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 الضابعة والعغزيَوضبطة اجلمضة 

 10 الثاٌيدور االٌعقاد العادي 

 الزابعالفصن التغزيعي 

 

 27ايشقـِ:    

 ٖـ1437 ػعبإ 1ايتاسٜخ:   

 15 2016ّ َاٜٛ 8    
 

 

 ايجاَْٞٔ دٚس ا٫ْعكاد ايعادٟ  ايظابع١ ٚايعؼشٜٔعكذ صبًع ايؼٛس٣ دًظت٘ 

ــ َــٔ ايفـــٌ ايتؼــشٜعٞ   ــٛ     بكاعــ١ ا٫دتُاعــا  ايشاب ــع اي ت ايهــدل٣ ركــش ااً

ٕ ػـٗش   غـش٠  ا٭سـذ بايكلٝب١ٝ، عٓذ ايظـاع١ ايعاػـش٠ َـٔ ؿـبام ٜـّٛ        20ٖــ  1437 ػـعبا

ٚريو بش٥اط١ ؿـاس  املعـايٞ ايظـٝذ عًـٞ بـٔ      ّ، 2016 َاَٜٛٔ ػٗش  ايجأَ املٛافل 

ٚسلـٛس صؿـشاا ايظـعاد٠ صعلـا٤ ااًـع      ، ؿاحل ايــاحل س٥ـٝع صبًـع ايؼـٛس٣    

 :ِٖٚ 
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ـــضاد.  ـــِ بٗـــــــــــ ـــذ  بشاٖٝــــــــــ ــٛ صيـــــــــــ  ايعلـــــــــ

 ايعلـــــٛ ايـــــذنتٛس صيـــــذ طـــــا  ايعـــــشٜ .    

ــذاد.  ــذٟ اسبـــــــــــ ــذ َٗـــــــــــ ــٛ صيـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

ــذ.   ــٌ ايبُٓشُــــــــ ــاّ  زلاعٝــــــــ ــٛ بظــــــــ  ايعلــــــــ

 ذ املٗــــــــــــــض . ايعلــــــــــــــٛ داطــــــــــــــِ صيــــــــــــــ

 ايعلـــــــــــــــــٛ  ـــــــــــــاٍ ضبُـــــــــــــذ ف ـــــــــــــشٚ.

ــ .   ــذ ايهعـــــــــ ــ١ ضبُـــــــــ ـــٛ  عـــــــــ  ايعلــــــــــــ

ــًُإ.    ــٞ طــــــــــــ ــ١ عًــــــــــــ ــٛ  ًٝــــــــــــ  ايعلــــــــــــ

 ايعلــــٛ ايــــذنتٛس٠ دٗــــاد عبــــذا  ايفاكــــٌ.     

ــا .    ــ  اشبٝـــــــــــ ــٛاد سبٝـــــــــــ ــٛ دـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

ــاغ.   ــذا  عبـــــــــــ ــٛاد عبـــــــــــ ــٛ دـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

 ايعلـــــــــــــٛ يـــــــــــــذ َبـــــــــــــاسى ايٓعُٝـــــــــــــٞ.

 ايعلــــــــــــــــٛ ملايــــــــــذ سظــــــــــ  املظــــــــــكطٞ.   

 ِ ــً  . ايعلــــــــــــــٛ ملايــــــــــــــذ ضبُــــــــــــــذ املظــــــــــــ

 ايعلــــــــــــٛ حــــــــــــٝع يــــــــــــذ ايشَٝشــــــــــــٞ.

 ايعلــــــــــــٛ دسٜٚــــــــــــؽ صيــــــــــــذ املٓــــــــــــاعٞ.    

 ايعلـــــــــــــــــــٛ د٫ٍ داطـــــــــــــــــــِ ايضاٜـــــــــــــــــــذ. 

 ايعلــــــــــــــٛ سكــــــــــــــا عبــــــــــــــذا  فــــــــــــــشز.    

 ايعلــــــــــــٛ صٖــــــــــــ٠ٛ ضبُــــــــــــذ ايهــــــــــــٛاسٟ. 

ــذ.    ــٌ امل٪ٜــــــــــــ ــا١َٝ ملًٝــــــــــــ ــٛ طــــــــــــ  ايعلــــــــــــ

ــذا .   ــذ عبـــ ــعٝذ صيـــ ــذنتٛس طـــ ـــٛ ايـــ  ايعلـــــ

 ايعلــــــــــــٛ زلــــــــــــرل ؿــــــــــــادم ايبشاسْــــــــــــ١.   

ــٟٛ.  ــ٢ املٛطــــــ ــٝا٤  ٝــــــ ــٝذ كــــــ  ايعلــــــــٛ طــــــ

ــادم ــ١. ايعلـــــــــــــٛ ؿـــــــــــ  عٝـــــــــــــذ  ٍ سيـــــــــــ

ــرل.  ــذ  ؼـــــــ ــذايشئ ضبُـــــــ ــٛ عبـــــــ  ايعلـــــــ

 عبـــــذايعضٜض سظـــــٔ صبـــــٌ.  ايـــــذنتٛس ايعلـــــٛ 
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ــٛس. ـــٛ عبـــــذايٖٛاا عبذاسبظـــــٔ املٓــــ  ايعلـــــــ

 ايعلــــــــــــــٛ عًــــــــــــــٞ عٝظــــــــــــــ٢ صيــــــــــــــذ.   

ــٖٛذٞ.   ــذازبباس ايهـــــ ــ١ عبـــــ ــٛ فا ُـــــ  ايعلـــــ

ــادٞ.   ــذ اسبـــــــــــ ــ٪اد صيـــــــــــ ــٛ فـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

 .عًـــٞ ايعلـــــــــــٛ ايـــذنتٛس ضبُـــذ عًـــٞ سظـــٔ

 اشبضاعـٞ. ضبُذ ًٞ ايعلــــــٛ ايذنتٛس ضبُذ ع

ــٛسٟ.   ــٞ مللــــــ ــا  ًٜــــــ ــٞ دٜٓــــــ ــٛ ْاْظــــــ  ايعلــــــ

 ايعلـــــــــــــــٛ ْـــــــــــــــٛاس عًـــــــــــــــٞ ا ُـــــــــــــــٛد.

 ايعلـــــــــــــــٛ ٖايـــــــــــــــ١ سَـــــــــــــــضٟ فـــــــــــــــاٜض.   

 

ٚقذ سلش ازبًظ١ طعاد٠ ايظٝذ عبذازبًٌٝ  بـشاِٖٝ  ٍ  شٜـا ا٭َـ  ايعـاّ     

 اًع ايؼٛس٣. 

 ٖزا ٚقذ َجٌ اسبه١َٛ نٌ َٔ:

س٣ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛ٪ٚصٜش ػ غامن بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ طعاد٠ ايظٝذ  -1

 5 . ٚايٓٛاا

طعاد٠ ايظٝذ صاٜذ بٔ ساػذ ايضٜاْٞ ٚصٜش ايـٓاع١ ٚايتذاس٠  -2

 ٚايظٝاس١.

 

 نُا سلش ازبًظ١ بع  ممجًٞ ازبٗات ايشزل١ٝ ِٖٚ:

 :10 َٔ ٚصاس٠ ايعذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف 

 ــ ايظٝذ طعٝذ ضبُذ عبذاملطً  املظتؼاس ايكاْْٛٞ.

 

 :ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ َٔ 

 .يؼ٪ٕٚ ايعٌُ ايٛصاس٠ٚنٌٝ  ؿبام طا  ايذٚطشٟذ ايظٝ -1

 15 املظتؼاس ايكاْْٛٞ. ايظٝذ عبذايباطط ضبُذ عبذا ظٔ -2

ايظٝذ  اٍ عبذايٖٛاا قاسْٚٞ َظتؼاس تٓظٝل صبًظٞ ايؼـٛس٣   -3

 ٚايٓٛاا.
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 :ٚصاس٠ ػ٪ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا َٔ 

ايظٝذ عبذايعظِٝ ضبُذ ايعٝذ ايٛنٝـٌ املظـاعذ يؼـ٪ٕٚ صبًظـٞ      -1

 ٚايٓٛاا.ايؼٛس٣ 

 ايظٝذ عبذا  عبذايشئ عبذاملًو املظتؼاس ايكاْْٛٞ. -2

 5 ايظٝذ صندل داطِ عاػٛس املظتؼاس ايكاْْٛٞ. -3

 ٚعذد َٔ َذٜشٟ اإلداسات ٚس٩طا٤ ا٭قظاّ َٚٛظفٞ ايٛصاس٠. ــ 
 

 :ٚصاس٠ ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١ َٔ 

 ايظٝذ ْادس ملًٌٝ امل٪ٜذ ٚنٌٝ ايٛصاس٠ يؼ٪ٕٚ ايتذاس٠.  -1

 10 ٝذ ٜٛطا سي٘ ايٛنٌٝ املظاعذ يًتذاس٠ ا ١ًٝ.ايظٝذ ي -2

 ايظٝذ عًٞ عبذا  َشٖٕٛ املظتؼاس ايكاْْٛٞ. -3

 

  َٔ١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًظٝاس١ ٚاملعاسض: 

 .غض٫ٕ املظتؼاس ايكاْْٛٞعبذاسبًِٝ ضبُذ ــ ايظٝذ 

 15 

نُا سلشٖا ايذنتٛس صيذ عبذا  ْاؿش ا٭َ  ايعاّ املظاعذ 

ٚاملعًَٛات، ٚايذنتٛس٠ فٛص١ٜ ٜٛطا ازبٝ  ا٭َ  يًُٛاسد ايبؼش١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ايعاّ املظاعذ يؼ٪ٕٚ ايع٬قات ٚاإلع٬ّ ٚايبشٛخ، ٚايظٝذ عبذايٓاؿش ضبُذ 

ايـذٜكٞ ا٭َ  ايعاّ املظاعذ يؼ٪ٕٚ ازبًظات ٚايًذإ، ٚايذنتٛس عـاّ 

 20تؼاسٜٔ ايكاْْٛٝ  بااًع، ٚصعلا٤ ظعبذايٖٛاا ايدلصظبٞ س٥ٝع ١٦ٖٝ امل

ظتؼاسٜٔ ايكاْْٛٝ  بااًع، نُا سلشٖا عذد َٔ َذٜشٟ اإلداسات ١٦ٖٝ امل

 ايش٥ٝع ازبًظ١: َعايٞٚس٩طا٤ ا٭قظاّ َٚٛظفٞ ا٭َا١ْ ايعا١َ، ثِ افتتح 
 

 

 25 الزئيـــــــــــــــط:

ْفتــتح بهــٌ ملــرل، صطــعذ ا  ؿــباسهِ بظــِ ا  ايــشئ ايــشسِٝ، 

َٔ ايفـٌ ايتؼشٜعٞ  ايجاَْٞٔ دٚس ا٫ْعكاد ايعادٟ  ايظابع١ ٚايعؼشٜٔازبًظ١ 

١. ، ْٚبذص بت٠ٚ٬ صزلا٤ ا٭علا٤ املعتـزسٜٔ ٚاياـا٥ب  عـٔ ازبًظـ١ ايظـابك     ايشاب 

  ٍ  شٜا ا٭َ  ايعاّ يًُذًع. تفلٌ ا٭خ عبذازبًٌٝ  بشاِٖٝ 
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 األوني العاً لمىجمط:

ايظ٬ّ عًٝهِ ٚسي١ ا  ٚبشنات٘، ٚصطعذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

نٌ َٔ اعتزس عٔ سلٛس ٖزٙ ازبًظ١  هٌ ملرل،ا  ؿباسهِ  ًٝعا ب

ايذنتٛس عبذايعضٜض عبذا  ايعذُإ يظشف ؿشٞ  اس٨  صؿشاا ايظعاد٠:

ّٔ ا  عًٝ٘ بايـش١ ٚ  5، ٚايذنتٛس َٓـٛس ضبُذ طشسإ يًظفش يف يعاف١ٝاَ

، ٚعادٍ ١َُٗ سزل١ٝ بتهًٝا َٔ د١ٗ صملش٣، ٚطٝذ كٝا٤  ٢ٝ املٛطٟٛ

 ٚػهًشا.، سز املًُه١يًظفش ملا عبذايشئ املعاٚد٠

 

 الزئيـــــــــــــــط:
 10ػهًشا، ٚبٗزا ٜهٕٛ ايٓـاا ايكاْْٛـٞ ٫ْعكاد ازبًظ١ َتٛافًشا. ْٚٓتكٌ 

 ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق بايتـذٜل ع٢ً َلبط١  اٯٕ

 ؟فٌٗ ٖٓاى ٬َسظات عًٝٗاازبًظ١ ايظابك١، 

   

 )ال توجد والحعات( 

 15 

 ــط:الزئيـــــــــــــ
َٔ  ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞ رٕ تكش امللبط١ نُا ٚسدت  يٝهِ. 

 تفلٌ ا٭خ عبذازبًٌٝ  بشاِٖٝ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق بايشطا٥ٌ ايٛاسد٠، 

  ٍ  شٜا ا٭َ  ايعاّ يًُذًع.

 20 

  األوني العاً لمىجمط:

سطا٥ٌ َعايٞ ايظٝذ صيذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، ايشطا٥ٌ ايٛاسد٠:   

ِٖٝ امل٬ س٥ٝع صبًع ايٓٛاا خبـٛق َا اْت٢ٗ  يٝ٘ صبًع ايٓٛاا بٔ  بشا

( 28سٍٛ ايتايٞ: َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  صسهاّ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 25ّ بؼإٔ املعا٬َت اإليهذل١ْٝٚ، املشافل يًُشطّٛ املًهٞ سقِ 2002يظ١ٓ 

١ َ   ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـادّٜ. ٚقذ متت  سايت٘ 2015( يظ١ٓ 28)

قشاس صبًع ايٓٛاا سٍٛ قشاس ٚ ملطاس زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

َؼشٚ  قإْٛ بإْؼا٤ ؿٓذٚم دعِ ايشٚات  ٚاملعاػات صبًع ايؼٛس٣ بؼإٔ 
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)املعذ يف ك٤ٛ ا٫قذلام بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايٓٛاا(، َٚؼشٚ  قإْٛ 

طا  اشباق )املعذ بإْؼا٤ سظاا دعِ َظت٣ٛ َعٝؼ١ املٛا ٓ  ايعاًَ  يف ايك

يف ك٤ٛ ا٫قذلام بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايٓٛاا(، َٚؼشٚ  قإْٛ بإْؼا٤ 

ؿٓذٚم دعِ ا٭دٛس ٚاملعاػات )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قذلام بكإْٛ املكذّ َٔ 

 5اقذلام ٚزب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ. ٚقذ متت  سايت٘  ىل  صبًع ايٓٛاا(.

إْٛ ايعكٛبات ايـادس باملشطّٛ بكإْٛ سقِ ( َٔ ق353بكإْٛ بإياا٤ املاد٠ )

ّ، ٚاملكذّ َٔ صؿشاا ايظعاد٠ ا٭علا٤: ملايذ ضبُذ 1976( يظ١ٓ 15)

ِ، ٚحٝع يذ ايشَٝشٞ، ٚيذ َباسى ايٓعُٝٞ، ٚايذنتٛس املظًّ

عبذايعضٜض عبذا  ايعذُإ، ٚفا ١ُ عبذازبباس ايهٖٛذٞ. ٚقذ متت  سايت٘ 

 10فا  ٚا٭َٔ ايٛ   َ   ملطاس زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ  ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ اشباسد١ٝ ٚايذ

 ، ٚػهًشا.ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ

 

 الزئيـــــــــــــــط:

ػهًشا، ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق 

 15تكشٜش زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ خبـٛق املشطّٛ بكإْٛ سقِ رٓاقؼ١ 

قإْٛ ايؼشنات ايتذاس١ٜ ايـادس ّ بتعذٌٜ بع  صسهاّ 2015( يظ١ٓ 28)

ا٭خ بظاّ  زلاعٌٝ . ٚص ً  َٔ 2001ّ( يظ١ٓ 21باملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 ايبُٓشُذ َكشس ايًذ١ٓ ايتٛد٘  ىل املٓـ١ فًٝتفلٌ.

 

 20 :بضاً إمساعين البٍىخىد العضو

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ ص ً  تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف  

 امللبط١.

 

 :ــــــطالزئيـــــــــــ

 25 ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف امللبط١؟ 

 

 )أغمبية ووافقة(
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 :الزئيـــــــــــــــــط

  رٕ ٜتِ تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف امللبط١. 

 

 (33 / صفخة1 )اٌعز املمخق

 5 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 تفلٌ ا٭خ َكشس ايًذ١ٓ. 

 

 :بضاً إمساعين البٍىخىد العضو

 10بعذ ا٫ ٬  ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ، ٚع٢ً قشاس ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

صبًع ايٓٛاا ٚايشصٟ ايكاْْٛٞ يًُظتؼاس ايكاْْٛٞ يؼ٪ٕٚ ايًذإ ٚايشصٟ 

ا٫قتـادٟ يًُظتؼاس ا٫قتـادٟ ٚاملايٞ، ٚبعذ ايتأنذ َٔ ط١َ٬ املشطّٛ 

٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ بكإْٛ َٔ ايٓاسٝت  ايذطتٛس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚفًكا يشصٟ زب١ٓ ايؼ

ٚايكا١ْْٝٛ رذًع ايؼٛس٣; ٚدذت ايًذ١ٓ صٕ املشطّٛ ٜٗذف  ىل ٚك  ْظاّ 

 15يتظذٌٝ ػشنات َٔ غرل صْؼط١ يتهٕٛ داٖض٠، ٚيتظٌٗٝ اإلدشا٤ات يف 

ٖزا ايؼإٔ ٚتظ٢ُ ايظان١ٓ، ٚايظُام يٮداْ  بتأطٝع ػشنات ممًٛن١ 

٢ ايبششٜٓٝ ، شلِ بايهاٌَ َٚضاٚي١ ا٭ْؼط١ ايتذاس١ٜ اييت ناْت تكتـش عً

ٚتكًٌٝ عذد اإلدشا٤ات اي٬ص١َ يتأطٝع ايؼشنات. ٜٚتهٕٛ َشطّٛ ايكإْٛ 

( َٛاد )ٜؼٌُ اطتبذاٍ َادت  ٚ كاف١ ث٬خ َٛاد صملش٣( فل٬ً عٔ 3َٔ )

 20( فكش٠ )ز( سٝح صٚدبت 286ايذٜباد١، ٚتٓاٚيت املاد٠ )ا٭ٚىل( اطتبذاٍ املاد٠ )

س٠ َٔ َٝضا١ْٝ ايؼشنات ع٢ً املذٜشٜٔ َٚذقكٞ اسبظابات  سطاٍ ؿٛ

ٚسظاا ا٭سبام ٚاشبظا٥ش ٚايتكشٜش ايظٟٓٛ ٚتكشٜش َذقكٞ اسبظابات  ىل 

ايٛصاس٠ املع١ٝٓ بؼ٪ٕٚ ايتذاس٠ مل٬ٍ طت١ صػٗش َٔ تاسٜخ اْتٗا٤ ايظ١ٓ املاي١ٝ، 

( فكش٠ )د( سٝح قشست عكٛب١ 361ٚنزيو ْـت ع٢ً اطتبذاٍ ْف املاد٠ )

 25( ايفكش٠ )ز(. صَا املاد٠ )ايجا١ْٝ( َٔ 286ع٢ً نٌ َٔ خيايا صسهاّ املاد٠ )

املشطّٛ فكذ صكافت ث٬خ َٛاد  ىل ايكإْٛ، سٝح ْـت ع٢ً  كاف١ املاد٠ 

ػشًٜها يف صنجش َٔ ػشن١ َٔ  صٕ ٜهٕٛيًؼشٜو  دبٛصاييت َهشًسا(  18)
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دٕٚ صٕ ٜتذملٌ يف  داس٠ صنجش َٔ ػشن١ ٚاسذ٠، ٚريو َا   ٜٓف عكذ 

٢ مل٬ف ريو. نزيو ْـت ع٢ً  كاف١ ايؼشن١ صٚ ْظاَٗا ا٭طاطٞ عً

( اييت قشست اطتجٓا٤ً َٔ صسهاّ صٟ قإْٛ  ملش، َٚ  َشاعا٠ 345املاد٠ )

( َٔ ٖزا ايكإْٛ، َٚشاعا٠ صسهاّ قإْٛ 4سهِ ايفكش٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ )

 5دٛاص تأطٝع  ;َـشف ايبششٜٔ املشنضٟ فُٝا خيف امل٪طظات املاي١ٝ

ًٝا يؼ ًٝا صٚ دض٥ شنا٤ غرل حبشٜٓٝ  ملضاٚي١ صْؼط١ مما ػشنات ممًٛن١ نً

ٜكتـش ايذلملٝف رضاٚيتٗا ع٢ً ايبششٜٓٝ  صٚ اييت ٫ جيٛص يارل ايبششٜ  

ذٕٚ ػشٜو حبشٜ  ميًو غايب١ٝ اسبـف يف ايؼشن١، نُا بَضاٚيتٗا 

سذدت ٖزٙ ا٭ْؼط١ اييت جيٛص ٭ٟ َٔ ايؼشنات رات سصغ املاٍ ا٭دٓ  

 10ا٤ بعذ ايتٓظٝل َ  ايٛصٜش املع  بؼ٪ٕٚ َضاٚيتٗا بكشاس َٔ صبًع ايٛصس

ٓح ــ ربعذ َٛافك١ صبًع ايٛصسا٤ ــ ايتذاس٠، نُا زلشت يًٛصٜش املع  

ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ ايذلملٝف ملضاٚي١ صْؼط١ ضبذد٠ َٔ غرل ا٭ْؼط١ ا ذد٠ 

ٔ صبًع ايٛصسا٤ يف ساٍ تكذٜشٙ عيًؼشنات ا٭دٓب١ٝ اييت ؿذس فٝٗا قشاس 

تـاد١ٜ اطذلاتٝذ١ٝ صٚ شلا عا٥ذ صبٍض ع٢ً اقتـاد املًُه١. صْٗا رات ص١ُٖٝ اق

 15َهشًسا( فكذ قشست ٖزٙ املاد٠ صْ٘ اطتجٓا٤ً َٔ صسهاّ تأطٝع  345صَا املاد٠ )

ايؼشنات جيٛص تأطٝع ػشنات غشكٗا ابتذا٤ً صٕ تهٕٛ داٖض٠ ملباػش٠ 

صغشاض تكشسٖا ايؼشن١ ٜٚشملف رضاٚيتٗا يف صٟ ٚقت ٫سل بعذ ايتأطٝع، 

صٕ ذبـٌ ع٢ً َٛافك١ ازبٗات امل تـ١ ٚقٝذ ايٓؼا  ايزٟ ٜشملف ب٘ يف ع٢ً 

ايظذٌ ايتذاسٟ قبٌ َضاٚي١ ْؼا ٗا، ٚتعشف بايؼشنات ايظان١ٓ، 

 20ٚاطتجٓا٤ً َٔ صٟ قإْٛ  ملش ٫ ٜؼط  قٝذ ايؼشن١ ايظان١ٓ يعذّ َباػشتٗا 

ٚملٓ  صْ٘ ملٓ  تلاسا املـاحل تش٣ ايًذ١ٓ ــ 1٭ٟ ْؼا . ٬َسظات ايًذ١ٓ: 

 ٚاكًشاٜكتلٞ صٕ ٜهٕٛ ايٓف ايتفظرل اشبا ٧ يٓـٛق املشطّٛ بكإْٛ; 

، ٚعًٝ٘ جي  صٕ تهٕٛ اي٥٬ش١ ايتٓفٝز١ٜ يًكإْٛ يت٬يف صٟ تأٌٜٚ ملا ٧

املعذي١ داٖض٠ فٛس ؿذٚس املشطّٛ بكإْٛ ي٬٦ تتعطٌ  دشا٤ات تظذٌٝ 

 25 املشاطِٝ بكٛاْ  ٖٛ سل دطتٛسٟ َهفٍٛ زب٬ي١ صٕ  ؿذاســ 2ايؼشنات. 

( َٔ ايذطتٛس. 38املًو يف تكذٜش تٛافش ساي١ ايلشٚس٠،  بًكا ملا قشست٘ املاد٠ )
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 ٫ صٕ  ساي١ صعذاد َتضاٜذ٠ َٔ املشاطِٝ بكٛاْ  يف نٌ دٚس ٫ خيذّ ايتعإٚ 

ايتؼشٜعٞ. ريو صٕ املشاطِٝ بكٛاْ  تهٕٛ غرل قاب١ً يًتعذٌٜ يف سٝٓ٘ مما 

ا. ٚتًتُع ايًذ١ٓ صسهاَٗا ٫سًكٜظتٛد  ع٢ً ايظًط١ ايتؼشٜع١ٝ تعذٌٜ بع  

عذّ ايتٛط  يف  ؿذاس املشاطِٝ بكٛاْ  يهٞ ٫ تتبا أ  فام ايتطٛس 

 5صٕ صٖذاف ٖزا يف تتفل ايًذ١ٓ َ  اسبه١َٛ ــ 3ايذميكشا ٞ يًًُُه١. 

املشطّٛ ٖٞ اطتكطاا املضٜذ َٔ ا٫طتجُاسات ا٭دٓب١ٝ ٚتزيٌٝ ايـعٛبات اييت 

طًبات اسبشن١ ايتذاس١ٜ ٚتب  َا اطتذذ سرا تٛادٗٗا، ٚنزيو َظاٜش٠ َت

َٔ ْظِ َش١ْ يف ع١ًُٝ تأطٝع ايؼشنات ايتذاس١ٜ، َٚٛانب١ َظتذذات 

. اسبٝا٠ ايتذاس١ٜ ٚتزيٌٝ املعٛقات يف صباٍ تأطٝع ايؼشنات ايتذاس١ٜ

 10ٚمتاػًٝا َ  َا تكذّ ْٚظًشا  ىل ص١ُٖٝ املشطّٛ بكإْٛ بإؿذاس تؼشٜ  ٜٛان  

املشطّٛ بكإْٛ سقِ ; تٛؿٞ ايًذ١ٓ باملٛافك١ ع٢ً َتطًبات املشس١ً ايكاد١َ

بتعذٌٜ بع  صسهاّ قإْٛ ايؼشنات ايتذاس١ٜ ايـادس  2015ّ( يظ١ٓ 28)

ّ; ٚا٭َش َعشٚض ع٢ً ااًع املٛقش 2001( يظ١ٓ 21باملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 .٫ربار اي٬صّ، ٚػهًشا

 15 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .طًُإ ٞا٭ملت  ١ًٝ عًتفلًٞ ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات؟ ػهًشا،  

 

 مجيمة عمي صمىاُ: العضو

 20سبه١َٛ، سٝح دا٤ َٛد٘  ىل ايذٟ ط٪اٍ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

يف تكشٜش ايًذ١ٓ صْٗا عٓذَا اطتفظشت عٔ عكذ ادتُاعات ايؼشنات 

 ٗاايٛصاس٠ تشطٌ َبعًٛثا َٔ قبً ، صفادت اسبه١َٛ بإٔا٭دٓب١ٝ يف اشباسز

ٞ: ايكإْٛ ٖٓا غرل ٚاكح فُٝا ٜتعًل بتٓظِٝ سبلٛس تًو ا٫دتُاعات، ٚط٪اي

سبلٛس ادتُاعات ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ َظأي١  سطاٍ َبعٛخ َٔ ايٛصاس٠ 

 25عٓذَا ُتعكذ يف اشباسز، فٌٗ ٖزا املٛكٛ  طٛف ٜ٪ملز بع  ا٫عتباس يف 

َٔ ٚصاس٠  ايتٓفٝز١ٜ؟ َٚٔ طٝتشٌُ َـاسٜا  سطاٍ ٖزا املبعٛخاي٥٬ش١ 
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طتٓظِ اي٥٬ش١ صْ٘ سبلٛس ٖزٙ ا٫دتُاعات؟ ٌٖٚ  ايتذاس٠ صٚ ازب١ٗ امل تـ١

َٔ صدٌ  ب٬غ ايٛصاس٠ قبٌ ايعكذ بٛقت ناٍف عٓذ عكذ ا٫دتُاعات ٫بذ َٔ 

 ٖزا ط٪ايٞ يًشه١َٛ، ٚػهًشا.  سطاٍ املبعٛخ سبلٛس ا٫دتُا ؟

 

 5 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ صيذ  بشاِٖٝ بٗضاد. 

 

 د:أمحد إبزاِيي بّشا العضو

ص٫ًٚ صػهش زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 10ٖزا ااٗٛد ايهبرل ٚا٫دتُاعات ايعذٜذ٠ اييت عكذٖٚا، ٜٚبذٚ يٞ صٕ ع٢ً 

 ٖزٙفٌٗ ادتُاًعا َٔ ايًذ١ٓ ملٓاقؼت٘،  17 عكذ ٖزا املشطّٛ بكإْٛ استاز  ىل

املشطّٛ صّ صٕ فٝ٘ َٔ  املذ٠ ايط١ًٜٛ ٭ٕ ايًذ١ٓ   تهٔ َكتٓع١ را دا٤ يف

ايعذٜذ َٔ ُٜفِٗ بٗزٙ ايظٗٛي١؟! يذٟ ٫ ايـعٛب١ ايؼ٤ٞ ايهجرل حبٝح 

 ا٫طتفظاسات، ٚيعٌ ا٭ملت  ١ًٝ طًُإ تطشقت  ىل صسذ اطتفظاساتٞ

 15عٓذَا صػاست  ىل ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ اييت تعكذ ادتُاعاتٗا يف اشباسز، 

ادتُا  ازبُع١ٝ  اقب١ٚنٝا طٛف تبعح ايٛصاس٠ َٓذٚبٗا  ىل اشباسز ملش

يًظفش ٌٖٚ يف ايٛصاس٠ صْاغ َت ــٕٛ ايع١َُٝٛ صٚ ادتُا  ايؼشن١؟ 

َٓذًٚبا َٔ ايٛصاس٠  سطايٓا َٚشاقبتٗا؟! صتـٛس صٕ يً اسز سبلٛس ا٫دتُاعات 

اطتفظاس  ملش سٍٛ . ٚيذٟ ٖٛ ػ٤ٞ دذٜذ بايٓظب١  يٝٓا يًظفش  ىل اشباسز

 20، ٭ْ٘ َٔ ايؼشن١ ايظان١ٓ ايؼشن١ ايظان١ٓ، سٝح   صفِٗ َا املكـٛد

ُتٓؼأ َٔ قبٌ َهت  ايظان١ٓ ٖٞ ػشنات  اتُرِنَش يف تعشٜفٗا صٕ ايؼشن

ا اَا٠، ٚبع  املهات  ا ذلف١ تهٕٛ داٖض٠ ملباػش٠ صغشاض َع١ٓٝ 

ٜشملف رضاٚيتٗا يف صٟ ٚقت ٫سل بعذ ايتأطٝع ٫ٚ جيٛص شلزٙ ايؼشنات 

تأطٝع ايؼشنات  َضاٚي١ صٟ ْؼا  نْٛٗا طان١ٓ، فُا اشلذف َٔ

 25ايظان١ٓ  را نإ ٫ جيٛص شلا َضاٚي١ صٟ ْؼا ؟! يف تفظرل  ملش قاٍ: 

ؼشن١ صٚ َظتجُش  ملش ٖٚٛ ٜضاٍٚ ايٓؼا ، يبإَهإ بٝ  ايؼشن١ ايظان١ٓ 
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 رٕ َا ٖٞ ايفا٥ذ٠ َٔ ٚدٛد ػشن١ طان١ٓ؟ ايؼشن١ ايظان١ٓ ٫ تضاٍٚ 

ٓاى صَٛس نجرل٠ ايٓؼا  ٚيهٔ جيٛص يًُظتجُش بؼشا٥ٗا صٕ ٜضاٍٚ ايٓؼا . ٖ

تش٣ ايًذ١ٓ صْ٘ ملٓ  تلاسا املـاحل »يف ٬َسظات ايًذ١ٓ، َٓٗا صْٗا قايت: 

ٚملٓ  ايتفظرل اشبا ٧ يٓـٛق املشطّٛ بكإْٛ; ٜكتلٞ صٕ ٜهٕٛ ايٓف 

 5ٚاكًشا يت٬يف صٟ تأٌٜٚ ملا ٧، ٚعًٝ٘ جي  صٕ تهٕٛ اي٥٬ش١ ايتٓفٝز١ٜ 

٥ش١ ايتٓفٝز١ٜ يًُشطّٛ صععذت ، ٚط٪ايٞ: ٌٖ اي٬«يًكإْٛ املعذي١ داٖض٠ فًٛسا

 صّ طٛف ُتعذ؟ ٭ٕ املشطّٛ اٯٕ صؿبح َطبًكا َٔ تاسٜخ ؿذٚسٙ، ٚػهًشا. 

 

 الزئيـــــــــــــــــط:
 10 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ  اٍ ضبُذ ف شٚ.  

 

 :مجاه ذلىد فخزوالعضو 

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، يذٟ صبُٛع١ اطتفظاسات صسدٛ تٛكٝشٗا َٔ  

. املشطّٛاس٠ ست٢ ٜظاعذْٚا ع٢ً فِٗ بع  َا دا٤ يف قبٌ اإلملٛإ يف ايٛص

 15ع٢ً املذٜشٜٔ َٔ داْ ، َٚذقل » تٓف ع٢ً ايتايٞ: 286املاد٠ ايفكش٠ ز َٔ 

اسبظابات َٔ داْ   ملش، صٕ ٜشطًٛا  ىل ايٛصاس٠ املع١ٝٓ بؼ٪ٕٚ ايتذاس٠ ــ 

، «..١ ــ ؿٛس٠ َٔ نٌ َٔ املٝضا١ْٝ.مل٬ٍ طت١ صػٗش َٔ تاسٜخ اْتٗا٤ ايظ١ٓ املايٝ

ايظ٪اٍ: ٌٖ ايؼشن١ طذلطٌ ٚاملذقل صًٜلا طرلطٌ؟ ٌٖ تتٛق  ايٛصاس٠ صٕ 

تظتًِ تكشٜشٜٔ صّ تكشًٜشا ٚاسًذا َٔ  سذ٣ ازبٗت ؟ َا صفُٗ٘ َٔ ايٓف 

 20اسبايٞ صٕ ع٢ً ازبٗت : املذٜشٜٔ َٔ داْ  َٚذقل اسبظابات َٔ داْ   ملش 

ْٞ بإَهاِْٗ صٕ اإلسطاٍ، سرا اإلملٛإ يف ١٦ٖٝ ايتؼشٜ  ٚاإلفتا٤ ايكاْٛ

 18املاد٠ )ٜؼشسٛا يٓا ٖزا ا٭َش، ٚصستاز  ىل تٛكٝح َٔ ايٛصاس٠. بايٓظب١  ىل 

صسٜذ صٕ « َ  َشاعا٠ صسهاّ َٝجام  داس٠ ٚسٛن١ُ ايؼشنات»: (1َهشًسا 

صزل  َٔ اإلملٛإ يف ايٛصاس٠ َا ٖٞ ا٭سهاّ ايٛاسد٠ يف َٝجام ٚسٛن١ُ 

ًٝا: تكٍٛ املاد٠ (1 َهشًسا 18)٠ ايؼشنات املشتبط١ باملاد  25جيٛص »؟ ٖزا ص٫ًٚ. ثاْ

يًؼشٜو صٕ ٜهٕٛ ػشًٜها يف صنجش َٔ ػشن١ دٕٚ صٕ ٜتذملٌ يف  داس٠ 
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َا ٖٛ املكـٛد باإلداس٠؟ ٌٖ نْٛ٘ علٛ صبًع « صنجش َٔ ػشن١ ٚاسذ٠

 داس٠ ٜع   داس٠ صٚ نْٛ٘ س٥ًٝظا تٓفٝزًٜا شلزٙ ايؼشن١ صٚ َذًٜشا تٓفٝزًٜا ُٜعذ 

ٚريو َا   ٜٓف عكذ ايؼشن١ صٚ ْظاَٗا »تٓف املاد٠   داس٠؟ ٚايؼ٤ٞ اٯملش

َا ٖٛ املكـٛد بزيو؟ َا ٖٛ املكـٛد بإٔ ٜٓف « ا٭طاطٞ ع٢ً مل٬ف ريو

 5عكذ ايؼشن١ ع٢ً مل٬ف ريو؟ َا صفُٗ٘ ــ طٝذٟ ايش٥ٝع ــ صٕ ْظاّ 

اسبٛن١ُ طاسٟ املفعٍٛ حبظ  ايكشاس ع٢ً ايؼشنات املظا١ُٖ، ٖٚزٙ املاد٠ 

بايؼشنات رات املظ٪ٚي١ٝ ا ذٚد٠ صٚ ػشنات ا٭ػ اق  تتعًلصْٗا صعتكذ 

ٚ ىل  ملشٙ َٔ صْٛا  ايؼشنات، اييت يٝع ػشً ا عًٝٗا ا٫يتضاّ رٝجام 

: 345اسبٛن١ُ. ُٜٗ  صٕ صزل  سصٟ اإلملٛإ يف ايٛصاس٠ ع٢ً ٖزٙ املاد٠. املاد٠ 

ًٝا ــ يؼشنا٤ غرل حبشٜٓٝ ، ملضاٚي١ صْؼط١ مما ٜ». ًٝا صٚ دض٥  10كتـش .. ــ نً

ايذلملٝف رضاٚيتٗا ع٢ً ايبششٜٓٝ  صٚ اييت ٫ جيٛص يارل ايبششٜ  َضاٚيتٗا 

ط٪ايٞ: َا ٖٞ ا٭ْؼط١ اييت ٜكتـش َٓشٗا ع٢ً « بذٕٚ ػشٜو حبشٜ 

ايبششٜٓٝ  فكط؟ ٌٖٚ ٖٓاى قا١ُ٥ يذ٣ ايٛصاس٠ َٛدٛد٠ ع٢ً املٛق  

٠ بذٕٚ ذبذٜذ اإليهذلْٚٞ صٚ يذ٣ ايٛصاس٠ ميهٔ ايشدٛ   يٝٗا؟ ٭ٕ تشى املاد

 15ا٭ْؼط١ قذ ٫ ٜظاعذْا ع٢ً َعشف١ دذ٣ٚ ا٫طتجُاسات يف ايبششٜٔ. ايٓكط١ 

ٚريو بعذ ايتٓظٝل َ  ايٛصٜش املع  »... ايبٓذ )ز(: ْفظٗا ا٭ملرل٠: يف املاد٠ 

بازب١ٗ اإلداس١ٜ اييت خيل  َضاٚي١ ايٓؼا  يًذلملٝف َٔ قبًٗا صٚ يشقابتٗا 

، «دشا٤ات اييت تبٝٓٗا اي٥٬ش١ ايتٓفٝز١ٜٚٚفًكا يًلٛابط ٚا٫ػذلا ات ٚاإل

يٛ صعطاْا اإلملٛإ ٬ََح ٖزٙ ا٫ػذلا ات ٬ََٚح  ــ طٝذٟ ايش٥ٝعــ سبزا 

 20ٖٛ املكـٛد بٗزٙ ايفكش٠.  ممااإلدشا٤ات املكذلس١ يهٞ ْهٕٛ ع٢ً ب١ٓٝ 

اطتجٓا٤ »كٍٛ: تايبٓذ )ص( يف ٚيهٞ ٜهٕٛ طعاد٠ ايٛصٜش ع٢ً ب١ٓٝ املاد٠ ْفظٗا 

( َٔ 4ٟ قإْٛ  ملش، َٚ  َشاعا٠ سهِ ايفكش٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ )َٔ صسهاّ ص

ٖزا ايكإْٛ َٚشاعا٠ صسهاّ قإْٛ َـشف ايبششٜٔ املشنضٟ فُٝا خيف 

امل٪طظات املاي١ٝ، جيٛص ايذلملٝف بتأطٝع ػشنات مما ٜٓف عًٝ٘ يف ٖزا 

ًٝا ــ يؼشنا٤ غرل حبشٜٓٝ  ًٝا صٚ دض٥  25 . ٚايبٓذ«ايكإْٛ تهٕٛ ممًٛن١ ــ نً

يًٛصٜش املع  بؼ٪ٕٚ ايتذاس٠ صٕ ٜـذس بعذ َٛافك١ صبًع ايٛصسا٤ »)ز( ٜكٍٛ: 
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قشاًسا ٜشملف بتأطٝع ػشن١ َٔ ايؼشنات رات سصغ املاٍ ا٭دٓ  ملضاٚي١ 

ْؼا  ضبذد صٚ صنجش َٔ غرل ا٭ْؼط١ املؼاس  يٝٗا يف ايفكش٠ )ا( َٔ ٖزٙ 

١ُٝ اقتـاد١ٜ املاد٠ يف اسبا٫ت اييت ٜكذس فٝٗا صٕ يتأطٝع ايؼشن١ صٖ

اطذلاتٝذ١ٝ صٚ عا٥ذ صبضٟ ٫قتـاد املًُه١، ٚريو بعذ ايتٓظٝل َ  ايٛصٜش 

 5املع ... ٚفًكا يًلٛابط ٚا٫ػذلا ات ٚاإلدشا٤ات اييت تبٝٓٗا اي٥٬ش١ 

ٚبايتايٞ ط٪ايٓا: َا ٖٞ ايلٛابط ٚا٫ػذلا ات ٚاإلدشا٤ات؟ يهٞ « ايتٓفٝز١ٜ

 .ْفِٗ نٝا طٝتِ تٓفٝز ٖزٙ املاد٠، ٚػهًشا

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 10 ػهًشا، تفلًٞ ا٭ملت ٖاي١ سَضٟ فاٜض. 

  

  :العضو ِالة روشي فايش

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ٜ صكِ ؿٛتٞ  ىل ؿٛت ا٭خ صيذ بٗضاد 

يف ػهش زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ ع٢ً تكشٜشٖا ايٛايف ٚاملتُٝض ٭ْ٘ 

 15صٟ َشفكات صملش٣. ايٓكط١ اييت بكشا٤تٞ يًتكشٜش   صستر  ىل ايشدٛ   ىل 

صسببت صٕ صتهًِ فٝٗا ٖٞ صْ  صطتاشا َٛقا اسبه١َٛ يف ٖزا ايكإْٛ 

َكاس١ْ بكإْٛ ا٭ْذ١ٜ، يف قإْٛ ا٭ْذ١ٜ صؿشت اسبه١َٛ ع٢ً سظش ازبُ  

ٚ ع١ٝ ص١ًٖٝ، يف س  يف  ايعل١ٜٛ يف ْاٍدَا ب  عل١ٜٛ صنجش َٔ ْاٍد صٚ 

١ ايؼشٜو يف ايؼشن١ بإداس٠ صنجش َٔ ٖزا ايكإْٛ اسبه١َٛ تعطٞ صسكٝ

 20ػشن١، فـشاس١ ٫ صفِٗ ٖزا املٛقا، فٓشٔ يف ا٭ْذ١ٜ ْتهًِ عٔ عٌُ 

داص املشطّٛ يًؼشٜو صا٭ْذ١ٜ، ٖٚٓا عل١ٜٛ تطٛعٞ ْٚكّٛ حبظش ازبُ  ب  

ازبُ  ب   داس٠ ػشنات َٓافظ١. صمت٢ٓ اسبـٍٛ ع٢ً تفظرل َٔ اسبه١َٛ 

 بٗزا اشبـٛق، ٚػهًشا.

 

 25  :ـــــــــــــطالزئيــ

 ٌ ا٭خ صيذ َٗذٟ اسبذاد.ػهًشا، تفل 

 



 27امللبط١          8/5/2016ّ                         ( 22)        2/ ايذٚس  4صبًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

 أمحد وّدي احلداد: العضو

ؿبام اشبرل َعايٞ ايش٥ٝع، ؿبام اشبرل ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

 ًٝعا. ص٫ًٚ صٚد صٕ صتكذّ بايؼهش  ىل اإلملٛإ يف زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ 

ّٝٔ ايتكشٜش ٚ د١ٗ ْظش ٚصاس٠ ٚا٫قتـاد١ٜ ع٢ً ٖزا ايتكشٜش ازبٝذ، ٚقذ ب

 5ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١ فُٝا خيف فا٥ذ٠ ٖزٙ ايكٛاْ  بايٓظب١  ىل 

اقتـاد ايبششٜٔ ٚتٓؼٝط٘. طٝذٟ ايش٥ٝع، يذٟ بع  ا٫طتفظاسات يإلملٛإ 

يف ٚصاس٠ ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١.  بًعا رنشٚا صٕ ٖزٙ ايؼشنات ٖٞ 

طٓٛات صّ طٓت  صّ  4طٓٛات صّ  10ػشنات طان١ٓ، َا ٖٞ املذ٠؟ ٌٖ ٖٞ 

يٝع شلا  فُع٢ٓ ريو صْ٘ط١ٓ؟   ٜٛكشٛا ريو.  را ناْت طان١ٓ  20صّ  15

ًٝا: ٌٖ ٖٓاى سطّٛ تفشض ع٢ً ٖزٙ ايؼشنات عٓذَا   10ٖذف يف ايٛاق . ثاْ

تفتح شلا فشًٚعا يف ايبششٜٔ؟ بايٓظب١  ىل َٓافظ١ املٛا ٓ ، ناْت ٖزٙ 

ىل ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ، ايؼشنات تكتـش ع٢ً املٛا ٓ  ٚاٯٕ صكٝفت  

ٖٚزا َٔ دٕٚ ػو ٜ٪ثش ع٢ً املٛا ٓ  صٚ ايؼشنات ايٛ ١ٝٓ اييت تعٌُ يف 

ٖزا اااٍ. ٚصْا صعتكذ صْ٘ ْٛ  َٔ ايتٓاق  فُٝا خيف ا٫طتجُاس َٚٓافظ١ 

 15ا٭دٓ  يًبششٜ . ْكط١ صملش٣، ٌٖ ٖٓاى سطّٛ تفشض ع٢ً ٖزٙ ايؼشنات 

ايبشش١ٜٝٓ ٖٞ اييت ٜظُح شلا بإٔ صّ صْٗا صبا١ْٝ؟  بًعا َهات  ا اَا٠ 

تظذٌ ٖزٙ ايؼشنات، ٌٖ َهات  ا اَا٠ ا٭دٓب١ٝ ٜظُح شلا بايعٌُ يف 

ٖزا ايؼإٔ؟ ْٚكط١ صملش٣ ٖٞ صٕ ٖٓاى تٓاقًلا يف سصٟ ايٛصاس٠ خبـٛق صٕ 

ٖزٙ ايؼشنات ئ ذبـٌ ع٢ً سملف دً  عُاٍ صٚ َٛظف  َٔ اشباسز 

 20ايبششٜٓٝ ، ٖٓاى تٓاق  س   ٚتأتٞ يف َدلسات ٖزا ايكإْٛ ٚتكٍٛ تٛظٝا

ـًا ٚتأتٞ ٚتكٍٛ تٛظٝا ايبششٜٓٝ ، نٝا ٜهٕٛ  تكٍٛ  ْو ئ تـذس ُسمل

ريو؟ ٖٚٓاى تٓاق   ملش بايٓظب١  ىل َٝجام اسبٛن١ُ نٛثٝك١ سٝح ٜكٍٛ 

ٜهٌُ بعلُٗا بعًلا، صٟ اسبٛن١ُ ٚقإْٛ ايؼشنات، ٜٚأتٞ يف َهإ 

١ عٔ ايكإْٛ، نٝا  ملش ٜٚكٍٛ تٓظِٝ قٛاعذ اسبٛن١ُ نٛثٝك١ َظتكً

 25ٜهٕٛ ريو؟ ٖٓاى تٓاق  ٚاكح يف ٖزا ايؼإٔ. صسدٛ َٔ اإلملٛإ يف ٚصاس٠ 

 ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١ تٛكٝح ٖزٙ ايٓكا ، ٚػهًشا.

 



 27امللبط١          8/5/2016ّ                         ( 23)        2/ ايذٚس  4صبًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

  :الزئيـــــــــــــــط

 ٌ ا٭خ َكشس ايًذ١ٓ.ػهًشا، تفل 

 

 بضاً إمساعين البٍىخىد: العضو

 5يظان١ٓ اييت طأٍ ، خبـٛق ايؼشنات اػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

اإلملٛإ عٓٗا نجرًلا، َٛكٛ  ايؼشنات ايظان١ٓ ٖٛ يف ا٭طاغ فهش٠ صٕ 

يذٜٓا  ػهاي١ٝ ايّٝٛ  را صساد ػ ف صٕ ٜ٪طع ػشن١ ٚيذٜ٘ َؼه١ً يف 

تأدرل املهإ ٚعٓذٙ َؼه١ً يف فتح سظاا بايبٓو، ٖاتإ صندل َؼهًت  

ايؼشنات  َجٌ قـ١ ايذداد١ ٚايبٝل١ َٔ ايزٟ ٚدذ قبٌ. فذا٤ت فهش٠

 10ايظان١ٓ سبٌ ٖزٙ اإلػهاي١ٝ حبٝح ميهٔ يًؼ ف صٕ ٜفتح سظاًبا يف 

ايبٓو ٚيف ايٛقت ْفظ٘ ٜظتطٝ  صٕ ٜ٪دش َهاًْا ٚبايتايٞ َت٢ َا نإ 

َظتعًذا إلكاف١ ايٓؼا ات ٜكّٛ بٗا ع٢ً ٌَٗ، ٖزٙ طتعط٢ َهات  ا اَا٠ 

غب١ يف يتظذٌٝ ايؼشنات حبٝح  را نإ ٖٓاى َظتجُشٕٚ صداْ  يذِٜٗ ايش

ٜظتطٝعٕٛ  فٝٗاريو ٚيهِٓٗ    ذدٚا صْٛا  ايٓؼا ات اييت طٝؼاسنٕٛ 

 15صٕ ٜ٪طظٛا صٚ ٜؼاسنٛا يف ايؼشنات ايظان١ٓ ٚيف صٟ ٚقت ٫سل 

يتؼذٝ  ا٫طتجُاس ٚيف ايٛقت ْفظ٘ تعذٌٝ   يٝٗابإَهاِْٗ  كاف١ ايٓؼا  

 تظذٌٝ ايؼشنات، ٖزٙ فهش٠ ايؼشنات ايظان١ٓ باملتـاس، ٚػهًشا.

 

  :ـــــــــــــــطالزئي

 20 ٌ ا٭خ ملايذ سظ  املظكطٞ.ػهًشا، تفل 

 

 خالد حضني املضقطي: العضو

صسببت صٕ صعًل ع٢ً بع  ا٫طتفظاسات اييت ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

رنشٖا بع  اإلملٛإ، ٚصتشى يظعاد٠ ايٛصٜش اإلداب١ عٔ بع  ا٫طتفظاسات 

 25اد سرا صْ٘ صملز اييت  شست نزيو. بايٓظب١  ىل اطتفظاس ا٭خ صيذ بٗض

ادتُاًعا قبٌ  14ادتُاًعا يف ايًذ١ٓ، عكذْا  17ا٭َش بظ ش١ٜ، فٓشٔ عكذْا 
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 ساي١ املشطّٛ بـٛس٠ سزل١ٝ  ىل ااًع ٚقذ صملزْا َباسن١ س٥ٝع ااًع 

بايٓظب١  ىل ايبت يف َٓاقؼ١ املشاطِٝ عٓذ ؿذٚسٖا يف ػٗش صنتٛبش ٚبذصْا يف 

اط١ املشطّٛ بعذ  سايت٘ بـٛس٠ سزل١ٝ. ادتُاعات يذس 3 ٚعكذْاػٗش ْٛفُدل; 

ايًذ١ٓ َٗت١ُ دًذا  ٚيهٖٔزا فكط يًتٛكٝح، ٚاملشطّٛ يٝع َعكًذا ٫ٚ ؿعًبا 

 5 بذساط١ نٌ َٛكٛ   اٍ  يٝٗا ٚملاؿ١ املشاطِٝ. 

  

  :الزئيـــــــــــــــط

ًٛا، عبٔ   ْفِٗ َٔ َذامل١ً ا٭خ صيذ بٗضاد صٟ ْٛ  َٔ ايتكًٌٝ َٔ   عف

نإ ادتُاًعا  17ايعهع نإ تظا٩ي٘ صْ٘ َٔ مل٬ٍ  دٗٛدنِ بٌ ع٢ً

 10ٜتٛق  صٕ ٖٓاى ٚدٗات ْظش سٍٛ ٖزا املشطّٛ، ٚبايتايٞ نإ صبشد تظا٩ٍ 

 ٚيٝع نُا فُٗت٘ ٜا صخ ملايذ.

 

 خالد حضني املضقطي: العضو

ٚكشٓا عذد ص، صػهشى ع٢ً امل٬سظ١. عبٔ طٝذٟ ايش٥ٝع

 15ف١ سزل١ٝ  ىل ايًذ١ٓ، ا٫دتُاعات اييت متت قبٌ  ساي١ ٖزا املشطّٛ بـ

ٚا٫دتُاعات اييت متت بعذ  سايت٘  ىل ايًذ١ٓ بـف١ سزل١ٝ. بايٓظب١  ىل 

املٛاكٝ  ا٭ملش٣ اييت مت  شسٗا صس  صٕ صػرل  ىل صْٓا يف َدلسات ايًذ١ٓ 

را ٜعهع َا تٛد٘ ب٘ اإلمل٠ٛ َٔ تظا٫٩ت  ٚصًٜلا ذبت بٓذ ٬َسظاتٗا د٦ٓا

تعذٌٜ بع  َٛاد َشطّٛ مت بأْ٘  يف دًظ١ ايّٝٛ. بذا١ٜ صس  ايتزنرل

ًُا َٚفع٬ً ست٢ ايّٝٛ. نُا صٕ ٥٫شت٘ ايتٓفٝز١ٜ   20ايكإْٛ، ايزٟ َا صاٍ قا٥

ؿذست َٓز صٕ نٓتِ َعايٝهِ ٚصًٜشا يًتذاس٠ ٚايـٓاع١، ٚقذ ناْت رجاب١ 

َشدع١ٝ يتفظرل َٛاد َشطّٛ ايكإْٛ ايظابل. ايّٝٛ ٖٓاى تعذٌٜ ع٢ً بع  

سظتِ  ملٛاْٞ ا٭علا٤ صْٓا رنشْا يف  سذ٣ َٛاد ٖزا ايكإْٛ،  را ٫

امل٬سظات ايظابك١ صْٓا ْت٢ُٓ يف املظتكبٌ عٓذَا ٜأتٞ ا٭خ  اٍ ف شٚ 

 25ٜٚطشم ايتظا٫٩ت ايزٟ رنشْاٖا يف ايًذ١ٓ، ٖٚٞ تظا٫٩ت يف ضبًٗا، 

ٚايتٛكٝح ٚاد ; رنشْا نُا يف امل٬سظ١ ا٭ٚىل صْ٘ ملٓ  تلاسا املـاحل 
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يٓـٛق املشطّٛ بكإْٛ ــ نُا تفلٌ ا٭خ  اٍ ــ فكذ  ٚملٓ  ايتفظرل اشبا ٧

اقتل٢ ا٭َش صٕ ٜهٕٛ ايٓف ٚاكًشا يت٬يف صٟ تأٌٜٚ ملا ٧; ٚعًٝ٘ جي  صٕ 

تهٕٛ اي٥٬ش١ ايتٓفٝز١ٜ يًكإْٛ املعذٍ داٖض٠ فٛس ؿذٚس املشطّٛ بكإْٛ; 

ست٢ ٫ تتعطٌ  دشا٤ات تظذٌٝ ايؼشنات، ٚقذ  شست ٖزٙ ايتظا٫٩ت 

 5سدٚد عًٝٗا، سٝح رنشْا صبًُٗا يف ٖزا ايتكشٜش، يهٔ  ٚناْت ٖٓاى

 ٓا، ٚػهًشا.  ٥عبتاز يف املظتكبٌ  ىل صٕ ْتعًِ َٔ صملطا

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا، تفلًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ. 

 10 

 داله جاصي الشايد: العضو

يف ايبذا١ٜ صتٛد٘ بايؼهش ازبضٌٜ  ىل ايًذ١ٓ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ٖزا ايتكشٜش ايٛايف، سٝح نإ ٖٓاى تشنٝض نبرل ع٢ً املدلسات ع٢ً 

اشباؿ١ باملشطّٛ، ٚصس  ٖٓا اإلػاد٠ جبٗٛد طعاد٠ ا٭خ صاٜذ ايضٜاْٞ، 

 15حبهِ نْٛٓا ضباَٝ  قشٜب  َٔ ٚصاس٠ ايتذاس٠، سٝح ْش٣ ايٓٗل١ ايٓٛع١ٝ 

ًٝا ايٛصاس٠ إلؿذاس ايذلاملٝف ٚتظٌٗٝ اإلدشا٤ات  ىل دا ْ  َا اييت تٓتٗذٗا ساي

تلُٓ٘ ٖزا املشطّٛ، ٚملاؿ١ صٕ ٚصاس٠ ايتذاس٠ ٫ تٓظش  ىل َارا تشٜذ بٌ تٓظش 

ًٝا ٚتعٌُ يف ك٤ٛ ريو يف  ًٝا صٚ صدٓب  ىل َا ٜشٜذٙ املظتجُش طٛا٤ نإ حبشٜٓ

ظٌ املٓافظ١ ايهبرل٠ ب  دٍٚ اشبًٝر، ٫ٚبذ صٕ ْتفِٗ صٕ ا٫طتجُاس ا٭دٓ  

 20 ظٌ ايٛك  ايشأٖ. فُٝا ٜتعًل ٜفٛم بهجرل ا٫طتجُاس ايٛ  ، ملاؿ١ يف

رظأي١ ايظُام يًُظتجُش ا٭دٓ  بإٔ ٜتًُو ايؼشن١ بؼهٌ نًٞ، فكذ 

ٚدذْا صٕ ايٛاق  ايفعًٞ ٖٛ ٚاق  ؿٛسٟ يٛدٛد ايؼشٜو ايبششٜ  يف ايٓظب١ 

اييت ٜؼذل ٗا ايكإْٛ، ٚاييت بظببٗا دملًٛا يف  ػها٫ت عذ٠ ْظشٖا 

، بعلٗا رنشٖا اإلمل٠ٛ ايض٤٬َ، ايكلا٤. يذٟ ٖٓا عذد َٔ ا٫طتفظاسات

 25ٚئ صنشسٖا، ٚطأْتظش صًٜلا ايتطشم  ىل املضٜذ َٔ ا٫طتفظاسات. يذٟ 

اشباؿ١ رظأي١ ا٫َتٓا  عٔ  286اطتفظاس ٜتعًل رٛكٛ  ايعكٛبات، يف املاد٠ 
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تكذِٜ ايتكاسٜش املاي١ٝ  ىل ايٛصاس٠، طٛا٤ َٔ قبٌ  داس٠ ايؼشن١ صٚ املذقك  

صٕ ايٛصاس٠ صًٜلا تٛاد٘ َؼه١ً ايتعشف ع٢ً ايٛك  املايٞ املايٝ ، باعتباس 

اسبكٝكٞ يًؼشن١، ٚاطتفظاسٟ سٍٛ صَشٜٔ: ا٭َش ا٭ٍٚ: ٚفًكا ملٛاد قإْٛ 

يف ايبٓذ )ص( نٌ َذٜش صٚ علٛ صبًع  361ايعكٛبات، فكذ عاقبت املاد٠ 

 5 داس٠ صٚ َذقل رنش بٝاْات نارب١ صٚ غرل سكٝك١ٝ ــ ٚايفكش٠ امل١ُٗ ٖٓا ــ 

ربًا عٔ تكذِٜ ٖزٙ ايتكاسٜش باسببع ٚاياشا١َ صٚ  سذ٣ ٖات  ايعكٛبت ، ٚ

ٚتهٕٛ اياشا١َ ابتذا٤ً َٔ حظ١  ٫ف ٫ٚ تضٜذ ع٢ً عؼش٠  ٫ف، يف س  صٕ 

املتعًك١ با٭َش رات٘ َٔ َٛاد ايعكٛبات صػاست يف ايبٓذ )ى(  ىل نٌ  262املاد٠ 

اعذ ٖزا ايكإْٛ، ٚنزيو َٔ اَتٓ  عًُذا عٔ تطبٝل صٟ قاعذ٠  َش٠ ٚفل قٛ

 10اييت سذدت ايٛدٛب١ٝ، اييت تعتدل َٔ ايكٛاعذ اٯَش٠، باعتباس صْ٘  268املاد٠ 

، ٚط٪ايٞ ٖٛ: صٟ َٔ املادت  َٔ َٛاد «ع٢ً املذٜشٜٔ تكذِٜ»ٚسدت عباس٠: 

ايعكٛبات طٝتِ تطبٝكٗا يف ساي١ امل ايف١ بعذّ تكذِٜ ايبٝاْات يف ايٛقت 

ٓف ايكاْْٛٞ؟ ست٢ ٜهٕٛ ٖزا ا٭َش َجبًتا يف ا ذد ٚاملـشم ب٘ ٚفل اي

َلبط١ ازبًظ١. ا٭َش ايجاْٞ: اطتهُا٫ً زبٗٛد ايٛصاس٠ يف ٖزا ازباْ ، 

 15ٚنُا  عشم ايّٝٛ َٛكٛ  ايؼشنات ايظان١ٓ، ٖٚٞ ملط٠ٛ ١َُٗ دًذا، َٚٔ 

ازبٝذ صْ٘ مت ايًذ٤ٛ  يٝٗا، ٚخبـٛق قٛاعذ اسبٛن١ُ يف ايؼشنات، فإْٓا 

٠ بلشٚس٠ ا٫يتكا٤ با اَٝ  ٚامل تـ  بتظذٌٝ ْطاي  ٚصاس٠ ايتذاس

ايؼشنات، باإلكاف١  ىل صؿشاا ا٫طتجُاسات ٚبٝإ تًو ا٭َٛس شلِ،  ىل 

داْ  ػشم ايكٛاعذ اييت تتلُٓٗا قٛاعذ اسبٛن١ُ ٚسبطٗا بٗزا املشطّٛ 

 20ازبذٜذ، ٚملـًٛؿا َا ٜتعًل بايؼشنات ايظان١ٓ ٚايذلٜٚر ملٛكٛ  صٕ 

ٗزا ايٓظاّ، ٚصٕ تهٕٛ ٖٓاى ملطٛات تظٜٛك١ٝ يًاشض ايبششٜٔ بذصت تأملز ب

ايزٟ ْٗذف  يٝ٘ َٔ مل٬ٍ ٖزا املشطّٛ. خبـٛق َا تطشقت  يٝ٘ ا٭ملت ٖاي١ 

سَضٟ َٔ عذّ ازبُ  ب  قإْٛ ا٭ْذ١ٜ ٚقإْٛ ايؼشنات، صقٍٛ  ْ٘ ٫ 

ميهٔ ايكٝاغ ب  ايكاْْٛ ، باعتباس صٕ ٖٓاى فاسًقا بُٝٓٗا، صٜٔ ٜأتٞ ٖزا 

 25ٜأتٞ يف َظأي١ عذّ ازبُ  ٫ملت٬ف اياشض َٔ مماسط١ ا٭ْؼط١ ايفاسم؟ 

اييت تهٕٛ  َا تطٛع١ٝ ٚ َا َٛد١ٗ  ىل اشبذَات ا٫دتُاع١ٝ، ٚايظب  يف 
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عذّ دٛاص ازبُ  بُٝٓٗا ٖٛ تعاسض املـاحل، ٚيهٔ فُٝا ٜتعًل بٗزا ايكإْٛ 

فٗٛ قإْٛ اقتـادٟ حبت ٚملاق بإداس٠ ايؼ ف ْفظ٘ ٭٬َن٘، ٚا٭ؿٌ 

ازبٛاص َت٢ نإ ٫ ٜتعاسض َ  ايٓظاّ ٖٛ صْ٘ ٫ جيٛص، بُٝٓا ا٫طتجٓا٤ فٝ٘ 

ا٭طاطٞ، ٚقذ قٝذ ريو، ٚبايعهع ٖٓاى نجرلٕٚ غرل َكٝذٜٔ سزلًٝا 

 5بـفتِٗ َذٜشٜٔ يؼشناتِٗ، ٚيهِٓٗ يف ايٛاق  ِٖ َٔ ٜذٜشْٚٗا. بايٓظب١ 

 ىل َظأي١ ايعكٛبات، ٖٞ تٓـشف  ىل َعاقب١ املذٜش ايفعًٞ املظذٌ يف 

ايؼشن١ صًٜا ناْت. ا٭َش ا٭ملرل، صس٣ صْ٘ ٫بذ َٔ ايٓظش  ىل ايعكٛب١ املتعًك١ 

بايؼ ف ا٫عتباسٟ َت٢ اَتذ  ىل َظأي١ َهات  ايتذقٝل ا اط . صمت٢ٓ 

ٚصٟ ْف قاْْٛٞ ٖٛ اإلداب١ عٔ تظا٫٩تٞ ٚملاؿ١ املتعًك١ بٓف ايعكٛبات 

 10 ٚػهًشا. ،ت  يٝٗاست٢ ٚ ٕ   جي  عٔ ا٭ط١ً٦ ا٭ملش٣ اييت تطشقاملطبل؟ 

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ايذنتٛس ضبُذ عًٞ سظٔ عًٞ. ػهًشا، تفلٌ ا٭خ  

 

 15 عمي حضَ عمي: ذلىد الدكتور  العضو

يف ايبذا١ٜ صس  صٕ صػاسى ص٥٬َٞ يف ػهش  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ع٢ً تكشٜشٖا ازبٝذ ٚايٛايف، ٚنزيو ا٫قتـاد١ٜ ٚزب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ 

اس٠ ايتذاس٠ ٚايـٓاع١ ٚايظٝاس١ ٚع٢ً سصطٗا طعاد٠ ا٭خ صاٜذ ػهش ٚتكذٜش ٚص

ايضٜاْٞ ع٢ً دٗٛدٙ، ٚصس  صًٜلا صٕ صباسى ي٘ تذػ  َؼشٚ  ايظذ٬ت، ٖٚٛ 

 20تعًل بٗزا ٜيف ايٛاق  َؼشٚ  سا٥ذ، سٝح طٝظٌٗ ايهجرل َٔ اإلدشا٤ات. فُٝا 

١ املشطّٛ بكإْٛ يذٟ اطتفظاسإ، ا٫طتفظاس ا٭ٍٚ ٜتعًل رٝجام سٛنُ

ايؼشنات، ٌٖ ٖٛ َٝجام َكش باعتباسٙ ٚثٝك١ سه١َٝٛ تطبل ع٢ً نٌ 

ايؼشنات؟ ا٫طتفظاس ايجاْٞ: فكذ ٚسد يف كٛابط املشطّٛ صْ٘ يف ساٍ 

تشملٝف ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ جي  صٕ تهٕٛ شلا ص١ُٖٝ اقتـاد١ٜ اطذلاتٝذ١ٝ، 

 25ًْٛعا َٔ ْاس١ٝ صملش٣ ٖٓاى  عفا٤ َٔ اسبذ ا٭د٢ْ يشصغ املاٍ، فٌٗ ٖزا ٜعتدل 

َٔ ايتعاسض؟ ٚنٝا تهٕٛ ػشن١ صدٓب١ٝ ٫ ميهٔ صٕ ٜطبل عًٝٗا اسبذ 
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ا٭د٢ْ يشصغ املاٍ ٚيف ايٛقت ْفظ٘ تهٕٛ شلا ص١ُٖٝ اقتـاد١ٜ ٚدباس١ٜ؟ 

 ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 5 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ صيذ  بشاِٖٝ بٗضاد. 

 

 أمحد إبزاِيي بّشاد: العضو

صتٛد٘ بايؼهش  ىل َعايٝهِ ع٢ً بذا١ٜ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 17تٛكٝح ا٫يتباغ ايزٟ سـٌ، سٝح صٚكشت ايكـذ َٔ رنش ايـ 

 10ادتُاًعا. صنٔ نٌ ا٫سذلاّ ٚايتكذٜش يٮخ ملايذ املظكطٞ، ٚنٌ صعلا٤ 

ٚقذ ايًذ١ٓ ع٢ً َظاُٖتِٗ يف عٌُ ااًع، ٫ٚ ميهٔ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ــ 

ًَيف ط١ٓ َٔ ايظٓٛات صسذ صعلا٤ ايًذ١ٓ ـ نٓت فٝ٘  اـ صٕ صقٍٛ ن٬

اطتٗضا٤، سٝح   ٜهٔ يف ملا شٟ صٟ ْٛ  َٔ ٖزا ايه٬ّ، فإٕ نإ قذ 

فِٗ ٖزا املع٢ٓ فأعتزس َٓ٘. بايٓظب١  ىل املشطّٛ بكإْٛ املعشٚض صَآَا، 

 15ايؼشنات ايظان١ٓ ٖٞ اييت ت٪طع َٔ قبٌ َهات  ا اَا٠، فٌٗ 

ثِ تبٝعٗا ع٢ً َهات  ا اَا٠ تكّٛ بتأطٝع ايؼشنات سبظابٗا َٚٔ 

املظتجُشٜٔ صّ ٜٓا  بٗا تأطٝع ٖزٙ ايؼشنات َٔ قبٌ َظتجُشٜٔ يبٝعٗا ع٢ً 

َظتجُشٜٔ  ملشٜٔ؟ ٌٖٚ ايكإْٛ جيٝض ريو صّ صٕ املظتجُشٜٔ ا ًٝ  ٜأطظٕٛ 

 ٖزٙ ايؼشنات ايظان١ٓ ٜٚبٝعْٛٗا ع٢ً َظتجُشٜٔ صداْ ؟ ٚػهًشا. 
 20 

 :الزئيـــــــــــــــط

ٚصٜش ايـٓاع١ صاٜذ بٔ ساػذ ايضٜاْٞ خ ػهًشا، تفلٌ طعاد٠ ا٭ 

 ٚايظٝاس١. ٚايتذاس٠

 

 25 :والضياحة وسيز الصٍاعة والتجارة

ؿبشهِ ا  باشبرل َعايٞ ايش٥ٝع ٚصؿشاا ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع،  

ايظعاد٠ اإلمل٠ٛ ا٭علا٤. طأبذص بتٛكٝح املكـٛد بايؼشنات ايظان١ٓ; 

ن١ٓ يٝظت بؼ٤ٞ يٛدٛد ايهجرل َٔ ايتظا٫٩ت سٛشلا، ايؼشنات ايظا
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دذٜذ، بٌ ٖٛ ْظاّ َعٍُٛ ب٘ يف ايهجرل َٔ دٍٚ ايعا ، ٚملـًٛؿا يف صٚسٚبا 

ٚدٍٚ ايهاسٜ ، َٚا تكذَ٘ ايؼشنات ايظان١ٓ ٖٛ تظٌٗٝ ع١ًُٝ تظذٌٝ 

ايؼشنات ٚملـًٛؿا يف ساي١ املظتجُش ا٭دٓ ، حبٝح قذ ٜؼذلٟ املظتجُش 

مماسطت٘، ٜٚٛاؿٌ  ػشن١ َظذ١ً َٚٔ ثِ ًٜشل بٗا ايٓؼا  ايزٟ ٜشغ  يف

 5يف اشبطٛات اإلدشا١ٝ٥ امله١ًُ، َٚٔ ثِ تطشم ايؼشنات ايظان١ٓ ملهات  

ا اَا٠ ٚاملهات  ايت ــ١ٝ امل١ٝٓٗ; يٝتِ بٝعٗا باعتباسٖا ػشنات َظذ١ً 

ٚقا١ُ٥ ع٢ً املظتجُشٜٔ، ٚبعذ ريو  ل يًُظتجُش بٝعٗا يؼ ف  ملش صٚ 

ن١ َضاٚي١ يًعٌُ ٜظشٟ عًٝٗا َضاٚي١ ايعٌُ فٝٗا، ٚيف ساي١ ذبًٜٛٗا  ىل ػش

س٦ٓٝز َا ٜظشٟ ع٢ً ايؼشنات ا٭ملش٣. خبـٛق  سطاٍ املبعٛخ  ىل اشباسز 

 10فٗزا يٝع جبذٜذ صًٜلا، فٗٛ َعٍُٛ ب٘ يف ايكإْٛ ايظابل، ٖٚزا ايكإْٛ ٫ 

ٜتطً  سلٛس ممجٌ ايٛصاس٠ يف نٌ  ع١ٝ ع١َُٝٛ  ٫ بطً  ايؼشن١ 

ظبل، ع٢ً صٕ تتشٌُ ايؼشن١ نٌ ْفظٗا، ٚيف ٖزٙ اسباي١ ٜهٕٛ بتٓظٝل َ

َـاسٜا ٚصتعاا ايظفش سبلٛس ٖزا املٓذٚا. خبـٛق ايؼشنات املذقك١ 

ٚايتكشٜش املايٞ، فٗٓاى َؼه١ً نبرل٠ يف ايكإْٛ ايظابل، ٭ٕ ايكإْٛ ًٜضّ 

 15ايؼشنات بتكذِٜ بٝاْاتٗا املاي١ٝ، ٚنإ ٖٓاى ذبفظ نبرل ملـًٛؿا َٔ 

١ًٝ، سٝح نٓا ْٛاد٘ سشًدا يف قبٌ ايؼشنات اشباؿ١ ٚايؼشنات ايعا٥

تطبٝل ايكإْٛ صٚ عذَ٘، فاملاد٠ تطشقت  ىل  داص٠ تكذِٜ ايؼشن١ بٝاْاتٗا صٚ 

صٕ ٜكذَٗا املذقل املايٞ ْٝاب١ عٓٗا، ٖٚزا ٖٛ اإلدشا٤ ايزٟ طٝتب  ٚطٛف 

ٜٛكح ريو يف اي٥٬ش١ ايذامل١ًٝ. خبـٛق كٛابط اسبٛن١ُ ٚقٛاْٝٓٗا، ٖٞ 

ًٝا ٚعاملًٝا، ٚصملزْاٖا ٚ بكٓاٖا يف يٝظت جبذٜذ٠ صًٜلا، بٌ َت  20عاسف عًٝٗا دٚي

ايبششٜٔ، ٭ٕ ايبششٜٔ ًَتض١َ بٗزٙ املعاٜرل، ٚ٭ٕ تٛدٗٓا يف ايٛصاس٠ ٖٛ تطبٝل 

اسبٛن١ُ بتفاؿٌٝ صنجش، ٚع٢ً ٖزا ا٭طاغ قُٓا بتاٝرل ٖٝهٌ ايٛصاس٠ يف 

ايتذاس٠ ا ١ًٝ، ٚصطظٓا  داس٠ َت ــ١ يف سٛن١ُ ايؼشنات. خبـٛق 

ط١ اييت ربف ايبششٜٓٝ  فكط، ٖٞ َٛدٛد٠ ع٢ً املٛق  اإليهذلْٚٞ ا٭ْؼ

 25يًٛصاس٠، ٚباإلَهإ ا٫ ٬  عًٝٗا يف صٟ ٚقت. بايٓظب١  ىل ص١ُٖٝ ايؼشنات 

ا٭دٓب١ٝ، عبٔ ْظع٢ يف املكاّ ا٭ٍٚ  ىل اطتكطاا ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ 
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اد٠ يت٪طع َهات   ق١ًُٝٝ يف ايبششٜٔ، يف بع  ا٭سٝإ قذ ُتفِٗ ٖزٙ امل

بتـٛس  ملش، ٖٚٛ صْٓا ْظع٢  ىل تأطٝع َتادش صٚ ضب٬ت ؿارل٠، ٖٚزا يٝع 

ٜأتٝٓا َٔ دٍٚ صدٓب١ٝ يهٞ ٜفتتح ضب٬ً ؿارًلا يف ٖذفٓا، ٫ٚ صتٛق  صٕ صسًذا 

ايبششٜٔ. ايف١٦ املظتٗذف١ صطاًطا ٖٞ ايؼشنات ا٭دٓب١ٝ ايعامل١ٝ اييت ت٪طع 

 5َٛكٛ  ٝر ايعشبٞ. عذّ تطبٝل َٛاق   ق١ًُٝٝ يف ايبششٜٔ شبذ١َ َٓطك١ اشبً

سصغ املاٍ ٭ٕ ٖزٙ ايؼشنات عاد٠ َا تهٕٛ َظتٛف١ٝ يش٩ٚغ ا٭َٛاٍ يف 

ػشناتٗا ا٭ّ، ٚعبٔ صصيٓا سصغ املاٍ َظبًكا يف ػٗش َاٜٛ َٔ ايعاّ املاكٞ 

عٔ ايؼشنات ايبشش١ٜٝٓ، فابتذصْا بايبششٜٓٝ ، ثِ ؿذس ٖزا املشطّٛ يف 

ـ  يف تظٌٗٝ  دشا٤ات ايتعاٌَ عٓذ تظذٌٝ ػٗش صنتٛبش. صًٜلا ٖزا ا٭َش ٜ

 10تتطشم  ىل ايعكٛبات، ٖٚٞ املاد٠  361ايؼشنات. بايٓظب١  ىل ايعكٛبات: املاد٠ 

تتطشم  يٝٗا يف سذٚد ايتكاسٜش املاي١ٝ  286ا٭ؿ١ًٝ يف ايعكٛبات، ٚاملاد٠ 

ايظ١ٜٛٓ. صًٜلا ايؼشنات ايظان١ٓ طٛف صسد   يٝٗا،  بًعا َذتٗا ط١ٓ 

ا، ٚيف ساٍ  سبام ايٓؼا  بٗا ٜظشٟ عًٝٗا َا ٜظشٟ ع٢ً ُٚتذذد طًٜٓٛ

ايؼشنات ا٭ملش٣ َٔ سطّٛ ٚاػذلا ات. صملرًلا، خبـٛق املٓافظ١ يف 

 15صنجش َٔ ػشن١، عبٔ ًْتضّ يف ريو بكٛاعذ اسبٛن١ُ، ٚنُا رنشت 

ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ صْ٘ ٫ ميهٔ َكاس١ْ ا٭ْؼط١ ا٫دتُاع١ٝ صٚ ا٭ْذ١ٜ 

نٓا ْٛادٗٗا يف ايظابل ٖٚٞ صٕ عذًدا نبرًلا بايؼشنات، ٖٚزٙ َؼه١ً 

َٔ املظتجُشٜٔ ٫ ٜتُهٕٓٛ َٔ ا٫طتجُاس يف ْؼا  مماثٌ يف ػشنات صملش٣ 

٭ِْٗ ًَتضَٕٛ صٚ َضاٚيٕٛ شلزا ايٓؼا  َ  ػشٜو  ملش، ٚيف ايهجرل َٔ 

 20ا٭سٝإ ٜٓؼ  مل٬ف ب  ايؼشٜه  فُٝٓع٘ َٔ تأطٝع ػشن١ دذٜذ٠، 

ا يف تٛطٝ  عذد ايؼشنات ٚتأطٝظٗا. ْكط١ صملرل٠ ٖٚزا ْعتدلٙ عا٥ًكا س٥ٝظًٝ

نٝا ٜتِ تٛظٝا  :عٔ ايؼشنات ايظان١ٓ، تظا٤ٍ ا٭خ صيذ اسبذاد

سملف  ىل سملف عٌُ؟ ايبششٜ  ٫  تاز  ىل حبشٜٓٝ   را ناْٛا  تادٕٛ 

عٌُ، سٝح  ٕ سملف ايعٌُ ربف ا٭داْ  فكط حبظ  تٓظُٝات ١٦ٖٝ 

 25 تٓظِٝ طٛم ايعٌُ، ٚػهًشا.
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  :ــــــــــــــطالزئيـ

 تفلٌ ا٭خ  اٍ ضبُذ ف شٚ.ػهًشا،  

 

 :مجاه ذلىد فخزوالعضو 

 5ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، صػهش ا٭خ صاٜذ ايضٜاْٞ ع٢ً تٛكٝش٘ ٚيهٓ  ــ يف 

تكشس  286اسبكٝك١ ــ   صسـٌ ع٢ً دٛاا ٚاكح ْٚٗا٥ٞ ست٢ اٯٕ، ٭ٕ املاد٠ 

اسبظابات َٔ داْ  ع٢ً املذٜشٜٔ َٔ داْ  َٚذقل »عكٛب١، سٝح تكٍٛ: 

 «... ملش

 

 10 الزئيـــــــــــــــط:

 «. صٟ َُٓٗا»تٛكٝح ايٛصٜش ٜكٍٛ  

  

 :مجاه ذلىد فخزوالعضو 

 18)غرل َهتٛب١. فُٝا ٜتعًل بازباْ  اٯملش، املاد٠ « صٟ َُٓٗا»عباس٠ 

 15جيٛص يًؼشٜو صٕ ٜهٕٛ ػشًٜها يف صنجش َٔ ػشن١ »( تكٍٛ: 1َهشًسا 

، ٚط٪ايٞ نإ َا ٖٛ «ش َٔ ػشن١ ٚاسذ٠دٕٚ صٕ ٜتذملٌ يف  داس٠ صنج

املكـٛد باإلداس٠؟ ٖزٙ ايؼشنات رات املظ٪ٚي١ٝ ا ذٚد٠ فٝٗا ػ ـإ، 

فإرا رٖ  ٚطذٌ ػشن١ صملش٣ با٭غشاض ْفظٗا، فٌٗ ٜعتدل ريو طبايًفا 

يًكإْٛ؟ ايّٝٛ صطٌٗ غشض يذٜٓا ٖٛ ا٫طتجُاس يف ا٭طِٗ ٚايعكاسات سبظاا 

 20صعٌُ ػشن١ َعو، ٚصعٌُ ػشن١ َ  ا٭خ  ايؼشن١، ٖزا صطٌٗ غشض. صْا

صيذ، ٚػشن١ صملش٣ َ  ا٭خ ملايذ، فٌٗ ٖزا ٜعتدل طبايًفا ٭ْ  صْا َايو 

 14يف ٖزٙ ايؼشن١؟ نٓا ْعاْٞ يف ايتظذٌٝ ٭ٕ ٖزا ايؼ ف ػشٜو يف 

ػشن١، فهٓا ْلطش  ىل اسبـٍٛ ع٢ً َٛافك١ ايؼشنا٤ بعذّ املُاْع١. 

؟ ٌٖ نْٛ٘ «دٕٚ صٕ ْتذملٌ يف اإلداس٠»س٠ ايظ٪اٍ اٯٕ: َا ٖٛ املكـٛد بعبا

 25نْٛ٘ َٔ ٜذٜش  ّص علٛ صبًع اإلداس٠ َكـٛد فٝ٘ ايتذملٌ يف اإلداس٠

ايؼشن١ فٝتذملٌ يف اإلداس٠؟ عبتاز ٖٓا  ىل تفظرل. صسد  ٚصقٍٛ  ٕ ْظاّ 

ًٝا ٜكتـش  ًٝا  ىل ٖزا ازباْ ، ْٚظاّ اسبٛن١ُ ساي اسبٛن١ُ ٫ ٜتطشم ْٗا٥
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عا١َ، ٚيٝع ع٢ً ايؼشنات ا٭ملش٣، ٖٚزا ع٢ً ايؼشنات املظا١ُٖ اي

ٚاكح ٚكٛم ايؼُع، ٚيزيو ن٬ّ اإلمل٠ٛ يف ايًذ١ٓ ؿشٝح، ٖٚٛ صٕ بع  

ايـٝاغات غرل دقٝك١، َٚ  ا٭طا ايؼذٜذ فاإلمل٠ٛ يف اسبه١َٛ تظشعٛا يف 

 ؿذاس ٖزا املشطّٛ بذٕٚ َشادع١ ايـٝاغات، سٝح  ٕ ٖزٙ ايـٝاغات 

 5ْظاّ اسبٛن١ُ يف   ىل، فا٫ستهإ ػ٤ٞ غرل ٚاقعٞ  ىلَشبه١، ٚاستهٓت 

ًٝا، يزا صسدٛ صٕ ْهٕٛ ٚاكش  ٚصمت٢ٓ ع٢ً  ٖزٙ املاد٠ يٝع ي٘ َهإ ْٗا٥

اسبه١َٛ عذّ ا٫طتعذاٍ َظتكب٬ً يف نتاب١ ايكٛاْ ، ميهٓٓا تعذًٜٗا 

َظتكب٬ً ٚيهٔ اشلذ٤ٚ ٜهٕٛ صفلٌ يٓا يف املظتكبٌ. صمت٢ٓ ع٢ً ا٭خ ايٛصٜش 

 شباؿ١ باإلداس٠، ٚػهًشا.صٕ جيٝب  عٔ ازبض١ٝ٥ ا

 10 

  :الزئيـــــــــــــــط

 تفلٌ ا٭خ صيذ  بشاِٖٝ بٗضاد.ػهًشا،  

 

 :أمحد إبزاِيي بّشادالعضو 

 15ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، ٚصػهش صًٜلا طعاد٠ ايٛصٜش ع٢ً اإلٜلام 

قإْٛ ايؼشنات »ايزٟ تفلٌ ب٘. تطشم طعاد٠ ايٛصٜش  ىل صٕ ٖزا ايٓظاّ 

با َٚطبل يف صَشٜها اي٬ت١ٝٓٝ صٚ يف دضس َطبل يف صٚسٚ« ايظان١ٓ

ايهاسٜ ، ٚيهٔ ٌٖ ٖٛ َطبل صًٜلا يف دٍٚ ملًٝذ١ٝ صٚ عشب١ٝ؟ ا٭َش 

ايؼشنات اييت ت٪طع اٯملش، اقتـش ايكإْٛ ع٢ً َهات  ا اَا٠ 

 20ايظان١ٓ، فٌٗ جيٛص ٭ٟ َٛا ٔ صٕ ٜ٪طع ػشنات طان١ٓ ٜٚبٝعٗا ع٢ً 

فُٔ را نإ  ل يًُشاَ  ريو   ؟َظتجُشٜٔ َٔ اشباسز؟ ٚملارا ٫ جيٛص

 ل ٭ٟ َٛا ٔ خيل  يًؼشٚ  صٕ ٜ٪طع ػشنات صٕ صًٜلا املفذلض 

اشبٛف صٕ َهات   طان١ٓ ٜٚبٝعٗا ع٢ً املظتجُشٜٔ  املا صْٗا ع١ًُٝ بٝ ، ٭ٕ

 ىل دباس ٚ ذضٕٚ ايعذٜذ َٔ ايظذ٬ت ايظان١ٓ ثِ  تشٍٛتا اَا٠ 

 25 ٠ ايٛصٜش، ٚػهًشا.ٜبٝعْٛٗا، صمت٢ٓ اسبـٍٛ ع٢ً  ٜلام َٔ طعاد
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  :الزئيـــــــــــــــط

 تفلًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ.ػهًشا،  

 

 :داله جاصي الشايدالعضو 

 5، طأقٍٛ  ىل ا٭خ صيذ بٗضاد  ْ٘ ٚ٭ٍٚ َش٠ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع

يف ٖزا ايكإْٛ، ٭ْٓا قبًٓا بعٌُ ا اَ   (ٜـرل ع٢ً سصغ ا اَ  سٜؼ١)

تزنشٕٚ صثٓا٤ تعذٌٜ قإْٛ نٓتِ َٛس اشباؿ١، فإرا غرل ايبششٜٓٝ  يف ا٭

ا اَا٠ نإ ٚدًٛبا عًٝٓا قبٍٛ َجٌ ٖزٙ ا٭َٛس ٭ْ٘ َٔ ػشٚ  دً  املاٍ 

املظتجُش صٕ ٜأتٛا َ  ضباَِٝٗ ٜٚظذًٛا، فإرا ناْت املـًش١ ايعًٝا ٖٞ 

 10يذ صيٮخ عًٝٓا صٕ ْاًّ  َـًش١ امل١ٓٗ ع٢ً ريو. صٚد صٕ صقٍٛ فاقتـاد ايبًذ 

َذقكٛ  ٌٝ ٚيف ا٭عُاٍ اييت تعذ قا١ْْٝٛ ٕ ا اَ  ٜضايِٗ يف ايتظذ بٗضاد

اسبظابات ٚاملهات  ٚدٗات عذ٠، سرا   ْٓاص ، فع٢ً َذ٣ ايفذل٠ اييت 

عًُت فٝٗا يف ااًع ايتؼشٜعٞ  ً  ايهجرل َٔ ا اَ  َٓا تعذٌٜ ايٓف 

ٕ فتح ا٭سصام ٚتكٝٝذٙ ٚسـشٙ فكط يف ا اَٞ ايبششٜ ، ٚيهٓٓا ْكٍٛ  

 15يٮػ اق دٝذ، فهُا ٜفتشٗا ا  ع٢ً ا اَ  فظٝفتشٗا ع٢ً غرلِٖ، 

ايكذس٠ صِٖ ػ٤ٞ صٕ ٜعٌُ ازبُٝ . تٛنٌ َظأي١ ايتأطٝع يًُشاَ  ايزٜٔ شلِ 

تلبط صٕ تهٕٛ َٔ صدٌ  فُهات  ا اَا٠، ٭ِْٗ ٚكعٛا َٔ  ذلف ريو

عٛد  ىل ايٓظاّ َا قعـذت  يٝ٘ َٔ تأطٝع ايؼشنات ايظان١ٓ; ست٢ ٫ ت

ًُا  ايكذِٜ ايزٟ نإ قبٌ صٕ تظتشذخ فٝ٘ ايؼشنات ايظان١ٓ، ٭ْ٘ دا٥

 20تهٕٛ ٖٓاى صَٛس تٓظ١ُٝٝ، ٖٚزا َا مت ا٭ملز ب٘ صًٜلا يف ْظاّ ايذٍٚ اييت 

صملزت بٗزا ازباْ . بايٓظب١  ىل َا تفلٌ ب٘ ا٭خ  اٍ ف شٚ خبـٛق املاد٠ 

بٌ  «صُٜٗا»ْف املاد٠ ٖٛ يٝع  ، صْا حبظ  َا فُٗت َٔ طعاد٠ ايٛصٜش ص286ٕ

ع٢ً ». ايتكشٜش جي  صٕ ُٜشف  ٭ٕ ايٓف ايكاْْٛٞ ٚاكح، ٖٚٛ «ن٬ُٖا»

َٚع٢ٓ ريو صٕ املذٜش جي  صٕ ٜكذّ ايتكشٜش املايٞ، َٚذقل « املذٜشٜٔ َٔ داْ 

 25« ن٬ُٖا»اسبظابات ٜكذَ٘ َٔ داْ   ملش، فاملكـٛد َٔ ايٓف ايكاْْٛٞ 

ٚايبعذ ايكاْْٛٞ ي٘، فُا   ٜهٔ ٖٓاى  ، ٖٚزا ْف املاد٠«صُٜٗا»ٚيٝع 
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تفظرل  ملش فُع٢ٓ ريو صٕ ايـٝاغ١   تتٓاٍٚ ٖزا ازباْ ، ٚبايعهع صْا 

يًتأنذ َٔ ؿش١ « نًُٝٗأَ »صس٣ صْهِ صدذمت فٝ٘ عٓذَا ٚكعتِ عباس٠ 

ميهٓ  صٕ صك  بٝاْات غرل ؿشٝش١  ااملشنض املايٞ، ٭ْ  بـفيت َذًٜش

طٝو  ٜاٖا يف تكشٜش َايٞ، ٚيهٔ عٓذَا ٜـذس ٚغرل َذقك١ ٚغرل ْٗا١ٝ٥ ٚصع

 5عٔ َذقل اسبظابات رٛد  ايكإْٛ فٗٛ ٫ ٜظتطٝ  ٚكع٘  ٫ ٚفًكا ملعاٜرل 

ٚصؿٍٛ ضباطب١ٝ يف ٖزا ايؼإٔ، ٖزا َا صسدت تٛكٝش٘. بايٓظب١  ىل َاد٠ 

را ٜهٕٛ شلا بعذ  ملش صًٜلا، ٭ٕ ٖٓاى ايعكٛبات فًٔ صتطشم  يٝٗا ٭ْ٘ س

اسببع ٚاياشا١َ ٚيف املاد٠  سٝح ٖٓاــ نُا طبل صٕ قًت ــ  عكٛب١املت٬ًفا يف اي

ايجا١ْٝ اياشا١َ، ٚست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اطتعذاٍ صًٜلا يف تفظرلٙ، ٚيهٔ 

 10ْت٢ُٓ ــ  ٕ ػا٤ ا  ــ صٕ ٜهٕٛ ٖٓاى بٝإ ٚاكح بايٓظب١  ىل صٟ َاد٠ ٜتِ 

أي١ ايت ًا، اشبلٛ  يكإْٛ ايعكٛبات عٓذ َظأي١ ا٫َتٓا  ايعُذٟ صٚ َظفٝٗا 

 ٚػهًشا.
 

  :الزئيـــــــــــــــط

 15 تفلٌ ا٭خ  اٍ ضبُذ ف شٚ.ػهًشا،  
 

 :مجاه ذلىد فخزوالعضو 

، يف اسبكٝك١ ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ صنذت ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع

بٌ « صُٜٗا»، فايٓف ٫ ٜتهًِ عٔ «صُٜٗا»ايه٬ّ ايزٟ قًت٘ خبـٛق ن١ًُ 

 20ٝ٘ قًل بايٓظب١  ىل صٚقات ضباطب١ ٜتهًِ عٔ ازبٗت ، ٖٚزا يف اسبكٝك١ ف

ايؼشنات، سٝح  ْ٘ يٛ قذَت ايؼشن١ َٝضاْٝتٗا  ىل ايٛصاس٠ ٚ  ٜكذَٗا 

املهت  ــ حبظ  ٖزا ايٓف ــ فُٝهٔ صٕ ُٜ اَيا املهت  ٚاملٛكٛ  ٜٓطبل 

ٌّٗ ايهجرل يف عٌُ  ع٢ً ايطشف اٯملش. صعتكذ صٕ ٖزا ايٓف اٯٕ َط

٫ داعٞ  ىل صٕ تكذّ ٖزٙ ايؼشنات ٚعٌُ صٚقات ا اطب١، سٝح 

 25ايؼشنات َٝضاْٝتٗا، بٌ تهتفٞ بشطاي١  ُأ١ْ َٔ َذقل اسبظابات. يف ٖزا 

ًَا صٕ تتكذّ ايؼشنات بٓظ ١  ايٓف ــ ٖزا َا فُٗت٘ ــ يٝع ػشً ا ٚيٝع  يضا

َٔ َٝضاْٝاتٗا ٚسظاا ايشبح ٚاشبظاس٠  ىل ايٛصاس٠، ٚ منا تكذّ  يٝٗا سطاي١ 



 27امللبط١          8/5/2016ّ                         ( 35)        2/ ايذٚس  4صبًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

% ٜتٛد  عًِٝٗ ٠50 سصغ املاٍ صنجش َٔ ْظب١  ُأ١ْ، ٚيهٔ  را بًات ملظاس

تكذِٜ املٝضا١ْٝ، ٚ بًعا َا طٝكذّ ٖٛ املٝضا١ْٝ املذقك١ ٚيٝظت اسبظابات 

اإلداس١ٜ، ٚبايتايٞ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى مل٬ف ب  ا٭سقاّ اييت تكذَٗا ايؼشن١ صٚ 

اييت ٜكذَٗا َذقكٛ اسبظابات. صْا صقٍٛ  ٕ ٖزا ايٓف  تاز  ىل اطتبذاٍ 

 5ست٢ ٜهٕٛ ٖٓاى ملٝاس ب  ايطشف ، ٖٚٓا ميهٔ يإلمل٠ٛ « صٚ»بـ « ٚ»سشف 

يف اسبه١َٛ صٕ ٜكذَٛا فٝ٘ تعذ٬ًٜ َٔ قبًِٗ. خبـٛق ايؼشنات 

ايظان١ٓ، صعتكذ صٕ ٖزا املٛكٛ  دذٜذ ٚغرل َفّٗٛ يذٜٓا يف ايبششٜٔ، 

ٚاطتفظاسات اإلمل٠ٛ تذٍ ع٢ً صِْٗ  تادٕٛ   ىل َعشف١ صنجش بؼأْ٘. اشلذف 

ايظان١ٓ ٖٛ تظٌٗٝ اإلدشا٤ات ع٢ً املظتجُش ا ًٞ صٚ َٔ ايؼشن١ 

 10ا٭دٓ ، يهٞ ٜكّٛ ببع  اشبذَات قبٌ صٕ  ـٌ ع٢ً ايشملـ١، فُت٢ َا 

قايٛا  ٕ عًٝ٘ صٕ ٜفتح سظاًبا بٓهًٝا ٜٚظت شز بطاق١ طذٌ طهاْٞ، 

ٜٚظتأدش ضب٬ً صٚ ٫ ٜظتأدش ضب٬ً، ٭ٕ ايؼشٚ  اسباي١ٝ ايّٝٛ عٓذ اإلملٛإ 

ٖٞ صٕ تكذّ  ً  تأطٝع ايؼشن١ َ  ْظ ١ َٔ عكذ اإلجياس، يف ايٛصاس٠ 

ػٗٛس ٚصْت تذف  اإلجياس، فأتت  5صٚ  4ٚقذ تبك٢  دشا٤ات قٝذ ايؼشن١ ملذ٠ 

 15يهٞ تظت شز ايظذٌ ٚت٪دٟ بع   «ايؼشنات ايظان١ٓ»ٖزٙ ايطشٜك١ صٚ 

تذفع٘ ٖزٙ ايؼشن١. ايكإْٛ  اسباد١  ىل صٕ ٜهٕٛ عًٝو  جياس ا٭عُاٍ بذٕٚ

يو يٝع فكط يًُشاَ ، ٚ منا يًؼشنات ا ذلف١، ٖٚزٙ زلح بز

اييت هات  املايؼشنات شلا تـٓٝا يذ٣ اإلمل٠ٛ يف ايٛصاس٠، فٗٞ بع  

 اطب١ ٚا٫طتؼاسات املت ــ١ يف يف عًُٗا ٖٛ اايؼل ا٭طاطٞ ٜهٕٛ 

 20تظذٌٝ ايؼشنات. رنشت ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ صٕ ٖٓاى بع  ايؼشنات 

ٝٓا صٕ ٚضباطبٝٗا َٚظتؼاسٜٗا، ٖٚٓا جي  عً تأتٞ َٔ اشباسز رشاَٝٗا

، ٭ٕ  غ٬م ٖزا ايباا ٚاقتـاسٙ ع٢ً د١ٗ ٘ٚص٫ ْاًك ْظتُش يف ٖزا ايباا

أتٞ َعٗا طٛا٤ َ  َٔ َٜع١ٓٝ ئ ٜؼذ  ا٫طتجُاس، ٖٚزٙ ايؼشنات تأتٞ بجك١ 

ِّ دّشا. ٚبايتايٞ فإٕ  ناْٛا ضباَ  صٚ َهات  ضباطب١ صٚ اطتؼاسات ًٖٚ

 25ن١ٓ سرا يٝع شلا َجٌٝ يف املٓطك١ ايعشب١ٝ ٚيهٓٗا ػشنات ايؼشنات ايظا

صٚ منارز َٓتؼش٠ يف َعظِ دٍٚ ايعا ، ٫ٚ ٜفِٗ اإلمل٠ٛ صٕ فٝٗا ع١ًُٝ بٝ ، 
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ْظرل تظذٌٝ ايؼشن١ ٚ عذادٖا صطذلدع٘  َٚا صدفع٘صطذٌ  فا٭َش ٖٛ صْ 

٫سًكا ممٔ طأْكٌ  يٝ٘ ٖزٙ ايؼشن١، فًٝظت يف ريو ع١ًُٝ تل ِٝ بٝ  

ِ دشا، ٚعٓذَا تزٖ   ىل بع  ايذٍٚ اييت بٗا امل٬رات اٯ١َٓ يهٞ ًٖٚ

ت٪طع ػشن١ دبذ صٕ ايؼشن١ داٖض٠ ٜٚتِ ْكٌ اطِ ؿاس  املهت  ٚٚك  

 5ازلو َهاْ٘ ٚبزيو ٜٓتٗٞ ا٭َش، ٖزا ا٭َش ْشٜذٙ يف ايبششٜٔ ست٢ ْعذٌ 

 دشا٤ات ايتأطٝع. ٚصسدٛ َٔ طعاد٠ ايٛصٜش ٚاإلمل٠ٛ يف اسبه١َٛ صٕ ٜشدعٛا 

ٜٚ٪نذٚا َا ٜتعًل باملٛافكات َٔ ازبٗات امل تًف١ اييت تعشقٌ اطت شاز 

ٖٓاى د١ٗ ٚاسذ٠ تتٛىل ٖزٙ امل١ُٗ ٖٚٞ ٚصاس٠  ايذلاملٝف حبٝح تهٕٛ

ايتذاس٠، ٫ صٕ تٓا  امل١ُٗ ركذّ ايطً ، ٖٚزا ايه٬ّ رنشْاٙ يف ازبًظ١ 

 10ع١ًُٝ قبٌ املاك١ٝ، ٚ را نإ اإلمل٠ٛ يف ايٛصاس٠ ٜشٜذٕٚ بايفعٌ تٓؼٝط 

تظذٌٝ ايؼشنات ــ ٚؿشٝح صٕ ايؼشنات ايظان١ٓ ملط٠ٛ  ىل ا٭َاّ ــ 

فأمت٢ٓ عًِٝٗ تظٌٗٝ  دشا٤ات اسبـٍٛ ع٢ً ايشملـ١ ٭ٕ ريو ٖٛ ا٭ِٖ، 

ٚ را   تٓظل ايٛصاس٠ املع١ٝٓ ٚتلاط اسبه١َٛ ع٢ً ايٛصاسات امل تًف١ فًٔ 

عبٌ َؼه١ً تأطٝع ايؼشنات. ايؼشن١ ايظان١ٓ متجٌ ملط٠ٛ ١َُٗ 

 15هٔ  را    ـٌ ا٭دٓ  صٚ ايبششٜ  ع٢ً ايظذٌ مل٬ٍ صٜاّ ٚظٌ ٖزا ٚي

املٛكٛ  ٜظتاشم صػًٗشا فهأْٓا   عبٌ ٖزٙ املؼه١ً، ٚبايتايٞ صمت٢ٓ ع٢ً 

 اإلمل٠ٛ يف اسبه١َٛ صٕ ٜٗتُٛا بٗزا ازباْ ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 20 ػهًشا، تفلًٞ ا٭ملت ٖاي١ سَضٟ فاٜض. 

 

 فايش: ِالة روشي العضو

صػهش طعاد٠ ايٛصٜش ٚا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ ع٢ً ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ايتٛكٝح. صسببت صٕ صب  َٛقفٞ، صْا يظت كذ صٕ ٜهٕٛ املظتجُش ػشًٜها 

 25يف صنجش َٔ ػشن١، ٚذبفظٞ ٖٛ ع٢ً  داس٠ صنجش َٔ ػشن١ َٓافظ١، 

فٗٓا  ذخ تلاسا يف املـاحل، ٭ٕ ايؼشٜو ٖٛ ػشٜو َ  ػشنا٤  ملشٜٔ، 

ْٛ٘ ٜذٜش صنجش َٔ ػشن١ َٓافظ١ فإٕ َـاحل ايؼشنا٤ اٯملشٜٔ ٚن
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تهٕٛ فٝٗا طبا ش٠، يف س  صٕ ٖزا ا٭َش يف ا٭ْذ١ٜ ٖٛ عٌُ تطٛعٞ، فٌٗ 

ٜعكٌ صٕ صسظش ايعل١ٜٛ يف صنجش َٔ ْاٍد صٚ ايعل١ٜٛ يف ْاٍد ٚ ع١ٝ ص١ًٖٝ يف 

س  صْ  صزلح يًؼشٜو بإٔ ٜذٜش صنجش َٔ ػشن١ َٓافظ١؟! ٖزٙ ْكط١ 

٬يف ٚيهٔ يٝع يذٟ مل٬ف يف صٕ ٜهٕٛ املظتجُش ػشًٜها يف صنجش َٔ مل

 5ػشن١، فٗزا َاي٘ ٖٚٛ سش فٝ٘،  املا صْ٘ يٝظت ٖٓاى طبا ش٠ بأَٛاٍ 

 ايؼشنا٤ اٯملشٜٔ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ صيذ  بشاِٖٝ بٗضاد. 

 10 

 أمحد إبزاِيي بّشاد: العضو

خبـٛق ايؼشنات ايظان١ٓ، اٯٕ صٟ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ػشن١ صدٓب١ٝ تشٜذ اطت شاز طذٌ شلا يف ايبششٜٔ تزٖ   ىل ايٛصاس٠ ُٜٚطً  

َٓٗا تكذِٜ َٝضاْٝتٗا ٚسظٔ طرل٠ ٚطًٛى يف ايبًذ ٚرنش املؼانٌ اييت 

 15ٚادٗتٗا صٚ َٔ ٜضنٞ ٖزٙ ايؼشن١، ٚعٓذَا تظت شز ايؼشن١ طذ٬ً عٔ 

١ٝ؟ ٌٖ ا اَٞ َٔ ٜطً  َٓٗا ريو صّ صْٗا  شٜل ضباّ فُٔ ٜطً  َٓٗا املٝضاْ

 تشد   ىل ايٛصاس٠ صًٜلا؟ ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 20صاٜذ بٔ ساػذ ايضٜاْٞ ٚصٜش ايـٓاع١ ػهًشا، تفلٌ طعاد٠ ا٭خ  

 .ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١

 

 :والضياحة الصٍاعة والتجارة وسيز

عهظٓا  خبـٛق ايتٓافع، َا سـٌ ٖٛ صْٓاػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع،  

 25اإلدشا٤ات، ففٞ ايظابل نإ ٫ ٜظُح يؼشٜو رضاٚي١ ْؼا  َٓافع يف 

ػشن١ صملش٣  ٫ رٛافك١ ػشٜه٘، ٚعبٔ عهظٓا ا٭َش ٚصؿبح ريو 
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َّيٞ ع٢ً َٓ  ريو، فإرا نإ ٖٓاى  َظًُٛسا ب٘ َا   ٜٓف عكذ ايتأطٝع ا٭

ضاٚي١ اثٓإ َتؼاسنإ ٚعكذ ايتأطٝع املٛق  بٝٓٗا ٜٓف ع٢ً صْ٘ ٫ ٜظُح ر

ْؼا  َٓافع فظٛف ٜلطش ايؼشٜو  ىل اسبـٍٛ ع٢ً َٛافك١ َٔ ػشٜه٘ 

قبٌ صٕ ْظُح ي٘ بتأطٝع ايعٌُ اٯملش، ٚيف اسبا٫ت  اييت   ٜٓف فٝٗا ع٢ً 

ًٝا ع٢ً صٕ ٖزا ا٭َش َظُٛم ب٘ ٚئ   5ريو فٗزا ٜع  صٕ ٖٓاى اتفاًقا كُٓ

زا منٓع٘. خبـٛق ايؼشنات ايظان١ٓ، يكذ ػشم ا٭خ  اٍ ف شٚ ٖ

ــ صٕ  for a changeاملٛكٛ  باطتٝفا٤، ٖٚٞ غرل َطبك١ يف اشبًٝر، ْٚأٌَ ــ 

ْظبل يف ٖزا اااٍ ْٚكّٛ بعٌُ غرل َٛدٛد يف اشبًٝر، ٫ صٕ ْٓتظش غرلْا صٕ 

ٜكّٛ ب٘ َٚٔ ثِ ْطبك٘، ٚيهٔ ٖزا ا٭َش َطبل يف دٍٚ صملش٣ َٓز طٓٛات 

 10يتظٌٗٝ ع٢ً صؿشاا عذٜذ٠، ٚاشلذف َٔ ريو ٖٛ املتـاس فذل٠ ايتظذٌٝ ٚا

ايؼشنات بإٔ ٜأملزٚا ػشن١ داٖض٠، نُا ٖٛ اسباٍ ب  صٕ ٜؼذلٟ 

ايؼ ف بًٝتا صٚ ٜب  بًٝتا، ٚيٝع ٖٓاى داٍ   ىل صٕ ٜأملز ايبششٜ  ػشن١ 

ًٝا ٚايذطتٛس ٜظُح ي٘  طان١ٓ، فٗٛ بإَهاْ٘ صٕ ٜظذٌ ػشن١ باعتباسٙ حبشٜٓ

سٝح  ٕ  بعذد َطًل َٔ ايؼشنات، ف٬  تاز  ىل ػشن١ طان١ٓ،

 15ايؼشن١ ايظان١ٓ ُتفشض عًٝٗا سطّٛ  كاف١ٝ، فإرا صساد حبشٜ  صٕ ٜؼذلٟ 

ًَا  كاف١ٝ فٗزا صَش ساد   يٝ٘، ٚعبٔ يف  ػشن١ طان١ٓ ٜٚشٜذ صٕ ٜذف  سطٛ

ا٭طاغ ْٗذف َٔ ريو  ىل تظٌٗٝ اطتكطاا س٩ٚغ ا٭َٛاٍ اشباسد١ٝ. 

يف ايظابل  خبـٛق ايتكشٜش املايٞ، نُا ػشست طًًفا نإ ايٛك  ايكاْْٛٞ

غرل مماسغ ٚعذيٓا ايٓف حبٝح جيٝض ٭سذ ايطشف  ــ َايو ايؼشن١ صٚ 

 20املذقل اسبظابٞ ــ صٕ ٜكذّ ايتكشٜش صٚ سطاي١ تطُ  ٚبعذٖا ُٜعتُذ، ٖٚزا 

طٛف ُٜٛكح بايتفـٌٝ يف اي٥٬ش١ ايذامل١ًٝ، ٚباملتـاس فإٕ تكذمي٘ َٔ قبٌ 

  ايتكذِٜ َٔ قبٌ  شف ٚاسذ ٜظكط ا٫يتضاّ عٔ ايطشف ايجاْٞ ٫ٚ ٜؼذل

ايطشف . ٚنُا رنش ا٭خ  اٍ ف شٚ صٕ ايؼشنات ايظان١ٓ يٝظت 

َكـٛس٠ ع٢ً َهات  ا اَا٠، فٗٞ تؼٌُ ػشنات ا اَا٠ ٚايؼشنات 

 25 ا٫سذلاف١ٝ اييت شلا تـٓٝا ٚاكح، ٚػهًشا.
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 :الزئيـــــــــــــــط

 ؟صملش٣ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات ػهًشا،  

 

 )ال توجد والحعات(

 5 

 :ـــــــــــــطالزئيــ

تفلٌ ا٭خ ا٭َ  ايعاّ يًُذًع بت٠ٚ٬ صزلا٤ ا٭علا٤ ٭ملز سصِٜٗ 

 ْذا٤ً با٫طِ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ.

 

 10)وٍِا قاً األوني العاً لمىجمط بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيّي ٌداًء  

 باالصي عمى املزصوً بقاٌوُ(

 

 بّـــشاد: إبزاِيــي أمحـــد العضو

  َٛافل.

 15 

 احلداد: وّدي أمحد والعض

 َٛافل.

 

 البٍىخىد: إمساعين بضاً العضو

 20 َٛافل.

 

 املّشع: أمحد جاصي العضو

 َٛافل.
 

 25 فـخـزو: ذلىد جـىاه العضو

 َٛافل.

 

 اللعيب: ذلـىد مجـعة العضــــو

  َٛافل.
 30 
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 صمىاُ: عمي مجيمة العضو

  َٛافك١.
 

 الفاضن: عبداهلل جّاد الدكتورة العضو

 5  َٛافك١.

 

 اخلياط: حبيب ادجو العضو

  َٛافل.
 

 10 العضو جواد عبداهلل عباظ:

  َٛافل.
 

 العضو محد وبارك الٍعيىي:

  َٛافل.
 15 

 العضو خالد حضني املضقطي:

  َٛافل.
 

 العضو خالد ذلىد املضمي:

 20 َٛافل.
 

 العضو مخيط محد الزويخي:

 َٛافل.
 

 25 العضو درويػ أمحد املٍاعي:

 َٛافل.
 

 العضو داله جاصي الشايد:

  َٛافك١.
 30 

 العضو رضا عبداهلل فزج:

  َٛافل.
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 العضو سِوة ذلىد اللواري:

  َٛافك١.
 

 العضو صاوية خمين املؤيد:

 5  َٛافك١.

 

 العضو الدكتور صعيد أمحد عبداهلل:

 َٛافل.  
 

 10 العضو مسري صادق البخارٌة:

 َٛافل.  
 

 العضو صوصَ حاجي تقوي:

 َٛافك١.
 15 

 العضو صادق عيد آه رمحة:

  َٛافل.
 

 دالزمحَ ذلىد مجغري:العضو عب

 20  َٛافل.
 

 العضو عبدالوِاب عبداحلضَ املٍصور:

  َٛافل.
 

 25 العضو عـمي عيضى أحــىد:

  َٛافل.
 

 العضو فاطىة عبداجلبار اللوِجي:

 َٛافك١.

 30 

 العضو فـؤاد أحــىد احلـاجـي:

 َٛافل.
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 :العضو الدكتور ذلىد عمي حضَ عمي

 َٛافل.

 

 اخلشاعي:العضــــــو الدكتور ذلىد عمي ذلىد 

 5  َٛافل.

 

 العضو ٌاٌضي ديٍا إيمي خضوري:

  َٛافك١.
 

 10 العضو ٌوار عمي احملىود:

 َٛافل.

 

 العضو ِالة روشي فايش:

 َٛافك١.

 15 

 رئيط اجملمط عمي بَ صاحل الصاحل:

. ٜظشْٞ صٕ صسس   رٕ ٜكش املشطّٛ بكإْٛ، باإل ا َٛافل. َٛافك١

، َٚعًُِٝٗ يف صبًع ايؼٛس٣، بأبٓا٥ٓا  ًب١ َذسط١ ايشفا  اإلعذاد١ٜ يًبٓ 

َ٪نذٜٔ ص١ُٖٝ ٖزا ايٓٛ  َٔ ايضٜاسات اييت تُٓٞ اسبع ايٛ   بلشٚس٠ 

 20ا٫ ٬  ع٢ً طرل ايع١ًُٝ ايتؼشٜع١ٝ يف املًُه١، َعدلٜٔ عٔ دضٌٜ ػهشْا 

ملا تكّٛ ب٘ ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚ داس٠ املذسط١ َٔ تٓظٝل يتظٌٗٝ ٖزٙ 

ٝذ بايشعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ ايًزٜٔ تٛيُٝٗا ٚصاس٠ ايضٜاس٠، نُا ٫ ٜفٛت  صٕ صػ

ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٭بٓا٥ٓا ٚبٓاتٓا ايطًب١ ٚتظ رل نٌ اإلَهاْٝات شلِ َٔ مل٬ٍ 

ايضٜاسات املٝذا١ْٝ اييت َٔ مل٬شلا ٜتِ ايتعشف ع٢ً طرل ايع١ًُٝ ايتؼشٜع١ٝ يف 

 25ع ااًع، َتُٓ  شلِ دٚاّ ايتٛفٝل ٚايٓذام، فأ٬ًٖ ٚط٬ًٗ بهِ يف صبً

ايؼٛس٣. ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق رٓاقؼ١ 

 31تكشٜش زبٓـ١ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ خبـٛق املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

ّ بإْؼا٤ 2006يظ١ٓ  62ّ بتعذٌٜ بع  صسهاّ ايكإْٛ سقِ 2015يظ١ٓ 
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يظ١ٓ  15ِ ٚتٓظِٝ ١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًُ٪متشات ٚاملعاسض، ٚاملشطّٛ بكإْٛ سق

ّ بؼإٔ تٓظِٝ ايظٝاس١. تفلٌ ا٭خ بظاّ  زلاعٌٝ ايبُٓشُذ َكشس 1986

 ايًذ١ٓ.

 

 5 :بضاً إمساعين البٍىخىد العضو

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ ص ً  تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف  

 امللبط١.

 

 الزئيـــــــــــــــــط:

 10 ط١؟ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف امللب 

 

 )أغمبية ووافقة(

 

 الزئيـــــــــــــــــط:

 15  رٕ ٜتِ تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف امللبط١. 

 

 (101 / صفخة2 )اٌعز املمخق

 

 الزئيـــــــــــــــــط:

 20 تفلٌ ا٭خ َكشس ايًذ١ٓ. 

 

 :بضاً إمساعين البٍىخىد العضو

اس بعذ ا٫ ٬  ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ، ٚع٢ً قش ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،

صبًع ايٓٛاا ٚايشصٟ ايكاْْٛٞ يًُظتؼاس ايكاْْٛٞ يؼ٪ٕٚ ايًذإ ٚايشصٟ 

 25ا٫قتـادٟ يًُظتؼاس ا٫قتـادٟ ٚاملايٞ، ٚبعذ ايتأنذ َٔ ط١َ٬ املشطّٛ 

بكإْٛ َٔ ايٓاسٝت  ايذطتٛس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚفًكا يشصٟ زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ 

املشطّٛ بكإْٛ املتُج١ً ٚايكا١ْْٝٛ رذًع ايؼٛس٣; ٚدذت ايًذ١ٓ صٕ صٖذاف 
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دَر قطا  ايظٝاس١ بكطا  املعاسض ذبت َظ١ً ٚاسذ٠ ْظًشا  ىل استبا  يف 

ٖزٜٔ ايكطاع ، باإلكاف١  ىل ص١ُٖٝ تٓظُُٝٗا َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايـٓاع١ 

ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١; طٝهٕٛ ي٘ ا٭ثش يف صٜاد٠ َظا١ُٖ قطا  ايظٝاس١ يف 

دعٌ ايبششٜٔ ضبط١ دزا طٝاسٞ  ايٓاتر ايكَٛٞ اإل ايٞ، باإلكاف١  ىل

 5ع٢ً َظت٣ٛ املٓطك١. ٜٚتٓاٍٚ َشطّٛ ايكإْٛ ا٭سهاّ ايتاي١ٝ:  ياا٤ ااًع 

ا٭ع٢ً يًظٝاس١.  ياا٤ ١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًُ٪متشات ٚاملعاسض ٚاطتبذاشلا ب١٦ٝٗ 

ايبششٜٔ يًظٝاس١ ٚاملعاسض. ٜتٛىل ايٛصٜش امل تف بؼ٪ٕٚ ايتذاس٠ اإلػشاف 

١. ٜهٕٛ ي١٦ًٝٗ صبًع  داس٠ ٜؼهٌ بش٥اط١ ٚصٜش ايـٓاع١ ٚايشقاب١ ع٢ً اشل٦ٝ

ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١ ٚعل١ٜٛ صػ اق َٔ رٟٚ اشبدل٠. ٜٓكٌ املٛظفٕٛ ب١٦ٝٗ 

 10ايبششٜٔ يًُ٪متشات ٚاملعاسض ٚبؼ٪ٕٚ ايظٝاس١ بٛصاس٠ ايـٓاع١ ٚايتذاس٠  ىل 

 بًكا راتٗا كٛقِٗ َٚضاٜاِٖ ايٛظٝف١ٝ حب١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًظٝاس١ ٚاملعاسض 

ت٪ٍٚ  ىل اشل١٦ٝ نٌ سكٛم ٚايتضاَات ٚصَٛاٍ ١٦ٖٝ ايبششٜٔ  تٓظِٝ اشل١٦ٝ.ي

يًُ٪متشات ٚاملعاسض. ٚمتاػًٝا َ  َا تكذّ بؼإٔ املشطّٛ بكإْٛ تش٣ ايًذ١ٓ 

( 31ايتٛؿ١ٝ باملٛافك١ عًٝ٘. تٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ: املٛافك١ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 15ّ بإْؼا٤ 2006( يظ١ٓ 62ّ بتعذٌٜ بع  صسهاّ ايكإْٛ سقِ )2015يظ١ٓ 

( يظ١ٓ 15ٚتٓظِٝ ١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًُ٪متشات ٚاملعاسض، ٚاملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

ّ بؼإٔ تٓظِٝ ايظٝاس١. ٚا٭َش َعشٚض ع٢ً ااًع املٛقش ٫ربار 1986

 اي٬صّ، ٚػهًشا.

 

 20 :الزئيـــــــــــــــط

 تفلًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ. ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات؟ ػهًشا، 

 

 العضو داله جاصي الشايد:

ٚايؼهش َٛؿٍٛ  ىل ايًذ١ٓ. يف ايبذا١ٜ صس   ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 25صٕ صسٝٞ ايؼٝخ ملايذ بٔ يٛد  ٍ ملًٝف١، ٖزا ايؼاا ايشا٥  ايزٟ مت تعٝٝٓ٘ 

يف ٖزا املٓـ ، ْٚظعذ نجرًلا عٓذَا ْش٣ َجٌ ٖزٙ ايطاقات اييت ذبذخ صثًشا 
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ٚكع٘ ــ  ٕ بًذْا ٖٞ بًذنِ ــ ايزٟ  زٟايؼعاس ايرذشد تعٝٝٓٗا، ٚملاؿ١ َ  

صعط٢ ي١ُٝٝ ست٢ بايٓظب١  ىل ايظٝاس١. ٚيذٟ  ً  َٔ ٚصٜش ايتذاس٠ ٚصمت٢ٓ 

صٕ ٜٓظش فٝ٘ ٚ ٕ ػا٤ ا  ْظُ  قشًٜبا صْ٘ اربز َجٌ ٖزٙ اإلدشا٤ات، ٭ْ٘ 

ٜـذس قشاسات تٓٗ  فع٬ً رظأي١ ايتذاس٠، ٚتٓٗ  بايعا٥ذ يًذٚي١ ٚايعا٥ذ 

 5شنات صًٜلا. ُٜٗ  َٛكٛعإ: فُٝا ٜتعًل رٛكٛ  ايظٝاس١، يٮفشاد ٚايؼ

ٚتلعٕٛ ي٘  ئ صتهًِ فٝ٘; ٭ْٓا ْعًِ صْهِ تعًُٕٛ عًٝ٘ ع٬ًُ نبرًلا

امل ططات، ٚاإلمل٠ٛ يف ايًذ١ٓ رنشٚا ٖزٙ ا٭َٛس يف تكشٜشِٖ. صَا فُٝا ٜتعًل 

إقا١َ رٛكٛ   قا١َ املعاسض ٚامل٪متشات، فٝٓباٞ ايتظٌٗٝ صنجش فُٝا ٜتعًل ب

املعاسض ايتذاس١ٜ يف ايبششٜٔ، نٝا؟ ص٫ًٚ: طٗٛي١  ؿذاس ايذلاملٝف اي٬ص١َ 

ًُا صٕ ٜهٕٛ ايعاسض  ًٝا: ٜؼذل  دا٥  10إلقا١َ املعاسض يف ا٭َانٔ ا ذد٠. ثاْ

َٔ ايبششٜٔ فكط، يهٔ يف نٌ دٍٚ اشبًٝر تكبٌ َؼاسنات ا٭فشاد 

ن١ يارل ٚايؼشنات غرل املٛا ٓ ، ٚبايتايٞ جي  فتح باا املؼاس

ايبششٜٓٝ ، حبٝح ْظُح يً ًٝذٞ ــ عٓذ  قا١َ َعشض ــ صٕ ٜبٝ  ٜٚؼذلٟ 

ايعشض فكط، ٭ْ٘   ٜأِت يهٞ ٜ٪دش املهإ ٜٚٓفل صَٛاي٘  ٚيٝع اشد

 15فكط يًعشض! ٭ٕ ايظٛم قا١ُ٥ ع٢ً َظأي١ ايعشض ٚايطً  ٚايؼشا٤. ثايًجا: 

 ػشاف ٚصاس٠  املعاسض املـشم بإقاَتٗا يف ايبششٜٔ ٖٞ اييت تكاّ ذبت

ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١، ٚيهٔ ايٓكط١ اييت صٚد صٕ صتهًِ عٓٗا ٖٞ 

املعاسض اييت تكاّ َٔ قبٌ ايكطا  اشباق، ٚملاؿ١ صْ٘ طٓذ يًذٚي١،  را 

ايذٚي١ تكِٝ ث٬ث١ صٚ صسبع١ َعاسض فايكطا  اشباق ٜكِٝ ٦َات ناْت 

 20املؼاسن  َٔ  املعاسض يف ايظ١ٓ، ففتح اااٍ يًكطا  اشباق ٚاطتكطاا

فتح ع١ًُٝ ٚ ػااٍ ايفٓادم، َٔ مل٬ٍ دٍٚ اشبًٝر ٜعٛد بايٓف  ع٢ً ازبُٝ ، 

اتفاقٝات اطترلاد  ٚعكذفتح ع١ًُٝ تبادٍ ايظً  صًٜلا، ٚتبادٍ ا٭َٛاٍ، 

ٚتـذٜش ايظً . ايٓكط١ اييت صٚد صٕ ص شسٗا صًٜلا ٖٞ صٕ ٖٓاى ف١٦ َٔ 

ٜؼتإًٛ يف سذٚد َع١ٓٝ،  ىل صِْٗ ايبششٜٓٝ  ٫ ميًهٕٛ طذ٬ً دباسًٜا ْظًشا 

ًَا حبٝح ٜظتطٝ  25 عٕٛ صٕ ٜؼاسنٛا يف املعشض ٜٚذفعٛااطتشذثٛا شلِ ْظا

ًَا َع١ٓٝ َكابٌ َؼاسنتٗ يف املعشض، ٚربل  املٛاد ــ  را ناْت املٛاد  ِسطٛ
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يٝظت َٔ املٛاد املظتًٗه١ ــ يشقاب١ ٚصاس٠ ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١; ٭ٕ 

يشداٍ يذِٜٗ صػٝا٤ ٜشٜذٕٚ عشكٗا يًبٝ  ع٢ً ايٓاغ، نجرل َٔ ايٓظا٤ صٚ ا

ٚيهِٓٗ ٫ ٜظتطٝعٕٛ صٕ ٜتشًُٛا نًف١  ؿذاس ايظذٌ ايتذاسٟ ٚتأدرل ا ٌ 

ٚغرل ريو، ٭ٕ عًُِٗ ٚقيت ٫ ٜتطً  نٌ ٖزٙ ا٭َٛس، ٖٚٓاى دٍٚ صملزت 

 5يفذل٠ املعشض َكابٌ دف  سطّٛ  بٗزا ايٓظاّ، حبٝح تـذس شلِ تشاملٝف َ٪قت١

ًَا َع١ٓٝ طٛا٤ً ع٢ً ؿاس  ١، يَٓٝع زيو َٔ املُهٔ صٕ تفشض ايٛصاس٠ سطٛ

 املعشض صٚ ع٢ً املؼاسن ، ٚ٭ْ٘ ٜؼذل  ع٢ً املؼاسن  اَت٬نِٗ طذ٬ً

، فٗزا طٝذٓبٓا صٕ ٜكّٛ صؿشاا ايظذ٬ت ايتذاس١ٜ بتأدرل طذ٬تِٗ ادباسًٜ

فكط يًُعاسض. فهٌ َا فتشٓا اااٍ يًٓاغ ــ ٚريو بعذ ا٭ملز بٓظاّ 

 10يذلملٝف امل٪قت ــ طٝفتح ا  عًِٝٗ باا ايشصم، ٜٚظتطٝ  ايؼ ف صٕ ٜفتح ا

ضبً٘ اشباق بذٕٚ صٕ ٜهٕٛ ٖٓاى استٝاٍ ع٢ً ايكإْٛ. ا٭َش اٯملش، صٕ ٜتِ 

تطٜٛش  شٜك١  ؿذاس ايذلاملٝف بايٓظب١  ىل املعاسض، حبٝح ٜتِ ربـٝف 

ٍٕ إلقا١َ املعاسض، فبذ٫ً َٔ صٕ ْكّٛ بتأدرل املهإ َٔ  ايكطا  اشباق َبا

تتام يٮفشاد صنجش ٜٓباٞ صٕ َظأي١ ايتأدرل ٚ)ايفٓادم( ْ٪دش َٔ ايذٚي١، 

 15بذٕٚ صٕ ٜهٕٛ ٖٓاى ػشٚ  ٚكٛابط يًتأدرل، فٗٓاى ايهجرل َٔ ايذٍٚ 

، بذ٫ً َٔ َاش١ٜملــت املعاسض يًؼشنات اشباؿ١ ٚا٭فشاد َكابٌ سطّٛ 

ث١ صٚ صسبع١ َعاسض، ط١ٓ نا١ًَ ٚبايهاد ٜٓعكذ فٝ٘ ث٬ َعطٌصٕ ٜبك٢ املب٢ٓ 

تفتح فٝٗا َجٌ ٖزٙ ااا٫ت. ٚعبٔ ْت٢ُٓ بايفعٌ صٕ ٜهٕٛ ٖٓاى تطٛس 

ٖزا املٛكٛ  طٛف ٜفتح ا٭بٛاا صَاّ ايهجرل ٭ٕ بايٓظب١ يًذلاملٝف امل٪قت١، 

 20تعٛد َٔ ايٓاغ. ٚصس  صٕ صػرل  ىل ْكط١ ٖٚٞ: بايٓظب١  ىل َشنض )سٜادات(، 

ايظُٛ املًهٞ ا٭َرل٠ ؿاسب١ َٔ  َبادس٠ ىل املشنض ٖزا فهش٠  ْؼا٤ 

ايفهش٠ ــ  ــ ٖٚٞ َؼهٛس٠ ٭ْٗا ؿاسب١ ٖزٙ طبٝه١ بٓت  بشاِٖٝ  ٍ ملًٝف١

دٜٓاًسا،  80َكابٌ شلٔ صَانٔ بظٝط١  فهجرل َٔ ايفتٝات اي٬تٞ مت تأدرل

ذ عٛدٖا( يف صباٍ ايظٛم، ٚاٯٕ ايهجرل تفذل٠ طٓت  ست٢ )ٜؼشلٔ ٚتعط٢ 

 ١ٓٝ25 صؿبشٔ َٔ طٝذات ا٭عُاٍ، ٚصعُاشلٔ َٓٗٔ بظب  ٖزٙ ايفشؿ١ ايجُ

نٝا بذصت  ،اَتذت  ىل دٍٚ اشبًٝر ْٚف ش بعشض دباسبٗٔ يف دٍٚ اشبًٝر
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ٚنٝا ظبشت،  املا صٕ ااًع ا٭ع٢ً يًُشص٠ طاْذ املشص٠ يف ٖزا املٛكٛ  

 تظاْذ ازبٓظ  صٕ ٚصاس٠ ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١ صًٜلا  َْٔأٌَ 

هِٓٗ َٔ ا٫عتُاد ع٢ً صْفظِٗ يف عًُِٗ اشباق، ــ ايزنٛس ٚاإلْاخ ــ ٚمت

ُا سفعٓا َٔ َظتٜٛات فتح ا٭بٛاا يف ايكطا  اشباق طٝكٌ ايلاط يف فهً

 5صباٍ ايعٌُ اسبهَٛٞ بايٓظب١  ىل فشق ايعٌُ اييت قذ تطشص عًٝٓا يف 

 املظتكبٌ بظب  نجش٠  اي  ايتٛظٝا ٚق١ً فشق ايتٛظٝا، ٚػهًشا. 

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ  اٍ ضبُذ ف شٚ. 

 10 

 مجاه ذلىد فخزو: العضو

إلملٛإ يف ييف اسبكٝك١ يذٟ اطتفظاس ٚاسذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

تٓظِٝ امل٪متشات ٚاملعاسض »ايٛصاس٠ فُٝا ٜتعًل بايبٓذ ايجاْٞ ايزٟ ٜٓف ع٢ً 

١٦ٝ املاد٠ ايجا١ْٝ املتعًك١ باملتـاؿات اشل يف «ايتذاس١ٜ يف ممًه١ ايبششٜٔ

 15ٚسقاب١ ايٛصٜش. ط٪ايٞ: ٌٖ اشل١٦ٝ طتكّٛ بتٓظِٝ املعاسض صّ طتكّٛ بتظٌٗٝ 

ع١ًُٝ  قا١َ املعاسض َٔ قبٌ ايكطا  اشباق يتظٜٛل املعاسض يف ايبششٜٔ؟ 

ٜع  ٌٖ طٛف تٓافع ٖزٙ اشل١٦ٝ ايكطا  اشباق يف عٌُ تٓظِٝ املعاسض صّ 

صٌَٝ  ىل صٕ تكّٛ د١ٗ صٕ ايـٝاغ١ ٖٓا ربتًا عٔ املع٢ٓ؟ يف اسبكٝك١ صْا ٫ 

سه١َٝٛ رٓافظ١ ايكطا  اشباق، ٫ٚ جيٛص يًذ١ٗ اسبه١َٝٛ صٕ تهٕٛ 

 20د١ٗ سقاب١ٝ َٔ د١ٗ ٚيف ايٛقت ْفظ٘ تكّٛ بع١ًُٝ ايتٓفٝز َٔ د١ٗ صملش٣، َا 

ْفُٗ٘ َٔ ٖزٙ املاد٠ صٕ اشل١٦ٝ طٛف تٓظِ َ٪متشات. ٚملدلتٓا ــ يف اسبكٝك١ يف 

صٕ ٖزٙ ايع١ًُٝ   تهٔ ْادش١، ٫ َٔ  ٖزا ازباْ  يف ايظٓٛات ايظابك١ ــ

ايٓاس١ٝ املع١ٜٛٓ، ٫ٚ َٔ ايٓاس١ٝ املاد١ٜ، ٭ٕ ملدل٠ تٓظِٝ املعاسض ٖٞ ملدل٠ 

املتـاؿ١ٝ ٚيٝظت ع١ًُٝ بظٝط١. ازباْ  اٯملش، جي  ص٫ تٓافع ٦ٖٝات 

 25ايذٚي١ ايكطا  اشباق  منا تكّٛ بتٝظرل عٌُ ايكطا  اشباق، يزا عبٔ عبتاز 

عاد٠ ايٛصٜش خبـٛق ٌٖ اشل١٦ٝ طٛف تٓافع ايكطا   ىل صٕ ْظُ  سد ط
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ايٝذ ست٢  ٚمتذ ي٘اشباق يف ع١ًُٝ ايتٓظِٝ، صّ طتظٌٗ عٌُ ايكطا  اشباق 

 ٜشتكٞ؟ ٚػهًشا.  
 

 :الزئيـــــــــــــــط

 5 .دٛاد عبذا  عباغػهًشا، تفلٌ ا٭خ  

 

 :جواد عبداهلل عباظ العضو

 زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ صٚد٘ ػهشٟ ٚتكذٜشٟ  ىلػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ بااًع ع٢ً دٗٛدٖا املبزٚي١. املدلسات املزنٛس٠ بؼإٔ 

 10ّ املتعًل بتٓظِٝ ايظٝاس١ ٖٞ َدلسات 1986يظ١ٓ  15املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

ٚد١ٗٝ، ٚايّٝٛ صعتكذ صٕ ايظٝاس١ عهظت ايٛد٘ اسبلاسٟ ٚايتاسخيٞ 

اطذلاتٝذٞ َٚٔ مل٬ٍ ًه١، َٔ مل٬ٍ َا تتُٝض ب٘ َٔ َٛق  داشايف ُيًُ

املعا  ا٭ثش١ٜ ٚايتاسخي١ٝ، مما ٜٓعهع ثكافًٝا ٚفهشًٜا ٚطٝاطًٝا ع٢ً 

ممًه١ ايبششٜٔ. يزيو ًْتُع َٔ اسبه١َٛ املٛقش٠ ــ َ  تكذّ اسبٝا٠ ٚتطٛس 

 15ايعًِ ــ ْٚشدٛ نٌ ايشدا٤ تظٌٗٝ اإلدشا٤ات ٚايذلنٝض ع٢ً ايظٝاس١ 

١، عدل  قا١َ امل٪متشات ايجكاف١ٝ املتٓٛع١، َجٌ: ايظٝاس١ ايع١ًُٝ ٚايجكافٝ

ٚايفهش١ٜ، ٚ قا١َ َعاسض ايهت  ايظ١ٜٛٓ، ٚاملتاسا، ٚانتظاا صملِ 

ثكايف ٚفهشٟ ي٬طتفاد٠ َٔ تشاخ ايبششٜٔ ايهبرل. ٚايظٝاس١ ايذ١ٜٝٓ 

 يًتعشف ع٢ً املشانض ٚازبٛاَ  ا٭ثش١ٜ ٚاسبذٜج١. ٚايظٝاس١ ايع٬د١ٝ. ايّٝٛ 

 20ملظتؼفٝات اشباؿ١ ٚا٭ با٤، يًشـٍٛ ع٢ً ــ ٚ  اسبُذ ــ يذٜٓا صفلٌ ا

ايع٬ز املٓاط ، ٚايظٝاس١ ايذلف١ٝٗٝ، ٚايظٝاس١ ايتذاس١ٜ، َٚٔ املُهٔ صٕ 

تهٕٛ املًُه١ َٔ ايذٍٚ اييت تتُٝض بٛفش٠ صبُعات ايؼشا٤ ٚدٛد٠ ا٭طعاس 

ٚايبلا٥ ، ٚصٕ تهٕٛ ٚاد١ٗ يًتظٛم ايعاملٞ، ٚايظٝاس١ ايشٜاك١ٝ عدل تطٜٛش 

ك١ٝ ٚايؼباب١ٝ يٮفلٌ. عبٔ َ  ربفٝ  ايٓفكات ٚتشػٝذٖا، املٓؼآت ايشٜا

 25ػو يف صٕ ايذَر ب  اشل١٦ٝ  َٚ  تٓظِٝ املـاسٜا ايتؼا١ًٝٝ صًٜلا، ٫ٚ

ٚايظٝاس١ ي٘ َشدٚد  جيابٞ نبرل يف ايتكًٌٝ َٔ املـاسٜا صٚ تشػٝذٖا، 

ًَا َ  َا تفلًت ب٘ ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ، ٚػهًشا.  ٚصتفل متا
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 :ــــطالزئيـــــــــــ

 .صيذ َٗذٟ اسبذادٌ ا٭خ لػهًشا، تف 

 

 :أمحد وّدي احلداد العضو

 5يف ايٛاق   ٕ َٔ صٖذاف اربار قشاس ايذَر ٖٛ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

تشػٝذ ايٓفكات ٚطشع١ اإلظباص. ط٪ايٞ ا٭ٍٚ يظعاد٠ ايٛصٜش: ٌٖ ٖٓاى سقِ 

ظب١  ىل َع  َٔ املُهٔ صٕ ُٜزنش بؼإٔ ايٓفكات؟ ٚايظ٪اٍ ايجاْٞ: بايٓ

املٛظف  ٚاملظ٪ٚي  ايكذا٢َ يف ١٦ٖٝ املعاسض، َارا طٝهٕٛ ٚكعِٗ؟ ٌٖ 

طٝذصبٕٛ صّ صٕ ايبع  تكذّ بطً  ايتكاعذ ٚغرل ريو؟ ٭ٕ ٖزٙ ا٭َٛس سرا 

 10ٜتلشس بظببٗا ايهجرل َٔ املٛا ٓ . ط٪ايٞ ايجايح: صعتكذ ــ ٚنًٓا ثك١ يف 

جٌ ٖزٙ ا٭َٛس تؼهٌ عب٦ًا طعاد٠ ٚصٜش ايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١ ــ صٕ َ

 كافًٝا  ىل ا٭عبا٤ ٚاملظ٪ٚيٝات ايهجرل٠ اييت ٜتشًُٗا، فٌٗ بإَهإ طعاد٠ 

ايٛصٜش صٕ ٜٛكح يٓا نٝف١ٝ ايتعاٌَ َ  ٖزٙ ا٭عبا٤؟ ٌٖ عٔ  شٜل ٚك   يٝات 

َع١ٓٝ صٚ ملطٛ  عشٜل١؟ ٭ٕ ــ َا ػا٤ ا  ــ ٖٓاى صعبا٤ َٚظ٪ٚيٝات نجرل٠ 

 15 يٛصٜش، ٚػهًشا. تك  ع٢ً عاتل طعاد٠ ا

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .طٛطٔ سادٞ تكٟٛ ػهًشا، تفلًٞ ا٭ملت 

 

 20 :صوصَ حاجي تقوي العضو

بذا١ٜ صتكذّ بايؼهش  ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 ،ٚا٫قتـاد١ٜ ع٢ً  عذادٖا ٖزا ايتكشٜش. ط٪ايٞ َٛد٘  ىل طعاد٠ ايٛصٜش

تفشض سطّٛ ع٢ً ايذلاملٝف »ملتعًك١ بايشطّٛ: بايٓظب١  ىل املاد٠ اشباَظ١ ا

بؼإٔ امل٪متشات ٚاملعاسض، ٜٚـذس بتشذٜذ ف٦ات ٖزٙ  اييت تـذسٖا اشل١٦ٝ

 25، ٌٖ َٔ املُهٔ صٕ  ذد .«.ايشطّٛ، ٚقٛاعذ ْٚظ  صٜادتٗا ٚسا٫ت اإلعفا٤.

 ،يٓا طعاد٠ ايٛصٜش َا ٖٞ سا٫ت اإلعفا٤؟ ٭ْٓا ٫ ْعشف َا ٖٞ ٖزٙ اسبا٫ت

ٖزٙ املعاسض قا١ُ٥ ع٢ً صطاغ ايتذاس٠ صٚ قا١ُ٥ ع٢ً صٖذاف ٚملاؿ١ صٕ 
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صملش٣، يزا ْٛد صٕ ْعشف ــ بـفتٓا صعلا٤ صبًع ايؼٛس٣ ــ َا ٖٞ سا٫ت 

 اإلعفا٤، ٚػهًشا. 
 

 :الزئيـــــــــــــــط

 5ٚصٜش ايـٓاع١ صاٜذ بٔ ساػذ ايضٜاْٞ ػهًشا، تفلٌ طعاد٠ ا٭خ  

 .ٚايظٝاس١ ٚايتذاس٠

 

 :والضياحة جارةالصٍاعة والت وسيز

قبٌ صٕ صتطشم  ىل تظا٫٩ت ا٭علا٤، صٚد صٕ ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع،  

 10صطتعشض يهِ ايفهش٠ َٔ ٚسا٤ دَر ١٦ٖٝ املعاسض َ  قطا  ايظٝاس١. َٔ 

مل٬ٍ اشبط١ اييت ٚكعٓاٖا يتطٜٛش ايظٝاس١ يف ممًه١ ايبششٜٔ،  بًعا قطا  

ٖزٙ اشبط١، يزا استأٜٓا  املعاسض ٚامل٪متشات ٚايظٝاس١ ٜأملز سًٝضا نبرًلا َٔ

ــ َٔ مل٬ٍ دَر اإلداست  ــ صْ٘ َٔ املُهٔ صٕ عبكل ا٭ٖذاف املشد٠ٛ 

بتذاْع ٚطشع١ صندل، ٚبٓا٤ ع٢ً ريو مت دَر ايكطاع  ذبت َظ١ً ٚاسذ٠ 

 15ٖٚٞ ١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًظٝاس١ ٚاملعاسض، ٚسٝٓٗا ناْت ٖٓاى ػٛاغش، فتِ 

ٌٖ ٖٓاى َٛظفٕٛ  خبـٛق ظاسطتفا٫اطتٝعاا ٖزٙ ايؼٛاغش. بايٓظب١  ىل 

 ًبٛا اإلساي١  ىل ايتكاعذ؟ صعتكذ صٕ ٖزٙ ا٭َٛس تعتدل سٚت١ٝٓٝ ذبذخ َ  

اطتُشاس١ٜ ايعٌُ، ٚنٌ ّٜٛ طٝٓلِ َٛظفٕٛ دذد  ىل ايفشٜل، َٚٛظفٕٛ 

طٛف ٜطًبٕٛ ايتكاعذ صٚ طٝٓتكًٕٛ  ىل  ٚظا٥ا َٚظ٪ٚيٝات صملش٣، ٚيهٔ 

 20ٕٛ مت ا٫طتآا٤ عِٓٗ؟ ازبٛاا:  را نإ ايكـذ َٔ ايظ٪اٍ: ٌٖ ٖٓاى َٛظف

٫،   ٜتِ ريو. فهٌ َٛظا نإ َٛدًٛدا يف ٚظٝف١ طابك١ ــ طٛا٤ يف 

ايظٝاس١ صٚ يف املعاسض ــ َاصاٍ َٛدًٛدا َ  ايفشٜل، ٚميهٔ ايبع  قذ تارلت 

َٗاَِٗ ٚيهٔ َاصايٛا َ  ايفشٜل. بايٓظب١  ىل  ً  ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ، ص٫ًٚ 

فعاي١ٝ، صٟ  75املعاسض يف ايعاّ املاكٞ عكذت فٝ٘ صس  صٕ صب  صٕ َشنض 

 25رعذٍ صنجش َٔ فعاي١ٝ يف ا٭طبٛ ، ٚيذٜٓا قاعات َتعذد٠ يف َشنض 

املعاسض، َٓٗا: غشف ا٫دتُاعات ايـارل٠ ٚايهبرل٠، ٚايكاعات ايش٥ٝظ١ٝ. 

ٜٚتِ ا٫عتُاد ع٢ً سذِ ايفعاي١ٝ ْٚٛعٗا يف ذبذٜذ ايكاع١ املٓاطب١ يًُعشض. 
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َٓز تأطٝع املشنض ٖٚٛ َتام إلقا١َ ايفعايٝات اشباؿ١  ٘صْ ٚحبظ  عًُٞ

عبٔ ْظرل يف  ،بايٓظب١  ىل ايتظٌٗٝ يف  دشا٤ات املعاسض .ٚاملعاسض اشباؿ١

ٖزا اااٍ ٚيهٔ خبطٛات َذسٚط١ ٫ٚ ْشٜذ فتح ايباا ع٢ً َـشاعٝ٘، 

ٖٓاى صػٝا٤ صملش٣ جي  صٕ ت٪ملز يف اسبظبإ، ٖٓاى َكا١َٚ ق١ٜٛ َٔ غشف١ 

 5ٚؿٓاع١ ايبششٜٔ شلزا املظع٢; ٭ِْٗ ٜٓظشٕٚ باملكاّ ا٭طاطٞ  ىل يا١ٜ  دباس٠

ايتادش ايبششٜ  ٚملـًٛؿا ؿااس ايتذاس، ٚيهٓٓا ْش٣ صْ٘ ــ ع٢ً املذ٣ 

ًٝا ٚبتٛاصٕ َ  ا٭ملز بع  ا٫عتباس  ايطٌٜٛ ــ ٫ ضباي١ َٔ فتح ٖزا ا٭َش َشسً

ٜؼاسى يف َعاسكٓا يا١ٜ َـاحل ايبششٜٓٝ . يهٔ اٯٕ َظُٛم يًهٌ بإٔ 

ًٝا صٚ َٔ اشباسز، ْٚظرل يف ادباٙ َٛاٍص بإٔ ْظاعذ  طٛا٤ نإ حبشٜٓ

 10ايبششٜٓٝ  يف ا٫ْلُاّ  ىل َعاسض ملاسز ايبششٜٔ، ٚتطشقت  ىل َٛكٛ  

بش٥اط١ َعايٞ ايؼٝ ١ َٞ  973سٜادات، ٚصًٜلا صس  صٕ صػٝذ ر٪طظ١ ب٬غ 

ا بعذ صٜاستٓا املشنض صٕ صتطشم  ىل سادث١ سذثت َ٪ملًشنزيو صس   .ايعتٝ 

ًُا َٔ صْٗٔ ضبشَٚات  بايتعإٚ َ  ايٛصاس٠، سٝح صبذت بع  ايعاسكات تظً

َٔ َظاعذات مته ، ٚبايتعإٚ َ  مته  متهٓا َٔ سلًٗٔ، ٚايؼ٤ٞ 

 15املفشم ٖٚٛ صْ  اطتًُت با٭َع سطاي١ َٔ مل٬ٍ ايدلٜذ اإليهذلْٚٞ َٔ 

ايهٜٛت، ٚسـًت  ٚاسذ٠ َٔ ايعاسكات ػاسنت ٭ٍٚ َش٠ يف َعشض يف

ع٢ً ازبا٥ض٠ ا٭ٚىل يف املعشض ٚاطتلافٗا تًفضٜٕٛ ايهٜٛت، ٚقذ ػشست 

دبشبتٗا ٚناْت طعٝذ٠ دًذا ٚعبٔ نزيو نٓا طعذا٤ بٗزا ايؼ٤ٞ. عبٔ 

ْعٌُ ع٢ً ازبٗت ، ْعٌُ ع٢ً تؼذٝ  ايتادش ايبششٜ  يف ايبششٜٔ ٚصًٜلا 

 20م ا ١ًٝ ع٢ً فتح صبا٫ت بايٓظب١  يٝ٘ يًتـذٜش حبهِ ؿاش ايظٛ

يعامل١ٝ. ا٭طش املٓتذ١ ٚاسباكٓات، عبٔ صًٜلا  ىل اتؼذٝعِٗ ع٢ً ا٫ْذفا  ٚي

ْعٌُ بادباٙ َٛاٍص َ  ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٚنإ يذٟ ادتُا  

ؿبام ٖزا ايّٝٛ َ  طعاد٠ ٚصٜش ايعٌُ، ٖٚٓاى ادتُا  طٝهٕٛ ّٜٛ ايج٬ثا٤ 

عبٔ اٯٕ يف ايٛصاس٠ ْتذ٘  ىل  ؿذاس  صًٜلا ي٬طتُشاس يف ْكاؾ ٖزا املٛكٛ .

 25ايظذ٬ت ا٫فذلاك١ٝ، ايظذ٬ت ا٫فذلاك١ٝ طتكتـش ع٢ً املٛا ٓ  

ايبششٜٓٝ  ٚطتؼٌُ عذ٠ ْؼا ات يف ايبذا١ٜ َٚٔ ثِ طتتٛط  ا٭ْؼط١. 
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باملتـاس ايظذٌ ا٫فذلاكٞ طذٌ ميٓح يؼ ف حبشٜ  ع٢ً صٕ ٜضاٍٚ ٖزا 

ٕ يف ايٛقت ايزٟ ٜتظ  ي٘ ايكٝاّ ايؼ ف ْؼا ٘ بٓفظ٘ َٔ بٝت٘ صٚ صٟ َها

بزيو، ٚصَج١ً ع٢ً ريو ايتـٜٛش ٚ)ايٜٛ  طاٜت دٜضأٜ( ٚايذل ١، ٖٚزٙ 

طٓٛاصٜٗا َ  بشْاَر ملط٠ٛ بٛصاس٠ ايعٌُ ايزٟ ٖٛ صطاًطا ٜعت  با٭طش املٓتذ١ 

 5اييت تعٌُ َٔ بٝٛتٗا حبٝح ْلُٗا  ىل ايظذ٬ت ا٫فذلاك١ٝ ٜٚهٕٛ يذٜٗا 

ٚ ٕ ػا٤ ا  ٜٓفتح عًِٝٗ باا ايشصم ٚبإَهاِْٗ صٕ  تظذٌٝ سزلٞ يف ايذٚي١،

َٛظف  ٜٚٓتكًٕٛ  ىل َهإ عٌُ. اشل١٦ٝ يف  اا  ىل ػشن١ ٜٚٛظفٜٛٚتطٛس

املكاّ ا٭ٍٚ طٛف تع٢ٓ بتٓظِٝ املعاسض ٚاػذلا ات املعاسض ٚيهٔ ايكإْٛ 

صًٜلا ٜظُح يٓا بإٔ ْكِٝ َعاسكٓا اشباؿ١ ٖٚزا ئ مناسط٘ صطاًطا ٭ٕ 

 10ايتٓظِٝ ٚا٫ػذلا ات ٚتأدرل املٛق ، ٚيهٓٓا ٚكعٓا ٖزٙ املش١ْٚ  ا٭طاغ ٖٛ

فُٝا يٛ اكطشسْا  ىل تٓظِٝ َعشض صٚ َ٪متش ٫ ٜشغ  صسذ َٔ ايكطا  

ٚيهٓٓا ْش٣ صْ٘ َٔ املِٗ يًبششٜٔ صٕ ْكذّ عًٝ٘ ْٚٓظُ٘ ابتذا٤ً  ،اشباق فٝ٘

 َٚٔ ثِ ٜٓتكٌ  ىل ايكطا  اشباق، ٚيهٔ يٝع اشلذف ٖٛ َٓافظ١ ايكطا 

اشباق بٌ ع٢ً ايعهع َٔ ريو، فاشلذف ٖٛ تؼذٝ  ايكطا  اشباق، 

 15ٚيزيو عبٔ َتذٕٗٛ  ىل ا٫طتجُاس يف َشنض َ٪متشات َٚعاسض دذٜذ صندل 

ًٝا يًٝ   ًبات ايكطا  اشباق اييت  بهجرل ٚصسذخ َٔ املشنض املٛدٛد ساي

اٯٕ ْتًكاٖا بـف١ دٚس١ٜ. اإلعفا٤ َٔ ايشطّٛ، عبٔ   ْعِا صسًذا َٔ ايشطّٛ 

ٚ  ْـذس قشاًسا باإلعفا٤ َٔ ايشطّٛ ٚيهٓٓا ٚكعٓا ريو يف ايكإْٛ 

نُش١ْٚ، حبٝح يٛ اكطشسْا  ىل تٓظِٝ َ٪متشات دٚي١ٝ َٔ قبٌ ا٭َِ املتشذ٠ 

 20صٚ صػٝا٤ ملرل١ٜ تهٕٛ يٓا ؿ٬س١ٝ اإلعفا٤ َٔ ايشطّٛ، ٚيهٔ ئ ٜطبل ريو 

باعتباسٖا تٗا ع٢ً املظت٣ٛ ايتذاسٟ، املعاسض ايتذاس١ٜ تعاٌَ يف سذ را

َعاسض دباس١ٜ، بُٝٓا املعاسض اشبرل١ٜ صٚ اإلْظا١ْٝ صٚ ا٭َٛس ايتطٛع١ٝ 

 ٖا، ٚػهًشا.  ٩ عفا ميهٔ
 

 25 الزئيـــــــــــــــــط:

 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ صيذ  بشاِٖٝ بٗضاد.  
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 :أمحد إبزاِيي بّشادالعضو 

 يذٟ ط٪اٍ َٛد٘  ىل ايٛصاس٠، بايٓظب١  ىلػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ايعاسك  يف املعاسض، ٖٓاى عاسكٕٛ ضبًٕٝٛ حبشٜٕٓٝٛ ٚصداْ ، ٌٖ 

ايشطّٛ اييت تفشض ع٢ً ايعاسض ا٭دٓ  ٖٞ ْفظٗا اييت تفشض ع٢ً ايعاسض 

 5ايبششٜ ؟ ٚ را ناْت ْفظٗا فًٝع ٖزا َٔ ايعذٍ; ٭ٕ ايعاسض ايبششٜ  

 يذٜ٘ ايتضاَات دامل١ًٝ َٔ حبش١ْ ٚ جياسات ٚنٗشبا٤ ٚسطّٛ...  خل، نٝا

ًٝا طٝذف  ق١ُٝ اإلع٬ٕ فكط ٜٚعشض بلاعت٘  ٜظتطٝ  صٕ ٜٓافع صدٓب

ٜٚبٝعٗا،  بًعا نًفت٘ طتهٕٛ صقٌ َٔ نًف١ ايعاسض ايبششٜ ، فٌٗ ُٖا 

 َتظاٜٚإ طعاد٠ ايٛصٜش؟ ٚػهًشا.
 10 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا، تفلٌ ا٭خ  اٍ ضبُذ ف شٚ.  

 

  :العضو مجاه ذلىد فخزو

 15، صػهش طعاد٠ ايٛصٜش ع٢ً ػشس٘ ٚيهٓ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع

صمت٢ٓ ص٫ مياسطٛا ١َٓٗ تٓظِٝ املعاسض. فكذ رنش صٕ يذِٜٗ َش١ْٚ يف ايكإْٛ 

يهٔ صَٓٝيت ص٫ مياسطٛا ايتٓظِٝ، ٚ را ناْت يذِٜٗ فهش٠ دذٜذ٠ صٚ 

َعشض دذٜذ صٚ َ٪متش دذٜذ فًٝعطٛٙ ايكطا  اشباق ٜٚكَٛٛا رظاعذت٘ 

ٌ بذ٫ً َٔ ايذملٍٛ يف ع١ًُٝ دباس١ٜ. ٫ ْشٜذ َٔ ايتظٗٝبطٛا٤ بايتٌُٜٛ صٚ 

 20اسبه١َٛ صٕ تذملٌ يف ع١ًُٝ دباس١ٜ تٓافع فٝٗا ايكطا  اشباق. بايعهع 

ْشٜذ َٔ اسبه١َٛ صٕ تظاْذ ايكطا  اشباق، فإرا ناْت يذ٣ ايٛصاس٠ 

فهش٠ صٚ َؼشٚ  دذٜذ ٜٚشٜذٕٚ ا٫طتجُاس َٔ مل٬ي٘ فبإَهاِْٗ ا٫طتعا١ْ 

ق يًكٝاّ ب٘ ْٝاب١ عِٓٗ; ٭ِْٗ ئ  ظٓٛا صٕ ٜ٪دٚا بأسذ َٔ ايكطا  اشبا

 ايعٌُ ايزٟ ٜ٪دٜ٘ ايكطا  اشباق، ٚػهًشا.

 25 
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  :الزئيـــــــــــــــط

 ًٞ ا٭ملت طٛطٔ سادٞ تكٟٛ.ػهًشا، تفل 
 

 صوصَ حاجي تقوي: العضو

 5ٚايؼهش َٛؿٍٛ  ىل طعاد٠ ٚصٜش ايـٓاع١ ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

َجٌ قإْٛ املشٚس اييت صقشسْاٖا ــ ا٭ملش٣ ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١. ايكٛاْ  

ٍٚ سطّٛ ٚاكش١، ٚ ٕ ناْت ٖٓاى  عفا٤ات، افٝٗا دذــ ٚايكٛاْ  ا٭ملش٣ 

صمت٢ٓ ع٢ً ايٛصاس٠ صٕ ٜهٕٛ ٖزا املٛكٛ  ٚاكًشا بايٓظب١  ىل ايظًط١ 

ايتؼشٜع١ٝ، حبٝح ٜهٕٛ ٖٓاى دذٍٚ بايشطّٛ اييت طتكش ست٢ يٛ ناْت 

 10ٜهفٞ  ،فل َ  ا٭خ صيذ بٗضاد خبـٛق ايشطّٖٛٓاى ْظ  صٜاد٠ ط١ٜٛٓ. صت

صٕ ايتذاس ايّٝٛ  ظٕٛ بظًِ ٭ٕ ٖٓاى طذ٬ت افذلاك١ٝ ٖٚٓاى دباس٠ 

مماسط١ ع٢ً اإلْذلْت ٚيٝع عًٝٗا سطّٛ صٚ نًف١ َجٌ اييت تهًا ايتذاس ــ 

طٛا٤ ناْٛا صؿشاا َؼاسٜ  ؿارل٠ صٚ َتٛطط١ صٚ نبرل٠ ــ َٔ  جياسات 

َٛس نجرل٠  بكت ع٢ً ايتذاس ايـااس ايزٜٔ يذِٜٗ ٚنٗشبا٤ ٚسطّٛ، ٖٓاى ص

 15ضب٬ت بعهع ايزٜٔ يذِٜٗ ايظذ٬ت ا٫فذلاك١ٝ ايزٜٔ ٜتادشٕٚ عٔ  شٜل 

اإلْذلْت صٚ َٛاق  ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ. صمت٢ٓ ص٫ تهٕٛ ٖٓاى قاعذ٠ 

اطتجٓا٤ات; ٭ٕ صٟ قاعذ٠ اطتجٓا١ٝ٥ ــ ٚايكإْْٛٝٛ ٜعشفٕٛ ــ تع  صْ٘ ٫ فا٥ذ٠ 

د٠ ايكا١ْْٝٛ اييت ٚكعت، فأمت٢ٓ صٕ تهٕٛ املاد٠ اشباَظ١ ٚاكش١ َٔ املا

حبظ  َا ٖٛ َٛكح بإٔ ٖٓاى قشاًسا َٔ ايٛصٜش ٚصًٜلا تٛؿ١ٝ صبًع  داس٠ 

 20اشل١٦ٝ ٚبعذ َٛافك١ صبًع ايٛصسا٤ بإٔ ٜهٕٛ دذٍٚ ايشطّٛ ٚاكًشا، 

 ٚػهًشا.
 

  :الزئيـــــــــــــــط

ايضٜاْٞ ٚصٜش ايـٓاع١  ٌ طعاد٠ ا٭خ صاٜذ بٔ ساػذػهًشا، تفل 

 25 ٚايتذاس٠ ٚايظٝاس١.
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 وسيز الصٍاعة والتجارة والضياحة:

، سًدا ع٢ً َذامل١ً ا٭خ  اٍ ف شٚ، نٌ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

املعاسض اييت تكاّ يف ايبششٜٔ طٛا٤ يف َشنض املعاسض صٚ ملاسد٘ تـشم َٔ 

بذ صٕ قبٌ اشل١٦ٝ، فًٛ صساد ػ ف ايكٝاّ رعشض يف قاع١ ملاؿ١ بفٓذم ف٬

 5را يف ريو ايفعايٝات، فعٓذَا تكٍٛ  ْٓا ٫ ٜظت شز تـشً ا َٔ ايٛصاس٠، 

ْظتطٝ  ايكٝاّ بفعاي١ٝ صٚ  ٕ نفا٤تٓا صقٌ َٔ ايكطا  اشباق فظأعطٝو 

َجا٫ً بظًٝطا: َعشض ا٭كٛا٤ ايكا٥ِ اٯٕ َٔ ايفعايٝات اييت ْكّٛ بٗا يف 

ستأٜٓا صْ٘  كاف١  ىل ايظٝاس١، ٚ  ٜكِ ب٘ صسذ َٔ ايكطا  اشباق، ٚعبٔ ا

املٓتر ايظٝاسٞ يف ايبششٜٔ ٚمت تٓظُٝ٘ ٫ٚق٢ ظباًسا نبرًلا، ٚنزيو 

 10قبٌ ػٗش نإ ظباس٘ نبرًلا  338َعشض ا٭نٌ ايزٟ قُٓا ب٘ يف صبُ  

دًذا ٚسلٛسٙ نإ ممتاًصا، َٚعشض اسبشف ايزٟ قُٓا ب٘ يف باا ايبششٜٔ 

رًلا دًذا ٚتضأَ صٜاّ نإ ظباس٘ نب 10صيا ػ ف ع٢ً َذ٣  70ٚسلشٙ 

، ٚصًٜلا ايفعاي١ٝ اييت قاَت بٗا اشل١٦ٝ َٔ َٝضاْٝتٗا، 1َ  طبام ايفٛس٫َٛ 

فهٌ ٖزٙ ا٭َٛس ْظتٓذ  يٝٗا، فاملعاسض يٝظت فكط صٕ ٖٓاى )بٛخ( 

ـًا ٜبٝ ، بٌ باإلَهإ صٕ تهٕٛ َٗشداًْا صٚ صٟ ػ٤ٞ  ملش ع٢ً ٖزٙ   15ٚػ 

ٍ ٚاكح بايشطّٛ، ٖٓاى دذٚا٫طتفظاس سٍٛ ٚدٛد ايؼان١ً. بايٓظب١  ىل 

دذٍٚ ٚاكح يًشطّٛ ٚيٝع فٝ٘ اطتجٓا٤ات ٚصْا ص٩نذ ريو يهِ، ٚصْا 

ػ ـًٝا صنشٙ ا٫طتجٓا٤ات ٫ٚ صطتشٞ صٕ صقٍٛ ٫  را اكطشست  ىل ريو. 

َا تهًُت عٓ٘ ا٭ملت طٛطٔ ايظذ٬ت ا٫فذلاك١ٝ اييت رنشتٗا عهع 

 ٬20ت ا٫فذلاك١ٝ بٌ ، َا جيشٟ تذاٚي٘ يف اإلْذلْت ايّٝٛ يٝع ٖزٙ ايظذتكٟٛ

ٖزٙ سظابات ػ ـ١ٝ ٫ٚ ْظتطٝ  عبٔ ايظٝطش٠ عًٝٗا، فشرا تهٕٛ َٔ 

، ٚايّٝٛ بايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ ْظتطٝ  ا٫تـاٍ اداملٌ ايبششٜٔ صٚ َٔ ملاسدٗ

بايعا  نً٘. عبٔ ْعٌُ يف ا٫دباٙ املعانع، فبإؿذاس ايظذ٬ت 

ل اإلْذلْت صٚ ا٫فذلاك١ٝ طٝهٕٛ يذ٣ ايؼ ف ايزٟ ميهٔ صٕ ٜبٝ  عٔ  شٜ

 25شاّ طذٌ دباسٟ ٚطٓشج٘ ٚطٓشح املظتًٗو صًٜلا ع٢ً صٕ ٜهت  ذا٫ْظت

ايظذٌ ايتذاسٟ يف سظاب٘، فتهٕٛ ٖٓاى َـذاق١ٝ، حبٝح تعشف صٕ 
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ايؼ ف ايزٟ تؼذلٟ َٓ٘ ٖٛ ػ ف مماسغ يًعٌُ فع٬ً ٜٚعشف ؿٓعت٘ 

ـًا َٛدًٛدا ايّٝٛ ٚغًذا خيتفٞ، فٗزا َا بذصْا ب٘ ٚقُٓا حب١ًُ  ٚيٝع ػ 

خبـٛق ريو َظبًكا، فكذ قُٓا حب١ًُ َ   داس٠ يا١ٜ املظتًٗو يًتٛع١ٝ 

بايبٝ  عٔ  شٜل ٚطا٥ٌ ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ; ٭ْٓا ٫ ْظتطٝ  صٕ ْهافش٘ 

 5ٚ٭ْٓا يٛ َٓعٓاٙ يف ايبششٜٔ فباإلَهإ اإلع٬ٕ عٓ٘ َٔ دٍٚ صملش٣  ىل 

ايتٛع١ٝ ْكّٛ ب ٚا٭نجش ع١ًُٝ صٕ املظتًٗو ايبششٜ ، فايطشٜك١ ا٭طٌٗ

طذ٬ت تلفٞ عًِٝٗ املـذاق١ٝ يف دباستِٗ. خبـٛق ايشطّٛ ع٢ً  ٚ عطا٤

ايعاسض ا٭دٓ ، يف َعظِ املعاسض اييت ْٓظُٗا ْ٪دش ايكاع١ نهٌ 

يًؼ ف ايزٟ ٜكّٛ بإداس٠ املعشض، ٖٚٛ َٔ ٜكشس ايشطّٛ ٚتٛصٜ  املظاسات 

 10ٯملش ٚايشطّٛ تذلاٚم حبظ  املظاسات، فايبع  ٜأملز َعذٍ ق١ُٝ ثابت ٚا

حبظ  املظاس١، فٓشٔ ٫ ْتذملٌ يف ايظعش ٚيهٔ بإَهإ ايعاسض ايبششٜ  

صٕ  ـٌ ع٢ً دعِ َادٟ َٔ مته  يٝكًٌ عًٝ٘ ايهًف١. ٚنُا رنشت 

طابًكا صْٓا صملزْا ملط٠ٛ صندل َ  مته  بذعِ ا٭طش املٓتذ١ ٚاملؼاسٜ  

ذ ايـارل٠ بإٔ ٜؼاسنٛا يف َعاسض ملاسز ايبششٜٔ ٚناْت ملط٠ٛ ْادش١ ٚق

 15سصٜٓاٖا. صًٜلا صْا صعتكذ عٓذَا ْكٍٛ  ٕ ايبششٜ  عًٝ٘ َـاسٜا صنجش َٔ 

ا٭دٓ  فٗزا ايه٬ّ غرل ؿشٝح; ٭ٕ ا٭دٓ  عًٝ٘ َـاسٜا يف بًذٙ، 

ؿشٝح صْ٘ سرا ٫ ٜذف   جياًسا يف ايبششٜٔ ٚيهٓ٘ ٜذف   جياًسا يف بًذٙ، 

٣، بُٝٓا ٚرذ٦ٝ٘  ىل ايبششٜٔ طٝذف  تزانش طفش ٚ قا١َ ٚصًَٛسا صملش

ايبششٜ  َٛدٛد يف ايبًذ ٚطٝذف  َـاسٜف٘ طٛا٤ ػاسى يف َعشض صٚ   

 20ايعهع ع٢ً ٜؼاسى، ف٬ صعتكذ صْ٘ جي  عًٝٓا صٕ ْجكٌ ع٢ً ا٭دٓ  بٌ 

جي  صٕ ْش٣ ع٢ً املذ٣ ايطٌٜٛ َعادي١ ْلُٔ َٔ مل٬شلا سل ايطشف  بذ٫ً َٔ 

 صٕ ْلشٞ بٛاسذ ع٢ً سظاا اٯملش، ٚػهًشا.

 

  :ـــــــــطالزئيــــــ

 25 ًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ.ػهًشا، تفل 
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 و داله جاصي الشايد:العض

بذا١ٜ صػهش طعاد ايٛصٜش صاٜذ بٔ ساػذ ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

ًُا َٔ ٚصٜش صٕ ي٘ س١ٜ٩ يذساط١  ايضٜاْٞ ع٢ً َٛقف٘، فؼ٤ٞ  ٌٝ صٕ ْظُ  دا٥

. ٖٓاى بع  َٛكٛ  ٚيًتشذخ سٛي٘ ٚملاؿ١ َ  غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايبششٜٔ

 5ايكشاسات يٝظت قشاسات ْٗا١ٝ٥ ًَٚض١َ ٚباإلَهإ ايتشذخ بؼأْٗا َ  اياشف١ 

َٛاص١ْ، ٚيف ايٓٗا١ٜ عٓذَا صػشت  يِٝٗ فايكـذ صٕ عشكِٗ   جيادَٔ صدٌ 

طٝتِ َٔ مل٬ٍ تشملٝف ٚ داص٠ َٔ ٚصاس٠ ايتذاس٠ بايتعإٚ َ  اشل١٦ٝ. ا٭َش 

يٛصٜش يف سا٫ت ذبذٜذ بفشض ايشطّٛ، ٜهٕٛ بعشض ااٯملش فُٝا ٜتعًل 

ايشطِ ٚسا٫ت اإلعفا٤ َٓ٘، ُٜٚعتُذ َا ٜٓتٗٞ  يٝ٘ َٔ قشاس  ىل تٛؿ١ٝ صبًع 

 10 داس٠ اشل١٦ٝ بعذ َٛافك١ صبًع ايٛصسا٤، فٗٞ متش عدل  يٝات تهٕٛ شلا طًط١ 

ايشقاب١. صتفل صًٜلا َ  َا تفلًت ب٘ ا٭ملت طٛطٔ تكٟٛ بؼإٔ ربٛفٗا، سٝح 

(، ٚ ْ٘ ٚفًكا إلداس٠ يا١ٜ Instagramٕٛ عدل ايـ)تشدْا سا٫ت نجرل٠ ملٔ ٜعشك

املظتًٗو ٚٚفًكا يكإْٛ يا١ٜ املظتًٗو ٚٚصاس٠ ايتذاس٠ فإٕ صٚىل  يٝات ايلبط 

، َٚ٪ملًشا ناْت يذٜٓا ساي١ (Instagram)ٚاإلثبات ٖٞ َا ُٜعشض ع٢ً ايـ

 15 را نِٓت تشغب  صٕ تهْٛٞ ػذٜذ٠ »يعشض َٓتر )نشِٜ( بإع٬ٕ ٖزا ْـ٘: 

فهاْت ايٓتٝذ١ ٖٞ اسذلام ٚد٘ املظتًٗه١ شلزا املٓتر )ايهشِٜ(!  «ض...ايبٝا

ف٬بذ َٔ َتابع١  داس٠ يا١ٜ املظتًٗو ٚٚصاس٠ ايـش١ ملجٌ ٖزٙ ا٭َٛس، 

ناْت  سذ٣ اٯيٝات املكذلس١ سبُا١ٜ ٚملاؿ١ اييت تتعًل بازبظِ ٚؿشت٘، ٚ

رتابع١  قٝاّ  سذ٣ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٖٝٞ املظتًٗو ــ ٚئ صزلٞ د٫ًٚ ــ 

 20بذ٫ً َٔ اعتُاد ايتفتٝؽ املٝذاْٞ; يتظٌٗٝ ع١ًُٝ ايتفتٝؽ  (Instagram)ايـ

عبٔ صًٜلا ْذعِ دٗٛد ٚصاس٠ ايتذاس٠ ٚايـٓاع١  .املٝذاْٞ يلبط امل ايف 

، فٗٞ فع٬ً تظتشل ايؼهش، سٝح  ْٗا تٛفش يًبششٜٓٝ  «مته »ٚبا٭ملف 

لٌ طعاد٠ ايٛصٜش ــ َبايغ ايزٜٔ ٜعشكٕٛ بلا٥عِٗ يف دٍٚ اشبًٝر ــ نُا تف

َاي١ٝ ٚتظاعذِٖ يف عشكٗا، ٖٚزٙ  سذ٣ ا٭َٛس اييت تؼهش عًٝٗا ايذٚي١، 

 25اسبـٍٛ ع٢ً  «مته »ٕٛ يٓظاّ ايذعِ َٔ عسٝح  ْٗا تظٌٗ ع٢ً َٔ خيل

 َبايغ َاي١ٝ تظٌٗ عًِٝٗ ٖزا ا٭َش، ٚػهًشا.       
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 :الزئيـــــــــــــــط

  ؟صملش٣ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات  
 

 وجد والحعات()ال ت

 5 

 :الزئيـــــــــــــــط

تفلٌ ا٭خ ا٭َ  ايعاّ يًُذًع بت٠ٚ٬ صزلا٤ ا٭علا٤ ٭ملز سصِٜٗ  

 ْذا٤ً با٫طِ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ. 

 

 10)وٍِا قاً األوني العاً لمىجمط بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيّي ٌداًء 

 باالصي عمى املزصوً بقاٌوُ(

 ـــشاد:بّ إبزاِيــي أمحـــد العضو

  َٛافل.
 

 15 العزيض: صامل أمحد الدكتور العضو

  َٛافل.
 

 احلداد: وّدي أمحد العضو

 َٛافل.
 20 

 البٍىخىد: إمساعين بضاً العضو

 َٛافل.
 

 املّشع: أمحد جاصي العضو

 25 َٛافل.
 

 فـخـزو: ذلىد جـىاه العضو

 َٛافل.
 

 30 اللعيب: ذلـىد مجـعة العضــــو

  َٛافل.
 

 صمىاُ: عمي مجيمة العضو

  افك١.َٛ
 35 
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 الفاضن: عبداهلل جّاد الدكتورة العضو

  َٛافك١.

 

 اخلياط: حبيب جواد العضو

 5  َٛافل.

 

 العضو جواد عبداهلل عباظ:

  َٛافل.
 

 10 العضو محد وبارك الٍعيىي:

  َٛافل.
 

 العضو خالد حضني املضقطي:

  َٛافل.
 15 

 العضو خالد ذلىد املضمي:

 َٛافل.
 

 العضو مخيط محد الزويخي:

 20 َٛافل.
 

 ضو درويػ أمحد املٍاعي:الع

 َٛافل.
 

 25 العضو داله جاصي الشايد:

  َٛافك١.
 

 العضو رضا عبداهلل فزج:

  َٛافل.
 30 

 العضو سِوة ذلىد اللواري:

  َٛافك١.
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 العضو صاوية خمين املؤيد:

 َٛافك١.
  

 العضو الدكتور صعيد أمحد عبداهلل:

 5 َٛافل.  

 

 العضو مسري صادق البخارٌة:

 َٛافل.  
 

 10 حاجي تقوي: العضو صوصَ

 َٛافك١.
 

 العضو صادق عيد آه رمحة:

  َٛافل.
 15 

 العضو عبدالزمحَ ذلىد مجغري:

  َٛافل.
 

 العضو عبدالوِاب عبداحلضَ املٍصور:

 20  َٛافل.
 

 العضو عـمي عيضى أحــىد:

  َٛافل.
 

 25 العضو فاطىة عبداجلبار اللوِجي:

 َٛافك١.
 

 العضو فـؤاد أحــىد احلـاجـي:

 َٛافل.

 30 

 :عمي ر ذلىد عمي حضَالعضو الدكتو

 َٛافل.
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 العضــــــو الدكتور ذلىد عمي ذلىد اخلشاعي:

  َٛافل.

 

 العضو ٌاٌضي ديٍا إيمي خضوري:

 5  َٛافك١.

 

 العضو ٌوار عمي احملىود:

 َٛافل.

 

 10 العضو ِالة روشي فايش:

 َٛافك١.

 

 رئيط اجملمط عمي بَ صاحل الصاحل:

ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل  .إْٛ رٕ ٜكش املشطّٛ بكَٛافل. َٛافك١ باإل ا ، 

 15ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق رٓاقؼ١ تكشٜش زب١ٓ اشبذَات 

ّ بٓكٌ املتـاؿات َٚٗاّ 2015( يظ١ٓ 33خبـٛق املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

ٚص ً  َٔ ا٭خ ْٛاس عًٞ  ،ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ   ىل ؿٓذٚم ايعٌُ

 تفلٌ.ا ُٛد َكشس ايًذ١ٓ ايتٛد٘  ىل املٓـ١ فًٝ

 

 20  ٌوار عمي احملىود:  العضو

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ ص ً  تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف  

 .امللبط١

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 25 ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف امللبط١؟ 

 

 )أغمبية ووافقة(
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 :الزئيـــــــــــــــــط

 يف امللبط١.  رٕ ٜتِ تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ 

 

 (111 / صفخة3 )اٌعز املمخق

 5 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 تفلٌ ا٭خ َكشس ايًذ١ٓ. 

 

 ٌوار عمي احملىود:  العضو

 10ٚاطتعشكت املشطّٛ بكإْٛ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، تذاسطت ايًذ١ٓ           

ٚدٗات ايٓظش اييت داست سٛي٘ َٔ قبٌ صعلا٤ ايًذ١ٓ ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ 

يًذإ ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ املظاعذ، ٚا ًعت ع٢ً سصٟ زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ يؼ٪ٕٚ ا

ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ بااًع ايزٟ ملًعف  ىل ط١َ٬ املشطّٛ بكإْٛ املزنٛس 

َٔ ايٓاسٝت  ايذطتٛس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، نُا ا ًعت ايًذ١ٓ ع٢ً قشاس صبًع 

 15املعشٚض  (ايٓٛاا َٚشفكات٘، ٚع٢ً سصٟ ٚصاس٠ ايعٌُ، ٚؿٓذٚم ايعٌُ )مته 

ـّت املاد٠ ا٭ٚىل 5ٜتأيا املشطّٛ بكإْٛ َٔ ) .صَاّ صبًع ايٓٛاا ( َٛاد، ْ

ـّت املاد٠ ايجا١ْٝ ع٢ً ْكٌ  ع٢ً  ياا٤ ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ ، فُٝا ْ

( يظ١ٓ 17املتـاؿات ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ  ايٛاسد٠ يف ايكإْٛ سقِ )

بإْؼا٤ ااًع  1975ّ( يظ١ٓ 20شطّٛ سقِ )بؼإٔ ايتذسٜ  املٗ ، ٚامل 2007ّ

ـّت ع٢ً  ياا٤   20ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ ،  ىل ؿٓذٚم ايعٌُ، صَا املاد٠ ايجايج١ فٓ

بؼإٔ  2007ّ( يظ١ٓ 17ايفكش٠ )ص( َٔ املاد٠ اشباَظ١ عؼش٠ َٔ ايكإْٛ سقِ )

يضاّ صؿشاا ا٭عُاٍ بظذاد اػذلانات إايتذسٜ  املٗ ، اييت تتعًل ب

ٚريو يتٌُٜٛ %( َٔ صدٛس ايعُاي١ ا٭دٓب١ٝ، 4ٚايبايا١ )املٗ  يًٛصاس٠ ايتذسٜ  

ـّت ع٢ً ْكٌ  سكٛم   ٝ بشاَر ايتذسٜ  املٗ ، صَا املاد٠ ايشابع١ فٓ

 25اػذلانات ايتذسٜ  املٗ   ٚ ٝ ٚايتضاَات ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ  

املاد٠ صَا م ايعٌُ، املظتشك١ صٚ املٛدٛد٠ ٚقت ايعٌُ باملشطّٛ بكإْٛ  ىل ؿٓذٚ
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ٚبعذ تذاسغ ايًذ١ٓ ملشطّٛ ايكإْٛ املزنٛس سصت  َاد٠ تٓفٝز١ٜ.فٗٞ اشباَظ١ 

 صاي١ ا٫صدٚاد١ٝ ب  َٗاّ ٚصاس٠  ٕ َشطّٛ ايكإْٛ ٜ٪دٟ  ىلصَا ًٜٞ: ص٫ًٚ: 

يف بع  دٛاْ  ايتذسٜ  « مته »ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚؿٓذٚم ايعٌُ 

ع٢ً ٚد٘ ايظشع١ ٚفًكا ٭سهاّ ٖزٙ ايتعذ٬ٜت تطًبت  دشا٤ يزا املٗ ، 

ًٝ( َٔ ايذطتٛس38املاد٠ )  5ايعُاي١ ٚتطٜٛش ع٢ً اطتفاد٠ ا ، مما ٜٓعهع  جياب

، ع٢ً «مته »ايبشش١ٜٝٓ َٔ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ اييت ٜكذَٗا ؿٓذٚم ايعٌُ 

عبٛ جيعٌ ايعاٌَ ايبششٜ  ٖٛ اشبٝاس ا٭فلٌ يـاس  ايعٌُ، ا٭َش ايزٟ 

ًٝا: كٝل س١ٜ٩ ممًه١ ايبششٜٔ يف صباٍ  ؿ٬سات طٛم ايعٌُٜظِٗ يف ذب . ثاْ

اقتـاد١ٜ ١َُٗ ملًُه١ ايبششٜٔ، يف ظٌ  ا كل صٖذاًفبكإْٛ املشطّٛ ٕ ص

 10تكًبات صطعاس ايٓفط ٚاسباد١  ىل ذبظ  صدا٤ ا٭دٗض٠ اسبه١َٝٛ ٚتشػٝذ 

ا٭دٗض٠ ياا٤ ا٫صدٚاد١ٝ ٚا٫ستكا٤ بأطايٝ  ايتعإٚ ٚايتٓظٝل ب   ا٫ْفام ٚ

املع١ٝٓ بظٛم ايعٌُ، را يف ريو تطٜٛش  شم تًب١ٝ استٝادات ايكطا  اشباق 

َٔ ا٭ٜذٟ ايعا١ًَ ايبشش١ٜٝٓ املاٖش٠ َٔ مل٬ٍ عًُٝات ايتذسٜ  ٚايتأٌٖٝ ٚفل 

ميتًو  «مته » ٕ ؿٓذٚم ايعٌُ ثايًجا:  .صسذخ املٓاٖر ٚايدلاَر ايتذسٜب١ٝ

 15تطٜٛش نٌ َا ٜتعًل  مل٬ٍ َٔيف صباٍ ايتذسٜ  ايت ــٞ  ٚاطع١ملدل٠ 

بايت طٝط ٚتٓفٝز بشاَر ايتذسٜ  ٚايتأٌٖٝ ٚسبطٗا بدلاَر ايتٛظٝا ٚايتأَ  

. سابًعا:  ٕ  ياا٤ سطّٛ صؿشاا ا٭عُاٍ بظذاد اػذلانات كذ ايتعطٌ

%( َٔ سٚات  ايعُاي١ ا٭دٓب١ٝ ٜظاِٖ يف َٛاد١ٗ 4ايتذسٜ  املٗ  ٚايبايا١ )

اق، ٜٚظاعذٖا ع٢ً صٜاد٠ فشق ايتٛظٝا، ايتشذٜات ا٫قتـاد١ٜ يًكطا  اشب

 ٫20طُٝا ايـارل٠ ٚاملتٛطط١. ٚمما ي٘ ا٭ثش اإلجيابٞ ع٢ً  ٝ  امل٪طظات، 

ٚعًٝ٘، ٚيف ك٤ٛ َا تكذّ تٛؿٞ ايًذ١ٓ باملٛافك١ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

بٓكٌ املتـاؿات َٚٗاّ ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ   ىل  2015ّ( يظ١ٓ 33)

 ا٭َش َعشٚض ع٢ً ااًع املٛقش ٫ربار اي٬صّ، ٚػهًشا.. ٚؿٓذٚم ايعٌُ

 

 25 :الزئيـــــــــــــــط

  ٬َسظات؟ تفلٌ ا٭خ ؿادم عٝذ  ٍ سي١. ٖٓاى ٌٖػهًشا،  
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 صادق عيد آه رمحة:  العضو

بذا١ٜ صػهش زب١ٓ اشبذَات ع٢ً تكشٜشٖا  ايش٥ٝع، طٝذٟ ػهًشا 

ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ  خبـٛق املشطّٛ بكإْٛ، ٚيذٟ اطتفظاس َٛد٘  ىل

ا٫دتُاع١ٝ املع١ٝٓ بٗزا ا٭َش، ٚط٪ايٞ ٖٛ: ٌٖ ٖٓاى صٟ َٛا ٔ حبشٜ  فكذ 

 5ٚظٝفت٘ رٛد  ْكٌ املتـاؿات َٚٗاّ ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ   ىل 

ؿٓذٚم ايعٌُ؟ ٚ را نإ ازبٛاا باإلجياا، فهِ عذدِٖ؟ ٌٖٚ يذ٣ ايٛصاس٠ 

ٌُ صٚ صٟ ٚظٝف١ سه١َٝٛ صملش٣؟ صسدٛ ملط١ ٫طتٝعابِٗ ذبت َظ١ً ٚصاس٠ ايع

 صٕ صيك٢ سًدا عٔ اطتفظاساتٞ، ٚػهًشا.   

 

 10 :الزئيـــــــــــــــط

 ايذنتٛس ضبُذ عًٞ ضبُذ اشبضاعٞ.  ا٭خ تفلٌ ػهًشا، 

 

 الدكتور ذلىد عمي ذلىد اخلشاعي:  العضو

ٚايؼهش َٛؿٍٛ صًٜلا  ىل اإلمل٠ٛ ٚا٭ملٛات  ايش٥ٝع، طٝذٟ ػهًشا 

 15زب١ٓ اشبذَات. ْظًشا  ىل ايظشٚف ا٫قتـاد١ٜ اييت متش بٗا  ايهشاّ صعلا٤

املٓطك١ بؼهٌ عاّ ٚممًه١ ايبششٜٔ بٛد٘ ملاق ْتٝذ١ يًٗبٛ  املذٟٚ 

٭طعاس ايٓفط، فكذ اقتلت ا٭َٛس اربار  دشا٤ات َاي١ٝ ٚ داس١ٜ يًشذ َٔ 

تذاعٝات ٖزٙ ا٭ص١َ. ٚنإ َٔ بٝٓٗا  ياا٤ ٚكِ بع  امل٪طظات بٗذف 

اص اسبهَٛٞ، َٚا ٖزا املشطّٛ بكإْٛ بؼإٔ  ياا٤ ااًع تكًٝف ازبٗ

 20ا٭ع٢ً يًتذسٜ  ْٚكٌ املتـاؿات٘  ىل ؿٓذٚم ايعٌُ  ٫ صسذ ٖزٙ اإلدشا٤ات 

املشاد َٓٗا كبط اإلْفام َٔ د١ٗ، ٚاسبذ َٔ ا٫صدٚاد١ٝ يف ايعٌُ مل٪طظات 

ايكطا  ايعاّ َٔ د١ٗ صملش٣، َٚٔ ٖزا املٓطًل صت٢ قشاس زب١ٓ اشبذَات 

ّ بٓكٌ 2015( يظ١ٓ 32يتٛؿ١ٝ باملٛافك١ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ سقِ )با

املتـاؿات َٚٗاّ ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ   ىل ؿٓذٚم ايعٌُ، ٚ ر 

 25صػهش زب١ٓ اشبذَات ع٢ً تٛؿٝتٗا فإْٞ صكِ ؿٛتٞ  ىل ؿٛتٗا باملٛافك١ 

ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ املعشٚض صَاّ صبًظهِ املٛقش. طٝذٟ ايش٥ٝع، صعتكذ 
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صْهِ تتفكٕٛ َعٞ يف صٕ صَٔ ا٫صدٚاد١ٝ ٚتل ِ ازبٗاص اسبهَٛٞ ٫بذ َٔ 

 عاد٠ ايٓظش فٝ٘ كُٔ   اس صندل َٔ ملط١ ػا١ًَ يإلؿ٬م ا٫قتـادٟ 

 ٚاإلداسٟ، َٚا ٖزا املشطّٛ بكإْٛ  ٫ ملط٠ٛ با٫دباٙ ايـشٝح، ٚػهًشا.

 

 5 :الزئيـــــــــــــــط

 سكا عبذا  فشز.  ا٭خ تفلٌ ػهًشا، 

 

 رضا عبداهلل فزج:  لعضوا

ٚايؼهش َٛؿٍٛ  ىل اإلمل٠ٛ ٚا٭ملٛات يف  ايش٥ٝع، طٝذٟ ػهًشا 

 10زب١ٓ اشبذَات، يذٟ بع  ا٫طتفظاسات سٍٛ ايذَر، ص٫ًٚ: بايٓظب١  ىل 

ايتذسٜ  ٚايتأٌٖٝ كُٔ َا ٖٛ َٛدٛد طابًكا ذبت َظ١ً ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ 

٭ع٢ً يًتذسٜ  يف ايكطا  ا٫دتُاع١ٝ، ٖٓاى صبايع ْٛع١ٝ تابع١ يًُذًع ا

ا٭ًٖٞ، فُا ٖٛ َـرل ٖزٙ ااايع ايٓٛع١ٝ؟ سٝح تٛدذ صبايع ْٛع١ٝ يف 

صباٍ ايتذض١٥، ٚصبايع يف صباٍ اإلْؼا٤ ٚيف صبا٫ت صملش٣ ففٞ نٌ قطا  

 15َٔ ايكطاعات ٖٓاى صبًع ْٛعٞ يًتذسٜ  ٚايـتأٌٖٝ يف ٖزا اااٍ، فُا ٖٛ 

ًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  ٚقت يذ٣ اا َـرلٖا؟ ٫ ػو صٕ ٖٓاى َبايغ َذلان١ُ

٭ٕ ااايع َا ٖٛ َـرل ٖزٙ املبايغ؟ سٝح تٛدذ َ٪طظات تأطظت ايذَر، 

ايٓٛع١ٝ بذصت تذسا َٔ مل٬ٍ َ٪طظات٘، ٚامل٪طظات ص١ًٖٝ فُا َـرل ٖزٙ 

بؼهٌ ناٌَ؟  ياا٤ ْظب١   ىل )مته ( صّ مت  ياا٩ٖاامل٪طظات؟ ٌٖ رٖبت 

 20يتذسٜ  ٚايتأٌٖٝ؟ صسدٛ َٔ ا٤ بع  صبا٫ت % ٌٖ ٜع  ريو صْ٘ مت  ياا4ايـ 

طعاد٠ ايٛصٜش صٚ َٔ اإلمل٠ٛ يف ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ اإلداب١ عٔ 

 ٖزٙ ا٫طتفظاسات، ٚػهًشا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 25ٚايت١ُٝٓ تفلٌ ا٭خ ؿبام طا  ايذٚطشٟ ٚنٌٝ ٚصاس٠ ايعٌُ ػهًشا،  

 يؼ٪ٕٚ ايعٌُ. ا٫دتُاع١ٝ
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 لغؤوُ العىن: رة العىن والتٍىية االجتىاعيةوكين وسا

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ صطعذ ا  َظا٤نِ بهٌ ملرل، صَا١ًْ 

 ٕ ٚصاس٠ ايعٌُ ٚ ٝ  َٓتظبٝٗا ٜكذَٕٛ يهِ ملايف ايؼهش ٚايتكذٜش ع٢ً 

ٜـ  يف َـًش١ ايٛ ٔ ٚاملٛا ٓ . ص٫ًٚ: صتكذّ خبايف ايؼهش َٚا تكذَْٛ٘ 

 5ا قذَ٘ طعاد٠ ا٭خ ْٛاس ا ُٛد َٔ عشض ممٝض،  ىل صعلا٤ ايًذ١ٓ ع٢ً َ

ٖزا ايعشض نّف٢ ٚٚف٢ عٔ ايشد ع٢ً ايهجرل َٔ ا٭ط١ً٦، ٚيهٓ  طٛف 

صتطشم  ىل َا قاي٘ بع  صؿشاا ايظعاد٠. طعاد٠ ا٭خ ؿادم  ٍ سي١ تهًِ 

عٔ َٛكٛ  تظشٜح بع  املٛظف ، صْا ص٩نذ ي٘ صْ٘   ُٜظشَّم صٟ َٛظا َٔ 

ْٛا ع٢ً ٖٝهٌ ااًع صٚ ااايع ايٓٛع١ٝ، بٌ اإلملٛإ املٛظف  ايزٜٔ نا

 10يف )مته ( دضاِٖ ا  ملرًلا، ٚايّٝٛ ٖٓاى تأنٝذ َٔ ايش٥ٝع ايتٓفٝزٟ يف 

َٛظًفا ناْٛا يف  35 سذ٣ ازبشا٥ذ صْ٘ مت اطتٝعاا صبُٛع١ َِٓٗ تكذس بـ

َٛظًفا ٜعًُٕٛ بايتٓظٝل َعٓا يٌٓٝ سكٛقِٗ بايهاٌَ  32ااايع ايٓٛع١ٝ، ٚ

تجبٝتِٗ ــ  ٕ ػا٤ ا  ــ يذ٣ اإلملٛإ يف )مته ( صٚ يذ٣ ا٭دٗض٠ املظاعذ٠ ٚ

شلا، ٚممجًٛ )مته ( َٛدٛدٕٚ ميهٔ شلِ صٕ ٜ٪نذٚا َا صقٛي٘ َٔ ن٬ّ. 

 15بايٓظب١  ىل َا صثاسٙ طعاد٠ علٛ صبًع ايؼٛس٣ ا٭خ سكا فشز بؼإٔ املبايغ، 

٠ ايعٌُ اْتكًت  ىل صْا ص٩نذ ي٘ صٕ نٌ املبايغ اييت ناْت يف سٛص٠ ٚصاس

ٝـ  ــ  ٕ ػا٤ ا  ــ يف َـًش١ تذسٜ  ط)مته ( بايهاٌَ، ٖٚزا 

ايباسج  عٔ عٌُ صٚ املٛظف  ٚايعاًَ  ايبششٜٓٝ . بايٓظب١  ىل ْكٌ ااايع 

فإٕ ااايع ايٓٛع١ٝ اْتكًت فع٬ً ٚيهٔ )مته ( غرلت املظ٢ُ  ىل صبايع 

 20 ايع ايٓٛع١ٝ، ٚػهًشا.ربــ١ٝ ٖٚٞ اييت ثبت عًٝٗا َٛظفٛ اا

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 تفلٌ ا٭خ ايذنتٛس ضبُذ عًٞ سظٔ عًٞ.ػهًشا،  

 

 25 :الدكتور ذلىد عمي حضَ عميالعضو 

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، صػهش ايًذ١ٓ ع٢ً تكشٜشٖا. فُٝا رنشت٘ َٔ 

َٔ اإلؿ٬سات امل٪طظ١ٝ َشاعا٠ يًظشٚف  اَدلسات صٕ املشطّٛ دا٤ دض٤ً
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يف ايبششٜٔ ٚنزيو ملٓ  ا٫صدٚاد١ٝ املٛدٛد٠ ب  امل٪طظات  ا٫قتـاد١ٜ

اسبه١َٝٛ. ٚسد يف املشطّٛ صٕ ٖٓاى اػذلانات ع٢ً ايكطا  اشباق تكذس 

% صيااٖا اٯٕ املشطّٛ، ٖٚزٙ يف ايٛاق  تؼهٌ دض٤ًا َٔ َٝضا١ْٝ ااًع 4بـ

ملبًغ ايظابل، ٚاٯٕ َا ٖٛ ايٛك  بايٓظب١  ىل )مته (؟ ص٫ ذبتاز  ىل ٖزا ا

 5يتكّٛ بعٌُ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ اي٬ص١َ يف املظتكبٌ؟ ٖزا ايظ٪اٍ َٛد٘  ىل 

 اسبه١َٛ، ٚػهًشا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 تفلٌ ا٭خ صيذ َٗذٟ اسبذاد.ػهًشا،  

 10 

 :أمحد وّدي احلدادالعضو 

، ٫بذ صٕ َجٌ ٖزٙ اإلدشا٤ات تعضص َٔ عٌُ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع

اق  يذٟ اطتفظاس صٚد صٕ صٚدٗ٘  ىل املظ٪ٚي  يف اسبه١َٛ، ٚيهٔ يف ايٛ

ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ خبـٛق َعاٖذ ايتذسٜ . نُا تعًُٕٛ صٕ 

 15ٖٓاى َعاٖذ تذسٜ  نجرل٠ يف ايبششٜٔ، ٚصعتكذ صٕ َجٌ ٖزٙ املعاٖذ طٛف 

تتلشس َٔ ٖزا اإلدشا٤. ط٪ايٞ  ىل ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ: ٌٖ 

١ صٚ طٝاط١ َع١ٓٝ ست٢ تظتفٝذ ٖزٙ املعاٖذ َٔ دَر ايتذسٜ  املٗ  ٖٓاى ملط

َ  )مته (؟ ٌٖ ٖٓاى  دشا٤ َع  ست٢ ٜظتفٝذٚا َٔ ملدلات ٖزٙ املعاٖذ؟ 

٭ِْٗ يف ايٛاق  تلشسٚا ٚطٛف ٜتلشسٕٚ  را   ٜظتفٝذٚا َٔ ٖزا ايذَر، 

 20 ٚػهًشا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 تكٟٛ. تفلًٞ ا٭ملت طٛطٔ سادٞػهًشا،  

 

 25 :صوصَ حاجي تقويالعضو 

، ط٪ايٞ صًٜلا َٛد٘  ىل اسبه١َٛ، تفلٌ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع

ط٪ايٞ خبـٛق ٚممجٌ اسبه١َٛ بإٔ املبايغ نًٗا ذبٛيت  ىل )مته (، 



 27امللبط١          8/5/2016ّ                         ( 68)        2/ ايذٚس  4صبًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

املبًغ امل ـف يًتذسٜ ،  را   تظت ذّ  سذ٣ ايؼشنات ٖزا املبًغ مل٬ٍ 

طتفاد٠ َٓ٘، فأٜٔ ٜزٖ  ٖزا ايظ١ٓ ايٛاسذ٠ ففٞ ْٗا١ٜ ايعاّ ٫ ميهٔ شلا ا٫

 املبًغ؟ ٚػهًشا.
 

 5  :الزئيـــــــــــــــط

ٚايت١ُٝٓ تفلٌ ا٭خ ؿبام طا  ايذٚطشٟ ٚنٌٝ ٚصاس٠ ايعٌُ ػهًشا،  

 يؼ٪ٕٚ ايعٌُ. ا٫دتُاع١ٝ
 

 لغؤوُ العىن: وكين وسارة العىن والتٍىية االجتىاعية

 10ط٪اي٘ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، ص٫ًٚ صػهش ا٭خ صيذ اسبذاد ع٢ً 

ايٛدٝ٘، ط٪اي٘ نإ بؼإٔ َعاٖذ ايتذسٜ . صَا١ًْ َعاٖذ ايتذسٜ  عٓذَا صياٞ 

ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ  ْٚكًت تبعٝات٘  ىل مته  صؿبح ايتعاٌَ َعِٗ 

َباػش٠ ٚيٝع َ  ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٚصْا صعتكذ صٕ اإلملٛإ يف 

ا املعاٖذ ٚايتذسٜ  إلجياد )مته ( عكذٚا صنجش َٔ ادتُا  َ  صؿشا

 15 سًٍٛ تشكٞ ازبُٝ ، ٚػهًشا.
 

  :الزئيـــــــــــــــط

تفلٌ طعاد٠ ا٭خ غامن بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ  ٚصٜش ػ٪ٕٚ ػهًشا،  

 صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا.

 20 

 وسيز عؤوُ دلمضي الغورى والٍواب:

ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع، صْا بـذد اإلداب١ عٔ تظا٩ي ، ا٭ٍٚ َٔ  

، ٚايجاْٞ َٔ ا٭خ سكا فشز. ايظ٪اٍ ا٭ٍٚ بايٓظب١ سظٔ ُذ عًٞايذنتٛس ضب

% اييت نإ  ـٌ عًٝٗا طابًكا ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  4 ىل  ياا٤ ْظب١ 

 25املٗ ، ٌٖٚ )مته ( يف  غ٢ٓ عٓٗا؟  بًعا )مته ( شلا  ٜشاداتٗا اشباؿ١ 

١، حبظ  َا ْف عًٝ٘ قإْٛ  ْؼا٥ٗا. ٖزا املشطّٛ ٜعاجل ٖزٙ اإلػهايٝ

سٝح ٜعاجل قل١ٝ اصدٚاد١ٝ ايشطِ َا ب  ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  

ًٝا ٜأملزإ سزًلا َٔ سداٍ ا٭عُاٍ،  % َٔ 4ٚ)مته (، فه٬ ازباْب  ساي
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قل١ٝ ا٭عُاٍ ا٭دٓب١ٝ صٚ َٔ سات  ايعاٌَ ا٭دٓ ، باإلكاف١  ىل سطّٛ 

ٔ سطّٛ ايعُاي١ ًَٕٝٛ دٜٓاس طًٜٓٛا َ 70  ( صٚ  ٜشاداتٗا اييت تبًغ سٛايٞ)مته

ا٭دٓب١ٝ، فٗٞ يف ا٭ؿٌ ناْت سزًلا ع٢ً ايعُاي١ ا٭دٓب١ٝ، ٚيٛ ظٌ ايٛك  

اسبايٞ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ فظتهٕٛ ٖٓاى اصدٚاد١ٝ ــ فع٬ً ــ ٚع ٤ ع٢ً 

 5صؿشاا ا٭عُاٍ، ٚيزيو ٖزا املشطّٛ صيا٢ ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ  

عُاٍ دباٙ ٖزا ااًع، ٚصيا٢ نٌ ا٫يتضاَات املذلتب١ ع٢ً صؿشاا ا٭

ًٝا ٚد١ٗ ٚاسذ٠ فكط ٖٚٞ )مته ( اييت تتعاٌَ َ  ٖزا ا٭َش.  ٚصؿبح ساي

بايٓظب١  ىل ايتظا٩ٍ اٯملش خبـٛق َا ٖٛ َـرل ااايع ايٓٛع١ٝ 

يًكطاعات،  بًعا َ   ياا٤ ااًع ا٭ع٢ً يًتذسٜ  املٗ  طٛف ًُٜا٢ نٌ َا 

 10 ٗا ااايع ايٓٛع١ٝ، ٚػهًشا.تشت  ع٢ً ٖزا ااًع َٔ ايتضاَات را فٝ

 

 الزئيـــــــــــــــط:
 ػهًشا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات صملش٣؟ 

 

 15 )ال توجد والحعات(
 

 الزئيـــــــــــــــط:

 رٕ طٛف ْأملز سصٜهِ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ ْذا٤ً با٫طِ، تفلٌ ا٭خ  

 عبذازبًٌٝ  بشاِٖٝ  ٍ  شٜا ا٭َ  ايعاّ يًُذًع.

 20 

اً لمىجمط بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيّي ٌداًء )وٍِا قاً األوني الع

 باالصي عمى املزصوً بقاٌوُ(

 

 العضو أمحـــد إبزاِيــي بّـــشاد:

 25  َٛافل.
 

 العضو الدكتور أمحد صامل العزيض:

  َٛافل.
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 العضو أمحد وّدي احلداد:

 َٛافل.
 

 العضو بضاً إمساعين البٍىخىد:

 5 َٛافل.

 

 العضو جاصي أمحد املّشع:

 فل.َٛا
 

 10 العضو جـىاه ذلىد فـخـزو:

 َٛافل.
 

 العضــــو مجـعة ذلـىد اللعيب:

  َٛافل.
 15 

 العضو مجيمة عمي صمىاُ:

  َٛافك١.
 

 العضو الدكتورة جّاد عبداهلل الفاضن:

 20  َٛافك١.
 

 العضو جواد حبيب اخلياط:

  َٛافل.
 

 25 العضو جواد عبداهلل عباظ:

  َٛافل.
 

 العضو خالد حضني املضقطي:

  َٛافل.
 30 

 العضو خالد ذلىد املضمي:

 َٛافل.
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 العضو مخيط محد الزويخي:

 َٛافل.
 

 العضو درويػ أمحد املٍاعي:

 5 َٛافل.

 

 العضو داله جاصي الشايد:

  َٛافك١.
 

 10 العضو رضا عبداهلل فزج:

  َٛافل.
 

 العضو سِوة ذلىد اللواري:

  َٛافك١.
 15 

 العضو صاوية خمين املؤيد:

  َٛافك١.
 

 د عبداهلل:العضو الدكتور صعيد أمح

 20 َٛافل.  
 

 العضو مسري صادق البخارٌة:

 َٛافل.  
 

 25 العضو صوصَ حاجي تقوي:

 َٛافك١.
 

 العضو صادق عيد آه رمحة:

 َٛافل.
 30 

 العضو عبدالزمحَ ذلىد مجغري:

  َٛافل.
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 العضو عبدالوِاب عبداحلضَ املٍصور:

  َٛافل.
 

 العضو عـمي عيضى أحــىد:

 5  َٛافل.

 

 اللوِجي:العضو فاطىة عبداجلبار 

 َٛافك١.
 

 10 العضو فؤاد أمحد احلاجي:

 َٛافل.

 

 العضو الدكتور ذلىد عمي حضَ عمي:

 َٛافل.
 15 

 العضو الدكتور ذلىد عمي ذلىد اخلشاعي:

 َٛافل.
 

 العضو ٌاٌضي ديٍا إيمي خضوري:

 20  َٛافك١.

 

 العضو ٌوار عمي احملىود:

 َٛافل.

 

 25 العضو ِالة روشي فايش:

 َٛافك١.

 

 صاحل الصاحل:رئيط اجملمط عمي بَ 

ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل   رٕ ُٜكش املشطّٛ بكإْٛ. ،َٛافل. َٛافك١ باإل ا  

 30تكشٜش زب١ٓ اشبذَات رٓاقؼ١  ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق
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( يظ١ٓ 78خبـٛق َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  صسهاّ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

م املكذّ َٔ صبًع ّ بؼإٔ ايتأَ  كذ ايتعطٌ )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قذلا2006

 ا٭خ ْٛاس عًٞ ا ُٛد َكشس ايًذ١ٓ.تفلٌ ايٓٛاا(. 
 

 5 العضو ٌوار عمي احملىود:

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ ص ً  تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف  

 امللبط١.
 

 الزئيـــــــــــــــــط:

 10 ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً تجبٝت ايتكشٜش َٚشفكات٘ يف امللبط١؟ 
 

 )أغمبية ووافقة(

 

 الزئيـــــــــــــــــط:

 15 يف امللبط١. َٚشفكات٘  رٕ ٜتِ تجبٝت ايتكشٜش 
 

 (122 / صفخة4)اٌعز املمخق  

 

 الزئيـــــــــــــــــط:

 20تفلٌ ا٭خ طٓبذص رٓاقؼ١ املباد٨ ٚا٭طع ايعا١َ ملؼشٚ  ايكإْٛ،  

 َكشس ايًذ١ٓ. 

 

 ٌوار عمي احملىود:  العضو

يًذ١ٓ َؼشٚ  ايكإْٛ ٚاطتعشكت تذاسطت اػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 25ٚدٗات ايٓظش اييت داست سٛي٘ َٔ قبٌ صعلا٤ ايًذ١ٓ ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ 

يؼ٪ٕٚ ايًذإ ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ املظاعذ بااًع، ٚا ًعت ايًذ١ٓ ع٢ً 

َٛاد َؼشٚ  ايكإْٛ َٚزنشتٞ اسبه١َٛ ١٦ٖٝٚ ايتؼشٜ  ٚاإلفتا٤ ايكاْْٛٞ 

سصٟ زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ  بؼأْ٘، نُا ا ًعت ايًذ١ٓ ع٢ً

بااًع ايزٟ دا٤ َ٪نًذا ط١َ٬ َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ ايٓاسٝت  ايذطتٛس١ٜ 
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ايكا١ْْٝٛ، ٚسصٟ ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاشل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  ٚ

كإْٛ فل٬ً عٔ ايذٜباد١ َٔ َادت  ْـت املاد٠ ايٜتأيا َؼشٚ  ٞ. ا٫دتُاع

ـّٞ املاد٠ )ا٭ٚىل َ ( 3( ايبٓذٜٔ )10ُٓٗا ع٢ً اطتبذاٍ ْـ  دذٜذٜٔ بٓ

بؼإٔ ايتأَ   2006ّ( يظ١ٓ 78(، َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )11(، ٚاملاد٠ )8ٚ)

 5سصت ايًذ١ٓ، بتٛافل  .كذ ايتعطٌ، فُٝا دا٤ت املاد٠ ايجا١ْٝ َاد٠ تٓفٝز١ٜ

سهاّ كإْٛ بتعذٌٜ بع  صايصعلا٥ٗا اسباكشٜٔ، ايتٛؿ١ٝ بشف  َؼشٚ  

بؼإٔ ايتأَ  كذ ايتعطٌ َٔ سٝح  2006ّ( يظ١ٓ 78املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

ٕ َؼشٚ  ايكإْٛ نإ يف ص ــ1 :يٮطباا ٚاملدلسات ايتاي١ٝ املبذص; ٚريو ٚفكًا

ا٭ؿٌ اقذلاًسا َٔ صبًع ايٓٛاا املٛقش، ٚقذ سفل٘ صبًع ايٓٛاا باملٛافك١ 

 ١ٗ10 قذ طاقتٗا ايًذ١ٓ يف ع٢ً تٛؿ١ٝ زب١ٓ اشبذَات، ٚريو يعذ٠ صطباا ٚدٝ

ٕ ْظاّ ايتأَ  كذ ايتعطٌ قذ ٚك  بٓا٤ ع٢ً دساط١ انتٛاس١ٜ ص ــ2. تكشٜشٖا

سذدت ػشٚ  ا٫طتفاد٠ َٔ ٖزا ايٓظاّ، َٚٓٗا ايؼش إ ضبٌ ايتعذٌٜ 

ص٫ ٜهٕٛ قذ فـٌ ٚ ا،)ص٫ ٜهٕٛ املظتفٝذ قذ تشى ايعٌُ  سادًُٜٖٚا: املكذلم 

اد٠ ايٓظش يف ٖزٜٔ ايؼش   باطتبعادُٖا صٚ ٭طباا تأدٜب١ٝ(، َٚٔ ثِ فإٕ  ع

 15تطبٝكُٗا ع٢ً عبٛ  ملش َٔ ػأْ٘ صٕ ٜظتٛد   دشا٤ دساط١ انتٛاس١ٜ صملش٣، 

َٚشد ريو صٕ ذبذٜذ ػشٚ  ا٫طتفاد٠ َٔ ْظاّ ايتأَ  كذ ايتعطٌ َشتبط 

ا  ىل ا بٓظ  متٌٜٛ ٖزا ايٓظاّ اييت سذدت يف ا٭طاغ اطتٓاًدا ٚثًٝكاستباً 

١ يف سٝٓ٘، طُٝا صٕ اسبـ١ اييت ٜظِٗ بٗا ايعاٌَ املظتفٝذ دساط١ انتٛاسٜ

َٔ ٖزا ايٓظاّ قذ مت ذبذٜذٖا يف ك٤ٛ َذ٣ استُاي١ٝ سذٚخ ملطش ايتعطٌ 

 20عٔ ايعٌُ، َٚٔ ثِ فإْ٘ نًُا صادت ْظب١ استُاي١ٝ ذبكل ٖزا اشبطش، تع  

 دشا٤ دساط١ انتٛاس١ٜ صملش٣ ذبذد ْظب١ اػذلان٘ يف ْظاّ ايتأَ  كذ 

يف ك٤ٛ ْظب١ ذبكل ملطش ايبطاي١، ٚريو ٫ستبا  ذبكل ٖزا اشبطش ايتعطٌ 

ٕ ايتعذٌٜ ايٛاسد ع٢ً صــ 3امل٪َٔ عًٝ٘.   يُٝٗا بإساد٠ ايعاٌَيف اسبايت  املؼاس 

ص٫ ٜهٕٛ قذ تشى ايعٌُ »( َٔ قإْٛ ايتأَ  كذ ايتعطٌ يٝـبح 10/3املاد٠ )

 25تشى ايعٌُ رش   ص٫ ٜهٕٛ قذ»بذ٫ً عٔ  «رش   سادت٘ بذٕٚ عزس َؼشٚ 

، ٜظب  ايعذٜذ َٔ ايـعٛبات ايع١ًُٝ، سٝح ٜظُح يًعاٌَ امل٪َٔ عًٝ٘ « سادت٘
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بذلى ايعٌُ ي٬طتفاد٠ َٔ تعٜٛ  ايتعطٌ َتع٬ًً بأٟ عزس طُٝا  را نإ 

صدشٙ َٓ فًلا، باإلكاف١  ىل صْ٘ ٫ تٛدذ َعاٜرل َٛكٛع١ٝ يف ايتعذٌٜ املكذلم 

هٕٛ فٝٗا تشى ايعاٌَ امل٪َٔ عًٝ٘ يعًُ٘ ذبذد سا٫ت ايعزس املؼشٚ  اييت ٜ

ٕ ايظُام صــ 4بإسادت٘ َدلًسا، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ َٔ سك٘ ا٫طتفاد٠ َٔ ايتعٜٛ . 

 5يًعاٌَ امل٪َٔ عًٝ٘ با٫طتفاد٠ َٔ ايتعٜٛ  يف ساي١ ايفـٌ ايتأدٜ ، حبظ  

ايتعذٌٜ املكذلم، ٜؼذ  ايعُاٍ َٔ رٟٚ ا٭دٛس املٓ فل١ ع٢ً استهاا 

١ يف ايعٌُ اييت تدلس ايفـٌ َٔ اشبذ١َ طعًٝا ٚسا٤ ا٫طتفاد٠ ا٭ملطا٤ ازبظُٝ

َٔ ايتعٜٛ ، ست٢ ٚيٛ مت ربفٝ  ٖزا ايتعٜٛ  بٓظب١ َع١ٓٝ ٚتطً  َذ٠ 

اػذلاى ضبذد٠ نُا ٚسد يف َؼشٚ  ايكإْٛ، ا٭َش ايزٟ قذ ٜظب  عذّ 

 10ا٫طتكشاس يف طٛم ايعٌُ، ٖزا يف ايٛقت ايزٟ تظع٢ فٝ٘ اسبه١َٛ  ىل 

اي١ ايٛ ١ٝٓ عًــ٢ ا٫طتكشاس يف صعُاشلا بايكطا  اشباق، ٚبايتايٞ تؼذٝ  ايعُ

فإٕ  قشاس ٖزا ايتعذٌٜ َٔ ػأْ٘ صٕ ّٜٛيذ بع  ايـعٛبات ايع١ًُٝ يًعُاي١ 

ٕ ْظاّ ايتأَ  كذ صــ 5ايٛ ١ٝٓ يف ايتٛظٝا ٚتفلٌٝ ايعُاي١ ا٭دٓب١ٝ عًٝٗا. 

 ساد١ٜ، َٚٔ ثِ ٜظكط ايتعطٌ يف غايب١ٝ ايكٛاْ  املكاس١ْ ٜاطٞ ايبطاي١ اي٬

 15سل امل٪َٔ عًٝ٘ يف ايتعٜٛ   را نإ ايتعطٌ سادًعا  ىل  ساد٠ امل٪َٔ عًٝ٘ 

ًُا ٜدلس فـً٘  ْفظ٘، َت٢ تشى ايعٌُ بإسادت٘، صٚ نإ قذ استه  ملطأ دظٝ

ًٝا َٔ ايعٌُ.  ٕ ا٭ملز بايتعذٌٜ املكذلم َٔ ػأْ٘ اطتٓضاف استٝا ٞ صــ 6تأدٜب

ٜعذٌ باإلف٬غ ا٫نتٛاسٟ يًـٓذٚم، َٚٔ  ؿٓذٚم ايتأَ  كذ ايتعطٌ مما

ثِ جي  دساط١ ٖزا ايتعذٌٜ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫نتٛاس١ٜ قبٌ ايٓظش يف  قشاسٙ. 

 20َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ ٚعًٝ٘، تٛؿٞ ايًذ١ٓ بعذّ املٛافك١ َٔ سٝح املبذص ع٢ً 

بؼإٔ ايتأَ  كذ  2006ّ( يظ١ٓ 78بع  صسهاّ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 ، ٚػهًشا.ض ع٢ً ااًع املٛقش ٫ربار اي٬صّٚا٭َش َعشٚ; ايتعطٌ

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 25 تفلًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ.ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات؟ ػهًشا،  
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 العضو داله جاصي الشايد:

ٚايؼهش َٛؿٍٛ  ىل ايًذ١ٓ ع٢ً سف  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ا، ٚيهٔ املؼشٚ ، ٚايؼهش ا٭ندل يًٓٛاا ايزٜٔ سفلٛا ٖزا املؼشٚ  صًٜل

ٖزا ٫ ٜع  صٕ ْافٌ ايٓظش عٔ صٕ قإْٛ ايتأَ  كذ ايتعطٌ ٜتطً  بع  

 5ايتعذٌٜ، يٝع َٔ ازباْ  ايتؼشٜعٞ ٚ منا فُٝا ٜتعًل بطشٜك١ ا٭ملز باملبذص 

ٚػشٚ ٘ ٚ دشا٤ات٘، ٖٚزا ٜتطً  َٔ ٚصاس٠ ايعٌُ  سهاّ  عطا٤ َا ٜعادٍ 

ٔ ــ نُا ْظُ  ــ بايال  استٝادات ايعا ً  عٔ ايعٌُ، ست٢ ٫ ٜؼعش املٛا 

% َٔ صدٌ ايتعطٌ، ٚتهٕٛ ايٓظش٠ صٕ ٖزا املٛا ٔ 1بظب  اطتكطا  ْظب١ 

ٜعٌُ ٜٚهذم ٚيف املكابٌ ٖٓاى ػ ف عا ٌ تعشض عًٝ٘ ٚمتٓح ي٘ فشق 

 10عٌُ دٝذ٠  ٫ صْ٘ ٜعتاد اشبشٚز َٔ ايعٌُ ايزٟ ٜتِ تٛفرلٙ ٚيذٜ٘ عذّ ايتضاّ 

اعتُاد ٖزا ايؼ ف ع٢ً  ٚدذ١ٜ َٔ دٕٚ صٕ تهٕٛ ٖٓاى كٛابط تلبط

ايتعطٌ ملٔ بذٍ ايشعا١ٝ٥ َٔ ٚصاس٠ ايعٌُ كُٔ ٖزا ايدلْاَر; عبٔ َ  َٓح 

ٜظتشك٘ بايفعٌ ٜٚبشح بؼهٌ دذٟ عٔ فشق ايعٌُ، ٚيهٓٓا كذ َٔ 

%، ٚٚصاس٠ ايعٌُ َؼهٛس٠ تكّٛ 1ٜظتٗذل بٗزا ا٫طتكطا ، صع  اطتكطا  

 15يف املكابٌ ظبذ ايهجرل  بعٌُ ايهجرل َٔ املعاسض إلتاس١ فشق ايعٌُ، ٚيهٔ

َٔ عذّ ا٫يتضاّ ٚعذّ ازبذ١ٜ، ٫ٚ ظبذ َٔ ايعا ً  ايتكذٜش ملٔ ُٜظتكط  

دٗٛد ايٛصاس٠ يف تٛفرل فشق ايعٌُ. صسٜذ صًٜلا َٔ  ٚتكذٜش%، 1َِٓٗ ْظب١ 

ٚصاس٠ ايعٌُ صٕ دبتُ  َ  ايكطا  اشباق، ٭ْٓا يذٜٓا عا ًٕٛ نجش، ٚايٛصاس٠ 

رل فشق ايعٌُ شلِ، ٚايكطا  اشباق ٜعاْٞ َٔ تعٌُ َ  ايكطا  اشباق يتٛف

 20تطبٝل ْظاّ ٖزا ايدلْاَر، ٚ تاز ا٭َش  ىل قشاس يتشٌٜٛ ٖ٪٤٫ َٔ عا ً  

 ىل عاًَ ، ٖٚزا ٜع  صٕ ٜتٛقا ايؼ ف عٔ صملز ايتأَ  كذ ايتعطٌ، 

ٜٚٓذسز ذبت ْظاّ ايٛصاس٠ كُٔ بشاَر َؼشٚ  ازباَعٝ  ايزٟ تًتضّ فٝ٘ 

دٜٓاس، ٚيف ايٛاق   200دٜٓاس ًٜٚتضّ ؿاس  ايعٌُ بذف   200اسبه١َٛ بذف  

ٚ٭ْ٘ ٫ ٜٛدذ اطتُشاس١ٜ ٚدذ١ٜ ٚايتضاّ يف ايٓظاّ فإْ٘ طشعإ َا ٜتشٍٛ َٔ 

 25اطتفاد َٔ َؼشٚ  ازباَعٝ   ىل عا ٌ َش٠ صملش٣، ٚ ٕ نإ قذ مت تكٝٝذ 

َظأي١ ا٫ْتفا  بايتعطٌ رذ٠ ص١َٝٓ َع١ٓٝ ٚيهٔ  ذخ ايهجرل َٔ ايت٬ع ، 
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نٝا تظتطٝ  ايٛصاس٠ صٕ تهؼا ٖزا ايت٬ع ؟ ايكطا  اشباق قذ ٜهٕٛ 

ٕ ٜهٕٛ يذِٜٗ  مل٬ٍ، ٛطب٬ً يف ايتضاَ٘ َ  ٚصاس٠ ايعٌُ، ٚنزيو ايعاًَ

ٚست٢ تتلح ايش١ٜ٩ بؼهٌ ؿشٝح ٚطًِٝ ٫بذ َٔ ا٫دتُا  َ  َٔ ٜكَٕٛٛ 

 بايتٛظٝا َٚٔ ٜشغبٕٛ يف اسبـٍٛ ع٢ً فشق ايعٌُ، ٭ٕ ٚصاس٠ ايعٌُ عٝٓٗا

 5فكط ع٢ً َٔ تٛظفِٗ، ٚيهٓٗا غرل َٓتب١ٗ  ىل َٔ ٜذٜشٕٚ ايكطا  اشباق 

َٚٔ ٜتٝشٕٛ فشق ايتٛظٝا ايزٜٔ ٜعإْٛ، فبعذ صٕ ٜكّٛ با٫تفاق١ٝ ٜٚتعاٌَ 

َ  ٚصاس٠ ايعٌُ تظٗش املؼانٌ ثِ خيشز َٔ ايكطا  اشباق ٚتبذص ايكلاٜا 

اَر ٚصاس٠ ٚغرلٖا، يزيو صؿبح ايكطا  اشباق ٜعضف عٔ ايتعاٌَ صٚ دعِ بش

ايعٌُ; ٖٚزٙ املظأي١ ٫ ذبتاز  ىل تعذٌٜ تؼشٜعٞ ٚ منا ذبتاز  ىل صٕ ٜتِ كبط 

 10% َ  َٔ صدٌ ػ ف تٛفش ي٘ 1ٖزٙ ا٭َٛس، ست٢ ٫ صػعش صْ٘ ٜتِ اطتكطا  

ايذٚي١ فشق ايعٌُ ٖٚٛ َشتام يف بٝت٘ ٚ ـٌ ع٢ً بذٍ ايتعطٌ، ٚيف ايٛقت 

س١ٜ حبٝح ٜـبح ساتب٘ صع٢ً ممٔ دبا رات٘ يذٜ٘ طذٌ دباسٟ صٚ مياسغ صعُا٫ً

%; يزيو َٔ ٜت٬ع  ٜٚتٗإٚ يف ٖزا ا٫طتكطا  َٔ 1ٜظتكط  َٓ٘ ْظب١ 

بايفعٌ ايشغب١ يف  يذٜ٘املفشٚض ص٫ ٜهٕٛ ي٘ ضبٌ يف ا٫طتفاد٠، صَا َٔ 

 15ذعِ َٔ ٚصاس٠ ايتكذٜش ٚاياسبـٍٛ ع٢ً ٚظٝف١ نشمي١ فٗٛ ٜظتشل نٌ 

ايلٛابط، ٫ٚبذ ص٫ تلاطٛا ايعٌُ، ٚيهٔ ٫بذ َٔ َشادع١ ايكشاسات ٚ

نجرًلا ع٢ً ايكطا  اشباق، ٫ تؼذل ٛا ع٢ً ايكطا  اشباق اػذلا ات 

دبعً٘ صَاّ ايكلا٤، ٭ْو بايتايٞ ئ دبذ صسًذا ٜظتذٝ  ملؼاسٜ  ايٛصاس٠ يذعِ 

ايعاًَ ، ٭ٕ ايكطا  اشباق طٝكٍٛ  ْ٘ عاؾ فذل٠  ١ًٜٛ ٜتعاٌَ َ  تعٝ  

 20شض يًكلا٤، ٚيهٔ يف تعاًَٞ َٔ مل٬ٍ املٛظف  بؼهٌ َباػش ٚ  ٜتع

َؼشٚ  ايٛصاس٠ ــ ٭ْ٘ ٜشاعٞ َـًش١ ٚاسذ٠ َٔ دٕٚ صٕ ًٜضّ املٛظا با٫يتضاّ 

َ  ؿاس  ايعٌُ ٚعذّ تشن٘ يف فذلات سشد١ صٚ ؿعب١ ٚفل قإْٛ ايعٌُ ــ 

صؿبح ا٭َش صؿع ، ٚبايتايٞ فإٕ ا٭ٚي١ٜٛ يًُـًش١ ايؼ ـ١ٝ يـاس  

 ايعٌُ، ٚػهًشا.
 25 

 :ــــــــــــطالزئيـــ

 .َٗذٟ اسبذادػهًشا، تفلٌ ا٭خ صيذ  
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 :وّدي احلدادأمحد  العضو

ًَا َ  تٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ املٛقش٠، ٚيهٔ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،   صتفل متا

يذٟ اطتفظاس يإلملٛإ يف ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ،  بًعا ايعاٌَ  را 

ـٌِ ٭طباا تأدٜب١ٝ فإْ٘ ٫  ل ي٘ ايتعٜٛ ،  ٚيهٔ ايظ٪اٍ  را ناْت فع

 5ٖٓاى صطباا نٝذ١ٜ، رع٢ٓ صٕ ؿاس  ايعٌُ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ غرل َشتام َٔ 

ٖزا املٛظا، سرا ٫    ػهً٘ صٚ نُا ْكٍٛ بايعا١َٝ )َا ٜطٝك٘(، فُا 

ٖٛ سهِ ٚصاس٠ ايعٌُ يف ٖزا ايؼإٔ؟ ٌٖ ٖٓاى  ي١ٝ يًتعاٌَ َ  صؿشاا 

 املٓؼآت ايـٓاع١ٝ بٗزا اشبـٛق؟ ٚػهًشا.

 

 10 :الزئيـــــــــــــــط

ؿبام طا  ايذٚطشٟ ٚنٌٝ ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ػهًشا، تفلٌ ا٭خ  

 .ا٫دتُاع١ٝ يؼ٪ٕٚ ايعٌُ

 

 :وكين وسارة العىن والتٍىية االجتىاعية لغؤوُ العىن

 15صٚد صٕ صتكذّ خبايف ايؼهش  ىل علٛ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ًُا َ ًَا صبًع ايؼٛس٣ ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ، ٖٚٞ دا٥ ا تكذّ ْـا٥ح ْعتدلٖا ٚطا

ع٢ً ؿذٚسْا. ٚصٚد صٕ صبّٝٔ صْ٘ ٫ ٜٛدذ تٗإٚ َطًًكا َ  ايباسج  عٔ عٌُ  ٫ 

يف ساي١ سذٚخ َؼانٌ يف ايٛظا٥ا ٚزبأٚا  ىل زب١ٓ ايتظًُات، ٚزب١ٓ 

ايتظًُات يف ايٛصاس٠ ٚك  فٝٗا َظ٪ٚيٕٛ قإْْٛٝٛ ٫ ٜكًٕٛ عٔ حظ١ 

 20ٚست٢  را تظًِ ػ ف َٔ سهِ زب١ٓ صػ اق، ٚصسهاَِٗ دا١ُ٥ ؿا٥ب١، 

ّٞ ػ ـًٝا ْٚٓظش يف  ايتظًُات فإٕ ا٭َش ُٜشف   ىل طعاد٠ ايٛصٜش صٚ ُٜشف   ي

ا٭َش، ٚصقٍٛ بهٌ ؿذم  ْ٘ يف بع  ا٭سٝإ تتذملٌ ا٭َٛس اإلْظا١ْٝ 

ٚيهٓ٘ يٝع تذمل٬ً نا٬ًَ، بٌ عبٔ ْٓظش ْٚعطٞ ايفشؿ١، ٭ْٓا ٫ ْشٜذ صٕ 

يعا ً   ىل َا ٫ ْٗا١ٜ. باإلكاف١  ىل صٕ ايٛظا٥ا ٜظتُش ايؼ ف ع٢ً قٛا٥ِ ا
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اييت ُتعشض ع٢ً ايعا ً  تعشض عًِٝٗ بكبٍٛ َِٓٗ ٚيٝع بشف  سغِ صٕ 

بإَهاْ٘ صٕ ٜشف  َٓز ايبذا١ٜ; ٫ٚ ٜٛدذ تٗإٚ صبًذا َ  ايباسج  عٔ ايعٌُ، 

يف  «ؿبام اشبرل»ٚايذيٌٝ صْهِ ٜا صؿشاا ايظعاد٠  ًٝعا تظُعٕٛ بشْاَر 

ع١، ٚتظُعٕٛ ايؼها٣ٚ اييت تشد كذ ايٛصاس٠، َٚا ٜزنش يف ايـشا اإلرا

 5ا ١ًٝ، ٚيهٔ ٫ تٗإٚ صبًذا. صَا بايٓظب١  ىل صؿشاا ا٭عُاٍ، فإْٓا ْهٔ 

٢ُُٓٝ، ٚيٛ  ٫شلِ نٌ ايتكذٜش ٚايؼهش، ٭ِْٗ بايٓظب١ يٓا ميجًٕٛ ٜذْا اي

عٌُ، ٚعبٔ صؿشاا ا٭عُاٍ ملا اطتطعٓا  جياد ٚظا٥ا ذبتٟٛ ايباسج  عٔ اي

ًُا ْؼٝذ بأؿشاا ا٭عُاٍ ْٚؼهشِٖ يف نٌ َهإ ٭ِْٗ ػشنا٤ َعٓا  دا٥

يف ع١ًُٝ ايتٛظٝا. بايٓظب١  ىل تظا٩ٍ ا٭خ صيذ اسبذاد صْا ص٩نذ ي٘ صٕ 

 10زب١ٓ ايتظًُات تٓظش يف  ٝ  ايشطا٥ٌ اييت تشد  يٝٗا، ٚ  تذلى َطًًكا صٟ 

٢ ؿاس  ايؼه٣ٛ، ؿارل٠ صٚ نبرل٠ ٜتشذخ عٓٗا ايباسح عٔ عٌُ صٚ ست

ٚست٢ صٚيٝا٤ ا٭َٛس ٜطًبٕٛ َٔ زب١ٓ ايتظًُات ايتذملٌ يف تظًِ ابِٓٗ ايباسح 

 عٔ عٌُ، ٚػهًشا.

 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

ٕٚ ٪ٚصٜش ػايبٛعٝٓ  بٔ فلٌ  غامنػهًشا، تفلٌ طعاد٠ ا٭خ  

 صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا.

 

 وُ دلمضي الغورى والٍواب:ؤع وسيز

 20يذٟ  كاف١ بظٝط١ دًذا  ىل تعكٝ  ا٭خ ؿبام ، ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع 

ايذٚطشٟ ع٢ً تظا٩ٍ ايعلٛ ا٭خ صيذ اسبذاد; َا رنشٙ سٍٛ ايفـٌ 

٭طباا نٝذ١ٜ ٖٛ َا ٜظ٢ُ ايفـٌ ايتعظفٞ، ٖٚٓاى قٛاْ  َٓظ١ُ يف 

ايذٚي١ شلزا ا٭َش، َٚٔ سل ايعاٌَ ايًذ٤ٛ  ىل ا انِ ايعُاي١ٝ، ٚصْا ع٢ً 
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را نإ ٖٓاى فـٌ تعظفٞ، ٚقإْٛ ايتعطٌ ٜتعاٌَ ٜك  بأْ٘ طٛف ُٜٓـا  

 َ  سا٫ت صملش٣ ٫ ع٬ق١ شلا بايفـٌ ايتعظفٞ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 5 ػهًشا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات صملش٣؟ 

 

 )ال توجد والحعات(

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 10َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ سٝح تٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ بشف  ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً  

 املبذص؟

 

 )أغمبية ووافقة(

 

 15 :الزئيـــــــــــــــــط

 ملٛاْٞ رٓاطب١ ّٜٛ ايـشاف١ ايبشش١ٜٝٓ ايزٟ ؿادف  .ريو رٕ ُٜكش 

ّٜٛ صَع، ٜظش صبًع ايؼٛس٣ صٕ ُٜعشا عٔ بايغ تكذٜشٙ ٚاعتضاصٙ بهٌ 

ازبٗٛد اييت ٜبزشلا ايعإًَٛ يف صباٍ ايـشاف١ ٚاإلع٬ّ، َٚا بًات٘ ايـشا 

ها١ْ َشَٛق١ تعهع املظت٣ٛ ايعايٞ ايزٟ تتُت  ب٘ َٔ سش١ٜ ا ١ًٝ َٔ َ

 20ايشصٟ ٚايتعبرل باعتباسٖا صِٖ سنا٥ض املؼشٚ  اإلؿ٬سٞ سبلش٠ ؿاس  

ازب٬ي١ املًو يذ بٔ عٝظ٢  ٍ ملًٝف١ عاٌٖ ايب٬د املفذ٣ سفظ٘ ا ، نُا 

ْؼٝذ را متتاص ب٘ ؿشافتٓا ا ١ًٝ َٔ نفا٠٤ ٚملدل٠ ٚقذس٠ ع٢ً  بشاص 

اصات ايٛ ١ٝٓ اييت تؼٗذٖا املًُه١ يف طبتًا املٝادٜٔ; ٚبٗزٙ املٓاطب١ اإلظب

ْذعٛنِ صٜٗا اإلمل٠ٛ ْٚذعٛ  ٝ  ايـشفٝ  ٚاإلع٬َٝ  ٚاملـٛسٜٔ 

 25املٛدٛدٜٔ  ىل ايتٛد٘  ىل قاع١ ايلٝاف١ سٝح ٜكِٝ ااًع استفاي١ٝ تعبرًلا عٔ 
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٢ عبتفٌ َ  ػهشْا ٚتكذٜشْا شلزٙ ازبٗٛد ايذاع١ُ يًعٌُ ايتؼشٜعٞ. ٚست

ْٓٗٞ دًظ١ ٖزا ايّٝٛ، ٚطٛف ْ٪دٌ َٓاقؼ١ بك١ٝ بٓٛد اإلمل٠ٛ ايـشفٝ ، 

 دذٍٚ ا٭عُاٍ  ىل دًظ١ ٫سك١. ػهًشا يهِ  ًٝعا، ٚصسف  ازبًظ١.

 

 5 

 ظًّزا( 12:30)رفعت اجلمضة عٍد الضاعة 
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 عمي بَ صــاحل الصــاحل  عبداجلمين إبزاِيي آه طزيف

 رئيط دلمط الغورى  رىاألوني العاً جملمط الغو

   
 )اٌتّت املضبطة(
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