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 اخلامصة والععريًمضبطة اجللصة 

 10 الثاىيدور االىعقاد العادي 

 الرابعالفصل التعريعي 

 

 25ايسقـِ:    

 ٖـ1437 زدب 10ايتازٜخ:   

 15 2016ّ إبسٌٜ 17    
 

 

َــٔ رٚز ا٫ْركــار ايرــارٟ   اـاَطــ١ ٚايرػــسٜٔعكــد فًــظ ايػــٛز٣ دًطــت٘  

ات ايهدل٣ مبكس اجملًظ ايٛطين بكاع١ ا٫دتُاع ايسابعَٔ ايفؿٌ ايتػسٜرٞ  ايجاْٞ

 20ٖـ 1437 زدبَٔ غٗس  ايراغس ا٭سدبايككٝب١ٝ، عٓد ايطاع١ ايراغس٠ َٔ ؾباح ّٜٛ 

ٚذيو بس٥اض١ ؾاسب املرايٞ ايطٝد عًٞ ّ، 2016 إبسٌَٜٔ غٗس  ايطابع عػساملٛافل 

ٚسكٛز أؾشاب ايطرار٠ أعكـا٤ اجملًـظ   ، بٔ ؾاحل ايؿاحل ز٥ٝظ فًظ ايػٛز٣

 :ِٖٚ 
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ـــصار.  ـــِ بٗـــــــــــ ـــد إبساٖٝــــــــــ ــٛ أيـــــــــــ  ايركـــــــــ

 ايركـــــٛ ايـــــدنتٛز أيـــــد ضـــــا  ايرـــــسٜ .    

ــدار.  ــدٟ اؿـــــــــــ ــد َٗـــــــــــ ــٛ أيـــــــــــ  ايركـــــــــــ

 ايركــــــــــــــٛ داضــــــــــــــِ أيــــــــــــــد املٗــــــــــــــص . 

 اٍ قُـــــــــــــد ف ـــــــــــــسٚ.ايركـــــــــــــــــٛ  ـــــــــــــ

ــ .   ــد ايهرـــــــــ ــ١ قُـــــــــ ـــٛ  رـــــــــ  ايركــــــــــــ

 ايركــــٛ ايــــدنتٛز٠ دٗــــار عبــــدا  ايفاقــــٌ.     

ــاع.   ــدا  عبـــــــــــ ــٛار عبـــــــــــ ــٛ دـــــــــــ  ايركـــــــــــ

 ايركـــــــــــــٛ يـــــــــــــد َبـــــــــــــازى ايٓرُٝـــــــــــــٞ.

 ايركــــــــــــــــٛ ملايــــــــــد سطــــــــــ  املطــــــــــكطٞ.   

ــًِ.    ايركــــــــــــــٛ ملايــــــــــــــد قُــــــــــــــد املطــــــــــــ

 ايركــــــــــــٛ حــــــــــــٝظ يــــــــــــد ايسَٝشــــــــــــٞ.

 ايركــــــــــــٛ رزٜٚــــــــــــؼ أيــــــــــــد املٓــــــــــــاعٞ.    

 سز. ايركــــــــــــــٛ زقــــــــــــــا عبــــــــــــــدا  فــــــــــــــ   

 ايركــــــــــــٛ شٖــــــــــــ٠ٛ قُــــــــــــد ايهــــــــــــٛازٟ. 

ــد.    ــٌ امل٪ٜــــــــــــ ــا١َٝ ملًٝــــــــــــ ــٛ ضــــــــــــ  ايركــــــــــــ

ــدا .   ــد عبـــ ــرٝد أيـــ ــدنتٛز ضـــ ـــٛ ايـــ  ايركـــــ

 ايركــــــــــــٛ زلــــــــــــرل ؾــــــــــــارم ايبشازْــــــــــــ١.   

ــٟٛ.   ــادٞ  كـــــــــــ ــٔ ســـــــــــ ــٛ ضٛضـــــــــــ  ايركـــــــــــ

ــٟٛ.  ــ٢ املٛضــــــ ــٝا٤ وٝــــــ ــٝد قــــــ  ايركــــــــٛ ضــــــ

ــ١.  ــارم عٝـــــــــــــد  ٍ زيـــــــــــ  ايركـــــــــــــٛ ؾـــــــــــ

 ايركــــــــــٛ عــــــــــارٍ عبــــــــــدايسئ املرــــــــــاٚر٠.

ٌ  ايـــــدنتٛز ايركـــــٛ   .عبـــــدايرصٜص سطـــــٔ أبـــــ

 عبــدايرصٜص عبــدا  ايرذُــإ. ايــدنتٛز ايركــٛ 

ـــٛ عبـــــدايٖٛاب عبداؿطـــــٔ املٓؿـــــٛز.  ايركـــــــ

 ايركــــــــــــــٛ عًــــــــــــــٞ عٝطــــــــــــــ٢ أيــــــــــــــد.   
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ــٖٛذٞ.   ــداؾباز ايهـــــ ــ١ عبـــــ ــٛ فاطُـــــ  ايركـــــ

ــادٞ.   ــد اؿـــــــــــ ــ٪ار أيـــــــــــ ــٛ فـــــــــــ  ايركـــــــــــ

 .عًـــٞ ايركـــــــــــٛ ايـــدنتٛز قُـــد عًـــٞ سطـــٔ

 اـصاعـٞ. قُد ايركــــــٛ ايدنتٛز قُد عًٞ 

 نتٛز َٓؿـــٛز قُـــد ضـــسسإ.  ايركـــــــــٛ ايـــد 

ــٛزٟ.   ــٞ ملكــــــ ــا إًٜــــــ ــٞ رٜٓــــــ ــٛ ْاْطــــــ  ايركــــــ

 ايركـــــــــــــــٛ ْـــــــــــــــٛاز عًـــــــــــــــٞ ا ُـــــــــــــــٛر.

 ايركـــــــــــــــٛ ٖايـــــــــــــــ١ زَـــــــــــــــصٟ فـــــــــــــــاٜص.   

 

ٚقد سكس اؾًط١ ضرار٠ ايطٝد عبداؾًٌٝ إبـساِٖٝ  ٍ طسٜـا ا٭َـ  ايرـاّ     

جملًظ ايػٛز٣. ٖرا ٚقد َجٌ اؿه١َٛ ضرار٠ ايطٝد غامن بٔ فكٌ ايبٛعٝٓ  ٚشٜس 

 ٚايٓٛاب. غ٪ٕٚ فًطٞ ايػٛز٣

 

 5 نُا سكس اؾًط١ بر  ممجًٞ اؾٗات ايسزل١ٝ ِٖٚ:

 :ٚشاز٠ املاي١ٝ َٔ 

ــ ايطٝد عبدايهسِٜ قُد بٛع٬ٟ ز٥ٝظ ايت طٝط ا٫قتؿارٟ 

 ا٫ضذلا ٝذٞ.

 

 :ْٞ10 َٔ ٚشاز٠ ا٭غغاٍ ٚايبًدٜات ٚايت طٝط ايرُسا 

 ــ ايطٝد قُد ؾارم ا٭َ  املطتػاز ايكاْْٛٞ.

 

 ػٛز٣ ٚايٓٛاب:َٔ ٚشاز٠ غ٪ٕٚ فًطٞ اي 

ايطٝد عبدايرعِٝ قُد ايرٝد ايٛنٝـٌ املطـاعد يػـ٪ٕٚ فًطـٞ      -1

 15 ايػٛز٣ ٚايٓٛاب.

 ايطٝد عبدا  عبدايسئ عبداملًو املطتػاز ايكاْْٛٞ. -2

 ايطٝد أندل داضِ عاغٛز املطتػاز ايكاْْٛٞ. -3

 ٚعدر َٔ َدٜسٟ اإلرازات ٚز٩ضا٤ ا٭قطاّ َٚٛظفٞ ايٛشاز٠. ــ 
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  ٕٚ٪ايدفا َٔ ٚشاز٠ غ: 

ايطٝد أيد اشلسَطٞ اشلادسٟ املطتػاز ايكاْْٛٞ يؿٓدٚم  -1

 .ايتكاعد ايرطهسٟ

 .ايسا٥د أيد إبساِٖٝ ايغتِ َٔ ؾٓدٚم ايتكاعد ايرطهسٟ -2
 5 

 :ٞاشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ  ا٫دتُاع َٔ 

ــرٟ      -1 ــس٥ٝظ ايتٓفٝــ ــب ايــ ــاطٞ ْا٥ــ ــطف٢ املسبــ ــإ َؿــ ــٝد٠ إمــ ايطــ

 يًُطتشكات ايتأ١َٝٓٝ.

 ظ قطِ ايػ٪ٕٚ ايدلملا١ْٝ.ايطٝد٠ ْٛاٍ أيد ايرٜٛ  ز٥ٝ -2
 10 

  َٔ) ؾٓدٚم ايرٌُ )مته: 

 .قُد عًٞ بٛدرلٟ َطتػاز ايس٥ٝظ ايتٓفٝرٟايطٝد  -1

ــ٪ٕٚ      -2 ــات ٚايػـ ــدٜس أٍٚ اير٬قـ ــار٠ َـ ــدز ايطـ ــدا  بـ ــدنتٛز عبـ ايـ

 .اؿه١َٝٛ

 15 .شٖرل سطٔ َهٞ ايكا٥ِ بأعُاٍ َدٜس ايػ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛايطٝد  -3

 

  ايراّ املطاعد نُا سكسٖا ايدنتٛز٠ فٛش١ٜ ٜٛضا اؾٝب ا٭َ

يػ٪ٕٚ اير٬قات ٚاإلع٬ّ ٚايبشٛخ، ٚايطٝد عبدايٓاؾس قُد ايؿدٜكٞ 

ا٭َ  ايراّ املطاعد يػ٪ٕٚ اؾًطات ٚايًذإ، ٚايدنتٛز عؿاّ عبدايٖٛاب 

 20تػازٜٔ ايكاْْٛٝ  باجملًظ، ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ طايدلشلٞ ز٥ٝظ ١٦ٖٝ امل

ٔ َدٜسٟ اإلرازات املطتػازٜٔ ايكاْْٛٝ  باجملًظ، نُا سكسٖا عدر َ

 ايس٥ٝظ اؾًط١: َرايٞٚز٩ضا٤ ا٭قطاّ َٚٛظفٞ ا٭َا١ْ ايرا١َ، ثِ افتتح 
 

 

 25 الرئيـــــــــــــــض:

ْفتــتح أضــرد ا  ؾــباسهِ بهــٌ ملــرل،  بطــِ ا  ايــسئ ايــسسِٝ، 

ــ١  ٔ اؾًطـ ــسٜ ــ١ ٚايرػـ ــارٟ   اـاَطـ ــار ايرـ ــٔ رٚز ا٫ْركـ ــاَْٞـ ــٌ   ايجـ ــٔ ايفؿـ َـ

٠ٚ أزلا٤ ا٭عكا٤ املرترزٜٔ ٚايغا٥ب  عٔ اؾًطـ١  ، ْٚبدأ بت٬ايسابعايتػسٜرٞ 

  ٍ طسٜا ا٭َ  ايراّ يًُذًظ. ١.  فكٌ ا٭خ عبداؾًٌٝ إبساِٖٝ ايطابك
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 األمني العاو للنجلض:

ايط٬ّ عًٝهِ ٚزي١ ا  ٚبسنا ٘، ٚأضرد غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

نٌ َٔ اعترز عٔ سكٛز ٖرٙ اؾًط١  ا  ؾباسهِ  ّٝرا بهٌ ملرل،

ٔٓ ا  عًٝٗا  ب ايطرار٠:أؾشا  ١ًٝ عًٞ ضًُإ يعسف ؾشٞ طاز٨ َ

 5بايؿش١ ٚايراف١ٝ، ر٫ٍ داضِ ايصاٜد، ٚعبدايسئ قُد  ػرل يًطفس يف 

١َُٗ ززل١ٝ بتهًٝا َٔ اجملًظ، ٚدٛار سبٝب اـٝاط، ٚبطاّ إزلاعٌٝ 

 ٚغهّسا. ، ايبُٓشُد يًطفس ملازز املًُه١

 

 الرئيـــــــــــــــض:
 10را ٜهٕٛ ايٓؿاب ايكاْْٛٞ ٫ْركار اؾًط١ َتٛافّسا. ْٚٓتكٌ غهّسا، ٚبٗ

إىل ايبٓد ايتايٞ َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاف بايتؿدٜل ع٢ً َكبط١  اٯٕ

حٝظ يد  فكٌ ا٭خ ؟ فٌٗ ٖٓاى ٬َسعات عًٝٗااؾًط١ ايطابك١، 

  .ايسَٝشٞ

 

 15 :مخيض محد الرميحي العضو

 21ايططس  51 ايط٬ّ عًٝهِ، يف ايؿفش١غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

 : ٚايؿشٝح إٔ  هٕٛ، «ايفكس٠... 64ٚبا٭ملـ املار٠ »ٚزرت عباز٠: 

، َترًك١ عٌ فًظ ايٓٛاب 64، فاملار٠ «ايفكس٠... 46ٚبا٭ملـ املار٠ »

 ٚغهّسا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــض

 .َٗدٟ اؿدار أيد ا٭خ  فكٌ غهّسا، 

 

 :مَدي احلداد أمحد العضو

 25ح اـرل َرايٞ ايس٥ٝظ، ٚؾباح اـرل ؾبا ايس٥ٝظ، ضٝدٟ غهّسا 

غؿٛف َا  طسم إيٝ٘ ا٭خ »ٚزرت عباز٠:  3ايططس  51يف ايؿفش١  ّٝرا. 

، ٚأزدٛ سرف ن١ًُ «ايدنتٛز عبدايرصٜص أبٌ غؿٛف إٔ اؿه١َٛ...
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غؿٛف َا  طسم »ايجا١ْٝ ٭ْٗا  هسزت ٚ ردٌٜ ايرباز٠ يتؿبح:  «غؿٛف »

 ، ٚغهّسا.«بػإٔ إٔ اؿه١َٛ... إيٝ٘ ا٭خ ايدنتٛز عبدايرصٜص أبٌ

 

 الرئيـــــــــــــــض:

 5 غهّسا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات أملس٣؟

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــض:

 10 إرا١ْ بػإٔ يدٜٓا بٝإإذٕ  كس املكبط١ مبا ضُٝذس٣ عًٝٗا َٔ  ردٌٜ. 

 ِ  فكٌ ا٭خ عبداؾًٌٝ إبساٖٝ، نسبابار قس١ٜ يف اؾبإ اإلزٖابٞ ايرٌُ

  ٍ طسٜا ا٭َ  ايراّ يًُذًظ بكسا٠٤ ايبٝإ.

 

 األمني العاو للنجلض:

 15 ايرٌُ إرا١ْ بػإٔ ايػٛز٣ فًظ بٝإغهّسا ضـٝدٟ ايس٥ٝظ، 

رسب فًظ ايػٛز٣ عٔ إراْت٘ ايػدٜد٠ ُٜ :نسبابار قس١ٜ يف اؾبإ اإلزٖابٞ

اح أزٚ ٗدٜد ٚ شعصع١ أَٔ ايب٬رأضايٝب ايرٓا ٚاإلزٖاب اييت  طتٗدف  ٌيه

ا إٔ ايرٌُ اإلزٖابٞ اؾبإ ايرٟ ٚقع اٯَٓ  َٔ املٛاطٓ  ٚاملكُٝ ، َ٪نّد

،  قس١ٜ نسبابار َطا٤ أَظ )ايطب((، ٚأضفس عٔ اضتػٗار زدٌ أَٔيف

 20 ْتاز عٌُ فهسملسٜٔ أثٓا٤  أرٜتِٗ يًٛادب ايٛطين، ٖٛ  ثٓ  اٚإؾاب١ 

اجملًظ  نُا ٜ٪ند ؽسٜ  َتطسف رملٌٝ ع٢ً اجملتُع ايبشسٜين املطا .

ا يف َٛاد١ٗ اإلزٖاب ا ٚ راقّدإٔ ٖرا ايرٌُ ئ ٜصٜد ايبشسٜٓٝ  إ٫ متاضًه

اإلزٖاب  دعٛ إىل قازب١ َٔ ز١ٜ٩ ايكٝار٠ اؿه١ُٝ اييت  اْط٬ًقاٚايتطسف، 

مبا وُٞ َؿاحل  ،ادتجاث٘ ٚايككا٤ عًٝ٘ٚأغهاي٘ ٚؾٛزٙ،  ٌبهٚايتطسف 

 25إٕ  يت ٖٞ فٛم نٌ اعتباز.، ايٚاملكُٝ  ايٛطٔ ٚسٝا٠ ٚض١َ٬ املٛاطٓ 

بأسس ايتراشٟ ٚاملٛاضا٠ إىل أضس٠  فٝ٘ ٜتكدّيف ايٛق( ايرٟ فًظ ايػٛز٣ 

ع٢ً املؿاب  بايػفا٤ ا  ضبشاْ٘ ٚ راىل مٔ ، ٚرعٛا ٘ بإٔ غٗٝد ايٛادب
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اإلدسا٤ات ٚايتدابرل اييت َٔ  نٌرعُ٘ ٚٚقٛف٘ املطًل َع ، يٝ٪ند ايرادٌ

 ه  ٖرا ايرٌُ اإلدساَٞ، ٚامل طط  ي٘، غأْٗا  طبٝل ايكإْٛ يف سل َس

ايتؿدٟ يهٌ  ع٢ًا عٔ ثكت٘ بكدز٠ ا٭دٗص٠ ا٭١َٝٓ ٚا سق  عًٝ٘، َرسّب

 ، ٚغهّسا.َا ٜٗدر أَٔ ٚاضتكساز املًُه١

 5 

 :الرئيـــــــــــــــض

َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاف  ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓد ايتايٞ غهّسا،

عبداؾًٌٝ إبساِٖٝ  ٍ طسٜا ا٭َ  ايراّ  فكٌ ا٭خ بايسضا٥ٌ ايٛازر٠، 

 يًُذًظ.

 10 

  األمني العاو للنجلض:

( 26املسضّٛ بكإْٛ زقِ )غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، ايسضا٥ٌ ايٛازر٠:  

ّ 1999( يط١ٓ 28ّ بتردٌٜ بر  أسهاّ املسضّٛ بكإْٛ زقِ )2015يط١ٓ 

سافل إىل ؾ١ٓ املبػإٔ إْػا٤ ٚ ٓعِٝ املٓاطل ايؿٓاع١ٝ. ٚقد مت( إسايت٘ 

 15 ،ايرا١َ ٚايب١٦ٝ بؿف١ أؾ١ًٝ عّٛقا عٔ ؾ١ٓ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتؿار١ٜ

 ٚغهّسا.

 

 الرئيـــــــــــــــض:

غهّسا، ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓد ايتايٞ َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاف 

 20كسٜس ؾ١ٓ اـدَات غؿٛف قساز فًظ ايٓٛاب سٍٛ قساز فًظ  مبٓاقػ١ 

 كسٜس شٜار٠ ٭ؾشاب املراغات  إٔبػَػسٚ  قإْٛ  غؿٛفايػٛز٣ 

ّ بػإٔ 1975( يط١ٓ 13ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ ايكإْٛ زقِ )

 ٓعِٝ َراغات َٚهافآت ايتكاعد ملٛظفٞ اؿه١َٛ )املرد يف ق٤ٛ ا٫قذلاح 

ايدنتٛز ضرٝد أيد . ٚأطًب َٔ ا٭خ بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(

 25 املٓؿ١ فًٝتفكٌ. َكسز ايًذ١ٓ ايتٛد٘ إىل عبدا 
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 :الدكتور شعيد أمحد عبداهلل العضو

بدا١ًٜ ايط٬ّ عًٝهِ، أضرد ا  ؾباسهِ،  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

 أطًب  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١.

 

 5 الرئيـــــــــــــــــض:

 ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــــض:

 إذٕ ٜتِ  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. 

 

 (65 / صفحة1 )اىظر امللحق

 

 15 :الرئيـــــــــــــــــض

  فكٌ ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ.

 

 :الدكتور شعيد أمحد عبداهلل العضو

قساز فًظ  دازض( ايًذ١ٓ مل٬ٍ ادتُاعا ٗا  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

 20 كسٜس شٜار٠  قإْٛ بػإَٔػسٚ   ايٓٛاب سٍٛ قساز فًظ ايػٛز٣ غؿٛف

( 13٭ؾشاب املراغات ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ ايكإْٛ زقِ )

، بػإٔ  ٓعِٝ َراغات َٚهافآت ايتكاعد ملٛظفٞ اؿه١َٛ 1975ّيط١ٓ 

)ٚاملرد ع٢ً ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(، ٚاضترسق( 

٤ ايًذ١ٓ، ٚدٗات ايٓعس اييت رازت سٛي٘ َٔ قبٌ أؾشاب ايطرار٠ أعكا

 25ٚاملطتػاز ايكاْْٛٞ يػ٪ٕٚ ايًذإ، ٚاملطتػاز ايكاْْٛٞ املطاعد باجملًظ، 

ٚاطًر( ايًذ١ٓ ع٢ً َٛار َػسٚ  ايكإْٛ َٚرنس ٞ اؿه١َٛ ١٦ٖٝٚ ايتػسٜع 

، ٚع٢ً ايكساز ايطابل جملًظ ايػٛز٣ بسف  َػسٚ  ٚاإلفتا٤ ايكاْْٛٞ بػأْ٘

اب بايتُطو بكسازٙ ايطابل ايكإْٛ َٔ سٝح املبدأ، ٚع٢ً قساز فًظ ايٓٛ
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اـطٛات اييت َٔ غأْٗا ٌ رعُٗا ن ٪ند ايًذ١ٓ ٚبػإٔ َػسٚ  ايكإْٛ. 

قسٚز٠ ا٫ٖتُاّ ، نُا  ٪ند ايرٌُ ع٢ً زفع املطت٣ٛ املرٝػٞ يًُتكاعدٜٔ

َٔ  قدَٛٙملا  اٌ اـدَات ٚايتط٬ٝٗت شلِ  كدّٜسبف١٦ املتكاعدٜٔ ٚ كدِٜ ن

ط  املطت٣ٛ املرٝػٞ شلِ مبا ٜتُاغ٢ َع إىل أ١ُٖٝ ؼ َػرل٠ً، د١ًًٝ ملدَات

 5. ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو فإٕ ايًذ١ٓ  تُطو بايكساز َتطًبات َٚطتذدات اؿٝا٠

ذا ٗا ٮضباب يايطابل يًُذًظ بسف  َػسٚ  ايكإْٛ َٔ سٝح املبدأ، ٚذيو 

ٕ َػسٚ  ايكإْٛ قد أسٌٝ َٔ أــ 1: ْٚرنس َٓٗا ،اييت طسستٗا ايًذ١ٓ ضابكـّا

ايردٜد َٚٓر ذيو اؿ  طسأت  ،2007ّعاّ  يف  فًظ ايٓٛابإىل اؿه١َٛ

 اٜرين إٔ أٖداف َٚبار٨ ٖر ، مماصٜارات ع٢ً َراغات املتكاعدَٜٔٔ اي

 10 1975ّ( يط١ٓ 13ايكإْٛ زقِ )٭سهاّ ا ٚفًكــ 2قد ؼكك( أؾ٬ً. ػسٚ  امل

اشل١٦ٝ فإٕ  ،بػإٔ  ٓعِٝ َراغات َٚهافآت ايتكاعد ملٛظفٞ اؿه١َٛ

 (%3)َكدازٖا ؾُٝع املتكاعدٜٔ شٜار٠ ض١ٜٛٓ  يًتأَ  ا٫دتُاعٞ متٓحايرا١َ 

ٚ طاِٖ ٖرٙ ايٓطب١ ، ملٛاد١ٗ َتطًبات غ٤٬ املرٝػ١ ع٢ً املراغات ايتكاعد١ٜ

ــ مت 3 تشكٝكٗا.يقٝد ايبشح  ٜطر٢ َػسٚ  ايكإْٛايغا١ٜ اييت  يف ؼكٝل

 15 75 مببًغ قدزٙيًُتكاعدٜٔ، اضتشداخ ع٠ٚ٬ غٗس١ٜ يتشط  َطت٣ٛ املرٝػ١ 

بتكسٜس ع٠ٚ٬ ؼط   2012ّ( يط١ٓ 10كساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ )ي ٚفكًا ارٜٓاّز

مت َٓح شٜار٠ إقاف١ٝ يف . نريو فكد املرٝػ١ ٭ؾشاب املراغات ايتكاعد١ٜ

َراغ٘ ايتكاعدٟ ٜبًغ رٜٓاّزا ملٔ  75يًُتكاعدٜٔ قدزٖا ع٠ٚ٬ ؼط  املرٝػ١ 

رٜٓاّزا ملٔ ٜبًغ َراغ٘ أنجس  ١ٝ50 قدزٖا رٜٓاز فأقٌ، َٚٓح شٜار٠ إقاف 700

 20رٜٓاز، نُا ٖٛ َٛقح يف اؾدٍٚ املسفل  1500رٜٓاز ٫ٚ ٜتذاٚش  700َٔ 

ايتٓفٝر١ٜ ايطًط١ ب  ايطًط١ ايتػسٜر١ٝ ٚــ مت ايتٛافل 4ظدٍٚ أعُاٍ اؾًط١. 

أثٓا٤ َٓاقػ١ َػسٚ  قإْٛ اعتُار املٝصا١ْٝ ايرا١َ يًدٚي١ يًطٓت  املايٝت  

يهٌ َتكاعد  ارٜٓاّز 360 َكدازٙع٢ً ؾسف َبًغ رعِ ْكدٟ  2016ّٚ 2015ّ

ٖٚرا رٜٓاز فأقٌ،  700ملٔ ٜبًغ زا ب٘ ايتكاعدٟ  2015ّملس٠ ٚاسد٠ يًط١ٓ املاي١ٝ 

 25يف ؼكٝل ايغاٜات املسد٠ٛ َٔ َػسٚ  ايكإْٛ قٌ  َس قد ضاِٖ أّٜكاا٭

ايصٜار٠ يف ز متٌٜٛ َؿارقٌ ايدزاض١ َػسٚ  ايكإْٛ ــ   ٜتكُٔ 5ايدزاض١. 
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 ــ ٜتطًب  كسٜس أٟ شٜار٠ يف املراغات ايتكاعد١ٜ، ٚدٛب6 .املراغات ايتكاعد١ٜ

ٚضتتشٌُ اؿه١َٛ ايٓؿٝب  ،شٜار٠ ا٫غذلانات اؿاي١ٝ بٓطب١ َر١ٓٝ

ا٭ندل َٔ ٖرٙ ايصٜار٠ ٖٚٛ َا ٫ مهٔ ايتٛؾ١ٝ ب٘ يف ايٛق( اؿاقس يف 

ٚايرذص ايٛاقح يف  بٗا إٜسارات ايدٚي١ق٤ٛ ا٭ش١َ املاي١ٝ اؿاي١ٝ اييت متس 

 5املٛاش١ْ ايرا١َ يًدٚي١، ا٭َس ايرٟ ٜتطًب ؾ٤ٛ ايدٚي١ إىل ا٫قذلاض يتغط١ٝ 

إقاف١ ــ ايرذص يف املٛاش١ْ ايرا١َ، مما وٌُ ٖرٙ املٛاش١ْ أعبا٤ ددٜد٠  تُجٌ 

املراغات ٕ أٟ شٜار٠ يف أــ 7ايفٛا٥د املاي١ٝ املذل ب١ عًٝٗا. ــ يف ٖرٙ ايكسٚض إىل 

أٚ أٟ  ردٌٜ يف املصاٜا املكد١َ هب إٔ ٜب٢ٓ ع٢ً رزاضات انتٛاز١ٜ َت ؿؿ١ 

 ٚذيو يغسض َرسف١ نًفتٗا ٚ أثرلٖا املايٞ ع٢ً ايرُس ايصَين يًؿٓارٜل

 10ايتكاعد١ٜ، َٚد٣ قدز ٗا ع٢ً ايٛفا٤ بايتصاَا ٗا املاي١ٝ املطتكب١ًٝ. يف ق٤ٛ 

بل يًُذًظ بردّ املٛافك١ َٔ نٌ ذيو  ٛؾٞ ايًذ١ٓ بايتُطو بايكساز ايطا

 كسٜس شٜار٠ ٭ؾشاب املراغات َػسٚ  قإْٛ بػإٔ سٝح املبدأ ع٢ً 

بػإٔ  1975ّ( يط١ٓ 13ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ ايكإْٛ زقِ )

، )ٚاملرد ع٢ً ق٤ٛ  ٓعِٝ َراغات َٚهافآت ايتكاعد ملٛظفٞ اؿه١َٛ

 15َس َرسٚض ع٢ً اجملًظ املٛقس ٚا٭، ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(

 ، ٚغهّسا.٫ؽاذ اي٬شّ

 

 :الرئيـــــــــــــــض

عًٞ قُد قُد ايدنتٛز  فكٌ ا٭خ ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات؟ غهّسا،  

 20 .اـصاعٞ

 

 :علي ذلند اخلساعيذلند الدكتور  العضو

ٚايػهس َٛؾٍٛ إىل اإلمل٠ٛ ٚا٭ملٛات غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،   

ات ع٢ً  كسٜسِٖ املترًل بكساز فًظ ايٓٛاب سٍٛ أعكا٤ ؾ١ٓ اـدَ ايهساّ

 25٭ؾشاب شٜار٠  كسٜس قساز فًظ ايػٛز٣ غؿٛف َػسٚ  قإْٛ بػإٔ 

( يط١ٓ 13املراغات ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ ايكإْٛ زقِ )

ٚأٚر ٖٓا  ;ّ بػإٔ  ٓعِٝ َراغات َٚهافآت ايتكاعد ملٛظفٞ اؿه1975١َٛ



 25املكبط١          17/4/2016ّ                       ( 20)        2/ ايدٚز  4يفؿٌ فًظ ايػٛز٣ / ا

ايطابل  اجملًظ بايتُطو بكسازظاْب قساز ايًذ١ٓ إٔ أبٝٓٔ أْين أ فل ٚأقا 

ٮضباب ْفطٗا ايٛد١ٗٝ يبسف  َػسٚ  ايكإْٛ َٔ سٝح املبدأ، ٚذيو 

سٝح إٕ ايصٜار٠ يف املراغات ٚاملٓطك١ٝ اييت أٚزر ٗا ايًذ١ٓ يف  كسٜسٖا، 

 اييت ٜكّٛ بٗا ملدلا٤ ايتأَ ٚ ردٌٜ املصاٜا هب إٔ ُ ب٢ٓ ع٢ً ايدزاضات 

 5ٕ، ِٖٚ ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بتطبٝل عًِ ايسٜاقٝات ٛكاعد ا٫نتٛازٜٚؾٓارٜل ايت

، ٚايترسٜا بٗرٙ ايه١ًُ ٚاإلسؿا٤ فُٝا ٜترًل عطاب امل اطس ايتأ١َٝٓٝ

نُا ساٍٚ ايبر   س تٗا إىل  «انتٛازٟ»ٚيٝظ  «Actuary»ا٭دٓب١ٝ ٖٛ 

ٚذيو إىل زف  أٟ َكذلح ٭ٟ شٜار٠ ايًغ١ ايرسب١ٝ، ٖٚ٪٤٫ عار٠ َا مًٕٝٛ 

ًٛفا َٔ َغب١ إف٬ع ؾٓارٜل ايتكاعد اييت أعتكد أْٗا ٫ مهٔ إٔ  ترسض مل

 10شلرٙ ايؿٓارٜل إٔ أعدار املػذلن  يف  طدٜد ا٫غذلانات يإلف٬ع طاملا 

َّا عدر املٜفٛم  ٞٓ إٔ أ فل َع ؾ١ٓ تكاعدٜٔ; ٚع٢ً أٟ ساٍ أدد يصا عً

 فُٝا ذٖب( إيٝ٘، ٚغهّسا.اـدَات 

 

 الرئيـــــــــــــــض:

 15 غهّسا،  فكٌ ا٭خ أيد إبساِٖٝ بٗصار. 

 

 العضو أمحد إبراٍيه بَساد:

أ ٛد٘ بايػهس إىل ايًذ١ٓ ع٢ً َا قدَت٘ يف  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

عدّ املٛافك١ ع٢ً َػسٚ  ايكإْٛ. مٔ ْتفِٗ ع٢ً  كسٜسٖا، ٚع٢ً إؾسازٖا 

 20يبشسٜٔ، ا٭ٚقا  املاي١ٝ ٚا٫قتؿار١ٜ اييت متس بٗا املٓطك١ ٚبا٭ملـ ممًه١ ا

ٚيهٔ ٖرا املتكاعد ايرٟ أف٢ٓ عُسٙ يف ملد١َ ايٛطٔ أ٫ ٜطتشل إٔ ٜرط٢ 

% إىل 3% شٜار٠ ض١ٜٛٓ ع٢ً زا ب٘ ايتكاعدٟ، أٚ إٔ  سفع ايصٜار٠ َٔ 3ْطب١ 

%؟! أعتكد إٔ اإلمل٠ٛ ايٓٛاب قد أؾابٛا يف َطايبتِٗ باملٛافك١ ع٢ً ٖرٙ 7

١ ؾرب١; ٭ٕ ٖرٙ ايصٜار٠، ٚإٕ ناْ( ممًه١ ايبشسٜٔ متس بعسٚف َايٝ

 25املبايغ ضٛف  دفع َٔ ؾٓدٚم ايتكاعد ٚيٝظ َٔ قبٌ اؿه١َٛ، فاؿه١َٛ 

ئ  ًتصّ بٗرٙ ايصٜار٠، ٚإمنا ايؿٓدٚم ٖٛ ايرٟ ضًٝتصّ بٗا. غؿٛف َا 

ٕ قًٓا ايه٬ّ ْفط٘ أْطُع ْٚكسأ سٍٛ إٔ ٖٓاى إف٬ّضا انتٛازّٜا، يكد ضبل 
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ف٬ع ا٫نتٛازٟ يف ّ، سٝح نإ ٜٓار٣ باإل2005ّ 2004ٚيف عاَٞ 

ّ ٚ  ٜبدٚ أٟ إف٬ع 2016ايؿٓدٚق ، ع٢ً ايسغِ َٔ أْٓا اٯٕ يف عاّ 

ّ 2004ٔ إىل ايتكاعد َٓر َٜتكاعد  تِ إساي١نتٛازٟ يف ايؿٓدٚق ، أ  ا

ّ؟ ٖٓاى َتكاعدٕٚ أسًٝٛا إىل ايتكاعد، ٚيهٔ ٌٖ ْطب١ إٜسارات 2016إىل 

 5ا ٜتِ رفر٘ إىل املتكاعدٜٔ؟ ٫ املػذلن  يف ؾٓدٚم ايتكاعد أقٌ َٔ ْطب١ َ

َّا سكٝك١ٝ  ب  يٓا ْطب١  ؾٓدٚم ايتكاعد  ايتصاَاتأظٔ ذيو،   ْس أزقا

َّا سكٝك١ٝ  بٝٓٔ يٓا إٔ نإ ٖٓاى فر٬ً إف٬ع  يًُتكاعدٜٔ، نُا   َْس أزقا

انتٛازٟ أّ ٫، أعتكد إٔ اإلف٬ع ا٫نتٛازٟ فسر سلاع١  رًل عًٝٗا 

اإلمل٠ٛ يف فًظ ايٓٛاب أؾابٛا، ٚيٮضا ايًذ١ٓ يف َدلزات زف  ايصٜار٠. إٕ 

 10فًظ ايػٛز٣ داْبٗا ايؿٛاب، ٚ   َس املطببات اييت رعا إيٝٗا اإلمل٠ٛ 

 ايٓٛاب يف قبٛشلِ شلرٙ ايصٜار٠، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 .أيد َٗدٟ اؿدارغهّسا،  فكٌ ا٭خ  

 15 

 :أمحد مَدي احلداد العضو

بدا١ًٜ أ كدّ بايػهس إىل اإلمل٠ٛ يف ؾ١ٓ  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

ّٝا ع٢ً َا دا٤ فٝ٘، ٚيهٔ يدٟ بر   اـدَات ع٢ً ٖرا ايتكسٜس، ٚأٚافل نً

أ٫ًٚ: مٔ ْػهس فًظ ايٓٛاب ع٢ً ٖرا ايكساز، فكسازِٖ قساز  .امل٬سعات

 20ؾا٥ب ٜٚؿب يف ؾاحل املتكاعدٜٔ، ٚيهٔ ٖٓاى عد٠  طا٫٩ت: اإلمل٠ٛ 

ّ ٚ  ٜتطسقٛا إىل ٖرا 2015سْاَر اؿه١َٛ يراّ ايٓٛاب ْاقػٛا َٛقٛ  ب

ّ 2015املٛقٛ ، ٚنريو ْاقػٛا املٝصا١ْٝ ايرا١َ يًدٚي١ يًطٓت  املايٝت  

ّ ٚ  ٜطسسٛا ٖرا املٛقٛ  أّٜكا، ملاذا اٯٕ ٜتطسقٕٛ إيٝ٘؟ َػسٚ  2016ٚ

ّ، ٚمٔ 2007أسٌٝ َٔ اؿه١َٛ إىل فًظ ايٓٛاب يف عاّ ٖرا ايكإْٛ 

 25ضٓٛات، فٗرا املٛقٛ  قدِٜ،  9عًٝ٘  (ّ،  كسّٜبا َك2016ّ اٯٕ يف عا

ٚنُا  طسق( ايًذ١ٓ املٛقس٠ يف  كسٜسٖا إىل أْ٘ َٓر ذيو اؿ  طسأت 

ايردٜد َٔ ايصٜارات ع٢ً َراغات املتكاعدٜٔ، سٝح ناْ( ٖٓاى شٜارات 
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َطتُس٠، ٚاؿه١َٛ    كؿس َع املتكاعدٜٔ عٓدَا ناْ( ٖٓاى ٚفس٠ يف 

ٌ قاَ( مبا ٖٛ أنجس، سٝح نإ ٖٓاى قساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ املٝصا١ْٝ، ب

ّ املترًل مبٓح شٜار٠ إقاف١ٝ ع٢ً ع٠ٚ٬ ؼط  املرٝػ١ 2012( يط١ٓ 10)

رٜٓاز أٚ أقٌ،  700َراغ٘ ايتكاعدٟ ٜبًغ رٜٓاّزا ملٔ  75يًُتكاعدٜٔ قدزٖا 

 5از ٫ٚ رٜٓ 700رٜٓاّزا ملٔ ٜبًغ َراغ٘ أنجس َٔ  50َٚٓح شٜار٠ إقاف١ٝ قدزٖا 

رٜٓاز، ٚنريو ايصٜار٠ اييت أقس ٗا املٝصا١ْٝ ايرا١َ يًدٚي١  1500ٜتذاٚش 

رٜٓاّزا يهٌ  360ّ ٚاييت نإ َكدازٖا 2016ّ 2015ٚيًطٓت  املايٝت  

رٜٓاز أٚ  700ّ ملٔ ٜبًغ زا ب٘ ايتكاعد 2015َتكاعد ملس٠ ٚاسد٠ يًط١ٓ املاي١ٝ 

ايٓعس يف َجٌ ٖرا املػسٚ  إذا  أقٌ. أعتكد إٔ اؿه١َٛ املٛقس٠ ئ  تأملس يف

 10 ٛافست يدٜٗا املٝصا١ْٝ، ٚنُا ٜرًِ اؾُٝع إٔ ضرس بسٌَٝ ايٓفط انف  َٔ 

ر٫ّٚزا، ٚيهٓين أعتكد أْ٘ إذا  ٛافست املٝصا١ْٝ يد٣  44ر٫ّٚزا إىل  140

 اؿه١َٛ فًٔ  ذلر يف ْعس ٖرا املػسٚ ، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 15 .عبدايٖٛاب عبداؿطٔ املٓؿٛزغهّسا،  فكٌ ا٭خ  

 

 :عبدالوٍاب عبداحلصً امليصورالعضو 

أغٝد بتٛؾ١ٝ فًظ ايٓٛاب، ٚيهٔ بؿفيت غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

عكّٛا يف ؾ١ٓ اـدَات أٚر إٔ أبٝٓٔ يهِ أْٓا أغبرٓا املٛقٛ  ْكاّغا، فًكد 

 20رٓٝ  ْاقػٓاٙ َع  ٝع املت ؿؿ  يف اشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ  ا٫دتُاعٞ ٚامل

با٭َس، ٚيكد ـؿٓا يف ايًذ١ٓ ا٭ضباب اييت درًتٓا ْسف   ٛؾ١ٝ فًظ 

%، ٚايٓكاط َٛدٛر٠ يف ايتكسٜس، ٚبر  7ايٓٛاب بػإٔ شٜار٠ املتكاعدٜٔ بٓطب١ 

اإلمل٠ٛ  طسقٛا إىل ٖرٙ ا٭ضباب، اييت َٓٗا: غح املٝصا١ْٝ، ٚإٕ ٖرا املػسٚ  

ا ّ، ٚيٛ قاز2007ْٓعاّ  أسٌٝ َٔ اؿه١َٛ املٛقس٠ إىل فًظ ايٓٛاب يف

 25ّ، ٚأملرْا 2016ّ َٚراؽ املٛظا ْفط٘ يف عاّ  2007َراؽ املٛظا يف عاّ  

يف ا٫عتباز ايصٜارات اييت طسأت ع٢ً َراغات املتكاعدٜٔ ٚاملطاعدات اييت 
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، يهإ َا ٜطايب ب٘ فًظ ايٓٛاب اٯٕ قد ؼكل فر٬ً، ٚزمبا إيِٝٗقدَ( 

ا٭ٚقا  ا٫قتؿار١ٜ ٚؼطٔ رملٌ  أنجس، ٚيريو أز٣ أْ٘ يف ساٍ ؼطٔ

ايدٚي١ ف٬ َاْع َٔ إٔ  ٪ملر  ٛؾ١ٝ فًظ ايٓٛاب يف ا٫عتباز غؿٛف شٜار٠ 

 زٚا ب املتكاعدٜٔ يتشط  ٚقرِٗ ا٫دتُاعٞ، ٚغهّسا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــض

 غهّسا،  فكٌ ا٭خ  اٍ قُد ف سٚ. 

 

 العضو مجال ذلند فخرو:

 10إىل إٔ  عاد١ٕ ايص٤٬َ يف اجملًظ أعتكد أ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

ٜبشجٛا أنجس يف َٛقٛ  ايتصاَات ايؿٓارٜل ايتكاعد١ٜ يف ممًه١ ايبشسٜٔ. 

، ٚشٜار٠ أٟ ؿٓارٜل ايتكاعد١ٜ يف ٚقع َايٞ ض٧ٝذنسْا نجرّلا إٔ اي

َؿسٚفات ع٢ً ٖرٙ ايؿٓارٜل ٜرذٌ إف٬ضٗا. بر  اإلمل٠ٛ ايص٤٬َ ٜرتكدٕٚ 

 3ُٓا ٖٓاى رزاضات انتٛاز١ٜ  رد نٌ إٔ ٖرٙ ا٭َٛز غرل ٚاقر١ٝ، بٝ

 15ضٓٛات، ٚبإَهإ ايص٤٬َ أعكا٤ اجملًظ ممٔ ٜسغبٕٛ يف اؿؿٍٛ ع٢ً 

َرًَٛات إقاف١ٝ بٗرا ايػإٔ إٔ ًٜذأٚا إىل املٛقع اإليهذلْٚٞ ي١٦ًٝٗ ايرا١َ 

يًتأَ  ا٫دتُاعٞ، سٝح إِْٗ ضٝذدٕٚ نٌ املرًَٛات َتٛافس٠، ٚضٝذدٕٚ 

ٖٛ ملف   ؿٓارٜل إىل ٖرا ايٛقع ايط٧ٝيإٔ أِٖ أضباب ٚؾٍٛ ٖرٙ ا

ّ مبكداز ايجًح، فًكد ناْ( ْطب١ ا٫غذلانات يف 1986اإلٜسارات يف عاّ 

 20%، َٚٓر 12%، ٚمُلفك( إىل 18ّ َٔ ايرُاٍ ٚأؾشاب ا٭عُاٍ 1986عاّ 

َٔ ذيو ايٓكـ، فايٓكـ يف  ًو ايفذل٠ ٜرارٍ  اضٓٛات أعدْا دص٤ّ 6سٛايٞ 

يف  ردٌٜ  ًو  اضتُسزْاصاٜا، بٌ ع٢ً ايرهظ ايجًح ٚ  ٜكابً٘ ؽفٝ  يف امل

 ًو ايؿٓارٜل. أز٣ إٔ ــ ٚيكد  إىلاملصاٜا، ٚٚاؾًٓا يف إقاف١ أعبا٤ إقاف١ٝ 

طسس( ٖرا ا٭َس َٓر َد٠ ط١ًٜٛ ــ ْطًب َٔ اإلمل٠ٛ يف اشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ  

 25ا٫دتُاعٞ إٔ ٜكدَٛا عسّقا يًص٤٬َ أعكا٤ اجملًظ عٔ سكٝك١ أٚقا  

عٓدَا ْٓاقؼ أٚقا   ٢ً ب١ٓٝ ٚعًِ بايٛقع املايٞ ايط٧ٝ; يٝهْٛٛا عايؿٓارٜل

املتكاعدٜٔ أٚ ايتأَٝٓات أٚ عٓدَا ْكسز إعطا٤ َصاٜا إقاف١ٝ، ٚأ٫ ْرتُد ع٢ً 
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قسا٤ات بطٝط١ ْكسأٖا يف ايؿشا أٚ َٔ ٖٓا ٖٚٓاى، فأَٛز ايتأَٝٓات 

ٝرابٗا، يتصاَات ايؿٓارٜل أَٛز َركد٠ يٝظ نٌ غ ـ َٓا قارّزا ع٢ً اضتاٚ

يريو أمت٢ٓ ــ ضٝدٟ ايس٥ٝظ ــ إٔ ؽاطب اإلمل٠ٛ يف اشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ  

ا٫دتُاعٞ بػإٔ  كدِٜ عسض ٭عكا٤ اجملًظ يف ادتُا  ملاف ملازز 

 5اؾًط١ ملٔ ٜسغب يف ا٫ضتفار٠، ٚملٔ ٜسغب يف ا٫ط٬  ع٢ً ا٭ٚقا  املاي١ٝ 

ُع، فرٓدَا ْؿدز قٛاْ  ي١٦ًٝٗ. مٔ  كع عًٝٓا َط٪ٚي١ٝ أضاض١ٝ يف ٖرا اجملت

فإٕ ٖرٙ ايكٛاْ  قد  ٪رٟ إىل سدٚخ عذص سكٝكٞ يف أٚقاعٓا املاي١ٝ، مٔ 

قاضبٕٛ، ٚبايتايٞ يف ظٌ غٝاب املر١ًَٛ قد ٫ ْأملر ايكساز ايؿا٥ب، يريو 

أمت٢ٓ َس٠ أملس٣ إٔ ْس ب َع اإلمل٠ٛ يف اشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ  ا٫دتُاعٞ بػإٔ 

 10قع املايٞ يًؿٓارٜل، ٚعٔ ملططِٗ ٚبسافِٗ  كدِٜ عسض  فؿًٝٞ عٔ ايٛ

 يف املطتكبٌ يًُشافع١ ع٢ً ٖرٙ ايؿٓارٜل ٚيٛقا اضتٓصافٗا، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 .ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ غهّسا،  فكٌ 

 15 

 :الدكتور شعيد أمحد عبداهلل العضو

أٚر إٔ أ٩ند إٔ قساز اجملًظ ايطابل ٖٛ  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

 سٚ ، فًكد مت( َٓاقػت٘، ٚايًذ١ٓ اٯٕ  تُطو بكساز اجملًظزف  املػ

 بسف  املػسٚ ، ٚغهّسا. ايطابل

 20 

 :الرئيـــــــــــــــض

 .عارٍ عبدايسئ املراٚر٠غهّسا،  فكٌ ا٭خ  

 

 :عادل عبدالرمحً املعاودةالعضو 

 25اؿُد   ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ ا   غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

٘ َٚٔ ٚا٫ٙ ٚبرد، أٚر إٔ أذنسنِ بطبب  ط١ُٝ ب٦س شَصّ ٚع٢ً  ي٘ ٚؾشب

بصَصّ، ٜكاٍ إٕ أَٓا ٖادس عٓدَا زأت املا٤ ٜتدفل شَت٘ ٚقاي(: شّ شّ، فٝكٍٛ 
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 أّ إزلاعٌٝ يٛ    صَ٘ يهإزسِ ا  )ضًِ:  ي٘ زضٍٛ ا  ؾ٢ً ا  عًٝ٘ ٚ

طٞ ايػٛز٣ غ٪ٕٚ فً ٚشٜس. ضٝدٟ ايس٥ٝظ، أعتكد أْ٘ ــ ٚضرار٠ (عّٝٓا َرّٝٓا

ّ نإ 2002ٚايٓٛاب يرً٘ ٜرنس أفكٌ َين ــ عٓدَا بدأْا اجملًظ يف عاّ  

ر٫ّٚزا، ٚنٓا لاٖد يسفع ضرس بسٌَٝ  40ر٫ّٚزا ٚ 30ضرس بسٌَٝ ايٓفط ب  

 5ر٫ّٚزا، ثِ از فع  40ايٓفط يف املٝصا١ْٝ، ثِ از فع ضرس بسٌَٝ ايٓفط ٚأؾبح 

ٖٚرا املػسٚ  بكإْٛ أسٌٝ َٔ  ر٫ٚز، 100ر٫ّٚزا، ثِ  رد٣ ايـ 60إىل 

ّ ٚا٭ضطٛا١ْ ْفطٗا ْطُرٗا 2007اؿه١َٛ إىل فًظ ايٓٛاب َٓر عاّ 

َٓر إٔ نإ ضرس  ٘; ٭ْا٭خ  اٍ ف سٚبػأْ٘، يريو أمت٢ٓ إٔ هاب طًب 

ر٫ّٚزا ٚمٔ ْطُع بايرذص  140ر٫ّٚزا إىل إٔ أؾبح ضرسٙ  30بسٌَٝ ايٓفط 

 10اٯٕ ٫ ْطتطٝع شٜار٠ زٚا ب  سطّٓا(، ا٫نتٛازٟ ٫ٚ ْساٙ )نبٝ  ايؿرٛ

ّ، ملاذا    تِ 2007املتكاعدٜٔ ــ  َٓا با  ــ ٚيهٔ مٔ ْتهًِ عٔ عاّ 

رٜٓاّزا  360 ايبايغاملٛافك١ ع٢ً ايصٜار٠ يف ذيو اؿ ؟ غؿٛف ايدعِ ايٓكدٟ 

ّ، أبػسنِ إٔ 2015ٙ يًُتكاعدٜٔ ملس٠ ٚاسد٠ يًط١ٓ املاي١ٝ ٩ايرٟ مت إعطا

فٛا رل ايهٗسبا٤ املتأملس٠ بٗرا املبًغ، نٝا ضتشطٔ  ارَٛا بطدأغًبِٗ قا

 15رٜٓاّزا؟! ملاذا ٜ٪ملس ايػ٤ٞ ٚق( اؿاد١؟ اٯٕ أضتطٝع  360ساٍ املتكاعد مببًغ 

ايكٍٛ إٕ ايٛقع ؾرب، ٚيهٔ ملاذا أدًٓا ا٫قذلاح إىل ٖرا ايٛق(، ٚ  

 140مطٔ ٚقع املتكاعدٜٔ يف ذاى ايٛق( عٓدَا نإ ضرس بسٌَٝ ايٓفط 

ر٫ّٚزا؟! أعتكد إٔ َٔ ٜٝطس ع٢ً ايٓاع ٜٝطس ا  عًٝ٘، ٚدصانِ ا  ملرّلا، 

 ٚغهّسا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــض

ٕ ٪ٚٚشٜس غ غامن بٔ فكٌ ايبٛعٝٓ غهّسا،  فكٌ ضرار٠ ا٭خ ايطٝد  

 فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب.

 

 25 وٌ دللصي العورى واليواب:ؤظ وزير

ايص٤٬َ ا٭عصا٤ ٜكٛيٕٛ أٜٔ  بر  اإلمل٠ٛغهّسا َرايٞ ايس٥ٝظ،  

ايرذص؟ ٚأْا أقٍٛ: ٫ أزاْا ا  إٜاٙ، ٚنأمنا ِٖ ٜطترذًٕٛ ايرذص ا٫نتٛازٟ 
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يًؿٓارٜل! عدّ ٚؾٍٛ ٖرٙ ايؿٓارٜل إىل َسس١ً ايرذص ا٫نتٛازٟ أَس 

َّا ــ اييت قاَ( ظٗٛر نبرل٠ َٔ أدٌ  ُ ػهس عًٝ٘ إراز٠ ايؿٓارٜل ــ عُٛ

اّ ايرٌُ يف ٖرٙ ايؿٓارٜل. ٚدٛر ٖرٙ اؿفاظ ع٢ً املٛدٛرات ٚإسه

ض١ٓ، ٚيف ذيو ايٛق( نإ  40ايؿٓارٜل َٓر ايطبرٝٓٝات أٟ قبٌ أنجس َٔ 

 5يدٜٓا ٚفس٠ يف اإلٜسارات، أْا يط( ملبرّلا يف ذيو ٚيهٓٗا ناْ(  كاع بٓكط 

 ؿٌ إيٝٗا ثِ  ٓصٍ، ٚعٓدَا ٜكٌ عدر املػذلن  ٜٚصرار عدر املطتفٝدٜٔ َٔ 

ٗٓا ٜؿبح ــ نُا ُٜكاٍ ــ ٚنأمنا ٜأنٌ َٔ ؿِ ف، املراغات ايتكاعد١ٜ

اؾطِ ْفط٘، مما ٜ٪ثس عًٝ٘ ٜٚ٪رٟ إىل َا ٜط٢ُ اإلف٬ع ا٫نتٛازٟ. 

 فكٌ أملٞ ايركٛ أيد اؿدار ٚأغاز إىل أَس نٓ( أٚر اإلغاز٠ إيٝ٘، 

 10ايبر  أغاز إيٝ٘ بإهاب١ٝ ٚيٝظ بطًب١ٝ، ضٛا٤ نإ َػسٚ  ايكإْٛ ٖرا زقِ 

ّ ايرٟ ٜسدع إىل ض١ٓ 1976يط١ٓ  11أٚ ايكإْٛ ايتايٞ زقِ ّ 1975يط١ٓ  13

ّ ناْ( ا٭ٚقا  كتًف١، ٚناْ( اإلٜسارات كتًف١، 2007ّ، يف ض١ٓ 2007

ٚعدر املػذلن  كتًا، ٚايٛقع املايٞ يًؿٓارٜل ٚيًبًد كتًا، ٚمٔ 

% عُا ضبل. اـطأ يٝظ يف قك١ٝ 100ْسٜد إٔ ْكس قاّْْٛا يف أٚقا  ؽتًا 

 15ايكإْٛ، ٚإمنا اير١ًُٝ ايتػسٜر١ٝ ــ َرسٚف عٓٗا ملٔ قسأ ايكًٌٝ عٔ  أملرل 

أضطٗا َٚبار٥ٗا ــ ٖٞ ع١ًُٝ بط١٦ٝ، ٖٚرا غ٤ٞ َرسٚف، سٝح  ٬سعٕٛ 

ٚدٛر مل٬ف ع٢ً فاؾ١ً أٚ ن١ًُ ٚاسد٠ ٜسدع ايكإْٛ إىل ايًذ١ٓ عٓد أسٝاّْا 

اّ ٚمكٞ عًٝ٘ ٚق( طٌٜٛ ست٢ ٜسدع َس٠ أملس٣، ٚملؿّٛؾا أْٓا ْتبع ْع

اجملًط  ٚهب  داٍٚ ايكٛاْ  َٔ مل٬ٍ فًظ ايػٛز٣ ٚفًظ ايٓٛاب. 

 20أغاز ا٭خ  اٍ ف سٚ أّٜكا إىل ملف  ا٫غذلانات مل٬ٍ فذل٠ َٔ ايفذلات، 

ٚنإ ذيو َطاعد٠ يًُٛاطٓ  ٚاملػذلن ، ٚيٛ سطبٓا ذيو ع٢ً املد٣ 

ذلى َٔ ايطٌٜٛ َٓر ذيو اؿ  ٚست٢ اٯٕ مهٓو إٔ  تٛقع َا اضتفارٙ املػ

مل٬ٍ عدّ َطاُٖت٘ بٓؿٝب أع٢ً مما نإ ٜدفر٘ ضابًكا. أّٜكا ٖٓاى أَس 

  ٜػس إيٝ٘ ٖٚٛ اضتشداخ ؾٓارٜل  كاعد١ٜ ددٜد٠ غرل َٛدٛر٠، ٚزمبا 

 25ايكًٌٝ يف ٖرٙ املٓطك١ ايرٜٔ مًهٕٛ َجٌ ٖرٙ ايؿٓارٜل، سٝح إْٗا  هًا 

ُػذلن  فٝٗا. أّٜكا ٚ طتٓصف َا٫ً َٔ أدٌ ايكٝاّ بأعبا٥ٗا ٚ كدِٜ املٓافع يً
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ع٢ً َاذا  :ّ ست٢ ايّٝٛ، نإ ٖٓاى  طا2007ٍ٩َٓر ذيو اؿ ، أٟ َٓر 

سؿٌ املتكاعد؟ أعتكد إٔ ايتكسٜس أَاَهِ ٚ طتطٝرٕٛ قسا٤ ٘ بتطًطٌ 

يترسفٛا املصاٜا اييت سؿٌ عًٝٗا املتكاعدٕٚ َٓر ذيو اؿ  ست٢ اٯٕ. أقٍٛ 

ى فر٬ً َط٪ٚي١ٝ أضاض١ٝ ع٢ً يهِ ــ نُا قاٍ ا٭خ  اٍ ف سٚ ــ إٕ ٖٓا

 5ايطًط١ ايتػسٜر١ٝ، َٚا  كسٙ ايطًط١ ايتػسٜر١ٝ ُٜرتدل قاّْْٛا ْافّرا ٫ مهٔ 

كايفت٘. ْٓعس مٔ إىل َؿًش١ أع٢ً ٚأندل َٔ قك١ٝ َؿاحل  ١ْٝ أٚ 

بطٝط١، ْٚكٍٛ إٕ املٛاطٔ ايبشسٜين ضٛا٤ نإ يف ايكطا  اؿهَٛٞ املدْٞ 

كطا  اـاف أٚ ايكطا  ايراّ، بٌ ست٢ َٔ أٚ ايرطهسٟ، ٚضٛا٤ نإ يف اي

٫ ٜرٌُ يف ايكطا  اـاف ٜٚرٌُ ؿطاب٘ اـاف، أْعُتٓا ايتكاعد١ٜ  غطٞ 

 10ٖ٪٤٫ أّٜكا. مٔ يدٜٓا ْعاّ َتُٝص َا ب  أْع١ُ رٍٚ فًظ ايترإٚ ع٢ً أقٌ 

ع٢ً َطت٣ٛ أع٢ً يف قك١ٝ  غط١ٝ  ٝع ٚ كدٜس، ٖٚرا ايٓعاّ َتُٝص 

٢ ٖرٙ املٝص٠ ٖٚٞ َراؽ  كاعدٟ ملد٣ اؿٝا٠، املٛاطٓ  يًشؿٍٛ عً

ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜػذلى يف أٟ ٚق( بػسط إٔ ٜهٕٛ َطتٛفّٝا يًػسٚط بايٓطب١ 

إىل املتكاعدٜٔ. َا ذٖب( إيٝ٘ ايًذ١ٓ ا ذل١َ زأٟ َكدز، ٜٚٓش٢ ــ فر٬ً ــ 

 15 َٓش٢ املؿًش١ ايرا١َ اييت  رًٛ ع٢ً نٌ َؿًش١ فسر١ٜ ٚ ١ْٝ، ٚغهّسا. 

 

 :ــــــــــضالرئيـــــ

  فكٌ ا٭خ أيد إبساِٖٝ بٗصار. غهّسا، 

 

 20 :أمحد إبراٍيه بَسادالعضو 

أغهس أّٜكا ا٭خ  اٍ ف سٚ ع٢ً  ٛقٝش٘  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

ٚطًب٘ َٔ اشل١٦ٝ ٚايؿٓدٚم إٔ ٜأ ٛا إىل اجملًظ يهٞ ٜعٗسٚا اؿكا٥ل يإلمل٠ٛ 

ا انتٛازّٜا. نٓ( أمت٢ٓ ا٭عكا٤ ست٢ ٜرسفٛا سكٝك١ إٔ ٖٓاى ــ فر٬ً ــ إف٬ّض

أّٜكا إٔ ْرسف عدر املٓكُ  إىل ايؿٓارٜل، ٚنريو عدر ايرٜٔ اضتشكٛا 

 25 املراؽ ايتكاعدٟ ٚملسدٛا َٔ ٖرٙ ايؿٓارٜل، إذا ناْ( يدٜٓا َكاز١ْ َا 

إٔ ْرسف فر٬ً إذا  ٓاْاَهبإب  ايداملً  شلرٙ ايؿٓارٜل ٚاـازد  َٓٗا ف
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ر٘ اٯٕ ٖٛ إٔ ٖٓاى إف٬ّضا انتٛازّٜا نإ ٖٓاى ْكـ، ٚيهٔ َا ْساٙ ْٚطُ

فكط ٚٚدٛر عذص ٫ ْتُٓاٙ، ٚيهٔ ٖٓاى يا١ٜ ي٘. يريو ست٢ ْؿٛت ع٢ً 

ٖرا املكذلح ايرٟ ٜرٛر يًُس٠ ايجا١ْٝ إىل اجملًظ، متٓٝٓا مل٬ٍ ٖرٙ ايفذل٠ يٛ إٔ 

ايؿٓارٜل أؾدزت بٝاْات أنجس ٚقّٛسا إلثبات ٚدٛر قا٥ك١ َاي١ٝ فر١ًٝ 

 ١َٛ5، فأْا ٫ أ هًِ عٔ اؿه١َٛ ٚإمنا أ هًِ عٔ ٚيٝظ اؿه ٜٗايد

ايؿٓارٜل ايتكاعد١ٜ، ٖٚرٙ ايؿٓارٜل  كبطٗا  كازٜس ا٫نتٛازٜ  ايرٜٔ 

ّٝا، سٝح إْين ٫ أز٣   ٜكٛيٕٛ إٕ ٖٓاى إف٬ّضا، ٚيهٓٓا ٫ ْس٣ إف٬ّضا فرً

ــ فر٬ً ــ إٔ عدر املٓكُ  إىل ؾٓارٜل ايتكاعد ٜكٌ عٔ عدر اـازد  َٓٗا، 

ٌ أز٣ إٔ ايرهظ ٖٛ ايؿشٝح، سٝح إٕ ايداملً  إىل ؾٓارٜل ايتكاعد ب

 10أنجس َٔ اـازد  َٓٗا، ٚيريو أزدٛ إٔ ٜهٕٛ  ؿٜٛتٓا ع٢ً ٖرا املكذلح 

ّٝا ع٢ً سكا٥ل ٚرزاضات، ٚهب إٔ لتُع َع اإلمل٠ٛ يف اشل١٦ٝ يٝبٝٓٛا يٓا  َبٓ

 املػسٚ ٢ اؿكا٥ل ــ نُا  فكٌ ا٭خ  اٍ ف سٚ ــ يهٞ ٜهٕٛ  ؿٜٛتٓا عً

 بكٓاع١  ا١َ، ٚغهّسا. 

 

 15 :الرئيـــــــــــــــض

 ا٭خ دٛار عبدا  عباع.غهّسا،  فكٌ 

  

 جواد عبداهلل عباط:العضو 

غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، أقدز ٚأمثٔ َا متس ب٘ ايبًد َٔ أٚقا  

 20ٚظسٚف اقتؿار١ٜ َٚاي١ٝ ؾرب١، ٚيهٔ يف اعتكارٟ ــ َٔ سٝح املط٪ٚي١ٝ 

ــ إٔ عًٝٓا إٔ ْطًب َٔ اؿه١َٛ املٛقس٠ إٔ  ٓعس بر   ايٛاقر١ ع٢ً عا كٓا

ا٫عتباز إىل أ١ُٖٝ ؼط  ا٭ٚقا  املرٝػ١ٝ يًُتكاعدٜٔ. سكٝك١ أْا َٓر عاّ 

ّ، أٟ َٓر  أضظ فًظ ايٓٛاب ٚأْا أزلع إٔ ٖٓاى عذّصا انتٛازّٜا، 2002

 ثِ أقسأ يف اؾسا٥د ٚأ رذب نجرّلا َٔ اضتجُازات ايؿٓدٚم يف ايركازات

 25ٚا٭زاقٞ، فهٝا أؾدم إٔ ٖٓاى عذّصا انتٛازّٜا بُٝٓا َا ٜطسح يف 

اؾسا٥د ٖٛ غ٤ٞ  ملس ٚن٬ّ  ملس. إذٕ ٜٓبغٞ إٔ ْٓعس بر  ا٫عتباز إىل 

ؼط  أٚقا  املتكاعدٜٔ ملا شلرا ا٭َس َٔ أ١ُٖٝ، ٚعًٝٓا إٔ ْهٕٛ دارٜٔ 
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ا  َرٝػ١ٝ يف ٖرٙ املطأي١، ٭ٕ َا مس ع٢ً املتكاعدٜٔ َٔ أَٛز ؾرب١ ٚأٚق

قاض١ٝ دّدا وتِ عًٝٓا ــ بؿفتٓا ضًط١  ػسٜر١ٝ ــ إٔ ْهٕٛ َٓؿف  

َٚٛقٛعٝ ، ٖٚرا َا هدز بٓا عٓدَا ْطًع ع٢ً أٚقا  ايهجرل َٔ 

املٛاطٓ  َع از فا  ا٭ضراز َٚع ايٓعس إىل ايٛقع املرٝػٞ ٚاملايٞ ايؿرب 

 5ضراز ٚملؿّٛؾا ايرٟ ٜرٝػ٘ بر  املتكاعدٜٔ; ٚذيو بطبب اضتُساز از فا  ا٭

أضراز املٛار ا٭ضاض١ٝ َجٌ ا٭غر١ٜ، ا٭َس ايرٟ ٜفسض ع٢ً املٛاطٔ أعبا٤ 

َرٝػ١ٝ نبرل٠ دّدا  جكٌ ناًِٖٗ، ٚملؿّٛؾا املتكاعدٜٔ ايرٜٔ ٜرٌٝ أغًبِٗ 

ٚيريو ٫ مهٔ  ;ٙ يف اؾاَرات٤أضّسا نبرل٠، ٚايهجرل َِٓٗ ٜدزع أبٓا

فٓٛا ضٓٛات عُسِٖ يف ملد١َ  سى ٖرٙ ايػسو١ َٔ رٕٚ رعِ. املتكاعدٕٚ أ

 10ٖرا ايٛطٔ ايرصٜص ٚبٓا٥٘ ٚإعُازٙ، ٚذيو َٔ أدٌ  طٜٛسٙ ٚايٓٗٛض ب٘ مٛ 

َّا َع َا  فكٌ ب٘  ،املصٜد َٔ ا٫شرٖاز. غؿٛف ايرذص ا٫نتٛازٟ أ فل متا

ا٭خ عارٍ املراٚر٠ بٗرا اـؿٛف; ٜهفٝٓا َا ْكس٩ٙ يف اؾسا٥د عٔ 

 ٚغهّسا. ا٫ضتجُازات يف ايركازات ٚا٭زاقٞ،
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  فكٌ ا٭خ ايدنتٛز قُد عًٞ سطٔ عًٞ.غهّسا،  

 

 :الدكتور ذلند علي حصً عليالعضو 

غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، أّٜكا ْكدّ ايػهس إىل ايًذ١ٓ ع٢ً  كسٜسٖا 

 20املرار إىل اجملًظ يًُس٠ ايجا١ْٝ. يف ايٛاقع غؿٛف َػسٚ  ايكإْٛ املفؿٌ 

ٛف ٜأ ٞ بردٙ  كسٜسإ َتػابٗإ يف املر٢ٓ ْفط٘ ٜتهًُإ مٔ أَاّ  كسٜس ض

عٔ ف٦ات كتًف١ َٔ املتكاعدٜٔ، ٚايتكازٜس ايج٬ث١ اْتٗ( بسف  ٖرٙ 

 َػسٚ  ايكإْٛ، ٖٚرا ضٝكع اجملًظ يف سسز فُٝا ٜترًل بسف  املػسٚعات

ٚيف ايٛاقع أْا أغهس فًظ  .ملس   يٝ تًا َع َا  ٛؾٌ إيٝ٘ فًظ ايٓٛاب

 25ع٢ً اٖتُاَ٘ بػ٪ٕٚ املتكاعدٜٔ ٚؼط  ظسٚفِٗ، ٚأعتكد إٔ فًظ ايٓٛاب 

ايػٛز٣ ٫ ىتًا َر٘ يف ايسأٟ، ٚإمنا ايعسٚف ا٫قتؿار١ٜ اٯٕ زمبا ؽتًا 

ّ ــ ٚايًذ١ٓ يف  كسٜسٖا 2007عُا ناْ( عًٝ٘ ضابًكا. ٖرا املكذلح قدِٜ ــ َٓر 
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ايطابل  اجملًظ زٖرا ٚيف  كسٜسٜٗا ايتايٝ  أٚزرت عد٠ أضباب يًتُطو بكسا

بايسف . ًَ ـ َا ٚزر يف ايتكسٜس ٖٛ إٔ ٖٓاى ضبب  ز٥ٝطٝ ، أٚشلُا أْ٘ 

% ــ إىل عذص انتٛازٟ، أٚ إٔ 3% بد٫ً َٔ 7قد  ٪رٟ ٖرٙ ايصٜار٠ املكذلس١ ــ 

ّ 2007ا٭ضباب اييت أرت إىل اقذلاح ٖرٙ ايصٜار٠ قد ؼكك( فر٬ً َٓر ض١ٓ 

 5ٌ ايفسم يف شٜارات َراغات ايتكاعد َٓر عاّ ست٢ اٯٕ. ايط٪اٍ املطسٚح ٖٛ: ٖ

يف املراغات أّٜكا ٖٞ ا٭ملس٣  اتصٜارايٚ رٜٓاّزا 75ّ ٚست٢ اٯٕ بصٜار٠ 2007

اٯٕ ايطبب ايس٥ٝطٞ فُٝا  ٛؾً( إيٝ٘ ايًذ١ٓ أّ إٔ ايطبب ٖٛ ايرذص املايٞ 

، ٖرا ايط٪اٍ يًسف املتٛقع؟ ٭ْ٘ يف ايتكسٜس غرل ٚاقح َا ٖٛ ايطبب ايكٟٛ 

 ٘ إىل ايًذ١ٓ، ٚغهّسا.َٛد
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  فكٌ ا٭خ ايدنتٛز َٓؿٛز قُد ضسسإ.غهّسا،  
 

 :الدكتور ميصور ذلند شرحاٌالعضو 

 15ضٝدٟ ايس٥ٝظ، إْ٘ ملٔ امل٪ضا سًكا إٔ لذل املاقٞ، ايصٜار٠  غهّسا 

ّ(، ٚقد دا٤ 2007ضٓٛات ) 10َس ع٢ً طًبٗا قساب١ عكد َٔ ايصَٔ، أٟ َٓر 

 كسٜس ايًذ١ٓ أْ٘ مت ؼكٝكٗا بػهٌ أٚ بآملس، ٚبأفكٌ مما ُطًب، فًُاذا  يف

ْأ ٞ ايّٝٛ ْٚرٝد ْٚهسز غ٦ّٝا قد ؼكل، ٚبأنجس مما ُطًب أّٜكا; يٛ قسأ 

طٛف هد إٔ املتكاعدٜٔ سؿًٛا ع٢ً أنجس مما فأسد ايتكسٜس ٚمترٔ فٝ٘ 

 20كل فهٝا ّ، ٖرا سكِٗ ٚيهٓ٘ أَس ؼكل، ٚطاملا أْ٘ ؼ2007ُطًب يف عاّ 

أطًب ايّٝٛ ايطًب ْفط٘؟! ٖرا َا ٫ أفُٗ٘. ا٭َس اٯملس، نًٓا ْرًِ عًِ 

ايٝك  َا متس ب٘ ايبشسٜٔ َٔ أٚقا  اقتؿار١ٜ َٚاي١ٝ، فٗٓاى از فا  يف ايدٜٔ 

ايراّ، ٖٚٓاى عذص يف املٝصا١ْٝ، ٚؾٓارٜل ايتكاعد  راْٞ بر  املػانٌ، 

٭زقاّ ملطٛز٠ ٚقع ٖرٙ ٚأّٜكا  كازٜس اـدلا٤ ا٫نتٛازٜ   ٪ند با

 25ايؿٓارٜل، ُٜٚكاف إىل ذيو َا ْراْٝ٘ بؿف١ عا١َ َٔ ْصٍٚ يطرس ايٓفط، فٌٗ 

قد ؼكك( يف ايطابل يف ظٌ ٖرٙ َٔ ايرك١ْٝ٬ ٚاملٓطل إٔ ْطًب شٜار٠ 

أْا أعتكد إٔ ٖرا غرل ؾشٝح. أٚر إٔ أ٩ند أْين يط( قد إعطا٤  ؟!ا٭ٚقا 
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ٍٍ ايرهظ أْا ع٢ً شٜار٠ يًُتكاعدٜٔ، بٌ  إٔ ٜرط٢ بَٔ ٜٓارٟ ٚبؿٛت عا

املتكاعدٕٚ ٚغرل املتكاعدٜٔ شٜار٠ إذا ناْ( ٖٓاى ظسٚف َٓاضب١ َٚٗٝأ٠ ٭ٕ 

وؿًٛا ع٢ً ٖرٙ ايصٜار٠. ا٭َس اٯملس، أْا أطًب َٔ اإلمل٠ٛ ٚا٭ملٛات إٔ 

إذا أزرت إٔ  طا  فاطًب »ٜٓعسٚا بر  ا٫عتباز إىل سه١ُ عسب١ٝ قدم١ 

 5أَا املطتشٌٝ فٗٛ  ،طٝع إٔ مؿٌ عًٝ٘ ٚبطسع١، املطتطا  ْطت«املطتطا 

 نايطساب ٫ ْطتطٝع ملط٘ أبّدا، ٚغهّسا.  

 

 الرئيـــــــــــــــــض:
 غهّسا،  فكٌ ا٭خ  اٍ قُد ف سٚ.  
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غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، زمبا   أنٔ ٚاقّشا يف ايه٬ّ ايطابل،  

ط١ ْطًب َٔ اشل١٦ٝ إسكاز َٔ ٜػسح يٓا أْا قً( إْ٘ َطتكب٬ً برد ٖرٙ اؾً

املٛقٛ  ٚيٝظ ايكؿد  أدٌٝ ايٓعس يف ٖرا املٛقٛ  اٯٕ; ٭ٕ ا٭َس ــ يف 

 15ايٛاقع ــ ٚاقح ٚقٛح ايػُظ. أَاَٞ اٯٕ َٝصا١ْٝ اشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ  

ّ ضأقسأ َٓٗا فكس  : ؼ( بٓد ايٛقع ا٫نتٛازٟ: 2014ا٫دتُاعٞ يراّ 

انتٛازٟ َطتكٌ )اٜٕٛ ٖاٜٛت( إلدسا٤  كِٝٝ ع٢ً أْعُتٗا قاَ( اشل١٦ٝ بترٝ  

ّ ٚذيو باضت داّ طسٜك١ ايٛسد٠ املكدز٠.  ػرل 2014نُا يف رٜطُدل 

ّ إىل ٚدٛر 2014ــ  2013ايتكُٝٝات اييت مت إدسا٩ٖا يف ايطٓٛات املٓت١ٝٗ يف 

 20ايتصاَات انتٛاز١ٜ غرل ممٛي١، يكد  رٗدت سه١َٛ ممًه١ ايبشسٜٔ بايٛفا٤ 

ايتصاَات انتٛاز١ٜ غرل ممٛي١ يف املطتكبٌ عٓدَا و  َٛعد بأٟ 

اضتشكاقٗا، ٖرا ٜرين غ٦ٝ : أ٫ًٚ: إٔ اـبرل ا٫نتٛازٟ املطتكٌ ذنس أْ٘ 

ٖٓاى عذص انتٛازٟ، ٚيف اؿطابات ذنس نإ ّ 2014ــ  2013يف ايطٓت  

٠ أّٜكا إٔ ٖرا ايرذص ضٛف  تشًُ٘ اؿه١َٛ إذا َا ٚقع، ٚبايتايٞ أٟ شٜار

 25ايّٝٛ يف ا٫يتصاَات ايتكاعد١ٜ ٖٞ ايتصاّ ع٢ً اؿه١َٛ. ؾشٝح أْٓا ْتهًِ 

عٔ َ٪ضط١ َطتك١ً يهٔ إذا سؿٌ فٝٗا َا سؿٌ  دفع اؿه١َٛ ايفسم. 

ّٝا: ضٛف أؼدخ عٔ بر  ا٭زقاّ ست٢  هٕٛ ا٭َٛز ٚاقش١، يف   ثاْ
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ّ فُٛ  ؾايف َٛدٛرات اشل١٦ٝ أٟ ا٭زاقٞ ٚايركازات 2014عاّ 

يف ايكطاع  ايراّ ٚاـاف، فُٛع٘  ازات... إخل ْاقـ ايتصاَا ٗاضتجُٚا٫

 ّ 2014ا٫يتصاَات ا٫نتٛاز١ٜ يًؿٓدٚم يف ًَّْٚٝٛا،  529ٚ اتًَٝاز 3 ٖٛ

ًَّْٝٛا، فُٛ   31ٚ ًَٝازًَّْٝٛا، ٚايتصاَات غرل َهتطب١  411ٚ ًَٝازات 9

 5 اتًَٝاز 3ٗا رٜٓاز، ٚيدٜو أؾٍٛ قُٝت ًَٝازاتا٫يتصاَات ا٫نتٛاز١ٜ عػس٠ 

ًَّْٝٛا، ٖٓاى ايتصاَات انتٛاز١ٜ ع٢ً اشل١٦ٝ ٚبايتايٞ ع٢ً اؿه١َٛ َا  529ٚ

ّ يهٞ ْس٣ املػه١ً  صٜد 2013ًّْٝٛا. ْسدع إىل عاّ َ 913ٚ اتًَٝاز 6قُٝت٘ 

 393ٚ اتًَٝاز 6ّ ايرذص غرل املٍُٛ نإ 2013نٌ ض١ٓ عٔ ا٭ملس٣، يف 

 از فا اىل ْؿا ًَٝاز. ٖرا ْتٝذ١ شار ايرذص سٛ 2014ٚ 2013أٟ ب  ًَّْٝٛا 

 10اإلٜسارات َع ذيو عدّ متاغٞ املؿسٚفات ايتكاعد١ٜ ٚاملؿسٚفات ايتأ١َٝٓٝ ٚ

ا٫نتٛزاٟ ا٫ز فا . فاير١ًُٝ فر٬ً ع١ًُٝ ٚاقش١. أْا عٓدَا ذنست اـبرل 

٭ْٞ أمت٢ٓ ع٢ً ايص٤٬َ ا٭عكا٤ إٔ ٜتٓٛزٚا يًُسات ايكار١َ ٚيهٞ ٫ ْأ ٞ يف 

ايتأَٝٓات ٚايتكاعد. املػه١ً عٜٛؿ١ إىل َصاٜا إقاف١ٝ نٌ َس٠ بطًب 

 7ٚعذص ايتكاعد  ًَٝازات 8أٚ  7إىل  ٌٚؾٚنبرل٠، ايّٝٛ ايدٜٔ اؿهَٛٞ 

 15ًَٝازات، فٓشٔ ْ٪ضظ ثكاف١ ملاط١٦، ٖٚٞ ا٫ضتُساز يف ٖرا ايرذص، 

ٚبايتايٞ أْا أمت٢ٓ ع٢ً اإلملٛإ يف اجملًظ املٛافك١ ع٢ً قساز ايًذ١ٓ; ٭ٕ 

 جب( إٔ ٖٓاى عذّصا انتٛازّٜا ٫ٚ مهٔ شلرٙ ايؿٓارٜل إٔ  دفع اؿكا٥ل 

ّ ٚغرل ذيو، 2007َٓر  املػسٚ إٔ ٖرا  اؿدٜح عَٔبايغ إقاف١ٝ. يٓذلى 

 ، ٚغهّسا.فايٛقع املايٞ يًؿٓارٜل ٫ ٜطُح بريو

 20 
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 غهّسا،  فكٌ ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ.  

 

  :العضو الدكتور شعيد أمحد عبداهلل

 25غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، ازلح يٞ إٔ أذنس أسد ا٭ضباب ٚيٝظ أُٖٗا 

ٖٚٛ:   ٜتكُٔ َػسٚ  ايكإْٛ قٌ ايدزاض١ َؿارز متٌٜٛ ايصٜار٠ يف 

ٕ املٝصا١ْٝ ايرا١َ أاملراغات ايتكاعد١ٜ، ٚا٭خ أيد اؿدار ذنس نريو 
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ٌ ٖرٙ ّ قد ملً( َٔ ا٫عتُارات امل ؿؿ١ يت2016ُٜٛــ  2015يًدٚي١ يًطٓت  

َّا أ١ُٖٝ ايصٜار٠ َٚصاٜا املتكاعدٜٔ ٚيهٔ   ايصٜار٠. فر٬ً مٔ َدزنٕٛ متا

ٚبك١ٝ ا٭عكا٤ ــ يٮضا مٔ أَاّ َرك١ً ف سٚ ــ نُا  فكٌ ا٭خ  اٍ 

ؾرب١ دّدا ٚأْا أرعٛ ا٭عكا٤ ــ يٮضا ــ إىل املٛافك١ ع٢ً قساز ايًذ١ٓ بسف  

 5 املػسٚ ، ٚغهّسا.

 

  :الرئيـــــــــــــــض

 ٌ ا٭خ عارٍ عبدايسئ املراٚر٠.غهّسا،  فك 

 

 10 عادل عبدالرمحً املعاودة: العضو

أْٓا ٫ ْتهًِ نُصاٜد٠ ٫ٚ رغدغ١ يف ، ٫ غو غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ 

إٔ ن٬ّ اإلمل٠ٛ يف َػاعس بٌ ْتهًِ عٔ َؿًش١ ايبًد ٚاملٛاطٔ، ٫ٚ غو 

يرٟ ٜتشٌُ دٕٚ سطاب، ٚابْابع عٔ َط٪ٚي١ٝ. ايكك١ٝ يٝط( قك١ٝ إعطا٤ 

املط٪ٚي١ٝ هب إٔ ٜرسف قدزٖا ٚسذُٗا، ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ٜت ر ٖرٙ 

 15املط٪ٚي١ٝ. زمبا ايٛقع اٯٕ ؾرب يف كايف١ زأٟ ايًذ١ٓ ٚيهٓٓا ٫ ْتهًِ عٔ 

ايّٝٛ بٌ ْتهًِ عٔ َػسٚ  ٫بد إٔ ْرسف َت٢ ُقدِّّ ٚيف أٟ ظسٚف؟ ايكك١ٝ 

َا طًب٘ أملْٛا  اٍ ف سٚ، اييت أعتكد أْٓا   ْسٖا مل٬ٍ ٖرٙ ايفذل٠ ايط١ًٜٛ 

ْسٜد إٔ ْرسف: أٜٔ ا٫ضتجُازات؟ أَٛاٍ ٖرٙ ايؿٓارٜل نٝا اضتجُست؟ ٌٖ 

هٛش إٔ  رٖب ٖرٙ ا٭َٛاٍ ــ املػسٚ  ايرٟ ْتهًِ عٓ٘ ايّٝٛ بهٌ ٖرٙ 

 20اؿطاض١ٝ ــ إىل رعِ َػازٜع َترجس٠ ــ َج٬ً ــ أٚ ُٜتهأ عًٝٗا ملػازٜع َر١ٓٝ؟ 

 2000يس٥ٝظ، نِ نإ ضرس ا٭زاقٞ يف ٌٖ ٖٛ ؾٓدٚم ملرلٟ؟ ضٝدٟ ا

ّ ٚنِ ضرس ا٭زاقٞ ايّٝٛ؟ نِ از فع ا٫قتؿار؟ أٜٔ ذٖب(؟ ٚأٜٔ 2002ٚ

ا٫ضتجُاز ايرٟ بإَهاْ٘ إٔ ٜكاعا أَٛاٍ ٖرا ايؿٓدٚم أقراًفا َكاعف١ 

إٔ ٚ، باإلقاف١ إىل ؼسٜو اقتؿار ايبًد؟ ٖرٙ ايكك١ٝ هب إٔ ْٓعس فٝٗا

 25ا يتطٜٛسٖا َٚسادرتٗا يٝظ َٔ ٔقبًٓا فكط بٌ ٜهٕٛ يٓا ٚق( نإف يٓٓعس فٝٗ

َسرٚر قطِ ا٫ضتجُاز يف ٖرٙ  إىلإٔ  ٓعس ، ست٢ َٔ ٔقبٌ اؿه١َٛ
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ايؿٓارٜل؟ ٌٖ ٜتٓاضب َع ايهِ َٔ ا٭َٛاٍ املٛدٛر٠ فٝ٘؟ أعتكد إٔ ٖرا أَس 

َِٗ هب إٔ ًْف( ايرٓا١ٜ إيٝ٘. نُا ُأقٝا إىل طًب ا٭خ  اٍ ف سٚ أّٜكا 

٣ٚ ا٫ضتجُازات، ٌٖٚ ٖٞ يف اجملا٫ت املفسٚق١ اييت طًب ايٓعس يف دد

 ٜل؟ ٚغهّسا.رشلرٙ ايؿٓا اػًب أنجس َسرّٚر

 5 

  :الرئيـــــــــــــــض

ٌ ضرار٠ ا٭خ غامن بٔ فكٌ ايبٛعٝٓ  ٚشٜس غ٪ٕٚ غهّسا،  فك 

 فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب.

 

 10 وزير ظؤوٌ دللصي العورى واليواب:

ٚا٫ضتفطازات اييت طسسٗا ا٭خ ، امل٬سعات غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ 

سقاب١ رٜٛإ ايسقاب١ املاي١ٝ يعارٍ املراٚر٠ يٝط( ضّسا، ايؿٓارٜل ملاقر١ 

ُ طتًِ ْطخ َٓٗا، أْ٘ ٚاإلراز١ٜ، ٚ كازٜسٖا يٝط( ضّسا ٚإمنا  ٓػس، ٚأ ؿٛز 

فهٌ ا٭زقاّ اييت طًبٗا َٛدٛر٠ يف ايتكازٜس، َٚؿداًقا يه٬َٞ َا ذنسٙ 

 15ف سٚ، فكد قسأ َٔ  كازٜس َٛدٛر٠ ُ عٗس إٔ ٖرٙ قبٌ قًٌٝ أملْٛا  اٍ 

اؿؿٍٛ ايتكازٜس يٝط( ضس١ٜ ٚمهٔ ايٛؾٍٛ إيٝٗا بهٌ بطاط١ ملٔ أزار 

. َرايٞ ايس٥ٝظ، ُأزٜد إٔ ُأــ فكط َٛقٛعٓا ايّٝٛ ٚبهٌ بطاط١، عًٝٗا

املٛقٛ  ٖٛ إٔ نٌ َص١ٜ ددٜد٠ ٜكسزٖا ايكإْٛ هب إٔ  ٓفر، ٚإ٫ أؾبح َٔ 

يًفا يًكإْٛ، إذٕ نٌ َص١ٜ ددٜد٠  كاف إىل َصاٜا املتكاعدٜٔ   ٜٓفرٖا كا

 ٫ٚ20 متٍٛ أٚ ُٜرنس َؿدز متًٜٛٗا فٗٞ عب٤ ع٢ً ايٛقع املايٞ شلرٙ ايؿٓارٜل. 

ّ ٚبدا١ٜ املػسٚ  اإلؾ٬سٞ ؾ٬ي١ املًو ٚٚدٛر ايطًط١ 2002فر٬ً َٓر 

اٚب َع ايتػسٜر١ٝ ناْ( ا٭ٚقا  املاي١ٝ دٝد٠ ٚ   ذلرر اؿه١َٛ يف ايتذ

ّٝا، ب اطًب ايٓٛاب ــ ضٛا٤ نإ َكذلّسا بسغب١ أٚ َكذلّس كإْٛ ــ ػاّٚبا إهاب

 يفٚعطب ملدل ٞ املتٛاقر١ ــ ٚيهٔ نٌ  ًو املصاٜا َٓر ذيو اؿ  إىل اٯٕ 

 25% 7   هٔ ُ غط٢ بتٌُٜٛ ٚاقح ٜكٍٛ إٕ املص١ٜ  ــ رٌُ يف ايطًط١ ايتػسٜر١ٝاي

إذٕ نٌ  ًو املصاٜا اييت  ؿسف  رتدل عب٦ّا % ٜغطٝٗا اإلٜسار ايف٬ْٞ، 3أٚ 
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عًٝٓا  ّٝرا، ٭ٕ ايؿٓارٜل ؽـ  ٝع َٛاطين ايبشسٜٔ، إذٕ متجٌ عب٦ّا 

رٕٚ َٔ ع٢ً املٛدٛرات ٚايٛقع املايٞ شلرٙ ايؿٓارٜل. فإذا أقسزْا َٝص٠ ددٜد٠ 

 إٔ ْب  َؿدز متًٜٛٗا فٗرا ايٛقع ضٝٛؾًٓا إىل ٖرٙ ايٓٗا١ٜ، ٚغهّسا.
 

 5  :ـــــــــــــضالرئيــ  

 ٌ ا٭خ عارٍ عبدايسئ املراٚر٠.غهّسا،  فك 
 

 عادل عبدالرمحً املعاودة: العضو

يًتؿشٝح فطرار٠ ايٛشٜس قاٍ إٕ ا٭زقاّ ، غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ 

 10قً(  بٌَٓػٛز٠، أْا   أقٌ إٕ ا٭زقاّ ضس١ٜ ٚ  أشعِ إٔ ٖٓاى غ٦ّٝا كب٦ّا، 

د أْ٘ باإلَهإ إٔ ٜهٕٛ َسرٚر ْدزع دد٣ٚ ٖرا ا٫ضتجُاز ٭ْين أعتك

ا٫ضتجُاز أق٣ٛ مما ٖٛ عًٝ٘، أَٛاٍ نبرل٠ باإلَهإ ا٫ضتفار٠ َٔ أسطٔ 

َها ب ا٫ضتجُاز ٚايدملٍٛ يف أفكٌ ايػسنات بٗرٙ ا٭َٛاٍ، فٝذب 

ا٫ضتفار٠ َٔ ايطاقات ايرامل١ ٚايرازف١ با٫ضتجُاز ٚددٚاٙ، ٚايدملٍٛ يف 

 15را ايؿٓدٚم، ٚ  أقٌ إٕ ٖٓاى ايػسنات ايهدل٣ ايٓادش١ ست٢ ْكٟٛ ٖ

َّا كف١ٝ، ٚغهّسا.  أزقا
 

  :الرئيـــــــــــــــض

ٖٓاى ٬َسع١ أثازٖا اإلملٛإ َٔ مل٬ٍ َا طسح َٔ ْكاؽ غهّسا،  

 20، دٝد٠ضٓٛات عٓدَا ناْ( ا٭ٚقا   9أٚ  8إٔ ٖرا املػسٚ  قدّ قبٌ ٖٚٞ 

ا٭ٚقا  ٚاٯٕ أؾبش( ا٭ٚقا  ؾرب١. يهٔ َا أزٜد قٛي٘ ٖٛ أْ٘    هٔ 

بايٓطب١ إىل ؾٓارٜل ايتأَٝٓات ٚايتكاعد. أْا أ رنس قبٌ إٔ  أ ٞ  دٝد٠

ّ، 2002ْتٝذ١ املػسٚ  اإلؾ٬سٞ ؾ٬ي١ املًو يف عاّ   ايطًط١ ايتػسٜر١ٝ

د ٚايتأَٝٓات كاعٚقد نٓ( ٚشّٜسا يف ايتطرٝٓٝات، ٚناْ( ؾٓارٜل ايت

 25ٌ عػسٜٔ ض١ٓ  ػتهٞ ايٌٜٛ ٚؼرز اؿه١َٛ بإٔ ايؿٓارٜل  راْٞ، ٖرا قب

ٚيٝظ ايّٝٛ، ٚيريو عٓدَا ْتهًِ عٔ ايصٜار٠ فإْٓا ْتهًِ عٔ ٚقع 

ايؿٓارٜل ايتكاعد١ٜ، ٚيريو عذص ايؿٓارٜل ايتكاعد١ٜ ــ ٖٚرا أَس ٚاقح 

% عُا ٖٛ َٛدٛر يدٜٗا، ٖٚرا هب إٔ ْٓعس 200ٚا٭زقاّ  بٝٓ٘ ــ ٜفٛم ْطب١ 
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طٔ ٚاملط٪ٍٚ ــ ذيو، إيٝ٘ مبط٪ٚي١ٝ نا١ًَ، ٚهب إٔ ٜرٞ اؾُٝع ــ املٛا

ٚيٝظ أضٌٗ َٔ إٔ  ؿدز ايطًط١ ايتػسٜر١ٝ قاّْْٛا ٚ رٖب إىل َٓفرٜ٘ ٚ كٍٛ 

ا٭َس ايرٟ أسبب( إٔ أذنسٙ ٖٛ أْٓا إذا نٓا سسٜؿ  ــ مٔ يف  .شلِ ْفرٚٙ

فًظ ايػٛز٣ ٚاإلمل٠ٛ يف فًظ ايٓٛاب ــ ع٢ً  كسٜس شٜار٠ يًُتكاعدٜٔ، 

 5ّ عٓدَا 2015املٝصا١ْٝ يف عاّ  َٓاقػ١فًُاذا   ٜٓاقؼ ٖرا املٛقٛ  أثٓا٤ 

إيٝٓا املٝصا١ْٝ؟ ّ عٓدَا أ ( 2013أ ( إيٝٓا املٝصا١ْٝ؟ ٚملاذا   ٜٓاقؼ يف عاّ 

 4أٚ  3ّ عٓدَا أ ( إيٝٓا املٝصا١ْٝ؟ َست عًٝٓا 2011ٚملاذا   ٜٓاقؼ يف عاّ 

َٝصاْٝات ٖٚرا ايطًب َٛدٛر، ٚإذا نإ ٖٓاى غ٤ٞ فُٔ املفذلض إٔ ٜٓاقؼ 

أثٓا٤ َٓاقػ١ بسْاَر عٌُ اؿه١َٛ ٚاملٝصا١ْٝ. ٖرٙ ايػسو١ عصٜص٠ ع٢ً 

 10ٔ ْرسف ايعسٚف ايؿرب١ اييت متس بٗا قًٛبٓا  ّٝرا، أعين املتكاعدٜٔ، ٚم

ايبًد ٚاملٛاطٔ أّٜكا ْعّسا إىل از فا   هايٝا املرٝػ١، ٚيهٔ نُا ٜكاٍ: 

)اير  بؿرل٠ ٚايٝد قؿرل٠(; يرا ٫بد إٔ ٜهٕٛ قُرلْا َس اّسا ٚمٔ ْبين 

قسازْا، ٚهب إٔ ْتشٌُ َط٪ٚيٝتٓا نا١ًَ ػاٙ املٛاطٔ ٚايٛطٔ، ْٚت ر 

. أَا غؿٛف طًب ا٭خ  اٍ ف سٚ ايتذاذباتٌ ٖرٙ قسازْا برّٝدا عٔ ن

 15ٖٚٛ إٔ ٜػسح يٓا اإلمل٠ٛ يف ايتأَٝٓات املٛقٛ  فأعتكد إٔ ا٭زقاّ ٚاقش١ 

ٚقٛح ايػُظ ملٔ ٜسٜد إٔ ٜطتفٝد َٓٗا ٜٚسغب يف قسا٤ ٗا. ٚأْا اٯٕ أقرهِ 

ايسف  بأَاّ َط٪ٚيٝا هِ َٔ مل٬ٍ ايتؿٜٛ( ع٢ً  ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ باملٛافك١ أٚ 

 ع٢ً قٓاعا هِ. ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات أملس٣؟ بٓا٤

 

 20 )ال توجد مالحظات( 

 

 :الرئيـــــــــــــــض

بايتُطو بكساز اجملًظ ايطابل  ايًذ١ٓ  ٛؾ١ٌٖٝ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  

 ؟بردّ املٛافك١ َٔ سٝح املبدأ ع٢ً َػسٚ  ايكإْٛ

 25 

 )أغلبية موافقة(

 



 25املكبط١          17/4/2016ّ                       ( 37)        2/ ايدٚز  4يفؿٌ فًظ ايػٛز٣ / ا

 :الرئيـــــــــــــــض

طسْٞ بازلٞ ٚبازلهِ إٔ ْسسب ببٓا ٓا ٜ. ايًذ١ٓ  ٛؾ١ٝإذٕ ُ كس  

طايبات َدزض١ أّ ايكس٣ ا٫بتدا١ٝ٥ اإلعدار١ٜ يًبٓات، َٚرًُا ٗٔ يف فًظ 

ايػٛز٣، َ٪ندٜٔ أ١ُٖٝ ٖرا ايٓٛ  َٔ ايصٜازات اييت  ُٓٞ اؿظ ايٛطين 

 5بكسٚز٠ ا٫ط٬  ع٢ً ضرل اير١ًُٝ ايتػسٜر١ٝ يف املًُه١، َردلٜٔ عٔ دصٌٜ 

شاز٠ ايذلب١ٝ ٚايترًِٝ ٚإراز٠ املدزض١ َٔ  ٓطٝل يتطٌٗٝ غهسْا ملا  كّٛ ب٘ ٚ

ٖرٙ ايصٜاز٠، نُا ٫ ٜفٛ ٓا إٔ ْػٝد بايسعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ ايًرٜٔ  ٛيُٝٗا ٚشاز٠ 

ايذلب١ٝ ٚايترًِٝ ٭بٓا٥ٓا ٚبٓا ٓا ايطًب١ ٚ ط رل نٌ اإلَهاْٝات شلِ َٔ مل٬ٍ 

ير١ًُٝ ايتػسٜر١ٝ يف ايصٜازات املٝدا١ْٝ اييت َٔ مل٬شلا ٜتِ ايترسف ع٢ً ضرل ا

 10أ٬ًٖ ٚض٬ًٗ بهٔ يف فًظ ٚاجملًظ، َتُٓ  شلٔ رٚاّ ايتٛفٝل ٚايٓذاح، 

ايػٛز٣. ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓد ايتايٞ َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاف مبٓاقػ١ 

ؾٓـ١ اـدَات غؿٛف قساز فًظ ايٓٛاب سٍٛ قساز فًظ ايػٛز٣   كسٜس

شاب املراغات ٚاملطتشك  عِٓٗ بػإٔ َػسٚ  قإْٛ بػإٔ  كسٜس شٜار٠ ٭ؾ

اـاقر  ٭سهاّ قإْٛ  ٓعِٝ َراغات َٚهافآت ايتكاعد يكباط ٚأفسار 

 15ّ، 1976يط١ٓ  11ق٠ٛ رفا  ايبشسٜٔ ٚا٭َٔ ايراّ ايؿارز باملسضّٛ بكإْٛ زقِ 

)املرد يف ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(.  فكٌ ا٭خ ايدنتٛز 

 كسز ايًذ١ٓ.ضرٝد أيد عبدا  َ

 

 :الدكتور شعيد أمحد عبداهلل العضو

 20 غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، بدا١ًٜ أطًب  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. 

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١؟ 

 

 25 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــــض:

 إذٕ ٜتِ  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. 

 

 (72 / صفحة2  )اىظر امللحق

 5 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 .ايدنتٛز٠ دٗار عبدا  ايفاقٌ ز٥ٝط١ ايًذ١ٓا٭مل(   فكًٞ 

 

 :الدكتورة جَاد عبداهلل الفاضل العضو

 10ايتكسٜس ايرٟ أَاَهِ ٚايتكسٜس ايرٟ ضًٝٝ٘ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

ز ايًذ١ٓ  ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ ُٖا َػابٗإ يًتكسٜس ايطابل، فأمت٢ٓ إٔ ٜكسأ ا٭خ َكس

 فكط َٚٔ ثِ ْؿٛت.

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 15ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ ي٘ اؿل يف إٔ ٜكٍٛ إٕ َدلزات َػسٚ  ايكإْٛ ٖرا  

ٖٞ ْفطٗا اييت ذنست يف َػسٚ  ايكإْٛ ايطابل، أَا ايٓكاؽ فأَسٙ ٜرٛر 

 إىل اجملًظ.

 

 :الدكتورة جَاد عبداهلل الفاضل العضو

 20أْا أعين أ٫ ْرٝد قسا٠٤ زأٟ ايًذ١ٓ، ْٚهتفٞ بكسا٠٤  ظ،ضٝدٟ ايس٥ٝ 

 ايتٛؾ١ٝ، أَا َٛقٛ  املٓاقػ١ فُٔ امل٪ند أْ٘ ٜرٛر إىل اجملًظ.

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

زأٟ ايًذ١ٓ مهٔ املتؿازٙ بايكٍٛ إٕ َدلزات َػسٚ  ايكإْٛ ٖرا ٖٞ  

 25 ز ايًذ١ٓ.ْفطٗا اييت ذنست يف َػسٚ  ايكإْٛ ايطابل.  فكٌ ا٭خ َكس
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 :الدكتور شعيد أمحد عبداهلل العضو

 ٛؾٞ ايًذ١ٓ بايتُطو بايكساز ايطابل  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

يًُذًظ بردّ املٛافك١ َٔ سٝح املبدأ ع٢ً َػسٚ  قإْٛ بػإٔ  كسٜس شٜار٠ 

٭ؾشاب املراغات ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ قإْٛ  ٓعِٝ 

 5ٚأفسار ق٠ٛ رفا  ايبشسٜٔ ٚا٭َٔ ايراّ َراغات َٚهافآت ايتكاعد يكباط 

ّ، )املرد يف ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ 1976يط١ٓ  11ايؿارز باملسضّٛ بكإْٛ زقِ 

 املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 10  فكٌ ا٭خ أيد إبساِٖٝ بٗصار.ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات؟ غهّسا،  

 

 العضو أمحد إبراٍيه بَساد:

املدلزات اييت ذنس ٗا عٓد َٓاقػ١ َػسٚ  دٟ ايس٥ٝظ، غهّسا ضٝ 

َّا، ٚاٯٕ  ايكإْٛ ايطابل  ٓطبل ع٢ً ٖرا املػسٚ  أّٜكا. ْت٢ُٓ إٔ ْس٣ أزقا

 15( ايتابع شلِ، ٚنٓ( website) ايـ ا٭خ  اٍ ف سٚ ٜكٍٛ يٞ إْٗا َٛدٛر٠ يف

ٜٛ( أمت٢ٓ يٛ أْٓا اطًرٓا عًٝٗا َٔ قبٌ، ٚست٢ ْطًع عًٝٗا أزدٛ  أدٌٝ ايتؿ

ع٢ً ٖرا املػسٚ  ٚاملػسٚ  ايرٟ ضًٝٝ٘ إىل إٔ ْطًع ع٢ً نٌ َا ٖٛ 

 َرنٛز، ٚمؿٌ ع٢ً إدابات عٔ نٌ اضتفطازا ٓا، ٚغهّسا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــض

ٕٚ ٪ٚشٜس غ غامن بٔ فكٌ ايبٛعٝٓ غهّسا،  فكٌ ضرار٠ ا٭خ  

 فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب.

 

 وٌ دللصي العورى واليواب:ؤظ وزير

 25غ٬ف َا طًب٘ ا٭خ أيد بٗصار أمت٢ٓ ا َرايٞ ايس٥ٝظ، غهّس 

ايتؿٜٛ( ع٢ً املػسٚع  ٚا٫ْتٗا٤ َُٓٗا قبٌ ْٗا١ٜ رٚز ا٫ْركار ٖرا، ٚأمت٢ٓ 

َٔ أملٞ )بَٛػرٌ( ضرار٠ ايركٛ أيد بٗصار ايرٖاب َباغس٠ إىل ايؿفش١ 
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فكط ٚايٓعس إىل َدلزات متطو ايًذ١ٓ بكسازٖا ايطابل  324ٚايؿفش١  322

َّا مل٬ٍ ٚك ايف١ قساز فًظ ايٓٛاب، ٚايٓعس إىل َا قاَ( ب٘ اؿه١َٛ عُٛ

ٖرٙ ايفذل٠ َٔ  كسٜس شٜارات َٚصاٜا يًُتكاعدٜٔ، ٚقد َست عد٠ َٝصاْٝات َٓر 

ذاى اؿ  إىل ايّٝٛ ٚ  ٜطسح ٖرا املٛقٛ  نُا  فكً( َرايٝو قبٌ قًٌٝ، 

 5ٓاقػ١ بسْاَر عٌُ ٚإلْراؽ ذانس ٞ ــ ٚيٝظ ذانس٠ أسد  ملس ــ عٓدَا مت( َ

رٜٓاّزا  360ّ مت إقساز ؾسف َبًغ ْكدٟ َكطٛ  قدزٙ 2018ــ  2015اؿه١َٛ 

ّ، ٖرا َا مت ايتٛافل عًٝ٘ َع 2015يهٌ َتكاعد ملس٠ ٚاسد٠ يف ايط١ٓ املاي١ٝ 

َّا َٓٗا ٚ طبًٝكا  اإلمل٠ٛ يف فًظ ايٓٛاب، ٖٚرا َا قاَ( ب٘ اؿه١َٛ ايتصا

د َٓاقػ١ بسْاَر عٌُ اؿه١َٛ. فأمت٢ٓ ٫يتصاَٗا َع اإلمل٠ٛ ايٓٛاب عٓ

 10 ايسدٛ  إىل َدلزات ايًذ١ٓ ايٛاقش١ دّدا ٚا٫ْتٗا٤ َٔ ٖرا املػسٚ ، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 غهّسا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات أملس٣؟ 

 

 15 )ال توجد مالحظات( 

 

 :الرئيـــــــــــــــض

ًظ ايطابل بايتُطو بكساز اجمل ايًذ١ٓ  ٛؾ١ٌٖٝ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  

 ؟بردّ املٛافك١ َٔ سٝح املبدأ ع٢ً َػسٚ  ايكإْٛ

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــض

. ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓد ايتايٞ َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ايًذ١ٓ  ٛؾ١ٝإذٕ ُ كس  

 25ؾٓـ١ اـدَات غؿٛف قساز فًظ ايٓٛاب سٍٛ  ٚاـاف مبٓاقػ١  كسٜس

ٚ  قإْٛ بػإٔ  كسٜس شٜار٠ ٭ؾشاب املراغات قساز فًظ ايػٛز٣ بػإٔ َػس

ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ قإْٛ ايتأَ  ا٫دتُاعٞ ايؿارز 
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ّ، )املرد يف ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ 1976يط١ٓ  24باملسضّٛ بكإْٛ زقِ 

 َٔ فًظ ايٓٛاب(.  فكٌ ا٭خ ايدنتٛز ضرٝد أيد عبدا  َكسز ايًذ١ٓ.

 

 :ر شعيد أمحد عبداهللالدكتو العضو

 5 غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، بدا١ًٜ أطًب  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. 

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١؟ 

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 إذٕ ٜتِ  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. 

 

 15 (79 / صفحة3)اىظر امللحق 

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 .َكسز ايًذ١ٓا٭خ   فكٌ

 

 20 :الدكتور شعيد أمحد عبداهلل العضو

َدلزات َػسٚ  ايكإْٛ ٖرا َطابك١ يًُدلزات  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،

اييت ذنست عٓد َٓاقػ١ َػسٚعٞ ايكاْْٛ  ايطابك ، يرا ضأقسأ  ٛؾ١ٝ 

ُذًظ بردّ املٛافك١ َٔ ايًذ١ٓ فكط.  ٛؾٞ ايًذ١ٓ بايتُطو بايكساز ايطابل يً

سٝح املبدأ ع٢ً َػسٚ  قإْٛ بػإٔ  كسٜس شٜار٠ ٭ؾشاب املراغات 

 25ٚاملطتشك  عِٓٗ اـاقر  ٭سهاّ قإْٛ ايتأَ  ا٫دتُاعٞ ايؿارز 
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ّ، )املرد يف ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ 1976يط١ٓ  24باملسضّٛ بكإْٛ زقِ 

 ظ ٫ؽاذ َا ًٜصّ،  ٚغهّسا.َٔ فًظ ايٓٛاب(، ٚا٭َس َرسٚض ع٢ً اجملً

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 5 ا٭خ أيد إبساِٖٝ بٗصار.  فكٌغهّسا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات؟  

 

 أمحد إبراٍيه بَساد: العضو

ٖٓاى ددٍٚ يف  كسٜس ايًذ١ٓ ٜب  عدر غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

إٔ ّ، ٚبٖٝٔ اؾدٍٚ 2014املتكاعدٜٔ َٔ ايكطاع  ايراّ ٚاـاف ست٢ ْٛفُدل 

 10، ٚعدر املتكاعدٜٔ 16782عدر املتكاعدٜٔ ا٭سٝا٤ َٔ ايكطا  ايراّ ٖٛ 

، ٚعدر 36000، ٚاجملُٛ  ٖٛ 20042ا٭سٝا٤ َٔ ايكطا  اـاف ٖٛ 

َٔ ايكطاع ،  8000َٔ نٌ قطا ، أٟ  4000املتكاعدٜٔ املتٛف  ٖٛ 

، ٚيهٔ   ٜرنس عدر ايرٜٔ رملًٛا ايتكاعد، ٖرٙ 45000ٚاجملُٛ  ٖٛ 

رٜٔ ملسدٛا َٔ ايتكاعد، أَا عدر ايرٜٔ رملًٛا ايتكاعد فٗٛ غرل أعدار اي

 15 َٛدٛر، أمت٢ٓ اإلداب١ عٔ ٖرا ايط٪اٍ، ٚغهّسا.
  

 :الرئيـــــــــــــــض

  فكٌ ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ.غهّسا،  
 

 20 الدكتور شعيد أمحد عبداهلل: العضو 

ُّا ٚإمنا ْطب١ يٝظ أعتكد إٔ ايردر  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  َٗ

نات، فاملٛقٛ  َس بط با٭زقاّ، ٖٚٞ  تغرل باضتُساز، ٖٚرا ٖٛ ا٫غذلا

 املِٗ، يف س  إٔ عدر ا٭فسار قد ٫ ٜرين ايهجرل يف زأٜٞ، ٚغهّسا.
 

 25 :الرئيـــــــــــــــــض

غهّسا،  فكٌ ضرار٠ ا٭خ غامن بٔ فكٌ ايبٛعٝٓ  ٚشٜس غ٪ٕٚ   

 فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب. 
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 واب: ظؤوٌ دللصي العورى واليوزير 

أ فل َع َا  فكٌ ب٘ ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ يف إٔ غهّسا َرايٞ ايس٥ٝظ،  

ُّا، إمنا املِٗ ٖٛ ْطب١ ا٫غذلاى، مبر٢ٓ أْ٘ قد ٜهٕٛ عدر  ايردر يٝظ َٗ

املػذلن  نبرّلا ٚيهٔ ْطب١ اغذلانِٗ قد  هٕٛ بطٝط١، ٖٚرا ٜرين إٔ 

 5ايردر ق٬ًًٝ ْطب١ اغذلانِٗ يف ؾٓدٚم ايتكاعد ق١ًًٝ، ٚأسٝاّْا قد ٜهٕٛ 

ٚيهٔ املبايغ  هٕٛ نبرل٠، ٚذيو عطب ايسٚا ب َٚهافآت ايتكاعد، 

 ٚغهّسا.
 

 :الرئيـــــــــــــــض

 10زّرا ع٢ً اضتفطاز ا٭خ أيد بٗصار، عٓدَا ٜهٕٛ ايردر غهّسا،         

نبرّلا فٗرا ٜرين ٚدٛر أعبا٤ إقاف١ٝ ع٢ً ايؿٓارٜل، ٖٚرٙ يٝط( َٝص٠، ٭ٕ 

نبرل، ٚاٯٕ َردٍ ا٭عُاز يف از فا ، فرٓدَا ٜتكاعد  عدر َٔ ضٝتكاعدٕٚ

 20ٖٚٛ يف ايطت  َٔ عُسٙ فطٛف ٜطتُس يف اضت٬ّ زا ب٘ ايتكاعدٟ َد٠ 

ض١ٓ أٚ أنجس، ٚأّٜكا برد ٚفا ٘ ضٝؿسف إىل عا٥ًت٘، فصٜار٠ ايردر قد ٫ 

 15 هٕٛ يف َؿًش١ ايؿٓارٜل بٌ ع٢ً ايرهظ َٔ ذيو. ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات 

 أملس٣؟ 

 

 وجد مالحظات()ال ت

 

 20 الرئيـــــــــــــــض:

ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ بايتُطو بكساز اجملًظ ايطابل  

 بردّ املٛافك١ َٔ سٝح املبدأ ع٢ً َػسٚ  ايكإْٛ؟

 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 الرئيـــــــــــــــض:

اٯٕ إىل ايبٓد ايتايٞ َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ْٚٓتكٌ .  كس  ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓإذٕ  

اـاف مبٓاقػ١  كسٜس ؾ١ٓ املسافل ايرا١َ ٚايب١٦ٝ غؿٛف َػسٚ  قإْٛ ٚ

يف غإٔ إْػا٤ ٚ ٓعِٝ ؾٓدٚم رعِ ايؿٝارٜٔ ايبشسٜٓٝ ، )املرد يف ق٤ٛ 
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ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(. ٚأطًب َٔ ا٭خ عًٞ عٝط٢ أيد 

 َكسز ايًذ١ٓ ايتٛد٘ إىل املٓؿ١ فًٝتفكٌ. 

 

 محد: علي عيصى أ العضو

 5غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، بدا١ًٜ أطًب  جبٝ( ايتكسٜس َٚسفكا ٘ يف  

 املكبط١.
 

 :الرئيـــــــــــــــــض

 ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  جبٝ( ايتكسٜس َٚسفكا ٘ يف املكبط١؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــض

 إذٕ ٜتِ  جبٝ( ايتكسٜس َٚسفكا ٘ يف املكبط١. 
 15 

 (86 / صفحة4 )اىظر امللحق

 

 :الرئيـــــــــــــــــض

ضٓبدأ مبٓاقػ١ املبار٨ ٚا٭ضظ ايرا١َ ملػسٚ  ايكإْٛ،  فكٌ ا٭خ  

 20 َكسز ايًذ١ٓ.
 

 علي عيصى أمحد:  العضو

ْاقػ( ايًذ١ٓ َػسٚ  ايكإْٛ َٛقٛ   هّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،غ 

ايدزاض١ ٚايبشح، ٚاطًر( ع٢ً قساز فًظ ايٓٛاب َٚسفكا ٘ بػأْ٘، نُا 

 25 زأٟ ؾ١ٓ ايػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتؿار١ٜ باجملًظ باإلقاف١ إىل ًر( ع٢ًاط

 امل٬سعات اييت أبداٖا ممجًٛ اؾٗات املدع٠ٛ َٚس٥ٝات اؾٗات ذات اير٬ق١،

يػ٪ٕٚ ٚدٗات ايٓعس ب  أعكا٤ ايًذ١ٓ ٚاملطتػاز ايكاْْٛٞ  بػأْ٘ ٚ بٛري(

يكإْٛ َٔ سٝح ٚاْتٗ( إىل ايتٛؾ١ٝ بردّ املٛافك١ ع٢ً َػسٚ  ا، ايًذإ

املطتٗدف  َٔ َػسٚ  ايكإْٛ  ٓطبل  ٕأاملبدأ; ٚذيو يٮضباب ايتاي١ٝ: أ٫ًٚ: 
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عًِٝٗ غسٚط اضتشكام اإلعا١ْ يف ايكُإ ا٫دتُاعٞ، َٚٔ ْاس١ٝ أملس٣ فإٕ 

ا َٔ مل٬ٍ ا٫غذلاى ا٫ملتٝازٟ يف ْعاّ قُإ ايسا ب ايتكاعدٟ َتشكل أّٜك

س٠، ٖٚٛ َا ٜػٌُ ايترٜٛكات عٔ ايتكاعد ٭ؾشاب املٗٔ ٚا٭عُاٍ اؿ

ّٝا: ٖٓاإؾابات ايرٌُ.  ى غُٛض يف َػسٚ  ايكإْٛ بايٓطب١ يكٛابط ثاْ

 5% َٔ 1طب املػسٚ  املكذلح ٖٞ عؿارز متٌٜٛ ايؿٓدٚم ثايّجا: َ .ا٫ضتشكام

ايبشسٜٔ، ٖٚٛ َا  ٓكؿ٘ بسؿ١ًٝ زٜع ايػسنات ايرا١ًَ يف اضت ساز ايسَاٍ 

ذا إَٚا  «ايسٜع»َػسٚ  ايكإْٛ َؿطًح  فؾف١ ا٫ضتدا١َ، نُا   ٜرٓس

نإ املكؿٛر َٓ٘ ايدملٌ ايؿايف يًػسنات، أّ رملٌ عًُٝات اضت ساز 

َا ضبل، َٔ املفذلض إٔ  طبل املػسٚ  املكذلح  إىلقاف١ باإل ؟!ايسٌَ فكط

 10رزاضات ؿؿس ايػسنات ايرا١ًَ يف ٖرا اجملاٍ َٚرسف١ دد٣ٚ َجٌ ٖرا 

ٌ متٌٜٛ ؾٓدٚم رعِ ايؿٝارٜٔ ايبشسٜٓٝ  ضُٝجزابّرا:  املؿدز َٔ ايدملٌ.

ٖرا ايؿٓدٚم َٔ غأْ٘  إقسازع٢ً َٝصا١ْٝ ايدٚي١، نُا إٔ  ـّاإقافٝ ـّاعب٦

را١ًَ باملجٌ، ا٭َس ايرٟ ٫ ملع٢ً املطايب١ با ػذٝع أؾشاب املٗٔ ا٭ملس٣ 

 تشًُ٘ َٝصا١ْٝ ايدٚي١، ٖٚرا َا ٜترازض َع  ٛد٘ ايدٚي١ يف إعار٠  ٛدٝ٘ 

 15اقذلاح زا ب  كاعدٟ ملاَّطا:  طتشكٝ٘ َٔ ذٟٚ ايدملٌ ا دٚر.َإىل ايدعِ 

رزاض١ انتٛاز١ٜ، ٚٚقع ا٭سهاّ ٚاإلدسا٤ات اييت  إىليًؿٝارٜٔ وتاز 

ضُٝا إٔ ايؿٝار غرل ًَتصّ بطدار أٟ اغذلانات ٫ٚ ٓعِ ايسٚا ب ايتكاعد١ٜ، 

ار٠ شٜإىل ٕ ٜٛد٘ ايدعِ مٛ ايتشفٝص أَٔ ا٭ٚىل ضارّضا:  يف ٖرا ايؿٓدٚم.

ايؿٝارٜٔ ٖٚٛ رعِ َس بط باإلْتاز يبرٍ املصٜد َٔ اؾٗد ٚزفع  إْتاد١ٝ

 20يتٛظٝا َٗٓت٘ يف  ٚإزغاريدٜ٘، ٚٚقع بساَر  ٛدٝ٘  اإلْتاد١َٝطت٣ٛ 

ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف ايؿٝد ايرٟ َٔ غأْ٘  َجٌ اضت داّا٭ْػط١ ذات ايؿ١ً، 

٤ أثٓا٤ رزاض١ يف ق٤ٛ َا راز َٔ َٓاقػات َٚا أبدٟ َٔ  زا .اإلْتاد١ٝزفع 

َػسٚ  ايكإْٛ، فإٕ ايًذ١ٓ  ٛؾٞ بردّ املٛافك١ َٔ سٝح املبدأ ع٢ً َػسٚ  

ايكإْٛ يف غإٔ إْػا٤ ٚ ٓعِٝ ؾٓدٚم رعِ ايؿٝارٜٔ ايبشسٜٓٝ ، )املرد يف 

 25ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(، ٚا٭َس َرسٚض ع٢ً اجملًظ 

 املٛقس ٫ؽاذ اي٬شّ، ٚغهّسا.  
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 :رئيـــــــــــــــضال

 ؟  فكٌ ا٭خ حٝظ يد ايسَٝشٞ.ٌٖ ٖٓاى ٬َسعاتغهّسا،  

 

 مخيض محد الرميحي: العضو 

 5ٚايػهس َٛؾٍٛ إىل اإلمل٠ٛ يف ؾ١ٓ املسافل غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

ايرا١َ ٚايب١٦ٝ ع٢ً ٖرا ايتكسٜس. ٫ غو إٔ املس٥ٝات اييت ضاقتٗا اؿه١َٛ يف 

ٜس٠ بامل٬سع١، أٚىل ٖرٙ املس٥ٝات ــ نُا ٖرا اـؿٛف ٖٞ َس٥ٝات دد

بٝٓتٗا ٚشاز٠ املٛاؾ٬ت ــ ٖٞ إٔ ٖرٙ ايف١٦ بإَهاْٗا ا٫غذلاى طٛاع١ٝ يف 

ؾٓدٚم ايتأَٝٓات، نُا إٔ ْطب١ ا٫ضتكطا  اييت ٜكذلسٗا ايؿٓدٚم ــ ٖٚٞ 

 10% َٔ ق١ُٝ ضشب ايسَاٍ ــ ٫  تؿا بايدم١َٛ، ٚبايتايٞ فإٕ ٖرا 1ْطب١ 

ع٢ً اشل١٦ٝ ايرا١َ يؿٓدٚم ايتكاعد، يرا أز٣ إٔ فتح اجملاٍ  ايرب٤ ضٛف ٜكع

ٖٞ يف١٦ ايؿٝارٜٔ بإْػا٤ ؾٓدٚم يدعُِٗ ضٝفتح اجملاٍ ملٗٔ أملس٣ أّٜكا 

، فر٢ً ضبٌٝ املجاٍ: ضٛف ْكّٛ بإْػا٤ عاد١ إىل إْػا٤ ؾٓدٚم يدعُٗا

ؾٓدٚم يدعِ ضا٥كٞ ضٝازات ا٭دس٠، ٚؾٓدٚم  ملس يدعِ اؿدارٜٔ، 

 15أعتكد إٔ ٖدف ايؿٓدٚم َتشكل َٔ مل٬ٍ  ;ا َٔ املٖٗٔٚهرا يغرلٖ

ا٫دتُاعٞ; يرا أز٣ إٔ إْػا٤  ا٫غذلاى ا٫ملتٝازٟ يف اشل١٦ٝ ايرا١َ يًتأَ 

ٖرا ايؿٓدٚم ضٝ ٌ مببدأ املطاٚا٠ ايرٟ ْـ عًٝ٘ رضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ، 

ٚبايتايٞ أز٣ إٔ ايكساز ايرٟ  ٛؾً( إيٝ٘ ايًذ١ٓ ؾا٥ب، ٚايسأٟ ا٭ملرل ٖٛ 

 ًطهِ املٛقس، ٚغهّسا.جمل

 20 

 :الرئيـــــــــــــــض

 رزٜٚؼ أيد املٓاعٞ. غهّسا،  فكٌ ا٭خ  

 

 درويغ أمحد املياعي: العضو 

 25باإلغاز٠ إىل  كسٜس ؾ١ٓ املسافل ايرا١َ ٚايب١٦ٝ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

إْػا٤ ٚ ٓعِٝ ؾٓدٚم رعِ ايؿٝارٜٔ ػإٔ غؿٛف َػسٚ  قإْٛ ب

ق٤ٛ ا٫قذلاح بكإْٛ املكدّ َٔ فًظ ايٓٛاب(،  ايبشسٜٓٝ ، )املرد يف
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أغهس ايًذ١ٓ ع٢ً َا ملًؿ( إيٝ٘ َٔ قساز. أٚر ٖٓا ايذلنٝص ع٢ً َٛقٛ  

اإلْتاد١ٝ فُٔ ا٭ٚىل إٔ ٜٛد٘ ايدعِ مٛ ايتشفٝص يصٜار٠ إْتاد١ٝ ايؿٝارٜٔ، 

ٖٚٛ رعِ َس بط باإلْتاز يبرٍ املصٜد َٔ اؾٗد ٚزفع َطت٣ٛ اإلْتاد١ٝ يدِٜٗ; 

و بٛقع بسْاَر  ٛدٝ٘ ٚإزغار، ٖٚٓا أقذلح  صٜٚد ايؿٝارٜٔ مبردات  ك١ٝٓ ٚذي

 5سدٜج١ بأضراز زَص١ٜ َٔ أدٌ زفع إْتادٝتِٗ، ٚأز٣ إٔ يريو َسرّٚرا أفكٌ َٔ 

ُّا  اإلعا١ْ املاي١ٝ َطتكب٬ً، ٫ٚ ْٓط٢ إٔ إْتاز ايجس٠ٚ ايطُه١ٝ ٜرتدل دص٤ّا َٗ

 يتٛفرل ا٭َٔ ايغرا٥ٞ، ٚغهّسا. 
 

 :ــــــــــضالرئيـــــ

 10 ٌ ا٭خ  ر١ قُد ايهر .كغهّسا،  ف 
 

 العضو مجعة ذلند الكعيب:

نًهِ  رًُٕٛ إٔ أٌٖ ايبشسٜٔ يف املاقٞ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

ّٝا، ٚإٔ َؿطًح  نإ ٜطًل  «عاز»ناْٛا َرتُدٜٔ ع٢ً ايبشس اعتُاّرا نً

 15ٕ ٚأملرٚا ع٢ً َٔ ٜدملٌ ايبشس، بُٝٓا ايبشس ايّٝٛ اضتٓصف، ٚرملً٘ اٯضٜٝٛٛ

ا٭ملكس ٚايٝابظ. نُا إٔ املطتفٝد َٔ ايسملـ ايؿارز٠ عٔ ايجس٠ٚ 

ايطُه١ٝ يًبشاز٠ ا ذلف  ــ يٮضا ايػدٜد ــ ِٖ اٯضٜٕٝٛٛ أّٜكا، سٝح 

إٕ َرعِ أؾشاب ايسملـ يٝطٛا َٔ ايبشاز٠، بٌ إَا إٔ  ٪دس ٖرٙ ايسملـ 

ب  َايو ع٢ً اٯضٜٝٛ  ٚإَا إٔ  هٕٛ باملٓاؾف١، فُدملٍٛ ايبشس ٜٛش  

 20ايسملؿ١ أٚ َايو ايباْٛؽ ٚاٯضٜٝٛ . إٕ أؾشاب ايبٛاْٝؼ ايرٜٔ ٜؿطارٕٚ 

ايسٚبٝإ ٚا٭زلاى وؿًٕٛ ع٢ً َطاعد٠ غٗس١ٜ َٔ ايجس٠ٚ ايطُه١ٝ 

باإلقاف١ إىل رعِ اؿه١َٛ ايرٟ ٜكدز بأنجس َٔ ث٬مثا١٥ رٜٓاز غٗسّٜا 

ق١ أٚ املٝٓا٤ يدعِ أضراز ايدٜصٍ، يف س  إٔ ٖٓاى بٛاْٝؼ ع٢ً زؾٝا ايفس

٫  بشس يهٔ أؾشابٗا ٜأملرٕٚ ٖرٙ املطاعدات ايػٗس١ٜ، فهٝا ْٛافل 

 25ع٢ً إْػا٤ ؾٓدٚم رعِ ٭داْب ٚ ضٜٝٛ ؟! مٔ ْدعِ ايبٓشاز ايبشسٜين ايرٟ 

ٜدملٌ ايبشس بٓفط٘، يرا أزدٛ َٔ فًطهِ املٛقس زف  ٖرا املػسٚ  بكإْٛ 

 َٔ سٝح املبدأ، ٚغهّسا.
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 :الرئيـــــــــــــــض

َا  فكٌ ب٘ ا٭خ  ر١ ايهر  ن٬ّ َِٗ، ٚأزدٛ إٔ غهّسا،  

ٜهٕٛ اؾُٝع قد زلع ٚ فِٗ َا ذنسٙ، ٚأمت٢ٓ ع٢ً اإلمل٠ٛ يف اإلع٬ّ 

ٚايؿشاف١ إٔ ٜرهطٛا َجٌ ٖرٙ ا٭َٛز ست٢ ٜدزى ايسأٟ ايراّ زأٟ فًظ 

 5ايػٛز٣ عٓدَا ٜكس  ٛؾ١ٝ بردّ املٛافك١ ع٢ً إْػا٤ َجٌ ٖرا ايؿٓدٚم 

إىل ا٫عتبازات ا٭ملس٣، فٗٓاى اعتبازات أملس٣   ٜرنسٖا ا٭خ باإلقاف١ 

أيد َٗدٟ  فكٌ ا٭خ  ر١ ايهر  ٖٚٞ اعتبازات دٖٛس١ٜ ١َُٗ أّٜكا. 

 اؿدار. 

 

 10 أمحد مَدي احلداد:  العضو

يف ايٛاقع يطٓا بؿدر عدّ املٛافك١ ع٢ً إْػا٤  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،

نُا ذنس اإلمل٠ٛ ايرٜٔ ضبكْٛٞ ٚ ٓعِٝ رعِ َجٌ ٖرٙ ايؿٓارٜل، ٚيهٔ ــ 

َر١ٓٝ متٓع اجملًظ املٛقس َٔ  ا املٛقٛ  ــ ٖٓاى أضبابباؿدٜح عٔ ٖر

املٛافك١ ع٢ً ٖرٙ ايتٛؾ١ٝ. أعتكد إٔ ٖٓاى غب١ٗ رضتٛز١ٜ يف ٖرا املػسٚ ، 

 15٭ْ٘ مٝص ب  املٛاطٓ ، فإذا قُٓا بإْػا٤ َجٌ ٖرا ايؿٓدٚم يدعِ ايؿٝارٜٔ ــ 

يسَٝشٞ ــ فطٛف ْكّٛ بإْػا٤ ؾٓدٚم يدعِ نُا ذنس ا٭خ حٝظ ا

ب   اأٚ ايٓذازٜٔ أٚ ايؿٝارٜٔ...إخل، فأعتكد إٔ ٖٓاى متّٝٝصاؿدارٜٔ َج٬ً  

املٛاطٓ ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ أعتكد إٔ َا دا٤ت ب٘ ايًذ١ٓ َٔ  ٛؾ١ٝ بردّ املٛافك١ 

 ٖٛ ايؿشٝح، ٚغهّسا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــض:

 ؿادٞ.غهّسا،  فكٌ ا٭خ ف٪ار أيد ا 

 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

 25بكإْٛ، يف ايٛاقع  املػسٚ بايٓطب١ إىل ٖرا غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

مٔ ادتُرٓا َع عد٠ دٗات مت ذنسٖا يف ايتكسٜس، ٖٚٞ ايجس٠ٚ ايطُه١ٝ، 

ٚغ٪ٕٚ ايبًدٜات، ٚ ر١ٝ ايؿٝارٜٔ، ٚأٚقشٓا نٌ َا  فكٌ ب٘ ا٭خ  ر١ 
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ٖٝٓا يف ايبدا١ٜ إٔ ايدعِ َتشكل، ايهر  َع ممجً  عٔ  ر١ٝ ايؿٝار ٜٔ. ب

فايدٚي١ اٯٕ  دعِ ايؿٝارٜٔ عٔ طسٜل رعِ ا سٚقات، ٚرعُٗا عٔ فذل٠ 

دعِ مل٬ٍ أغٗس ايتٛقا عٔ ايتٛقا عٔ ؾٝد ايسٚبٝإ، عٝح ٜطتُس اي

رٜٓاز، ٜٚطسٟ ايدعِ ايرٟ  ٛفسٙ ايدٚي١ أّٜكا ع٢ً  300إىل  200ٜرارٍ ايؿٝد 

 5س١ٜ، ٖٚرا ايرٟ بٝٓاٙ يًذٗات املر١ٝٓ، ٚنُا ٖٛ اؿٛارخ ٚايهٛازخ ايبش

َرسٚف إٔ ايدعِ َتشكل أضاّضا، فايدعِ ايرٟ  كدَ٘ ايدٚي١ َٔ  ٛفرل 

اـدَات اإلضها١ْٝ، ٚملدَات ايؿش١، ٚملدَات ايترًِٝ، ٜػٌُ  ٝع 

ْتٝذ١ ايطٝاض١ اؿه١ُٝ َٔ يدٕ ؾاسب  ااملٛاطٓ  ٜٚطتفٝدٕٚ َٓ٘، ٖٚر

بٔ ضًُإ  ٍ ملًٝف١ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ املٛقس سفع٘  ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل ملًٝف١

 10ا . ايدعِ َٛدٛر يهٌ َٛاطٔ، ٚضبل إٔ ٚقر( عد٠ َػانٌ َترًك١ 

بتدملٌ َٔ زلٛ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ عٔ طسٜل  ٛدٝ٘ ايٛشٜس  ٗاسً بايؿٝارٜٔ ٚمت

 ،بكإْٛ املػسٚ ٍٚ، ٚيهٔ ايًذ١ٓ    طتطع املٛافك١ ع٢ً ٖرا ٪املط

ب  ا٭غ اف املتطاٜٚ  يف املسانص ايكا١ْْٝٛ َٔ  يٮضباب ايتاي١ٝ: يًتُٝٝص

أؾشاب املٗٔ ا٭ملس٣ نُا أٚقح َٔ ضبكين َٔ اإلملٛإ، ٚايرب٤ املايٞ 

 15ملؿّٛؾا يف ايعسٚف اييت منس بٗا، ٭ٕ َػسٚ  ٚايرٟ ضٝذل ب ع٢ً ايدٚي١ 

ايكإْٛ   ًٜصّ ايؿٝارٜٔ با٫غذلاى يف ٖرا ايؿٓدٚم ٚرفع اغذلانات ست٢ 

ؿٍٛ ع٢ً َراؽ  كاعدٟ، َع إٔ ا٫غذلانات يف ايؿٓارٜل متهِٓٗ َٔ اؿ

ايتكاعد١ٜ املتٝاز١ٜ َٚتاس١ يًؿٝارٜٔ نُا ٖٞ َتاس١ ٭ؾشاب املٗٔ ا٭ملس٣ 

يف ايدٚي١، فًِ ًٜصّ ايؿٝارٜٔ با٫غذلاى يف ٖرا ايؿٓدٚم ٚرفع ا٫غذلانات 

 20ع يًشؿٍٛ ع٢ً َصاٜا ايتكاعد. بايٓطب١ إىل متٌٜٛ ايؿٓدٚم، ٜتِ عٔ طسٜل زٜ

ع١ًُٝ اضت ساز ايسَاٍ، فٌٗ ٜكؿد بايسٜع زبح ايػسنات َٔ بٝع ٚاضت ساز 

ايسَاٍ أّ ٜكؿد ب٘ ايه١ُٝ ايها١ًَ اييت  طت سدٗا ايػسنات ٚ بٝرٗا 

بطرس ايطٛم أٚ َا  طت سد٘ ايدٚي١ ٚ بٝر٘ ع٢ً ايػسنات؟ ٖرا فٝ٘ إبٗاّ. 

سنات ست٢ يٛ افذلقٓا إٔ ايتٌُٜٛ ٜهٕٛ عٔ طسٜل ايفا٥د٠ َٔ بٝع ايػٚ

 25فٗرا أ٫ًٚ ٚأملرّلا ضُٝظ املٛاطٔ بػهٌ َباغس، ٭ْ٘ ضرلفع َٔ ْطب١ بٝع 

ايسَاٍ اييت  رد املار٠ ا٭ضاض١ٝ يبٓا٤ َٓاشٍ املٛاطٓ . مٔ ْػهس اجملًظ 
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 املٛقس ع٢ً  فُٗ٘  ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ، ٚمٔ ْرسف َجًُا أضًف( ــ ضٝدٟ 

ٛقس ئ  كؿس عٔ ايس٥ٝظ ــ إٔ اؿه١َٛ املٛقس٠ بس٥اض١ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ امل

 أؾشاب املٗٔ اؿس٠ ٚضتهٕٛ ايدافع ٚاملطاْد شلِ، ٚغهّسا

 

 5 :الرئيـــــــــــــــض

 ؟أملس٣ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات غهّسا، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 :الرئيـــــــــــــــض

 ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ بسف  َػسٚ  ايكإْٛ َٔ سٝح ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  

 ؟املبدأ

 

 )أغلبية موافقة(
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 :ـــــــــــــــضالرئي

ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓد ايتايٞ  .ٜسف  َػسٚ  ايكإْٛ َٔ سٝح املبدأإذٕ  

َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاف مبٓاقػ١  كسٜس ؾ١ٓ ايػ٪ٕٚ ايتػسٜر١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ 

يط١ٓ  15َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  31غؿٛف ا٫قذلاح بكإْٛ بتردٌٜ املار٠ 

 20ٚايٓٛاب، ٚاملكدّ َٔ أؾشاب ايطرار٠ ّ املردٍ بػإٔ فًطٞ ايػٛز٣ 2002

ا٭عكا٤: حٝظ يد ايسَٝشٞ، ٚأيد َٗدٟ اؿدار، ٚايدنتٛز أيد 

ضا  ايرسٜ ، ٚضٛضٔ سادٞ  كٟٛ، ٚضا١َٝ ملًٌٝ امل٪ٜد. ٚأطًب َٔ ا٭خ 

 ايدنتٛز أيد ضا  ايرسٜ  َكسز ايًذ١ٓ ايتٛد٘ إىل املٓؿ١ فًٝتفكٌ.

 

 25 :الدكتور أمحد شامل العريض العضو

 بدا١ًٜ أطًب  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 
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 الرئيـــــــــــــــــض:

 ٌٖ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 إذٕ ٜتِ  جبٝ( ايتكسٜس يف املكبط١. 

 

 (111 / صفحة5 )اىظر امللحق

 10 

 :ــضالرئيـــــــــــــــ

  فكٌ ا٭خ َكسز ايًذ١ٓ.

 

 :الدكتور أمحد شامل العريض العضو

 15بتردٌٜ املار٠  دازض( ايًذ١ٓ ا٫قذلاح بكإْٛ   غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،

ّ املردٍ بػإٔ فًطٞ ايػٛز٣ 2002( يط١ٓ 15( َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ )31)

ًذ١ٓ ٚمت اضترساض ٚدٗات ايٓعس اييت رازت سٛي٘ َٔ قبٌ أعكا٤ ايٚايٓٛاب، 

إٕ ا٫قذلاح بكإْٛ   ٚقد اْتٗ( ايًذ١ٓ إىل اٯ ٞ: ًُذًظ،يٚاملطتػاز ايكاْْٛٞ 

( 31ٜطر٢ إىل  ػدٜد ايركٛبات املكسز٠ يًدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ املرنٛز٠ يف املار٠ )

 20ّ، ْعّسا إىل نْٛٗا ٫  تٓاضب َع 2002( يط١ٓ 15َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ )

٢ً ايسأٟ ايراّ ٚ أثرلٖا ايبايغ ع٢ً دطا١َ ا٭فراٍ املس هب١ ٚملطٛز ٗا ع

اير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ، نُا إٔ عكٛب١ ايغسا١َ ايٛسٝد٠ أٚ ايبد١ًٜ ق١ًٝ٦ دّدا أَاّ 

اإلَهاْٝات ايك ١ُ يًذُرٝات ٚايهٝاْات ايطٝاض١ٝ. إٕ ممازض١ ايدعا١ٜ 

ا٫ْت اب١ٝ بطسم غرل ْص١ٜٗ، ٚاضتغ٬ٍ ساد١ ايبر  بإغسا٥ِٗ باشلداٜا 

 25 ( َٔ 27، 26، 25، 23، 22ايٓشٛ املرنٛز يف املٛار ) ٚا٭َٛاٍ ــ ع٢ً

ايكإْٛ ــ  رتدل دسا٥ِ ملطرل٠ ٚشلا  أثرل بايغ ع٢ً إزار٠ ايٓاملب ، نُا أْٗا 

 جرل ايبًب١ً يد٣ ايٓاع ع٢ً اعتباز إٔ ٖ٪٤٫ املٛاطٓ  ِٖ سذس ايصا١ٜٚ يهٌ 
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ايربح أٚ ع١ًُٝ اْت اب١ٝ، إقاف١ إىل إٔ أٟ َطاع باير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ أٚ 

اإلمل٬ٍ بٗا أٚ أٟ اْتٗاى شلا بأٟ ؾٛز٠ ناْ( ٜرتدل اْتٗانـّا ؾازملـّا ؿس١ٜ 

ٚإزار٠ ايػرب، ٜٚطتٛدب فسض عكٛبات زارع١ ع٢ً َس هبٝٗا. أقاف 

ٜراقب باؿبظ َد٠ »(  ٓـ ع٢ً: 31ا٫قذلاح بكإْٛ فكس٠ ثا١ْٝ يف ْٗا١ٜ املار٠ )

 ٬5ث١  ٫ف رٜٓاز أٚ بإسد٣ ٖا   ٫  صٜد ع٢ً ث٬خ ضٓٛات ٚبغسا١َ ٫ ػاٚش ث

ُّ ( 24َٔ ا٭سهاّ املٓؿٛف عًٝٗا يف املار٠ ) اايركٛبت  نٌ َٔ ملايا سه

( ؼعس ع٢ً َٛظفٞ اؿه١َٛ ٚاشل٦ٝات 24، فاملار٠ )«َٔ ٖرا ايكإْٛ

ٚامل٪ضطات ايرا١َ ٚز٩ضا٤ اجملايظ ايبًد١ٜ ٚأعكا٥ٗا ايكٝاّ بايدعا١ٜ 

يف أَانٔ عًُِٗ، ٚبريو مت ايتفسٜل ب   ا٫ْت اب١ٝ يؿاحل أٟ َٔ املسغش 

 10َٔ مازع ايدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ يٓفط٘ أٚ فسٜل ايرٌُ ايرٟ ٜرٌُ َع املذلغح 

ٚب  َٔ مازضٗا َٔ املٛظف  ايرَُٛٝ  ايرٜٔ َٔ املفذلض إٔ ٜهْٛٛا 

أَٝٓ  ع٢ً ضرل اير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ، ٚ هٕٛ ممازضتِٗ يٛظٝفتِٗ ايرا١َ املاْع 

ملٌ يف ضرل اير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ ٭ٟ َٔ املذلغش . إٕ ايتردٌٜ شلِ َٔ ايتد

املكذلح يف ا٫قذلاح بكإْٛ ضٝشكل ايسر  ايراّ ٚاـاف; عٝح ٜهٕٛ اؾصا٤ 

 15ٚعًٝ٘ زأت ايًذ١ٓ ٚدا١ٖ ٖرا ا٫قذلاح  اؾٓا٥ٞ َٓاضبـّا يًذسم١ املس هب١.

ذ١ٓ برد املٓاقػ١ إىل اْتٗ( ايًبكإْٛ َٚدلزا ٘ ٚا٭ضباب اييت بـُيَن عًٝٗا; يرا 

 دٛاش ْعس ا٫قذلاح بكإْٛ، ٚغهّسا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 20 .حٝظ يد ايسَٝشٞ فكٌ ا٭خ  ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات؟ غهّسا، 

 

 :مخيض محد الرميحي العضو

ست٢ ٜتِ  ٛقٝح املكذلح ٚطبٝرت٘، قبٌ فذل٠ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

ضابٝع، َسز فًطهِ املٛقس َػسٚ  ٚدٝص٠  ذلاٚح َا ب  أضبٛع  أٚ ث٬ث١ أ

 ١25، ّٝ املترًل مبباغس٠ اؿكٛم ايطٝاض2002يط١ٓ  14قإْٛ بتردٌٜ ايكإْٛ زقِ 

 30ٚأعتكد أْ٘ مت ايتردٌٜ ع٢ً دسا٥ِ ا٫ضتفتا٤ ٚا٫ْت اب ــ ٚؼدّٜدا املار٠ 
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ــ ٚنإ ٖٓاى  طا٩ٍ أّٜكا َٔ ايصٌَٝ ايرصٜص ا٭خ أيد بٗصار عٔ  31املار٠ ٚ

ا٫ْت اب١ٝ ٚقً( ي٘ إٕ ٖرا املكذلح َرسٚض أَاّ ايًذ١ٓ، ٚيهٔ    ايدعا١ٜ

 أٔت ايدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ ٚاؾسا٥ِ ا٫ْت اب١ٝ يف قإْٛ َباغس٠ اؿكٛم 

َٔ  31ايطٝاض١ٝ ٚإمنا دا٤ت يف قإْٛ اجملًط ، ٚبايتايٞ فإٕ  ردٌٜ املار٠ 

 5ركٛب١ فكط ٖرا ايكإْٛ ٜطتٛدب  ردٌٜ ٖرٙ املار٠، يٝظ َٔ أدٌ  غًٝغ اي

ٚيهٔ ست٢ ٜتِ إسداخ  ٓاضب ب  اؾسا٥ِ ا٫ْت اب١ٝ يف ا٫ضتفتا٤ ٚا٫ْت اب 

ٚايدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ أّٜكا. ٖٚٓاى  ردٌٜ َكذلح  ملس أّٜكا يكإْٛ ايبًدٜات ــ 

ــ ست٢ ٜتِ ايتٓاضب يف  ٝع ا٭فراٍ اييت دسَٗا ايكإْٛ.  30ٚؼدّٜدا املار٠ 

ملٛظا ايراّ أض٠ٛ مبا ٖٛ َٛدٛر يف قإْٛ يكد أفسرْا فكس٠ ددٜد٠ ؽـ ا

 10َباغس٠ اؿكٛم ايطٝاض١ٝ، عٝح ٜهٕٛ املٛظفٕٛ ايرإَٛ أَٓا٤ ع٢ً ضرل 

اير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ، ٚبايتايٞ هب إٔ  هٕٛ عكٛب١ املٛظا ايراّ أغد َٔ 

عكٛب١ غرلٙ. ٖرا ايتٛقٝح يإلمل٠ٛ ايرٜٔ زمبا ٫ ٜرسفٕٛ ايغا١ٜ َٔ ٖرا 

أضًف( ــ يٝط(  غًٝغ ايركٛب١ فكط بٌ أّٜكا إسداخ  ايتردٌٜ، ٖٚٞ ــ نُا

ّٝا، ٚغهّسا.   ٓاضب يف  ٝع ايكٛاْ  املرسٚق١ أٚ املطبك١ ساي
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 :الرئيـــــــــــــــض

 غهّسا،  فكٌ ا٭خ ف٪ار أيد اؿادٞ. 

 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

 20 ٠ َكدَٛ ا٫قذلاح، ازلشٛا يٞ بإٔاإلملٛغهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

رهِ، سٝح إْين ٫ أز٣ أٟ َدلز يتغًٝغ ٚ ػدٜد ايركٛب١. أ٫ًٚ: أملتًا َ

املذلغح، أز٣ أْ٘ َٛقٛ  َبِٗ، َٚٔ  َٔبايٓطب١ إىل َٛقٛ   كدِٜ اشلداٜا 

ايطبٝرٞ إٔ ٜكّٛ املذلغح بإْػا٤ َكس اْت ابٞ ي٘، ٜٚدعٛ إىل اي٥٫ِٛ 

ٚاملأربات، ٜٚصٚز أٖايٞ َٓطكت٘ ٜٚطُع طًبا ِٗ، ٖٚرا َٛدٛر يف  ٝع 

 25اؿ٬ُت ا٫ْت اب١ٝ، فٌٗ  رتدل ٖرٙ املأرب١ أٚ ايٛي١ُٝ َٔ اشلداٜا ٜٚراقب عًٝٗا 

ايكإْٛ؟ يف نٌ بًدإ ايرا  ٜكّٛ املذلغح بتًُٝع ؾٛز ٘ أَاّ ْاملبٝ٘ عٝح 

ّٝا ٜٚكدّ إىل ْاملبٝ٘ )ايغٛشٟ( ٖٚرا أَس طبٝرٞ، ٚأْا ٫  ٜٓػ٧ َكّسا اْت اب
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أَا إٔ ْرتدل ٖرٙ املأربات ٖداٜا أ هًِ عٔ  كدِٜ ايسغا٣ٚ إىل ايٓاملب ، 

ٜراقب عًٝٗا ايكإْٛ، فأز٣ إٔ ذيو غ٤ٞ َبايغ فٝ٘. ٚيٛ ْعسْا إىل َفّٗٛ 

أْا ٚ ، كدِٜ اشلداٜا يف فتُرا ٓا، يٛددْا أْ٘ ٜرتدل أَّسا َباّسا ٫ٚ ٜرتدل زغ٠ٛ

ِٕ   أعٔط ٚعّٛرا بؿفيت َسغّشا فًُاذا ٜٓت بين املٛاطٔ؟! ٌٖ ضٝٓت بين  إ

 5ٕ أٚ ع٬ٕ؟! )ٜٚؼ ممطٛح ٚدٗ٘ بصبد٠ ٖرا املسغح(؟! ا٭َس اٯملس ٭ْٞ ف٬

َرايٞ ايس٥ٝظ، ٖٛ إٔ ايركٛب١  كٍٛ ث٬خ ضٓٛات أٚ ث٬ث١  ٫ف رٜٓاز، مٔ 

يف ٖرٙ ايركٛبات ٚيٝظ ركٛب١، ٚأْا أز٣ إٔ ٖٓاى  رطًفا ٖٓا ْسٜد  غًٝغ اي

َٛطٔ غو ، ٚأٟ قاٍض يف ا ه١ُ ا٫بتدا١ٝ٥ ضٛف واٍٚ إهار أٟ ا ػدّر

ُّا ُٜفطس يؿاحل املتِٗ ــ ست٢ ىفا ٖرا اؿهِ،  يف ايكك١ٝ ــ ٚايػو را٥

 10ٚإذا   ٜطتطع ٚذٖب ا٭َس إىل قه١ُ ا٫ضت٦ٓاف ٚ   طتطع ٖٞ ا٭ملس٣ 

أّٜكا ؽفٝا اؿهِ ٚذٖب ا٭َس إىل ايتُٝٝص فإٕ قه١ُ ايتُٝٝص ضٛف 

١ ػرٌ أٟ قاٍض  س٣ إٔ ايركٛب١ َغًع١ ٚفٝٗا  رطا، ٖرٙ ايركٛبات املغًع

وتاط يهٌ أَس يف سهُ٘ ٜٚبشح عٔ أٟ َٛقع غو يف ايكك١ٝ ست٢ 

وهِ يؿاحل املتِٗ. َٚجًُا قاٍ شًَٝٞ ا٭خ حٝظ ايسَٝشٞ يٛ إٔ ٖٓاى 

 15ْطب١ ٚ ٓاضب ب  اُؾسّ ٚايركٛب١ فٗرا َكبٍٛ، أَا ٖرٙ ايطفس٠ يف ايتغًٝغ 

ح، ٫بد إٔ ْهٕٛ ٚايتػدٜد ٚايترطا يف اؾصا٤ات فٗرا ٫ أعتكد أْ٘ ؾشٝ

َٓؿف ، ٫ٚبد عٓدَا ْػٓس  َار٠ قا١ْْٝٛ إٔ  هٕٛ َٓؿف١ يهٌ ا٭طساف، 

ــ َجٌ  كدِٜ ٖداٜا  َبِٗ ٖٓاى غ٤ٞٚيهٔ إٔ  ػدر ع٢ً طسف ٜٚهٕٛ 

ٚغرلٖا ــ فٗرا غسٜب، يٓفذلض إٔ املذلغح طبع بسْاَر عًُ٘ يف َط١ٜٛ استٛت 

 ١20؟! ٌٖ ٜرتدل ــ َجًُا قاٍ ع٢ً ؾٛز ٘ ٚظاْبٗا )َطباح( فٌٗ ٖرٙ  رد كايف

ا٭خ ْٛاز ا ُٛر ــ أْ٘ رملٌ يف ا عٛز ٫ٚبد َٔ سبط٘ ث٬خ ضٓٛات؟! أز٣ 

 إٔ ذيو نجرل، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 25 .ايسَٝشٞيد حٝظ غهّسا،  فكٌ ا٭خ  
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 :الرميحيمحد مخيض  العضو

ٛار اييت أعتكد إٔ شًَٝٞ ايرصٜص   ٜكسأ املغهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

اييت أغرل إيٝٗا يف  22ع٢ً ق٥ٛٗا مت  كسٜس ايركٛب١، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ املار٠ 

أ. ٜتر  ع٢ً املسغح عٓد ممازضت٘ ايدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ ايتكٝد » كٍٛ:  31املار٠ 

 5ــ اسذلاّ سس١ٜ 2ــ ا٫يتصاّ بأسهاّ ايدضتٛز ٚاسذلاّ ضٝار٠ ايكإْٛ. 1مبا ًٜٞ: 

ــ ا٫يتصاّ با افع١ ع٢ً ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ ٚأَٔ 3 ايسأٟ ٚايفهس يد٣ ايغرل.

ايٛطٔ ٚاضتكسازٙ ٚعدّ ايكٝاّ بهٌ َا ٜجرل ايفسق١ أٚ ايطا٥ف١ٝ ب  املٛاطٓ . 

ــ ا٫يتصاّ بردّ إدسا٤ ايدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ يف ايٛشازات ٚاإلرازات ايتابر١ شلا 4

صاّ بردّ ايترسض يف ــ ا٫يت5ٚا٭دٗص٠ املًشك١ بٗا ٚاشل٦ٝات ٚامل٪ضطات ايرا١َ. 

 10ايدعا١ٜ ا٫ْت اب١ٝ يغرلٙ َٔ املسغش  ضٛا٤ّ بؿٛز٠ غ ؿ١ٝ أٚ بٛاضط١ 

َراْٚٝ٘ يف يًت٘ ا٫ْت اب١ٝ. ب. ُُٜٓع  ٓعِٝ ٚعكد ا٫دتُاعات ا٫ْت اب١ٝ 

ٚإيكا٤ اـطب ا٫ْت اب١ٝ يف رٚز ايربار٠ ٚاؾاَرات ٚاملراٖد اير١ًُٝ ٚاملدازع 

ٚايػٛاز  ٚايطسم ايرا١َ، ٚنريو يف ا٭ب١ٝٓ  اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ ٚاملٝارٜٔ

فٗرٙ ا٭َٛز نًٗا ع٢ً ق٥ٛٗا مت إقساز املكذلح،  «اييت  ػغًٗا ايٛشازات...

 15أ. ؼدر نٌ بًد١ٜ يف ْطام ا افع١ أَانٔ » ٓاٚي( أّٜكا ايتايٞ:  23ٚاملار٠ 

ٚنريو  ٓاٚي( ْػس اإلع٬ْات ٚاملًؿكات  «ملاؾ١  رًل بٗا اإلع٬ْات...

اب١ٝ ٚمتصٜكٗا ٚإ ٬ف ايدعا١ٜ; أعتكد إٔ شًَٝٞ قسأ فكط ايركٛب١ ٚ  ا٫ْت 

 26ٚ 25ٚ 23ٚ 22ٜكسأ املٛار اييت ع٢ً ق٥ٛٗا مت  ػدٜد ايركٛب١، ٖٚٞ املٛار 

 هًُ( عٔ املٛظا ايراّ، ٚيريو مت( إقاف١ فكس٠ ددٜد٠  24، ٚاملار٠ 27ٚ

 20ٖٛ  غًٝغ ايركٛب١  إىل املٛظا ايراّ ع٢ً ق٥ٛٗا مت  كسٜس ايركٛب١. يٝظ اشلدف

ٚإمنا ــ نُا أضًف( ضابًكا ــ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى  ٓاضب ب  ايركٛبات يف 

ايدعاٜات ا٫ْت اب١ٝ ٚيف دسا٥ِ ا٫ضتفتا٤ ا٫ْت ابٞ ٚأّٜكا يف اجملايظ 
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ايبًد١ٜ، أزدٛ إٔ أنٕٛ قد أٚقش( ايؿٛز٠ يصًَٝٓا ايرصٜص ا٭خ ف٪ار 

 اؿادٞ، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 5 .عًٞ قُد اـصاعٞقُد ايدنتٛز ّسا،  فكٌ ا٭خ غه 

 

 :علي ذلند اخلساعيذلند الدكتور  العضو

ٚايػهس َٛؾٍٛ أّٜكا إىل ؾ١ٓ ايػ٪ٕٚ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

( 31ايتػسٜر١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ، ٚإىل اإلمل٠ٛ ايهساّ َكدَٞ ا٫قذلاح بتردٌٜ املار٠ )

 10ب٬ غو أ فل َع اإلمل٠ٛ َكدَٞ ّ. إْين 2002يط١ٓ  15َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ 

ا٫قذلاح يف  ػدٜد ايركٛب١ يف اؾسا٥ِ ٚامل ايفات املترًك١ باير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ 

عٓدَا  هٕٛ ٖٓاى قسٚز٠ يريو بطبب  فػٞ ٖرٙ اؾسا٥ِ، ٚسٝح إْ٘   

ٜطبل ــ عطب عًُٞ ــ إٔ ُأؾدزت أسهاّ ع٢ً َس ه  اؾسا٥ِ ٚامل ايفات 

ّ، فُا ايداعٞ إذٕ يتػدٜد 2002ّ بكإْٛ يط١ٓ عطب َا ْـ عًٝ٘ املسضٛ

 15ايركٛب١؟! ضٝدٟ ايس٥ٝظ، إٕ ػسبتٓا ايدمكساط١ٝ ٫ صاٍ يف َٗدٖا سٝح   

مِ  عًٝٗا ض٣ٛ أزبر١ فؿٍٛ  ػسٜر١ٝ، ٚأعتكد إٔ املسضّٛ بكإْٛ نفٌٝ 

بتٓعِٝ اير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ، ٚايركٛبات اييت ْـ عًٝٗا املسضّٛ نف١ًٝ بسر  

سا٥ِ ٚامل ايفات، ٚضٝهٕٛ َٓطكّٝا  ػدٜد ايركٛبات ــ نُا َكذليف اؾ

ٜطايب اإلمل٠ٛ َكدَٛ ا٫قذلاح ــ يٛ ناْ( ٖٓاى ظاٖس٠ فر١ًٝ َتفػ١ٝ يف 

 20اجملتُع  ؿاسب نٌ فؿٌ  ػسٜرٞ. يرا أز٣ ايذلٜح يف ْعس ٖرا املكذلح، 

ايسف  َٔ سٝح بٚملؿّٛؾا إٔ ايًذ١ٓ املر١ٝٓ بدزاضت٘    ِٛف باملٛافك١ أٚ 

بدأ ٚإمنا أٚؾ( ظٛاش ْعس ٖرا املكذلح، ٖٚٛ ا٭َس ايرٟ ٜرين أْٗا  سن( امل

 جملًطهِ املٛقس ايٓعس يف ٖرا ا٫قذلاح، ٚغهّسا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــض

 .املٓاعٞأيد رزٜٚؼ غهّسا،  فكٌ ا٭خ  

 



 25املكبط١          17/4/2016ّ                       ( 57)        2/ ايدٚز  4يفؿٌ فًظ ايػٛز٣ / ا

 :املياعيأمحد درويغ  العضو

 َس٠ أملس٣ ايط٬ّ عًٝهِ ٚزي١ ا غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

ٚبسنا ٘. أغٝد بتكسٜس ؾ١ٓ ايػ٪ٕٚ ايتػسٜر١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ غؿٛف ا٫قذلاح 

ّ املردٍ بػإٔ 2002يط١ٓ  15َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  31بكإْٛ بتردٌٜ املار٠ 

 5فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب ٚاملكٓدّ َٔ أؾشاب ايطرار٠ ا٭عكا٤، ٚأقٍٛ إٕ 

اب١ٝ بطسم غرل ْص١ٜٗ  ػدٜد ايركٛب١ قسٚزٟ، سٝح إٕ ممازض١ ايدعا١ٜ ا٫ْت 

ٚاضتغ٬ٍ ساد١ ايبر  بإغسا٥ِٗ باشلداٜا ٚا٭َٛاٍ شلا  أثرل بايغ يف إزار٠ 

ايٓاملب ، مما قد ٜ٪رٟ إىل اْت اب املسغح غرل املٓاضب يرك١ٜٛ اجملًظ، 

َٚٔ ٖٛ يٝظ نا٤ شلرٙ امل١ُٗ، ٚبايتايٞ  كرا ق١ُٝ ٚق٠ٛ ايطًط١ 

 ٠10 ايدمكساط١ٝ اييت ْـ عًٝٗا ايتػسٜر١ٝ، ٚنريو ٜرسقٌ ٖرا ايطًٛى املطرل

 رضتٛز املًُه١، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

 .َٗدٟ اؿدارغهّسا،  فكٌ ا٭خ أيد  

 15 

 :مَدي احلدادأمحد  العضو

أعتكد إٔ ٖرا املكذلح َِٗ دّدا، ٚملاؾ١ إذا غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

إىل ايبر  يتذا٤ أملرْا يف ا٫عتباز َا ٜتِ مل٬ٍ ع١ًُٝ ا٫ْت ابات َٔ رعا١ٜ ٚا

أَٛز َر١ٓٝ  ٪ثس يف سل املذلغش . مٔ ْرسف  ّٝرا إٔ املذلغش  عٓدَا 

 20ٜتكدَٕٛ يذلغٝح أْفطِٗ  هٕٛ َطتٜٛا ِٗ املاي١ٝ كتًف١، فٗٓاى َج٬ً ايكارز 

َارّٜا ايرٟ يدٜ٘ ايهجرل َٔ املاٍ، َِٚٓٗ َٔ بايهار ٜطتطٝع  طٝرل أَٛزٙ، 

ٜطاٟٚ ب  املذلغش  مل٬ٍ ع١ًُٝ  ٚيف اعتكارٟ إٔ َجٌ ٖرا املكذلح

ا٫ْت ابات، ٭ٕ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايرٜٔ ٜطتطٝرٕٛ إٔ ٜكدَٛا اشلداٜا بطسٜك١ 

غرل ع١ًٝٓ ٚبايتايٞ ٜ٪ثسٕٚ يف ايٓاملب ; ٖٚٓاى رٍٚ نجرل٠ يدٜٗا ايكٛاْ  

 25فٞ اشلٓد َج٬ً مٓع َّٓرا باّ ا  كدِٜ ٖداٜا بطسٜك١ َباغس٠ مل٬ٍ فْفطٗا، 

ابات. مهٔ إٔ ٜكّٛ املذلغشٕٛ برد ا٫ْت ابات بتكدِٜ ٖرٙ ع١ًُٝ ا٫ْت 

ا٭غٝا٤ ٜٚهٕٛ ايكإْٛ يف ؾفِٗ، ٚيهٔ ٌٖ ايٓٛاب عٓدَا ٜتِ اْت ابِٗ 
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ضٛف ٜكَٕٛٛ مبطاعد٠ ايرٜٔ اْت بِٖٛ؟! ٫ أعتكد، قًٌٝ َِٓٗ َٔ ٜكَٕٛٛ 

بٗرا ا٭َس، ٚيهٔ يف ا٭ضاع ــ ٚيف رٍٚ نجرل٠ َٔ قُٓٗا ايبشسٜٔ طبّرا ــ 

بر  املذلغش  ٜكَٕٛٛ بأعُاٍ  ٪ثس يف سل املذلغش  اٯملسٜٔ، مبر٢ٓ إٔ 

ايكارز َارّٜا مهٔ إٔ ٜهطب، ٚغرل ايكارز زمبا ئ ٜهطب; ٚع٢ً ٖرا 

 5ا٭ضاع ضٝدٟ ايس٥ٝظ أعتكد إٔ ٖرا املكذلح َِٗ، ٖٚٛ ٜطاٟٚ ب  اؾُٝع، 

 ٚوفغ سكِٗ يف ايذلغح ٚا٫ْت اب، ٚغهّسا.

 

 :ــضالرئيـــــــــــــ

 .ضٛضٔ سادٞ  كٟٛغهّسا،  فكًٞ ا٭مل(  

 10 

 :شوشً حاجي تقوي العضو

ٚايػهس َٛؾٍٛ أّٜكا إىل ضرار٠ ٚشٜس غ٪ٕٚ غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ،  

فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب.  فكٌ ايطار٠ ا٭عكا٤ َػهٛزٜٔ مبدامل٬ ِٗ، 

ٚيهٔ أسبب( إٔ أزر ع٢ً ا٭خ ايفاقٌ ايدنتٛز قُد عًٞ اـصاعٞ، 

 15وٌٝ »َٔ اي٥٬ش١ ايدامل١ًٝ جملًظ ايػٛز٣  94٘ عطب املار٠ ٚأقٍٛ ي٘ إْ

ايس٥ٝظ ا٫قذلاح بكإْٛ إىل ايًذ١ٓ امل تؿ١ إلبدا٤ ايسأٟ يف فهس ٘، ٚيًذ١ٓ 

إٔ  أملر زأٟ َكدّ ا٫قذلاح قبٌ ٚقع  كسٜسٖا بػأْ٘. ٚ رد ايًذ١ٓ  كسّٜسا 

اش ْعس ُٜرسض ع٢ً اجملًظ ــ ٖٚٛ َا مٔ بؿدرٙ ــ َتكُّٓا ايسأٟ يف دٛ

أسبب( إٔ أٚقح ٖرٙ ايٓكط١ يصًَٝٞ  «ا٫قذلاح، أٚ زفك٘، أٚ إزدا٥٘

 20غؿٛف ا٫قذلاسات بكٛاْ ، أَا بايٓطب١ إىل املػازٜع فٗٓاى إَا زف  ٚإَا 

ملػسٚ . ْرِ، ٖٓاى اضتغ٬ٍ ض٧ٝ ي٬ْت ابات، ٖٚٓاى زغا٣ٚ ــ ٚأْا اقبٍٛ 

ب  يًشؿٍٛ ع٢ً ــ َٔ بر  املذلغش  يًٓامل «زغا٣ٚ»أ٩ند ٖرٙ ايه١ًُ 

أؾٛا ِٗ، ٚمٔ ٫بد إٔ ْٛقا ٖرٙ اير١ًُٝ ٭ٕ قإْٛ رٜٛإ اـد١َ املد١ْٝ 

ع بايٓطب١ إىل أعكا٤ فًظ ايٓٛاب ّٜكا  كبٌ اشلداٜا يف ٖرٙ املٛاقٚاقح. أ
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ٚأعكا٤ فًظ ايػٛز٣ ٚاقح، ٚأعتكد إٔ اضتغ٬ٍ اير١ًُٝ ا٫ْت اب١ٝ 

َرايٞ ايس٥ٝظ، يٝط( املطأي١ ٚاملطرل٠ ايدمكساط١ٝ بٗرا ايػهٌ َسفٛض. 

َطأي١ ٖداٜا فكط، ٖٓاى َٔ ٜٓػس َرًَٛات متظ ايػسف ٚا٭مل٬م ٚمتظ 

أَّٛزا نجرل٠ َترًك١ باملذلغش  يف ضبٌٝ اؿؿٍٛ ع٢ً ؾٛت أٚ ؾٛ   

 5شا٥دٜٔ، ٚمٔ إٕ   ْس ِل يف َطت٣ٛ عًُٓا ــ ضٛا٤ نإ يف ايذلغح أٚ 

١ٖ ٚايػفاف١ٝ فإٕ اير١ًُٝ ا٫ْت اب ــ بهٌ غهٌ َٔ ا٭غهاٍ يف ايٓصا

ايدمكساط١ٝ عًٝٗا ايط٬ّ نُا ٜكٛيٕٛ; ٖرا املكذلح ٚ غًٝغ ايركٛب١ فٝ٘ 

أعتكد إٔ ايًذ١ٓ ٚفك( يف  ٛؾٝتٗا ظٛاش ْعسٙ، ٚأعتكد إٔ اجملًظ ضٝد 

قسازٙ يف قبٍٛ املكذلح أٚ زفك٘. ضٛف واٍ ٖرا املكذلح إىل اؿه١َٛ ٚإذا 

 10ضٛف  رٝدٙ إيٝٓا بترد٬ٜ ٘، ٚاجملًظ ضٝد نإ فٝ٘ أٟ  ردٌٜ فإٕ اؿه١َٛ 

 قسازٙ يف قبٛي٘ أٚ زفك٘، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــــض

 غهّسا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسعات أملس٣؟ 

 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــــض:

 ؟ ٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ ظٛاش ْعس ا٫قذلاح بكإٌْٖٛ ٜٛافل اجملًظ ع٢ً  

                  20 

 ية موافقة()أغلب
 

 :الرئيـــــــــــــــض

ٜا إملٛإ،   ٜتبَل َٔ ددٍٚ ا٭عُاٍ إ٫  كسٜس ٚفد  إذٕ ُٜكس ذيو. 

 25ايػرب١ ايدلملا١ْٝ ملًُه١ ايبشسٜٔ املػازى يف أعُاٍ ا٫دتُا  ايدلملاْٞ يتغٝرل 
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املٓاخ ايرٟ ْعُ٘ ا٫ؼار ايدلملاْٞ ايدٚيٞ بايترإٚ َع ايدلملإ ايفسْطٞ يف 

ّ، ٚأّٜكا 2015رٜطُدل  6إىل  5ايفذل٠ َٔ  ايفسْط١ٝ بازٜظ مل٬ٍ ايراؾ١ُ

 كسٜس ٚفد ايػرب١ ايدلملا١ْٝ ملًُه١ ايبشسٜٔ املػازى يف ادتُا  ايًذ١ٓ 

ايدا١ُ٥ املر١ٝٓ بايػ٪ٕٚ ا٫قتؿار١ٜ ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ املٓركد يف دانس ا ــ 

 5 فٌٗ ٖٓاىّ، 2015أغططظ  20إىل  19 ٗٛز١ٜ إْدْٚٝطٝا مل٬ٍ ايفذل٠ َٔ 

  فكٌ ا٭خ أيد َٗدٟ اؿدار. ا؟ُع٬ًَٗٝسعات 

 

 :أمحد مَدي احلدادالعضو 

ضٛف أ هًِ عٔ ايتكسٜسٜٔ َّرا: َ٪متس  غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، 

 10، أعتكد أْ٘ َ٪متس َِٗ دّدا، غازن( فٝ٘ ممًه١ ايبشسٜٔ (COP21)بازٜظ 

را امل٪متس. ٖ ت يفٚٚفد َٔ ايػرب١ ايدلملا١ْٝ، ٖٚٓاى  ٛؾٝات نجرل٠ ذنس

ز٥ٝظ رٚي١  60َٔ ٖرا ايػٗس ضٛف هتُع يف ْٜٝٛٛزى  22ٚطبّرا يف 

ٚسه١َٛ يتٛقٝع ٖرا ا٫ فام ايرٟ مت يف بازٜظ، ْٚأٌَ إٔ ٜػازى ٚفد 

ايبشسٜٔ يف ْٜٝٛٛزى أٚ اؿه١َٛ املٛقس٠ يف ٖرا ا٫دتُا  املِٗ. أٚر إٔ 

 15ت َٚٓٗا أ طسم إىل ٬َسعات ايٛفد املػازى، سٝح ذنس بر  امل٬سعا

 سنٝص اؾٗٛر، ٚإٔ  طتُس املػازن١، ٚإٔ ٜتِ ايتٓطٝل... إخل. ملاذا   

ٜرنس غ٤ٞ عٔ ايتٓطٝل اـًٝذٞ؟! أعتكد إٔ َطأي١ ايتًٛخ ٚ أثس املٓاخ 

بايٓطب١ إىل اـًٝر ٖٞ ْكط١ ١َُٗ دّدا، ٚملاؾ١ إٔ اـًٝر ــ نُا ٖٛ 

ب  رٍٚ اـًٝر َرسٚف ــ َغًل  كسّٜبا، ٖٚٓاى ْٛ  َٔ ايتٓطٝل َٓر شَٔ 

 20بػهٌ عاّ، ٖٚٓاى ا فاق١ٝ َٛقر١ ب  رٍٚ فًظ ايترإٚ مبا فٝٗا إٜسإ 

ٚايرسام َٓر ايطبرٝٓٝات ؿُا١ٜ ٖرا اـًٝر املِٗ، ٚ  ٜرنس ايتكسٜس إٔ 

ْٓطل َع ٖرٙ ايدٍٚ، ٚ  ٜرنس ايتكسٜس نريو ايتٓطٝل َع ايدٍٚ ايرسب١ٝ، 

اعات أٚ مل٬ٍ ايًكا٤ات، ٭ْٓا ٚأعتكد إٔ ٖرا أَس َِٗ ضٛا٤ نإ يف ا٫دتُ
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إذا اضتطرٓا اؽاذ َٛقا َٛسد فُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ يٓا ؾٛت َ٪ثس يف ٖرٙ 

ا٭َٛز.   ٜرنس ايتكسٜس نريو إٔ ايبشسٜٔ دصٜس٠ َٔ قُٔ دصز نجرل٠، 

ٖٚٓاى رٍٚ دصز١ٜ يدٜٗا ْٛ  َٔ ايترإٚ يف ٖرا ايػإٔ، فأعتكد إٔ ٖرا ا٭َس 

أْ٘ يٝظ ٖٓاى أز٣ َٔ مل٬ٍ قسا٤ا ٞ  ،ا٭ملس٣ َِٗ دّدا. بايٓطب١ إىل ايتكازٜس

 5نتٝب إزغارٟ يًػرب١ ايدلملا١ْٝ، ٖٓاى  ٓطٝل ٚاقح يهتاب١ ٖرٙ ايتكازٜس. 

ٓا َع ز٥ٝظ فًظ ايٓٛاب، ٚا٭خ  اٍ ٥ٚمٔ ْاقػٓا ٖرٙ ا٭َٛز مل٬ٍ يكا

ٜرسف ٖرا ايػ٤ٞ، فهٌ فسٜل أٚ نٌ ٚفد ٜرٖب ي٘  كسٜس ىتًا عٔ ف سٚ 

َا دا٤ يف َجٌ ٖرا ايهتٝب. َ٪ملّسا اؽر َرايٞ ز٥ٝظ اٯملس، ٫ٚ ٜتبع 

ع٢ً املطتػازٜٔ  ُٜرسضفًظ ايٓٛاب قساّزا بأ٫ ُٜكبٌ أٟ  كسٜس قبٌ إٔ 

ٌْ فُٝا ىؿ٘، ٚأعتكد أْ٘ إذا ٚافل اجملًظ املٛقس ع٢ً ٖرا   10ايكاْْٛٝ  ن

ايتٛد٘ فٗٛ غ٤ٞ ؾشٝح، ٭ٕ ٖٓاى ْٛاقـ نجرل٠، سٝح إٕ بر  ايٛفٛر ٫ 

ٌْ َِٓٗ يدٜ٘ ْٛ  َر  ٜرنس ايت ٛؾٝات، ٚبركٗا ٫ ٜرنس امل٬سعات، ٚن

ٖرا ايتكسٜس ــ إذا زأ٣ اجملًظ املٛقس ذيو  ُٜرسضَٔ ايتكازٜس. اقذلاسٞ ٖٛ إٔ 

ُٝٓاقؼ َرِٗ ٜٚكسٙ، ٚنسز  عٓدَا  سدع ايٛفٛر ــ ع٢ً أسد املطتػازٜٔ ي

 15 بٓتٝذ١ قُٛر٠، ٚغهّسا.

 

 :الرئيـــــــــــــــض

أيد اؿدار، ايػرب١ ايدلملا١ْٝ يدٜٗا ؾ١ٓ  ٓفٝر١ٜ  أخٜا  غهّسا،

بس٥اض١ َرايٞ ز٥ٝظ فًظ ايٓٛاب، ِٖٚ ايرٜٔ ٜسضًٕٛ إيٝٓا ٖرٙ ايتكازٜس، 

 20ٚنُا  كٍٛ إٕ ا٭خ ز٥ٝظ فًظ ايٓٛاب ٜرسض ٖرٙ ايتكازٜس ع٢ً أسد 

املطتػازٜٔ ايكاْْٛٝ  قبٌ إسايتٗا إىل فًظ ايٓٛاب أٚ فًظ ايػٛز٣، ٖرا 

َط٪ٚيٝتٓا ٚإمنا َط٪ٚي١ٝ ايػرب١ ايدلملا١ْٝ. يٝظ َٔ َط٪ٚيٝتٓا إٔ  يٝظ َٔ

ْٛافل أٚ ٫ ْٛافل، ٚبايتايٞ ٖرا املٛقٛ  َطبل اٯٕ إ٫ فُٝا ٜترًل بايتكازٜس 

اـاؾ١ مبذًظ ايػٛز٣ فكط ٚيٝط( َٔ أعُاٍ ايػرب١، ٖٓا مهٔ يٓا 
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َٔ إٔ املراٜرل  ا با  ايتٛؾ١ٝ ْفطٗا بإسايتٗا إىل املطتػاز ايكاْْٛٞ يًتأند

املطًٛب١ يف إعدار ٖرٙ ايتكازٜس َطتٛفا٠ يف ٖرٙ ايتكازٜس،  فكٌ ا٭خ 

 ايدنتٛز قُد عًٞ سطٔ عًٞ.  

 

 5 الدكتور ذلند علي حصً علي:العضو 

غهّسا ضٝدٟ ايس٥ٝظ، أٚر إٔ أغهس ا٭خ أيد اؿدار ع٢ً 

يف  ٬َسعا ٘ ايك١ُٝ، ضٛف أبدأ ايسر عًٝٗا باملتؿاز غدٜد، ٭ٕ املكاّ

اعتكارٟ ٫ ٜطتدعٞ ايٓكاؽ ايطٌٜٛ. أ٫ًٚ فُٝا ٜترًل بايتكسٜس املكدّ يًُ٪متس 

ايرٟ سكسْاٙ فٗٛ يف اعتكارٟ َتٛافل َع اـطٛط ايرا١َ ا٫ضذلغار١ٜ 

 10يهٝف١ٝ إعدار ايتكازٜس َٔ قبٌ ايػرب١ ايدلملا١ْٝ املٛدٛر٠ أَآَا. أْا أعتكد إٔ 

ٛافل َع اإلزغار املٛد٘ َٔ قبٌ َرعِ ايتكازٜس اييت ُقدَ( إىل اجملًظ  ت

ايػرب١ ايدلملا١ْٝ. بايٓطب١ إىل امل٬سعت  ايًت  ذنسُٖا فُٝا ٜترًل بايتٓطٝل 

شلرا ا٭َس   ٓطكإَٚٛقٛ   غرل املٓاخ، ٖٓاى دٗتإ ع٢ً املطت٣ٛ اـًٝذٞ 

َٓر شَٔ طٌٜٛ. ا٭َا١ْ ايرا١َ يدٍٚ فًظ ايترإٚ يدٜٗا ؾ١ٓ قدم١ َٓر 

 ١15  ٓطل يف َٛقٛ   غرل املٓاخ، ٖٚٓاى ادتُاعات َطتُس٠، ضٓ 20أنجس َٔ 

ٚممًه١ ايبشسٜٔ َٔ اؾٗات ايفاع١ً يف ٖرا اجملاٍ. أّٜكا ذنس إٔ ٖٓاى 

َٓع١ُ أٚر إٔ أزلٝٗا ٖٚٞ املٓع١ُ اإلق١ًُٝٝ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ــ ايبشسٜٔ، أٚ َا 

 يرسام، ٖٚٞ أّٜكا د١ٗ  ٓطٝك١ٝ يدٍٚ اـًٝر، باإلقاف١ إىل ا(ropme)ُ ط٢ُ 

فكط، ٚيٝظ مبٛقٛ   غرل املٓاخ  ١ايبشسٜٚإٜسإ، ٖٚٞ  ٗتِ بأَٛز ايب١٦ٝ 

 20. امل٬سع١ ايجايج١ اييت ذنسٖا ٖٞ ٬َسع١ ١َُٗ، از٥ٝطّٝ اَٛقّٛعباعتبازٙ 

باعتباز إٔ ايبشسٜٔ ٖٞ إسد٣ ايدٍٚ اؾصز١ٜ ايؿغرل٠، َٚٛقٛ   غرل املٓاخ 

ه١ ايبشسٜٔ  ٗتِ بٗرا ٖرٙ اؾصز، ممً يفٖٛ َٔ أِٖ املٛاقٝع امل٪ثس٠ 

املٛقٛ  ٚ ٓطل َٔ مل٬ٍ َٓع١َٛ ٖرٙ ايدٍٚ فُٝا ٜترًل بتأثرلات  غرل املٓاخ 
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ايبشسٜٔ أٚ غرلٖا َٔ اؾصز، ٚؼكس ا٫دتُاعات عٓدَا ُ ركد أثٓا٤  يف

 امل٪متسات ايدٚي١ٝ، ٚغهّسا.

 

  :الرئيـــــــــــــــض

 5ر دـــدٍٚ ٚبٗـــرا ْهـــٕٛ قـــد اْتٗٝٓـــا َـــٔ َٓاقػـــ١  ٝـــع بٓـــٛغـــهّسا، 

 ا٭عُاٍ، غهّسا يهِ  ّٝرا، ٚأزفع اؾًط١. 

 

 

 ظًَرا( 12:21)رفعت اجللصة عيد الصاعة 

 10 
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