثثة هبثثا"، فعلثثس با مثثا ب اثثرل

ارنسسثثات اراليثثثة بم الثثس الثثث دد مثثن ألانثثثمم بعثث  البلثثثرك وارنسسثثات اراليثثثة؟ ا بردف 
ا لل كرمثثة  معاليثثه قثثائأً يف ردا حثثرل ذثث ا اللقفثثة: "ومثث  ذلثث  تظثثا اليثثرامة خيثثارًا متاحثثً

 20لتمراا اريرواات السكانية جبانثمم خيثارات بخثرى"، ف ثا ذث ا اعثش بن الثرزارة مازالثت 

الث  اثرض  -سثي ي الثرئيس  -ت ر  ذ ا اقيارات ومل تتا  قثرارًا اائيًثا حر ثا؟ وبخثرًا 
 مثثيم واليثثراا لءسثثر الب راليثثة ذات الثث خا اريثثروع بقثثانرن بيثثتن  افثثاا قثثروض البلثثاا وال

 1اة ود من خ مة ال ان الس جملسكم اررقر يف اجللسثة السثابعة مثن ذث ا الث ور بتثارا  
م؛ ورد يف مثثث مرة الكرمثثثة ارثثثرقرة اررفقثثثة مثثث  اريثثثروع بقثثثانرن يف تاارذثثثا 2008داسثثثما 

 25مث  الترألثه  ثر السثكان ا م اضخ   حكام اريروع، وستقتبس فقرة من ذ ا ار مرة " 

العمثثردي تلبيثثة لثثز دة الفلثثمم الثثس ارسثثامن    ألانثثمم بنثثراع البلثثاا اضخثثرى، فقثث  زادت 
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ممثا بدى ملثرزارة  ،اضاباا الس وزارة السكان اركلفة بتلفي  سياسة ارملكة يف ذ ا ااال
ئية، ومثثن    الترألثثه االاتمثثادي الثثس القفثثاع اقثثاى يف امليثثة تلفيثث  اريثثرواات النيثثا

ارسلم به بن خف  بو  افاا القروض السكانية من خ مة الث ان اث ف  ملقفثاع اقثاى 
ليف ا   الاثثراض اثثن اريثثارمة مثث  الثثرزارة بسثثبمم خترفثثه مثثن اثث م قثث رهتا الثثس تغفيثثة تكثث

 5النيثثاا"، مثثا تعليثثل معثثا  الثثرزار الثثس  درال الكرمثثة ارثثرقرة ذثث ا التااثثر لثث  االثثس بو 

-الكرمثة مسثبًقا  فيه م اررافقة الس ميروع القانرن؟ يف الرقت ال ي تعرفا   انثليه  
بن معظثم البلثرك وارنسسثات اراليثة تث دد يف اض ثا  -مما اف ثم مثن  ألابتثه الثس سثناللا

يف الث خرل يف ترتيبثثات اليثرامة مثث  بلث  السثثكان يف ذث ا ااثثال. آمثا مثثن معثا  الثثرزار 
 للقاع ارفروحة، وشكرًا.         التكرم ملتر يح والألابة ان ا

 10 

 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا معا  اضع اليي   براذيم بن خليفة آل خليفة وزار السكان.
 

 وزير اإلسكــــــــان:

 15شثثثكرًا معثثثا  الثثثرئيس، بسثثثم هللا الثثثرمحن الثثثرحيم، ب ااثثثة بود بن بتقثثث م لكثثثم بعظثثثيم 

ليثثثثثثثرم، وممثثثثثثثا تثثثثثثث مرون يف معثثثثثثثرض الثثثثثثثرد يف اليثثثثثثثكر والتقثثثثثثث ار الثثثثثثثس داثثثثثثثرن لل ءثثثثثثثرر ا
م وألثه سثعادة العءثثر السثي  حبيثمم مكثثث سثناالً    وزاثر السثثكان 2005/بمتثربر/10

آن اك استفسر ان خفة طرالة اضألا لجياد مصادر ردافة ومكملة للميزانية، ومان الثرد 
فثااني يف ذل  الرقت ذر سل ات الرذن العقاري ونظثام الثرذن العقثاري واليثرامة بثني الق

 20ولكثن ال  .م ألثااان سثنال آخثر وبألبلثا الثه متابثة2008/نثرفما/18العام واقاى، ويف  

مثثثان  لثثث الا مثثثن بن نسثثثتعرض مثثثا ذمثثثرا اضع السثثثي  حبيثثثمم مكثثثث مثثثن مأحظثثثات وبرد 
وسثثل ات الثثرذن  ،الي ثثا. بواًل: مللسثثبة لسثثل ات الثثرذن العقثثاري، ذثث ا السثثل ات انت ثثت

و   ا لية واللظام القثانري  ثا، والثثاي: مباشثرة تفبيثل  :العقاري تقرم الس بمران: اضول
وملفعثثثا قامثثثت وزارة السثثثكان   ثثث ار ذثثث ا السثثثل ات، وذثثث ا  .ا ليثثثة واللظثثثام القثثثانري

 25لثث ا تسثثتغرم ذلثث   ،السثثل ات بفبيعثثة الثثال امليثثة معقثث ة، وضول مثثرة تصثث ر يف الب ثثران

السثثل ات، و ثث رت بقيمثثة ثأثثثني  الرقثثت مثثن وزارة السثثكان ووزارة اراليثثة لاثث اد ذثث ا
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مليثثرن دالثثار، وتبثثثني بعثث  مراألعثثثة ذثث ا السثثل ات باثثثا خيثثار مكلثثثف لتمراثثا اريثثثرواات 
السثثكانية، ولثث ل  مل اثثثتم الترسثث  يف   ثث ار ذثثث ا السثثل ات. قيمثثة ذثثث ا السثثل ات ذثثثث 

ن مليثثثرن دالثثثار وقثثث  بوقثثثف الثثث  ال ثثثا. وارر ثثثرع الثثثثاي ذثثثر مر ثثثرع نظثثثام الثثثرذن ر ثأثثثث
ري، والسنال ارفروح ذر: بمل اكن ذلاك مءيعة للرقت واجل   يف و   اللظام ومن العقا

 5ا اثثث م مباشثثثرته؟ واجلثثثرا  ذثثثر اللفثثثث، ضن وألثثثرد نظثثثام للثثثرذن العقثثثاري ذثثثر وألثثثرد قلثثثاة 

بخثثرى مسثثان ة لعمليثثة كراثثا اريثثرواات السثثكانية يف البلثث ، ومل اثثتم االسثثتفادة مل ثثا بو 
ن وزارة السثثثكان قثثث  سثثثارات يف مسثثثتلة تلبيثثثة بمم اضول: االسثثثتجابة  ثثثا لسثثثببني: السثثثب

القروض السكانية من ميزانيت ا اقا ة وباًءا من خأل ميزانية بلث  السثكان، وملتثا  
والسبمم  .خفت ال ة يف الءغط الس وزارة السكان يف طلمم القروض ضنه مت تصفرذا

 10السثثثثثكلية الثثثثث  ارثثثثثراطلني  الثثثثثثاي: ب ثثثثثبح ذلثثثثثاك نثثثثثرع مثثثثثن اللثثثثثزوح    طلبثثثثثات الرحثثثثث ات 

الب ثثراليني فافثثت طلبثثات القثثروض، وملتثثا  القيمثثة الفعليثثة بو القيقيثثة للثثرذن العقثثثاري 
. ارر ثرع اضخثر رألرد وقائم و ثن مسثتع ون لتلفيث ات نت    ح  بعي ، لكن اللظام م

فيثثثه  مللسثثثبة لليثثثرامة بثثثني القفثثثااني العثثثام واقثثثاى، ذثثث ا ارر ثثثرع حبثثث  يف وقثثثت مثثثان
اا م بثثث بت مظثثثاذر مثثثا 2007 اثثثام يف اااثثثة .ملسثثثيرلة اللق اثثثة داخثثثا البلثثث  لسثثثرم ملي ثثثً

 15لثثثث رة القثثثثراض بثثثثني البلثثثثرك ومثثثثن ا انتقلثثثثت    ارنسسثثثثات اراليثثثثة وزاد الءثثثثغط باسثثثثمس 

الي ثثثا، السثثثنال ذثثثر: ذثثثا ارألثثث  ذلثثثاك مبثثثادرات لليثثثرامة بثثثني القفثثثااني العثثثام واقثثثاى؟ 
ا: نعثم. ذثا اجلرا : نعم. ذا سلستمر يف ذ ا ار اقيثار  ثبقثس ذثتبثادرات؟ اجلثرا  باءثً

اضمثا؟ اجلرا : ال، ضن وألثرد ذث ا االقث اض حثىت بثني ارنسسثات اراليثة خثف    حث   
مبثثثر، وملتثثثا  مازللثثثا نلظثثثر    ذثثث ا اقيثثثارات للتمراثثثا، ومثثثن ارمكثثثن بن تكثثثرن بفءثثثا 

 20ن تصث ر لتمراثا ألثزا اقيارات ل الا ذث    ار ذث ا السثل ات مسثم بلث  السثكان، وب

مسثتلة  وذثرمن تكاليف السكان. ابقس اليثثا اضخثر الث ي تفثرم  ليثه العءثر السثائا 
 افثثاا خ مثثة الثث ان، مللسثثبة ق مثثة الثث ان  ثثن لسثثلا يف معثثرض ملاقيثثة ذثث ا اضمثثر ا ن 
ولكن خ مة ال ان شثا بساسث.  ن ال نتكلم ان الفائ ة الس ال ان و  ا ان بقساع 

قثثثث  انت يلثثثثا مثثثثن ذثثثث ا اليثثثثا ونظثثثثن بن دور الكرمثثثثة بو ال ولثثثثة ذثثثثر ختفيثثثثف التسثثث ا ، و 
 25العمما، ولكن تبقس مستلة تس ا  بقساع السكان مستلة بساسية للمءث ق ًما يف ذ ا 

 اضمر، وشكرًا. 
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 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع السي  حبيمم مكث.
 

 5 العضو السيد حبيب مكي:

 ي الثرئيس، وبشثكر معثا  الثرزار الثس ذث ا التر ثيح، وبكثى لثه الترفيثل شكرًا سي
 ، وشكرًا. ن شاا هللا يف حا ارياما العالقة حبلكته

 
 الرئيــــــــــــــــس:

 10شكرًا، وبشثكر معثا  الثرزار لءثررا و ألابتثه الرافيثة. ونلتقثا ا ن    البلث  التثا  

 ثثثائث الثثثس ميثثروع قثثثانرن ملتصثثث ال الثثثس مثثن ألثثث ول اضامثثثال واقثثثاى  خثث  الثثثربي الل
اتفاقيثثثة ارقثثثر بثثثني حكرمثثثة مملكثثثة الب ثثثران وجممراثثثة العمثثثا ارثثثا  رلفقثثثة اليثثثرم اضوسثثثط 
ومشثثال  فراقيثثا. وقثث  وافثثل االثثس الثثس ذثث ا اريثثروع يف جممراثثه يف اجللسثثة السثثابقة، ف ثثا 

 ارافل اليه بصفة اائية؟
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 :الرئيـــــــــــــــس

. ونلتقثا ا ن    البلث  التثا  مثن إذن يقر مشروع القانون املذكور بصــفة ئائيــة
ألثثثث ول اضامثثثثال واقثثثثاى  خثثثث  الثثثثربي الل ثثثثائث الثثثثس ميثثثثروع قثثثثانرن بيثثثثتن اسثثثثتمأك 
 20العقثثثثارات للملفعثثثثة العامثثثثة، وميثثثثروع قثثثثانرن بيثثثثتن اسثثثثتمأك اضرا ثثثثث للملفعثثثثة العامثثثثة، 

( 9ملفعثة العامثة اررافثل للمرسثرم ارلكثث رقثم )وميروع قانرن بيتن استمأك العقارات لل 
م، وميثثروع قثثانرن بيثثتن تعثثرا  ارثثأك اثثن مسثثاحة اضرا ثثث الثث  تقتفثث  2008لسثثلة 

مثثثن بمأم ثثثم لأرتثثث اد الألبثثثاري للمبثثثاي بو لزاواثثثة الر اثثثة. وقثثث  وافثثثل االثثثس الثثثس ذثثث ا 
 ة؟اريروع يف جممراه يف اجللسة السابقة، ف ا ارافل اليه بصفة اائي

 25 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس
البلث  التثا  يف ألث ول اضامثال .  إذن يقر مشروع القــانون املــذكور بصــفة ئائيــة

مثثن اررسثثرم  5ذثثر تقراثثر جللثثة اررافثثل العامثثة والبي ثثة خبصثثرى ميثثروع قثثانرن بتعثث اا ارثثادة 
 ملاقيثثة  مييف شثثتن السثثكان، ولكثثن ذلثثاك طلثثمم بتقثث م1976لسثثلة  10بقثثانرن رقثثم 

 5 الربي الل ثائث الثس اريثرواني وبخ الس ذ ا البل   من أل ول اضامال  10و  9البل ان  

بعثث  مءثثث سثثااة مثثن ا ن،  بقثثانرنني ارتعلقثثني هبثث ان البلثث ان بصثثفة االسثثتعجال وذلثث  
 ذل ؟ف ا ارافل االس الس 

 
 )أغلبية موافقة( 

 10 

 الرئيــــــــــــــــس:

مثثن ألثث ول اضامثثال واقثثاى مبلاقيثثة  9   البلثث  . ونلتقثثا ا ن إذن يقــر ذلــك
واالقتصثثثثاداة خبصثثثثرى ميثثثثروع قثثثثانرن مررافقثثثثة الثثثثس اتفاقيثثثثة تقراثثثثر جللثثثثة اليثثثثنون اراليثثثثة 

( مثثن اريثثاا ارغمثثررة بثثني 1( يف القفثثاع رقثثم )EPSAاالستكيثثاف واريثثارمة يف النتثثال )
 15( 95رسثرم ارلكثث رقثم )للم، اررافثل ال اضمراكيثةحكرمة مملكة الب ثران وشثرمة بومسثي نت

. وبطلثثثثمم مثثثثن اضع  مثثثث  حسثثثثن مقثثثثر مقثثثثرر اللجلثثثثة الترألثثثثه    ارلصثثثثة م2008لسثثثثلة 
 رجسة اجللسة.  فليتفءا. مما بطلمم من اضع مجال فارو اللائمم اضول للرئيس تر 

 

 (النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة سعادة وهنا توىل)
 20 

 

 العضو حممد حسن باقر: 
 لرئيس، ب ااًة بطلمم تثبيت التقرار ومرفقاته يف ارءبفة، وشكرًا. شكرًا سي ي ا

 

 25 النائب األول للرئيس: 

 ومرفقاته يف ارءبفة؟ شكرًا، ذا ارافل االس الس تثبيت التقرار
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 30 النائب األول للرئيس: 

 ومرفقاته يف ارءبفة.  ذن اثبت التقرار
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 (   88صفحة  / 1)انظر امللحق  
 

 : لنائب األول للرئيس ا
 5 سلب ب مبلاقية اربادا واضسس العامة ريروع القانرن. تفءا اضع مقرر اللجلة.  

 
 العضو حممد حسن باقر: 

تعثثثثث  ذثثثثث ا االتفاقيثثثثثة بثثثثثني ا ي ثثثثثة الرطليثثثثثة للغثثثثثاز والثثثثثلفط شثثثثثكرًا سثثثثثي ي الثثثثثرئيس، 
الث   4،3،2 لأتفاقية ال  بقرذا جملسكم ارثرقر الستكيثاف وترميثمم القراطث   استكماالً 

 10( التاالل اثثة، ومبرألثثمم P.T.T.E.Pوقعت ثثا ا ي ثثة مثث  شثثرمة بومسثثي نتال اضمراكيثثة وشثثرمة )

ذثثث ا االتفاقيثثثة تكثثثرن قثثث  اسثثثتكملت القراطثثث  اضربعثثثة مثثثن اريثثثاا ارغمثثثررة التابعثثثة رملكثثثة 
(. معثثثا  الثثثرئيس،  ن ذثثث ا 1الب ثثثران بعثثث  ترقيثثث  ذثثث ا االتفاقيثثثة اقا ثثثة ملقفثثثاع رقثثثم )

 ،قث  بتثت تترجيًثا جل ثرد ا ي ثة .م2008( لسثلة  95ية ال  تصثاحمم اررسثرم رقثم )االتفاق
وتع  اتفاقية تصمم يف  احل ارملكة را احترته من بلثرد ونصثرى جتعثا الب ثران ممثلثة يف 
 15ا ي ة  ا الي  الفر  يف الدارة والتسرال ومحااة القرم مافة. وارأحظ بن ذ ا االتفاقيثة 

التاليثثة: بواًل: التتمثث  مثثن ملفثثة االستكيثثاف وحتميل ثثا لليثثرمة اررقعثثة  بخثث ت االاتبثثارات 
بومسثثثي نتال، وبغثثث  اللظثثثر اثثثن مرحليثثثة االستكيثثثاف سثثثلة لل راسثثثات وسثثثت سثثثلرات 
للتلقيمم واالستكياف. اثنًيا: ااتم ت ا ي ثة الث  اختيثار شثرمة بومسثي نتال الثس .سثة 

ان الثثثثس ارلاقصثثثثات دور مبثثثثر بيثثثثرت خثثثثاة استيثثثثاراة يف جمثثثثال الثثثثلفط والغثثثثاز، ممثثثثا مثثثث
ا وببثث ت الكثثثر مثثن اليثثفافية مثث  اليثثرمات  ا: طرحثثت ا ي ثثة ارلاقصثثة ااريثثً  20ومباشثثر. اثلثثثً

ارتق مة. رابًعا: من ارأحثظ بن ا ي ثة بخث ت يف ااتبارذثا اثاملث العمالثة الرطليثة والبي ثة. 
ا: لقثثث  مثثثان للكثثثرادر الرطليثثثة يف شثثثرمة مبكثثثر دور مبثثثر اسثثثت ق رن اليثثثه اليثثثكر خامسثثثً

ا: قن ذثث ا االتفاقيثثة متماشثثية مثث  بذثث اف ألألثثة ارلثث  يف  رتثثابعت م وأل ثثردذم. سادسثثً
اريروع ال أحث، فق  بشار ألألتثه يف خفابثه السثامث بمثام االثس الثرطش    تفثرار 
 25الثثثروة الرطليثثة مثثن الغثثاز والثثلفط. سثثابًعا: و ثثعت ا ي ثثة يف ااتبارذثثا الكثثثر مثثن اضمثثا يف 

اح اليثثثرمة ارستكيثثثفة لتفثثثرار الصثثثلااة اللففيثثثة وتلراع ثثثا  دخثثثال ميثثثارا  مسثثثتقبلية  ثثث
بخرى تعتم  الس الثروة الرطلية، مما بن ذ ا اللجاح سيكرن رافً ا لز دة مصادر ال خا 
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ا نيث  الثس اث  سثعادة الثرزار الث مترر  القرمث واالرتقاا مرسترى ارعييثث للمثراطن. ختامثً
ا الثثثس مثثثا قثثثام بثثثه مثثثن أل ثثثرد وا ثثث ة، وبرألثثثر مثثثن هللا بن تتكلثثثا اب السثثثني الثثثث مثثثرز 

 ، وشكرًا.مساايه مللجاح و ما اررافقة الس ميروع القانرن
 

 5 : النائب األول للرئيس 

 . ال مترر اليي  خال  آل خليفة شكرًا، تفءا اضع
 

 : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
الرئيس سي ي  وباءا،  شكرًا  رئيس  بشكر  بن  ارالية بود  الينون  جللة  ا 

اجل رد   والغاز الس  لللفط  الرطلية  ا ي ة  باًءا  بشكر  بن  بود   10واالقتصاداة مالس، مما 

ذ ا   بن  باتق   الراق   يف  اللفط.  ان  للتلقيمم  العقرد  بفءا  الس  لل صرل  ارب ولة 
  االتفاقية من بفءا االتفاقيات ال  ارفلاذا يف ارلفقة، وذث اتفاقية حتفظ حقرم ذ ا
للتتم  من  مان اما ذ ا  ل ي سنال  ولكن  اللفط.  ان  التلقيمم  ارملكة يف جمال 
اليرمة وذر: يف حال ا فاض بسعار اللفط    بقا من بربعني دوالرًا للاميا ويف حال  
هب ا  العما  ترقف  بن  وربت  التلقيمم  الس  العما  مرا لة  من  اليرمة  ذ ا  ككن   15ا م 

وخا    Terminationالعق    البل ان  ملت  ا ،  يف  بتس  ما  ارادة    7و  6ة    29من 
التلقيمم بم ال؟  العما الس  ارملكة يف استمرار ذ ا  وغرذا، ذا ذلاك ما اءمن حل 

 وشكرًا.
 

 20 : النائب األول للرئيس 

 .شكرًا، تفءا اضع مقرر اللجلة
 

 : العضو حممد حسن باقر 
الرئيس سي ي  قائمة  ،شكرًا  مالتفاقية  ومل  ترأل   مجلزااات  مكان وا  ة 

 25 الرألرع  لي ا، وشكرًا. 

 
 : النائب األول للرئيس 
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شثثكرًا، تفءثثا اضع الثث مترر  مثثرد سثثأمة ارستيثثار القثثانري لثثرزار شثثنون الثثلفط 
 .والغاز

 
 : املستشار القانوني لوزير شؤون النفط والغاز 

الرئيس سي ي  )  ،شكرًا  لتلظيم 29ارادة  فقرة  من  بمثر  بفردت  االتفاقية  من   )5 

اضم حاالت  ااا   اليرمة  بكفالة  تتعلل  ذلاك  ماانت  االتفاقية  فعل  حترار  االتفاقية، 
( اتعلل 29لليرمة ال  ببرمت االتفاقية وذلاك  ماانت مصرفية. البل  اضول من ارادة )

اتعلل  ااا االتفاقية من ألانمم  التا   الرطلية، والبل   ا ي ة   ااا االتفاقية من ألانمم 
ا الطار الءماانت ال  تءملت ا االتفاقية ال  حترارذا من قبا  اليرمة، وا خا يف ذ 

 10 اليرمة وذث  ماانت ترفر القرم الكافية مللسبة للمملكة، وشكرًا. 

 
 : النائب األول للرئيس 

 . ادم الي ا  شكرًا، تفءا اضع
 

 15 : العضو صادق الشهابي 

الرئيس سي ي  ارالية    ،شكرًا  الينون  جللة  تقرار  الس  اطلعت  واالقتصاداة لق  
ما  والتق ار الس  اليكر  ببالا  اللجلة  بتق م    سعادة رئيس وباءاا  بن  اررقرة، وبود 
ب لرا من أل   يف  ا اد ذ ا التقرار، مما ال افرتش يف الرقت ذاته بن بشي  جب رد ا ي ة  

 ا الرطلية لللفط والغاز يف تلفي  اس اتيجية تفرار قفاع اللفط والغاز وتعظيم مسا ة ذ
 20م، 2030القفاع يف االقتصاد الرطش مما اع  ملبًيا لر اة الب ران االقتصاداة حىت اام  

ومتماشًيا م  ترأل ات اريروع ال أحث جلألة ارل  حفظه هللا ورااا الرامية    ز دة  
مصادر ال خا القرمث وتلرا ا م  رف  مسترى معيية ارراطن واالنتقال من اقتصاد قائم 

الثرو  اجل رد  الس  ذ ا  يف  طار  وال رل  اارًيا  ارلافسة  الس  قادر  اقتصاد  اللففية     ة 
باًءا ما تقرم به ا ي ة الرطلية لللفط والغاز من تفرار حقا الب ران يف ز دة  نتاأله مبا  
ذ ا   يف  تلعبه  ال ي  مل ور  الشادة  البغث  للمملكة. مما  ارستقبلية  االحتياألات   25ال  

القا اليرمة  رقم  ااال  مررسرم  قسست  وال   والغاز  لللفط  م. 2007لعام    77بءة 
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وجت ر الشارة    بن جملسكم اررقر وافل الس ثأل اتفاقيات لأستكياف واريارمة  
اضمراكية  بومسي نتال  شرم   من  وما  الب ران  مملكة  حكرمة  بني  النتال  يف 

ألألة ارل  ارف ى مبرألمم التاالل اة حي  مت التص ال الي ا من قبا    ( P.T.T.E.P)و
 م، وشكرًا. 2008لعام  2القانرن رقم 

 5 

 : النائب األول للرئيس 
 مقرر اللجلة. شكرًا، تفءا اضع

 

 : العضو حممد حسن باقر 
ذث   االتفاقية  م ة  فهن  للعلم  الرئيس،  سي ي  اترا    24شكرًا  من   10سلة 

( 1القاط  رقم )  م وحجم2008ارلير    7االستكياف وق  مت ترقيع ا يف ارلامة بتارا   
 ميلر م  مرب ، وشكرًا.   2800ذر 

 :النائب األول للرئيس

 شكرًا، ذا ذلاك مأحظات بخرى؟
 15 

 )ال توجد مالحظات(  
 

 :النائب األول للرئيس

 ذا ارافل االس الس ميروع القانرن من حي  ارب ب؟
 20 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :النائب األول للرئيس

. ونلتقا    ملاقية مثرادا مثادة مثادة، املبدأإذن يقر مشروع القانون من حيث 
 25 تفءا اضع مقرر اللجلة.

 

 العضو حممد حسن باقر:

 مررافقة الس ال اباألة مما ألاات من الكرمة.  توصي الل نةالديباجة. 
 

 30 :النائب األول للرئيس
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 ذا ذلاك مأحظات الس ال اباألة؟
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 5 :النائب األول للرئيس

 االس الس ال اباألة؟  ذا ارافل
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 10 :النائب األول للرئيس

  ذن تقر ال اباألة. ونلتقا    ارادة اضو ، تفءا اضع مقرر اللجلة.
 

 العضو حممد حسن باقر:

 مررافقة الس ارادة مما ألاات من الكرمة.  توصي الل نةاملادة األوىل. 
 15 :النائب األول للرئيس

 ت الس ذ ا ارادة؟ذا ذلاك مأحظا
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 20 :النائب األول للرئيس

 ذا ارافل االس الس ذ ا ارادة؟
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 25 :النائب األول للرئيس

  ذن تقر ذ ا ارادة. ونلتقا    ارادة التالية، تفءا اضع مقرر اللجلة.
 

 العضو حممد حسن باقر:

 مما ألاات من الكرمة.   افقة الس ارادةمرر  توصي الل نةاملادة الثانية. 
 30 

 :النائب األول للرئيس

 ذا ذلاك مأحظات الس ذ ا ارادة؟
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 ( )ال توجد مالحظات 
 

 :النائب األول للرئيس

 ذا ارافل االس الس ذ ا ارادة؟
 5 

 )أغلبية موافقة(  
 

 :النائب األول للرئيس

ة مراد ميروع القانرن، ف ا  ذن تقر ذ ا ارادة. وهب ا نكرن ق  انت يلا من ملاقي 
 10 ارافل االس اليه يف جممراه؟

 
 )أغلبية موافقة( 

 :النائب األول للرئيس

. ونلتقا ا ن ساعةمضي سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد إذن  
 15تقراثر جللثة اليثنون اراليثة واالقتصثاداة من أل ول اضامال واقاى مبلاقية    10   البل   

م ماتماد اريزانيثة العامثة 2006( لسلة 31انرن بتع اا القانرن رقم )خبصرى ميروع ق
( لسثلة 111اررافثل للمرسثرم ارلكثث رقثم )  ،م2008م و2007ل ولة للسلتني اراليتني  ل

وبطلثثثمم مثثثن اضخثثثت الثثث متررة نثثث ى حفثثثاو مقثثثررة اللجلثثثة الترألثثثه    ارلصثثثة  م.2008
 فلتتفءا.
 20 

 

 العضو الدكتورة ندى حفاظ: 
 ي ي الرئيس، ب ااًة بطلمم تثبيت التقرار ومرفقاته يف ارءبفة، وشكرًا. شكرًا س

 

 25 النائب األول للرئيس: 

 ومرفقاته يف ارءبفة؟ شكرًا، ذا ارافل االس الس تثبيت التقرار
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 30 النائب األول للرئيس: 

 ومرفقاته يف ارءبفة.  ذن اثبت التقرار
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 (101صفحة     /2 )انظر امللحق   
 

 : النائب األول للرئيس 
سثثلب ب مبلاقيثثة اربثثادا واضسثثس العامثثة ريثثروع القثثانرن. تفءثثلث اضخثثت مقثثررة 

 5 اللجلة.  

 

 العضو الدكتورة ندى حفاظ: 
شكرًا سي ي الرئيس، ت ارست اللجلة ميروع القانرن ومجي  الراثئل ارتعلقة به 

لة الينون التيراعية والقانرنية. يف  وقم ت من سأمته القانرنية وال سترراة وفًقا لربي جل 
 10م 2008القيقة ا  ف ذ ا اريروع     ألراا تع اا الس اريزانية العامة للسلة ارالية  

مليرن دالار من اربالا ارر ردة لترسعة    20مليرن دالار،    30وذل  بلقا مبلا وق را  
اا و نياا مبى للمجلس مأاني دالار من اربالا ارر ردة لبل  10مفار الب ران ال و  و

م. تر ية  2008الرطش هب ف تغفية العجز يف ميارا  الفرم يف ميزانية السلة ارالية  
( القانرن رقم  بتع اا  قانرن  اررافقة الس ميروع  لسلة  31اللجلة:  م ماتماد  2006( 

 15قم م، اررافل للمرسرم ارلكث ر 2008م و2007اريزانية العامة لل ولة للسلتني اراليتني  

 م؛ من حي  ارب ب، وشكرًا. 2008( لسلة 111)
 

 :النائب األول للرئيس

 شكرًا، تفءا اضع فناد الاألث.
 20 

 :العضو فؤاد احلاجي

شكرًا سي ي الرئيس، ما تفءلت به اضخت مقررة اللجلثة ذثر بن االاتمثاد بلقثا 
لكل ثثا مل مأاثثني للمجلثثس الثثرطش، و 10مليثثراًن رفثثار الب ثثران الثث و  و 20مليثثراًن،  30

مأاثثني وفثثرة يف اريثثروع؟ ومثثىت سثث أل   ليلثثا مثثث نكمثثا ميثثروع االثثس  10تبثثني ذثثا الثثث 
 25 الرطش بم بام سيتخ ون اربلا وسيغءرن الفرف؟ وشكرًا.

 

 :النائب األول للرئيس

 شكرًا، تفءلث اضخت مقررة اللجلة.
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 :العضو الدكتورة ندى حفاظ

م 2009م و ثن مل نثَر ميزانيثة 2008نيثة شكرًا سي ي الثرئيس، ذث ا مللسثبة ريزا
م سثرف نثرى ذثا ذلثاك ميزانيثة لث ل  بم ال؟ بو 2009حىت ا ن، وحيلما تصثا ميزانيثة 

 5م بو مضحثرى ليسثت وفثررات 2008لتستل الكرمة اررقرة من ا ن. ذ ا وفررات اام 

خبصثرى  و  ا مل تستا م بسبمم بمر ما، وملتا  ذلاك اجز وذ ا الرفررات تغفيثه. بمثا
م بم ال؟ 2010و 2009التسثثثثا ل امثثثثا  ذا مانثثثثت ذثثثث ا اريثثثثارا  مرألثثثثردة يف ميزانيثثثثة 

 ف ىت ا ن مل نَر ذ ا اريزانية، وشكرًا.
 النائب األول للرئيس: 

 10 السي  حبيمم مكث.اضع شكرًا، تفءا 

 

 العضو السيد حبيب مكي: 

 ا ستسثثبل الكرمثثة وسثثتأليمم اثثن التسثثا ل وستو ثثح ذثث سثثي ي الثثرئيس،شثثكرًا 
الفرم ولكن ل ي م اخلة بسثيفة. وا ثح بن الرفثررات والبالغثة ثأثثني مليثرن دالثار والث   
 15 مانثثثثثثثثثثثت مر ثثثثثثثثثثثردة ريثثثثثثثثثثثرواث ترسثثثثثثثثثثثعة ارفثثثثثثثثثثثار ومبثثثثثثثثثثثى االثثثثثثثثثثثس الثثثثثثثثثثثرطش يف ميزانيثثثثثثثثثثثة

م مل تصثثرف يف تلفيثث  مراحثثا اريثثرواني. وقثث  بو ثثح معثثا  الثثرزار يف 2007-2008 
داسما بثلاا ملاقية  18اة مبجلس اللرا  بتارا   ه م  جللة الينون ارالية واالقتصادئلقا

ذثثثث ا اريثثثثروع بقثثثثانرن بنثثثثه قثثثث  ر ثثثث  مثثثثا اعثثثثادل سثثثثبعة مأاثثثثني دالثثثثار للسثثثثلتني القثثثثادمتني 
ليف اررحلثثثة اضو  وذثثثث مرحلثثثة ام ريثثثروع االثثثس الثثثرطش لتغفيثثثة تكثثث2009-2010

 20   ميثثروع ترسثثعة  الثث فان لت ثثا  ثثا اربلثثا ارلقثثرل وذثثر ايثثرة مأاثثني،  ال بنثثه مل اتفثثرم

م حثىت 2010-2009ارفار، ذثا ر ث  لثه ااتمثاد مث ل  يف ميزانيثة العثامني القثادمني 
يف ميثروع االثس الثرطش؟ برألثر  حصاال اتتثر ذ ا اريروع بتتخر الب ا بترسعته مثلما 

 تر يح ذل ، وشكرًا.
 

 25 النائب األول للرئيس: 

 وزار ارالية. ل خليفةاليي  بمح  بن  م  آاضع شكرًا، تفءا معا   
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 وزيــــــــر املاليـــــــة:  

ب ثثثث ا  السثثثثعادة اضاءثثثثاا، السثثثثأم الثثثثيكم ورمحثثثثة هللا  معثثثثا  الثثثثرئيس،شثثثثكرًا 
م ومانثت ذلثاك حاألثة  لي ثا يف 2008وبرماته. للتر يح ذث وفررات مرألردة يف ميزانيثة 

ئيسثث مثن البليثة الت تيثة ذث ألثزا ر  -مما تعلمرن مجيًعا   -ميزانية الفرم، وميزانية الفرم 
 5للمملكة، ومن الءروري االستمرار يف دام ا وهتي ت ا وتفرارذا. مللسثبة للجزئيثة ارتعلقثة 

مبفار الب ران ال و ، اليرم ارفثار ب ثبح ألثزًاا مثن شثرمة ممتلكثات، ف لثاك شثرمة خا ثة 
ارفثثثثار، تتبثثث  شثثثثرمة ممتلكثثثات، وملتثثثثا  سثثثتقرم شثثثثرمة ممتلكثثثات بعمليثثثثة تفثثثرار البلثثثثاا يف 

 وارر رع ابتع  ان اريزانية العامة لل ولة، وشكرًا.
 النائب األول للرئيس: 

 10 شكرًا، ذا ذلاك مأحظات بخرى؟

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 النائب األول للرئيس: 

 15 ذا ارافل االس الس ميروع القانرن من حي  ارب ب؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 النائب األول للرئيس: 

 20. ونلتقا    ملاقية مثرادا مثادة مثادة، لقانون من حيث املبدأإذن يقر مشروع ا

 تفءلث اضخت مقرر اللجلة.
 

 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

 مررافقة الس ال اباألة مما وردت من الكرمة.توصي الل نة  .الديباجة
 25 

 النائب األول للرئيس: 

 ذا ذلاك مأحظات الس ال اباألة؟
 

 )ال توجد مالحظات( 
 30 

 ول للرئيس: النائب األ
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 ذا ارافل االس الس ال اباألة؟
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 5 النائب األول للرئيس: 

  ذن تقر ال اباألة. ونلتقا    ارادة اضو ، تفءلث اضخت مقررة اللجلة.
 

 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

 مررافقة الس ارادة مما ألاات من الكرمة.  توصي الل نةاملادة األوىل. 
 10 األول للرئيس:  النائب

 ؟ ذا ذلاك مأحظات الس ذ ا ارادة
 

 )ال توجد مالحظات(  
 

 15 النائب األول للرئيس: 

 ذا ارافل االس الس ذ ا ارادة؟
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 20 النائب األول للرئيس: 

  ذن تقر ذ ا ارادة. ونلتقا    ارادة التالية، تفءلث اضخت مقرر اللجلة.
 

 حفاظ: العضو الدكتورة ندى

ــادة الثانيـــة.  ــةاملـ مررافقثثثة الثثثس ارثثثادة ممثثثا ألثثثاات مثثثن الكرمثثثة.  توصـــي الل نـ
 25ولكن بود بن بشر    بن ذلثاك خفثت  مأئيًثا. والثلد الصث يح ذثر " اصث ر وزاثر اراليثة 

التعليمثثثات الأزمثثثة لتلفيثثث   ألثثثراا ارلثثثاقأت والتعثثث اأت يف اريزانيثثثة العامثثثة لل ولثثثة للسثثثلة 
مانت ذلاك بلف زائ ة يف ملمة " ألثراا" يف الثلد ارقث م مثن الكرمثة   م".2008ارالية  

 واللد بع  التع اا.   
 

 30 النائب األول للرئيس: 

 ذا ذلاك مأحظات الس ذ ا ارادة؟
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 )ال توجد مالحظات( 
 

 النائب األول للرئيس: 

 5 ذا ارافل االس الس ذ ا ارادة؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 النائب األول للرئيس: 

 10 ن تقر ذ ا ارادة. ونلتقا    ارادة التالية، تفءلث اضخت مقرر اللجلة. ذ

 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

 مررافقة الس ارادة مما ألاات من الكرمة. توصي الل نةاملادة الثالثة. 
 

 النائب األول للرئيس: 

 15 ذا ذلاك مأحظات الس ذ ا ارادة؟

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 ئيس: النائب األول للر

 20 ذا ارافل االس الس ذ ا ارادة؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 النائب األول للرئيس: 

 25 ذن تقر ذ ا ارادة. وهب ا نكرن ق  انت يلا من ملاقية مراد ميروع القانرن، ف ثا 

 ارافل االس اليه يف جممراه؟
 

 )أغلبية موافقة(  
 

 30 النائب األول للرئيس: 

ونلتقا ا ن  .بعد مضي ساعةع القانون  سيؤخذ الرأي النهائي على مشرو إذن  
   البلثثث  التثثثا  مثثثن ألثثث ول اضامثثثال واقثثثاى مبلاقيثثثة تقراثثثر جللثثثة اررافثثثل العامثثثة والبي ثثثة 
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م يف 1976لسثثلة  10مثن اررسثرم بقثانرن رقثم  5خبصثرى ميثروع قثانرن بتعث اا ارثثادة 
ترألثه    ارلصثة شتن السكان. وبطلمم من اضع ال مترر اب الرمحن الغتم مقرر اللجلة ال

 فليتفءا.
 

 5 العضو الدكتور عبدالرمحن الغتم: 

 شكرًا سي ي الرئيس، ب ااًة بطلمم تثبيت التقرار ومرفقاته يف ارءبفة، وشكرًا. 
 

 النائب األول للرئيس: 

 ومرفقاته يف ارءبفة؟ شكرًا، ذا ارافل االس الس تثبيت التقرار
  10 

 )أغلبية موافقة( 
 

  النائب األول للرئيس:

 ومرفقاته يف ارءبفة.  ذن اثبت التقرار
 15 

 (112/ صفحة 3)انظر امللحق  
 

 النائب األول للرئيس: 

 سلب ب مبلاقية اربادا واضسس العامة ريروع القانرن. تفءا اضع مقرر اللجلة.  
 20 

 العضو الدكتور عبدالرمحن الغتم: 
 10م بقثانرن رقثم من اررسر  5شكرًا سي ي الرئيس، ميروع قانرن بتع اا ارادة 

ارث مرر مث  اجل ثات  قثانرنميثروع الت ارسثت اللجلثة    م يف شتن السكان.1976لسلة  
تبردلثثت بيثثتنه وأل ثثات اللظثثر مثثن قبثثا باءثثاا اللجلثثة ومثثن قبثثا ارستيثثاران و  اراتصثثة،
 25، واطلعثثثثت اللجلثثثثة الثثثثس ربي جللثثثثة اليثثثثنون التيثثثثراعية يف ذثثثث ا االثثثثس ارثثثثرقر القثثثثانرنيني

مثثثثن اللثثثثاحيتني ال سثثثثترراة  تهلسثثثثأم مررافقثثثثة الثثثثس اريثثثثروع اليثثثثررى والقانرنيثثثثة مبجلثثثثس
واألتمعثثثثت مثثثث  اضع مثثثثاذر العلثثثثيس مثثثث ار  دارة اقثثثث مات السثثثثكانية بثثثثرزارة  والقانرنيثثثثة،

السكان ال ي تفءا آبرائه اللرة يف األتمااات اللجلة وله اليكر اجلزاا ملا الس ذ ا. 
التر ية مررافقة الس ميروع القانرن را له مثن   واقتلعت اللجلة يف  را ارلاقيات   ية
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 ارسثثثثتفي ان مثثثثنمثثثثن ب يثثثثة يف ختفيثثثثف العثثثثمما اثثثثن ارثثثثراطلني مثثثثن ذوي الثثثث خا اةثثثث ود 
، حتمثثثثا تكثثثثاليف البلثثثثاا   ال تثثثثنذل م  ليثثثثةن قثثثث راهتم ارا، حيثثثث   اقثثثث مات السثثثثكانية

ية الثثث  تقثثث م ا ولءثثثرورة مسثثثاواهتم مثثث  نظثثثائرذم ارسثثثتفي ان مثثثن خ مثثثة البيثثثرت السثثثكان
ال ولثثثة والثثث ان اقرمثثثرن بتسثثث ا  قيمثثثة بلثثثاا البيثثثت فقثثثط يف حثثثني ال تيثثث ع الثثثي م وزارة 
 5السثثكان دفثث  قيمثثة اضرض والثث  تقثث م ممل ثثة  ثثم مثثن ألألثثة ارلثث . يف  ثثرا مثثا كثثت 

ملاقيته يف اللجلة حثرل ذث ا ارر ثرع فثهن اللجلثة تر ثث مررافقثة الثس ميثروع القثانرن، 
 وشكرًا.

 
 ائب األول للرئيس: الن

 10 السي  حبيمم مكث.اضع شكرًا، تفءا 

 

 العضو السيد حبيب مكي: 

شكرًا سي ي الرئيس، بسم هللا الرمحن الرحيم، بست ا م اخل  بتق مي اليثكر    
الكرمثثثثة ارثثثثرقرة ممثلثثثثة يف وزارة السثثثثكان الثثثثس تسثثثث يأهتا ومسثثثثاا اهتا للمسثثثثت قني مثثثثن 

 15قث مات السثثكانية مباتلثف ب ثلاف ا. ومثث  و ثرح تلثث  ارثراطلني لتيسثر الصثثرل الثس ا

اقثثث مات وب يت ثثثا  ال بنلثثثا نثثثرى بن ذلثثثاك بعثثث  الثغثثثرات اةتاألثثثة     اثثثادة دراسثثثة مثثثن 
ألانثثثمم وزارة السثثثكان لتفثثثادي مثثثا تثثثندي  ليثثثه مثثثن قصثثثرر، ومثثثا ميثثثروع القثثثانرن ارفثثثروح 

ن مثثثلح قسثثثيمة الثثثيكم  ال لسثثث   حثثث ى تلثثث  الثغثثثرات، ف ثثثر ارمثثثث    حتقيثثثل مفلثثثمم رثثث
سثثثكلية ملثثثل يف التقثثث م بفلثثثمم الصثثثرل الثثثس قثثثرض للبلثثثاا الي ثثثا، اسثثثاا ا الثثثس بلثثثاا 
 20القسثثيمة ارملرحثثة لثثه وال اتعثثرض لسثث ب ا ملثثه بعثث  اثثامني.  ن السثثبمم يف تقثث مي ميثثروع 

ا مثن جملثس اللثرا  ارثرقر ذثر مثا اراأل ثه ارسثتفي ون مثن  القانرن وال ي مان ب له اق احثً
، قسثثائمالقبثثات تقثف حجثر اثثثرة يف بلثاا ذث ا قسثثائم سثكلية مثن ا خ مثة الصثرل الثس

جتثثاوزذم االنتظثثار رثث د تراوحثثت بثثني .ثثس ايثثرة سثثلة وصثثاي ايثثرة سثثلة لل صثثرل فبعثث  
، فليثثا  مت الثثس وحثث ات سثثكلية ترأليثثه طلثثب م    الصثثرل الثثس قسثثائم سثثكلية بو براض 

 25ل الثس وحث ات سثكلية، وضن ذ ا ال حيتال    م د طرالة شثبي ة بتلث  ارتعلقثة ملصثر 

نيا القسائم السكلية ميروع ببلائ ثا خثأل اثامني لث ا نثراذم اصثابرن خبيبثة بمثا يف اث م 
الق رة الس تلفي  ذل  اليثرع،  مثا لقلثة مثا يف باث ا م مثن مثال مرفثرر و مثا لعث م قث رهتم 
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ذظثة الس التجثاو  مث  االقث اض مثن البلثرك حثىت ال اصثب را مثقلثني ملث ان وخ متثه البا
طثثرال حيثثاهتم، واللتيجثثة فقثث ان تلثث  القسثثيمة واةظثثرو مثثل م ذثثر مثثن اتفثثادى ذلثث  قبثثا 
انت ثثثثاا مثثثث ة اليثثثثرع بت راثثثثا طلبثثثثه    وحثثثث ة سثثثثكلية ممثثثثا ا خلثثثثه يف دورة أل اثثثث ة مثثثثن 
االنتظثثار، و ذا بردان معرفثثة ذلثث  فمثثن ارمكثثن الرألثثرع    وزارة السثثكان ارثثرقرة لتزواثث ان 

 5ذثث ا اريثثكلة وحرلثثرا طلبثثاهتم    وحثث ات اطلني الثث ان واأل ثثرا رثثر تبثثني اثث د ا حصثثائية 

سكلية. سي ي الرئيس، ترى الكرمثة يف مث مرهتا اررفقثة مبيثروع القثانرن يف البلث  الثالث  
بن مثثلح خثثث متني  سثثكانيتني للمثثثراطن فيثثه  أل ثثثاف لظخثثران الثثث ان التظثثرون دورذثثثم يف 

ذر خ مثة الصرل الس اق مات السكانية، حي   اا تعتا طلمم الصرل الس قرض 
ومثثثثثلح القسثثثثثيمة السثثثثثكلية خ مثثثثثة بخثثثثثرى. سثثثثثي ي الثثثثثرئيس، للثثثثثتف د نرايثثثثثة اقثثثثث مات 
 10السكانية ارق مة    ارراطلني ونقاراا حسمم ما ذر مق م ملفعا ، بلثيس ارسثتفي  مثن 

خ مثثة الرحثث ات السثثكلية الثث  تقثث م ا ال ولثثة حيصثثا الثثس خثث متني  سثثكانيتني يف وقثثت 
مثثثة واحثثث ة فقثثثط، فالرحثثث ة السثثثكلية اربليثثثة تتكثثثرن مثثثن واحثثث  ولثثثر بنثثثه ظثثثاذر للعيثثثان خ 

قسيمة اضرض والبلاا اريي  الي ا، واضرض مملرحة بو مرذربة للملتفث  وذثر غثر مفالثمم 
مبقابثثثثا ال ثثثثا، ومثثثثا اقثثثثرم ارلتفثثثث  بتسثثثث ا ا لل ولثثثثة ذثثثثر فقثثثثط تكثثثثاليف البلثثثثاا وتكثثثثاليف 

 15القسثيمة السثكلية ارملرحثة اق مات، ويف حالثة مرافقثة جملسثكم ارثرقر الثس اريثروع فثهن 

سثثتقابا برض الرحثث ة السثثكلية، بمثثا القثثرض الثثث ي سثثيملح للمتقثث م لبلثثاا القسثثيمة ف ثثثر 
اقابثثثا تكثثثاليف الرحثثث ة السثثثكلية اربليثثثة مثثثن ألانثثثمم الكرمثثثة، بي بنثثثه يف ملتثثثا الثثثالتني 
ستكرن اضرض بو القسيمة مل ة بو ذبة من ال ولة، بما القروض بو تكاليف البلثاا ف ثث 

   -اسثثث د مثثثن ارلتفثثث   قسثثثاع، فاقثثث متان برمت مثثثا متسثثثاواتان، فثثثتان الأل ثثثاف  مثثثا
 20مما ترى الكرمة يف خ مة القرض ارعثش يف ميثروع القثانرن؟ بمثا قثرل   -سي ي الرئيس  

وزارة السكان  ن  قرار اريروع سيتسبمم يف الءثغط الثس اررازنثة السثكانية، حيث   اثا 
ترزاع ا الثس ارتقث مني بفلبثات الرحث ات السثكلية، ممثا اثندي تقرم حالًيا ببلاا البيرت و 

   ز دة اثثث د الفلبثثثات وباثثثرام االنتظثثثار للاثثث مات السثثثكانية مثثثن قبثثثا ارثثثراطلني؛ ففيثثثه 
لثر باثا  وأل ة نظر. سي ي الرئيس، مم كليت قبا معاودة التعليل الس مقرلثة الثرزارة ذث ا

 25 قامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت 

الث  طالبت ثثا هبثا بتثثارا   -امثة والبي ثثة مبرئياهتثا الكر ثثة مبرافثثاة جللثة اررافثثل الع -ميثكررة  -



  10المضبطة   م12/1/2009                  ( 48)    3/الدور 2/الفصل    مجلس الشورى    

شثثثثثاملة  -م، بي قبثثثثثا بمثثثثثثر مثثثثثن شثثثثث ر ونصثثثثثف 2008السثثثثثاد  ايثثثثثر مثثثثثن نثثثثثرفما  
 حصثثائيات مقارنثثة بثثني اثث د ارتقثث مني لل صثثرل الثثس وحثث ات سثثكلية، واثث د ارتقثث مني 

فثرم بثني لل صرل الس قسثائم سثكلية اثن السثلرات اقمثس ارا ثية الثس اضقثا؛ للثرى ال
لاثث متني، ومثث  ذلثث  فلثثث ربي خيثثالف ربي الثثرزارة ارثثرقرة، حيثث  برى بنثثه يف لارتقثث مني 

 5حالثثة اررافقثثة الثثس ميثثروع القثثانرن فهنثثه سثثيندي    تيثثجي  الترألثثه    طلثثمم الصثثرل 

الس قسائم سثكلية مث  قثروض لبلائ ثا وتفءثيله الثس طلبثات الرحث ات السثكلية لسثببني: 
سيقرم ب تيثمم بمثررا ببلثاا سثكن مأئثم لر ثعه االألتمثااث وارثادي اضول: ذر بن ارلتف   

وحسثثثمم رغبتثثثه. والثثثثاي: حتقيثثثل بمليتثثثه ببلثثثاا بيثثثت يف فثثث ة تقثثثا مثثثثرًا اثثثن فثثث ة االنتظثثثار 
ا. بمثا اثثن  الث ارترقعثة  تق مثه لل صثرل الثثس وحث ة سثكلية والث  تلثاذز .سثثة ايثر اامثً

 10ف العمما الي ثا مثن بلثاا البيثرت وترزاع ثا التتثر الس وزارة السكان فلتيجة ل ل  سيا

وستقا اضا اد ارلتظرة لتل  اق مة، ممثا بنثه لت قيثل خ مثة ذث ا اريثروع بقثانرن  كثن 
للثثثرزارة االسثثثتفادة مثثثن تفبيثثثل ارثثثرارد ارتممثثثة بو الردافثثثة لأاتمثثثادات اراليثثثة والثثث  مانثثثت 

ونظثام الثرذن العقثاري. و     من سنا  اررأله    معا  الرزار مسل ات الرذن العقثاري
ألانمم ذل  ستتلاقد اضا اد ال  تفلثمم حتراثا طلباهتثا مثن قسثائم سثكلية    وحث ات 
 15سكلية نظرًا لصثر ا الثس خ مثة القثرض جبانثمم القسثيمة السثكلية. لكثا تلث  اضسثبا  

ة فهنش ب ا  ميثروع القثانرن وبقثف    ألانثمم تر ثية اللجلثة مررافقثة اليثه رثا لثه مثن ب يث
 ذمرهتا يف م اخل ، وشكرًا. 

 
 النائب األول للرئيس: 

 20مثثاذر  مثثرد العلثثيس مثث ار  دارة اقثث مات السثثكانية بثثرزارة اضع شثثكرًا، تفءثثا 

 السكان.
 

 مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان: 

ا  شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، سثثثعادة العءثثثر تفءثثثا وشثثثرح الر ثثث  ملتفصثثثيا، وتعليقثثثً
 25افيكم فكثثثثرة مثثثثرألزة اثثثثن اقثثثث مات الثثثث  تقثثثث م ا وزارة السثثثثكان. وزارة الثثثثس ذلثثثث  سثثثثت
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السكان تق م خ مات القروض وذث قروض اليراا والبلاا وال ميم رن  ل  ملثزالً واراث  
، ل الا خ مات الرح ات السكلية وخ مات القسائم ال  تق م ا وزارة السثكان، ترميمه

ايف للبلاا، فثهذا مل تكثن ل اثه قسثيمة اتقث م بفلثمم وخ مة القسيمة ذث رن ل اه اربلا الك
قسيمة لبلائ ا، بما الث ي لثيس ل اثه مبلثا ول اثه قسثيمة واراث  بلااذثا فيتقث م بفلثمم مبلثا 
 5قثثرض، ومثثن ال  تلثث  قسثثيمة وال مبلغثثًا فيتقثث م بفلثثمم وحثث ة سثثكلية. وممثثا تفءثثا اضع 

 ا الياد وذث ابثارة الي ا بيت واستفي  مل ابىالعءر بن الرح ة السكلية ذث برض 
 15ولكن الثمن ال ي ا فعه مقابا ذث ا الرحث ة ذثر فث ة االنتظثار بي التظثر ان وح ة  

ا اسثثثثتفي  بن اتقثثثث م  16بو  سثثثثلة لل صثثثثرل الي ثثثثا. الثثثث ي حيصثثثثا الثثثثس القسثثثثيمة حاليثثثثً
ملقثثثرض يف نفثثثس الرقثثثت، بي ذلثثثاك  أل ثثثاف ممثثثا قللثثثا مللسثثثبة للفلبثثثات الثثث  انتظثثثرت 

 10. اليثثثثا ا خثثثر، الثثثرزارة ال تعثثث ض الثثثس الفكثثثرة ولكثثثن ذثثث ا سثثثلة 17بو  15بمثثثثر مثثثن 

لثثثثيس وقتثثثثه الصثثثث يح، سثثثثتافيكم فكثثثثرة اثثثثن طلبثثثثات القسثثثثائم الثثثث  خصصثثثثت يف اثثثثام 
ا فسثثل تال    ميزانيثثة 2008 م، فلثثر طبقلثثا اضمثثر الثثس ذثث ا الفلبثثات وبافيلاذثثا قرو ثثً
طلبثات  م، انذيث  اثن2008مليرن دالار فقط لترفر القروض الس طلبثات   45ق رذا  

القسثثائم الثث  خصصثثت سثثابًقا، ذثث ا مثثن انحيثثة. مثثن انحيثثة بخثثرى، تفءثثا بحثث  الخثثرة 
 15وذمر بنلا  صد القسائم وت س مم بع  سلتني،   يح بنه اي ع بلاا القسثيمة خثأل 

   ذثثثث ا اليثثثثرم الثثثثرزارة متعاونثثثثة ومل تسثثثث مم قسثثثثيمة مثثثثن شثثثثاد لعثثثثث م  سثثثثلتني، ولكثثثثن
 ثثث د لثثه العقثثث  ونرااثثثث ظروفثثثه الثثث   ثثثر هبثثثا.  اسثثتفااته بلثثثاا القسثثثيمة، بثثثا الثثثس العكثثثس

باتق  بن ذلاك ميكلة بخرى وذث بنثه  ذا بافيلثا القثروض مث  القسثائم مبعثى بنلثا نعفثث 
ا، ومثثثن ا سثثثيتن  30بو  40اليثثثاد  بلثثثف دالثثثار الثثثس حسثثثمم دخلثثثه والقسثثثيمة باءثثثً

 20فثثثثأ  اليثثثثاد واقثثثثرل: بثثثث بت البلثثثثاا ولكلثثثثش مل بسثثثثتف   اثثثثاا البلثثثثاا فتطلثثثثمم ارسثثثثاا ة،

نستفي  بن نس مم القسيمة وال استفي  بن حيرل الفلثمم ضنثه بث ب يف البلثاا، فكثا ذث ا 
اضمرر ستسبمم  شكالية للرزارة خا ة يف الر   الا  والكا الس درااة مبيكلة اريزانية 

 ال  نراأل  ا حالًيا، وشكرًا.      
 

 25 النائب األول للرئيس:

 .شكرًا، تفءا اضع السي   ياا اررسري
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 العضو السيد ضياء املوسوي:

شثثثثكرًا سثثثثي ي الثثثثرئيس، مثثثثن خثثثثأل الع اثثثث  مثثثثن اضسثثثث لة الثثثث  وأل ثثثثت    وزارة 
ن الألثثثامت حتمثثثا  ثثثبابية وغثثثر وافيثثثة. ذلثثثاك  شثثثكالية  سثثثكانية يف  السثثثكان نيثثثعر 

مرسثثنولني اتءثثح للثثا بن ذلثثاك و الب ثثران وذثث ا حقيقثثة مرألثثردة، والثث  اتصثثاللا مرثثراطلني 
ا ل  5مثا سثلة، وذلثاك ميثكلة وا ثث ة ألثً ا وذثث بزمثة اررازنثة، مبعثى بنثثه  ذا   لفلبثات تك سثً

رفعلا مرازنة السكان فسلستفي  بن  ا الكثر من اضمثرر، وباتقث  بن بمثثر اللثرل ذثث 
ا بقيمثة   -ليس مجيع ا لكن البع  مل ا    -  40حلرل ترقيعية، مبعى اعفس ارثراطن قر ثً

ا ومثن ارمكثن بن تنخث  بلف دالار، وذ ا اربلا ال ا كفث لبلاا وح ة سكلية، فيبقس االقثً
مله ضنه مل اقم ملبلثاا ف لثاك ميثكلة مبثرة، فتاتقث  بنلثا  تثال    مرقثف وا ثح و ثراح 
 10اثثثا مرازنثثثة لتغفيثثثة طلبثثثات مثثثا سثثثلة، وممثثثا قثثثال بحثثث  ارسثثثنولني: مثثثا سثثثلة اثثثزداد اثثث د 

ألامت الثس ذث ا الفراقثة، طلمم، وذك ا تتك   وتبقس ال  7000الفلبات مبا اقار   
 باتق  بن رف  مرازنة وزارة السكان سرف حيا الكثر من ارياما، وشكرًا.    

 

 رئاسة اجللسة( توىل معايل رئيس اجمللس )وهنا 
 15 

 الرئيــــــــــــــــس:

 تفءا اضع ال مترر اليي  خال  آل خليفة.
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

 20يس، يف الراق  ليس ل الا بياانت وا  ة ودقيقثة مللسثبة لءزمثة شكرًا سي ي الرئ

السثثكانية يف الب ثثران، وباتقثث  بنلثثا ال نسثثتفي  بن نرافثثل الثثس اقثث اح اللجلثثة بسثثبمم ذثث ا 
سثلرات سثل خا يف  5بو  4اللقد، واقرف ذر بنلا نرافل اليرم الس ذ ا القانرن وبع  

فتاتقثث  بن غيثثا  البيثثاانت ال قيقثثة اتفلثثمم بزمثثة بخثثرى بو نعمثثل ذثث ا اضزمثثة السثثكانية، 
ملثثا بن نتم ثثا قلثثيأً وانألثثا االثثس ملاقيثثة ذثث ا ارر ثثرع، ولكثثن بيثثكا اثثام جيثثمم بال 
 25نرافثثثثل الثثثثس ذثثثث ا التر ثثثثية  ال بعثثثث  وألثثثثرد بيثثثثاانت دقيقثثثثة تثثثثنمن للثثثثا اسثثثثتمرار اقثثثث مات 

 السكانية ال  تق م ا الكرمة، وشكرًا.
 

 الرئيــــــــــــــــس:   
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 ل ا  اق اح   د؟ذا 
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

 نعم. 
 5 الرئيــــــــــــــــس:

  ذن ق مه    االس. تفءا اضع السي  حبيمم مكث.
 

 العضو السيد حبيب مكي:

شثثثثثثكرًا سثثثثثثي ي الثثثثثثرئيس، بشثثثثثثكر اضع مثثثثثث ار  دارة اقثثثثثث مات السثثثثثثكانية بثثثثثثرزارة 
 10ا اثن بن ذثث ا اريثثروع بقثانرن بتثثس لسثث  السثكان ولكثثن لث ي سثثنال: لقثث  تكلمثت سثثابقً 

مثن  واعثرف ارثراطن بنثه-ثغرة، فلر اف  لا بن اجلمي  حجمم ان طلمم وحث ات سثكلية 
بن افلثثمم وحثث ة سثثكلية  ذا مانثثت ل اثثه قسثثيمة برض و ذا   خثثأل ذثث ا القثثانرن اسثثتفي 

ومثا ذث ا الفلبثات حترلثت     -مان  ل  بر ني ليس له حل بن افلمم وحث ة سثكلية
وحثث ات سثثكلية فمثثاذا سثثتكرن اللتيجثثة مثث   مكانيثثات الثثرزارة ؟ تكثثرن اللتيجثثة بن طلثثمم 

 15اللا  سرف التظرون ر ة بطثرل وسثتتك   الفلبثات، ذث ا نقفثة. اللقفثة الثانيثة: لثيكن 

بنلثا يف ذث ا االثس نف ثد الثغثرات ونصث ر تيثراًعا لسث    -  معا  الرئيس-يف المكم  
ا يف التلفيث  ضن ذث ا مثن شثتن الكرمثة. اللقفثة تل  الثغرات، ليس مثن شثتنلا بن نتث خ

الثالثة: لر رألعلا    ارثادة ارع لثة مثن اللجلثة ارثرقرة ففي ثا مرونثة مبثرة وتعفثث الصثأحية 
 شكرًا.و للرزار  افاا القرارات ارلاسبة يف حالة ملح ذ ا القرض، 

 20 

 الرئيــــــــــــــــس: 

 شكرًا، تفءلث اضخت رم  العرا .
 

 عضو رباب العريض:ال

 25شكرًا سثي ي الثرئيس، ملثت بكثى الثس اللجلثة بن ترفثل للثا قثانرن السثكان لكثث 

نفلثثث  اليثثثه بيثثثكا متكامثثثا، وقثثث  حاولثثثت بن بطلثثث  الثثثس القثثثانرن ولكثثثن مانثثثت ذلثثثاك 
ميكلة مللسبة  . بع  قثراان اضوليثة للثلد بعث  التعث اا وألث ت بن ذث ا التعث اا فقثط 

ا، ولكثثن اعفثثث بحقيثثة لليثثاد الثث ي مت  مل ثثه قسثثيمة واكثثرن مثثن حقثثه بن افلثثمم قر ثثً



  10المضبطة   م12/1/2009                  ( 52)    3/الدور 2/الفصل    مجلس الشورى    

وق  كل ه  بولر ت ، وذلاك اقر ً ليس ذلاك بي وألر  بو  لزام الس ال ولة يف بن كل ه 
بو ال كل ثثثه. مللسثثثبة رر ثثثرع السثثثلتني فلثثثم بَر بي ربثثثط بيلثثثه وبثثثني بنثثثه البثثث  مثثثن بن ابثثثش 

و عت يف ند آخثر بو  السلتنيالقسيمة السكلية خأل ذ ا ار ة، من ارمكن بن م ة 
يف قثثثانرن آخثثثر ولكلثثثش مل برذثثثا ذلثثثا، لكثثثن القصثثث  مثثثن و ثثث  ملمثثثة السثثثلتني ذثثثر بن كلثثث  
 5ارءارمت فقط، وذر ند  ث يح لكللثا مل نرذثا حثىت يف القثانرن اررفثل. وباتقث  بن ذث ا 

القثثثانرن ذثثثر حتصثثثيا حا ثثثا فقثثثط، وبافثثثس اضحقيثثثة لليثثثاد الثثث ي مت مل ثثثه قسثثثيمة 
ا ولكثثن لثثيس ذلثثاك بي  لثثزام الثثس ال ولثثة يف مثثلح ذثث ا سثثكلية واسثثتفي   بن افلثثمم قر ثثً
 القرض، وشكرًا.

 

 10 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع اب الرمحن مجير.
 

 العضو عبدالرمحن مجشري:

شكرًا سي ي الرئيس، ملفعا ال  كن بن نرافل الس تع اا اللجلة  ال بع  وألرد 
 15ممثا تفءثا بعث    كلة السكان ال  تتفاقم سلة بع  سلةخفة  سكانية وا  ة لا مي 

بلثثف وحثث ة سثثكلية، ويف نفثثس  45الخثثرة ، بي ذلثثاك طلبثثات يف السثثكان يف حثث ود 
طلثثثمم مثثثا سثثثلة، فثثثهذا وافقلثثثا الثثثس ذثثث ا  7500الرقثثثت ذلثثثاك طلثثثمم متزااثثث  يف حثثث ود 

التعث اا سثل ا ميثثكلة ولكثن يف نفثثس الرقثت سثتتفاقم ميثثكلة بخثرى وذثثث اث م وألثثرد 
من طثال  القسثائم  -يف تصرري-بالا الكافية لنخرة طال  الرح ة السكلية وذم بحل ار

 20السثثكلية؛ ضن الثث ي افلثثمم القسثثيمة السثثكلية ل اثثه القثث رة اراليثثة لبلثثاا مسثثكله ملفراقثثة 

ال  ارا ذا، وباتق  بنه حثىت مبلثا القثرض الث ي سثيعفس لليثاد لثن اكثرن مافيًثا لبلثاا 
لقسثثائم السثثكلية، ضنثثه اكلثثف بمثثثر مثثن مبلثثا القثثرض، لثث ا سثثكن حسثثمم رغبثثات طثثال  ا

 برألر من االس بن اتتىن يف اررافقة الس ذ ا التع اا، وشكرًا. 
 

 25 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءلث اضخت ال متررة هبية اجليث.
 

 العضو الدكتورة بهية اجلشي:
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قثثة قبثثا بن نرافثثل الثثس شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، باتقثث  بنلثثا  تثثال    معلرمثثات دقي
ذ ا اللد. مما قيا  نه خأل اامني جيمم بن تبى ذ ا القسثيمة، بوألثه سثنا     وزارة 
السثثثكان: مثثثا ذثثثث معثثثاار مثثثلح القسثثثائم؟ ذثثثا ايثثث ع الثثث ما كثثثلح قسثثثيمة لليثثثاد بن 
اكثثثرن قثثثادرًا الثثثس بلائ ثثثا خثثثأل اثثثامني  ذا تثثثرفر لثثثه اربلثثثا بم ال؟ ضن ارثثثراطن  ذا طلثثثمم 

ا: سثثيكرن ذثث ا قسثثيمة و  ا، واثنيثثً  5حصثثا الثثس قثثرض لبلائ ثثا، بواًل: القثثرض لثثن اكثثرن مافيثثً

ارثثثراطن  ذا طلثثثمم وحثثث ة بن الثثثس حسثثثا  الرحثثث ات السثثثكلية للمثثثراطلني ا خثثثران، بي 
سثثلة،  15سثثلرات ويف بعثث  الثثاالت  5سثثلرات بو  10سثثكلية مثثن ارمكثثن بن التظثثر 

الثثس قثثرض واسثثتفي  بن  بيلمثثا  ذا حصثثا الثثس قسثثيمة سثثكلية خثثأل اثثامني فسي صثثا
ابش الي ثا،  ذن ذلثاك كييثز، مبعثى بن ذلثاك شثيً ا الثس حسثا  شثثا، باتقث  بنلثا  تثال 

 10    معلرمات دقيقة ودراسة اميقة   ا ارر رع قبا بن نرافل اليه، وشكرًا.    

   
 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع راش  السبت.
 

 15 العضو راشد السبت:

سثثثلة يف  11ي ي الثثثرئيس، مثثثن خثثثأل جتثثثرب  يف بمثثثرر السثثثكان رثثث ة شثثثكرًا سثثث
املثثثثث السثثثثابل، الحظثثثثت بن اقيثثثثارات الثأثثثثثة وذثثثثث الصثثثثرل الثثثثس وحثثثث ة سثثثثكلية بو 
الصثثثثثرل الثثثثثس قسثثثثثيمة سثثثثثكلية بو الصثثثثثرل الثثثثثس قثثثثثرض بلثثثثثاا، ذثثثثثث خيثثثثثارات خا ثثثثثعة 

قثثرض لمكانيثثات اليثثاد. طالثثمم القسثثيمة ل اثثه القثث رة الثثس تثثرفر القثثرض، وطالثثمم ال
 20ل اه  مكانية الصرل الس اضرض بو ل اه برض، وال ي ليس ل اه  مكانية ترفر القثرض 

بو القسثثثيمة اثثث ذمم    طلثثثمم الرحثثث ة السثثثكلية. جيثثثمم بال نلسثثثس ارميثثثزات الثثث  حيصثثثا 
الي ثثثا يف حالثثثة طلثثثمم القثثثرض بو طلثثثمم اضرض، ويف ذثثثاتني الثثثالتني سثثثرف تكثثثرن ل اثثثه 

د الثث ي اضرض  ذا طلثثمم القثثرض فقثثط، واليثثا حراثثة التصثثميم للبلثثاا وحجمثثه ومكثثان
لكثثن مكثثان ارلثثزل وتصثثميمه و سي صثثا الثثس وحثث ة سثثكلية  لثثيس ل اثثه ذثث ا المكانيثثات 

 25ما ذ ا اضمرر مفرو ثة اليثه، لث ل  ذلثاك ا الثة يف اريثزات جلميث  اقيثارات، و وحجمه  

سثيرفر لثه و ذا بخ ان هب ا القانرن فتاتق  بن اجلمي  سياتار القسيمة والقرض ضن ذلث  
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مميزات بمثر طارا ستكرن له اقيارات والتصميم وحجم البلاا ومكان اضرض، فترى ا م 
  مكانية اررافقة الس ذ ا اريروع بقانرن، وشكرًا.

 الرئيــــــــــــــــس:

شثثكرًا، تفءثثا اضع مثثاذر  مثثرد العلثثيس مثث ار  دارة اقثث مات السثثكانية بثثرزارة 
 5 السكان.

 

 دمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان:مدير إدارة اخل

شكرًا سي ي الرئيس، تعقيًبا الس بح  الخرة مللسبة لقثانرن السثكان فالقثانرن 
ند الس بنه ارفر ارسكن رن ال  ل ، وال ي ل اه بر ثان ال اسثتفي  بن اتقث م ق مثة 
 10 سثكانية سثثراا مانثثت قسثثيمة بو وحثث ة. مللسثبة للقسثثيمة، مثثن شثثروع ختصثثيد القسثثيمة 

نثثه الثث ما اتقثث م  ثثاحمم الفلثثمم بقسثثيمة ارقثث  تع ثثً ا الثثس بن ل اثثه  مكانيثثة  ن ابثثثش ب
مل تسثثثث مم قسثثثثيمة مثثثثن بي  - ممثثثثا ذمثثثثرت سثثثثابًقا  -القسثثثثيمة خثثثثأل السثثثثلتني، ولكثثثثن 

شاد ضنثه مل اسثتف  بلااذثا خثأل السثلتني، بثا الثس العكثس الثرزارة متعاونثة وكث د يف 
يمة. برألثث  وباقثثمم الثثس مثثا ذمرتثثه سثثابًقا العقثثرد    حثثني اسثثتفااة اليثثاد بلثثاا القسثث

 15 ثثن لسثثلا  ثث  الفكثثرة ولكثثن نرألثثر مثثن جملسثثكم ارثثرقر اللظثثر يف ذثث ا القثثانرن ب قثثة؛ ضن 

اجلميث  متفثل سثراا يف جملثس اللثرا  بو جملسثكم ارثرقر بو الثرزارة الثس بن وزارة السثكان 
طلثمم،  7000بلثف طلثمم واسثتلملا مثا افثرم   25ل ا ا ميكلة مبرة، لث الا بمثثر مثن  

ا قبثثا بن  ثثا اريثثكلة الثث  لثث الا، و ذا مس لثثا للقسثثائم  فثثأ  كثثن بن نزاثث  اريثثكلة تفاقمثثً
والقثثروض فمعثثى ذلثث  بنلثثا مس لثثا بثثز دة اثث د الفلبثثات ويف نفثثس الرقثثت لثث الا ميثثكلة 
 20مرألردة. بوالً جيمم اليلا بن  ا مياما الرزارة وبعث  ذلث  مثن ارمكثن اللظثر يف الترسث  

 السكانية، وشكرًا.    يف اق مات 
 

 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع  ادم الي ا .
 25 

 العضو صادق الشهابي:

شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، بوالً بحثثثمم بن بشثثثكر مجيثثث  الخثثثرة ارناثثث ان وارعار ثثثني 
ا وذثثر مثثا تفءثثا بثثه معظثثم الخثثرة مثثن اثث م  القثث اح اللجلثثة ولكثثن بود بن ب مثث  شثثيً ا م مثثً
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ات دقيقة وا م وألرد  حصائية من قبا وزارة السكان. م  اضسف الي ا  وألرد معلرم
تق ملا بمثر من ثأل مرات بفلمم لل صرل الس ارعلرمثة ارفلربثة ولكثن مل نثتمكن مثن 

االاث اض  -الث  ملاقيثة ذث ا االقث اح  -الصرل الي ا، ل ل  اتفقلا مع م ومل اع  ثرا 
الخثرة اضاءثاا يف  ذر ما حثال اثن اث م تث خالمعلرمات  اجلازم، ولكن ا م ترفرذم ل

 5 ذ ا ارر رع، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، ، تفءا اضع الث العصفرر.
 

 10 العضو علي العصفور:

شثثثثكرًا سثثثثي ي الثثثثرئيس، باتقثثثث  بن ربي الكرمثثثثة  ثثثثائمم، بان ال بقثثثثرل  ن ذلثثثثاك 
ا لبلائ ثثا، باتقثث  التظثثر قسثثيمة يف ارقابثثا  خثث  اريسثرر قفعثثة بر  اطثابررً  ض ا افلثثمم قر ثثً

والث ان ذثم بقثا مسثترى  اةث ود بنه مان من ارف ض الثس اللجلثة بن ترااثث ذوي الث خا
من ال ان اي ون برً ا وذم قادرون الس بلائ ا وفل اليروع اررألردة. ل ي نقفة م مثة 

 15القثرض يف  الفقرة   من ارادة اضو  من بنه جيرز لرزار السكان بن حي د مثلحخبصرى  

ا للفقثثرة ب مثثن ذثث ا ارثثادة،  ،باتقثث  بن في ثثا ثغثثرة وذلثث  للمفا ثثلة قثثرارا الثث ي اصثث را طبقثثً
حبيثثث  افا ثثثا فيثثثه حسثثثمم مثثثا اثثثراا.  اسثثثتعفث الثثثرزار ألانبثثثً   ثثثامثث  اح امثثثث للثثثرزراا ولكلف

باتقثث  بن القثثانرن وا ثثح ومثثن ارفثث ض بن ارااثثس فيثثه بن الثث ي  خثث  قسثثيمة قثثادر الثثس 
الرح ة السكلية بو افلمم القرض، بما بن  خ  االثلني ف  ا سيءااف بلائ ا بو افلمم 

 20 ال ي ا ف  صله ارراطن اضقا ق رة الس البلاا، وشكرًا.   ، اضمرانتظار الفابرر ةمن م 

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، ، تفءلث اضخت دالل الزاا .
 

 25 العضو دالل الزايد:

د الفقثرة   مثن ارثادة اضو  الفكثرة اضساسثية شكرًا سي ي الثرئيس، مللسثبة لثل
ألاات الس بسا  بن ل ي قفعة برض وبراث  بن  -ممق ح-ال  ق م في ا ذ ا اريروع 

يف حالثثثة الفلثثثمم، لكثثثن مللظثثثر حثثثىت  ابقثثث ض لبلائ ثثثا، في ثثثا  ثثثفة اللزاميثثثة مبل ثثثث قر ثثثً 
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،  ذ ال ارألث  نثد ال تندي ذ ا الغرض  فسلج  باا  للتع اأت الراردة الس ذ ا اريروع
الد الس ذ ا ارادة، بي  لزام الزم وزارة السكان  ن تعفيه القرض فالفقرة تقثرل "حيثل 
رن حصا الس قفعة برض طبًقا للظام القسثائم السثكلية بن اتقث م بفلثمم لل صثرل..." 
ف لثثثا ملمثثثة "حيثثثل" ألثثثاات مقثثثررة لثثثل التقثثث م بفلثثثمم الصثثثرل، والفقثثثرة الثثث  تلت ثثثا تبقثثثث 

 5والرف  بي  وزارة السكان  ن شاات وافقت و ن مل تيت رفءت. ما اجلزاا الث ي اررافقة  

؟ الثثلد خثثال  مثثن اائثثة طلثثمم ورفءثثت مبتقثث م  لي ثثا ال مت سثثي تمم الثثس وزارة السثثكان لثثر
ألث وى مثن  بنه الاللزامية وملتا  التفث الغرض ال ي من بألله ق م ذ ا اريروع، فترى 

 وشكرًا. ذ ا اريروع بصيغته الراردة، 
 

 10 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع السي   ياا اررسري.
 

 العضو السيد ضياء املوسوي:

شثثكرًا سثثثي ي الثثرئيس، بواًل:  ثثثن يف جللثثة اررافثثثل العامثثة والبي ثثثة برسثثللا بمثثثثر مثثثن 
 15سثثبة رسثثالة    وزارة السثثكان وال نعلثثم مل ال تثثرد اليلثثا،  ذا مثثان ارر ثثرع  ثثا اذتمثثام ملل

ا: ملثثا نتمثثى بن  لثثرزارة السثثكان مثثان مثثن ارفثث ض بن تثثرد الثثس اللجلثثة اثثا متثثا . اثنيثثً
اكرن وزار السكان مرألرًدا حىت القس ارر رع اذتماًما بمثر لكله لءسف الي ا  غثر 

ا: قثثثثال  ن القسثثثثثيمة ال  مثثثث ار  دارة اقثثثثث مات السثثثثكانية بثثثثرزارة السثثثثكان مرألثثثثرد. اثلثثثثثً
 حثثني ارألثث  يف مثث مرة ربي الكرمثثة "التقثث م لليثثا قسثثيمة سثثكلية تسثث مم مثثن ارثثراطن يف

 20بمر اقررا مق م الفلثمم ارفث ض فيثه بن اكثرن قثادرًا الثس البلثاا مثن مثراردا ال اتيثة خثأل 

بي  ،الكثثثأم حثثثرل ابثثثارة "و ال نزاثثثت ملثثثه" ،اثثثامني مثثثن نيلثثثه القسثثثيمة و ال نزاثثثت ملثثثه"
ا رثثثثثا طرحثثثثثه اضعملثثثثثه خثثثثثأل سثثثثثلتني  ا مكثثثثثان وزارة السثثثثثكان نزا ثثثثث مثثثثث ار  دارة  خأفثثثثثً

بلثثثف طلثثثمم  45. اليثثثثا ا خثثثر بنثثثه اقثثثرل ارألثثث  اقثثث مات السثثثكانية بثثثرزارة السثثثكان
ما سلة، فما   سبعة آالف طلمم مبق ار فارستلة ليست س لة ف لاك بزمة  سكانية وتزداد

 25سثثثث اتيجية وليسثثثثت حباألثثثثة    اذثثثثر الثثثثا؟ باتقثثثث  بن وزارة السثثثثكان حباألثثثثة    خفثثثثة و 

 سلر  ترقيعث، وشكرًا.ب
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 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءلث اضخت ال متررة ن ى حفاو.
 

 5 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

ا ميثثكلة  شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، نعثثم، ذلثثاك ميثثكلة  سثثكانية ولكثثن ذلثثاك باءثثً
يف ترفر اريزانية الكافية لا ذ ا اريكلة  سرع وقت،  ذن تصبح اضولر ت ذامثة ألثً ا 

حا ذ ا اضزمة حالًيا، ف ا اعقا بن حيصا مراطن الس بمثثر مثن خ مثة  سثكانية بيلمثا 
مثثراطن آخثثر التظثثر سثثلرات ا اثث ة مثثن بألثثا خ مثثة واحثث ة؟ ذثث ا غثثر معقثثرل. جيثثمم بن 
 10 تكثثثثثثرن ذلثثثثثثاك ا الثثثثثثة يف و ثثثثثث  اضنظمثثثثثثة، وجيثثثثثثمم بن نثثثثثثرف  مثثثثثثثا ذثثثثثث ا االقثثثثثث اح ضنثثثثثثه 

 مثثرور وتصثثبح قائمثثة االنتظثثار بطثثرل مثث سثثيعق  اريثثكلة بمثثثر  -ممثثا ذمثثرت الكرمثثة   -
ذثثث ا ذثثثر الرقثثثت و وخا ثثثة يف ظثثثا مثثثا ذثثث ا اضزمثثثة اراليثثثة الثثث  كثثثر هبثثثا ال ولثثثة،  ،الرقثثثت

ارلاسمم ال ي تكرن فيه خ مة  سكانية واح ة ضن من ال استفي  البلاا جيمم بال  خ  
ر الرحثثث ة قسثثثيمة مثثثن الب ااثثثة ورثثثاذا ال اقبثثثا برحثثث ة سثثثكلية؟ مثثثن ارفثثث ض بن اقثثثا انتظثثثا

 15السثكلية اثن .ثس ايثثرة بو سثت ايثرة سثثلة ف ث ا غثر معقثثرل. جيثمم بن تث ف  اضمثثرال 

جتثثاا السثثراع يف تثثرفر الرحثث ات السثثكلية، وجيثثمم بن اعثثيش ارثثراطن ال رألثثة ارعقرلثثة مبثثا 
اتلاسثثمم مثث  دخلثثه، بمثثا  اولثثة بخثث  قسثثيمة وقثثرض حبجثثة بنثثه ال اسثثتفي  االقثث اض مثثن 

يمة ب ثثثثًأ؟ جيثثثثمم بن اعثثثثيش ملقثثثث ر ارلاسثثثثمم لياتثثثثه اليرميثثثثة البلثثثثرك، فلمثثثثاذا بخثثثث  القسثثثث
واكتفثثث ملفراقثثة ارترا ثثعة الثث  تعييثثه اليثثاة الكر ثثة، حبيثث  ال تكثثرن ذلثثاك ف ثثة  رومثثة 
ا مثثن اقثث مات السثثكانية ضن ارثثراطلني فعثثأً ايثثتكرن. ذلثثاك ف ثثات ال تتلاسثثمم مثث    20كامثثً

ا مثث  اضنظمثثة ااتمثث  الب ثثراش ومثث  مسثثترى دخثثا مملكثثة الب ثثر  ان جيثثمم بن نتكثثاتف مجيعثثً
الثثث  تعفثثثث اضحقيثثثة جلميثثث  ارثثثراطلني وفثثثل قثثث راهتم حثثثىت تعمثثثم اق مثثثة السثثثكانية الثثثس 

 اجلمي ، وشكرًا.
 

 25 الرئيـــــــــــــــــس:

 بقانرن من حي  ارب ب؟ اريروعذا ترفءني ذ ا  ،اضخت ال متررة ن ى
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 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

 نعم.
 

 5 ـــــــــــــــس:الرئيــ

 تفءا اضع اب الرمحن مجير.
 

 العضو عبدالرمحن مجشري:

مثثن قثث م مشثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، ب ثثا اريثثروع الثث ي بماملثثا ذثثر اقثث اح بقثثانرن 
 10 ...جملس اللرا  وق  وافقت وزارة السكان اليه

 
:)

ً
 العضو الدكتورة بهية اجلشي)مقاطعة

 وزارة السكان مت فظة اليه. 
 

ا( الرمحن مجشريالعضو عبد
ً
 15 :)مستأنف

السثثثنال: مثثثا ذثثثث مثثثارات مرافقثثثة اللجلثثثة الثثثس ذثثث ا االقثثث اح بقثثثانرن؟ ذثثثثا وزارة 
ا بعثث  االسثثكان بافثثت اللجلثثة خفثثة  سثث اتيجية لثثا اريثثكلة السثثكانية الثث  تتفثثاقم ارمثثً

اثثثثثرم؟ اضع راشثثثثث  السثثثثثبت بو ثثثثثح ثأثثثثثثة خيثثثثثارات للمثثثثثراطن لل صثثثثثرل الثثثثثس خثثثثث مات 
رال افلثثمم قسثثيمة ومثثن ل اثثه قسثثيمة وليسثثت ل اثثه بمثثرال افلثثمم  سثثكانية: مثثن ل اثثه بمثث

ا ومثثن لثثيس ل اثثه االثلثثني افلثثمم وحثث ة سثثكلية، فثثهذا دجملثثا ذثث ا ارراحثثا مثث  بعءثث ا   20قر ثثً

الثثبع  سثثتكرن ذلثثاك ميثثكلة. ليسثثت ذلثثاك خفثثة، وذلثثاك نقثثد يف السثثيرلة، والبلثثرك 
اى الثثثثس اسثثثثتع اد لثثثثا اةليثثثثة وارنسسثثثثات االسثثثثتثماراة اةليثثثثة واقليجيثثثثة والقفثثثثاع اقثثثث

اريثثثكلة السثثثكانية، ولكثثثن الثثثس الثثثرزارة بن تعمثثثا الثثثس دمثثث  ذثثث ا ارنسسثثثات وطراقثثثة 
سثثث اتيجية لثثثا اريثثثكلة السثثثكانية براسثثثفة الكرمثثثة والقفثثثاع ا قلاا ثثثا يف و ثثث  خفثثثة 

 25س اتيجية االب  من بن تكرن ذلاك خفة  اقاى. قبا اررافقة الس بي ميروع بو تع اا

 ست ا اريكلة السكانية ال  تتفاقم ارًما بع  ارم؟ وشكرًا. تبني للا ميف
 

 الرئيـــــــــــــــــس:
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 شكرًا، تفءلث اضخت ال متررة هبية اجليث. 
 العضو الدكتورة بهية اجلشي:

شكرًا سي ي الرئيس، بردي الرألرع    ملمة "حيثل" الث  انقيثت ا اضختثني رم  
 ارثثادة وتقثرل حيثثل ف لثثاك حثل. مثثا براث  بن بف مثثه مثثن العثرا  ودالل الزااثث ، والث ما قن

 5اللجلة ال ما بقرت ذ ا ارادة ذا حيل التق م بفلمم قرض بم حيثل الصثرل الثس قثرض؟ 

ذلاك فرم؛  ذ حيل للمثراطن بن اتقث م بفلثمم قثرض ولكثن ذثا حيثل للثرزار مبرألثمم القثرار 
. ذثا ذلثاك  لثزام الثس ال ي سيص را رف  ذ ا الفلمم؟ مل تر ح ارادة للا ذ ا ارر رع

الثثرزارة مررافقثثة الثثس ذثث ا الفلثثمم بم حيثثل للثثرزار الثثرف ؟ ارثثادة هبثثا  هبثثام واثث م و ثثرح، 
وبرى بن هبثثث ا ارثثثادة دغ غثثثة للعراطثثثف فقثثثط، وتعثثثردان يف ذثثث ا االثثثس بن نقثثثرب القثثثرانني 
 10ا بثتمعن وقن  وال ن غثث ل العراطثثف، لثث ل  جيثثمم اليلثثا بن نتثثتىن يف دراسثثة ذثث ا ارثثادة قبثث

 بن نرافل الي ا، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 .مقرر اللجلةشكرًا، تفءا اضع 
 15 

 العضو الدكتور عبدالرمحن الغتم:

% 100شكرًا سي ي الرئيس، اللجلة انقيت فعثأً ذث ا ارر ثرع، الثلد قثانري 
وليس اليه غبار ووا ح و راح،  ذ حيل ضي شاد حصا الس قفعة برض بن اتقث م 

ة السثثثكان بفلثثثمم قثثثرض، وذثثث ا وا ثثثح وفثثثل المكانيثثثات اراليثثثة ارتثثثرافرة لثثث ى وزارة لثثثرزار 
 20السكان، فهذا مل تكن اررارد ارالية الأزمة لتغفية ذ ا القروض مترافرة فعلثس الثرزار اتبثاع 

 ا ليات اررألردة وفل اريزانية اة دة   ا الرزارة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 تفءا اضع بمح  هبزاد.شكرًا، 
 25 

 العضو أمحد بهزاد:
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شكرًا سي ي الرئيس،  ن بمام ميروع قانرن ذثام وم ثم للع اث  مثن ببلثاا الثرطن 
ارستفي ان من اق مات السكانية. ذلثاك بان  مثثرون ا ن التظثرون اختثاذ االثس قثرارا 

ا مثثن بن ذلثثاك باثث اًدا  نظثثران   هبثث ا اقصثثرى، ولكثثن مثثن انحيثثة بخثثرى  ذا  ذائلثثة باءثثً
:  ما بن خياران بمام فسلكرنارراطلني التظرون دورذم يف الصرل الس خ مة  سكانية، 

 5نزاثث  مثثن باثث اد ارلتظثثران بو نسثث ا بمثثرر ارق  ثثني بو ارسثثتفي ان مثثن  حثث ى اقثث مات، 

، مبثثثرةالتسثثثرع يف اختثثثاذ قثثثرار مثثثثا ذثثث ا قثثث  اكثثثرن فيثثثه ب ثثثرار مسثثثتقبلية   اثثث م لثثث ل  برى
لثثا بمثثام ظثثروف اقتصثثاداة  ثثعبة قثث  ال اتثثرفر يف ميزانيثثة ال ولثثة يف ارسثثتقبا مثثا وخا ثثة بن

ارفر ذ ا اق مة، ل ل  بطلمم  رألاع اريروع    اللجلثة قبثا التسثرع ملثرف  بو القبثرل 
 م، وشكرًا.2010-2009للرى ما ستكرن اليه و عية اريزانية لعامث 
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 الرئيـــــــــــــــــس:

مثثاذر  مثثرد العلثثيس مثث ار  دارة اقثث مات السثثكانية بثثرزارة شثثكرًا، تفءثثا اضع 
 السكان.

 

 15 مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية بوزارة اإلسكان:

شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، بحثثمم بن بو ثثح بعثث  اضمثثرر لسثثعادة العءثثر الثث ي قثثال 
بلف طلمم  سكاي بي ل الا ميكلة.  ن مع فرن وال نلكر والكثا اعثرف  45 ن ل الا 
 45بزمة  سكانية، فمن ارف ض بن نرمز أل ردان الس حا اضزمثة الاليثة وذثث بن ذلاك  

رثثثن حصثثثا الثثثس  الثثثل ذا بافيلثثثا  هخبصثثثرى بنثثث بمثثثا .بلثثثف طلثثثمم لرحثثث ة  سثثثكانية فقثثثط
 20علثس بي بسثا  اثرف   ذا مت  افثا ا فقسيمة ملتق م بفلمم ورعثا  الثرزار الثل برفءثه ، 

ن اكثثرن الثثرزار ملصثًفا يف  اقثثاف طلثثمم اضحقيثة ليتقثث م بفلثثمم الثس حسثثمم اليثثروع . لث
و كثثام الفلثثمم ا خثثر ،  مثثا  اقثثاف الفلبثثات بو  كام ثثا  ذا مل تلفبثثل الي ثثا ارعثثاار. ولكثثن 
 ذا مل ترألثثث  ميزانيثثثة ومل اثثثتم  افثثثاا القثثثروض فسثثثرف تكثثثرن ذلثثثاك قثثثرائم انتظثثثار، ضنثثثه ال 

لقادمثة وسثتزا  قثرائم ترأل  ذلاك ميزانية يف ذ ا السلة وسرف انألثا ارر ثرع    السثلة ا
 25بلثثثف طلثثثمم، و ذا كثثثت اررافقثثثة الثثثس ذثثث ا القثثثانرن ف ثثثا  45االنتظثثثار. والسثثثنال: لثثث ي 

بلثثثف طلثثثمم ؟ ذثثثا سثثثتزا  قثثثرائم االنتظثثثار بم سثثثتقا؟  50بلثثثف طلثثثمم بم  40ستصثثثبح 
 باتق  بنه من وأل ة نظر الرزارة سرف تزا  قرائم االنتظار، وشكرًا .
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 الرئيـــــــــــــــس:

قثث  بن ارر ثثرع وا ثثح وارثث اخأت مل ثثا ب ثثب ت مكثثررة . وبرى بن شثثكرًا، بات
نقفا م  اللقثا  ونصثرت الثس بحث  االق احثات، فهمثا بن نصثرت الثس اقث اح اضخثت 
الثث متررة نثث ى حفثثاو بعثث م اررافقثثة الثثس ميثثروع القثثانرن مثثن حيثث  اربثث ب، بو نعيثث ا    

 5واضع بمحثثثث  هبثثثثزاد رزاثثثث  مثثثثن  خالثثثث  آل خليفثثثثة اليثثثثي  اللجلثثثثة ممثثثثا اقثثثث ح اضع الثثثث مترر

ال ارسة، وخا ة بن اضمثرر ب ثب ت وا ث ة وبن وزارة السثكان تثرف  ميثروع القثانرن 
ضنه سيزا  اضزمة سرًاا ولثن حيثا ذث ا اضزمثة وسثتكرن قثرائم االنتظثار والسثلرات بطثرل . 

  ا ارافل االس الس قفا م  اللقا ؟ف
 

 10 )أغلبية موافقة( 

 
 ـس:الرئيــــــــــــــ

 ذن اقفثثثثا م  اللقثثثثا . وا ن االقثثثث اح اضبعثثثث  ذثثثثر رفثثثث  ميثثثثروع القثثثثانرن مثثثثن 
 حي  ارب ب. ف ا ارافل االس الس ذل ؟ 
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 )أغلبية موافقة( 

 
 الرئيـــــــــــــــس:

ــث املبـــدأيـــ إذن  ــن حيـ ــانون مـ ــروع القـ . ونلتقثثثا    البلثثث  التثثثا  مثثثن  رفض مشـ
 20( 6خبصرى ميروع قثانرن بتعث اا ارثادة ) أل ول اضامال واقاى بتقرار جللة اق مات 

وبطلثمم مثن  م بيتن راااة وقذيا وتيغيا ارعاقني.2006( لسلة 74من القانرن رقم )
 اضع ال مترر اليي  خال  آل خليفة مقرر اللجلة الترأله    ارلصة فليتفءا.

 
 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

 25 

 ت التقرار ومرفقاته يف ارءبفة، وشكرًا. شكرًا سي ي الرئيس، ب ااًة بطلمم تثبي
 :الرئيـــــــــــــــس

 ومرفقاته يف ارءبفة؟  شكرًا، ذا ارافل االس الس تثبيت التقرار
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 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ومرفقاته يف ارءبفة.  ذن اثبت التقرار

 5 

 ( 123/صفحة 4)انظر امللحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 لب ب مبلاقية اربادا واضسس العامة ريروع القانرن. تفءا اضع مقرر اللجلة.  س

 10 

 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة: 
ت ارسثثثت اللجلثثثة ميثثثروع القثثثانرن ومت اسثثثتعراض وأل ثثثات  شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس،

اللظثثثر الثثث  دارت حرلثثثه مثثثن قبثثثا باءثثثاا اللجلثثثة وممثلثثثث مثثثا مثثثن : جملثثثس اللثثثرا  وا ي ثثثة 
امثثثة للتثثثتمني االألتمثثثااث، ووزارة التلميثثثة االألتماايثثثة، وغرفثثثة جتثثثارة و ثثثلااة الب ثثثران، الع

 15واطلعثثثت اللجلثثثة الثثثس الحصثثثائية الثثث  قامثثثت هبثثثا وزارة التلميثثثة االألتماايثثثة حثثثرل باثثث اد 

ارعاقني العاملني وبا اد ارعاقني الباحثني ان اما، مما اطلعت اللجلة م ل  الس ربي 
ة والقانرنيثثثة مبجلثثثس اليثثثررى والثثث ي كثثثثا يف بن ميثثثروع القثثثانرن جللثثثة اليثثثنون التيثثثراعي

( مثثثثثن 18تيثثثثثربه  الفثثثثثة دسثثثثثترراة تتمثثثثثثا يف الخثثثثثأل مببثثثثث ب ارسثثثثثاواة الثثثثثرارد يف ارثثثثثادة )
ال سترر،  ذ  ن اضخ  ملتعث اا ارقث ح اعث  كييثزًا الثس بسثا  اللثرع دون مقتءثس ملثرغم 

 20(، وذلث  6ربت اللجلثة  اثادة  ثياغة ارثادة )من وح ة اررامز القانرنيثة، ويف  ثرا ذلث   

رعاجلة اليب ة ال سثترراة ولت قيثل مبث ب ارسثاواة بثني الرألثا ارعثام وارثربة ارعاقثة، ممثا بن 
 اادة  ياغة ارادة ار مررة سثرف حيصثر تفبيق ثا الثس الثاالت الث  تر ثث في ثا اللجلثة 

 حالتثثه الثثس التقااثث ، وهبثث ا فثثهن الفبيثثة اراتصثثة بعثث م قثث رة ارعثثام الثثس العمثثا و ثثرورة 
ارعثثام ال حيثثال الثثس التقااثث  مثثادام قثثادرًا الثثس العمثثا، وذلثث  قميثثً ا ربثث ب دمثث  ارعثثام 
 25وتيجيعه الس النتال والعما. ويف  را ذل  تر ث اللجلثة: بواًل: اررافقثة الثس ميثروع 

ا: ا ررافقثثثثة الثثثثس القثثثثانرن بيثثثثتن راااثثثثة وقذيثثثثا وتيثثثثغيا ارعثثثثاقني مثثثثن حيثثثث  اربثثثث ب. اثنيثثثثً
 تع اأت اللجلة ارر  ة يف اجل ول اررفل جب ول اضامال، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
تفءا اضع اب اللفيف بمح  الز ي ار ار العثام ارسثاا  ليثنون التقااث  شكرًا،  

 م ي ة العامة للتتمني االألتمااث.
 

 5 مة للتأمني االجتماعي: لشؤون التقاعد باهليئة العا  املدير العام املساعد 

 ن ا ي ة العامة للتتمني االألتمااث لرئيس، بسم هللا الرمحن الرحيم، شكرًا سي ي ا
لثثيس لثث ا ا مثثان  مثثن اررافقثثة الثثس ميثثروع القثثانرن مثثن حيثث  اربثث ب، ولكثثن لثث ا ا بعثث  
 ارأحظثثات تثثرد بن تثث مرذا السثثكم ارثثرقر. ارأحظثثة اضو :  ن اثث د ارعثثاقني ارسثثجلني

 679يف ا ي ثثة العامثثة للتثثتمني االألتمثثااث سثثراا يف الكرمثثة بو يف القفثثاع اقثثاى ابلثثا 
ا  10 ن اريثثثروع بقثثانرن ارفثثثروح بمثثثامكم اتءثثمن ختفثثثي  ارثثث ة ارنذلثثة للمعثثثا  مثثثن و  ،معاقثثً

% 30 ذا مثان -سلة، وملتا  فثهن التكلفثة ار تبثة الثس ذث ا التعث اا  20سلة      25
سرف تبلثا مليثراًن  -حيالرن الس التقاا  بع  تفبيل ذ ا اريروعمن ا د ارعاقني سرف  

ومائ  بلف دالار الس ا ي ة العامثة للتثتمني االألتمثااث، و ذا مانثت نسثبة باث اد ارعثاقني 
% فسثثرف تبلثثا التكلفثثة مليثثري دالثثار الثثس ا ي ثثة 50الثث ان سثثرف حيثثالرن الثثس التقااثث  

 15ي ثثة العامثثة للتثثتمني االألتمثثااث تءثثم  ثثرهتا    العامثثة للتثثتمني االألتمثثااث. لثث ل  فثثهن ا 

 ثثرت مثثا ذذبثثت  ليثثه الكرمثثة وذثثر بن تت مثثا أل ثثة العمثثا التكلفثثة ار تبثثة الثثس  حالثثة 
ارعثثثام الثثثثس التقااثثثث  وذثثثثث التكلفثثثثة ارتءثثثملة خسثثثثارة ا ي ثثثثة العامثثثثة للتثثثثتمني االألتمثثثثااث 

 االش امات وارعاشات ال  سرف تصرف مق ًما، وشكرًا.
 

 20 :ــــــــــــسالرئيـــ

 اضع اب اللفيف، أل ة العما مللسبة لكم ذث الكرمة.
 لشؤون التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي:  املدير العام املساعد 

تر   يف ميزانيثات أل ثات العمثا سثراا مانثت يف الكرمثة بو يف القفثاع اقثاى 
لقفثثاع اقثثاى، بي ختءثث  تعمثثا يف ا 607ضن اللسثثبة الكثثاى والثث  ابلثثا اثث د بفرادذثثا 

 25 للظام التتميلات االألتمااية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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 شكرًا، تفءا اضع مجال فارو.
 

 العضو مجال فخرو: 
ذث ا ال خيتلثف اثن ميثرواات القثرانني   شكرًا سي ي الرئيس،  ن ميروع القثانرن

 5اا مثثثزا    ثثثافية السثثثابقة الثثث  بحيلثثثت  ليلثثثا مثثثن الخثثثرة يف جملثثثس اللثثثرا  وتتءثثثمن  افثثث

للمثثثثنمن اليثثثثه، و ثثثثن يف ذثثثث ا االثثثثس اختثثثث ان اثثثث ة قثثثثرارات يف السثثثثابل  ن بي قثثثثانرن ال 
اتءمن اجل ة ال  سرف كرل ذث ا التكلفثة جيثمم بن اعثاد    اجل ثة ارعليثة، و ثن رفءثلا 
يف السثثثابل بمثثثثر مثثثن قثثثانرن بو اقثثث اح بقثثثانرن بو ميثثثروع بقثثثانرن بتثثثس  ليلثثثا   ثثثافة مثثثزا  

لية، ولكن مل حي د القانرن من سيت ما ذث ا ارثزا . و ثن ا ن نثتكلم مثن ألانثمم بن قمي
 10ا ي ة العامة التتمني االألتمااث ل ا ا اجز امتراري اق ر  مثثر مثن ثأثثة بأاثني دالثار، 

 ار العثثثثام ونءثثثثيف ذثثثث ا العجثثثثز واضع ارثثثث -سثثثثي ي الثثثثرئيس  -و ن يف اجلانثثثثمم ا خثثثثر 
 ي ثثة ذمثر بنثثه سثثلرً  سثثرف تت مثا ا ي ثثة مبثثالا معيلثثة دون بن ارسثاا  ليثثنون التقااثث  م

اتم حت ا  من سيمرل. السنال ذر: من سيمرل ذ ا االق اح؟ ذثا ذثر ا ي ثة بم ارثنمن بم 
ارنمن اليثه؟ فثترألر مثن الخثران يف اللجلثة بيثان اجل ثة الث  سثرف تقثرم ملتمراثا ارترقث  

 15 ل افة التع اا يف القانرن؟ وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكرًا، تفءلث اضخت ملرة بن ذل ي.

 

 20 العضو منرية بن هندي: 

، طبًعا ذ ا انثر فيش ضن ا د ارعاقني اررألرد قليثا والث ما شكرًا سي ي الرئيس
ترظيثف نثقا الثس اليثرمات وارنسسثات  ن اث فعرا الفثرم ف ث ا سثرف اثندي    ارقلثة 

سثثلة فلثثن اقثثرم  15سثلرات بو  10ى بنلثثا نتقااثث  بعثث  ،  ثثاحمم العمثثا الثث ما اثر ارعثام
بترظيفلثثا ، لثثيس مثثثرًا الثثس الكرمثثة بن تثثرفر مليثثري دالثثار مثثن بألثثا ارعثثام، مليثثران دالثثار 
 25مثثن بألثثا ارعثثاقني ال تسثثتفي  الكرمثثة بو التتميلثثات بن تقثث م ا! الثثس العكثثس ضن ذثث ا 

ن  يف ذ ا اجلانمم، ضنه  ذا قلت ذر حقلا من وطللا وبمتلا وجمتمعلا ومن ارف ض بن نسا
سثثثلة  15سثثلرات بو  10لليثثرمات وارنسسثثات  ن ذثثثنالا الثث ان سثثثرف ترظفثثرام بعثثث  

م. بان أللسثت ومسعثت ملث و  غرفثة جتثارة اسرف اتقاا ون فكتن  تقرل  ثم ال ترظفثر 
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سثثلرات بثثأ  مثثل م(. بكثثى  10و ثثلااة الب ثثران اقثثرل : )مادملثثا سثثرف نقااثث ذم بعثث  
 .  نسانية    ذ ا الف ة، وشكرًا ةبن تلظر نظر   من الكرمة

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 شكرًا، تفءا اضع الث العصفرر.

 

 العضو علي العصفور: 
شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، بان ب اثثث  اضخثثثت ملثثثرة بثثثن ذلثثث ي يف بعثثث  اللقثثثاع الثثث  

ضنثه مثن ارفث ض ذمرهتا ، وباتق  بن رد ا ي ة العامة للتتمني االألتمااث  ليس يف  له ، 
 10بن تسعس ذ ا ا ي ة    تلمية مراردذا ب الً من بن ختثرل  ليلثا بعجثز مثا اثرم، وتقثرل  اثا 

سثثثرف تسثثثتمر يف ذثثث ا العجثثثز. باتقثثث  بن ذثثث ا رسثثثالة    التجثثثار مفادذثثثا اثثث م ترظيثثثف 
 ارعاقني، وشكرًا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 15 .ة جللة اق مات رئيس  شكرًا، تفءلث اضخت ال متررة هبية اجليث

 

 العضو الدكتورة بهية اجلشي: 
شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس،  ذا رألعلثثا    قثثانرن راااثثة وقذيثثا وتيثثغيا ارعثثاقني وذثثر 
مرفثثل ذلثثا بتقراثثر اللجلثثة فسثثلج  بنثثه اثثلد الثثس بن ارثثنمن اليثثه ذثثر الثث ي تقثثرر اللجلثثة 

 20ارر ثرع اث لت  الفبية بنه معام واست ل معاًشا تقااث ً ، واللجلثة الث ما ت ارسثت ذث ا

ارنمن اليه ذر ال ي تقرر اللجلة الفبية ا م ق رته الثس مزاولثة  يف ذ ا الفقرة وقالت  ن
العمثثثا، بي لثثثيس مثثثا معثثثام ممثثثا ألثثثاا يف القثثثانرن اض ثثثلث،   ثثثا ارعثثثام ذثثثر الثثث ي تقثثثرر 
ا  اللجلثثثة اثثث م  ثثثأحيته للعمثثثا و ثثثن اثثث للا يف ذلثثث  مثثثن بألثثثا بال نثثث ك ارر ثثثرع مفلقثثثً

نثه معثام ضل لكا معام خيفثر الثس ملثه بن اتقااث   ن اتقث م بفلثمم للتقااث  وا ك ااا
 25 ذا مان غثر قثادر الثس العمثا، وباتقث  بن ذث ا مثن حقثه ممثراطن و ثن نفالثمم با  فقط  

بتقااثث  اختيثثاري، ذثث ا لثثيس تقااثثً ا اختيثثارً  ف ثثر جمثثا الثثس التقااثث  ضنثثه غثثر قثثادر الثثس 
ان غثثر قثثادر الثثس العمثثا بن حيثثال الثثس التقااثث . العمثثا، ومثثن حثثل ارعثثام ممثثراطن  ذا مثث

سلة ضنه يف القانرن اض لث ح دت  15باتق  بن ذ ا ذر ال ي غرانا، وباًءا غران الث 
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سلة وقملثا مرسثاواة بثني ارثربة والرألثا حثىت ال  25ار ة    سلة للمعام و ن رفعلا   15
اواة قملثثا مرسثثاواة بثثني االثلثثني. فثثتان نعفثثث ارثثربة سثثلرات بقثثا،   ثثا انفأقثًثا مثثن مبثث ب ارسثث

باتقثث  بن ذثث ا الثثلد وا ثثح واعفثثث للمعثثام حقرقثثه، وباتقثث  بنثثه ال جيثثرز بن نقثثف بمثثام 
مليثران دالثار و ثرم ف ثة م مثة مثن  اربلا ال ي ذمرته ا ي ثة العامثة للتثتمني االألتمثااث وذثر

 5 حقرق ا، وشكرًا.  منااتم  

 
 الرئيـــــــــــــــــس:

 ، تفءلث اضخت مسرة رألمم.شكرًا
 

 10 العضو مسرية رجب:

شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، ذمثثر اضع ابثث اللفيف بمحثث  الثثز ي ارثث ار العثثام ارسثثاا  
 ي ثثة العامثثة للتثثتمني االألتمثثااث بن اربلثثا مليثثران دالثثار، ارر ثثرع لثثيس مليثثنون التقااثث  

فثث  اقثثرل  نثثه غثثر قثثادر مببلثا مر ثثرد و  ثثا نثثتكلم امثثن سثثي ال الثثس التقااثث ، والتقراثثر ال
الثثس العمثثا فليسثثت القءثثية اريزانيثثة ارر ثثردة. ذلثثاك بشثثااى سثثرف اثث خلرن يف نظثثام 
 15ا ي ة وخيرألرن مله. ال ما بقر ذ ا االثس التقااث  اربكثر للمثربة ذثا طلبثت ا ي ثة ميزانيثة 

كثر؟   ثافة مريزانيثة للمثربة يف التقااث  ارب تسن ا ذمر يف ذ ا القثانرن مثن باثن اثمعيلة؟ وذ
   بنه ليس مببلثا مر ثرد و تثال    بن ن فعثه مباشثرة، وذث ا حالثة مثن الثاالت الفرداثة 

بن القفثاع اقثاى  متقااثً ا. ويف حالثة مثا  ذا بقثر 676ال  ق  قن وليسثت مجاايثة بي 
ا م استا ام  الس ذر ال ي اغفث ذ ا اربلا، ف ر دف  مباشر    حتفيز القفاع اقاى

 20 ة يف العما، وشكرًا.ذ ا الف 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع مقرر اللجلة.
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

 25وخا ثة  ةشكرًا سي ي الرئيس، الش  بن اللجلة ت ارست ذث ا ارر ثرع مبسثنولي

ونرافثل الثس يف الظروف ارالية ال  كر هبا ارملكة و ثر هبثا العثامل مكثا، ال نراث  بن نقث ح 
ألثادة وتر ثللا  ةقانرن ق  ازا  العمما الس ميزانية ال ولة. وت ارسلا ذ ا ارر رع مبسثنولي
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من    ختفيف ذ ا اربلا، فأ باتق  بن مبلا مليران دالار ذر رقم   يح ضن اربلا بقا 
ذلثث  بكثثثر. يف ذثث ا القثثانرن رفعلثثا السثثن التقااثث ي    .ثثس وايثثران سثثلة للمعثثاقني ا 

 لا بن ذل  سرف اكرن فقثط للمعثام الث ي ال اسثتفي  مرا ثلة العمثا حالثه حثال و 
بي شثثاد آخثثر غثثر معثثام مسثثجا يف نظثثام التتميلثثات. وبعثث  مثث ا سثثلة مثثن تفبيثثل ذثث ا 
 5القانرن ق  اكرن ذلاك بع  العمما ارا  ولكن سرف اكرن ذلاك ترازن بني ما اث خا 

 مثا خيثرل اثن طراثل ال ثامت اضخثرى من ارعثاقني ومسثا اهتم يف  ثل وم التقااث  وبثني
ال  تق  الثس ارعثاقني، و ذا مانثت ذلثاك   ثافة ماليثة بو ز دة ماليثة الثس ذث ا الصثل وم 

مبلثثا  -ممثثا ذمثرت سثابًقا-نرألثر مثن الكرمثة ارثثرقرة بن تت مثا ذث ا اجلثثزا، ولثن اكثرن 
ا  ثثث يً ا  ثثثثا جممثثثرع  -يف اللجلثثثة ممثثثا مت حسثثثابه-ضن ذثثث ا اربلثثثا  مليثثثري دالثثثار مبلغثثثً

 10اضا اد اررألردة ا ن.   افة    ذل  باتق  بن ذ ا ال ولة تراس ما مراطلي ثا وخا ثة 

ارثثراطلني الثث ان ال اسثثتفيعرن بن ارا ثثلرا امل ثثم ضسثثبا   ثث ية سثثراا مثثانرا معثثاقني بو 
غثثر معثثاقني، وملتثثا  لثثن اءثثفروا    مثث  باثث ا م    الاثثاانت اضخثثرى بثثا ذثثر شثثاد 

 يف بلاا ذ ا ااتم  واست ل ذل  ال ام، وشكرًا. مراطن ساذم
 

 15 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءلث اضخت دالل الزاا .
 

 العضو دالل الزايد:

شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، لثثن بمثثرر مثثا ذمرتثثه اضخثثت رئيسثثة اللجلثثة واضخثثت مسثثرة 
 20الس التع اا رألمم خبصرى بع  الردود، ولكن يف الب ااة بود بن بشكر جللة اق مات 

ال ي بدخلته الس ذث ا اريثروع، ابتث اًا بتءثمني مبث ب ارسثاواة بثني اجللسثني يف تيثراعاتلا 
اللجلة مرتني فيما اتعلل ملقرم والر ت للمراطلني سراا مانرا رألثاالً  ه ملت ذ  الرطلية  

ا الثثث بو نسثثثاا. مللسثثثبة للتعثثث اا الثثثثاي الثثث ي ب ثثثافته جللثثثة اقثثث مات، س فقثثث  ألثثثاا مفلقثثثً
ارعثثام وغثثر ارعثثام واللجلثثة الفبيثثة ذثثث الثث  حتثث د اثث م ق رتثثه الثثس مزاولثثة العمثثا، وذثث ا 
ا يف جمثثثال تقييثثث  ارثثثزا .  ثثثن نثثثرى يف ذثثث ا الثثثرطن الكثثثثر مثثثن اللمثثثاذل اريثثثرفة   25ترألثثثه باءثثثً

مللسثثبة  ثث ا الف ثثة ومثثن  ثثمل م اضخثثت العزاثثزة ملثثرة بثثن ذلثث ي، مثثن اعملثثرن ألاذثث ان 
ال العما ولكن ق  اكرنرن ار ة رثا ذ ا اضمرر. يف ذ ا الرقثت لثبات بنفس م يف جم
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الزم ال سترر ال ولة و ن نلتثزم مسثلفة تيثراعية ونثنمن  ثم التث ابر التيثراعية والداراثة يف 
ذات الرقثثت رراأل ثثة مثثثا ذثث ا الظثثروف.  ثثن مثث  ذثث ا اريثثروع ولثثن نقثثرل مثثن سثثيمرله؟ 

القثثثرم الثثث  جيثثثمم بن نكفل ثثثا مبرألثثثمم وميثثثف سثثثيمرل؟ ومثثثن ذثثثث الف ثثثات؟ ذثثث ا ببسثثثط 
 ت بر تيراعث   ا الف ة، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع  م  ذادي اللراألث.
 

 العضو حممد هادي احللواجي:

 10شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، ممثثا اقرلثثرن )قفعثثت ملثثرة قثثرل مثثا خفيثثمم(. باتقثث  بن 

يف  اتحثة الفثرى. الشث  بن ارثراطن ارعثام ذثر نراثًا مثن التثرازن   اعفثس  مثا ذ ا الثلد  
يف ح  ذاتثه حالثة اسثتثلائية، واليلثا بن نتعامثا معثه خبصر ثية نظثرًا لالتثه اقا ثة. وا ن 
  افة    ذ ا الالة ذلاك تقرار ط  اقرر ا م ق رته الس مرا لة العما، باتقث  بنثه ال 

ا الثل، واث م مسثاواته مث  جمال ذلا للث خرل يف بي  شثكاالت بخثرى يف اث م مل ثه ذث 
 15 بخيه ارراطن الصاحل، شكرًا.

 
 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع ال مترر ان ر اربارك.
 

 20 العضو الدكتور ناصر املبارك:

شثثثثكرًا سثثثثي ي الثثثثرئيس،  ثثثث يح بن اللجلثثثثة برألعثثثثت    االقثثثث اح بعثثثث  التثثثثرازن 
ساسثث وذثر بن جيعثا للمعثاقني وخفءت تكاليفه، ولكن بخرألت االقث اح اثن غر ثه اض

والعاألزان ان العما ميزة خا ة، والسنال ال ي افرح نفسه: بليس يف ذ ا ا م مساواة 
م  النسان الص يح؟ ماذا لر اجز النسان غر ارعام ان مزاولة العمثا؟ ذثا لثه نفثس 

 25ذن مثا ذ ا الل؟  ذا مان له نفس الل فأ حاألة    ذ ا االق اح ضنثه اكفثا اجلميث ،  

 ذث ميزة ذ ا االق اح؟ وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءلث اضخت رم  العرا .
 

 العضو رباب العريض:

 5شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، بحببثثت بن ب ثثيف ملمثثة واحثث ة، ذثث ا القثثانرن اعتثثا كيثثزًا 

ا للمعثثاقني،  ثثن  ا قانرنيثثة حبيثث  نع -مميثثراني   - جيابيثثً فثثثث البثث  مثثثن بن نءثث  نصر ثثً
ارعام كيزًا  جيابًيا ضنه اعتا من الف ة ار مية، ويف مجي  ااتمعات اعتا ارعام مثن الف ثة 

كرن له ميثزة  جيابيثة يف العمثا، تار مية ضنه ال اتم مساواته يف العما،  ذن الب  من بن 
ن بنلثا مل ملثرغم مث-الرطليثة  اوالب  من حت ا  ا د ارعاقني يف العمثا، والمث  ت تيثراعاتل

 10فثرم ا  جيثا  ات الث   ثاول بن نسثل ا في ثا كييثزوالتيثراع  -نص م الس االتفاقيثة ال وليثة

االتفاقيات ال ولية. باتق  بن ذ ا اريروع الب  من بن نرافل اليثه  ما ذر مرألرد يف  حىت
 مجيًعا مءمان للمعاقني، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 15 جلة.شكرًا، تفءا اضع مقرر الل 

 

 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، رًدا الثثثس اضع الثثث مترر ان ثثثر اربثثثارك، ألثثثاا تعثثث اا ذثثث ا 
ا  ا مثن اللجلثة بثا ذلثاك قثانرن مرألثرد بساسثً ارادة من القثانرن نفسثه والقثانرن لثيس مق حثً

 20 خيد ارعاقني، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــــس:

 ال متررة ن ى حفاو. شكرًا، تفءلث اضخت
 

 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

 25شكرًا سي ي الرئيس، ملرغم من أل رد اللجلة لاادة  ثياغة ارثادة مثن بألثا بن 

تكثثرن بصثثررة بفءثثا،  ال بنثثش برى بن  شثثكالية يف الصثثياغة قثث  حثث ثت، فاللقثثا  الثث ي 
ر الف ، فما فائ ة ا ور ا ن ومت ا ذر معام ب أً وسرف تفبل اليه ارادة نتيجة التقرا

ذا سيبني بن به  ااقة بمثا؟ ارفلثا ا ث ف ولكثن الصثياغة غثر  ث ي ة.   ؟التقرار الف 
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بواًل: مثثن قثثال  نثثه لثثن اثثتم ترظيثثف ارعثثاقني ف ثث ا غثثر  ثث يح، ضن مثثا نف مثثه مثثن ذثث ا 
بنثثثه  ذا حثثث ل لليثثثاد غثثثر ارعثثثام اجثثثز بثلثثثاا مزاولتثثثه للعمثثثا،  ذثثثر ارثثثادة الثثث  بماملثثثا

اللجلة الفبية بن ذ ا الياد غر قادر الس مزاولثة العمثا، ورمبثا اكثرن التعث اا فستبني  
ال ي بتس من جملس اللرا  الس ذ ا ارادة بفراقة بخرى. نرا  بن نف ثم ذثا ذثر  نسثان 

 5سثثثلة بم ذثثثر ب ثثثأً  15طبيعثثثث وب ثثثابته الااقثثثة ا حتتسثثثمم خ متثثثه  ذا مانثثثت بقثثثا مثثثن 

غثثثر قثثثادر الثثثس مزاولثثثة العمثثثا؟ ارر ثثثرع غثثثر شثثثاد معثثثام ول اثثثه تقراثثثر طثثث  ابثثثني بنثثثه 
وا ح، فق  تكثرن ذث ا ارثادة يف غثر  ل ثا مثن ذث ا القثانرن بثا يف مكافث ت التقااث  بو 

 يف ارعا  التقاا ي، فترألر التر يح، وشكرًا.
 

 10 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءلث اضخت ال متررة هبية اجليث رئيسة جللة اق مات.
 

 تورة بهية اجلشي:العضو الدك

من  6شكرًا سي ي الرئيس، مما ذمر اضع مقرر اللجلة بن ذ ا ارادة ذث ارادة 
 15قانرن ارعاقني، وتتلاول ارعاقني وليس اضشااى الث ان اصثابرن  ااقثة بثلثاا العمثا، بي 

اليثثاد ارعثثام وارثثنمن اليثثه، ولثثيس اليثثاد الثث ي تصثثيبه  ااقثثة بثلثثاا مزاولثثة العمثثا، 
لة تغفي ا قرانني بخرى. ذ ا ارادة تتكلم ان ارعام ال ي اعمثا ا اصثبح غثر ف  ا الا

قثثادر الثثس العمثثا، ف لثثا تقثثرر اللجلثثة الفبيثثة بن ذثث ا اليثثاد ارعثثام وارثثنمن اليثثه ب ثثبح 
مثثثن  -ممثثثا ذمثثثر اضع مقثثثرر اللجلثثثة   -غثثثر قثثثادر الثثثس العمثثثا. ارثثثادة وا ثثث ة ومثثثتخرذة 

 20 قانرن ارعاقني، وشكرًا.

 ـــــــــــــس:الرئيــــ

شكرًا، تفءا اضع اب اللفيف الز ي ارث ار العثام ارسثاا  م ي ثة العامثة للتثتمني 
 االألتمااث.

 

 25 املدير العام املساعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي:

شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، يف  ثث ر حثث اثث مل بتفثثرم ال مثثن قراثثمم وال مثثن بعيثث     
ن ذلاك بع  ارأحظات بب ات ا لكث اكثرن االثس الثس رف  اريروع. ما ما ذمرته ب

 ن الكرمثثة بو ا ي ثثة العامثثة للتثثتمني االألتمثثااث  تفيثث  بيلثثة مل ثثا، ومل بذمثثر ملمثثة واحثث ة
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ترف  اريروع، ذ ا من انحية. ومن انحية بخرى،  ن ب ا ارادة مانت تتكلم اثن مثلح 
 15سثثثرى ارعثثثا  الثثثس بسثثثا  سثثثلة، وا 15مثثثىت بلغثثثت خ متثثثه  تقااثثث  ً  اارعثثثام معاشثثثً 

ومبلثثا مليثثري دالثثار ذثثث التكلفثثة السثثلراة بلثثاا الثثس تعثث اا  -سثثلة. البيثثاانت الثث  ذمرهتثثا 
تتءمن التعث اا اجل اث  الث ي بدخلتثه السثلفة التيثراعية وذثر مثلح ارعثام  -ذ ا اريروع 

 5 %، وملتثثثا 30% بثثث الً مثثثن القثثثانرن اض ثثثلث الثثث ي اعفيثثثه 50وقثثث را  تقااثثث  ً  امعاشثثثً 

ز دة ارعثثثا  التقااثثث ي ذثثثث التكلفثثثة الثثث  نثثثتكلم ال ثثثا، بثثث ليا بن ا ي ثثثة العامثثثة للتثثثتمني 
م، وا تثمم 2006االألتمااث بو الكرمة مل ترف  القانرن اض لث ال ي  ث ر يف سثلة 

% حسثثثمم التعثثث اا اجل اثثث . وممثثثا 50%    30الثثثس ذلثثث  تعثثث اا نسثثثبة ارعثثثا  مثثثن 
 خيءثث ت لثثه الااقثثة وذثثر الثثس رب  الرظيفثثة تفءثثا بحثث  الخثثرة فثثهن اليثثاد  ذا حثث ث

 10 للقانرن واستلم معاًشا تقاا ً  حاله حال النسان السري، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع مقرر اللجلة.
 

 15 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

ملاقيثة شكرًا سي ي الرئيس، رًدا الس اضخت ال متررة نث ى حفثاو، سثلتن    
 ارادة ملتفصيا، وللمجلس الل يف اختيار اللد الص يح بو اضفءا، وشكرًا.

 
 الرئيـــــــــــــــــس:

 20 شكرًا، تفءا اضع اب الرمحن اب السأم.

 
 العضو عبدالرمحن عبدالسالم:

شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، بان اءثثر يف اللجلثثة ولكثثن ذثث ا الصثثياغة مل نعثث  ا، وذثث ا 
ا يف دور االنعقاد الثاي وباي  اريروع مرة اثنية. ملت بقثرب اثرم بمثس ذث ا القانرن بتس  ليل

 25بن بتصثثثثثا مضع ابثثثثث اللفيف الثثثثثز ي وبسثثثثثتله بعثثثثث   اضمثثثثثر اريثثثثثروع يف البيثثثثثت وملفثثثثثش

اضسثث لة. فلسثثثفة اريثثثروع اضساسثثث اررألثثثرد يف نثثثد الكرمثثثة تعفثثث ارتقااثثث  ميثثثزة الثثثس 
في  بن خيثثرل الثثس التقااثث   ذا بلغثثت خ متثثه النسثثان السثثري؛ ضن النسثثان السثثري اسثثت
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.سني سلة من العمر، امرا .سرن سلة و.س ايثرة سثلة خ مثة   ال  بلرغهسلة    15
% مثثن راتبثثه، وارعثثام اسثثتفي  بن افعثثا 30وحيثثال الثثس التقااثث  مختيثثارا وحيصثثا الثثس 

بلغثثت  ذلث   ذا بلثثا .سثثني سثثلة، ولكثن  ذا مل ابلثثا .سثثني سثثلة قثال قثثانرن التقااثث :  ذا
سلرات خ مة الياد .س وايران سلة بغث  اللظثر اثن امثرا اسثتفي  بن خيثرل    

ا تقااث ً   سفة اريروع ذث بنه براد بن اعفثث ميثزةالتقاا ، فل   5للمعثام  نثه اسثت ل معاشثً

مىت بلغت سلرات خ مته .س ايرة سلة بغ  اللظر ان امرا وذ ا ذر اضسا  وذر 
فيف بمحثث  الثثز ي ارثث ار العثثام ارسثثاا  ليثثنون التقااثث ، الكثثأم الثث ي قالثثه اضع ابثث الل 

وذ ا ذر ارفلر  دون الاألة    التقرار الف  ضنه وظف الثس بسثا  بنثه معثام، وذث ا 
القثانرن ذثثر قثانرن خيثثد ارعثاقني، بمثثا اليثاد الثث ي اصثا  سثثراا يف بيتثه بو يف العمثثا 

ا واحثثثً ا  10% مثثثن راتبثثثه  30فيسثثثت ل  واقثثثرر الفثثثمم بنثثثه اثثثاألز اثثثن العمثثثا ولثثثر امثثثا ارمثثثً

ممعا  تقاا ي، فارقصثرد ذثر تقراثر اق مثة خبمثس ايثرة سثلة بغث  اللظثر اثن العمثر 
 مللسبة للمعام، ول ل  برألر  اادة ميروع القانرن    اللجلة، وشكرًا.

  
 الرئيـــــــــــــــــس:  

 15 شكرًا، تفءلث اضخت وداد الفا ا.

 
 : العضو وداد الفاضل

يس، بتفثثل مثث  اضخثثت الثث متررة نثث ى حفثثاو واضع ابثث الرمحن سثثي ي الثثرئشثثكرًا 
اللجلثثثة،    اب السثثأم يف بن ذثثث ا الصثثثياغة الثث  بماملثثثا غثثثر وا ثث ة وحباألثثثة     اثثثادة 
 20 ااقتثه، و ذا و ضنه  ذا ترظف الياد وذر معام فمعى ذل  بنه ايغا وظيفة تتلاسثمم 

، فثاللد ممثا ذثر مقث م ح ل له بي شثث فيمثا بعث  فمثن ارمكثن بن اكثرن   ثابة امثا
 من اللجلة غر وا ح وبق ح  اادته    اللجلة، وشكرًا. 

 
 الرئيـــــــــــــــــس:  

 25 ال متررة هبية اجليث رئيسة جللة اق مات.اضخت شكرًا، تفءلث 

 

 العضو الدكتورة بهية اجلشي: 
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سثثثي ي الثثثرئيس، باتقثثث  بن الثثثلد وا ثثثح وال حيتثثثال    تفسثثثرات بمثثثثر، شثثثكرًا 
ارقصرد ذر ارعام ال ي اصبح بع  ف ة من العما غر قادر الثس العمثا بسثبمم  ااقتثه ف

بو بن الااقة ق  تسبمم له تعبًثا بمثثر وال اسثتفي  مرا ثلة العمثا، وذث ا ارثادة مل تيث ع 
ا وايثثثران سثثثلة امثثثا بثثثا اشثثث طت .ثثثس ايثثثرة سثثثلة امثثثا، ف ثثثىت لثثثر مثثثان امثثثرا  .سثثثً

 5ت اللجلثثة الفبيثثة بنثثه ب ثثبح غثثر قثثادر الثثس العمثثا؛ بربعثثني سثثلة ولثثيس .سثثني سثثلة وبثبتثث

حيل له اقرول بسبمم  ااقته وا م ق رته الس مرا ثلة العمثا، ولكثن مرااثاة لظروفثه ترفث  
سلرات خ مته    .س وايثران سثلة. باتقث  بن الثلد وا ثح، وبود بن بسثتل اضخثت 

انثثثت  ثثث  الثثث متررة نثثث ى حفثثثاو: ذثثثا ذثثثث  ثثث  مءثثثمرن ارثثثادة بم  ثثث  الصثثثياغة؟  ذا م
الصثثثياغة فثثثثتكى بن تتقثثث م  ليلثثثثا بصثثثياغة بخثثثثرى تثثثثندي ارءثثثمرن نفسثثثثه، فثثثأ باتقثثثث  بنثثثثه 

 10 ثياغة بخثرى ضن الصثياغة  –حثىت لثر بايث ت ارثادة    اللجلثة   –ستكرن ل ى اللجلة  

وا ثث ة يف ربي اللجلثثة، و ذا مانثثت ذلثثاك  ثثياغة بخثثرى فثثل ن نرحثثمم هبثثا ومثثن ا نعيثث  
 ارادة    اللجلة، وشكرًا.

 
 الرئيـــــــــــــــــس:  

 15الثثث مترر  مثثث   اضعشثثثكرًا، ارر ثثثرع ا ن ب ثثثبح مر ثثثرع  ثثثياغة قانرنيثثثة. تفءثثثا 

  مالس  ب اا الربي القانري. اب هللا ال ليمث ارستيار القانرنثث لينون اللجان
 املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس: 

 6ميثروع تعث اا الثس نثد ارثادة   شكرًا سثي ي الثرئيس، يف اض ثا اريثروع ذثر
من قانرن ارعاقني، وملتثا  نفثام تفبيثل ذث ا التعث اا اقتصثر فقثط الثس ارعثاقني، وارثادة 

 20مثن ارث نيني والعسثكراني مثن  من قانرن راااة وقذيثا وتيثغيا ارعثاقني اسثتثلت ارعثام  6

ت خ متثثثه الرألثثثا  ذا بلغثثثت سثثثلرا –بحكثثثام التقااثثث  والتثثثتمني االألتمثثثااث، فكثثثا معثثثام 
حيثثال الثثس التقااثث  وحيتسثثمم راتبثثه الثثس بسثثا   –.ثثس ايثثرة سثثلة وارثثربة ايثثر سثثلرات 

م ة خ مته بو .ثس ايثرة سثلة با مثا بمثا، وب ثا الثلد بثه شثب ة دسثترراة ضنثه افثرم 
بثثني الرألثثا ارعثثام وارثثربة ارعاقثثة و ثثا مثثن اللثثرع نفسثثه. ومثث ل  اعفثثث الثثل للمعثثام  ن 

 25بن تبلا سلرات اق مثة .ثس ايثرة سثلة مللسثبة للرألثا وايثر   حيال الس التقاا  مبجرد

سثثلرات مللسثثبة للمثثربة وذثثر مض ثثا معثثام، حبيثث  تقثثرر اللجلثثة بنثثه معثثام، يف حثثني بنثثه  
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مثثان معاقثًثا الثث ما مت تعييلثثه، فثثاللد اض ثثلث معيثثمم مثثن انحيتثثني ضن بثثه شثثب ة دسثثترراة 
عام وذر مض ا معام. ف سمم ربي وضنه حييا ارعام مرة بخرى    اللجلة لتقرر بنه م

جللة الينون التيثراعية والقانرنيثة فثهن ميثروع القثانرن بثه شثب ة دسثترراة، فكلفتثش اللجلثة 
 اادة  ياغة اللد مبثا ارفث  اليثب ة ال سثترراة اثن ميثروع القثانرن، وحيقثل ارسثاواة بثني 

 5بثثني باءثثاا اللجلثثة الرألثثا ارعثثام وارثثربة ارعاقثثة ضامثثا مثثن اللثثرع نفسثثه. وحثث ل تيثثاور 

و  ثا  6مفادا بنه ليس ما معام حيال الس التقاا  مبجرد بن ابلا السثن ارقثررة يف ارثادة 
ارعام الث ي ال اسثتفي  مزاولثة العمثا بعث  مثرور .ثس ايثرة سثلة بسثبمم  ااقثة، فيجثمم 
 بن حيثثال    اللجلثثة لتقثثرر بنثثه غثثر قثثادر الثثس مزاولثثة العمثثا ضنثثه معثثام ب ثثًأ، فاللجلثثة ال
تقرر بنه معام با تقرر بن ذ ا ارعام بع  .س ايرة سلة بسبمم الااقة اررألردة ل اه 
 10وتفاقم ا ب بح غر قادر الس مرا لة العما في ال الس التقاا  يف ذث ا الالثة حسثمم 

تقراثثر اللجلثثة وحيسثثمم معاشثثه الثثس بسثثا  سثثلرات خ متثثه بو .ثثس وايثثران سثثلة با مثثا 
 وانتفثثثثتن اللاحيثثثثة القانرنيثثثثة و ثثثثياغته وا ثثثث ة % مثثثث100بمثثثثا، فثثثثاللد ا ن  ثثثث يح 

اليثب ة ال سثثترراة اررألثثردة يف الثثلد اض ثثلث. ومللسثبة لنخثثران يف ا ي ثثة العامثثة للتثثتمني 
االألتمثثااث، باتقثث  بن ذثث ا الثثلد اجل اثث  سثثيرفر الثثي م بمثثثر مثثن الثثلد القثث مي، فثثاللد 

 15سثثلرات خ متثه ايثثر  القث مي مثان اسثثمح لكثا معثام  ن حيثثال الثس التقااثث  مبجثرد بلثرل

سثثلرات مللسثثبة للمثثربة و.ثثس ايثثرة سثثلة مللسثثبة للرألثثا، وا ي ثثة ملزمثثة بثث ل  مبجثثرد بن 
تقرر اللجلة الفبية بنه معام، واللد اتعلل حباالت فرداثة  ث ودة ألثً ا، فلثيس مثا معثام 
سثثي ال الثثس التقااثث  و  ثثا بعثث  .ثثس ايثثرة سثثلة مللسثثبة للرألثثا وارثثربة الثثس حثث  سثثراا، 

بن تقرر اللجلة بنه غر قثادر الثس العمثا، وذث ا حثاالت فرداثة قليلثة ألثً ا حبيث  ال   وبع 
 20تتع ى حالة بو حالتني يف السلة، وملتا  باتق  بن ذل  سيرفر الثس ا ي ثة مبثالا مانثت 

ت فع ا بسبمم بن الحالة الس التقاا  مانت ملزمة  ا مبجرد بلرل سلرات خ مثة الرألثا 
 مة ارربة اير سلرات، وشكرًا..س ايرة سلة وسلرات خ 

 

 الرئيـــــــــــــــــس:  

 25شثثثكرًا،  تصثثثر مأمثثث  بن الثثثلد مثثثن اللاحيثثثة القانرنيثثثة سثثثليم واعثثثا اثثثن ا ثثث ف 

ال ي ا لت ذ ا ارادة الس بساسثه. ولث ل  فثهن  اثادة الثلد    اللجلثة لثن اغثر شثيً ا 
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لثثث ا م بثثث اا. تفءثثثثلث وخا ثثثة بن الخثثثرة القثثثانرنني اعتثثثثاون بن الثثثلد متكامثثثا ولثثثثيس 
 ال متررة ن ى حفاو.اضخت 

 

 : العضو الدكتورة ندى حفاظ

 5ربي يف ذث ا ارثادة  سي ي الرئيس، ملت بحب  اما  ذا مثان لثرزارة الصث ةشكرًا  

ولكثثثثن مل بألثثثث   ثثثثا ربً  وليصثثثث ح   الخثثثثرة  ن ملثثثثت  ف ثثثثة. بقثثثث ح بن تعثثثثاد ارثثثثادة    
 ما و ثثح اضمثثر بيثثكا مسثثتفي  وألثث ان بن اللجلثثة وانخثث  ربي وزارة الصثث ة. ا ن الثث

ارادة  ا ذث ف نبيثا ألثً ا واسثاا  ذث ا الف ثة ومجيعلثا مث  مءثمرن ارثادة، ولكثش مازلثت 
بن الصثثياغة غثثر سثثليمة، وبقثث ح بن تكثثرن ذلثثاك  -ملثثرغم ممثثا ذمثثر مثثن تر ثثيح  -برى 

 10ق رتثثه الثثس  دراسثثة اثنيثثة للجلثثة حبيثث  تبثثني بن ارعثثام ذثثر الثث ي تقثثرر اللجلثثة الفبيثثة اثث م

مرا ثثثلة املثثثه بو مزاولثثثة بي امثثثا بسثثثبمم  ااقتثثثه، فتاتقثثث  بن ارثثثادة مازالثثثت حتتثثثال    
 دراسة، وبكى بن تكرن وزارة الص ة مرألردة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــــس:  

 15 ارستيثثار القانرنثثثث ليثثنون اللجثثان اضع شثثكرًا، اضخثثت الثث متررة نثث ى،  ذا مثثان

ا وتعثثثا اثثثن ا ثثث ف وبنثثثت     ا ن غثثثر مقتلعثثثة، فمثثثن اقثثثرل  ن الصثثثياغة سثثثليم ة قانرنيثثثً
 ارف ض بن تتق مث بصياغة بخرى حىت تعرض الس االس...

 : العضو الدكتورة ندى حفاظ

  ن شاا هللا ستتق م بصياغة ا ن، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــــس:  

 فناد الاألث.اضع شكرًا، تفءا 
 

 العضو فؤاد احلاجي: 

 25سي ي الرئيس، ب م  رن     رت اضخت ال متررة ن ى حفاو واضع رًا شك

ابثث الرمحن اب السثثأم، فثثاضع ابثث الرمحن اب السثثأم قثثال  نثثه ال اف ثثم الثثلد والثثلد ال 
الغرض وذر اءر يف اللجلة وتلثاقش مث  الخثرة يف اللجلثة، واضخثت الث متررة       اندي
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ضع ابث الرمحن اب السثأم فكمثا نقثرل )شث   ن ى حفاو قن بلد، فباللسبة را ذمرا ا
شاذ  من بذل ا(، ذث ا الثلد مربث ، فقث  مسعلثا اثن بسثبا  الااقثة فمل ثا مثا اكثرن يف 

وبعثث  مثثا ذلثث  لثثر البيثت ومل ثثا مثثا اكثثرن يف العمثثا وذلثثاك مثثن ذثثر معثثام بصثثفة ب ثثلية، 
اللجلثثة بردان بن نصثثرت الثثس ربي فهنلثثا سلتيثثتت، فمثثا ذثثر الءثثرر مثثن  اثثادة ارثثادة    

 5لتثثتن بصثثياغة مرفقثثة ختلصثثلا مثثن ذثث ا الرمك؟ فثثل ن متيثثتترن بثثني الااقثثة وقثثت العمثثا 

والااقة قبا العما وارعام من اض ا الث ي زادت  ااقتثه، فثترألر بن ار ثح اضمثر حثىت 
 وشكرًا.  ،نعلم الس ماذا نصرت 

 
 الرئيـــــــــــــــــس:  

 10حفثثاو وبعثث  الخثثرة قثثالرا  ن  شثثكرًا، مثثا حصثثا ذثثر بن اضخثثت الثث متررة نثث ى

 الثثثلد غثثثر وا ثثثح ولكثثثن مل  تثثثرا بثثثلد بثثث اا، و ذا رألعلثثثا    اللجلثثثة فسثثثلج  بن اضع
اعتا بن  -وق  شارك يف  ياغة ذ ا اللد  - مالس ارستيار القانرنثث لينون اللجان

 ذ ا اللد قث  غفثس ايبًثا مثان مرألثرًدا يف الثلد السثابل، واعتقث  بن ذث ا الثلد متكامثا
الثث متررة هبيثثثة اجليثثثث اضخثثثت وملتثثا  اعثثثا اثثثن ا ثث ف ارقصثثثرد. وألثثثااي تعثث اا للتثثثر. 

 15 ل ا ا نقفة نظام فلتتفءا بفرح ا.

 
 العضو الدكتورة بهية اجلشي )مثرية نقطة نظام(: 

بحببثثت بن بو ثثح  ابثثارة )شثث   شثثاذ  مثثن بذل ثثا( سثثي ي الثثرئيس، خبصثثرىشثثكرًا 
مل اكثن  -مث الي ا  لءع اب الرمحن اب السثأم م  اح ا -بن الياذ  ال ي من بذل ا 

 20 حا رًا يف اللجلة ال  ملاقية ذ ا ارر رع، وشكرًا. 

 

 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءلث اضخت دالل الزاا .
 

 25 العضو دالل الزايد:

شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، بحببثثثت بن ب مثث  بن الثثلد وا ثثثح وليسثثت ذلثثاك حاألثثثة 
لة، ال بالم م ى اأقة وزارة الصث ة هبث ا ارر ثرع، و ذا ملثا قث  لرألاع القانرن    اللج
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تكلملثثا اثثن مسثثتلة بامثثال اللجلثثة الفبيثثة، فقثث  اطلعلثثا الثثس القثثانرن اض ثثلث ووألثث ان بن 
اللجلة الفبية ذث اجل ثة الث  حيث دذا وزاثر الصث ة، وملتثا  فاللجلثة ذثث الث  حتث د اضمثر 

الث  اعمثا هبثا ارعثام، و ذا حصثا للمعثام بي  حسمم التقرار الث ي ارفث   لي ثا مثن اجل ثة
شثثثا بثلثثاا العمثثا كلعثثه مثثن مزاولثثة العمثثا،  ذن الثثلد وا ثثح. باتقثث  بنثثه ليسثثت ذلثثاك 
 ،  5حاألثثثة    بن نعفثثثا مثثثثا ذثثث ا اريثثثرواات ضسثثثبا  غثثثر مقلعثثثة، فثثثالتقرار واف  ومثثثاف 

ف ثثثر  ة وذثثث ا الثثثلد مسثثثتقس مثثثن الثثثلد اض ثثثلث، والتعثثث اا الثثث ي ورد مللسثثثبة لقيثثث  ارثثث
 بني الرألا وارربة، وشكرًا.    للمساواة
 

 الرئيــــــــــــــــس:

 10 ذا بنت  مفم لة من سأمة اللد ماتبارك قانرنية؟ ،اضخت دالل

 

 العضو دالل الزايد:

بان بمثثثر اطم لثثااًن، ولكثثن الثث ما  ن    اريثثرواات الثث  في ثثا امثثربة بو في ثثا ف ثثة 
حرف. ذ ا اللد وا ح ولثيس فيثه بي شثثا حيتثال    سب ان هللا نقف الس اضفمعيلة  

 15 تفسر، فاضمرر ال  حتتال    تفسر نترافل الي ا واضشياا ال ...

 

 الرئيــــــــــــــــس:

 االس اضالس للمربة. يف اءر ذر ال ي باثر ارر رع ،اضخت دالل
 العضو دالل الزايد:

 20ولكثثن الثث ما نثثتكلم اثثن جللثثة مثثثا بان بحثث م ربي اضخثثت الثث متررة نثث ى حفثثاو 

جللثثثثة اقثثثث مات الثثثث  تلظثثثثر يف ميثثثثرواات القثثثثرانني الثثثث  حتتثثثثال    وقثثثثت طراثثثثا ل راسثثثثة 
 ارر رع، و ن ونرد اضمرر ال  ال حتتال    الرد ف  ا تعفيا ضامال اللجان.

 

 الرئيــــــــــــــــس:

 25طلثثمم بقفثثا م   بن نءثثيل امليثثة الثثرار. بمثثامث   الثثس مثثا لثثيس ذلثثاك داع  

اللقثثا  ومل ابثثَل  ال اضع ابثث الرمحن اب السثثأم، وسثثرف ب ثثرت الثثس قفثثا م  اللقثثا  
 بع  بن الت ث من مأمه. تفءا اضع اب الرمحن اب السأم.

 

 العضو عبدالرمحن عبدالسالم:
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شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، قثث  تقثثرر اللجلثثة الفبيثثة حالثثة ارعثثام بعثث  سثثلة مثثن دخرلثثه 
سلة. وذثث الث  تقثرر اث م  ثأحية النسثان للعمثا سثراا   20م بو بع  العما بو بع  ار 

ا تقااثث ً  بعثث   سثثلة، ف ثثا اثث ذمم     15مثثان معاقثثًا بو غثثر معثثام وبن اسثثت ل معاشثثً
سثثثلة بم اللجلثثثة تفلبثثثه بقثثثرة القثثثانرن لتقثثثرر  ن مثثثان قثثثادرًا بو غثثثر قثثثادر؟  15اللجلثثثة بعثثث  

 5 -اريثرع يف اضسثثا  براد بن اعفثث ارعثثام ف لثاك  شثثكالية يف ارر ثرع، برى بن القثثانرن 

ا   سثثثلة  15 ن حييلثثه الثثس التقااثث  بعثث   ميثثزة اثثن النسثثان السثثري -الثث ي وظثثف معاقثثً
سثثلة، بمثثا  حالتثثه  25بثث الً مثثن بن حييلثثه الثثس التقااثث  بعثث   -بغثث  اللظثثر اثثن العمثثر  -

الثس النسثان     اللجلة الفبيثة لتقثرر  ن مثان  ثالًا بو غثر  ثاحل ف ث ا بمثر افبثل حثىت
بصثثثرا ومثثث ة  العثثثادي  ذا ب ثثثبح اثثثاألزًا. باثثثرف شثثثاًم مثثثان اعمثثثا يف وزارة اضشثثثغال وفقثثث َ 

ا تقااثثثث ً ، اعثثثثش ذلثثثثاك حثثثثاالت مثثثثثرة  خ متثثثثه  10مثثثثثأً  ،مانثثثثت قليلثثثثة ف ثثثثر اسثثثثت ل معاشثثثثً

ا تقااثث ً   اضشثثااى الثث ان اصثثابرن يف حثثرادل السثثيارات وغثثر ذلثث  اسثثت قرن معاشثثً
ية  نه غثر قثادر الثس العمثا، لكثن آن    ارعثام وبقثرل  ذا بلغثت بتقرار من اللجلة الفب

سلة وقررت اللجلة الفبية بنه غر قثادر الثس العمثا بسثبمم الااقثة فقث   15م ة خ مته 
تقثثرر ا ن بو فيمثثا بعثث ! فثثأ وألثثرد لتقراثثر اللجلثثة الفبيثثة مللسثثبة للمعثثام  ذا بلغثثت مثث ة 

 15سثثثلة  15عثثثام ميثثثزة  ذا بلغثثثت مثثث ة خ متثثثه سثثثلة، و  ثثثا ب مثثث  بن تكثثثرن للم 15خ متثثثه 

 است ل معاًشا تقاا ً  بغ  اللظر ان امرا، وشكرًا. 
 الرئيــــــــــــــــس:

 شكرًا، تفءا اضع مقرر اللجلة.
 

 20 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

شكرًا سثي ي الثرئيس، روح ذث ا ارثادة اصثمم يف قءثية  دمثال ارعثاقني يف ااتمث  
معاملثثة غثثر ارعثثاقني، لث ل  اثث للا ذثث ا ارثثادة حبيث  ال تثث ع فر ثثة للمعثثام بن  ومعثاملت م

استفي  من اللظام التقاا ي وذر ال است قه.  ن نرا  بن نتعاما م  ارعثاقني بثروح غثر 
ارعاقني. نقفة م مة ألً ا وذث بنلا نلاقش يف ذ ا القانرن مادة واح ة فقط، وذلاك مراد 

 25 الص ة وتيكيا اللجان الص ية وغر ذل ، وشكرًا. بخرى تعاجل قءا  وزارة
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 الرئيــــــــــــــــس:

 ؟اليهف ا ارافل االس  ،شكرًا، ذلاك طلمم بقفا م  اللقا 
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــــــــــــــس:

  ذن اقفا م  اللقا . ذا ارافل االس الس ميروع القانرن من حي  ارب ب؟
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــــس:

. ونلتقا    ملاقية مثرادا مثادة مثادة، إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ
 تفءا اضع مقرر اللجلة.

 
 15 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

 مررافقة الس ال اباألة مما ألاات من الكرمة. توصي الل نة. الديباجة
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 مأحظات الس ال اباألة؟ ذا ذلاك
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 ذا ارافل االس الس ال اباألة ؟
 25 

 )أغلبية موافقة(  
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

  ذن تقر ال اباألة. ونلتقا    ارادة اضو ، تفءا اضع مقرر اللجلة.
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 العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:

 مررافقة الس ارادة ملتع اا الرارد يف التقرار.  توصي الل نةوىل. املادة األ
 

 5 الرئيـــــــــــــــــس:

 ذا ذلاك مأحظات الس ذ ا ارادة؟ تفءلث اضخت وداد الفا ا.
 

 العضو وداد الفاضل:

   اللجلثثثة و   اضع مقثثثرر اللجلثثثة:  بوأل ثثثه شثثثكرًا سثثثي ي الثثثرئيس، لثثث ي سثثثنال
 10الياد استفي  بن اتقاا   ذا قررت اللجلة بنثه  حالًيا الد الس بن القانرن ارعمرل به

سثثثثلة، والتعثثثث اا الثثثث ي بدخلتثثثثه اللجلثثثثة اقثثثثرل  ذا مثثثثان  15معثثثثام وبلغثثثثت مثثثث ة خ متثثثثه 
ال اسثتفي  بن و بن ارا ثا يف العمثا  جيثممسثلة  15الياد معاقًا وبلغثت مث ة خ متثه  

نرن الثثثا ، وال اسثثثتفي  بن اتقااثثث ، معثثثى ذلثثث  بنلثثثا سثثثلبلا الثثثل الثثث ي مل ثثثه   ا القثثثا
سثلة، وتكتثمم  15اتقاا   ال بع  بن اعرض الس اللجلثة الفبيثة وقث  بلغثت مث ة خ متثه 

 15بن ذثث ا اليثثاد لثثيس ل اثثه القثث رة الثثس مزاولثثة العمثثا، معثثى  مفثثادا ذثث ا اللجلثثة تقراثثرًا

% مثثثثثن ارعثثثثثثا  ولكثثثثثن حرملثثثثثا مثثثثثثا 50% بو80سثثثثثلعفث ذثثثثثث ا اليثثثثثاد  بنلثثثثثا ذلثثثثث  
سثثلة بيثثكا آ   15 ثثل  م القثثانرن الثثا  حثثل التقااثث  بعثث   نالثث اارتقااثث ان ارعثثاقني 
    اللجلة الفبية، فترألر التر يح، وشكرًا. مو حالت  م ومن ادون بن تزا   ااقت 

 
 20 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا،  تفءلث اضخت ملرة بن ذل ي.
 

 العضو منرية بن هندي:

باثه سثراا مثان سثلبًيا بو  جيابيًثا، وال شكرًا سي ي الرئيس، بشثكر مثا مثن بافثس ر 
 25بظن بن بي شاد ا ار    السلبية، ولكلش قث  بتيثت    االثس ولث ي بمثا مبثر مثن 

، فثثثترألر بال قخثثث مم العجلثثثة، وبن قخثثث وا بحثثثرا م بن تيسثثثر ذثثث ا ارثثثادة يف قبثثثا ارعثثثاقني
بمانة يف بالاقكم  ارر رع مبجرد ربي وربي آخر. ذ ا اريروع اعاجل قءية  نسانية، و ن
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ا مثثران التظثرون  قثرار ذث ا  وبرألر بن بخرل مثن ذث ا القااثة وبان مبتسثمة ضن ذلثاك بانسثً
 اريروع ليا م م، وشكرًا.

 
 الرئيـــــــــــــــــس:

 5شثثثثكرًا، بود بن بقثثثثرل لءخثثثثت ملثثثثرة  ن مثثثثا الخثثثثران الا ثثثثران يف ذثثثث ا القااثثثثة 

حثث   ثث  ذثث ا اريثثروع بثثا الكثثا اراثث  اضفءثثا، اتلافسثثرن يف حتسثثني ارثثزا ، فلثثيس ذلثثاك ب
العمليثثثة مل ثثثا وأل ثثثات نظثثثر واريثثثروع مرافثثثل اليثثثه مثثثن حيثثث  اربثثث ب، ذثثث ا اليثثثرحية مر ثثثة 

بحثث   و  مثثة، ومملكثثة الب ثثران مل تقصثثر يف  افائ ثثا مثثا مثثا تسثثت ل مثثن اذتمثثام، وبنثثت  
ررة هبيثثثة باءثثاا جملثثس اليثثررى وتعثثثرفني مرقفلثثا مثثن ذثث ا اضمثثثرر. تفءثثلث اضخثثت الثث مت

 10 اجليث رئيسة جللة اق مات.

 
 العضو الدكتورة بهية اجلشي:

رثثاذا غثثرت اللجلثثة ملمثثة و شثثكرًا سثثي ي الثثرئيس، بحببثثت بن بو ثثح ربي اللجلثثة 
"معام"    ابارة "ارعام ال ي تقرر اللجلة الفبيثة اث م ق رتثه الثس مزاولثة العمثا"؟  ثن 

 15معاملتثثه الثثس بسثثا  بنثثه حالثثة خا ثثة ا ن مثث  ترأل ثثات دمثث  ارعثثام يف ااتمثث ، واثث م 

البغث بن الظر  ليه بيفقة، ارعام  ذا مان قادرًا الس العما جيمم بن ايج  الس ممارسثة 
العما. ارثادة السثابقة مانثت تيثج  بي معثام الثس بن العثزل و خث  التقااث  وجيلثس يف 

ارعثثاقني بسثثبمم  ااقتثثه، فثثربت اللجلثثة بن ذثث ا لثثيس  ثث يً ا وبن ذلثثاك الكثثثر مثثن  البيثثت
باثم بفثراد و م امل ثم واعثاملرن معاملثة مبقيثة ارثراطلني ظالقادران الثس العمثا وجيثمم بن اثل

 20مثثن ذثث ا ااتمثث ، فثثربت اللجلثثة بنثثه جيثثمم بال الفبثثل ذثث ا ارر ثثرع  ال الثثس ارعثثام الثث ي 

ب ثثبح غثثر قثثادر الثثس االسثثتمرار يف العمثثا، بمثثا ارعثثام الثث ي اسثثتفي  االسثثتمرار والعمثثا 
يجعه الس البقاا والس  ثبات وألردا ودجمه يف ذ ا ااتمث ، ذث ا ذثر سثبمم فيجمم بن ن

 التع اا، وشكرًا.
 

 25 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، ذا ذلاك مأحظات بخرى؟
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 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

اضخثثت الثث متررة نثث ى حفثثاو واضخثثت وداد الفا ثثا واضع السثثي  حبيثثمم مكثثث 
 5 مصران الس التع اا؟ ذا مازلتم

 

 العضو الدكتورة ندى حفاظ:

 نعم.
 

 10 الرئيـــــــــــــــــس:

اسثثتثلاا مثثن بحكثثام قثثرانني معاشثثات ومكافثث ت التقااثث  تعثث اا الخثثرة مالتثثا : "
للم نيني والعسكراني والتتمني االألتمااث، است ل ارنمن اليه ارعام ال ي تقثرر اللجلثة 

معاًشا تقاا ً   ذا بلغت مث ة خ متثه امله بسبمم  ااقته  مرا لةالفبية ا م ق رته الس 
ا ا وفقثً ضحكثام  اةسربة يف ارعا  .س ايرة سلة الثس اضقثا  ذا مثان ال اسثت ل معاشثً

 15القثثرانني اريثثار  لي ثثا، وحيتسثثمم ارعثثا  يف ذثث ا الالثثة الثثس بسثثا  مثث ة خ متثثه بو .ثثس 

 ا االق اح؟ "، ف ا ارافل االس الس ذ وايران سلة با ما بما

 

 موافقة(  غري )أغلبية
 

 20 الرئيـــــــــــــــــس:

 ذا ارافل االس الس ارادة اضو  بتع اا اللجلة؟ 
 

 موافقة(  )أغلبية
 الرئيـــــــــــــــــس:

 25 ذن تقثثر ذثث ا ارثثادة بتعثث اا اللجلثثة. ونلتقثثا    ارثثادة الثانيثثة، تفءثثا اضع مقثثرر 

 اللجلة.
 

 خالد آل خليفة:العضو الدكتور الشيخ 

 مررافقة الس ارادة ملتع اا الرارد يف التقرار.  توصي الل نةاملادة الثانية. 
 30 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 ذا ذلاك مأحظات الس ذ ا ارادة؟

 

 ( )ال توجد مالحظات 
 5 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 ذا ارافل االس الس ذ ا ارادة بتع اا اللجلة؟
 

 ة( )أغلبية موافق 
 10 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 ذن تقثثثر ذثثث ا ارثثثادة بتعثثث اا اللجلثثثة. وهبثثث ا نكثثثرن قثثث  انت يلثثثا مثثثن ملاقيثثثة مثثثراد 
 ميروع القانرن، ف ا ارافل االس اليه يف جممراه؟

 
 15 )أغلبية موافقة(  

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

ن بعث  وا   إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
ميثثثروع قثثثانرن مررافقثثثة الثثثس اتفاقيثثثة ميثثثروع قثثثانرن مررافقثثثة الثثثس اتفاقيثثثة بن مءثثثت سثثثااة الثثثس مرافقثثثة جملسثثثكم ارثثثرقر الثثثس 

 20( مثثن اريثثاا ارغمثثررة بثثني ( مثثن اريثثاا ارغمثثررة بثثني 11( يف القفثثاع رقثثم )( يف القفثثاع رقثثم )EEPPSSAAاالستكيثثاف واريثثارمة يف النتثثال )االستكيثثاف واريثثارمة يف النتثثال )

( ( 5959حكرمثثة مملكثثة الب ثثران وشثثرمة بومسثثي نتال اضمراكيثثة، اررافثثل للمرسثثرم ارلكثثث رقثثم )حكرمثثة مملكثثة الب ثثران وشثثرمة بومسثثي نتال اضمراكيثثة، اررافثثل للمرسثثرم ارلكثثث رقثثم )
 اليه بصفة اائية؟االس جممراه يف ذ ا اجللسة، ف ا ارافل يف ؛ مم80028002لسلة لسلة 

 
 )أغلبية موافقة( 

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:
ومللسثثبة ريثثروع قثثانرن بتعثث اا القثثانرن  .إذن يقــر مشــروع القــانون بصــفة ئائيــة

 2007م ماتمثثثثثاد اريزانيثثثثثة العامثثثثثة لل ولثثثثثة للسثثثثثلتني ارثثثثثاليتني 2006( لسثثثثثلة 31) رقثثثثثم
وبعث  بن مءثت سثااة  م،2008( لسثلة 111) رافل للمرسثرم ارلكثث رقثمار  ،م2008و
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اليثه بصثفة االثس ف ثا ارافثل  ؛يف جممراثه ذث ا اريثروعذث ا اريثروعالثس مرافقثة جملسثكم ارثرقر الثس 
 اائية؟

 

 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس : 
. تفءا سعادة اضع ملصرر بن حسن بن إذن يقر مشروع القانون بصفة ئائية

 ألمم وزار دولة.ر 

 

 10 وزير دولـــــــــة:

نيثثكرمم اليثثكر اجلزاثثا الثثس تعثثاونكم  ،شثثكرًا معثثا  الثثرئيس، ب ثث ا  السثثعادة
ارثمثثثر مللسثثثبة لقثثثرار اريثثثرواني بصثثثفة مسثثثتعجلة وذثثث ا مع ثثثرد مثثثلكم يف خ مثثثة الثثثرطن 

 ورفعته، وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــــس:

ن ألثث ول اضامثثال واقثثاى مبلاقيثثة تقراثثر شثثكرًاو ونلتقثثا ا ن    البلثث  التثثا  مثث
وفثثث  مملكثثثة الب ثثثران اريثثثارك يف الثثث ورة العاداثثثة الثانيثثثة ارسثثثتتنفة للارثثثان العثثثر  االنتقثثثا  

 9    7م والثثث  اقثثث ت يف اجلم رراثثثة العربيثثثة السثثثرراة خثثثأل الفثثث ة مثثثن 2008للعثثثام 
  ا ذلاك مأحظات الس ذ ا التقرار؟  ف ،م2008نرفما 

 20 

 ( جد مالحظات)ال تو
 

 :الرئيـــــــــــــــس
وهب ا نكرن ق  انت يلا مثن ملاقيثة مجيث  بلثرد ألث ول بامثال ذث ا اجللسثة. شثكرًا 

 25 لكم مجيًعا، وبرف  اجللسة. 
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ا 1:00عند الساعة  اجللسة رفعت)
ً
 ( ظهر

 
 
 
 5 

 الصاحلعبداجلليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صاحل       
 رئيس جملس الشورى                        األمني العام جمللس الشورى     

 
 

 10 

  )انتهت املضبطة(

 
   

 
 15 

 


