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ـــــــــــــ ار. .0  الاضــــــــــــو أحمـــــــــــــــد  براه،ــــــــــــــم ب ــ

 الاضــــــو الــــــدكتور أحمــــــد ســــــالم الاــــــري . .6

 الاضــــــــــــــو أحمــــــــــــــد م ــــــــــــــدث الحــــــــــــــدار. .3

 الاضــــــــــو بســــــــــام  ســــــــــماع،ل الب محمـــــــــــد. .4

  ع.الاضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أحمــــــــــــــد الم ــــــــــــــ .5

 الاضــــــــــــــو جمــــــــــــــا  محمــــــــــــــد   ــــــــــــــرو. .2

ــــــــــــد المابــــــــــــب. .7  الاضــــــــــــو جـــــــــــــماة محم

 الاضــــو الـــــدكتوري ج ـــــار عبـــــدا  الفا ـــــل. .1

 الاضــــــــــــــو جــــــــــــــوار حب،ــــــــــــــم ال ،ــــــــــــــا . .9

 الاضــــــــــــــو جــــــــــــــوار عبــــــــــــــدا  عبــــــــــــــا . .03

 الاضـــــــــــــو حمـــــــــــــد مبـــــــــــــار  ال ا،مـــــــــــــب. .00

 الاضــــــــــــو مالــــــــــــد حســــــــــــ،د المســــــــــــقطب. .06

 الاضــــــــــــــو مالــــــــــــــد محمــــــــــــــد المســــــــــــــلم. .03

 الرم،حــــــــــــب. الاضــــــــــــو ممــــــــــــ،س حمــــــــــــد .04

 الاضــــــــــــو ررويــــــــــــ  أحمــــــــــــد الم ــــــــــــاعب. .05

ــــــــــــــــــــد. .02  الاضــــــــــــــــــــو رع  جاســــــــــــــــــــم ال اي

ـــــــــــــــر . .07 ـــــــــــــــدا     الاضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عب

 الاضــــــــــــو كهــــــــــــوي محمــــــــــــد المــــــــــــوارث. .01

ــــــــــــــد. .09 ــــــــــــــل الم ي  الاضــــــــــــــو ســــــــــــــام،ة مل،

 الاضــــــو الــــــدكتور ســــــا،د أحمــــــد عبــــــدا . .63

 الاضــــــو الــــــدكتوري سوســــــد حــــــاجب  قــــــوث. .60

 الاضـــــــــــــو  ـــــــــــــار  ع،ـــــــــــــد    رحمـــــــــــــة. .66

 الســـــــ،د  ـــــــ،اء يح،ـــــــ  الموســـــــوث.الاضـــــــو    .63

 .يالاضـــــــــو عــــــــــار  عبـــــــــدالرحمد الماــــــــــاور .64

ـــــــــد جمشـــــــــ،ر. .65 ـــــــــدالرحمد محم  الاضـــــــــو عب

 الاضــــــو الــــــدكتور عبــــــدالا ي  حســــــد أبــــــل. .62
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 الاضــو الــدكتور عبــدالا ي  عبــدا  الاجمــا . .67

 الاضــــــو عبــــــدالوهاب عبدالحســــــد الم صــــــور. .61

ـــــــــــــــد. .69 ـــــــــــــــب ع،ســـــــــــــــ  أحم  الاضـــــــــــــــو عل

  ايمة عبدالجبار المـوهجب.الدكتوري الاضو  .33

ــــــــــــــ ار أحمــــــــــــــد الحــــــــــــــاجب. .30  الاضــــــــــــــو  

ــــب. .36 ــــب حســــد عل ــــدكتور محمــــد عل  الاضــــو ال

 محمــد علــب محمــد ال  اعــب.الــدكتور الاضــو  .33

 الاضـــــو الـــــدكتور م صـــــور محمـــــد ســـــرحا . .34

 الاضــــــــو قاقســــــــب ري ــــــــا  يلــــــــب مضــــــــورث. .35

 الاضـــــــــــــــو قـــــــــــــــوار علـــــــــــــــب المحمـــــــــــــــور. .32

  ــــــــــــــــاي .الاضــــــــــــــــو هالــــــــــــــــة رمــــــــــــــــ ث  .37

 
ــد حضــر الجلســة ســااري  ــدالجل،ل  بــراه،م    يريــ وق  الســ،د عب

 كل مد:األم،د الاام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحمومة 

 ماالب الش،خ أحمد بد محمد    مل،فة وكير المال،ة. -0

سااري الس،د غاقم بد  ضل البوع، ،د وكير ب و  مجلسب  -6

 5 الشورى وال واب. 

 
 الج ار الرسم،ة وهم:كما حضر الجلسة با  ممثلب 

 :مد وكاري المال،ة 

 الس،د عارف  ال  مم،س وك،ل الوكاري. -0

 03 الس،د محمد أحمد محمد الوك،ل المساعد للش و  المال،ة. -6

الس،د يوس  عبدا  حمور الوك،ل المساعد للش و   -3

 اعقتصارية.

  راري ال  اقة. مطر مدير لقب،الس،د مبار   -4

 المشاريا.الس،د يه محمور  ق، ب مدير  راري  -5
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 الس،د عدقا  عبدالوهاب  سحا  مدير  راري الم، اق،ة. -2

الس،د عبدا  أحمد  ،  مدير  راري  طوير األقظمة  -7

 المال،ة باإلقابة.

 الس،د أقور علب األقصارث مدير الرقابة والمتاباة. -1

 5 

 :مد وكاري ب و  مجلسب الشورى وال واب 

لش و  الوك،ل المساعد عبدالاظ،م محمد الا،د الس،د  -0

 .مجلسب الشورى وال واب

 قاقوقب.المستشار الأكبر جاسم عابور الس،د  -6

 03 وعدر مد مديرث اإلرارار ورؤساء األقسام وموظفب الوكاري. ــ 

 

 :مد وكاري الصحة 

الدكتور عار  سلما  الص،ار رئ،س قسم مما حة  -

 .مقرر اللج ة الوي ،ة لإليدكــ  األمراض

 05 

قا ــر األمــ،د الاــام  كمــا حضــرها الــدكتور أحمــد عبــدا 

المسـاعد للمــوارر البشــرية والمال،ــة والمالومــارد والــدكتوري  وكيــة 

ــ،د الاــام المســاعد لشــ و  الاالقــار واإلعــالم  يوســ  الج،ــم األم

والبحـــوود والســــ،د عبدال ا ــــر محمـــد الصــــديقب األمــــ،د الاــــام 

 63المساعد لش و  الجلسـار واللجـا د والـدكتور عصـام عبـدالوهاب 

تشــاريد القــاقوق،،د بــالمجلسد وأعضــاء سه،ئــة الم البركقجــب رئــ،س

ــالمجلسد كمــا حضــرها عــدر مــد  ه،ئــة المستشــاريد القــاقوق،،د ب

مديرث اإلرارار ورؤساء األقسام ومـوظفب األماقـة الاامـةد ثـم ا تـت  

 الرئ،س الجلسة: ماالب

 65 

 الرئيـــــــــــــــس:

بســم ا  الــرحمد الــرح،مد أســـاد ا   ــباحمم بمــل م،ـــرد 

قفتت  الجلسة الثالثة مد رور اعقاقار الاارث الثال  مد الفصل التشرياب 
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الرابــاد وقبــدأ بــتالوي أســماء األعضــاء الماتــذريد والجــائب،د عــد الجلســة 

 السابقة.  فضل األخ عبدالجل،ل  براه،م    يري  األم،د الاام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

 5الســالم علــ،مم ورحمــة ا  وبركا ــهد بــمر ا ســ،دث الــرئ،سد 

اعتذر عد حضور هذه الجلسة  وأساد ا   باحمم جم،ا ا بمل م،رد

كل مـد أ ـحاب السـااري: جم،لـة علـب سـلما  للسـفر مـار  المملمـةد 

بالصـــحة  ـــحب يـــارا مـــد  ا  عل،ـــه  ســـم،ر  ـــار  البحارقـــة لظـــرفو

 مر ا.والاا ،ةد وب

 03 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــار الجلســـة  ـــاقوقب عقاق ـــذا يمـــو  ال صـــاب الق بـــمر اد وب 

 لــ  الب ــد التــالب مــد جــدو  األعمــا  وال ــا   اآل متــوا ر ا. وق تقــل 

  ـــل ه ـــا  مالحظـــار بالتصـــدي  علـــ  مضـــبطة الجلســـة الســـابقةد 

 05 محمد علب محمد ال  اعب.الدكتور  فضل األخ  ؟عل، ا

 

 محمد علي محمد الخزاعي:الدكتور العضو 

 با  ال ،رد  ب قـرارار وقتـائا الجلسـة  بمر ا س،دث الرئ،سد

والواقـا   ـو  ا 63الب د السابا  ،ما يتال  باعقت ابـار و ـا لـب  دالثاق،ة

 63 مطأ مطبابد وبمر ا.   و  اد أعتقد أقه 60 أق ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل ه ا  مالحظار أمرى؟  بمر اد

 

 65 مالحظات()ال توجد 
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  الرئيـــــــــــــــس:

 ل  الب د  اآل وق تقل  .كما وررر  ل،مم ذ   قر المضبطة 

 فضــل األخ  الرســائل الــوارريدالتــالب مــد جــدو  األعمــا  وال ــا  ب

 عبدالجل،ل  براه،م    يري  األم،د الاام للمجلس. 

 5 

 األمين العام للمجلس:

حم السـمو الملمـب األم،ـر رسـائل  ـا بمر ا سـ،دث الـرئ،سد

حمـد    مل،فـة ولـب الا ـد قائـم القائـد األعلـ  ال ائـم األو  سلما  بد 

در مـد المراسـ،م بقـواق،د لس الوكراء الموقرد والمر   ب ا علرئ،س مج

 03( 09المرســوم بقــاقو  رقــم ) ( مــد الدســتور:31الصــارري و ــ  المــاري )

م 6303ســ ة ( ل36م بتاــديل باــ  أحمــام القــاقو  رقــم )6302لســ ة 

المرسـوم بقـاقو  وإلمطـار المجلـس.  بشأ  المش  عـد الذمـة المال،ـة.

( لسـ ة 62م بتاديل با  أحمـام القـاقو  رقـم )6302( لس ة 63رقم )

إلمطــار المجلـــس. م بإقشــاء الم سســة الوي ،ــة لحقــو  اإلقســا . 6304

 05م بتاـديل باـ  أحمـام قـاقو  6302( لسـ ة 60المرسوم بقاقو  رقم )و

ريد المركـ ث والم سسـار المال،ـة الصـارر بالقـاقو  رقـم مصرف البح

( لس ة 66المرسوم بقاقو  رقم )و إلمطار المجلس. م.6332( لس ة 24)

المرســوم وإلمطــار المجلــس. م بشـأ  بــركار ال اليــا المحم،ــة. 6302

إلمطـــار المجلـــس.  م  ـــب بـــأ  الا ـــد.6302( لســـ ة 63بقـــاقو  رقـــم )

 63لج ـة ال ـدمار  ةا  الفا ـل رئ،سـورسالة سااري الدكتوري ج ـار عبـد

ب صو  يلم أمذ موا قة المجلس عل   عـاري م اقشـة مشـروع قـاقو  

ــ  التلقــ،  اع ــط اعب بشــأ  اســت دام التق ،ــار الطب،ــة المســاعدي  عل

ـــس )واإلمصـــاب  ـــدم مـــد مجل ـــاقو  المق ـــرا  بق ـــد  ـــب  ـــوء اعقت الما

( مــد الالئحــة الدامل،ــة 031قــا المــاري ) لــ   اار د وذلــب اســت ال ــواب(

 65 للمجلسد وبمر ا.

 



 3 المضبطة   م33/03/6302     (          05)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــ   عــاري م اقشــة مشــروع  بــمر اد قبــل أ   مــذ مــوا قتمم عل

بشــــأ  اســــت دام التق ،ــــار الطب،ــــة المســــاعدي علــــ  التلقــــ،  القــــاقو  

ح،ـ  يلبـت  دأحببت أ  أ ـامم  ـب الصـوري اع ط اعب واإلمصاب

 5 أج،ــل المو ــوع لم يــد مــد الدراســةد و اــال  أجل ــا الحمومــة المــوقري 

ت ،ـالمو وع باد أ  قطا ا بوي ا  ،ـهد ووا قـتم علـ  باـ  المـوار وبق

موار أمرى. وباد ذلب جاءقا يلم بإعـاري ال ظـر  ـب المشـروع مـد أولـه 

 مـت الموا قـة عل، ـا مـد قـبلممد  المـوار التـب بما  ب ذلبحت   مره 

ة المستشــاريد القــاقوق،،د بـــالمجلسد رئــ،س ه،ئــ اآل  رأثوقــد أمــذقا 

 03علــ  مجلســمم المــوقر ع  ــاذ  األمــر اــرضيأقــه يجــم أ  وأو ــ  ل ــا 

قـــرار بإعـــاري المشـــروع مـــد جديـــد  لـــ  اللج ـــة الم تصـــة وهـــب لج ـــة 

ـــاقو  ابتـــداء  ـــة المـــوقري الق ـــا أ   بحـــ  مـــا الحموم  ال ـــدمار وعل، 

ــــا    ــــا عل، ــــا  أل  ه  ــــب وا ق  ــــوكــــذلب المــــوار الت ــــرار كث،  ري ج،،

مثــل هــذه وما ــة  ــب  ــــ  قأمــذ بوج ــة قظــر الحمومــة عبــد أوعل،ــه. 

 05د وهـذا الف ـب والالمـب ،د ا أكثر امتصا  ا  ـب الجـاقبألق ــ الموا ،ا

أرجــو مــد مجلســمم المــوقر أ  يوا ــ  علــ   عــاري  لــذا دمشــروع م ــم

المشروع  ل  اللج ةد والطلم هو أ   بدأ اللج ة ما الحمومـة المـوقري 

أ  لتـب سـب  وكأ  ب،ئ ا لم يمد بال سبة  لـ  المـوار ا م اقشته ابتداء 

  فضلب األمت رع  جاسم ال ايد. ا  ذ م قرار ا  ، ا. 
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 العضو دالل جاسم الزايد:
د أقـه أقا ما التأج،ل ولمد أحم أ  أب،  س،دث الرئ،سدبمر ا  

  أل  سريا و ورث لل ظر  ـب هـذا المشـروععبد أ  يمو  ه ا  موعد 

دي بحري ،ـة بسـبم كثـري كرع كراعة األج ة واإلمصاب أرى  ل  و اي س،

 65 ت ار ـوأج ـةد  3 ـطر  لـ   قـ ا  أج ـة ممـا اُ 2بلجـت ح،ـ   داألج ة

تقلت  ل  رحمة ا  بسبم هذا ال طأ. حال، ا هذه الس،دي  ل  الت اب واق

و ـ  مـا هـو  ج ـ،دالج ة الحموم،ة ع  ستط،ا أ   م ا كرع أكثر مد 

مالئــم  ــح، ا بســبم عــدم وجــور قــا  شــرياب. اللج ــة برئاســة األمــت 

الدكتوري ج ار الفا ل اجت در كث،ر ا  ـب هـذا القـاقو  وراعـت هـذه 

ا  ــــ ماــال،ممكمــا  فضــلتم  ــــال قطــةد وقحــد قــتف م   33أ  ه ــا  قصو ــ 
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هـذا المو ـوعد برع  ، ا الحمومة أكثر ل بر  ا  ـب قوع،ة   ،ة قد  

ولم  ـا قطلـم مــد الحمومـة أ   سـرع  ــب  بـداء مالحظا  ـا وب،اقا  ــا 

بصـحة وسـالمة  اوث،قـ  األ  هذا المشروع مر بط ار باي  دحو  المشروع

قت ـاء م ـه مـال   تـري م      باء ا  أ  يتم اعت المث،ر مد ال ساء.  

 5 بس،طة وع  متد  ل  أب رد وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
الــدكتوري ج ــار الفا ــلد  أقــا بــورث أ  أبــ،د باألمــت بــمر اد

ــ  ــل باــ  األوقــار  الحق ــا إلقجاكهــاد وأقــا   ــب ع   مر أث مشــروع ب

 03ســ،مو  بــ،د   ذا بــدأر الحمومــة  ،ــه  بأقــه ــــ ء ا ا   بــــــ مطمــئد 

 فضل سااري الس،د غاقم بد  ضل البوع، ،د أيديمم  ب أقرب  ر ة. 

 وكير ب و  مجلسب الشورى وال واب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 05كما أبد م ماال،مم أُب،د أقا كذلب  الرئ،سد ماالببمر ا  

ــا ورئ،ســة اللج ــة األمــت الــدكت  وري ج ــاربج ــور لج ــة ال ــدمار عموم 

 والمجلــس  ــب اعقت ــاء مــد المث،ــر مــد مــوار هــذا المشــروع. الفا ــل

المجلســ،د  المشــروع  لــ ياــور  ع ــدمااألمــت رع  ال ايــد  قالــتكمــا و

ــ  اللج ــة وســ ــا أ  ،حا   ل ــةعل،  ــم اعجتمــاع بالج ــار الحموم،  د طل

 63 سريا اد وبمر ا.سوف يمو  التجاوب أ  وق كد لمم 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 األخ الدكتور أحمد سالم الاري .بمر اد  فضل  

 

 65 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

ــا كــذلب أ ــم  ــو ب  لــ   ــور بــمر ا ســ،دث الــرئ،س  د أق

  أل  هـذا القـاقو سـرعة   ـدار األمت رع  ال ايد بال سـبة  لـ  أهم،ـة 

اد  ــب  حف،ــ  المبــاي  بــل   قــط القضــ،ة ع   حصــر  ،مــا أثار ــه أيضــ 

الا ايــة المركــ ي و قــدوا  ــ  أرمل ــاهم لدرجــة أ  المث،ــر مــد المر
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وقــد اجتماــت مــا باــ  المســ ول،د  ــب  . المشــروع لــه أهم،ــة ح،ــا  مد

. المشـــروع كلـــه هوكاري الصـــحة قبـــل أســـبوع،د أو ثالثـــة وســـألوقب ع ـــ

  أكثر مد س ة وقصـمال  متمامل وقد قامت لج ة ال دمار بج د 

ماـالب ـــ لدراستهد وقد  و  ا عل،ه  ـب الـدور السـاب د وكمـا  ـذكر 

 5للصـحة أ ا  ا صا  ها فب مد سااري رئـ،س المجلـس األعلـ   ــ الرئ،س

ــه  لــ  هــذا الــدورد  ــهد وقمــتم بتأج،ل ــه وق ت ــب م  ــا س صــور عل، وك 

 المشروع متماملد وع دما ايلات عل  التاديالر الحموم،ة وجـدر 

بالاقوبار الموجوري  ب األمطـاء الطب،ـة للا،ـارار  ربط الاقوبار ه  مأق

 حف،ــ   مو ــوعأق ــا  اتبــر جــرائمد وقــد ب، ــت ل ــم والمستشــف،ارد مــا 

 03بال ســبة  لــ  كرع أكثــر مــد ال ايــد المبــ،  ومــا ذكر ــه األمــت رع  

د وهـم ي رعـو  ثماق،ـة أج ـة ةلم، ا المفـروض كرع اث ـ،د أو ثالثـ. عاج ،د

ائم مستمريد واأليباء الذيد يقومو  ب ذا وهذه جريمة أمرى.   ذه الجر

الامل ماكالوا ياملو  عل   أج،ل هذا المو وعد لذا ياطـو  الحمومـة 

لقــد مالومــار مايئــةد  ــأرجو أ   مــو  هــذه األمــور وا ــحة لل ــا . 

 05وقـد حـا   األم ار الال ـب يـرغبد  ـب اإلقجـاب  قدقا المث،ر مد أروا 

  د وبمر ا.الوقت إليقاف ذلب

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــدكتور   ـــدالوهاب البركقجـــب بـــمر اد  فضـــل األخ ال عصـــام عب

 63 .رئ،س ه،ئة المستشاريد القاقوق،،د بالمجلس

 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
المث،ــر ود مشــروع القـاقو  لـم يمتمـلد الـرئ،س ماـالببـمر ا  

 قـديم مـد ثـم الدراسـة ومد موار القاقو  أع،در  ل  اللج ـة لم يـد مـد 

 65اللج ـــة رراســة هـــذه المـــوار أعـــارر  قريــر  مم،لـــب بشـــأق اد وبالفاــل 

 ـب  ور ات  قريـر ا  مم،ل، ـا. اآل   ذا وا ـ  المجلـس علـ   عـاري ال ظـر

ـــاقو  مجتماـــة  س، صـــب  هـــذا التقريـــر ع محـــل لـــه مـــوار مشـــروع الق

حبه حت   مو  مـوار س طلم اللج ة  ل  اللج ة أو والمفروض أ  ياار 

 مشروع القاقو  كل ا ما اة للمراجاةد وبمر ا. 

 33 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل ه ا  مالحظار أمرى؟بمر اد  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عـاري مشـروع قـاقو  يلم رئ،سـة اللج ـة هل يوا   المجلس عل   

ــ  التلقــ،  اع ــط اعب  بشــأ  اســت دام التق ،ــار الطب،ــة المســاعدي عل

 مد جديد؟كامال   ل  اللج ة لدراسته  واإلمصاب

 03 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

المـري  ـب اآل   داألمت الدكتوري ج ار الفا ل .يقر ذلب  ذ  

ــالب مــد جــدو  األعمــا  وال ــا  ملاــبمم.  ــ  الب ــد الت  05وق تقــل اآل   ل

قــرار مجلــس ال ــواب حــو  قــرار بم اقشــة  قريــر لج ــة ال ــدمار بشــأ  

مجلس الشورى ب صو  مشروع قاقو  بشأ  وقاية المجتما مد مـرض 

يدك(د ومشروع قاقو  بشأ  وقاية متالكمة الاوك الم اعب الممتسم )اإل

  ايدك وحمايـة حقـو  المتاايشـ،د مـا الف،ـرو د )الماـدالمجتما مد اإل

 63اب(. وأيلم مـد  ب  وء اعقتراح،د بقاقوق،د المقدم،د مد مجلس ال و

  توجه  ل  الم صة  لتتفضل. اللج ة ال يمقرر ت هالة رم ث  اي األم

 

 :هالة رمزي فايز العضو
 بمر ا س،دث الرئ،سد بداية  أيلم  ثب،ت التقرير  ب المضبطة. 

 65 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 بمر اد هل يوا   المجلس عل   ثب،ت التقرير  ب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
  ذ  يتم  ثب،ت التقرير  ب المضبطة. 

 

 (08/ صفحة 1)انظر الملحق 
 03 

 :الرئيـــــــــــــــس
  فضلب األمت مقرري اللج ة.  

 

 هالة رمزي فايز: العضو
 05استلمت لج ـة ال ـدمار كتـاب  ـاحم  ا س،دث الرئ،سدبمر  

الشورى الم رخ  ـب الماالب الس،د علب بد  ال  الصال  رئ،س مجلس 

مد  ــــب رور اعقاقــــار الاــــارث الثالــــ  مــــد الفصــــل 6302أكتــــوبر  64

التشــرياب الرابــاد الــذث  ــم بموجبــه  مل،ــ  اللج ــة بدراســة وم اقشــة 

قرار مجلس ال واب حو  قرار مجلس الشـورى ب صـو  مشـروع قـاقو  

 63)مصاغ ب اء عل  اقترا  بقاقو  مد مجلس ال واب( بشأ  وقاية المجتما 

( وحمايــة حقــو  اإليـدكمــرض متالكمـة الاــوك الم ـاعب الممتســم )مـد 

األبــ ا  المتاايشــ،د ماــهد ومشــروع قــاقو  )مصــاغ ب ــاء علــ  اقتــرا  

ــة المجتمــا مــد  ــواب( بشــأ  وقاي ــة  اإليــدكبقــاقو  مــد مجلــس ال  وحماي

ــــداء  ــــتم رراســــت ما و ب ــــ  أ    ــــرو د عل حقــــو  المتاايشــــ،د مــــا الف،

 65رأث اللج ة بشأق ما ل،تم عر ه علـ   المالحظار و عدار  قرير يتضمد

 دارست اللج ة قرار مجلس ال واب حو  قرار مجلس الشـورى  المجلس.

ب صو  مشروعب القاقو  ومر قا هد و بورلت بشـأق ما وج ـار ال ظـر 

مد قبل أعضاء اللج ةد والمستشار القاقوقب لش و  اللجا د والمستشار 
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وقـــد رأر اللج ـــة ع ـــد  دارســـ ا لقـــرار  القـــاقوقب المســـاعد بـــالمجلس.

مجلس ال واب حو  قرار مجلـس الشـورى ب صـو  مشـروعب القـاقو د 

أ  الموا قة عل  رأث مجلس ال واب الموقر لد يج، ر  ،مـا  سـا  اللج ـة 

المشروعا  وهب: كفالة الدولة بتقديم   ل، التحق،قه مد أهداف يرمب 

 5جم،ا الوسائل الالكمة للوقاية الرعاية الصح،ة والوقاية والاال د و و ،ر 

(د والحـد مـد اإليـدكمد األمراض واألوبئةد وم  ا مرض ققا الم اعة )

(د والتصـــدث عقتشـــار المـــرض اإليـــدكاقتشـــار  ،ـــرو  ققـــا الم اعـــة )

بو ـــا  ق ـــ،د يحـــدر اإلجـــراءار الوقائ،ـــة و  ظ،ما  ـــاد وب،ـــا  حقـــو  

 ـب و  كاءه. وواجبار المتااي  ما هذا المـرضد ورور الج ـار الرسـم،ة

 03 وء ما رار مد م اقشار ومـا أبـدث مـد  راء أث ـاء رراسـة قـرار مجلـس 

ال واب حو  قرار مجلـس الشـورى ب صـو  مشـروعب القـاقو د  و ـب 

الموا قــة علــ  قــرار مجلــس ال ــواب حــو  قــرار مجلــس  اللج ــة بمــا يلــب:

الشــورى ب صــو  مشــروع قــاقو  )مصــاغ ب ــاء علــ  اقتــرا  بقــاقو  مــد 

( بشأ  وقاية المجتما مد مـرض متالكمـة الاـوك الم ـاعب مجلس ال واب

 05( وحمايــــة حقــــو  األبــــ ا  المتاايشــــ،د ماــــهد اإليــــدكالممتســــم )

ــواب(  ــ  اقتــرا  بقــاقو  مــد مجلــس ال  ــاء عل ومشــروع قــاقو  )مصــاغ ب 

ـــة المجتمـــا مـــد  ـــة حقـــو  المتاايشـــ،د مـــا  )اإليـــدك(بشـــأ  وقاي وحماي

 د وبمر ا.مر  الف،رو د كما وررر  فص،ال   ب الجدو  ال

 

 63 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلب األمت رع  جاسم ال ايد.  هل ه ا  مالحظار؟بمر اد  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 ــب البدايــة أ وجــه بالشــمر  لــ  لج ــة  بــمر ا ســ،دث الــرئ،سد 

 65ال دمار عل  ج ورهـا المبذولـة  ـب هـذا التقريـرد  ج ورهـا وا ـحةد 

مـد   لـ، مماري مـد أ ـل مـا أح،ـل  09واإلموي  ب مجلس ال واب أقروا 

موارد و مت الموا قة مد قبل م عل  ما اقت    ل،ـه مجلـس الشـورى مـد 

ــــ وهـــذا يحســـم للج ـــة ال ـــدمار لحســـد  قـــرار علـــ  ال حـــو المفصـــل ـ

 ،اغت ا و اديل ا للموار القاقوق،ة ـــ ب ـالف مـا  مسـب بـه اإلمـوا   ـب 

ــذث ي حصــر  ــب مســم  المشــروعد ومســم  الفصــل  ــواب ال ــس ال   33مجل
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مــوار قتفــ   ، ــا ما ــم مــد ح،ــ  المبــدأ. وأقــا  4الرابــاد باإل ــا ة  لــ  

أمتل  ما ـم  ـب مـاري واحـدي  قـطد وسـأقوم بم اقشـت ا ع ـد الو ـو  

 05وكاري الصحة أقه مد  ها.  ب ظل هذا القاقو د و ب ظل ما أعل ت ل، 

ب ص ا بحري ، ا يصاب كل عام بمرض متالكمة الاوك الم ـاعب  63 ل  

 5حالـة مصـابة  13 لـ   23(د وأقـه يـتم المشـ  عـد يدك)اإلالممتسم 

مد غ،ر البحـري ،،د سـ وي اد   تم ـ  أ  يمـو  هـذا التشـريا مـا ج ـور 

الســتمرار  ــب مفــ  قســبة لوالما ،ــ،د ب ــذا القــاقو  الــوكاري الحث،ثــة 

حــاعر اإل ــابة ب ــذا المــرضد وأ  يــتم التاامــل بشــمل  ــورث وحاســم 

 ،مــا يتالــ  باألجاقــم الــذيد يصــابو  ب ــذا المــرض قبــل  واجــدهم  ــب 

ــاء  جــراء الفحــو   ــتم المشــ  عــ  م أث   03مملمــة البحــريدد والــذيد ي

 الطب،ة ال ا ة ب ذا المرضد وبمر ا.

 

 :ئيـــــــــــــــسالر
 بمر اد  فضل األخ الدكتور أحمد سالم الاري . 

 05 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو
أور أ  أ وجـه بالشـمر  لـ  اإلمـوي  ـب  بمر ا س،دث الـرئ،سد 

لج ة ال دمار وعل  رأس م الدكتوري ج ار الفا ل عل  الج ـور التـب 

بـــذلوها مـــال  الســـ ت،د الما ـــ،ت،د لدراســـة هـــذا المو ـــوع الم ـــمد 

 63والشمر أيض ا مو و   ل  مجلس ال واب عل   قرارهم ما أح،ل  لـ، م 

، د أ  هـذا المـرض مد مجلس الشورى بشأ  هـذا المشـروع. أريـد أ  أبـ

 ــب أ ــو   ــب جم،ــا أقحــاء الاــالمد وباــ  الــدو  مثــل أســترال،ا ورو  

 سم دقا ،ا بدأر القواق،د لـدي م  أمـذ  ـفة الت ويـهد وعـدم  طب،ق ـا 

أل  المـرض  ـب أ ـو . لمـاذا هـذا المـرض  ـب أ ـو ؟    الـذيد بــجاوا 

 65يـة عام ا هـم بـركار األرو 05عل  اقتشار الفوب،ا مد هذا المرض قبل 

واألمصا د ولمـد الـوعب الاـام  ـب المجتمـا قضـ  علـ  هـذا المـرض 

مد مال  التوع،ةد وأ بحت الممارسار الج س،ة  مار  بمواقاد لذلب 

متف   ب المث،ر مد البلدا  قت،جة  ل ذا الوعب اقرى أ  المرض  قريب ا 

المجتماب الذث عمل عل  القضاء عل  هـذا المـرضد ولـ،س مـد مـال  

 33صا  التب أرارر هذه الشركار قشـرها والتسـوي  ل ـا مـد األروية واألم
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أ  بــد لــذلب أيالــم اإلمــوا  الما ،ــ،د  ــب وكاري الصــحة WHOمــال  

ــب  أ ، ــا مــد م ظمــة  ــ  القــرارار الت ــةد ولــ،س عل ياتمــدوا علــ  التوع،

الصــحة الاالم،ــةد أل  المث،ــر مــد هــذه المالومــار مايئــةد ح،ــ     

ي  وب،ـا هـذه األرويـة عل، ـا. أ وجـه أهدا  م  جاريةد   ـم يريـدو  التسـو

 5بالشمر مري أمرى  ل  لج ة ال دمار التب قامت ب ذا الامل الجبـارد 

 وأرجو الموا قة عل   قرار هذا المشروع بقاقو د وبمر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 بمر اد  فضل األخ أحمد م دث الحدار. 

 03 

 أحمد مهدي الحداد: العضو
بدايـة أور أ  أبـمر اإلمـوا   ـب لج ـة  بمر ا س،دث الرئ،سد 

ال ــدمار علــ  هــذا التقريــر الج،ــد.    مــرض متالكمــة الاــوك الم ــاعب 

مال  الس ت،د والممتسم )اإليدك( مرض مط،ر والجم،ا يارف ذلبد 

 05الما ـ،ت،د قـل اقتشـارهد ولمـد  ــب اآلوقـة األم،ـري ه ـا   قـارير  ف،ــد 

ــدد وما ــة  ــب القــاري اإلبت ا ــده مــد جدي ــي ةد ح،ــ  بلجــت عــدر  ريق،

بـ ا  ـب الاـام المل،ـو  الحاعر المصابة ب ذا المرض مل،و  وقصـ  

 ريق،ـة  بلـ  ملة  مال،  الاال د  فـب الـدو  اإلد وه ا  مشالما ب

ألـ  روعر.  63روعرد وكلفته  ب الدو  المتقدمة  3333كلفة الاال  

 63مجاق ا  التقرير الموجور أمام ا يذكر أ  الحمومة الموقري  و ر الاال 

 ب البحريدد وه ا  قـاقو   ـأم،د سـوف يصـدر عـد  )باإليدز(للمصاب،د 

الحمومة قريب اد وسوف يارض عل  مجلس ال واب ومد ثم س،أ ب  لـ  

مجلس ا لم اقشتهد وس الب  ل  وكيـر بـ و  مجلسـب الشـورى وال ـواب: 

هل الحمومة الموقري سوف  ضا  ب حسباق ا ه عء األب ا  الـذيد 

 65ا المرض ول،س لدي م قدرار مال،ـة لتحمـل  ملفـة الاـال ؟ يصابو  ب ذ

 الوكير التفضل باإلجابة عد هذا التساؤ د وبمر ا.سااري أ م   عل  
 

 :الرئيـــــــــــــــس
ـــا   ـــال  مجاق  ـــو ر الا ـــا   ـــة المـــوقري حال،  ـــا أخ أحمـــدد الحموم ي

 33للجم،ـاد وأرى أ   تـر  هـذا السـ ا   لـ  أ  يـأ ب  لـ  المجلـس قــاقو  
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و   وكير بغاقم بد  ضل البوع، ،د  فضل سااري األخ التأم،د الصحب. 

 مجلسب الشورى وال واب.
 

 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤش وزير
 5كما  فضلت ماال،ب أ  قـاقو  الضـما   بمر ا ماالب الرئ،سد 

الصــحب ســوف ياــرض علــ،ممد ومــد ثــم ســ،مر مــد مــال  الق ـــوار 

ــأم، بد  الجطــاء التــأم، ب مــد والدســتورية. قحــد قــتملم عــد الجطــاء الت

ب ورد أو مد المممد عل  سـب،ل المثـا  أ   5أو  4المممد أ  يجطب 

كـــا  ب ـــدد وهـــذا ســـ،مو  أث ـــاء مداولـــة القـــاقو د و ذا  033يجطـــب 

 03لديمم رأث بشأقه  س،تم  قديمه ــ    باء ا  ــــ عحق ـاد  ـال يممـد 

ـــا أ  قفـــت  موا ـــ،ا أمـــرى للم اقشـــة والوقـــت اآل  لـــ،س وقت ـــاد  حال، 

وبالتــالب س توســا  ــب الشــبء. قحــد غط، ــا جم،ــا الحــاعر  ــب قــاقو  

التــأم،د الصــحب. وحال، ــا ه ــا   ــأم،د  ــحبد وبــركار التــأم،د قــد 

،د الصحبد ولمد الجطـاء التـأم، ب ي تلـ  مـد بـ ا  و ر لب التأم

ـــه المـــالم  ـــب هـــذا   05 لـــ   مـــرد لـــذلب أعتقـــد أقـــه مـــد الســـاب  ألواق

 المو وعد وبمر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل ه ا  مالحظار أمرى؟بمر اد  

 63 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .بقراءي الموار  فضلب األمت مقرري اللج ة 

 65 

 :هالة رمزي فايز العضو
قـــرار مجلـــس :  و ـــب اللج ـــة بالموا قــة علـــ  مســم  المشـــروع 

 ال واب.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟عل  مسم  المشروع هل ه ا  مالحظار

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
قرار مجلس ال واب ب صو  مسم  هل يوا   المجلس عل  

 ؟المشروع
 

 03 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس
وق تقل  ل  الماري التال،ةد  فضلب . مسم  المشروعقر يُ ذ  

 األمت مقرري اللج ة.

 05 

 :هالة رمزي فايز العضو 
 و ـب اللج ـة  الحماية والتوع،ة واإلعـالم: :مسم  الفصل الرابا 

 قرار مجلس ال واب.بالموا قة عل  

 

 63 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  الفصل الراباعل   هل ه ا  مالحظار 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

قــرار مجلــس ال ــواب ب صــو  مســم  هــل يوا ــ  المجلــس علــ  

 ؟الفصل الرابا

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 فضـلب األمـت  وق تقل  ل  المـاري التال،ـةد .هذا المسم قر يُ ذ  

 مقرري اللج ة.
 

 5 :هالة رمزي فايز العضو

 قرار مجلس ال واب.:  و ب اللج ة بالموا قة عل  (00الماري ) 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
األمت رع  جاسم   فضلب ؟عل  هذه الماري هل ه ا  مالحظار 

 03  ال ايد.
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
هـذه ال قطـة سـب  أ  أث،ـرر  ،مـا ب،  ـا.  بمر ا س،دث الرئ،سد 

ــ  أ :  00قــا المــاري  ــ ا عل ــرو  الحــ   ــب »ي للمتاايشــ،د مــا الف،

 05د هـذا الـ ا «حضاقة الطفل ما عدم اإلمال  باألحمـام الم ظمـة ل ـا

مــد قـاقو  األســري البحري ـبد باعتبــار أ   067يصـطدم مـا قــا المـاري 

ا حا ــد بــروي الشــرو  الواجــم  وا رهــا  ــب ال جاــل 00قــا المــاري 

ث قـــ اع حتـــ  يمـــو  حا ـــ  ا للطفـــل. والمحممـــة   ظـــر  ـــب أ واجبـــة

: 033د وقــد قرر  ــا بحســم المــاري م ــتا  ــب  قريــر حــ  الحضــاقة

ــــوغد » ـــــ البل ـــــ الاقــــلد   ـ ـــــ اإلســــالمد ب ـ  63 يشــــتر   ــــب الحا ــــد: أـ

ر ــ األماقةد هـ ــ القـدري علـ   رب،ـة المحضـو  وحفظـه ورعايتـه و ـدب،ر 

ــة ال ط،ــري ـــ الســالمة مــد األمــراض المادي ــب «. مصــالحه. و أرى أ  ذل

ــــاقو  أحمــــام األســــري  ــــا ق يشــــمل ا ــــطدام ا  ــــريح ا ووا ــــح ا م

الالحـ  »البحري بد باإل ا ة  ل  وجور القاعدي القاقوق،ةد التب  قـو : 

 65لم  ا أمام قاقو  ما  باألسـري ولـه يب،اتـه ال ا ـة و «ي سخ الساب 

به  ،ما يتال  بالشروع  ب  اديل أث قا مد قصو  موارهد باعتبار أ  

الماري الثاق،ة مد قاقو  أحمام األسري أوجبت أع يـتم  جـراء أث  اـديل 

عل  قاقو  أحمام األسري  ع باد  شم،ل لج ة بأمر ملمبد وي تا 

جـا  الـديد والشـرع  حتـ  يقـرروا الموا قــة أو  ، ـا عـدر مـد القضـاي ور

 33عدم الموا قة عل  أث  اديل يمس قاقو  أحمام األسري البحري ب. هذه 

الماري  ، ا  بمال،ة كب،ري  تالـ  بمسـألة  قريـر حـ  الحضـاقةد  ـإذا 
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كا  قد است د  ل  مسألة قاقو  أحمام األسري  ب أقه ع يح  له  ب 

ــــ ســـ ــــ أ  يطالـــم حالـــة اعمـــتالف بـــ،د كوجـــ،د ـ واء الـــ و  أو ال وجـــة ـ

بالحضـاقة وكـا  أحـدهما مـد المتاايشـ،د مـا مـرض  ،ـرو  )اإليـدك( 

 ،مم ه اعست ار  ل  هذه الماريد بح،  ع يجد ما يم ا حصـوله علـ  

 5الحضاقةد لذا أرى أ  قب،د ذلب بشمل وا    ري   ألقه  ذا قل ا  ق ا 

ســ،اتبر مــد المــوار  ســ قوم بتاــديل هــذا الــ ا  لــد قســتط،ا ذلــب ألقــه

الم تل  عل، اد وس، رث ذلب  ل   أم،ر   دارهد لمد عل، ا أ  قثبت 

عل  األقل أ  ق،ـة المشـرع ع ـد قظـر هـذه المـاري أقـه  ،مـا يتاـارض مـا 

أحمام قاقو  األسري البحري ب ــ باعتبار أقه ي ظم ج ء ا مما   تا بـه 

 03قةد وذلب حتـ  المحاكم الس ،ة ــ  إقه لد يتم المسا  بشرو  الحضا

قستط،ا  فارث هذا ال طأ  ب المرحلة المقبلـة  شـريا، ا  أل  المتاـاي  

حمـام هـذا القـاقو  ألما اإليدك قد يمو  مد غ،ر المسلم،د  ، ضـا 

 مرو . بورث التأك،د أ  ق،ة المشرع  ،مـا ي ـتا  لهكما قد ي ضا 

و  ــ ــ التب وررر  ، ا برو  الحضاقة بال سبة  ل  المحض 033بالماري 

 05 هب وجوب أع يمس قاقو  األسريد وبمر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
د «األمراض المادية»لمد يا أمت رع  القاقو  يقو  بمر اد  

وماروف أ  مرض اإليدك ع ي تقل  ع عـد يريـ  ققـل الـدم أو الاالقـار 

 63الج س،ةد  ا دما  حتضد األم اب  اد أو يحتضد األب اب هد  لد  مو  

ه ــا  عــدوى  ألقــه  ــب الحــالت،د لــد يمــو  ه ــا  ســبم ل قــل الاــدوى 

 ل، ماد   و ع ي تقل بالتالمس أو بالت فس أو غ،رهما مد هـذه األمـورد 

األســـري والم ـــا  ـــب هـــذا أحمـــام د أقـــه ع يتاـــارض مـــا قـــاقو   أعتقـــ

الجاقمد بالامس اعبد س،مو  محتض  ا مد قبل أحد والديهد وحتـ  

 65 ب حالة   ابة أحدهما  قد يمـو  أحـر  مـد أث بـ ا  مـر علـ  

سالمة اب هد لم بِ يا أمت رع  متمت كالمب بـالقو   قـه  ذا كـا  

ه ــا   اــارض  ــ،ممد  اديلــه  ــب المســتقبل. أريــد اآل  اعســتماع  لــ  

الدكتور عار    فضل األخممثل وكاري الصحة حو  هذا المو وعد  رأث

مقـرر ـــ بـوكاري الصـحة  سلما  الصـ،ار رئـ،س قسـم مما حـة األمـراض

 33 اللج ة الوي ،ة لإليدك.



 3 المضبطة   م33/03/6302     (          67)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 بوزارة  رئيس قسم مكافحة األمراض

 مقرر اللجنة الوطنية لإليدز: الصحة 
ما اإلموي  ب قاقش ا هذا األمر كث،ر ا  بمر ا س،دث الرئ،سد       

ــة  ــة ال ــدمارد وهــذه  حــدى ال قــا  التــب  مــت م اقشــت ا  ــب لج  لج 

 5ال دمار بمجلس الشورىد وكذلب  ب لج ة ال دمار بمجلس ال واب. 

د ــــ كمــا  فضــل ب مــا  قــوم علــ  ققطتــ،د رئ،ســ،ت، لســفة هــذا القــاقو  

اإلموي األعضاء ــ هما: حماية المجتماد و أك،د  عطاء المتاايش،د ما 

رض حقوق مد وأحـد هـذه الحقـو  األساسـ،ة هـب حضـاقة أيفـال مد الم

وكما  فضل ماالب الرئ،س ب صو  الرأث الف ب  إ  ققل المرض يتم 

 03عــد يريــ   و مــابإحــدى يــريقت،د:  مــا عــد يريــ  الممارســة الج ســ،ة 

ــة  ــة الطب،ا،ــة بال ســبة  لــ  الا اي الــدمد وهــذا األمــر مســتباد  ــب الحال

د الحضــاقةد و بــديل المالبــس وغ،رهمــا.  ما ــة  ــب مرحلــةوباأليفــا  

ـــدكتور أحمـــد الاـــري  ذكـــر أ  مـــرض اإليـــدك ياـــد مـــد  أســـتاذقا ال

د والتوجــه اآل  هــو أ  المتاــاي  ماــه ياــ،  عالم، ــا  األمـراض الماتــاري

ــار وقايــة المتاايشــ،د ماــه ــاد مــا األمــذ  ــب اععتب  05 دح،ــاي يب،ا،ــة  مام 

وبدرجة رئ،س،ة قتملم عد الشـركاء الج سـ،،د مثـل األكوا  ومـا بـابه 

مجلـس ذلب. أعتقد أق ا   اقش ا ب صو  هذا المو وع ما اإلموي  ـب 

الشــورىد ورأي ــا متوا ــ  مــا رأث اإلمـــوي مجلــس ال ــواب واإلمــوي  ــب 

 المذكور  ب التقريرد وبمر ا.

 63 

 :الرئيـــــــــــــــس
 م دث الحدار.بمر اد  فضل األخ أحمد  

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو
 65أور أ  أ وجــه بســ ا   لــ  ممثــل وكاري  بــمر ا ســ،دث الــرئ،سد 

الصــحة الــدكتور عــار  الصــ،ارد هــل ه ــا  أثــر قفســب علــ  األيفــا  

مال   واجـدهم مـا األم أو األب المتاـاي  مـا هـذا المـرض؟ أعتقـد أ  

،ــرو  هـــذا األيفــا  أو باضــ م  ذا علمــوا أ  هــذا الشــ ا حامــل لف
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المــرضد  ربمــا ع يحبــذو  الاــ،  ماــهد   ــل ه ــا  قــا يجبــر هــذا 

 الطفل عل  البقاء ما أحد والديه؟ وبمر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 بمر اد  فضل األخ الدكتور أحمد سالم الاري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو
بشـأ  أ ف   مام ا ما ما ذكر ه ماال،ب  بمر ا س،دث الرئ،سد 

الممارسـار الج سـ،ةد  و ماير  اقتقا  المرض  ما مد مال  ققل الدم 

 03وكذلب أ ف  ما ما ب،  ته اللج ة وممثل وكاري الصحة. ب صـو  سـ ا  

األخ أحمد الحدار حو     كا  ه ـا  أثـر قفسـب لتواجـد األيفـا  مـا 

أحد األبويد المتاايش،د ما اإليدكد هـذه األمـور  اـالا مـد مـال  الب،ئـة 

و مـا بـابهد التب س،ا،   ، ا الطفلد وع يـ ا علـ  ذلـب  ـب قـاقو  أ

اـالا  ـب ي  ـاألمرا مـغ،ره وأسـ ة  02 الطفل  ذا كا  عمره أبـ ر أو 

 05األسـري قفســ اد وع يممــد أ  يــ ا علـ  ذلــب  ــب قــاقو د أل  الحالــة 

ــأثر  لــذا أعتقــد أ    ــا ة جديــدي  ــ ال فســ،ة للطفــل  ت القــاقو  لــد   ل

 جدثد وبمر ا.  

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 63 جاسم ال ايد. بمر اد  فضلب األمت رع   

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
أبــمر  ف مـب ماــالب الــرئ،س لل قطــة  بـمر ا ســ،دث الــرئ،سد 

التب أثر  اد والتب أور  ثب،ت ا  ب المضبطة. ع دما ي ظر  ل، ا الااملو  

 65 ب الحقل الصحب عل  مستوى  قاريرهم مـا م ظمـة الصـحة الاالم،ـةد 

ــارار  ــتم ياتبروقــه مــد مراعا  ــاد و ذا كــاقوا  ــب الجــرب     ــا  اعتب

األمراض الماتـاري ومـد المممـد التاـاي  ما ـاد قظـر ا  لـ  استحصـا  

هــذا المــرض واقتشــاره ع ــدهمد  البــد مــد التقل،ــل مــد مصــائب م. أمــا 

ــر م  ــا وبحســم  قري  يفــل 0633ظمــة األمــم المتحــدي  ــإ  بال ســبة  ل، 
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اإليدكد مسـألة القـو  بحرمـا   يصابو  يوم، ا عل  مستوى الاالم بمرض

المحضو  مد رعاية الطفلد ومراعاي قفسـ،ته  و ـ  الشـرياة اإلسـالم،ة 

هـــو أ   راعـــ  المصـــلحة الفضـــل  للطفـــلد  ذا كـــا  ه ـــا  مـــا ي ـــدر 

 قــه  ذا كــا  ياامــل بشــمل غ،ــر   قــو ع ا قــواق،د مصــلحته. قحــد بــر 

 5الة التارض سوث  ،صب  الح  لل ،ابة الاامة أ   باده ع هد وذلب  ب ح

ألث  يذاء قفسـب. ع ـدما قـتملم عـد المصـاب،د ب ـذا المـرض ـــ وهـم ع 

حو  وع قوي ل م ــ  ما أ اب م قت،جة ممارسار ما ة ب م ياتبر ابتالء 

مد رب الاالم،د ل مد لمد ه ا  حاعر لم يمد ل ا رمل  ب الادوى 

 مـا ب ا ولم  ا ابتل،ـت ب ـذا المـرض قت،جـة ـــ كمـا  فضـلت ماال،ـب ـــ 

ــار أ    03الاالقــار الج ســ،ة و مــا ققــل الــدمد  البــد أ  قأمــذ باــ،د اععتب

ــا  ل ــمد  ــأقرب ال  باــ  المصــاب،د ب ــذا المــرض يتحربــو  ج ســ، ا ب

ــوال،ــوم قحــد قطالــم  حصــائ،ار قوع،ــة  ل اــرف اآل   أ   مــو  لــدي ا ب

 أليفـا . يقـا  ال،ـوم    مجـرر التقـارب  لـ  اك،ف،ة اقتقا  هذا المرض 

لاالقة ال وج،ة ــ قد ي قل المرض  لذا أكرر أق ب لـد أسـا  ــ ول،ست ا

 05بورث أ  يمر هذا القاقو  حتـ  ع يتاطـل  و ل   اديل هذه الماري اآل د 

أق ا  وا ق ا علـ   المضبطةألهم،ته و رور هد لمد أررر أ  قثبت  ب 

هــذا الــرأث  حتــ  ع يمــو  ه ــا  مســا  بقــاقو  حــدر وجوب ــا بــرو  

 الحضاقةد وبمر ا.

 

 63 :الرئيـــــــــــــــس

 بمر اد  فضل األخ   ار أحمد الحاجب. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
أعتقــد أ  هــذه المــاري  ــح،حة كمــا  بــمر ا ســ،دث الــرئ،سد 

 65د المصـرو ار ورررد وكما أقرها مجلس ال واب. للتو ك ا قـتملم عـ

األخ الـدكتور أحمـد الاـري  وسـااري الـوكير  والتمال،  كمـا  فضـل

 ريق،ا ثالثة  وكذلب األخ أحمد الحدارد ح،  بلجت كلفة الاال   ب 

 عف روعرد و ــب الجــرب عشــريد ألــ  روعر. كمــا  حــدث ا عــد رعايــة 

الدولــة ل ــ عء ســواء كــاقوا مــد المــواي ،د أو المق،مــ،دد ورغــم كثــري 

 33ب ـاد ح،ـ  أمـذر علـ  عا ق ـا اكالت  تمفل م الدولة إ  المصرو ار 
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رعاية وعال  هذه الفئة. هذه الماري جـاءر ب صو ـ،ةد و ـب رأيـب عبـد 

مد  فريد كل حالةد  بال سبة لرعاية الوالديد ه ا  حاعر قتجت عـد 

ممارسار مايئةد وبا  الحاعر قد ع  مو  بسبم عالقار ج س،ةد 

م ققــل بــل قــد  مــو  بســبم  اــايب الم ــدرار أو مــا بــابهد أو بســب

 5الدمد وع رمل للوالديد  ، اد و مف، م ـــ  ـب قظـرث ـــ مأسـا  م التـب 

وقاـوا  ، ـا بســبم مطـأ حــدو ل ـمد ثـم قــأ ب وقشـرع بــأع حضـاقة ل ــم 

ألوعرهم؟!  ب رأيـب أ  هـذا غ،ـر  ـح، د وعبـد أ   فـرر الحـاعر مـد 

ــة ل ــذا القــاقو د  ــإ  كاقــت بســبم ممارســار  مــال  الالئحــة الت ف،ذي

اء ج سـ،ة أو بسـبم  اـايب الم ـدرار أو مـا بـابه  الالئحـة مايئة سو

 03الت ف،ذيــة ل ــذا القــاقو  يجــم أ   فررهــا و ضــا لمــل حالــة جـــ اءار 

 ـــب للشــ و  اإلســالم،ة ما، ــةد وعبــد مــد أمــذ رأث المجلـــس األعلــ  

مو ــوع بــائب مثــل مو ــوع الحضــاقة ســواء أث ــاء أو باــد اســتمما  

 بمر ا. الالئحة الت ف،ذية ل ذا القاقو د و

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

  ايمة عبدالجبار الموهجب. الدكتوري بمر اد  فضلب األمت  

 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 

أ م  و ب  ل   ور كم،لب األخ أحمد  بمر ا س،دث الرئ،سد 

 63وكاري الصــحة لـم  جفــل عـد هــذا  دالحـدار. بال ســبة  لـ  الحالــة ال فسـ،ة

الجاقمد ح،  قررر  مد الاال  الذث يُقدم لمر   )اإليدك( التأه،ل 

ال فسب  حت  يساعدوا ه عء المر   عل  ك،ف،ة التااي  ما المرض 

سواء  ب الب،ت أو المجتما. هذا الجاقم م م جد اد ويجم أ  قضا  ب 

د ولـ،س كمـا  فضـل ع،د اععتبار أ  هـذا الطفـل عبـد أ  يتـأثر بـذلب

 65األخ الــدكتور أحمــد الاــري  أقــه مــرض بســ،ط وقســبته م  فضــة بــل 

بالامسد  المري  ع ـدما يالـم أقـه مصـاب ب ـذا المـرض   ـذا يا ـب 

أقه س،مورد ح،  ع عال  لهد  ح،  أقه يتاالا ولم ه ع يشف  م ـه 

أبد اد   ذا المرض س،الكمه  ل  أ  يمـورد  الحالـة ال فسـ،ة التـب يمـر 
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المري   ابة جد اد وس،مو  ل ا  سـقايار علـ  أسـر ه وع،الـهد  ب ا

ـــ  ــدعم الاــال  بالتأه،ــل ال فســب للمــري   ووكاري الصــحة ــــ مشــموري ـ

 ،تااي  ما المجتماد وبمر ا.ل

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل ه ا  مالحظار أمرى؟بمر اد  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 03 :الرئيـــــــــــــــس

هــذه    قــرار مجلــس ال ــواب ب صــو المجلــس علــهــل يوا ــ   

 الماري؟

 

 )أغلبية موافقة(
 05 

 :الرئيـــــــــــــــس
 تاألمــ ب فضــل وق تقــل  لــ  المــاري التال،ــةد  ذ   ُقـر هــذه المــاري. 

 اللج ة. يمقرر

 

 63 :العضو هالة رمزي فايز

 .قرار مجلس ال واب:   و ب اللج ة بالموا قة عل  (63الماري  ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟عل  هذه الماريهل ه ا  مالحظار  

 65 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
هــذه    قــرار مجلــس ال ــواب ب صــو هــل يوا ــ  المجلــس علــ 

 الماري؟

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 فضــلب األمــت  وق تقــل  لــ  المــاري التال،ــةد  ذ   ُقـر هــذه المــاري. 

 مقرري اللج ة.

 03 

 :العضو هالة رمزي فايز
 .قرار مجلس ال واب و ب اللج ة بالموا قة عل  : (66الماري  ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 ؟عل  هذه الماريهل ه ا  مالحظار  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 63هــذه  قــرار مجلــس ال ــواب ب صــو هــل يوا ــ  المجلــس علــ   

 ؟الماري

 

 )أغلبية موافقة(
 

 65 الرئيـــــــــــــــس:

 فضــلب األمــت وق تقــل  لــ  المــاري التال،ــةد  ذ   ُقـر هــذه المــاري.  

 مقرري اللج ة.
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 :العضو هالة رمزي فايز
قـرار مجلـس ال ـواب علـ  بالموا قـة  و ـب اللج ـة  :(02الماري ) 

 .بحذف هذه الماري

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟عل  هذه الماريهل ه ا  مالحظار  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 03 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوا   المجلس عل  حذف هذه الماري؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 . وب ذا قمو  قد اقت ، ا مد م اقشة موار ذ   حذف هذه الماري 

 القاقو   ب مجموعه؟ ل يوا   المجلس عل  مشروع   .مشروع القاقو 

 

 )أغلبية موافقة(
 63 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــ  مشــروع القــاقو   ــب الجلســة   ســوف قأمــذ الــرأث ال  ــائب عل

. وق تقــل اآل   لـــ  الب ــد التــالب مـــد جــدو  األعمــا  وال ـــا  القارمــة

بم اقشــة  قريــر لج ــة الشــ و  المال،ــة واعقتصــارية ب صــو  الحســاب 

 65مد 6304ريسـمبر  30س ة المال،ة الم ت ،ة  ـب ال تامب الموحد للدولة لل

و قرير أراء   ف،ذ الم، اق،ـة والم ـاقالر بـ،د اعتمـارار الم، اق،ـة الاامـة 

م. وأيلــم مـد األخ ر ــا عبـدا   ــر  مقــرر 6304للدولـة للســ ة المال،ـة 

 اللج ة التوجه  ل  الم صة  ل،تفضل.
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 :رضا عبداهلل فرج العضو
أيلم  ثب،ت التقرير ومر قا ـه  ـب  بمر ا س،دث الرئ،سد بداية  

 المضبطة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوا   المجلس عل   ثب،ت التقرير ومر قا ه  ب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 03 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثب،ت التقرير ومر قا ه  ب المضبطة. 

 

 (181/ صفحة 2)انظر الملحق 
 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللج ة.  

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
ـــــرئ،سد  ـــــة  بـــــمرا ســـــ،دث ال اســـــتلمت لج ـــــة الشـــــ و  المال،

 63واعقتصــارية كتــاب  ــاحم الماــالب األســتاذ علــب بــد  ــال  الصــال  

 بريــــل  3المـــ رخ  ــــب  6ر  4    م  /ف 307رئـــ،س المجلــــس رقــــم 

للســ ة  م المتضــمد قســ ة مــد الحســاب ال تــامب الموحــد للدولــة6302

مد و قريــر أراء   ف،ــذ الم، اق،ــة 6304ريســمبر  30المال،ــة الم ت ،ــة  ــب 

م  6304والم اقالر ب،د اعتمارار الم، اق،ة الاامة للدولة للسـ ة المال،ـة 

 65لم اقشته ورراسته و عدار  قرير بشأقه متضم ـ ا رأث اللج ة لار ه عل  

جواقـم التـب المجلس الموقر. التقرير الذث بـ،د أيـديمم يشـمل كـل ال

ـــامب لســـ ة  ـــاء رراســـت ا الحســـاب ال ت ـــة أث  ـــذا 6304ررســـت ا اللج  م  ل

 077س  تقل  ل  مالحظار اللج ة عل  الحساب ال تامب.  ب الصـفحة 

ا: مالحظـار اللج ـة حـو  الحسـاب  مد جدو  األعما  ورر التالب:  راباـ 

 33د م6304ريسـمبر  30ال تامب الموحد للدولة للس ة المال،ة الم ت ،ة  ـب 
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و قرير أراء   ف،ذ الم، اق،ـة والم ـاقالر بـ،د اعتمـارار الم، اق،ـة الاامـة 

م:  قدر اللج ـة الج ـد الحمـومب الـذث بـذ  6304للدولة للس ة المال،ة 

 30إلعدار الحساب ال تامب الموحد للدولـة للسـ ة المال،ـة الم ت ،ـة  ـب 

اعتمـارار مد و قرير أراء   ف،ذ الم، اق،ة والم اقالر بـ،د 6304ريسمبر 

 5مد الـــذث جـــاء بتفا ـــ،ل 6304الم، اق،ـــة الاامـــة للدولـــة للســـ ة المال،ـــة 

و حصـــــاءار  و ـــــ،ح،ة عـــــد اإليـــــرارار والمصـــــرو ار والم بــــــرار 

اعقتصارية ألبواب اد ح،  عحظت اللج ـة التطـور الملمـو   ـب احتـواء 

التقرير عل  ب،اقار مفصلة عما  حق  مد مبارا وأهداف الم، اق،ة وما 

كه مــــد بــــراما وأقشــــطة ومشــــاريا  فصــــ،ل،ة  ــــب القطاعــــار  ــــم  قجــــا

 03الحموم،ة الم تلفة   ع أق ا  رى أقه ماكالـت ه ـا  باـ  المالحظـار 

رأر اللج ة أقه عل  الـرغم  ــ0عل  الحساب  وج ها  ب ال قا  التال،ة: 

مما حققه اعقتصار البحري ب مد  طور  ب با  الم برار اعقتصارية 

 ـب ال مـو  ـب المث،ـر مـد القطاعـار  ا  ياـاقب بطئـ والمال،ة  إقـه عيـ ا

غ،ـــر ال فط،ـــة مثـــل الصـــ اعة وال ـــدمار والســـ،احةد وعيـــ ا  ال شـــا  

 05اعقتصــارث ياتمــد بشــمل كب،ــر علــ  القطــاع ال فطــب وعلــ  الســ،ولة 

مــد األهــداف  ــــ6 .التــب  ضــ  ا الدولــة مــد مــال  مصــرو ا  ا الاامــة

هو  بط الديد الاام مـد مـال   الرئ،س،ة التب و ات ا الدولة للم، اق،ة

  ويــا مصــارر التمويــل والــدمل الذا ،ــة ل،مــو  الــديد ع ــد المســتويار 

القابلة للتحمم التب كا  عل، ـا  ـب السـ وار الما ـ،ة والتـب يممـد 

 63ع ــدها  ا يــ  المــالءي المال،ــة للمملمــة والقــدري الالكمــة للو ــاء بجم،ــا 

متقدمــــة  ــــب جم،ــــا اعلت امــــار والمحا ظــــة علــــ  الســــماة الدول،ــــة ال

المجاعر اعقتصارية والمال،ة )بحسم  قريـر أراء   ف،ـذ الم، اق،ـة(   ع 

قـدري الدولـة   ـبأ  الديد الاام  ب   ايـد مسـتمرد ممـا قـد يـ ثر سـلب ا 

وعل  الرغم مد أق ـا ع ـ ا   ـب الحـدور  . حق،  الرؤية اعقتصاريةعل  

 65اآلم ة اقتصاري اد  إ  اللج ة  رى أ  الاالقة ب،د ماد  قمو الـديد الاـام 

وماــد  ال مــو اعقتصــارث هــب أمـــر  ــب غايــة األهم،ــة لجــرض  حق،ـــ  

اعستقرار المالبد وأ  اعر فاع  ب حجم الـديد الاـام وال مـو  ـب حجـم 

لـم يـأرِ  ـــ3بة والمراجاـة الصـارمة. مدمة الديد يجم أ  ي ضاا للمراق

مسـتوى اإلقتاج،ـة  ـب اعقتصـار  التقرير اعقتصارث عل  أث م بر حو 

 33ا للرؤيـة اعقتصـارية كا  ذلب  ب القطاع الاام أو ال ـا . ويبقـ  سواء
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قمو اقتصارث مستدام مد مال   حس،د اإلقتاج،ة » إق ا  سا  لتحق،  

البحـري ،،د مـد مـال   ب ـب   حق،  يموحار»و «و  ويا مصارر الدمل

الحمومة للس،اسار المبتمري  ب  راري ر ـة اعقتصـار وكيـاري  قتاج،ـة 

القطــاع الاــامد و يجــار قظــام رقــابب حمــومب وا ــ  وبــفاف ومفــ  

 5اععتمار عل  اإليرارار ال فط،ة لتمويل ال فقار و قشـاء ب ،ـة  حت،ـة ذار 

 ـروري أ  يشـتمل  ــ4. «مااي،ر عالم،ة  ا ك مد م ايا الب،ئة اعستثمارية

الحســاب ال تــامب علــ  حســابار الشــركار والم سســار المملوكــة 

بـــركة ممتلمـــار البحـــريد القابضـــةد وذلـــب مثـــل والتاباـــة للدولـــة 

/ب( مـد قـاقو  الم، اق،ـة 55لألسباب التال،ة: أوع :  عماع  ل ا المـاري )

 03 لتــ م الشــركار المملوكــة بالمامــل »الاامــة التــب قصــت علــ  أ : 

الم، اق،ـة  -ألدولةد بأ   قدم  ل  الـوكير  ـب كـل سـ ة مال،ـة مـا يلـب: ل

التشـج،ل،ة واعسـتثمارية والرأسـمال،ة التقديريـة للسـ ة القارمـة ععتمارهـا 

الحسـابار ال تام،ـة للسـ ة المال،ـة   -ب قبل ر ا ا  ل  الج ة الم تصة.

تـــ م و ل .أث ب،اقـــار أو مالومـــار أمـــرى يحـــدرها الـــوكير -  .الم قضـــ،ة

ــ  موا قــة الــوكير المســبقةد قبــل   05الشــركار المــذكوري بالحصــو  عل

اعقتـــراض مـــد أث ج ـــة كاقــــتد ألغـــراض التوســـاة أو التحــــدي  أو 

. وهذا ال ا يلـ م الشـركار المملوكـة بالمامـل «لألغراض المماثلة

للدولة بتقديم الحسابار للسـ ة المال،ـة الم قضـ،ة  لـ  وكيـر المال،ـة  ـب 

يتس   الوقـوف علـ  الو ـا المـالب الاـام الفالـب  كل س ة مال،ةد حت 

ــة وللدولــةد   63الحســاب ال تــامب الحــالب ع يامــس الو ــا المــالب للدول

بصوري ممتملـة الماـالم وما ـة أ   لـب الشـركار مملوكـة أو  اباـة 

للدولةد األمر الذث ي امس سلب ا عل  الديد الاام الذث و ل  ـب عـام 

ــار. ) مــر 5375م  لــ  6303 ــو  ري  ــر مل، رر هــذه المالحظــة  ــب  قري

ا:  عمـاع  لـ ا  اللج ة بشأ  الحساب ال تـامب للسـ وار الما ـ،ة(. ثاق،ـ 

ـــري )ر( مـــد ال ظـــام األساســـب لشـــركة ممتلمـــار 39المـــاري )  65( الفق

)ش.م.ب( التــب  «بــركة مســاهمة بحري ،ــة مقفلــة»البحــريد القابضــة 

 يمــو  التصــرف  ــب األربــا  الصــا ،ة للشــركة علــ » ــ ا علــ  أ : 

ــالب:  ــة  -ر... ال حــو الت ــ  الم، اق، ــب  حــو   ل ــا  الصــا ،ة الت قســبة األرب

. وقد الت مت الحمومة بدعم بركة ي،را  ال ل،اد ح،   م «الاامة

 33 6303اعتمـــار مبـــال  لتجط،ـــة مســـائر الشـــركة  ـــب م، اق،ـــة الســـ ت،د 
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م. بما ـ   مـر أ  اععتمـارار التـب كاقـت  صـرف علـ  بــركة 6304و

ــ،ا لتمو ــرا  ال ل ــة الاامــة ي، ــل مســائرها أ ــبحت  مــو  مــد الم، اق، ي

عحظــت اللج ــة أقــه مــاكا  ه ــا   جــاوك  ــب المصــرو ار  ــــ5للدولــة. 

المتمـــرري )قفقـــار ال ـــدمارد قفقـــار الصـــ،اقة(د و أمـــل اللج ـــة مـــد 

 5الحمومة الموقري اعلت ام بقواق،د الم، اق،ة واللوائ  والقرارار المتالقة 

بـــذلبد باإل ـــا ة  لـــ   ـــروري ال ظـــر  ـــب أســـباب الفـــوار   ـــب قســـبة 

وجور  فـاور كب،ـر  ل  ا اإلقشائ،ةد قظر ا الصرف الفالب عل  المشاري

مـد  ــ2ب،د اععتمار والصرف الفالب لدى عدر مد الج ار الحموم،ة. 

األهداف التب جاءر ب ا الحمومة  ب س،است ا المال،ـة  ربـ،د اإلقفـا  

 03سوف  امل الحمومة  ـب روري الم، اق،ـة القارمـة علـ  »ح،  ذكرر 

ـــا رهـــا باعتبااقت ـــا   جـــراءار  ربـــ،د اإلقفـــا   س،اســـة عامـــة  ـــب جم،

 ع أق ـا لــم  «المراحـل المر بطـة بإعــدار و  ف،ـذ الم، اق،ــة الاامـة للدولــة

قـــتممد مـــد مار ـــة مـــا  ـــم  حق،قـــه  ـــب هـــذا المجـــا د وما ـــة أ  

المصرو ار المتمرري  ب ار فاع مستمرد كما أقـه لـم يتضـ  مـا هـب 

ـــ7 .الس،اســة المســت دمة  ــب عمل،ــة  ربــ،د اإلقفــا  ــة مــد  أمــل اللج ـ  05 

الحمومـــة و ـــا ال طـــط والبـــراما الوا ـــحة ل يـــاري اإليـــرارار غ،ـــر 

ال فط،ـة بــو ،ري أســرع و  ويا ــا لتقل،ـل اععتمــار علــ  اإليــرارار ال فط،ــة 

ــا لم ــاير  قلبــار أســاارها واق فــاض  لــب اإليــرارار. ) مــررر   فاري 

هــذه المالحظــة  ــب  قريــر اللج ــة بشــأ  الحســاب ال تــامب للســ وار 

ــــ 1الما ـــ،ة(.   63عحظـــت اللج ـــة  ـــب الب ـــد ال ـــا  بالمبـــال  المـــدوري  ـ

ــــة أق ــــا مصصــــت  ــــار الحموم، ــــوكارار والج  ــــارار بصــــفت ا لل اعتم

لمصـــرو ار المشـــاريا  ع أق ـــا ظ ـــرر  قـــط كمبلـــ  واحـــد مـــد رو  

 فريدها و و ،  الج ار والوكارار الم صصة ل ا  لب المبال د وعل،ـه 

 سابار ال تام،ة المبال  المدوري إ  اللج ة  ا،د مطالبت ا بأ   ظ ر الح

 65اعتمارار للمشاريا مفرري. ) مررر هذه المالحظة  ـب  قريـر  بصفت ا

غ،ـــاب ج ـــة  ـــــ9اللج ــة بشـــأ  الحســـاب ال تـــامب للســ وار الما ـــ،ة(. 

محــدري  ــب الســـلطة الت ف،ذيــة  مــو  مســـ ولة عــد اعقتصــار )و ـــا 

  أغلـــم ال طـــة اعقتصـــارية الشـــاملة للدولـــة و  ف،ـــذها( ولـــذلب  مـــو

الس،اســار المال،ــة غ،ــر مر بطــة ب طــة اقتصــارية بــاملة  حــدر  وجــه 

 33اعقتصارث و مو  مس ولة عد قجا  أو  شل الو ا اعقتصارث  ةالدول
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للدولةد مما ساهم بشمل وا    ب غ،اب ال طط والبراما التفص،ل،ة 

يجـار البـدائل  بشأ    ويا مصارر الدمل و قل،ـل اععتمـار علـ  الـ فط و

بة لل مو اعقتصارث و قل،ل م اير اق فاض اإليرارارد ح،ـ     الم اس

مــد  جمــالب  يــرارار الدولــةد وهــذا يشــمل ٪ 12يــرارار الــ فط  فــو   

 5مطر ا كب،ر ا عل  الو ا المالب للدولة  ب ظل عدم قدر  ا عل    ويا 

ــ  ل،ة احتساب م، اق،ة المشاريا للج ار الحموم،ةد 03مصارر الدمل. 

ى ما قسم )قسبة اإلقجاك الفال،ة  تفـاور مـا كـل ج ـةد يجم أ   تواك

(. الصرف الفالب ٪3وه ا  ج ار لم  تجاوك  ، ا قسبة  قجاك المشاريا 

مقارقـــة بالماتمـــد لـــم  تجـــاوك ح،ـــ     قســـم الصـــرف علـــ  المشـــاريا 

 03مـــد  ٪17,4ـــــ  شـــمل المصـــرو ار المتمـــرري مـــا قســـبته 00. 54,3٪

ــــالب المصــــرو ارد ومــــد المحتمــــل أق ــــا ع  ضــــ،   لــــ  ال مــــو   جم

ــ  ا  رور القطاع ال ا   ب  وج،ه اعقتصـار وغ،ـاب 06اعقتصارث. 

ال طة اعقتصارية ممـا بـمل  ـجط ا كب،ـر ا علـ  الحمومـة لتمـو  

 ٪44,5ج ة التوظ،  الرئ،س،ة وبالتالب كار مد مصاري  القوى الااملة )

ـــار أ  03ار المتمـــرري(. مـــد  جمـــالب المصـــرو  ــــ مـــا األمـــذ باععتب  05ـ

الحســــاب ال تــــامب الموحــــد للدولــــة لــــم يتضــــمد الــــديو  المســــتحقة 

واعلت امار عل  الشركار المملوكة بالمامل للدولة وال ،ئار الاامة 

ــد مــد الم ــاير غ،ــر المالومــة بــركة وبالتحديــد  ممتلمــار ممــا ي ي

ب اللج ـــة المجلـــس ويقلـــا مـــد قســـبة الشـــفا ،ة.  و ـــ،ة اللج ـــة:  و ـــ

ـــ الموا قــة علــ  اعتمــار الحســاب ال تــامب الموحــد 0المــوقر بمــا يلــب:   63ـ

مد و قرير أراء   ف،ذ 6304ريسمبر  30للدولة للس ة المال،ة الم ت ،ة  ب 

الم، اق،ة والم اقالر ب،د اعتمارار الم، اق،ة الاامة للدولة للس ة المال،ة 

الــوارري  ــب التقريــر  لــ  ــــ الموا قــة علــ  ر ــا المالحظــار 6م. 6304

الحمومة الموقري. واألمر ماروض عل  المجلس الموقر ع  اذ الالكمد 

 65 وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
األخ الــدكتور م صــور   فضــلهــل ه ــا  مالحظــار؟ بــمر اد  

 . محمد سرحا 

 33 
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 سرحان: محمدالدكتور منصور العضو 
مر الج يل  ل  بداية أور أ  أ قدم بالش بمر ا س،دث الرئ،سد 

أعضاء اللج ة عل  هـذا الج ـد الط،ـم. هـذا التقريـر عبـاري عـد حقـائ  

ا  ـب  وأرقام و حصائ،ار رق،قة جد اد كما أ  وجـور مقارقـة ـــ مصو ـ 

 5م هــو 6304م و6303البدايــة ــــ ما ــة باإلقتــا  والمصــرو ار بــ،د عــامب 

ظـة   ا ة قوية وم مة جد ا  ضاف  ل  ج د اللج ـة المـوقري. لـدث مالح

ب صو   قتا  ال فط: ذكر التقرير أ   قتا  حقل البحـريد مـد الـ فط 

ــ  6303 ــب عــام  ــ  برم،ــلد و ــب عــام  41م بل ــ  6304أل ألــ   49م بل

د حو عـد حصـة  0333برم،لد أث ب ياري  برم،ل  قطد ولمد ع ـدما  ححـح

 03م 6304الحمومة مد  قتا  ال فط مد بئر أبو سافة ذكـر أقـه  ـب عـام 

أ ااف ما ي تجه حقل البحريد. لمد  3د وهذا يقدر بـيوم، ا 053,2بل  

م 6303مقارقت ـــا بـــ،د عـــامب   مـــتالجريـــم  ـــب األمـــر أ  كـــل المـــوار 

مد ماعدا حقل أبو سافة ح،  لم يُذكر حجم  قتـا  الـ فط  ـب 6304و

مد وأقا أعتقد أقـه وقـا سـ و اد  ذا كـا  كـذلب  ـأرجو مـد 6303عام 

 05اإلموا  أعضاء اللج ة أ  يب،  وا ذلـبد ألق ـا قـور مار ـة مـا هـب الفـرو  

ح،حة والدق،قـة مد وأعتقـد أ  األرقـام الصـ6304م و6303ما ب،د عـامب 

ستساعدقا أيض ا  ب عمل،ة م اقشة المواكقة القارمة ع ـدما يـتم عر ـ ا 

 عل  المجلس الموقرد وبمر ا.

 

 63 :الرئيـــــــــــــــس

 بمر اد  فضل األخ ر ا عبدا   ر . 

 

 رضا عبداهلل فرج: العضو
 قتا  حقـل أبـو سـافة المتفـ  عل،ـه هـو  بمر ا س،دث الرئ،سد 

 65 ــب  ةألــ  برم،ــل يوم، ــاد وال يــاري ســوف  مــو  بســ،ط 053 ــب حــدور 

 حدور أل  أو ألف،د  قطد وذلب عل  حسم اإلقتاج،ةد وبمر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ج ار عبدا  الفا ل. يب األمت الدكتوربمر اد  فضل 

 

 :جهاد عبداهلل الفاضل ةالدكتورالعضو 
 5د لفت اقتباهب  ب هذا التقرير  سج،ل بمر ا س،دث الرئ،س

مد المالحظار الموج ة  ل  الحمومةد ومثا   عدر االلج ة الموقري 

عدم ابتما   ب صو عل  ذلب ما  فضل به سااري األخ مقرر اللج ة 

الحساب ال تامب عل  حسابار الشركار المملوكة للدولة مثل 

ا وا حة ل ياري اإليرارار غ،ر ممتلمارد وعدم وجور مطط وبرام

 03ال فط،ةد وعدم كتابة المبال  المدوري للوكارار لمصرو ار المشاريا 

هو سبم عدم األمذ بمالحظار ما بشمل  فص،لب. س الب للحمومة 

 ؟!اللج ة المتمرري التب ياتمدها المجلس الموقر بشمل  يجابب

 وبمر ا.

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 رع  جاسم ال ايد.  األمت  فضلببمر اد  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
ــب  فضــلت ب ــا بــمر ا ســ،دث الــرئ،س ــا أؤكــد ال قطــة الت د أق

 63األمــت الــدكتوري ج ــار الفا ــلد   ــا ة  لــ  أقــه يُاــرض أمام ــا هــذا 

التقريــرد و ،ــه ب،ــا  لمســألة الم، اق،ــة ومــا أُقجــ  بحســم برقــاما عمــل 

 مـو  ال قــا  ممــرري الحمومـة والمشــاريا غ،ـر المســتمملةد ربمــا 

 واج ـه مملمـة البحـريد وغ،رهـا مـد الـدو   ـب  قوع ا ما أل  هذا  حدٍ

ظـــل الظـــروف الراه ـــة. المو ـــوع الـــذث ك ـــت ســـأ ملم ع ـــه متالـــ  

 65بالطـابا الاـام لمسـألة الحقــو  المتر بـة  ـب ظــل هـذه األرقـام الوا ــحة 

والصـريحةد التــب رائم ــا ق كـد أهم،ــة أ   ُ شــر  فا ـ،ل ا حتــ  يمــو  

لــدى ال ــا  ايــالع واســا عل، ــاد و  شــر حتــ  يمــو  ه ــا  م اقشــار 

بشأق ا مد قبل الم تص،دد وبر  ل ذه التحديار المال،ة حت  يـتممد 

مد   م ا حت  الش ا الاارث  ب هذا المجتما. م اسبة مداملتب هب 
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ا مـا أث،ـر حــو  قسـبة ال يـاري الــ التــب  ـر   ب ـا اإلمـوا   ــب د ٪63أيضـ 

ره  ـا  ٪63بقـ  الموا قـة علـ  مو ـوع ال يـاري ب سـبة مجلس ال ـوابد و 

عل  موق  مجلس الشورىد هذا ال وع مـد التقـارير والحسـابار ع ـدما 

 بدأ مسـألة ال يـارار بمشـروع  يجم أع ارض بأرقام  جال ا ق كد أقه 

 5يطرأ باد أ  يأمذ مرحلته بحسم ما ابتر  عل،ه رسـتوري اد ذلـب م ـذ 

ةد و ضـم، ه كـل البـراما والمشـاريا بدء عرض برقاما عمـل الحمومـ

والس،اســــة الاامــــة للدولــــةد وك،ــــ  ســــتتااي  مــــا المــــواي ،د ومــــا 

م سســـا  ا الدســـتورية والرســـم،ةد وكـــذلب مـــا القطـــاع ال ـــا   ـــب 

ــا ســ وار ال ــة األرب ــه قســبة مــد أســ م ا. مرحل ــةد الــذث  شــجل  ، المقبل

 03رو  د مـالتوا   ه ا ما مجلس ال واب التب اُمتا  ، ا مجلـس ال ـواب 

مجلس الشورى و   التاديالر الدستورية ما الحمومةد  أث قشا  أو 

أث  وجه يحر  عل،ه مجلس ال ـواب  ـب  ر ،ـم كيـارار للمـواي ،د بـال 

بب أقه مو ا أولوية لمجلس ال واب ومو ـا أولويـة لمجلـس الشـورىد 

علـ  وكذلب مو ـا أولويـة للدولـة لمـب  ضـمد لمواي ، ـا مـا يا،ـ  م 

 05ة المقــرريد ولمــد يجــم أع قاتــار أق ــا باــد اقت اج ــا لح،ــاي المريمــا

ــاما عمــل الحمومــة ومار ــة  ــ  برق للطريــ  الدســتورث  ــب التوا ــ  عل

حجم الم، اق،ـة المقـرري وك،ـ  سـ  فق ا  ـب قطاعـار الدولـة كا ـةد 

وقالم سلف ا أقه لد  مو  ه ا  كيـارار  ـب روا ـم المـوظف،د  ع يجـوك 

ل البرلماقب ــ أ  قستصدر عحق ا أو أ  ــ حت   ب ممارسة الامأ  قاتار 

 63قتحدو عد مو وع ال يارارد وكأ   حـدى غر تـب السـلطة التشـريا،ة 

قد أعطت ب، ما الجر ة األمرى قد م ات ذلـبد قحـد ع قم ـا أمـر ا  ،ـه 

مصـلحة للمــواي ،دد هــذا مبــدأ   ت جــه الدولــة بدايــة د وواجــم  رســتورث  

د يجــم أ  يمــو   ــب  يــار علــ  الســلطة التشــريا،ة أ   فالــهد ولمــ

 التحدث هـو  لموايد.  ذا كا  لدي ا ال،وم  حدٍالصراحة المتبارلة ما ا

 65المحا ظة عل  الممتسـبار والمحا ظـة علـ  مـا يـتم  عطـاؤه للمـوايد 

لـــهد ولمـــد ع يجـــم أ  قجـــاهر  ـــب مســـألة أ   أ ـــ،ال  احق ـــباعتبــاره 

ع مجلــس الشــورى يمــ   ومجلــس ال ــواب يم ــا أو عمــس ذلــبد قحــد 

قم ا بقصد الم اد وع قم ا عد قفا  أو مواربةد ولمد حت  لـو أل م ـا 

الدولة وأررقا أ  قتفو   ب أمر وقاطب ررس ا  ب هذا الجاقمد  ،ممد 

 33مثال د وقا،ده  ل، م وققـو  ل ـم     ٪43أ  ققو   ق ا س قرر كياري ب سبة 
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قضا  المري اآل   ب ملابممد ولمد األماقة البرلماق،ة  تطلم م ا أ 

قصو  ا  ، ا كيارار ولمد يجم أ   مو  أمام ا حمومة قارري عل  

اعستقرار الس،اسـب  االت ف،ذد أل  السلطة التشريا،ة والدولة هما أساس

 ب البلدد مت  ما كاقت ه ا  مساواي وعدالة  ب مو وع الروا مد ع 

 5أ  يجوك مد ال اح،ة التشريا،ة أ  ققوم ب،د  تري وأمرى بإمبار الموايد 

ــر مــد الم تصــ،د  ــب  ــدي ا المث، ــة بموا قــةد أل  ل ــاري مقترق ــا  كي ه 

المجـــا  اعقتصـــارث والمجـــا  التجـــارث والمجـــا  الس،اســـب وكـــذلب 

المجــا  القــاقوقبد وكل ــم يالمــو  حق،قــة هــذه األرقــام التــب  تمــررد 

ويالمـــو  التحـــديار التـــب  واج  ـــا م، اق،ـــة الدولـــة  ـــب هـــذا الجاقـــمد 

 03اإلسماق،ة اآل   تطلم المث،ر مد اإلقفا  المالب ويالمو  أ  ال دمار 

ألق ا ل،ست ب،ور  سما   ُب    حسمد بل يُصاحب ا  و ،ر ب ،ة  حت،ـة 

أ ااف ما يست لمه ب اء المساكدد ولمد  ب الوقت  3ربما  ُمل  

قفســه يوجــد التــ ام  ــب المو ــوع اإلســماقبد و ــب المو ــوع ال ــا  

د وال،وم ربما أثرهـا اإليجـابب  ـب بال دمار اللص،قة األساس،ة للموايد

 05قفس الموايد أكثر مد ال يارارد المث،ر مد ال ـا  الـذيد  حركـت 

يلبــا  م اإلســماق،ة وحصــلوا علــ  يلــب م اإلســماقب باــد  تــريد هــذا 

بال سبة  ل، م هو مطلم الامرد ولم  ا ي بجب أ  قمـو   ـريح،د مـا 

الشـورى ال ا د  المث،ر يستفسرو  م ـا حـو  هـل أقمـم  ـب مجلـس 

ــالستر ضــو  مــا أقــره مجلــس ال ــواب؟  ذا كــا    ومــد  امو ــوع عايف، 

 63 أجـــل أ  قحظـــ  بر ـــا ال ـــا   ما ـــ  ذلـــب أق ـــا لـــد قجـــرؤ علـــ  م ـــا 

مو ــوع ال يــاريد وســوف ققــو   ق ــا ســ وا   علــ  ال يــاريد ولم  ــا    

ق ا لد قوا ـ   إأررقا ــ  اال  ــ أ  قمو   ريح،د وقريب،د مد الموايد 

د قستط،ا   ف،ذهد ألقه مد األسا  لم يمد ه ا   وا   ما عل  أمر ل

الحمومـــة  ـــب هـــذا الجاقـــم. اآل  قحـــد مقبلـــو  علـــ  م، اق،ـــة الدولـــة 

 65 ذا كا  لدى اإلموا   ب مجلـس ومد 6301م و6307للس ت،د المال،ت،د 

ــاري روا ــم  ــة  ــب كي ـــ رغبــة حق،ق، ــواب ــــ وهــذا مــد أهــم أولويــا  م ـ ال 

ويتمسب  ب الم، اق،ة در  الحمومب  ، بجب أ   ُد  ب القطاع الموظف،

تم الموا قــة علــ  عــدم  ــد ع أ  اويتفــ  مــا الحمومــة علــ    ف،ــذه اب ـ

وجور كياري وياقب ا مشروع بأ  يمو  ه ا  كياريد قبو  المشروع  ـب 

 33ح، ه س ل ولمد الموا قة عل،ه و حرا  غر ة أمرى  تشار  ما م  ـب 
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قــدر ج ـور اإلمـوي ال ــواب وققـدر مــا التشـريا هـذه هــب الصـاوبة. قحـد ق

يبذلوقه ورغبت م  ب أ  يمو  ه ا   قجاك مـارث ملمـو   تشـار   ،ـه 

حت  الدولةد ولمد ي بجب أ  قمو   اال  عل  قدر ثقة المواي ،د  ـب 

عمل ــاد  ــالوعور ع   فــاد ه ــا  رو  مســرر برلماقا  ــا ومســرر ثقــة 

 5دم الصــراحة. قحــد ال ــا   ــ،مد يمــثل م  ــب الســ،اري الشــاب،ة بســبم عــ

لدي ا س،اسة  قشـ  وس،اسـة  ـو ،ر وس،اسـة  وج،ـه بـراماد ولمـد مـا 

يحصـل  ـب الواقـا الاملـب هـو أ  الـديد الاـام ي يـد ومسـ ول،ار الدولــة 

أ ــبحت أكثــرد وه ــا  قــوا ٍ ق شــ  أع  ســتط،ا الدولــة اإليفــاء ب ــاد 

مـد  مـا يالئـم ما،شـت مد واألكثـرل ـم ولدي ا أج،ا  قارمة قور أ  قو ر 

 03هذا أقه ي م ا أ  بالرقا بقدر ما  امل ل ا يجم عل، ا أ  قامل أيض ا ل ـا 

وقسـاقدها  ـب األوقـار الصـابةد  ــالموايد يتشـار   ـب هـذا الجاقــمد 

ــا عل، ــا ومــا لــد قجــرؤ ــــ قحــد  ــب مجلــس  دوالم ــم أ  المســ ول،ة  ق

ذلب  رأي االشورى ــ عل  عمله هو   ا ة أعباء عل  الدولةد وربما قحد 

اقتـرا  مقـدم مـد األسـبوع القـارم ربما يواج  ا و ب أكثر مد مشروعد 

 05لج ـــة الشــــ و  اإلمـــوا   ـــب مجلـــس الشـــورى ســـب  أ  ر ضـــ اه  ـــب 

ألق ا اعتبرقا ذلب كياري أعباء. ما قسـتط،ا حق ـا  ـب  والقاقوق،ةالتشريا،ة 

الوقت الراهد أ  قفاله هو وق  أث كياري أعباءد أما اإلكثار مد كياري 

ء أو الوعور التب مد المممد أ  قمسر ب ا مواير ال ا  وقحد األعبا

قالم سلف ا أق ا لد قستط،ا أ  قوا   عل، ا   ب غ،ر مقبولة  وكما قلت 

ــت ا أســلوب أ   حــر  غر ــة  ــا أ  ق  ــو أررق ــرئ،سد قحــد ل ــالب ال  63لــب ما

ــا أ  قشــمل   شــريا،ة الجر ــة األمــرى  ــب هــذا المجــا   ــإ  بإمماق 

د وقا،ـد ٪43وقحد قطلم  ٪63األمرى أقتم يلبتم  )لوبب( وققو  للجر ة

المشــروع  لــ، م  وهــذا هــو اللاــم غ،ــر الصــح،   ــب الامــل البرلمــاقب. 

لذلب ح  الموايد عل، ـا هـو أ  ققـو   ق ـا لـد قسـتط،ا عمـل أث  جـراء 

ا لـ،س ل ـا يـد  ـب مو ـوع   65يحوث كياريد ألق ا  ب مجلس الشـورى أساسـ 

وجــد المواكقـــة مــا بـــ،د قُعبــد أ  ال،ـــوم  وقحــدالتوا ــ  مــا الحمومـــة. 

مصلحة الموايد والمصلحة الاُل،ا للدولةد وأ   امل عل   لب المواكقةد 

وربما ال م  األكبر والج د األكبر يقا عل، اد و ب المقابل يجم عل، ـا 

أ  قشر  أسباب ا سواء ع د الموا قة أو ع ـد الـر   أو ع ـد المواكقـةد 

 33ال ا  أكثر ع دما قمو   ريح،د ربما ب ذه الصوري قمبر  ب أع،د 
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 ب هذا الجاقـم. أبـار أحـد الـ مالء  لـ  أ  وكاري المال،ـة أكثـر مبـري 

م ا  ـب األرقـام و حل،ل ـا وهـم أقـدر م ـا علـ  بـر  الم، اق،ـةد ولم  ـا 

مل مو  بأ  ق كد هذا الشر د وقحتا  أكثر مد ذلب  ل  وجور أقا  

و  بطـر  المسـألة م تص،د  ب هذا الشـأ  وبسـ،ط،د  ـب الطـر  يقومـ

 5لل ــا  حتــ  يالمــوا مــا هــب م، اق،ــة الدولــة؟! ومــا هــب التحــديار؟! ومــا 

الذث يممد الق،ام به؟! ولمد أ  قامـل علـ   حـرا  أحـدقا اآلمـر  ـب 

مو ـوع حســا  مثـل هــذا مــد الصـام أ  قســتمر  ،ـهد ويجــم التوقــ  

ـــ باعتبــارهم يمثلــو   ع ــهد وقحــد قالــم أ  اإلمــوا   ــب مجلــس ال ــواب ـ

ري هـــذا الشـــام ـــــ بالتأك،ـــد   م ـــم المصـــلحة الاامـــة للمـــوايدد ســـ،ا

 03وي م م  حس،د و اهد ولمد ه ا  المث،ر مد الموايد األمرى التب 

مد المممد أ  قُسْ م مد مالل ـا  ـب  قل،ـل األعبـاء عـد ال ـا د لـ،س 

ا مــد مــال  ر ــا مســتوى   قــط مــد مــال  كيــاري الرا ــمد و قمــا أيضــ 

يصــدر مــد قــرارار بر ــا الرســوم  ــب  ال ــدمار األمــرى ووقــ  مــا قــد

ـــة  ـــ  الج  ـــر مد  ل ـــأع ق ـــدمل  شـــريا، ا ب ـــارد يممـــد الت باـــ  الج 

 05 شاء مد رسوم وو ا سق  أعل د هـذا هـو مجال ـا  ماالت ف،ذية لو ا 

للتدمل التشرياب ل ف  هذا التوجه. وأيض ا  ذا ك ا قست دف اإلس ام 

ــب  ــب القطــاع ال حمــومب  ــب مســألة  حســ،د و ــا المــوايد البحري 

ـــ الــذيد  ـــ مــا احترامــب الشــديد ـ ا مســألة غ،ــر البحــري ،،د ـ    ــا  أيضــ 

يثقلـــو  كاهـــل الدولـــة بمســـتوى روا ـــب م ومســـتوى عالوا  ـــم ومســـتوى 

ـــا أقـــه  ـــار لـــدي ا كـــوارر بحري ،ـــة  شـــجل هـــذه   63الت صـــ،اد ويالم

األماكد  البد مد اعستج اء عد ه عء وبدء عمل،ـة اإلحـال د  بحسـم 

ــا  ــب مســألة   قريــر  ــم  قديمــه ســابق ا  ــإ  هــذا األمــر س،شــمل  ارق 

الروا مد ألق ا س ستج ب عد  عطاء عالوي سمد وعالوي  ح،ة وعالوي 

مدار  وعالوي  ذاكر وغ،رها  ه ا  قرارار يمم  ا أ  قتـدمل  ، ـا 

 65بصفت ا مشرع،د إلحراك  قدم. وأكرر ماالب الرئ،س أ  هـذا لـ،س رر ا 

ال ــوابد ولمـد علــ  الامـس ل ــم أ واجـه  ،ـه مــا اإلمـوي  ــب مجلـس 

احترام م و قديرهمد ولم ب أحببت بد  أ  قتملم  ب هذا المو ـوع 

ــر عــد  ــا ال ، ــا وكأق ــا قحــد مــد قم  ــا وقشــار بالحســري  ــب قلوب  ب،  

الموايدد بد  ذلب أحببت أ  أو   عل  األقل موقفب مد هذا األمـرد 

 33بد وأعلـد مـوقفب التب  قدم ب ا اإلمـوي ال ـوا ٪63 أقا لد أوا   عل  الـ
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د وكـا   قراره ع دسل،مة  مشروع لم يحقُمْ عل  أسسمسبب اد وهو أ  ال

 مد المفترض أ  يمو  م ذ البداية بالتوا   واإلقرارد وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5 بمر اد  فضل األخ مم،س حمد الرم،حب. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
والشمر مو ـو   لـ  اإلمـوي  ـب لج ـة  بمر ا س،دث الرئ،سد 

الش و  المال،ة واعقتصارية المـوقري علـ  الج ـد الط،ـم. كمـا  المـو  

 03م  ـم علـ  أسـا  أ  سـار 6304م و6303أ  اعتمار الم، اق،ة  ب عامب 

 92روعر اد وأث اء   ف،ذ الم، اق،ة كا  متوسط السار  93برم،ل ال فط 

 2قة كا   ، ا قوع مد الفائ  يـواكث روعر ا وربا  قريب اد أث أ  المواك

روعرار وربا للبرم،ـلد وع قاـرف مـا الـذث سـ،جرث  ـب م، اق،ـة عـامب 

روعر ا للبرم،ل  ب ح،د و ل  43مد ألقه  م اعتمار سار 6302م و6305

 05روعر ا  قريب ــا  ــب باــ  األح،ـا . كمــا  المــو  أقــه  ــب  35السـار  لــ  

ـــ وهــذا األمــر يتمــرر  ــب جم،ــا   قــارير الحســاب ال تــامب كــل مــري ـ

الحساب ال تـامب للدولـة  تمـرر مالحظـة مفارهـا  ، ا للدولة ــ يُ اق  

ــــ ع يـــتم اســـت دام المبـــال   ــــ لألســـ  الشـــديد ـ أ  م، اق،ـــة المشـــاريا ـ

ــوكارار  المر ــوري ل ــا بالمامــلد بــل    مســتوى اإلقجــاك  ــب باــ  ال

 63 ٪4,3بلـ   قط مد المواكقة المر وريد ومتوسط الصـرف  ٪3يصل  ل  

وهذه قسبة متدق،ة جد اد و ب كل مري يمو  بورقا أ  يب،د ل ا ماـالب 

وكيــر المال،ــة لمــاذا  ــب كــل حســاب متــامب يــأ ب مســتوى اإلقجــاك  ــب 

مواكقة المشاريا أقل مد الصرف الفالب بمث،ر؟! أيض ا مد المقل  جد ا 

أ  مواكقــة المصــرو ار المتمــرريد وهــب الروا ــم واألجــورد قراهــا  ــب 

 65د و ذا استمر ٪17,5د وبالتحديد ٪93ر فاع كب،رد وو لت  ل  حدور ا

د وهذا مد األمور المقلقـة جـد ا ٪93الصرف ب ذه الطريقة قد  تجاوك الـ

لذلب بورقا أ   مو  ه ا   ل،ة للس،طري عل  المصرو ار المتمـرري. 

ا ققطــة م مـــةد أع ـــب  كم،لت ــا الا يـــ ي األمـــت رع  ال ايــد أثـــارر أيضـــ 

لمتالقــة بـأ   حــدى غر تــب التشـريا  قــ  حجـر عثــري أمــام أث ال قطـة ا

 33كياري  ب الروا م واألجور للمواي ،دد وقحد ع قتم   أ  قصل  ل  هـذه 
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ـا مصــلحة المــوايدد  األمــورد ح،ــ   ق ــا ســلطة واحــديد وي م ــا جم،اـ 

ا لــدى  ومصــلحته مــد األولويــار لــدي اد كــم أق ــا مــد األولويــار أيضــ 

ا أبمر مـري أمـرى اإلمـوي  ـب لج ـة الشـ و  الحمومة الموقري. متام 

 المال،ة واعقتصارية عل  هذا الج د الط،مد وبمر ا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 بمر اد  فضل األخ أحمـــد  براه،ــم ب ـــ ار. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
ـــا الشـــمر مو ـــو   لـــ  اللج ـــة  بـــمر ا ســـ،دث الـــرئ،سد   03يبا 

ــامب لســ ة ورئ،ســ ا. قحــد اآل مد أث أق ــا ع 6304  أمــام الحســاب ال ت

ر األرقـامد وع ـدما  ُاـرض  قستط،ا ــ قحد  ب مجلـس الشـورى ـــ أ  قج،ـ 

الم، اق،ــة أو الحســاب ال تــامب علــ  مجلــس ال ــواب ومجلــس الشــورىد 

ة يُممــد لل ــواب أ  يأمــذوا باــ  المالحظــار و ُشــم حل لجــا  لم اقشــ

 05د ب، مـــا قحــد  ــب مجلـــس ع  ــا  لــب المالحظــار ومســـاءلة الحمومــة

الشــورى لــدي ا  قــط م مــة ال ــرو  بتو ــ،ار أو مالحظــار. وقــد اعتــار 

لج ة الش و  المال،ة واعقتصارية اإل ،ا  بـالمث،ر مـد ما ة المجلس و

أ   التو ــــ،ار  ــــب الســــاب د وكــــذلب أمام ــــا اآل د ولمــــد لــــم قــــرح

الحمومة أو الج ار الما ،ة  أمـذ ب ـذه التو ـ،ارد لدرجـة أقـه ذُكـر 

 63 مــررر  ــب الحســاب و ــب التقريــر أ  ه ــا   و ــ،ار ســب  ذكرهــا 

مالحظـةد م  ـا مـا  03ال تامب الحالب.  ب التقرير الذث أمام ـا ه ـا  

هو سـاب د وم  ـا مـا هـو جديـدد ومـد هـذه المالحظـار مطالبـة اللج ـة 

ملد و ل  اآل  لم قرح أ  ه ا  س،اسة ــ ومسألة   ويـا بت ويا مصارر الد

مصارر الـدمل  ُ ـاق  م ـذ سـ وار ـــ  و ـ  مـا هـب  ل،ـة   ويـا مصـارر 

 65الدملد هل س جطب الاجوكار  ـب الدولـة عـد يريـ   ـرض الرسـوم أم 

أق ــا ســ وجد  ل،ــار اســتثمارية  ســاعد علــ    ويــا مصــارر الــدمل؟!  لــ  

سب   «  ويا مصارر الدمل»وعباري  اآل  لم  مد ه ا  مطة وا حة!

أ   م  مرارها  ب كل  قريرد و ب كل م، اق،ةد ولمد لألس  لم 

قــرح أث بـــبء م  ـــا.  و ـــ،ار اللج ـــة ق،مــة بالفاـــلد وك ـــا قتم ـــ  مـــد 

 33الج ار الما ،ة ــ وما ة وكاري المال،ة ــ أ   ُج،م المجلس عد السـ ا  
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سـوف  أمـذ بباضـ ا  حو  ما هب مرئ،ا  ا مقابل هـذه التو ـ،ار؟! هـل

 و ر   البا  اآلمر؟! قريد  و ،ح ا مد ماالب وكير المال،ةد وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5 بمر اد  فضل األخ جما  محمد   رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:
أور بدايـة أ  أبـمر الـ مالء  ـب لج ـة  بمر ا س،دث الـرئ،سد 

لمفصـل الطويـلد و)المتاـوب الش و  المال،ة واعقتصارية علـ  التقريـر ا

 03عل،ه( مد ح،  التحل،ل الالمـب والم طقـب. ولـدث مجموعـة مـد األسـئلة 

لإلمــوا   ــب اللج ــة وكــذلب اإلمــوا   ــب الحمومــة للــرر عل، ــا.  ــب 

بلجــت كلفــة  قتــا  و صــف،ة »مــد  قريــر اللج ــة ورر التــالب:  9الصــفحة 

وع أعـرفد  «..ري ـار ا بحري ، ـا للبرم،ـل الواحـد. 095,153حقل البحريد 

 صـف،ة حقـل البحـريد  قتـا  و كلفـةهل هذا الرقم  ح، ؟! هل بالفال 

 05ألـ  ري ـار؟! وهـل هـذا الـرقم للبرم،ـل الواحـد؟  095ري ار ا أم هـب  095

 ب صــو  مــا ورر  ــبهــذا هــو ســ الب األو  لإلمــوي. الســ ا  الثــاقب 

بلجــت كلفــت  قتــا  حقــل أبــو ســافة »مــد  قريــر اللج ــة:  03الصــفحة 

ا قـــتملم عـــد أرقـــام  «ري ـــار للبرم،ـــل الواحـــد... 0,272   ـــل ه ـــا أيضـــ 

 ــح،حة؟! هــل الــرقم ألــ  وســتمائة وســباو  ري ــار ا أم هــو ري ــار واحــد 

 63و ق ا »وستمائة  لس للبرم،ل الواحد؟! و ب السطر الذث يلب ذلب ورر: 

ـــا للقـــاقو د أل   ـــ دو  األج،ـــا   «للدســـتور... و ـــب الحق،قـــة أقـــه و ق 

بقــاقو  ولــم يتضــم ه الدســتورد وأعتقــد أ  هــذا ال طــأ القارمــة  ــدر 

ســ،قوم اإلمــوي  ــب اللج ــة بتصــح،حه  ــب التقريــر. و ــب  مــر الصــفحة 

ـا قــدره »قفســ ا ورر:  بلــ  مجمــوع  ــا ب  يــرارار الــ فط والجــاك مبلجـ 

ـــا... 26,011,933 ـــار ا بحري ،  ـــ   ـــا ب «ري   65د والحق،قـــة هـــذا لـــ،س مبل

مد ب، مـا اإليـرارار 6304م و6303عـامب اإليرارار و قما هو ال ياري ب،د 

مجموع »مد  قرير اللج ة و حت ب د  63كاقت بالبالي،د.  ب الصفحة 

ـــا »ورر:  «ال فقـــار المتمـــرري باســـتث اء كُلفـــة التوظ،ـــ د  ـــإ  جم،

ال فقار األمرى  و   كياري عما هو م صـا  ـب الم، اق،ـة الماتمـدي. 

 33مو ـوع  مـر ي بجـب أ   م هـب6303وهذه ال ياري  ب ال مو مقارقة بسـ ة 
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! «أ  ي مـذ ب ظـر اععتبـار»وأقا لـم أ  ـم عبـاري  «ي مذ ب ظر اععتبار

هل ه ا   و ـ،ار محـدري لـدى اللج ـة لمـب  قـوم الحمومـة ب فـ  

لـم »مـد  قريـر اللج ـة ورر:  66التمال،  والمصاري ؟! و ب الصفحة 

قــــتممد مــــد مار ــــة األســــباب الجوهريــــة وراء اق فــــاض مصــــرو ار 

 5يا الفال،ةد أما بال سبة للمبـررار التـب ذكر  ـا الحمومـة   ـب المشار

قفــس المبــررار التــب  ــذكرها  ــب كــل مــري وهــب التــأم،ر  ــب  قــرار 

هـل  قبـل اللج ـة  «الم، اق،ة مما أرى  لـ   ـأم،ر   ف،ـذ باـ  المشـاريا

هذه المبررار؟! أو هل حاولت اللج ة أ   بح  عـد مبـررار أمـرى وأ  

ر المواكقـة هـو سـبم التأج،ـل؟! أل  عـرض الجملـة  ق ا قفسـ ا بـأ   قـرا

 03ب ذا الما   هـو ققـل لـرأث اإلمـوا   ـب الحمومـة مـد رو  أ  يتضـمد 

رأث اللج ة و ق،،م م ل ذا المبررد وبالذار أق ـا قـتملم عـد أ  م، اق،ـة 

مـد  قريـر  66م اعتمدر  ب  تري كم ،ـة ج،ـدي.  ـب الصـفحة 6305عام 

م هـــو 6304الاجـــ  الفالـــب  ـــب عـــام   أ ب صـــو  الاجـــ  ورراللج ـــة 

 0,015,333,333ري ــار بحري ــب مقارقــة بــالاج  الماتمــد  455,322,333

 05د قرى أ  ق،مة القروض 67ري ار بحري ب. ع دما قأ ب  ل  الصفحة رقم 

م 6304م  لـ  السـ ة المال،ـة 6303الحموم،ة ار فات مد الس ة المال،ـة 

هــو أ  الاجــ  عــاري مــا  مل،ــو  ري ــار بحري ــبد ومــا أ  مــه 633بمقــدار 

ري ـــار بحري ـــب  455,322,333يجطـــ  بـــاعقتراضد  ـــإذا كـــا  عجـــ ث 

مل،ـــو  ري ـــار  قـــط كمـــا هـــو مبـــ، د مـــد األرقـــام  ـــب  633واقتر ـــت 

 63مل،و  ري ار بحري ب األمرى؟ هل ه ا   655التقريرد  م،  غط،ت الـ

اقتـراض  مــر لــم يـدو ؟ هــل ه ــا  مطــأ  ـب ق،مــة مبــال  اعقتــراض أم 

بم  مــر ل ــذا الفــر  بــ،د مقــدار اعقتــراض وبــ،د مقــدار ق،مــة ه ــا  ســ

 بـــدث اللج ـــة باـــ  مالحظا  ـــا علـــ   69الاجـــ ؟  ـــب الصـــفحة رقـــم 

ع يـــ ا  »اآل ـــب:  0الحســاب ال تـــامب ح،ـــ  ذكــرر  ـــب الب ـــد رقــم 

ــ  القطــاع ال فطــب...  65د «ال شــا  اعقتصــارث ياتمــد بشــمل كب،ــر عل

ال فطـب يشـمل حـوالب  أعتقد أ  هذه الص،اغة غ،ر  ـح،حةد القطـاع

مـــد حجـــم ال شـــا  اعقتصـــارث  ـــب مملمـــة البحـــريدد  ٪65 لـــ   63

 م،ــ   اتمــد م، اق،ــة الدولــة علــ  القطــاع ال فطــب؟ اقتصــار مملمــة 

البحريد م و عد وقطاع ال فط يشمل أقل مد ربا حجم اقتصـارقاد لـذا 

 33أرى أ  ه ا  مطأ  ب الص،اغة يحتا   ل   اـديل.  ـب الصـفحة قفسـ ا 
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 ع أ  الـديد الاــام  ـب   ايــد مســتمر »التــالب:  6ب الب ـد رقــم ذكـر  ــ

مما قد ي ثر سلب ا  ب قدري الدولة عل   حق،  الرؤيا اعقتصارية. وعلـ  

د مـا المقصـور «الرغم مد أق ا ع ـ ا   ـب الحـدور اآلم ـة اقتصـاري اد...

ــة اقتصــاري ا؟ ومــد يقــرر هــذه الحــدور؟ وك،ــ   و ــلت  بالحــدور اآلم 

 5  أ  هــذه الحــدور هــب حــدور  م ــة اقتصــاري ا؟ ل ممــل قــراءي اللج ــة  لــ

 ع أ  اللج ة  رى أ  الاالقة ب،د ماد  قمو الديد الاام وماـد  »الب د: 

أمــر  ــب غايــة األهم،ــة لجــرض  حق،ــ  اعســتقرار  بال مــو اعقتصــارث هــ

المالبد وأ  اعر فاع  ب حجم الديد الاام وال مو  ب حجم مدمة الديد 

د المراقبــة والمراجاــة «ا للمراقبــة والمراجاــة الصــارمةيجــم أ  ي ضــا

 03الصارمة مد قبل مد؟! قحد قراقم الحمومةد وقسـاعد الحمومـة  ـب 

 عـدار وو ـا الم، اق،ـةد هـل المـالم موجـه  لـ  مجلـس الشـورى؟ و ذا 

ــا  لــ  مجلــس الشــورىد  لمــاذا ع يقــوم المجلــس  كــا  المــالم موج  

ــا   لــ  الحمومــةد  لمــاذا ع  قــوم بواجبا ــه؟ و ذا كــا  المــالم موج  

ذُكــر  4 ــب الب ــد رقــم  33الحمومــة بواجبا  ــا؟  ــب الصــفحة رقــم 

 05 روري أ  يشتمل الحساب ال تامب عل  حسـابار الشـركار »التالب: 

بـركة ممتلمـار البحـريد مثل والم سسار المملوكة والتاباة للدولة 

ــا  د و ــم ذكــر عــدي أســبابد«..وذلــب لألســباب التال،ــة:. دالقابضــة وأق

عر ت  4 ب الصفحة رقم  هأمتل  ما هذا الرأثد أل   ب التقرير قفس

بالمرســوم بقــاقو  رقــم  الصــاررالم، اق،ــة الاامــة  مــد قــاقو  (0)المــاري 

 63الب،اقار المال،ة الس وية »الحساب ال تامب عل  أقه م 6336( لاام 39)

 الســ ويةو الب،اقــار المال،ــة ألمــل وكاري أو ج ــة حموم،ــة علــ  حــديد 

وبالتــــالب   ــــا ة حســــابار بــــركة  د«د...الموحــــدي للدولــــة كمــــل

ممتلمار البحريد القابضة  ل  الحساب ال تامب و ق ـا للمبـررار التـب 

ب مد  /55ذكر  ا اللج ة  ب  قريرهاد والتب است در  ، ا  ل  الماري 

ــ    قــاقو  الم، اق،ــة الاامــة و لــ  مــوار أمــرى  65غ،ــر  ــح، د وأ م ــ  عل

ظرهـــا  ـــب هـــذا المـــالمد ألقـــه ع يتفـــ  مـــا قـــاقو  اللج ـــة أ   ا،ـــد ق

ب التـب اسـت دوا  ل، ـا  ـتملم  /55الم، اق،ة الاامة للدولةد وأل  الماري 

عـد موا ـ،ا أمـرىد  ـتملم عـد التقـارير التـب  ر ـا  لـ  وكيـر المال،ــة 

لاليالع عل، اد وع  تملم عد الحساب ال تامب للدولة.  ذكر اللج ـة 

 33وهـذا الـ ا يلـ م الشـركار المملوكـة »ب: التال 30 ب الصفحة رقم 
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بالمامل للدولة بتقديم الحسابار للس ة المال،ة الم قض،ة لوكير المال،ة 

 ــب كــل ســ ة مال،ــةد حتــ  يتســ   الوقــوف علــ  الو ــا المــالب الاــام 

للدولةد وح،     الحسـاب ال تـامب الحـالب ع يامـس الو ـا المـالب 

ــــة ال ــــب للدولــــةد بصــــوري ممتمل ــــب الاــــام الفال ماــــالم وب ا ــــة أ   ل

 5الشــركار مملوكــة أو  اباــة للدولــةد األمــر الــذث يــ امس ســلب ا علــ  

د ل،سـت ه ـا  عالقــة  مام ـا بـ،د  لـب الشـركار والــديد «الـديد الاـام

الاام للحمومةد  ربط المو ـوع،د غ،ـر  ـح، .  ـب الصـفحة قفسـ ا 

ر( مـد ( الفقري )39ثاق، ا:  عماع  ل ا الماري )»ذكرر اللج ة التالب: 

ال ظام األساسب لشركة ممتلمار البحريد القابضة "بركة مساهمة 

 03بحري ،ة مقفلة" )ش.م.ب( التب   ا عل : )يمو  التصرف  ب األربـا  

قســبة األربــا  الصــا ،ة التــب  ــــ الصــا ،ة للشــركة علــ  ال حــو التــالب: ر

ـــة الاامـــة(... ـــ  الم، اق، ـــب أ  حســـاب بـــركة « حـــو   ل د هـــذا ع يا 

ــةد ممتلمــار ال ــامب للدول ــدما  ــمد الحســاب ال ت بحــريد القابضــة ي

و قمــا يــأ ب باعتبــاره  يــرار ا  ــمد اإليــرارار األمــرى أو  ــمد  يــرارار 

 05اعستثمارار الحموم،ة ويظ ر  ب حسابار الدولة  ب حالة لـو كاقـت 

بركة ممتلمار البحريد القابضة  حق  أرباح ـا ويـتم  وكيـا أرباح ـاد 

تلمــار البحــريد القابضــة لــم  حقــ  ولمــد كمــا قالــم أ  بــركة مم

أرباح ا مال  الس وار السابقةد ح،     لدي ا مسائر متراكمة قت،جـة 

لتجم،ا حسابا  ا ما بركة ي،را  ال ل،ا وباـ  الشـركار األمـرى. 

 63لــم قــتممد مــد مار ــة »التــالب:  36ذكـرر اللج ــة  ــب الصــفحة رقــم 

المتمـرري  مدى ما  م  حق،قه  ب هذا المجا  وما ة أ  المصـرو ار

 ب ار فاع مستمرد كما أقه لم يتض  ما هب الس،اسة المست دمة  ب 

ـــا  ـــة  ربـــ،د اإلقف ـــب اللج ـــة «عمل، ـــو أ  اإلمـــوا    ـــت أ م ـــ  ل د ك 

و    داستفسروا مد الحمومة عد س،است ا المتباة  ـب  ربـ،د اإلقفـا 

 65كاقــت س،اســت ا  ــب  ربــ،د اإلقفــا  قــد حققــت ال تــائا المرجــوي  ــب 

ع  دلـــم  حقـــ  ال تـــائا المرجـــوي ومد أ6304ة الم صـــرمة الســـ ة المال،ـــ

ــة مــد الحمومــة المــوقري عــد  ــ   جاب ــد  حصــل عل ــة ل أعتقــد أ  اللج 

استفسارهاد ح،ـ     الحمومـة لـدي ا بـراما محـدري ل فـ  اإلقفـا . 

ــة  ــب الصــفحة رقــم  ا  ــب الب ــد رقــم  36ذكــرر اللج  ــالب:  7أيضــ  الت

 33البـراما الوا ــحة ل يــاري  أمـل اللج ــة مــد الحمومـة و ــا ال طــط و»
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ســ الب للج ــة هــو: مــا هــب ال طــط التــب  د«اإليــرارار غ،ــر ال فط،ــة...

 اتقد اللج ة أ  الحمومة باستطاعت ا أ   ضـا ا ل يـاري  يرارا  ـا غ،ـر 

ال فط،ة؟ عبد أ  للج ة  راء وأ مار ا محدريد وكا  عبد مد  ضم،  ا 

واأل مـار. بال سـبة   ب التقرير لمب  ستف،د الحمومة مد هذه اآلراء

 5 ب الصـفحة قفسـ اد  1 ل  المالحظة التب أبد  ا اللج ة  ب الب د رقم 

والمتالقة بالمبال  المـدوري للـوكارار والج ـار الحموم،ـةد لـ،س ه ـا  

 ــــدوير  ع لمصــــرو ار المشــــارياد ألق ــــا عبــــاري عــــد الت امــــار علــــ  

د ا ا و ـر الحمومة ويجم عل، ا ر ا ا  ـب السـ وار القارمـةد وأل  لـدي

وألق ا لم  ست دم هذا المبل   م  دويره  ل  الاام القارمد والمصرو ار 

 03المتمرري ع  دو ر عاري. ذكـرر اللج ـة  ـب الصـفحة قفسـ ا  ـب الب ـد 

غ،اب ج ة محدري  ب السلطة الت ف،ذية  مو  مس ولة »التالب:  9رقم 

د «ا(...عد اعقتصار )و ا ال طة اعقتصـارية الشـاملة للدولـة و  ف،ـذه

ــب الا ــد  ــة اعقتصــارية برئاســة ســمو ول ــا  مجلــس الت م،  أعتقــد أ  ه 

 ــ حفظه ا  ورعاه ــ وه ا  مجلس الوكراء برئاسـة سـمو رئـ،س الـوكراء 

 05ــ حفظه ا  ورعاه ــ وها ا  الج تـا  همـا الم ـا  ب مـا و ـا الس،اسـة 

 مــو  اعقتصــارية للدولــةد   ــل يــرى اإلمــوا   ــب اللج ــة أقــه عبــد أ  

ه ا  وكاري مس ولة عد اقتصار الدولة أو أ   مو  ه ـا  وكاري ما ،ـة 

بالت ط،ط المالب للدولة؟! غ،ر وا   ما هو المطلوب  ب هذه التو ،ة 

 ـب  03التب  قدمت ب ا اللج ـة  لـ  الحمومـة. بال سـبة  لـ  الب ـد رقـم 

 63الـذث يتحـدو عـد أ   ل،ـة احتسـاب م، اق،ـة المشـاريا  33الصفحة رقم 

ج ار الحموم،ة يجم أ   تواكى ما قسم اإلقجاك بال سـبة  لـ  كـل لل

ــأ ب  ــاري عــد مطــط محــدريد و  وكاريد أعتقــد أ  م، اق،ــة المشــاريا عب

الــوكاري ب طت ــا و تقــدم ب ــاد وقــد ع  ســتط،ا أ    جــ  مطط ــا مــال  

الاام الواحد  ب ظـل الظـروف اعقتصـارية التـب قمـر ب ـاد لـذلب أ م ـ  

 65اري المال،ـــة أ  يـــأجلوا أكبـــر قـــدر مممـــد مـــد علـــ  اإلمـــوا   ـــب وك

المشروعار غ،ـر الم مـة حتـ  ققلـل عجوكا  ـا المال،ـةد وحتـ  ققلـل مـد 

ع أ  ق جـل  اقترا  اد  ل،س أمام ا  ب ظل الو ا اعقتصارث السـ،  

ذكـرر اللج ـة التـالب:  03با  المشـاريا غ،ـر الم مـة.  ـب الب ـد رقـم 

تــامب الموحــد للدولـة لــم يتضــمد مـا األمــذ باععتبــار أ  الحسـاب ال »

 33الــديو  المســتحقة واعلت امــار علــ  الشــركار المملوكــة بالمامــل 
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د كمـا ذكـرر سـابق ا أ  الـديو  المسـتحقة «للدولة وال ،ئار الاامـة...

 ل ا عالقة بالحساب ال تامب للدولةد وبمر ا. تعل  الشركار ل،س

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 م دث الحدار.بمر اد  فضل األخ أحمد   

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

بداية أ وجه بالشمر  ل  لج ة الش و   بمر ا س،دث الرئ،سد

المال،ة واعقتصارية عل  التقرير الج،دد و ل  الحمومـة المـوقري. لـدث 

 03 ساؤ   ل  اللج ة ــ أبار  ل،ه األخ جما  ــ وهو: هل قامت اللج ة بو ا 

ــاري  مطــط ورؤى لت شــ،ط اعقتصــار الــوي بد ولتقل،ــل المصــرو ار وكي

ــا    ــا ،تا ــدث ققطت ــ  مــا ذكــره األخ جمــا    ــرو اإليــرارار؟ ل   عل

وهما: أوع : قحد  ب مملمة البحريد ي قص ا الت طـ،ط الج،ـدد الـدو  

ـــدي ا مطـــط ورؤى  التـــب ســـبقت مملمـــة البحـــريد  ـــب هـــذا الشـــأ  ل

 05اقتصارية وا ـحةد وه ـا  وكارار مت صصـة ومااهـد مت صصـة  قـوم 

 بو ا مطط اقتصارية لمائة س ة قارمةد ومملمة البحريد مـا األسـ 

ا: التالـ،م ثــم التالـ،م ثـم التالــ،مد قحـد ع ققــوم  ي قصـ ا هـذا األمــر. ثاق،ـ 

بإعطاء التال،م أهم،ة ما ةد ع دما اقفصلت س جا وري عد مال، يا  ـب 

الست، ،ار لم يمـد لـدي م حتـ  مـاء للشـربد وع ـدما ق ظـر ال،ـوم  لـ  

 63ســ جا وري قــرى أ  اقتصــارها مــد أغ ــ  اقتصــارار رو  الاــالمد لمــاذا؟ 

ق ــم أمــذوا بــالت ط،ط والترك،ــ  علــ  التالــ،م. كوريــا الج وب،ــة  ــب أل

الست، ،ار لم يمد لدي ا أث بـبء يـذكرد ب، مـا ال،ـوم هـب مـد أقـوى 

اقتصارار الاالمد لماذا؟ ألق م اعتمدوا عل  الت ط،ط والتالـ،م. أعتقـد 

أ  الت طــ،ط والترك،ــ  علــ  التالــ،م مــد األمــور الضــرورية التــب يجــم 

 65 ا  ب مملمة البحريد إلقااش اعقتصارد وبمر ا.الترك،  عل، 
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 :الرئيـــــــــــــــس
الشــ،خ أحمــد بــد محمــد    مل،فــة األخ  ماــالببــمر اد  فضــل  

 .المال،ةوكير 
 

 5 :المالية وزير

الســالم علــ،مم ورحمــة ا  وبركا ــه.  بــمر ا ماــالب الــرئ،سد 

للدولة يسادقب أ  أكو  مامم  ب م اقشة الحساب ال تامب الموحد 

م. باــ  المالحظــار التــب ذكــرر   ــا 6304للســ ة المال،ــة الم ت ،ــة 

م 6304ب، ما الو ا اعقتصارث  ب عام  ــ الاام الحالب ــ الو ا الحالب

 03كـا  م تلف ـا قلـ،ال د ولمـد سـأحاو  اإلجابـة عـد  سـاؤع مم بالقــدر 

المســتطاع.  ،مــا يتالــ  بشــركة ممتلمــار البحــريد القابضــةد قحــد 

ل ــا الصــوري وا ــحةد ح،ــ     حســابار بــركة ممتلمــار بال ســبة 

ل،ست ج ء ا مد الحساب ال تامب للدولةد ولم  ا ج ء مـد ممتلمـار 

الدولةد ول ا حسابار ما ة موجوري وم شوري ومد المممد أ   مو  

 05ب،د أيديمم  ب أث وقتد ولم  ا ع  ضـمد  ـمد الحسـاب ال تـامب 

لمد هذا ع يا ب أق ا   تل  للدولة ــ كما ذكر األخ جما    رو ــ و

عد حسابار الدولة  وذلـب لقـدر مم علـ  ال ظـر  ، ـا و ـب  فا ـ،ل ا. 

 ،ما يتال  ببا  التفا ،ل التب ذُكرر ب صـو   جـاوك المصـرو ار 

المتمرريد قحد ملت مو  بمصرو ا  ا اإلجمال،ة م ذ بدأقا ماممد ولم 

 63ة اإلجمال،ــة   الصــرف  جــاوك حــدور الم، اق،ــ  ــب ق ايــة أث ســ ة  ققــل

د  فـب باـ  الـدو  قـد جد ا  يجاب،ةوالمقرري للدولةد وهذه ققطة م مة 

ــب  ــذ وذل ــه باــد الت ف، ــدي م  جــاوك إلجمــالب مــا هــو مســمو  ب يمــو  ل

لظروف ما، ةد وقحد ك ا رائم ا ملت م،د بال سبة المقرريد ولمد  ـب 

ــا باـــ   التفا ـــ،ل الدامل،ـــةد  ـــإ  ظـــروف الامـــل قـــد  تطلـــم أح،اقـ 

 65ر وبا  التاامـل مـا  فا ـ،ل الحسـابار. بال سـبة  لـ  مو ـوع الم اقال

المشاريا وقسبة الت ف،ذ  ، اد هو مو وع متمرر م ذ سـ وارد و ـأمر 

 قرار الم، اق،ة أح،اق ا هو ج ء مـد  فـاقم المشـملةد ولمـد ع ق مـر 

أيض ا أ  ه ا   حس  ا كب،ر ا  ب الت ف،ذ  ـب السـ وار األم،ـريد ح،ـ  

ـــد قبـــل الحمومـــة باـــد مالحظـــا مم التـــب  أ ـــب  ه ـــا  اهتمـــام م

 33أبديتموها ب صو  هـذا األمـرد وأ ـب  ه ـا  متاباـة مـد مـال  وكاري 
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ب و  مجلس الوكراء للمشاريا التب   فذ مد قبل الوكارارد و م   دار 

 قرير يب، د التحسد المب،ر  ب قسبة   ف،ذ المشاريا التاباة للوكارارد 

ـــ علــ    ــا ـ ســريا   ف،ــذ المشــارياد وبإممــاقمم وقــدر  ا ــــ حتــ  رامل، 

اعيالع عل  هذه التقرير. ع أريد أ  أحرم اإلموا   ر ت م  ب التاب،ر 

 5عــد حجــم اإلقجــاك الــذث  ــم  ــب هــذا الجاقــمد  ــح،  أ  كــل وكاري 

مســـ ولة عـــد مواكقت ـــاد ولمـــد كاقـــت ه ـــا  متاباـــة مـــد الحمومـــة 

رر الــدملد للتأكــد مــد  حســد قســبة الت ف،ــذ. بال ســبة  لــ    ويــا مصــا

مد 6304قحــد قــتملم عــد الحســـاب ال تــامب للســ ة المال،ــة الم ت ،ـــة 

ــا مــد  روعرد والو ــا اآل   033ع ــدما كــا  ســار برم،ــل البتــرو  قريب 

 03مد  أقتم  رو  6302امتل د ع دما قتملم عد الحساب ال تامب ل  اية 

ا عــد كيــاري  ــب الروا ــم  األحــوا  التــب  ــدور حول ــا. ع ــدما قســما ققابــ 

الــدو  التــب   ــتا الـــ فط  ــب الاــالم  تاامــل ال،ــوم مـــا و     كــل ققــ

 حديار جديديد ح،   ق ا قمر ال،وم بمرحلـة يجـم ما ـا التفم،ـر  ـب 

ـــ أع ــب  ــدمل  ــب هــذا الو ــا ـ ــم ق ــا ل ــدد و  الحمــد  ق  اقتصــار جدي

ـــ بــدو  اقتصــار مت ــوعد اقتصــارقا مت ــوع وقــد   05اق فــاض أســاار الــ فط ـ

 قريب ـاد وبـاقب  ٪63  كاقـت قسـبة الـ فط ذكرر ال سم سـابق اد ح،ـ

اعقتصـار يـأ ب مــد مصـارر مت وعــة مـد قطاعــار م تلفـةد مــا هـو غ،ــر 

مـــد رمـــل  ٪12مت ـــوع هـــو رمـــل الحمومـــةد ح،ـــ  بلـــ  رمـــل الـــ فط 

م 6305الحمومة ــ و   كاقـت هـذه ال سـبة قـد اق فضـت  ـب م، اق،ـة 

 63ـ ومــا قريــده هــو أ   مــو  قســبة الــ فط  ــب رمــل الحمومــة ٪ــ71 لــ  

ــة أقــل مــد ال ســم الحال،ــة بمث،ــر حتــ  قســتط،ا  قــديم  ومواكقــة الدول

ال ــدمار المطلوبــةد و ــب الوقــت قفســه قريــد أ  يمــو  ل ــا رور  ــب 

م اقشة و حديد حجم ال ـدمار التـب قريـدها  هـل قريـد مـد الحمومـة 

ا أم أ  الحمومــة ســترك  علــ  أ   قــوم ب ــذه ال ــدمار وقمول ــا كل، ــ

 65األساس،ار ب، ما قتر  للقطاع ال ا  مساحة أكبر للتحر   ـب أمـور 

أمــرى ل،مــو  ع ــد المــوايد م،ــار  ــب  حديــد مــد أيــد يريــد بــراء 

م ب، مــا قــتملم عــد 6302ال دمــة الم اســبة؟! كل ــا أمــور قوقشــت  ــب 

مد لم  ب أحسست أقه مد الم م الترك،  عل  مثل هذه 6304حساب 

ألمورد وكلمم يسما بذلبد وع أعتقد أ  ه ا  مواي  ا ع يالـم بمـا ا

 33يـــدور  ـــب كـــل الـــدو  ال فط،ـــة ســـواء  ـــب ال لـــ،ا أو  ـــب رو  الاـــالم 
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كملد بل حت   ب رو  لدي ا مقدرار مال،ة كب،ـري وقـد رملـت  ـب 

هذه التحديار باحت،اي،ار أكبر م ا. قحد أمام  حدٍ لت م،ة اقتصارقاد 

قطاعــار اقتصــارية جديــديد والترك،ــ  علـــ  وك،ــ  يممــد  رمــا  

أقشــــطة جديــــديد ومــــا الــــذث يممــــد  الــــه إليجــــار   ا ســــ،ة أكبــــر 

 5عقتصـــارقا. وقـــد  حـــدث ا عـــد أمـــور ما، ـــةد  حـــدث ا  ـــب الســـاب  عـــد 

ـــام بـــهد و حـــدث ا عـــد  ـــذث يممـــد الق، الســـ،احةد ورورهـــا المب،ـــر ال

ــ ــ  الم طق ة ال ــدمار اللوجســت،ة و قــديم ا للشــركار مــد البحــريد  ل

المح،طة ب اد وعد رياري األعما  وغ،رها مد األمور التب  م الامل عل  

 طويرها. ع دما قرى م ظومة مساعدي الم سسار الصـج،ري والمتوسـطة 

 03 ب البحريد قجدها م ظومة متماملة مد ب ب الت م،ة  لـ  ) ممـ،د(د 

ــداعد واألســري وغ،رهمــاد  ــ  غ،رهــا مــد الب ــو  الصــج،ري مثــل: اإلب و ل

تحدو عد الترويا  ب ال ار   لدي ا مجلس الت م،ة اعقتصارية وع دما ق

الذث يرو  ل ا  ب ال ار د مما يجال قـدر  ا علـ  اسـتقطاب بـركار 

كب،ري موجوري مد مـال  هـذه الم سسـار. ع ـدما قـرى الترك،ـ  علـ  

 05 قل،ل التحـديار التـب  واجـه مـد يريـد أ  يحصـل علـ  سـجل  جـارث أو 

تلفـــة  ـــب أج ـــ ي الـــدو  يجـــد أ  ه ـــا  يريــد التاامـــل مـــا مـــدمار م 

 رك،  ا كب،ر ا مـد قبـل الحمومـة  ـب الفتـري الما ـ،ة علـ  مجموعـة 

كب،ري مد القرارار التب  سرع اإلجراءار  ب المث،ر مد القطاعـارد 

قحد م ب، ما 6302لمد أعور وأقو   ق ب أ حدو عد الو ا المالب  ب 

 63ت ـوع لم  ـا علـ  مـدى م. اقتصـارقا م6304ق اق  الحسابار المال،ـة لــ 

الس وار الما ،ة لم قمد قفرض رسوم ا عل  القطاعار الم تلفة ومـا 

ذلـــب يورقـــا م ظومـــة الرســـوم واإلجـــراءارد ح،ـــ  رك قـــا علـــ  رمـــل 

الــ فطد وقم ــا بصــر ه مــا كيــاري رمــل الــ فط ممــا أ ــار المــواي ،د  ــب 

بــراما كث،ــري. ع ــدما قــتملم عــد اعقتــراض  قــد أث،ــرر ققطــة  مويــل 

 65ققتـرض بشـمل ع وكارد ومثل هذه األمور قاقش اها سابق اد قحـد الاج

م كــا  6303يــومب أو بــ رث بــل ققتــرض  ــب  تــرار ما، ــةد  ــب عــام 

مل،و  ري ار  ب ب ر أغسطسد و ب سـبتمبر  524ه ا    دار رولب بـ

مل،و  ري ارد هذه المبال  أ ار  ا  ب  353  دار محلب للس دار بق،مة 

التب بادها. أح،اق ـا التوق،ـت  ـب اعقتـراض ي ضـا الس ة قفس ا والفتري 

 33لاوامــل عــدي م  ــا اســتادار الســو  ومــدى حاجت ــا  لــ  التمويــلد ه ــا  
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المث،ر مد التفا ،ل التب  دمل  ب هـذا الجاقـمد لـذا لـم قمول ـا مـد 

مصدر غ،ر ماروف بل    برقاما  رار  ا لس،ولة )الماش( ي تل  عـد 

ا المواكقار الموجوري. ع دما قـتمل م عـد  ربـ،د اإلقفـا  ـــ قـتملم أيضـ 

م ــ وك ا قسما باإلجراءار التب حصلت  ب الـدو  المجـاوري 6302عد 

 5ل ا مد مال  اعجتماعارد وه ا    سـ،   ـب المث،ـر مـد األمـور التـب 

قستط،ا الت س،   ، اد لمد لمل رولة مصو ،ت ا. التحـدث المب،ـر 

السـ ويةد  ـال يممـد أ  بال سبة  ل، ا هو وجوب التاامل ما الاجـوكار 

قستمر  ب الصرف باج د بل عبد أ  يمو  اإلقفا  ب طةد مد مـال  

المحا ظة عل  قسبة قمو  يجاب،ةد واقتصار ي مـو وقسـبة بطالـة متدق،ـةد 

 03 و ل  اآل  قحد قاررو  عل  الحفاظ عل  هذا األمرد وبمر ا.     

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 المسقطب.بمر اد  فضل األخ مالد حس،د  

 

 05 العضو خالد حسين المسقطي:

وأبمر جم،ا اإلموي واألموار عل  مـا  بمر ا س،دث الرئ،سد 

 فضلوا به مد مالحظارد ومد  بـاري بتقريـر اللج ـة.  ـب الوقـت قفسـه 

أبمر األخ جما    رو عل  مالحظا ه ــ ب وع مد اعست،اء ــ لمـا  مـت 

المال،ة علـ  مـا ذكـره اإلباري  ل،هد والشمر مو و   ل  ماالب وكير 

 63مــد  و ــ، . لمــد لــدث عــدي ققــا  أور  و ــ،ح ا لإلمــوي واألمــوار 

م ق ــاق  حســاب ا 6302أكتــوبر  30أعضـاء المجلــس: كوق ــا ال،ــوم  ـب 

ــا اقت ــ   ــب  بــ ر ا عبــد أ   66مد وباــد مــرور 6304ريســمبر  30متام، 

 66قضــا  ــب اععتبــار أقــه ســ،أمذ  ــبجة لمــا قمــر بــه مــد و ــا مــال  

وما قمر بـه  ـب الوقـت الحـالبد وهـذا ع مفـر م ـه. األمـر الثـاقب:  ب ر ا

 65مــد الالئحــة الدامل،ــة لمجلــس  044المالحــو وجــور التــ ام  ــب المــاري 

لم  ا لم قسـتلم قـرار مجلـس ال ـواب ـــ وهـم مشـمورو  ـــ  ع الشورى 

ب ر اد  م،  ل ا أ  قلقب الضوء  05مد أث باد مرور 6302 ب مار  

ه باـد مـرور هـذه الفتـري الطويلـة؟! الشـبء اللط،ـ  أ  عل  مـا  ـم  قجـاك

م اقشت ا ل ذا الحساب ال تامب ــ وهو  مر حساب متامب ــ جاءر قبـل 
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م اقشة برقاما الحمومة ب،د مجلس ال ـواب والحمومـةد وهـو برقـاما 

د ومــد المممــد م6301و 6307و 6302و 6305ماــد ألربــا ســ وار هــب 

وقـت المحـدر مـد مجلـس ال ـواب الحصو  عل  الحساب ال تامب  ـب ال

محاع   ل  مجلس الشورىد ح،  يممد اعستااقة بما  م اع فـا  عل،ـه 

 5ب،د مجلس ال واب والحمومة لتمو  المالحظار مرك ي أكثر علـ  

الو ا المالبد لم  ا ال،وم قجد أ  ما جاءقا هو الت ام يامس مـا  ـم 

ية  اـال  بح،ـ   قجاكهد مد مال  المالحظار التـب  راهـا اللج ـة  ـرور

 ُشـــمل  ـــب الحســـاب ال تـــامبد مـــا أ م ـــاه هـــو أ   ـــتم الموا قـــة علـــ  

التو ــ،ار مــد قــبلمم ب ــالف مــا جــاء بــه مجلــس ال ــوابد الــذيد لــم 

ــ   ــا عل  03يُاتمــد هــذا الحســاب مــد قــبل م. وللتو ــ،   قــطد قحــد رك ق

 الو ا الساب  وعل  ما قمر به حال، اد وبمر ا.  

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل ه ا  مالحظار أمرى؟بمر اد  

 05 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
بالموا قـة علـ  الحسـاب  اللج ـة و ـ،ة هل يوا ـ  المجلـس علـ   

 63مد 6304ريسـمبر  30ال تامب الموحد للدولة للس ة المال،ة الم ت ،ة  ـب 

و قرير أراء   ف،ـذ الم، اق،ـة والم ـاقالر  ـب اعتمـارار الم، اق،ـة الاامـة 

 ؟م6304للدولة للس ة المال،ة 
 

 )أغلبية موافقة(
 65 

 :الرئيـــــــــــــــس
قبـل اعقتقـا   لـ  م اقشـة الب ـد التـالب مـد جـدو   .ذلب قري ذ   

األعما د أعتذر مد أب ائب الطلبـة الموجـوريد علـ  الم صـة لتـأم،ركم 

قلــ،ال د وقــد  امــدر عــدم الترح،ــم بمــم مبمــر ا  حتــ  ع  جارروقــا 

 33مبمـــر اد ولتتار ـــوا علـــ  مـــا يـــدور  ـــب الجلســـةد ولتاتبروهـــا  صـــال  
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ــ ــا للمق ررار الدراســ،ة.  مــل الشــمر مدرســ، ا ياطــ،مم باــد ا مارج، 

لمم ولوكاري الترب،ـة والتالـ،م علـ  اهتمام ـا ب يـاري الطلبـة  ـب مدرسـة 

مــرا ق،د المالمــ،د الالبحــريد الم  ،ــة الثاقويــة للب ــ،دد كمــا قشــمر 

بـأ  قـراهم ال،ـوم ه ـا ب،  ـاد م كـديد  وكذلب الـذيد لـم قسـادلمم 

 5اــد ا  ــب الجاقــم أهم،ــة هــذه ال يــارارد التــب  اطــب الجاقــم التال،مــب ب

الاملــب  لتتطلاـــوا علــ  مـــا يـــدور  ــب الســـلطة التشــريا،ة مـــد م اقشـــة 

التب   م كل المواي ،د بمد  ، م أب اؤقـا األعـ اء  المث،ر مد القضايا

يلبة المدار   وع يفو  ب أ  أب،د باعهتمـام الـذث  ول،ـه وكاري الترب،ـة 

مـــرد وقأمـــل أ  والتالـــ،م بجم،ـــا مالم، ـــا وكواررهـــا اإلراريـــة ل ـــذا األ

 03 فضل ماالب قراكم مستقبال   ب مجلس الشورىد  أهال  وس ال  بمم. 

 الش،خ أحمد بد محمد    مل،فة وكير المال،ة. 

 

 المالية: وزير
أبمر المجلـس وأعضـاء لج ـة الشـ و   بمر ا س،دث الرئ،سد 

 05المال،ة واعقتصارية عل  ج ـورهم  ـب م اقشـة هـذا التقريـر. أعتقـد أقـه 

 ب مثل هذه الظروف ياتبـر التشـاور مـا أهـل اعمتصـا  وبـر  األمـر 

لج،ر أهل اعمتصا  أمر ا أساس، ا لمـل مـا ققـوم بـه  ـب هـذه الفتـريد 

حضـور عـدم اععتـذار عـد وع يوجد رأث غ،ر م م  ب اعتقارث. أحببت 

المو ـــوع الـــذث يل،ـــه  عر بـــايب باجتمـــاع  مـــرد واإلمـــوي الم تصـــو  

 63 موجورو  و ، م ال ،ر والبركةد وبمر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــالب مـــد جـــدو  األعمـــا  بـــمر اد  وق تقـــل اآل   لـــ  الب ـــد الت

لج ــة الشــ و  المال،ــة واعقتصــارية ب صــو   قريــر وال ــا  بم اقشــة 

 65ب ال تامب عحت،ايب األج،ا  القارمة للسـ ة المال،ـة الم ت ،ـة  ـب الحسا

م باد  دق،قه مد قبل ريوا  الرقابة المال،ة واإلراريةد 6304ريسمبر  30

وأيلم مد األخ جوار حب،م ال ،ا  مقـرر اللج ـة التوجـه  لـ  الم صـةد 

  ل،تفضل. 
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 :جواد حبيب الخياط العضو
 ثب،ت التقرير ومر قا ـه  ـب بمر ا س،دث الرئ،سد بداية  أيلم  

 المضبطة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوا   المجلس عل   ثب،ت التقرير ومر قا ه  ب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 03 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثب،ت التقرير ومر قا ه  ب المضبطة. 

 

 (141 / صفحة3 لحق)انظر الم 
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ مقرر اللج ة.  

 

 جواد حبيب الخياط: العضو
ـــرئ،سدبـــمر   ـــار عـــد  قريـــر  ا ســـ،دث ال لـــديمم كـــل الب،اق

 63الحساب ال تامب عحت،ايب األج،ا  القارمة للسـ ة المال،ـة الم ت ،ـة  ـب 

اإلجابة ع ه   امد ومد لديه استفسار أو س ا د يمم 6304ريسمبر  30

تـامب عحت،ـايب األج،ـا  القارمـة و يضاحه. قاقشـت اللج ـة الحسـاب ال 

م باد  دق،قه مد قبل ريوا  6304ريسمبر  30للس ة المال،ة الم ت ،ة  ب 

الرقابة المال،ـة واإلراريـة  ح،ـ   ـم  بـار  وج ـار ال ظـر حولـه مـد قبـل 

 65أعضـــــاء اللج ـــــة والمستشـــــار القـــــاقوقب لشـــــ و  اللجـــــا  والمستشـــــار 

ـــ رأث لج ـــة الشـــ و  اعقتصـــارث والمـــالب بـــالمجلسد وأمـــذر اللج ـــة ب

التشريا،ة والقاقوق،ة بالمجلسد التـب اقت ـت  لـ  عـدم م الفـة الحسـاب 

ال تامب لمبارا وأحمام الدستورد وسـالمته مـد ال ـاح،ت،د الدسـتورية 
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والقاقوق،ــةد كمــا أ  اللج ــة رأر اعكتفــاء بمــا جــاء  ــب قــرار مجلــس 

ة ال ـــواب مـــد مر قـــار وررور للج ـــار الم تصـــة. وعل،ـــه  و ـــب اللج ـــ

بالتالب:  ب  ـوء الم اقشـار واآلراء التـب أبـديت أث ـاء رراسـة الحسـاب 

 30ال تـــامب عحت،ـــايب األج،ـــا  القارمـــة للســـ ة المال،ـــة الم ت ،ـــة  ـــب 

ــة 6304ريســمبر  ــة واإلراري ــة المال، ــوا  الرقاب  5م باــد  دق،قــه مــد قبــل ري

ــامب عحت،ــايب األج،ــا  القارمــة   و ــب اللج ــة باعتمــار الحســاب ال ت

م باد  دق،قه مد قبل ريوا  6304ريسمبر  30المال،ة الم ت ،ة  ب  للس ة

 الرقابة المال،ة واإلراريةد واألمر مترو  لمجلسمم الموقرد وبمر ا.

 

 03 :الرئيـــــــــــــــس

 1أبدر عدر ا مد المالحظار ــ  قريب ا اللج ة  عل  كلبمر اد  

مالحظــــار ـــــــ وأعتقـــــد أقمــــم قرأ موهـــــا. و ذا كاقـــــت لـــــديمم أث 

مالحظـــار  تســـتط،او   بـــداءها أث ـــاء ال قـــاشد و و ـــ،ة اللج ـــة هـــب 

هـل ه ـا  الموا قة عل  الحسـاب ال تـامب عحت،ـايب األج،ـا  القارمـة. 

 05 ل. األمت الدكتوري ج ار عبدا  الفا   فضلبمالحظار؟ 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو
ـــرئ،سد  ـــس  راري  بـــمر ا ســـ،دث ال ـــة ومجل أبـــمر وكاري المال،

  دو  احت،ايب األج،ـا  القارمـة علـ  ال تـائا المال،ـة اإليجاب،ـة. ولـدث 

 63استفسـار عـد سـبم عـدم قشـر التقريـر ألراء الصـ دو  سـواء مـد مــال  

الموقا اإللمتروقب للص دو  أو  ب الجريدي الرسم،ة أو  ب الصحا ةد 

كمـا  المـو  أق ـا قواجـه  ما سبم عدم قشر  قرير س وث؟ وس ا   مر:

 حدي ا  ب اق فاض سار برم،ل ال فطد   ل لدى الصـ دو  مطـة بديلـة 

لت م،ـــة اإليـــرارارد وما ـــة أ  المـــورر األساســـب لـــه يـــأ ب مـــد مـــال  

 65 اعقتطاع مد مب،اار ال فط؟ وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بمر اد  فضل األخ أحمد م دث الحدار. 
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 اد:العضو أحمد مهدي الحد
ــة الشــ و   بــمر ا ســ،دث الــرئ،سد  والشــمر مو ــو   لــ  لج 

المال،ــة واعقتصــارية ووكاري المال،ــة. لــدث باــ  المالحظــار ب صــو  

الحســاب ال تــامب عحت،ــايب األج،ــا  القارمــة. أوع : مــد مــال  التقريــر 

 5الذث أعد ه اللج ة يظ ر أ  المس ول،د القائم،د عل  الحساب ــ مجلس 

 حفـو كب،ـر علـ  ك،ف،ـة اعسـتفاري مـد المبـال  الطائلـة اإلراري ــ ل م 

 ب هذا الحساب ــ  قريب ا قص  مل،ار روعر ــ وعحظ ـا أ  ه ـا  ورائـا 

ثابتــة وماظــم المبــال   و ــا  ــب ب ــو  وي ،ــة بأجــل يصــل  لــ  بــ ر أو 

د وأعتقـد أقـه    األوا  أل  يقـوم ٪6 لـ   0ب ريد أو ثالثة وب سم مـد 

 03ذ  جراء بجاع وهو   ويـا اعسـتفاري واعسـتثمار  ـب مجلس اإلراري با  ا

هذا الص دو د  لماذا اإلموي  ب مجلس اإلراري ع يقومو  مـثال  بإقشـاء 

مصاقا يممد أ  يستف،د م  ـا البلـد ويممـد أ   وظـ  الاـايل،د عـد 

الامل؟ لمـاذا الت ـوف وو ـا هـذه المبـال  المب،ـري التـب  سـتف،د م  ـا 

وع دما  ذهم  ل  الب و   ـرى أق ـا  أمـذ  ٪0الب و ؟ هم ياطو  قسبة 

 05؟  ذا كـا  المبلـ  قصـ  مل،ـار  مـم ٪7و 2عل  المواي ،د قسـبة بـ،د 

 ستف،د هذه الب و ؟ لماذا الت وف؟ يجم أ  قأمذ المبارري وقامل عل  

و ــا أقــواع كث،ــري مــد اعســتثمارار  ــب هــذا الشــأ . ثاق، ــا: ب صــو  

ألـ   77م كاقت المما أي 6303مما آر أعضاء المجلسد  ب س ة 

ــارد و ــب عــام  ــ  6304ري  ــارد  ذا ألــ   041م و ــلت المما ــأي  ل ري 

ـــت اســـتثمارار و وائـــد هـــذا  ـــت ه ـــا  قســـبة و  اســـم و ذا ار فا  63كاق

الص دو   ل م الح   ـب ذلـبد أمـا  ذا بق،ـت المـوارر  ـب و ـا محـدر 

 لمــاذا هــذه ال يــاري؟ أعتقــد أ  علــ  اإلمــوي اإلجابــة عــد هــذا التســاؤ . 

حســاب احت،ــايب   ــمدققطــة أمــرىد المشــتقار ال فط،ــة ع  حســم 

ةد وهب مبال  كب،ري  لماذا ع  حتسم؟ هذه ققطة م مة األج،ا  القارم

ــدعوي  ــة واعقتصــارية ب ــة الشــ و  المال،  65جــد ا. وهــل قــام اإلمــوي  ــب لج 

اإلموي أعضـاء مجلـس اإلراري للحضـور أمـام م لالستفسـار عـد ك،ف،ـة 

الق،ــام بالتشــج،ا وا  ــاذ  جــراءار  ســتف،د م  ــا األج،ــا  القارمــة  ،مــا 

عســـتثمار واعســـتفاري مـــد هـــذا الصـــ دو ؟ ي ـــا الت م،ـــة مـــد مـــال  ا

 وبمر ا.
 33 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 .عارف  ال  مم،س وك،ل وكاري المال،ةبمر اد  فضل األخ  

 

 :وكيل وزارة المالية
 5ب صـــو  ســــ ا  الــــدكتوري ج ــــار  بـــمر ا ســــ،دث الــــرئ،سد 

الفا لد قحـد غ،ـر ملـ م،د بال شـرد   ـذا الصـ دو  مـا د وحممـه 

امب هو حمم الحساب ال تامب للدولة. األمر اآلمرد  ب الحساب ال ت

باد األكمة المال،ة ــ وأيمئ مم بأق ـا لـم ق سـر روعر ا واحـد ا مالل ـا ـــ 

 الم ا التحـو  والـدمو   ـب اسـتثمارار مت وعـةد باضـ ا قصـ،ر األجـل 

 03وباضــا يويــل األجــل وباضــ ا  ــب ه،ئــة ورائــاد وهــذا  ذا قــارقتموه بــأث 

ستجدو  الت وع قفسـه  لـ  حـد مـا. كمـا أ  ه ـا    اري  استثمارية  

 قلبار سرياة  ب السو د  ـ حد قتاامـل مـا ب ـو  وب،ـور اسـتثمار هـب 

(AAA)  .ــد مقبولــة  ــب الوقــت الحا ــر ــا عوائ ــالب هــب  ضــمد ل  وبالت

والاوائد  ب   دو  احت،ايب األج،ا  القارمة قد  مو  ل ا ررجـة مـد 

 05الم اير   تل  أو  قل قل،ال  عـد عوائـد الب ـو  والمصـارف التجاريـةد 

ــةد وة ألولــذلب قحــد قتحــو   ــب هــذه المســ ــد القل،ل ققبــل باــ  الاوائ

وائـد التـب ب ـا  ـر  اسـتثمارية عال،ـة  ـ حد ولمد  ذا يرأر با  الا

قتب اها وقأمذها با،د اععتبارد قظر ا  ل  أ  مجلس اإلراري يتمو  مد 

مجموعــــة أ ــــرار م تصــــ،د باعســــتثمار ســــواء مــــد الحمومــــة أو مــــد 

 63المصارف التجارية. ب صـو  المشـتقار ال فط،ـةد القـاقو  وا ـ  وهـو 

  جـــد ا  ـــب هـــذه روعر عـــد كـــل برم،ـــل قفـــط مـــامد  القـــاقو  وا ـــ

المسألةد وأث  اديالر أمرى   ب أمر  مر. أحببت أ  أب،د هذه األمور 

وأب،د سالمة الص دو  وعوائده. أما ب صو  المما آر  ماقـت أقـل 

ع دما كاقت مبال  الصـ دو  أقـلد وع ـدما ار فاـت  إق ـا ار فاـت  ـب 

 65  عف ري ار وهذا هو الحد األقصـ  الـذث قصـت عل،ـه القـواق،د 1حدور 

ومجلس الوكراءد وم ذ الاام الما ب و ل  هذا الاام هب بموجم القرار 

الذث  در أم،ر ا ح،   م  جم،د  رف المما آر قظر ا  ل  األو اع 

 اعقتصارية السائديد وبمر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
بــمر اد  فضــل ســااري الســ،د غــاقم بــد  ضــل البــوع، ،د وكيــر  

 ب و  مجلسب الشورى وال واب. 

 

 5 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ه ا   و ،ار متشـاب ة لـو رُمجـت  إقـه  بمر ا س،دث الرئ،سد 

ا  5أو  4 و ــ،ار قـد قصــل  لـ   1بـدع  مــد وجـور   و ــ،ارد ومصو ــ 

بال ســــبة  لــــ  اعســــتثمار وأج   ــــهد واألمــــر راجــــا لمــــم. المالحظــــة 

ب ال امســة:  ـــرى اللج ـــة  ـــروري قشـــر الحســـاب ال تـــامب لألج،ـــا   ـــ

 03م قشـر  ـب 6303الجريدي الرسم،ةد يبا ا يتم ال شرد و مر  قرير لسـ ة 

مد ويـتم ال شـر 6302ي اير  04بتاريخ  3644الجريدي الرسم،ة  ب الادر 

ــا بالدســتور والقــاقو د وباــد اعتمــار مجلســمم المــوقر الحســاب  الت ام 

ال تامب ــ سواء الحساب ال تامب للدولة أو الحساب ال تامب عحت،ايب 

ــتم ال شــرد ولــ،س  قــط قــرار ا ـــ و بــداء المالحظــار ي ألج،ــا  القارمــة ـ

 05المجلــس ولمــد يــتم قشــر قــرار المجلــس باإل ــا ة  لــ  المالحظــار 

ـــدي  ـــذث ذكر ـــه مـــد الجري ـــهد وهـــذا موجـــور  ـــب الاـــدر ال الـــوارري  ،

 الرسم،ةد وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 63 بمر اد  فضل األخ مالد حس،د المسقطب. 

 

 خالد حسين المسقطي:العضو 
بحســـم القـــرار الـــذث ا  ـــذه مجلـــس  بـــمر ا ســـ،دث الـــرئ،سد 

الشورى  ب جلسة سابقةد كا  ه ـا  مقتـر  بإعـاري ال ظـر  ـب قـاقو  

 65احت،ـــايب األج،ـــا  القارمـــةد وقـــد أمـــذقا  ـــب اععتبـــار هـــذا الحســـاب 

ال تامب وهو  مر حساب استلم اهد ولم ي شر وما قشر هو حساب سـ ة 

قــتملم عــد أق ــا أمــذقا  ــب اععتبــار كــل المالحظــار مد وقحــد 6303

التب جاءر أث اء م اقشة المقتر  وكذلب  ب هـذا الحسـاب ال تـامبد 

وقحد ال،وم بصدر اعقت اء مد م اقشة هذا المقتر  و قديمـه  ـب جلسـة 
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قارمة  ل  المجلـس  حتـ  يمـو  ه ـا  قـوع مـد اإلقجـاك المب،ـر ل ـذا 

ب اقترح ـــا باـــ  اإلمـــوي أعضـــاء الصـــ دو  مـــد مـــال  التاـــديالر التـــ

 المجلسد وبمر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 بمر اد  فضلب األمت كهوي محمد الموارث.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
 ب المالحظار التب ذكرها اإلموي  ب  بمر ا س،دث الرئ،سد 

 03 ب األس م والس دار الص دو    حصر استثمارار ــ 6اللج ة ورر التالب: 

ورائا قصـ،ري ويويلـة األجـلد وقاتقـد أ  السـبم  ـب ذلـب هـو غ،ـاب وال

الج اك اإلرارث القـارر علـ  رراسـة الفـر  اعسـتثمارية المتاحـةد وذلـب 

علــ  الــرغم مــد  ا،ــ،د ج ــاك  رارث إلراري الصــ دو . وســ الب: مــا هــب 

ـــارر علـــ  اعســـتثمارار الموجـــوري؟  ـــاك  رارث ق ـــأم،د ج  ـــا مم لت  وج 

 05 وبمر ا.

 

 ــــــــــــس:الرئيـــ
 بمر اد  فضل األخ الدكتور عبدالا ي  عبدا  الاجما . 

 

 63 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 ملـم اإلمـوي عـد   ويـا مصـارر الـدمل  بمر ا س،دث الرئ،سد 

باعستثمار  ب ال ار  مد مال  المحـا ود ولمـد لمـاذا ع قـواك  بـ،د 

ا كمـا ذكـر باــ  اإلمـوي لت ويــا اعسـتثمار  ـب ال ــار  و قشـاء مصــاق

مصــارر الــدمل؟   ــذا الت ويــا يســاعدقا بشــمل أكبــر علــ  اســت،ااب 

 65األيـــدث الااملـــة والقضـــاء علـــ  البطالـــةد بـــدع  مـــد أ  قـــد ا للاـــايل،د 

مما آر ب رية لتجط،ة هذا الجاقم ألقه ع  وجد لدي ا  ر  عمل ل م 

صـارر الـدمل  ب الم سسار أو الشركار وغ،ر ذلبد لمـاذا ع ق ـوع م

مـد مــال   قشــاء مصـاقا بديلــة غ،ــر المصـاقا التقل،ديــة الموجــوري لــدي ا 

مثل مصاقا التمرير والبتروك،ماويار و)ألبا( وما  ل  ذلـب؟ يجـم أ  
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 مــو  لـــدي ا مصـــاقا أمـــرى حتــ   جطـــب احت،اجـــار البلـــد و ســـتوعم 

األيــدث الااملــةد  فــب كــل ســ ة يمــو  لــدي ا مريجــو  مــد الجاماــار 

الثاقوية الاامةد  أيد يـذهم هـ عء؟ هـل يجـم أ  ياملـوا  ـب والمدار  

وكارار الدولة  قط؟! كم ستستوعم هذه الوكارار؟ أرجو  عاري ال ظر 

 5  ب هذا المو وعد وبمر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بمر اد  فضل األخ مالد حس،د المسقطب. 

 

 03 العضو خالد حسين المسقطي:

ـــرئ،سد  ـــه بـــمر ا ســـ،دث ال ـــد أق  مـــد الواجـــم أ  يمـــو   أعتق

 ه ــــا   و ــــ،  للجم،ــــاد أل  هــــذا الصــــ دو  يتصــــرف  ــــب أمــــوا  

كمـا جـاء  ـــبـل هـب للحا ـر ويستثمرها بالصوري الم اسبة وهب ل،ست 

ـــ احت،ــايب األج،ــا  القارمــة. قحــد لــدي ا  اامــل مــا هــذا   ــب المســم  ـ

 05الص دو  ب ظري استثمارية بحتةد بح،  قتملم عمد لدي م القدري عل  

استثمار هذه األموا  الطائلةد وع ق س  أقه م ذ  أس،س هـذا الصـ دو  

ل ام كاقت المصارر المال،ة  اتمد عل  ما يتم ب،اه مد برام،ل ال فط ا

ومــا يــتم  صــديره  لــ  ال ــار د وال،ــوم قحــد أمــذقا  ــب اععتبــار الواقــا 

الذث قمر بهد ل،س البحريد  قط بل الم طقة والاالم كمل ب صو  

 63،اتمد ســاق فــاض أســاار الــ فطد والمــدمو  الرئ،ســب ل ــذا الصــ دو  

ــا هــذا الصــ دو  مــد مــال  وجــور  علــ  عوائــد اعســتثمار الــذث يحقق 

ارر علـــ  اســـتثمار مـــوارر هـــذا الصـــ دو د ولـــ،س الج ـــاك المـــ ء القـــ

اععتمار عل  ما ك ا عل،ه سابق ا مد مال  ب،ا الـ فط ال ـام بمـا ي يـد 

روعر ا للبرم،لد  وجور استثمار ج،ـد ل ـذا الصـ دو  اآل  م ـم  43عل  

 65جــد ا وأهــم ممــا كــا  عل،ــه الو ــا  ــب الســاب د ألق ــا قاتمــد علــ  مــا 

مال  وجور الج اك الم ء  ل،مـو   س حققه مد عوائد استثمارية مد

لدي ا مررور ج،دد وقأمذ  ب اععتبار الموار التب جاء ب ا القاقو د مد 

 مال  اعستثمار الذث ع يارض أموا  الص دو  للم ايرد وبمر ا.

 



 3 المضبطة   م33/03/6302     (          22)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بمر اد  فضل األخ جاسم أحمد الم  ع. 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 5الدولة لم  قصر وأقشـأر هـذا الصـ دو   الرئ،سدبمر ا س،دث  

وو ات الضوابط والقواق،د المتالقـة بمدمولـه. األمـت كهـوي المـوارث 

واألخ مالد المسقطب  طرقا  ل  أساس،ار قجا  هذا الص دو د الج اك 

الج ــاك اإلرارث  ــاحم ال بــري الــذث يممــد أ  يســتثمر هــو المــ ء 

م،ت ــا بطريقــة  ــح،حة  اــور األمــوا  المضــموقة  ــب هــذا الصــ دو  و  

 03علــ  المــوايد الــذث ي تظرهــا  ــب المســتقبل لســد حاجــة ما، ــة لــه  ــب 

رف اعـالظروف التب ع قار  ا. قبدأ بوكاري المال،ـةد  ممـا  فضـل األخ 

مم،س بقوله  ق ـا بسـبم حر ـ ا ورقت ـا لـم ي سـر الصـ دو  أث  ال  

ـــه  ألق ـــم حـــا ظوا  ـــئ م وقشـــمرهم عل، ـــ  روعرد وهـــذا الشـــبء ق   عل

ـــا قريـــد مـــ  م أ  ي ،ـــ وا  حـــت  راري وكاري المال،ـــة  الصـــ دو د ولم  

 05المش ور ل ا بالدقة والح،طة والحذرد  لدي ا كفاءار بحري ،ة يتح، و  

الفــر  ل ــذا الصــ دو  الــذث  تجمــا  ،ــه األمــوا  بطريقــة أو بــأمرىد 

وقور اعستفاري م  ا أكثر مد أجل الموايد ومد أجل مملمة البحريد 

 ــات الضـوابط ل ــذا الصــ دو . الج ـاك اإلرارث والمفــاءي التــب التـب و

أهــم بــبء ل ــذا الصــ دو د  ــوكاري  كهــوي المــوراثقالــت ع  ــا األمــت 

ـــريد قحـــد  ـــدي ا مشـــاغل كث، ـــدي ا مشـــاكل ا و ـــوابط ا ول ـــة ل  63المال،

قشمرها عل  مج ورا  ا وس ظل قشـمرهاد ولمـد قتم ـ  علـ  وكيـر 

كاري أ  ي ،ئــوا كفــاءار بحري ،ــة المال،ــة وعلــ  القــائم،د علــ  هــذه الــو

 امـل ل ــم  ـب هــذه األمــوا  المضـموقة حتــ   اــور علـ  البلــد بالفائــديد 

 ومملمة البحريد  ستح  ذلبد وبمر ا.
 65 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بمر اد  فضل األخ قوار علب المحمور. 

 



 3 المضبطة   م33/03/6302     (          27)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو نوار علي المحمود:
لـذيد أ ـم  ـو ب  لـ   ـور اإلمـوي ا بمر ا س،دث الـرئ،سد 

سبقوقب  ب ذكر  روري   ويا مصارر الدمل مد مال  استثمار أموا  

 ــ دو  األج،ــا  القارمــة  ــب مشــاريا اســتثمارية محل،ــة رامــل مملمــة 

 5البحــريد  اــور  يرارا  ــا  لــ   ــ دو  األج،ــا  لت م،تــه. المــا  ع يممــد 

ه مد مال  و اه  ب ورائا ثابتةد بل يحتا   ل   شج،له مد مـال  ؤ قما

مارار  ـب مشـاريا اقتصـارية وسـ،اح،ة ومال،ـة  اـور علـ  الصـ دو  استث

ب ذه اإليرارار. مد مال  هـذه المشـاريا يممـد  وظ،ـ  و يجـار  ـر  

عمل للبحري ،،دد يبا ا المث،ر مد الشباب ع يجد وظائ  بس ولة هذه 

 03اعســـتثمارار  ـــب هـــذه المشـــاريا مـــد الم كـــد أق ـــا ســـتو ر واأليـــامد 

 الويدد وبمر ا.وظائ  كث،ري ألب اء 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 بمر اد  فضل األخ   ار أحمد الحاجب. 

 05 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
ــا األخ عــارف ممــ،س  بــمر ا ســ،دث الــرئ،سد  أقــا ع أ فــ  م

أ  الصـــ دو  لـــم ي ســـر وع روعر ا واحـــد اد  ـــب وك،ـــل وكاري المال،ـــة 

ولمد  ذا أمذقا با،د اععتبار ــ وسب  أ  قاقش ا ذلب ــ حجم التض م 

 63 ـإ  الذث حصل م ذ بداية التو ،رد أث م ذ بدء  قشاء هـذا الصـ دو د 

ــار الــذث قمتلمــه  ــب هــذا الصــ دو  ستصــب  ق،متــه باــد  ال صــ  مل،

ــار بســبم التضــ  مد و ذا و ــا ا هــذه ممــس ســ وار  اــار  قصــ  مل،

ســ وي اد وجئ ــا  لــ  قســبة  ٪6أو  ٪0األمـوا   ــب  ــ اري  ومحــا و  ـدر 

أو أكثـر سـ وي اد  مـد الطب،اـب أ  أمـوا   ٪03التض م التب  صل  ل  

 65هــذا الصــ دو  ســتتآكل مــد غ،ــر مســاري أث مضــاربةد وهــذه األمــوا  

بلـ  مد الم ٪03س ة لد  ساوث  63ع دما قأ ب لفت  هذه الص اري  باد 

األ لب الذث وُ ا  ب الس وار الحال،ة   ذ  الاوري  ل  استثمار و  ويا 

بل  مصارر اعستثمار ــ كمـا سـبق ب اإلمـوي ـــ رامـل الدولـةد و يجـار سـُ

ــة الاامــة والجاماــار والمااهــد  عمــل ل ــذه األعــدار مــد مريجــب الثاقوي
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و الص اع،ة أو )البول،تم ب( ــ كمـا سـبق ب  لـ  ذلـب األخ قا ـر ـــ هـ

السب،ل األقسم للمحا ظـة علـ  هـذه األمـوا   ـب مسـتواهاد و ع  ـ حد 

 د وبمر ا.٪6أو  ٪0ق سر أكثر مد 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 بمر اد  فضل األخ بسام  سماع،ل الب محمد. 

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو
لـــدث ققطتـــا  أور التطـــر   ل، مـــا  بـــمر ا ســـ،دث الـــرئ،سد 

 03األول : قور أ  قشـ،د بالج ـاك اإلرارث الـذث يـدير بشمل سريا. ال قطة 

هذا الص دو د وع قور أ  يُساء   م ا أ  الج اك غ،ر قاررد و قما علـ  

الامس مد ذلبد  لديه مد المفاءار الوي ،ة البحري ،ـة التـب قفت ـر 

ب ا وبأرائ ا الممتاك والرائا. المقصد مد هـذه المالحظـار هـب أ  هـذا 

ل  ــب الـوكاري كمـا هــو عل،ـه اآل   سـ،ظل  ــمد الج ـاك اإلرارث لـو ظـ

 05ق،ور محـدريد والـدل،ل هـو أراء الصـ دو  ـــ كمـا  فضـل اإلمـوي ـــ أراء 

ج،ــد ولمــد باإلممــا  أ  يمــو  بشــمل أ ضــل مــد ذلــب. الترك،ــ  

عل   يرارار الورائا كا  له رور كب،ر  ـب  يـرارار الصـ دو  ولمـد 

رقــا مــثال   لــ   يــرارار هــذا ع ي مــب المبلــ  بالشــمل المطلــوب.  ذا قظ

مد اإليـرارارد ومـد  6,333,333  س جد أق ام 6300اعستثمار  ب عام 

ــــت  ــــا كاق ــــرد 3,633,333الورائ ــــت أكث ــــا كاق ــــرارار الورائ  63د  ذ   ي

م كارر اإليـرارار بشـمل 6304مد و ـب عـام 6304و مررر  ل  غايـة 

د وهـــب  يـــرارار اعســـتثمار و يـــرارار 4,033,333بســـ،ط  قـــطد وهـــب 

د أث أقه بـبء بسـ،ط  قـطد والماـروف أ   يـرارار 3,533,333الورائا 

ــو وُجــد هــذا الصــ دو   ــا عــاري  مــو  قســبت ا بســ،طة جــد اد  ل الورائ

 65 قد  مو  له حرية اعسـتثمار بشـمل أ ضـلد  مستقال  اباعتباره ج اك 

ولو يُدعم كذلب ب براء مد هذا القطاع  س،مو  األراء أيض ا أ ضل. 

: ال ــدف مـــد  قشــاء الصــ دو  هـــو حفــو حــ  األج،ـــا  ال قطــة الثاق،ــة

القارمة  ب ال فطد ال فط سلاة موجوري ال،وم ول ا ق،مةد وق،مت ا  تأثر 

بوجورهاد و ب الس وار القارمة قد  قل ق،مـة الـ فط بصـفته سـلاةد أو 



 3 المضبطة   م33/03/6302     (          29)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

د  ـ حد بجـرض حفـو حـ  األج،ـا  القارمـة  ـب اقد ي ت ب بصفته مورر 

أقشأقا الص دو د ولذلب أهم،ـة اعسـتثمار  هذه السلاة و ب هذا المورر

و حق،ــ  أعلــ   يــرارار مــد هــذا اعســتثمار هــو ال ــدف الرئ،ســب مــد 

الصـــ دو د ولـــ،س  ـــب كوقـــه ج ـــاك ا أو  ـــ دوق ا يســـت دم  ـــب حالـــة 

 5الطــوارا  قــطد ولم ــه األســا  لحفــو حــ  األج،ــا  القارمــة. أكــرر 

 ال،ةد وبمر ا. بمرث لإلراري والج اك اإلرارث الموجور  ب وكاري الم

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .يبمر اد  فضل األخ عار  عبدالرحمد المااور 

 03 

 :ةعادل عبدالرحمن المعاود العضو
قد يفر  باـ  ال ـا  أ  الصـ دو  لـم  بمر ا س،دث الرئ،سد 

ي سر روعر ا واحد اد ولمـد هـذا لـ،س بالضـروري أمـر ا  يجاب، ـا  مام ـاد 

اد وهـب أقـب   مما يُقا  سم د  سلمد ولمد السالمة ل ا ثم  ـا أيضـ 

 05 تر  التشم،ل مما يفقد المالم روققهد بامتصار ــ لد أكرر كالم 

كث،ري لالستثمار  ب البحريد اإلموي ــ أقو     ه ا  مجاعر كب،ري و

ول دمــة مملمــة البحــريدد  و ــا األمــوا   ــب ورائــا مررورهــا بســ،ط 

جد ا ول،ست ذار عائد كب،ر ع عل  الص دو  وع عل  البلدد هذا  ـب 

  لـم الحق،قة ع أعده قجاح اد  ال جا  هو  ت  مصـ ا يُـذكرد م ـذ متـ

 63وكـــل د والماــروف أ  البحـــريد قســما عـــد مصــ ا علـــ  مســتوى عـــا 

الم طقة  سـتورر أمـور ا كث،ـري مـد ال ـار . المصـ ا كـم سـ،وظ  مـد 

وكــم اإل ــا ة التــب  ؟وكــم س،ســتوعم مــد ياقــار البلــد ؟أب ــاء البلــد

المشـاريا كث،ـريد ولـ،س مثلـب مـد  ؟ستضاف  لـ  ال ـا ا القـومب للبلـد

يُاــدر المشــارياد والحمــد   أ  كــل مــد يــ ور مملمــة البحــريد يالــم 

 65الستثمار وللا،   ،هد و ،ه كفاءارد ولذلب يجـم أ  أق ا بلد ممتاك ل

كـم أمـذ لمـب ياط، ـا  ٪3أو  ٪6قستجل هذا الما  أل  الـذث ياط، ـا 

هذه ال سبة؟! استفار أ ااف مضاعفة مد هذا الما د وقحـد ققـو   قـه 

قــد   مــذ الســالمة مــد بــاب أ  اعســتثمار يحتــا   لــ  كــارر وظ،فــبد 

محدوريد  ـب هـذا الصـ دو  أو  لماذا اعستثمار محتمر لدى أب ا 
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 ب ذلب الص دو ؟! ل بدأ بمجلس مستقل مد المفاءار الوي ،ة لتـدير 

هذا الص دو د ع يجم أ  يمو    دو  التقاعد قفسهد أو الصـ دو  

الــذث  ــب وكاري المال،ــة أو غ،ــرهد بــل عل، ــا أ  قســتقلد ح،ــ   قــه قــد 

لطريـــ   مـــو  علـــ  عـــا   هـــذه الصـــ اري  أعبـــاء كث،ـــري  ،ت ـــذو  ا

 5األ مد ل م ويضاوق ا  ب ورائا.  ب الحق،قة قحد قريد المحا ظة عل  

هــذا المــا  ولمــد   م،تــه أهــمد وكل ــا يالــم أ  المجــا   ــب البحــريد 

كب،ر جد اد اقظروا  لـ  هـذه المشـاريا التـب يمـأل التجـار السـو  ب ـاد 

 لماذا ع يمو  ل ذا الص دو  س م  ـب ذلـب؟! قرجـو ـــ    بـاء ا  ـــ 

ق ـم إلب الس ة القارمة أ   مو  األربا  عال،ةد وقحد قشـمر اإلمـوي  

 03حريصــو  جــد ا علــ  المــا  وحــذرو   ــب ذلــبد ولم  ــا قالــم أ  لــدي م 

المفــاءارد و ذا كاقــت   قصــ م المــوارر البشــريةد  لــدي م األمــوا  

ول،سـتجلوها  ـب امت،ـار هـذه المـوارر مـد أب ـاء البلـد ممـد يـرو   ــ، م 

 هذا الص دو د وبمر ا.المفاءي لت م،ة 

 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 بمر اد  فضل األخ جما  محمد   رو. 

 

 جمال محمد فخرو: العضو
مو وع اعستثمار مو وع ماقد وبـائب  بمر ا س،دث الرئ،سد 

 63جــد اد وأعتقــد أ  أهــم بــبء  ــب هــذا الصــ دو  هــو  راري اعســتثمارار 

ــه هــو  بشــمل مــتحفو ولــ،س بشــمل مجــاكفد واألهــم مــد ذلــب كل

رراســـة م ـــاير اعســـتثمارار الموجـــوريد ويتضـــ  مـــد مـــال  كشـــ  

ار اعستثمارار الموجور لدى اإلموي أق م يتااوقو  ويتااملو  مـا بـرك

رول،ة مت صصة  ـب  راري المحـا ود وأقـا أعتقـد أ  هـذا قـرار  ـائم 

ــ   لــب الشــركار يا ــب  ــوكاري أل  عــدم اععتمــار عل  65مــد اإلمــوي  ــب ال

ــة وبملفــة كب،ــريد   وظ،ــ  مــوظف،د امتصا ــ،،د علــ  كفــاءي عال،

وبالتالب ربما لد  مو  عوائد استثمارا  م مثل الاوائد التب س،حصلو  

ـــا: وا ـــــ  أ  عل، ــــا مــــد قبــــل الشــــر كار الدول،ــــةد هــــذا أوع . ثاق،ـ 

اعستثمارار  ب الص دو  موكعة ب،د قسم،د رئ،س،،دد ب،د اسـتثمارار 

 33مل،ـو  ري ـارد  013مل،ـو  ري ـارد وورائـا ثابتـة حـوال   642متاحـة للب،ـا 
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وهذا أيض ا يأ ب  مد مطة  تال  بدراسة الم ـايرد وأقـا أعتقـد ـــ أقـا 

مــد  ٪23،ل ــــ أق ـب ع ــدما أ ـا حــوالب لسـت مطلا ــا علـ  ذلــب بالتفصـ

 ــب ورائـا  قـد  مـو  هـذه ال طــة  ٪43أمـوالب  ـب اسـتثمارار وأ ـا 

ـــا: الورائـــا مورعـــة كل ـــا  ـــب ب ـــو  بحري ،ـــةد أو ب ـــو    ـــح،حة. ثالث 

 5موجوري  ب البحريدد وبالتالب هذا ج ء مد الـدعم لالقتصـار الـوي بد 

قتصــارية قــد ع وه ــا الم ــاير أقــل بمث،ــر مــد الــدمو   ــب مشــاريا ا

 اــرف  راري الصــ دو  ك،ــ   ــديرها. قحــد م ــذ عــدي ســ وار اقتقــدقا 

ـــوا  ـــب  ـــار اعجتماع،ـــة ع ـــدما رمل اإلمـــوي  ـــب ال ،ئـــة الاامـــة للتأم، 

مشروعار استثمارية أو  جاريـة لـم  ـدر علـ، م أرباح ـاد وقل ـا  قـذا  أ  

 03عل، م عدم الدمو   ب مشـاريا ع يسـتط،او   رار  ـا. قحـد قـد يمـو  

ــس اإلراري  ــس وهــو أ   امــل  راري الصــ دو  ومجل لــدي ا رأث  ــب المجل

علــ   حســ،د الاوائــد. اآل د وبجــ  ال ظــر عمــا ق،ــلد عوائــد اعســتثمار 

د وهذه ال سبة ال،وم لد   تلـ  عـد ٪2حوالب بلجت م 6304مال  الاام 

( ٪2ال سـبة التــب ســمات ا مــد اإلمــوي قبـل قل،ــلد ولمــد هــذه ال ســبة )

 05ولمد  ٪9أو  ٪1ةد وبإمماق م أ  يذهبوا  ل  قسبة م ايرها م  فض

وبالتالب قد يقضب ذلـب علـ  كـل األربـا  السـ وية.  دم ايرها مر فاة

متحفظــ،دد وكمــا ذكــر باــ  أقــا  ــب الحق،قــة أم،ــل  لــ  أ  قمــو  

ـــا  هـــذا  أ اإلمـــوا   ـــا و قمـــا لألج، ـــ،س ل  ـــل األجـــلد ل الصـــ دو  يوي

المــدى القصــ،رد وقحــا و  القارمــةد وقتم ــ  أع قبــدأ بالســحم م ــه  ــب

 63عل،ــه لت م،تــه  وال،ــوم  ذا ســأل ا أث بــركة اكتواريــة عمــا هــو الاائــد 

د وهــذه ٪2و 5األمثــل لصــ اري  التقاعــد؟  ســتقو  لــب  قــه يتــراو  بــ،د 

هـذا الصـ دو  عمـره  لـ  مـا ع  ذ  الص اري  عمرها  لـ  مـا ع ق ايـةد 

البحــ  عــد ق ايــةد وبالتــالب لــد قمــو  أ ضــل مــد  لــب الصــ اري   ــب 

عوائــد ماقولــة بم ــاير م  فضــةد وأقــا أم،ــل  لــ  أ   مــو  م ايرقــا 

 65م  فضـــة وعوائــــدقا أقــــلد أ ضــــل مـــد أ   مــــو  م ايرقــــا مر فاــــة 

ــدقا  ــب ســ ة واحــدي   ــر و  ت ــب عوائ ــدقا أكب ــة ٪2وعوائ د قســبة ماقول

وأريد أ  أبمر اإلموا   ـب  راري الصـ دو  ومجلـس اإلراري علـ  هـذا 

  قســتما مــ  م ســ ة باــد أمــرى ل تــائا أ ضــل. و ذا القـرارد و   بــاء ا

م كـــا  عائـــد هـــذا 6306م و6300 ـــذكر ســـ،دث الـــرئ،س  ـــب عـــامب 

 33د وقم ا باقتقاره  ب مجلس ا هذاد ويالب ا بتشم،ل  ريـ  ٪6الص دو  
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 رارثد وذكرقا أقه يجم اعستفاري مد المت صص،دد ويبدو أ  اإلموي 

ا مـا ك ـا قاتقـد أقـه الشـبء استماوا لل ص،حة مد هذا المجلـس ويبقـو

 الصح، د وبمر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

أ  وهـو أحم أ  أؤكد ما اقت    ل،ه األخ جما    رو بمر اد  

ـا  لــ  أباــد ررجــةد وأع  هــذا الصــ دو  يجــم أ  يمــو  اســتثمار ا  م ـ 

ق ايرد وه ا  قاعدي اقتصارية يجم أ  قف م ا جم،ا ا وهب أقه كلما 

الاوائــد اكرارر الم ــايرد ولــذلب قحــد ثقت ــا كب،ــري بــاإلموا  اكرارر 

 03 ب  راري هذا الص دو  للحفاظ عل،ه. ير  با  اإلموا  اعستثمار  ب 

مشـــاريا  ـــ اع،ة وغ،رهـــاد ولمـــد  ار ـــو  يـــا  مـــوا  أ  أث مشـــروع 

مُار ض لل ساريد و ذا مسر  ما   ذلب أ  أموا  هذه األج،ا  ستذهم 

م  راري الصـــ دو  علــ  ا  ـــاذ مثــل هـــذه  ــب مبـــر كــا د وســـوف  ُــال

القــرارار   ــ اري  التقاعــد و ــ اري  األج،ــا  القارمــة يجــم أ   حــا  

 05بـأعل  الضــماقار واعسـتثمارار اآلم ــةد وكمــا يقولـو :  ل ق ــا بالقل،ــل 

حتـ  ع يــذهم المث،ـرد والق اعــة ك ـ  ع يف ــ   و   بـاء ا  يســتمر 

ا كيـاري اإليـرارار ولمـد  ـب  اإلموا   ب عمل ـم الط،ـمد وقحـاو  أيضـ 

 األخ الدكتور عبدالا ي  عبدا  الاجما .  الحدور اآلم ة.  فضل

 

 63 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

بســـم ا  الـــرحمد الـــرح،مد المالـــوم  بـــمر ا ســـ،دث الـــرئ،سد 

بالضروري أ  التجاري  قوم عل  الرب  وال ساريد و ذا بدأ التاجر ي ـاف 

  ــذه ل،ســت  جــاريد قحــد ع ــدما قتحــدو عــد مو ــوع  مــد ال ســاري

ــذث  ا عــد الموجــوريد اآل د مــد ال ــا قتحــدو أيضــ  ــا  القارمــة  إق  األج،

 65  مـد الجاماـار وسوف يامـل  ـب هـذه المصـاقا؟! أب ـاء الـويد ال ريجـ

ــ ــا ووالم هل ــ  ســب،ل المث ــذلب  وعل ــ   :  ل ــة أرض عل كــأ  لــدي ا قطا

ارارد ورمل ـا الشـ رث ألـ  بارع  جـارث م ـم وقسـت دم ا موقف ـا للسـ،

ري ــارد وع ــدما قشــ،ر علــ   ــاحم األرض بب ائ ــا و قامــة عمــاري عل، ــا 

ل،صب  رمل ا مائة ألـ د يقـو   ـاحب ا: عد أمـاف مـد ال سـاري  و ذا 
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بق، ا عل  مسألة ال وف مد الرب  وال ساري  إق ـا لـد قصـل  لـ  قت،جـة 

  ب الحا ر أو  ب المستقبلد واألمر لمم.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5ولمد يا ركتور عبدالا ي د قحد لو يبق ا هذه ال ظرية لما   

 )ال ايد بار ( قد  م ب اؤه عمارار  ب ل د .

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو
هذا ما قريده س،دث الرئ،س. قحـد كمـد لديـه أرض وي ـاف أ   

 03 يب ب عل، ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 مشملت ا حق،قة. هذه 

 

 05 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 قحد ق افد ق اف مد ال ساري. س،دث الرئ،سدقام  

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــرا د و ـــارر بـــوارع   ـــا  أب ـــا  عمـــارار وه  ـــا ٍ وه  ـــا  مب ه 

 63 البحريد كل ا )كراجار(.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
 األرض والاماري مجرر مثا  س،دث الرئ،س.لقد است دمت  

 

 65 الرئيـــــــــــــــس:

ما أقصـده أ  ه ـا  قسـب ا ما، ـة يجـم أ    مـذ باـ،د اععتبـارد  

ولــ،س كــل مــا يــدر المــا   ،ــه مصــلحة للبلــد. أقــا أ صــور أ  األمــاكد 

ال ضراء هب مت فس للبلدد ومواق  الس،ارار يجم أ   مو  متوا ري 
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عد ولمــد أ  ققــوم بب ــاء األبــرا   ــب كــل  ــب كــل مب ــ  وكــل بــار

 مما  ألق ا  در الما    ذا غ،ر  ح، .

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
 5لقد سقت مسألة األرض والامـارار مجـرر مثـا   س،دث الرئ،سد 

علــ  و ــا اد وأقصـــد أق ــا ق ـــاف مــد  قشــاء مصـــاقا و  ويــا مصـــارر 

 ضد وبمر ا.الدملد وهذا مثل واألمثا  ع  ُاار

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 03بمر اد أذكر أق ا ذهب ا  ب السبا، ،ار  لـ   رقسـا ع ـدما  ـم  

(د وكا  مط ا  رقس، ا بحري ، اد وك ت  ـب ذلـب UTAا تتا  مط الـ)

الوقــت ــــ مــثلمم اآل  ــــ عضــو ا  ــب المجلــس الــوي بد وذلــب  ــب عــام 

وي ب ل يــاري مد وقـد  مـت رعـوي مجموعـة مـد أعضـاء المجلـس الـ0974

بــاريسد وأســم وقا  ــب   ــد  الموقمــوررد وأمام ــا م،ــدا  كب،ــرد 

 05وأحـــد اإلمـــوي الــــذيد كـــاقوا ما ـــا قــــا     هـــ عء القـــوم ع يار ــــو  

اعستثمارد ك،  يض،او  هذه المساحار المب،ري  ب هذا )البـار ( 

المب،ر؟! لو قاموا بب اء عمارار أل،س أ ضـل ل ـم؟! ومـا أقولـه    مثـل 

،اء ــ وأقصد أ  قأمذ كل بـبء بالمصـلحة ـــ يجـم أ    مـذ هذه األب

بالتأقب  ال،وم قحد  ب البحـريد قاـاقب اكرحامـار مروريـةد ولـ،س لـدي ا 

 63أماكد إليقاف س،ارا  اد يتم ب اء الامارارد والس،ارار أكثر مد عدر 

مــو  ه ــا  قســبة و  اســم  ــب هــذه األمــورد  أ   يجــمال ــا . وعل،ــه 

  هو لمصلحة البلدد بل عل  الامـس يجـم أ  ول،س كل ما يدر الما

يــا  مــوا  باــد هــذا  اععتبــار مثــل هــذه األمــور. علــ  كــلقأمــذ  ــب 

ال قاشد قشـمر اللج ـة علـ  ج ورهـاد و و ـ،ة اللج ـة وا ـحةد وهـب 

 65الموا قة عل  اعتمار الحساب ال تامب لص دو  األج،ـا  القارمـة للسـ ة 

ــة  ــب  ــة الم ت ، ــل ريــوا   م باــد6304ريســمبر  30المال،  دق،قــه مــد قب

 الرقابة المال،ة واإلراريةد   ل يوا   المجلس عل   و ،ة اللج ة؟

 

 )أغلبية موافقة(
 33 
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 :الرئيـــــــــــــــس
وق تقــل اآل   لـ  الب ـد التــالب مـد جـدو  األعمــا   . ذ  يقـر ذلـب 

بم اقشة  قـارير الو ـور البرلماق،ـةد ولـدي ا أرباـة  قـارير وهـب:  وال ا 

 قرير بشأ  مشاركة و د مجلـس الشـورى  ـب برقـاما ال ائـر الـدولبد 

 5الوعيار المتحدي األمريم،ـةد مـال  الفتـري مـد  ــالم اقد  ب واب طد 

 قريـر بشــأ  مشـاركة و ـد مجلـس الشــورى و م.6302مـايو  60 لـ   05

 ــب الملتقــ  الســار  عشــر للجما،ــة ال ل،ج،ــة لإلعاقــةد الم اقــد  ــب 

المملمـة الارب،ـة السـاوريةد مـال  الفتـري مـد  ـــ،م مدي ة ع ، ي بالقصـ

 قرير بشـأ  مشـاركة و ـد مجلـس الشـورى و م.6302بريل   06 ل   03

 03 ـب المـ  مر الثالـ  للبرلمـاق،،د الاـرب حـو  قضـايا الطفولـةد الم اقـد 

 قريـر و م.6302مـايو  30 جم وريـة مصـر الارب،ـةد بتـاريخـــ  ب القاهري 

ــة التحضــ،رية  بشــأ  مشــاركة و ــد مجلــس الشــورى  ــب اجتمــاع اللج 

الم بثقة عد لج ة المرأي والطفولـة لال حـار البرلمـاقب الاربـبد الم اقـد 

  ــل  م.6302ســبتمبر  2جم وريــة مصــر الارب،ــةد بتــاريخ  ــــ ــب القــاهري 

 05 األخ أحمد م دث الحدار.  ه ا  مالحظار عل، ا؟  فضل

 

 الحداد:أحمد مهدي  العضو
أحـــم أ  أعلــ  بإيجـــاك علـــ  التقـــارير  بــمر ا ســـ،دث الـــرئ،سد 

األرباة. بال سبة  ل  كياري و د مجلس الشـورى لوابـ طد أعتقـد أ  مثـل 

 63هـــذه ال يـــارار  ـــرورية جـــد ا لتوث،ـــ  الاالقـــة الوي،ـــدي بـــ،د البحـــريد 

سـ ةد و ـب الواقـا قتـائا  73والوعيار المتحديد التب  متـد ألكثـر مـد 

ري كاقت ممتاكي جد اد وه ا   ف  م واحترام و قـدير لمملمـة هذه ال يا

ــــذث كار المــــوقجر   البحــــريد مــــد الشــــام األمريمــــبد والو ــــد ال

والمس ول،د  ب واب طد استما ل ذا الرأث مـ  مد وقحـد كـذلب ققل ـا 

 65وج ة قظر الق،اري الحم،مة واعحترام المتبار  ب،د الشـام األمريمـب 

أور التقـــدم بالشــمر  لــ  ســفار  ا  ـــب  والبحــريد. و ــب هــذه الاُجالــة

واب طدد وسااري السف،ر عبدا  بد محمد    مل،فةد علـ  مـا قـدموه 

مد ج ور و س ،الر للو د ال ائر. ومتام ا س،دث الـرئ،س مـال  قراء ـب 

 راء ـــ مـا األسـ  ــ السرياة للتقاريرد وجدر أ  با  التقارير ي قص ا 

 33مــد الضـــرورث أ  يقـــوم الاضـــو  مــد أعـــد  هـــذه التقــاريرد وأعتقـــد أقـــه
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المشــــار   ــــب اعجتماعــــار بإعطــــاء رأث حــــو  مــــا جــــرى  ــــب هــــذه 

اعجتماعار كب يستف،د م  ا األعضاء الـذيد قـد يشـاركو  مسـتقبال  

  ب مثل هذه اعجتماعارد وبمر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 بمر اد  فضل األخ   ار أحمد الحاجب. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
أ م  و ب  ل   ور كم،لب األخ أحمد  ر ا س،دث الرئ،سدبم 

 03الحدار  ب أهم،ة هذه ال ياري ما ة وال يارار للاوا م األوروب،ة عامـة 

لشــر  وج ــار قظـــر أعضــاء مجلــس الشـــورى لتمــو  رر ا علــ  باـــ  

ا ال ظـري المجلويـة ــــ لـدى باـ  أعضــاء  اع تـراءار واعرعـاءار ـــ وأيضــ 

ا المجالس التشريا،ة  ـب أم ريمـا وأوروبـا و ـب الاوا ـم الاالم،ـة أيضـ 

عد البحريد  وهذه ال يارار  قـوم بـدور  ا ـا   ـب بـر  وج ـار ال ظـر. 

ـــاد   ـــذه   05وأ م ـــ  أ   ـــدو ر هـــذه ال يـــارار بـــ،د أعضـــاء المجلـــس جم،ا 

ــا لشــر  وج ــار قظــر بــام  ال يــارار م مــة للمجلــس وللبحــريد  عالم، 

 م الاالم،ة  وأ م   مري أمرى البحريد للمس ول،د والمت فذيد  ب الاوا

أ   دو ر هذه ال يارار ب،د أعضاء المجلـسد وأ  يتـا  لمـل عضـو مـد 

 أعضاء المجلس برف المشاركة  ب هذه اعجتماعارد وبمر ا.

 63 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل ه ا  مالحظار أمرى؟بمر اد  

 

 )ال توجد مالحظات(
 65 

 الرئيـــــــــــــــس:
مـــد أعمـــا  ه ـــا  رغبـــة مـــد قبـــل األمـــت  ـــب ب ـــد مـــا يســـتجد  

ــار  عضــويت، ما  ــب  الــدكتوري سوســد  قــوث واألخ عــار  الماــاوري بتب

اللجـــا د  الـــدكتوري سوســـد  قـــوث  ريـــد اعقتقـــا  مـــد لج ـــة الشـــ و  
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ــــة الشــــ و  التشــــريا،ة  ــــ  لج  ــــوي ب  ل ــــد ال ــــد اع واألم ــــة وال ال ارج،

ب لج ـة الشـ و  والقاقوق،ةد واألخ عار  المااوري يريـد أ  يحـل محل ـا  ـ

ــه  ــب لج ــة الشــ و   ــد اع واألمــد الــوي ب ويتــر  مماق ال ارج،ــة وال

 التشريا،ة والقاقوق،ةد   ل يوا   المجلس عل  هذا الطلم؟

 5 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
وقبل أ  ق  ب اجتماع ـا لـدث مالحظـةد وأرجـو أ   . ذ  يقر ذلب

 03علــ  مو ــوع  ــ ا الالئحــة الدامل،ــة أ   تف مــوا األمــر. كمــا  ار ــو  

اعقضبا  والحضور سواء كـا  ذلـب بال سـبة  لـ  جلسـار المجلـس أو 

جلسار اللجا د و ب الحق،قة أقا أبمر لمم مس ول،تمم الاال،ة  ب 

ــا مــا  مــو  باــذر مشــروعد  حضــور اعجتماعــارد وعمل،ــة الج،ــاب رائم 

عامـة. ريـوا  وه ا  حاعر قل،لة ع  مو  باذر ولم  ا ل،سـت ظـاهري 

ـــ وهــم موجــورو  ما ــا ه ــا   05 الرقابــة المال،ــة واإلراريــة مــد  ــمد م امــه ـ

ا لفتـري  م ذ أكثر مد بـ ر وقصـ  الشـ ر وسـوف يسـتمرو  ما ـا أيضـ 

ــوائ د ومــد  ــمد الموا ــ،ا التــب أثاروهــا  ـــ مراجاــة الل ــة ـ أمــرى مماثل

ــة بال ســبة  لــ  حضــور  عمل،ــة  طب،ــ  مــا هــو وارر  ــب الالئحــة الدامل،

ــة الج،ــاب ســواء كــا  ذلــب  ــب األ عضــاءد و طب،ــ  الجــ اءار  ــب حال

ــا حريصــو    63اللجــا  أو  ــب المجلــس. وقظــر ا  لــ  ق ــاعتب بــأقمم جم،ا 

ــد مــد  ــ  هــذا الب  ــا  ــب  طب، ومســ ولو  أســتط،ا أ  أقــو   ق ــا  رام، 

الالئحةد ولمد اآل  قحـد قُحاسـم علـ  ذلـبد وللالـم  ـإ  اإلمـوي  ـب 

م م ـذ  تـري يويلـةد وأحـم أ  أبـ، د لمـم مجلس ال ـواب يطبقـو  ال ظـا

ســـوف قطالـــم كـــل لج ـــة بـــأ   وا ، ـــا بشـــمل بـــ رث مـــد اآل  أق ـــا 

 65د ويبا ـا  ذا كـا  ه ـا  غ،ـاب بمش  لحضـور األعضـاء اعجتماعـار

لاذر مشروع  ـأرجو أ  يُقـدم هـذا اععتـذار  لـ  رئـ،س اللج ـةد ورئـ،س 

أو غ،ر مقبو    اللج ة هو  احم التقدير  ذا كا  هذا اععتذار مقبو 

وسوف يطب  ال ظام قفسه عل  جلسار المجلسد و   باء ا  قبدأ مد 

بدايــة هــذا الــدور التشــرياب  طب،ــ  مــا هــو وارر  ــب الالئحــة الدامل،ــةد 

ــا الجــ اءار موجــوري  ــب الالئحــة الدامل،ــة ويممــ م  33اعيــالع  مويبا 




