ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﺳﻠﺳﻼ
ﻣﻧﺫ ﺑـﺩء ﺍﻟﺣﻳـﺎﺓ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻳـﺔ
]  / 553ﻑ  / 16ﺏ [

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

) ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  29ﺻﻔﺭ ﺳﻧﺔ 1438ﻫـ
ﺍﻟـﻣـﻭﺍﻓــﻖ  29ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ 2016ﻡ

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳــﺎﺕ
ﺍﻟﺑﻧﺩ

ﺭﻗﻡ

ﺍﻟﻣﻭﺿــﻭﻉ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

 -ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻭﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ......................................................

17

ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ ...............................................................................

16

ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ – ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ... 2016/11/6

21

 -ﺗﺻﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺿﺑﻁﺔ ................................................

21

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ .............

22

ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ................................................................................. :

23

 .6ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ – ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺣﻭﻝ " ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ "

23

 -ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ..........................................................................

23

 ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻭﺗﻌﻘﻳﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝﻭﺍﻛﺗﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺭﺩ ........................................................................

23

 .7ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ " .....

25

 -ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ..........................................................................

26

 ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻭﺗﻌﻘﻳﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝﻭﺍﻛﺗﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺭﺩ ........................................................................

26

ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ............................................. :

31

 .1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ............... 2014/12/31

31

 -ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ..................

33

 -ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .........................

36

 -ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ .....................................

39

 -ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺃﺧﺫ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ  .ﻣﺎﺩﺓ ....................

39
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ﺗﺎﺑﻊ  ... /ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳــﺎﺕ
ﺍﻟﺑﻧﺩ

ﺭﻗﻡ

ﺍﻟﻣﻭﺿــﻭﻉ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

 ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻼﻭﺓ ﻣﻭﺍﺩﻩ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ..................................................................

61

 .2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ............... 2015/12/31

61

 -ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ...................

62

 -ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ .....................................

67

 -ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺃﺧﺫ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ  .ﻣﺎﺩﺓ ....................

67

 ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻼﻭﺓ ﻣﻭﺍﺩﻩ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ .................................................................

76

ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ....................

77

ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ................................................................................ :

77

 .1ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ ﺣﻭﻝ " ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ " ................................................................

77

 -ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ..........................................................................
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 ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻭﺗﻌﻘﻳﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝﻭﺍﻛﺗﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺭﺩ ........................................................................
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 .2ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺣﻭﻝ " ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻳﻥ
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 -ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ..........................................................................
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ﺗﺎﺑﻊ  ... /ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳــﺎﺕ
ﺍﻟﺑﻧﺩ

ﺭﻗﻡ

ﺍﻟﻣﻭﺿــﻭﻉ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

 .3ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
– ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ "ﺻﺭﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ"......
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 -ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ..........................................................................
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 ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻭﺗﻌﻘﻳﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝﻭﺍﻛﺗﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺭﺩ ........................................................................

84

 .4ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ
ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺣﻭﻝ "ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻘﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ " .....

86

 -ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ..........................................................................
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ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  29 :ﺻﻔﺭ ﺳﻧﺔ 1438ﻫـ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓـــﻖ  29 :ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ 2016ﻡ
ـــــــــــــــــــ
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻹﻋﺗـــﺫﺍﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ  -ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ . 2016/11/6
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء :
.1

ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟ ﺭﺩ ﻋﻠ ﻰ
ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻭﺩﺧﻭﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ﺑﺩﻻ ﻣﻧﻬﺎ .

.2

ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ
ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ .

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (14ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟ ﺯﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻓ ﻲﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ  :ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ :
.1

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ .

.2

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (5ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﻧﻘ ﻝ ﻭﺯﺭﺍﻋ ﺔ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء
ﻭﺍﻷﻧﺳﺟﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ .

.3

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (6ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . 2016

.4

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (7ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺑﻌ ﺽ ﺃﺣﻛ ﺎﻡ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑ ﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (3ﻟﺳﻧﺔ . 1987

.5

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (8ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺑﻌ ﺽ ﺃﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﺭﻗﻡ ) (14ﻟﺳﻧﺔ  1995ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ .

.6

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (9ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﻼﺱ .

.7

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (11ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﺭﻗﻡ ) (3ﻟﺳﻧﺔ  1983ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ .
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.8

ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (12ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﺭﻗﻡ ) (10ﻟﺳﻧﺔ  1973ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ .

.9

ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (13ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺷ ﺄﻥ ﺇﻧﺷ ﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ.

 .10ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (14ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﺭﻗﻡ ) (1ﻟﺳﻧﺔ  1972ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء .
 .11ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (15ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺈﻧﺷ ﺎء ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻌﻠ ﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ.
 .12ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (16ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺈﻧﺷ ﺎء ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺧ ﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ.
 .13ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (17ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ
ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (11ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
.
 .14ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (18ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ .
 .15ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (19ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺷ ﺄﻥ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺑﻌ ﺽ ﺃﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ
ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (1ﻟﺳﻧﺔ  2012ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  :ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺑﺭﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ :
 .1ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (82ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗﺑ ﺎﺩﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻣﻠﻛﺔ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ .
 .2ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (83ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ .
 .3ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (84ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻭﺍﻳﺭﻟﻧﺩﺍ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ .
 .4ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (85ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻗﻳﺭﻏﺳﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .5ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (135ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ .
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 .6ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (136ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﻭﺭﻳﺷﻳﻭﺱ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ .
 .7ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (137ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺭﻭﻣﺎﻧﻳ ﺎ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .8ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (138ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .9ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (139ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ
ﺍﻟﻘﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ .
 .10ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (140ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺭﻣﻭﺩﺍ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ .
 .11ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (141ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ .
 .12ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (142ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻘﺭ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﻟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠ ﻳﺞ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ ﺔ ﺑﺷ ﺄﻥ ﺇﻧﺷ ﺎء ﻣﻘ ﺭ ﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﺷ ﺭﻁﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ.
 .13ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (143ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻘﺭ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻭﻥ ﻭﺗﺭﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ )ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻳﻛﺭﻭﻡ( .
 .14ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (144ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺭﻭﻣﺎﻧﻳ ﺎ ﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻹﻋﻔ ﺎء ﺍﻟﻣﺗﺑ ﺎﺩﻝ ﻣ ﻥ ﺗﺄﺷ ﻳﺭﺓ ﺍﻟ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳ ﺑﻘﺔ ﻟﺣ ﺎﻣﻠﻲ ﺟ ﻭﺍﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ .
 .15ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (145ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ .
 .16ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (146ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛ ﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌ ﺩﻝ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﺭﺓ )ﺗﺭﺑﺱ( .
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 .17ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (147ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑ ﻳﻥ
ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻛﻭﺳﻭﻓﻭ .
 .18ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (148ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻧﻐﻭﻻ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ .
 .19ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (149ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .20ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (150ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﻭﻏﻭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .21ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (151ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺳﻳﺭﺍﻟﻳﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .22ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (152ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻟﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .23ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (153ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻣﻳﻧﻳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .24ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (154ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﺻ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣ ﺎ ﻭﻓﻳﻣ ﺎ
ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .25ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (165ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻛﺭﺍﻧﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ .
 .26ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (166ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺇﻣ ﺎﺭﺓ ﺃﻧ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .27ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (167ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻧﺩﻭﺭﺍ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ .
 .28ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (168ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳ ﺎ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
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 .29ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (169ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳ ﺔ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .30ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (170ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺩﻏﺷﻘﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ .
 .31ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (171ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ .
 .32ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (172ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ.
 .33ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (173ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻛﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  :ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ :
 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ .ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ :
 .1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . 2017
)ﺃﺣﻳﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(

 .2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ .
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ  :ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ :
 .1ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ" .
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ(

 .2ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺩﻝ ﻓ ﻲ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ".
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ(

 .3ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ " .
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ(
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 .4ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ " .
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ(

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ  :ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 .1ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ " .
 .2ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ " .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ :
 .1ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ ﺣﻭﻝ " ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ".
 .2ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ  -ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻣ ﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺣﻭﻝ " ﺍﻟﺣﺟ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﻲ ﻟﻠﻭﺍﻓ ﺩﻳﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺎﺑﻳﻥ
ﺑﺄﻣﺭﺍﺽ ﻣﻌﺩﻳﺔ ﺧﻁﺭﺓ " .
 .3ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ –
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  /ﺳ ﺎﻟﻡ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ
ﺣﻭﻝ "ﺻﺭﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ " .
 .4ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ –
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ
ﺣﻭﻝ "ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻘﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ " .
 .5ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧ ﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  /ﺣﻣ ﺩ ﺃﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺍﻟﺗ ﺭﻭﻳﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ﺎﺕ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ".
 .6ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ – ﻋﺑﻳ ﺩ ﺣﻣﻳ ﺩ ﺍﻟﻁ ﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺣﻭﻝ " ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ " .
 .7ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳ ﺩ ﺣﻣﻳ ﺩ ﺍﻟﻁ ﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ " .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ :
 .1ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣ ﺩ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ . 2014/12/31
)ﻣﺭﻓﻖ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(
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 .2ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣ ﺩ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ . 2015/12/31
)ﻣﺭﻓﻖ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﺷﺭ  :ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ .
 .1ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ:
 .1ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء" .
 .2ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ" .
 .2ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ:
 ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻳﻁﺭﻳﺔ.) ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ (
 .3ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.
 .4ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
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ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺩﺱ
ﻋﺷ ﺭ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ ﺗﻣ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﻋﺔ ) (8.10ﻣ ﻥ ﺻ ﺑﺎﺡ ﻳ ﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛ ﺎء  29ﺻ ﻔﺭ ﺳ ﻧﺔ 1438ﻫ ـ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ 29
ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ 2016ﻡ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫﺓ  /ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺃﻣﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻘﺑﻳﺳﻲ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻭﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻏﻠﻳﻁﺔ – ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ – ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ .
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻣﻬﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ :
 .1ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻣﻁﻭﻉ .

 .2ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺯﺍ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ .

 .3ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ .
ﻛﻣﺎ ﺍﻋﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
 .1ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﻋﻣﻳﺭ ﻳﻭﺳﻑ .

 .2ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ .

 .3ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﻱ .
ﻭﻗﺩ ﺣﺿﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳــــﺱ

" ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ –
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ "

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳـــــﺩ ﺣﻣﻳــــــﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳـــــﺭ

" ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ "

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧـﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣـﺩ ﻫـﻼﻝ ﺍﻟﻛﻌﺑــﻲ

" ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ "

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑـــﺩﺍﻟﺭﺣﻣـــﻥ ﺍﻟﻌــــــــﻭﺭ

" ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ "

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﺳﻣـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠـــــــــﻲ

" ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ "

ﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﻣﺣﻣـــﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳـــﻡ ﺍﻟﺻﻳﻘــــﻝ

" ﻧﺎﺋﺏ ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ "

ﻛﻣﺎ ﺣﺿﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺎﻝ ﺍﻟﺳ ﻧﺎﺭﻱ – ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﺎﺭ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻫﺷﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻭﺯﻱ – ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳ ﻡ
ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ – ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳ ﺎﻋﺩ ﻟﻠﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺎﻧﺩﺓ  ،ﻭﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺟ ﺎﺑﺭ ﻣﺣﻣ ﺩ
ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ – ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ – ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳ ﺎﻋﺩ ﻟﻠﺟﻠﺳ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ " ﺑﺎﻹﻧﺎﺑ ﺔ "  ،ﻛﻣ ﺎ ﺷ ﻬﺩﻫﺎ
ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺿﻳﻭﻑ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ ،،
ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺩﺱ ﻋﺷ ﺭ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ
ﻳﺳﻌﺩﻧﺎ ﺍﻟﺗﺭﺣﻳﺏ ﺑﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧ ﺕ /
ﻧ ﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ  -ﻭﺯﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ  ،ﻭﺑ ﺎﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧ ﻭﺓ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ  ،ﻭﺍﻟﺣﺿ ﻭﺭ ﺍﻟﻛ ﺭﻳﻡ ﻭﺑﺎﻟﺿ ﻳﻭﻑ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳ ﻳﻥ  ،ﻭﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ
ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ ﺍﻷﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺿﺭﻭﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ .
ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧ ﻭﺓ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻓﺎﺿ ﻝ  ،ﺗ ﺄﺗﻲ ﺟﻠﺳ ﺗﻧﺎ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻭﻧﺣ ﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺗﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﻳﻭﻡ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻭﺑﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻳﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺭﻓﻊ ﺭﺅﻭﺳﻧﺎ ﻋﺎﻟﻳ ﺎ ﺑﻣ ﺎ
ﺣﻔﻠﺕ ﺑﻪ ﻣﺳﻳﺭﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﻋﻅﻳﻣﺔ  ،ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻥ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﺣﺗﻔﺎﻟﻧ ﺎ ﺑﻳ ﻭﻡ
ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺗﺫﻛﻳﺭ ﻟﻧﺎ ﺑ ﺄﻥ ﺍﻷﻭﻁ ﺎﻥ ﻻ ﺗﻧﻣ ﻭ ﻭﺗﺯﺩﻫ ﺭ ﺇﻻ ﺑﺷ ﻌﺏ ﻭﺃﺑﻧ ﺎء ﻗ ﺎﺩﺭﻳﻥ ﻭﻋ ﺎﺯﻣﻳﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻪ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺭﻓﻊ ﺭﺅﻭﺳﻧﺎ ﻋﺎﻟﻳﺎ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺣﺗﻔﻠﻧﺎ ﻭﻧﺣﺗﻔ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻛ ﻝ ﻋ ﺎﻡ
ﺑﺩﺃﻫﺎ ﻭﺃﺳ ﺱ ﻟﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﻐﻔ ﻭﺭ ﻟ ﻪ ﺑ ﺈﺫﻥ ﷲ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﺯﺍﻳ ﺩ ﺑ ﻥ ﺳ ﻠﻁﺎﻥ ﺁﻝ ﻧﻬﻳ ﺎﻥ ﻭﺇﺧﻭﺍﻧ ﻪ ﺍﻵﺑ ﺎء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﻳﻥ
"ﻁﻳﺏ ﷲ ﺛﺭﺍﻫﻡ " ﻋﺎﻡ  1971ﻭﺍﺳ ﺗﻣﺭﺕ ﺭﺍﺳ ﺧﺔ  ،ﻋﻧﻭﺍﻧﻬ ﺎ ﺍﻟ ﺩﺍﺋﻡ " ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﺍﻟ ﺗﻼﺣﻡ ﺑ ﻳﻥ ﺷ ﻌﺏ
ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻳﺎﺩﺗ ﻪ ﺍﻟﺣﻛﻳﻣ ﺔ " ﻭﺳ ﻁﺭ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺃﺑﻧ ﺎء ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻣ ﻥ ﺷ ﻬﺩﺍء ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ﺍﻷﺑ ﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﺍﺗﻧ ﺎ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ ﺍﻧﺻﻊ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻹﻧﺳ ﺎﻧﻳﺔ
ﻓ ﻲ ﺳ ﺑﻳﻝ ﺃﻥ ﺗﺑﻘ ﻰ ﺭﺍﻳ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺧﻔﺎﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻳ ﺎﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌ ﺯ ﻭﺍﻟﺷ ﺭﻑ ﻭﺍﻟﻔﺧ ﺭ ﻭﺍﻟﺑﻁﻭﻟ ﺔ  ،ﻭﻗ ﺩ ﺟ ﺎء
ﺇﻋ ﻼﻥ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔ ﺔ ﺑ ﻥ ﺯﺍﻳ ﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳ ﺎﻥ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ " ﺣﻔﻅ ﻪ ﷲ " ﺑﺗﺧﺻ ﻳﺹ
ﺍﻟﺛﻼﺛ ﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺷ ﻬﺭ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ﻣ ﻥ ﻛ ﻝ ﻋ ﺎﻡ ﻳﻭﻣ ﺎ ﻟﻠﺷ ﻬﻳﺩ ﻟﻳﺗ ﺯﺍﻣﻥ ﻣ ﻊ ﺍﺣﺗﻔﺎﻟﻧ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍ
ﻭﻋﺭﻓﺎﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺗﺿ ﺣﻳﺎﺕ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬ ﺎ ﺍﻟﺷ ﻬﺩﺍء ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺑ ﺫﻟﻭﺍ ﺣﻳ ﺎﺗﻬﻡ ﻣ ﻥ ﺃﺟ ﻝ ﺃﻥ ﻳﻅ ﻝ ﻋﻠ ﻡ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ
ﺧﻔﺎﻗ ﺎ ﻋﺎﻟﻳ ﺎ ﻭﺇﻋ ﻼء ﻟﻘﻳﻣﻬ ﺎ ﺍﻟﺣﺿ ﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺩﺋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﺻ ﺭﺓ ﺍﻟﺣ ﻖ ﻭﺍﻟﻌ ﺩﻝ ﺗﺭﺳ ﻳﺧﺎ ﻟ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻟﺗﻧ ﺎ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﻛ ﻝ ﺍﻟﻅ ﺭﻭﻑ  ،ﻭﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻣﻌﻬ ﻡ ﺟﺎﻧﺑ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺟﻧ ﺏ ﻟﺣﻣﺎﻳ ﺔ
ﺃﻣﻥ ﻣﻧﻁﻘﺗﻧﺎ ﻭﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻫﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻣﺕ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء ﺍﻷﺑ ﺭﺍﺭ
ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﻗﻭﺍﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺍﻟﺑﻭﺍﺳﻝ ﻭﺃﺑﻧﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻛﺷ ﻔﺕ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﻌ ﺩﻥ ﺍﻷﺻ ﻳﻝ
ﻟﺷﻌﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺗﻼﺣﻡ ﻭﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﻭﺍﻟﺣ ﺏ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻛﻧ ﻪ ﺷ ﻌﺑﻧﺎ ﻟﻭﻁﻧ ﻪ ﻭﻗﻳﺎﺩﺗ ﻪ  ،ﻭﻗ ﺩ ﻗ ﺩﻡ
ﺫﻭﻭ ﻭﺃﺳ ﺭ ﺍﻟﺷ ﻬﺩﺍء ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻣﺛﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻭﻓ ﺎء ﻭﺍﻟﺻ ﺑﺭ ﻭﺍﻟﺗﺿ ﺣﻳﺔ ﻣﻣ ﺎ ﻳ ﺩﻋﻭﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻭﻗ ﻭﻑ
ﻭﻗﻔ ﺔ ﺇﺟ ﻼﻝ ﻭﺇﻛﺑ ﺎﺭ ﻭﺍﻋﺗ ﺯﺍﺯ ﺑﻌﻁ ﺎﺋﻬﻡ ﻭﺗﺿ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﻟ ﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺫﺍﻛ ﺭﺓ ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ﻭﺃﺟﻳﺎﻟ ﻪ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ  ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻘﺩ ﺟﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺯﺍﻳ ﺩ
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ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ  -ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﺑ ﻭﻅﺑﻲ  -ﻧﺎﺋ ﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋ ﺩ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﻠﺣﺔ ﺗﺳ ﻣﻳﺔ ﻣﻧﻁﻘ ﺔ ﻧﺻ ﺏ ﺍﻟﺷ ﻬﺩﺍء
ﺑﺎﺳ ﻡ " ﻭﺍﺣ ﺔ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣ ﺔ " ﺗﺧﻠﻳ ﺩﺍ ﻷﺳ ﻣﺎء ﻭﺗﺿ ﺣﻳﺎﺕ ﺷ ﻬﺩﺍء ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ﻟﺗ ﺭﻭﻱ ﺳ ﻳﺭﺗﻬﻡ ﺍﻟﻌﻁ ﺭﺓ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠ ﺔ
ﻟﺗﺑﻘﻰ ﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻭﺱ ﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﻳﻧﻬﻠﻭﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌ ﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌ ﺯﺓ ﻭﺍﻟﺭﻓﻌ ﺔ ﻭﺍﻟ ﻭﻻء ﻟﻠ ﻭﻁﻥ ﻭﻗﻳﺎﺩﺗ ﻪ ﺍﻟﺭﺷ ﻳﺩﺓ ،
ﻓﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺔ ﺷﺭﻑ ﻷﺑﻧﺎء ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺎﺭﻳﻥ ﻟﺩﻳﻧﻬﻡ ﻭﻭﻁﻧﻬﻡ ﻭﺷ ﻌﺑﻬﻡ ﻭﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺗﻧﺣﻧ ﻲ ﻟﻬ ﻡ
ﺍﻟﻬﺎﻣ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻣ ﺎﺕ ﻓﺧ ﺭﺍ ﺑﻬ ﻡ  ،ﻛﻣ ﺎ ﺗﻌ ﺯﺯ ﻣﺳ ﻳﺭﺓ ﻭﻁ ﻥ ﺑ ﺎﺕ ﻣﺛ ﺎﻻ ﻟﻛ ﻝ ﺍﻟﺷ ﻌﻭﺏ ﺍﻟﺳ ﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺭﻓﻌ ﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ  ،ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ " ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣ ﺔ " ﺗ ﺫﻛﻳﺭﺍ ﻟﻧ ﺎ ﺃﻧﻧ ﺎ ﻛﻠﻧ ﺎ ﻧﻌﻣ ﻝ ﻟ ﻭﻁﻥ ﻭﺍﺣ ﺩ ،
ﻭﺍﻥ ﻭﻁﻧﻧﺎ ﻫﻭ ﻭﻁﻥ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ  ،ﻭﺃﻥ ﻛﺭﺍﻣﺔ ﺃﻫﻠﻧﺎ ﻫﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻛﺭﺍﻣﺗﻧﺎ .
ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻝ ،،،
ﻳﺭﻓﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺃﺳ ﻣﻰ ﺁﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻬﻧﺋ ﺔ ﻭﺍﻟﺗﺑﺭﻳﻛ ﺎﺕ ﻟﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔ ﺔ ﺑ ﻥ
ﺯﺍﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻬﻳﺎﻥ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺣﻔﻅ ﻪ ﷲ "  ،ﻭﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺭﺍﺷ ﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗ ﻭﻡ -
ﻧﺎﺋ ﺏ ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء  -ﺣ ﺎﻛﻡ ﺩﺑ ﻲ " ﺭﻋ ﺎﻩ ﷲ "  ،ﻭﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ
ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺯﺍﻳ ﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳ ﺎﻥ  -ﻭﻟ ﻲ ﻋﻬ ﺩ ﺃﺑ ﻭﻅﺑﻲ  -ﻧﺎﺋ ﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋ ﺩ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﻠﺣﺔ  ،ﻭﺃﺻ ﺣﺎﺏ
ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﺇﻟ ﻰ ﺷ ﻌﺏ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺳ ﻣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌ ﺎ ﻛﺄﻋﺿ ﺎء
ﻭﻛﻣﻣﺛﻠ ﻳﻥ ﻟﺷ ﻌﺏ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺃﺳ ﻣﻰ ﺁﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻬﻧﺋ ﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺧ ﺎﻣﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌ ﻳﻥ ﻭﺍﻟ ﺫﻳﻥ
ﻧﻌﺎﻫﺩﻫﻡ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺃﻥ ﻧﻅﻝ ﻣﺧﻠﺻﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻗﻳﺎﺩﺗ ﻪ ﻭﺷ ﻌﺑﻪ  ،ﻭﺍﻥ ﻧﻌﻣ ﻝ ﻟﺭﻓﻌﺗ ﻪ
ﻭﻛﺭﺍﻣﺗ ﻪ ﻭﻭﺣﺩﺗ ﻪ  ،ﻛﻣ ﺎ ﺃﻧﻧ ﺎ  -ﺃﻳﺿ ﺎ  -ﻧﺭﻓ ﻊ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﻛ ﺎﺕ ﺇﻟ ﻳﻬﻡ ﻭﺍﻟ ﻰ ﺷ ﻌﺏ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿ ﻳﻳﻥ
ﺑﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻭﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺑﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﻭﺍﺳﺗﺿ ﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻ ﻣﺔ ﺃﺑ ﻭﻅﺑﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻟﻌ ﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻣﺑﻳ ﺔ ﺍﻟﺻ ﻳﻔﻳﺔ
ﻟﻸﻭﻟﻣﺑﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2019ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻧﻪ ﺍﻷﻭﻟﻣﺑﻳﺎﺩ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻘ ﺏ ﺍﺟﺗﻣ ﺎﻉ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﻭﺍﺷ ﻧﻁﻥ ﻣ ﺅﺧﺭﺍ ﻣﻣ ﺎ ﻳﻌﻛ ﺱ ﺛﻘ ﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳ ﺎﺕ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺻ ﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳ ﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﺔ  ،ﻭﻗ ﻳﻡ ﻭﺃﺟ ﻭﺍء ﺍﻟﺗﺳ ﺎﻣﺢ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫ ﺎ ﻭﺗﻌﻳﺷ ﻬﺎ ﻭﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺗﻬ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺻ ﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿ ﻲ
ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ  -ﺃﻳﺿﺎ  -ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ .
ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻝ ،،،
ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺟﺗﻣ ﻊ ﻭﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻗ ﺩ ﻋﺎﺷ ﺕ ﺃﺳ ﺑﻭﻉ ﺍﻻﺑﺗﻛ ﺎﺭ ﻟﻌ ﺎﻡ  2016ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻌﻘ ﺩ ﺗﺟﺳ ﻳﺩﺍ ﻟﻘ ﺭﺍﺭ
ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺣﻔﻅﻪ ﷲ " ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺗﻧﻅﻳﻣ ﻪ ﻓ ﻲ ﻛ ﻝ
ﻋﺎﻡ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .
ﺇﻥ ﺇﻁ ﻼﻕ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺭﺍﺷ ﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗ ﻭﻡ  -ﻧﺎﺋ ﺏ ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء  -ﺣ ﺎﻛﻡ ﺩﺑ ﻲ " ﺭﻋ ﺎﻩ ﷲ " ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳ ﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛ ﺎﺭ  ،ﻭﻗ ﺭﺍﺭﻩ ﺑﺗﺣﻭﻳ ﻝ ﺃﺳ ﺑﻭﻉ
ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﺑﺗﻛ ﺎﺭ ﻟﻳﺻ ﺑﺢ ﺷ ﻬﺭ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﺑﺗﻛ ﺎﺭ ﻫ ﻭ ﺟ ﺯء ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﻲ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻣﺭ ﻧﺣ ﻭ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫ ﺩﻓﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﺣ ﻭﻝ ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻣﻧ ﺗﺞ ﻟﻠﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﻭﻗ ﺎﺩﺭ
ﻋﻠ ﻰ ﺍﺑﺗﻛ ﺎﻟﺭ ﺍﻟﺣﻠ ﻭﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ ﻝ ﻣ ﻊ ﻛ ﻝ ﺗﺣ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ  ،ﻭﻟﺗﻌﺯﻳ ﺯ ﻣﻛﺎﻧ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻛﻣﺭﻛ ﺯ ﻋ ﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻼﺑﺗﻛﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ .
ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻝ ،،،
ﻟﻘﺩ ﺟ ﺎءﺕ  -ﺃﻳﺿ ﺎ  -ﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣ ﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﻟﻼﺣﺗﻔ ﺎﻝ ﺑ ﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺑﻣﺎ ﻋﺭﻑ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺭﺛﻪ ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﺳ ﺎﻣﺢ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺗ ﺎﺡ ﻭﺍﻟﺗﻌ ﺎﻳﺵ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﻭﻗﺑﻭﻟ ﻪ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺭﺳ ﺧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻐﻔ ﻭﺭ ﻟ ﻪ ﺑ ﺈﺫﻥ ﷲ
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻭﺍﻵﺑ ﺎء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﻳﻥ " ﻁﻳ ﺏ ﷲ ﺛ ﺭﺍﻫﻡ " ﻭﺗﻛﺭﺳ ﻪ ﻭﺗﺭﻋ ﺎﻩ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧ ﺎ ﺍﻟﺣﻛﻳﻣ ﺔ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺳ ﻬﺎ
ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺣﻔﻅﻪ ﷲ " .
ﻟﻘ ﺩ ﺑ ﺭﺯﺕ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻛﻣﻧ ﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻣﻳ ﺔ ﻟﻠﺗﻌ ﺎﻳﺵ ﻭﺍﻟﺗﺳ ﺎﻣﺢ ﻓ ﻲ ﻭﻗ ﺕ ﺗﺗﻔ ﺎﻗﻡ ﻓﻳ ﻪ ﺍﻟﻣﺷ ﻛﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺗﺗﺯﺍﻳﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻣﺗﻁ ﺭﻑ ﺍﻟﻘ ﺎﺋﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﻌﺻ ﺏ ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳ ﺔ
ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻵﺧﺭ  ،ﻭﺃﺻﺑﺣﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ " ﻭﻁ ﻥ ﺍﻟﺗﺳ ﺎﻣﺢ " ﺑﻣ ﺎ ﺗﺟﺳ ﺩﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗ ﻊ ﺍﻷﻣ ﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺑﺭ ﻋﻧﻪ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ  -ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء  -ﺣ ﺎﻛﻡ ﺩﺑ ﻲ " ﺭﻋ ﺎﻩ ﷲ " ﻓ ﻲ ﺭﺳ ﺎﻟﺗﻪ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺣﻅﻳ ﺕ ﺑﺗﻔﺎﻋ ﻝ ﻋ ﺎﻟﻣﻲ ﻛﺑﻳ ﺭ ﺑﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ،
ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺯﺍﻳ ﺩ  -ﻭﻟ ﻲ ﻋﻬ ﺩ ﺃﺑ ﻭﻅﺑﻲ  -ﻧﺎﺋ ﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋ ﺩ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻘﺕ ﺑﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻥ ﻭﻗﻳﻡ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳ ﺔ ﻟﻠﺗﺳ ﺎﻣﺢ ﻭﺃﺛﺭﺗﻬ ﺎ ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﻛ ﺩﺕ
ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻣﻪ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻳﺵ ﺩﺍﺧﻠﻳ ﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻳ ﺎ ﻫ ﻭ
ﺛﻣ ﺭﺓ ﻟﻠﻐ ﺭﺱ ﺍﻟﻁﻳ ﺏ ﻟﻶﺑ ﺎء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﻳﻥ ﺑﻣ ﺎ ﺍﻣﺗﻠﻛ ﻭﻩ ﻣ ﻥ ﻭﻋ ﻲ ﻭﺣﻛﻣ ﺔ ﻭﺇﺻ ﺭﺍﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺭﺳ ﻳﺦ ﻧﻬ ﺞ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺳﻁﻲ ﻭﻣﻌﺗﺩﻝ ﻗﻭﺍﻣﻪ ﺳﻣﺎﺣﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺍﻟﺣﻧﻳ ﻑ ﻭﺃﺻ ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘ ﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ ﺔ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠ ﺔ  ،ﻭﺇﻥ
ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔ ﺎﺧﺭ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﺑﺗﺳ ﺎﻣﺣﻬﺎ ﻛﺩﻭﻟ ﺔ ﻳﻌ ﻳﺵ ﻓﻳﻬ ﺎ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺃﺭﺿ ﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﺟﻧﺳ ﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ
ﺧﻭﻑ ﻣﻥ ﺗﻌﺻﺏ ﺃﻭ ﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﻋﻧﺻﺭﻱ ﺃﻭ ﺗﻔﺭﻗﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻭﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﻁﺎﺋﻔ ﺔ ﺃﻭ ﻋ ﺭﻕ،
ﻭﻗﺩ ﺷﺩﺩ ﺳﻣﻭﻩ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺻﺩﺭﻩ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔ ﺔ ﺑ ﻥ
ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳ ﺯ ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳ ﺔ ﺗﺟﻧﺑ ﺎ ﻹﺛ ﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻧﻌ ﺭﺍﺕ ﻁﺎﺋﻔﻳ ﺔ ﺃﻭ ﻋﻧﺻ ﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﺫﻫﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧ ﺎ  ،ﻭﺿ ﻣﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻹﻁ ﺎﺭ ﺃﻛ ﺩ  -ﺃﻳﺿ ﺎ  -ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺯﺍﻳ ﺩ ﺁﻝ
ﻧﻬﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻷﺻ ﻳﻝ ﺑﻘﻭﻟ ﻪ ﺃﻥ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺳ ﺗﻅﻝ ﺩﻭﻟ ﺔ ﻣﺣﺑ ﺔ ﻭﻣﻌﻁ ﺎءﺓ
ﻭﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺔ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻭﻧﻬﺟﻬﺎ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺭﺳ ﻣﻪ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋ ﻝ ﻭﺇﺭﺛﻬ ﺎ ﺍﻟﺣﺿ ﺎﺭﻱ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻧﺳ ﺗﻛﻣﻠﻪ
ﺑﻛﻡ ﻭﻣﻌﻛﻡ .
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ﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻝ ،،،
ﺇﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺯﺍﺧ ﺭﺓ ﺗﺣﻣ ﻝ ﺃﻣ ﻼ ﻛﺑﻳ ﺭﺍ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘ ﺔ  ،ﻭﻻ ﺷ ﻙ ﺃﻧﻛ ﻡ ﺗﻌ ﻭﻥ ﻣﻌﻧ ﺎ ﺍﻟﺟﻬ ﺩ
ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﺑﺫﻟ ﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻟﻺﻋ ﺩﺍﺩ ﻻﺳﺗﺿ ﺎﻓﺔ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻣ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺔ
ﻟﺭﺋﻳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣ ﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﻌﻘﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻ ﻣﺔ ﺃﺑ ﻭﻅﺑﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻋﺷ ﺭ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟ ﺙ ﻋﺷ ﺭ ﻣ ﻥ ﺷ ﻬﺭ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ ﺗﺣﺕ ﺭﻋﺎﻳ ﺔ ﻛﺭﻳﻣ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺧﺔ ﻓﺎﻁﻣ ﺔ ﺑﻧ ﺕ ﻣﺑ ﺎﺭﻙ  -ﺭﺋﻳﺳ ﺔ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩ ﺍﻟﻧﺳ ﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  -ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳ ﺔ ﺍﻷﺳ ﺭﻳﺔ – ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻸﻣﻭﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟ ﺔ " ﺃﻡ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ " ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣ ﺎﻥ ﺍﻟ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺑ ﺩﻋﻡ ﻣ ﻥ
ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺗﺣﺕ ﺷﻌﺎﺭ " ﻣﺗﺣﺩﻭﻥ ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ " .
ﺇﻧﻧﺎ ﻧﺄﻣ ﻝ ﺑ ﺄﻥ ﺗﺳ ﻠﻁ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘﻣ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺩ ﻷﻭﻝ ﻣ ﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺷ ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳ ﻁ ﺑﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻋ ﺩﺩ ﻛﺑﻳ ﺭ ﻏﻳ ﺭ
ﻣﺳﺑﻭﻕ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺳﺎﺕ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﻔﻛ ﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣ ﺎء
ﻭﻧﺧﺑ ﺔ ﻣ ﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻋﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻣ ﻥ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺃﺭﺟ ﺎء ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺿ ﻭء ﻟﻠﻣﺷ ﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣ ﻥ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﻭﻣ ﻥ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻣ ﻖ ﺗﺟﺭﺑﺗﻧ ﺎ ﻭﺣﻛﻣ ﺔ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧ ﺎ ﻭﻋ ﺯﻡ
ﺷ ﻌﺏ  ،ﻭﻻ ﺷ ﻙ ﺃﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘﻣ ﺔ ﺗﺣﻅ ﻰ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻭﺍﻫﺗﻣ ﺎﻡ ﺑ ﺎﻟﻎ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﻭﻣﺧﺗﻠ ﻑ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧﺻﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺣﻭﺍﺭ ﻭﺗﺟﺳﺩ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧ ﺔ ﺍﻟﺭﻓﻳﻌ ﺔ ﻭﺍﻟﺳ ﻣﻌﺔ ﺍﻟﻁﻳﺑ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﺗﺣﻅﻰ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭ ﻭﻧﻬﺟﻬﺎ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ ﻭﺣﻛﻣﺔ ﻗﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻧﺟﺎﺡ ﺳﻳﺎﺳ ﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳ ﺔ
ﻭﻋﻼﻗ ﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺭﺑﻁﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﺩﻭﻝ ﻭﺷ ﻌﻭﺏ ﻭﺑﺭﻟﻣﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﻘﺿ ﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺩﻋﻡ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺭﻳﺎﺩﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻣﻛ ﻳﻥ ﺍﻟﻣ ﺭﺃﺓ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺗﻣﻛ ﻳﻥ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺭﻛﺯﺍ ﻟﻺﺑﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺗﻛ ﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻧﺟ ﺎﺡ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳ ﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻣﺛﻳ ﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﻣﻭﺍﻛﺑ ﺔ ﻧﻬﺟﻬ ﺎ ﻭﺭﺅﻳﺗﻬ ﺎ ﻭﺭﻳﺎﺩﺗﻬ ﺎ ﻛﻧﻣ ﻭﺫﺝ ﻹﻋ ﻼﻥ ﻗﻳﻣﻬ ﺎ
ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ ﺩﻣﻬﺎ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﺳﺗﺿ ﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺔ
ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ  ،ﻭﻻ ﺷﻙ ﺍﻧﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻧﺗﻁﻠﻊ ﻣﻌﻛﻡ ﻹﻧﺟﺎﺡ ﻭﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻣ ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻳ ﺩﺓ ﻣ ﻥ ﻧﻭﻋﻬ ﺎ ﻭﻧﺄﻣ ﻝ ﺑ ﺈﺫﻥ
ﷲ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺝ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﺈﻧﺟﺎﺯ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻧﻔﺧﺭ ﺑﻪ ﺟﻣﻳﻌﺎ .
ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿﻝ  ،ﺇﺧﻭﺍﻧﻲ ﻭﺃﺧﻭﺍﺗﻲ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺇﺧ ﻭﺍﻧﻲ
ﻭﺃﺧﻭﺍﺗﻲ ﺃﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ،،
ﻳﻁﻳ ﺏ ﻟ ﻲ ﻭﻧﺣ ﻥ ﻓ ﻲ ﻣﺭﺣﻠ ﺔ ﺟﺩﻳ ﺩﺓ ﻭﺃﻣ ﺎﻡ  -ﺃﻳﺿ ﺎ  -ﻣﺭﺣﻠ ﺔ ﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺟﻬ ﺩ ﻭﺍﻟﻌﻁ ﺎء ﺍﻥ ﻧﺗﻭﺟ ﻪ
ﺑﺎﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺧﺎﻟﺹ ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻥ ﻟﻛﻡ ﺟﻣﻳﻌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻁﻳﺑ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﺛ ﺎﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﻁ ﺎءﺓ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺎﺩﺕ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻧﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺎﺩﺕ  -ﺃﻳﺿﺎ  -ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣ ﻥ ﻧﻭﻋﻬ ﺎ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﺃﻣ ﺎﻡ ﻣﺳ ﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ
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ﺍﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻟﻸﻋ ﻭﺍﻡ  2021 – 2016ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻁﻠ ﺏ ﻣﻧ ﺎ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺃﺩﺍﺋﻧ ﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﻣﺟ ﺎﻻﺕ
ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻓﻖ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺔ  ،ﻭﺑﻣ ﺎ
ﻳﻭﺍﻛ ﺏ ﺍﻟﺗﻁ ﻭﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺗﺷ ﻬﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ  ،ﺇﻧﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻳﻘ ﻳﻥ ﺑﻌ ﻭﻥ ﷲ ﻋ ﺯ ﻭﺟ ﻝ ﻭﺑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺷ ﻳﺩﺓ
ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺗﻬ ﺎ ﺍﻟﺳ ﺩﻳﺩﺓ ﺃﻧﻧ ﺎ ﺟﻣﻳﻌ ﺎ ﻗ ﺎﺩﺭﻭﻥ ﻛﺄﺳ ﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻭﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﺷ ﺭﻛﺎﺋﻧﺎ
ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﻳﻥ ﻛﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻷﻁ ﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺍﻟﻣ ﺩﻧﻲ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺃﻓ ﺭﺍﺩ ﺷ ﻌﺏ
ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻧﻛ ﻭﻥ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳ ﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻘ ﺎﺓ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘﻧ ﺎ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳ ﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻧ ﺎ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳ ﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺩﻭﺭﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺷ ﺎﺭﻛﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﻭﻁ ﺭﺡ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋ ﻝ ﻣ ﻊ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ
ﻗﺿﺎﻳﺎﻧﺎ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﻣ ﺎ ﻓﻳ ﻪ ﺧﻳ ﺭ ﻟﻠ ﻭﻁﻥ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﺎء ﻭﺍﻟﻣﺛﻣ ﺭ ﻛﻔﺭﻳ ﻖ ﻭﺍﺣ ﺩ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﺗﻭﺍﺻ ﻠﻧﺎ
ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻣﻊ ﺷﻌﺑﻧﺎ ﺍﻟﻭﻓﻲ .
ﺷ ﺎﻛﺭﻳﻥ ﻟﻛ ﻡ ﻛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬ ﻭﺩ ﻭﺑ ﺄﻋﻳﻥ ﺗﺗﻁﻠ ﻊ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ ﻭﻗﻠ ﻭﺏ ﻣﺗﻣﺳ ﻛﺔ ﺑﻘ ﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻲ ﻧ ﺄﺗﻣﻧﻛﻡ
ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺏ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﻘﻖ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻭﻳﺩﻳﻡ ﺭﻓﻌﺗﻪ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺭﻛﺔ ﷲ ﻭﺗﻭﻓﻳﻘﻪ ﻧﻔﺗ ﺗﺢ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻭﻧﺑﺩﺃ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ  :ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﺗﺗﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﻌﺗﺫﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ .
)ﺗﻠﻳﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﻌﺗﺫﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺛﺑﺕ
ﺑﺻﺩﺭ ﺍﻟﻣﺿﺑﻁﺔ (
* ﺍﻟﺑﻧ ﺩ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺿ ﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳ ﺔ – ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺍﻟﻣﻌﻘ ﻭﺩﺓ ﺑﺗ ﺎﺭﻳﺦ
. 2016/11/6
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺿﺑﻁﺔ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺍﻧ ﺎ ﺗﺣ ﺩﺛﺕ ﻓ ﻲ ﻁﻠ ﺏ ﻋ ﻥ ﻭﺿ ﻊ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ
ﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ  ،ﻭﺗﻔﺿﻠﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﺗﻭﺿﻊ ﻟﺟﺩﻭﻟ ﺔ ﻣﻬ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻳﺻﻠﻧﺎ ﺷﻲء  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟ ﻪ
ﻣﺯﺩﺣﻡ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ،
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ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻧﺿﻊ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﻋﻣ ﻝ ﻟﻧ ﺎ ﺧ ﻼﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﻣ ﻥ ﺧﻼﻟ ﻪ ﺃﻥ ﻧﺗ ﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠ ﻲ ﺟﺎﺳ ﻡ  ،ﻧﺣ ﻥ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﺧﻁ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺭﻗﺎﺑﻳ ﺔ ﻟﻠﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﻳﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺗ ﺩﺍﻭﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﻣ ﻊ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻭﺿ ﻌﺗﻣﻭﻩ ﻓ ﻲ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺍﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻓ ﻲ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ
ﺳﻳﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺑﻧﻭﺩﻫﺎ  ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻓ ﻲ
ﺍﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻧﺎ ﺃﺷﻛﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺧﻁ ﺔ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺫﻛﺭﻧﺎ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺫﻟ ﻙ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ  ،ﻭﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓ ﻲ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣ ﺎﻝ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺭﺳ ﺎﺋﻝ ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣ ﺔ  ،ﺳ ﺗﺟﺩﻭﻥ ﻓﻳ ﻪ ﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﺻ ﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳ ﺩﺍ ﺇﻟ ﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ  ،ﻭﻫ ﻲ
ﺗﺑﻳﻥ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ  ،ﻭﻻ ﺯﻟﻧﺎ ﻧﺳﺗﻭﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
ﺭﺩﻭﺩ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻭﺍﻓﻳﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻭﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻳﺗﻡ ﺍﺳ ﺗﻛﻣﺎﻝ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳ ﺔ  ،ﻓ ﺎﻵﻥ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣ ﻝ ﺣﺗ ﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧ ﺔ  ،ﻭﻫ ﺫﻩ
ﺑﺣﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣ ﻧﻅﻡ ﺳﻳﺳ ﻬﻝ ﻋﻠﻳﻧ ﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧ ﺎ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﺍﻻﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﻣ ﻥ ﻁ ﺭﻓﻬﻡ  ،ﻭﺃﺷ ﻛﺭﻙ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺭﺻ ﻙ ﺍﻟ ﺩﺍﺋﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻭﻓﺭ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ  ،ﻭﻫﻧﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻧﻭﻩ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻭﺭﺍ ً ﻛﺑﻳ ﺭﺍ ً ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻭﺭﺅﺳ ﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻋﺿ ﺎﺋﻬﺎ
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺃﻭﻻ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺗﻛﻣﺎﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳ ﺔ  ،ﻭﺛﺎﻧﻳ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﺑﻬ ﺎ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛ ﺩ
ﻣ ﻥ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻣﺳ ﺗﻭﻓﺎﺓ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ﺑﺣﻳ ﺙ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻣﻌﻣ ﻭﻻً ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﺟ ﺎﻧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻭﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻳﺻﺩﻕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ – ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ . 2016/11/29
ﻭﺍﻵﻥ ﺃﻳﻬ ﺎ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ  ،ﺍﺳ ﺗﺄﺫﻧﻛﻡ ﻟﻼﻧﺗﻘ ﺎﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ ﺍﻟﺣ ﺎﺩﻱ ﻋﺷ ﺭ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑﺎﻷﺳ ﺋﻠﺔ ﻧﻅ ﺭﺍ ﻷﻥ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺥ ﻋﺑﻳ ﺩ ﺍﻟﻁ ﺎﻳﺭ ﻟﺩﻳ ﻪ ﺍﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﺳ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﻣﺑﺎﺷ ﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻷﺳ ﺋﻠﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ
ﺑﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺣﻳ ﺙ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺳ ﺅﺍﻟﻳﻥ ﻣ ﻭﺟﻬﻳﻥ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳ ﻪ
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ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋ ﺎﺑﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺇﻧﺷ ﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﺿ ﺭﺍﺋﺏ "  ،ﻭﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺳ ﺎﻟﻡ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺩﻋ ﻡ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﻟﻠﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ "  ،ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺳﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷ ﺭ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺣﻳﺙ ﺳﺗﻧﺎﻗﺵ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺣﺏ ﺑﻪ ﻭﺑﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓ ﻖ ﻣ ﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺳﻧﺳﺗﻛﻣﻝ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ :
 .6ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ – ﻋﺑﻳ ﺩ ﺣﻣﻳ ﺩ ﺍﻟﻁ ﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺣﻭﻝ " ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :
ﺃﺻﺩﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ – ﺣﻔﻅﻪ ﷲ – ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) (13ﻟﺳﻧﺔ 2016
ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ .
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﺩﻯ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ ،،،
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء  ،ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﻳﻁﻳ ﺏ ﻟ ﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻧ ﺋﻛﻡ ﺑﺎﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ ﻣﺗﻣﻧﻳﺎ ﻟﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺳﺅﺍﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺑﺷﺎﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺳ ﺎﺋﻝ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻭﺗﺣﺻ ﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫﻫﺎ ﺳ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋ ﺔ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﺑﻁﺔ ﺣﻳﺙ ﺍﻥ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫ ﻭ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ )(13
ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺷ ﺄﻥ ﺇﻧﺷ ﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﺿ ﺭﺍﺋﺏ  ،ﻭﻳﺗﺑ ﻊ ﺫﻟ ﻙ ﺇﺻ ﺩﺍﺭ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺧ ﺎﺹ ﺑﺗﻧﻅ ﻳﻡ
ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﻫ ﻭ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟ ﺫﻱ ﺗ ﻡ ﺇﺣﺎﻟﺗ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  23ﻣﻥ 143

ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ  ،ﺛﻡ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔ ﺭﺽ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ  ،ﻭﻫ ﻭ ﻣ ﺎ ﻳﺳ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧ ﻰ
ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﻫ ﻲ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻫ ﺫﻩ ﻫ ﻲ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ  ،ﺃﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻬ ﻭ ﻳﺗﺿ ﻣﻥ ﺃﻏﻠ ﺏ ﺍﻷﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﺗﻔﺻ ﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳ ﺔ ﺗﺣﺻ ﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﻫ ﺫﺍ
ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻳﺗﻡ ﺍﻟ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﻣ ﺎ ﻳﺳ ﻣﻰ ﺑ ﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺻ ﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧ ﻲ ،
ﻭﻳﻭﺿﺢ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺣﻭﻝ :
 ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ . ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ . ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺿﺭﻳﺑﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ . ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ . ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ . ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺿﺭﻳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ . ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ .
 ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ .ﻭﻗﺩ ﺣﺭﺻﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﻓﻖ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻌ ﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﺣﻳﺙ ﺃﺟﺭﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺷ ﻔﺎﻓﺔ ﻭﺳ ﻬﻠﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺑﺣﻳ ﺙ ﺗﺿ ﻣﻥ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﻣ ﻥ ﻳﺳ ﺭﻱ ﻋﻠ ﻳﻬﻡ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﻗ ﺩﺭﺗﻬﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﻬ ﻡ ﺃﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻓﺿ ﻝ ﺍﻟﻭﺳ ﺎﺋﻝ
ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺗﺳ ﻬﻳﻝ ﺗﺣﺻ ﻳﻝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫﻫﺎ  ،ﻭﺳ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﺃﺣ ﺩﺙ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳ ﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .
ﺍﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺷ ﻖ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻭﻫ ﻭ ﻣ ﺎ ﻣ ﺩﻯ ﺗ ﺄﺛﻳﺭ ﺫﻟ ﻙ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ؟ ﻓ ﺈﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻ ﻭﺩ ﺗ ﺄﺛﻳﺭ
ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻓ ﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻁﺑ ﻖ ﻭﻳﺗﺳ ﺎﻭﻯ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻭﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺍﻟﻣﻠ ﺯﻡ ﺑﺎﻟﺗﺳ ﺟﻳﻝ ﻓﻬ ﻲ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﺣﺩﺓ  ،ﺍﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﻓﻬ ﻲ ﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣ ﺔ
ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ  -ﻟﻧﻛ ﻭﻥ ﻭﺍﺿ ﺣﻳﻥ ﻓﻳﻬ ﺎ  -ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻣ ﺕ ﺑﺈﻋ ﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳ ﺎﺕ ﻋ ﺩﺓ ﻟﺗﻘﻳ ﻳﻡ ﺍﻷﺛ ﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻧﺎﺟﻡ ﻋﻥ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﺍﺕ  2008ﻭ  2010ﻭ 2012
ﻭ  2014ﻭ  ، 2015ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺻ ﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺳ ﻳﺗﻡ ﺑﺷ ﻛﻝ
ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ  ،ﻭﺍﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻵﺛ ﺎﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻ ﻳﺭ ﺧ ﻼﻝ
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ﺃﻭﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﺛ ﺭ ﻣﺣ ﺩﻭﺩ ﺟ ﺩﺍ
ﻟﻠﺗﺿ ﺧﻡ ﻭﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿ ﺔ ﺟ ﺩﺍ  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻋﻠ ﻰ
ﺳﺅﺍﻟﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺇﺧﻭﺍﻧﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ .
ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﻭﺟﻳ ﻪ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﻫ ﻭ ﺃﻥ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺇﻧﺷ ﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻭﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻟ ﻡ ﻳﻣ ﺭ
ﻋﻠ ﻰ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ  ،ﻋ ﺎﺩﺓ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﺗﻘ ﻭﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺩﺍﺭ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺗﻡ ﺇﺣﺎﻟﺗ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ
ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻏﻣﻭﺽ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻛﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻟﻠﺷﻌﺏ ﺣﻳ ﺙ ﺗﺄﺗﻳﻧ ﺎ ﻋ ﺩﺓ
ﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺗﻘ ﺩﻣﺕ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﻟﻼﺳﺗﻔﺳ ﺎﺭ ﻣ ﻥ
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋ ﻥ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻓ ﻲ ﺍﻷﺳ ﺑﻭﻉ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻲ ﻣ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫ ﻭ ﻣﻌ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﻭﺳ ﻳﺗﻡ ﺇﺣﺎﻟﺗ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﻳﺔ ﻫ ﻭ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛ ﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻣ ﻥ ﻫ ﻭ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﺩﻑ ﻭﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻏﻳ ﺭ
ﺫﻟﻙ  ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿ ﺭﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺛ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻓﻛﻣ ﺎ ﺫﻛ ﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺳﻳﺣﺎﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ  ،ﻭﺇﻥ ﺷ ﺎء
ﷲ ﺳﻳﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻪ  -ﺃﻳﺿﺎ – ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭ .
 .7ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳ ﺩ ﺣﻣﻳ ﺩ ﺍﻟﻁ ﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
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ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :
ﺇﻥ ﻧﺻﻳﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩ  ،ﻭﻻﺧﺗﺻﺎﺹ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) (10ﻟﺳﻧﺔ  1980ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ  ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻥ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻳﺛﻭﺭ
ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ ﺣﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻟﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺳ ﺎﻟﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺅﺍﻟﻪ  ،ﺃﻭﺩ ﺃﻥ
ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻳﺩﻋﻡ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳ ﺔ ﺣﻳ ﺙ ﺍﻧ ﻪ ﻭﻓ ﻲ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺩﻋ ﻡ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻣﻧﻬ ﺎ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺧ ﺎﺹ ﻳﻌﻣ ﻝ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻧﻅﺎﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻳﻬﺩﻑ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺇﻟ ﻰ ﺗﺣﻔﻳ ﺯ
ﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﻟﻠﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳ ﻑ ﺍﻷﺧﻳ ﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺗ ﻡ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩﻩ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ
ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ  ،ﻭﻳﺷ ﻣﻝ ﺍﻟﻧﻅ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﺗﺣﺳ ﻳﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺭﻓ ﻊ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﺭﻳ ﺔ ﻟﻠﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﺗﺷ ﻣﻝ ﻧﺳ ﺑﺔ
ﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺗﻬﺩﻑ ﻭﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌ ﺔ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﻘ ﺭﻭﺽ ﻭﻧﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻘ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛ ﺭﺓ
ﻭﺃﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻗ ﺩﺭﺍﺕ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﻣ ﻥ ﺃﺟ ﻝ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ
ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻧﻅ ﺎﻡ ﺟﺩﻳ ﺩ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﺍﻟﺟﻣ ﺎﻋﻲ ﻭﻣ ﺎ
ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ ) (crowd fundingﻓﻲ ﻁﺭﻳ ﻖ ﺍﻟﻣﻧﺻ ﺎﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳ ﺔ ﻣﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺯﺯ ﻓ ﺭﺹ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﻭﻳ ﻭﻓﺭ ﻟﻬ ﻡ ﺍﻟ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻼﺯﻡ ﻻﺳ ﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺃﻋﻣ ﺎﻟﻬﻡ  ،ﻭﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳ ﻪ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺧﺻ ﻭﺹ ﺃﻥ ﻣﺑ ﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﺗﺗﻁﻠ ﺏ ﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎﺕ ﻟﻺﻗ ﺭﺍﺽ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻔﺗﻘ ﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﻭﻙ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺭﻓ ﻊ ﻋﻧﺻ ﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﻓ ﺔ ﻟ ﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧ ﻭﻙ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺄﻣ ﻝ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ
ﺳ ﻳﻭﻟﺔ ﻳ ﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫ ﺎ ﻣﺑﺎﺷ ﺭﺓ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﻻﺳ ﻳﻣﺎ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﺣ ﺩﻳﺛﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺻ ﻧﺎﺩﻳﻖ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻟﺭﻓﻊ ﻗ ﺩﺭﺓ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺣﺗ ﻰ ﻳﺻ ﺑﺢ ﻗ ﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺗﺫﻟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻻ
ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻟﻳﺗﻔﺿ ﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳ ﺏ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﻧﺣ ﻥ ﻧﺑﺣ ﺙ -ﻁ ﺎﻝ ﻋﻣ ﺭﻙ-
ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ  -ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻪﻠﻟ  -ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﻓ ﻖ ﻭﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺗﺳ ﻌﻰ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﻲء،
ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﺷﺟﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ – ﺟ ﺯﺍﻫﻡ ﷲ
ﺧﻳﺭﺍ  -ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﺩﺭﻭﻧﻬﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺧ ﺹ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ،
ﻓ ﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳ ﺩ ﺗﺷ ﺟﻳﻊ ﺍﻻﺳ ﺗﺩﺍﻣﺔ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻧ ﻭﻓﺭ ﻗ ﻭﺓ ﻋﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﻭﺍﻁﻧ ﺔ  ،ﻭﻧﺷ ﺟﻊ ﺍﻻﺑﺗﻛ ﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺑﺩﺍﻉ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻬﻡ ﻭﺭﺋﻳﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ  ،ﻭﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ – ﺍﻟﺣﻣ ﺩ ﻪﻠﻟ ﺭﺏ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻣﻳﻥ – ﺗﺳ ﻌﻰ
ﻟﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﻭﺗﻧﻣﻳ ﺔ ﻣﻭﺍﻫ ﺏ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺳ ﻬﻳﻼﺕ ﺣﻘﻳﻘﻳ ﺔ ﻣﻠﻣﻭﺳ ﺔ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﻁﻥ ،
ﺻﺣﻳﺢ ﻳﻭﺟ ﺩ ﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻳﺟ ﺩﻫﺎ ﺑﺳ ﻬﻭﻟﺔ  ،ﻓﻬﻧ ﺎﻙ ﺗﻛ ﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﻳﺟ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻛ ﺎﻟﻳﻑ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ،ﻓﺎﻷﻣﻭﺭ ﻣﻌﻘﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﺧﺫ ﺭﻭﺗﻳﻥ ﻣﻌﻳﻥ ﻣﻌﻘ ﺩ ﺟ ﺩﺍ ﺑﺣﻳ ﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻳﻣ ﻝ ﻣ ﻥ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻟﻭ ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻬ ﺎ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﻛﻣﻅﻠ ﺔ
ﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﻟﻬ ﻡ ﻭﺇﻳﺟ ﺎﺩ ﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻣﻠﻣﻭﺳ ﺔ ﻟﻬ ﻡ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﻧﺣ ﻥ ﻧ ﺄﺗﻲ ﺑ ﻪ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻳ ﺩﺍﻥ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻧﻬﻡ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﻳﺭﺍﺟﻌ ﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧ ﺏ ﻳﻭﺍﺟﻬ ﻭﻥ ﻋ ﺩﺓ ﺗﻌﻘﻳ ﺩﺍﺕ  ،ﺑ ﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻧﺑ ﻲ ﻟ ﻪ ﺗﺳ ﺎﻫﻳﻝ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻣﻣ ﺎ ﻫ ﻲ
ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﻷﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﻣﻠﻙ ﺟ ﺯء ﻛﺑﻳ ﺭ ﻣ ﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣ ﺎﻝ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺃﺭﻳ ﺩ ﺍﻟﺑ ﺩء ﺑﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﻣﻌﻳﻧ ﺔ ﻳﻛ ﻭﻥ
ﻣﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺳﺄﻋﻳﻥ ﺇﺧﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﺑﺣﺎﺟ ﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﺷﺭﻳﻊ ﺁﺧﺭ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺍﻟﺣﻔ ﺎﻅ ﻋﻠ ﻰ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻧ ﺎ ﺑ ﺩﻝ ﺃﻥ
ﻧﺳ ﺗﺛﻣﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻷﺟﺎﻧ ﺏ  ،ﻓﻧﺳ ﺗﺛﻣﺭ ﺑ ﺎﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻋﻧ ﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔ ﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ  ،ﻭﻣﺟﺗﻣﻌﻧ ﺎ –
ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻪﻠﻟ – ﻭﻻﺩ ﻭﻟﺩﻳ ﻪ ﺍﻟﻛﺛﻳ ﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳ ﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺷ ﺑﺎﺏ – ﺍﻟﺣﻣ ﺩ ﻪﻠﻟ – ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻟ ﺩﻳﻬﻡ ﺍﻷﻓﻛ ﺎﺭ
ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻭﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻛﺛﻳ ﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ  ،ﺃﻳﺿ ﺎ ﻧﻼﺣ ﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻫﻲ  ، %4ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑ ﻝ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ ﺔ ﻗ ﺩ ﺗﻛ ﻭﻥ ﺃﻗ ﻝ ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩﺍ ﻣﻧ ﺎ ﻭﻣ ﻊ
ﺫﻟﻙ ﺗﻌﻁﻲ  %20ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺧ ﺩﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺑﺣﻳ ﺙ ﻳﺷ ﻌﺭ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺃﻧﻪ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺛﻣﺭ  ،ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺩﻋﻣ ﻪ ﻭﻳﺳ ﻬﻝ
ﻟﻪ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺃﻓﻛﺎﺭﻩ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺃﺥ ﺳﺎﻟﻡ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺭﻩ .
ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺿ ﺢ  -ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  -ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗ ﻡ ﻣ ﺅﺧﺭﺍ ﻭﻣ ﺎ ﺃﻗﺭﺗ ﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺄﻥ ﻟ ﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﻭﺣﺭﺻ ﺎ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺩﺧ ﻭﻝ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ  ،ﻓﻘ ﺩ ﺗ ﻡ ﺇﻗ ﺭﺍﺭ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﻓ ﻲ ﺁﺧ ﺭ ﺟﻠﺳ ﺔ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟ ﺔ ﺿ ﻣﺎﻧﺎ ﻟ ﺩﻳﻥ ،
ﻛ ﺫﻟﻙ ﺗ ﻡ ﺗﺄﺳ ﻳﺱ ﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳ ﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺻ ﺩﺭ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﻓ ﻼﺱ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻲ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﺳ ﻭﻑ ﺗﺻ ﺩﺭ ﻭﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺗﺄﺳﻳﺱ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﺑﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﻠﻳﺎﺭﻱ ﺩﺭﻫ ﻡ،
ﻓﻛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﺻ ﺏ ﻓ ﻲ ﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻭﺗﺷ ﺟﻳﻌﻬﻡ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳ ﺔ ﻭﺣﺳ ﺏ
ﻋﻠﻣ ﻲ ﺍﻥ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﻁﻠ ﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳ ﺔ  ،ﻭﺳ ﻭﻑ ﻳ ﺗﻡ ﻋ ﺭﺽ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺗﺣ ﺭﺹ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻭﺟﺩ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻭﺗﻭﺟﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺳﻭﻑ ﺗﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟ ﺩﺧﻭﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﻭﺳ ﻭﻑ ﺗﻘﻠ ﻝ ﻧﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺣﺻ ﻠﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ
ﻧﺭﻯ ﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻳ ﺏ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺷ ﺎﻛﺭ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻁﻳﻧﺎ ﻓﺭﺻﺔ ﺃﻥ ﻧﻭﺿﺢ ﻟﻛﻡ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟ ﺎﻩ  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺗﻡ ﺑﻪ  ،ﻭﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺭﺩ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻧﺣ ﻥ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ﺧ ﻼﻝ ﻧﻘﺎﺷ ﻧﺎ ﻧﺭﻳ ﺩ ﺭﺅﻳ ﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻧﻁﺭﺣ ﻪ  ،ﺻ ﺣﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳ ﺎﺩﺓ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ ﺗﺷ ﺭﻳﻊ ﻣﻌ ﻳﻥ ﻭﺭﺅﻳ ﺔ ﻟﻛ ﻥ  -ﺃﻳﺿ ﺎ – ﻧﺭﻳ ﺩ ﻣ ﻧﻬﻡ
ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺟﻠﻭﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  ،ﻓﺎﻟﺫﻳﻥ ﻟ ﺩﻳﻬﻡ ﺃﻓﻛ ﺎﺭ ﺗﻧﻣﻭﻳ ﺔ ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻳﻘﻭﻟﻭﺍ ﺃﻧﻬﻡ ﻟﻡ ﻳﺳﺄﻟﻬﻡ ﺃﺣﺩ ﻭﻟﻡ ﻳﺟﻠﺱ ﺃﺣﺩ ﻣﻌﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ  ،ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻟﻳﺳ ﺕ ﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﺟﻠﺳ ﺔ
ﺍﻋﺗﻳﺎﺩﻳ ﺔ  -ﺃﻧﻧ ﺎ ﺷ ﺎﺭﻛﻧﺎ ﻭﺟﻠﺳ ﻧﺎ ﻣﻌﻬ ﻡ  -ﻭﺇﻧﻣ ﺎ ﻣ ﻥ ﺃﺟ ﻝ ﺳ ﻣﺎﻉ ﻣﻌﺎﻧ ﺎﺗﻬﻡ ﺷﺧﺻ ﻳﺎ ﻭﺗ ﺭﻯ ﺃﻥ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻓﻌﻼ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺷ ﺑﺎﺏ ﻓﺈﻧ ﻪ
ﻳﺟ ﺩ ﻋ ﺩﺓ ﻋﻘﺑ ﺎﺕ  ،ﻓﻧﺭﺟ ﻭ ﺍﻟﺟﻠ ﻭﺱ ﻣﻌﻬ ﻡ ﻭﺍﻻﺳ ﺗﻣﺎﻉ ﻣ ﻧﻬﻡ ﻟﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻟﻌﻘﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﻭﺍﺟﻬﻬﻡ ﻭﻛﻳﻔﻳ ﺔ
ﺗﺫﻟﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻣﺛﺎﻟﻛﻡ ﻳﺎ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﻓﺎﻟﻘﺻ ﺩ ﺻ ﺣﻳﺢ ﺃﻧ ﻪ ﻳﻭﺟ ﺩ ﺗﺷ ﺭﻳﻊ
ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻘﺑﺎﺕ ﻷﻥ ﻣﻥ ﻳﺭﺃﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻫ ﻡ ﻣ ﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧ ﺏ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟ ﺏ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﺣ ﺩ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻓ ﻧﻌﻡ ﻫ ﻭ ﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻭﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﻳﺅﺧ ﺫ ﺑﺈﺟﻣ ﺎﻉ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ  ،ﻭﺛﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﻳﺳ ﺗﺛﻣﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺟﻧﺑﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﺯﺍﺣﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ  ،ﻓﻧﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﻣ ﻊ
ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻟﻔﻬ ﻡ ﺭﺅﻳ ﺗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﺳ ﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺭﻏﺑ ﻭﻥ ﺑﻬ ﺎ  ،ﻭﻛﻳ ﻑ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﺗ ﺫﻟﻳﻠﻬﺎ  ،ﻭﺃﻧ ﺗﻡ ﻛﺣﻛﻭﻣ ﺔ – ﺟ ﺯﺍﻛﻡ ﷲ ﺧﻳ ﺭﺍ – ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ﺗﺳ ﻌﻭﻥ ﻟﻠﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻛﻳﻑ ﺗﺳﺗﻁﻳﻌﻭﺍ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ  ،ﻓﺎﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻣﺎ ﻫ ﻭ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭ ﻟ ﺩﻳﻙ
ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻬﻙ ﺣﺗﻰ ﺃﺳﻌﻰ ﻛﻣﺷ ﺭﻉ ﻟﺗ ﺫﻟﻳﻝ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﺻﻌﺎﺏ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺣﻲ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺫﻛﺭﻩ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺧﺻﺻ ﺕ ﻧﺳ ﺑﺔ  %10ﻣ ﻥ ﻣﺷ ﺗﺭﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ  ،ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺳﻭﻕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻫ ﻭ ﺳ ﻭﻕ ﺣ ﺭ  ،ﻭﻳﻭﺟ ﺩ
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺭﺗﻘﻲ ﺑﺳ ﻭﻕ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻓﻳ ﻪ  ،ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻣ ﻥ
ﻁﻠ ﺏ ﺃﻗ ﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﺑﻭﺍﺑﻧ ﺎ ﻣﻔﺗﻭﺣ ﺔ  -ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  -ﻷﻱ ﻣ ﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﻠﺗﻭﺍﺻ ﻝ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﺷ ﺄﻥ ،ﺃﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻘ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻ ﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺳ ﺑﻖ ﺃﻥ ﺫﻛ ﺭﺕ ﻣ ﺎ ﺳ ﻭﻑ ﻳﻘ ﻭﻡ ﺑ ﻪ
ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﻭﻟﻛ ﻥ ﺃﻗ ﺩﺭ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  ،ﻭﻣﻛﺎﺗﺑﻧ ﺎ ﻣﻔﺗﻭﺣ ﺔ  ،ﻓﻳ ﺎ ﺣﺑ ﺫﺍ ﻟ ﻭ
ﻳﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺣﺗ ﻰ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻ ﻝ ﻣﻌﻬ ﻡ
ﻭﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻟﻣﻌﻭﻗ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻧﻬ ﺎ  ،ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻋﻣﻠ ﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺇﻳﺟ ﺎﺩ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻟﺗﺳ ﻬﻝ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﺑﺷ ﺗﻰ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺑﺈﻳﺟ ﺎﺩ ﺍﻟﺻ ﻧﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  ،ﻭﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻟ ﺩﻋﻡ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ  ،ﻭﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻔﺿ ﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺭﻓﻬﻡ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻧﻌﺭﻑ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻧﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺃﻧ ﻙ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﻟ ﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺑ ﻳﻥ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻓﻘ ﻁ
ﺗﻌﻘﻳﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻓﻬﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺷﻲء ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ ؟ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﺳ ﺎﻟﻡ ﻳﺳ ﺗﺣﻖ،
ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟ ﻥ ﻧﻣﺷ ﻲ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ  ،ﻓﺭﺑﻣ ﺎ ﻟ ﻡ ﻳﻛ ﻥ ﻟ ﺩﻳﻙ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺔ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﺟ ﻪ ﻛﻼﻣ ﻲ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﻳﺣ ﻖ ﻟﻠﻌﺿ ﻭ ﻓﻘ ﻁ ﺗﻌﻘﻳﺑ ﻳﻥ ﺑﻌ ﺩ ﻛ ﻼﻡ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ
ﻟﺗﺫﻛﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺃﺥ ﺳﺎﻟﻡ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺷ ﻛﺭﻙ ﺟﺯﻳ ﻝ ﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﺎﺣ ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺻ ﺔ ﻟ ﻲ  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ،
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﺃﺟﺑﺭﺗﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳ ﺏ  ،ﺻ ﺣﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺳ ﻭﻕ
ﺣﺭ ﻭﻻ ﺷﻙ ﻓﻲ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻳﺟ ﺏ ﻗﻳ ﺎﺱ ﺍﻟﻘ ﺩﺭﺍﺕ ﻣ ﺎ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑ ﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺩﺧﻝ ﺣﺩﻳﺛﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻓﻳﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺿ ﻌﻬﻡ ﺟﻣﻳﻌ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻳ ﺯﺍﻥ ﻭﺍﺣ ﺩ  ،ﻓﻬﻧ ﺎﻙ ﻣ ﻭﺍﻁﻥ
ﻟﻠﺗﻭ ﻳﺑﺩﺃ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻭﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻩ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺃﺳﻬﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﺟﻧﺑ ﻲ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ
ﺃﻥ ﻧﻌ ﺩ ﺍﻟﻌ ﺩﺓ ﻟﺩﻳ ﻪ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠ ﺔ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻳﻧ ﺎ ﺃﻥ ﻧ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺭﻳﻊ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻣ ﻊ
ﻗﺩﺭﺍﺗﻪ  ،ﻭﺃﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺣﺎﺑ ﺔ ﺻ ﺩﺭﻩ ﺣﻳ ﺙ ﺫﻛ ﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﺗ ﺏ ﻣﻔﺗﻭﺣ ﺔ  ،ﻟﻛ ﻥ ﺣﺑ ﺫﺍ ﻟ ﻭ
ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺄﻥ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻹﻋ ﻼﻥ ﻋﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻭﺳ ﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋ ﻼﻡ ﺃﻭ ﻋ ﻥ ﻁﺭﻳ ﻖ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺟﻬ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻟﺣﺿ ﻭﺭ ﺍﻟﺷ ﺑﺎﺏ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻉ ﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﻛﺷ ﻛﻝ ﺭﺳ ﻣﻲ ﺣﺗ ﻰ ﻻ
ﻧﺿﻁﺭ ﻷﻥ ﻧﺭﺳﻝ ﻛ ﻝ ﻣ ﺭﺓ ﺷ ﺧﺹ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻛﺗ ﺏ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﺧ ﻼﻝ ﻋﻣﻠ ﻪ ﻭﺭﺑﻣ ﺎ ﻻ ﻳﺟ ﺩ ﺍﻟﻔﺭﺻ ﺔ
ﻟﺫﻟﻙ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻣﻝ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺭﺳﻣﻲ ﻫﻭ ﺃﻓﺿﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ ﻣ ﻥ ﻁ ﺭﺡ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﻧﺷ ﻛﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ
ﺩﻋﻣﻪ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻭﺗﺑﻧﻳﻪ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺩﻋﻣﻬ ﻡ
ﺑﻣ ﺎ ﻳﺣﻘ ﻖ ﺑﻧ ﺎء ﻟ ﻳﺱ ﻓﻘ ﻁ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻭﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ  ،ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻧ ﻭﻩ ﻟﺷ ﻲء  ،ﻓﺄﻧ ﺎ
ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻝ ﺑ ﻪ ﻣ ﻥ ﻁ ﺭﺡ  ،ﻭﻟ ﺫﻟﻙ  -ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  -ﻗ ﺩ ﻧﺧ ﺭﺝ ﺑﻣﺑ ﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻥ ﻫﻧﺎ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﻛﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻁﻧ ﻲ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻭﺟ ﺯء ﻻ ﻳﺗﺟ ﺯﺃ  -ﺃﻳﺿ ﺎ -
ﻣﻥ ﻣﻔﻬﻭﻣﻧﺎ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻭﺗﺷ ﺟﻳﻊ  -ﺃﻳﺿ ﺎ  -ﻋﻣ ﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺷ ﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ
ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻟﻣ ﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺗﺑﻧ ﻰ ﻛﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻁﻧ ﻲ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻣ ﻊ ﻭﺯﺍﺭﺗﻛ ﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭﺓ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﻭﻛ ﻝ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺩﻋﻡ ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ  ،ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻣﺑ ﺎﺩﺭﺓ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﻭﻳﻛ ﻭﻥ ﻣﻅﻠ ﺔ ﻟﺗﺷ ﺟﻳﻊ ﻗﻳ ﺎﻡ ﻧ ﺩﻭﺓ ﺃﻭ ﺣﻠﻘ ﺔ ﻧﻘﺎﺷ ﻳﺔ ﺃﻭ
ﺣﻭﺍﺭ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻭﺃﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺎﺕ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻭﻳ ﺗﻡ ﻁ ﺭﺡ ﻛ ﻝ
ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﻧﻁﻠﻊ ﻭﻧﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺳ ﻭﺍء ﻛﺎﻧ ﺕ ﺍﻟﺗﺣ ﺩﻳﺎﺕ ﺃﻭ -ﺃﻳﺿ ﺎ ً-
ﺍﻟﻔ ﺭﺹ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ  -ﺍﻟ ﺫﻱ ﻻ ﺷ ﻙ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﻓﻳ ﻪ  -ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧ ﺎ ﻭﺣﻛﻭﻣﺗﻧ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻟﻼﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ  ،ﻓﻬﻝ ﻧﺟﺩ ﻟﺩﻳﻛﻡ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺗﻭﺍﻓﻘﺎ ً ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺑﻧ ﺎ ًء  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺣﻲ ؟ ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻠﺗﻡ ﺑ ﻪ ﻟﻛ ﻥ ﻣﻠ ﻑ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻐﻳﺭﺓ ﻳ ﺩﺍﺭ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ  ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋ ﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻠ ﻑ ﻭﻫ ﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ،
ﺃﻣ ﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﻓﻬ ﻭ ﻟﻠﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺄﻥ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳ ﻝ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻣﺻ ﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺍﻷﻣﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻛﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﻛﻥ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﻧﺳ ﺗﺄﻧﺱ ﺑ ﺭﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻷﻥ
ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻭﺗﻌﻘﺩ ﻧﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ  ،ﻓﺄﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻟﻠﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﺳﻳﻁﺭﺣﻬﺎ ﻭﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻣﺭﺣﺏ ﺑﻬﻡ ﻭﻻﺷﻙ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻧﺣﻥ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﻟ ﺩﻳﻬﻡ
ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻧﻔ ﺱ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻹﻁ ﺎﺭ ﻭﻳﻣﻛ ﻧﻬﻡ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﻭﺭﻓ ﻊ ﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺧﺻ ﻭﺹ ﻭﻳﺗﺑﻧ ﺎﻩ ﻭﻳ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻓﻳ ﻪ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳ ﺩ ﺳ ﻧﻭﺟﻪ ﺍﻟ ﺩﻋﻭﺓ ﻭﺳ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ  -ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﺟﻣﻳ ﻊ ﻓﺋ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺍﻟﻣ ﺩﻧﻲ  .ﻋﻣﻭﻣ ﺎ ً ﺍﻧﺗﻬﻳﻧ ﺎ ﻣ ﻥ ﺍﻷﺳ ﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻬ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋﺑﻳ ﺩ ﺍﻟﻁ ﺎﻳﺭ ﻭﺳ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻋﺷ ﺭ ﻭﻫ ﻭ ﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ :
 .1ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣ ﺩ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ . 2014/12/31
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺃﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :
" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺩ .ﺃﻣﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻘﺑﻳﺳﻲ

ﺍﻟﻣﻭﻗــﺭ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺗﺣﻳـﺔ ﻁﻳﺑـﺔ ﻭﺑﻌـﺩ ،
ﺃﺭﻓﻖ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ )

( ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﻡ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ . 2014/12/31
ﺑﺭﺟﺎء ﺍﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﻌﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ .

ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ،،،
ﺭﺋﻳـﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧـﺔ
ﻣﺎﺟﺩ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ "
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ 2016/11/2 :

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺑﺩﺍﻳﺔً ﻧﺗﻭﺟ ﻪ ﺑﺟﺯﻳ ﻝ ﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘ ﺩﻳﺭ ﺇﻟ ﻰ ﺭﺋ ﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿ ﺎء ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﻳﺔ
ﻋﻠ ﻰ ﺩﺭﺍﺳ ﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺿ ﺔ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ  ،ﻭﻟﻳﺗﻔﺿ ﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘ ﺭﺭ ﺑ ﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧ ﺹ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻭﺍﻟﺟ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻗﺑﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺃﻱ ﻁﺭﺡ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ؟
ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷ ﻛﺭ ﺭﺋ ﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﺗ ﻡ ﻋ ﺭﺽ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺗ ﻡ ﺇﺭﺳ ﺎﻝ ﻋﺭﺿ ﺎ ً ﻛ ﺎﻣﻼً ﻟﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﺗ ﻡ ﻋﺭﺿ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﻣ ﻥ ﺑ ﺎﺏ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳ ﻖ ﻭﺃﻓﺿ ﻝ ﺃﻥ ﻧ ﺩﺧﻝ ﻓ ﻲ ﺍﺳ ﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺣﻔﺎﻅ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﻭﻗ ﺕ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﻳ ﺎ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ  -ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ  -ﻗﺩ ﺃﺩﻳﺗﻣﻭﻩ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﻭﻫﻭ ﺑﻳﻥ ﻳﺩﻱ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻗﺩ ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ
 ﺇﺫﺍ ﺗﻛﺭﻣﺕ  -ﻷﻥ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﺄﺧﺫ ﻭﻗﺗﺎ ً ﻁﻭﻳﻼً ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﺑﻳﻥ ﺃﻳﺩﻳﻛﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻯﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺗﻌﻠﻳﻖ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺣﻣﻠﺕ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
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ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻧﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ  ،ﻓﻬﻝ ﺗﻭﺍﻓﻭﻥ
ﺑﺎﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺳﻡ* ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ " ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ (
" ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ
 .1ﻭﺭﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  2016/4/11ﻣﺗﺄﺧﺭﺍ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ  135ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺣﻳﺙ ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  135ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ) ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻘﺿﻳﺔ  ،ﻳﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻹﺑﺩﺍء ﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻪ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ  ،ﻋﻠﻰ ﺿﻭء ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( .
 .2ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ) (3ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺷﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺗﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ  ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻡ ﻳﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺿﻣﻥ
ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻋﺩﺩ  26ﺟﻬﺔ ﺧﺩﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﺭﻏﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺷﻣﻭﻟﻬﺎ .
 .3ﺭﻏﻡ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻔﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﺣﻳﺙ ﻛﺷﻑ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ  -ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (6ﻟﺳﻧﺔ 2015ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻭﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺏ ﻛﺑﻳﺭﺓ .
 .4ﺣﺩﺙ ﺻﺭﻑ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  829ﺃﻟﻑ  ،ﻭﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ 356

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )/6ﺃ( ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  149ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻳﺅﺩﻱ ﻟﻌﺩﻡ
ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺧﺻﻡ .
 .5ﺗﺑﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2014
ﺑﻧﻔﻘﺎﺕ ﻻ ﺗﺧﺻﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﻣﺎ ﻳﺧﺻﻬﺎ ﻣﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﻳﻌﺑﺭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻛﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺻﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺟﺎﻭﺯ  32ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﻌﻅﻣﻪ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﻔﻭﻕ  21ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻳﺧﺹ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ  2009ﺇﻟﻰ  2013ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺟﺎﻭﺯ 8
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ .
 .6ﺣﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﻳﺙ ﺗﺑﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺧﺻﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻭﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (21ﻟﺳﻧﺔ  2014ﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺷﺭﺓ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺩﻡ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺗﻬﺎ .
 .7ﻟﻡ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ  :ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء
ﻭﺍﻟﻣﺎء ،ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺟﻬﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺗﻳﻥ .
ﻓﻁﺎﻟﻣﺎ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ  2014ﺑﻣﻭﺟ ﺏ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ
) (3ﻟﺳﻧﺔ  2014ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻛﻼ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ،ﻭﻛ ﺎﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻫ ﻭ ﺇﻻ ﺻ ﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻛ ﺎﻥ ﻳﺗﻌ ﻳﻥ ﺗﺿ ﻣﻳﻥ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯ
ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻟﻠﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ  2014ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﻟﻠﺟﻬﺗ ﻳﻥ ﺍﻟﻣ ﺫﻛﻭﺭﺗﻳﻥ ،ﺣﻳ ﺙ ﺇﻥ ﻋ ﺩﻡ
ﺣ ﺩﻭﺙ ﺫﻟ ﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ ﻰ ﻋ ﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻥ ﺃﺻ ﻭﻝ ﻭﺧﺻ ﻭﻡ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء
ﺑﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺛﻝ .
 .8ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﺭﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻣﺿﻣﻧﺎ ً ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻪ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻪ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ  ،ﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻭﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺻﺭﺍﺣﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 18ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄﺧﺭ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﺳﻭﻳﻑ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍء ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺿﺩﻩ .
 .9ﺗﺄﺧﺭ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  3ﻟﺳﻧﺔ  2014ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ
ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﺇﻟﻰ  2014/3/4ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺧﺻﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﺻﺩﺭ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺻﺩﻭﺭﻩ ﻟﻣﻧﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (27ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ
ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ . 2011
 .10ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﺳﺭﺍﻉ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 29ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (8ﻟﺳﻧﺔ. 2011
 .11ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (21ﻟﺳﻧﺔ  2014ــ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ــ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ً  ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻟﻡ ﺗﺻﺩﺭ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﺳﺗﺻﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ .
 .12ﻋﺩﻡ ﻗﻳﺎﻡ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ  21ﻟﺳﻧﺔ  2014ﻓﻲ ﺷﺎﻥ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ .
 .13ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ .
 .14ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺧﺫ ﺭﺃﻱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻡ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ.
 .15ﺗﺄﻳﻳﺩ ﺗﻛﻠﻳﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺧﺻﻡ ﺃﻭ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2007ﺇﻟﻰ . 2014
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 .16ﻋﺩﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﻗﻳﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻳﺯ ﺫﻟﻙ .
 .17ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺷﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
ﻫ ﺫﺍ ﻭﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺍﻟﻣ ﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓ ﺈﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻧﻬ ﺎ
ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺭﺃﻱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌ ﺭﻭﺽ ﻣ ﻥ ﺃﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺳ ﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺑ ﻝ ﺃﺭﻗ ﺎﻡ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2014/12/31ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗ ﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺗﻠ ﻙ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ  ،ﻣﻊ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻟﺟ ﺩﻭﻝ
ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺟﻧ ﺏ ﺗﻛﺭﺍﺭﻫ ﺎ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ .
ﻭﻓﻲ ﺿﻭء ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺭﻓﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘ ﺭﺭ ﺍﻷﺥ ﺳ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳ ﻲ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫ ﻝ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﻳ ﺔ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﺣﺳﺏ ﺧﺑﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟ ﺎﻝ ﻓ ﺈﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﺗﺗﻛ ﺭﺭ
ﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  15ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ  ،ﻭﺣﻳﻧﻣﺎ ﻧﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻁ ﺭﻭﺡ ﺍﻵﻥ ﻧﺟ ﺩ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻛﺭﺭﺕ ﻣﻧﺫ  2012ﺇﻟ ﻰ ﺍﻵﻥ  ،ﻭﺍﻟﻐﺭﻳ ﺏ ﻓ ﻲ ﺍﻷﻣ ﺭ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﻣ ﻥ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﻧﺷﻛﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ
 ﻭﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﻅﺎﺗﻪ  ،ﺃﻳﺿﺎ ً ﻫﻧﺎﻙ  -ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ً  -ﻣﻌﺎﺩﻟ ﺔ ﻏﻳ ﺭ ﻣﺗﻭﺍﺯﻧ ﺔ  ،ﻫﻧ ﺎﻙ ﺣ ﺭﺹ ﻣ ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻣ ﻥ ﺛ ﻡ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ،ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺃﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﺧﻠ ﻑ ﺳ ﻭﺍء
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻣﻧ ﺫ
 15ﺳﻧﺔ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿ ﻊ  ،ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻁ ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻁﺭﺣ ﺕ
ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻫ ﻭ ﺗﻁ ﻭﺭ ﻣﺷ ﻬﻭﺩ ﻟ ﻪ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺗﺑﻘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺁﻟﻳ ﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻔﺭﻳﺔ ﻓﻬﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﻭﻳﺿ ﺑﻁ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻳﺿ ﺑﻁ -
ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻳﺣﻘ ﻖ ﺍﻟﺳﻼﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﺍﻟﺳ ﻬﻭﻟﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺻ ﻠﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
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ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺟﺩ ﺃﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ  26ﺟﻬ ﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ ﻭﻣ ﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻣ ﻥ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺭﻏﻡ ﻣ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﺗﺷ ﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑ ﺔ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﻟﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﺣﻠ ﻭﻝ
ﻭﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺧ ﺎﻟﻑ ﻧﻅ ﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺎﺕ ﻭﺁﻟﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﺭﻑ ﻭﺗﻘ ﺩﻳﻣﻬﺎ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﻓ ﻲ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺻ ﻔﺭﻳﺔ ﻧﺅﻛ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ ﺩﺃﻳﻥ ﻳﻌﺭﻓﻬﻣ ﺎ -ﺃﻛﺛ ﺭ
ﻣﻧ ﻲ -ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺿ ﺑﻁ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﺿ ﺑﻁ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ  ،ﻓﻠ ﺫﻟﻙ ﺣﻳﻧﻣ ﺎ
ﺗﺿﺑﻁ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣ ﺩﺩ ﺑﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻟﺯﻣﻧ ﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫﻫﺎ ﻭﻓ ﻖ
ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺭﺻ ﺩ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﻭﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻭﻓ ﻖ ﺍﻵﻟﻳ ﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳ ﺱ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛ ﻡ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳ ﺔ ﻭﻫ ﻲ ﻣﺗﻌ ﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﺑ ﻳﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻋﻧ ﺩﻧﺎ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ  2014ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ  2015ﻭﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻘﻬﻣﺎ ﺑ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﻳﺿ ﻊ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﺎﺕ  -ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﺩﻳ ﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻳﺿﻊ ﺗﺣﻔﻅﺎﺗﻪ ﻭﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋ ﺎﻡ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ  ،ﻓﻣ ﺎ ﻫ ﻭ ﺍﻟﺣ ﻝ  -ﻳ ﺎ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠ ﻲ ﺟﺎﺳ ﻡ  ،ﺇﺫﺍ ً ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ؟ ﺗﻔﺿ ﻝ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﻪ  ،ﻭﺑﺻ ﺭﺍﺣﺔً ﻟ ﻭ
ﻧﻅﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺳﻧﺟﺩ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻁﻭﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻋﻣ ﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﻓ ﻲ ﻋﻣ ﻝ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟ ﻧﻅﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﺩﺭﻫﺎ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻻﺑﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻛﻠﻣ ﺎ ﺗﻁ ﻭﺭﺕ
ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻟ ﻡ ﻳﻛ ﻥ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻁ ﺭﻕ ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً  ،ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﺗﻣ ﺕ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ  ،ﻭﻓﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺻ ﺩﺩ ﺗﺳ ﻌﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺻ ﺩﺭ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺳ ﻭﻑ ﻳﺷ ﻣﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ  ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻳﻣﻛ ﻥ
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺛﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻳﻼﺣ ﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺇﻣ ﺎ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ
ﻋﻣﻭﻣﺎ ً ﻳﺑﻳﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻧﺣ ﺎﻭﻝ ﻣ ﻊ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ  -ﻭﺳ ﺄﻛﻭﻥ ﻭﺍﺿ ﺣﺎ ً ﻣﻌﻛ ﻡ  -ﻹﺗﻣ ﺎﻡ ﻋﻣﻠﻳ ﺔ ﺍﻟ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻭﺗ ﻡ ﺭﺑ ﻁ ﺍﻟﻛﺛﻳ ﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﻧﻅ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻲ ﻭﻫ ﺫﺍ ﻳ ﻧﻅﻡ ﻋﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﻭﻳﺳ ﻬﻝ ﺃﺧ ﺫ ﺍﻟﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭ ﻭﻳﺳ ﻬﻝ ﻛ ﺫﻟﻙ ﻣﺭﺍﻗﺑ ﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﺻ ﺭﻑ  ،ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺻ ﻔﺭﻳﺔ ﺣﻘﻘ ﺕ ﻛﺛﻳ ﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺗﻌﺗﻣ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻫ ﺩﺍﻑ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺭﻑ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓ ﻲ
ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘ ﺔ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺻ ﻔﺭﻳﺔ  ،ﻭﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳ ﺏ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ  ،ﻓﺑﻛ ﻝ ﺻ ﺭﺍﺣﺔ
ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ  ،ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳ ﺗﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫ ﺎ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺗﻣ ﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻧﺎﻗﺷ ﻬﺎ ﻭﻣ ﻥ ﺛ ﻡ ﺗﻣ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻹﻗﺭﺍﺭﻫ ﺎ ﻭﺗﺄﺧ ﺫ ﺩﻭﺭﻫ ﺎ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ  ،ﻷﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻭﻫﻧ ﺎﻙ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻋﺻ ﻑ
ﺫﻫﻧﻲ ﻟﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧ ﺔ ﺣﻳ ﺙ ﺗ ﺭﻯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺃﻧ ﻪ ﺃﺻ ﺑﺢ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺿ ﺭﻭﺭﻱ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ  ،ﻓﻬ ﺫﺍ
ﻟﻳﺱ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺣﺭﺹ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺑﻲ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎء ﺑﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ  ،ﻓﺄﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻧﻛ ﻭﻥ ﺇﻳﺟ ﺎﺑﻳﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻝ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﻭﺭﺩﻫ ﺎ ﺍﻟ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻓ ﻲ
ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺭﻩ  ،ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻭﺳ ﺩّ ﺍﻟﺛﻐ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ
ﻣﺳﺗﻣﺭﺍ ً ﻭﺗﻁﻭﻳﺭﻩ ﻣﺳﺗﻣﺭﺍ ً  ،ﻭﻗﻠﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺳﺎﺏ ﺧﺗﺎﻣﻲ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺃﻭ ﺟﻬ ﺔ
ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ  -ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً  (52) -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳ ﺏ ﻓ ﺄﺭﺟﻭ ﺍﻟﺳ ﺭﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺇﺑ ﺩﺍﺋﻬﺎ ﻷﻧﻧ ﺎ ﻧﺭﻳ ﺩ
ﺃﻥ ﻧﺑﺩﺃ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻷﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺳﻳﺳﺗﺄﺫﻥ ﺑﻌﺩ ﻧﺻﻑ ﺳﺎﻋﺔ  ،ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺩﺭ  -ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ  -ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ،
ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻭﺿ ﻊ ﻟﻠﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﻭﺗﺗ ﺄﺧﺭ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺭﺻﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺭﺻﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻧﺣ ﻥ -
ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ  26ﺟﻬ ﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ ﺃﻭ ﻧ ﻭﻉ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﺑﻬ ﺫﺍ ﻳﻌﻧ ﻲ ﺃﻧﻧ ﺎ ﻧﺗﻘ ﺩﻡ ﺑﺎﻵﻟﻳ ﺔ
ﻟﻛ ﻥ ﻧﺗ ﺄﺧﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﻣﺳ ﺑﺑﺎﺕ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﺍﻗﺗﺭﺣﻧ ﺎ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻷﺳ ﺑﺎﺏ
ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﺁﻟﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻠﻝ  ،ﻧﺣﻥ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﺗﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻗﻠ ﺕ  ،ﻟﻛ ﻥ ﺑ ﺩﺃﻧﺎ
ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻧﻌﻭﺩ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ  ،ﻓﻠ ﺫﻟﻙ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺧﻠ ﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻫ ﻝ ﻫ ﻭ ﻓ ﻲ ﺇﺻ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺃﻡ ﻓ ﻲ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ  ،ﺃﻱ ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣ ﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳ ﺔ ﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻣ ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺃﻥ ﺗﺑﺣ ﺙ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﺟ ﺩ ﻫ ﺫﻩ
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ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣ ﺔ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻣﻛ ﺭﺭﺓ ﻣﻧ ﺫ ﺳ ﻧﺔ  2012ﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻬ ﺫﺍ
ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻘ ﺩﻡ ﻳ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺃﻧ ﺕ ﺗﻌﻠ ﻡ ﺟﻳ ﺩﺍ ً ﺃﺳ ﺑﺎﺏ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﺃﻭ
ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻭﺃﻥ ﺗﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁ ﻁ ﺍﻟﻛﻔﻳﻠ ﺔ
ﻻﺧﺗﻔﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ
ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺗﻛﻡ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻠﺗﻡ ﺑ ﻪ ﻣ ﻥ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺗﻣﺛ ﻝ ﺻ ﻭﺕ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺟﻧ ﺏ ﻣﺛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﻫ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺩﻯ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻭﺟﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً
ﺑﺎﻟﻣﻌﻁﻳ ﺎﺕ ﻭﺑﻌ ﺽ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻳﺔ ﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﻭﻁﻧﻳ ﺔ ﻭﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺍﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻳ ﺗﻡ
ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ  ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣﺗﻛﺎﻣ ﻝ ﻣﻌﻛ ﻡ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼﻝ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫ ﻝ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﻳ ﺔ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺇﺫﺍ ً ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺍﻵﻥ ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻷﺧﺫ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻣ ﺎﺩﺓ .ﻣ ﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺟ ﺎء
ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ (
" ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺑﺷـــــﺄﻥ
ﻓﻲ ﺷــــﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣــــــــــــــــﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘـــــــــــﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓــــــــﻲ 2014/12/31
ﻧﺣﻥ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ

ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ،

 ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ،
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 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (1ﻟﺳﻧﺔ  ،1972ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺻ ﻼﺣﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻪ،
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (8ﻟﺳﻧﺔ  ،2011ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (8ﻟﺳ ﻧﺔ  ،2011ﺑﺷ ﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋ ﺩ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ،
 ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (3ﻟﺳ ﻧﺔ  ،2014ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺭﺑ ﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ
ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،2014
 ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (6ﻟﺳ ﻧﺔ  ،2015ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،2014
 ﻭﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻋﺭﺿ ﻪ ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ،ﻭﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﻭﺗﺻﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ،
ﺃﺻﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻵﺗﻲ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻳﺑﺎﺟﺔ ؟ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓ ﻲ ﻣﻘﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ " ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ " ﺃﻱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ " ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ "  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻳﺑﺎﺟﺔ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳــﺔ ﻓﻲ  ،2014 / 12 / 31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )(47,509,070,694.77
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ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (1,747,037,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ) (46,180,000,000ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ

ﺑﻌﺩ

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻟﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺑﻠﻐﺎ ً

ﻗﺩﺭﻩ

) (47,927,037,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (1,430,408,734.23ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )(1,012,442,429.00
ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳـــﺔ ﻓــــﻲ  ،2014/ 12 / 31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )(45,288,274,216.49
ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (208,000,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (46,388,000,000ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻎ ﻧﻘﺹ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (1,099,725,783.51ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
) 2014/12/31ﻧﻘﺹ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً
ﻗﺩﺭﻩ ) (2,220,796,478.28ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻳﺳﺗﻧﺯﻝ ﻣﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ،2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (176,354,695.95ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ
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ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (182,800.000ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (6,445,304.05ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )(182,977,874.48
ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟـــــــﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـــــﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً
ﻗﺩﺭﻩ ) (182,800.000ﺩﺭﻫﻣﺎ ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (177,874.48ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
) 2014/12/31ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (6,623,178.53ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ،2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (1,520,842,809.40ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )(36,504,000.00
ﺩﺭﻫﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ) (1,490,407,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً،
ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (1,526,911,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (6,068,190.60ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﻋﻥ

ﺍﻟﺳﻧﺔ
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) (1,526,983,200.05ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ )(36,504,000.00
ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ) (1,490,407,000ﺩﺭﻫﻣﺎ،
ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (1,526,911,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (72,200.5ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
) 2014/12/31ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (6,140,390.65ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (72.200.5ﺩﺭﻫﻡ ﺧﺎﻁﺊ ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻫ ﻭ )(72.200.05
ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣﻊ
ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ،2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (1,183,079,411.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐــﺎ ً ﻗــﺩﺭﻩ ) (1,008,304,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (3,655,869ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (178,431,280ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
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ﺏ.ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻥ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (1,247,492,858.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً،
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (1,008,304,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (239,188,858.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
) 2014/12/31ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً
ﻗﺩﺭﻩ ) (64,413,447ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻳﺩ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺯﺍﻳ ﺩ
ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) (538,753,385.00ﺩﺭﻫﻣ ﺎً،
ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ُ ﻗ ﺩﺭﻩ
) (632,832,000.00ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (94,078,615.00ﺩﺭﻫﻣﺎً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺯﺍﻳ ﺩ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (539,152,508.00ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ
ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻟـ ـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧــ ـﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ )(632,832,000.00
ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠـﻎ ﻧﻘﺹ ﺍﻹﻳ ـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔــﻌـ ـﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (93,679,492ﺩﺭﻫﻣﺎً.
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ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2014/12/31
)ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (399,123.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (238,418,142.70ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ )(15,961,000.00
ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ) (222,508,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً
ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (238,469,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (50,857.30ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ

ﻋﻥ

ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ

ﻓﻲ

2014/12/31

ﻣﺑﻠﻐﺎ ً

ﻗﺩﺭﻩ

) (238,489,729.70ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )(15,961,000.00
ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ) (222,508,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً
ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (238,469,000.00ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (20,729.70ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
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ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ) 2014/12/31ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (71,587.00ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
" ﺃ .ﺑﻠﻐ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻫﻳﻛ ﻝ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (3,844,228,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﺑﻳﻧــﻣ ـﺎ ﻛـ ـﺎﻧﺕ ﺟــﻣـ ـﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳـ ـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـ ـﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗــﻣـ ـﺩﺓ
ﻟــﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧـﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ُ ﻗﺩﺭﻩ ) (4,350,000,000ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (505,772,000ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء
ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) (4,126,023,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎً،
ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (4,350,000,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠ ﻎ ﻧﻘ ﺹ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (223,977,000ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
) 2014/12/31ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (281,795,000ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ﻳﻭﺭﺩ ﻟﻠﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
" ﺃ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (457,888,157.79ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﺑﻳﻧــﻣـﺎ ﻛــﺎﻧﺕ ﺟــﻣــﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳـ ـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـ ـﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗــﻣـ ـﺩﺓ
ﻟـ ـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧ ـﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) (468,848,000.00ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (10,959,842.21ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ )(470,855,173.09
ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (468,848,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (2,007,173.09ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ) 2014/ 12 / 31ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  ( 12,967,015.30ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
" ﺃ .ﺑﻠﻐ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻫﻳﻛ ﻝ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺻ ﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟ ﺯﻭﺍﺝ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ )(157,520,179.83
ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﺑﻳﻧــﻣـﺎ ﻛــﺎﻧﺕ ﺟــﻣــﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳــﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗــﻣــﺩﺓ ﻟــﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧـﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً
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ﻗ ﺩﺭﻩ ) (218,000,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (60,479,820.17ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟ ﺯﻭﺍﺝ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) (218,670,723.49ﺩﺭﻫﻣ ﺎً ،ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ
ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) (218,000,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎً،
ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠ ﻎ ﻧﻘ ﺹ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (670,723.49ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠ ﻎ ﺍﻟﻔ ﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻥ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟ ﺯﻭﺍﺝ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
) 2014 /12 / 31ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ(
ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  (61,150,543.66ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ " :
ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻎ ﻧﻘﺹ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ  " ...ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻫﻭ  " :ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ " ..
ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻧﻘﺻﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻟﻳﺱ ﻧﻘﺻﺎ ً ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
" ﺃ .ﺑﻠﻐ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻫﻳﻛ ﻝ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ
ﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻛ ﺎﺓ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014 / 12 / 31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
)  ( 26,384,866.96ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ً ،ﺑﻳﻧــﻣ ـﺎ ﻛـ ـﺎﻧﺕ ﺟــﻣـ ـﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳـ ـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـ ـﺎﺕ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﻣﻌﺗــﻣـ ـﺩﺓ ﻟـ ـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧ ـﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ُ ﻗ ﺩﺭﻩ )  ( 29,000,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  ( 2,615,133.04ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014 / 12 / 31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ )  ( 26,384,957.68ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣ ﺎ
ﻛﺎﻧ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
)  ( 29,000,000ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺑﻠ ﻎ ﻧﻘ ﺹ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  ( 2,615,042.32ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠ ﻎ ﺍﻟﻔ ﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻥ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻛ ﺎﺓ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
) 2014 /12 / 31ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ(
ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  ( 90.72ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
" ﺃ .ﺑﻠﻐ ﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻫﻳﻛ ﻝ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩ ﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋ ﻼﻡ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014 / 12 / 31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
)  ( 165,331,999.56ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧــﻣ ـﺎ ﻛـ ـﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ )  ( 178,055,000ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  ( 12,723,000.44ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺏ .ﺑﻠﻐﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋ ﻼﻡ
ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ  2014 /12 / 31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) ( 182,820,447.66
ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ
ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ )  ( 178,055,000.00ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ً ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  ( 4,765,447.66ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺑﻠ ﻎ ﺍﻟﻔ ﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻥ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋ ﻼﻡ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
) 2014 /12 / 31ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ(
ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ )  (17,488,448.10ﺩﺭﻫﻣﺎ ً ،ﻳﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﺳﺗﺄﺫﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘ ﺎﺭﻥ  ،ﻭﺍﻵﻥ
ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻅ ﺗﻡ ﻓﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘ ﺎﺭﻥ ﺗﺣﺩﻳ ﺩﺍ ً  ،ﻫﻧ ﺎﻙ ﺛ ﻼﺙ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻳ ﺔ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻋﻠﻳ ﻪ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ
ﺗﻼﺣﻅﻭﻥ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﻧﻔﺳﻬﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ،
ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﺣﻥ ﻛﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺣﺭﻳﺻﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ،
ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻛﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺑ ﺎﺭﺯﺓ ﻭﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﺃﻣ ﺎﻣﻛﻡ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻷﻱ ﺃﺣ ﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺗﺭﻓﻌﻭﺍ ﺃﻳﺩﻳﻛﻡ ﻭﻧﺗﻠﻭﺍ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻗﺗﺭﺡ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻧ ﺫﻛﺭ ﺍﺳ ﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ﻓﻘ ﻁ ﻭﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄﻱ ﺟﻬ ﺔ  ،ﻓ ﺈﺫﺍ ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﻧﻌﺗﻣﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻧﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳ ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ  ،ﻓﻬ ﻝ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ
ﺫﻟﻙ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﻛﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻠﺕ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ – ﻓ ﻲ ﻣﺛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺣ ﺎﻻﺕ ﻳﺗﻔ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻅ ﺎﻡ ﻣﻌ ﻳﻥ ﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻭﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﺳ ﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ
ﺃﻧﺎ ﺃﺅﻳﺩ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺗﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﺳﻡ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،ﻭﻣﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻱ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ﻪ ﺃﻥ
ﻳﻁﺭﺣﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ  ،ﻭﺃﻧﺕ ﺑﺧﺑﺭﺗﻙ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﺍﻟ ﺫﻱ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﻬﻝ ﻟﻧﺎ ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺕ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻓﻘﻁ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻭﻟ ﻡ
ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﺭﻙ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣ ﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘ ﻭﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ﻟﻛ ﻥ ﻓﻘ ﻁ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻓ ﻲ ﻓﻠ ﺱ ﻭﺍﺣ ﺩ ﻓ ﻲ
ﺍﻟ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ )ﺏ( ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺭﻗﻡ ) (59,107,938.53ﻭﺍﻟﺻ ﺣﻳﺢ ﻫ ﻭ
) ، (59,107,938.52ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻳﺟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﻫﻲ )(47
ﻓﻠ ﺱ ﺗﺻ ﺑﺢ ) (48ﻓﻠ ﺱ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﻓ ﻲ ﻧ ﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺑ ﺩﻝ ) (81ﻓﻠ ﺱ  ،ﺗﺻ ﺑﺢ )(82
ﻓﻠﺱ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ ﻟﺣﺭﺻ ﻛﻡ ﻭﺩﻗ ﺗﻛﻡ ﺣﺗ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻔﻠ ﺱ  ،ﻓﻬ ﺫﺍ ﻣﺅﺷ ﺭ ﻭﺩﻟﻳ ﻝ ﻛﺑﻳ ﺭ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻋﺩﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻟﻣﺑﻠ ﻎ ﺍﻟﻣ ﺫﻛﻭﺭ ﻗﺑ ﻝ ﻧ ﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﻫ ﻭ ) (9,368,814.67ﺑﻳﻧﻣ ﺎ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻫﻭ ).(9,364,527.29
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻳﺭﺟ ﻰ ﺗﺻ ﺣﻳﺢ ﺍﻟ ﺭﻗﻡ ﻛﻣ ﺎ ﻗ ﺭﺃﻩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫ ﻝ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ﺑﻌ ﺩ
ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﺩ )ﺃ( ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ " ﺟﻣﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ  "...ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻁﻠﺏ ﺣﺫﻑ ﻛﻠﻣﺔ " ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ " ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺗﻌﺩﻳﻝ ....
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )ﺃ( ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )ﺏ( ؟
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )ﺃ(  ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺃﻳﺿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ )ﺏ( ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠ ﺔ " ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ  " ...ﺗﺣﺫﻑ ﻛﻠﻣﺔ " ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ " ﺃﻳﻧﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺗﺣ ﺫﻑ ﻛﻠﻣ ﺔ " ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ " ﻣ ﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ )ﺃ( ﻭﻣ ﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ )ﺏ( ﺣﻳﺛﻣ ﺎ ﻭﺭﺩﺕ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫ ﻝ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻧﻁﻠﺑ ﻪ ﻫ ﻭ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﻣﺑﻠ ﻎ ) (180000000ﺩﺭﻫﻣ ﺎ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺭﻗﻡ ﻭﻫ ﻲ " ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠ ﻎ ﺻ ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﻭﻣﺔ ﺍﻟﺯﺍﺋ ﺩﺓ ﻋ ﻥ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ )ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ( ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ ) (8,942,693.38ﺩﺭﻫﻣ ﺎً " .ﻟﺗﺻ ﺑﺢ " ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (8,942,693.38ﺩﺭﻫﻣﺎ ً "  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  .....ﻋﻔﻭﺍ ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻋﻔ ﻭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﻣﺑﻠ ﻎ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩ ﻫ ﻭ ) (114,132,670.37ﺩﺭﻫﻣ ﺎً،
ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻫﻭ ) (114,791,413.91ﺩﺭﻫﻣﺎً ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ).... (24
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻻ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ). (23
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺭﻗﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺻﺣﺢ ﻫﻭ ) (114,791,413.91ﺩﺭﻫﻣﺎ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﻩ – ﻁﺑﻌﺎ – ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻟﻛ ﻥ ﻫ ﻡ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﺎﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﻭﻧ ﻭﺍﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎﻡ  ،ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﻟ ﻳﺱ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﻫﻝ ﻳُﻌﻘﻝ  -ﻧﺣﻥ ﺍﻵﻥ  -ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺧﺗﺻﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻻ ﻧﻘﺭﺃ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻣﺎﺩﺓ  .ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻧﺳﻳﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ  ،ﻓﺎﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺗﻣﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻭﻟ ﻳﺱ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻳ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻌﺩﻳﻝ  ،ﻓﺎﻵﻥ ﻣﺭ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ  ،ﻓﺄﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﺟﻣﻳ ﻊ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺧ ﻼﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ،
ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ  ،ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﻣﻼﺣﻅ ﺔ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻓ ﻲ ﻣﺣﻠﻬ ﺎ  ،ﻓﻬﻧ ﺎﻙ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺳﺗﻔﺳ ﺭ ﻟﻣ ﺎﺫﺍ ﻟ ﻡ ﻳ ﺗﻡ ﻁ ﺭﺡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺍﻷﺧﺫ ﺑﻬﺎ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ ﻭﺇﻧﻣ ﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛ ﺩ ﺃﻳﺿ ﺎ ﻣ ﻥ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺻ ﺣﻳﺢ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﺟ ﺎﻭﺏ ﻛﺑﻳ ﺭ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻔﻬ ﻡ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﺻﺣﻳﺢ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﺭﺟ ﺎء ﺍﻟﺗﻧﺑﻳ ﻪ
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺿﺭﻭﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻭﺟ ﻭﺩ ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺗ ﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﺛﻧ ﺎء ﺍﻻﺟﺗﻣ ﺎﻉ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻳﺭﻓ ﻊ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﻡ  ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﺭﻳﻊ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  ،ﺗﻔﺿ ﻝ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ  ،ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺣﻔﺎﻅ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺳﺑﻖ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ،ﻟﺫﻟﻙ
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺧﻁﺎء  ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻭﺟﺏ ﺗﻌ ﺩﻳﻠﻬﺎ  ،ﻭﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳ ﺯ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻭﺑﺎﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ
ﻣﻊ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺧﺭﺝ ﺑﺎﻟﺷ ﻛﻝ ﺍﻟﺻ ﺣﻳﺢ ،
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﺭﻛﻧﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺃﻛﻣﻝ .
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺅﻫﻼﺕ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻭﻳﺔ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﻛﺗﺏ ﻭﺯﻳﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ
" ﺗﻌﺗﻣ ﺩ ﻛﺎﻓ ﺔ ﺍﻟﺗﺳ ﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﺟﺭﺗﻬ ﺎ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻ ﻡ ﻭﺍﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻧ ﺩ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳ ﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ  2014 / 12 / 31ﺍﺳ ﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ )  ( 50ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ
" ﻳﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻩ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻧﺎﻙ ﻓﻘﻁ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺍﻵﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺗﻧ ﺎ ﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ
ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻛﻡ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻁﻔﻳﻔ ﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻳ ﺭﺕ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﻓﻬ ﻝ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ
ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ؟
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻫ ﺫﻩ ﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻣﻌﻅﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻣ ﻊ ﻭﺍﻟﻁ ﺭﺡ ﻭﻟﻳﺳ ﺕ ﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﺟ ﺩﺍﻭﻝ  ،ﻓﻣﻬﻣﺗﻧ ﺎ ﺣﺗ ﻰ ﺑﻌ ﺩ ﺍﺳ ﺗﻼﻡ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻣ ﻥ ﻣﺟﻠﺳ ﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ
ﻧﺣﻥ ﻧﺭﺍﺟﻌﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﻧﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﻧﻔﺳ ﻬﺎ ﺣﺗ ﻰ ﻟ ﻭ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺭﻓﻌ ﺕ ﻭﻟ ﻡ ﻳﻛﺗﺷ ﻔﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻁﺭﺡ  ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻳﺳ ﺕ ﻓ ﻲ ﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺔ ﻭﺇﻧﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﻣﺟ ﺭﺩ ﺧﻁ ﺄ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻣ ﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻁ ﺭﺡ  ،ﻓﻠ ﻳﺱ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺧﻁ ﺄ ﻓ ﻲ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫ ﺍ ً ﻓﻘ ﻁ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻛ ﻭﻥ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﺻ ﺣﻳﺣﺔ  ،ﺗﻔﺿ ﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ
ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ(
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﻣﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺃﻡ ﻻ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺑﻧﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻧﺎ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺗﻧﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ  ،ﻓ ﻼ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻌﺗﻣﺩ ﺷﻲء ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ،ﻓﻬﻝ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﻣﺗﻔ ﻖ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﺩ ﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺃﻡ ﻻ  ،ﺃﻭ ﻫﻝ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺩﻳ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ
ﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﺳﻭﻑ ﻧﺿ ﻁﺭ ﻹﻋ ﺎﺩﺓ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻣ ﺭﺓ
ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺅﻛﺩﻩ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻣﺎﻣﻛﻡ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻟﻳﺳ ﺕ ﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺔ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟ ﺭﺩ ﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﻁﺄ ﻣﻁﺑﻌﻲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧ ﺎ
ﻧﺣﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﻛﺗﺷﻔﻪ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺭﺍﺟﻊ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ  ،ﻭﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ
ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺃﻣ ﻭﺭ ﺍﻟﻁ ﺭﺡ ﻭﺍﻟﺟﻣ ﻊ ،
ﻓﻠﻳﺱ ﻓﻳﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺅﺛﺭ ﻋ ﻠ ﻰ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻋ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﺗ ﻰ ﻣﺭﺍﺟﻌ ﺔ
ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ  ،ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺄﺭﻗﺎﻣﻪ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺃﻭﺿﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻫ ﻲ ﻣ ﻥ ﺑ ﺎﺏ
ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﻋﻧﺩﻫﻡ ﻭﺃﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗ ﺅﺛﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ  ،ﻭﺃﻧﻬ ﺎ ﻭﺟ ﺏ ﺍﻷﺧ ﺫ ﺑﻬ ﺎ
ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ  ،ﻓﻬﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻓ ﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋ ﻪ ﺩﻭﻥ ﺗ ﻼﻭﺓ ﻣ ﻭﺍﺩﻩ ﻣ ﺭﺓ ﺃﺧ ﺭﻯ
ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ* ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺳﻧﺳﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ .
 . 2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ
ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2015 / 12/ 31
ﺃﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :
" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺩ .ﺃﻣﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻘﺑﻳﺳﻲ

ﺍﻟﻣﻭﻗــﺭ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺗﺣﻳـﺔ ﻁﻳﺑـﺔ ﻭﺑﻌـﺩ ،
ﺃﺭﻓﻖ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ )

( ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﻡ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭ

ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﻟﻠﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘ ﺔ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
. 2015 /12 / 31
ﺑ ﺭﺟﺎء ﺍﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﻌﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ .

ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ،،،
ﺭﺋﻳـﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧـﺔ
ﻣﺎﺟﺩ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ "
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ 2016/11/2 :

* ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )/6ﺃ( ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻔﺿ ﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺳ ﺎﻟﻡ ﻋﺑ ﺩﷲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳ ﻲ – ﻣﻘ ﺭﺭ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
 -1ﻭﺭﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  2016/7/31ﻣﺗﺄﺧﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ
ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ  135ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺣﻳﺙ ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  135ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ) ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻘﺿﻳﺔ  ،ﻳﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻻﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻹﺑﺩﺍء ﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻪ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ  ،ﻋﻠﻰ
ﺿﻭء ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( .
 -2ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ) (3ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺷﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺗﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ  ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻡ ﻳﺭﺩ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2015ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ،ﺣﻳﺙ
ﺗﺿﻣﻥ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻋﺩﺩ  25ﺟﻬﺔ ﺧﺩﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﺭﻏﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻌﻳﻥ
ﺷﻣﻭﻟﻬﺎ .
 -3ﺭﻏﻡ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻔﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2015ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻖ
ﺣﻳﺙ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ  -ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (1ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﻭﺳﺑﻌﺔ ﻭﺳﺑﻌﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ،ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻳﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺏ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﻼﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺑﻧﻭﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻬﺎ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺑﺎﺑﻪ ﻟﺗﻼﻓﻳﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ .
* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )/6ﺏ( ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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 -4ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺻﺭﻑ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻭﻓﺭ
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻷﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺧﺻﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻳﻌﺩ ﺷﺭﻁﺎ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ .
 -5ﺗﺑﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2015
ﺑﻧﻔﻘﺎﺕ ﻻ ﺗﺧﺻﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺧﺻﻬﺎ ﻣﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﻳﻌﺑﺭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻛﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺻﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺟﺎﻭﺯ  35ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﻭﺯﻉ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .
 -6ﺣﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﻳﺙ ﺗﺑﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺧﺻﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻭﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (21ﻟﺳﻧﺔ  2014ﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺩﻡ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ
ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺗﻬﺎ .
 -7ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﺭﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺿﻣﻧﺎ ً ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻪ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻪ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ  ،ﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻭﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺻﺭﺍﺣﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  18ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄﺧﺭ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﺳﻭﻳﻑ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍء ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺿﺩﻩ .
 -8ﺗﺄﺧﺭ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  5ﻟﺳﻧﺔ  2015ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ
ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2015ﺇﻟﻰ  2015/3/25ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ
ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﺻﺩﺭ ﻣﺭﺳﻭﻡ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺻﺩﻭﺭﻩ ﻟﻣﻧﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (27ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ . 2011
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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 -9ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﺳﺭﺍﻉ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  29ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2011ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻼﺑﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻗﺗﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺟﻣﺔ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻹﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ  .ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺽ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﺃﻭ ﺗﺭﺟﻣﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ ﻫﻲ ) :ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء  -ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ -
ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻭﻳﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ
ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺃﻅﻬﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (2ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (13ﻟﺳﻧﺔ  2015ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2015/12/31ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺿﺕ ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺑﻖ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﻗﻳﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻹﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ )ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ( .
ﻭﻟﺗﻌﺫﺭ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻭﻳﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ.
ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻌﺫﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺣﺳﺎﺏ ﺧﺗﺎﻣﻲ ﻣﻭﺣﺩ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻭء
ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .
 -10ﺣﺩﺙ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﻐﻳﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺽ ﺃﻭ ﻋﺟﺯ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﻳﻥ ﻟﺳﻧﺗﻲ  2014ﻭ 2015ﻓﺯﺍﺩ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻣﻥ ﻣﺑﻠﻎ
ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  281ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ  2014ﺇﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻭ 227ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ
 ، 2015ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺯﺍﺩ ﻓﺎﺋﺽ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻣﻥ ﻣﺑﻠﻎ ﻳﺟﺎﻭﺯ  105ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ
 2014ﺇﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻳﺟﺎﻭﺯ  420ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ  2015ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ﺻﻔﺭﺍ ﻓﻲ  2014ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ  2015ﻓﺎﺋﺽ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  47ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺩﺭﻫﻡ  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﺩﺙ ﺗﺣﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﻣﻥ ﻓﺎﺋﺽ ﻳﺟﺎﻭﺯ  114ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ  2014ﻟﻌﺟﺯ ﻳﺟﺎﻭﺯ  52ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ . 2015
 -11ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺣﺗﻰ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ .
 -12ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ.
 -13ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺧﺫ ﺭﺃﻱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻡ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ .
 -14ﻋﺩﻡ ﺟﻭﺍﺯ ﻗﻳﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻳﺯ ﺫﻟﻙ .
 -15ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺷﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺭﺃﻱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﻌﻪ ﺃﻥ
ﻳﻘﺑﻝ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2015/12/31ﻣﺎ
ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ  ،ﻣﻊ
ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﺏ ﺗﻛﺭﺍﺭﻫﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ .
ﻭﻓﻲ ﺿﻭء ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺭﻓﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻁﺑﻌ ﺎ ﻫ ﺫﺍ ﺣﺳ ﺎﺏ ﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻣﻧﻔﺻ ﻝ ﻳﻣﺛ ﻝ ﺳ ﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺃﺧ ﺭﻯ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ
ﺗﺗﻛﺭﺭ ﻓﻳﻪ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻧﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ .
ﺍﻷﻣ ﺭ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﺃﻧ ﻪ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭﻳﻥ ﻳﺗﺑ ﻳﻥ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻣﻌﻭﻗ ﺎﺕ ﺑﻌﺿ ﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻔﺭﻳ ﺔ  ،ﻓ ﻧﺣﻥ ﻁﺑﻘﻧﺎﻫ ﺎ ﻭﻟﻛﻧﻬ ﺎ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﺃﻓ ﺭﺯﺕ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﺳ ﻠﺑﻳﺎﺕ ،
ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﺣﺻﻝ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻅﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﻫﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺳ ﺭﻉ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  65ﻣﻥ 143

ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺳﺎﻋﺩ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ  ،ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧ ﺭﻯ ﻓﻳﻣ ﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ .
ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍ ﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ  ،ﻓ ﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﻛﻧ ﺎ
ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻛ ﺎﻧﻭﺍ ﻳﻘﻭﻟ ﻭﺍ ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ﺃﻧﻧ ﺎ ﻧ ﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ
ﺣﺳ ﺎﺏ ﺧﺗ ﺎﻣﻲ  ،ﺻ ﺣﻳﺢ ﺃﻧﻧ ﺎ ﻧ ﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ ﺣﺳ ﺎﺏ ﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻟﻛﻧ ﻪ ﻣﺑﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺎﺕ ،
ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﺃﻋﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻋ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺗﻪ ﺟﻳﺩ  ،ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻓﻬﻭ
ﻣﺛﻠ ﻪ ﻣﺛ ﻝ ﺃﻱ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﻳﺻ ﺩﺭ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻋﻠﻳ ﻪ ﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗ ﻊ ،
ﻭﻁﺑﻌﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﻭﻏﻳ ﺭ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻧﺗﻣﻧ ﻰ
ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺇ ﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﻧﻅ ﺎﻡ ﺟﺩﻳ ﺩ ﺃﻭ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ
ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ .
ﺍﻷﻣ ﻭﺭ ﺍﻷﺧ ﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ،
ﻓﻳﻭﺟﺩ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻫﻧﺎ ﻣﻭﺟﻭ ﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻟﻸﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ  ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫ ﻲ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺿ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ،
ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺿ ﻭء ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ
ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺣﺳ ﺎﺏ ﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﻏﻳ ﺭﻩ ﺳ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺑ ﺎﺩﺭﺓ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻣ ﻥ ﻛﺎﻓ ﺔ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﺃﻥ ﺗﻁ ﻭﺭ ﻧﻅ ﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑ ﺔ ﻓﻳﻬ ﺎ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﺯءﺍ ﻣﻧﻬ ﺎ ﺑﺣﻳ ﺙ ﻳﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻧﻅ ﺎﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳ ﺩ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﻳ ﺔ ﺭﺻ ﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ
ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﺑﻣ ﺎ ﻳﻌ ﻭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋ ﺩﺓ ﻓ ﻲ
ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ ﺍﻹﻧﺟ ﺎﺯ ﺃﻭ ﻣ ﻥ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ ﺭﺻ ﺩ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻣﺭﺓ ﻭﻓ ﻖ ﺃﺣ ﺩﺙ ﺍﻷﺳ ﺎﻟﻳﺏ ﻭﺍﻟ ﻧﻅﻡ
ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻛﻝ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﺳﻌﺎﺩﺗﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﺻ ﻛﻡ  ،ﻭﻧﺅﻛ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ
ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻟﻌ ﺎﻡ  2014ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﻫ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻡ  ، 2015ﻭﺍﻵﻥ
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫ ﺍ ً ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭ ﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫ ﺍ ً ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﻷﺧﺫ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﺎﺩﺓ  .ﻣﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻼﻭﺗﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻳﻭﺍﻓﻳﻧﺎ ﺑﻬﺎ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ) :ﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ(
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2015/12 /31
ﻧﺣﻥ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ

ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ،
ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ )  ( 1ﻟﺳ ﻧﺔ  1972ﻡ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ،ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻪ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﻡ ﺑﺷ ﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋ ﺩ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ،
ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍ ﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ )  ( 5ﻟﺳ ﻧﺔ 5201ﻡ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺭﺑ ﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ
ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2015ﻡ،
ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ )  ( 1ﻟﺳ ﻧﺔ 2016ﻡ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﺍﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،5201
ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺭﺿﻪ ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ،ﻭﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﻭﺗﺻﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ،
ﺃﺻﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻵﺗﻲ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ ﺩﻳﺑﺎﺟ ﺔ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻛﻣ ﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑ ﺩﻭﻥ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣ ﺔ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻋﻔﻭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ " ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ " ﻟﻳﺻ ﺑﺢ  " :ﻣﺷ ﺭﻭﻉ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻺﺗﺣﺎﺩ  " ...ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠ ﻪ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻳﺑﺎﺟ ﺔ ﻛﻣ ﺎ
ﻭﺭﺩﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟ ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﻟﺩﻱ ﺳﺅﺍﻝ  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺗﻛﻠ ﻡ ﺑﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻭﻻ
ﺃﺧﺻﺹ ﺇﻳﺭﺍﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺁﺧ ﺭ  ،ﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺕ ﺑﻬ ﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﺣﺻﻭﺭﺓ ﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺻ ﻠﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻭﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺿﺭﻳﺑﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣ ّ
ﺍﻟﺗﺑﻎ ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺑﻎ ﻭﺳﻳﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻷﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺣﻔﻅ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺩﺧﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺑﻎ
ﺃﺻﺑﺢ ﻻﻏﻳﺎ ً  ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻭﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺑﻎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔ ﺎﺋﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟ ﺩ ﻫﻧ ﺎ ﺳ ﺑﺑﻪ ﺃﻧ ﻪ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﻭﻣ ﻥ ﺿ ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺃﺧ ﺭﻯ ﻟ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﺻ ﺭ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ ﻟ ﻡ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻻﺳ ﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣ ﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠ ﻎ ﻭﻫ ﻭ ﻻ ﻳﻌﺗﺑ ﺭ
ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻛﺎﻥ ﺿﻳﻘﺎ ً ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻭﻟﻳﺱ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺻ ﺩﺭ
ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺗﻛﻡ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻳﺩ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ (
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧ ﺎ ﻟ ﺩﻱ ﺍﺳﺗﻔﺳ ﺎﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء  ،ﻁﺑﻌ ﺎ ً ﻫ ﻲ ﻫﻳﺋ ﺔ
ﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻭﻟﻬ ﺎ ﺣﺳ ﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻻ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺗﺗﻠﻘ ﻰ ﺩﻋﻣ ﺎ ً ﻣ ﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﻓ ﺎﺋﺽ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺗﻁﺎﻟ ﺏ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻔ ﺎﺋﺽ ﺑﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻻﺳ ﺗﺭﺟﺎﻋﻪ  ،ﻭﺍﺳﺗﻔﺳ ﺎﺭﻱ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  :ﻫ ﻝ ﻳﻧﻁﺑ ﻖ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  ،ﺍﻟﺟ ﻭﺍﺏ ﻧﻌ ﻡ ﻫ ﻭ ﻳﻧﻁﺑ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺗﺭﻳﺙ ﻭﻻ ﻧﺄﺧﺫ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﻣﻥ ﺛ ﻡ ﻧﺿ ﻁﺭ ﺃﻥ
ﻧﻭﺟ ﺩ ﻟﻬ ﺎ ﻣﺧﺻﺻ ﺎﺕ ،ﻓﺎﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻣﻘﺑﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺎﺭﻳﻊ ﻟﺗﻔ ﻲ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ
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ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺩﻣﻬﺎ  ،ﻓﻧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿ ﺭ ﺃﻥ ﺗﺑﻘ ﻰ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻟﻛ ﻲ ﻳﺗﺳ ﻧﻰ ﻟﻬ ﺎ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﺧﺭﻯ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺗﻧﻭﻳﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻵﻥ ﺗﻔﺭﺽ ﺭﺳﻭﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻫ ﺫﺍ ﻟﻠﻌﻠ ﻡ
ﻟﻺﺧﻭﺍﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﺭﻙ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء "
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺅﻫﻼﺕ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻭﻳﺔ "
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺎﺕ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
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ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ :
" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ
" ﻳﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ  ،ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻩ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﺑﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ* ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗ ﻼﻭﺓ
ﻣﻭﺍﺩﻩ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﺷﻛﺭﻛﻡ ﻭﺃﺷﻛﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘ ﺭﺭ ﻓ ﻧﺣﻥ ﺑﺻ ﺭﺍﺣﺔ  -ﺍﻟﻳ ﻭﻡ  -ﻗ ﺩ ﺃﺟﺭﻳﻧ ﺎ ﻟ ﻪ
ﺍﺧﺗﺑ ﺎﺭﺍ ً ﻓ ﻲ ﻗ ﺭﺍءﺓ ﺍﻷﺭﻗ ﺎﻡ ﻭﻗ ﺩ ﻧﺟ ﺢ ﻓﻳ ﻪ ﺑﺗﻔ ﻭﻕ ﻭﺗﻣﻳ ﺯ  -ﻣ ﺎ ﺷ ﺎء ﷲ ﻋﻠﻳ ﻙ  ، -ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ  ،ﻭﻧﺗﻣﻧ ﻰ  -ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ً ﺃﻥ

* ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )/6ﺏ( ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻛ ﻡ  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻳﻛﻡ
ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺟﺩﻛﻡ ﻣﻌﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻷﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﻭﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭﺓ ﺭﺋﻳﺳ ﺎ ً
ﻭﻣﻘ ﺭﺭﺍ ً ﻭﺃﻋﺿ ﺎ ًء  ،ﻭﺳ ﻭﻑ ﻧﻌ ﺩﻛﻡ ﺑ ﺄﻥ ﻧﺄﺧ ﺫ ﺑﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻔﺿ ﻠﺗﻡ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ
ﻭﺑﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻭﺳﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺗﻔﺎﺩﻯ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺫﻛﺭﻩ ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ  .ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻧ ﻭﺩ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ ﻭﻧﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ
ﻧﺗﺄﻛﺩ ﻫﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩ ؟ ﻧﻌﻡ ﻫﻭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﻋﻧﺩﻧﺎ .
ﻧﺭﺣﺏ ﺑﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ  -ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  ،ﻭﻧﺭﺣﺏ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺑﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟ ﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌ ﻭﺭ -
ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  ،ﻭﻧﺷﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺟ ﺩﻛﻡ ﻣﻌﻧ ﺎ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻭﻧﺣ ﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﺑﺄﻥ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻣﺳ ﺑﻘﺔ ﻭﻧﺷ ﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠ ﻰ
ﺣﺭﺻﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺟﺩﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ  ،ﻭﻗ ﺩ ﺗ ﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ  -ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻧ ﻭﺍ
ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ،
ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻣﺷﻛﻭﺭﺍ ً  -ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻭﺩﻧ ﺎﻩ ﻣﻧ ﻪ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ً -
ﺣ ﺭﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﺟ ﺩ ﺷﺧﺻ ﻳﺎ ً ﻭﺣﺗ ﻰ ﻓ ﻲ ﻅ ﻝ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺗ ﻪ ﻓﻘ ﺩ ﺃﻋﻁ ﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻬﺩﻧﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﺗﻭﻗﻌﻪ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﻳﻥ .
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻧﺣ ﻥ ﻧﻌﻠ ﻡ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺟﻠﺳ ﺔ ﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺃﻁﻠ ﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻧﻘ ﺎﺵ ﻣﺛﻣ ﺭ ﻟﻠﺧ ﺭﻭﺝ -
ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﺑﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﺟﻣﻳ ﻊ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﺳ ﺗﻛﻣﻝ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ ﺍﻟﺣ ﺎﺩﻱ ﻋﺷ ﺭ
ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ -
ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻭﻧﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ :
 .1ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ ﺣﻭﻝ " ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟ ﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :
ﺗﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ﻣﻧﺫ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2014ﻡ  ،ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺗﺎﺣﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺩﺍﻳ ﺔً ﺻ ﺑﺣﻛﻡ ﷲ ﺑ ﺎﻟﺧﻳﺭ  ،ﻭﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻧﻬ ﺎﺭ ﻣﻔﻌ ﻡ ﺑﺎﻷﻣ ﻝ ﻭﺍﻟﻧﺷ ﺎﻁ
ﻭﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻛﺔ ﻟﺩﻭﻟﺗﻧﺎ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯﺓ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﺔ
ﻟﺣﺭﺻ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻭﺍﺟ ﺩﻱ ﻭﻣﺗ ﺎﺑﻌﺗﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻ ﻳﺔ ﻓﺷ ﻛﺭﺍ ً ﺟ ﺯﻳﻼً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧ ﺕ ﺍﻟ ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺃﻣ ﻝ  ،ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ
ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻟﻪ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺣﺭﺻ ﻪ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗ ﻪ ﺣ ﻭﻝ ﻋﻧﺑ ﺭ ﺍﻷﻁﻔ ﺎﻝ ﻓ ﻲ ﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﺃﻡ
ﺍﻟﻘﻳ ﻭﻳﻥ  ،ﻓ ﻼ ﻳﺧﻔ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺃﻥ ﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳ ﻭﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﻧﺳ ﻌﻰ ﺇﻟ ﻰ
ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﻣ ﺎ ﻳﻌﻠ ﻡ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ  -ﻭﻫ ﻭ ﻟﺭﺑﻣ ﺎ
ﺃﺩﺭﻯ ﻣﻧﻲ ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  -ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎﺗﻪ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﺛﻡ ﺍﺳ ﺗﻛﻣﻝ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻭﻧﺣﻥ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺍﺳﺗﻣﺭﻳﻧﺎ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﺣ ﻝ  ،ﻭﺑﻛ ﻝ ﺑﺳ ﺎﻁﺔ ﻓ ﺈﻥ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺍﻟﻌﻧﺑ ﺭ
ﺍﻵﻥ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺛﻪ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺃﺟﺯﺍء ﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﻭﻟﻛ ﻥ ﻟ ﻡ ﻧﺳ ﺗﻠﻣﻪ ﻣﺑﺎﺷ ﺭﺓ ﻭﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻷﺷ ﻐﺎﻝ
ﻣﺷﻛﻭﺭﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ  -ﺻﺭﺍﺣﺔ  -ﺑﺟ ﺩ ﻭﺍﺟﺗﻬ ﺎﺩ ﻭﺑﺟﻬ ﺩ ﻛﺑﻳ ﺭ ﻟﺭﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻵﻥ ﻟ ﻡ
ﻧﺳﺗﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺑﺭ ﺣﺗﻰ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻠﻪ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﺭﻧﺎ ﻛﻝ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﺣﺗ ﻰ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ
ﺃﻥ ﻧﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﻹﺧﻭﺍﻧﻧﺎ ﺳﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ  ،ﻭﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣ ﺔ ﻭﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﺳﺗﻼﻣﻪ ﻧﻌﺩ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻌﻧﺑﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  ،ﻁﺑﻌ ﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ
ﻟﻌﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺻ ﻳﺎﻧﺔ  ،ﻓﻘ ﺩ ﻗﻣ ﺕ ﺑﺯﻳ ﺎﺭﺓ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺑ ﺭ ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﻟ ﺩﻱ ﺻ ﻭﺭ*

* ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (1ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻧﺷ ﻛﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻧﺟ ﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺋ ﻝ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺗ ﻡ ﺑﺗﺣﻭﻳ ﻝ
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﻐﺎﻳﺭﺓ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ  ،ﻫ ﺫﻩ  -ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ  -ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺿ ﺣﺔ
ﻟﻠﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺍﻵﻥ  ،ﻛﺎﻧ ﺕ ﺣﺎﻟﻬ ﺎ ﻣﻐ ﺎﻳﺭﺓ ﻋ ﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟ ﺔ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﺻ ﻭﺭﺓ ﺃﺧ ﺭﻯ
ﻟﻌﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻣﺕ ﺻﻳﺎﻧﺗﻪ  ،ﻭﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﻓﺈﻧﻧ ﺎ ﺍﻋﺗﻘ ﺩﻧﺎ ﺃﻧ ﻪ ﺗ ﻡ ﺍﺳ ﺗﻼﻣﻪ ﻣ ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋ ﺔ ﻟﻛ ﻥ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻼﻣﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺟﺯء ﻣﻧﺟﺯ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻓﻧﻳﺔ ﺃﺧ ﺭﻯ ﻟ ﻳﺱ ﻟ ﺩﻱ
ﻋﻠ ﻡ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻛ ﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ  ،ﻓ ﺎﻟﻌﻧﺑﺭ ﻣﻐﻠ ﻖ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﻳ ﺗﻡ ﻓ ﻲ ﺃﺟ ﺯﺍء
ﺃﺧ ﺭﻯ  ،ﻭﻣﺳ ﺗﻐﻝ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻌﻧ ﺎﺑﺭ ﺍﻷﺧ ﺭﻯ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻠ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ،
ﻭﺍﻟﻣﻼﺣ ﻅ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻬ ﺔ ﺍﻟﻳﺳ ﺎﺭ ﻏﺭﻓ ﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺭﻗ ﻡ ) (4ﻓﻬ ﺫﻩ ﻣ ﺄﺧﻭﺫﺓ ﻟﻌﻧﺑ ﺭ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻳﻣ ﻳﻥ ﻭﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ  ،ﻭﺍﻟﻌﻧﺑ ﺭ ﻛﻣ ﺎ ﻫ ﻭ ﻣﻼﺣ ﻅ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻔﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﻭﻁﺑﻌﺎ ً ﻫﻧﺎﻙ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺽ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﻣﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣ ﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﺣﺗ ﻰ
ﻳﻐﻁﻭﻥ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﻭﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ  ،ﻭﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﻝ ﻫ ﻭ ﺃﺭﺑ ﻊ ﻏ ﺭﻑ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻥ ﻋﻧﺑ ﺭ ﺍﻟﻧﺳ ﺎء
ﺃﺳﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻏﺭﻓﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺧﻣﺳﺔ ّ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﻳﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﻁﻔﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﺭﺍﻓﻖ ﺳ ﻭﺍء ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ،
ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺩﺧﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺭﺍﻓﻖ ﻓ ﺈﻥ ﺍﻟﻣﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﺣﺎﻟﻳ ﺎ ً ﻫ ﻭ
ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ  ،ﻟﻛﻥ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻣﺷ ﻛﻭﺭﺍ ً ﻛﻣ ﺎ ﻗ ﺎﻝ ﻭﻭﻋ ﺩﻧﺎ ﺑ ﺄﻧﻬﻡ ﺳ ﻳﻌﻳﺩﻭﻥ ﺍﻓﺗﺗﺎﺣ ﻪ  -ﺇﻥ
ﺷﺎء ﷲ  -ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﺑ ﻥ ﻳﻭﺧ ﺔ ﻭﻧﺣ ﻥ ﻧﺷ ﻛﺭﻙ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻧ ﻙ ﺫﻫﺑ ﺕ ﺷﺧﺻ ﻳﺎ ً ﻭﻏﻁﻳ ﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ
ﻭﻧﻘﻠﺕ ﻟﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻟﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ً  -ﻛﻣ ﺎ ﺫﻛ ﺭﺕ  -ﻭﺣﺗ ﻰ ﻻ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻟ ﺑﺱ  ،ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﻣﻔﺗ ﻭﺡ
ﻟﻛﻥ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻐﻠﻖ ﻣﻧﺫ ﻋ ﺎﻡ  2014ﻭﺍﻟﺣﺎﺟ ﺔ ﻟ ﻪ ﺃﺩﺕ ﺇﻟ ﻰ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﺳ ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻐ ﺭﻑ
ﻣﺛﻝ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﺗﻛﺩﺱ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺳ ّﺭﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻣﻣﺭﺍﺕ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻳﻧﺎﺩﻱ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ،
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟ ﻸﺥ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺭﺻ ﻪ  -ﺟ ﺯﺍﻩ ﷲ ﺧﻳ ﺭﺍ ً  -ﻭﻛﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ
ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻧﺣﻥ ﻛﻧﺎ ﺣﺭﻳﺻﻳﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻁﻠ ﻭﺏ ﻭﺑﻣ ﺎ ﻳﻠﻳ ﻖ ﺑﺎﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﺗ ﻡ ﺇﺟ ﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﻭﺟﺫﺭﻳ ﺔ ﻭﻛﻣ ﺎ ﺗﻌﺭﻓ ﻭﻥ ﺗﺑﻘ ﻰ ﻫ ﺫﻩ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻟ ﻪ ﺟﻭﺍﻧ ﺏ ﻛﺛﻳ ﺭﺓ ﻭﻣﺗﺷ ﻌﺑﺔ  ،ﻭﻗ ﺩ ﻳﺑ ﺩﻭ ﺍﻟﻌﻧﺑ ﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺑﻧ ﻰ
ﺃﻧﻪ ﺷﺑﻪ ﺟ ﺎﻫﺯ ﻟﻛﻧ ﻪ ﻏﻳ ﺭ ﺟ ﺎﻫﺯ ﻣﺎﺋ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﺑ ﻝ ﻳﺣﺗ ﺎﺝ ﺇﻟ ﻰ ﺗﻭﺻ ﻳﻼﺕ ﻭﺗﻛﻳﻳ ﻑ ﻭﺃﺟﻬ ﺯﺓ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻ ﻝ
ﻭﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻖ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ  ،ﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟ ﻰ ﻭﻗ ﺕ  ،ﻭﻻ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻧﻘ ﻝ ﺍﻷﻁﻔ ﺎﻝ ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﻛ ﺎﻥ
ﺍﻟﺣﻝ  -ﻛﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ  -ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺣﻝ ﻣﺅﻗﺕ ﺣﺗﻰ ﻧﺳ ﺗﻣﺭ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣ ﺔ ﻭﻳﺑﻘ ﻰ ﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳ ﻭﻳﻥ
ﻟﻳﺱ ﻋﻠﻳﻪ ﺿﻐﻁ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻧﺳﺑﺔ ﺍﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﺗﺗ ﺭﺍﻭﺡ ﻣ ﻥ  20ﺇﻟ ﻰ  %30ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﻣ ﺎﻛﻥ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ -
ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﺎﺟﻝ ﻭﻣﻥ ﻋﻳﻭﻧﻧﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺳﻧﺩﻋﻭﻩ ﻟﻳﻔﺗﺗﺣ ﻪ ﺑﻧﻔﺳ ﻪ ﺇﻥ
ﺷﺎء ﷲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻁﻳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻧﺷ ﻬﺩﻩ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ً ﻣ ﻧﻛﻡ  ،ﺑ ﺎﺭﻙ ﷲ
ﻓﻳﻙ ﻭﻣﺎ ﻗﺻﺭﺕ  ،ﻭﺃﺷﻛﺭ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﺧﻳّﺭﺓ ﻷﻁﻔﺎﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣ ﻥ ﺫﻟ ﻙ
ﺍﻟﻌﻧﺑﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ :
ﻻ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .
 .2ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺣﻭﻝ " ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ
ﺑﺄﻣﺭﺍﺽ ﻣﻌﺩﻳﺔ ﺧﻁﺭﺓ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟ ﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :
ﻳ ﺗﻡ ﺇﺟ ﺭﺍء ﺍﻟﻔﺣ ﻭﺹ ﺍﻟﻁﺑﻳ ﺔ ﻟﻠﻭﺍﻓ ﺩﻳﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻟﻠﺗﺄﻛ ﺩ ﻣ ﻥ ﺧﻠ ﻭﻫﻡ ﻣ ﻥ
ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻌﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﺭﺓ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ .
ﻓﻠﻣ ﺎﺫﺍ ﻻ ﻳ ﺗﻡ ﻭﺿ ﻊ ﻣ ﻥ ﺗﺛﺑ ﺕ ﺇﺻ ﺎﺑﺗﻪ ﺑﺗﻠ ﻙ ﺍﻷﻣ ﺭﺍﺽ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓ ﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﺟ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﻲ ﻟﺣ ﻳﻥ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺳﻔﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؟ " .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻭﺍﻟﺻﺩﻳﻖ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺧﺎﻟﺩ ﺑ ﻥ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻥ ﺯﺍﻳ ﺩ ﻋﻠ ﻰ
ﺣﺭﺻﻪ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻟﻪ ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻭﺍﺻ ﻝ ﺩﺍﺋ ﻡ ﻣ ﻊ ﺳ ﻌﺎﺩﺗﻪ ﺣ ﻭﻝ ﺁﻟﻳ ﺔ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﻋﻣ ﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ،
ﻓﺑﺩﻭﻥ ﺷﻙ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺗﺿﻊ ﻧﺻ ﺏ ﺃﻋﻳﻧﻬ ﺎ ﺳ ﻼﻣﺔ ﻭﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺗﻣ ﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺃﻓﺿ ﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺔ ﻭﻧﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ً ﻣ ﻊ ﺗﻭﺟﻳﻬ ﺎﺕ ﻣﻧﻅﻣ ﺔ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺷﻘﻳﻥ ﻟﻣﻧﻊ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺣﺹ .
ﺍﻟﺷﻖ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻫﻭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻌﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺧﻁ ﻭﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻁﻠ ﺏ
ﺍﻟﻌ ﺯﻝ  ،ﻭﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘ ﻭﻡ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺎﺕ ﺍﻟﺻ ﺣﻳﺔ ﺑﻌ ﺯﻝ ﺃﻱ ﺣﺎﻟ ﺔ
ﻳﺛﺑ ﺕ ﺇﺻ ﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣ ﺭﺽ ﻣﻌ ٍﺩ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﻭﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌ ﻼﺝ ﺣﺗ ﻰ ﺗﺻ ﺑﺢ ﺍﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻏﻳ ﺭ
ﻣﻌﺩﻳ ﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺷ ﻛﻝ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻬ ﺎ ﻭﺳ ﻔﺭﻫﺎ ﺧﻁ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﻣ ﻥ ﺛ ﻡ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻭﺇﺑ ﻼﻍ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻭﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧ ﺏ ﺑﺎﺗﺧ ﺎﺫ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺗﻬﻡ ﻛﻣ ﺎ ﻳ ﺗﻡ ﺇﺑ ﻼﻍ ﺍﻟﻛﻔﻳ ﻝ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﻌ ﻪ ﺣﺗ ﻰ ﻳ ﺗﻡ ﺇﺑﻌ ﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺯﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻭﺗﺑﻠﻳ ﻎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻭﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧ ﺏ
ﻻﺗﺧ ﺎﺫ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻛﻔﻳ ﻝ ﻹﺑﻌ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺎﺏ ﻓ ﻲ ﺃﻗ ﺭﺏ ﻭﻗ ﺕ ﺑﻌ ﺩ ﺃﻥ ﻳ ﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳ ﺩﻫﻡ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻌﻳﻬﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻗ ﺩ ﺑ ﺩﺃﺕ ﺑﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﻧﻅ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﺣ ﺹ
ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺩﻣﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﺍﻷﺻ ﻠﻲ ﻛﻣﺭﺣﻠ ﺔ ﺃﻭﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﺧﻣ ﺱ ﺩﻭﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺗ ﻡ ﺭﺑﻁ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺑﻠ ﺩﺍﻧﻬﻡ ﻣ ﻥ ﻣﺭﺍﻛ ﺯ ﻓﺣ ﺹ ﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻟ ﺩﻯ ﺍﻟﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﻭﻳ ﺗﻡ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺣ ﺹ
ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺧﻠﻭ ﺍﻟﺯﺍﺋﺭﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻣ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻌﺩﻳ ﺔ ﻗﺑ ﻝ
ﻣﻧﺣﻬﻡ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ :
ﺑﺳ ﻡ ﷲ ﻭﺍﻟﺻ ﻼﺓ ﻭﺍﻟﺳ ﻼﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺳ ﻭﻝ ﷲ  ،ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺑﺩﺍﻳ ﺔً ﺃﺷ ﻛﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳ ﺭ
ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺿ ﻭﺭﻩ ﻭﺍﺳ ﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﺍﻟﺳ ﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠ ﺭﺩ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻘ ﺔ
ﺑﺄﻧ ﻪ ﻣﻘ ﺩﺭﺍ ً ﻟﺧﻁ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗ ﻑ ﻭﺣﺳﺎﺳ ﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ  ،ﻓﻘ ﺩ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻬ ﺩﻑ ﻣ ﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ  -ﻁﺑﻌ ﺎ ً -
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﺗﻌﺭﻳ ﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌ ﺭﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬ ﺎ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻝ ﻣ ﻊ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻷﻣ ﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻣﻌﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍءﻩ ﻋﻠﻳﻬﻡ  ،ﻭﺍﻟﻛﻝ ﻳﻌﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺗﻌﺗﺑ ﺭ
ﻗﻧﺎﺑﻝ ﻣﻭﻗﻭﺗﺔ ﻗﺩ ﺗﻧﻔﺟﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺗﻧﺷﺭ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺍﻷﻣ ﺭﺍﺽ ﻣﺛ ﻝ
ﺍﻟﺩﺭﻥ ﺍﻟﺭﺋﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺭﺛﻭﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻣ ﻭﺕ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺩ ﻓﺗ ﺭﺓ
ﻁﻭﻳﻠﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺱ ﺍﻷﻣﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻭ ﺃﻧﻧ ﻲ ﻣﺗﺄﻛ ﺩ ﺑ ﺄﻥ ﻟ ﻪ
ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻﻭﻯ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻷﻥ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺟ ﺯء ﺃﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻥ ﻋﻣ ﻝ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﻳ ﻭﻱ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﺑ ﺄﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﺗﺣ ﺩﻳﺎﺕ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧ ﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻬ ﺩﻑ
ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧ ﺭﻯ ﺗﺷ ﺎﺭﻙ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧ ﺏ  ،ﻭﻟﻠ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻳ ﺗﻡ
ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺳﻭﺍء ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻳﺎﻗﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳ ﺄﺗﻭﻥ ﺇﻟ ﻰ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺑﻠ ﺩ ﻫ ﻡ ﻣ ﻥ ﺑﻳﺋ ﺎﺕ ﻗ ﺩ ﺗﻧﺗﺷ ﺭ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﻣ ﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﻣ ﻭﻁﻥ ﻓ ﻲ ﺩﻭﻟﺗﻧ ﺎ  ،ﻭﻋ ﺎﺩﺓ ً ﻣ ﺎ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺗﺣﺻ ﻳﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻣ ﻲ ﻭﺍﻟﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﻗﻠﻳ ﻝ  ،ﻓﻌﻧ ﺩﻣﺎ ﺗﻅﻬ ﺭ
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﺑ ﺄﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﻣﺻ ﺎﺏ ﻭﻳﺳ ﻠﻡ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﺑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺟ ﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟ ﺭ ﻋﻠﻳ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻛﻔﻳﻠ ﻪ ،
ﻟﻸﺳﻑ ﻓﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻳﻬﺭﺏ ﻣ ﻥ ﻛﻔﻳﻠ ﻪ ﺑﻌ ﺩ ﻓﺗ ﺭﺓ  ،ﻭﻳﻘ ﻭﻡ ﺍﻟﻛﻔﻳ ﻝ ﺑﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺍﻟ ﺑﻼﻍ ﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ
ﻭﺗﻘ ﻭﻡ ﺑ ﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﺍ ً ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻭﻗ ﺩ ﻳﻧﺷ ﺭ ﻣ ﺎ ﻳﺣﻣﻠ ﻪ ﻣ ﻥ
ﺃﻣﺭﺍﺽ ،ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻧﺗﺷ ﺎﺭ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻷﻣ ﺭﺍﺽ  ،ﺃﻱ
ﺇﺫﺍ ﺛﺑ ﺕ ﺃﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﺣﺎﻣ ﻝ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻣ ﺭﺽ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺣﺟ ﺯ ﻭﺧ ﻼﻝ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﻳ ﺎﻡ ﻋﻠ ﻰ ﻛﻔﻳﻠ ﻪ ﺃﻥ ﻳﻘ ﻭﻡ
ﺑﺗﺳﻔﻳﺭﻩ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺗ ﺭﺍﻛﻡ ﺍﻷﻋ ﺩﺍﺩ ﻓ ﻲ ﻣﺭﺍﻛ ﺯ ﺍﻟﻔﺣ ﺹ  ،ﻭﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺭﻗﺎﺑ ﺔ
ﺃﻛﺑﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻓﻌﻼً  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟ ﺩ ﻭﺑ ﺩﻭﻥ ﺷ ﻙ ﺃﻥ ﻛ ﻝ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ
ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟ ﺩ ﺻ ﺣﻳﺢ ﻭﻧﺣ ﻥ ﺣﺭﻳﺻ ﻳﻥ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻧﺣﻣ ﻲ ﻭﻁﻧﻧ ﺎ ﻭﺃﺑﻧﺎءﻧ ﺎ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣ ﻳﻥ ﻣ ﻥ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ  ،ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻫﺫﻩ ﺧﻁﻭﺓ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺩﺃﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻧﺿ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻏﺭﺑﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺣ ﺹ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻭﺟ ﺩ ﻋﻧ ﺩﻧﺎ ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﺗﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟ ﺩ ﺑﺄﻧﻧ ﺎ
ﻧﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻧﺿﻣﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﺷﺩ ﻭﺳﻳﺗﻡ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﻟﻠﺣﺻ ﻭﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺁﻟﻳ ﺔ ﺃﻓﺿ ﻝ  -ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺗﺄﻛﻳﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺩﺃ ﺣﺭﺻﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻁﺑﻌﺎ ً ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻣﺳﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻭﻛﻣﺎ ﻋﻬ ﺩﻧﺎ ﻣﻧ ﻪ
ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺛﻧﻲ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻗﺗﺭﺣﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻭﺃﻁﻠ ﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺗﺑﺎﺣﺙ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﻘﻳﺏ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ (
ﻻ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﺣﺎﺿﺭﻭﻥ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  ، -ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻣﺎ ﺗﻘﺻﺭ ﺑﺎﺭﻙ ﷲ ﻓﻳﻙ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .
 .3ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ –
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ
ﺣﻭﻝ "ﺻﺭﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟ ﻰ
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ :
ﺗﺻﺭﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭﻟﻠﻣﻭﻅﻔﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻳﺱ ﻣ ﻥ ﺿ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟ ﺔ
ﻋﻣﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻓﻠﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻡ ﻟﺻﺭﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻭﻅﻔ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻻ ﻳﺗﻘﺎﺿ ﻰ ﺯﻭﺟﻬ ﺎ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ
ﻟﻌﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ ﺑﺎﻟﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻸﺥ ﺍﻟﻌﺯﻳ ﺯ ﻭﺍﻟﺻ ﺩﻳﻖ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ  ،ﻭﺑ ﺩﻭﻥ
ﺷ ﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻗ ﺩ ﻗ ﺭﺭ ﻟﻠﻣﻭﻅ ﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺃﺑﻧ ﺎء ﺗﻣ ﻧﺢ ﻟ ﻪ ﻭﻓ ﻖ
ﺍﻷﺻ ﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋ ﺩ ﺍﻟﻣﻘ ﺭﺭﺓ ﻓ ﻲ ﻗ ﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗ ﻡ ) (6ﻟﻌ ﺎﻡ  1981ﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﺃﺧ ﺫ ﺑ ﺄﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧﺢ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧ ﺎء ﻟﻠﻣﻭﻅ ﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻫ ﻭ
ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ  ،ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧﺩ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﺍﺳ ﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺃﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻ ﺩﺩ ﻓﻘ ﺩ ﺻ ﺩﺭﺕ ﺗﻭﺟﻳﻬ ﺎﺕ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧ ﺎ ﺍﻟﺭﺷ ﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺿ ﻣﻧﺔ ﺩﻋ ﻡ ﺍﻷﺳ ﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧ ﺔ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﻧﺢ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧ ﺔ ﺍﻟﺣ ﻖ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﺻ ﻭﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺃﺑﻧ ﺎء ﻋ ﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫ ﺎ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻌﻭﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌ ﺎﺟﺯ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻛﺳ ﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁ ﻝ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺣﺗ ﻰ ﻟ ﻭ
ﻛﺎﻧ ﺕ ﻣﻁﻠﻘ ﺔ ﻣ ﻥ ﺃﻳﻬﻣ ﺎ ﻣﺎﺩﺍﻣ ﺕ ﻫ ﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻟ ﺔ  ،ﻭﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑ ﺩﺃ ﺻ ﺩﺭ ﻗ ﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗ ﻡ ) (12/239ﻟﻌ ﺎﻡ  2010ﺑﺷ ﺄﻥ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻗ ﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻟﻌ ﺎﻡ  1981ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﻳ ﻝ ﺃﺑﻧﺎءﻫ ﺎ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻧ ﺎء ﺍﻟﻣﻘ ﺭﺭﺓ
ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻ ﻭﻝ  ،ﻭﺫﻟ ﻙ ﻣ ﺎ ﻳﻧﺗﻔ ﻲ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﺣ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﺷ ﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬ ﺎ ﺃﺧﻭﻧ ﺎ ﺍﻟﻌﺯﻳ ﺯ ﺳ ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺕ ﻭﻟﻙ ﺗﻌﻘﻳﺑﻳﻥ ﻓﻘﻁ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  ،ﺑﺳ ﻡ ﷲ ﺍﻟ ﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟ ﺭﺣﻳﻡ  ،ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷ ﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ،
ﻭﻧﺣ ﻥ ﻳﺷ ﺭﻓﻧﺎ  -ﻁ ﺎﻝ ﻋﻣ ﺭﻙ  -ﺗﻭﺍﺟ ﺩﻙ ﻭﻣﺷ ﺎﻋﺭﻙ ﺍﻟﻁﻳﺑ ﺔ ﺗﺟﺎﻫﻧ ﺎ ﻭﺩﺍﺋﻣ ﺎ ً ﺃﻧ ﺕ ﻣﺗﻭﺍﺻ ﻝ ﻣﻌﻧ ﺎ -
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ  -ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻋﻣﻭﻣﺎ ً ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺟﺎء ﻣ ﻥ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﺳ ﺭ  ،ﺣﻳ ﺙ ﻳ ﺩﺍﻭﻡ ﺭﺏ ﺍﻷﺳ ﺭﺓ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺭﺑﺔ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ  ،ﻭﻣﺟﻣ ﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺗ ﺏ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻛﻠ ﻪ ﻻ ﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ
) (15ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺷﺟﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻻ ﻳﺳﺗﻠﻡ ﻋﻼﻭﺓ ﺃﺑﻧﺎء  ،ﻭﺃﻣﺿﻰ  -ﻣﺎ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﻓﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﺯﻣﻥ ﺭﺑﻣ ﺎ ) (15ﺃﻭ ) (20ﺳ ﻧﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  84ﻣﻥ 143

ﻭﺃﻧﺟﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ،ﻭﻻ ﻳﺳﺗﻠﻡ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻧﻬﻡ  ،ﻭﺑﻌﺩ ﻓﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﺯﻣﻥ
ﺳ ﻳﺧﺩﻡ ﻫ ﺅﻻء ﺍﻷﺑﻧ ﺎء ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺻ ﻧﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺃﻡ ﺳ ﻳﺧﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ؟ ﺳ ﻳﺧﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳ ﺩ ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻭﺗﺣﺗﺿ ﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳ ﻊ  ،ﺇﺫﺍ ً ﻫ ﺫﺍ ﺣ ﻖ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺃﻧ ﺎ ﺣﺭﻣ ﺕ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻹﺑ ﻥ
ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺷﺭﻳﻊ ﻣﻌﻳﻥ  ،ﻓﺈﺫﺍ ً ﻧﺭﺟﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺑﺣﻳﺙ ﻧﺩﺭﺱ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺟﻊ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺗ ﺏ ﺃﻭ ﺻ ﺭﻑ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ  ،ﻓﺎﻟﻣﻭﻅﻔ ﺔ
ﺗﻌﻣ ﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻬ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻟﻠﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻟﻺﻣ ﺎﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬ ﺎ ﻻ ﻳﺳ ﺗﻠﻡ ﺍﻟ ﺯﻭﺝ
ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺣ ﻭﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻷﻡ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻣ ﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺳ ﺗﻠﻡ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺃﺑﻧﺎءﻫ ﺎ ﻳ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ  ،ﻭﻫﻛ ﺫﺍ ﻧﺣ ﻥ ﻧﺣ ﺭﻣﻬﻡ ﻣ ﻥ ﺣ ﻖ ﻣ ﻥ
ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻳﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﻟﺭﺑﻣﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﻣﺎ
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ  -ﻓﻌﻼً  -ﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻣﺅﺛﺭﺓ
ﻭﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻬﻣﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﺗﺭﺡ ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺄﻥ ﻧﺟﺭﻱ ﻭﺭﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺣﻳﺙ ﻧﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺑﺣﻳﺙ ﻧﺟﺩ ﺣﻼً ﻭﺣﻼً ﻧﺎﺟﻌﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺻﻣﻳﻡ ﻭﻁﻧﻧﺎ ﻭﻣﻥ ﺻﻣﻳﻡ ﺃﺑﻧﺎﺋﻧﺎ  ،ﻭﻛﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻭﻁﻧﻧﺎ
ﻭﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻓﺿﻝ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﺳﻧﺳﻌﻰ ﻟﻪ ﺇﻥ
ﺷﺎء ﷲ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗ ﻙ ﻭﻧﺣ ﻥ  -ﻁ ﺎﻝ ﻋﻣ ﺭﻙ  -ﻣﻌﻛ ﻡ ﻗﻠﺑ ﺎ ً ﻭﻗﺎﻟﺑ ﺎ ً
ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺷﻌﺏ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﻌﻘﻳ ﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺫﻟ ﻙ ﺟ ﺯﺍﻙ ﷲ ﺧﻳ ﺭﺍ ً ﻭﻛﻣ ﺎ ﺃﺷ ﺭﺕ ﻟﻧ ﺎ ﺃﻧ ﺕ ﺑﻳ ﺩﻙ ﻓﺄﻧ ﺎ
ﺃﺯﻳﺩﻫﺎ ﺣﺑﺗﻳﻥ ﺧﺷﻡ  ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﻭﻁﺑﻌﺎ ً ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻ ﻭﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺩﻋﻣ ﻪ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ .
 .4ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ –
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ
ﺣﻭﻝ "ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻘﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟ ﻰ
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ :
ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘ ﺭﺓ ﺛﺎﻟﺛ ﺎ ً ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ) (10ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (17ﻟﺳ ﻧﺔ 2016ﻡ ﻓ ﻲ
ﺷﺄﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (11ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧ ﻪ " ﺗﻛ ﻭﻥ ﻣ ﺩﺓ ﻋﻘ ﺩ ﺍﻟﻣﻭﻅ ﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﻣﺩﻳ ﺩ
ﻟﻣﺩﺩ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ . " ...
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋ ﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﻋﻘ ﺩ ﺍﻟ ﺩﻭﺍﻡ ﻟﻠﻣﻭﻅ ﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺑﻔﺗ ﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳ ﺔ ﻣﺣ ﺩﺩﺓ
ﺑﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻣﺩﺩ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  -ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺃﺧﻭﻧﺎ ﺑﻭﻋﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻ ﻝ
ﺟ ﺯﺍﻩ ﷲ ﺧﻳ ﺭﺍ ً ﻭﻫ ﻭ ﺣ ﺭﻳﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﻣﻧﻅﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﺣ ﺭﻳﺹ ﺑﺗﻭﺍﺻ ﻠﻪ ﺍﻟ ﺩﺍﺋﻡ ﻣ ﻊ ﺇﺧﻭﺍﻧﻧ ﺎ
ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﺳﺗﺣﺿ ﺭ ﻣﻘﻭﻟ ﺔ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺭﺍﺷ ﺩ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻗﺎﻝ  " :ﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻟﻳﺱ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻧﺅﺩﻳﻬﺎ  ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﺣﻳ ﺎﺓ
ﻧﺑﻧﻳﻬﺎ  ،ﻟﻳﺱ ﺭﻭﺗﻳﻧﺎ ً ﻧﻛﺭﺭﻩ  ،ﺑ ﻝ ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻧﺭﻓﻌ ﻪ ،ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ ﻟ ﻳﺱ ﺑﺎﺑ ﺎ ً ﻟﻠ ﺭﺯﻕ  ،ﺑ ﻝ ﻫ ﻭ ﻣﻔﺗ ﺎﺡ
ﻟﺗﺭﺳ ﻳﺦ ﺍﻟﺣﺿ ﺎﺭﺓ "  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﺷ ﺄﻥ ﻗﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷ ﺄﻥ ﺗﻭﺟﻳﻬ ﺎﺕ ﻗ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺑ ﺄﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ً
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ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻸﻓﺿﻝ  ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ،ﻭﻳﻧ ﺩﺭﺝ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﻕ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً -
ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ﺕ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ  ،ﻭﻫ ﻲ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻟﺳ ﻧﺔ 2008
ﻭﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻡ  2011ﻟﻳﺻ ﺩﺭ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺑﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ  ،ﻓﻌﻘ ﺩ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﻳﺱ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳ ﺩ ﺑ ﻝ ﻫ ﻭ ﻗ ﺩ ﺍﺳ ﺗﺣﺩﺙ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً  ،ﺣﻳ ﺙ ﺍﺳ ﺗﺣﺩﺙ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻡ 2011
ﻭﺟﺭﻯ ﺑﺎﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺇﺧﻭﺍﻧﻧ ﺎ ﻭﺃﺑﻧﺎﺋﻧ ﺎ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻳﻥ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﺑﺣﻳ ﺙ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻧ ﻭﻉ ﻣ ﻥ ﺍﻻﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﻭﺍﻻﺭﺗﺑ ﺎﻁ  ،ﻭﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﺑ ﺎﻟﺛﻼﺙ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻫﻲ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣ ﺭﺹ ﻭﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﻣ ﻥ ﻛ ﻼ ﺍﻟﻁ ﺭﻓﻳﻥ ،
ﻓﺑﺩﻭﻥ ﺷ ﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﻭﺿ ﻌﺕ ﻣ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﻓﻬ ﻲ ﺣﺭﻳﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﻣ ﺩﺓ ﺍﻟ ﺛﻼﺙ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺩﺓ ﺗﺣﻔﻳﺯﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻳﺑ ﺭﻉ ﻭﻳﻘ ﺩﻡ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻭﺃﻛﺛ ﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻣﻭﻅﻔ ﺎ ً
ﺟﺩﻳﺩﺍ ً ﻭﺃﻥ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺣﺩﻳﺎ ً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً  ،ﻭﻟﻡ ﻳﻭﺿ ﻊ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﺭﻁ ﺃﻭ ﻣ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻥ
ﻧﺻ ﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘ ﻭﺩ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ ﻓﺗ ﺭﺓ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﻟﺧﻠ ﻖ ﺗﻘ ﺎﺭﺏ ﻣ ﻊ ﺇﺧﻭﺍﻧﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻷﻥ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻳﺧﺿﻌﻭﻥ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﻣﻝ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  ،ﻓﻠﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣ ﻥ ﺫﻟ ﻙ ﺃﻥ
ﻳﻛ ﻭﻥ ﻣﺳ ﺑﺑﺎ ً ﻹﻧﻬ ﺎء ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺃﺑ ﺩﺍ ً  ،ﻓﺎﻟﻬ ﺩﻑ ﻫ ﻭ ﺍﻟﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣ ﺭﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺃﻛﺑ ﺭ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺑﺳ ﻡ ﷲ ﺍﻟ ﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟ ﺭﺣﻳﻡ  ،ﺑﺩﺍﻳ ﺔً ﺃﺷ ﻛﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺿ ﻠﻪ ﺑﺎﻟﺣﺿ ﻭﺭ ﺭﻏ ﻡ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﻏﻝ
ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﺑﺩﺍﻳﺔً  -ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  -ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﺳ ﺎﺅﻻﺕ ﺟ ﺎءﺗﻧﻲ ﺣﺗ ﻰ ﻗﺑ ﻝ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ  ،ﻓﺎﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺭﺻﺩﻭﻩ ﻗﺑﻠﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﻧ ﺎ ﻟ ﻡ ﺃﺭﻩ  ،ﻭﻗ ﺩ ﻗ ﺎﻣﻭﺍ ﺑﺎﻻﺗﺻ ﺎﻝ ﺑ ﻲ ﻭﺗﻛﻠﻣ ﻭﺍ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ  ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺗﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﻡ ﻟﺣﻳﺎﺗﻬﻡ  ،ﻭﺑﺩﺍﻳﺔً ﺃﻥ ﺃﺳﺗﺷ ﻬﺩ ﺑ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ " ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻟ ﻳﺱ ﻭﻅﻳﻔ ﺔ  ،ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﻛ ﺱ ﻣﻔﺗﺎﺣ ﺎ ً ﻟﻠ ﺭﺯﻕ " ،
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻧﻲ ﺃﺗﺑﻧﻰ ﻋﻣﻠﻲ ﻭﻟﺳﺕ ﻣﻭﻅﻔﺎ ً  ،ﻭﻟﺳﺕ ﺃﻋﻣﻝ ﺑﺎﻧﻌﺯﺍﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﺑﻧﻳﻲ ﻟﻌﻣﻠﻲ ﻭﻭﻅﻳﻔﺗﻲ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ
 ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  -ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺿﻝ ﺑ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺑ ﻥ ﺭﺍﺷ ﺩ  ،ﻓﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳ ﺎﻟﺔﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺣﻥ ﻧﻌﺗﻘﺩﻫﺎ  ،ﻭﻁﺑﻌ ﺎ ً ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﺃﻏﻠﺑﻳﺗ ﻪ ﻟﻠﺷ ﺑﺎﺏ  ،ﻭﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﻫ ﻲ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺩﻋ ﺕ ﻟﺗﻌﻳ ﻳﻥ
ﻭﺯﻳ ﺭ ﻟﻠﺷ ﺑﺎﺏ ﻭﻣﺟ ﺎﻟﺱ ﻟﻠﺷ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﺳﻳﺻ ﺩﺭ ﻟﻠﺷ ﺑﺎﺏ ﻷﻧﻬ ﻡ ﻫ ﻡ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺳ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳ ﻧﻬﻡ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻳﺳ ﺕ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ  -ﻭﻻ ﺃﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﺃﺳ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻ ﻁﻠﺢ ﺳ ﻠﺑﻳﺔ -
ﻟﻠﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺳﺗﺛﻣﺭ  30-25ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﻣﻘﺑ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ
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ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﺃﻥ ﺃﺳﺗﺛﻣﺭ ﺣﻳﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺃﻓﻧﻲ ﺣﻳﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣ ﺭ  ،ﻫ ﺫﺍ ﻻ
ﻳﻌﻁﻲ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﺍ ً  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﺃﻧ ﺎ ﻭﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻧ ﺎﺱ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺗﻛﻠﻣ ﺕ ﻣﻌﻬ ﻡ
ﻓﻬﻡ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ  ،ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻭﻁﺭﻳﻘ ﺔ ﺍﻟﻁ ﺭﺡ ﻛﺎﻧ ﺕ " ﻣ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ
ﻟﻠﻣﻭﻅ ﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﻣﺩﻳ ﺩ "  ،ﻭﺳ ﺄﻋﻁﻲ ﻣﺛ ﺎﻻً ﻟﻠﻌﻘ ﻭﺩ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺻ ﺩﺭ ﻟﻐﻳ ﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻬﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺗﻣﺩﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً  ،ﻓﺎﻵﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻭﻧﺣ ﻥ ﻧﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻔ ﺭﻕ ﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻷﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺣﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﺃﻭ ﻧﺣ ﺎﻭﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓ ﻧﺣﻥ ﻧﻧﻘ ﻝ ﺍﻟ ﺭﺃﻱ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﺷﺧﺻ ﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟ ﻲ ﺃﻧ ﺎ ،
ﻭﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺃﻧﺎ ﺃﻧﻘﻝ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣ ﺎﻭﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺗ ﺭﺩ ﻋﻠﻳ ﻪ
ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭﻫﻡ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻫﻡ ﺷﺭﻛﺎء ﻓ ﻲ ﻛ ﻝ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳ ﻳﺩﺧﻠﻭﻥ ﺇﻟﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘﻘ ﺕ ﻫ ﻲ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﻛﺑﻳ ﺭﺓ  ،ﻭﻛ ﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺄﺧﺫ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﻣ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﺳ ﻳﻁﻭﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ  ،ﻓﺎﻷﻣ ﺎﻥ ﺍﻟ ﻭﻅﻳﻔﻲ ﻣﻬ ﻡ
ﺟﺩﺍ  ،ﻓﻼ ﺃﻛﻭﻥ ﻣﻬﺩﺩ ﺑﺄﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺃﺅﺩﻱ ﻋﻣﻠ ﻲ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳ ﺏ ﺃﻥ ﻳ ُﻧﻬ ﻰ ﻋﻘ ﺩﻱ  ،ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳ ﺔ
ﻳﻘﻭﻝ ﻟﻙ " ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺷ ﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺩﻳﻥ "  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﻋﻧ ﺩﻱ ﻋﻘ ﺩ ﺑﻳﻧ ﻲ ﻭﺑﻳﻧ ﻙ  ،ﻓﺄﻧ ﺎ ﻟ ﻡ ﺃﻋﻣ ﻝ ﺷ ﻲء
ﺟﺩﻳﺩ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺗﻳﺕ ﺑﻣﻭﻅﻑ ﺑﻌﻘﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﻟﻳﺳ ﺕ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ـــ ـ ﺔ
 ﻻ ﺃ ﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺳ ﺗﺧﺩﻡ ﻛﻠﻣ ﺔ ﺳ ﻠﺑﻳﺔ – ﻟﻠﺷ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻁﻠ ﺏ ﻣﻧ ﺎ ﺃﻥ ﻳﺻ ﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻷﻣ ﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﻭﻻ ﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻫ ﻲ ﺗﺄﺧ ﺫ ﻭﺟﻬ ﺔ ﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ  ،ﻭﻭﺟﻬ ﺔ ﻧﻅ ﺭ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻘ ﺩﺭﺓ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﺗﻧﻔ ﺭﺩ ﺑﻭﺟﻬ ﺔ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻭﻳﺄﺗﻳ ﻙ ﺃﻣ ﺭ ﻭﺍﻗ ﻊ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻣﻥ ﺃﺟ ﻝ ﺃﻥ ﻳﻧ ﺎﻗﺵ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﺗﻧ ﺎﻗﺵ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻭﻳ ﺗﻡ ﺍﻻﺳ ﺗﻣﺎﻉ
ﻟﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻭﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻘ ﺎﻁ  ،ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻳﺻ ﺩﺭ ﺍﻷﻣ ﺭ ﺑﻣ ﺎ ﺗﺭﻭﻧ ﻪ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻟﻌ ﺩﻡ
ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻬ ﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﻻ ﻧ ﺗﻛﻠﻡ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ – ﻋﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺇﻧﻣ ﺎ ﻋ ﻥ ﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺗ ﺏ ﺍﻹﻧﺳ ﺎﻥ  ،ﻭﻧ ﺗﻛﻠﻡ
ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﻟﻸﺳﺭﺓ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺣﺗﻪ ﺭﺧﻭﺓ ﺑﻬ ﺫﺍ
ﺍﻟﻧﺹ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳ ﺩ  ،ﻭﺍﻟ ﺫﻱ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻡ ﻳﻁﺑ ﻖ ﺍﻵﻥ ﺳ ﻳﻁﺑﻖ ﻓﻳﻣ ﺎ
ﺑﻌﺩ  ،ﻭﻧﺣﻥ – ﺃﺻﻼ – ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟ ﺔ  ،ﻓﻬ ﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺧ ﺭﺝ ﻣ ﻥ ﻋﻣﻠ ﻪ ﺃﻳ ﻥ
ﺳﻳﺣﺻ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻣ ﻝ ﻓ ﻲ ﻣﻛ ﺎﻥ ﺁﺧ ﺭ ؟ ﻓﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﻧﺭﻳ ﺩ ﺍﻻﺳ ﺗﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻟﻳﺱ ﻟﻠﺷﺧﺹ ﻓﻘﻁ  ،ﻓﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻋﻧﺩﻩ ﺃﺳﺭﺓ ﻭﻛﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣ ﺎﺕ  ،ﻓﺄﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺩ
ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻭ ﺍﺿ ﺢ  ،ﻭﻫ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟ ﺛﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ
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ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺃﻣﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳ ﻊ ؟ ﻭﻫ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟ ﺛﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻵﻥ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻋﻧ ﺩﻱ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻊ ﻣﺳﺅﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﺩﻳﺭﻱ ﻓﻬﻝ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟ ﺔ ؟ ﻭﻧﺣ ﻥ ﺭﺃﻳﻧ ﺎ ﻗﺿ ﺎﻳﺎ ﻣﺭﻓﻭﻋ ﺔ ﺣﺗ ﻰ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺣ ﺎﻛﻡ ﻷﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﻣ ﺎ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﻣﺳ ﺅﻭﻟﻳﻬﻡ  ،ﻭﻋﻧ ﺩﻱ ﻣﺩﺍﺧﻠ ﺔ ﺃﺧ ﺭﻯ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ .
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ – ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﻠﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺑﻭ ﻋﻠﻲ ﻻ ﺷ ﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻛﻣ ﺎ ﻗﻠ ﺕ ﻭﺫﻛ ﺭﺕ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ
ﺣﺭﻳﺻ ﺔ ﺃﺷ ﺩ ﺍﻟﺣ ﺭﺹ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺍﻻﺳ ﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟ ﻭﻅﻳﻔﻲ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺭﺑﻣ ﺎ ﻻ ﺃﺧ ﺎﻟﻑ ﺍﻷﺥ ﺑ ﻭ ﻋﻠ ﻲ
ﺍﻟ ﺭﺃﻱ ﻭﻟﻛ ﻥ ﺃﺭﻯ ﺍﻷﻣ ﺭ ﻣ ﻥ ﻣﻧﻅ ﻭﺭ ﺭﺑﻣ ﺎ ﺇﻳﺟ ﺎﺑﻲ ﺃﻛﺛ ﺭ  ،ﻓﺄﻧ ﺎ ﺃﺭﻯ ﻓ ﻲ ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﻣ ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺑ ﺛﻼﺙ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺎﻓﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺣﺎﻓﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺿﺑﺎﻁ ﻭﺍﻻﺑﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﻳﺔ  ،ﻭﻻ ﺃﺗﺻ ﻭﺭ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻻﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء – ﺃﻥ ﻓ ﻲ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻳﺭﺃﺳ ﻬﺎ ﺳ ﻣﻭ
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺭﺍﺷ ﺩ ﺳﺗﺳ ﻌﻰ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻧﻬ ﺎء ﺃﻋﻣ ﺎﻝ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬ ﺎ  ،ﺃﻭ ﺩﻭﻟ ﺔ ﻳﻘﻭﺩﻫ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳ ﻣﻭ ﺍﻟﺷ ﻳﺦ
ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ " ﺣﻔﻅﻪ ﷲ " ﺳﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺣﺩ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬ ﺎ ﺑﻭﺿ ﻊ ﻋﻘ ﺩ  ،ﻓﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛ ﺩ ﺃﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺑﺩﺍﻉ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﻛﺛﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻟ ﻭ ﺳ ﻣﺣﺗﻡ ﺑﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﻌ ﺭﺽ* ﻋﻠ ﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻛﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻧﺎ ﺳ ﺄﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ ﻣ ﺎﺩﺓ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻵﻥ  ،ﻭﻗﺑ ﻝ
ﻛﻝ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻳﺧﻧﺎ " ﺃﻁﺎﻝ ﷲ ﻓﻲ ﻋﻣﺭﻩ " ﻭﺷ ﻳﻭﺧﻧﺎ ﻛﻠﻬ ﻡ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ
ﺃﻣﺭ ﻻ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﺛﻧﺎﻥ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻘﺩﻩ،
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻥ ﺗﺫﻫﺏ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺣﻔﻅ ﻪ ﷲ " ﺃﻭ ﻧﺎﺋ ﺏ ﺭﺋ ﻳﺱ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﻭﺯﻳ ﺭ ﺃﻭ ﻭﻛﻳ ﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ

* ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (2ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  89ﻣﻥ 143

ﺷﺧﺹ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻧﻔﺳ ﻪ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )  (83ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺣﻔﺯ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻳﻧﻬﻲ ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻛ ﺎﻓﻲ ،
ﻭﻧﺣ ﻥ ﻣﺿ ﻰ ﻋﻠﻳﻧ ﺎ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻣ ﻥ ﺛﻼﺛ ﻳﻥ ﺳ ﻧﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿ ﻊ  ،ﻓ ﺈﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﺎﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻣﺗﺩﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﻟﻔﺕ ﻧﻅﺭ ﺇﻟ ﻰ ﺇﻧ ﺫﺍﺭ ﺧﻁ ﻲ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻟﺧﺻ ﻡ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺭﺍﺗ ﺏ ﺇﻟ ﻰ ﺗﺧﻔ ﻳﺽ ﺩﺭﺟﺗ ﻪ ﻭﺍﻟﻔﺻ ﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣ ﺔ ﻭﺣﻔ ﻅ ﺍﻟﻣﻌ ﺎﺵ  ،ﻓﻛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻙ ﻧﻔﺱ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ،ﻓﺎﻵﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻭﺳ ﻳﻠﺔ ﻹﻧﻬ ﺎء ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺑ ﺩﻭﻥ ﻋﻘ ﺩ ،
ﻭﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻳﻌﺗﺑ ﺭ ﺷ ﻲء ﻋﻠ ﻰ ﺭﻗﺑ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻫ ﻭ ﻳﻛﻔ ﻲ ﻣ ﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﻓﺻ ﻠﻪ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺻﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻪ  ،ﻻ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳ ﺗﻡ ﻓﺻ ﻠﻪ ﺣﺳ ﺏ
ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻭﻣﻌﺎﻗﺑﺗ ﻪ  ،ﻭﺃﻱ ﺇﻧﺳ ﺎﻥ ﻳﺧ ﺎﻟﻑ ﻻ ﺑ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗ ﺏ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ﻳﻛﻔ ﻝ ﻷﻱ ﺟﻬ ﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅ ﻑ ﺃﻭ " ﺗﻔﻧﺷ ﻙ "  ،ﻭﺃﻧ ﺕ ﻻ ﺗﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﻳﻠﻧ ﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺃﺧﻁﺄﺕ  ،ﺇﺫ ﺍ ً ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ؟ ﻓﺭﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩﻩ ﻷﻱ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺳﺗﺧﺭﺝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺅﻭﻝ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ  ،ﻓﺎﻟﻣﺳ ﺅﻭﻝ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ ﻻ ﻳﺧﺻ ﻪ ﺍﻷﻣ ﺭ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﺗﻛﻠ ﻡ ﻫﻧ ﺎ
ﻋﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﻭﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺋﺔ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻳﺎ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ  :ﺃﻧﺎ ﺳﺄﻋﻁﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋﻥ ﺭﺅﻳﺗﻲ ﺃﻧﺎ  ،ﻓﻠﻧﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺷﺎﺏ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﻣ ﺎ
ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ،ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻧﺫ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﻣﺩﺓ ﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺷﻬﺭﻳﻥ ﻧﺟﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺗﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ
ﻷﻧﻪ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﻟﺳﻳﺎﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ )  ( 150ﺃﻭ )  (200ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻓﻼ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺭﺽ
ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ  ،ﻟﻧﻘ ﻝ ﺃﻧ ﻪ ﺍﺷ ﺗﺭﻯ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺭﺓ ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺩﺧ ﻝ ﻓ ﻲ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺍﻻﻗﺗ ﺭﺍﺽ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﻭﻙ  ،ﺃﻭ
ﻣﺛﻼ ﺃﺧﺫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻳﻥ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺯﻭﺝ ﻭﻳﺑﻧ ﻲ ﺑﻳ ﺕ  ،ﻓﻬ ﻭ ﺑ ﺫﻟﻙ ﻭﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ
ﺭﻗﺑﺗﻪ ﺣﺑﻝ ﻣﺷﻧﻘﺔ ﺍﻟﺩﻳﻭ ﻥ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ  ،ﻭﻗﺿﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻧﻪ  -ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ – ﻟﻳﺱ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺷﻌﺏ ﺍﻵﻥ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ  ،ﻓﺄﻧ ﺎ ﻋﻧ ﺩﻱ ﺍﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻵﻥ  ،ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﺷ ﺭﻳﻥ ﻋ ﺎﻡ  ،ﻓﻬ ﻝ ﺳﻳﻘﺭﺿ ﻧﻲ ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻋﻘ ﺩﻱ
ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ؟ ﻓﻬﺫﻩ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳ ﺔ ﺳ ﺗﻁﺭﺡ ﺍﻵﻥ  ،ﻓﺄﻧ ﺎ ﻟ ﻳﺱ ﻟ ﺩﻱ ﺃﻣ ﺎﻥ ﻭﻅﻳﻔ ﻲ ﻭﺍﻟﺑﻧ ﻙ
ﻟ ﻳﺱ ﻟﺩﻳ ﻪ ﺃﻣ ﺎﻥ ﻓ ﻲ ﺃﻥ ﺃﺳ ﺗﻣﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟ ﺛﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ  ،ﻓﻣ ﺎ ﺍﻟﺿ ﺎﻣﻥ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟ ﺛﻼﺙ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺑﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﻟ ﻳﺱ ﻫ ﻭ ﺍﻷﻓﺿ ﻝ  ،ﻓﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ ﺗﻛﻔ ﻲ ﺑ ﺄﻧﻲ
ﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ – ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅ ﻑ  ،ﺑﻣﻌﻧ ﻰ ﺇﺫﺍ
ﺟﺎءﻧﻲ ﺧﺭﻳﺞ ﺁﺧﺭ ﺃﻓﺿ ﻝ ﻓ ﻼ ﺗﺟ ﺩﺩ ﻟ ﻲ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟ ﺛﻼﺙ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻟ ﻡ
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ﻳﻌﻣﻝ ﺷﻲء ﺧﻁﺄ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﻭﺣﺻﻠﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻅ ﻑ ﺑ ﺩﻳﻝ ﺃﻓﺿ ﻝ ﺟ ﺎﻫﺯ ﺟ ﺎء
ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻅﻠﻣ ﻪ ﻭﻟﻛ ﻥ ﺍﺗﻭﻣﺎﺗﻳﻛﻳ ﺎ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳ ﻪ ﻅﻠ ﻡ ﻷﻧﻧ ﻲ ﺣﺻ ﻠﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻅﻑ ﺃﻓﺿﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﺑﺣ ﺙ ﻋ ﻥ ﻣﺻ ﻠﺣﺔ
ﻣﺅﺳﺳﺗﻲ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺧﺗﻠﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﺳﻳﻘﻭﻝ ﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﻳﻥ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻵﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺎ
ﻧﺭﻳﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﻓﺑﺩﻝ ﺃﻥ ﻧﺭﻓ ﻊ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻓ ﻲ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺗﻭﻗﻳ ﺕ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺗﺏ  ،ﻓﺎﻵﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ
ﻧﺣﻥ ﻧﺳ ﻳﺭ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻋﻛﺳ ﻲ ﻭﻟ ﻳﺱ ﺑﺎﻟﺷ ﻛﻝ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻧﻌﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﺑ ﻪ ﺍﻟﺣ ﻝ  ،ﻭﺻ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﺟﻬ ﺔ ﻧﻅ ﺭﻱ
ﺗﺧﺗﻠ ﻑ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻫﻧ ﺎ  ،ﻓﻬ ﻡ ﻳﺭﻳ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺯﻟ ﻭﺍ ﺑﺎﻟﻘ ﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻟﻳﻘﺗ ﺭﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ
ﺍﻟﺧ ﺎﺹ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﻧﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﻧﺭﻓ ﻊ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺣﺗ ﻰ ﻧ ﺩﺧﻝ ﻓﻳ ﻪ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻓﻬ ﺫﻩ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﻌﻼﺝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺑﺻﺭﺍﺣﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻛﺛﻳﺭﺓ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﻧﻧﺎﻗﺷ ﻬﺎ
ﺑﻛ ﻝ ﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﺗﺣ ﺕ ﻗﺑ ﺔ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ  ،ﻭﺃﻛﺛ ﺭ ﺳ ﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ ﺃﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻌ ﺭﺽ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ،
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻳ ﺭﻯ ﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻻ ﺧ ﻼﻑ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ،
ﻭﻛ ﻝ ﻭﺯﻳ ﺭ ﻳﺟﺗﻬ ﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﻻ ﺧ ﻼﻑ ﻋﻠﻳ ﻪ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ
ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺃﻧﺎ ﻧﻅﺭﺗﻲ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ،
ﻟﻛﻥ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻟﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﺍﻟﻣﻔ ﺭﻭﺽ
ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﻧﺣ ﻥ ﻭﺃﻧ ﺗﻡ ﻓﺭﻳ ﻖ ﻭﺍﺣ ﺩ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﻳﻌﻧ ﻲ ﺃﻥ ﻧﻧ ﺎﻗﺵ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻷﻣ ﻭﺭ ﻣﻌﻛ ﻡ  ،ﻭﻟ ﻳﺱ ﻓﺭﻳ ﻖ
ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺄﻥ ﻧﺗﻠﻘﻰ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﺃﻣﺭ ﺍ ً ﻭﺍﻗﻌ ﺎ ً ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻧﺟﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺷ ﺎﺭﻉ
ﺗﺿﻐﻁ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﻓﻬﻡ ﻳﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ ﻭﻣ ﻥ ﺍﻷﻣ ﻭﺭ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺑﻬ ﺎ
ﺳﻠﺑﻳﺔ .
ﻛ ﺫﻟﻙ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻋﻘ ﺩ ﻋﻣ ﻝ ﻟﻸﺟﺎﻧ ﺏ ﺍﻵﻥ ﻭﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻛﻣ ﺎ ﺫﻛﺭﻧ ﺎ ﻫ ﻭ ﻏﻳ ﺭ ﻣﺣ ﺩﺩ ﺍﻟﻣ ﺩﺓ ،
ﻭﺣﺗﻰ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﻓﻬﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻭﻳﺟ ﺩﺩ ﺗﻠ ﻘﺎﺋﻳ ﺎ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻋﻘ ﺩ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻳ ﺫﻛﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ  ،ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ  ،ﻓﺣﺗﻰ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺻ ﻳﺎﻏﺔ  ،ﻓﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳ ﺩ ﺷ ﻲء  ،ﻭﻳﺟ ﺩﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳ ﺎ ﺷ ﻲء ﺁﺧ ﺭ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻋﻘﺩﻫﻡ ﺻ ﻳﻐﺗﻪ ﻫ ﻭ ﻋﻘ ﺩ ﻋﻣ ﻝ ﻏﻳ ﺭ ﻣﺣ ﺩﺩ ﻭﻳﺟ ﺩﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳ ﺎ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﻳﻌﻁ ﻲ ﻧ ﻭﻉ ﻣ ﻥ
ﺍﻻﻁﻣﺋﻧﺎﻥ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳﺩ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻛﻬﺫﻩ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﺍﻟﻣﻛﺗ ﻭﺏ ﻫﻧ ﺎ  ،ﻓﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﻟ ﻭ
ﺟ ﺎء ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺃﻧ ﺎ ﻣﺗﺄﻛ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻟ ﻥ ﻳﻌﺗﻣ ﺩ ﻭﺳ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﻪ ﻭﺳﻧﻭﺿ ﺢ ﻭﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﺣﻭﻟ ﻪ
ﻭﺳﻧﺻﻳﻐﻪ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﻁﻲ ﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﻁﻣﺋﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ .
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ﻭﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧ ﺎ ﺃﺗﻛﻠ ﻡ ﻋ ﻥ ﺇﻳﺻ ﺎﻝ ﺭﺩﺓ ﻓﻌ ﻝ ﺍﻟﺷ ﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﻻ ﺑ ﺩ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻧﺩﻛﻡ ﺣﺗﻰ ﻳﺳ ﻣﻊ ﻣﺗﺧ ﺫ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻭ ﻣ ﺭﺕ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻣ ﺭﻭﺭ
ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ ﻭﻟﻡ ﺗﻁﺭﺡ ﻓﻠﻥ ﺗﺻﻝ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻫﺫﻩ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌ ﺎﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺗﻌﺗﺑ ﺭ ﺟ ﺯء ﻣﻬ ﻡ ﻻ
ﺑ ﺩ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﻌ ﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﺗﻔﺗﺣ ﻭﺍ ﺍﻟﻣﺟ ﺎﻝ ﻟﻠﻧﻘ ﺎﺵ ﺣﻭﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻷﻧﻬ ﺎ
ﺃﻋﻁﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻸﺳﻑ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻡ ﺃﻛﻥ ﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﻲء  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ ﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺭﺩ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ .
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ  ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ – ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ(
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷ ﻛﺭﺍ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ  ،ﻻ ﺷ ﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﺑ ﻭ ﻋﻠ ﻲ
ﺑﺗﻭﺍﺻ ﻠﻪ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ ﻭﺇﺧﻭﺍﻧﻧ ﺎ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻧ ﺩﻫﻡ ﺗﻭﺍﺻ ﻝ ﻛﺑﻳ ﺭ ﻣ ﻊ ﺇﺧﻭﺍﻧﻧ ﺎ
ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﻫ ﻭ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻫ ﻭ ﺇﻳﺻ ﺎﻝ ﻧ ﺑﺽ ﺍﻟﺷ ﺎﺭﻉ ﻭﻣ ﺎ ﻳ ﺭﺍﻩ ﺇﺧﻭﺍﻧﻧ ﺎ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻭﻧﺣﻥ – ﺃﻳﺿﺎ – ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺻﻳﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻧﻁﺑ ﻖ ﻣ ﺎ
ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ  ،ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟ ﻡ ﻳﺿ ﻊ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻬﺩﻑ – ﺃﺭﺟﻊ ﻭﺃﻗﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ – ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﻗﻠﻖ ﺃﻭ ﺃ ﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺳﻳﻔﺎ ﻣﺳ ﻠﻁﺎ
ﻋﻠ ﻰ ﺭﻗ ﺎﺏ ﺍﻟﻣ ﻭﻅﻔﻳﻥ  ،ﺑ ﺎﻟﻌﻛﺱ  ،ﻟ ﻥ ﺗﺳ ﻌﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺳ ﺏ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻷﻥ ﻓﻳﻪ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺗﺑﺱ ﻣﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺥ ﺑﻭ ﻋﻠﻲ  ،ﻓﺎﻷﺥ ﺑﻭ ﻋﻠﻲ ﺫﻛﺭ ﺃﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ،ﻓﺎﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻬ ﺩﻑ
ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻬﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻷﻥ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ ﺃﺳ ﺑﺎﺏ ﺃﺧ ﺭﻯ ﻟﻠﻔﺻ ﻝ ،
ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻭﺿﻌﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻛ ﺎﻥ ﺣﺭﻳﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺧﻠ ﻖ ﻋﺎﻣ ﻝ ﻣﺳ ﺎﻋﺩ ﺃﻭ
ﻋﺎﻣ ﻝ ﻣﺣﻔ ﺯ ﻟﻠﻣﻭﻅ ﻑ ﻣ ﻥ ﺟﻬ ﺔ  ،ﻭﻋﺎﻣ ﻝ ﻟﺗﺭﺳ ﻳﺦ ﻣﺑ ﺩﺃ ﺍﻟﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﻷﻥ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﻌﻘ ﻭﺩ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻏﻳ ﺭ ﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ  ،ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﺣﺭﺻ ﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳ ﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘ ﻭﺩ
ﻓ ﻲ ﺇﻁ ﺎﺭ ﻣﺣ ﺩﺩ ﺑﻭﻗ ﺕ ﻭﺯﻣ ﻥ ﻭﺑﻣﺳ ﺅﻭﻟﻳﺎﺕ  ،ﻭﻻ ﺷ ﻙ ﺃﻧﻬ ﺎ ﻭﺿ ﻌﺕ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﺿ ﻭﺍﺑﻁ
ﺃﺧ ﺭﻯ ،ﻭﻟ ﻥ ﻳﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺃﻱ ﻣﺳ ﺅﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻧﻬ ﻲ ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺑﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﺳ ﻬﻭﻟﺔ  ،ﻓﻬﻧ ﺎﻙ ﻟﺟ ﺎﻥ
ﻟﻠﺗﻅﻠﻣ ﺎﺕ  ،ﻭﻛﻣ ﺎ ﺃﺷ ﺎﺭ ﺍﻷﺥ ﺑ ﻭ ﻋﻠ ﻲ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻗﺿ ﺎﻳﺎ  ،ﻓﻘﺑ ﻝ ﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻳﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﻣﻭﻅ ﻑ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺇﺫﺍ ﻅﻠﻡ ﻳﺳﺗﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺣﻘ ﻪ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ،
ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﺁﻟﻳ ﺎﺕ ﻭﺿ ﻌﺕ ﻭﻟﺟ ﺎﻥ ﻟﻠﺗﻅﻠﻣ ﺎﺕ ﻭﻟﺟ ﺎﻥ ﻋﻠﻳ ﺎ ﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳ ﺔ ﻭﺷ ﺅﻭﻥ ﻣﺟﻠ ﺱ
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ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻹﻏ ﻼﻕ ﻛ ﻝ ﻣ ﺎ ﻣ ﻥ ﺷ ﺄﻧﻪ ﻅﻠ ﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻓﻠ ﻥ ﺗ ﺳ ﻌﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻳﺋﺔ ﻟﻺﺑﺩﺍﻉ  ،ﺑﻳﺋﺔ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﻳﺔ  ،ﺑﻳﺋ ﺔ ﻣﺣﻔ ﺯﺓ ﻟﻠﻌﻣ ﻝ ﺑﺣﻳ ﺙ
ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ – ﺃﻳﺿﺎ – ﺃﻧﻪ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻭﺃﻛﺛ ﺭ ﻟﺩﻭﻟﺗ ﻪ  ،ﻻ ﺃﻥ ﻳﺳ ﺗﻣﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ
ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ  ،ﻓﻼ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻣﺅﺛﺭﺓ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺗﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺣﺔ ﺍﻧﺗﻬﺕ  ،ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻘﻁ  ،ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻫﻭ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻛﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻧﺩﻩ ﻋﻣ ﻝ  ،ﻭﺍﻟﻌﻘ ﺩ ﺷ ﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺩﻳﻥ ،
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻧﻬﻳﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻣﻌﻪ ﻓﻘﻁ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ  ،ﻫ ﻝ ﻟ ﺩﻳﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﻘﻳ ﺏ  ....ﻻ ﻳﻭﺟ ﺩ  ،ﺇﺫ ﺍ ً ﻧﺷ ﻛﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩﻩ ﻣﻌﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺗﻪ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﻟﻪ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻛﻣﺎ
ﻗﻠﺕ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻭﻟﻛﻧﻪ ﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩﻩ ﻣﻌﻧ ﺎ،
ﻓﺄﻧ ﺎ ﺷ ﺎﻛﺭﺓ ﻟ ﻪ ﻛ ﺄﺥ ﻋﺯﻳ ﺯ  ،ﻭﺃﺷ ﻛﺭﻙ ﺍﻳﺿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧ ﻙ ﺍﻟ ﺩﺍﺋﻡ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﺍﻟ ﺭﺩﻭﺩ
ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻊ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﻋ ﺭﻑ ﺃﻧﻬ ﺎ ﻟﻳﺳ ﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﺑ ﺎﻟﻛﻼﻡ ﻭﻟﻛ ﻥ
ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﻧﺎﻩ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ  ،ﻓﻧﺷ ﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﻭﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻟﻛ ﻡ ﻛ ﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳ ﻖ ﻭﻛ ﻝ ﻋ ﺎﻡ
ﻭﺃﻧ ﺕ ﺑﺧﻳ ﺭ ﺑﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻟ ﻙ ﻭﻟﻛ ﻝ ﻓﺭﻳ ﻖ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻟ ﺩﻳﻛﻡ ﻛ ﻝ
ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ .
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ ) :ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ – ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﻳ ﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻟﻺﺧﻭﺓ ﻭﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء  ،ﻭﻧﺑﺎﺭﻙ ﻟﻠﺟﻣﻳ ﻊ ﺑﺎﻟﻌﻳ ﺩ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺧ ﺎﻣﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌ ﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻷﻳ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠ ﺔ  ،ﻭﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳ ﻖ ﻭﺃﻧ ﺎ ﺷ ﺎﻛﺭ ﻟﻬ ﻡ
ﺟﻬﻭﺩﻫﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ .
 .5ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧ ﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  /ﺣﻣ ﺩ ﺃﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺍﻟﺗ ﺭﻭﻳﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ﺎﺕ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ".
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻧﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ :
ﺗﻘﻭﻡ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻟﻁﺭﺡ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ  ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺯﻋﺎﺝ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﻋﺟﺔ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ .
ﻓﻬﻝ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؟ ﻭﻣﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻟﻣﻧﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻻﺧﺕ ﻧﻭﺭﺓ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺳﺄﻗﺭﺃ ﺍﻟﺭﺩ ...
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻋﻔ ﻭﺍ  ،ﻧﻧ ﻭﻩ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻧ ﻪ ﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻛﺗ ﺎﺑﻲ ﻣ ﻥ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧ ﺕ ﻧ ﻭﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ
ﺣﺭﺻ ﺕ ﺃﻥ ﺗ ﺭﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﺷﺧﺻ ﻳﺎ  ،ﺃﺭﺟ ﻭ ﺍﻟﻬ ﺩﻭء ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋ ﺔ ﺣﻳ ﺙ ﺃﺳ ﻣﻊ ﺃﺻ ﻭﺍﺕ
ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺃﺑﻭ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺭﺻﻪ  ،ﻭﺃﺭﺟ ﻭ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ  ،ﻭﻧ ﺹ ﺍﻟ ﺭﺩ
ﻫﻭ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
" ﻋﻣ ﻼ ﺑﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﻣﺻ ﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷ ﺗﺭﻛﻳﻥ ﻭﺿ ﻣﻥ ﺍﻹﻁ ﺎﺭ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ
ﺍﻟﺗﻣﻳ ﺯ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ  ،ﻗﺎﻣ ﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺑﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﻭﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺃﻧﻅﻣ ﺔ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺗ ﻲ ﺻ ﺩﺭﺕ
ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﻓﻲ  2007ﻭﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﺣﻳﺙ ﺗ ﻡ ﺗﺣ ﺩﻳﺙ ﻭﺗﺿ ﻣﻳﻥ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ﺿﻣﻥ ﺃﻧﻅﻣ ﺔ ﻣﻭﺣ ﺩﺓ ﻟﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻡ  2013ﻭﺗ ﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﺃﻳﺿ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻁﻠ ﻊ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ  2016ﻭﺫﻟ ﻙ ﻭﻓﻘ ﺎ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﻭﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻭﺗﺷﻣﻝ " ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ " ﻋﺩﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﻣﺻ ﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻ ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻳﺷ ﻛﻝ " ﺍﻹﻋ ﻼﻥ " ﺃﺣ ﺩ ﺍﻷﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬ ﺎ " ﺃﻧﻅﻣ ﺔ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ " ﻭﺫﻟ ﻙ ﺑﺗﺭﺳ ﻳﺦ
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺷ ﻳﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﻹﻋ ﻼ ﻥ
ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻘ ﻭﻡ ﺑ ﻪ ﻣﻘ ﺩﻣﻭ ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﺣﻳ ﺙ ﺗ ﻧﺹ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ )  ( 16ﻣ ﻥ " ﺃﻧﻅﻣ ﺔ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ " ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺍﻟﻣﺿﺎﻳﻘ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻛﺭﺍﻩ :
 22 – 16ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﻁﻔﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﺍﻷﺻ ﻭﻝ  ،ﻭﺃﻥ
ﻻ ﺗﺿﺎﻳﻖ ﺃﻭ ﻳ ُﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺿﺎﻳﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ  ،ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛ ﻥ
ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺫﻟﻙ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻭﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ .
 23 – 16ﻳﺟ ﺏ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﻣ ﺭﺧﺹ ﻟﻬ ﻡ  ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ﻥ ﺍﻷﻁ ﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧ ﺭﻯ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺳ ﺗﺧﺩﻣﻭﻧﻬﺎ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬ ﻡ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ
ﻟﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻛﻳﻥ )ﺷ ﻔﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺧﻁﻳ ﺎ ( ﺑﻌ ﺩﻡ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻝ ﺑﻬ ﻡ ﻷﻏ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻥ " ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ " ﺃﺣﻛﺎﻣ ﺎ ﺗﻛﻠ ﻑ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﺷ ﺭﻛ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻ ﺔ
ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻅ ﺎﻡ ﻓﻌ ﺎﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ ﻝ ﻣ ﻊ ﺷ ﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻛﻳﻥ  ،ﻓﻣ ﻥ ﺣﻳ ﺙ ﺍﻟﻣﺑ ﺩﺃ ﻳﻣﻛ ﻥ ﻷﻱ ﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ
ﻟﺩﻳ ﻪ ﺷ ﻛﻭﻯ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣ ﺔ ﻟ ﻪ ﻣ ﻥ ﺷ ﺭﻛﺔ ﻣﺭﺧﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺃﻥ ﻳﻘ ﺩﻡ
ﺷﻛﻭﻯ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺭﺧﺹ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺷﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ  ،ﻳﺣ ﻖ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ
ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ " ﻛﻧﺯﺍﻉ ﻣﺳﺗﻬﻠﻙ " .
ﻭﻋﻧ ﺩ ﺍﺳ ﺗﻼﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻟﻧ ﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ  ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺣﻘ ﻖ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ  ،ﻭﺗﺭﺍﺟ ﻊ ﺍﻟﻧ ﺯﺍﻉ ﻭﺗﺗﺑ ﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ .
ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻭﺟ ﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻ ﺔ ﻗ ﺩ ﺃﺧﻠ ﺕ ﺑﺄﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻹﻁ ﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣ ﻲ ﺃﻭ
ﺧﺭﻗﺕ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻌﻘﺩﻫﺎ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗ ﺩ
ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ .
ﻛﻣﺎ ﻧﻭﺩ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻫﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺷﻛﺎﻭﻯ ﻭﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ) ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ  101ﻭﺩﻭ  ( 155ﺑﻣﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻙ ﺃﻱ ﻁﻠﺑ ﺎﺕ
ﻟﺣﺟﺏ ﺭ ﻗﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻣﻛﺎﻟﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﺭﻭﻳﺞ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻁﻠﺑ ﻪ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻣ ﻊ ﺍﻟﻌﻠ ﻡ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻗﺩ ﻳﺭﻏﺏ ﺑ ﺎﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ﺈﻥ ﺍﻟﺣﺟ ﺏ
ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻟﺫﻟﻙ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺗﺎﻡ ﻧﻭﺩ ﺃﻥ ﻧ ﻠﺧﺹ ﻣﺎ ﺗﻁﺭﻗﻧﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
 . 1ﻭﺿﻌﺕ ﺇﻁﺎﺭ " ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ " ﻣﻧ ﺫ ﻋﺎﻡ . 2007
 . 2ﺗﺿ ﻣﻧﺕ ﻻﺋﺣ ﺔ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻣ ﻭﺍﺩ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻹﻋﻼﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺟﻳ ﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻘﻁ ﺎﻉ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ .
 . 3ﻓﺗﺣﺕ ﻗﻧﺎﺓ ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺫﺭ ﺣﺻ ﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻋﻠ ﻰ
ﺣﻘﻭﻗﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﺧﺹ ﻟﻬﻡ  ،ﺣﻳ ﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧﺕ ﻧ ﻭﺭﺓ  ،ﻁﺑﻌ ﺎ ﺍﻟ ﺭﺩ ﺟ ﺎءﻧﻲ ﻣ ﻥ ﻓﺗ ﺭﺓ
ﺑﺳﻳﻁﺔ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺃﻧﺎ ﻋﻧﺩﻱ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟ ﺭﺩﻭﺩ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﺻ ﻼ  ،ﻭﺃﺣﺗ ﺎﺝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﻬﺎ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺃﻛﺑ ﺭ ،
ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻧﺎ ﺃﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻧﻘ ﺎﺵ ﻟﻬ ﺫﻩ ﺍﻷﻣ ﻭﺭ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗ ﺎﺑﻲ ﻏﻳ ﺭ ﻛ ﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ
ﻟﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟ ﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫ ﺍ ً ﻫﻝ ﺗﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﻧﻌ ﻡ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻷﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﻣ ﻭﺭ ﺍ ً ﻛﺛﻳ ﺭﺓ ﺗﻔﺻ ﻳﻠﻳﺔ ﻣ ﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻ ﻬﻡ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺑﺣﺎﺟ ﺔ ﺇﻟ ﻰ
ﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧﺕ ﻧﻭﺭﺓ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ(
ﻁﺑﻌﺎ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻁﻠ ﺏ ﻣ ﻥ ﺃﺷ ﺧﺎﺹ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺃﻥ ﻳﺣﺿ ﺭﻭﺍ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎﻥ ﺃﻥ
ﻳﻔﻳﺩﻧﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﻟﺩﻳﻪ ﺣﻳﺙ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
ﻭﺻﻠﻪ ﻣﺗﺄﺧﺭ  ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺷ ﻬﺎ ﻣ ﻊ ﻣﻣﺛﻠ ﻳﻥ ﻣ ﻥ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﻟﻳ ﺭﺩﻭﺍ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ...
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻭﺣﺎﺿ ﺭﻳﻥ ﺷﺧﺻ ﻳﺎ ﺑﺣﻳ ﺙ
ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﺛﻧ ﺎء ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ  ،ﻓﺭﺑﻣ ﺎ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺃﺳ ﻬﻝ ﻓ ﻲ ﺣﺿ ﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻ ﻲ ،ﻓ ﺎﻵﻥ ﺗ ﻡ
ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ  ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﻗﻁﻌﻧ ﺎ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻳﻛﺗﻔ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺭﺩ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﺳ ﺄﻟﺗﻬﺎ ﻧﻛ ﻭﻥ ﺍﻛﺗﻔﻳﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﺳ ﺅﺍﻝ  ،ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻭﻁﻠﺏ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺷﺧﺻﻳﺎ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﺻ ﺑﺢ
ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﻼﺋﺣ ﺔ ﺍﻟﺧﻁ ﻭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳ ﺔ ﻫ ﻲ ﻁﻠ ﺏ ﺗﻭﺍﺟ ﺩ ﻣﻣﺛﻠ ﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻠﺳ ﺔ ﺃﺧ ﺭﻯ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ
ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺟﺩﻭﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻭﺟﺩﻭﻟﻛﻡ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﺣﺿ ﻭﺭﻫﻡ
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺿﻭ  ،ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩ ﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ(
ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫ ﺍ ً ﺍﻧﺗﻬﻳﻧ ﺎ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﺩ ﺍﻟﺣ ﺎﺩﻱ ﻋﺷ ﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺳ ﺋﻠﺔ  ،ﻭﺳ ﻧﻌﻭﺩ ﺇﻟ ﻰ ﺑﻧ ﻭﺩ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ
ﺑﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ* ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء :
 .1ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟ ﺭﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻁ ﺎﺏ
ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻭﺩﺧﻭﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ﺑﺩﻻ ﻣﻧﻬﺎ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻁﺑﻌﺎ ﻧﺣﻥ ﻟﺳﻧﺎ ﻣﺣﻛﻭﻣﻳﻥ ﺑﻌﺩﺩ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺿﻳﺭ
ﻣﻥ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣ ﺔ ﻋ ﻥ
ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﺭﺳﻣﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧﺕ ﻧﻭﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ(
ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺗﻲ ﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﺫﺍﻥ .

* ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (3ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ  ،ﻭﺃﺷﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺟﺩﻛﻡ ﻣﻌﻧ ﺎ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ  ،ﻭﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻟﻛ ﻡ ﻛ ﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳ ﻖ ﻓ ﻲ ﺟﻠﺳ ﺗﻛﻡ
ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻓ ﻲ ﺟﻠﺳ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﺃﺭﺟ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻧﻘﻠ ﻭﺍ ﻟﻬ ﻡ ﻣ ﻥ ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻭﻣ ﻥ
ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﺣﺭ ﻭﺃﺻﺩﻕ ﺗﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻭﺗﻬﺎﻧﻳﻧﺎ ﻭﺗﺑﺭﻳﻛﺎﺗﻧﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﻳﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ .
 .2ﻁﻠ ﺏ ﻣﻘ ﺩﻡ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺳ ﻌﻳﺩ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗ ﺫﺍﺭ ﻋ ﻥ ﻋﺿ ﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ
ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻁﺑﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻓﻭﺭﺍ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﻛﻣ ﺎ ﺗ ﺫﻛﺭﻭﻥ ﻛ ﺎﻥ
ﻋﻧ ﺩﻧﺎ ﻧﻘ ﺹ ﻋﺿ ﻭ ﻭﺍﺣ ﺩ ﻓ ﻲ ﻋﺿ ﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻭﺍﻟﺷ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿ ﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ  ،ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻧﺿﻣﻳﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ،
ﻭﻟﻡ ﻳﺭﺷﺢ ﺃﺣﺩ ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻗﺭﻋﺔ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﺳﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ  ،ﻭﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺗﻘﺩﻡ ﻟ ﻲ ﺭﺳ ﻣﻳﺎ ﺑﻁﻠ ﺏ ﺍﻻﻋﺗ ﺫﺍﺭ ﻋ ﻥ ﺍﻻﻧﺿ ﻣﺎﻡ ﻟﻬ ﺫﻩ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻣﻠﻪ ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ  ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﻣ ﻥ
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺗﻔﻬﻡ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻷﻣ ﺭ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻭﺟ ﺩﺗﻡ ﻫ ﺫﺍ ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺎ ً  ،ﻓﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻳﻁﻠ ﺏ
ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣﺗ ﺎﺝ ﻟﺑ ﺩﻳﻝ ﻋﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ  ،ﻭﻗ ﺩ ﻧﻅﺭﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻓﻘ ﻁ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﻓﻌ ﻼ
ﺃﺧﻭﻳﺎ ﻭﻭﺩﻳﺎ ﺃﻥ ﻳﺭﺷﺢ ﺃﺣﺩ ﻣﻧﻬﻡ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺇﻻ ﺳ ﻧﺭﻯ ﻣ ﺎ ﻫ ﻭ ﺍﻷﺟ ﺭﺍء
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺑ ﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣ ﻧﻛﻡ ﻻﺧﺗﻳ ﺎﺭ ﺃﺣ ﺩ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء  ،ﻭﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻫﻡ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﻭﻟﻛ ﻥ ﻫ ﻭ ﺃﺻ ﻼ ﻋﺿ ﻭ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻭﻻ ﻳﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺷ ﺢ ﻟﻬ ﺎ
ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷ ﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﻐﻔﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻧﺿﺎﻝ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﺗﺑﻲ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻓﻬ ﺫﻩ ﻣﺟﻣﻭﻋ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ  ،ﻭﻻ ﻳﺧﻔ ﻰ ﻋﻠ ﻳﻛﻡ ﺃﻫﻣﻳ ﺔ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳ ﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺿ ﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﻋﻧ ﺩﻫﺎ  ،ﻭﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻘ ﺩﻡ ﺃﺣ ﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺫﻛ ﺭﺕ ﺃﺳ ﻣﺎﺅﻫﻡ
ﺑﺎﻟﺗﺭﺷﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺑﺩﻻ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳ ﻌﻳﺩ ﺍﻟﻛﺗﺑ ﻲ  ،ﻓﻣ ﻥ ﻳﺭﺷ ﺢ ﻧﻔﺳ ﻪ
ﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ ﻳﺗﻔﺿ ﻝ ﺑﺭﻓ ﻊ ﻳ ﺩﻩ  ،ﺃﻳﻬ ﺎ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﺃﻧ ﻭﻩ ﺃﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ  ،ﻭﺇﻧﻣ ﺎ ﻳﺗﺭﺃﺳ ﻭﻥ ﻟﺟ ﺎﻥ ﺃﻳﺿ ﺎ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ
ﻟﺟﺎﻥ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﺃﺧﺭﻯ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻣ ﻥ ﺃﺣ ﺩ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ
ﺫﻛﺭﺕ ﺃﺳﻣﺎﺅﻫﻡ ﺃﻥ ﻳﺭﺷﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻥ ﻧﻔﺳﻪ  ..ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﺣﺩ .
ﺍﻵﻥ ﺗﺭﺷﻳﺢ ﺍﻷﺥ ﺳ ﻌﻳﺩ ﻛﻣ ﺎ ﺗﻌﻠﻣ ﻭﻥ ﺣﺻ ﻝ ﻋ ﻥ ﻁﺭﻳ ﻖ ﺍﻟﻘﺭﻋ ﺔ  ،ﻓ ﺄﻭﻻ ﻫ ﻝ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫﺎ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﺧﻁ ﻭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳ ﺔ ﺳ ﻭﻑ ﻧﺄﺧ ﺫ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ ﺇﻣ ﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺗﺻﻭﻳﺕ  ،ﻓﻣﺎﺫﺍ ﺗﺭﻭﻥ ؟
)ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻋﻔ ﻭﺍ ﺃﻧ ﺎ ﻧﺳ ﻳﺕ ﺃﻳﺿ ﺎ ﺍﺳ ﻡ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯﻱ  ،ﺃﺭﺟ ﻭ ﻣ ﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﻓ ﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﻣﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺎﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺍﻟﻐﻔﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﺗﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻧﺿﺎﻝ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫ ﻝ ﺗﻭﺍﻓﻘ ﻭﻥ ﺃﻥ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﺳ ﺣﺏ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑ ﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋ ﺎﺑﻲ ﺃﻡ ﻳﺭﻏ ﺏ ﺃﺣ ﺩ ﻣ ﻥ
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺳﺣﺏ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺑﻘﻳﺔ ﺑﻧﻭﺩ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ
ﺍﻟﺭﺍﺑ ﻊ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﻣﺱ ﻭﺍﻟﺳ ﺎﺩﺱ ﻭﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﺑﻧ ﻭﺩ ﺇﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺳ ﺗﺟﺩ ﻣ ﻥ ﺃﻋﻣ ﺎﻝ  ،ﻭﺑﻌ ﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬ ﺎء ﻣﻧﻬ ﺎ
ﺳ ﻧﻧﻬﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﻷﺧ ﺫ ﺍﺳ ﺗﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺻ ﻼﺓ ﻭﺍﻟﻐ ﺩﺍء  ،ﻭﺑﻌ ﺩ ﺫﻟ ﻙ ﺳﻧﺳ ﺗﻛﻣﻝ ﺑﻛﺎﻣ ﻝ ﻋ ﺩﺩ ﺃﻋﺿ ﺎء
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﻧﻌﻭﺩ ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛ ﻭﻥ ﺟﻠﺳ ﺔ ﻣﻌﻘ ﻭﺩﺓ ﻭﺇﻧﻣ ﺎ
ﺳﻧﺳﺗﻛﻣﻝ ﻣﻌﻛﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋﻁﺎء ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻣ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺔ ﻟﺭﺋﻳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧ ﺎﺕ
ﻷﻥ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﻭﺍﻟﻌﺿ ﻭﺍﺕ ﻣﺷ ﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﺳ ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﻣ ﺭﺍﻓﻘﻳﻥ
ﻟﻠﺭﺋﻳﺳ ﺎﺕ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﺧﺑﻳ ﺭ ﺑﺭﻭﺗ ﻭﻛ ﻭﻟﻲ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﺎﺿ ﺭ ﻣﻌﻧ ﺎ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠ ﺑﻛﻡ
ﻟﻺﻁ ﻼﻉ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻡ ﻭﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛ ﻭﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﻘﺑﺎﻝ ﺭﺋﻳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧ ﺎﺕ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﻣﺔ ﻭﻛﻝ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﺃﺧﺫ ﻣﻘﺗﺭﺣ ﺎﺗﻛﻡ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻲء ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ  ،ﻟﻛﻥ ﺃﻫ ﻡ ﺷ ﻲء ﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﺍﻟﻛﺎﻣ ﻝ ﻭﺍﻻﻟﺗ ﺯﺍ ﻡ – ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ – ﺑﻛ ﻝ
ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻧﺎ ﺍﻹﻟﻣ ﺎﻡ ﺑﻬ ﺎ ،
ﻟﺫﻟﻙ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻘﺎء ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻐﺩﺍء ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .
ﺍﻵﻥ ﺗ ﻡ ﺳ ﺣﺏ ﻭﺭﻗ ﺔ ﺍﻟﻘﺭﻋ ﺔ ﻭﺳ ﺄﺗﻠﻭﺍ ﺍﺳ ﻡ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻅﻬ ﺭ ﻓ ﻲ ﻭﺭﻗ ﺔ ﺍﻟﻘﺭﻋ ﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗ ﺭﺑﻳﺔ .
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺍﻹﺳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻫ ﻭ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﺯﻱ  ،ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﺃﻧ ﻪ ﻟ ﻳﺱ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ﻣﻌﻧﺎ  ،ﻟﻛ ﻥ ﻭﷲ ﺃﻋﻠ ﻡ ﺃﻧ ﺎ ﺃﺫﻛ ﺭ ﺃﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻳ ﻭﻡ ﺫﻛﺭﻧ ﺎ ﺍﺳ ﻣﻪ ﺿ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺿ ﻣﻳﻥ
ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﻳﺩﻩ ﻭﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺃﻭ ﺷﻲء  ،ﻟﻛﻥ ﺍﻵﻥ ﺍﺳﻣﻪ ﻫﻭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻭﻗﻌ ﺕ ﺍﻟﻘﺭﻋ ﺔ ﻋﻠﻳ ﻪ
 ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﻳﻘ ﻭﻝ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﺃﻋﺗ ﺫﺭ  ،ﻓ ﺄﺭﺟﻭ ﺍﻹﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (14ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻁﺑﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ  :ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻁﺑﻌﺎ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻋﺩﺩ ) (15ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺻﺩﺭﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﻟ ﺩﻳﻛﻡ ﻟﻺﻁ ﻼﻉ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ
ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻘﺭﺍءﺗﻬﺎ  ،ﻓﻬﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻋﻔﺭﺍء ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻋﺩﺩ ) ( 15ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺻﺩﺭﺕ ﺑﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ! ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧﻧ ﺎ ﺑﺣﺎﺟ ﺔ ﻷﻥ
ﻧﺭﻛﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ " ﺗﻳﺭﺑﻭ ﺟ ﺎﺭﺟﺭ " ﺣﺗ ﻰ ﻧﻠﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ  ،ﻋ ﺩﺩ
)  ( 15ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺻﺩﺭﺕ ﺑﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ﻟﻧﺎ ﻛﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﻧﻛ ﻭﻥ
ﻗ ﺩ ﺍﻁﻠﻌﻧ ﺎ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻭﻧﺎﻗﺷ ﻧﺎﻫﺎ  ،ﻭﻣﻧﻬ ﺎ ﻣ ﺛﻼ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧ ﺩﺭﺍﺕ  ،ﻭﻛ ﺫﻟﻙ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ
ﺍ ﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ  ،ﻓﻬ ﺫﻩ ﻗ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻬﻣ ﺔ ﺗﻌﻧ ﻲ ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ  ،ﻭﻟﻸﺳﻑ ﻟﻡ ﻧﻁﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻻ
ﻧﻘﺑﻝ ﺑﻭﺟﻭﺩﻫ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻓﻣ ﺛﻼ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧ ﺩﺭﺍﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ )  (42ﺑﻁﺭﻳﻘ ﺔ
ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺩﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺧ ﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣ ﻥ ﻳﺗﻌ ﺎﻁﻰ ﺍﻟﻣﺧ ﺩﺭﺍﺕ  ،ﻭﻟﻛﻧﻬ ﺎ
ﺟﺎءﺕ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻳﺿﺎ  ،ﻓﻬﻧ ﺎﻙ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﻣ ﻭﺭ ﻧﺣﺗ ﺎﺝ ﻷﻥ ﻧﺗﺣ ﺩﺙ ﻓﻳﻬ ﺎ ﻭﻧﻧﺎﻗﺷ ﻬﺎ  ،ﻓﻌ ﺩﺩ ) ( 15
ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺗﺻ ﺩﺭ ﺑﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﻟ ﻳﺱ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻬ ﻳﻥ ﺃﻥ ﻧﻘ ﺑﻠﻬﻡ ﻓ ﻲ ﺟﻠﺳ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ ﻭﻧﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ
ﺻﺭﺍﺣﺔ ﺃﺳﺟﻝ ﺗﺣﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻘ ﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻗﻔ ﺔ ﻟﺻ ﺩﻭﺭ ﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ
ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻌ ﺩﺩ  ،ﻓﻛﻧ ﺎ ﻧﻘﺑ ﻝ ﺑﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺃﻭ ﻣﺭﺳ ﻭﻣﻳﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﻭﻟﻛ ﻥ ﻋ ﺩﺩ
)  ( 15ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻧﺎﻗﺹ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗ ﻡ ) ( 16
ﻭﻧﻌ ﺭﻑ ﺃﻧ ﻪ ﺳﻳﺻ ﺩﺭ  ،ﻭﻻ ﺃﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻘ ﻭﻝ ﺇﻻ ﺃﻧ ﻪ ﻻ ﻧﺄﺧ ﺫ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﻭﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎﻥ ﺃﻥ
ﻧﻁﺎﻟﺏ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻧﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻻ ﺗﺻ ﺩﺭ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻝ ﺁﺧﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻟﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺑﻘﻧﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺑﺈﺻ ﺩﺍﺭ ﻛ ﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻌ ﺩﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﻓﻬ ﺫﺍ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻛﺑﻳ ﺭ ﺟ ﺩﺍ ﻭﻋﻠﻳﻧ ﺎ ﺍﺳ ﺗﻳﻌﺎﺑﻪ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻳﻖ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻁﺑﻌﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻋﻔ ﺭﺍء ﻫ ﻲ ﺃﻣﻧﻳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ  ،ﻓ ﻧﺣﻥ
ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟ ﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ – ﺃﻳﺿﺎ – ﺣ ﻖ ﻣ ﻥ
ﺣﻘ ﻭﻕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺃﻥ ﺗﺻ ﺩﺭ ﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺑﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﻓ ﻲ ﻏﻳ ﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺻ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠ ﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﻭﻟﻭﻳ ﺎﺕ ﻓ ﻲ
ﺇﺻ ﺩﺍﺭ ﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ﻟ ﻧﻘﺹ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺳ ﺩ ﺛﻐ ﺭﺍﺕ ﻣﻌﻳﻧ ﺔ ﺃﻭ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺣ ﺎﻻﺕ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺗﻌ ﺭﺽ ﻟﻬ ﺎ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ  ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﻳﺑﻘ ﻰ ﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺃﻥ ﻳﻁﻠ ﺏ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ  :ﺻﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻻ ﻳﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﺛﻐ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﺃﺛﻧ ﺎء ﺍﻟﺗﻁﺑﻳ ﻖ ،
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﺭﺟﻊ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﻭﻓﺗ ﺭ ﺓ ﻭﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﻟﺗﻌ ﺩﻳﻝ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺳ ﻠﺑﻳﺔ  ،ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﻧﺣ ﻥ ﻧ ﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻭﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺳ ﺑﺎﻗﺔ ﻓ ﻲ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﺳﺩ ﺛﻐ ﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳ ﺔ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﺃﻭ
ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳ ﺔ  ،ﻭﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ﺃﻣ ﻭﺭ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺣﺯﻣ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺗﺳ ﺎﻧﺩ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬ ﺎ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ ﻭﺗﻭﺟ ﺩ ﺿ ﻭﺍﺑﻁ
ﻷﻣ ﻭﺭ ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ﻟ ﻡ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬ ﺎ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺧ ﺭﻯ  ،ﻓ ﻧﺣﻥ ﻣ ﻥ ﺣﻘﻧ ﺎ ﻟ ﻭ ﻧﺗﻔ ﻖ ﺣﺳ ﺏ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺵ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫ ﺫﺍ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ
ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺃﻥ ﺗﺻ ﺩﺭ ﻣﺛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺑﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺣﻖ ﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻋﻔﺭﺍء ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺭ ﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺧﺗﻠﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺿ ﻳﻊ ﻛﺛﻳ ﺭﺓ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺑﻌ ﺽ
ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺣﺗ ﺎﺝ ﻣﻧ ﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻭﻣﺳﺗﻔﻳﺿ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ  ،ﻓ ﺈﺫﺍ ﻟ ﻡ ﻧﺳ ﺗﻁﻊ ﻧﺣ ﻥ ﻛﺄﻋﺿ ﺎء ﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻁﻧ ﻲ ﻣ ﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﻬﺎ ﻓﻬ ﺫﺍ
ﻳﻌﻧ ﻲ ﺃﻧ ﻪ ﺳ ﻭﻑ ﻳﻁﺑ ﻖ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺑﻣ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻻﺋﺣﺗ ﻪ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ  ،ﻭﻫﻧ ﺎﻙ ﻧ ﻭﻉ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺧﻠ ﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺟ ﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻭﺟ ﺩ ﺑ ﻳﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺩ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﻧﻁﻠ ﻊ ﺃﻭ ﻧﻌ ﺭﺽ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﻧﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻧﺭﻓ ﻊ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﺗﻭﺻ ﻳﺎﺗﻧﺎ ﻭﺗﺯﻛﻳﺎﺗﻧ ﺎ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺇﻥ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ
ﺃﻱ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ .
ﺍﻟﺷ ﻲء ﺍﻵﺧ ﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺳ ﺅﺍﻝ ﺍﻵﺧ ﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺃﻭﺩ ﻁﺭﺣ ﻪ ﺑﺧﺻ ﻭﺹ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ
)  ( 15ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ  ،ﻭﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 16ﻟﺳ ﻧﺔ
 2016ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ  ،ﺇﺫﺍ ً ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺳﻳﺻﺑﺢ ؟!
ﻓﺄﻧ ﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﺳﺳ ﺕ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﻟﻠﺻ ﺣﺔ ﻭﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ ﻳﻡ  ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﻋﻧ ﺩﻧﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ
ﻭﺯﺭﺍء ﻓﻳﻬ ﺎ ﻣ ﺎﺫﺍ ﺳ ﻳﻔﻌﻠﻭﻥ ؟! ﻓﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﺣ ﺩﻳﺛﺎ ﺣﺳ ﺏ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺳ ﺗﻘﻭﻡ ﺑ ﺩﻭﺭ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ؟ ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﺍﻁﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﻭﺟﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻟﻬ ﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻛﺎﻣ ﻝ ﻣ ﻥ
ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ  ،ﻓﻛﻝ ﻋﻣ ﻝ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺳﻳﺻ ﺑﺢ ﻟﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ  ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﻓﻣ ﺎﺫﺍ
ﺳﻳﺻ ﺑﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ؟ ﻭﻟﻣ ﺎﺫﺍ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻭﺯﺭﺍء ؟ ﻓﻌﻧ ﺩﻣﺎ ﺗ ﻡ ﺗﻌﻳ ﻳﻥ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻭﺯﺭﺍء ﺭﺣﺑﻧ ﺎ
ﺑﺫﻟﻙ ﻭﻗﻠﻧﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﻡ  ،ﻭﺳﺗﻌﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﻛﻔ ﺎءﺓ  ،ﻓﻣ ﺎﺫﺍ ﺳ ﻧﻔﻌﻝ ﺍﻵﻥ ﻣ ﻊ
ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻻﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳ ﻲ ؟ ﻓﻌﻧ ﺩﻧﺎ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻻﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻌﻠ ﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻭﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ  ،ﻭﺍﻟﺛﻘﻝ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻋﻧ ﺩﻧﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺗﻳﻥ ﻭﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺅﺳﺳﺗﻳﻥ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ  ،ﻓﻣﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﻭﻣ ﺎ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ؟ ﻭﺻﺭﺍﺣﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﻁﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠ ﻭﺍﺋﺢ ﻭﺟ ﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻟﻬ ﻡ ﻧﻔ ﺱ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺗﻳﻥ  ،ﻓ ﺈﺫﺍ
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻏﻳ ﺭ ﻗ ﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺳ ﻳﻳﺭ ﺃﻋﻣ ﺎﻝ ﻫ ﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺗﻳﻥ ﻓﻬ ﻝ ﺳ ﻳﻘﻭﻡ ﺑ ﺫﻟﻙ ﻣ ﺩﻳﺭ
ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧ ﺕ ﻋﻔ ﺭﺍء  ،ﺍﻵﻥ ﻧﺣ ﻥ ﺍﻧﺗﻘﻠﻧ ﺎ ﻫﻛ ﺫﺍ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﺻ ﺩﺭﺕ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻓ ﻲ ﺣ ﺩ ﺫﺍﺗ ﻪ ﻭﺍﻟ ﺩﺧﻭﻝ ﻓ ﻲ ﺳﻳﺎﺳ ﺗﻪ  ،ﻓ ﺈﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻟ ﺩﻳﻙ
ﺗﻌﻠﻳﻖ ﺁﺧﺭ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﻣﻊ ﻟﻪ ﺃﻣ ﺎ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻ ﻳﻝ
ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻭﺟﻭﺩﻫﻡ ﻫﻧ ﺎ ﻣﻌﻧ ﺎ ﺃﻭ ﻁﻠ ﺑﻬﻡ
ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣ ﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ ﺛ ﻡ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ ﺛﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﺗﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﻧ ﺎ ﺳ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺃﻥ ﻣ ﻥ ﺣ ﻖ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺃﻥ ﺗﺻ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ
ﺑﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺃﻳﺿ ﺎ ﻣﺣ ﺩﺩﺓ ﺑﺄﺳ ﺑﺎﺏ  ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﺳ ﺑﻳﺏ ﻹﺻ ﺩﺍﺭ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺑﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻟ ﻳﺱ ﺑ ﺎﻟﻣﻁﻠﻖ  ،ﻭﻋ ﺩﺩ )  ( 15ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺑﻌﺿ ﻬﺎ ﺗ ﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ ﺃﺷ ﻳﺎء
ﺗﺣﺗﺎﺟﻬ ﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﻻ ﻧﺧﺗﻠ ﻑ ﻣﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻙ ﻭﻧ ﺩﻋﻣﻬﺎ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﻛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿ ﻳﻊ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ
ﻧﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻧﺟﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻳﺱ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻷﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﻭﺗﻧﻔﺫ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ  ،ﻭﺑﻌﺿ ﻬﺎ ﺃﻣ ﻭﺭ
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺣﺔ ﻭﺇﻧﻣ ﺎ ﺗ ﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ
ﺃﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻧ ﺎﺱ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷ ﺭ  ،ﻓ ﺎﻵﻥ ﻫ ﺫﺍ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺻ ﺩﺭ ﻟﻠﺗ ﻭ ﻭﻣ ﻊ ﺫﻟ ﻙ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﺷ ﺎﺭﻉ ﻭﻟ ﺩﻯ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺷ ﺄﻧﻪ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﻟ ﻥ ﺃﺩﺧ ﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻ ﻳﻝ  ،ﻓ ﺈﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺎﻧﻭﻧﻲ ﻧﺭﺍﺟﻌ ﻪ
ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﻧﺗﺣﺎﺟﺞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺃﻡ ﻻ  ،ﻭﻻ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺻ ﺩﺭ ﻗ ﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﺣ ﻥ ﻧﺳ ﻣﻊ ﻋ ﻥ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺗﻘﺎﻋ ﺩ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎﺕ ﻣ ﻥ ﺳ ﻧﺗﻳﻥ ،
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻭﺗﻛﻠﻣﻧ ﺎ ﺑ ﻪ ﻛﺳ ﺅﺍﻝ  ،ﻓ ﺄﻳﻥ ﺻ ﻔﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﻌﺟﺎﻝ ﺑ ﻪ ؟ ﻓﻣ ﻥ ﺳ ﻧﺗﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻳ ﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﻪ ﻭﺗ ﺗﻡ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺳﺭﻳﺑﺎﺕ ﻭﺗﺣﺻﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺫﻟﻙ  ،ﻓﺄﻳﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻣ ﻭﺭ ؟ ﻧﺣ ﻥ ﻣﺎﺋ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺃﻧ ﻪ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻷﺷ ﻳﺎء ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻌﺟﻠﺔ ﺗﺿ ﻁﺭ
ﻹﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻻ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﻣ ﻝ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺿﺎﻋﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺭﻏﺏ ﺑﻌﺭﺽ ﺷ ﻲء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ  ،ﻭﻛﻣ ﺎ ﻗﻠﻧ ﺎ ﻟﻳﺳ ﻣﻌﻭﺍ
ﻭﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻭﻣ ﻥ ﺛ ﻡ ﻳﻌﻣﻠ ﻭﻥ ﻣ ﺎ ﻳﺭﻳ ﺩﻭﻥ ﻭﻻ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻓﻔ ﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳ ﺔ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻧﺣﻥ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺯﻡ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻧﻌﻁﻲ ﺍﻟﺻ ﻭﺭﺓ ﻭﻧﻌﻁ ﻲ ﺻ ﻭﺕ ﺍﻟﺷ ﺎﺭﻉ  ،ﻭﻣ ﻥ ﺛ ﻡ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﻘﺭﺭ ﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩﻩ  ،ﻟﻛﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﺎ ﻳﻧﻘﻠﻪ ﻣﻥ ﻧﺑﺽ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻏﻳﺭ ﺟﻳﺩﺓ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﺳﻧﻔﻳﺩﻫﻡ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛ ﺩ ﻣ ﻥ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺄﻣﺎﻧﺗ ﻪ ﻭﺃﻋﺿ ﺎﺋﻪ
ﺍﻷﺭﺑﻌﻳﻥ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻡ ﻟﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛ ﺩ ﺃﻥ ﻫ ﺫﺍ ﻳﺛ ﺭﻱ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﻟ ﺩﻳﻙ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺃﺿﻔﻧ ﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻧﺎﻗﺷ ﻧﺎﻫﺎ ﺇﺿ ﺎﻓﺎﺕ ﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﺟ ﺩﺍ ﻭﺟﻬ ﺩ ﻳﺷ ﻛﺭ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ  ،ﻭﻋﻠﻳ ﻪ ﺃﻧ ﺎ ﺍﻁﺎﻟ ﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺗﺷ ﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧ ﺔ
ﻭﻧﺭﻯ ﻣﺩﻯ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ  ،ﻭﻫﻝ ﻧﺳﻛﺕ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﻻ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﻓﺎﻵﻥ ﺃﻧﺎ
ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻣﺛﻼ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺕ ﻋﻔﺭﺍء ﺃﻭ ﺃ ﻱ ﺃﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳﺗﻛﻠﻣﻭﻥ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻭﻟ ﻳﺱ ﻟﻧ ﺎ ﺣ ﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻓﻳﻪ ﻓﻠﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ  ،ﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻣﺛ ﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳ ﻥ ﻭﺍﺿﻊ ﺧﻁﻳﻥ ﺗﺣﺕ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ
ﺍﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻓﻠﻧ ﺎ ﺍﻟﺣ ﻖ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺣ ﺩﻳﺙ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﻧﺭﻳ ﺩ ﺗﺷ ﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻟﺗﺗﺄﻛ ﺩ ﻣ ﻥ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻷﻣﺭ ﻭﺗﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣ ﻊ ﻣﺗﺧ ﺫ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ  ،ﻓﻬ ﺫﺍ ﺣﺗ ﻰ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳ ﻪ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟ ﻪ
ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﻪ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺻﺩﺭﺕ  ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻋ ﺩﺩ ﺛ ﻼﺙ ﺃﻭ
ﺃﺭﺑ ﻊ ﺃﻭ ﺧﻣ ﺱ ﻗ ﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻓﺄﻛﻳ ﺩ ﻫ ﺫﺍ ﻓﻳ ﻪ ﻧﻘﻠ ﺔ  ،ﻭﻻ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻙ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺗﺗﻁ ﻭﺭ ﻭﺗﺿ ﻊ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﻧﺣﻥ ﻟﻧ ﺎ
ﻓﻳﻬ ﺎ ﺭﺃﻱ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺭﺃﻱ ﻻﺑ ﺩ ﺃﻥ ﻳُﺳ ﻣﻊ ﺣﺗ ﻰ ﻣ ﻥ ﻣﺗﺧ ﺫ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﺣﺗ ﻰ ﻳﻌ ﺎﺩﻝ ﻣ ﺎ ﺑ ﻳﻥ ﻭﺟﻬ ﺔ ﻧﻅ ﺭ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﻭﺟﻬ ﺔ ﻧﻅ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻭﻳﺻ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﺭﻳﺩﻭﻧ ﻪ ﻭﻻ ﺇﺷ ﻛﺎﻟﻳﺔ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻙ  ،ﺃﻧ ﺎ
ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻫﻧﺎ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻛﻧﻘﻁﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ  ،ﺇﺫﺍ ﺗﻛﻠﻡ ﺃﺧﻲ ﻋﻠ ﻲ ﺟﺎﺳ ﻡ ﻭﻗ ﺎﻝ ﺃﻥ
ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻧﻌﻡ  ،ﻫﻭ ﻣﻥ ﺣﻘﻬﺎ ﻟﻛﻥ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻣ ﻥ ﺣﻘﻬ ﺎ ،
ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺻ ﻔﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﻌﺟﺎﻝ ﻓﻳﺟ ﻭﺯ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻡ ﺗﻛ ﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺻﻔﺔ ﺍﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ؟ ﻭﻛﻳﻑ ﺳﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻳﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﺳﺗﻌﺟﺎﻝ  ،ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻻﺑ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﺍﺗﻔ ﺎﻕ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ  ،ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﻡ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺃﻱ ﻻ ﺗﺅﺛﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻧ ﺎﺱ
ﻓﻼ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻛﺫﺍ ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺗﻛﻡ  ،ﻗﺑﻝ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟﺑ ﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻁ ﺭﺡ ﻣﻼﺣﻅ ﺔ ﻫﻧ ﺎ  ،ﻭﻫ ﻲ ﺑﻣ ﺎ ﺃﻧ ﻪ ﻗ ﺩ ﺫﻛ ﺭ
ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎﺕ ﻓﺭﺑﻣ ﺎ ﺗ ﺫﻛﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ﺕ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺁﺧ ﺭ
ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ً ﻓﻘ ﺩ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧ ﻭﻑ  -ﻓﻌ ﻼً  -ﻣ ﻥ ﺃﻥ
ﻳﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ  ،ﻭﺍﻹﺷ ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﻭﺭﺍء ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺻﻳﻑ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﻌﻠﺕ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﺗﺧ ﺫﻭﻥ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻧ ﻪ ﺳﻳﺻ ﺩﺭ ﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻳﺧﺗﺹ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧ ﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎﺕ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ً ﻛﺎﻥ ﻟﻧﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﻓﻳﻪ  ،ﻭﻁﺎﻟﺑﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ ﻭﻳﻣﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﻋﺩ ﺣ ﻭﻝ
ﺫﻟﻙ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻣ ﺭﺕ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﻭﻛ ﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎﻥ ﺗﻣﺭﻳ ﺭ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ  ،ﻭﻣ ﻥ ﺿ ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ) (15ﺃﻭ ﺍﻝ ) (16ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﻣ ﺎ  ،ﻟﻛ ﻥ ﺳ ﻳﺄﺗﻲ  -ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﻣ ﺭﻭﺭ
ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻳﺻﺩﺭ ﻛﻣﺭﺳﻭﻡ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﺟﺎﻭﺑﻭﺍ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺷﺑﻪ ﺟ ﺎﻫﺯ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﻭﻳﻬﻡ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻧﻌ ﻡ
ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺗﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﻠ ﻪ  ،ﻭﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻠﺕ ﺑ ﻪ ﺍﻷﺧ ﺕ ﻋﻔ ﺭﺍء ﻭﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ ﻭﺍﻷﺥ ﻋﻠ ﻲ ﺟﺎﺳ ﻡ  ،ﻭﺍﻟﻧﺎﺣﻳ ﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﻣﻠﻙ ﺃﻥ ﺗﻘﺭ ﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻧ ﻲ
ﺻﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ  ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻳﺣﺗ ﺎﺝ
ﺃﻥ ﻻ ﻧﺧﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ  ،ﻭﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗ ّ
ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻳﺩﻓﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻓ ﻲ ﻛ ﻝ
ﻣﺳﻳﺭﺗﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺷﺎﻫﺩ ﻋﻳﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻛﺛﻳ ﺭ ﻣ ﻧﻛﻡ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﻛ ﺎﻧﻭﺍ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﺻ ﻭﻝ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻳﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻻ ﺗﺣﻣﻝ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ  ،ﻭﻓ ﻲ
ﻛﻝ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺎﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧ ﺎﺕ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺻ ﺩﺭ ﺇﻻ ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠﺳ ﻧﺎ  ،ﻓﺧ ﻼﻝ
ﺃﺷﻬﺭ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺗﺟﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﺗﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳ ﺔ ﻟﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﻠﻌﻣ ﻝ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﻻ ﻳﻭﺟ ﺩ
ﻭﺯﻳﺭ ﺟﺎء ﻫﻧﺎ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﻣﻭﻫﺎ ﺇﻻ ﻭﺃﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻓ ﻲ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻭﺍﻓ ﻖ ﻛﺑﻳ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﻭﺟ ﻪ ﻓﻳﻬ ﺎ ﻭﻧ ﺎﺩﺭﺍ ً ﻣ ﺎ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺍﺧ ﺗﻼﻑ ﺑﻳﻧﻧ ﺎ
ﺻ ﺭ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻋﻣ ﻝ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ
ﻭﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻓ ﻼ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻗ ّ
ُﺳﺭﻉ ﻋﻣﻠﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺧ ﺭﺝ ﻓ ﻲ
ﺑﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺣﺗﻰ ﻧﺄﺗﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﻧﻘﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻥ ﻳ ّ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﺭﺑﻣﺎ ﻗﺩ ﻧﺅﺧﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻫﺫﺍ ﺟﺎﻧﺏ ﻧﺣﻥ ﻛﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑ ﻪ،
ﻭﺃﻧﺎ ﺗﻛﻠﻣﺕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻵﻥ ﺃﻣﺎﻣﻛﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻸ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻧﺩﻧﺎ .
ﺷ ﻲء ﺁﺧ ﺭ  ،ﻧﻌ ﻡ ﻣ ﻥ ﺣ ﻖ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺍﺕ ﻗ ﺩ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ ﺍﺳ ﺗﻌﺟﺎﻝ ﻭﻟ ﺩﻳﻬﺎ ﻧﻅ ﺭﺓ
ﺗﺧﻁﻳﻁﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺭﻳﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣ ﻝ ﺑﻬ ﺎ ﺃﻭ ﻟﺿ ﺑﻁ ﺃﺣ ﻭﺍﻝ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﻥ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻋ ﺩﻡ ﺍﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ،
ﻟﻛﻥ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻳُﻁﻠ ﺏ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﻭﻗﺗﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻻ ﺗﺣﺻ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻁﻠ ﺔ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﻭﺭﺑﻣ ﺎ ﻫ ﺫﺍ
ﻭﺍﻗ ﻊ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻔ ﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻓ ﻪ ﺍﻟﻛ ﻝ  ،ﺻ ﺣﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﺑ ﺩﺃ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺭ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ
ﻣﻧﻌﻘ ﺩﺓ ﻣﻧ ﺫ ﺃﻭﺍﺧ ﺭ ﺷ ﻬﺭ ﺃﻏﺳ ﻁﺱ  ،ﻭﺑﻳ ﻧﻛﻡ ﺃﻧ ﺗﻡ ﻛﺄﻋﺿ ﺎء ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻭﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﺣﺗ ﻰ ﺧ ﻼﻝ
ﺍﻟﺻﻳﻑ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺃﺣﺩ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺿ ﻊ ﻟﻭﻣ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ ﺗﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻡ ﻳﻘﺻﺭ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﺳﻭﺍء ﻓ ﻲ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺃﻡ ﻏﻳ ﺭ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ  ،ﻓ ﻲ ﻋﻣ ﻝ ﺃﻡ ﻓ ﻲ ﻏﻳ ﺭ ﻋﻣ ﻝ
ﻓﻧﺣﻥ ﺃﻋﻁﻳﻧﺎﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺟﺎﻧﺏ ﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻅ ﺭﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ ﻟﻳﺳ ﺕ
ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻧ ﻭﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺃﺻ ﻼً ﺣﻘﻳﻘ ﺔ ﻭﻭﺍﻗ ﻊ ﺃﻛﺑ ﺭ ﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺗ ﻪ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻊ  ،ﻭﻁ ﺭﺡ
ﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ﺕ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻣﺟ ﺎﻻً ﻟﻠﺗﻣﻳ ﺯ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻧﻌﻡ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺻﺩﺭﺕ ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﺃﺳ ﻣﻊ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻛ ﻝ ﻷﻧ ﻪ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻷﺥ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ  ،ﻁﺭﺡ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﻳﻑ ﺗﺻﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ
ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻋﻘّﺑﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻧﺎ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺑﺧﺻ ﻭﺹ ﺫﻟ ﻙ ﻭﺃﻛ ﺩﻧﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺧﺕ ﻧﻭﺭﺓ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ ﻛﻣﻣﺛ ﻝ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻭﻛ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻳﻧﺎﺷ ﺩ
ﻭﻳﺅﻛﺩ ﻭﻳﻘﻑ ﻭﻗﻔﺔ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺃﻧﻧﺎ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻓﺭﻳﻖ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
ﻧﺗﻣﻧ ﻰ ﻭﻧ ﺛﻣﻥ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻘ ﻭﻡ ﺑ ﻪ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻟﻛ ﻥ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﺩﻭﺭ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ .
ﺟﺎﻧﺏ ﺁﺧﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻌﺭﻓﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻭﺍﺭ  ،ﻓﻳﺣ ﻖ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻟﻠﺟ ﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺗﺭﻭﻧﻪ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﻓﻘﻁ ﺑ ﻝ ﻷﻱ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ  ،ﺣﺗ ﻰ ﻟ ﻭ ﺻ ﺩﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﻭﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺗﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺯﺋﻳﺔ ﺗﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻁﺭﺣﻭﻧﻬ ﺎ ﻟﻠﺻ ﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺍﻟ ﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺃﺟ ﻝ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻓﻳﻬ ﺎ ﻓﻬ ﺫﺍ ﻳﻣﻛ ﻥ  ،ﻛﻣ ﺎ ﺣ ﺩﺙ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ
ﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺿ ﻊ  ،ﻛﻣ ﺎ ﻗ ﺩﻣﻧﺎ ﺃﺳ ﺋﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻣ ﻭﺭ ﻛﺛﻳ ﺭﺓ ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ ﻻ ﻳﻣﻧﻌﻧ ﺎ ،
ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﻔﺗﻭﺡ  ،ﻭﺍﻟﺣﺭﺹ ﻭﺍﺟﺏ ﻭﻧﺣﻥ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻧ ﺗﻔ ّﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ
ﻛﺗﺷﻛﻳﻝ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩﺓ ﻟﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ ﺑﺣﺎﺟ ﺔ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً -
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﻭﻳﺳ ﻳﺭ ﺑ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳ ﺭﻋﺔ ﻭﺍﻹﺟ ﺭﺍء ،
ﻧﺣﻥ ﻣﻌﻬﻡ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﻭﻧﺅﻛ ﺩ ﻋﻠﻳ ﻪ ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﻧ ﺗﻔﻬﻡ ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ً ﺇﺻ ﺩﺍﺭ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛﻝ ﺍﻻﺳ ﺗﻌﺟﺎﻝ
ﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺣﻖ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ .
ﺍﻵﻥ  -ﺍﻹﺧﻭﺓ  -ﺳﺄﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻟﻛﻡ ﻟﻛﻥ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻧﺧﺭﺝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ  ،ﻣﺎ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺗﺭﻳ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻧﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺗﻔﺎﻫﻣﺎﺕ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻣﺭ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﻭﺃﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻭﻧﺣ ﻥ ﻛﻠﻧ ﺎ ﻓﺭﻳ ﻖ ﻭﺍﺣ ﺩ
ﻭﺃﻋﺭﻑ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﺻﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ  ،ﻓﺩﻋﻭﻧﺎ ﻧﺭﻯ ﻣﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻵﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺭﻓ ﻊ ﺑﻬ ﺎ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺭﻭﻩ ﺣﻭﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻟﻛ ﻥ
ﻛﺛﺭ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻧﻧﻅ ﺭ ﻣ ﻥ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﻭﻣ ﻥ ﺯﺍﻭﻳﺗﻧ ﺎ ﻭﻧ ﺭﻯ
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻭﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻛﻣﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ  ،ﺃﻧ ﺎ ﺃﻗﺗ ﺭﺡ  -ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ -
ﻧﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﻧﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘ ﺩﻡ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ ﻟﻶﺛ ﺎﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ
ﺃﻥ ّ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻧﻁﺭﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ  ،ﻭﻧﺭﻯ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ .
ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻗﺗﺭﺡ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻘ ﺩﻡ ﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻣﺑﺭﺭﺍﺗﻬ ﺎ ﻭﺗﺷ ﺭﺡ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ
ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﺧ ﻭﺍﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣ ﻥ ﻧﺎﺣﻳ ﺔ ﺟ ﺩﺍﻭﻝ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻳ ﺗﻣﻛﻥ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺭﺍﺕ  ،ﻓﻔ ﻲ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺭﺑﻣ ﺎ ﺗﻛ ﻭﻥ
ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺄﺧﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳ ﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛ ﻲ ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﺳ ﺗﻣﻊ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻥ ﻣﻘﺗﺭﺣ ﻙ ﺫﻭ
ﺷﻘﻳﻥ  ،ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﺳﻭﺍء ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﺃﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣ ﻝ
ﻟﺟﻧ ﺔ ﻭﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻ ﻬﺎ ﻓ ﺎﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺩﺭﺍﻳ ﺔ ﻭﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻡ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﻭﺃﺑﻌ ﺎﺩﻩ ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﺍﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻣﻠﻬ ﺎ  ،ﻓ ﺎﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﻠّﻡ ﻭﻣ ﻥ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ
ﻧﻌﺗﻣﺩﻫﺎ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ  ،ﻓﺄﻱ ﺗﺷﺭﻳﻊ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻣ ﻝ ﺃﻱ
ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣ ﻥ ﻟﺟ ﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﺗﻌ ﺩ ﻣ ﺫﻛﺭﺓ ﺑﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻊ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﺗﺭﻓ ﻊ ﻟﻬ ﺎ ﺣﺗ ﻰ
ﺗﻌ ﺭﻑ ﺟﻭﺍﻧ ﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻊ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎﺗﻪ ﻭﺃﺑﻌ ﺎﺩﻩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻟ ﻭ ﻛ ﺎﻥ ﻣﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳ ﻪ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ﻫﺫﺍ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛ ﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻬﺎ  ،ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻷﺥ ﺳ ﻌﻳﺩ ﺑ ﺄﻥ
ﻳ ﺗﻡ ﻋﻣ ﻝ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺣﻭﻟﻬ ﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻧﻘ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﻟﻠﻧﻅ ﺭ ﻓﻳﻬ ﺎ ؟ ﺍﻟﻧﻅ ﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺃﻏﻠﺑﻬ ﺎ ﺳ ﺗﻛﻭﻥ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﻭﻟﻠﺻ ﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ  ،ﻟﻛ ﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻅ ﺔ ﺗ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﺭﺣﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺭﺷ ﺎﺩ ﺑﻬ ﺎ ﺃﻭ -
ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻛﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻧﻳﺎﺕ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﻭﺗﺟﻭﻳ ﺩ ﻣﺛ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻓﻛ ﺫﻟﻙ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻹﻁ ﺎﺭ ﻣﻭﺟ ﻭﺩ
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻁﺭﺣﻪ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﺳﻧﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺃﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣ ﻝ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻭﺗﺭﻓ ﻊ ﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ
ﻟﻠﻧﻅ ﺭ ﻓﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﺃﻧ ﺎ ﺳ ﺄﻧﺗﻅﺭ ﺍﻟ ﺭﺩ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺳ ﻳﺭﻓﻊ ﻟﻧ ﺎ ﻣ ﻥ ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ  ،ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺕ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﻳ ﺔ
ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﻫ ﻲ ﻣ ﺎ ﻫ ﻭ ﺍﻹﺟ ﺭﺍء ﻭﻟﻛ ﻥ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻻﺗﻔ ﺎﻕ
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻛﺄﻋﺿﺎء ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﺗﺑﻲ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﺗﺑﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺑﺑﺕ ﺃﻥ ﺃﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺇﺧﻭﺍﻧﻲ ﺑﻭﻋﻠﻲ ﻭﺃﻡ ﻓﻳﺻﻝ ﻭﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ  ،ﻻﺷ ﻙ ﺃﻥ
ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺻ ﺩﺭﺕ ﺍﻟﻛ ﻝ ﻣﺗﺿ ﺎﻳﻖ ﻣﻧﻬ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺔً ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ  ،ﻭﻛ ﻝ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻳﻠﻭﻣﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻳﻥ ﺩﻭﺭﻛﻡ ﺃﻧﺗﻡ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ؟
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻫ ﻭ ﺷ ﺭﻳﺎﻥ ﺣﻳ ﺎﺓ ﺍﻟﻣﻭﻅ ﻑ  ،ﻓ ﻧﺣﻥ ﻧﻁﻠ ﺏ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺍﻁ ﻼﻉ ﺃﻛﺑ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﺿﻌﻲ ﻟﻧﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻣﺧ ﺭﺝ ﺃﻭ ﺁﻟﻳ ﺔ ﻟﻠﺗﻭﺍﺻ ﻝ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ً ﻟ ﻸﺥ ﻣﺣﻣ ﺩ  ،ﺃﺥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺃﻧ ﺕ ﺫﻛ ﺭﺕ ﻧﻘﻁ ﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺱ ﻳﻠﻭﻣ ﻭﻥ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻻ ﻳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻟﻡ ﻳﻔﻌﻠﻪ  ،ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺄﻧﻙ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻟﻭﻡ ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻌﻭﺩ ﺑ ﺎﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻣﻙ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻛﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻳﻙ  ،ﺃﻧ ﺕ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻛﻣﺟﻠ ﺱ
ﻭﻁﻧﻲ ﻟﻡ ﺗﺗﺧﺎﺫﻝ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻙ  ،ﺃﻧﺕ ﻟﻡ ﺗﻘﻝ ﻻ ﺗﺣﺿﺭﻭﺍ ﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﺃﻧﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻡ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟﻳ ﻙ
ﻭﻟﻡ ﺗﺅﺩ ﺩﻭﺭﻙ ﻓﻳﻪ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﻣﻬ ﻡ ﻋﻠﻳﻧ ﺎ ﻧﺣ ﻥ ﻛﺄﻋﺿ ﺎء ﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻁﻧ ﻲ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻧﻘ ﻑ ﻭﻗﻔ ﺔ
ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﻅ ﺭ ﻓ ﻲ ﺧﻠﻔﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻭﺣﻘﻳﻘﺗ ﻪ ،
ﻧﻌﻡ ﻭﺍﺟﺑﻧﺎ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻣﺣﻔﻭﻅ ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ ﻟﻥ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﻑ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻟﻛﻥ ﺃﻭﻻً ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺿﻊ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻓﻲ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ  ،ﻳﻛﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﻭﺿﻊ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺭﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﻣﻛﺎﻧﻧﺎ  ،ﺃﻧﺗﻡ ﻻ ﺗﻘﺻﺭﻭﻥ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭ ﺣﺗ ﻰ ﻧﻘ ﻭﻝ
ﺃﻧﻛﻡ ﻗﺻﺭﺗﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻡ ﻳﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻳﻛﻡ  ،ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺣﺩ .
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﺭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﻬﻡ ﻣﻌﻳﻥ ﻟﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻟﻛﻥ ﻫﻝ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺳﻠﺑﻲ ؟ ﻻ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﺣﻛﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺇﻟﻰ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻭﺗﺭﺍﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺄﺧﺫ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺩﺭﺱ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﻧﺭﻯ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ  ،ﻭﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﻧﺣﻥ ﻗﺩ ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻛﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺭﻯ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ
ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ  -ﻭﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻭﺿﻌﻧﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻌﻁﻳﻧﺎ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﺁﺧﺭ ،
ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻧﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺃﻥ ﻻ ﻧﺣﻛﻡ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﻉ ﻭﻻ ﻧﺣﻛﻡ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ  ،ﻭﻻ ﻧﺣﻛﻡ
ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻧﻅﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻧﺳﻣﻊ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ،ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺩﻭﺭﻧﺎ  ،ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻻ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﺑﻝ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ  ،ﺗﺄﻛﺩ ﺃﻧﻧﺎ ﺳﻧﺩﺭﺳﻪ
ﻭﺳﻧﺭﻓﻌﻪ ﻭﺳﺗﺭﻭﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻳﻪ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻛﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ
ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﺗﺑﻲ :
ﺟﺯﺍﻙ ﷲ ﺧﻳﺭﺍ ً ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﻁﻳﺏ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳﺩ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻧﻧﺎ ﺃﺛﺭﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻓﻬﻧﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺛﻳﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﻭ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻳﻧﺎ ﻭﺍﺟﺑﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﺧﺭﺝ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻭﺳ ﺎﻣﺣﻭﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻧﻘ ﺎﺵ ﻷﻧ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻌﻛﺱ ﻫ ﺫﺍ ﻧﻘ ﺎﺵ ﺻ ﺣﻲ ﺟ ﺩﺍ ً
ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻭﻫﻭ ﻣﺳﻣﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻝ  .ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺩﻭﻥ ﻭﺻ ﻭﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺣﻠ ﻭﻝ ﻟ ﻳﺱ
ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ  ،ﻧﺣﻥ ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺣﺗﻰ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻧﻧﺎ ﻁﺭﺣﻧﺎ  ،ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻫ ﻭ ﻛﻳ ﻑ ﺳ ﻳﺛﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ
ﻭﻛﻳﻑ ﺳﻳﻁﺭﺡ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ  ،ﺃﻧ ﺎ ﺃﺷ ﻛﺭﻙ ﻭﺍﻟﻣﻔ ﺭﻭﺽ ﻛ ﻝ ﺷ ﻲء ﻳﺻ ﻠﻧﺎ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﻣ ﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺑ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻧﺣ ﻥ ﻛﻣﻣﺛﻠ ﻳﻥ ﻟﻬ ﻡ ﺃﻥ ﻧﻧﻘ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﻣﻧﻳ ﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻁﻠﻌ ﺎﺕ ﺃﻭ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً -
ﺍﻟﺗﺣﻔﻅﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﻣﻬﻡ  ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﻧﺩﺭﺳﻬﺎ ﻭﻧﻌﺭﻑ ﻛﻳ ﻑ ﻧﻧﻘﻠﻬ ﺎ ﻭﻛﻳ ﻑ ﻧﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ﻧﺗﻳﺟ ﺔ  ،ﺃﻧ ﺕ
ﺗﺭﻳ ﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﻭﻟ ﻳﺱ  -ﻓﻘ ﻁ  -ﺇﺛ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ  ،ﻓﻬﻧ ﺎﻙ ﻓ ﺭﻕ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻹﺛ ﺎﺭﺓ  -ﻓﻘ ﻁ  -ﻭﺑ ﻳﻥ ﺃﻥ
ﻧﺟﻠﺱ ﻭﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﺿﻊ ﺣﻠﻭﻝ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺗﺣﻔﻅ
ﺃﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﻧﻳ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻝ ﻣﻌ ﻳﻥ ﻭﺗﺣﻘ ﻖ ﻟ ﻪ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﺍﻟﺻ ﺣﻳﺣﺔ  ،ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ً ﻟ ﻳﺱ ﻛ ﻝ
ﺷﻲء ﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻙ ﻳﺗﺣﻘﻖ  ،ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻙ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺑﻧﺎ ﻛﺄﻋﺿ ﺎء ﺃﻥ ﻧﻌﻣ ﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻧﻘ ﺎﺵ ﻭﻁ ﺭﺡ
ﺃﻫ ﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿ ﻳﻊ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﻧ ﻰ ﺑﻛ ﻝ ﺍﻟﺷ ﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻧﻣﺛﻠﻬ ﺎ  ،ﻓﺄﺷ ﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﻲء ﻭﻁﺭﺣ ﻪ ﻣ ﻥ ﻭﺍﻗ ﻊ
ﺣﺭﺻﻛﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛﺩﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ  ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ (
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺻﺩﺭﺕ
ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﻻ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻭ ﺣﺿﻭﺭﻩ  ،ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ
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ﺃﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺟﺗﻣﻌﻭﻥ ﺍﻵﻥ  ،ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
) (113ﻭﻫﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ -ﻛﺫﻟﻙ  -ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ .
ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ، -ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (4/110ﺫﻛﺭﺕ  " :ﺇﺫﺍ ﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﻛﻭﻥ
ﻗﺎﻧﻭﻥ " ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳﺩ ﺍﻟﺣﻝ ﻻ
ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ،ﻓﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻗﺩ ﻓﺎﺕ  ،ﻭﻟﻧﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﺃﻧﺎ ﻟﺩﻱ ﻣﻘﺗﺭﺡ  -ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  : -ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ
ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ؟ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻷﻣﺭ ﻣﺎ  ،ﻭﺃﺣﺩ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺳﻳﺄﺗﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﺳﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  -ﻓﻘﻁ  -ﻭﻣﻥ ﺛﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺳﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻛﻛﻝ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺣﻖ ﺑﻝ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ
ﻭﺟﻬﻳﻥ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻫﻣﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،
ﻛﻝ ﻳﺭﻯ ﻣﻥ ﺟﻬﺗﻪ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻧﺗﻬﻲ ﺇﻟﻳﻬﺎ  ،ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻧﻘﻝ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻣﺱ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ً  ،ﺗﻣﺱ ﺃﺷﺧﺎﺻﺎ ً ﻣﻌﻳﻧﻳﻥ  ،ﻟﺫﻟﻙ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻳﺧﺎﻁﺏ ﻭﻳﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻬﻭ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻧﻅﺭ ﻭﻳﺷﺎﺭﻙ ﺑﺭﺃﻱ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﺅﺧﺫ ﺑﻪ  ،ﻟﺫﻟﻙ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻭﻧﻌﻳﺩ ﻭﻧﻘﻭﻝ ﺃﻧﻧﺎ ﻁﻠﺑﻧﺎ ﻣﻧﻬﻡ ﺷﻳﺋﺎ ً ﻭﺍﺣﺩﺍ ً ﻭﻫﻭ  :ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺣﺗﻣﻝ
ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ؟ ﻁﻠﺑﻧﺎ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻧﻭﺭﺓ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﻟﻬﻡ ﺧﺫﻭﺍ ﺣﻘﻛﻡ ﻛﺎﻣﻼً ﻭﻟﻛﻥ
ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﺣﻘﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﻧﻅﻬﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺻﺣﻳﺣﺔ  -ﺇﻥ ﺷﺎء
ﷲ  -ﻭﺑﺻﻭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ  ،ﻷﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺻﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﻫﻧﺎ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺃﻟﻐﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ  ،ﻓﺄﻱ ﺃﺣﺩ
ﻟﺩﻳﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ
ﻻﺣﻖ؟ ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻧﻠﺗﻣﺱ ﻛﻣﻘﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﻧﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ  ،ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﻟﻳﻌﻁﻭﻧﺎ ﻣﺑﺭﺭﺍ ً ﺣﻭﻝ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻧﺎ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻙ
ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ً  -ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ  -ﻟﻛﻥ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻣﺛﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ
ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
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ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎ ً ﺑﺳﻳﻁﺎ ً ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ
ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺎﻝ ﺍﻟﺳﻧﺎﺭﻱ  ) :ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ (
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺻﺩﺭ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺭﻓﻭﻥ ﺣﺿﺭﺍﺗﻛﻡ  ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﻣﺭﺍﺳﻳﻡ
ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻟﻛﻥ  -ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ  -ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ؟ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،
ﻫﻣﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻳﻘﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ
ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ  ،ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻭﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﻠﺟﺋﺔ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﻣﻥ ﻋﺩﻣﻪ ؟ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ  ،ﻓﻬﻲ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ  ،ﻫﺫﺍ ﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺳﺭﻳﻌﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻧﻧﺗﻘﻝ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺣﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺭﺍﻫﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ  ،ﻧﺣﻥ ﻛﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻳﺎﺩﺗﻛﻡ
ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﻧﻐﻳﺭ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻟﻳﺱ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻐﻳّﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻝ ﻧﻐﻳﺭ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻭﻧﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻭﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﺗﺣﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺵ
ﻛﻝ ﺷﻲء  ،ﻓﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺵ ﺃﻱ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺳﻭﺍء ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ
ﻣﺣﺎﻭﺭ  ،ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺗﻭﺟﻳﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻭﻧﺳﺄﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻓﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﻐﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﻭﻧﻧﺎﻗﺷﻬﺎ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺗﻠﻙ ﻓﻠﻧﻁﺎﻟﺏ ﺑﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ  ،ﻫﻧﺎﻙ ﻟﺟﺎﻥ ﻣﺧﺗﺻﺔ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  ، -ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻧﻘﻭﻝ ﺇﺫﺍ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺳﺗﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻓﻠﺗﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻋﻥ
ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻏﻳﺭﻩ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻟﺟﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ  ،ﺃﻭ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﺩﺭﺳﻪ
ﻟﺟﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﺗﻘﺭﻳﺭ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻐﻳﺭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻧﺎ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻁﺭﺡ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ،ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺗﻡ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻣﻥ ﺷﺭﺡ ﻭﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺳﻭﺍء ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﺎﻟﻣﻲ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺳﺩّ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻓﻬﺫﺍ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ،
ﻭﻧﺣﻥ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻗﺗﺭﺣﻬﺎ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﻣﻌﻳﻥ ﻧﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﻭﻧﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﺣﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻧﺳﻣﻊ ﺍﻟﺭﺩ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻭﻧﻘﺗﺭﺡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﺭﻳﻊ .
ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﺩ .ﻫﺷﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻭﺯﻱ  ) :ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻌﻼً ﻭﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﻡ
ﻻ ﻭﻫﺫﻩ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣﻝ ﻁﻌﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻏﻳﺭ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ  ،ﻓﻣﺎ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻫﻲ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻓﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﻫﻭ ﺃﻗﻭﻯ ﺷﻲء ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻟﻛﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﺧﻭﻑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ
ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺟﺩﺍ ً  ،ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﺗﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﺗﺩﺭﺱ ﺟﻳﺩﺍ ً ﻓﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ
) (10ﺃﻭ ) (15ﺳﺅﺍﻻً ﻭﻧﻭﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻳﺭﻭﻧﻪ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً  ،ﺣﺗﻰ  -ﻣﺛﻼً  -ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﻷﻣﺱ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻳﺳﺄﻝ ﻋﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻎ
ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ  ،ﻭﻫﻝ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻟﻡ ﺗﻘﻊ ؟ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﻭﺟﻭﺩ  ،ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺩﻣﻥ
ﻭﺍﻓﺩﺍ ً ﻫﻝ ﺳﻳﺑﻠﻎ ﻭﻫﻝ ﺳﻳﺗﻡ ﻋﻼﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ؟ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻧﻪ ﺑﺳﺅﺍﻝ ،
ﺃﻣﻭﺭ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺟﺩﺍ ً ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﻣﻊ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺅﺍﻟﻪ ﺣﻭﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ،
ﻫﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﻭﺳﻧﺧﺭﺝ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻷﻧﻲ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﺎ  -ﺷﺧﺻﻳﺎ ً  -ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺳﻠﻁﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻫﻲ
ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻣﺷﺭﻭﻉ ﺳﺅﺍﻝ  ،ﻓﻬﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺧﺭﺝ ﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺭﻩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  ،ﺃﻥ
ﻧﺩﺭﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﻳﻁﻠﻌﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺛﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺧﺭﺟﻭﺍ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ  ،ﻓﻛﺭﺓ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺿﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ
ﻟﺟﻧﺗﻬﻡ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﻓﻛﺭﺓ ﺟﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً  ،ﺇﺫﺍ ً ﺍﺗﻔﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﻭﺳ ﺗﺩﺭﺱ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻳﻡ ﺑﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺳ ﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ،
ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﺗﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ  ،ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻭﺍ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺄﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺷ ﻲء ﻳﺳ ﺗﺩﻋﻲ ﺃﻥ
ﺗﻁ ﺭﺡ ﺃﻱ ﺃﺳ ﺋﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧ ﺔ ﺗﺧ ﺗﺹ ﺑﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﻓ ﻳﻣﻛﻥ ﺭﻓﻌﻬ ﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻓﻳﻬ ﺎ
ﻭﻋﺭﺿﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﺃﻱ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻳﺣﻖ ﻟﻠﻌﺿﻭ ﺃﻥ ﻳﻁﺭﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺎﺕ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻁﻠ ﺏ ﺍﻟ ﺫﻱ
ﺗﻔﺿﻝ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺟﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ ﻓﻬ ﻭ ﻣﻧﻁﻘ ﻲ ﺟ ﺩﺍ ً  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻻﺣﻅ ﺗﻡ ﻓ ﻲ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺍﻓﺗﺗ ﺎﺡ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻟﻘﻳﺗﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻛﻡ ﻭﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﻛﺩﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺭﻭﺭﺓ ﻋﻣ ﻝ ﻟﺟ ﺎﻥ
ﻣﺷ ﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻧﻧ ﺎ ﻭﺑ ﻳﻥ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻬ ﻡ ﺟ ﺩﺍ ً ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ
ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺗﻧﻘﻝ ﺟﻭﺍﻧ ﺏ ﺗﺷ ﺭﻳﻌﻳﺔ
 ﻭﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺳﺗﺛﺭﻱ ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﻭﺳﺗﺳ ّﻬﻝ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻫﺫﺍ ﻁ ﺭﺡﻣﺭﻥ ﻭﺟﺩﻳﺩ ﻭﻁﺭﺡ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻋﻣﻠﻲ ﺃﺭﺍﻩ  ،ﻭﻛﻣﺎ ﻗﻠ ﺕ ﺃﻥ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﺍﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺗﻌﺗﻣ ﺩ ﻋﻠ ﻰ
ﺭﻛ ﺎﺋﺯ ﺃﺳﺎﺳ ﻳﺔ ﺃﻫﻣﻬ ﺎ ﺃﻥ ﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﺭﺅﻳ ﺔ ﻣﻭﺣ ﺩﺓ ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﻓﻳﻬ ﺎ ﻣﺷ ﺗﺭﻙ ﻣ ﻊ ﺣﻛﻭﻣﺗﻧ ﺎ ﻭﺗﺣ ﺕ ﻅ ﻝ
ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧﺎ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ  -ﺇﻥ ﺷ ﺎء ﷲ  -ﺳ ﻳﺗﺭﺟﻡ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺧﻁ ﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫ ﺎ
ﻛﺂﻟﻳﺎﺕ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻛﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧ ﻲ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻣ ﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻭﺍﻧ ﺏ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻭﻟ ﻳﺱ  -ﻓﻘ ﻁ -
ﺃﺛﻧ ﺎء ﻁ ﺭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿ ﻳﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻟﻛ ﻥ ﺣﺗ ﻰ ﻗﺑﻠﻬ ﺎ ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﺣﺗ ﻰ  -ﺃﻳﺿ ﺎ ً  -ﺑﻌ ﺩﻫﺎ  ،ﻓ ﺈﻥ ﺷ ﺎء ﷲ
ﺳ ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺭﻓ ﻊ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣ ﺎﺕ ﺑ ﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻌﻬ ﻡ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻭﻧ ﺭﻯ ﻣ ﺎ ﻫ ﻲ ﺍﻵﻟﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬ ﺎ ،
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺑﺭﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  :ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺑﺭﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ :
 .1ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (82ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺍﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗﺑ ﺎﺩﻝ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻣﻠﻛﺔ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ .
 .2ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (83ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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 .3ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (84ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻭﺍﻳﺭﻟﻧﺩﺍ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ .
 .4ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (85ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻗﻳﺭﻏﺳﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .5ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (135ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ .
 .6ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (136ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ
ﻣﻭﺭﻳﺷﻳﻭﺱ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ .
 .7ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (137ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺎ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .8ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (138ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .9ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (139ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﻘﻣ ﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ .
 .10ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (140ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺑﺭﻣ ﻭﺩﺍ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺩﺧﻝ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ .
 .11ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (141ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ .
 .12ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (142ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﻣﻘ ﺭ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻘﺭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ.
 .13ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (143ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﻣﻘ ﺭ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻭﻥ ﻭﺗﺭﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ )ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻳﻛﺭﻭﻡ( .
 .14ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (144ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻥ ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺟﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ .

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  114ﻣﻥ 143

 .15ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (145ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ .
 .16ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (146ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛ ﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌ ﺩﻝ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳ ﺔ
ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﺭﺓ )ﺗﺭﺑﺱ( .
 .17ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (147ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺍﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻱ ﺑ ﻳﻥ
ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻛﻭﺳﻭﻓﻭ .
 .18ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (148ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻧﻐﻭﻻ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ .
 .19ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (149ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .20ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (150ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﻭﻏﻭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .21ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (151ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺳﻳﺭﺍﻟﻳﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .22ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (152ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻟﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .23ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (153ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻣﻳﻧﻳﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .24ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (154ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .25ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (165ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﻠﺣﺔ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻛﺭﺍﻧﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ .
 .26ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (166ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺇﻣ ﺎﺭﺓ ﺃﻧ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .27ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (167ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻧﺩﻭﺭﺍ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ .
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 .28ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (168ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﺟﻧ ﻭﺏ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳ ﺎ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .29ﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (169ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳ ﺔ ﻟﺗﺟﻧ ﺏ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻲ ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﺗﻬ ﺭﺏ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ .
 .30ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (170ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺩﻏﺷﻘﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ .
 .31ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (171ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺳﻠﻭﻓﻳﻧﻳﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ .
 .32ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (172ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
 .33ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (173ﻟﺳ ﻧﺔ  2016ﺑﺎﻟﺗﺻ ﺩﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ ﺔ ﺑ ﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣ ﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻛﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﻬﻣﺎ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻣﺎ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻧﺎﻙ ) (33ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﺑﺭﻣﺕ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻺﺣﺎﻁﺔ ،
ﻓﻬﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺇﺫﺍ ً ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  :ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ :
 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﻁﻠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ* ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺗﻡ  .ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ
ﺟﺎﺳﻡ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺧﺭﺝ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﺩﻭﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺣﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻧﺣﻥ ﻭﺿﻌﻧﺎ ﺧﻁﺔ ﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺃﻧﺗﻡ ﻣﺷﻛﻭﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻋﻣﻠﺗﻡ ﺟﺎﻫﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﻝ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺭﺡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ  ،ﻁﺑﻌﺎ ً
* ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻧﺣﻥ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺑﻝ ﻛﻝ
ﺷﻲء ﺟﺎءﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻗﺭﻳﺑﺎ ً ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺑﺣﻳﺙ
ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ً ﺃﻥ ﺗﺻﻠﻧﺎ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻣﺎﻣﻛﻡ ﻧﺣﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﺃﺷﻛﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﻪ ﺻﺭﺍﺣﺔً ﻭﺳﺄﺗﻛﻠﻡ ﺑﻛﻝ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ  ،ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﻣﻧﺫ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺃﺭﻯ
ﻣﺣﺿﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻓﻳﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﻓﻌﻼً ﺗﺑﺷﺭ ﺑﺎﻟﺧﻳﺭ ﻭﺗﺑﻳّﻥ ﺃﻧﻧﺎ ﺳﺎﺋﺭﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﻭﺍﻵﻟﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ  ،ﻓﺄﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻷﺥ ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﻭﺃﺷﻛﺭ ﻛﻝ ﺍﻹﺧﻭﺓ
ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﻌﻭﺍ ﻭﻭﺿﻌﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ -
ﻭﻣﺗﺄﻛﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﻁﺑﻌﺎ ً ﻟﻥ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻋﻣﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ  ،ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ  ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻣﻬﻡ ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻁﺗﻧﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺧﻁﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺧﻁﺔ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﻬﺎ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ
ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺣﺏ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻺﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻛﻭﻧﻲ ﻣﻘﺭﺭﺍ ً ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻧﺣﻥ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻧﺣﺎﻭﻝ
ﺇﻧﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻛﻥ ﻛﻣﺎ ﻋﺭﻓﺗﻡ ﻓﻘﺩ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻁﻠﺑﻧﺎ
ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻷﻧﻪ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻭﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﺷﻬﺭ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ،
ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺣﺑﺑﺕ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﺿﺎء  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻛﻡ ﻗﻁﻌﺗﻡ ﺷﻭﻁﺎ ً ﻭﻛﻧﺗﻡ ﺟﺎﻫﺯﻳﻥ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ  ،ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍ ً
ﺣﻛﻳﻣﺎ ً ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻟﻳﺗﻡ ﻁﺭﺣﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻥ ﻁﺭﻓﻳﻥ  ،ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ
ﻣﻥ ﻁﺭﻓﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻛﺧﻁﺔ ﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﻭﺿﻊ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻠﻡ ﺍﻻﻧﺷﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ،
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻥ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺑﻌﺽ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻣﻥ ﺣﻘﻪ ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ
ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻭﺟﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﺃﻧﺎ ﻟﺳﺕ ﺟﺎﻫﺯﺍ ً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻌﻪ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺄﺧﺭ  ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺣﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﺎ ً ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍ ً ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﺣﺿﺭ ﻭﻫﻭ ﻣﺳﺗﻌﺩ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ،
ﻫﺫﻩ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺳﻧﺄﺧﺫﻫﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻱ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻥ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﻳﺣﺿﺭﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﺟﻳﺩ ﺃﻭ ﻻ ﻧﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺧﺫﻧﺎ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺟﻳﺩﺓ ﻟﻬﺎ ،
ﺃﻭ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﻭﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻁﻳﺗﻣﻭﻧﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ
ﻧﺭﻯ ﻛﻝ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﺭﻳﻙ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻟﻳﺱ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﺎﺿﺭﺍ ً -
ﻓﻘﻁ  ، -ﺑﻝ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﻟﻧﺎ " ﺃﻧﺎ ﺣﺎﺿﺭ"  ،ﻛﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ،ﻫﻝ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻣﺟﺭﺩ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ؟ ﺃﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻹﻳﺟﺎﺩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺎ ﺗﻁﺭﺣﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ؟ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﻧﺣﻥ ﻧﺭﺍﻋﻳﻬﺎ ﻭﻧﺭﺍﻫﺎ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﺭﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ
ﻣﺗﺟﺎﻭﺑﻳﻥ  ،ﻟﻳﺳﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺭﻳﺩﻫﺎ ﻛﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲ ﻭﻟﻳﺱ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺭﻳﺩ
ﺍﻟﺗﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﻊ ﺣﻛﻭﻣﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻟﻠﺟﻠﺳﺎﺕ  ،ﻭﺃﻧﺎ
ﺃﺻﺭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻟﻥ ﻳﺗﻐﻳﺭ  ،ﻭﻣﺛﻝ
ﺟﻠﺳﺗﻧﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﺟﺎءﻧﺎ ﻁﻠﺏ ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺄﺟﻳﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﻳﻭﻡ ؟ ﻗﻠﺕ ﻟﻪ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻖ  ،ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  ،ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻭﺩﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧﺎ  ،ﻛﻳﻑ ﻧﻧﻅﻡ
ﻋﻣﻠﻧﺎ ؟ ﻛﻳﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻧﺎﻏﻡ ؟ ﻟﺫﻟﻙ ﺑﺩﺃﻧﺎ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺑﻣﺭﻭﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺇﻧﺟﺎﺯ
ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ﻭﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻣﻝ ﺃﻱ
ﺃﺣﺩ .
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻧﻌﻡ ﺻﺣﻳﺢ  ،ﻭﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  22ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻭﺟﻬﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ،ﻭﻛﻭﺯﻳﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺍ ً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ  ،ﻭﻫﻭ
ﺣﺭﻳﺹ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻟﻡ ﻳﻁﻠﺏ
ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﻝ ﺑﻌﺙ ﺑﺭﺩ ﻛﺗﺎﺑﻲ  ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺱ ﻧﺣﻥ ﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻟﻛﻥ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺍ ً ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻓﻘﺩ ﺗﺭﻙ ﻛﻝ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻭﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺷﻡ ﻓﻲ
ﺇﺧﻭﺍﻧﻧﺎ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻷﻥ ﻟﻪ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧﺎ ،
ﻭﺃﻧﺎ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﺃﺻﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ ﻪﻠﻟ ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﻳﻧﻧﺎ
ﻭﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺗﻧﺎ  ،ﻭﺍﻟﻛﻝ ﻳﺷﻬﺩ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﺧﻭﺭﻳﻥ ﺑﻬﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻛﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﺭﻧﺎ ً ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ ً  ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺳﻧﺿﻁﺭ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﺃﻭ ﻵﺧﺭ ﻣﺛﻝ ﺃﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻡ ﻳﺟﻬﺯ ﻣﻭﺿﻭﻋﻬﺎ
ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻵﻥ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ،
ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻓﻬﻭ ﻟﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﻟﻧﺎ ﻻ ﻷﻧﻛﻡ ﻗﻠﺗﻡ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺳﻳﻛﻭﻥ
ﻟﺩﻱ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﻭﺃﻧﺗﻡ ﻏﻳﺭﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻓﻛﻣﺎ ﻧﺭﻳﺩ ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻣﻌﻬﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﻣﺭﻧﻳﻥ  -ﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻡ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ
ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﻧﺗﻔﻬﻣﻬﺎ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻓﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻬﺎ ﻧﻅﺎﻣﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻟﻭﺍﺋﺣﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ .
ﻭﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻬﺎ ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،
ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﺇﻋﻼﻣﻳﺎ ً ﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﺻﻭﺭ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﻭﺃﺛﻧﺎء ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ،
ﻭﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻌﻛﻡ ﻷﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻛﻡ ﺍﻵﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺑﺟﺩﻭﻟﺗﻬﺎ ﻭﺳﻧﻭﺍﻓﻳﻛﻡ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،ﻭﺃﻫﻧﺋﻛﻡ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺃﺣﺩ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻛﻡ
ﺍﺳﺗﻁﻌﺗﻡ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﻓﻳﻪ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﺃﻧﻛﻡ ﺣﺩﺩﺗﻡ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﻛﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﺳﺗﻁﺭﺣﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺇﻧﺟﺎﺯ  ،ﻭﺇﻧﺟﺎﺯ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻩ ﺍﻟﻛﻝ ﻭﻫﻭ ﻳﺣﺳﺏ
ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﻷﻋﺿﺎﺋﻪ  ،ﺍﻵﻥ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺳﻳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﺵ
ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﻛﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﻳﺔ
ﻭﺟﻭﺍﻧﺏ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ  ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳﺱ ﻣﺣﺻﻭﺭﺍ ً ﻛﺧﻁﺔ ﺭﻗﺎﺑﻳﺔ  -ﻓﻘﻁ  -ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ،
ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻟﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻩ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ
ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺇﺫﺍ ً ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ :
 .1ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺭﺑ ﻁ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺗﺣ ﺎﺩ ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . 2017
 .2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻣﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ  :ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ* ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ .
 .1ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ " .
 .2ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
 .3ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
 .4ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻓ ﻲ
ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟ ﺩﻱ ﺗﻌﻠﻳ ﻖ ﺑﺳ ﻳﻁ ﺑﺧﺻ ﻭﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ  ،ﻓﺎﻟﻌ ﺩﺩ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺧ ﺭﺝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺣ ﻭﻝ ﻁﻠ ﺏ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﺫ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻫ ﻭ ﻋ ﺩﺩ ﻟ ﻡ ﻳﺧ ﺭﺝ
ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﻭﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳﺳ ﺟﻝ ﻫ ﺫﺍ ﻛﻧﻘﻁ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻡ ﻳ ﺗﻡ ﺭﻓ ﺽ ﺃﻱ ﻁﻠ ﺏ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﺃﻱ
ﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻓﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺎﺕ ﻭﻫ ﺫﻩ ﻧﻘﻁ ﺔ ﺗﺳ ﺟﻝ  ،ﻭﻧﺣ ﻥ ﺑﺎﺳ ﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻧﺷﻛﺭ ﺣﻛﻭﻣﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻫﻣﻳ ﺔ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ

* ﻧﺻﻭﺹ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (5ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ ً ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺑﺣﻳ ﺙ ﺗ ﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻣ ﻥ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻣﻠﻬ ﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ  -ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﻧﺭﺍﻫﺎ ﻣﻠﻣﻭﺳﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻧ ﺎ
ﻣﻊ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ  :ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 .1ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ً ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  2021ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔ ﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﺧﺿ ﺭﺍء ،ﺍﺗﺟﻬ ﺕ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣ ﺩﺓ ﻧﺣ ﻭ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﻧﻔﻁ
ﻭﺍﻟﻐ ﺎﺯ؛ ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﺎﻭﻧ ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳ ﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗ ﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟ ﺩﺩﺓ "ﺁﻳﺭﻳﻧـ ـﺎ" ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺟ ﺩﺩﺓ ﻭﻗﺿ ﺎﻳﺎ ﺗﻐﻳ ﺭ ﺍﻟﻣﻧ ﺎﺥ ﻟﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﻣﻧ ﺎﻓﻊ ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ ﻭﺑﻳﺋﻳ ﺔ ﺗﺳ ﺗﻔﻳﺩ ﻣﻧﻬ ﺎ ﺟﻣﻳ ﻊ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻭﺩ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ -:
 .1ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .
 .2ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .
 .3ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
ﻣﻘدﻣو اﻟطﻠب
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﻣﺎﻟﻲ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻳﺗﻳـﻡ
ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﻱ
ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ
ﻓﻳﺻﻝ ﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﺑﺎﺣﻲ
ﻣﻁﺭ ﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ
ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻭﺍﻥ"
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﻓﻘ ﺩ ﺗ ﻡ ﺗﺷ ﻛﻳﻝ ﺍﻟﻠﺟ ﺎﻥ ﻭﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﺳ ﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻲ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻛ ﺎﻥ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺩ ﺧﻁﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﻗ ﺩ ﻗ ﺩﻣﺕ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺗﻬ ﺎ  ،ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻛﻭﻧﻬ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺕ
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓ ﺎﻵﻥ ﺗﺭﻓ ﻊ ﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﻟﻬ ﺎ ﻟﻛﻧ ﻲ ﺃﻻﺣ ﻅ ﺍﻧﺿ ﻣﺎﻡ ﻋ ﺩﺩ ﺃﻛﺑ ﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء  ،ﺇﺫﺍ ً ﺃﺻ ﺑﺣﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻫﻡ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻡ ﺗﺳﻌﺔ ﺃﻋﺿﺎء  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﻓ ﻊ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻷﺧﺫ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ  :ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 .2ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺗﺷﺭﻑ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ ﺩﻡ ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ،ﻛﻣ ﺎ ﺗﺻ ﺩﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌ ﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎﺕ
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ- :
 .1ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ.
 .2ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ.
 .3ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ.
 .4ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.
ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﻣﺎﻟﻲ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻳﺗﻳـﻡ
ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣـﺩ ﺍﻟﺣﺎﻱ
ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ
ﻓﻳﺻﻝ ﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﺑﺎﺣﻲ
ﻣﻄﺮ ﺳﻬﻴﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﺮﻭﺍﻥ
ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﻳﺿﺎ ً ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻧﺿﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻋﺿﺎء ﺟ ﺩﺩ،
ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻘﻁﺔ ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻧﺿ ﻌﻬﺎ ﺑﻌ ﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑ ﺎﺭ  ،ﻛ ﻭﻥ ﺃﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻣﺗﺑﻧ ﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻣﻭﺟ ﻭﺩ ﺿ ﻣﻥ
ﻟﺟﻧﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً  ،ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻗﺩ ﺗﺑﻧﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ،
ﺃﺗﻣﻧ ﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺑﻘ ﻰ ﺃﺳ ﻣﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﻭﺭﻕ  ،ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳﻧﺿ ﻣﻭﺍ ﺇﻟ ﻰ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
ﻭﺟﻭﺩﻫﻡ ﻛﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺏ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻬﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﺩﺭﺱ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ  ،ﻣ ﻥ ﺍﻵﻥ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﻋﺿﻭ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑ ﺔ ﺃﺳ ﻣﺎﺅﻫﻡ ﻳ ﺭﻯ ﺃﻧ ﻪ ﻟ ﻥ ﻳﺷ ﺎﺭﻙ ﻓ ﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ
ﺑﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻓ ﺄﺗﻣﻧﻰ ﻣﻧ ﻪ ﺍﻻﻧﺳ ﺣﺎﺏ ﺍﻵﻥ  ،ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﺳ ﺅﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺗﻛ ﻭﻳﻥ
ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ  ،ﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻘﻠﺕ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺏ ﺳﺎﺑﻘﻳﻥ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﻫ ﺫﺍ
ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﻭﺍﺟ ﺩﺍ ً ﺃﺛﻧ ﺎء ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺩ ﺑﺧﺻ ﻭﺹ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻓﻠ ﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺣﺎﺿ ﺭﺍ ً ﻋﻧ ﺩﻣﺎ
ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣﻣﺛﻠ ﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻟﻠﻧﻘ ﺎﺵ  ،ﻭﻟ ﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻟ ﻪ ﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺯﻳ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻠﻘ ﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺷ ﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﺳﻣﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳ ﻊ ﻣﺭﺍﻋ ﺎﺓ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻣﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﻳﺣﻣ ﻝ ﻣﺳ ﺅﻭﻟﻳﺔ ،
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﺿﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﻳﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻌﻬﻡ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ )(9
ﺃﻋﺿﺎء ﻓﻛﻡ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ؟ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﻧﺎ ﻋﺩﺩﺍ ً ﺯﺍﺋﺩﺍ ً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻥ ﻳﻛﺗﻣﻝ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ﻓﺳﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﻣﻥ ﻻ ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻛﺗﺎﺑﺔً ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﺃﻓﺿﻝ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﺿﻊ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﻗﺩﻣﻭﺍ ﻭﺟﺎءﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻗﺩﻣﻭﺍ ﻓﺻﺎﺭ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﺳﺗﻛﻭﻥ
ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺣﺿﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﻥ ﺃﺻﻝ
ﺳﺑﻌﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺟﻳﺩ  ،ﻟﻛﻥ ﺗﺳﻌﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺣﺿﻭﺭ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻋﺿﺎء  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻛﻣﻝ ﺃﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻓﻠﻳﻛﺗﺏ ،
ﻓﻬﺫﺍ ﺣﻣﻝ ﻣﺿﺎﻋﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺗﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ  ،ﻭﻓﻌﻼً ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﺃﻣﺎ ﺃﻱ
ﻋﺿﻭ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻳﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻛﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﻳﺭﻓﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻧﺎ
ﻭﻳﻧﺳﺣﺏ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻭﺍﻥ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻭﺍﻥ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺇﺫﺍ ً ﺳﺄﻗﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻧﻲ
ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ ﻣﻬﻣﺗﻳﻥ ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺳﺟﻝ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻳﺳﺟﻝ ﺍﻵﻥ ﻁﻠﺏ ﺭﺳﻣﻲ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﻥ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ " ﻭ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ " ﻛﻭﻧﻪ ﻟﻳﺱ
ﻋﺿﻭﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻧﺗﻬﻳﻧﺎ ﻣﻥ ﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﻟﺩﻱ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﺫﻛﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﻠﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﻳﺋﺔ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ
ﻧﻔﺳﻬﻡ  ،ﻓﻬﻝ ﺳﺗﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﺩﻱ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻫﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ " ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭ" ،
ﻭﺃﻗﺗﺭﺡ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﻭﺭ ﻷﻫﻣﻳﺗﻪ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ " ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﻧﻅﻡ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ "  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻫﻭ ﻫﺩﻑ ﻣﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻛﻥ ﺑﺣﻛﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻧﺎ ﻧﺭﻯ ﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ  ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺃﻧﺎ ﺃﻁﻠﺏ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ  ،ﻧﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺗﻬﻳﺕ  ،ﺃﻭﻻً ﻳﺿﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﺁﺧﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻫﻧﺎ ﻓﺄﻱ ﻋﺿﻭ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﺍﻗﺗﺭﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﻭﺭ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺛﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺻﺭﺍﺣﺔ  ،ﺃﺷﻛﺭﻙ ﺟﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻭﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ً ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻹﺧﻭﺓ  -ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ  -ﻋﻠﻰ
ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺗﺭﺣﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ ؟ ﻫﻼ ﺫﻛﺭﺕ ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﻳﺎ ﺃﺥ
ﺳﻌﻳﺩ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ :
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﻫﻭ " ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺃﻳﺿ ﺎ ً ﺍﻗﺗ ﺭﺡ ﺇﺿ ﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻭﻫ ﻲ " ﺟ ﻭﺩﺓ ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣ ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬ ﻭﺭ " ،
ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺭﺋﻳﺳﻲ  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻸﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ ﻭﻫﻭ ﻫﻝ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋ ﻥ ﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ
ﻭﻫﻲ "ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ" ﻭ "ﺩﻭ"  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺗ ﻡ ﻣ ﻊ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ  ،ﻓﺎﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  -ﻭﺃﻳﺿﺎ ً  -ﻳﻁﻠ ﺏ ﺣﺿ ﻭﺭﻫﻡ
ﺃﺛﻧﺎء ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺩ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ ﻳﻖ ﻣ ﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ
ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺧﺻﻭﺻﻪ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣ ﻥ ﻧ ﺗﻛﻠﻡ ﻫﻧ ﺎ ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺷ ﻐﻠﻳﻥ ﻭﻟ ﻳﺱ ﻋ ﻥ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎءﺕ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﻬﻣﺕ ﺃﻧﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻭﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻁﺑﻌﺎ ً ﻳﺣﺑﺫ ﺃﻥ ﺗﺣﺿ ﺭ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻊ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ  ،ﻟﻛﻧ ﻲ
ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﺄﻛ ﺩ ﻣ ﻥ ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﻬﻣ ﺔ ﺟ ﺩﺍ ً  ،ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺇﻧﺷ ﺎء ﻫﻳﺋ ﺔ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ  ،ﺃﻻ ﻳﺗﻌ ﺎﺭﺽ ﻣ ﻊ
ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ً ؟ ﻫﻝ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺇﻧﺷ ﺎء ﻫﻳﺋ ﺔ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻳﻌﺗﺑ ﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻫﺫﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺷﺑﻪ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﻣﻌ ﻪ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﺃﻭ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ ؟ ﻫﺫﻩ ﻧﻘﻁﺔ ﺟﻳ ﺩﺓ  ،ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ
ﺗﻔﺿﻝ .
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﺳﺄﻟﻧﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺗﺻﺎﻻﺕ  ،ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ
ﺕ ﺗﺫﻛﺭﻳﻥ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺳﺅﺍﻻً ﻋﻥ ﺍﺣﺗﺿﺎﻥ )ﻧﺎﺩﻱ ﺑﺭﺷﻠﻭﻧﺔ( ﻭﺩﻋﻣﻬﻡ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻛﻧ ِ
ﻟﻪ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻬﺎ ً ﻟﻠﻣﺷﻐﻠﻳﻥ  -ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  -ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ  ،ﻓﺄﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻟﻠﻛﻼﻡ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻳﺳﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻭﺟﻪ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻭﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺳﺑﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻟﻠﻛﻼﻡ ﻣﻌﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﺎﻟﻡ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺃﺣﺑﺫ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺑﻌﻳﺩ ﻋﻥ ﻛﻝ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻧﺹ ﺃﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺙ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻁﺑﻌﺎ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻘﺩﻣﻧﺎ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺭ ﻗﺭﺍءﺗﻧﺎ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻫﻳﺋﺔ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ  ،ﻓﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻁﺎﻕ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺟﺩﺍ ً ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻼﺗﺻﺎﻻﺕ  ،ﺍﻵﻥ ﻧﺣﻥ ﺳﻧﺗﻛﻠﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻷﻧﻬﻡ ﻫﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ  ،ﻓﺑﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻫﻡ ﺳﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ .
ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﺩ .ﻫﺷﺎﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻭﺯﻱ  ) :ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﻭﺻﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﻫﻡ " ﺷﺭﻛﺔ ﺍﺗﺻ ﺎﻻﺕ " ﻭ
" ﺷﺭﻛﺔ ﺩﻭ "  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺗﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺷﺭﻛﺔ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ " ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﺗﺣ ﺗﻔﻅ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ) (%51ﻣ ﻥ ﺍﻷﺭﺑ ﺎﺡ ﻭﻛﺗﺑﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﻛﺛﻳ ﺭﺍ ً  ،ﻓ ﻧﺣﻥ ﻣﺗﺟﻬ ﻳﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ "
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﺗﺻ ﺎﻻﺕ " ﻫ ﻲ ﺟﻬ ﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺷ ﺭﻛﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﻓﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻧﻌﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ
ﻭﻗﺩ ﻭﺟﻬﻧﺎ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻭﺍﻧﻊ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﺗﻭﻛﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﷲ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻧﺩ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ .
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ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﺷﺭ  :ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ .
 .1ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 .1ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﺃﻧﺷ ﺋﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻟﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﻋ ﺩﺓ ﺃﻫ ﺩﺍﻑ ﺃﻫﻣﻬ ﺎ ﺗﻠﺑﻳ ﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﺣﻼﺓ ﻋﺑﺭ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺑﻳﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺑﻳ ﻊ ،ﻭﺗﻘ ﺩﻳﻡ
ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﺑﻣﺳ ﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺗﻣﻳ ﺯﺓ ،ﻭﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳ ﺔ ﻟﻣﺭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء
ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ،ﻭﺗﺭﺷ ﻳﺩ ﺍﺳ ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء
ﻭﺍﻟﻣﺎء ﺑﻣﺎ ﻳﻌﺯﺯ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺯﻳ ﺯ ﺟ ﻭﺩﺓ ﺗ ﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ.
ﻟﺫﺍ ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻵﺗﻳﺔ:
 .1ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
 .2ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
 .3ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﻣﺎﻟﻲ
ﻓﻳﺻﻝ ﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﺑﺎﺣﻲ
ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻳﺗﻳﻡ
ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﻱ
ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ
ﻣﻁﺭ ﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ
ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻭﺍﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ "
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﻳﺿﺎ ً ﻫﺫﺍ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﻣﻭﺍﻓﺎﺗﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺩ ﻭﺿﻊ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻭﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻧ ﺩ
ﻣﺎ ﺍﺳ ﺗﺟﺩ ﻣ ﻥ ﺃﻋﻣ ﺎﻝ  ،ﻭﻟ ﺩﻳﻧﺎ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﻣﻘ ﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ  ،ﻭﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣ ﺎﻭﺭ ﻫ ﻝ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ ؟ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻋﺗﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣﻁﺭﻭﺣ ﺎ ً ﻷﻥ ﻫ ﺫﺍ
ﻣﺣﻭﺭ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻓﻳﻪ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﺑﺣﺎﻥ ﷲ ﻛﺄﻧ ﻙ ﺗﻘ ﺭﺃ ﺃﻓﻛ ﺎﺭﻱ ﻣ ﺎ ﺷ ﺎء ﷲ ﻋﻠﻳ ﻙ  ،ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻝ ﺍﻧﺗﺑﻬ ﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻭﻫ ﻭ
ﻣﺣ ﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﺃﻧ ﺎ ﺃﺛﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺑ ﻪ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ  ،ﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻓ ﻲ ﻛ ﻝ
ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫ ﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻣﺣ ﻭﺭﺍ ً ﺃﺳﺎﺳ ﻳﺎ ً ﻳﺗﻧ ﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ  ،ﻓﻬ ﻝ ﺗﻭﺍﻓﻘ ﻭﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺿ ﺎﻓﺔ
ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﺗﻁﺭﻗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﻛ ﺎﻥ
ﻣﺛﺎﺭﺍ ﻗﺑﻝ ﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء  ،ﻭﻟ ﺫﻟﻙ ﺃﺧ ﺫﻧﺎ
ﺍﻟﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﻣ ﻥ ﺿ ﻣﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫ ﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ  ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﺳ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ ﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ
ﺿ ﻣﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧﻧ ﺎ ﺳ ﻧﺗﺭﻛﻪ ﺿ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭ ﻭﺳ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺗﻘﺭﻳﺑ ﺎ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻛ ﻼﻡ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺃﺭﻳ ﺩ ﺍﻟﺣ ﺩﻳﺙ ﻋﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫ ﻭ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ  ،ﺃﻧ ﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭ ﻓﺿ ﻔﺎﺽ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻛﺑﻳ ﺭ  ،ﻭﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛ ﻥ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻳﻪ ﻛﺛﻳﺭﺓ  ،ﻓﺧﻁﺗﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗﺩ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺃﻫ ﺩﺍﻑ ﻛﺛﻳ ﺭﺓ ،
ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻌﺭﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﺔ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﻧﺳﻠﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻳﻛ ﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻣﺣﻛ ﻡ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺃﻓﺿ ﻝ  ،ﻭﻋﻠﻳ ﻪ
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻧﺳ ﺗﺑﺩﻝ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻷﻧ ﻪ – ﺃﻳﺿ ﺎ – ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ ﺭﺑﻣ ﺎ ﻧﺣﺗ ﺎﺝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ
ﺃﺷﻳﺎء ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻳﻘﺎﻝ ﻟﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ  ،ﻟﻛ ﻧﻬﻡ
ﻟﻡ ﻳﺭﻛﺯﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻷﻥ ﻣ ﻥ ﻗ ﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﻁﻠﺑ ﻭﺍ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﻟﻛ ﻥ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻬﻡ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺣﻭﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﺔ  ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﻐﻳﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻣﻳﺔ،
ﻟﺫﻟﻙ ﻧﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﺣﺗﻰ ﻳﻛﻭﻥ
ﺍﻷﻣ ﺭ ﻭﺍﺿ ﺣﺎ  ،ﻭﻛﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺍﻷﺥ ﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻧﻭﺍ ﻳﺭﻳ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣ ﺩﻳﺙ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ
ﻓﻭﺟﻭﺩﻩ ﻛﻣﺣﻭﺭ ﺑﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﻁﻲ ﺛﻘﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻠﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﺍ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻘﺗﺭﺡ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﺎﻟﺩ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﺎﻟﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﻁﺑﻌ ﺎ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣ ﺎ ﺗﺿ ﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑ ﺎ ﻛ ﻝ ﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﻭﻧﺷ ﺎﻁﺎﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺗﺄﻳﻧﺎ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺭﺃﻧﺎ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ  ،ﻭﺑﻣ ﺎ ﺃﻧﻧ ﺎ ﻻ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻭﻗﺷﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑ ﺔ ﻟ ﺫﻟﻙ ﻧﻧﻅ ﺭ ﺑ ﺄﻥ ﻣﺣ ﻭﺭ
ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻫﻭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﺗﻧﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ،
ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻁﻠ ﺏ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣ ﺎﺕ ﺳ ﻭﺍء ﻛﺎﻧ ﺕ ﺍﺣﺻ ﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳ ﺭ ﺫﻟ ﻙ  ،ﻓﺄﻋﺗﻘ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺍﻥ ﻧﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻭﺭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛ ﺎﻥ ﻓﺿﻔﺎﺿ ﺎ ﻧﺳ ﺗﻁﻳﻊ
ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺫ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺩﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫ ﺍ ً ﺍﻵﻥ ﺍﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﺭﺣﻳﻥ ﻫﻣ ﺎ  :ﻁ ﺭﺡ ﺃﻥ ﻧﺿ ﻳﻑ ﻣﺣ ﻭﺭ ﻣﻧﻔ ﺭﺩ ﺑﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ  ،ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻧﻌﺗﺑﺭﻩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ  ،ﺃﻭ ﻛﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻝ ﺍﻷﺥ ﺳ ﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛ ﻲ ﺑ ﺄﻥ
ﻻ ﻧﺫﻛﺭ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺷﻣﻭﻟ ﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻧﺣ ﺩﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺎ ﻓﻳﻬ ﺎ  ،ﻓ ﺎﻵﻥ
ﻣﺎ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻳ ﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ؟ ﻫ ﻝ ﺗﻭﺍﻓﻘ ﻭﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﻛﻣ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻣ ﻥ ﻣﻘ ﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﺃﻡ
ﺗﺭﻭﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﻭﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﻣﺣﺎﻭﺭ ؟
ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺑﻘ ﺎء ﺍﻷﻣ ﺭ ﻛﻣ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻣ ﻥ ﻣﻘ ﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﻳﺗﻔﺿ ﻝ ﺑﺭﻓ ﻊ
ﻳﺩﻩ ،ﻭﺃﺭﺟﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﺇﺣﺻﺎء ﺍﻟﻌﺩﺩ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
)  ( 17ﻋﺿﻭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻛﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ؟  ...ﻋ ﺩﺩ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﺣﺎﺿ ﺭﻳﻥ ﻫ ﻭ )  (26ﻋﺿ ﻭ  ،ﺇﺫ ﺍ ً ) ( 17
ﻋﺿﻭ ﻣﻥ )  ( 26ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ  ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .
ﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺃﺣ ﺩ ﻣ ﻥ ﻣﻘ ﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ ﻳﺭﻳ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻧﺳ ﺣﺏ ﺃﻭ ﻳﺭﻳ ﺩ ﺃﺣ ﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺇﺿ ﺎﻓﺔ
ﺍﺳﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ؟ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﺭﻭﺍﻥ ﻳﻭﺩ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺍﻵ ﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .
 . 2ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻧﺻﻪ :
" ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺩ .ﺃﻣﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻘﺑﻳﺳﻲ

ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ ،،
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ - :ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﺗﺗ ﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺩﻝ ﺗ ﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﺄﻫﻳ ﻝ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﺳ ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿ ﺎﺋﻳﺔ ﻭﺃﻋ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺿ ﺎء ﻭﺍﻟﻣﺣ ﺎﻣﻳﻥ ﻋﺑ ﺭ
ﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗ ﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻣﺭ ﻟ ﺩﻳﻬﺎ ،ﻭﺗﺳ ﻌﻰ ﻟﻼﺭﺗﻘ ﺎء ﺑﻣﻬ ﺎﺭﺍﺕ ﺧﺭﻳﺟ ﻲ ﺍﻟﻛﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﺗﻣ ﻳﻥ
ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻭﺑﻧ ﺎء ﻗ ﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﻟﺗﻭﻅﻳﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻣﺎﺭﺳ ﺔ ﻣﻬﻧ ﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣ ﺎﺓ ﻭﻏﻳﺭﻫ ﺎ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻬ ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣ ﻲ ﻭﺍﻟ ﺩﻭﻟﻲ ،ﻛﻣ ﺎ ﺗﻬ ﺗﻡ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺑﺣ ﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣ ﻲ ،ﻭﺗﻌﻣﻳﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﻳ ﺎﺩﻳﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻌﻰ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬ ﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻷﻋ ﻭﺍﻡ )-2016
 (2021ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .
 .2ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﻥ.
 .3ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﺓ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
 .4ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
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ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ

ﺟﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ

ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺑﺎﺭﻙ

ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻛﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺎﺟﺩ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ

ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺍﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻏﻠﻳﻁﺔ
ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ؟ ﻫﺅﻻء ﻫﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻘﻁ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺑﻧﺩ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ .
 .2ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ :
 ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻳﻁﺭﻳﺔ .ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺃﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﺩﻱ ؟
)ﻋﺎﺩﻱ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺩ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺷﻳﺋﺎﻥ .
ﺃﻭﻻ ﺃﻧ ﺎ ﺃﺷ ﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﻭﺏ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻭﺟ ﺩﻧﺎﻩ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎءﺕ ﻟﻠﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻭﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻟﻬ ﺎ  ،ﻓ ﺄﻭﺩ ﺇﺣ ﺎﻁﺗﻛﻡ
ﻋﻠﻣ ﺎ ﺑﺄﺳ ﻣﺎء ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﻁﻠﺑ ﻭﺍ ﺍﻻﻧﺿ ﻣﺎﻡ ﺇﻟ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳ ﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﻓ ﺗﺢ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺃﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ  ،ﻓﻘ ﺩ ﻭﺟﻬ ﺕ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺗ ﺎﺭﻳﺦ  2016 / 11 / 15ﺇﻟ ﻰ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺑﺷ ﻛﺭﻫﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻬ ﻭﺩﻫﻡ  ،ﻭﺃﻧﻧ ﺎ
ﻧﺗﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺗ ُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻟﺗﻔﻌﻳ ﻝ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻛﻣﻣﺛﻝ ﻟﺷﻌﺏ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻋ ﺩﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ
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ﺗﺑﺭﺯ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺗﻭﺍﺻﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓ ﻲ ﻣﺧﺗﻠ ﻑ ﻓﻌﺎﻟﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  ،ﻭﻫ ﺫﺍ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﻔﻳ ﺫﻫﺎ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ ﺗﺿ ﻡ ﻓ ﻲ
ﻋﺿ ﻭﻳﺗﻬﺎ ﻋ ﺩﺩ ﻣ ﻥ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎ ﺩﻱ  ،ﻭﺃﻳﺿ ﺎ
ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗ ﺏ ﺍﻟﻔﻧ ﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺳ ﻡ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﺑﺩﻭﺍ ﺭﻏﺑﺗﻬﻡ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ* ﻫﻡ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺯﺍﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﻭﺩﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺳﺎﻟﻡ ﺑﻥ ﺳﻣﻧﻭﻩ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻏﻠﻳﻁﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ .
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺣﺩ ﺁﺧﺭ ﻳﻭﺩ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ؟ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ  ،ﺃﻻ
ﺗﺭﻏﺏ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟ ﻓﻬﺫﻩ ﻟﺟﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺃﻧﺕ ﺗﺗﻛﻠﻣﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ...
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ :
ﺳﺄﻛﻭﻥ ﻣﻌﻬﻡ ﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺳﻣﻲ  ،ﻓﻼ ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺧﻝ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﻋﻧﺩﻱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻁﺑﻌﺎ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻠﻌﺿﻭ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ  ،ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻛﺱ
ﺍﻟﻣﻧﺿﻣﺔ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻛﻠﻬﻡ ﺧﻳﺭ ﻭﺑﺭﻛﺔ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛ ﺩﺓ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻌﻣ ﻝ ﻣﺗﻣﻳ ﺯ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫ ﻝ ﻳﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ
ﻋﻠ ﻰ ﺗﺷ ﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺫﻛ ﺭﺕ ﺃﺳ ﻣﺎﺅﻫﻡ ﻭﺍﻟ ﺫﻳﻥ
ﺳ ﻳﺟﺗﻣﻌﻭﻥ ﻭﺳ ﻳﺭﻓﻌﻭﻥ ﻣﻘﺗ ﺭﺡ ﺳ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻓﻳ ﻪ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﻫﻳﺋ ﺔ ﻣﻛﺗ ﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺛ ﻡ ﻋﺭﺿ ﻪ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻋﻣﻠﻧ ﺎ ﻭﻓ ﻖ ﺍﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺍﻻﺧﺕ ﻋﻔﺭﺍء ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ :
ﺷ ﻛﺭﺍ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻭﻻ ﺃﻧ ﺎ ﺃﻋﺗ ﺫﺭ ﻋ ﻥ ﺍﻻﻧﺿ ﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗ ﺄﺧﺭ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ  ،ﻟﻸﺳ ﻑ
ﺗﺄﺧﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻭﻧﺳﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺷﻐﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ .
* ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )/8ﺃ( ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺛﺎﻧﻳﺎ  :ﺃﻧﺎ ﺃﻗﻭﻝ ﻟﻭ ﻧﺗﺭﻙ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﻔﺗ ﻭﺡ  ،ﻭﺑ ﺫﻟﻙ ﻧﻌﻁ ﻲ ﻓﺭﺻ ﺔ ﻟﺯﻣﻼﺋﻧ ﺎ
ﻭﺍﺧﻭﺍﻧﻧﺎ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ  ،ﻓﺭﺑﻣ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣ ﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻟﻬ ﻡ ﻣﺷ ﺎﺭﻛﺎﺕ ﺇﻥ
ﺷﺎء ﷲ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻌﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟ ﻥ ﺗﻛ ﻭﻥ ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ﺃﺑ ﺩﺍ  ،ﻭﻧﺷ ﻛﺭﻙ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻁ ﺭﺡ  ،ﻭﺍﻟ ﺭﺩ ﺃﺑ ﺩﺍ ﻟ ﻡ ﻳﻛ ﻥ ﺍﻟ ﺭﺩ ﻣﺗ ﺄﺧﺭﺍ ﻁﺎﻟﻣ ﺎ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻧ ﺎ ﺃﻋ ﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻛ ﻝ ﻳﺭﻳ ﺩ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ  ،ﻟﻛ ﻥ ﺃﺣﻳﺎﻧ ﺎ ﻛﻣ ﺎ ﺗﻔﺿ ﻠﺕ ﻗ ﺩ ﺗﺻ ﻝ ﺍﻟﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﻭﻳﻧﺷ ﻐﻝ
ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﻭﻳﻧﺳ ﻰ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ  ،ﻟ ﺫﻟﻙ ﺃﻧ ﺎ ﻋﺭﺿ ﺕ ﺍﻷﻣ ﺭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﻻﻁﻼﻋﻛ ﻡ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﻭﺭﻏﺑ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺿﺎء ﺇﻟﻳﻬﺎ  ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﻟﻺﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻳﻬ ﺎ  ،ﻭﻟﻛ ﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁ ﻳﻁ ﻧﻔﺳ ﻪ
ﻭﺍﻟﻔﻛ ﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺳ ﻳﺗﻡ ﻣ ﻥ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻭﺍﻟﻌﺻ ﻑ ﺍﻟ ﺫﻫﻧﻲ ﺟﻳ ﺩ ﺃﻥ ﻳﻛ ﻭﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺑ ﺩﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛ ﻝ ﻓﺭﻳ ﻖ ﻭﺍﺣ ﺩ
ﻭﻣﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻔﺗ ﻭﺡ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻭﻗ ﺕ ﻟﻣ ﻥ ﻳﺭﻏ ﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻻﺧ ﻭﺓ ﺍﻻﻋﺿ ﺎء ﺍﻻﻧﺿ ﻣﺎﻡ
ﺇﻟﻳﻬﺎ  ،ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺍﻹﺧ ﻭﺓ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺗﻛ ﻭﻳﻥ ﻓ ﺭﻕ ﻋﻣ ﻝ ﺑﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ  ،ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .
ﺃﻳﺿﺎ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺃﻣﺭ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺑﻧﺩ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻫﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ *ﺍﻟﺗﻲ
ﺳﺗﺿ ﻊ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻ ﺎﻝ ﺍﻻﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻭﺍﻹﻋ ﻼﻡ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ  ،ﻭﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻧ ﺎ ﻧﻌﻣ ﻝ ﻋﻠﻳﻬ ﺎ ﺩﺍﺧﻠﻳ ﺎ ﻟﻛ ﻥ ﺃﻳﺿ ﺎ ﺳﻳﻧﺿ ﻡ ﻟﻬ ﺎ ﺃﺭﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻥ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ،
ﻭﻫﺅﻻء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻡ ﻧﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ ﺗﺭﺷ ﻳﺢ ﺃﻧﻔﺳ ﻬﻡ ﻟﻛ ﻥ ﺃﻧ ﺎ ﺍﺧﺗ ﺭﺗﻬﻡ ﺑﺎﻻﺳ ﻡ  ،ﻭﻁﺑﻌ ﺎ ﺍﻟﻛ ﻝ ﺧﻳ ﺭ
ﻭﺑﺭﻛﺔ ﻟﻛﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻟﻬﻡ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﻡ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﻟﻣﻥ ﻳﺭﻏﺏ
ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻳﻬﻡ  ،ﻭﻫﺅﻻء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻫﻡ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻏﻠﻳﻁﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺯﺍ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ .
ﻭﺳ ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻣ ﻥ ﺃﺭﺑﻌ ﺔ ﺃﻋﺿ ﺎء ﻣﻧﺿ ﻣﻳﻥ ﺃﻳﺿ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳﺗﺿ ﻊ ﺍﻟﺧﻁ ﺔ ﺍﻹ ﻋﻼﻣﻳ ﺔ
ﻭﺧﻁﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺩ ﻳﺭﻏﺏ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻬﻡ ﻻ ﻣ ﺎﻧﻊ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻟﻛﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻭﺟﻭﺍﻧﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ،
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺃﺑﺩﻭﺍ ﺭﻏﺑﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﻟﻣﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ .

* ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )/8ﺏ( ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﺄﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻛﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﺃﻭ
ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺩﻣﻭﺍ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻟﻛﻥ ﻣﺛﻼ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﻱ
ﻏﺎﺋﺏ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ....ﻫﻝ ﺍﻋﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ؟ ﻫﻝ
ﻛﻠﻣﻙ ﻳﺎ ﺃﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺧﺻﻲ ؟ ﻋﻔﻭﺍ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹﺧﻭﺓ  ،ﻧﻘﻁﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻛﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﻌﺭﻓﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء  ،ﺃﻧﺎ ﺳﺄﻋﺗﺑﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﻱ ﻏﻳﺎﺏ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ
ﻟﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺗﺫﺭ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻛﻠﻡ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺗﺫﺭ ﻣﻥ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ
ﻳﺗﻭﺍﺻﻠﻭﻥ ﻣﻌﻲ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻟﻸﻋﺗﺫﺍﺭ ﻭﻳﺭﺳﻠﻭﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﻳﻣﻳﻝ ﻟﻠﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ
ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﻊ ﺫﻛﺭ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﻱ ﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻩ ﻟﺑﺱ  ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻣﻌﺫﻭﺭ ﻓﻳﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻋﺫﺭﺍ ﻋﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻌﺭﻑ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺗﺑﻊ ،
ﻓﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻳﺱ ﺃﻣﺭﺍ ﺳﻬﻼ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﺇﻣﺎ ﻟﻣﻬﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺣﺻﻝ ﻣﻌﻪ ﻁﺎﺭﺉ ﻻ ﺃﺣﺩ ﻳﻌﺭﻓﻪ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ،ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻛﺎﻥ  ،ﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻭ ﺑﺩﻗﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺣﺗﻰ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻓﻼﻥ ﺍﻋﺗﺫﺭ ﺭﺳﻣﻳﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻟﻡ ﻳﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻣﺗﻐﻳﺏ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﻟﻳﺱ ﺟﻳﺩﺍ ﺃﻥ
ﻳﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺑﻁﺔ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﺑﺱ ﻋﻧﺩ ﺃﻱ ﺃﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﺟﻠﺗﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻳﻭﺟﺩ ﻣﻛﺗﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻳﺗﻡ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ
ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﺟﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻧﻊ ﺧﻳﺭ  ،ﻓﺎﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯﻱ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﻭﺣﺭﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ،
ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻅﺭﻑ ﻁﺎﺭﺉ ﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ
ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﻳﻘﻭﻝ ﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻛﻠﻡ ﺍﻷﺥ ﻋﺑ ﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ – ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﺑﻠﻐﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺳﻧﻌﺗﺑﺭﻫﺎ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﻭﻟﻳﺱ ﻏﻳﺎﺏ ،
ﻓﺎﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺳﺗﺎﻫﻝ ﻛﻝ ﺧﻳﺭ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻵﻥ ﻭﻗ ﺩ ﺃﻧﻬﻳﻧ ﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺑﻧ ﻭﺩ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ  ،ﺳ ﻳﻧﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛﻝ ﺷ ﻌﺑﺔ
ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﺑﺿﻌﺔ ﺩﻗﺎﺋﻖ .
ﺇﺫ ﺍ ً ﻫﻝ ﺗﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻵﻥ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
) ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  13:01ﻅﻬﺭﺍ ً (
ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺩ .ﺃﻣﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻘﺑﻳﺳﻲ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﺍﻟﻣﻼﺣـﻖ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(1
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  137ﻣﻥ 143

ﻋﺮﺽ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﻳﻦ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻨﺒﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﻳﻦ ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  21ﺳﺮﻳﺮﺍ ً ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ :
•

) (5ﺃﺳﺮﺓ ﺑﻐﺮﻑ ﺧﺎﺻﺔ.
) (15ﺳﺮﻳﺮﺍ ً ﺑﻐﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

•

) (1ﺳﺮﻳﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺰﻝ.

•

ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺰء ﻣ ﻦ
ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ :
•

ﻋﺪﺩ ) (4ﻏﺮﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ.

•

ﻋﺪﺩ ) (1ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ  6ﺃﺳﺮﺓ.

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(2
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(3
ﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺃ .ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﻭﺩﺧﻭﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ﺑﺩﻻ ﻣﻧﻬﺎ.
ﺏ .ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ
ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ .

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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2016/11/8
الموقرة

معالي األخت  /د .أمل عبداهلل القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي

شنسالم بليع و حدا شر ونذك حه ،،
ىذج شنوعذم نقالل شبويش

بن بالىا ن ا شنذن بل خط ب شعفوو ح في نو شع /ق ن شن /ن

شنث ي من شنبدل شنو ذى/ي شنس نس ب ذ .
سي ا س /نا م أحدد ىلسف ن وىش شن /يدي كادىل ب ي ن/الىا شنل ا .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
مقدمه /
ناعمة عبداهلل الشرهان

2016/11/6
الموقرة

معالي األخت  /د .أمل عبداهلل القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي

شنسالم بليع و حدا شر ونذك حه ،،
ىذج شنوعذم نقالل شبويش

بن بالىا ن ا ن ا

و شنو/لي وشنثق فا وشن ا ب وشنذى ضا

وشعبالم في نو شع /ق ن شن /ن شنث ي نلبدل شنو ذى/ي شنس نس ب ذ .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
مقدمه /
سعيد خلفان الكعبي

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(4
ﻧﺹ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﺧت /ﻧورة ﻣﺣﻣد اﻟﻛﻌﺑﻲ

وز ر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد

اﻟﻣوﻗرة

اﻟﺳﻼم ﻋﻠ م ورﺣﻣﺔ ﷲ و ر ﺎﺗﻪ،،،
اﻟﻣوﺿوع" :اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺧﻼل اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗﺷر ﻌﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر"

ﺳرﻧﺎ ان ﻧﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟ م ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷ ر واﻟﺗﻘدﯾر ،ﻣﺛﻣﻧﯾن ﺟﻬود م اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺟﻠس وﻟﺟﺎﻧﻪ.
و ﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع أﻋﻼﻩ ،وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺧطﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻟﺗﺷرﻌﻲ
اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،ﺳرﻧﺎ ان ﻧرﻓ ﻟﻣﻌﺎﻟ م اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟدور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗﺷرﻌﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد .
وﻋﻠ ﻪ ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﻔﺿﻞ ﺎﻟﺗﻧﺳﯾ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟوزراء ﻟﻼﻟﺗزام ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس ،ﺣﺳب
اﻟﺗوارﺦ اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻓ اﻟﺧطﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس .ﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﻣواﻓﺎﺗﻛم ﻣواﻋﯾد اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺗ ﻘ ﺔ ﻣن ﻫذا اﻟدور
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

وﺗﻔﺿﻠوا ﻘﺑول ﻓﺎﺋ اﻻﺣﺗرام ،،،
د.أﻣﻞ ﻋﺑدﷲ اﻟﻘﺑ ﺳﻲ
رﺋ ﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﻣرﻓﻘﺎت:

 -ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺟدول اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻋﺗ ﺎ اًر ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ

جدول الجلسات خالل الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر
مشروعات القوانين

الجلســـة

التاريـــخ

الجلسة الثانية

2016/11/29

الجلسة الثالثة

2016/12/20

الجلسة الرابعة

2016/12/21

مشروع قانون اتحادي في شأن الميزانية العامة
لالتحاد للسنه المالية 2017

الجلسة الخامسة

2017/1/10

مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة اإلغراق
والتدابير التعويضية والوقائية

-

الجلسة السادسة

2017/1/17

-

سياسة وزاره العدل في شأن الخدمات
المقدمة للمتعاملين

الجلسة السابعة

2017/1/31

-

سياسة مصرف االمارات العربية
المتحدة المركزي

الجلسة الثامنـة

2017/2/7

مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية
االتصال عن بعد في اإلجراءات الجزائية

-

الجلسة التاسعة

2017/ 2 / 28

-

سياسة الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية

 مشروع قانون الحساب الختامي لالتحاد 2014 -مشروع قانون الحساب الختامي لالتحاد 2015

الموضوعات العامة
سياسة التعليم العالي والبحث العلمي

1

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(5
ﻧﺻﻭﺹ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ
 .1ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺩﻝ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﻣﻬﻧ ﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ " .
 .2ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺩﻝ ﻓ ﻲ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ " .
 .3ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ " .
 .4ﻣﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣﻭﺿ ﻭﻉ " ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ " .
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 .1موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع " سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة".
(نص قرار الموافقة ونص الموضوع)

التاريخ 2016/5/11 :
الموقرة

معالي الدكتورة /أمل عبداهلل القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

الموضوع :سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة
تشررروزارة الا ل علا عما

ا ل حاكما التحاديةار لنياباتا ل امةا التحاديةار لتفتيشا لقضرررا ار ل حامينا

رأ و نا لقضاءارفقاالععستواار لقو نينا ل حعدلالصالحياتار ختصاصاتا لوة ا تابالعرلة،ا ل حامالامهنةا
حولاينظ هاا لقانونارتشااكا لسعطةا لقضا يةاف اتحقيقا ل ع لةارتأكيعاسيادلا لقانون.ااا ا
ر عيهانوجوامناقشةاسياسةارة الا ل علاض نا ل حاراا لتالية:ا -ا
 .1لتشوي اتا ل نظ ةال هنةا ل حامال.ا
قانون تحادي اقما()23السنة  1991ف اشأن تنظيم مهنةا ل حامال
 .2بو مجاتوطينامهنةا ل حامال:
لض انا الجت ا

الع حامينا ل و طنين.

النتع باف اقضاياا لجناياتالع حامينا ل و طنين .ا
 .3تو خيصامهنةا ل حامالا عما ل ستوىا التحاديار ل حع
 .4أثواتوخيصامكاتبا ل حامالالغيوا ل و طنيناف ا ل ناطقا لحول.ا ا

الشيخ محمد عبداهلل النعيمي
ماجد حمد الشامسي
أحمد محمد مبارك الحمودي
محمد علي الكمالي
مروان احمد بن غليطة

 .2موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات".
(نص قرار الموافقة ونص الموضوع)

 .3موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة المجلس الوطني لإلعالم " .
(نص قرار الموافقة ونص الموضوع)

 .4موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع " الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
في شأن اإلرشاد والتوجيه "
(نص قرار الموافقة ونص الموضوع)

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(6
ﺃ .ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ
ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ، 2014/12/31ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ .
ﺏ .ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ
ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ، 2015/12/31ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ .
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الموقــر

معالي  /د .أمل عبداهلل القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي

تحيـة طيبـة وبعـد ،

أرفق لمعاليكم مع هذا تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية والصناعية في شأن
) لسنة  2016م في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد و
مشروع القانون االتحادي رقم (
الحسابات الختامية للجهات المستقلة و الملحقة عن السنة المالية المنتهية في . 2014/12/31
برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

رئيـس اللجنـة
ماجد حمد الشامسي

التاريخ 2016/11/2 :

1

تقريـــــــر
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية
إلــــــــى
المجلس الوطني االتحادي
بشـــــأن
مشروع القانون االتحادي رقم (

) لسنة 2016م

في شــــأن اعتماد الحساب الختامي لالتحــــــــــــــــاد
والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـــــــــــة
عن السنة المالية المنتهية فــــــــي 2014/12/31
ورد إلى المجلس الوطني االتحادي كتاب معالي نورة محمد الكعبي " وزيرة الدولة لشئون
المجلس الوطني االتحادي المؤرخ  2016/4/11بشأن مشروع القانون االتحادي الوارد في
عنوان هذا التقرير  ،حيث طلب عرض مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني االتحادي
طبقا للمادة ( )135من الدستور.
وقد تدارست لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية مشروع القانون المعروض في ضوء
الدستور والئحة المجلس والقوانين والمراسيم بقوانين ذات العالقة وأهمها المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )8لسنة  2011بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي  ،والقانون االتحادي
رقم ( )3لسنة  2014في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة
عن السنة المالية  2014وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة والمذكرة اإليضاحية لمشروع القانون
المعروض .
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات بتواريخ ،2016/9/18 ،2016/9/4
 2016/10/30، 2016/10/26 ،2016/9/25حيث اجتمعت اللجنة بالتالي أســـماؤهم :
ديوان المحاسبة :
سعادة /محمد راشد الزعابي  -وكيل الوزارة بديوان المحاسبة
األستاذ  /يوسف سالم الكعبي  -محقق قانوني
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وزارة المالية :
سعادة  /يونس حاجي خوري – وكيل وزارة المالية
سعادة  /مريم محمد األميري  -وكيل الوزارة المساعد لشؤون لقطاع اإلدارة المالية العامة
السيد  /عبداهلل محمد الزعابي  -نائب مدير إدارة العمليات المالية
السيدة  /نوف الجناحي  -محاسب
اآلنسة /وعـد يوسـف  -محاسب
القسم األول
وصف مشروع القانون محل الدراسة
بمطالعة مشروع القانون المذكور ومذكرته اإليضاحية وتقارير ديوان المحاسبة تبين ما يأتي :
أوالً  :يتضمن مشروع القانون المعروض اعتماد الحساب الختامي لالتحااد والحساابات الختامياة
للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في . 2014/12/31
ثانياً  :تمثلت الجهات المستقلة الملحقة حساباتها الختامية بالحساب الختامي لالتحاد فيما يأتي :
.1

المجلس الوطني االتحادي .

.2

جامعة اإلمارات العربية المتحدة .

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

مجمع كليات التقنية العليا .
جامعة زايد .
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضةِ.
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء .
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف .
صندوق الزواج .
صندوق الزكاة .
المجلس الوطني لإلعالم .
هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس .
الهيئة االتحادية للجمارك .
برنامج الشيخ زايد لإلسكان .
المركز الوطني لإلحصاء .
هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية .
المجلس الوطني للسياحة واآلثار .
الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة .
هيئة التأمين .
معهد التدريب والدراسات القضائية .
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 .20ديوان المحاسبة .
 .21الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية .
 .22هيئة األوراق المالية والسلع .
 .23الهيئة الوطنية للمؤهالت .
 .24هيئة اإلمارات للهوية .
 .25الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية .
 .26مكتب وزير دولة معالي الدكتور سلطان الجابر .
ثالثاً  :يتضمن مشروع القانون المعروض ( )32مادة تشمل األحكام اآلتية :
.1

بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية ( المصروفات المخصومة واإليرادات المضاافة
) مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلاة لبياان الفارق ( اعتمااد ميار مساتخدم فاي حالاة
نقص المصروفات المخصومة عن تقديراتها المعتمدة المعدلة وفاي حالاة اإليارادات
يكاااون الفااارق إماااا زياااادة اإليااارادات المضاااافة عااان تقاااديراتها المعتمااادة أو نقاااص
اإليرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة ) .

.2

بيان ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادياة تضامنها المشاروع المقتارض موضاحا باه
الفاارق بااين إيراداتهااا المضااافة ومصااروفاتها المخصااومة  ،فاادذا زادت اإلياارادات
المضااافة عاان المصااروفات المخصااومة فالناااتج يكااون وفاار تنفيااذ ميزانيااة  ،وإذا
نقصت اإليرادات المضافة عن المصروفات المخصومة يكاون النااتج عجاز تنفياذ
ميزانية .
القسم الثاني
نتائج تنفيذ ميزانية االتحاد والجهات المستقلة الملحقة واألداء المالي

أوالً  :نتائج تنفيذ ميزانية االتحاد :
تبين من مراجعة تنفيذ ميزانية االتحاد إن العجز الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة لالتحاد عن السنة
المالياة المنتهيااة فاي ( 2014/12/31نقااص اإلياارادات الفعلياة المضااافة عان المصااروفات الفعليااة
المخصومة) قاد بلا ( ) 2,220,796,478.28درهماا ،يساتنزل مان حسااب االحتيااطي العاام
لدى وزارة المالية .
ثانياً  :نتائج تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة ما يلي :
 .1تنفيذ ميزانية المجلس الوطني االتحادي :
بلا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة المجلااس الااوطني االتحااادي عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31زيااادة اإلياارادات الفعليااة المضااافة عاان المصااروفات الفعليااة المخصااومة) مبلغااا
قدره مبلغا قدره ( ) 6,623,178.53درهما ،يورد إلى الخزينة العامة.
 .2تنفيذ ميزانية جامعة اإلمارات العربية المتحدة :
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بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة اإلمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية فاي
 ( 2014/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضاافة عان المصاروفات الفعلياة المخصاومة) مبلغاا
قدره ( ) 6,140,390.65درهما ،يورد إلى الخزينة العامة.
 .3تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا :
بلا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة مجمااع كليااات التقنيااة العليااا عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31زيااادة اإلياارادات الفعليااة المضااافة عاان المصااروفات الفعليااة المخصااومة) مبلغااا
قدره ( )64,413,477درهم يورد إلى الخزينة العامة .
 .4تنفيذ ميزانية جامعة زايد:
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد عان السانة المالياة المنتهياة فاي ( 2014/12/31
زياااااادة اإليااااارادات الفع لياااااة المضاااااافة عااااان المصاااااروفات الفعلياااااة المخصاااااومة) مبلغاااااا قااااادره
( )399,123,00درهم  ،يورد إلى الخزينة العامة .
 .5تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة:
بلا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة الهيئااة العامااة لرعايااة الشااباب والرياضااة عاان الساانة الماليااة
المنتهياااة فااااي ( 2014/12/31زياااادة اإلياااارادات الفعلياااة المضااااافة عااان المصااااروفات الفعليااااة
المخصومة) مبلغا قدره ( )71,587.00درهم ،يورد إلى الخزينة العامة .
 .6تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للكهرباء والماء:
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في
( 2014/12/31زيااادة اإلياارادات الفعليااة المضااافة عاان المصااروفات الفعليااة المخصااومة) مبلغااا
قدره ( )281,795,000درهما يورد إلى الخزينة العامة.
 .7تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف :
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العاماة للشاؤون اإلساالمية واألوقااف عان السانة المالياة
المنتهياااة فاااي  ( 2014/12/31زياااادة اإليااارادات الفعلياااة المضاااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا قدره ( )12,967,015,30درهم  ،يورد إلى الخزينة العامة .
 .8تنفيذ ميزانية صندوق الزواج :
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية صندوق الزواج عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
(زيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة المضااااافة عاااان المصااااروفات الفعليااااة المخصااااومة ) مبلغااااا قاااادره
( )61,150,543,66درهم يورد إلى وزارة المالية .
تنفيذ ميزانية صندوق الزكاة :
.9
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية فاي 2014/12/31
(زيااادة اإلياارادات الفعليااة المضااافة عاان المصااروفات الفعليااة المخصااومة ) مبلغااا قاادره ()90.72
درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لإلعالم :
.10
بل ا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة المجلااس الااوطني لإلعااالم عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31زياادة اإلياارادات الفعليااة المضاافة عاان المصااروفات الفعلياة المخصااومة ) مبلغااا
قدره ( )17,488,488,10درهم يورد إلى وزارة المالية .
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تنفيذ ميزانية هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس :
.11
بل ا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة هيئااة اإلمااارات للمواصاافات والمقاااييس عاان الساانة الماليااة
المنتهياااة فااااي ( 2014/12/31زياااادة اإلياااارادات الفعلياااة المضااااافة عااان المصااااروفات الفعليااااة
المخصومة ) مبلغا قدره ( )10,363,292,47درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للجمارك :
.12
بل ا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة الهيئااة االتحاديااة للجمااارك عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31زياادة اإلياارادات الفعليااة المضاافة عاان المصااروفات الفعلياة المخصااومة ) مبلغااا
قدره ( )6,359,588,33درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية برنامج الشيخ زايد لإلسكان :
.13
بل ناتج تنفيذ ميزانية برنامج الشيخ زايد لإلسكان عن السانة المالياة المنتهياة فاي 2014/12/31
(صفراً ) وذلك لتساوي اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة ) .
تنفيذ ميزانية المركز الوطني لإلحصاء :
.14
بل ا العجااز الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة المركااز الااوطني لإلحصاااء عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31نقاص اإليارادات الفعليااة المضاافة عان المصااروفات الفعلياة المخصاومة ) مبلغااا
قدره ( )720,205,81درهم .
تنفيذ ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية :
.15
بل العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية عن السانة المالياة
المنتهياااة فاااي ( 2014/12/31نقاااص اإليااارادات الفعليااااة المضاااافة عااان المصاااروفات الفعليااااة
المخصومة ) مبلغا قدره ( )2,684,824.77درهم.
تنفيذ ميزانية المجلس الوطني للسياحة واآلثار :
.16
بل الف ائن الناتج عن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني للسياحة واآلثار عن السنة المالية المنتهية في
( 2014/12/31زياادة اإلياارادات الفعليااة المضاافة عاان المصااروفات الفعلياة المخصااومة ) مبلغااا
قدره ( )696,97درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة الهالل األحمر :
.17
بلااا ا لفاااائن النااااتج عااان تنفياااذ ميزانياااة هيئاااة الهاااالل األحمااار عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي
( 2014/12/31زياادة اإلياارادات الفعليااة المضاافة عاان المصااروفات الفعلياة المخصااومة ) مبلغااا
قدره ( )105,547,144,57درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة التأمين :
.18
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانياة هيئاة التاأمين عان السانة المالياة المنتهياة فاي 2014/12/31
(زيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة المضااااافة عاااان المصااااروفات الفعليااااة المخصااااومة ) مبلغااااا قاااادره
( )73,937,615,66درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية :
.19
بل الف ائن الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية عن السانة المالياة المنتهياة
في ( 2014/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة ) مبلغا
قدره ( )962,518,63درهم يورد إلى الخزينة العامة .
ديوان المحاسبة
.20
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بلااا الفاااائن النااااتج عااان تنفياااذ ميزانياااة دياااوان المحاسااابة عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي
( 2014/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) مبلغا
قدره ( ) 38,894,334.67درهما ،يورد إلى الخزينة العامة.
تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية :
.21
ب ل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادياة للماوارد البشارية الحكومياة عان السانة المالياة
المنتهياااة فااااي ( 2014/12/31زياااادة اإلياااارادات الفعلياااة المضااااافة عااان المصااااروفات الفعليااااة
المخصومة ) مبلغا قدره ( )4,942,024,06درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة األوراق المالية والسلع :
.22
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة األوراق المالية والسلع عن السنة المالية المنتهية في
( 2014/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) مبلغا
قدره ( ) 114,132,670.37درهما ،يورد إلى الخزينة العامة.
تنفيذ ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهالت :
.23
بل ا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة الهيئااة الوطنيااة للمااؤهالت عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31زياادة اإلياارادات الفعليااة المضاافة عاان المصااروفات الفعلياة المخصااومة ) مبلغااا
قدره ( )4,245,221,73درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة اإلمارات للهوية :
.24
بلاا الفااائن الناااتج عاان تنفيااذ ميزانيااة هيئااة اإلمااارات للهويااة عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
( 2014/12/31زياادة اإلياارادات الفعليااة المضاافة عاان المصااروفات الفعلياة المخصااومة ) مبلغااا
قدره ( )417,445,389.38درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية :
.25
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية عن السنة المالياة
المنتهياااة فااااي ( 2014/12/31زياااادة اإلياااارادات الفعلياااة المضااااافة عااان المصااااروفات الفعليااااة
المخصومة ) مبلغا قدره ( )15,551,007.61درهم .

مكتب وزير دولة د .سلطان الجابر
.26
بل الفائن الناتج عن تنفيذ ميزانية مكتب وزير دولة معالي الدكتور سلطان الجابر عن السنة
المالية المنتهية في ( 2014/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية
المخصومة) مبلغا قدره ) (19,028,461.42درهما ،يورد إلى الخزينة العامة.
ثالثاً  :األداء المالي الموحد
بلااا عجاااز األداء الماااالي الموحاااد للميزانياااة العاماااة لالتحااااد وميزانياااات الجهاااات االتحادياااة
المسااااتقلة عاااان الساااانة الماليااااة المنتهيااااة فااااي ( 2014/12/31نقااااص اإلياااارادات الفعلياااااة
المضاااافة الموحااادة عااان المصاااروفات والنفقاااات الفعلياااة المخصاااومة الموحااادة) مبلغاااا قااادره
( )1,385,015,093درهما .
وتااام اساااتثناء الحسااااب الختاااامي للهيئاااة االتحادياااة للكهربااااء والمااااء والهاااالل األحمااار لدولاااة
اإلمااااااارات العربيااااااة المتحاااااادة وديااااااوان المحاساااااابة عاااااان الساااااانة الماليااااااة المنتهيااااااة فااااااي
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 2014/12/31ماااااان األداء المااااااالي الموحااااااد فااااااي المااااااادتين ( )28و ( ) 29ماااااان هااااااذا
القانون ،لعدم ا عداده بالكامل على األساس النقدي المعدل.
القسم الثالث
مالحظات ديوان المحاسبة
بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي لالتحاد
والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـــــــــــة
عن السنة المالية المنتهية فــــــــي 2014/12/31
أسفر التدقيق على البيانات المالية الختامية والعمليات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة لالتحاد
عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31إلى مالحظات وتحفظات ملخصها ما يلي :
أوالً  :بشأن المركز المالي لالتحاد في : 2014/12/31
أ -المالحظات المتعلقة بالبيانات المالية لسنة 2014
 التحفظ على عدم تضمين قائمة المركز المالي لالتحاد للسنة المالية  2014البيانات المالية
الختامية لكل من الهيئة االتحادية للكهرباء والماء  ،والهالل األحمر لدولة اإلمارات
العربية المتحدة حيث أن ذلك من شأنه عدم توافق ما جاء بقائمة المركز المالي من أصول
وخصوم للسنة المالية  2014مع ما جاء بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لالتحاد
للسنة المالية . 2014
 التحفظ على المبال التي تضمنها بيان المركز المالي بخصوص اإلحتياطي العام نظرا
للتحفظ السابق للديوان على رصيد اإلحتياطي العام في  2013/12/31م وعلى
التسويات والتغييرات التي تتم عليه خالل العام.
 التحفظ على عدم تضمين قائمة المركز المالي لالتحاد للسنة المالية 2014م تفصيالت
لألصول وااللتزامات بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 2014م
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات.
 التحفظ على عدم الوضوض في عرض البيانات المالية ،وما لوحظ من زيادة في قيمة
األصول الجارية للوزارات في المركز المالي بمبل  1,454,341,076.00درهم –
بعد تعديل عرض البيانات المالية بناء على طلب الديوان  -دون ارفاق قيود التسوية التي
توضح تفاصيل تلك الزيادة كما لم يتم ارفاق الكشوف التفصيلية لألصول بعد التعديل
لبيان البنود التي تأثرت بتلك التعديالت.
 التحفظ على عدم تضمين المذكرة االيضاحية بيان أسباب ارتفاع األرصدة المدينة أو
انخفاض األرصدة الدائنة للوزارات االتحادية لدى البنوك العاملة في الدولة في نهاية
السنة المالية 2014م عن السنة المالية 2013م.
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 التحفظ على عدم تطابق أرقام حسابات تحت التسوية المدينة والدائنة (األصول
وااللتزامات)  -المعروضة في المذكرة اإليضاحية وفي النموذج رقم ( )11حسابات –
مع بيانات قائمة المركز المالي.
 التحفظ على عدم الوضوض في عرض البيانات المالية ،وما لوحظ من زيادة في قيمة
االلتزامات للوزارات في المركز المالي بمبل  1,454,341,076.00درهم – بعد
تعديل عرض البيانات المالية بناء على طلب الديوان  -دون ارفاق قيود التسوية التي
توضح تفاصيل تلك الزيادة كما لم يتم ارفاق الكشوف التفصيلية لاللتزامات بعد التعديل
لبيان البنود التي تأثرت بتلك التعديالت.
 التحفظ على اظهار االرصدة المدينة والدائنة بأقل من حقيقتها ،وعلى عدم االفصاض عن
اسباب ظهور االرصدة الشاذة بالحسابات المدينة والدائنة.
 التحفظ على اختالف البيانات المالية الختامية التي تضمنها الحساب الختامي العام  -لعدد
 2جهة خدمية مستقلة  -عن البيانات المدققة من قبل الديوان.
 التحفظ على اختالف الرصيد االفتتاحي في  2014/1/1إلجمالي األصول عن الرصيد
النهائي كما في  2013/12/31المدقق من قبل الديوان بنقص بنحو  6مليون درهم.
 التحفظ على عدم االفصاض عن حقيقة أرصدة حسابات تحت التسوية الدائنة االخرى
للجهات الخدمية المستقلة البال قدرها  3,825,151,974.00درهم .
ثانياً  :بشأن األداء المالي لالتحاد للسنة المالية 2014
 ضرورة عرض بيانات اإليرادات في الحساب الختامي على مستوى المجموعات الرئيسية
والمجموعات الفرعية والبنود لإلفصاض عن مدى مساهمة كل منها في اإليرادات العامة
للدولة ،مع تضمين المذكرة اإليضاحية بيان أسباب الزيادة أو النقص في تحصيل
اإليرادات لغرض اإلفصاض عنها ولتكون تحت نظر السلطات المعنية في الدولة.
 التحفظ على التجاوز في مصروفات المجموعة  " 22مستلزمات سـلعية وخدميـة" بمبل
 20,001,625.00درهم خالل السنة المالية .2014
 ضرورة اتخااذ اإلجاراءات الالزماة لتفعيال تحاول الحكوماة اإلتحادياة مان المحاسابة علاى
األساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أساس اإلستحقاق وفقاا ألحكاام الماادة  /29/مان
المرسااوم بق اانون إتحااادي رقاام ( )8لساانة 2011آنااف الااذكر  ،وقاارار المجلااس الااوزاري
للخدمات رقم (3/35خ )6/لسنة  2013في هذا الخصوص .
 التحفظ على عدم تضمين المذكرة االيضاحية أسباب انخفاض المساهمات المحصلة عن
المقدرة لبعن الجهات الخدمية المستقلة.
 التحفظ على عدم تضمين مبل ( )500مليون درهم المقدمة من حكومة أبوظبي للهيئة
االتحادية للكهرباء والماء كديراد في الميزانية العامة لالتحاد للسنة المالية .2014
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 التحفظ على التجاوز في مصروفات المجموعة " – 31األصول مير المالية بمبل وقدره
( )156,937,733.00درهم خالل السنة المالية .2014
ثالثاً  :بشأن نتيجة تنفيذ ميزانية السنة المالية : 2013
رصيد اإلحتياطي العام المتراكم في : 2014/1/1
التحفظ على رصيد اإلحتياطي العام المتراكم في  2014/1/1نظرا لتحفظات الديوان على
التسويات والتغيرات التي تمت مباشرة على حساب االحتياطي العام خالل السنتين الماليتين
 2012و  ، 2013وعلى قيام وزارة المالية خالل السنوات من  2007إلى  2011بموافاته
بحسابات ختامية تختلف االرقام الظاهرة بها عن ما كان مقيدا بسجالتها وفقا للنظام المالي
(اوراكل)  ،وعلى عدم ارفاقها الثبوتيات المؤيدة للتسوية التي تمت بهذا الشأن.
التغيرات األخرى على اإلحتياطي العام خالل السنة المالية :2014
التحفظ على إجراء تسويات مالية على االحتياطي العام خالل السنة المالية  2014بمبل وقدره
( )152,872,754.00درهم بالمخالفة للقانون من ناحية وللمبادئ المحاسبية السليمة من ناحية
أخرى.
رصيد اإلحتياطي المتراكم للجهات الخدمية المستقلة في :2014/1/1
التحفظ على االختالف الواقع بين الرصيد النهائي لالحتياطي العام للجهات الخدمية المستقلة للسنة
المالية  2013والرصيد االفتتاحي لذات الرصيد للسنة المالية  2014بنقص قدره
( )1,256,722,957.00درهم بدون بيان سبب لذلك.
التغيرات األخرى على اإلحتياطي خالل السنة المالية :2014
التحفظ على قيام الجهات الخدمية المستقلة بدجراء تسويات مالية على االحتياطي العام الخاص بها
خالل السنة المالية  2014بقيمة ( )697,562,959.00درهم بالمخالفة للقانون من ناحية
وللمبادئ المحاسبية السليمة من ناحية أخرى.
التحفظ على قيام هيئة اإلمارات للهوية بددخال تعديالت على أرصدة الحسابات عن السنة المالية
 2013بعد تاريخ رفع الحساب الختامي الموحد من قبل وزارة المالية بل صافي أثرها المالي
قدره
مبلغا وقدره ( )5,153,920.00درهم على رصيد االحتياطي البال
( )548,993,314.00درهم في .2013/12/31
رابعاً  :بشأن البيانات المالية للحساب الختامي العام للسنة المالية : 2013
 تأخر صدور الميزانية العامة لالتحاد للسنة المالية . 2014
اجماليها
 تقرير اعتمادات اضافية خالل السنة المالية  2014بل
( )1,707,037,000.00درهما ،مما يعد مؤشرا على عدم دقة تقدير االعتمادات
الواردة بالميزانية العامة للسنة المالية .2014
 عدم اعتماد ميزانيات بعن الجهات الخدمية المستقلة ضمن القانون االتحادي رقم ()3
لسنة  2014بشأن ربط ميزانية السنة المالية  2014بالمخالفة للقانون.
 هناك عدد ( )3جهات خدمية مستقلة لم تتلق دعما من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
 2014على الرمم من كونها جهات اتحادية حيث تحصل على هذا الدعم من ميزانية
حكومة أبو ظبي المحلية فقط.
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 الصرف بالتجاوز بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة .
 عدم دقة الخطط والتقديرات التي أعدت على أساسها الميزانية العامة حيث ظهرت
اعتمادات مير مستخدمة في بعن البنود وتجاوز في بنود أخرى ،مما ترتب عليه اجراء
العديد من المناقالت.
 تحميل السنة المالية  2014بنفقات ال تخصها .
 عدم سالمة التوجيه المحاسبي لبعن النفقات العامة .
 مالحظات عامة على الحساب الختامى للسنة المالية . 2014
 التحفظ على عدم إرفاق الحسابات النظامية للجهات الخدمية المستقلة بالحساب الختامي
العام لالتحاد للسنة المالية .2014

خامساً  :تنفيذ الميزانية :
أوال :الوزارات اإلتحادية
.1

وزارة المالية



عدم تطابق األرصدة اإلفتتاحية إلجمالي أرصدة حسابات تحت التسوية المدينة للسنة المالية
 2014مع األرصدة الختامية للسنة المالية .2013



تدني نسبة تحصيل االيرادات من الضرائب .



بشأن العقود المبرمة مع شركة ريتش لخدمات إدارة المنشآت (: )Reach LLC
أوال :إجراءات التعاقد .
ثانيا :مدة سريان العقود .
ثالثا :مدى وضوض طبيعة العقود المبرمة مع الشركة .
رابعا :مدى تداخل الخدمات المقدمة من الشركة مع المهام الوظيفية المحددة بالهيكل التنظيمي
للوزارة .



بشأن التسويات البنكية الشهرية :

 )1وجود أرصدة معلقات مدينة تم خصمها من حساب الوزارة بالمصرف المركزي خالل
العامين  2012و  2013عن طريق الخطأ بقيمة  268,116.91.00درهم .
 )2عدم إعتماد التسويات البنكية الشهرية من قبل الرئيس المباشر .
.2

الوزارة (: )198

 بشأن عدم إمكانية التحقق من صحة الدفعات المقدمة إلى بنك أبوظبي الوطني نظير قيامه
بالدعاية عبر وسائل اإلعالم حول الحمالت التي يقوم بها عن الدرهم اإللكتروني الجيل الثاني
.
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 .3وزارة الدفاع :
 التحفظ على إدراج اإلعتماد التقديري للوزارة في بند واحد بالميزانية العامة بالمخالفة ألحكام
المادتين رقمي ( )14و ( )15من المرسوم بقانون إتحادي رقم ( )8لسنة 2011م ـــ في شأن
قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ـــ التي تقضي بأن تُعد الجهات اإلتحادية
التقديرات المبدئية إليراداتها ومصروفاتها موزعة على األبواب والبنود وفقا ألهدافها
اإلستراتيجية وبرامجها الموزعة على األنشطة الخاصة بها .
 التحفظ على إضافة إيرادات مُحصلة ومودعة بحساب البنك خالل السنة المالية  2013جملتها
 50,334,621.00.درهم إلى إيرادات السنة المالية  2014بالمخالفة لألساس النقدي المُتبع
في إقفال حسابات اإليرادات .

 .4وزارة الداخلية :
 الصاارف بالتجاااوز فااي نفقااات البنااد  " 311904مباااني حكوميااة تحاات اإلنشاااء " بمبل ا
 668,699.00درهم بالمخالفاة ألحكاام الماادة ( )32مان المرساوم بقاانون إتحاادي رقام ()8
لسنة  2011في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي .
 .5وزارة الخارجية :
 الصرف بالتجاوز بمبل  416,730,664.00درهم بالمخالفة ألحكام المادة ( )32من
المرسوم بقانون إتحادي رقم ( )8لسنة  2011في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب
الختامي.
 بشأن المخالفات التي شابت العقد رقم  10514027الخاص بتنفيذ الحملة اإلعالمية "
تواجدي ونصائح وإرشادات السفر " .
حي ث تم بدء إجراءات التعاقد قبال طارض المناقصاة  ،فضاال عان صاورية اإلجاراءات التاي تام
بموجبهااا إختيااار المااورد  ،بالمخالفااة ألحكااام القاارار الااوزاري رقاام ( )20لساانة  2000بشااأن
نظام عقود اإلدارة.
 .6وزارة العمل :
 عدم إمكانية التحقق من إدارة الحساب المصرفي المفتوض لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي ،
باسم " حسـاب الرعاية " والبال رصيده في  2014/12/31مبل  1,279,171.21درهما
 ،وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (1/5و )5/لسنة  2012بشان " قواعد فتح
الحسابات المصرفية للوزارات والجهات اإلتحادية لدى البنوك داخل الدولة و خارجها ".
 بشأن الكفاالت البنكية للعمال  :التحفظ على األرصدة المبينة تاليا لعدم إظهارها في الحسابات
المالية الخاصة بالوزارة وبالتالي عدم التحقق من اكتمالها.
(أ) أرصدة الكفاالت البنكية العائدة ألصحاب العمل والخاصة ببالمات الهروب البال رصيدها
في  2014/12/31مبل  119,240,451.00درهم والتي تم تحويلها إلى حساب الوزارة
الذي تم فتحه خصيصا لذلك .
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(ب) أرصدة الكفاالت البنكية الخاصة باستقدام العمال البال قيمتها  11,047,533.00درهم
والتي أبرمت الوزارة إتفاقية بشأنها مع بنك أبوظبي اإلسالمي ليصبح وكيال عنها في تسييل
وتحصيل قيمة تلك الكفاالت .
 بشأن عدم وضوض كيفية إدارة حسابات الضمانات المصرفية الخاصة بتسفير العمال ودفع
مستحقاتهم المفتوحة لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي  ،البال رصيدها في 2014/12/31
مبل  6,983,776.00درهم .
 قيام وكيل الخدمة لنظام تسهيل بتحصيل مبال دون وجه حق بل ما أمكن حصره منها
 707,646.00درهم .
 بشأن اإلعتماد على مراكز الخدمة "تسهيل" لتنفيذ أحد أهم اإلختصاصات المنوطة بالوزارة .
 عدم إمكانية التعرف على تفاصيل الحساب رقم " 412139الضمان المصرفي" البال
رصيده في  2014/12/31مبل  1,023,451,234.00درهم .
 -7وزارة الصـحــــة :
 عدم إفصاض الحساب الختامي عن التنفيذ الفعلي للميزانية وإظهار بيانات الحساب الختامي
على نحو يخالف الواقع الفعلي .
 سوء إستخدام المخصصات المالية لتوفير األدوية والمستلزمات الطبية .
 المالحظات المتعلقة بحسابات تحت التسوية :
 بشأن رصيد الحساب رقم  322903سلف جهات حكومية البال قيمته 50,542,266.30
درهم لم يتم تسويته .
 بشأن رصيد الحساب الدائن رقم  412101أمانات الرواتب الشهرية في 2014/12/31
والمتضمن أرصدة مدينة ( شاذة ) بل ما أمكن حصره منها مبل  339,784.88درهم .
 تحميل المصروفات بمبل  415,531.39درهم خاصة بمركزي الرعاية الصحية بضدنا
والخليبية التابعين لمنطقة الفجيرة الطبية بالرمم من عدم تشغيلهما .
 بشأن تحميل المصروفات بمبل  339,416.28درهم تكاليف إيجار وحدات سكنية لسكن
الممرضات بمنطقة الفجيرة الطبية دون مردود لعدم إستغالل تلك الوحدات .
 بشأن تحمل الوزارة مصروفات مير مستحقة نتيجة منح سكن لبعن موظفيها بفئة أعلى من
الفئة المستحقة لهم  ،بل ما أمكن حصره منها  1,215,922.00درهم .
 – 8وزارة البيئـــــة والميـــــــاه :
 عدم تحصيل رسوم الفحص المقررة قانونا بقيمة  500درهم لإلرساليات الواردة من
الخضروات والفواكه في منافذ حتا البري وجبل علي البحري وميناء الحمرية .
 عدم تحصيل الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  20لسنة  2012بقيمة 10
دراهم على كل هاتف من الهواتف المتحركة التي يتم إستيرادها بغرض اإلستهالك داخل الدولة
.
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 بشان المخالفات التي شابت تنفيذ العقد رقم  2214094لسنة  2014المبرم مع شركة سمارت
إلكترونيك ديزاين.
 بشان عدم تطابق رصيد حساب البنك مع تقرير النقدية العابرة وتقرير التسوية البنكية .
 -9وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع :
 بشأن عدم موافاة ديوان المحاسبة ببعن مستندات الصرف بمبل إجمالي 1,700,000.00
درهم بالمخالفة ألحكام المادة ( )17من القانون رقم ( )8لسنة  2011بدعادة تنظيم الديوان .
 قيام الوزارة بتحمل مساهمة الدولة في ميزانية المركز الدولي للدراسات وصون وترميم
الممتلكات الثقافية لسنة  2014بقيمة  112,025.10درهم  ،بالرمم من عدم إختصاصها بذلك
.
 إدراج اعتمادات في ميزانية الوزارة بمبل  16,130,000.00درهم لمشروعات ال تخصها.
 عدم إختصاص الوزارة بتحمل قيمة الدعم السنوي لجمعيات الفنون الشعبية ـــ والمجالت
والصحف التابعة لها ـــ والمسارض لسنة  ، 2014والبال قيمته  4,550,000.00درهم .
 بشأن تضمين حسابات تحت التسوية أرصدة ال تخص الوزارة .
 عدم موافاة ديوان المحاسبة بالكشوف التفصيلية لبعن بنود حسابات تحت التسوية .
 -10وزارة األشغال العامة
 بشأن الديون المستحقة على الوزارة عن نفقات الكهرباء والماء لبعن الجهات اإلتحادية
والمحلية بمبل  854,307.16درهم .
 بشأن الديون المستحقة للدولة التي لم يتم تحصيلها والبالغة  274.661.246.93درهم.
 صرف العالوة الفنية المقررة بقيمة  5.000درهم شهريا لبعن المهندسين الغير مستحقين .
 -11وزارة اإلقتصاد
 بشأن البحث والفحص الفني لبراءات اإلختراع :
 )1عدم وضوض األسلوب الذي تتبعه الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم  5لسنة
. 2013
 )2عدم إتباع الوزارة اإلجراءات المناسبة إلعداد الميزانية  ،حيث لم تقم بوضع تقديرات
إليرادات البحث والفحص الفني لبراءات اإلختراع .
 عدم ا لقيام بمتابعة تسييل الضمانات المودعة لدى البنوك فى حالة عدم تجديد الشركات األجنبية
قيد فروعها أو مكاتبها  ،مما ترتب عليه مبال مستحقة للدولة بمبل  650,000.00درهم لم يتم
تحويلها إلى حساب اإليرادات بالوزارة .
 بشأن ضوابط المعالجة اإللكترونية لعملية اإليرادات بددارة التراخيص الصناعية :
 )1احتساب رسوم خدمة التصديق بقيمة صفر وعدم دفعها لعدد  642معاملة بما يعادل مبل
 575,283.00درهم .
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 )2عدم احتساب رسوم خدمة التصديق لعدد ( )102خدمة منجزة تقدر قيمتها 240,889.00
درهم.
 )3دفع رسوم خدمة التصديق بقيمة أقل من المستحق قانونا .
 )4تحصيل رسوم خدمة التصديق بأقل من المستحق في نظام الدرهم اإللكتروني ( الجيل الثاني )
عن المبل المحتسب وفقا لنظام الخدمات اإللكترونية .
 )5عدم وجود بعن خدمات اإلعفاء من الرسـوم المقدمة في تقرير الدرهـم اإللكتـروني .
 )6عدم صحة تعريف رموز خدمات اإلعفاء بين نظام الدرهم اإللكتروني  ،ونظام الخدمات
اإللكترونية .
 )7وجود بعن األرصدة السالبة باإلعفاءات الممنوحة للمستوردين فيما يتعلق بحصة المدخالت
الصناعية المعفاة من الرسوم  ،نتيجة وجود بعن الثغرات في النظام .
 بشأن ضوابط المعالجة لألنظمة اإللكترونية لعملية االيرادات بددارة شهادات المنشأ :
 )1عدم مطابقة رسوم الخدمات المقدمة لإليرادات المحصلة .
 )2إعادة رسوم إصدار شهادات المنشأ " " Cooألصحابها لعدد  79خدمة تم دفع رسومها مسبقا
في الجيل األول من الدرهم اإللكتروني بقيمة  11,660.00درهم وعدد  6خدمات تم دفع
رسومها مسبقا في الجيل الثاني من الدرهم اإللكتروني بقيمة  640.00درهم  ،على الرمم
من إتمام العمليات وإصدار الشهادات .
 )3عدم صحة حساب رسوم " " Cooلعدد  634خدمة مما أدى إلى تحصيل رسوم بأقل من
المستحق بقيمة  50,440.00درهم .
 بشأن عدم اكتمال تقارير الخدمات اإللكترونية لعملية االيرادات مما يؤدي إلى ضياع بعن
االيردات العامة وعدم سالمة واكتمال بيانات االيردات.
 تعيين بعن الموظفين ألداء مهام تنفيذية بالوزارة وخصم مستحقاتهم بتكلفة سنوية قدرها
 3,287,494.00درهم على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي " مشروع رقم 00044491
دعم قدرات الوزارة "  ،بالمخالفة لإلتفاق اإلطاري بشأن البرنامج المذكور.
 - 12وزارة الشؤون اإلجتماعية
 صااارف مكافاااآت تشاااجيعية لسااانة  2014بمبلااا  1,075,400.00درهااام دون وجاااود أساااس
وضوابط قانونية للصرف صادرة من قبل السلطة المختصة بذلك .
 عادم التقياد بالضاوابط واألحكاام الخاصاة بالنقاال لادى نقال بعان الماوظفين  ،بالمخالفاة ألحكااام
المرسااوم بقااانون إتحااادي رقاام ( )11لساانة  2008ــااـ بشااأن المااوارد البشاارية فااي الحكومااة
اإلتحادية ـــ والئحته التنفيذية .
 - 13وزارة التربية والتعليم
 عدم تجديد تراخيص بعن المدارس الخاصة في مواعيدها المقررة قانونا  ،وكذا وجاود بعان
المخالفات من جانب بعن المدارس ولم تقم الوزارة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها
بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة  2001في شأن تعديل واساتحدا رساوم
تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة .
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 بشأن عدم توريد اإليرادات المحصلة إلى حساب الخزينة الموحد .
 أوال  :اإلمتناع عن توريد رسوم أبناء الوافدين المحصلة بمعرفة منطقة أم القيوين التعليمية
بمبل  390,500.00درهم لحساب وزارة المالية وإيداعها في الحساب البنكي الخاص
بالمنطقة.
 ثانيا  :إمالق الحسابات البنكية بمنطقة الشارقة التعليمية وعدم توريد أرصدتها البالغة
 5,977,894.81لحساب وزارة المالية .
 االستمرار في إدارة المدارس النموذجية بنظام المشاريع الربحية بمنطقتي دبي وعجمان
التعليميتين دون سند قانوني .
 حيث يتم تحصيل رسم قدره  5,000.00درهم من الطالب نظير القبول باإلضافة إلى
 300.00درهم عن الزي المدرسي .
 بشأن جمع تبرعات من أولياء األمور والطلبة والجمهور دون سند قانوني .
 بشأن رصيد الحساب رقم  " 322201سلفة راتب "البال قيمته  2,707,226.87درهـم
يمثل مبال صُرفت في السـابق لبعن العامليـن دون وجه حق ومطلوب إسـتردادها .
 -14وزارة التنمية والتعاون الدولي
 توسع الوزارة في التعيين على البند رقمم  " 224402أتعماب خبمراء ومستشمارين " ض ف م ً
ال
عن أن القرارات الصادرة بتعيينهم والعقود المبرمة معهم قد خلات مان تحدياد مادد تعييانهم مماا
يدل على أن هذا التعيين والتعاقد يعد بصفة دائمة  ،كما أنها قد خلات أيضاا مان تحدياد الغارض
والمهام المعينين من أجلها.
 -15وزارة الطاقة
 وجود فرق بين المبال المبينة في التسوية البنكية والنماذج المرفقة بالحساب الختامي  ،وعدم
إكتمال اإلفصاض عن المعلومات وتفاصيل الحسابات .
 -16وزارة العدل
 تحصيل مبل ( )5أو ( )10دراهم ببعن المحاكم الشرعية مقابل صورة طبق األصل من
شهادات اإلثبات والعقود دون سند من القانون .
 بشأن المالحظات التي شابت تحصيل وتوريد الرسوم القضائية في محكمة أم القيوين :
أ) تحصيل وتوريد الرسوم المستحقة بدار قضاء أم القيوين اإلتحادية بموجب إيصاالت استالم
إيرادات محلية .
ب) تحصيل الرسوم المستحقة عن تصديق عقود الشركات أو مالحق تعديلها بمعرفة دائرة التنمية
االقتصادية  ،وتوريدها لصالح حكومة أم القيوين .
 بشأن المالحظات التي شابت احتساب وتوجيه الرسوم المحصلة على معامالت الكاتب العدل:
أ) وجود أخطاء في احتساب الرسوم المستحقة على بعن معامالت الكاتب العدل التي أُنجزت
خالل العام  2014في بعن المحاكم االتحادية .
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ب) تسجيل الرسوم المحصلة عن بعن معامالت الكاتب العدل على بنود تخص معامالت أخرى
في نظام الدرهم اإللكتروني .
تعيين بعن المستخدمين والموظفين بالوزارة بموجب عقود ال تخضع ألي نظام وظيفي وخصم
رواتبهم على بند مير مختص .
 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل العام  ،والكاتب العدل الخاص :
أ) عدم صدور قرار من مجلس الوزراء في شأن النظام الخاص بالموارد البشرية والمالية
للكاتب العدل العام  ،ومن ثم عدم إصدار قرار من وزير العدل بتسكين شاملي وظائف الكاتب
العدل عليه .
ب) عدم إنشاء جدول قيد الكاتب العدل الخاص بالمخالفة ألحكام القانون اإلتحادي رقم ( )4لسنة
 2013بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل .
ج) عدم صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد رسم القيد في جدول " الكاتب العدل الخاص في
الدولة " بالمخالفة ألحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2013سالف الذكر .
 عدم إصدار القرارات الوزارية الالزمة لتنفيذ أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2013
المشار إليه والئحته التنفيذية فيما يخص الكاتب العدل الخاص .
ثانياً -الجهات الخدمية المستقلة
 – 1جامعة االمارات العربية المتحدة


تجاوز الراتب األساسي لبعن الموظفين السقف المحدد األمر الذي أدى إلاى صارف رواتاب
بل اجماليها خالل سنة  ) 341,041( 2014درهم بدون وجه حق.



بشأن صرف رواتب لبعن الموظفين المنتهية خدماتهم بالمخالفة للنظام .



عدم تحديد سقف أعلى للراتب األساسي المقرر ألعضاء الهيئة التدريسية .



التباين في الدرجات الوظيفية لنفس المسميات الوظيفية .



عدم االلتزام بالقواعد واألحكام والشروط الناظمة للتعيين بالعقود الخاصة .



عدم كفاءة تنظيم الخدمات اإلسكانية مما أدى إلى هدر للمال العام .



بشأن عدم تسوية الحركات البنكية المتعلقة باإليداعات والمدفوعات في سجالت الجامعة .

 -2مجمع كليات التقنية العليا


بشأن عدم االلتزام بالئحة الشؤون المالية والميزانية في تنفيذ اساليب التعاقد:

 -3الهيئة االتحادية للكهرباء والماء


بشأن تكرار تعديل أرصدة الحسابات المقارنة للبيانات المالياة للسانوات الساابقة للسانة المالياة
الحالية  2014رمم اعتماد تلك البيانات من السلطات العليا بالدولة.
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عدم قيام الهيئة بتكاوين مخصاص بمبلا  1,403,780,708.64درهام والاذي يمثال الفارق
بين قيمة فواتير شراء الطاقة (الكهرباء) مان شاركة اباوظبي للمااء والكهربااء ()ADWEC
وبين ما تقوم باثباته في حساباتها وذلك منذ عام  2011وحتى . 2014/12/31



بشااأن ادراج الهيئااة صااافى ربااح الساانة الماليااة  2014البااال  281,795,000.00ضاامن
حساب حقوق الملكية في 2014/12/31بالمخالفة للقانون.



بشـأن متأخـرات الذمم المدينة التجارية والتي بلغت مبل  578,505,000درهم .

 عدم تطبيق الهيئة لقارار مجلاس الاوزراء رقام ) )9لسانة  2014فاي شاأن الئحاة السياساات
المالية والمحاسبية الموحدة .
 -4الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف


عدم إضافة اإلعانات التي تحصل عليها الهيئة إليراداتها .

 -5صندوق الزكاة


التعديل على الهيكل التنظيمي للصندوق دون اعتماده من السلطة المختصة و عدم تحديد مهام
واختصاصات الوحدات التنظيمية به .

 -6المجلس الوطني لالعالم


بشأن عدم التقيد باألحكام التنظيمية للموارد البشرية في الحكومة االتحادية والجهات االتحادية
المستقلة .

 -7هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس




بشأن المالحظات التي شاابت اإلتفاقياات المبرماة باين الهيئاة وشاركات تماام وأدناوك وإيناوك
واإلمارات العامة للبترول لفحص المركبات :
أ)

فرض رسوم على العمالء بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء .

ب)
ج)

مخالفة اإلتفاقيات للقواعد القانونية النافذة بشأن مواعيد توريد الرسوم للهيئة .
ضعف آلية الرقابة على تسوية مبال االيرادات المحصلة من قبال الشاركات مقابال اجاراء
فحوص المركبات .

بشأن عدم تحصيل مرامات تأخير مستحقة للهيئة .

 بشأن عدم وجود وحدة للتدقيق الداخلي  ،وعدم النص عليها بالهيكل التنظيمي للهيئة .
 -8برنامج الشيخ زايد لإلسكان
 بشأن عدم تحصيل أقساط القروض من المقترضين من البرنامج .
 بشأن عدم توريد الفائن لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية .
 -9هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
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بشأن عدم ضم العالوة التكميلياة الاى الرواتاب االساساية للعااملين بالهيئاة إعمااال لقارار مجلاس
الوزراء رقم  300/4لسنة . 2009
بشأن المخالفات التي شابت المناقصة رقام  TEN/CLMRI/2/0813الخاصاة بتطاوير نظاام
معلومات الموارد البشرية الوطنية (نهرس) .
-10هيئة األوراق المالية والسلع
 منح رواتب أساسية لبعن الموظفين بالزيادة خالفا للقواعد القانونية النافذة .
-11هيئة الهالل األحمر
 بشأن إعداد ال بياناات المالياة الختامياة للهيئاة علاى اسااس االساتحقاق بالمخالفاة ألحكاام التعمايم
المالي رقم ( )6لسنة  2014بتاريخ  2014/9/ 7في شأن تعليمات إعاداد الحسااب الختاامي
للجهات االتحادية عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31والتعليمات المكملة له:
 قيام الهيئة بدصدار القسم االول من ميزانياتها ( الميزانية االدارية ) عان السانة المالياة 2014
بعجز مقداره ( )45,511,664.00درهم :
 قياام الهيئاة بد صادار ميزانياتهااا بادون اساتكمال بياناات نمااوذج قائماة التادفقات النقدياة الشااهرية
لميزانياااة السااانة المالياااة  2014بالمخالفاااة لماااا ورد باااالتعميم الماااالي رقااام ( )1لسااانة 2013
الصادر من وزارة المالية بشأن اعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى للسنوات -2014
 2016للوزارات والجهات االتحادية المستقلة .
 صرف مُخصصات متقاعدين عسكريين بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة .
 صرف عالوة فنية للمحاسبين بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة .
 -12معهد التدريب والدراسات الق ائية
 بشأن اإليرادات مير المحصلة مقابل خدمات التدريب والدورات وحجز القاعات في المعهد .
 بشأن عدم إصدار قرار بتعديل الهيكل التنظيمي للمعهد من قبل السلطة المختصة بذلك .
 -13هيئة اإلمارات للهوية
 إجممراء منمماقلتين مممن البمماب الثالممث الممى البمماب الثمماني مممن أبممواب الميزانيممة العامممة بالمخالفممة
لدستور دولة اإلمارات العربية المتحدة .

 تطبيق بعن حاالت اإلعفاء من رسوم الخدمات اإلضافية ومرامات التأخير اإلدارية من مير
السلطة المختصة.
 استمرار الهيئة بدبرام عقود خدمة لتشغيل عمالاه ماع بعان شاركات التوظياف لاللتفااف علاى
إجراءات التعيين المطبقة لديها ومعاملة تلك العمالة معاملة الموظفين لديها .
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 قيام الهيئة بصرف بعن النفقات رمم عدم مشروعيتها .
 بشااأن المخالفااات التااي شااابت إجااراءات التعاقااد والشااراء بالهيئااة وتجاااوز القواعااد واألحكااام
المنظمة للعقود والمشتريات :
أ) صااورية إجااراءات التعاقااد لاابعن المشاااريع والتااأخر فااي سااير هااذه االجااراءات لاابعن
المشاريع األخرى بالمخالفة ألحكام الئحة المشتريات والعقود لهيئة االمارات للهوية .
ب) عاادم مراعاااة الدقااة فااي احتساااب التكلفااة التقديريااة بهاادف تجاااوز الحاادود الماليااة المتعلقااة
باعتماد السلطة المختصة .
 -14الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
 بشااأن تااأخر الهيئااة فااي تطبيااق قاارار مجلااس الااوزراء رقاام ( )28بشااأن الرسااوم والغرامااات
االتحادية لخدمات قطاع النقل البري بالدولة  ،وعدم قيام الهيئة بتحصيل تلك الرساوم المقاررة
قانونا في معظم إمارات الدولة .
 -15الهيئة االتحادية للجمارك
 استمرار الهيئة في إتباع أسلوب الندب لشغل وظيفة مدير عام الهيئة الشامرة منذ . 2009
 -16صندوق الزواج
 عدم استرداد الدفعة األولاى مان مانح الازواج مان بعان المساتفيدين نتيجاة عادم قياامهم بتقاديم
الثبوتيات المؤيدة الستحقاقهم لها .
 هذا وقد انتهى ديوان المحاسابة فاي شاهادته علاى الحسااب الختاامي لالتحااد عان السانة المالياة
المنتهية في  2014/12/31إلاى أناه (فاي ضاـوء البياناات واإليضااحات التاي حصال عليهاـا
ديوان المحاسبة ،واستنادا إلى ما تقدم بيانه في هذا التقريار والملحاق رقام ( )1المرفاق باه مان
مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالياة  ،2014فادن دياوان المحاسابة ال يساعه أن
يقبل أرقام الحساب الختامي الموحد لالتحاد عن السنة المالية المنتهياة فاي  2015/12/31ماا
لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين واألنظمة النافذة) .

القسم الرابع
المالحظات النهائية للجنة
 -1ورد مشروع القانون إلى المجلس الوطني االتحادي بتاريخ  2016/4/11متأخرا كثيرا
عن الموعد الدستوري المقرر بالمادة  135من الدستور وهو األربعة أشهر التالية لنهاية
السنة المالية  ،حيث تنص المادة  135المشار إليها على أن ( الحساب الختامي لإلدارة
المالية لالتحاد عن السنة المالية المنقضية  ،يقدم إلى المجلس الوطني االتحادي خالل
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األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المذكورة إلبداء مالحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس
األعلى إلقراره  ،على ضوء تقرير المراجع العام ) .
 -2تبعا للمادة ( )3من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8لسنة  2011بشأن قواعد إعداد
الميزانية فدنه استثناء من األحكام الواردة بقوانين إنشاء الجهات االتحادية الخدمية المستقلة
فعلى هذه الجهات كافة اعتماد ميزانيتها ضمن قانون ربط الميزانية السنوي  ،ومع ذلك
فلم يرد في قانون ربط الميزانية عن السنة المالية  2014كافة الجهات االتحادية الخدمية
المستقلة ،حيث تضمن ميزانية عدد  26جهة خدمية مستقلة فقط رمم وجود جهات أكثر
من ذلك يتعين شمولها .
 -3رمم إتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة لالتحاد
للسنة المالية  2014بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إال أن هذا الهدف لم
يتحقق حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات االتحادية بطلب المزيد من
االعتمادات اإلضافية  -والتي صدر بها القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 2015بمبل
يجاوز مليار وسبعمائة مليون درهم  ،كما أن العديد من الجهات االتحادية لم تستخدم
االعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة .
 .4حد صرف بالتجاوز من قبل وزارة الداخلية بمبل يتجاوز  829ألف  ،ومن قبل
وزارة الخارجية بمبل يتجاوز المليار درهم  ،ومن قبل مجمع كليات التقنية العليا بمبل
يتجاوز  356مليون درهم ومن قبل الهالل األحمر بمبل يتجاوز  149مليون درهم ،
وهو أمر يؤدي لعدم مشروعية هذا الصرف حيث يتعين توفر االعتماد المالي قبل
االرتباط والخصم .
 .5تبين قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية
 2014بنفقات ال تخصها وذلك بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية الذي يقضي بضرورة
تحميل كل سنة مالية بما يخصها من نفقات حتى يعبر الحساب الختامي لكل وزارة أو
هيئة وبالتالي الحساب الختامي العام لالتحاد عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة وقد
وصل مبل التحميل المذكور إلى ما يجاوز  32مليون درهم معظمه لدى وزارة التربية
والتعليم بمبل يفوق  21مليون درهم ويخص السنوات من  2009إلى  2013وفي
الهيئات الخدمية المستقلة وصل المبل إلى ما يجاوز  8مليون درهم .

 .6حااد عاادم سااالمة فااي التوجيااه المحاساابي حيااث تبااين قيااام بعاان الااوزارات والهيئااات
الخدمية المستقلة بخصم بعن النفقات على بنود مير مختصة محاسبيا بالمخالفة لما جاء
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسانة  2014م بشاأن تبوياب الميزانياة العاماة والهيكال
الموحد للحسابات بدجمالي يجاوز العشرة مليون درهام بشاأن نفقاات الاوزارات والخمساة
مليون درهم بالنسبة للهيئات األمر الذي ترتب عليه عادم تعبيار الحساابات الختامياة لتلاك
الجهات وبالتالي الحساب الختامي لالتحاد عان حقيقاة تنفياذ الميزانياة العاماة للدولاة ومان
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ناحياة أخاارى فدنااه ياؤثر ساالبا علااى ساالمة التقااارير الماليااة وتقاارير األداء الدوريااة التااي
تعدها الجهات الحكومية عن تنفيذ ميزانياتها .
 .7لاام تتضاامن قائمااة المركااز المااالي البيانااات الماليااة الختاميااة لكاال ماان  :الهيئااة االتحاديااة
للكهرباء والماء ،الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ومااع ذلااك تاام تضاامين مشااروع قااانون الحساااب الختااامي بيانااات الحساااب الختااامي للجهتااين
المذكورتين .
فطالما الثابت صدور الميزانية العامة لالتحاد للسنة المالياة  2014بموجاب القاانون االتحاادي
رقم ( )3لسنة  2014متضمنة ميزانية كال من الهيئة االتحادية للكهرباء والماء والهاالل
األحمر ،وكان الحساب الختامي ما هو إال صورة للميزانية بعاد التنفياذ ،لاذلك كاان يتعاين
تضاامين قائمااة المركااز المااالي لالتحاااد للساانة الماليااة  2014البيانااات الماليااة الختاميااة
للجهتااين المااذكورتين ،حيااث إن عاادم حاادو ذلااك أدى إلااى عاادم توافااق مااا جاااء بقائمااة
المركز المالي من أصول وخصوم مع ما جاء بمشروع القانون الماثل .
 .8يتعين أن ترد كافاة الاوزارات والجهاات الخدمياة المساتقلة علاى الاديوان حياث قاام دياوان
المحاسبة بدعاداد وإباالت تقااريره عان الحساابات الختامياة للاوزارات االتحادياة والجهاات
الخدمية المستقلة مضمنا إياها مالحظاته بنتيجة التدقيق في حساباتها وتوصياته بشأنها إال
أن بعن الجهات لم تقم بالرد على تقارير الاديوان  ،حياث يساتوجب عادم الارد المسااءلة
القانونية تبعا لصراحة نص المادة  18مان القاانون االتحاادي رقام  8لسانة  2011بشاأن
إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والتي تنص على أن يحال إلى التحقيق الموظف الذي يتأخر
أو لم يرد على مكاتبات الديوان خالل المواعيد القانونية أو كاان رده يتضامن تساويف أو
مماطلة على أن يخطر الديوان بقرار الجزاء الصادر ضده .
 .9تأخر صدور القانون االتحادي رقم  3لسنة  2014في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد
وميزانيات الجهات المساتقلة عان السانة المالياة  2014إلاى  2014/3/4وهاو ماا ترتاب
عليااه الخصاام المباشاار علااى بنااود الميزانيااة دون وجااود األداة القانونيااة الالزمااة حيااث لاام
يصدر مرسوم اتحادي باعتمادات شهرية مؤقتة  ،وكان المفتارض صادوره لمناع مخالفاة
نص المادة ( )27من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8لسنة . 2011

 .10ضااارورة إساااراع وزارة المالياااة باتخااااذ اإلجاااراءات الالزماااة لتفعيااال تحاااول الحكوماااة
االتحادية من المحاسبة على األساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أسااس االساتحقاق
وفقا ألحكام المادة  29من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة. 2011
 .11تم عارض بياناات اإليارادات فاي الحسااب الختاامي للسانة المالياة  2014وفقاا للتصانيف
الااوارد فااي كاال ماان قاارار مجلااس الااوزراء رقاام ( )21لساانة  2014ـااـ فااي شااأن قواعااد
تصانيف الميزانيااة العامااة والهيكال الموحااد للحسااابات ـااـ ودليال الهيكاال الموحااد لحسااابات
الحكومة االتحادية المعمول به حالياا  ،وذلاك باالرمم مان أن هاذا الادليل لام تصادر بشاأنه

22

األ داة القانونية الالزمة من قبل السلطة المختصة ومن ثم يتعين استصدار األداة القانونية
التي تنظم استخدام الدليل المذكور .
 .12عاادم قيااام صااندوق الزكاااة بدعااداد الحساااب الختااامي عاان الساانة الماليااة  2014باسااتخدام
الهيكاال الموحااد للحسااابات مماا يعااد مخالفااا ألحكااام قاارار مجلااس الااوزراء رقام  21لساانة
 2014في شان قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات .
 .13ضرررة م اراةرروم د اةررا ا ردوارري ا ااحوكرري ةا ر ارري ة ا م ا ا روطر فررك وفرري ا
االترو يي .

ررو

 .14اراةرروم ذحررر ذو يررر اب ا اروترررني ةورررا تسكررك اررراديك ا رجرررواو ا رررااحوكك او
االترو يرري ةذب يتر ا ير اب ا اروتررني ا ارري ةرراا ة ا تا ينكرري رفررن ررو ت
تي م ةزا م ا او كي ا ا ا ا اي او نجني ا ظ ك ا شؤةب ا او كي او و االترو يي.

رررو
ةذب

 .15تأيكررا تيوكررا ةزا م ا او كرري او تنجرركا اررن ير اب ا اروتررني نةرراا اشرررة دررو ب اترررو و
اوةتاو وفي ا تج يو ا تك ذجرير ار دنرز ةزا م ا او كري ةورا اجروي االاتكروطك ا سروم
او ص ذة اونضوفي حالل ا جن ا ا ةوم  2007ا . 2014
 .16ةام ج از دكوم ةزا م ا او كري اررجرا ذيري تجر يو ةورا اجروي االاتكروطك ا سروم ال ةفيرو
ألايوم ا نوف م ةا ي اةا ا يو كي ا تك ت كز ذ ك .
 .17انترررا فررك تسررايز ا ارت ر م ايررو ب اترررو و د ر  8جررني  2011اشررأب د اةررا ةرراا
ا اكزا كي ا سواي ةا رجوي ا تواك ا ا ني ا تط ا ينكر ا و يجت ا فرك امار ا او كري
.

هذا وفي ضوء البيانات والمالحظات المذكورة فدن اللجنة توافق على مشروع القاانون إال
أنها تتبنى رأي ديوان المحاسبة بخصوص مشروع القاانون المعاروض مان أناه ال يساعه أن يقبال
أرقااام الحساااب الختااامي العااام لالتحاااد عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي  2014/12/31مااا لاام تااتم
معالجة تلك المخالفات والتجااوزات بماا يتفاق ماع القاوانين واألنظماة النافاذة  ،ماع ضارورة وضاع
الحكومة لجدول زمني لمعالجة جميع المالحظات المشار إليها في تقرير الديوان ماع التأكياد علاى
تجنب تكرارها مستقبال .
وفي ضوء ذلك فدن اللجنة ترفع تقريرها للمجلس التخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن .
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مقرر اللجنة
سالم عبداهلل الشامسي
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مـــشــروع
) لسنـــة 2016
قــانـــون اتـحـــادي رقـــم (
في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
 بعد اال طالع على الدستور،
 وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادي رقىىىم ( )1لسىىىنة  ،1972فىىىي شىىىأن اختاااىىىات الىىىو ارات
واالحيات الو راء وتعديالته،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  ،2011بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  ،2011بشأن قواعد إعداد المي ا نية العامة
والحساب الختامي،
 وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادي رقىىىم ( )3لسىىىنة  ،2014فىىىي شىىىأن ربىىىط المي انيىىىة العامىىىة
لالتحاد ومي انيات الجهات المستقلة عن السنة المالية ،2014
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  ،2015في شأن تقرير اعتمىاد ااىافي للمي انيىة
العامة لالتحاد ومي انيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنه المالية ،2014
 وبنىىىا لء علىىىى مىىىا عراىىىه و يىىىر الماليىىىة ،وموافقىىىة مجلىىى الىىى و راء والمجلىىى الىىىوطني
االتحادي وتاديق المجل األعلى لالتحاد،
أادرنا القانون اآلتي:
المادة األولى
الحساب الختامي للمي انية العامة لالتحاد
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفـــات الفعلية المخاىومة علىى اعتمىادات المي انيىة العامىة لالتحىاد
عىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىنة الماليىىىىىىىىىة المنتهيـىىىىىىىىىـة فىىىىىىىىىي  ،2014 / 12 / 31مبلغىىىىىىىىىا ل قىىىىىىىىىدر
( )47,509,070,694.77درهما ل ،بينما كانت جملىة تقىديرات الماىروفات المعتمىدة
لىىىىذات السىىىىنة الماليىىىىة بعىىىىد التعىىىىديالت القانونيىىىىة التىىىىي قاىىىىت بإاىىىىافة مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )1,747,037,000.00درهمىىىا ل إلىىىى تقىىىديرات الماىىىروفات المعتمىىىدة بمبلىىى قىىىدر
( )46,180,000,000فأاىىبحت جملىىة تقىىديرات الماىىروفات المعتمىىدة بعىىد التعىىدي
لىىىذات السىىىنة الماليىىىة مبلغىىىا ل قىىىدر (  )47,927,037,000.00درهمىىىا ل ،وبىىىذلل بلغىىىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )1,430,408,734.23درهما ل والتجىاو ات
مبلغا ل قدر (  )1,012,442,429.00درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات المي انية العامة لالتحاد عىن السىنة
الماليـة المنتهيــىـة فـــىـي  ،2014/ 12 / 31مبلغىا ل قىدر ()45,288,274,216.49
درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعىد التعىديالت
القانونية التي قات بإاىافة مبلغىا ل قىدر ( )208,000,000.00درهمىا ل إلىى تقىديرات
اإليىىىرادات المعتمىىىدة مبلغىىىا ل قىىىدر ( )46,388,000,000درهمىىىا ل ،وبىىىذلل بلىىى نقىىى
اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )1,099,725,783.51
درهما ل.
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ناتج تنفيذ المي انية
بلىىى العجىىى النىىىاتج عىىىن تنفيىىىذ المي انيىىىة العامىىىة لالتحىىىاد عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي
 ( 2014/12/31نقىىىىىى اإليىىىىىىىرادات الفعليىىىىىىىة الماىىىىىىافة عىىىىىىىن الماىىىىىىىروفات الفعليىىىىىىىة
المخاىىىىىومة) مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر ( )2,220,796,478.28درهمىىىىىا ل ،يسىىىىىت ن مىىىىىن حسىىىىىاب
االحتياطي العام لدى و ارة المالية.
المادة الثانية
الحساب الختامي للمجل الوطني االتحادي
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية المجل
الىىىىوطني االتحىىىىادي عىىىىن السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي  ،2014/12/31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )176,354,695.95درهما ل ،بينما كانت جملة تقىديرات الماىروفات المعتمىدة لىذات
السنة المالية مبلغا ل قدر ( )182,800.000درهما ل ،وبذلل بلغت جملة االعتمادات غير
المستخدمة مبلغا ل قدر ( )6,445,304.05درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية ا لمجل الوطني االتحىادي
عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر ()182,977,874.48
درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليىرادات المعتمىدة لــــــىـ ذات السىنة الماليــــىـة مبلغىا ل
قىىدر ( )182,800.000درهم ىا ،وبىىذلل بلغ ىت يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الما ىافة عىىن
تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )177,874.48درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية المجل الوطني االتحادي عن السنة المالية المنتهية في
 ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )6,623,178.53درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الثالثة
الحساب الختامي لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
تنفيذ المي انية
أ .بلغىىىت جملىىىة الماىىىروفات الفعليىىىة المخاىىىومة علىىىى هيكىىى البىىىرامج المعتمىىىد لمي انيىىىة
جامعىىىة اإلمىىىارات العربيىىىة المتحىىىدة عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي ،2014/12/31
مبلغىىىىىىا ل قىىىىىىدر (  )1,520,842,809.40درهمىىىىىىا ل ،بينمىىىىىىا كانىىىىىىت جملىىىىىىة تقىىىىىىديرات
الماىىىىروفات المعتمىىىىدة لىىىىذات السىىىى نة الماليىىىىة بعىىىىد التعىىىىديالت القانونيىىىىة التىىىىي قاىىىىت
بإاىىىىىافة مبلغىىىىىىا ل قىىىىىىدر ( ) 36,504,000.00درهمىىىىىىا إلىىىىىىى تقىىىىىىديرات الماىىىىىىروفات
المعتمىىىىدة بمبلىىىى قىىىىدر ( )1,490,407,000.00درهمىىىىا ل ،فأاىىىىبحت جملىىىىة تقىىىىديرات
الماىىىىىىروفات المعتمىىىىىىدة بعىىىىىىد التعىىىىىىدي لىىىىىىذات السىىىىىىنة الماليىىىىىىة مبلغىىىىىىا ل قىىىىىىدر
(  )1,526,911,000.00درهمىىىىىىا ل ،وبىىىىىىذلل بلغىىىىىىت االعتمىىىىىىادات غيىىىىىىر المسىىىىىىتخدمة
مبلغا ل قدر ( )6,068,190.60درهما ل.
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ب .بلغت جملة اإليرادات الفعليىة الماىافة إلىى اعتمىادات مي انيىة جامعىة اإلمىارات العربيىة
المتحىىىىىىىىدة عىىىىىىىىن السىىىىىىىىنة الماليىىىىىىىىة المنتهيىىىىىىىىة فىىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىىا ل قىىىىىىىىدر
( )1,526,983,200.05درهما ل ،بينما كانىت جملىة تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة لىذات
السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبل قدر ()36,504,000.00
درهمىىىا ل إلىىىى تقىىىديرات اإليىىىرادات ال معتمىىىدة بمبلىىى قىىىدر ( )1,490,407,000درهمىىىا،
فأابحت جملة تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة بعىد التعىدي لىذات السىنة الماليىة مبلغىا ل قىدر
(  )1,526,911,000.00درهم ىا ل ،وبىىذلل بلغىىت يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن
تقديراتها المعتمدة بعد تعديلها مبلغا ل قدر ( )72,200,05درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلى الفىىائض النىىاتج عىن تنفيىىذ مي انيىىة جامعىة اإلمىىارات العربيىىة المتحىدة عىىن السىىنة الماليىىة
المنتهيىىة فىىي  ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )6,140,390.65درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الرابعة
الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا
تنفيذ المي انية
أ .بلغىىىىت جملىىىىة الماىىىىروفات الفعليىىىىة المخاىىىىومة علىىىىى هيكىىىى البىىىىرامج المعتمىىىىد لمي انيىىىىة
مجمىىع كليىىات التقنيىىة العليىىا عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي  ،2014/12/31مبلغىىا ل قىىدر
( )1,183,079,411.00درهمىىىىا ل ،بينمىىىىا كانىىىىت جملىىىىة تقىىىىديرات الماىىىىروفات المعتمىىىىدة
لىىىىذات السىىىىنة الماليىىىىة مبلغـىىىىـا ل قـىىىىـدر ( )1,008,304,000.00درهمىىىىا ل ،وبىىىىذلل بلغىىىىت
االعتمىىىىادات غيىىىىر المسىىىىتخدمة مبلغىىىىا ل قىىىىدر ( )3,655,869درهمىىىىا ل والتجىىىىاو ات مبلغىىىىا ل
قدر ( )178,431,280درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعت مادات مي انية مجمع كليات التقنية العليا عن
السنة المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغىا ل قىدر ( )1,247,492,858.00درهمىا ل،
بينمىىىىا كانىىىىت جملىىىىة تقىىىىديرات اإليىىىىرادات المعتمىىىىدة لىىىىذات السىىىىنة الماليىىىىة مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )1,008,304,000.00درهم ىا ل ،وبىىذلل بلغىىت يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن
تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )239,188,858.00درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية مجمع كليات التقنية ا لعليا عن السنة المالية المنتهية فىي
 ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ) )64,413,447درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الخامسة
الحساب الختامي لجامعة ايد
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاىومة علىى هيكى البىرامج المعتمىد لمي انيىة جامعىة
ايد عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغىا ل قىدر ()538,753,385.00
درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات الماىروفات المعتمىدة لىذات السىنة الماليىة مبلغىا قىدر
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( )632,832,000.00درهمىا ل ،وبىىذلل بلغىىت االعتمىىادات غيىىر المسىىتخدمة مبلغىا ل قىىدر
( )94,078,615.00درهما ل.
ب .بلغىت جملىة اإليىرادات الفعليىة الماىافة إلىى اعتمىادات مي انيىة جامعىة ا يىد عىن السىنة
الماليىة المنتهيىىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل قىدر ( )539,152,508.00درهمىا ل ،بينمىىا
كانىىىىت جملىىىىة تقىىىىديرات اإليىىىىرادات المعتمىىىىدة لـىىىىـذات السنــىىىىـة الماليىىىىة مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )632,832,000.00درهمىا ل ،وبىىذلل بلىـ نقى اإليىىـرادات الفــعـىىـلية الماىىافة عىىن
تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ) )93,679,492درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلىىى الفىىىائض النىىىاتج عىىىن تنفيىىىذ مي انيىىىة جامعىىىة ايىىىد عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي
 ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )399,123.00درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة السادسة
الحساب الختامي للهيئة العامة لرعاية الشباب والريااة
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة علىى هيكى البىرامج المعتمىدة لمي انيىة الهيئىة
العامة لرعاية الشباب والريااة عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر
( )238,418,142.70درهما ل ،بينما كانىت جملىة تقىديرات الماىروفات المعتمىدة لىذات
السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبل قدر ()15,961,000.00
درهم ىا ل إلىىى تقىىديرات الماىىروفات المعتمىىدة بمبل ى قىىدر ( )222,508,000.00درهم ىا ل
فأابحت جملة تقديرات الماروفات المع تمدة بعد التعدي لذات السنة المالية مبلغا ل قىدر
( )238,469,000.00درهم ىا ل ،وبىىذلل بلغىىت االعتمىىادات غيىىر المسىىتخدمة مبلغ ىا ل قىىدر
( )50,857.30درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية ا لهيئة العامة لرعاية الشباب
والريااىىىىىىىة عىىىىىىىن السىىىىىىىنة الماليىىىىىىىة الم نتهيىىىىىىىة فىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )238,489,729.70درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة
الماليىىة بعىىد التعىىديالت القانونيىىة التىىي قاىىت بإاىىافة مبلغ ىا ل قىىدر ()15,961,000.00
درهمىىىا ل إلىىىى تقىىىديرات اإليىىىرادات المعتمىىىدة بمبلىىى قىىىدر ( )222,508,000.00درهمىىىا ل
فأابحت جملة تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة لىذات السىنة الماليىة بعىد التعىدي مبلغىا ل قىدر
( )238,469,000.00درهمىىىا ل ،وبىىىذلل بلغىىىت يىىىادة اإليىىىرادات الفعليىىىة الماىىىافة عىىىن
تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )20,729.70درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية الهيئة العامة لرعاية الشباب والريااة عن السنة المالية
المنتهيىىة فىىي  ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )71,587.00درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
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المادة السابعة
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للكهرباء والماء
تنفيذ المي انية
أ .بلغىىت جملىىة الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة علىىى هيك ى البىىرامج المعتمىىد لمي انيىىة الهيئىىة
االتحاديىىىة للكهربىىىاء والمىىىاء عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر
( )3,844,228,000درهمىا ل ،بينــمىـا كـىىـانت جــمـىـلة تقديـىىـرات الماروفـىـات المعتــمـىىـدة
لــذات السنـة المالية مبلغا قدر ( )4,350,000,000درهما ل ،وبذلل بلغت جملة االعتمادات
غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )505,772,000درهمال.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية الهيئة االتحادية للكهرباء والماء
عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر ( )4,126,023,000درهما ل ،بينما
كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغىا ل قىدر ()4,350,000,000
درهمىىا ل ،وبىىذلل بلىى نقىى اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن تقىىديراتها المعتمىىدة مبلغىىا ل قىىدر
( )223,977,000درهمال.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية الهيئة االتحادية للكهرباء والمىاء عىن السىنة الماليىة المنتهيىة
فىىي  ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )281,795,000درهما ل يورد للخ ينة العامة.
المادة الثامنة
الحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملىة الماىروفات الفعليىة المخاىومة علىى هيكى البىرامج المعتمىد لمي انيىة الهيئىة
العامة للشؤون اإل سالمية واألوقاف عن السنة المالية المنتهية فىي  2014/12/31مبلغىا ل
قدر ( )457,888,157.79درهما ل ،بينــمىـا كـىـانت جــمـىـلة تقديـىـرات الماروفـىـات
المعتــمــدة لــذات السنـة المالية مبلغا ل قدر ( )468,848,000.00درهما ل ،وبذلل بلغت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )10,959,842.21درهما ل.
ب .بلغىىت جملىىة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة إلىىى اعتمىىادات مي ا نيىىة الهيئىىة العامىىة للشىىؤون
اإلسىىىالمية واألوقىىىىاف عىىىىن السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )470,855,173.09درهم ىا ل ،بينمىىا كانىىت جملىىة تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات
السنة المالية مبلغا ل قدر ( )468,848,000درهما ل ،وبذلل بلغت يادة اإليرادات الفعلية
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )2,007,173.09درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلىى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ مي انيىىة الهيئىىة العامىىة للشىىؤون اإلسىىالمية واألوقىىاف عىىن
السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي  ( 2014/12/31يىىىىادة اإليىىىىرادات الفعليىىىىة الماىىىىافة عىىىىن
الماىىىىروفات الفعليىىىىة المخاىىىىومة) مبلغىىىىا ل قىىىىدر ( )12,967,015.30درهمىىىىا ل ،يىىىىورد
إلى الخ ينة العامة.
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المادة التاسعة
الحساب الختامي لاندوق ال واج
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انيىة اىندوق
ال واج عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر ( )157,520,179.83
درهما ل ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات الماروفــات المعتــمــدة لـىـذات السنىـة الماليىة
مبلغا ل قدر ( )218,000,000درهمىا ل ،وبىذلل بلغىت االعتمىادات غيىر المسىتخدمة مبلغىا ل
قدر ( )60,479,820.17درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية اندوق ال واج عن السىنة
الماليىة المنتهيىىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل قىدر ( )218,670,723.49درهمىا ل ،بينمىىا
كانىىىىىت جملىىىىىة تقىىىىىديرات اإليىىىىىرادات المعتمىىىىىدة لىىىىىذات السىىىىىنة الماليىىىىىة مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر
( )218,000,000درهما ل ،وبذلل بل يىادة اإليىرادات الفعليىة الماىافة عى ن تقىديراتها
المعتمدة مبلغا ل قدر ( )670,723.49درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل ى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ مي انيىىة اىىندوق ال ى واج عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي
 ( 2014/12/31يىادة اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن الماىروفات الفعليىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )61,150,543.66درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة العاشرة
الحساب الختامي لاندوق ال كاة
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انيىة اىندوق
ال كاة عىن السىنة الماليىة المنتهيىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل قىدر ()26,384,866.96
درهما ل ،ب ينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات الماروفـىـات المعتــمـىـدة لـىـذات السنىـة الماليىة
مبلغا قدر ( )29,000,000درهما ل ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قىدر
( )2,615,133.04درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انيىة اىندوق ال كىاة عىن السىنة
المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر ( )26,384,957.68درهما ل ،بينما كانت
جملىىة تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات السىىنة الماليىىة مبلغىىا ل قىىدر ()29,000,000
درهما ل ،وبىذلل بلى نقى اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن تقىديراتها المعتمىدة مبلغىا ل قىدر
( )2,615,042.32درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلىى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ مي انيىىة اىىندوق ال كىىاة عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي
 ( 2014/12/31يىادة اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن الماىروفات الفعليىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )90.72درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
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المادة الحادية عشرة
الحساب الختامي للمجل الوطني لإلعالم
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية المجل
الىىىىوطني لإلعىىىىالم عىىىىن السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )165,331,999.56درهما ل ،بينــمـا كــانت جملة تقديرا ت الماروفات المعتمدة بعد
التعىىىدي لىىىذات السىىىنة الماليىىىة مبلغىىىا ل قىىىدر ( )178,055,000درهمىىىا ل ،وبىىىذلل بلغىىىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )12,723,000.44درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلىى اعتمىادات مي انيىة المجلى الىوطني لإلعىالم
عىىن السىىنة الماليىىة ال منتهيىىة فىىي  2014/12/31مبلغىىا ل قىىدر ()182,820,447.66
درهما ل ،بينما كانت جملىة تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة بعىد التعىدي لىذات السىنة الماليىة
مبلغىىىا ل قىىىدر ( )178,055,000.00درهمىىىا ل ،وبىىىذلل بلغىىىت يىىىادة اإليىىىرادات الفعليىىىة
الماافة عن تقديراتها المعتمدة بعد التعدي مبلغا ل قدر ( )4,765,447.66درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل ى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ مي انيىىة المجل ى الىىوطني لإلعىىالم عىىن السىىنة المنتهيىىة فىىي
 ( 2014/12/31يىادة اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن الماىروفات الفعليىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )17,488,448.10درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الثانية عشرة
الحساب الختامي لهيئة اإلمارات للمواافات والمقايي
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيكى البىرامج المعتمىد لمي انيىة هيئىة
اإلمارات للمواافات والمقايي عن السىنة الماليىة المنتهيىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل
قدر ( )49,192,968.49درهما ل ،بينــمىـا كـىـانت جــمـىـلة تقديـىـرات الماروفـىـات
المعتــمـىىـدة لـىىـذات السنىىـة الماليىىة مبلغىا ل قىىدر ( )58,073,000درهمىا ل ،وبىىذلل بلغىىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )8,880,031.51درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية هيئة اإلمارات للمواافات
والمقىىىىىىايي عىىىىىىن السىىىىىىنة الماليىىىىىىة المنتهيىىىىىىة فىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىا ل قىىىىىىدر
( )59,556,260.96درهم ىا ل ،بينمىىا كانىىت جملىىة تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات
السنة المالية مبلغا ل قدر ( )58,073,000درهما ل ،وبذلل بلغت يادة اإليرادات الفعلية
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )1,483,260.96درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية هيئة اإلمارات للمواافات والمقايي عن السنة المالية
المنتهية في 2014/12/31م ( يىادة اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن الماىروفات الفعليىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )10,363,292.47درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
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المادة الثالثة عشرة
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للجمارل
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انيىة الهيئىة
االتحاديىىىة للجمىىىارل عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر
( )33,467,699.45درهمىىىىا ل ،بينــمىىىىـا كـىىىىـانت جــمـىىىىـلة تقديـىىىىـرات الماروفـىىىىـات
المعتــمـىىـدة لـىىـذات السنىىـة الماليىىة مبلغىىا قىىدر ( )37,856,000درهمىا ل ،وبىىذلل بلغىىت
جملة االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )4,388,300.55درهما ل.
ب .بلغت جملة اإل يرادات الفعلية الماافة إلى مي انية الهيئة االتحادية للجمارل عن السىنة
الماليىىة المنتهيىىة فىىي  2014/12/31مبلغىا ل قىىدر ( )39,827,287.78درهمىا ل ،بينمىىا
كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي
قات بإاافة مبل قدر ( )8,030,000.00درهما ل إلى تقديرات اإليرادات المعتمىدة
بمبل قدر ) (37,856,000.00درهما ل فأابحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة
لذات السنة المالية مبلغىا ل قىدر ( )45,886,000درهمىا ل ،وبىذلل بلى نقى اإليىرادات
الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )6,058,712.22درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية الهيئة االتحادية للجمارل عن السنة المالية المنتهية في
 ( 2014/12/31يىادة اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن الماىروفات الفعليىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )6,359,588.33درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الرابعة عشرة
الحساب الختامي لبرنامج الشيخ ايد لإلسكان
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية برنىامج
الشىىىيخ ايىىىد لإلسىىىكان عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر
(  )1,397,654,244.19درهم ىا ل ،بينــمىىـا كـىىـانت جــمـىىـلة تقديـىىـرات الماروفـىىـات
المعتــمــدة لــذات السنـة المالية مبلغا قدر ( )1,420,000,000درهما ل ،وبذلل بلغت
جملة االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )22,345,755.81درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية بر نامج الشيخ ايد لإلسكان
عىن السىنة الماليىة المنتهيىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل قىدر ( )1,397,654,244.19
درهمىا ل ،بينمىا كانىىت جملىة تقىديرات اإليىىرادات المعتمىدة لىذات السىىنة الماليىة مبلغىا ل قىىدر
( )1,420,000,000درهما ل ،وبذلل بل نق اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها
المعتمدة مبلغا ل قدر ( )22,345,755.81درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلىىى نىىىاتج تنفيىىىذ مي انيىىىة برنىىىامج الشىىىيخ ايىىىد لإلسىىىكان عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي
 )0.00( 2014/12/31اىىفرا ل وذلىىل لتسىىاوي اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة للماىىروفات
الفعلية المخاومة.
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المادة الخامسة عشرة
الحساب الختامي للمرك الوطني لإلحااء
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية المرك
الىىىىوطني لإلحاىىىىاء عىىىىن السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )59,828,144.34درهمىىىىا ل ،بينــمىىىىـا كـىىىىـانت جــمـىىىىـلة تقديـىىىىـرا ت الماروفـىىىىـات
المعتــمــدة لــذات السنـة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاىافة مبلى قىدر
( )14,734,000.00درهمىىىىا ل إلىىىىى تقىىىىديرات الماىىىىروفات المعتمىىىىدة بمبلىىىى قىىىىدر
( )47,690,000.00درهمىىىا ل فأاىىىبحت جملىىىة تقىىىديرات الماىىىروفات المعتمىىىدة بعىىىد
التعدي لذات السنة المالية مبلغا ل قدر ( )62,424,000.00درهما ل ،وبذلل بلغت جملة
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )2,595,855.66درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية المرك الوطني لإلحاىاء
عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر ()59,107,938,52
درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعىديالت
القانونيىىة التىىي قاىىت بإاىىافة مبل ى قىىدر ( )14,734,000.00درهمىا ل إلىىى تقىىديرات
اإليرادات المعتمدة بمبل قدر ( )47,690,000.00درهما ل فأاىبحت جملىة تقىديرات
اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا ل قدر ( )62,424,000.00درهما ل ،وبذلل
بلىىىىى نقىىىىى اإليىىىىىرادات الفعليىىىىىة الماىىىىىافة عىىىىىن تقىىىىىديراتها المعتمىىىىىدة مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر
( )3,316,061,48درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل العج الناتج عن تنفيذ مي انية المرك الوطني لإلحااء عن السىنة الماليىة المنتهيىة
فىىىي ( 2014/12/31نقىىى اإليىىىرادات الفعليىىىة الماىىىافة عىىىن الماىىىروفات الفعليىىىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )720,205,82درهما ل.
المادة السادسة عشرة
الحساب الختامي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمىد لمي انيىة هيئىة
تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
مبلغىىىىا ل قىىىىدر ( )34,952,297.48درهمىىىىا ل ،بينــمىىىىـا كـىىىىـانت جــمـىىىىـلة تقديـىىىىـرات
الماروفــات المعتــمــدة لــذات السنـة المالية مبلغىا قىدر ( )41,632,000درهمىا ل،
وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )6,679,702.52درهما ل.
ب .بلغىىت جملىىة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة إلىىى اعتمىىادات مي انيىىة هيئىىة تنميىىة وتوظيىىف
المىوارد البشىرية الوطنيىة عىن السىنة الماليىة المنتهيىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل قىىدر
( )32,267,472.71درهمىا ل ،بين مىىا كانىىت جملىىة تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات
السىنة الماليىة مبلغىا ل قىدر ( )41,632,000.00درهمىا ل ،وبىذلل بلى نقى اإليىىرادات
الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )9,364,527,29درهما ل.
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ناتج تنفيذ المي انية
بل العج الناتج عن تنفيذ مي انيىة هيئىة ت نميىة وتوظيىف المىوارد البشىرية الوطنيىة عىن
السنة المنتهية في ( 2014/12/31نق اإليىرادات الفعليىة الماىافة عىن الماىروفات
الفعلية المخاومة) مبلغا ل قدر ( )2,684,824.77درهما ل.
المادة السابعة عشرة
الحساب الختامي للمجل الوطني للسياحة واآلثار
تنفيذ المي انية
أ .بلغىىت جم لىىة الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة علىىى هيك ى البىىرامج المعتمىىد لمي انيىىة
ا لمجل الوطني للسياحة واآلثار عن السنة المالية المنتهيىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل
قدر ( )12,430,303.03درهما ل ،بينــمـا كــانت جــمـىـلة تقديـىـرات الماروفـىـات
المعتــمــدة لــذات السنـة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبل قىدر
( ) 638,000.00درهمىىىىىا ل إلىىىىىىى تقىىىىىىديرات الماىىىىىروفات المعتمىىىىىىدة بمبلىىىىىى قىىىىىىدر
( )11,793,000.00درهمىىا ل فأاىىبحت جملىىة تقىىديرات الماىىروفات المعتمىىدة بعىىد
التعىىدي لىىذات السىىنة الماليىىة مبلغ ىا ل قىىدر ( )12,431,000.00درهم ىا ل ،وبىىذلل بلغىىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )696.97درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية المجل الوطني للسىياحة
واآلثىىىىىىىار عىىىىىىىن السىىىىىىىنة الماليىىىىىىىة المنتهيىىىىىىىة فىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )12,431,000.00درهمىا ل ،بينمىىا كانىىت جملىىة تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات
السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبل قدر ( )638,000درهم
إلىى تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة بمبلى قىدر ( )11,793,000.00درهىم فأاىبحت
جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا ل قدر ()12,431,000.00
درهما ل ،وبذلل تعادلت اإلير ادات الفعلية الماافة مع تقديراتها المعتمدة بعد التعدي .
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية المجل الوطني للسياحة واآلثىار عىن السىنة الماليىة
المنتهية في  ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماىروفات الفعليىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )696.97درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الثامنة عشرة
الحساب الختامي للهال األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية الهال
األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية فىي 2014/12/31
مبلغىىىا ل قىىىدر ( )948,463,339.52درهمىىىا ل ،بينــمىىىـا كـىىىـانت جــمـىىىـلة تقديـىىىـرات
الماروفـىىـات المعتــمـىىـدة لـىىـذات السنىىـة الماليىىة مبلغىىا قىىدر ()1,271,760,327
درهىىىىىىىم ،وبىىىىىىىذلل بلغىىىىىىىت جملىىىىىىىة االعتمىىىىىىىادات غيىىىىىىىر المسىىىىىىىتخدمة مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )473,195,465.48درهما ل والتجاو مبلغا ل قدر ( )149,898,478.00درهما ل.
ب .بلغىىت جملىىة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة إلىىى اعتمىىادات مي انيىىة الهىىال األحمىىر لدولىىة
اإلمىىارات العربيىىة المتحىىدة عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي  2014/12/31مبلغىىا ل قىىدر
( )1,054,010,484.09درهمىال ،بينمىا كانىت جملىة تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة لىىذات
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السنة المالية مبلغا ل قدر ( )1,271,760,327درهما ل ،وبذلل بلغت جملة نق اإليرادات
الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )217,749,842.91درهمال.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية الهال األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن السنة
المنتهيىىة فىىي  ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )105,547,144.57درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة التاسعة عشرة
الحساب الختامي لهيئة التأمين
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمىد لمي انيىة هيئىة
التىىىىىىىأمين عىىىىىىىن السىىىىىىىنة الماليىىىىىىىة المنتهيىىىىىىىة فىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )37,040,778.79درهمىىىا ل ،بينــمىىىـا كـىىىـانت جــمـىىىـلة تقديـىىىـرات الماروفـىىىـات
المعتــمـىىـدة لـىىـذات السنىىـة الماليىىة مبلغ ىا ل قىىدر ( )81,000,000.00درهم ىا ل ،وبىىذلل
بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )43,959,221.21درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمىادات مي انيىة هيئىة التىأمين عىن السىنة
المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر ( )110,978,394.45درهما ل ،بينمىا
كانىىىىىت جملىىىىىة تقىىىىىديرات اإليىىىىىرادات المعتمىىىىىدة لىىىىىذات السىىىىىنة الماليىىىىىة مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر
( )89,915,000.00درهم ىا ل ،وبىىذلل بلغىىت يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن
تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )21,063,394.45درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلىى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ مي انيىىة هيئىىة التىىأمين عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي
 ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماروفات الفعلية المخاومة)
مبلغا ل قدر ( )73,937,615.66درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة العشرون
الحساب الختامي لمعهد التدريب والدراسات القاائية
تنفيذ المي انية
أ .بل غت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية معهىد
التدريب والدراسات القاائية عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر
( )23,064,344.70درهمىىىا ل ،بينــمىىىـا كـىىىـانت جــمـىىىـلة تقديـىىىـرات الماروفـىىىـات
المعتــمــدة لــذات السنىـة الماليىة مبلغىا ل قىدر ( )24,164,000درهمىا ل ،وبىذلل بلغىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )1,099,655.30درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية معهد التدريب والدراسات
القاىىىىىىىائية عىىىىىىىن السىىىىىىىنة الماليىىىىىىىة المنتهيىىىىىىىة فىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )24,026,863.33درهمىا ل ،بينمىىا كانىىت جملىىة تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات
السنة المالية مبلغا ل قدر ( )24,164,000درهما ل ،وبذلل بل نق اإليىرادات الفعليىة
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )137,136.67درهما ل.
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ناتج تنفيذ المي انية
بل ى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ م ي انيىىة معهىىد التىىدريب والدراسىىات القاىىائية عىىن السىىنة
المنتهية في  ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماىروفات الفعليىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )962,518.63درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الحادية والعشرون
الحساب الختامي لديوان المحاسبة
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية ديوان
المحاسىىىىىىىبة عىىىىىىىن السىىىىىىىنة الماليىىىىىىىة المنتهيىىىىىىىة فىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )102,317,162.78درهما ل ،بينــمـا كــانت جملة تقىديرات الماىروفات المعتمىدة
لذات السىنة الماليىة مبلغىا قىدر ( )140,448,000درهمىا ل ،وبىذلل بلغىت االعتمىادات
غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )38,130,837.22درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية ديوان المحاسبة عن السنة
المالية المنتهية في  2014/12/31مبلغا ل قدر ( )141,211,497.45درهما ل ،بينمىا
كانت تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السىنة الماليىة مبلغىا ل قىدر ()140,448,000
درهما ل ،وبذلل بلغت يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر
( )763,497.45درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بلى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفيىىذ مي انيىىة ديىىوان المحاسىىبة عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي
 ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماروفات الفعلية المخاومة)
مبلغا ل قدر ( )38,894,334.67درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الثانية والعشرون
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
تنفيذ المي انية
أ .بلغ ت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انية الهيئة
االتحاديىىة للمىىوارد البشىىرية الحكوميىىة عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي 2014/12/31
مبلغا ل قدر ( )77,558,263.23درهما ل ،بينــمـا كــانت جملة تقىديرات الماىروفات
المعتمدة لىذات السىنة الماليىة مبلغىا ل قىدر ( )82,391,000.00درهمىا ل ،وبىذلل بلغىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )4,832,736.77درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية الهيئىة االتحاديىة للمىوارد
البشىىىرية الحكوميىىىة عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىىدر
( )82,500,287.29درهمىا ل ،بينمىىا كانىىت تقىىديرات اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات السىىنة
المالية مبلغا ل قدر ( )82,391,000.00درهما ل ،وبذلل بلغت يادة اإليرادات الفعلية
الماافة عن تقديراتها المعتمدة بعد التعدي مبلغا ل قدر ( )109,287.29درهما ل.
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ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة
المالية المنتهية في  ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عىن الماىروفات
الفعلية المخاومة) مبلغا ل قدر ( )4,942,024.06درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الثالثة والعشرون
الحساب الختامي لهيئة األوراق المالية والسلع
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمىد لمي انيىة هيئىة
األوراق الماليىىة والسىىلع عىىن السىىنة الماليىىة المنتهيىىة فىىي  2014/12/31مبلغ ىا ل قىىدر
( )171,057,306.65درهمىىىا ل ،بينــمىىىـا كـىىىـا نت جــمـىىىـلة تقديـىىىـرات الماروفـىىىـات
المعتــمــدة لــذات السنـة المالية مبلغا ل قدر ( )180,000,000درهمىا ل ،وبىذلل بلغىت
االعتمادات المالية غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )8,942,693,35درهما ل.
ب .بلغىىت جملىىة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة إلىىى اعتمىىادات مي انيىىة هيئىىة األوراق الماليىىة
والسىىىىىىىلع عىىىىىىىن السىىىىىىىنة الماليىىىىىىىة المنتهيىىىىىىىة فىىىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىىىا ل قىىىىىىىدر
( )285,848,720.56درهما ل ،بينما كانت جملىة تقىديرات اإليىرادات المعتمىدة لىذات
السىىنة الماليىىة مبلغىا ل قىىدر ( )180,000,000درهمىا ل ،وبىىذلل بلغىىت يىىادة اإليىىرادات
الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )105,848,720,56درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية هيئة األوراق المالية والسلع عن السىنة الماليىة المنتهيىة
في  ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماروفات الفعلية المخاومة)
مبلغا ل قدر ( )114,791,413,91درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الرابعة والعشرون
الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمؤهالت
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البرامج المعتمد لمي انيىة الهيئىة
الوطنيىىىة للمىىىىؤهالت عىىىن السىىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )35,765,243.76درهمىىىىا ل ،بينــمىىىىـا كـىىىىـانت جــمـىىىىـلة تقديـىىىىـرات الماروفـىىىىـات
المعتــمــدة لــذات السنـة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاىافة مبلى قىدر
( ) 15,000,000درهمىىىىىىا ل إلىىىىىىى تقىىىىىىديرات الماىىىىىىروفات المعتمىىىىىىدة بمبلىىىىىى قىىىىىىدر
( ) 25,000,000درهىىم فأاىىبحت جملىىة تقىىديرات ا لماىىروفات المعتمىىدة لىىذات السىىنة
المالية بعد التعدي مبلغا ل قدر ( )40,000,000درهما ل ،وبذلل بلغت جملة االعتمادات
غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )4,234,756.24درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية الهيئة الوطنيىة للمىؤهالت
عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر ()40,010,465.49
درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعىديالت
القانونيىىىة التىىىي قاىىىت بإاىىىافة مبلىىى قىىىدر ( )15,000,000درهمىىىا ل إلىىىى تقىىىديرات
اإليىىرادات المعتمىىدة بمبلىى قىىدر ( )25,000,000درهمىىا ل فأاىى بحت جملىىة تقىىديرات
اإليىىرادات المعتمىىدة لىىذات السىىنة الماليىىة بعىىد التعىىدي مبلغىىا ل قىىدر ()40,000,000
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درهما ل ،وبذلل بلغت يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر
( )10,465.49درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية ال هيئة الوطنية للمؤهالت عن السنة المالية المنتهيىة فىي
 ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات الفعليىىة المخاىىومة)
مبلغا ل قدر ( )4,245,221.73درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الخامسة والعشرون
الحساب الختامي لهيئة اإلمارات للهوية
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاىومة علىى هيكى البىرامج المعتمىد لمي انيىة هيئىة
اإلمىىىىارات للهويىىىىة عىىىىن السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )883,812,041.52درهمىىىا ل ،بينــمىىىـا كـىىىـانت جــمـىىىـلة تقديـىىىـرات الماروفـىىىـات
المعتــمــدة لــذات السنىـة الماليىة مبلغىا ل قىدر ( )886,666,000درهمىا ل ،وبىذلل بلغىت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )2,853,958.48درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مي انية هيئة اإلمارات للهويىة عىن
السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي  2014/12/31مبلغىىىا ل قىىىدر ( )1,301,257,430.90
درهمىا ل ،بينمىا كانىىت جملىة تقىديرات اإليىىرادات المعتمىدة لىذات السىىنة الماليىة مبلغىا ل قىىدر
( )890,634,000درهما ل ،وبذلل بلغت يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها
المعتمدة مبلغا ل قدر ( )410,623,430.90درهما ل.
ناتج تنفيذ المي انية
بل ى الفىىائض النىىاتج عىىن تنفي ىذ مي انيىىة هيئىىة اإلمىىارات للهويىىة عىىن السىىنة المنتهيىىة فىىي
 ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماروفات الفعلية المخاومة)
مبلغا ل قدر ( )417,445,389.38درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة السادسة والعشرون
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للموااالت البرية والبحرية
تنفيذ المي انية
أ .بلغت جملة الماروفات الفعلية المخاومة على هيك البىرامج المعتمىد لمي انيىة الهيئىة
اال تحادية للموااىالت البريىة والبحريىة عىن السىنة الماليىة المنتهيىة فىي 2014/12/31
مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر ( )74,516,498.85درهمىىىىىا ل ،بينــمىىىىىـا كـىىىىىـانت جــمـىىىىىـلة تقديـىىىىىـرات
الماروفــات المعتــمــدة لــذات السنـة المالية مبلغىا ل قىدر ( )140,400,000درهمىا ل،
وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ل قدر ( )65,883,501.15درهما ل.
ب .بلغىىىت جملىىىة اإليىىىرادات الفعليىىىة الماىىىافة إلىىىى اعتمىىىادات مي انيىىىة الهيئىىىة االتحاديىىىة
للموااالت البرية والبحرية عن السنة المالية المنتهيىة فىي  2014/12/31مبلغىا ل قىدر
( )90,067,506.46درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة
الماليىىة مبلغ ىا ل قىىدر ( )140,400,000درهم ىا ل ،وبىىذلل بلغ ىت نق ى اإليىىرادات الفعليىىة
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )50,332,493.54درهما ل.
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ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض الناتج عن تنفيذ مي انية الهيئة االتحادية للموااالت البرية والبحرية عىن السىنة
الماليىىة المنتهيىىة فىىي  ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات
الفعلية المخاومة) مبلغا ل قدر ( )15,551,007.61درهما ل ،يور د إلى الخ ينة العامة.
المادة السابعة والعشرون
الحساب الختامي لمكتب و ير دولة معالي الدكتور سلطان الجابر
تنفيذ المي انية
أ .بلغىىىت جملىىىة الماىىىروفات الفعليىىىة المخاىىىومة لمكتىىىب و يىىىر دولىىىة معىىىالي الىىىدكتور
سىىىىىلطان الجىىىىىابر عىىىىىن السىىىىىنة الماليىىىىىة المنتهيىىىىىة فىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر
( )12,171,538.58درهمىىىىا ل ،بينــمىىىىـا كـىىىىـانت جــمـىىىىـلة تقديـىىىىـرات الماروفـىىىىـات
المعتــمـىىىىـدة لـىىىىـذات السنىىىىـة الماليىىىىة بعىىىىد التعىىىىديالت القانونيىىىىة التىىىىي قاىىىىت بإاىىىىافة
مبلىىىىى قىىىىىدر ( )25,940,000.00درهمىىىىىا ل إلىىىىىى تقىىىىىديرات الماىىىىىروفات المعتمىىىىىدة
بمبلىىىى قىىىىدر ( )5,260,000.00درهمىىىىا ل فأاىىىىبحت جملىىىىة ت قىىىىديرات الماىىىىروفات
المعتمىىىىىدة بعىىىىىد التعىىىىىدي لىىىىىذات السىىىىىنة الماليىىىىىة مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر ()31,200,000.00
درهمىىىىىىىىىا ل ،وبىىىىىىىىىذل ل بلغىىىىىىىىىت االعتمىىىىىىىىىادات غيىىىىىىىىىر المسىىىىىىىىىتخدمة مبلغىىىىىىىىىا ل قىىىىىىىىىدر
( )19,028,461.42درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى اعتمادات مكتىب و يىر دولىة معىالي الىدكتور
سىىىىىلطان الجىىىىىابر عىىىىىن السىىىىىنة الماليىىىىىة المنتهيىىىىىة فىىىىىي  2014/12/31مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر
( )31,200,000.00درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة
الماليىىة بعىىد التعىىديالت القانونيىىة التىىي قاىىت بإاىىافة مبلى قىىدر ()25,940,000.00
درهمىىىا ل إلىىىى تقىىىدير ات اإليىىىرادات المعتمىىىدة بمبلىىى قىىىدر ( )5,260,000.00درهمىىىا ل
فأاىىىىبحت جملىىىىة تقىىىىديرات اإليىىىىرادات المعتمىىىىدة لىىىىذات السىىىىنة الماليىىىىة مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( ) 31,200,000.00درهىم ،وبىذلل تعادلىت اإليىرادات الفعليىة الماىافة مىع تقىديراتها
المعتمدة بعد التعدي .
ناتج تنفيذ المي انية
بل الفائض ا لناتج عن تنفيذ مي انيىة مكتىب و يىر دولىة معىالي الىدكتور سىلطان الجىابر عىن
السنة المالية المنتهية في  ( 2014/12/31يادة اإليرادات الفعلية الماافة عن الماروفات
الفعلية المخاومة) مبلغا ل قدر ) (19,028,461.42درهما ل ،يورد إلى الخ ينة العامة.
المادة الثامنة والعشرون
الحساب الختامي لجملة المي انيات المستقلة
األداء المالي
أ .بلغت جملة الماروفـــات والنفقات الفعلية المخاىومة علىى جملىة اعتمىادات مي انيىات
ا لجهات االتحادية المستقلة عن السنة الماليىة المنتهيــىـة فـــىـي  2014/ 12 / 31مبلغىا ل
قدر ( )7,366,386,461درهمىا ل ،بينمىا كانىت جملىة تقىديرات الماىروفات والنفقىات
المعتمد ة بعد التعدي لذات السنة المالية مبلغا ل قدر ( )7,581,456,000درهما ل ،وبذلل
بلغت االعتمادات المالية غير المستخدمة مبلغىا ل قىدر ( )372,007,273درهمىا ل ،وبلى
التجاو مبلغا ل قدر ( )156,937,734درهما ل.
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ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة إلى جملة اعتمىادات مي انيىا ت الجهىات االتحاديىة
المسىىىىىىتقلة عىىىىىىن السىىىىىىنة الماليىىىىىىة المنتهيــىىىىىىـة فـــىىىىىىـي  2014/12/31مبلغىىىىىىا ل قىىىىىىدر
( )8,202,167,846درهما ل ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة بعد التعدي
لىىىذات السىىىنة الماليىىىة مبلغىىىا ل قىىىدر ( )7,602,369,000درهمىىىا ل ،وبىىىذلل بلغىىىت يىىىادة
اإليىىىىرادات الفعليىىىىة الماىىىىافة عىىىىن تقىىىىديراتها المعتمىىىىدة بعىىىىد التعىىىىدي مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )625,254,906درهما ل في حين بل النق في االيرادات الفعلية عن تقديراتها مبلغا ل
وقدر ( )25,456,060درهما ل.
ناتج األداء المالي
بل فائض األداء المالي لجملة مي انيات ا لجهات االتحادية المستقلة عن السنة المالية المنتهية
فىىي  ( 2014/12/31يىىادة اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن الماىىروفات والنفقىىات الفعليىىة
المخاومة) مبلغا ل قدر ( )835,781,385درهما ل.
المادة التاسعة والعشرون
البيانات المالية الموحدة
بلغىىت جملىىة البيانىىات الماليىىة الموحىىدة الفعليىىة (ماىىروفات مخاىىومة علىىى اعتمىىادات
المي انية العامة لالتحىاد وإيىرادات ماىافة إلىى اعتمىادات مي انيىات الجهىات االتحاديىة
المسىىىىتقلة) عىىىىن السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيــىىىىـة فـــىىىىـي  2014/ 12 / 31مبلغىىىىا ل قىىىىدر
( )5,734,752,640درهم ىا ل  ،بينمىىا كانىىت جملىىة تقىىديرات البيانىىات الماليىىة الموحىىدة
(ماروفات من المي انية العامة لالتحاد ،وإيرادات من المي انيىات المسىتقلة) المعتمىدة
بعد التعدي لذات السنة المالية مبلغا ل قدر ( )6,110,026,000درهما ل ،وبىذلل بلغىت
ك ى مىىن االعتمىىادات غيىىر المسىىتخدمة ،وجملىىة نق ى اإليىىرادات الفعليىىة الماىىافة عىىن
تقديراتها المعتمدة مبلغا ل قدر ( )375,273,360درهما ل.
المادة الثالثون
الحساب الختامي الموحد
األداء المالي الموحد
أ .بلغت جملة الماروفـــات والنفقات الفعلية االتحادية الموحدة المخاومة على اعتمادات
المي انيىىة العامىىة لالتحىىاد و مي انيىىات الجهىىات االتحاديىىة عىىن السنـىىـة الماليىىة المنتهيــىىـة
فــــي  2014/ 12 / 31مبلغا ل قدر ( ( 49,140,704,515درهما ل بينما كانت جملىة
تقديرات الماروفات والنفقات المعتمدة بعد التعدي والتوحيىد لىذات السىنة الماليىة مبلغىا ل
قدر ( )49,398,467,000درهما ل ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة الموحدة
مبلغا ل قدر ( )257,762,485درهما ل.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفع لية االتحادية الموحدة الماافة إلى اعتمادات المي انيىة العامىة
لالتحىىىاد ومي انيىىىات الجهىىىات االتحاديىىىة المسىىىتقلة عىىىن السنـىىىـة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىـي
 2014/12/31مبلغا ل قدر ( )47,755,689,422درهما ل ،بينما كانت جملة تقىديرات
اإليىىىىىرادات المعتمىىىىىدة بعىىىىىد التعىىىىىدي والتوحيىىىىىد لىىىىىذات السىىىىىنة الماليىىىىىة مبلغىىىىىا ل قىىىىىدر
( )47,880,343,000درهما ل ،وبىذلل بلى نقى اإليىرادات الفعليىة الموحىدة الماىافة
عن تقديراتها المعتمدة بعد التعدي والتوحيد مبلغا ل قدر ( )124,653,578درهما ل.
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ناتج األداء المالي الموحد
بلىىىىى عجىىىىى األداء المىىىىىالي الموحىىىىىد للمي انيىىىىىة العامىىىىىة لالتحىىىىىاد ومي انيىىىىىات الجهىىىىىات
االتحاديىىىة المسىىىتقلة عىىىن السىىىنة الماليىىىة المنتهيىىىة فىىىي ( 2014/12/31نقىىى اإليىىىرادات
الفعليىىىىة الماىىىىافة الموحىىىىدة عىىىىن الماىىىىروفات والنفقىىىىات الفعليىىىىة المخاىىىىومة الموحىىىىدة)
مبلغا ل قدر ( )1,385,015,093درهما ل.
تىىىم اسىىىتثناء الحسىىىاب الختىىىامي للهيئىىىة االتحاديىىىة للكهربىىىاء والمىىىاء والهىىىال األحمىىىر لدولىىىة
اإلمىىىىىارات العربيىىىىىة المتحىىىىىدة وديىىىىىوان المحاسىىىىىبة عىىىىىن السىىىىىنة الماليىىىىىة المنتهيىىىىىة فىىىىىي
 2014/12/31مىىىىىىن األداء المىىىىىىالي الموحىىىىىىد فىىىىىىي المىىىىىىادتين ( )28و ( ) 29مىىىىىىن هىىىىىىذا
القانون ،لعدم اعداد بالكام على األسا النقدي المعد .
المادة الحادية والثالثون
تعتمىىىد كافىىىة الت سىىىويات التىىىي أجرتهىىىا الجهىىىات االتحاديىىىة بالخاىىىم واإلاىىىافة علىىىى بنىىىد
التغيىىىىرات فىىىىي االحتيىىىىاطي العىىىىام خىىىىال السىىىىنة الماليىىىىة المنتهيىىىىة فىىىىي ،2014/12/31
استنادا إلى المعيار رقم ( ) 50من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
المادة الثانية والثالثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعم به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

ادر عنا في قار الرئاسة بأبوظبي
 1437هـ
بتاريخ:
 2016م
الموافق:
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معالي  /د .أمل عبدهللا القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي

الموقــر

تحيـة طيبـة وبعـد ،

أرفق لمعاليكم مع هذا تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية والصناعية في شأن مشروع
) لسنة  2016م في شأن اعتماد الحساب الختامي لالتحاد و الحسابات
القانون االتحادي رقم (
الختامية للجهات المستقلة و الملحقة عن السنة المالية المنتهية في . 2015/12/31
برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

رئيـس اللجنـة
ماجد حمد الشامسي

التاريخ 2016/11/2 :

1

تقريـــــــر
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية
إلــــــــى
المجلس الوطني االتحادي
بشـــــأن
مشروع القانون االتحادي رقم (

) لسنة 2016م

في شــــأن اعتماد الحساب الختامي لالتحــــــــــــــــاد
والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـــــــــــة
عن السنة المالية المنتهية فــــــــي 2015/12/31

ورد إلى المجلس الوطني االتحادي كتاب معالي نورة محمد الكعبي " وزيرة الدولة لشئون المجلس
الوطني االتحادي المؤرخ  2016/7/31بشأن مشروع القانون االتحادي الوارد في عنوان هذا
التقرير  ،حيث طلب عرض مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني االتحادي طبقا للمادة
( )135من الدستور.
وقد تدارست لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية مشروع القانون المعروض في ضوء
الدستور والئحة المجلس والقوانين والمراسيم بقوانين ذات العالقة وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم
( )8لسنة  2011بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي  ،والقانون االتحادي رقم ()3
لسنة  2014في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة
المالية  2014وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة والمذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المعروض .
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات بتواريخ ،2016/9/18 ،2016/9/4
 2016/10/30، 2016/10/26 ،2016/9/25حيث اجتمعت اللجنة بالتالي أســـماؤهم :
ديوان المحاسبة :
سعادة /محمد راشد الزعابي  -وكيل الوزارة بديوان المحاسبة
األستاذ  /يوسف سالم الكعبي  -محقق قانوني
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وزارة المالية :
سعادة  /يونس حاجي خوري – وكيل وزارة المالية
سعادة /مريم األميري  -وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع االدارة المالية العامة
السيد  /عبدهللا محمد الزعابي  -نائب مدير إدارة العمليات المالية
السيدة  /نوف الجناحي  -محاسب
اآلنسة /وعـد يوسـف

 -محاسب

القسم األول
وصف مشروع القانون محل الدراسة
بمطالعة مشروع القانون المذكور ومذكرته اإليضاحية وتقارير ديوان المحاسبة تبين ما يأتي :
أوال ا  :يتضمممن مشممروع القممانون المعممروض اعتممماد الحسمماب الختممامي لالتحمماد والحسممابات الختاميممة
للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في . 2015/12/31
ثانيا ا  :تمثلت الجهات المستقلة الملحقة حساباتها الختامية بالحساب الختامي لالتحاد فيما يأتي :
.1

المجلس الوطني االتحادي .

.2

جامعة اإلمارات العربية المتحدة .

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

مجمع كليات التقنية العليا .
جامعة زايد .
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة .
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء .
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف .
صندوق الزواج .
صندوق الزكاة .
المجلس الوطني لإلعالم .
هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس .
الهيئة االتحادية للجمارك .
برنامج الشيخ زايد لإلسكان .
المركز الوطني لإلحصاء .
هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية .
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 .16المجلس الوطني للسياحة واآلثار .
 .17الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة .
 .18هيئة التأمين .
 .19معهد التدريب والدراسات القضائية .
 .20الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية .
 .21هيئة األوراق المالية والسلع .
 .22الهيئة الوطنية للمؤهالت .
 .23هيئة اإلمارات للهوية .
 .24الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية .
 .25الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت .
ثالثا ا  :يتضمن مشروع القانون المعروض ( )31ممادة خالفما لمشمروع قمانون الحسماب الختمامي عمن
سنة  2014والذي كان يشتمل على  32مادة تشمل األحكام اآلتية :
.1

بيان تنفيذ ميزانية كل جهمة اتحاديمة ( المصمروفات المخصمومة واإليمرادات المضمافة )
مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيمان الفمرق ( اعتمماد يمر مسمتخدم فمي حالمة نقم
المصممروفات المخصممومة عممن تقممديراتها المعتمممدة المعدلممة وفممي حالممة اإليممرادات يكممون
الفرق إما زيادة اإليرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة أو نق اإليرادات المضمافة
عن تقديراتها المعتمدة ) .

.2

بيان ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية تضمنها المشروع المقترح موضحا ً به الفرق
بين إيراداتها المضافة ومصروفاتها المخصومة  ،فإذا زادت اإليرادات المضمافة عمن
المصروفات المخصمومة فالنماتج يكمون وفمر تنفيمذ ميزانيمة  ،وإذا نقصمت اإليمرادات
المضافة عن المصروفات المخصومة يكون الناتج عجز تنفيذ ميزانية .
القسم الثاني
نتائج تنفيذ ميزانية االتحاد والجهات المستقلة الملحقة واألداء المالي

أوال ا  :نتائج تنفيذ ميزانية االتحاد :
.1

تبين من مراجعة تنفيذ ميزانيمة االتحماد إن العجمز النماتج عمن تنفيمذ الميزانيمة العاممة
لالتحمماد عممن السممنة الماليممة المنتهيممة فممي ( 2015/12/31نق م اإليممرادات الفعليممة
المضافة عمن المصمروفات الفعليمة المخصمومة) قمد بلم ()1,032,731,503.97
درهما ً ،يستنزل من حساب االحتياطي العام لدى وزارة المالية .
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ثانيا ا  :نتائج تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة ما يلي :
 .1تنفيذ ميزانية المجلس الوطني االتحادي :
بلمم الفممائض النمماتج عممن تنفيممذ ميزانيممة المجلممس المموطني االتحممادي عممن السممنة الماليممة المنتهيممة فممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضمافة عمن المصمروفات الفعليمة المخصمومة) مبلغما ً قمدر
مبلغا ً قدر ( )14,248,943.51درهما ً ،يورد إلى الخزينة العامة.
 .2تنفيذ ميزانية جامعة اإلمارات العربية المتحدة :
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة اإلمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في
 ( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) مبلغا ً قدر
( )186,017.18يورد إلى الخزينة العامة .
 .3تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا :
بل م الفممائض النمماتج عممن تنفيممذ ميزانيممة مجمممع كليممات التقنيممة العليمما عممن السممنة الماليممة المنتهيممة فممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضمافة عمن المصمروفات الفعليمة المخصمومة) مبلغما ً قمدر
( )155,611,612.00درهم يورد إلى الخزينة العامة .
 .4تنفيذ ميزانية جامعة زايد:
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في  ( 2015/12/31زيادة
اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) مبلغا ً قدر ( )382,649.00درهم ،
يورد إلى الخزينة العامة .
 .5تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة:
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السمنة الماليمة المنتهيمة
فممي ( 2015/12/31زيممادة اإليممرادات الفعليممة المضممافة عممن المصممروفات الفعليممة المخصممومة) مبلغما ً
قدر ( )141,335.47درهم ،يورد إلى الخزينة العامة .
 .6تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للكهرباء والماء:
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة االتحاديمة للكهربماء والمماء عمن السمنة الماليمة المنتهيمة فمي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضمافة عمن المصمروفات الفعليمة المخصمومة) مبلغما ً قمدر
( )1,227,279,660.94درهما ً يورد للخزينة العامة.
 .7تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف :
بلم الفممائض النمماتج عممن تنفيممذ ميزانيممة الهيئممة العامممة للشممؤون اإلسممالمية واألوقمماف عممن السممنة الماليممة
المنتهية في  ( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة)
مبلغا ً قدر ( )20,886,087.40درهم  ،يورد إلى الخزينة العامة .
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 .8تنفيذ ميزانية صندوق الزواج :
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانيمة صمندوق المزواج عمن السمنة الماليمة المنتهيمة فمي 2015/12/31
(زيمممممادة اإليمممممرادات الفعليمممممة المضمممممافة عمممممن المصمممممروفات الفعليمممممة المخصمممممومة ) مبلغممممما ً قمممممدر
( )66,427,871.28درهم يورد إلى الخزينة العامة .
 .9تنفيذ ميزانية صندوق الزكاة :
بل العجمز النماتج عمن تنفيمذ ميزانيمة صمندوق الزكماة عمن السمنة الماليمة المنتهيمة فمي 2015/12/31
(نقممممم اإليمممممرادات الفعليمممممة المضمممممافة عمممممن المصمممممروفات الفعليمممممة المخصمممممومة ) مبلغممممما ً قمممممدر
( ) 5,200,857.71درهم .
تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لإلعالم :
.10
بلممم الفمممائض النممماتج عمممن تنفيمممذ ميزانيمممة المجلمممس الممموطني لإلعمممالم عمممن السمممنة الماليمممة المنتهيمممة فمممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )18,701,169.08درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس :
.11
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة اإلمارات للمواصمفات والمقماييس عمن السمنة الماليمة المنتهيمة
في ( 2015/12/31زيمادة اإليمرادات الفعليمة المضمافة عمن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً
قدر ( )16,764,651.23درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للجمارك :
.12
بلمم الفممائض النمماتج عممن تنفيمممذ ميزانيممة الهيئممة االتحاديممة للجمممارك عمممن السممنة الماليممة المنتهيممة فمممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )5,965,770.15درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية برنامج الشيخ زايد لإلسكان :
.13
بل م الفممائض النمماتج عممن تنفيممذ ميزانيممة برنممامج الشمميخ زايممد لإلسممكان عممن السممنة الماليممة المنتهيممة فممي
( 2015 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة ) مبلغا ً
قدر ( )47,026,164.91درهم يورد إلى الخزينة العامة .
 .14تنفيذ ميزانية المركز الوطني لإلحصاء :
بلممم العجمممز النممماتج عمممن تنفيمممذ ميزانيمممة المركمممز الممموطني لإلحصممماء عمممن السمممنة الماليمممة المنتهيمممة فمممي
( 2014/12/31نق اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )810,387.23درهم .
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 .15تنفيذ ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية :
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة تنمية وتوظيف المموارد البشمرية الوطنيمة عمن السمنة الماليمة
المنتهية في ( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة )
مبلغا ً قدر ( )2,525,689.19درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية المجلس الوطني للسياحة واآلثار :
.16
لمممم ينمممتج عمممن تنفيمممذ ميزانيمممة المجلمممس الممموطني للسمممياحة واآلثمممار عمممن السمممنة الماليمممة المنتهيمممة فمممي
 2015/12/31أي فائض أو عجز حيث تعادلت اإليمرادات الفعليمة ممع المصمروفات الفعليمة ومقمدار
أي منهما مبل ( )14,364,076.55درهم .
 .17تنفيذ ميزانية هيئة الهالل األحمر :
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة الهالل األحمر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
(زيمممممادة اإليمممممرادات الفعليمممممة المضمممممافة عمممممن المصمممممروفات الفعليمممممة المخصمممممومة ) مبلغممممما ً قمممممدر
( )420,975,136.00درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة التأمين :
.18
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية المنتهية في ( 2015/12/31زيادة
اإليرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر ()78,684,120.95
درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية :
.19
بل الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية عن السنة الماليمة المنتهيمة فمي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )3,079,575.92درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية :
.20
بلم الفممائض النمماتج عممن تنفيممذ ميزانيممة الهيئممة االتحاديممة للممموارد البشممرية الحكوميممة عممن السممنة الماليممة
المنتهية في ( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة )
مبلغا ً قدر (( )2,497,747.76درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة األوراق المالية والسلع :
.21
بل العجز الناتج عن تنفيمذ ميزانيمة هيئمة األوراق الماليمة والسملع عمن السمنة الماليمة المنتهيمة فمي
( 2015/12/31نقم اإليممرادات الفعليممة المضممافة عممن المصممروفات الفعليممة المخصممومة) مبلغما ً
قدر ( )52,202,070.46درهما ً.
تنفيذ ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهالت :
.22
بلمم الفمممائض النممماتج عمممن تنف يممذ ميزانيمممة الهيئمممة الوطنيمممة للممممؤهالت عممن السمممنة الماليمممة المنتهيمممة فمممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )11,377,425.34درهم يورد إلى الخزينة العامة .
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تنفيذ ميزانية هيئة اإلمارات للهوية :
.23
بلممم الفمممائض النممماتج عمممن تنفيمممذ ميزانيمممة هيئمممة اإلممممارات للهويمممة عمممن السمممنة الماليمممة المنتهيمممة فمممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )700,093,269.45درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية :
.24
بل الفائض الناتج عن تنفيمذ ميزانيمة الهيئمة االتحاديمة للمواصمالت البريمة والبحريمة عمن السمنة الماليمة
المنتهية في ( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة )
مبلغا ً قدر ( )27,086,454.62درهم يورد إلى الخزينة العامة .
تنفيذ ميزانية هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
.25
بلم الفممائض النمماتج عممن تنفيممذ ميزانيممة هيئممة تنظمميم قطمماع االتصمماالت عممن السممنة الماليممة المنتهيممة فممي
( 2015/12/31زيادة اإليرادات الفعلية المضافة عن المصمروفات الفعليمة المخصمومة ) مبلغما ً قمدر
( )325,082,323.45درهم يورد إلى الخزينة العامة .
ثالثا  :إقفال أرصدة الجهات التي لم تعد قائمة والتسويات
وضعت مادة جديدة بالمشروع الحالي لم تكن موجودة بمشروع حساب ختامي  2014بعنوان
إقفال أرصدة الجهات التي لم تعد قائمة والتسويات تم فيها اعتماد الخصم بمبل
 235,277,925.78درهم على حساب االحتياطي والذي يمثل صافي قيمة التسويات الخاصة
بالتقادم عمالً بأحكام المواد رقم  43و  44و  45من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة
 2011ونتيجة إقفال أرصدة حسابات الجهات االتحادية التي لم تكن قائمة بالتشكيل الوزاري كما
في  31ديسمبر .2015
رابعا  :الحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة
بل فائض األداء المالي لجملة ميزانيات الجهات االتحادية المستقلة المشمولة في الحساب الختامي
الموحد عمن السمنة الماليمة المنتهيمة فمي  2015/12/31م (زيمادة اإليمرادات الفعليمة المضمافة عمن
المصروفات والنفقات الفعلية المخصومة) مبلغا ً قدر ( )715,729,145.78درهم.
خامسا  :ناتج األداء المالي الموحد
بل عجز األداء المالي الموحد للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات االتحادية المستقلة
المشمولة في الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م (نق
اإليرادات الفعلية المضافة الموحدة عن المصروفات والنفقات الفعلية المخصومة الموحدة) مبلغا ً
قدر (  )317,002,358.19درهم.
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القسم الثالث
مالحظات ديوان المحاسبة
بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي لالتحاد
والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـــــــــــة
عن السنة المالية المنتهية فــــــــي 2015/12/31
أسفر التدقيق على البيانات المالية الختامية والعمليات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة لالتحاد
عن السنة المالية المنتهية في  2015/12/31إلى مالحظات وتحفظات ملخصها ما يلي :
أوالا :بشأن المركز المالي لإلتحاد في 2015/12/31
 التحفظ على عدم تضمين قائمتي المركز المالي المجمع للوزارات والمركز المالي الموحد
لالتحاد للسنة المالية  ، 2015تفصيالت أرصدة األصول الجارية والخصوم الجارية قصيرة
األجل.
 عدم تطابق بعض األرقام الواردة في بيانات ونماذج مشروع الحساب الختامي الموحد
والمتعلقة بأرصدة كل من األصول الجارية وااللتزامات (الخصوم) الجارية قصيرة األجل
للوزارات لكل من عامي  2015و.2014
 التحفظ على عدم اإلفصاح عن طبيعة وأسباب ظهور األرصدة الشاذة  ،وعدم تصحيح أرقام
األصول والخصوم الجارية للوزارات الظاهرة بالمركز المالي الموحد .
ثانياا :بشأن األداء المالي لالتحاد للسنة المالية 2015
 عدم تضمين المذكرة االيضاحية األسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة اإليرادات المحصلة عن
المقدرة لكل من الضرائب والمساهمات االجتماعية .
 عدم تضمين الحساب الختامي للسنة المالية  2015بالنموذج رقم (" )2اإليرادات حسب
البنود والمجموعة “ ،والمشار إليه في قواعد إعداد الحساب الختامي والحساب الختامي
الموحد في الحكومة االتحادية الصادرة عن الوزارة (اإلصدار الثاني) ،والذي يعد من
الثبوتيات المؤيدة والالزمة للتحقق من صحة ودقة واكتمال بيانات الحساب الختامي فيما
يتعلق باإليرادات.
 عدم تضمين المذكرة االيضاحية أسباب انخفاض المساهمات المحصلة عن المقدرة لبعض
الجهات الخدمية المستقلة.
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 التحفظ على قيام بعض الجهات الخدمية المستقلة بصرف مبال على بعض بنود النفقات دون
توفر االعتماد المالي بالميزانية أو بتجاوز االعتمادات المالي.
ثالثاا :بشأن نتيجة تنفيذ ميزانية السنة المالية ( 2015الفائض أو العجز )
 التحفظ على رصيد االحتياطي العام المتراكم في  2015/1/1الذي ال يعبر عن الحقيقة نظرا ً
للتسويات والتغييرات التي أجريت عليه بالمخالفة للقانون
 التحفظ على التغيرات على االحتياطي العام خالل السنة المالية  2015بصافي قيمة التسويات
الخاصة بالتقادم.
 ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة لتضمين القواعد القانونية ذات الصلة بإعداد الميزانية
والحساب الختامي أحكاما ً لمعالجة تصفية ارصدة حسابات الجهات التي لم تعد قائمة.
 التحفظ على كل من رصيد االحتياطي العام المتراكم في  ،2015/1/1والتغيرات األخرى
التي تمت عليه خالل السنة المالية 2015
 التحفظ على رصيد االحتياطي العام المتراكم للجهات الخدمية المستقلة في ،2015/1/1
نتيجة تحفظ الديوان على هذا الرصيد في 2011/12/31
 التحفظ على التغييرات األخرى على االحتياطي العام المتراكم للجهات الخدمية المستقلة خالل
السنة المالية  2015لمخالفتها ألحكام القانون.
 التحفظ على رصيد االحتياطي العام في  2015/12/31في ضوء تحفظ الديوان على رصيد
االحتياطي العام في  ،2015/1/1والتغيرات االخرى عليه خالل السنة المالية .2015
رابعاا :بشأن البيانات المالية للحساب الختامي العام للسنة المالية 2015
 التحفظ على عدم اعتماد ميزانيات بعض الجهات الخدمية المستقلة ضمن قانون ربط الميزانية
رقم ( )5لسنة  2015لمخالفة ذلك القواعد القانونية النافذة .
 هناك عدد ( )3جهات خدمية مستقلة لم تتلق دعما ً من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
 2014على الر م من كونها جهات اتحادية حيث تحصل على هذا الدعم من ميزانية حكومة
أبو ظبي المحلية فقط.
 بشأن ما ترتب على استبعاد ثالث جهات خدمية مستقلة من الحساب الختامي الموحد لالتحاد
وذلك بسبب عدم ترجمة بياناتها المالية طبقا لألساس النقدي المعدل وعدم التزامها بالقواعد
والتعليمات المالية لدى إعداد بيانات حسابها الختامي.
 عدم التزام بعض الوزارات بالموعد النهائي إلقفال الحسابات .
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 عدم إلتزام العديد من الجهات بتقديم مشروعات حساباتها الختامية عن السنة المالية 2015
إلى ديوان المحاسبة في المواعيد المحددة لذلك قانوناً.
 تأخر صدور الميزانية العامة لالتحاد للسنة المالية .2015
 بشأن التعديالت التي تتم على الميزانية من خالل المناقالت المالية التي تشير إلى عدم دقة
تقديرات الميزانية .
 إصدار أوامر الشراء بعد الفترة المحاسبية المحددة في تعميم وزارة المالية .
 عدم دقة الخطط والتقديرات التي أعدت على أساسها الميزانية العامة حيث ظهرت اعتمادات
ير مستخدمة في بعض البنود وتجاوز في بنود أخرى ،مما ترتب عليه اجراء العديد من
المناقالت.
 تحميل السنة المالية  2015بنفقات تخ

سنوات سابقة.

 عدم سالمة التوجيه المحاسبي لبعض النفقات العامة.
 عدم وجود آلية مؤتمته لتسوية إيرادات الدرهم اإللكتروني .
 وجود أرصدة ذمم مدينة لم تسدد منذ فترة طويلة بلغت ما يقارب 500,000,000.00
درهم.
 التحفظ على التصرفات التي قامت بها وزارة الصحة بالمخالفة للقانون فيما يتعلق
باالعتمادات المخصصة لمركز العكامية للرعاية الصحية بالفجيرة.
 التحفظ على عدم االفصاح عن بعض المساهمات والمنح واالعتراف بها محاسبيا ً بالمجلس
الوطني لإلعالم.
ب -المالحظات التي أسفرت عنها رقابة ديوان المحاسبة على تنفيذذ الميزانيذة العامذة للسذنة الماليذة
المنتهية في  2015/12/31م { الواردة في الملحق رقم ( )1المرفق بالتقرير}
أوال :الوزارات اإلتحادية
 -1وزارة الماليـــــــــــــــــــــــــــــة
 تدني نسبة تحصيل اإليرادات من الضرائب.
 تجاوز المبال المصروفة لقاء تخصي سكن حكومي لبعض الموظفين للحد األقصى للقيم
اإليجارية المسموح بها بحسب جدول إيجارات مساكن الموظفين .
 عدم موافاة ديوان المحاسبة بتقرير الجرد السنوي لموجودات الوزارة.
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 -2الـــــــــــــــــوزارة ( – )198مصروفات اتحادية أخرى
 بشأن المخالفات التي شابت العقود المبرمة مع ()Quality Kiosk
 تنظيم عملية الشراء .
 وجود بعض أرصدة حسابات تحت التسوية مدورة ولم يتم تسويتها ،وعدم احتفاظ الوزارة
بالثبوتيات الدالة على صحة بعضها .
 -3وزارة الدفـــــــــــــــــــــــاع
 عدم صحة بنود اإليرادات الواردة بالحساب الختامي لعدم تضمينها إيرادات القيادة العامة
للقوات ال ُمسلحة .
 اختالف مبال اإليرادات الواردة بالحساب الختامي عن المبال من واقع القيود والحسابات
الموجودة بدائرة المالية بأبوظبي  ،وديوان عام الوزارة بدبي .
 بشأن تضمين الكشوف التفصيلية لإليرادات الخاصة بديوان عام الوزارة بدبي مبل
) (813,000درهم .
 إدراج االعتماد التقديري لوزارة الدفاع في بند واحد بالميزانية العامة
 بشأن مخالفة أحكام المادة رقم ( )16من القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2006في شأن
القوات المسلحة الخا بإصدار ميزانية مستقلة وإصدار القواعد الخاصة بها إلعداد الميزانية
والحساب الختامي.
 بشأن عدم تحصيل اإليرادات المستحقة للوزارة لدى السفارات .
 بشأن المخالفات التي شابت العقد رقم  3لسنة 2015م مع سلسلة اليرموك للديكور .
 -4وزارة الداخلــــــــــــــــــــية
 إضافة إيرادات ( )192,543,810درهم تم توريدها خالل السنة المالية  2016إلى
إيرادات السنة المالية . 2015
 عدم صدور بعض القرارات من مجلمس الموزراء تنفيمذا ً ألحكمام القمانون االتحمادي رقمم ()21
لسنة 1995م في شأن السير والمرور .
 عدم التزام إدارات المرور والترخي
االتحادية .

بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلمى حسماب الحكوممة

 عدم التزام إدارتمي الممرور والتمرخي بإممارتي أم القيموين ورأس الخيممة بتوريمد اإليمرادات
ال ُمحصلة إلى حساب الحكومة االتحادية .
 تحصيل رســوم تسجيل السيارات ورســوم رخ السوق بإدارة مرور الشارقة بفئات مغايرة
للفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 1994م .
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 قيممام إدارة المممرور والتممرخي بالشممارقة بتحصمميل رسمموم دون سممند مممن القممانون وتوريممدها
للخزانة العامـــــة ( حساب وزارة الداخلية) .
 -5وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــة
 الصرف على نفقات السفارات والبعثات التمثيلية بالخارج خصما ً من اإليرادات المحصلة .
 عممدم موافمماة ديمموان المحاسممبة بقممرار تشممكيل لجنممة الجممرد السممنوي و تقريممر الجممرد السممنوي
لموجودات الوزارة والممتلكات بالسفارات والقنصليات وملحقاتهما بالخمارج عمن السمنة الماليمة
. 2015
 -6وزارة العمـــــــــــــــــــــــــــل
 بشأن عدم إبرام عقد مع طالب الترخي

"شركة تسهيل" لتقديم خدمات تحصيل الرسوم.

 عدم تحصيل الغرامات المستحقة على العمال الصمادر لهمم تصماريح عممل نتيجمة تمأخرهم فمي
تحرير عقد العمل عن المدة المسموح بها ،بلم مما أمكمن حصمر منهما ()24,290,500.00
درهماً.
 بشأن القصور الذي شاب نظام استخدام وتخصي السيارات بالوزارة.
 )1عدم قيام الوزارة بمسك سجل منمتظم لحركمة السميارات بمالوزارة وادارة عهمدتها بشمكل موثمق
وسليم وفقا لألصول .
 )2استئجار عدد  57سيارة اضافية من هيئة االمارات للمواصالت ير مدرجة بقائمة السميارات
التي يشملها العقد المبرم معها.
 )3تخصي عدد  10سيارات فارهة لخدمات الضيافة ،إال إنه تم توزيعهما السمتخدامها ممن قبمل
اإلدارات المختلفمة بممالوزارة ،واسممتئجار عمدد ( )9سمميارات أخممرى بمدالً عنهمما لتغطيممة خممدمات
الضيافة.
 -7وزارة الصــــــــــــــــــــحة
 بشأن عدم افصاح الحساب الختامي للعام المالي  2015عن التنفيذ الفعلي للميزانية .
 اعتماد المناقالت التي تمت على أبواب الميزانية للعام المالي  2015من
المختصة .

ير السلطة

 اعتماد مناقالت وهمية بقيمة اجمالية ( )2,000,000.00درهم .
 عدم تضمين الذمم المدينة بنحو ( )9,132,962.00درهم قيمة مديونيات بعض المرضى
المتعثرين في السداد بمستشفيات بعض المناطق الطبية .
 بشأن تضمين رصيد السلفة النثرية – المستديمة حساب رقم  321901بمبال تعود لفترات
سابقة يجب تسويتها.
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 بشأن تضمين رصيد حساب سلفة راتب رقم ( )322201قيمة مديونيات سقطت بالتقادم
ومديونيات أصحابها تركوا الخدمة بالوزارة.
 بشأن تضمين رصيد راتب اإلجازة المدفوع مقدما ً رقم  322204برواتب اجازة تعود لعام
.2003
 بشأن رصيد سلفة خاصة حساب رقم ( )322205موجودة طرف بعض الموظفين منذ عام
 2007وال يوجد أي استخدامات لها .
 بشأن عدم وجود كفاالت بنكية عن الدفعات المقدمة للموردين حساب رقم( . )322303
 بشأن تضمين رصيد حساب مدفوعات تحت التسوية رقم  322399مدفوعات دون تسويتها
وتحميلها على المصروفات .
 بشأن عدم التحقق من الوجود الفعلي لرصيد سلفة جهات حكومية حساب رقم (.)322903
حكومية قدر ( )50,702,435.65درهم يمثل سلف للمكاتب الصحية بسفارات الدولة لدى
بعض الدول.
 بشأن تضمين رصيد الحساب الدائن رقـم ( )412101أمانات الرواتـب الشهريـة فـي
 2015/12/31ألمانات تعود لعام . 2011
 تحميل بند مصروفات صيانة اآلالت والمعدات رقم ( ) 223904بمبال دون وجه حق عن
اجهزة معطلة ولم يتم عمل صيانة لها منذ فترات بسبب قصور في متابعة تنفيذ عقد الصيانة
رقم .2005/240
 بشأن صرف عالوة فنية ير مستحقة للموظف رقم  47433وحصوله على مبل
 288,000.00درهم دون وجه حق نتيجة لذلك.
 عدم تحميل المصروفات للعام المالي  2015بمبل ( )300,768.00درهم قيمة راتب
الموظف– رقم ( - )502394ر م انتقاله إلي وزارة الصحة ومباشرته العمل منذ
ابريل. 2012
 – 8وزارة البيئـــــــــة والميـــــــــــــاه
 بشأن ضعف التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة بالدولة حول آلية االفراج عن
االرساليات عبر المنافذ الجوية في امارة دبي .
 بشأن العقد المبرم مع شركة الرؤية الذكية:
أوال :اجراءات التعاقد  :عدم قيام الوزارة بإعداد الدراسات الكافية قبل طرح المشروع لتحديد
الجوانب الفنية المطلوبة بدقة .
ثانيا :مدة تنفيذ العقد ودفع المستحقات لوحظ التأخر في اصدار شهادة انجاز المشروع ،األمر
الذي ال يمكن معه التحقق من مدى دقة المعلومات الواردة بشهادة اإلنجاز الصادرة .
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 -9وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
 بشأن عدم مراعاة ضوابط وشروط الترقية االستثنائية .
 بشأن عدم توفيق أوضاع الموظفين المعينين على بند المكافآت الشاملة بالوزارة .
 بشأن التعاقد مع شركات توظيف ألداء مهام وظيفية بالوزارة .
 بشأن وجود بعض أرصدة حسابات تحت التسوية مدورة ولم يتم تسويتها ،وعدم احتفاظ
الوزارة بالثبوتيات الدالة على صحة بعضها.
 -10وزارة األشغــــال العامــــــة
 بشأن صرف بدل هاتف لبعض الموظفين دون وجه حق
 بشأن عدم االستالم النهائي للمشاريع بالر م من مرور سنة من استالمها ابتدائيا
 بشأن عدم تقديم تأمين على األعمال المنفذة بموجب األوامر التغييرية
 بشأن عدم صرف الدفعات الختامية لبعض المشروعات ر م مضي فترة طويلة على االنتهاء
من استالمها ابتدائيا .
 -11وزارة اإلقتصاد
 إعادة تعيين موظف دائم على بند أتعاب الخبراء والمستشارين .
 ترقية بعض الموظفين ترقية وظيفية بنا ًء على نتائج تقييم األداء لسنوات سابقة .
 تجاوز الحد االقصى المقرر للوكيل المساعد بشأن اعتماد أمر التكليف .
 التعاقد مع شركات عن طريق القرارات الوزارية بالمخالفة لالئحة المشتريات والتي تقضي
بأن تكون الوحدة التنظيمية للمشتريات مسؤولة عن تأمين جميع مشتريات الجهة االتحادية
وتنفيذها بشكل فعال .
 قيام الوزارة باستالم صوري لبعض األصناف التي لم يتم توريدها بعد وصرف كامل قيمتها
بمبل ( )1,477,460درهم .
 بشأن عدم ابالغ ديوان المحاسبة بالمخالفة المالية التي شابت جرد سلفة ملحقية نيودلهي بمبل
( )330,179درهم .
 - 12وزارة الشؤون اإلجتماعية
 بشأن عدم قيام الوزارة بإلزام الموردين بتقديم الكفاالت البنكية النهائية قبل توقيع العقود التي
تزيد قيمتها على  100,000.00درهم .
 بشأن تجاوز حدود صالحية التوقيع على رسالة تحويل داخلية بمبل  2,684,120.64درهم
 بشأن القصور الذي شاب العمليات المتعلقة بإجراءات تنفيذ بعض العقود .
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 بشأن صرف مساعدة اجتماعية لفئة المعاق دون سن  18عام على الر م من تجاوز دخل
العائل المقتدر قيمة المساعدة المفترضة للعائل .
 بشأن صرف المساعدات االجتماعية بأكثر أو بأقل من المستحق لفئة العاجزين ماديا ً .
 بشأن عدم تحديث المستندات ذات الصلة بصرف عالوة السكن المنفرد لفئة العاجز صحيا ً .
 - 13وزارة التربية والتعليم
بشأن وجود تضارب مصالح في بعض المناطق التعليمية:
 أوالً  :تنفيذ بعض األعمال اإلنشائية بمدرسة الوطنية األساسية بمعرفة أحد أعضاء الهيئة
التدريسية.
 ثانيا ً  :توريد وتركيب بعض مواد البناء واألبواب بمعرفة شركة يملكها ويديرها رئيس قسم
الخدمات المساندة بمنطقة رأس الخيمة.
 ثالثا ً  :شراء وجبات لالحتفال باليوم الوطني من مقهى ومطبخ مملوك لموظف إداري بمنطقة
أم القيوين التعليمية .
 رابعا ً  :توفير خدمات الطباعة ألحدى المدارس من خالل شركة مملوكة لسكرتيرة المدرسة.
 تزايد مديونيات على وزارة التربية والتعليم تخ
المالي  2015وما قبله .

نفقات الكهرباء والماء والمواصالت للعام

 أوالً :عدم قيام الوزارة بسداد بعض الديون عن فواتير الكهرباء والماء المستحقة عن العام
المالي  2012وحتى  2015/12/31بمبل  234,397,393.20درهم .
 ثانيا ً  :عدم سداد القسط المستحق عن شهر ديسمبر  2015لمؤسسة االمارات للنقل والخدمات
بمبل ( )25,842,250.00درهم .
 بشأن عدم تحصيل القيمة االيجارية للمساكن الحكومية التابعة لمنطقة الفجيرة التعليمية بمبلــ
(  ) 229,000درهم وتوريدها للخزانة العامة.
 بشأن صرف مبل (  ) 608,928درهم دون وجه حق كتأمين صحي لمن انتهت خدماتهم
من موظفي مدارس الغد .
 بشأن تحميل خزانة الدولة قيمة الصيانة الشاملة لمدرسة المثنى بمنطقة الفجيرة التعليمية بقيمة
إجمالية للعقد قدرها ( )1,422,870.98درهم دون االستفادة منها .
 -14وزارة التنمية والتعاون الدولي
 بشأن عدم وجود وصف وظيفي واضح ومحدد للوظائف الموجودة في الوزارة.

16

 بشأن تعيين بعض الموظفين وخصم أتعابهم بمبل ( )4,196,606درهم على برنامج االمم
المتحدة اإلنمائى مشروع رقم ( 00089503دعم قدرات وزارة التنمية والتعاون الدولي ):
 )1تم تعيين عدد من الموظفين ألداء مهام تنفيذية داخل الوزارة (وظائف إدارية تنفيذية ليس لها
عالقة بأهداف االتفاقية) .
 )2عقود الموظفين الذين تم تعيينهم على البرنامج ال تخضع ألي نظام وظيفي.
 استمرار الوزارة في التعيين على بند أتعاب خبراء ومستشارين رقم ( )224402بمجموعة
المستلزمات السلعية والخدمية  ،دون تحديد الغرض والمهام المعينين من أجلها .
 تجاوز القيمة االيجارية المحددة بجدول االيجارات المعتمد وفقا للتعميم المالي رقم ( )3لسنه
 2014بنسبة  %5و أكثر دون ارفاق أية موافقات كتابية من الوزير على تلك الزيادة
 عدم فعالية مكتب الوزارة في امارة دبي .
أ) استئجار مكتب الوزارة في امارة دبي والذي يجدد سنويا ً بقيمة تبل  520,498.37درهم.
ب) أجمالي المصروفات الخاصة بمكتب الوزارة في دبي بقيمة تبل  1,886,873درهم سنويا.
ج) عدم وضوح المهام الموكلة لموظفي مكتب دبي .
 عدم االحتفاظ بسجل منتظم للعقود .
 مدى كفاءة إدارة المخازن بالوزارة .
 -15وزارة الطاقة
 اعتماد العقود الخاصة من قبل سلطة ير مختصة .
 عقد مؤسسة اإلمارات للمواصالت:
 )1تجاوز الحد االقصى لسعادة وكيل الوزارة.
 )2تحمل الوزارة تكاليف ير مبررة نظير إيجار سيارات تستخدم أل راض مؤقتة.
 عدم التقيد بالتعليمات المالية بما يتعلق بالتسويات البنكية .
 -16وزارة العدل
 بشأن أوجه الضعف في إدارة أموال أمانات المحاكم .
أ) عدم وجود آلية ومعايير موحدة لفتح الحسابات المصرفية الخاصة بأموال أمانات المحاكم
ب) فتح أكثر من حسابين للمحكمة الواحدة.
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 -17وزارة التعليم العالي والبحث العلمي









وجود مخالفات شابت إجراءات بيع بعض األصول الرأسمالية .
قيد وتسجيل إيرادات تخ العام  2014ضمن ايرادات العام . 2015
تجاوز المبال المصروفة لقاء تخصي سكن حكومي لبعض الموظفين الحد األقصى للقيم
اإليجارية المسموح بها بحسب جدول إيجارات مساكن الموظفين .
عدم استيفاء شروط الوصف الوظيفي لشا لي بعض الوظائف الهامة في الوزارة .
إبرام عقود مع بعض المستخدمين في الوزارة ال تخضع ألي نظام وظيفي وخصم رواتبهم
على بنود ير مختصة .
المخالفات التي شابت اإلعارة من مالك جامعة االمارات الى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي .
بشأن المالحظات على عقد استئجار سكن الطالبات في القاهرة وعلى األخ فيما يتعلق
بمدى الحاجة لهذا السكن .
عدم إتباع اإلجراءات السليمة في الشراء وتنفيذ العقد رقم  24151002لسنة . 2015
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ثانيا ا -الجهات الخدمية المستقلة
 – 1جامعة االمارات العربية المتحدة
 استمرار تجديد التأمين الصحي لبعض الموظفين ر م انتهاء خدماتهم بالجامعة .
 بشأن عدم صحة احتساب مكافأة نهاية الخدمة لبعض المنتهية خدماتهم .
 -2مجمع كليات التقنية العليا
 تحميل بند األمانات بقيمة بعض أوامر الشراء على الر م من عدم اكتمال إجراءات صرفها
في تاريخ إقفال الحسابات .
 عدم تضمين الميزانية التقديرية مصروفات فروق تمويل الجامعات وإيجار مباني كلية رأس
الخيمة للطالبات ومواصالت المنطقة الغربية بالر م من أنها مصروفات حتمية ومستمرة.
 تأجير مساكن لبعض الموظفين بقيمة إيجاريه تتجاوز المبال المخصصة للدرجة الوظيفية
للموظف .
 بشأن المالحظات التي شابت قرارمجلس األمناء بزيادة راتب رئيس التدقيق الداخلي بالمخالفة
للنظم المعمول بها بالمجمع .
 بشأن الخطأ في حساب مستحقات نهاية الخدمة بسبب الكيفية التي يتم بها احتساب أيام العمل
بالمجمع .
 عدم قيام المجمع باعتماد جدول الدرجات والرواتب من مجلس الوزراء وفقا ً لما قضى به
قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة . 2013
 شراء سيارات فارهة وبأسعار باهظة دون مبرر ،الستخدامها لأل راض االدارية العادية .
 عدم إعداد خطة سنوية للمشتريات وقيام المجمع بشراء معظم مشترياته في الربع األخير من
السنة المالية.
 وجود بعض أوجه القصور في إدارة ومتابعة عقود المجمع .
 بشأن وجود أرصدة دائنة معلقة منذ فترة طويلة لم يتم تسويتها .
 -3جامعة زايد
 بشأن تكوين مخص ديون مشكوك في تحصيلها وتخفيض حساب اإليرادات بقيمته البال
( )3,996,149درهم .
 بشأن أرصدة االمانات الدائنة المتعلقة بأوامر الشراء والبال قيمتها ( )103,044,406درهم
لم يتم تسويتها .
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 بشأن تضمين حساب البحوث والدراسات بمصروفات لم تصرف فعليا ً خالل عام 2015
بلغت قيمتها ( )11,429,274درهم:
 بشأن المخالفات التي شابت الميزانيات الخاصة بالدراسات العليا والبال جملة إيراداتها
( )182,860,834.69درهم .
 بشأن مستحقات جامعة زايد طرف جامعة خليفة وعدم وجود ثبوتيات عنها ترتب عليه ضياع
مديونية مبل ( )7,697,599درهم.
 بشأن عدم االستفادة من التمويل الوارد من وزارة شؤون الرئاسة منذ عام  2013و البال
قيمته ( )3,000,000درهم لتأسيس ودعم مركز جامعة زايد لتنمية المجتمع ،ولم يتم تأسيس
هذا المركز حتى تاريخه .
 بشأن المخالفات التي شابت إيرادات صندوق الوقف المجتمعي والبال
( )64,191,584درهم في 31/12/2015

رصيد

 -4الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف
 عدم تحديد بنود اإليرادات والمصروفات بشكل مفصل بميزانية الوقف لعام . 2015
 استخدام بند المكافأة الشاملة في ير الغرض المخص

من أجله .

 عدم تعيين بعض الخبراء والمستشارين على الميزانية السنوية المعتمدة وتعيينهم على الدعم
المحلي .
 عدم تأييد بعض مستندات الصرف بالمستندات الثبوتية الالزمة .
 -5صندوق الزكاة
 عدم تأييد بعض مستندات صرف الزكاة بالمستندات الثبوتية .
 -6المجلس الوطني لالعالم
 عدم استصدار اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على
الخدمات اإلعالمية .
بإدارة البرامج
 استخدام دعم مالي من حكومة أبوظبي المحلية لإلنفاق على العقد الخا
والمشاريع بالمخالفة للقوانين واألنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة .
 العمل بعقود توظيف من ير أنواع عقود التوظيف المحددة قانونا ً لشغل الوظيفة العامة .
 صورية اإلجراءات التي تثبت إنجاز األعمال أو الخدمات المتفق عليها بشكل كامل وصحيح
لدى تسوية وقيد بعض المصروفات .
 عدم إحكام الرقابة علي عمليات المشاركة في معارض اكسبو الدولية والتي بلغت نفقتها نحو
( )161,170,000درهم .
 عدم تسوية بعض أرصدة الحسابات تحت التسوية .
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 -7هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس
 بشأن عدم اتباع اإلجراءات المتعلقة بالتعيين وفق النظم واألحكام النافذة .
 عدم تطابق كشوف الرواتب المستخرجة من نظام "بياناتي" ،مع الرواتب المستخرجة من
نظام "أوراكل" .
 وجود بعض أوجه القصور في إدارة عقود الهيئة .
 االستعانة بموظفين من شركة ليفن بيرت لالستشارات يقومون بمهام يمكن القيام بها من قبل
موظفي الهيئة .
 -8برنامج الشيخ زايد لإلسكان
 ترتيب التزامات على البرنامج دون وجود بند مخت واعتمادات مالية لمصروفات خدمات
مصرفية ومالية وإدارة واستثمار أموال البرنامج بمبل ( )8,000,000درهم.
 بشأن عدم تحصيل أقساط القروض من المقترضين من البرنامج بل
) (5,000,000درهم .

اجماليها نحو

 إصدار قرارات من البرنامج بمنح المواطنين وحدات سكنية ،ر م عدم وجود اعتمادات مالية
لها في الميزانية ،وعدم وجود مشاريع معتمدة من وزارة المالية المنوط بها االعتماد .
 بشأن إلغاء بعض قرارات المساعدات السكنية الصادرة عن البرنامج خالل أعوام ، 2013
 ،2015 ، 2014بسبب انقضاء المدة المحددة وعدم استكمال فتح ملفاتهم.
 -9هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
 بشأن وجود اختالف وتباين في منح بدل السكن للموظفات بالهيئة .
 بشأن مباشرة بعض المرشحين العمل بالهيئة قبل صدور قرارات التعيين .
 بشأن عدم إعداد طلبات الشراء أو اعدادها الحقا بعد تنفيذ عمليات الشراء .
 بشأن التأخر في تنفيذ بعض العقود دون فرض رامات التأخير على المتعهدين .
 -10هيئة األوراق المالية والسلع
بشأن عدم إعداد شروط العقد المبرم مع شركة كمبيوس بشأن تقديم خدمات استشارية على النحو
الذي يحقق مصلحة الهيئة .
 -11الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
 بشأن المالحظات التي شابت االتفاقيات الموقعة مع هيئات التصنيف وعدم تحديد رسوم
خدمات منح شهادات السفن المسجلة في الدولة .
 عدم توحيد الشروط المتعلقة بالتعويض عن األضرار والخسائر في االتفاقيات المبرمة مع
هيئات التصنيف .
 عدم التحقق من مدى صحة واكتمال إيرادات الرسوم المحصلة عن طريق نادي اإلمارات
للسيارات .
 بشأن المخالفات التي شابت العقد الخا بإدارة عمليات التميز المؤسسي .
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 -12الهيئة االتحادية للجمارك
 عدم تسوية رصيد بمبل  1,733,213,960.32درهم في الحسابات تحت التسوية
 إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي دون اعتماد من مجلس الوزراء .
 -13صندوق الزواج
 بشأن عدم التزام المؤسسة بشروط وضوابط صرف بعض منح الزواج .
 -14المركز الوطني لالحصاء
 ندب موظفين للقيام بأعمال وظائف شا رة بمدة تتجاوز المدة المحددة للندب .
 -15المجلس الوطني االتحادي
 االرتباط بنفقات ليس لها اعتمادات في الميزانية وتسويتها وصرفها .
 استخدام المبال المخصصة لبند مكافآت تشجيعية في ير األ راض المخصصة من أجلها.
 منح ترقية استثنائية دون استيفاء بعض ضوابط وشروط الترقية االستثنائية .
 ترقية أحد موظفي المجلس دون استيفاء بعض ضوابط وشروط الترقية الوظيفية .
 قيام المجلس بإبرام عقود توظيف من ير أنواع عقود التوظيف المحددة قانونا ً لشغل الوظيفة
العامة .
 -16هيئة التأمين
 بشأن صرف مبال شهرية لبعض موظفي وزارة االقتصاد خارج نظام الرواتب .
 -17المجلس الوطني للسياحة واآلثار
 بشأن إقرار اعتماد إضافي للمجلس خالل السنة المالية  2015دون صدور قانون .
 -18الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت
 بشأن المبال المختلف عليها بين الهيئة ومؤسسة اإلمارات لإلتصاالت ولم يتم تحصيلها بلغت
 2,191,860,447.00درهم .
 عدم توافق الرواتب األساسية مع جدول الرواتب المعمول به في الهيئة .
 بشأن ندب موظفين لشغل وظائف درجات وظيفية تتجاوز الحد األقصى المسموح به
لدرجاتهم الوظيفية ولفترة زمنية طويلة .
 بشأن التعامل مع بعض الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة بالمخالفة للنظام .
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 -19الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
 بشممممأن عممممدم اسممممتكمال بعممممض األعمممممال وتسمممموية األرصممممدة الدائنممممة ذات الصمممملة .جملتهمممما
 12,610,578.73درهم .
 -20الهيئة اإلتحادية للموارد البشرية الحكومية
 صرف مبال لبعض الموظفين عن اشتراك هواتف آيفمون ممع شمركة إتصماالت دون سمند ممن
القانون .
 عدم إعداد خطة سنوية متكاملة للمشتريات .
هذا وقد انتهى ديوان المحاسبة في شهادته على الحساب الختامي لالتحاد عن السنة المالية المنتهية
في  2015/12/31إلى أنه ( :في ضـوء البيانات واإليضاحات التمي حصمل عليهمـا ديموان المحاسمبة،
واستنادا ً إلى ما تقدم بيانه في هذا التقرير والملحمق رقمم ( )1المرفمق بمه ممن مخالفمات وتجماوزات فمي
تنفيممذ ميزانيممة السممنة الماليممة  ، 2015فممإن ديمموان المحاسممبة ال يسممعه أن يقبممل أرقممام الحسمماب الختممامي
الموحممد لالتحمماد عممن السممنة الماليممة المنتهيممة فممي  2015/12/31ممما لممم تممتم معالجممة تلممك المخالفممات
والتجاوزات بما يتفق مع القوانين واألنظمة النافذة) .
القسم الرابع
المالحظات النهائية
 -1ورد مشروع القانون إلى المجلس الوطني االتحادي بتاريخ  2016/7/31متأخرا عن الموعد
الدستوري المقرر بالمادة  135من الدستور وهو األربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية
حيث تن المادة  135المشار إليها على أن ( الحساب الختامي لإلدارة المالية لالتحاد عن
السنة المالية المنقضية  ،يقدم إلى المجلس الوطني االتحادي خالل األربعة أشهر التالية
النتهاء السنة المذكورة إلبداء مالحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس األعلى إلقرار  ،على
ضوء تقرير المراجع العام ) .
 -2تبعا للمادة ( )3من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8لسنة  2011بشأن قواعد إعداد الميزانية
فإنه استثناء من األحكام الواردة بقوانين إنشاء الجهات االتحادية الخدمية المستقلة فعلى هذ
الجهات كافة اعتماد ميزانيتها ضمن قانون ربط الميزانية السنوي  ،ومع ذلك فلم يرد في
قانون ربط الميزانية عن السنة المالية  2015كافة الجهات االتحادية الخدمية المستقلة ،حيث
تضمن ميزانية عدد  25جهة خدمية مستقلة فقط ر م وجود جهات أكثر من ذلك يتعين
شمولها .
 -3ر م إتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة لالتحاد
للسنة المالية  2015بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إال أن هذا الهدف لم يتحقق
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حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات االتحادية بطلب المزيد من االعتمادات
اإلضافية  -والتي صدر بها القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 2016بمبل يجاوز مليار وسبعة
وسبعون مليون درهم ،وفقًا للجدول المرفق بالقانون يمول من االحتياطي العام للدولة .كما أن
العديد من الجهات االتحادية األخرى لم تستخدم االعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة
فضالً عن قيام معظم الجهات االتحادية بإجراء العديد من المناقالت بين مجموعات وبنود
اإلنفاق بها  ،وهو األمر الذي يتعين دراسة أسبابه لتالفيه مستقبال .
 -4قامت بعض الجهات الخدمية المستقلة بصرف مبال مالية على بعض بنود النفقات دون توفر
االعتماد المالي بالميزانية أو بتجاوز االعتمادات المالية وهو أمر مخالف ألن توفر االعتماد
المالي قبل االرتباط والخصم على بنود الميزانية يعد شرطا من شروط مشروعية النفقة .
 -5تبين قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية 2015
بنفقات ال تخصها وذلك بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية الذي يقضي بضرورة تحميل كل سنة
مالية بما يخصها من نفقات حتى يعبر الحساب الختامي لكل وزارة أو هيئة وبالتالي الحساب
الختامي العام لالتحاد عن حقيقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة وقد وصل مبل التحميل المذكور
إلى ما يجاوز  35مليون درهم موزع ما بين الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة .
 -6حدث عدم سالمة في التوجيه المحاسبي حيث تبين قيام بعض الوزارات والهيئات الخدمية
المستقلة بخصم بعض النفقات على بنود ير مختصة محاسبيا ً بالمخالفة لما جاء بقرار مجلس
الوزراء رقم ( )21لسنة  2014م بشأن تبويب الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات
بإجمالي يجاوز اربعة عشر مليون درهم موزعة ما بين الوزارات والهيئات األمر الذي
ترتب عليه عدم تعبير الحسابات الختامية لتلك الجهات وبالتالي الحساب الختامي لالتحاد عن
حقيقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة ومن ناحية أخرى فإنه يؤثر سلبا ً على سالمة التقارير
المالية وتقارير األداء الدورية التي تعدها الجهات الحكومية عن تنفيذ ميزانياتها .
 -7يتعين أن ترد كافة الوزارات والجهات الخدمية المستقلة على الديوان حيث قام ديوان
المحاسبة بإعداد وإبالغ تقارير عن الحسابات الختامية للوزارات االتحادية والجهات الخدمية
المستقلة مضمنا ً إياها مالحظاته بنتيجة التدقيق في حساباتها وتوصياته بشأنها إال أن بعض
الوزارات والجهات لم تقم بالرد على تقارير الديوان  ،حيث يستوجب عدم الرد المساءلة
القانونية تبعا لصراحة ن المادة  18من القانون االتحادي رقم  8لسنة  2011بشأن إعادة
تنظيم ديوان المحاسبة والتي تن على أن يحال إلى التحقيق الموظف الذي يتأخر أو لم يرد
على مكاتبات الديوان خالل المواعيد القانونية أو كان رد يتضمن تسويف أو مماطلة على أن
يخطر الديوان بقرار الجزاء الصادر ضد .
 -8تأخر صدور القانون االتحادي رقم  5لسنة  2015في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد
وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية  2015إلى  2015/3/25وهو ما ترتب عليه
الخصم المباشر على بنود الميزانية دون وجود األداة القانونية الالزمة حيث لم يصدر
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مرسوم اتحادي باعتمادات شهرية مؤقتة وكان المفترض صدوره لمنع مخالفة نص المادة
( )27من المرسوم بقانون اتحادي رقم  8لسنة . 2011
 -9ضرورة إسراع وزارة المالية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل تحول الحكومة االتحادية
نهائيا من المحاسبة على األساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أساس االستحقاق وفقا ً
ألحكام المادة  29من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة 2011ومع ذلك فالبد من
توحيد األساس حاليا ليكون مؤقتا هو األساس النقدي المعدل وبالتالي البد من العمل على
ترجمة بيانات بعض الجهات االتحادية المستقلة التي تتبع أساس االستحقاق إلظهارها
بالحساب الختامي الموحد على األساس النقدي المعدل  .لما لهذا األمر من تأثير بال على
فائض تنفيذ الميزانية بتلك الجهات المستقلة
وقد تم بالفعل تضمين الحساب الختامي الموحد البيانات المالية الختامية للجهات الخدمية
المستقلة التي أعدت أو ترجمت بياناتها طبقا ً لألساس النقدي المعدل في حين تم استبعاد
البيانات المالية لثالث جهات هي ( :الهيئة االتحادية للكهرباء والماء– هيئة الهالل األحمر –
هيئة اإلمارات للهوية) وذلك بسبب عدم ترجمة بياناتها المالية طبقا لألساس النقدي المعدل
وإنما أظهرتها على أساس االستحقاق بالمخالفة لحكم الفقرة ثالثا من المادة ( )2من التعميم
المالي رقم ( )13لسنة  2015في شأن تعليمات إعداد مشروع الحساب الختامي للجهات
االتحادية والحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية في  2015/12/31والتي
قضت بأنه "على الجهات االتحادية المستقلة التي تطبق اساس االستحقاق في قيد عملياتها
ترجمة بياناتها إلظهارها على االساس النقدي المعدل (بيان األداء المالي ،بيان المركز
المالي ،بيان السيولة النقدية) .
ولتعذر قبول األرقام الواردة فمي الحسماب الختمامي لهيئمة اإلممارات للهويمة لعمدم التمزام الهيئمة
بالقواعد والتعليمات المالية لدى إعداد بيانات حسابها الختامي.
األمر الذي ترتب عليه تعذر إعداد حساب ختامي موحد شامل لجميع الجهات االتحادية
وبالتالي عدم إظهار المركز المالي للدولة على حقيقته ،فضال عن تضمين مشروع قانون
الحساب الختامي بيانات الحساب الختامي للجهات المذكورة وكان يجب صدورها في ضوء ما
تقدم بأداة قانونية مستقلة .
 -10حدث أحيانا تغير واضح في فائض أو عجز بعض الجهات عند المقارنة بين الحسابين
الختاميين لسنتي  2014و 2015فزاد فائض الهيئة االتحادية للكهرباء والماء من مبل
يتجاوز  281مليون درهم في  2014إلى مبل يتجاوز مليار و 227مليون درهم في
 ، 2015وكذلك زاد فائض هيئة الهالل األحمر من مبل يجاوز  105مليون درهم في
 2014إلى مبل يجاوز  420مليون درهم في  2015وبينما كان ناتج تنفيذ ميزانية
برنامج الشيخ زايد لإلسكان صفرا في  2014صار الناتج في  2015فائض يتجاوز 47
مليون درهم  ،بينما حدث تحول في هيئة االوراق المالية والسلع من فائض يجاوز 114
مليون درهم في  2014لعجز يجاوز  52مليون درهم في . 2015
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 -11أن يكون دعم اإلمارات المحلية للجهات االتحادية في صورة دعم اتحادي من مساهمتها
في ميزانية االتحاد حتى يخضع للرقابة .
 -12ضرررورة مراعرراة قواعررد الرقابررة الداحليررة والحوكمررة و دارة المخرراطر فرري كافررة الجهررات
االتحادية .
 -13مراعررراة أ حرررأ رأي ديررروان المحاسررربة علرررى تعيرررين مررردققي الحسرررابات الرررداحليين بالجهرررات
االتحادية وأن يتولى ديوان المحاسبة مهمة عداد دورات تدريبية لرفع كفاءتهم  ،وأن تقوم
وزارة المالية بأات المهمة بالنسبة لموظفي الشؤون المالية بالجهات االتحادية .
 -14عدم جرواز قيرام وزارة الماليرة برءجراء أيرة تسرويات علرى حسراط االحتيراطي العرام ال وفقرا
لألحكام النافأة والقواعد القانونية التي تجيز ذلك .
 -15اإلسررراف فرري تعررديس المرسرروم بقررانون اتحررادي رقررم  8لسررنة  2011بشررأن قواعررد عررداد
الميزانية العامة والحساط الختامي لمواكبة التطور الكبير الأي يستجد في األمور المالية .
هذا وفي ضوء البيانات والمالحظات المذكورة فإن اللجنة توافمق علمى مشمروع القمانون إال أنهما
تتبنمى رأي د يموان المحاسمبة بخصمو مشمروع القمانون المعمروض ممن أنمه ال يسمعه أن يقبمل أرقمام
الحساب الختامي العام لالتحاد عن السمنة الماليمة المنتهيمة فمي  2015/12/31مما لمم تمتم معالجمة تلمك
المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القموانين واألنظممة النافمذة  ،ممع ضمرورة وضمع الحكوممة لجمدول
زمني ل معالجمة جميمع المالحظمات المشمار إليهما فمي تقريمر المديوان ممع التأكيمد علمى تجنمب تكرارهما
مستقبال .
وفي ضوء ذلك فإن اللجنة ترفع تقريرها للمجلس التخاذ ما يرا مناسبا في هذا الشأن.

مقرر اللجنة
سالم عبدهللا الشامسي
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مـــشــروع
) لسنـــة 2016م
قــانـــون اتـحـــادي رقـــم (
في شأن
اعتماد الحساب الختامي الموحد لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بعد االطالع على الدستور،
 وعلى القانون االتحاادي رقام ( )1لسانة  1972م فاي شاأن اختصاصاات الاوتارات وصاالحيات
الوتراء ،وتعديالته،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2011م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
 وعلااى المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )8لساانة  2011م بشااأن قواعااد دعااداد الميتا نيااة العامااة
والحساب الختامي،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  2015م في شأن ربط الميتانية العامة لالتحاد وميتانيات
الجهات المستقلة عن السنة المالية 2015م،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2016م في شأن تقرير اعتمااد اااافي للميتانياة العاماة
لالتحاد وميتانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2015
 وبنااا عء علااى مااا عراااه وتياار الماليااة ،وموافقااة مجلااس الااوتراء والمجلااس الااوطني االتحااادي
وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتي- :
المادة األولى
الحساب الختامي للميزانية العامة لالتحاد
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفـــات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميتانية العامة لالتحاد عن السانة
المالية المنتهيــة في  2015 / 12 / 31م مبلغا ع قدره (  )47,182,800,614.11درهم ،بينما
كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات
بإ اافة مبلغ قدره ( )1,077,703,000.00درهام دلاى تقاديرات المصاروفات المعتمادة بمبلاغ
قاادره (  )49,100,000,000.00درهاام فأصاابحت جملااة تقااديرات المصااروفات المعتماادة بعااد
التعاااديذ لاااذات السااانة المالياااة مبلغاااا ع قااادره (  )50,177,703,000.00درهااام  ،وباااذلل بلغااات
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( )2,994,902,385.89درهم.
ب .بلغاات جملااة اإلياارادات الفعليااة الماااافة دلااى اعتمااادات الميتانيااة العامااة لالتحاااد عاان الساانة
المالياااااـة المنتهيــاااااـة فـــاااااـي  2015/ 12 / 31م مبلغاااااا ع قااااادره ( )46,150,069,110.14
درهااام  ،بينماااا كانااات جملاااة تقاااديرات اإليااارادات المعتمااادة لاااذات السااانة المالياااة مبلغاااا ع قااادره
(  )49,100,000,000.00درهااام  ،وباااذلل بلاااغ صاااافي نقااا اإليااارادات الفعلياااة المااااافة
عن تقديرات اإليرادات مــبلــغا ع قـــــدره(  )2,949,930,889.86درهم.
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ناتج تنفيذ الميتانية
بلاااغ العجااات النااااتج عااان تنفيااااذ الميتانياااة العاماااة لالتحااااد عاااان السااانة المالياااة المنتهياااة فااااي
2015/12/31م (نق اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قااادره (  )1,032,731,503.97درهااام  ،يساااتنتذ مااان حسااااب االحتيااااطي العاااام لاااد وتارة
المالية.
المادة الثانية
الحساب الختامي للمجلس الوطني االتحادي
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفع لية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية المجلس الوطني
االتحادي عن السنة المالياة المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره ()173,718,821.26
درهااام ،بينماااا كانااات جملاااة تقاااديرات المصاااروفات المعتمااادة لاااذات السااانة المالياااة مبلغاااا ع قااادره
( )187,834,000.00درهاام  ،وبااذلل بلغاات جملااة االعتمااادات غياار المسااتخدمة مبلغ اا ع قاادره
( )14,115,178.74درهم .
ب .بلغت جملة اإليارادات الفعلياة المااافة دلاى اعتماادات ميتانياة المجلاس الاوطني االتحاادي عان
السنة المالية المنتهياة فاي  2015/12/31م مبلغاا ع قادره ( )187,967,764.77درهام ،بينماا
كانااااات جملاااااة تقاااااديرات اإليااااارادات المعتمااااادة لــــــاااااـذات السااااانة الماليــــاااااـة مبلغاااااا ع قااااادره
( )187,834,000.00درهاام  ،وبااذلل بلغاات تيااادة اإلياارادات الفعليااة الماااافة عاان تقااديراتها
المعتمدة مبلغا ع قدره ( )133,764.77درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانياة المجلاس الاوطني االتحاادي عان السانة المالياة المنتهياة فاي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )14,248,943.51درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الثالثة
الحساب الختامي لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية جامعة اإلمارات
العربيااااااة المتحاااااادة عااااااان الساااااانة المالياااااااة المنتهيااااااة فاااااااي 2015/12/31م مبلغااااااا ع قااااااادره
( )1,532,418,999.00درهم  ،بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمادة لاذات السانة
المالياااة مبلغاااا ع قااادره ( )1,532,419,000.00درهااام ،وباااذلل بلغااات جملاااة االعتماااادات غيااار
المستخدمة مبلغا ع قدره ( )1درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانياة جامعاة اإلماارات العربياة المتحادة
عن السنة المالية المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره (  )1,532,605,016.18درهام،
بينماااااا كانااااات جملاااااة تقاااااديرات اإليااااارادات المعتمااااادة لاااااذات السااااانة المالياااااة مبلغاااااا ع قااااادره
( )1,532,419,000.00درهم  ،وبذلل بلغت تيادة اإليرادات الفعلياة المااافة عان تقاديراتها
المعتمدة بعد تعديلها مبلغا ع قدره ( )186,016.18درهم.
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ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية جامعة اإلمارات العربية المتحدة عن السنة المالياة المنتهياة
في 2015/12/31م (تيادة اإليارادات الفعلياة المااافة عان المصاروفات الفعلياة المخصاومة)
مبلغا ع قدره ( )186,017.18درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الرابعة
الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت ج ملة المصروفات الفعلية المخصومة علاى هيكاذ البارامج المعتماد لميتانياة مجمات كلياات
التقنياااااااة العلياااااااا عااااااان السااااااانة المالياااااااة المنتهياااااااة فاااااااي 2015/12/31م مبلغاااااااا ع قااااااادره
( )1,213,431,052.00درهم  ،بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمادة لاذات السانة
المالية مبلغــا ع قــدره ( )1,051,304,000.00درهم ،وبذلل بلغت قيمة التجاوتات مبلغا ع قدره
( )162,127,052.00درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية مجمت كليات التقنية العليا عن السنة
المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )1,369,042,664.00درهام ،بينماا كانات
جملااة تقااديرات اإلياارادات المعتماادة لااذات الساانة الماليااة مبلغاا ع قاادره ( )1,051,304,000.00
درهاام  ،وبااذلل بلغااات تيااادة اإليااارادات الفعليااة الماااافة عااان تقااديراتها المعتمااادة مبلغااا ع قااادره
( )317,738,664.00درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانياة مجمات كلياات التقنياة العلياا عان السانة المالياة المنتهياة فاي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره) )155,611,612.00درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الخامسة
الحساب الختامي لجامعة زايد
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلي ة المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية جامعة تايد عن
الساانة الماليااة المنتهيااة فااي 2015/12/31م مبلغاا ع قاادره ( )619,006,032.00درهاام ،بينمااا
كانااات جملاااة تقاااديرات المصاااروفات المعتمااادة بعاااد التعاااديذ لاااذات السااانة المالياااة مبلغاااا ع قااادره
( )649,604,000.00درهاام  ،وبااذلل بلغ ات جمل اة االعتمااادات غياار المسااتخدمة مبلغ اا ع قاادره
( )30,597,968.00درهم .
ب .بلغاات جملااة اإلياارادات الفعليااة الماااافة دلااى اعتمااادات ميتانيااة جامعااة تايااد عاان الساانة الماليااة
المنتهيااة فااي 2015/12/31م مبلغ اا ع قاادره ( )619,388,681.00درهاام  ،بينمااا كاناات جملااة
تقديرات اإليرادات المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قادره ()649,604,000.00
درهااام ،وباااذلل بلاااغ نقااا اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان تقاااديراتها المعتمااادة مبلغاااا ع قااادره
( )30,215,319.00درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية جامعة تايد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م
(تيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة الماااااافة عاااان المصااااروفات الفعليااااة المخصااااومة) مبلغااااا ع قاااادره
( )382,649.00درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
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المادة السادسة
الحساب الختامي للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على ه يكذ البارامج المعتمادة لميتانياة الهيئاة العاماة
لرعاياااة الشاااباب والرياااااة عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي 2015/12/31م مبلغاااا ع قااادره
( )241,934,870.86درهاام  ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات المصااروفات المعتماادة لااذات الساانة
المالية بعد التعديالت القانونياة التاي قاات بإااافة مبلاغ قادره ( )8,459,000.00درهام دلاى
تقااديرات المصااروفات المعتماادة بمبلااغ قاادره ( )233,521,000.00درهاام ،فأصاابحت جملااة
تقاااااديرات المصاااااروفات المعتمااااادة بعاااااد التعاااااديذ لاااااذات السااااانة المالياااااة مبلغاااااا ع قااااادره
( )241,980,000.00درهاااام ،وبااااذلل بلغاااات االعتمااااادات غياااار المسااااتخدمة مبلغااااا ع قاااادره
( )45,129.14درهم.
ب .بلغاات جملااة اإلياارادات الفعليااة الماااافة دلااى اعتمااادات ميتانيااة الهيئااة العامااة لرعايااة الشااباب
والريااة عن السنة المالية المنتهية فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره ()242,076,206.33
درهم  ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعاد التعاديالت القانونياة
التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )8,459,000.00درهم دلى تقديرات اإليرادات المعتمدة بمبلغ
قدره ( )233,521,000.00درهم ،فأصبحت جملاة تقاديرات اإليارادات المعتمادة لاذات السانة
الماليااة بعااد التعااديذ مبلغاا ع قاادره ( )241,980,000.00درهاام  ،وبااذلل بلغاات تيااادة اإلياارادات
الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )96,206.33درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية الهيئة العاماة لرعاياة الشاباب والرياااة عان السانة المالياة
المنتهياااة فاااي  2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )141,335.47درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة السابعة
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للكهرباء والماء
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية الهيئة االتحادية
للكهرباااااااء والماااااااء عاااااان الساااااانة الماليااااااة ا لمنتهيااااااة فااااااي 2015/12/31م مبلغااااااا ع قاااااادره
( )4,198,591,334.49درهم  ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديـاـرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة
لــذات السنـة المالياة مبلغاا ق قادره ( )4,373,370,000درهام  ،وباذلل بلغات جملاة االعتماادات
غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( (174,778,665.51درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلاى اعتماادات ميتانياة الهيئاة االتحادياة للكهربااء والمااء
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قادره ( )5,425,870,995.43درهام ،بينماا
كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمادة لاذات السانة المالياة مبلغاا ع قادره ()4,373,370,000.00
درهاااام ،وبااااذلل بلااااغ نقاااا اإلياااارادات الفعليااااة الماااااافة عاااان تقااااديراتها المعتماااادة مبلغااااا ع قاااادره
( )1,052,500,995.43درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عان تنفياذ ميتانياة الهيئاة االتحادياة للكهربااء والمااء عان السانة المالياة المنتهياة فاي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية المااافة عان المصاروفات الفعلياة المخصاومة) مبلغاا ع قادره
( )1,227,279,660.94درهم يورد للختينة العامة.
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المادة الثامنة
الحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة علاى هيكاذ البارامج المعتماد لمي تانياة الهيئاة العاماة
للشااا ون اإل ساااالمية واألوقاااال عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي 2015/12/31م مبلغاااا ع قااادره
( )470,797,420.76درهاام  ،بينــمااـا كـااـانت جــمـااـلة تقديـااـرات المصروفـااـات المعتــمـااـدة
لـاااااـذات السناااااـة المالياااااة بعاااااد التعاااااديالت القانونياااااة التاااااي قاااااات بإااااااافة مبلاااااغ قااااادره
( )19,497,000.00درهم ،وتخفيض دعام االبتكاار الباالغ قادره ( )29,646.00درهام مان
تقااديرات المصااروفات المعتماادة بمبلااغ قاادره ( )470,451,000.00درهاام  ،فأصاابحت جملااة
تقاااااديرات المصاااااروفات المعتمااااادة بعاااااد التعاااااديذ لاااااذات السااااانة المالياااااة مبلغاااااا ع قااااادره
( )489,918,354.00درهاااام  ،وبااااذلل بلغاااات االعتمااااادات غياااار المسااااتخدمة مبلغااااا ع قاااادره
( )19,120,933.24درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية المااافة دلاى اعتماادات ميتانياة الهيئاة العاماة للشا ون اإلساالمية
واألوقال عن السنة المالية المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره ()491,683,508.16
درهم ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعاد التعاديالت القانونياة
التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )19,497,000.00درهم ،وتخفيض دعم االبتكار البالغ قادره
( )29,646.00درهاام ماان تقااديرات اإلياارادات المعتماادة بمبلااغ قاادره ()470,451,000.00
درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة بعد التعديذ لاذات السانة المالياة مبلغاا ع قادره
( )489,918,354.00درهاام ،وبااذلل بلغاات تيااادة اإلياارادات الفعليااة الماااافة عاان تقااديراتها
المعتمدة مبلغا ع قدره ( )1,765,154.16درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية الهيئة العامة للش ون اإلسالمية واألوقال عن السنة المالية
المنتهياااة فاااي  2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )20,886,087.40درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة التاسعة
الحساب الختامي لصندوق الزواج
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعل ية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية صندوق التواج
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره (  )153,206,830.75درهم،
بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات المصروفــات المعتــمــدة لــذات السنـة المالية بعد التعديالت
القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )172,126.00درهم-دعم االبتكار -دلى تقديرات
المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره ( )219,450,000.00درهم ،فأصبحت جملة تقديرات
المصروفات المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره (  )219,622,126.00درهم،
وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( )66,415,295.25درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة لميتانية صاندوق الاتواج عان السانة المالياة المنتهياة فاي
2015/12/31م مبلغاااا ع قااادره ( )219,634,702.03درهاااام  ،بينماااا كاناااات جملاااة تقااااديرات
اإليرادات المعتمدة لاذات السانة المالياة بعاد التعاديالت القانونياة التاي قاات بإااافة مبلاغ قادره
( )172,126.00درهاااام-دعاااام االبتكااااار -دلااااى تقااااديرات اإلياااارادات المعتماااادة بمبلااااغ قاااادره
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( )219,450,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات اإليارادات المعتمادة بعاد التعاديذ لاذات
السانة الماليااة مبلغاا ع قاادره( )219,622,126.00درهام ،وبااذلل بلغات تيااادة اإليارادات الفعليااة
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )12,576.03درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلاااغ الفاااائض النااااتج عااان تنفياااذ ميتانياااة صاااندوق الاااتواج عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )66,427,871.28درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة العاشرة
الحساب الختامي لصندوق الزكاة
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلياة المخصاومة علاى هيكاذ البارامج المعتماد لميتانياة صاندوق
التكاة عن السنة المالياة المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره ()27,700,969.41
درهم ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات المصروفــات المعتــمــدة بعد التعديالت القانونياة
التااي قااات بإاااافة مبلااغ قاادره ( )178,868.00درهاام –دعاام االبتكااار -دلااى تقااديرات
المصاااروفات المعتمااادة لـاااـذات السناااـة المالياااة مبلغاااا ق قااادره ( )29,500,000.00درهااام،
فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعاديذ لاذات السانة المالياة مبلغاا ع قادره
( )29,678,868.00درهااام ،وباااذلل بلغااات االعتماااادات غيااار المساااتخدمة مبلغاااا ع قااادره
( )1,977,898.59درهم.
ب .بلغت جملاة اإليارادات الفعلياة المااافة دلاى اعتماادات ميتانياة صاندوق التكااة عان السانة
المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )22,500,111.70درهم ،بينماا كانات
جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة بعاد التعاديالت القانونياة التاي قاات بإااافة مبلاغ قادره
( )178,868.00درهام –دعام االبتكااار -دلاى تقااديرات اإليارادات المعتماادة لـاـذات السنااـة
المالياااة مبلغاااا ق قااادره ( )29,500,000.00درهااام ،فأصااابحت جملاااة تقاااديرات اإليااارادات
المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )29,678,868.00درهم ،وبذلل بلغ
نق اإليرادات الفعلياة المااافة عان تقاديراتها المعتمادة مبلغاا ع قادره ()7,178,756.30
درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلااااغ العجاااات الناااااتج عاااان تنفيااااذ ميتانيااااة صااااندوق ال تكاااااة عاااان الساااانة الماليااااة المنتهيااااة فااااي
2015/12/31م (نق اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )5,200,857.71درهم.
المادة الحادية عشرة
الحساب الختامي للمجلس الوطني لإلعالم
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية المجلس الوطني
لإلعااالم عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي 2015/12/31م مبلغاا ع قاادره ()285,272,068.74
درهم ،بينــماـا كـاـانت جــمـاـلة تقديـاـرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة لـاـذات السناـة المالياة بعاد
التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )20,920,000.00درهم ،وتخفايض دعام
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االبتكااار البااالغ قاادره ( )293,177.00درهاام ماان تقااديرات المصااروفات المعتماادة بمبلااغ قاادره
( )277,455,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديذ لذات
السااانة المالياااة مبلغاااا ع قااادره ( )298,081,823.00درهااام ،وباااذلل بلغااات االعتماااادات غيااار
المستخدمة مبلغا ع قدره ( )12,809,754.26درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية المجلس الوطني لإلعالم عن السنة
المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )303,973,237.82درهم بينما كانت جملة
تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلاغ
قدره ( )20,920,000.00درهم ،وتخفيض دعم االبتكار الباالغ ( )293,177.00درهام مان
تقديرات اإليرادات المعتمدة بمبلغ قدره ( )277,455,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات
اإليرادات المعتمدة بعد التعديذ لذات السانة المالياة مبلغاا ع قادره ( )298,081,823.00درهام،
وبااااذلل بلغاااات تيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة الماااااافة عاااان تقااااديراتها المعتماااادة مبلغااااا ع قاااادره
( )5,891,414.82درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلاااغ الفاااائض النااااتج عااان تنفياااذ ميتانياااة المجلاااس الاااوطني لإلعاااالم عااان السااانة المنتهياااة فاااي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )18,701,169.08درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الثانية عشرة
الحساب الختامي لهيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هي كذ البرامج المعتمد لميتانية هيئة اإلمارات
للمواصفات والمقاييس عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره
( )50,118,793.81درهم  ،بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة
المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )119,261.00درهم-دعم
االبتكار -دلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره (  )63,073,000.00درهم ،فأصبحت
جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره
( )63,192,261.00درهم ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره
( )13,073,467.19درهما.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية هيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ()66,883,445.04
درهم  ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية
التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )119,261.00درهم-دعم االبتكار -دلى تقديرات اإليرادات
المعتمدة بمبلغ قدره ( )63,073,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة
لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )63,192,261.00درهم ،وبذلل بلغت تيادة اإليرادات الفعلية
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )3,691,184.04درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عان تنفياذ ميتانياة هيئاة اإلماارات للمواصافات والمقااييس عان السانة المالياة
المنتهياااة فاااي  2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )16,764,651.23درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
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المادة الثالثة عشرة
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للجمارك
تنفيذ الميتانية
أ .بلغاات جملااة المصااروفات الفعليااة المخصااومة علااى هيكااذ الباارامج المعتمااد لميتانيااة الهيئااة
االتحادياااااة للجمااااااارل عاااااان الساااااانة المالياااااة المن تهيااااااة فااااااي 2015/12/31م مبلغااااااا ع قاااااادره
( )37,524,909.96درهاام  ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات المصااروفات المعتماادة لااذات الساانة
المالية بعد التعديالت القانونياة التاي قاات بإااافة مبلاغ قادره ( )11,500,000.00درهام و
( )145,897.00درهاام – دعاام االبتكااار -دلااى تقااديرات المصااروفات المعتماادة بم بلااغ قاادره
( )44,586,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعاديذ لاذات
السنة المالية مبلغا ع قدره ( )56,231,897.00درهم  ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة
مبلغا ع قدره ( )18,706,987.04درهم.
ب .بلغاات جملااة اإلياارادات الفعليااة الماااافة دلااى ميتانيااة ال هيئااة االتحاديااة للجمااارل عاان الساانة
المالياااااة المنتهياااااة فاااااي 2015/12/31م مبلغاااااا ع قااااادره ( )43,490,680.11درهااااام ،بينماااااا
كاناات جملااة تقااديرات اإلياارادات المعتماادة لااذات الساانة الماليااة بعااد التعااديالت القانونيااة التااي
قاااااات بإااااااافة مبلاااااغ قااااادره ( )11,500,000.00درهااااام و ( )145,897.00درهااااام –
دعااااام االبتكاااااار -دلاااااى تقاااااديرات اإليااااارادات المعتمااااادة بمبلاااااغ قااااادره))44,586,000.00
درهاااام ،فأصاااابحت جملااااة تقااااديرات اإلياااارادات المعتماااادة لااااذات الساااانة الماليااااة مبلغااااا ع قاااادره
اإلياااااارادات الفعليااااااة الماااااااافة عاااااان
( )56,231,897.00درهاااااام  ،وبااااااذلل بلااااااغ نقاااااا
تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )12,741,216.89درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عان تنفياذ ميتانياة الهيئاة االتحادياة للجماارل عان السانة المالياة المنتهياة فاي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )5,965,770.15درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الرابعة عشرة
الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد لإلسكان
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية برنامج الشيخ
تاياااااااد لإلساااااااكان عااااااان السااااااانة المالياااااااة المنتهياااااااة فاااااااي 2015/12/31م مبلغاااااااا ع قااااااادره
(  )1,418,317,098.19درهم ،بينــم ـا كــانت جــمــلة تقديــرات المصروفــات المعتــمــدة
لـاااـذات السناااـة المالياااة مبلغاااا ع قااادره ( )1,435,000,000.00درهااام  ،وباااذلل بلغااات جملاااة
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( )16,682,901.81درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية برنامج الش يخ تايد لإلسكان عن
السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره (  )1,465,343,263.10درهم ،بينما
كانااااااات جملاااااااة تقاااااااديرات اإليااااااارادات المعتمااااااادة لاااااااذات السااااااانة المالياااااااة مبلغاااااااا ع قااااااادره
(  )1,435,000,000.00درهم ،وبذلل بلغت تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها
المعتمدة مبلغا ع قدره ( )30,343,263.10درهم.
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ناتج تنفيذ الميتانية
بلااغ الفااائض الناااتج تنفيااذ ميتانيااة برنااامج الشاايخ تايااد لإلسااكان عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي
2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )47,026,164.91درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الخامسة عشرة
الحساب الختامي للمركز الوطني لإلحصاء
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية المركت الوطني
لإلحصاااء عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي 2015/09/30م مبلغ اا ع قاادره ()42,292,921.98
درهم  ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة لـاـذات السناـة المالياة مبلغاا ع
قدره ( )56,424,000.00درهم ،وبذلل بلغت جملة االعتماادات غيار المساتخدمة مبلغاا ع قادره
( )14,131,078.02درهم.
ب .بلغت جملة اإليارادات الفعلياة المااافة دلاى اعتماادات ميتانياة المركا ت الاوطني لإلحصااء عان
السنة المالية المنتهية في 2015/09/30م مبلغا ع قدره ( )41,482,534.75درهم ،بينما كانت
جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاا ع قادره ( )56,424,000.00درهام،
وباااااذلل بلاااااغ نقااااا اإليااااارادات الفعلياااااة المااااااافة عااااان تقاااااديراتها المعتمااااادة مبلغاااااا ع قااااادره
( )14,941,465.25درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ العجت الناتج عن تنفيذ ميتانية المركت الوطني لإلحصاء عن الفترة المالية من 2015/1/1
دلى 2015/09/30م (نق اإليرادات الفعلياة المااافة عان المصاروفات الفعلياة المخصاومة)
مبلغا ع قدره ( )810,387.23درهم.
المادة السادسة عشرة
الحساب الختامي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
تنفيذ الميتانية
أ .بلغاات جملااة المصااروفات الفعليااة المخصااومة علااى هيكااذ الباارامج المعتمااد لميتانيااة هيئااة تنميااة
وتوظيل الموارد البشرية الوطنية عن السانة المالياة المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره
( )34,492,162.82درهاام  ،بينــماااـا كـاااـانت جــمـااـلة تقديـاااـرات المصروفـاااـات المعتــمـاااـدة
لـاـذات السناـة المالياة مبلغاا ع قاادره ( )41,632,000.00درهام  ،وباذلل بلغات االعتماادات غياار
المستخدمة مبلغا ع قدره ( )7,139,837.18درهم.
ب .بلغاات جملااة اإلياارادات الفعليااة الماااافة دلااى اعتمااادات ميتانيااة هيئااة تنميااة وتوظياال المااوارد
البشاااااارية الوطنيااااااة عاااااان الساااااانة الماليااااااة المنتهيااااااة فااااااي 2015/12/31م مبلغااااااا ع قاااااادره
( )37,017,852.01درهم  ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لاذات السانة المالياة
مبلغ اا ع قاادره ( )41,632,000.00درهاام ،وبااذلل بلااغ نق ا اإلياارادات الفعليااة الماااافة عاان
تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )4,614,147.99درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية هيئاة تنمياة وتوظيال الماوارد البشارية الوطنياة عان السانة
المنتهياااة فاااي 2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )2,525,689.19درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
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المادة السابعة عشرة
الحساب الختامي للمجلس الوطني للسياحة واآلثار
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية المجلس
الوطني للسياحة واآلثار عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره
(  )14,364,076.55درهم  ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات المصروفــات المعتــمــدة
لــذات السنـة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره
( )1,933,076.55درهم  -بمناقلة من المصروفات االتحادية األخر  -دلى تقديرات
المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره ( )12,431,000.00درهم ،فأصبحت جملة تقديرات
المصروفات المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ()14,364,076.55
درهم ،وبذلل تعادلت المصروفات الفعلية المخصومة مت تقديراتها المعتمدة بعد التعديذ.
ب .بلغات جملاة اإلياارادات الفعلياة الماااافة دلاى اعتمااادات ميتانياة المجلااس الاوطني للسااياحة
واآلثار عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ()14,364,076.55
درهم ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات اإليرادات المعتــمــدة لـاـذات السناـة المالياة بعاد
التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )1,933,076.55درهم دلى تقديرات
اإلياارادات المعتماادة بمبلااغ قاادره ( )12,431,000.00درهاام ،فأصاابحت جملااة تقااديرات
اإلياارادات المعتماادة بعااد التعااديذ لااذات الساانة الماليااة مبلغ اا ع قاادره ()14,364,076.55
درهم ،وبذلل تعادلت اإليرادات الفعلية المخصومة مت تقديرات ها المعتمدة بعد التعديذ.
ناتج تنفيذ الميتانية
لم ينتج عان تنفياذ ميتانياة المجلاس الاوطني للساياحة واالثاار أي فاائض أو عجات حيا
اإليرادات الفعلية مت المصروفات الفعلية.

تعادلات

المادة الثامنة عشرة
الحساب الختامي للهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية الهالذ األحمر
لدولة اإلمارات العربياة المتحادة عان السانة المالياة المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره
( )792,057,199.00درهم  ،بينــمـا كـاـانت جــمـاـلة تقديـاـرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة
لــذات السنـة المالية مبلغا ع قدره ( )244,321,000.00درهم  ،وبذلل بلغ التجاوت مبلغا ع قدره
( )547,736,199.00درهم.
ب .بلغاات جملااة اإلياارادات الفعليااة الماااافة دلااى اعتمااادات ميتانيااة الهااالذ األحماار لدولااة اإلمااارات
العربياااااااة المتحااااااادة عااااااان السااااااانة المالياااااااة المنتهياااااااة فاااااااي 2015/12/31م مبلغاااااااا ع قااااااادره
( )1,213,032,335.00درهاام ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات اإلياارادات المعتماادة لااذات الساانة
الماليااة مبلغ اا ع قاادره ( )244,321,000.00درهاام ،وبااذلل بلغ ات جملااة تيااادة اإلياارادات الفعليااة
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )968,711,335.00درهم.
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ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية الهالذ األحمر لدولاة اإلماارات العربياة المتحادة عان السانة
المنتهياااة فاااي 2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )420,975,136.00درهم ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة التاسعة عشرة
الحساب الختامي لهيئة التأمين
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية هيئة التأمين
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )49,169,725.64درهم ،بينما
كانت جملة تقديرات المصروفات المع تمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي
قات بإاافة مبلغ قدره ( )80,757.00درهم-دعم االبتكار -دلى تقديرات المصروفات
المعتمدة بمبلغ قدره ( )86,000,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات المصروفات
المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )86,080,757.00درهم ،وبذلل بلغت
االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( )36,911,031.36درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية هيئة التأمين عن السنة المالية
المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )127,853,846.59درهم ،بينما كانت جملة
تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ
قدره ( )80,757.00درهم دلى تقديرات اإليرادات المعتمدة بمبلغ قدره
( )100,000,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة بعد التعديذ لذات
السنة المالية مبلغا ع قدره ( )100,080,757.00درهم  ،وبذلل بلغت تيادة اإليرادات الفعلية
الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )27,773,089.59درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية هيئة التأمين عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م
(تيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة الماااااافة عاااان المصااااروفات الفعليااااة المخصااااومة) مبلغااااا ع قاااادره
( )78,684,120.95درهم ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة العشرون
الحساب الختامي لمعهد التدريب والدراسات القضائية
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية معهد التدريب
والدراسات القاائية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره
( )22,587,382.49درهم ،بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة
المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )181,310.00درهم -دعم
االبتكار -دلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره (  )24,214,000.00درهم،
فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره
( )24,395,310.00درهم ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره
( )1,807,927,51درهم.
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ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية معهد التدريب والدراسات
القاائية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ()25,666,958.41
درهم ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية
التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )181,310.00درهم -دعم االبتكار -دلى تقديرات اإليرادات
المعتمدة بمبلغ قدره ( )24,214,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة
بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )24,395,310.00درهم ،وبذلل بلغت تيادة
اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )1,271,648.41درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية معهد التدريب والدراسات القاائية عن السانة المنتهياة فاي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )3,079,575.92درهم ،يورد د لى الختينة العامة.
المادة الحادية والعشرون
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
تنفيذ الميتانية
أ .بلغاات جملااة المصااروفات الفعليااة المخصااومة علااى هيكااذ الباارامج المعتمااد لميتانيااة الهيئااة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره
( )79,961,791.40درهاام ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات المصااروفات المعتماادة لااذات الساانة
المالية بعد التعديالت القانونية التي قاات بإااافة مبلاغ قادره ( )132,535.00درهام -دعام
االبتكاااار -دلاااى تقاااديرات المصاااروفات المعتمااادة بمبلاااغ قااادره ( )82,391,000.00درهااام،
فأصابحت جملاة تقاديرات المصاروفات المعتمادة بعاد التعاديذ لاذات السانة المالياة مبلغاا ع قادره
( )82,523,535.00درهاااام ،وبااااذلل بلغاااات االعتمااااادات غياااار المسااااتخدمة مبلغااااا ع قاااادره
( )2,561,743.60درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )82,459,539.16
درهم ،بينما كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية
التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )132,535.00درهم-دعم االبتكار -دلى تقديرات اإليرادات
المعتمدة بمبلغ قدره ( )82,391,000.00درهم ،فأصبحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة
بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )82,523,535.00درهم ،وبذلل بلغ نق
اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )63,995.84درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية
المنتهياااة فاااي 2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )2,497,747.76درهم ،يورد دلى الختينة العامة.
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المادة الثانية والعشرون
الحساب الختامي لهيئة األوراق المالية والسلع
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية هيئة األوراق
الماليااااااة والساااااالت عاااااان الساااااانة الماليااااااة المنتهيااااااة فااااااي 2015/12/31م مبلغااااااا ع قاااااادره
( )175,464,335.50درهم ،بينــمـا كـاـانت جــمـاـلة تقديـاـرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة
لــذات السنـة المالية مبلغا ع قدره ( )185,000,000.00درهم  ،وبذلل بلغ صافي المصروفات
الفعلية المخصومة غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( )9,535,664.50درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات م يتانية هيئة األوراق المالية والسلت عان
السنة المالية المنتهية فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره ( )123,262,265.04درهام ،بينماا
كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ()185,000,000.00
درهااام ،وباااذلل بلاااغ نقااا اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان تقاااديراتها المعتمااادة مبلغاااا ع قااادره
( )61,737,734.96درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ العجت الناتج عن تنفيذ ميتانية هيئة األوراق المالياة والسالت عان السانة المالياة المنتهياة فاي
2015/12/31م (نق اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )52,202,070.46درهم.
المادة الثالثة والعشرون
الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمؤهالت
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية الهيئة
الوطنية للم هالت عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره
( )28,792,365.99درهم ،بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة
المالية بعد التعديالت القانونية التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )151,108.00درهم-دعم
االبتكار -دلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره (  )40,000,000.00درهم،
فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره
( )40,151,108.00درهم ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره
( )11,358,742.01درهم.
ب  .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية الهيئة الوطنية للم هالت عن
السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )40,169,791.33درهم ،بينما
كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديالت القانونية التي قات
بإاافة مبلغ قدره ( )151,108.00درهم-دعم االبتكار -دلى تقديرات اإليرادات المعتمدة
بمبلغ قدره (  )40,000,000.00درهم ،فأصبحت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة بعد
التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )40,151,108.00درهم ،وبذلل بلغت تيادة
اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )18,683.33درهم.
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ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية الهيئة الوطن ية للم هالت عن السنة المالية المنتهية في
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) مبلغا ع
قدره ( )11,377,425.34درهم ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الرابعة والعشرون
الحساب الختامي لهيئة اإلمارات للهوية
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية هيئاة اإلماارات
للهويااة عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي 2015/12/31م مبلغ اا ع قاادره ()797,795,004.70
درهم  ،بينــمـا كــانت جــمــلة تقديــرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة لـاـذات السناـة المالياة مبلغاا ع
قاادره ( )856,666,122.46درهاام ،وبااذلل بلغاات االعتمااادات غياار المسااتخدمة مبلغااا ع قاادره
( )58,871,117.76درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتماادات ميتانياة هيئاة اإلماارات للهوياة عان السانة
المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )1,497,888,274.15درهام ،بي نماا كانات
جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )945,432,000.00درهم،
وبااااذلل بلغاااات تيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة الماااااافة عاااان تقااااديراتها المعتماااادة مبلغااااا ع قاااادره
( )552,456,274.15درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلاااغ الفاااائض النااااتج عااان تنفياااذ ميتانياااة هيئاااة اإلماااارات للهوياااة عااان السااانة المنتهياااة فاااي
2015/12/31م (تيادة اإليرادات الفعلية الماافة عن المصروفات الفعلية المخصاومة) مبلغاا ع
قدره ( )700,093,269.45درهم ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة الخامسة والعشرون
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
تنفيذ الميتانية
أ .بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على هيكذ البرامج المعتمد لميتانية الهيئة االتحادية
للمواصاااالت البرياااة والبحرياااة عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي 2015/12/31م مبلغاااا ع قااادره
( )79,054,625.11درهاام ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات المصااروفات المعتماادة لااذات الس انة
الماليااة بعااد التعااديالت القانونيااة التااي قااات بإاااافة مبلااغ قاادره ( )122,081.00درهاام-دعاام
االبتكاااار -دلاااى تقاااديرات المصاااروفات المعتمااادة بمبلاااغ قااادره ( )93,070,000.00درهااام،
فأصاابحت جملااة تقااديرات المصااروفات المعتماادة بعااد التعااديذ لااذات الساانة الماليااة مبلغاا ع قاادره
( )93,192,081.00درهااااام ،وباااااذلل بلغااااات االعتماااااادات غيااااار المساااااتخدمة مبلغاااااا ع قااااادره
( )14,137,455.89درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات ميتانية الهيئة االتحادية للمواصالت البرية
والبحرية عن السانة المالياة المنتهياة فاي 2015/12/31م مبلغاا ع قادره ()106,141,079.73
درهم ،بينم ا كانت جملة تقديرات اإليرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعاد التعاديالت القانونياة
التي قات بإاافة مبلغ قدره ( )122,081.00درهم -دعم االبتكاار -دلاى تقاديرات اإليارادات
المعتمدة بمبلغ قدره ( )93,070,000.00درهم  ،فأصبحت جملة تقديرات اإليارادات المعتمادة
بعاد التعاديذ لاذات السانة المالياة مبلغاا ع قادره ( )93,192,081.00درهام  ،وباذلل بلغات تياادة
اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا ع قدره ( )12,948,998.73درهم.
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ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميتانية الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرياة عان السانة المالياة
المنتهيااااة فااااي 2015/12/31م (تيااااادة اإلياااارادات الفعليااااة الماااااافة عاااان المصااااروفات الفعليااااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )27,086,454.62درهم ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة السادسة والعشرون
الحساب الختامي للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
تنفيذ الميتانية
أ .بلغ ت جملة المصاروفات الفعلياة المخصاومة للهيئاة العاماة لتنظايم قطااع االتصااالت عان السانة
المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )833,015,977.00درهم  ،بينــمـا كـاـانت
جــمــلة تقديـاـرات المصروفـاـات المعتــمـاـدة لـاـذات السناـة المالياة ()1,123,806,000.00
درهم  ،وبذلل بلغت االعتمادات غير المستخدمة مبلغا ع قدره ( )290,790,023.00درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى اعتمادات للهيئة العامة ل تنظيم قطااع االتصااالت عان
السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مبلغا ع قادره (  )1,158,098,300.45درهام ،بينماا
كانااااااات جملاااااااة تقاااااااديرات اإليااااااارادات المعتمااااااادة لاااااااذات السااااااانة المالياااااااة مبلغاااااااا قااااااادره
( )1,123,806,000.00درهم ،وبذلل بلغت تيادة اإليرادات الفعلياة المااافة عان تقاديراتها
المعتمدة مبلغا ع قدره ( )34,292,300.45درهم.
ناتج تنفيذ الميتانية
بلغ الفائض ا لناتج عان تنفياذ ميتانياة الهيئاة العاماة لتنظايم قطااع ا التصااالت عان السانة المالياة
المنتهياااة فاااي  2015/12/31م (تياااادة اإليااارادات الفعلياااة المااااافة عااان المصاااروفات الفعلياااة
المخصومة) مبلغا ع قدره ( )325,082,323.45درهم  ،يورد دلى الختينة العامة.
المادة السابعة والعشرون
اقفال ارصدة الجهات التي لم تعد قائمة والتسويات
يعتمد الخصم بمبلغ  235,277,925.78درهم على حساب االحتياطي والذي يمثذ صافي قيمة
التسويات الخاصة بالتقادم عمالع بأحكام المواد رقم  43و  44و  45من المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )8لسنة  2011ونتيجة دقفاذ أ رصدة حسابات الجهات االتحادية التي لم تكن قائمة بالتشكيذ
الوتاري كما في  31ديسمبر .2015
المادة الثامنة والعشرون
الحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة
األداء المالي
أ .بلغت جملة المصروفـــات والنفقات الفعلية المخصومة على جملاة اعتماادات ميتانياات الجهاات
االتحادية المساتقلة المشامولة فاي الحسااب الختاامي الموحاد عان السانة المالياة المن تهيــاـة فـــاـي
 2015/12/31م مبلغ اا ع قاادره ( )7,617,970,998.61درهاام  ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات
المصااااااروفات والنفقااااااات المعتماااااادة بعااااااد التعااااااديذ لااااااذات الساااااانة الماليااااااة مبلغااااااا ع قاااااادره
( )8,002,435,196.55درهم ،وبذلل بلغت االعتمادات المالية غير المستخدمة مبلغا ع وقادره
( )384,464,197.94درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية الماافة دلى جملة اعتمادات ميتانيات الجهات االتحادياة المساتقلة
المشمولة في الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهيـــة فــــي 2015/12/31م مبلغا ع
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قاادره (  )8,333,700,144.39درهاام ،بينمااا كاناات جملااة تقااديرات اإلياارادات المعتماادة بعااد
التعااديذ لااذات الساانة الماليااة مبلغاا ع قاادره ( )8,016,435,196.55درهاام ،وبااذلل بلغات تيااادة
اإلياااااارادات الفعليااااااة الماااااااافة عاااااان تقااااااديراتها المعتماااااادة بعااااااد التعااااااديذ مبلغااااااا ع قاااااادره
( )317,264,947.84درهم.
ناتج األداء المالي
بلااغ فااائض األداء المااالي لجملااة ميتانيااات الجهااات االتح اديااة المسااتقلة المشاامولة فااي الحساااب
الختااامي الموحااد عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااي  2015/12/31م (تيااادة اإلياارادات الفعليااة
الماااافة عاان المصااروفات والنفقااات الفعليااة المخصااومة) مبلغاا ع قاادره ()715,729,145.78
درهم.
المادة التاسعة والعشرون
البيانات المالية الموحدة
بلغاات جملاة البيانااات الماليااة الموحاادة الفعليااة (مصااروفات مخصااومة علااى اعتمااادات الميتانيااة
العامة لالتحاد وديرادات ماافة دلى اعتماادات ميتانياات الجهاات االتحادياة المساتقلة المشامولة
في الحساب الختامي الموحد) عن السنة المالية المنتهيــاـة فـــاـي  2015/12/31م مبلغاا ع قادره
( )6,241,601,185.36درهاااام  ،بينمااااا كاناااات جملااااة تقااااديرات البيانااااات الماليااااة الموحاااادة
(مصااروفات ماان الميتانيااة العامااة لالتحاااد ،ودياارادات ماان الميتانيااات المسااتقلة ) المعتماادة بعااد
التعديذ لذات السنة المالية مبلغا ع قدره ( )6,278,365,440.00درهم ،وبذلل بلغ صافي كاذ
من االعتمادات غير المستخدمة ،وجملة نق اإليرادات الفعلية الماافة عن تقديراتها المعتمدة
مبلغا ع قدره ( )36,764,254.64درهم .
المادة الثالثون
الحساب الختامي الموحد
األداء المالي الموحد
أ .بلغاات جملااة المصروفــااـات والنفقااات الفعليااة االتحاديااة الموحاادة المخصااومة علااى اعتمااادات
الميتانية العامة لالتحاد وميتانيات الجهات االتحادية المشمولة في الحساب الختامي الموحد عن
السنـااـة الماليااة المنتهيــااـة فـــااـي 2015/ 12 / 31م مبلغ اا ع قاادره ( (48,559,170,427.36
درهم ،بينماا كانات جملاة تقاديرات المصاروفات والنفقاات المعتمادة بعاد التعاديذ والتوحياد لاذات
الساانة الماليااة مبلغ اا ع قاادره (  )51,901,772,756.55درهاام ،وبااذلل بلغ ات االعتمااادات غياار
المستخدمة الموحدة مبلغا ع قدره ( )3,342,602,329.19درهم.
ب .بلغت جملة اإليرادات الفعلية االتحادية الموحدة الماافة دلى اعتمادات الميتانية العاماة لالتحااد
وميتانيات الجهات االتحادية المستقلة المشمولة في الحساب الختامي الموحد عن السنــة المالياة
المنتهية فـي  2015/12/31م مبلغا ع قدره ( )48,242,168,069.17درهم ،بينما كانت جملة
تقااااديرات اإلياااارادات المعتماااادة بعااااد التعااااديذ والتوحيااااد لااااذات الساااانة الماليااااة مبلغااااا ع قاااادره
(  )50,838,069,756.55درهم ،وبذلل بلاغ نقا اإليارادات الفعليا ة الموحادة المااافة عان
تقديراتها المعتمدة بعد التعديذ والتوحيد مبلغا ع قدره (  )2,595,901,687.38درهم.
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ناتج األداء المالي الموحد
بلغ عجت األداء المالي الموحد للميتانية العامة لالتحاد وميتانيات الجهات االتحادية المستقلة
المشمولة في الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م (نق
اإليرادات الفعلية الماافة الموحدة عن المصروفات والنفقات الفعلية المخصومة الموحدة) مبلغا ع
قدره (  )317,002,358.19درهم.
المادة الحادية والثالثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمذ به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

_________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة:
143هـ
بتاريخ :
201م
الموافق :
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(7
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺃ .ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ .
ﺏ .ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .
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ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2016-11-29ﻡ

 -1ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:
 ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋـﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤـﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﺤﻤــﻮﺩﻱ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﺳﺎﻟــﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻨﻮﻩ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺸﺮﻫــﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄــﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳــــﻢ ﻋﺒــــــﺪﷲ ﺍﻟﻨﻘﺒــــﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺮﺍء ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺒﺴﻄﻲ -2ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:
 ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﻪ -ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(8
ﻣﻠﺧﺹ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 2016/11/29ﻡ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  144ﻣﻥ 145

 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺒﻄﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ . 2016/11/6
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء :
.1

ﻁﻠ ﺐ ﻣﻘ ﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺪﷲ ﺍﻟﺸ ﺮﻫﺎﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘ ﺬﺍﺭ ﻋ ﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟ ﺮﺩ ﻋﻠ ﻰ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ.

.2

ﻁﻠﺐ ﻣﻘ ﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺳ ﻌﻴﺪ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﺍﻟﻜﻌﺒ ﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘ ﺬﺍﺭ ﻋ ﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺷ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ.

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :
 ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (14ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠ ﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ :
.1

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.

.2

ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (5ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻧﻘ ﻞ ﻭﺯﺭﺍﻋ ﺔ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء
ﻭﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

.3

ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (6ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺇﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2016

.4

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ .1987

.5

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (8ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ
) (14ﻟﺴﻨﺔ  1995ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.

.6

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (9ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻓﻼﺱ.
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.7

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (11ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ
) (3ﻟﺴﻨﺔ  1983ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.

.8

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ
) (10ﻟﺴﻨﺔ  1973ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

.9

ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (13ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ.

 .10ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (14ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ
) (1ﻟﺴﻨﺔ  1972ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
 .11ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
 .12ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (16ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
 .13ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (17ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳ ﻮﻡ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (11ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
 .14ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (18ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ.
 .15ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (19ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :
 .1ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (82ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒ ﺎﺩﻝ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ.
 .2ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (83ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ.
 .3ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (84ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
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 .4ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (85ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .5ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (135ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
 .6ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (136ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
 .7ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (137ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴ ﺎ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .8ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (138ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﻐﺎﻝ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .9ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (139ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﻘﻤ ﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
 .10ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (140ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺪﺧﻞ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
 .11ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (141ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
 .12ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (142ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺮ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻘﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
 .13ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (143ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺮ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﻮﻥ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻳﻜﺮﻭﻡ(.
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 .14ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (144ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴ ﺎ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻹﻋﻔ ﺎء ﺍﻟﻤﺘﺒ ﺎﺩﻝ ﻣ ﻦ ﺗﺄﺷ ﻴﺮﺓ ﺍﻟ ﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴ ﺒﻘﺔ ﻟﺤ ﺎﻣﻠﻲ ﺟ ﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻔﺮ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
 .15ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (145ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ.
 .16ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (146ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌ ﺪﻝ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺗﺮﺑﺲ(.
 .17ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (147ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻱ ﺑ ﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ.
 .18ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (148ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ.
 .19ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (149ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .20ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (150ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻮﻏﻮ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .21ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (151ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .22ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (152ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .23ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (153ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .24ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (154ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
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 .25ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (165ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
 .26ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (166ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺇﻣ ﺎﺭﺓ ﺃﻧ ﺪﻭﺭﺍ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .27ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (167ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
 .28ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (168ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺟﻨ ﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .29ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (169ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .30ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (170ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ.
 .31ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (171ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
 .32ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (172ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .33ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (173ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ :
 -ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :
 .1ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺭﺑ ﻂ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2017
)ﺃﺣﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

 .2ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  :ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻡ :
 .1ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ".
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ(

 .2ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ".
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ(

 .3ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ".
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ(

 .4ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻓ ﻲ
ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ".
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ(

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  :ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :
 .1ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ".
 .2ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ".
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ  :ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
 .1ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻀﻮ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﻪ ﺣﻮﻝ " ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﻳﻦ ".
 .2ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ  -ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻀﻮ  /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺯﺍﻳ ﺪ ﺣ ﻮﻝ " ﺍﻟﺤﺠ ﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﻲ ﻟﻠﻮﺍﻓ ﺪﻳﻦ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﺼ ﺎﺑﻴﻦ ﺑ ﺄﻣﺮﺍﺽ
ﻣﻌﺪﻳﺔ ﺧﻄﺮﺓ " .
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 .3ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ – ﺭﺋ ﻴﺲ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻲ ﺣﻮﻝ "ﺻ ﺮﻑ
ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ".
 .4ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ – ﺭﺋ ﻴﺲ
ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺣﻤ ﺪ ﺃﺣﻤ ﺪ ﺍﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ ﺣ ﻮﻝ
"ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ".
 .5ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻮﺭﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ – ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ
ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ  /ﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺣﻮﻝ " ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼ ﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ".
 .6ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ – ﻋﺒﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ /
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ﺣﻮﻝ " ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ".
 .7ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ /
ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻲ ﺣﻮﻝ " ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ".
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ  :ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ :
 .1ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .2014/12/31
)ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

 .2ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .2015/12/31
)ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  :ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ:
 -1ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :
 ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺎء". -ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ"
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 -2ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ(

 -3ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ:
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ: -1ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
 -2ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
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 ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳ ﺒﻌﺔ ﺃﺳ ﺌﻠﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺱ ﺍﻟﺳ ﺎﺩﺱ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ" ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ " ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ
ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ 2008ﻡ ﻭ2010ﻡ 2012ﻡ ﻭ2014ﻡ ﻭ2015ﻡ ،ﻭﺃﻭﺿ ﺤﺖ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻭﻳﺘﻤﺜ ﻞ
ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ.
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳ ﺒﺐ ﻁﺮﺣ ﻪ ﻟﻬ ﺬﺍ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﻫ ﻮ ﺻ ﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (13ﻟﺴﻨﺔ 2016ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.

 ﺛ ﻢ ﺍﻧﺘﻘ ﻞ ﺑﻌ ﺪﻫﺎ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ " ﺩﻋ ﻢ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ ﻟﻠﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊﺍﻟﻮﻁﻨﻴ ﺔ " ﺣﻴ ﺚ ﻁﺎﻟ ﺐ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻷﺻ ﻮﻝ ﺍﻟﺘ ﻲ
ﺗﺪﻋﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
 -ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻁﺎﻟﺐ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.

 ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻭﻝ " ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔ ﺎﻝ ﺑﻣﺳﺗﺷ ﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳ ﻭﻳﻥ" ،ﺣﻳ ﺙﺃﻛ ﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘ ﻪ ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ ﻋﻨﺒ ﺮ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺑﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺴﺘﺸ ﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴ ﻮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ ﻭﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺑﺮ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻳﻥ ﺃﺷ ﺎﺭ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻳﺑ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺍﺳ ﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﻌﻨ ﺎﺑﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ .
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 ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ " ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼ ﺎﺑﻴﻦ ﺑ ﺄﻣﺮﺍﺽﻣﻌﺪﻳﺔ ﺧﻄﺮﺓ " ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﺑﻌ ﺰﻝ ﺃﻱ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺇﺻ ﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻤ ﺮﺽ ﻣﻌ ٍﺪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ
ﻭﻳﺘﻢ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻬﺮﻭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 ﺃﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺺ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ "ﺻ ﺮﻑ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨ ﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺯﻭﺟﻬ ﺎﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ،ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ – ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴ ﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﺢ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨ ﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺯﻭﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﻳﻨﺘﻔ ﻲ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍﺗﺒﺎ ً ﻳﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻻﺩﻩ.
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻁﺎﻟ ﺐ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪﻡ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺮﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.

 ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑ ﻊ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ "ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻟﻤ ﺪﺓﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ " ،ﻓﻘ ﺪ ﺃﻛ ﺪ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ – ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻟﻤ ﺪﺓ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﻘ ﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒ ﺎﺕ ﻭﺃﻳﻀ ﺎ ً ﻟﻠﺠﻮﺍﻧ ﺐ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻭﺧﻠﻖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ.
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺃﺷ ﺎﺭ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﺑ ﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ ﺑ ﺜﻼﺙﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﻻ ﺗﺒ ﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ﻭﺍﻟﺸ ﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣ ﺎﻥ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﻮﺱ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
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 ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ " ﺍﻟﺘ ﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎﺕﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء" ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳ ﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ
ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺑ ﺮﺩ ﻛﺘ ﺎﺑﻲ ﺃﻛ ﺪﺕ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋ ﻼﻥ ﻳﺸ ﻜﻞ ﺃﺣ ﺪ ﺍﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬ ﺎ "ﺃﻧﻈﻤ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ
ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻚ" ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﺘﺮﺳ ﻴﺦ ﺃﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺷ ﻴﺪﺓ ﻓ ﻲ
ﻣﺠ ﺎﻝ ﺍﻹﻋ ﻼﻥ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻘ ﻮﻡ ﺑ ﻪ ﻣﻘ ﺪﻣﻮ ﺧ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼ ﺎﻻﺕ ،ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻨﺺ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ  16ﻣ ﻦ ﺃﻧﻈﻤ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ :
 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﻄﻔﻠﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺇﻛﺮﺍﻫﻴ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻳﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﺍﻷﺻ ﻮﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻀ ﺎﻳﻖ ﺃﻭ ﻳﺤﺘﻤ ﻞﺃﻥ ﺗﻀﺎﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺫﻟ ﻚ ﺗﻮﻗﻴ ﺖ ﻭﻁﺒﻴﻌ ﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻷﻏ ﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ ﻭﺍﻹﻋ ﻼﻥ ،ﺍﻟﺘﺄﻛ ﺪﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ )ﺷﻔﻮﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺧﻄﻴ ﺎً( ﺑﻌ ﺪﻡ ﺍﻻﺗﺼ ﺎﻝ ﺑﻬ ﻢ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
 ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻭﻁﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.
 ﻛﻤ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ  ،2014/12/31ﻭﻗ ﺪ ﻭﺍﻓ ﻖ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ
ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
 ،2015/12/31ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
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 ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ : ﻋﻘ ﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘ ﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺼ ﻞ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً ﺑﺘ ﺎﺭﻳﺦ  29ﺻ ﻔﺮ ﺳ ﻨﺔ 1438ﻫ ـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ
 29ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ 2016ﻡ ،ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﺩ .ﺃﻣ ﻞ ﻋﺒ ﺪﷲ ﺍﻟﻘﺒﻴﺴ ﻲ  -ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ،
ﻭﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺒ ﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﻌ ﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻭﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴ ﺪ ﺣﻤﻴ ﺪ
ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻭﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻧ ﻮﺭﺓ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﻜﻌﺒ ﻲ  -ﻭﺯﻳ ﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.

 ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤ ﺎﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺱ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ" ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ "ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ /ﻋﺒ ﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺰﻋ ﺎﺑﻲ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴ ﺪ
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﻧﻴﻦﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ.
 ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺧ ﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺗﻤ ﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔﻭﻓﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ.
 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺒﻨﻲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﺴ ﺮﻱﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻓﻀ ﻞ ﺍﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻ ﻞ ﻭﺗﺴ ﻬﻴﻞ ﺗﺤﺼ ﻴﻞ ﺍﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺃﺣ ﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻟﺘﺴ ﻬﻴﻞ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺤﺼ ﻴﻞ ﺍﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳ ﺎﺕ ﻋﺪﻳ ﺪﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﺛ ﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ 2008ﻡ ﻭ2010ﻡ 2012ﻡ ﻭ2014ﻡ ﻭ2015ﻡ ،ﻭﺃﻭﺿ ﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ
ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻭﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻴﺮ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ .
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 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻷﻓﻜ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻛ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ:
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﻁﺮﺣﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (13ﻟﺴ ﻨﺔ 2016ﻡﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺓﻭﺍﺣﺪﺓ .

 ﺛ ﻢ ﺍﻧﺘﻘ ﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻌ ﺪﻫﺎ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ" ﺩﻋ ﻢ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻤﻘ ﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ /ﺳ ﺎﻟﻢ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﺸ ﺤﻲ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﻴ ﺪ ﺣﻤﻴ ﺪ ﺍﻟﻄ ﺎﻳﺮ –
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﻳﻤ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ ﺔ ﻭﺧﺎﺻ ﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ  ،ﻭﻳﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻧﻈ ﺎﻡ ﻟ ﺪﻋﻢ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺇﺻ ﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﺒﻨ ﻮﻙ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
 ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩﻩ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺳﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗ ﺮﺍﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ
ﻋ ﻦ ﻁﺮﻳ ﻖ ﻭﺿ ﻊ ﻧﻈ ﺎﻡ ﻗﻮﺍﻋ ﺪ ﻟﻼﻟﺘ ﺰﺍﻡ ﺑﺮﻓ ﻊ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ ﻭﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌ ﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺈﻋ ﺪﺍﺩ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻁﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎﻳﻌﺰﺯ ﻓﺮﺹ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ.
 ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻬﺪﻑ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗ ﺮﺍﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
 ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉﺍﻟﺨ ﺎﺹ ،ﻭﻟﻘ ﺪ ﺃﻗ ﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺭﻫ ﻦ ﺍﻷﻣ ﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫ ﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺳﺘﺼﺪﺭ.
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 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺼﺖ ) (%10ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ . ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺍﻹﻗ ﺮﺍﺽ ﻣ ﻦﺧﻼﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ .
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻷﻓﻜ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻛ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ:
 ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ. ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺩﻋ ﻢ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ ﺔ ﻳﺒﻠ ﻎ ) (%4ﻓﻘ ﻂ ﺇﺫﺍ ﻣ ﺎ ﻗ ﻮﺭﻥﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ً ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ).(%20
 ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ. -ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ.

 ﻭﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻭﻝ" ﺇﻏﻼﻕ ﻋﻧﺑﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ " ﺍﻟﻣﻘ ﺩﻡ ﻣ ﻥﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﻋﺑ ﺩﷲ ﺑ ﻥ ﻳﻭﺧ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺑ ﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﻌ ﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﺻ ﺣﺔ
ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﺽ ﺇﺟﺎﺑﺗﻪ ﻋﻧﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴ ﻮﻳﻦ ﻭﺭﻓ ﻊ ﻛﻔﺎءﺗ ﻪ ﻭﺻ ﻴﺎﻧﺘﻪ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
 ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺒﺮ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺑﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺑﺮ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻷﻓﻜ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻛ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ:
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺳ ﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﻌﻨ ﺎﺑﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﺍﻷﻁﻔ ﺎﻝ ﻣﺜ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻋﻨﺒ ﺮ ﺍﻟﻨﺴ ﺎءﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ .
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
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 ﺛ ﻢ ﻧ ﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻌ ﺪ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ " ﺍﻟﺤﺠ ﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﻲ ﻟﻠﻮﺍﻓ ﺪﻳﻦ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔﺍﻟﻤﺼ ﺎﺑﻴﻦ ﺑ ﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳ ﺔ ﺧﻄ ﺮﺓ " ﺍﻟﻤﻘ ﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺧﺎﻟ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺯﺍﻳ ﺪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /
ﻋﺒ ﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﻌ ﻮﻳﺲ  -ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﺍﻟ ﺬﻱ ﺃﻭﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘ ﻪ ﻋﻨ ﻪ
ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺃﻓﻀ ﻞ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻭﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﺗﻮﺟﻬ ﺎﺕﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘ ﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﺑﻌ ﺰﻝ ﺃﻱ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺇﺻ ﺎﺑﺘﻬﺎﺑﻤﺮﺽ ﻣﻌ ٍﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﻳﺘﻢ ﻋﻼﺟﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺗﺼ ﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺪﻳ ﺔ ،ﻭﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑ ﺪﺃﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﺤ ﺺ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﺩﻣﻴﻦ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﺍﻷﺻ ﻠﻲﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﻭﺗﻢ ﺭﺑﻄﻪ ﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻠ ﺪﺍﻧﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺤﺼﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻭﺫﻟ ﻚﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜ ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻛ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ:
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﺃﻣ ﻦ ﻭﺳ ﻼﻣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻭﺗﺸ ﻜﻞ ﺧﻄ ﻮﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺼ ﺤﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑ ﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻐ ﺎﺩﺭﺗﻬﻢﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻬﺮﻭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼ ﺤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﻟﻠﻮﺍﻓ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺃﺟ ﻞ ﺃﻣ ﻦ ﻭﺳ ﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪﻣﺮﺗﻴﻦ.

15

 ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ " ﺻ ﺮﻑ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨ ﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ
ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺍﻟ ﺬﻱ
ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻋﺎﻟ ﺔ ،ﻓﻴﻤ ﺎ ﺃﻥﺍﻟﻤﻮﻅﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺯﻭﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﻳﻨﺘﻔ ﻲ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﻋﻨﺼ ﺮ ﺍﻹﻋﺎﻟ ﺔ ﻛ ﻮﻥ ﺍﻟ ﺰﻭﺝ ﻳﻌﻤ ﻞ
ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍﺗﺒﺎ ً ﻳﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻻﺩﻩ.
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺭﺷ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺸ ﺄﻥ ﻣ ﻦ ﺃﺟ ﻞ ﺇﻳﺠ ﺎﺩ ﺣ ﻞ ﻟﻬ ﺬﻩﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜ ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻛ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ:
 ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪﻡ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺧﺼﻮﺻ ﺎ ً ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖﺑﺼﺮﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
 ﺍﻹﺷ ﺎﺩﺓ ﺑﻤﻘﺘ ﺮﺡ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻭﺭﺷ ﺔ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ ﺍﻟﺤﻠ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻬ ﺬﻩﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑ ﻊ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﺣ ﻮﻝ "ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ " ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ /ﺣﻤ ﺪ ﺃﺣﻤ ﺪ ﺍﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﺒ ﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ
ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻟ ﻪ ﺟﻮﺍﻧ ﺐ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔﻭﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺃﻳﻀﺎ ً ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳ ﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺇﻅﻬ ﺎﺭ
ﻭﺧﻠﻖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ.
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺮﺗﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻬ ﺎء ﻋﻘ ﻮﺩ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻄ ﺮﻕ ﺗﻌﺴ ﻔﻴﺔ ﻭﻅﺎﻟﻤ ﺔ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ.
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 ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜ ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻛ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ:
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪﺩ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﻭﻳﺠ ﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎً ،ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﺣ ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗ ﻢ ) (17ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ
ﺑ ﺜﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﻭﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘ ﻮﺩ ﻻ ﺗﺒ ﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ﻭﺍﻟﺸ ﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣ ﺎﻥ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
 ﺍﻻﺳﺘﻔﺴ ﺎﺭ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻬ ﺪﻑ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ ﺑ ﺜﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ﺪ،ﻭﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻷﺳﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﻟﻌﻘ ﻮﺩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﻠ ﻖ ﺇﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎﺕﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺗﻜ ﻮﻥ ﻣﺼ ﺪﺭ ﻗﻠ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﻭﺫﺍﺕ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻜﻴﺔ.
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ /ﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪﻣﺮﺗﻴﻦ.

 ﻛﻤ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2014/12/31ﻭﻗ ﺪ ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺍﻟﻤﺒ ﺪﺃ ﺛ ﻢ ﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎﺩﺓ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺛ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠ ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
 ،2015/12/31ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎﺩﺓ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺛ ﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﻭﺑﻌ ﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨ ﻮﺩ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤ ﺎﻝ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺭﻓﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﺎﻡﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ) (1:01ﻅﻬﺮﺍ ً.
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 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2014/12/31ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺍﻟﻤﺒ ﺪﺃ ﺛ ﻢ
ﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎﺩﺓ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺛ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘ ﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑ ﺪﺍء ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2015/12/31ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺍﻟﻤﺒ ﺪﺃ ﺛ ﻢ
ﻭﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎﺩﺓ ﻣ ﺎﺩﺓ ﺛ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘ ﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑ ﺪﺍء ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ : ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ: -1ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻤﻄﻮﻉ.
 -2ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ.
 -3ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻧﻀﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻴﺠﻲ.

 ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ: -1ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ.
 -2ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻴﻤﺎﺣﻲ.
 -3ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯﻱ.
 ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺒﻄﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛ ﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ 2016/11/06ﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺑ ﺪﺍءﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺸﺮﻫﺎﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﺎ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘ ﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺳ ﻌﻴﺪ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﺍﻟﻜﻌﺒ ﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘ ﺬﺍﺭ ﻋ ﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻟﺠﻨ ﺔﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ ﻭﺍﻹﻋ ﻼﻡ ﻭﺍﻧﻀ ﻤﺎﻡ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪﷲ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﺯﻱ ﺑ ﺪﻻ
ﻋﻨﻪ .
 ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤ ﺎ ً ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (14ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠ ﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎءﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ :
 .1ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
 .2ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (5ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻧﻘ ﻞ ﻭﺯﺭﺍﻋ ﺔ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﻭﺍﻷﻧﺴ ﺠﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
 .3ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (6ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺇﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2016
 .4ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (7ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ .1987
 .5ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (8ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ )(14
ﻟﺴﻨﺔ  1995ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
 .6ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (9ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻓﻼﺱ.
 .7ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (11ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ )(3
ﻟﺴﻨﺔ  1983ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
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 .8ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ )(10
ﻟﺴﻨﺔ  1973ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
 .9ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (13ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ.
 .10ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (14ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ )(1
ﻟﺴﻨﺔ  1972ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
 .11ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
 .12ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (16ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
 .13ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (17ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (11ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
 .14ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (18ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ.
 .15ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (19ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺸ ﺄﻥ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳ ﻮﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.
 ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ : .1ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (82ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒ ﺎﺩﻝ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ.
 .2ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (83ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ.
 .3ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (84ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
 .4ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (85ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .5ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (135ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
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 .6ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (136ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
 .7ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (137ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .8ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (138ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .9ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (139ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﻘﻤ ﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
 .10ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (140ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺑﺮﻣ ﻮﺩﺍ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺪﺧﻞ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
 .11ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (141ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
 .12ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (142ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧ ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻘﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
 .13ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (143ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺻﻮﻥ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻳﻜﺮﻭﻡ(.
 .14ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (144ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
 .15ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (145ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ.
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 .16ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (146ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌ ﺪﻝ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺗﺮﺑﺲ(.
 .17ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (147ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻱ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ.
 .18ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (148ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ.
 .19ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (149ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .20ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (150ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻮﻏﻮ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .21ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (151ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .22ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (152ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .23ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (153ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .24ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (154ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .25ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (165ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
 .26ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (166ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
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 .27ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (167ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻧﺪﻭﺭﺍ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
 .28ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (168ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮﺍﺋﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .29ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (169ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﺘﻬ ﺮﺏ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
 .30ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (170ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ.
 .31ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (171ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.
 .32ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (172ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 .33ﻣﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻢ ) (173ﻟﺴ ﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ.
 ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠﻤ ﺎ ً ﺑﺎﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟ ﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺼ ﻞﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ.
 ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺭﺑ ﻂ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴ ﺎﺕﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ  2017ﺇﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ.
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 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﻴﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺪﻝ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﻣﻬﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎﺓ " ﺇﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
 ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ "ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺪﻝ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ" ﺇﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﻋ ﻼﻡ " ﺇﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺷ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.
 ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ " ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻹﺭﺷ ﺎﺩﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ " ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗ ﺔ " ﻭﺇﺭﺳ ﺎﻟﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻷﺧ ﺬﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ /ﺃﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﺠ ﺮﻭﺍﻥ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ ﻁﻠ ﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ " ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠ ﺮﻭﺍﻥ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ
ﻁﻠ ﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻉ ﻭﺍﻧﻀ ﻤﺎﻡ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ  /ﺳ ﻌﻴﺪ ﺻ ﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜ ﻲ ﺑ ﺪﻻً ﻣﻨ ﻪ  ،ﻛﻤ ﺎ ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻉ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﻤﺴ ﻤﻰ "
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ" .
 ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻤ ﺎء " ﻭﺇﺭﺳ ﺎﻟﻪ ﺇﻟ ﻰﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺃﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ
ﺍﻟﺠﺮﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻁﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ "ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.
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 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻴﺔﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:

 ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋـﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤـﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﺤﻤــﻮﺩﻱ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﺳﺎﻟــﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻨﻮﻩ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺸﺮﻫــﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄــﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳــــﻢ ﻋﺒــــــﺪﷲ ﺍﻟﻨﻘﺒــــﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺮﺍء ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺒﺴﻄﻲ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:

25

 ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﻪ -ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ.

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻷﻋﻀﺎء

ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺪ

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻷﻋﻀﺎء

ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ

) (31ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (28ﺛﺎﻧﻴﺔ

) (35ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (39ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭ) (25ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (48ﺛﺎﻧﻴﺔ

% 36.7

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
% 41.5

ﻣﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ :
 -1ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ
ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ ) (50ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ
ﻭ) (57ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
2014/12/31ﻡ

) (13ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (28ﺛﺎﻧﻴﺔ
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ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭ) (11ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

% 71.7

% 19

 -2ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺗﺤ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ
ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴ ﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣ ﺪ
ﻟﻼﺗﺤ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎﺕ ) (23ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎﺕ ﻭ) (41ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
.2015/12/31

ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭ) (27ﺛﺎﻧﻴﺔ

) (30ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (55ﺛﺎﻧﻴﺔ

% 76.6

% 4.7

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻭﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ
ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(8
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺃ .ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ .
ﺏ .ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 2ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 2ﺍﻟﻔﺻﻝ 16

ﺻﻔﺣﺔ  144ﻣﻥ 144

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2016-11-29ﻡ

 -1ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:
 ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋـﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤـﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﺤﻤــﻮﺩﻱ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﺳﺎﻟــﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻨﻮﻩ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺸﺮﻫــﺎﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄــﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳــــﻢ ﻋﺒــــــﺪﷲ ﺍﻟﻨﻘﺒــــﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺮﺍء ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺒﺴﻄﻲ -2ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:
 ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﻪ -ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﺰﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻓﻬﺭﺱ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  29ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2016
ﻡ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﺿﻭ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

.1

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣــــــﺩ ﻣﺣﻣـــــــﺩ ﺍﻟﺟـــــﺭﻭﺍﻥ

124

.2

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣـــــﺩ ﻣﺣﻣـــــﺩ ﺍﻟﺣﻣـــﻭﺩﻱ

-

.3

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣــــــﺩ ﻳﻭﺳــــﻑ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣــــﻲ

-

.4

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺩ .ﺃﻣـــــﻝ ﻋﺑـــﺩﷲ ﺍﻟﻘﺑﻳﺳـــﻲ

-32-31-30-29-28-27-26-25-23-22-21-17
-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-33
-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47
-72-71-70-69-68-67-66-65-62-61-60-59
-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73
-99-98-97-96-94-93-92-89-87-86-85
-109-108-107-105-103-102-101-100
-121-120-117-116-113-112-111-110
-129-128-127-126-125-124-123-122
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﺎﺳــــــﻡ ﻋﺑــــــﺩﷲ ﺍﻟﻧﻘﺑـــــــﻲ

134-133-132-131-130
130-109

.5

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﻣـــﺎﻝ ﻣﺣﻣــــــــﺩ ﺍﻟﺣــــــــﺎﻱ

-

.6

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣــــﺩ ﺃﺣﻣـــــــﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣــــــﻲ

.7

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣـــــﺩ ﻋﺑـــــﺩﷲ ﺍﻟﻐﻔﻠــــــﻲ

-

.8

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﺎﻟـــــﺩ ﻋﻠـــــــﻲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳـــــــﺩ

129-128-126-83-81

.9

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔــﺎﻥ ﻋﺑــــﺩﷲ ﺑﻥ ﻳﻭﺧــــﺔ

80-78

-126-125-123-103-96-93-89-87-56
132-128

 .10ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻳﻔـــﺔ ﺳﻬﻳـــﻝ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋــــﻲ

-

 .11ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟـــــﻡ ﻋﺑــــﺩﷲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳــــﻲ

67-62-39-33

 .12ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟــــــﻡ ﻋﺑﻳــــﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳــــــﻲ

126-125

 .13ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻟــــﻡ ﻋﻠـــــﻲ ﺍﻟﺷﺣــــــــــﻲ

85-84-30-28-27

 .14ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳــــﺩ ﺑﻥ ﺧﻠﻔـــﺎﻥ ﺍﻟﻛﻌﺑـﻲ

-

ﻓﻬﺭﺱ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  29ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2016
ﻡ
.15

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﺿﻭ
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳــــﺩ ﺻﺎﻟــــﺢ ﺍﻟﺭﻣﻳﺛـــﻲ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
128-124-117-113-107

 .16ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺳﻌﻳـﺩ ﻋﺑــﺩﷲ ﺍﻟﻣﻁــﻭﻉ

-

 .17ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳــــﺩ ﻋﻣﻳـــــــﺭ ﻳﻭﺳــــــﻑ

-

 .18ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺻﺎﻟـــﺢ ﻣﺑــــــﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــﺭﻱ

-

 .19ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺷـــﺔ ﺳﺎﻟــــﻡ ﺑﻥ ﺳﻣﻧـــﻭﻩ

-

 .20ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﻳﺷــــﺔ ﺭﺍﺷـــــﺩ ﻟﻳﺗﻳـــــــﻡ

-

 .21ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑــﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑــﺩﷲ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑـﻲ

71-70-69-68-60-25

 .22ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﻳــــﺩ ﺣﺳـــﻥ ﺑﻥ ﺭﻛـــﺎﺽ

-

 .23ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋــــــــــﺯﺍ ﺑـــﻥ ﺳﻠﻳﻣـــــــــﺎﻥ

-

 .24ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔــــﺭﺍء ﺭﺍﺷـــﺩ ﺍﻟﺑﺳﻁـــﻲ

132-102-101

 .25ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻳـــــﺎء ﺳﻠﻳﻣـــــﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﺳــــــﻡ

-

 .26ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠـــــــﻲ ﺟﺎﺳــــــــــﻡ ﺃﺣﻣـــــــــﺩ

111-101-65-50-38-36-21

 .27ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻓﻳﺻــــﻝ ﺣـــــﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﺑﺎﺣـــــﻲ

-

 .28ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺎﺟـــﺩ ﺣﻣـــﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳــــــﻲ

-

 .29ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣـــــﺩ ﺃﺣﻣـــﺩ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣـــﻲ

-

 .30ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣــــﺩ ﺳﺎﻟـــــــﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣــــﺭﻱ

-

 .31ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻣﺣﻣــﺩ ﻋﺑـﺩﷲ ﺍﻟﻣﺣــﺭﺯﻱ

-

 .32ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣـﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ

-

 .33ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣـــــﺩ ﻋﻠـــــــﻲ ﺍﻟﻛﺗﺑـــﻲ

109-108

 .34ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣــــﺩ ﻋــــﻠﻲ ﺍﻟﻛﻣﺎﻟــــﻲ

-

 .35ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣـﺭﻭﺍﻥ ﺃﺣﻣـﺩ ﺑﻥ ﻏﻠﻳﻁـــﺔ

-

 .36ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﻁــــﺭ ﺣﻣـــــﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳـﻲ

-

 .37ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﻁـــــﺭ ﺳﻬــــﻳﻝ ﺍﻟﻅﺎﻫــــــﺭﻱ

-

 .38ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣـــــﺔ ﻋﺑــــﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫـــــﺎﻥ

-

 .39ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣـــﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ

-

