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 (1يهحق رقى )
 

تقرير جلٍة املرافق العاوة والبيئة 

خبصوص املرشوً بقاٌوُ رقي 

ً بتعدين بعض 2015( لصٍة 26)

( 28أحكاً املرشوً بقاٌوُ رقي )

ً بشأُ إٌشاء وتٍظيي 1999لصٍة 

 املٍاطق الصٍاعية. 
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 6116ً ٍبَى 11اىزبزَخ : 

 
 

 ىيجْخ ادلسافق اىؼبٍخ واىجُئخ اىثبىثاىزقسَس 
ً ثزؼدَو ثؼغ أدنبً ادلسظىً 6115( ىعْخ 66سظىً ثقبّىُ زمٌ  خبظىص ادل

 ً ثشأُ إّشبء ورْظٌُ ادلْبطق اىظْبػُخ1999( ىعْخ 68ثقبّىُ زمٌ  

 

 اىساثغٍِ اىفظو اىزشسَؼٍ  اىثبيندوز االّؼقبد اىؼبدٌ 

 ٍقدٍـخ:

جؿطِٔص جل٘س جدلغجكن جُؼحٓس وجُرُثس ًطاحخ ٓؼاحر عتاُؾ رلِاؾ جُ اىعي                         

جالٗؼواحص  ٓاٖ صوع   2132ّأذغََ  31( جدلإعر يف 2ص 4ص ٍ ّ خ / ف 123عهْ ) 

جدلغؿىّ وجُظٌ مت مبىجرٚ ضٌُِق جُِج٘س ذضعجؿس  جُغجذغٖٓ جُلصَ جُط غَؼٍ  جُػحينجُؼحصٌ 

( ُـا٘س  24ّ ذطؼضََ ذؼض أدٌحّ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )2131( ُـ٘س 22ذوحٗىٕ عهْ )

، ػًِ إٔ ضطْ صعجؿطٚ وئذضجء جدلالدظاحش ،  ّ ذ إٔ ئٗ حء وض٘ظُْ جدل٘حعن جُص٘حػُس3555

 وئػضجص ضوغَغ َطضٖٔ عأٌ جُِج٘س ذ أٗٚ؛ ُُطْ ػغضٚ ػًِ ججملِؾ. 
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  إجساءاد اىيجْخ : -أواًل

 جُطحُُس: ججطٔحػحهتحوحٗىٕ يف ٓ غوع جُضضجعؿص جُِج٘س  .1

 

 ربزخيـــٔ بعزمـٌ االجزَ

 2132ّأذغََ  32 جالجطٔحع جخلحٓؾ

 2132ّأذغََ  21 جالجطٔحع جُـحصؽ

 2132ّٓحَى  4 جالجطٔحع جُػحٖٓ

 
 

اطيؼذ اىيجْخ أثْبء دزاظزهب ػيً اىىثبئق ادلزؼيقخ ثبدلسظىً ثقـبّىُ ٍىػـىع     .2
 :اىجذث واىدزاظخ واىيت اشزَيذ ػيً ٍبَيٍ

 

 (ٍسفقجُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي . )عأٌ جل٘س  -

 ( ٍسفقهغجع رلِؾ جُ٘ىجخ وٓغكوحضٚ. )  -

ّ ذطؼضََ ذؼض أدٌحّ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ 2131( ُـ٘س 22جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )  -
 ( ٍسفق. ) ّ ذ إٔ ئٗ حء وض٘ظُْ جدل٘حعن جُص٘حػُس3555( ُـ٘س 24)

 

جتبزح وطْبػخ اىجذسَِ إال أهنب اػزرزد  دػذ اىيجْخ إىل اجزَبػهب اىثبٍِ غسفخ  -
 ػِ ػدً دؼىز االجزَبع.
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اىظْبػخ واىزجبزح واىعُبدخ وشازح اىثبٍِ . وثدػىح ٍِ اىيجْخ، شبزك يف االجزَبع 3
 مو ٍِ: دُث دؼس

 .جُـُاض ػجَض ذٖ عجشض جُؼَحين          وػَغ جُص٘حػس وجُطجحعز وجُـُحدس .3

 وًَُ جُىػجعز ُِ إوٕ جُص٘حػُس.         جُـُاض أؿحٓاس جُؼغَااض .2

 جُىًَُ جدلـحػض ُإلصجعز جُص٘حػُس.  جُـُاض َىؿق ػٍِ دـاٖ .1

 ٓـط حع هحٗىين.  جُضًطىعز صلُاس ؿُض ٓصغلً .4
 

 : مَب شبزك يف اجزَبػبد اىيجْخ ٍِ األٍبّخ اىؼبٍخ 
 

 ُ إوٕ  جُِجحٕ. حط زلـٖ محُض ٓغٛىٕ      جدلـط حع جُوحٗىيناجألؿط -

 

  ٌـِ ٕبشـخ دعـاىعُدح خىىوضىىل أٓحٗس ؿاغ جُِج٘س. 
 

ـًب : زأٌ جلْخ اىشؤوُ اىزشسَؼُخ واىقبّىُّخ:  ثبُّـ

جعِؼص جُِج٘س ػًِ عأٌ جل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي وجُظٌ جحء 
 (ٍسفقٓإًًضج ُـالٓس جدلغؿىّ ذوحٗىٕ ٖٓ جُ٘حدُطٌن جُضؿطىعَس وجُوحٗىُٗس. )

  

ـًب: زأٌ وشازح   :اىظْبػخ واىزجبزح واىعُبدخثبىثـ

َأيت ٛظ جدلغؿىّ ُُؼؼػ صوع جُىػجعز يف دـٖ جؿطـالٍ جدل٘حعن جُص٘حػُس وذحألسص كُٔح  -

يف  %24َطؼِن ذحُطصضٌ ُِٔشحُلحش جدلىجىص يف جدل٘حعن جُص٘حػُس، وجُيت ذِؾ دجٔهح 
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ٓ٘طهُس، وسلحُلحش ضأجًن  ذؼض جدل٘حعن، دُع ضغجودص ذٌن سلحُلحش ٓطؼِوس ذؼوىص ئجيحع

 ٖٓ جُرحعٖ ذحإلضحكس ئىل سلحُلحش ٓطؼِوس ذـٌٖ جُؼٔحٍ وؿًنٛح جٌُػًن.

ػِٔص جُىػجعز ذ ٌَ صؤوخ ذـُس جُوضحء ػًِ ضِي جدلشحُلحش، كوحٓاص ذؼَاحعجش    -

ُٓشحَُلس، وػُِٚ هحٓص  212ُٓضجُٗس ُِٔ٘حعن جُص٘حػُس ذحدلٌِٔس دصغش سالذلح  هـُٔس 

جش جُالػٓس، دُع دتص سلحعرس ٓـطأجغٌ ضِي جُوـحتْ ُطصذُخ جُىػجعز ذحختحط جإلجغجء

 أوضحػهْ سالٍ ٓضز ٓؼُ٘س حتضصٛح جُىػجعز. 

هـُٔس كواظ، وٌُاٖ جدلـاطأجغَٖ     323جُؼضص جحلحر ُِوـحتْ جدلشحُلس ض٘حهص ئىل  -

جدلشحُلٌن جدلطروٌن َغكضىٕ جُطؼحوٕ ٓغ جُىػجعز ذطؼضََ أوضحػهْ أو ئػجُس جدلشحُلحش، شلح 

ىػجعز ُِجىء ئىل جُوضحء وجؿطصضجع دٌْ ذاسالء جُوـحتْ جُص٘حػُس جدلشحُلاس،  دضج ذحُ

والػجٍ جُرؼض ديحعَ أَضًاح يف طُي ذحؿالم جدل٘ أز ذحألهلحٍ ٓ٘ؼًاح ُط٘لُظ جحلٌاْ  

جُوضحتٍ، شلح ؿُضغغ جُىػجعز ُالؿطؼحٗس ذحُوىز ججلربَس إلػجُس ضِي جدلشحُلحش وطُاي  

 ذحُطؼحوٕ ٓغ ججلهس جدلشطصس.

ئؿحءز جؿطـالٍ جُوـحتْ جُص٘حػُس ٖٓ هرَ ذؼض جدلـطأجغَٖ ئىل سِن هىجتْ جٗطظحع أصش  -

عىَِس ُغِرحش جُوـحتْ جُص٘حػُس، دُع َؼٔض جدلـطأجغ ئىل جهط٘احء جألع  وٓاٖ     

جتُٔضٛح ذـُس جُط٘حػٍ ػ٘هح دلـطأجٍغ آسغ ٓوحذَ ٓرحُؾ عحتِس، شلح ضـرد يف دضوظ شخ 

 ُغِرحش ٓوحعٗس ذؼضص جألعجضٍ جُص٘حػُس جدلطىكغز.يف جألعجضٍ وذحُطحر ػَحصز ػضص ج
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جدلغؿىّ ذوحٗىٕ ؿٌُٖٔ جُىػجعز ٖٓ جؿطغجحع جُوـحتْ جُص٘حػُس جدلـاطـِس جؿاطـالال     -

سحعثًاح، وئػحصز ختصُصهح دل حعَغ أسغي جحصز وحتطغّ جُوىجٌٗن مبح َـهْ يف  مناى  

 جالهطصحص وسِن كغص ػَٔ جضَضز.

ختحط جإلجغجءجش جُالػٓس يف دن جدلـطأجغَٖ جدلشاحُلٌن  ؿُطُخ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ ُِىػجعز ج -

وض جُغ جدلـطػٔغَٖ ججلحصَٖ، مبح َـهْ يف ئصلحح جخلغس جُطغىَغَس جُيت هتضف ئىل حتـٌن 

 ٓـطىي أصجء جدل٘حعن جُص٘حػُس مبٌِٔس جُرذغَٖ.
 

ـًب  زأٌ اىيجْخ : - زاثؼ

 

ضرىصُص  دُع، ٓىجصوغالظ ٖٓ صَرحجس  جدلٌٍىٕضضجعؿص جُِج٘س جدلغؿىّ ذوحٗىٕ 

وجُـُحدس وجدلـط حع  جُِج٘س ووػجعز جُص٘حػس وجُطجحعزذ أٗٚ وجهحش جُ٘ظغ ٖٓ هرَ أػضحء 

ػًِ عأٌ جل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس ًٔح جعِؼص جُِج٘س ، جُوحٗىين ُ إوٕ جُِجحٕ

مبجِؾ جُ ىعي وجُظٌ جحء ٓإًًضج ُـالٓس جدلغؿىّ ذوحٗىٕ ٖٓ جُ٘حدُطٌن جُضؿطىعَس 

 ، وهض سِصص جُِج٘س ئىل جدلالدظحش جُطحُُس:ُوحٗىُٗسوج

( جُىجعصز يف جدلحصز جألوىل ٖٓ جدلغؿىّ 22( ٖٓ ضؼضََ جدلحصز )4( و)1ٗص جُر٘ض ) -

ٍٛ ضـؼس  جُر٘حء ضغجسُصذصىٍ ػًِ ذوحٗىٕ ػًِ إٔ أهصً كطغز ػُٓ٘س الػٓس ُِ

ٗطهحء ٖٓ ٕ ُالأشهغ ٖٓ ضحعَز ضـِْ جدلـطأجغ ُِوـُٔس جُص٘حػُس، وكطغز أهصحٛح ػحٓح
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جدل حعَغ، وهض عأش جُِج٘س أهنح كطغز هصًنز وؿًن ًحكُس إلهنحء ض ُُض أَس ذ٘حء أػٔحٍ 

ٓ٘ أُز ًحٗص، ًٔح إٔ ػضّ جُطؼجّ جُرؼض هض حيضظ ألؿرحخ سحعجس ػٖ ئعجصهتْ 

ًؼضّ جؿطصضجع ضغجسُص جُر٘حء ٖٓ هرَ ججلهس جدلؼُ٘س شلح هض َطـرد يف ضأسًن  

 ُؼ وض ُُض جدل٘ أز.جدلـطأجغ يف جُرضء ذطجه

( جدلظًىعز يف جدلحصز جألوىل وجُظٌ ٗص 22( ٖٓ ضؼضََ جدلحصز )1كُٔح َطؼِن ذحُر٘ض ) -

ػدً رأجري اىقعَُخ اىظْبػُخ مبٍيخ أو جصء ٍْهب  إىل اىغري دوُ ٍىافقخ ػًِ: )

(، كوض عأش جُِج٘س وجىذُس ٓ٘غ ضأجًن جُوـُٔس جُص٘حػُس ػًِ مزبثُخ ٍِ اىىشازح

ُطلحصٌ أٌ ضالػد ٖٓ هرَ ذؼض جدلـطأجغَٖ وجؿطـالٍ ٓـأُس  جإلعالم، وطُي

 ضأجًن جُوـُٔس جؿطـالال  سحعثًاح.

وٗظًغج ألٕ جألٛضجف جُيت َغٍٓ ئُُهح جدلغؿىّ ذوحٗىٕ يف ؿحَس جألمهُس ٖٓ دُع ٓ٘غ ئؿحءز 

ٖٓ هرَ ذؼض جدلـطأجغَٖ ووضغ جُضىجذظ جُالػٓس ُؼضّ  جؿطـالٍ جُوـحتْ جُص٘حػُس

جُوضحء ػًِ جدلشحُلحش جدلىجىصز يف جدل٘حعن  أمهُطٚ يفذحإلضحكس ئىل   جدلـطورَ،يف جُطالػد هبح

حبـد وػجعز جُص٘حػس وجُطجحعز  - يف ذؼض جدل٘حعن% 24جُص٘حػُس وجُيت ذِؾ دجٔهح 

مبربعجش جالؿطؼجحٍ ذاصضجع جدلغؿىّ ذوحٗىٕ جدلظًىع وجُيت  والهط٘حع جُِج٘س -وجُـُحدس

أمهُس جُطىصُس ذحدلىجكوس جدلغكوس ذوغجع رلِؾ جُ٘ىجخ، كوض عأش جُىػجعز يف ٓظًغهتح  ؿحهطهح

ّ ذطؼضََ ذؼض أدٌحّ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ 2131( ُـ٘س 22جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )ػًِ 

  .ّ ذ إٔ ئٗ حء وض٘ظُْ جدل٘حعن جُص٘حػُس3555( ُـ٘س 24)
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ـًب   اخزُبز ٍقسزٌ ادلىػىع األطيٍ واالدزُبطٍ: -خبٍع

( ٖٓ جُالتذس جُضجسُِس جملِؾ جُ ىعي، جضلوص جُِج٘س ػًِ جسطُحع  15ئػٔحال  ُ٘ص جدلحصز ) 
 : ٖٓ ًَ 

ـًب  ِـىز حمَد ػيٍ دعـاىدمزظؼـبدح   .1  ٍقسًزا أطيُـ

ـًب     ىازٌظؼـبدح األظزبذح شٕىح حمَد اىن .6  ٍقسًزا ادزُبطُ
 

ـًب   رىطُخ اىيجْخ : -ظبدظ

ٖٓ آعجء أغ٘حء صعجؿس جدلغؿىّ ذوحٗىٕ، كإ جُِج٘اس   يف ضىء ٓح صجع ٖٓ ٓ٘حه حش وٓح أذضٌ
 ضىصٍ مبح ٍَِ :

ً ثزؼدَو ثؼـغ أدنـبً   6115( ىعْخ 66ادلسظىً ثقبّىُ زمٌ  ادلىافقخ ػيً  -
 .ً ثشأُ إّشبء ورْظٌُ ادلْبطق اىظْبػُخ1999( ىعْخ 68ادلسظىً ثقبّىُ زمٌ  

 

 

 واألٍس ٍؼسوع ػيً اجمليط ادلىمس الختبذ اىالشً ،،،

 
 

مجعت حمًد انكعبي                                       فؤاد أمحد احلبجي                        
  

 َبئب رئيس جلُت ادلرافق انعبيت وانبيئت              رئيس جلُت ادلرافق انعبيت وانبيئت  
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 و2016 أبرٌم 11انتارٌخ: 
 

 

 سعبدة األستبذ/ فؤاد أمحد حبجي      احملرتو
 رئيــس جلُت ادلرافق انعبيت وانبيئت 

 
 

بتؼدٌم بؼض أدكاو انًرضىو  2015( نطُت 26انًرضىو بقاَىٌ رقى )انًىضىع: 

 و بشأٌ إَشاء وتُظٍى انًُاطق انصُاػٍت.1111( نطُت 22بقاَىٌ رقى )

 

 تذٍت طٍبت وبؼد،،

 

 

سئيظ و، أسفق يؼبني انغيذ ػهي ثٍ طبنح انظبنح 1051 أثشيم 50ثزبسيخ      

انًرضىو (، َغخخ يٍ 1د  1ص ل د ق/ ف  111انًجهظ، ضًٍ كزبثّ سقى )

( 22بتؼدٌم بؼض أدكاو انًرضىو بقاَىٌ رقى ) 2015( نطُت 26بقاَىٌ رقى )

، إنٗ نجُخ انشؤٌٔ انزششيؼيخ ٌ إَشاء وتُظٍى انًُاطق انصُاػٍتو بشأ1111نطُت 

 نهجُخ انًشافق انؼبيخ ٔانجيئخ.ٔانقبََٕيخ، ٔرنك نًُبقشزّ ٔإثذاء انًالحظبد ػهيّ 

 

  



551 
 

نزشؤشيؼيخ ٔانقبََٕيؤخ امزًبػٓؤب و، ػقذد نجُخ انشؤؤٌٔ ا1051 أثشيم  51ٔثزبسيخ     

انًزكٕس، ٔرنؤك ثضوؤٕس انًغزشؤبس   قبٌَٕ، حيث اطهؼذ ػهٗ انًشعٕو ثانتاضغ ػشر

 انقبََٕي ثبنًجهظ.

 

 قؤؤبٌَٕانًشعؤؤٕو ثإنؤؤٗ ػؤؤذو يخبن ؤؤخ  –ثؼؤؤذ انًذأنؤؤخ ٔانُقؤؤبػ  –ٔاَزٓؤؤذ انهجُؤؤخ       

 انًزكٕس نًجبدئ ٔأحكبو انذعزٕس.

 

 

 

 رأي انهجُت:

بتؼدٌم بؼض أدكاو  2015( نطُت 26انًرضىو بقاَىٌ رقى )رشٖ انهجُخ عاليخ      

، انصُاػٍتٌ إَشاء وتُظٍى انًُاطق و بشأ1111( نطُت 22انًرضىو بقاَىٌ رقى )

 يٍ انُبحيزيٍ انذعزٕسيخ ٔانقبََٕيخ.

 

 

 

  دالل جبسى انزايد                                      

 رئيس جلُت انشؤوٌ انتشريعيت وانقبَوَيت                             
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 (2يهحق رقى )
 

تقرير جلٍة الشؤوُ اخلارجية والدفاع 

 واألوَ الوطين خبصوص وشروع

قاٌوُ بالتصديق عمى الربوتوكوه 

املعده التفاقية وراكش إلٌشاء 

وٍظىة التجارة العاملية بإضافة اتفاقية 

)أ( وَ  1تصّين التجارة إىل املرفق )

( 79االتفاقية، املرافق لمىرشوً رقي )

 ً.2015لصٍة 

 

 



551 
 

 

 

 ً 6116 ٍبَى 11اىزبزَخ : 

 

 ىيجْخ اىشؤوُ اخلبزجُخ واىدفبع واألٍِ اىىطيناىثبٍِ ػشس اىزقسَس 

ٍشسوع مبّىُ ثبىزظدَق ػيً اىربورىمىه ادلؼده الرفبمُخ ٍسامش خبظىص 
 أ(  1إلّشبء ٍْظَخ اىزجبزح اىؼبدلُخ ثئػبفخ ارفبمُخ رعهُو اىزجبزح إىل ادلسفق

 6115ً( ىعْخ 79ٍِ االرفبمُخ ادلسافق ىيَسظىً زمٌ  

 ىساثغٍِ اىفظو اىزشسَؼٍ ا اىثبيناىؼبدٌ دوز االّؼقبد 

 ٍقدٍـخ:
  

ٓؼحر جُـُض ػٍِ ذٖ جؿطِٔص جل٘س جُ إوٕ جخلحعجُس وجُضكحع وجألٖٓ جُىعين ًطحخ      
 جدلإعر يف( 2ص 4ف /ص ٍ ر أ/113عهْ )عتُؾ رلِؾ جُ ىعي  صححل جُصححل

وجُظٌ  ،جُغجذغٖٓ جُلصَ جُط غَؼٍ  جُػحينصوع جالٗؼوحص جُؼحصٌ  ٖٓ ،2132ّأذغََ  24 
ٍشسوع مبّىُ ثبىزظدَق ػيً اىربورىمىه مت مبىجرٚ ضٌُِق جُِج٘س ذضعجؿس وٓ٘حه س 

ارفبمُخ رعهُو اىزجبزح إىل  الرفبمُخ ٍسامش إلّشبء ٍْظَخ اىزجبزح اىؼبدلُخ ثئػبفخ ادلؼده
ًِ إٔ ضطْ ػ ،6115ً( ىعْخ 79ادلسافق ىيَسظىً زمٌ   ، أ( ٍِ االرفبمُخ 1ادلسفق

 .جص ضوغَغ َطضٖٔ عأٌ جُِج٘س ذ أٗٚصعجؿطٚ وئذضجء جدلالدظحش وئػض
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 إجساءاد اىيجْخ: -أواًل

 ىزْفُر اىزنيُف ادلرمىز أػالٓ مبٍذ اىيجْخ ثبإلجساءاد اىزبىُخ:

ٓاحَى   5 ذطاحعَز  جخلحٓؾ ػ اغ ضضجعؿص جُِج٘س ٓ غوع جُوحٗىٕ يف ججطٔحػهح  .3
2132.ّ 

 
ٓىضىع جُ٘ظاغ  مب غوع جُوحٗىٕ جعِؼص جُِج٘س أغ٘حء صعجؿطهح ػًِ جُىغحتن جدلطؼِوس  .4

 وجُيت جشطِٔص ػًِ: 
 (ٍسفقهغجع رلِؾ جُ٘ىجخ وٓغكوحضٚ. ) -

  ٍسفق(عأٌ جل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي.  -
   ٍسفق(عأٌ وػجعز جُص٘حػس وجُطجحعز وجُـُحدس.  -

  ٍسفق(عأٌ ؿغكس جتحعز وص٘حػس جُرذغَٖ.  -

 (ٍسفق) .ذ أٗٚ ٓ غوع جُوحٗىٕ جدلظًىع، وٓظًغز ُٛثس جُط غَغ وجإلكطحء جُوحٗىين -

 (ٍسفق) .جضلحهُس ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس -

 (ٍسفق) .ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ضلحهُسجُربوضىًىٍ جدلؼضٍ ال -

 

 شلػٌِن ػٖ: شحعى يف جالجطٔحعوذضػىز ٖٓ جُِج٘س   .5
 

 :، ومد دؼسوشازح اخلبزجُخ -

 اىىمُو ادلعبػد ىشؤوُ جميط اىزؼبوُ  اىدمزىز ظبفس أمحد اىؼَساُ .1

 واىدوه اىغسثُخ.      

 ادلعزشبز اىقبّىين ىيىشازح.  اىدمزىز إثسإٌُ ثدوٌ اىشُخ  .6
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 مو ٍِ: ، ومد دؼساىظْبػخ واىزجبزح واىعُبدخوشازح  -
 

 ومُو اىىشازح ىشؤوُ اىزجبزح.  خيُو ادلؤَداىعُد ّبدز  .1

 .اىىمُو ادلعبػد ىيزجبزح اخلبزجُخ         ح إديبُ أمحد اىدوظسٌاىعُد .6

 ٍدَس إدازح اىؼالمبد اىزجبزَخ اخلبزجُخ. اىشُخ محد ثِ ظيَبُ آه خيُفخ   .3

 

  ىاىجـخ،  ػيٍ دعـِ اىطاىدمزىز شحعى يف ججطٔحع جُِج٘س ٖٓ جألٓحٗس جُؼحٓس ذحجملِؾ
 ادلعزشـبز اىقبّىّـٍ ىشـؤوُ اىيجبُ.

 

 ظهري ػجداىيطُف ىعُدحضىىل أٓحٗس ؿاغ جُِج٘س ج. 

 

ـًب  :ْخ اىشؤوُ اىزشسَؼُخ واىقبّىُّخزأٌ جل -ثبُّـ

ٖٓ وحٗىٕ ٓ غوع جُجل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي ؿالٓس  عأش     
 . وجُوحٗىُٗس جُضؿطىعَس جُ٘حدُطٌن

 

ـًب  :، خاله اجزَبع  اىيجْخاخلبزجُخوشازح زأٌ  -ثبىثــــ

ذٌن شلػِى وػجعز جخلحعجُس أٗٚ مت ئهغجع جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز سالٍ جدلإدتغ جُىػجعٌ      

جُطحؿغ دل٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس وجُظٌ ػوض يف ٓضَ٘س ذحر ذحجلٔهىعَس جألٗضوُٗـُس يف جُلطغز 

ئىل ضُـًن جإلجغجءجش جخلحصس ذؼُِٔحش ، وإٔ ٛظٙ جالضلحهُس هتضف 2131صَـٔرب  1-2
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جالؿطًنجص وجُطصضَغ ذحدلىجٗة وجدل٘حكظ ججلٔغًُس، وضطـْ جالضلحهُس ذوضع ًرًن ٖٓ جدلغوٗس 

ذحُ٘ـرس ُط٘لُظ جإلجغجءجش جُىجعصز كُهح، وضِطؼّ جُضوٍ جُيت ضصضم ػًِ جالضلحهُس ذإٔ ضؼٌن 

٘صىص ػُِهح يف جالضلحهُس، جل٘س أو جهس وعُ٘س ٓ٘ىط هبح ٓطحذؼس ض٘لُظ جإلجغجءجش جدل

ٓىضذٌن إٔ جالضلحهُس ضضسَ دُؼ جُ٘لحط ذؼض ٓىجكوس غِػٍ أػضحء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس 

وهض جٗضٔص شلٌِس جُرذغَٖ ئىل ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس  ( صوُس.323وجُرحُؾ ػضصْٛ دحًُُح )

ٓ٘ظٔس ذحُطصضَن ػًِ وغُوس ضأؿُؾ  3554( ُـ٘س 3مبوطضً جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )

وػ٘ضٓح َطوغع جٗضٔحّ شلٌِس جُرذغَٖ  ّ،3554َىُُى  32جُطجحعز جُؼحدلُس جُصحصع ذطحعَز 

ئىل جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز، كإ ججلهحش جدلؼُ٘س يف جدلٌِٔس ؿطوىّ ذحختحط جإلجغجءجش جُالػٓس 

شلٌِس إلذالؽ ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ذظُي، وجُط٘ـُن ٓؼهح كُٔح َطؼِن ذاجغجءجش ض٘لُظٛح يف 

 جُرذغَٖ.

  

ـًب  :، خاله اجزَبع  اىيجْخاىظْبػخ واىزجبزح واىعُبدخوشازح زأٌ  -زاثؼــــ

أٗٚ مت ئهغجع جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز يف  جُص٘حػس وجُطجحعز وجُـُحدسأوضخ شلػِى وػجعز      

جدلإدتغ جُىػجعٌ جُطحؿغ دل٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس وجُظٌ ػوض يف ٓضَ٘س ذحر ذحجلٔهىعَس 

، ًٔح جؿطٔغش ئجغجءجش صُحؿطهح جُوحٗىُٗس وئهغجعٛح ضٖٔ 2131جألٗضوُٗـُس يف صَـٔرب 

، دُع أهغ ججملِؾ جُؼحّ دل٘ظٔس 2134ٗىكٔرب  23جضلحهحش ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس دىت 
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إلٗ حء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ذاضحكس  جُطجحعز جُؼحدلُس ذغوضىًىٍ ضؼضََ جضلحهُس ٓغجًش

، وذٌن شلػِى جُىػجعز إٔ جالضلحهُس هتضف )أ( ٖٓ جالضلحهُس 3طجحعز ئىل جدلغكنجضلحهُس ضـهَُ جُ

ئىل ضُـًن جإلجغجءجش جخلحصس ذؼُِٔحش جالؿطًنجص وجُطصضَغ ذحدلىجٗة وجدل٘حكظ ججلٔغًُس ذٌن 

جُضوٍ جألػضحء يف جدل٘ظٔس، وإٔ جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز مب٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ضطُٔؼ صوٕ 

جالضلحهُحش يف جدل٘ظٔس ذاػغحء ُٓؼجش ئضحكُس ُِضوٍ جُ٘حُٓس ئػجء ض٘لُظ جالضلحهُس، ؿًنٛح ٖٓ 

ٓػَ دتضَض كطغز ض٘لُظ ذؼض ذ٘ىصٛح حلٌن جؿطٌٔحٍ جدلطغِرحش جُوحٗىُٗس وجدلإؿـُس وجُلُ٘س 

جُلُ٘س وجدلحصَس ٖٓ جذلُثحش وجُضوٍ جدلحضلس  وجُِىجـطُس ُِط٘لُظ، ٓغ جُطؼهض ذطوضًن جدلؼىٗحش

جُوضعجش جُط٘لُظَس ُِضوٍ جُ٘حُٓس وأهَ جُضوٍ منًىج، وكو ح ُِٔؼحِٓس جُطلضُُِس جدلطُٔؼز ُطؼؼَؼ 

 ُِضوٍ جُ٘حُٓس يف ئعحع ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس.

ًٔح ذٌن شلػِى جُىػجعز إٔ جالضلحهُس ضضسَ دُؼ جُ٘لحط وضصرخ ِٓؼٓس ذحُ٘ـرس جلُٔغ      

 أػضحء جدل٘ظٔس ػ٘ض ضصضَن غِػٍ جألػضحء يف جدل٘ظٔس ػًِ ذغوضىًىٍ ضؼضََ جضلحهُس ٓغجًش

، )أ( ٖٓ جالضلحهُس 3إلٗ حء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ذاضحكس جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز ئىل جدلغكن

حتضص جالضلحهُس ضحعَز آسغ ٓىػض ُِطصضَن ػُِهح، وهض مت جُطصضَن ػًِ ذغوضىًىٍ ومل 

( 24( صوُس ػضًىج يف جدل٘ظٔس، مبح كُهح )25ٖٓ هرَ ) -دىت ضحعخيٚ–ضؼضََ جضلحهُس ٓغجًش 

ظٙ ػًِ ٛ جُطؼجٓحش ٓحُُسأَس ال ضىجض ٛ٘حى  صوُس ػضًىج ذحالحتحص جألوعويب، ٓىضذٌن أٗٚ

 .جالضلحهُس
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ـً  :، مَب وزد مزبثًُبوطْبػخ اىجذسَِ غسفخ جتبزحزأٌ  -بخبٍعـــ

ٓ غوع هحٗىٕ ذحُطصاضَن ػِاً   ٓىجكوطهح ػًِ  جتحعز وص٘حػس جُرذغَٖأذضش ؿغكس      

جُربوضىًىٍ جدلؼضٍ الضلحهُس ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ذاضحكس جضلحهُس ضـاهَُ  

ٓ غوع جُوحٗىٕ َهضف ئىل ضؼؼَؼ جُطؼحوٕ  ، وذُ٘ص إٔ)أ( ٖٓ جالضلحهُس 3جُطجحعز ئىل جدلغكن

جُضور، وضُـًن وضرـُظ جإلجغجءجش جخلحصس ذؼُِٔحش جالؿطًنجص وٓاغوع جُـاِغ جُؼاحذغز    

ُِذضوص جُىعُ٘س وجُطصضَغ ذحدلىجٗة وجدل٘حكظ ججلٔغًُاس، وضوِاُص ٓطغِراحش جُىغاحتن     

ضحكُس ُِضوٍ وجدلـط٘ضجش، وضىسٍ جُ لحكُس وجُىضىح يف ٗ غ جدلؼِىٓحش، وَؼغٍ ُٓؼجش ئ

 جُ٘حُٓس ئػجء ذ٘حء هضعجهتح ُط٘لُظ جالُطؼجٓحش جُيت َطضٔ٘هح ٛظج جُربوضىًىٍ.

 

ـًب  :خزأٌ اىيجْــ -ظبدظـــــ

جُصا٘حػس  وػجعز  ٓغ شلػٍِ وػجعز جخلحعجُس، وشلػٍِ ٓ غوع جُوحٗىٕضضجعؿص جُِج٘س      

هغجع  وجعِؼص جُِج٘س ػًِوجدلـط حع جُوحٗىين ُ إوٕ جُِجحٕ ذحجملِؾ،  ،وجُطجحعز وجُـُحدس

ػًِ عأٌ جل٘اس جُ اإوٕ جُط اغَؼُس    و جخ وٓغكوحضٚ ذ إٔ ٓ غوع جُوحٗىٕ،جُ٘ىرلِؾ 

جُوحٗىٕ ٓاٖ جُ٘احدُطٌن    ٓ غوعوجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي وجُظٌ جحء ٓإًًضج ُـالٓس 

جضلحهُس ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔاس جُطجاحعز   جُضؿطىعَس وجُوحٗىُٗس، ًٔح جعِؼص جُِج٘س ػًِ 

ؿغكس ، وعأٌ وػجعز جُص٘حػس وجُطجحعز وجُـُحدس وجُربوضىًىٍ جدلؼضٍ ذلح، وػًِ عأٌ جُؼحدلُس

 .جتحعز وص٘حػس جُرذغَٖ
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)أ( ٓاٖ   3َ٘ص جُر٘ض جألوٍ ػًِ ضؼضََ جدلغكان ، ؿطس ذ٘ىصٖٓ وَطأُق جُربوضىًىٍ      

 -جدلغجكوس ذحُربوضىًىٍ-جضلحهُس ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ذإٔ ضضعؼ كُٚ جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز 

حبُع ضىضغ ذؼض "جالضلحم ذ إٔ جُضٔحٗحش"، أٓح جُر٘ض جُػحين كُوغع أٗٚ ال جيىػ ضضأٌن  

ٕ ٓىجكوس جألػضحء جِسغَٖ، وَا٘ص  حتلظحش كُٔح خيص أًَح ٖٓ ذ٘ىص ٛظج جُربوضىًىٍ صو

جُر٘ض جُػحُع ػًِ إٔ ٌَىٕ جُربوضىًىٍ ٓلطىًدح ُِورىٍ ٖٓ جحٗد جألػضحء، وأٓح جُر٘ىص ٖٓ 

جُغجذغ دىت جُـحصؽ كططضٖٔ جألدٌحّ جدلطؼِوس ذضسىٍ جُربوضىًىٍ دُؼ جُ٘لحط وكو ح ُِلوغز 

ػٚ ُضي ٓضَغ ػاحّ ٓ٘ظٔاس   ( ٖٓ جضلحهُس ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس، وئَضج31( ٖٓ جدلحصز )1)

جُطجحعز جُؼحدلُس جُظٌ َىجيف كىًعج ًَ ػضى ذ٘ـشس ٓصضهس ٓ٘ٚ، وخيغغٙ ذٌَ هراىٍ ُاٚ،   

 ( ٖٓ ُٓػحم جألْٓ جدلطذضز.312وضـجُِٚ وكو ح ألدٌحّ جدلحصز )

 وض٘وـْ جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز كضال  ػٖ جُضَرحجس ئىل غالغس أهـحّ:

س ٖٓ رلٔىػس ٓىجص ضضٔ٘ص جألدٌحّ جدلطؼِواس ذ٘ اغ   َطأُق جُوـْ جألوٍ ٖٓ جالضلحهُ     

جدلؼِىٓحش وئضحدطهح ُِذٌىٓحش وجُطجحع وجألعغجف جدلؼُ٘س جألسغي وجخلحصس ذااجغجءجش  

جالؿطًنجص وجُطصضَغ وجُؼرىع، وٓؼضالش جُغؿىّ ججلٔغًُس، وهىجػض ضصاُ٘ق جدل٘طجاحش،   

س، وئجغجءجش جُغؼٖ أو عِاد  وجُوىجٌٗن وجُِىجتخ جُط٘ظُُٔس جدلؼٔىٍ هبح، وجُوغجعجش جدلـرو

ئػحصز جُ٘ظغ، وهىجػض ذ إٔ جُغؿىّ جدللغوضس ػًِ جالؿاطًنجص وجُطصاضَغ، وججلاؼجءجش،    



511 
 

وجإلكغجؼ ػٖ جُرضحتغ وختُِصهح، وضؼحوٕ جألجهؼز جحلضوصَس، ودغًس جُرضحتغ جدلشصصاس  

 ُالؿطًنجص حتص جُغهحذس ججلٔغًُس، ودغَس جُؼرىع وجُطؼحوٕ ججلٔغًٍ، أٓح جُوـاْ جُػاحين  

كطضٖٔ رلٔىػس ٓىجص مشِص جدلرحصب جُؼحٓس جُيت ضغرن ػًِ ػٔىّ جُر٘ىص جُىجعصز يف جُوـاْ  

(، وجإلسغحع ذطىجعَز هغؼُس ُط٘لُظ جُلثطٌن Aجُػحين، وكثحش جُر٘ىص، وجإلسغحع وض٘لُظ جُلثس )

(B(و )C(وآُُس جإلٗظجع جدلرٌغ، وض٘لُظ جُلثطٌن ،)B(و )C ( وجُطذىََ ذٌن جُلثاطٌن ،)B )

وكطغز مسحح ُطغرُن جُطلحْٛ ذ إٔ جُوىجػض وجإلجغجءجش جُيت حتٌْ ضـىَس جدل٘حػػحش،  (،Cو)

وضوضًن جدلـحػضز وصػْ ذ٘حء جُوضعجش، وجدلؼِىٓحش جدلوضٓس ئىل جُِج٘س دىٍ جدلـحػضز وصػْ 

ًٓح ذ إٔ جُطغضُرحش جدلإؿـُس ضطٔػَ  ذ٘حء جُوضعجش، وجُوـْ جُػحُع ٖٓ جالضلحهُس ضضٖٔ أدٌح

٘س جضَضز صجتٔس يف ئعحع ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ُطـهَُ جُطجحعز وآُُس وعُ٘اس  يف ئٗ حء جل

ػًِ جدلـطىي جحملٍِ ٌَُ صوُس عغف ُطـهَُ ػُِٔس جُط٘ـُن وجُط٘لُظ ألدٌاحّ جالضلحهُاس   

 ؿىجء ٖٓ سالٍ جل٘س وعُ٘س أو ؿًنٛح، ًٔح ضضٖٔ ٛظج جُوـْ جألدٌحّ جخلطحُٓس ُالضلحهُس. 

ػٔحال  حلٌْ جُلوغز جُػحُٗس ٖٓ ئصضع ذوحٗىٕ َإٔ  ربوضىًىٍجُ جُ٘لحط ٛظٗٚ َِؼّ ئودُع      

ٓ اغوع هاحٗىٕ    أػضش ُٛثس جُط غَغ وجإلكطحء جُواحٗىين ( ٖٓ جُضؿطىع، كوض 13جدلحصز )

ضضأ٘ص   ،ٖٓ ٓحصضٌن -كضال  ػٖ جُضَرحجس- ُقأَطوجُظٌ جالضلحهُس، ٛظٙ ذحُطصضَن ػًِ 

 ُٗس ٓحصز ض٘لُظَس.وجُػح جُربوضىًىٍ،جألوىل جُطصضَن ػًِ 

، وضُـاًن  ضؼؼَؼ جُطؼحوٕ جُاضور  ٛظٙ جالضلحهُس يف ويف ضىء طُي  ضغي جُِج٘س أمهُس     

، وػُِٚ ضىصاٍ  جإلجغجءجش جخلحصس ذؼُِٔحش جالؿطًنجص وجُطصضَغ ذحدلىجٗة وجدل٘حكظ ججلٔغًُس
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الضلحهُاس  جُربوضىًىٍ جدلؼضٍ ٓ غوع هحٗىٕ ذحُطصضَن ػًِ ذحدلىجكوس ٖٓ دُع جدلرضأ ػًِ 

)أ( ٓاٖ   3ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس جُطجحعز جُؼحدلُس ذاضحكس جضلحهُس ضـهَُ جُطجحعز ئىل جدلغكن

ًٔاح  ٓىجص جدل غوع  وجدلىجكوس ػًِ ، 2131ّ( ُـ٘س 35جدلغجكن ُِٔغؿىّ عهْ ) ،جالضلحهُس

 .وعصش يف ججلضوٍ جدلغكن

 اخزُبز ٍقسزٌ ادلىػىع األطيٍ واالدزُبطٍ: -بـًظبدظــــ
 

( ٖٓ جُالتذس جُضجسُِس جملِؾ جُ ىعي، جضلوص جُِج٘س ػِاً  15ئػٔحال  ُ٘ص جدلحصز )     
 جسطُحع ًَ ٖٓ :

 

ـًب  األظزبذ أمحد إثسإٌُ هبصاد ظؼبدح .3  .ٍقسًزا أطيُـــ

ـًب. ظؼبدح األظزبذ خبىد حمَد جرب ادلعيٌ .4  ٍقسًزا ادزُبطُ

 

 

ـًب  رىطُـخ اىيجْـخ: -ظبثؼـــــــ

وحٗىٕ، كإ ٓ غوع جُيف ضىء ٓح صجع ٖٓ ٓ٘حه حش وٓح أذضٌ ٖٓ آعجء أغ٘حء صعجؿس 
 جُِج٘س ضىصٍ مبح ٍَِ:
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 اىربورىمىه ادلؼدهٍشسوع مبّىُ ثبىزظدَق ػيً ادلىافقخ ٍِ دُث ادلجدأ ػيً  -  

ارفبمُخ رعهُو اىزجبزح إىل  الرفبمُخ ٍسامش إلّشبء ٍْظَخ اىزجبزح اىؼبدلُخ ثئػبفخ

 .6115ً( ىعْخ 79ادلسافق ىيَسظىً زمٌ   ، أ( ٍِ االرفبمُخ 1ادلسفق

 

 ادلىافقخ ػيً ٍىاد ٍشسوع اىقبّىُ مَب وزدد رفظُاًل يف اجلدوه ادلسفق. -

 

 واألٍس ٍؼسوع ػيً اجمليط ادلىمس الختبذ اىالشً ،،،

 

 

 

 د. ػجداىؼصَص ػجداهلل اىؼجَبُ                              د. حمَد ػيٍ اخلصاػٍ           

 زئُط اىيجْخ                                                ّبئت زئُط اىيجْخ
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 ثئػبفخ  اىؼبدلُخ اىزجبزحٍسامش إلّشبء ٍْظَخ رفبمُخ ال ادلؼدهٍشسوع مبّىُ ثبىزظدَق ػيً اىربورىمىه 
 6115ً( ىعْخ 79ادلسافق ىيَسظىً زمٌ    أ( ٍِ االرفبمُخ 1ارفبمُخ رعهُو اىزجبزح إىل ادلسفق

 ّظىص ادلىاد
 مَب أمسهتب اىيجْخ

 رىطُخ اىيجْخ
 ّظىص ادلىاد  

 مَب أمسٕب جميط اىْىاة

 ّظىص ٍشسوع اىقبّىُ
 مَب وزدد ٍِ احلنىٍخ

 ىدَجبجخا
 

 ضلٖ محض ذٖ ػُـاً آٍ سُِلاس  
 ِٓي شلٌِس جُرذغَٖ.

 ذؼض جالعالع ػًِ جُضؿطىع،
( 3وػًِ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهاْ ) 

وغُوس  ػًِ ذحُطصضَن 3554ُـ٘س 
 جُضوُُس، جُطجحعز ضأؿُؾ ٓ٘ظٔس

ضلحهُس ال جدلؼضٍ جُربوضىًىٍوػًِ 
 جُطجاحعز ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس 

جضلحهُاس ضـاهَُ    ذاضحكس جُؼحدلُس

 اىدَجبجخ
 

 صوٕ ضؼضََ

   اىدَجبجخ
 
 
 

 صوٕ ضؼضََ

 اىدَجبجخ
 

 ضلٖ محض ذٖ ػُـاً آٍ سُِلاس  
 جُرذغَٖ.ِٓي شلٌِس 

 ذؼض جالعالع ػًِ جُضؿطىع،
( 3وػًِ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهاْ ) 

وغُوس  ػًِ ذحُطصضَن 3554ُـ٘س 
 جُضوُُس، جُطجحعز ضأؿُؾ ٓ٘ظٔس

ضلحهُس ال جدلؼضٍ جُربوضىًىٍوػًِ 
 جُطجاحعز ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس 

جضلحهُاس ضـاهَُ    ذاضحكس جُؼحدلُس
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 ّظىص ادلىاد
 مَب أمسهتب اىيجْخ

 رىطُخ اىيجْخ
 ّظىص ادلىاد  

 مَب أمسٕب جميط اىْىاة

 ّظىص ٍشسوع اىقبّىُ
 مَب وزدد ٍِ احلنىٍخ

)أ( ٓااٖ  3جااحعز ئىل جدلغكاانجُط
وجدلؼطٔض ٖٓ ججملِؾ جُؼحّ  جالضلحهُس

ٗاىكٔرب   23ُِٔ٘ظٔس ذطاحعَز  
2134، 

أهغ رلِؾ جُ ىعي ورلِؾ جُ٘ىجخ 
جُوحٗىٕ جِيت ٗصٚ، وهض صاضه٘ح  

 ػُِٚ وأصضعٗحٙ:
 

)أ( ٓااٖ  3جُطجااحعز ئىل جدلغكاان
ٖٓ ججملِؾ جُؼحّ وجدلؼطٔض  جالضلحهُس

ٗاىكٔرب   23ُِٔ٘ظٔس ذطاحعَز  
2134، 

أهغ رلِؾ جُ ىعي ورلِؾ جُ٘ىجخ 
جُوحٗىٕ جِيت ٗصٚ، وهض صاضه٘ح  

 ػُِٚ وأصضعٗحٙ:
 

 (1ادلبدح  
 
 
 
 
 

 ادلبدح األوىل
جدلىجكوس ػًِ هغجع رلِؾ جُ٘ىجخ 
ذحدلىجكوس ػًِ ٗص جدلحصز ًٔح وعص 
يف ٓ غوع جُوحٗىٕ، ٓغ حتىََ 
ضغهُْ جدلحصز ٖٓ جُطغهُْ ذححلغوف 
ئىل جُطغهُْ جُؼضصٌ، وطُي ٓغجػحز 

 ادلبدح األوىل
جدلىجكوس ػًِ ٗص جدلحصز ًٔح وعص 
يف ٓ غوع جُوحٗىٕ، ٓغ حتىََ 
ضغهُْ جدلحصز ٖٓ جُطغهُْ ذححلغوف 
ئىل جُطغهُْ جُؼضصٌ، وطُي ٓغجػحز 
 ٍٖ دلح جغي ػُِٚ جُؼَٔ يف ؿ

 ادلبدح األوىل
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 ّظىص ادلىاد
 مَب أمسهتب اىيجْخ

 رىطُخ اىيجْخ
 ّظىص ادلىاد  

 مَب أمسٕب جميط اىْىاة

 ّظىص ٍشسوع اىقبّىُ
 مَب وزدد ٍِ احلنىٍخ

 
 
 
 
 
 جدلؼضٍ جُربوضىًىٍُصىصم ػًِ 

ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس ضلحهُس ال
ذاضحكس جضلحهُس  جُؼحدلُس جُطجحعز

)أ( ٖٓ  3ضـهَُ جُطجحعز ئىل جدلغكن
وجدلؼطٔض ٖٓ ججملِؾ جُؼحّ  جالضلحهُس

ٗىكٔرب  23ُِٔ٘ظٔس ذطحعَز 
 ، وجدلغجكن ذلظج جُوحٗىٕ.2134

 

 ٍٖ دلح جغي ػُِٚ جُؼَٔ يف ؿ
 جُط غَؼحش جدلشطِلس.

مَب وزد يف ادلشسوع ّض ادلبدح 
 :ٍغ حتىَو اىزسمٌُثقبّىُ 

 (1ادلبدح  
 جدلؼضٍ جُربوضىًىٍُصىصم ػًِ 

ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔس ضلحهُس ال
ذاضحكس جضلحهُس  جُؼحدلُس جُطجحعز

)أ( ٖٓ  3ضـهَُ جُطجحعز ئىل جدلغكن
وجدلؼطٔض ٖٓ ججملِؾ جُؼحّ  جالضلحهُس

ٗىكٔرب  23ُِٔ٘ظٔس ذطحعَز 
 ، وجدلغجكن ذلظج جُوحٗىٕ.2134

 جُط غَؼحش جدلشطِلس.
 
 

مَب وزد يف ادلشسوع ّض ادلبدح 
 :ٍغ حتىَو اىزسمٌُثقبّىُ 

 (1ادلبدح  
ٍ  جُربوضىًىٍُصىصم ػًِ   جدلؼاض

ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔاس  ضلحهُس ال
ذاضاحكس جضلحهُاس    جُؼحدلُس جُطجحعز

)أ( ٖٓ  3ضـهَُ جُطجحعز ئىل جدلغكن
وجدلؼطٔض ٖٓ ججملِؾ جُؼحّ  جالضلحهُس

ٗاىكٔرب   23ُِٔ٘ظٔس ذطاحعَز  
 ، وجدلغجكن ذلظج جُوحٗىٕ.2134

 
 
 
 
 
 
ٍ  جُربوضىًىٍُصىصم ػًِ   جدلؼاض

ٓغجًش إلٗ حء ٓ٘ظٔاس  ضلحهُس ال
ذاضاحكس جضلحهُاس    جُؼحدلُس جُطجحعز

)أ( ٖٓ  3ضـهَُ جُطجحعز ئىل جدلغكن
وجدلؼطٔض ٖٓ ججملِؾ جُؼحّ  جالضلحهُس

ٗاىكٔرب   23ُِٔ٘ظٔس ذطاحعَز  
 ، وجدلغجكن ذلظج جُوحٗىٕ.2134
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 ّظىص ادلىاد
 مَب أمسهتب اىيجْخ

 رىطُخ اىيجْخ
 ّظىص ادلىاد  

 مَب أمسٕب جميط اىْىاة

 ّظىص ٍشسوع اىقبّىُ
 مَب وزدد ٍِ احلنىٍخ

 (6ادلبدح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبدح اىثبُّخ
جدلىجكوس ػًِ هغجع رلِؾ جُ٘ىجخ 
ذحدلىجكوس ػًِ ٗص جدلحصز ًٔح وعص 
يف ٓ غوع جُوحٗىٕ، ٓغ حتىََ 
ضغهُْ جدلحصز ٖٓ جُطغهُْ ذححلغوف 

 ئىل جُطغهُْ جُؼضصٌ.
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبدح اىثبُّخ
جدلىجكوس ػًِ ٗص جدلحصز ًٔح وعص 

حتىََ يف ٓ غوع جُوحٗىٕ، ٓغ 
ضغهُْ جدلحصز ٖٓ جُطغهُْ ذححلغوف 

 ئىل جُطغهُْ جُؼضصٌ.
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبدح اىثبُّخ
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 ّظىص ادلىاد
 مَب أمسهتب اىيجْخ

 رىطُخ اىيجْخ
 ّظىص ادلىاد  

 مَب أمسٕب جميط اىْىاة

 ّظىص ٍشسوع اىقبّىُ
 مَب وزدد ٍِ احلنىٍخ

 ػًِ عتُؾ رلِؾ جُىػعجء وجُىػعجء 
ض٘لُظ أدٌحّ  –ًَ كُٔح خيصٚ  –

ٛظج جُوحٗىٕ، وَؼَٔ ذٚ ٖٓ جُُىّ 
جُطحر ُطحعَز ٗ اغٙ يف ججلغَاضز   

 جُغمسُس.

مَب وزد يف ادلشسوع ّض ادلبدح 
 :ٍغ حتىَو اىزسمٌُثقبّىُ 

 (6ادلبدح  
 ػًِ عتُؾ رلِؾ جُىػعجء وجُىػعجء 

ض٘لُظ أدٌحّ  –ًَ كُٔح خيصٚ  –
ٛظج جُوحٗىٕ، وَؼَٔ ذٚ ٖٓ جُُىّ 
جُطحر ُطحعَز ٗ غٙ يف ججلغَضز 

 جُغمسُس.
 

مَب وزد يف ادلشسوع ّض ادلبدح 
 :ٍغ حتىَو اىزسمٌُثقبّىُ 

 (6ادلبدح  
 ػًِ عتُؾ رلِؾ جُىػعجء وجُىػعجء 

ض٘لُظ أدٌحّ  –ًَ كُٔح خيصٚ  –
ٛظج جُوحٗىٕ، وَؼَٔ ذٚ ٖٓ جُُىّ 
جُطحر ُطحعَز ٗ غٙ يف ججلغَضز 

 جُغمسُس.

 ػًِ عتُؾ رلِؾ جُىػعجء وجُىػعجء 
ض٘لُظ أدٌحّ  –ًَ كُٔح خيصٚ  –

ٛظج جُوحٗىٕ، وَؼَٔ ذٚ ٖٓ جُُىّ 
جُطحر ُطحعَز ٗ اغٙ يف ججلغَاضز   

 جُغمسُس.
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 و2016 ياٌى 4انتارٌخ: 
 

 

 عبدانعزيز عبداهلل انعجًبٌ       احملرتو/ سعبدة اندكتور
 رئيــس جلُت انشؤوٌ اخلبرجيت واندفبع واأليٍ انوطُي 

 
 

بانتصدٌق ػهى انبروتىكىل انًؼدل  رقى ) ( نطُت ) ( يشروع قاَىٌانًىضىع: 

يراكش إلَشاء يُظًت انتجارة انؼانًٍت بإضافت اتفاقٍت تطهٍم انتجارة إنى التفاقٍت 

 و.2015( نطُت 91)أ( يٍ االتفاقٍت، انًرافق نهًرضىو انًهكً رقى ) 1انًرفق

 

 تذٍت طٍبت وبؼد،،

 

أسفق يؼبني انغيذ ػهي ثٍ طبنح انظبنح سئيظ و، 1051 أثشيم 11ثزبسيخ      

 يشروع قاَىٌ ، َغخخ يٍ(1د  1ص ل د ق/ ف  111ى )انًجهظ، ضًٍ كزبثّ سق

بانتصدٌق ػهى انبروتىكىل انًؼدل التفاقٍت يراكش إلَشاء يُظًت  رقى ) ( نطُت ) (

االتفاقٍت، )أ( يٍ 1انتجارة انؼانًٍت بإضافت اتفاقٍت تطهٍم انتجارة إنى انًرفق

إنٗ نجُخ انشؤٌٔ انزششيؼيخ  ،و2015( نطُت 91انًرافق نهًرضىو انًهكً رقى )

ٔانقبََٕيخ، ٔرنك نًُبقشزّ ٔإثذاء انًالحظبد ػهيّ نهجُخ انشؤٌٔ انخبسميخ ٔانذفبع 

 ٔاأليٍ انٕطُي.
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ػقؤؤذد نجُؤؤخ انشؤؤؤٌٔ انزشؤؤشيؼيخ ٔانقبََٕيؤؤخ امزًبػٓؤؤب و 2016 ياااٌى 4ٔثزؤؤبسيخ      

، ٔرنك ثضوؤٕس انًزكٕس، ٔانجشٔرٕكٕل حيث اطهؼذ ػهٗ يششٔع انقبٌَٕ ،انؼشرٌٍ

 انًغزشبس انقبََٕي ثبنًجهظ.

 

نًجؤبدئ  إنٗ ػؤذو يخبن ؤخ يشؤشٔع انقؤبٌَٕ –ثؼذ انًذأنخ ٔانُقبػ  –ٔاَزٓذ انهجُخ       

 ٔأحكبو انذعزٕس.

 

 

 رأي انهجُت:

 

بانتصدٌق ػهى انبروتىكىل  رقى ) ( نطُت ) ( يشروع قاَىٌرشٖ انهجُخ عاليخ      

انًؼدل التفاقٍت يراكش إلَشاء يُظًت انتجارة انؼانًٍت بإضافت اتفاقٍت تطهٍم 

( نطُت 91)أ( يٍ االتفاقٍت، انًرافق نهًرضىو انًهكً رقى ) 1انتجارة إنى انًرفق

 يٍ انُبحيزيٍ انذعزٕسيخ ٔانقبََٕيخ.، و2015

 

 

 

  دالل جبسى انزايد                                      

 رئيس جلُت انشؤوٌ انتشريعيت وانقبَوَيت                             
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 (3يهحق رقى )
تقرير جلٍة الشؤوُ التشريعية 

والقاٌوٌية خبصوص وشروع 

قاٌوُ بتعدين بعض أحكاً 

( لصٍة 3املرشوً بقاٌوُ رقي )

ً بشأُ الرشوً القطائية، 1972

)املعد يف ضوء االقرتاح بقاٌوُ 

املقدً وَ  «بصيغتْ املعدلة»

 .«جممض الٍواب
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 6116ً أثسَو 61اىزبزَخ : 

 

 ىيجْـخ اىشؤوُ اىزشسَؼُخ واىقبّىُّخ  ثبىث ػشساىزقسَـس اى

 دىه 

عْخ ( ى3ٍشسوع مبّىُ زمٌ   ( ىعْخ   ( ثزؼدَو ثؼغ أدنبً ادلسظىً ثقبّىُ زمٌ  

 ً ثشأُ اىسظىً اىقؼبئُخ1976

  ادلؼد يف ػىء االمزساح ثقبّىُ ادلقدً ٍِ جميط اىْىاة(

 :ٍقدٍــخ

 ٍؼـبيل زئُط جميـط اىشـىزيجؿطِٔص جل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس ًطحخ      

ّ، وجُظٌ مت 2132 ٓحعؽ 31( جدلإعر يف  2ص  4ص ٍ ش م / ف  252عهاْ ) 

ٍشسوع مبّىُ زمٌ   ( ىعْخ   ( ثزؼدَو ثؼغ مبىجرٚ ضٌُِق جُِج٘س ذضعجؿس وٓ٘حه س 

اىسظىً اىقؼبئُخ.  ادلؼد يف ػىء ً ثشأُ 1976( ىعْخ 3أدنبً ادلسظىً ثقبّىُ زمٌ  

، ػًِ إٔ ضطْ صعجؿطٚ وئذضجء جدلالدظحش وئػضجص االمزساح ثقبّىُ ادلقدً ٍِ جميط اىْىاة(

  ج٘س ذ أٗٚ ُُطْ ػغضٚ ػًِ ججملِؾ.ضوغَغ َطضٖٔ عأٌ جُِ

 أواًل: إجساءاد اىيجْخ:
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 :مبٍذ اىيجْخ ثبإلجساءاد اىزبىُخ ىزْفُر اىزنيُف ادلرمىز أػالٓ

ٓاٖ   ػحينسالٍ صوع جالٗؼوحص جُؼحصٌ جُ –جُوحٗىٕ جدلظًىع  ٓ غوع جُِج٘س ضضجعؿص  (1)
 :سجُطحُُ حشيف جالجطٔحػ -جُلصَ جُط غَؼٍ جُغجذغ 

 اىزبزَخ االجزَبع

 2132ّٓحعؽ  32 جُـحصؽ ػ غ 

 2132ّٓحع ؽ  11 جُـحذغ ػ غ

 2132ّأذغََ  32 جُػحٖٓ ػ غ

 2132ّأذغََ  35 جُطحؿغ ػ غ
 

أغ٘حء صعجؿطهح ػًِ جُىغحتن جدلطؼِوس مب غوع جُوحٗىٕ ٓىضىع جُرذع جعِؼص جُِج٘س  (2)
 وجُضعجؿس، وجُيت جشطِٔص ػًِ ٓح ٍَِ:

 

  ٍسفق(هغجع رلِؾ جُ٘ىجخ وٓغكوحضٚ ذ إٔ ٓ غوع جُوحٗىٕ.  -

  ٍسفق(. ّ ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس3532( ُـ٘س 1دلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )ج -
حدلغؿىّ ضجوٍ جُغؿىّ جدلِذوس ذذطؼضََ جّ 3541( ُـ٘س 5دلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )ج -

  ٍسفق(. ّ ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس3532( ُـ٘س 1ذوحٗىٕ عهْ )
( ُـ٘س 1جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )ذطؼضََ ّ 3544( ُـ٘س 31دلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )ج -

  ٍسفق(. ّ ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس3532

  ٍسفق( ٓظًغز وػجعز جُؼضٍ وجُ إوٕ جإلؿالُٓس وجألوهحف. -

   ٍسفق( ؿؼحصز جُؼضى جألؿطحطز ؿحُٓس سَُِ جدلإَض. ٓظًغز ٓوضٓس ٖٓ -

ٓ غوع جُوحٗىٕ جدلظًىع، وٓظًغيت ُٛثس جُط غَغ وجإلكطحء جُوحٗىين، وجحلٌىٓس  -
 ٍسفق( ذ أٗٚ. 
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اىؼده واىشؤوُ  َسوشٍؼبيل  وجُطحؿغ ػ غ ،حذغ ػ غجُـهح ُجُِج٘س ئىل ججطٔحػ صػص (3 
 ئال إٔ ٓؼحُُٚ جػطظع ػٖ ػضّ جحلضىع العضرحعحش أسغي ُضَٚ، ،اإلظالٍُخ واألومبف
 :ٌن ٖٓ جُىػجعزوهض دضغ جالجطٔحػ

 األظزبذ ظؼـُد حمَد ػجدادلطـيت                ٍعزشبز مبّىين. .1

 جُِج٘س ٖٓ جألٓحٗس جُؼحٓس ذحجملِؾ: حششحعى يف ججطٔحػ 

 ادلعزشبز اىقبّـىين ىيَجيـط.       اىدمزىز ػظبً ػجداىىٕبة اىربشجنٍ .1

  اىعُدح ٍريفذ ػيٍ دُدزضىىل أٓحٗس ؿغ جُِج٘س. 

ـًب: زأٌ   :وشازح اىؼده واىشؤوُ اإلظالٍُخ واألومبفثبُّـ

ٓح جٗطهً ئُُٚ رلِؾ جُ٘ىجخ ٖٓ أٛضجف ٓ غوع جُوحٗىٕ، و ٓغضطىجكن جُىػجعز  .3
( ٖٓ 31حصز )ضؼضَالش، وجُيت جحءش جٗؼٌحؿًاح الهطغجح جحلٌىٓس ذطؼضََ جدل

 ٓ غوع جُوحٗىٕ.

إٔ ٛ٘حى ٗىػٌن ٖٓ جُغؿىّ جُوضحتُس أدضمهح جُغؿىّ جُ٘ـرُس وضلغ   جُىػجعز ذُ٘ص .1
 يف جُضػحوي ٓؼِىٓس جُؤُس، وضٌىٕ ػرحعز ػٖ ٗـرس ٖٓ هُٔس ٓرِؾ جدلغحُرس حبُع
ٌَىٕ جحلض جألصىن غالغىٕ صَ٘حًعج وجحلض جألهصً ُِغؿْ ٓحتيت أُق صَ٘حع أًَاح ًحٗص 

ػًِ إٔ  ق صَ٘حع،جُغؿْ جدلضكىع ٓوضًٓاح غالغٌن أُ طجحوػس جُضػىي، و ال َهُٔ
جُ٘ىع وَـطٌَٔ ذحهٍ جُغؿْ ذؼض جحلٌْ يف جُضػىي ذأٓغ ضوضعٙ جحملٌٔس جدلشطصس، 

ٌن صَ٘حًعج يف ذػالغجِسغ ٛى جُغؿىّ جُػحذطس دُع ضٌىٕ عؿىّ جُضػىي غحذطس وزلضصز 
 جُضػحوي رلهىُس جُؤُس.
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ّ ذ إٔ جُغؿىّ 3532( ُـ٘س 1جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ ) جُؼضٍ إٔأوضذص وػجعز  .1
جُوضحتُس دضص جُغؿْ ذحُ٘ـرس ُِٔرحُؾ ٓؼِىٓس جُؤُس ذغؿْ ٗـيب وكوًاح ُِجضوٍ 

صَ٘حع(، أٓح جدلرحُؾ جُيت ضؼَض ػًِ  1111جدلغكن ذحُوحٗىٕ وجُظٌ َوق ػ٘ض دض ٓرِؾ )
 3554( ُـ٘س 34ٌع عهْ )جخلٔـس آالف صَ٘حع كوض صضع ذ أهنح ػٖ وػَغ جُؼضٍ هغج

يف جدلحصز جُػحُػس ٓ٘ٚ وجُيت ٗصص ػًِ "ئطج جتحوػش هُٔس جُضػىي مخـس آالف صَ٘حع 
َلغ  ػًِ جدلرِؾ جُؼجتض عؿْ هضعٙ ػ غز صٗحًٗن ػٖ ًَ مخـٔحتس صَ٘حع أو جؼء 

 %(.2)٘ـرس ذٓ٘هح" أٌ 

 

ـًب: زأٌ اىيجْخ:ىثثب  ـ

ؿس وجُرذع، وجعِؼص ػًِ هغجع رلِؾ ٗحه ص جُِج٘س ٓ غوع جُوحٗىٕ ٓىضىع جُضعج     
، وشلػَ وػجعز جُؼاضٍ  جُ٘ىجخ وٓغكوحضٚ ذ أٗٚ، وضرىصُص وجهحش جُ٘ظغ ذٌن أػضحء جُِج٘س
ػًِ جألؿؾ وجدلرحصب  وذ٘حًء وجُ إوٕ جإلؿالُٓس وجألوهحف، وجدلـط حع جُوحٗىين ُِٔجِؾ،

ٓ اغوع   ئىل جُطىصُس  ذحدلىجكوس ػًِ جُِج٘س جٗطهصكوض ، ين ػُِهح جدل غوع ذوحٗىُٕاجُيت ذ
 وطُي ُألؿرحخ جُطحُُس:جُوحٗىٕ؛ 

/ و( 21َهضف ٓ غوع جُوحٗىٕ ئىل ضلؼَُ دن جُطوحضٍ جدل٘صىص ػُِٚ يف جدلحصز ) -
ٖٓ صؿطىع شلٌِس جُرذغَٖ. ًٔح َـؼً  ئىل ػضّ ئعالم َض جُـِغس جُط٘لُظَس يف ضؼضََ 

ّ 3532( ُـ٘س 1ُِٔغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )جُغؿىّ جُوضحتُس، وجُطؼجٓهح ذحجلضوٍ جدلغجكن 
ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس، وأال ضغِن َضٛح يف ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس؛ دىت ال َػوَ 
ًحَٛ جدلطوحضٍ مبح ال َغُوٚ ُضي شلحعؿس دن هض ًلِٚ ُٚ جُضؿطىع. ئضحكس ئىل ضغرُن 

 يف 2131أذغََ  24ٓح جٗطهص ئُُٚ جحملٌٔس جُضؿطىعَس يف دٌٔهح جُصحصع ذطحعَز 
جُيت ًلِهح  -( ٖٓ إٔ ض٘ظُْ جُغؿىّ جدلطؼِوس ذححلوىم 2133/ 1جُضػىي عهْ )ص/ 
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جسطصحص جدل غع دصًغج، كهى جُظٌ ٖٓ ٌَىٕ  - جُضؿطىع حتص جُرحخ جُػحُع ٓ٘ٚ
َوغعٛح وحيضص ٗـرطهح ودضوصٛح، كال جيىػ ضلىَض جُـِغس جُط٘لُظَس كُهح، وػُِٚ كإ 

طىجكن ٓغ ٓح جٗطهً ئُُٚ دٌْ جحملٌٔس جألٛضجف جُيت َغجىٛح ٓ غوع جُوحٗىٕ ض
(؛ دُع ٓحَؼش جحملٌٔس ذٌن عحتلطٌن ٖٓ 2133/ 1جُضؿطىعَس يف جُضػىي عهْ  )ص/ 

جُغؿىّ ٖٓ دُع عرُؼطهح، جُغؿىّ طجش جُصِس ذححلوىم وجحلغَحش وَضسَ ٖٓ ذُ٘هح 
جُغؿىّ جُوضحتُس جدلطؼِوس حبن جُطوحضٍ، وجُيت ٌَىٕ ض٘ظُٔهح ٖٓ جسطصحص جدُل ٍغع، 
َ٘ظٔهح ذحُوىجػض جُيت َغجٛح ٓ٘حؿرس حبُع حيضص جُغؿْ وٗـرٚ جُوصىي جُيت ال جيىػ 
ُٔ ٍغع إٔ َلى  جُـِغس جُط٘لُظَس يف ض٘ظُْ  ختغُهح، أٓح ذوُس جُغؿىّ كٌُٖٔ ُِ

 أوضحػهح ذحؿطٌٔحٍ ٓح ٗوص ٖٓ جىجٗرهح أو ٓح َـطجض يف جُىجهغ جُؼٍِٔ جدلطـًن. 

جسطصحصحش وػجعز جُؼضٍ وجُ إوٕ جإلؿالُٓس ئٕ جُغؿىّ جُوضحتُس ضؼطرب ٖٓ صُْٔ  -
وجألوهحف، وٛى أٓغ ٓطؼحعف ػُِٚ ٓ٘ظ ػٖٓ؛ وػُِٚ كإ جُِج٘س ضىجكوص ٓغ ٓح ججتٚ ئُُٚ 

( ٖٓ ٓ غوع جُوحٗىٕ ذاػغحء دن جإلػلحء أو جُطأجَُ 31رلِؾ جُ٘ىجخ ذطؼضََ جدلحصز )
د َطوضّ ُىػَغ جُؼضٍ، كىكن جإلجغجءجش جدلؼٔىٍ هبح دحًُُاح كإ صحدد جُغِ

ذحألوعجم جُػرىضُس دلٌطد جُضػحوي وجُظٌ َطىىل ذضوعٙ ئَصحذلح ئىل ٌٓطد جُىػَغ 
ُطشضغ ُِرذع وجُضعجؿس، وجُطذون ٖٓ ضىجكغ أؿرحخ جضَس ضـطضػٍ جإلػلحء أو 

 جُطأجَُ.

( ٖٓ  ٓ غوع 31عأش جُِج٘س إٔ جُطؼضََ جُظٌ أجغجٙ رلِؾ جُ٘ىجخ ػًِ جدلحصز ) -
%( ًذض أهصً ٖٓ هُٔس جدلغحُرس جدلحُُس 1جُوضحتُس ئىل ) جُوحٗىٕ ذؼَحصز ٗـرس جُغؿىّ

جُيت َؼَض ٓوضجعٛح ػًِ غالغس آالف صَ٘حع،  ال خيلق جُؼدء ػٖ ًحَٛ جدلطوحضٍ، ذَ 
صَ٘حع( كاٗٚ دـد  2111ؿُؼَض ٖٓ ٓرِؾ جُغؿىّ، كٔػال ئطج ًحٕ ٓرِؾ جدلغحُرس )

ـطذن ٛى         %( ؿٌُىٕ جُغؿْ جُوضحتٍ جدل2جُ٘ـرس جدلؼٔىٍ هبح دحًُُاح )
صَ٘حع(، 311%( كإ جُغؿْ ؿًنضلغ ئىل )1صَ٘حًعج(، يف دٌن ئطج هُاِغعش ٗـرس )41)
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دطًٔاح ؿُإغغ ؿِرًاح، وؿٌُىٕ ػحتوًاح أٓحّ جٌُػًن ٖٓ أصذحخ جحلوىم ٖٓ  وجُظٌ
كذن  ،طوٌ جحلن مب٘ؼهْ ٖٓ جُطوضّ ذغكغ جُضػحوي جُيت ٌَىٕ ذلْ كُهح دوىم ٓحُُس

( ٖٓ جُضؿطىع. وػ٘ض 21ُغ وكوًاح ُِر٘ض )و( ٖٓ جدلحصز )جُطوحضٍ ٌٓلىٍ ُِجٔ
ججطٔحع جُِج٘س مبٔػَ وػجعز جُؼضٍ مت عِد ضؼوَض جُِج٘س ذٌحكس جُوغجعجش جُيت صضعش 

وجُيت جشطِٔص ػًِ جُوغجعجش ذؼَحصز  ،ػٖ وػَغ جُؼضٍ حبٌْ جسطصحصٚ وٓح كىِّ  كُٚ
 :ومت ئعؿحذلح ئىل جُِج٘س وضضٔ٘ص جِيت ،جُغؿىّ جُوضحتُس

ذ إٔ ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس، جدلإعر يف     3544( ُـ٘س 22جُوغجع عهْ ) .1

ّ، وضضٖٔ ػضًصج ٖٓ جُطؼضَالش ػًِ جضوٍ جُغؿىّ عهْ 3544ٗىكٔرب  1

( كلٍ ضوضَغ عؿىّ جُضػىي دتص ػَحصز جُغؿىّ جُ٘ـرُس حبُع ال ضطجحوػ 3)

 آالف صَ٘حع(، ًٔح ػَضش جُغؿىّ جُػحذطس ُطصرخ ػ غَٖ صَ٘حًعج.1)

ذ إٔ ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس، جدلإعر يف     3554( ُـ٘س 34جُوغجع عهْ ) .6

ػَحصز جُغؿىّ جُػحذطس ُطصرخ غالغٌن صَ٘حًعج،  ّ، وضض3554ٖٔأؿـغؾ  31

ئضحكس ئىل كغ  عؿْ غحذص هضعٙ أعذؼىٕ صَ٘حًعج يف صػحوي جإلكالؽ أو 

٘ض عِرحش جُصِخ جُىجهٍ ٖٓ جإلكالؽ، ذؼض إٔ ًحٕ جُغؿْ ػ غز صٗحًٗن ػ

 دـد 3544صضوع ٓغؿىّ جُغؿىّ جُوضحتُس، وهض ػَض جُغؿْ يف ػحّ 

 ( ئىل مخـس وػ غَٖ صَ٘حًعج.22جُوغجع عهْ )

ذ إٔ ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس، جدلإعر يف     2111( ُـ٘س 3جُوغجع عهْ ) .3

ّ، وضضٖٔ ضؼضََ جُر٘ض )أ( ٖٓ جُغؿىّ جُ٘ـرُس حبُع ال 2111كربجَغ  22

 ٓوضًٓاح غالغٌن أُق صَ٘حع. َطجحوػ جُغؿْ جُظٌ َُضكغ
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ذ إٔ ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس، جدلإعر يف     2113( ُـ٘س 14جُوغجع عهْ ) .4

( ٖٓ 31ّ، وضضٖٔ جؿطرضجٍ ٗص جُر٘ض )خ( ٖٓ جدلحصز )2113َىُٗى  31

 ( ٖٓ جضجوٍ جُغؿىّ.3ججلضوٍ عهْ )

ذ إٔ ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس، جدلإعر يف     2131( ُـ٘س 12جُوغجع عهْ ) .5

ٌٓغًعج(  31ّ، وضضٖٔ ئضحكس ٓحصز جضَضز حتص عهْ )2131ؿرطٔرب  4

وجُيت ٗصص ػًِ كغ  عؿْ غحذص هضعٙ صَ٘حع وجدض ػًِ جؿطصضجع 

جدلِشصحش جدلحُُس وجُ هحصجش ٖٓ ِٓلحش جُط٘لُظ، وكغ  عؿْ غحذص هضعٙ 

صَ٘حعجٕ ػًِ جؿطصضجع شهحصجش ذؼضّ ض٘لُظ جألدٌحّ أو جُـ٘ضجش جُغمسُس، 

غحذص هضعٙ مخـس صٗحًٗن ػًِ عِد جؿطغصجص ِٓق جُط٘لُظ ذؼض ئضحكس ئىل عؿْ 

 دلظٚ أو ؿضٙ.

ذ إٔ ضؼضََ جُغؿىّ جُوضحتُس، جدلإعر يف     2131( ُـ٘س 24جُوغجع عهْ ) .6

ضؼضََ جُر٘ض )أ( ٖٓ جُغؿىّ جُ٘ـرُس دُع  ّ، وضض2131َٖٔىُُى  34

 ق صَ٘حع. دُاضص جحلض جألصىن ُِغؿْ ذػالغٌن صَ٘حًعج وجحلض جألهصً مبحتيت أُ

وهض جضضخ ُِج٘س إٔ ٛ٘حى ػضًصج ٖٓ جُؼَحصجش هض عغأش ػًِ جُغؿىّ جُوضحتُس وجُيت 

ّ، شلح َؼين 2131صضعش ذوغجعجش صحصعز ػٖ وػَغ جُؼضٍ ًحٕ آسغٛح يف ػحّ 

 %(.1ضغوعز هُض جُؼَحصز مبح ال َطجحوػ )
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ضوغَغٛح ٓغكوحش ًٔح ضِلص جُِج٘س جٗطرحٙ ؿؼحصز أػضحء ججملِؾ ئىل إٔ جُِج٘س ضٔ٘ص      

جبضجوٍ جُغؿىّ جُوضحتُس؛ ُُطـىن ُـؼحصضٌْ جدلوحعٗس ذُ٘هح وذٌن جُغؿىّ جُوضحتُس جدلؼٔىٍ هبح 

يف صوٍ رلِؾ جُطؼحوٕ جخلُِجٍ، وؿغف جدل٘حػػحش وجُطـىَحش يف ذؼض جُضوٍ جُؼحدلُس، 

 دـد وعوصٛح ضٖٔ ٓغكوحش رلِؾ جُ٘ىجخ جدلىهغ.

جُغؿىّ جُوضحتُس َ٘رـٍ إٔ ضٌىٕ ئدضي وؿحتَ  وػُِٚ كوض جٗطهص جُِج٘س ئىل إٔ     

جُطـهَُ وجُطُـًن ػًِ أصذحخ جحلن ُِذصىٍ ػًِ دوىههْ، ُظج كوض ججتهص جُِج٘س 

%( ًذض أهصً؛ جت٘رًاح ُؼؼوف أصذحخ جحلن ػٖ جُِجىء 1ئىل حتضَض جُغؿْ ذ٘ـرس )

ىٕ ئىل جُوضحء سىكًاح ٖٓ سـحعز جُضػىي وذحُطحر سـحعز ٓرِؾ جُغؿْ جُظٌ هض ٌَ

 . ًرًًنج َػوَ ًحَٛ جدلطوحضٍ

 اخزُبز ٍقسزٌ ادلىػىع األطيٍ واالدزُبطٍ:ـًب: ثؼاز

( ٖٓ جُالتذس جُضجسُِس جملِؾ جُ ىعي، جضلوص جُِج٘س ػًِ جسطُحع  15ئػٔحال  ُ٘ص جدلحصز ) 

: ٖٓ ًَ 

ـًب.               األظزبذ أمحد ٍهدٌ احلداد .1  ٍقسًزا أطيُ

 ٍقسًزا ادزُبطًُب.ظزبذح ظبٍُخ خيُو ادلؤَد              األ .6
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ـًبخ  :ب: رىطُخ اىيجْخٍع

وحٗىٕ، كاإ  يف ضىء ٓح صجع ٖٓ ٓ٘حه حش وٓح أذضٌ ٖٓ آعجء أغ٘حء صعجؿس ٓ غوع جُ     

 جُِج٘س ضىصٍ مبح ٍَِ:

ُ جدلىجكوس ػًِ   -  ٍشسوع مبّىُ زمٌ   ( ىعْخ   ( ثزؼدَو ثؼغ أدنبً ادلسظىً ثقـبّى

ً ثشأُ اىسظىً اىقؼبئُخ.  ادلؼد يف ػىء االمزساح ثقـبّىُ  1976( ىعْخ 3زمٌ  

 .ٖٓ دُع جدلرضأ، ادلقدً ٍِ جميط اىْىاة(

 جدلىجكوس ػًِ جدل غوع ذوحٗىٕ، وطُي ػًِ جُطلصَُ جُىجعص يف ججلضوٍ جدلغكن. -

 

 واألٍس ٍؼسوع ػيً اجمليط ادلىمس الختبذ اىالشً ،،،     

 

 بظٌ اىصاَدـداله ج                                اىسٍُذٍخـَُط محد 

 زئُط اىيجْخ                                          ّبئت زئُط اىيجْخ  
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ثشأُ اىسظىً اىقؼبئُخ  1976( ىعْخ 3ٍشسوع مبّىُ زمٌ   ( ىعْخ   ( ثزؼدَو ثؼغ أدنبً ادلسظىً ثقبّىُ زمٌ  
  ادلؼد يف ػىء االمزساح ثقبّىُ ادلقدً ٍِ جميط اىْىاة(

ّظىص ٍىاد ٍشسوع اىقبّىُ مَب 
 وزدد ٍِ احلنىٍخ

 اىْض ثؼد اىزؼدَو رىطُخ اىيجْخ مساز جميط اىْىاة

 
 اىدَجبجخ

 
 حنِ محد ثِ ػُعً آه خيُفخ 

 ٍيل ممينخ اىجذسَِ.
 ذؼض جالعالع ػًِ جُضؿطىع،
( ُـا٘س  1وػًِ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )

ذ ااإٔ جُغؿااىّ جُوضااحتُس،  3532
 وضؼضَالضٚ،

جُ٘اىجخ  أهغ رلِؾ جُ ىعي ورلِاؾ  
جُوحٗىٕ جِيت ٗصٚ، وهض صاضه٘ح ػُِاٚ   

 وأصضعٗحٙ:

 
 اىدَجبجخ

 
 دوُ رؼدَو

 
 اىدَجبجخ

 
 رؼدَودوُ 

 
 اىدَجبجخ

 
 حنِ محد ثِ ػُعً آه خيُفخ 

 ٍيل ممينخ اىجذسَِ.
 ذؼض جالعالع ػًِ جُضؿطىع،
( ُـا٘س  1وػًِ جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )

ذ ااإٔ جُغؿااىّ جُوضااحتُس،  3532
 وضؼضَالضٚ،

أهغ رلِؾ جُ ىعي ورلِاؾ جُ٘اىجخ   
ضه٘ح ػُِاٚ  جُوحٗىٕ جِيت ٗصٚ، وهض ص

 وأصضعٗحٙ:
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ّظىص ٍىاد ٍشسوع اىقبّىُ مَب 
 وزدد ٍِ احلنىٍخ

 اىْض ثؼد اىزؼدَو رىطُخ اىيجْخ مساز جميط اىْىاة

 
 ادلبدح األوىل

 
 
 
 
 

 
َُـطرضٍ ذؼ٘ىجٕ جُرحخ جُػحُع "ضؼاضََ  

ٓ٘اهح" ٓاٖ    جُغؿىّ جُوضحتُس وجإلػلحء
 3532( ُـا٘س  1جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )

ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس، جُؼ٘ىجٕ جُطاحر  
 "ضأجَُ جُغؿىّ جُوضحتُس وجإلػلحء ٓ٘هح".

 

 
 ادلبدح األوىل

 

 ٍقدٍخ ادلبدح  األوىل(
  هغع ججملِؾ ئػحصز صىؽ ٓوضٓس جدلحصز

 ػًِ جُ٘ذى جُىجعص أصٗحٙ.
 

  ّض ادلبدح ثؼد اىزؼدَو(
 

َُـطرضٍ ذؼ٘ىجٕ جُرحخ جُػحُع "ضؼاضََ  
جُغؿىّ جُوضحتُس وجإلػلحء ٓ٘اهح" ٓاٖ   

 3532( ُـ٘س 1جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )
ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس، جُؼ٘ىٕ جُطاحر:  

رؼدَو اىسظىً اىقؼـبئُخ ورأجُيـهب   "
 ".واإلػفبء ٍْهب

 
 ادلبدح األوىل

 

 ٍقدٍخ ادلبدح  األوىل(
  جدلىجكوس ػًِ هغجع رلِؾ جُ٘ىجخ

ؽ ٓوضٓس جدلحصز ػًِ جُ٘ذى ذاػحصز صى
 جُىجعص أصٗحٙ.

وػيً ذىل َنىُ ّض ٍقدٍخ ادلبدح 
 ثؼد اىزؼدَو:

َُـطرضٍ ذؼ٘ىجٕ جُرحخ جُػحُع "ضؼاضََ  
جُغؿىّ جُوضحتُس وجإلػلحء ٓ٘هح" ٓاٖ  

 3532( ُـ٘س 1جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )
ُس، جُؼ٘ىٕ جُطاحر:  ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحت

رؼدَو اىسظىً اىقؼـبئُخ ورأجُيـهب   "
 ".واإلػفبء ٍْهب

 
 ادلبدح األوىل

 
 
 

 
 
 

ذؼ٘ىجٕ جُرحخ جُػحُع "ضؼاضََ   َُـطرضٍ
جُغؿىّ جُوضحتُس وجإلػلحء ٓ٘هح" ٓاٖ  

 3532( ُـ٘س 1جدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )
ذ إٔ جُغؿىّ جُوضحتُس، جُؼ٘ىٕ جُطاحر:  

رؼدَو اىسظىً اىقؼـبئُخ ورأجُيـهب   "
 ".واإلػفبء ٍْهب
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ّظىص ٍىاد ٍشسوع اىقبّىُ مَب 
 وزدد ٍِ احلنىٍخ

 اىْض ثؼد اىزؼدَو رىطُخ اىيجْخ مساز جميط اىْىاة

( ٓاٖ  31َُـطرضٍ ذ٘ص جدلاحصز ) ًٔح 
 جدلغؿىّ ذوحٗىٕ جدل حع ئُُٚ، جُ٘ص جِيت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( ٓاٖ  31ًٔح َُـطرضٍ ذ٘ص جدلاحصز ) 
 جدلغؿىّ ذوحٗىٕ جدل حع ئُُٚ، جُ٘ص جِيت:

 
 (11ادلبدح  

  ًِهغع ججملِؾ ئػحصز صىؽ جدلحصز ػ
 جُ٘ذى جُىجعص أصٗحٙ.

 
 
 
 
 
 

  ّض ادلبدح ثؼد اىزؼدَو(
 

( ٖٓ 31ًٔح َُـطرضٍ ذ٘ص جدلحصز )
 جدلغؿىّ ذوحٗىٕ جدل حع ئُُٚ، جُ٘ص جِيت:

 
 (11ادلبدح  

  جدلىجكوس ػًِ هغجع ججملِؾ ذاػحصز
 صىؽ جدلحصز.

 " مبب ال هغعش جُِج٘س جؿطرضجٍ ػرحعز
مبح ال جيحوػ  " ذؼرحعز "%(3جيبوش  

(1)%." 
 " ػيًهغعش جُِج٘س جؿطرضجٍ جحلغف "

 ".ٖػذححلغف "
 

( 11وػيً ذىل َنىُ ّض ادلبدح  
 ثؼد اىزؼدَو:

( ٖٓ 31ًٔح َُـطرضٍ ذ٘ص جدلحصز )
 جِيت: جدلغؿىّ ذوحٗىٕ جدل حع ئُُٚ، جُ٘ص

 
 (11ادلبدح  
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ّظىص ٍىاد ٍشسوع اىقبّىُ مَب 
 وزدد ٍِ احلنىٍخ

 اىْض ثؼد اىزؼدَو رىطُخ اىيجْخ مساز جميط اىْىاة

 
"جيىػ ُىػَغ جُؼضٍ ذواغجع َصاضعٙ إٔ   

ٖٓ جُغؿاىّ جُوضاحتُس    َؼلً َإجَ أو
ًِهح أو ذؼضهح ٖٓ َػرص ػجاؼٙ ػاٖ   

 صكؼهح".
 
 

 
حتدد فئبد اىسظىً ورؼده ثقساز ٍـِ  
وشَس اىؼده، ثؼـد ٍىافقـخ جميـط    

%( ٍِ مَُخ 5اىىشزاء، مبب ال جيبوش  
َصَد ٍقدازٕب ػـِ  ادلطبىجخ ادلبىُخ اىيت 

ثالثخ آالف دَْبز، ويف مو األدىاه ال 
جيىش أُ رزجبوش مَُخ اىسظىً ٍـبئيت  
أىف دَْبز مذد أمظً، وجيىش ىىشَس 
اىؼده أو دلِ َفىػٔ أُ َؤجو أو َؼفٍ 
ٍِ اىسظىً اىقؼبئُخ ميهب أو ثؼؼـهب  

 ٍِ َثجذ ػجصٓ ػِ دفؼهب".
 

 

 (11ادلبدح  
حتضص كثحش جُغؿىّ وضؼضٍ ذوغجع ٓاٖ  

جُؼضٍ، ذؼض ٓىجكوس رلِؾ جُىػعجء،  وػَغ
ٖٓ هُٔس جدلغحُراس   %(3  مبب ال جيبوش

غالغاس  ػيـً  جدلحُُس جُيت َؼَض ٓوضجعٛح 
آالف صَ٘حع، ويف ًَ جألدىجٍ ال جيىػ 
إٔ ضطجحوػ هُٔس جُغؿىّ ٓاحتيت أُاق   
صَ٘حع ًذض أهصً، وجيىػ ُىػَغ جُؼضٍ 
أو دلٖ َلىضٚ إٔ َإجَ أو َؼلٍ ٓاٖ  
جُغؿىّ جُوضحتُس ًِهح أو ذؼضهح ٓاٖ  

 َػرص ػجؼٙ ػٖ صكؼهح".
 

 
حتضص كثحش جُغؿىّ وضؼضٍ ذوغجع ٓاٖ  
وػَغ جُؼضٍ، ذؼض ٓىجكوس رلِؾ جُىػعجء، 

ٖٓ هُٔس جدلغحُراس   %(3  مبب ال جيبوش
غالغاس  ػيـً  جدلحُُس جُيت َؼَض ٓوضجعٛح 

آالف صَ٘حع، ويف ًَ جألدىجٍ ال جيىػ 
إٔ ضطجحوػ هُٔس جُغؿىّ ٓاحتيت أُاق   
صَ٘حع ًذض أهصً، وجيىػ ُىػَغ جُؼضٍ 
أو دلٖ َلىضٚ إٔ َإجَ أو َؼلٍ ٓاٖ  
جُغؿىّ جُوضحتُس ًِهح أو ذؼضهح ٓاٖ  

 َػرص ػجؼٙ ػٖ صكؼهح".
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ّظىص ٍىاد ٍشسوع اىقبّىُ مَب 
 وزدد ٍِ احلنىٍخ

 اىْض ثؼد اىزؼدَو رىطُخ اىيجْخ مساز جميط اىْىاة

 ادلبدح اىثبُّخ
 
 
 

ػًِ عتُؾ رلِؾ جُاىػعجء وجُاىػعجء       
ض٘لُظ ٛظج جُوحٗىٕ،   –ًَ كُٔح خيصٚ  –

وَؼَٔ ذٚ ٖٓ جُُىّ جُطحر ُطحعَز ٗ غٙ يف 
 ججلغَضز جُغمسُس.

 ادلبدح اىثبُّخ
 

 دوُ رؼدَو

 ثبُّخادلبدح اى
 

 دوُ رؼدَو

 ادلبدح اىثبُّخ
 
 
 

ػًِ عتُؾ رلِؾ جُىػعجء وجُىػعجء     
ض٘لُظ ٛظج   –ًَ كُٔح خيصٚ  –

جُوحٗىٕ، وَؼَٔ ذٚ ٖٓ جُُىّ جُطحر 
 ُطحعَز ٗ غٙ يف ججلغَضز جُغمسُس.
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 (4رقى )يهحق 
 

الشؤوُ املالية تقرير جلٍة 

واالقتصادية خبصوص 

االقرتاح بقاٌوُ بإٌشاء اهليئة 

العاوة لالشتثىار، واملقدً وَ 

شعادة العطو الصيد درويش 

 أمحد املٍاعي .
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 و2016أبريم  24انتبريخ: 

 

 تقرير جلُت انشؤوٌ ادلبنيت واالقتصبديت 

 حـــول

، ادلقدو يٍ صبحب االقرتاح بقبَوٌ بإَشبء اذليئت انعبيت نالستثًبر 
 انسعبدة األستبذ درويش أمحد ادلُبعي.

 انفصم انتشريعي انرابع –دور االَعقبد انثبَي 

 

 :مقدمــــــة

 2ف / ص ل م ق / 622) م، ًبمًجب الخطاب رقم6102فبراير  7بتاريخ 

رئيي  المجسي  ىليج لج ي   أرسل صاحب المعالي  (،6د بي  ايا ا ا ايا ااألستاذ عليً 

بشيي   االسييت،ماحم ا مقييد  ميي  االقتييحاب بقييا    مييا الشييإًا المالييي  ًااقتصييادي   سييخ  

ًىعييداد تيريير بشييؤ و لم اقشييتو ًدراسيتو   اياب  ا سيدادا األسييتاذ دح ٌيد ابمييد ا م ياعً

 .عرضو عسج المجس  المًقرل متضم ـًا رأي السج  
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 : إجحاءات ا لج ة-ا الا 

 قامت ا لج ة باإلجحاءات ا تا ٌة: م ت فٌذ ا تكلٌف ا مذك ح اعاله

 اتيا التالي :اجتماعفي المذكًر  ااقتراح بيا ًاتدارست السج    (3)

 

 ا تاحٌخ االجتمــــــــــــاع ا حق 

 م6102فبراير  02 الرابع ًالخمسًا 0

 م6102فبراير  60 الخام  ًالخمسًا 6

 م6102مار   03 السابع ًالخمسًا 3

 م6102مار   61 الثاما ًالخمسًا 2

 م6102أبريل  3 الستًا 5

 م6102أبريل  01 الحادي ًالستًا 2

 م6102أبريل  03 الثا ي ًالستًا 7

 م6102أبريل  07 الثالث ًالستًا 8

 م6102أبريل  61 الرابع ًالستًا  9

 م6102أبريل  62 الخام  ًالستًا 01

 

دراسيتيا لققتيراح بييا ًا مًضيًب البحيث ًالدراسي  عسيج اطسعت السج   أث اء  (4)

 الًثائق المتعسي  بو ًالتي اشتمست عسج ما يسي:

 (محفق)ااقتراح بيا ًا مًضًب البحث ًالدراس  ًمذكرتو اإليضاحي .    -

 (محفق)ااقتراح بيا ًا )المعدل(.    -
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 )محفق(مذكرة ميدم ااقتراح بشؤا مسببات الحاج  لققتراح بيا ًا.  -

 )محفق(اليًا يا المحسي  ذات العقق .  -

 )محفق(قًا يا ااستثمار في الدًل العربي .  -

 (محفق)رأي لج   الشإًا التشريعي  ًاليا ً ي  بمجس  الشًرى.   -

 كل م  بضح االجتماع م  مجلس ا ش حى: 

 .ؤ   ا لجا ـتشاح ا قا   ً  شـا مس  ا ـــدكت ح مبمــــد عـــبدهللا ا د ـــٌمً  -1

ا مستشاح االقتاادي  شؤ     ا دكتــــ ح جدفـــح مبمـــد ا اائــــغ  -2

 ا لجا .

 ا سٌد مبمد حضً مبمد.ر السج   ــًتًلج أما   س 

 

ا ٌا  : ج ة ا شؤ   ا تشحٌدٌة  ا قا   ٌةحاي  -،ا 

 

 

مخالف   أًضحت لج   الشإًا التشريعي  ًاليا ً ي  في رأييا )المرفق(

ااقتراح بيا ًا لمبادئ ًأحكام الدستًر، ىضاف  ىلج المخالف  اليا ً ي ، ًذلك عسج 

 ال حً التالي:

باإلجراءات  المتعسي -( ما ااقتراح بيا ًا 00( ما المادة )6أا الب د ) -

ًاستمقك الم شآت  عسج استرداد األرض  ص -المستثمراليا ً ي  لدى مخالف  

قبل المستثمر في حال  ىصراره عسج عدم ىيياف ًىزال  آثار ما  المب ي  عسييا

المخالف ، حيث رأت السج   ًجًد مخالف  قا ً ي  عسج اعتبار أا ااستمقك بمع اه 

اليا ً ي ا يمكا معو تحًيل مسكيتو لشخص مستثمر جديد آخر بالصيغ  الًاردة 

 بااقتراح .

ي  بعدم الدستًري ، حيث ( ما ااقتراح بيا ًا فييا شب07أا المادة ) -

مع عدم اإلخقل بؤي  عيًب  أشد ي ص عسييا تشريع آخر، يعاقب  -0"    صت عسج

كل ما خالف أحكام ىذا  اليا ًا ًاليرارات الصادرة بمًجبو بغرام  مالي  ا تيل 
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( خمس  آاف دي ار، ًتضاعف قيم  5111) عا( ألف دي ار ًا تزيد 0111عا )

دة ارتكاب المخالف  ذاتيا خقل س   ًاحدة ما تاريخ ارتكاب الغرام  في حال معاً

 ( عشرة آاف دي ار.01111) عاالمخال  السابي  ليا، ًبما ا يزيد 

( ما ىذه المادة، 0ىلج عيًب  الغرام  المشار ىلييا في الفيرة ) باإلضاف -6

 يجًز لسييئ  ىلغاء المزايا جزئيـًا أً كسيـًا التي قدمت لسمستثمر.

لسييئ  ىعادة ال ظر في قرار ىلغاء المزايا المم ًح  لسمستثمر في  جًزي-3

( ستيا يًمـًا ما تاريخ 21حال قيامو بتصحيح المخالف  المرتكب  ما قبسو خقل )

 ارتكابيا".

( ما الدستًر 61ًمًضع الشبي  يتمثل في مخالفتيا لسب د )أ( ما المادة )

ىا ب اًء عسج قا ًا، ًا عياب ىا عسج ًالذي ي ص عسج " أ. ا جريم  ًا عيًب  

األفعال القحي  لسعمل باليا ًا الذي ي ص عسييا"، فما المقحظ أا ال ص تركيا 

لمخالف  أحكام اليا ًا بشكل عام، ًكذلك لسيرارات التي ستصدر دًا بياا ماىي  

األفعال التي تشّكل جريم  تستًجب العياب ًىذا يعد ىبيامـًا ًعدم ًضًح في 

لعيًبات ًالجزاءات الميررة في ااقتراح بيا ًا، فال صًص اليا ً ي  العيابي  ا

يجب أا تكًا محددة ًًاضح ، ًعسيو ي بغي مراجع  باب الجزاءات بما يتفق مع 

ال ص الدستًري السالف ذكره، كما  ًصي بًضع  عيًبات خاص  بالشخص 

 ااعتباري.

شبي  عدم الدستًري  ًالمخالفات رى السج   أ و لكي تزال ًب اًء عسيو ت     

 اليا ً ي  ي بغي تعديل  صًص المًاد بحيث ُيرتكا فييا ىلج:

 ًجًب ًضًح ًتحديد  صًص المًاد العيابي . .0

)الب د ( بشؤا ااستمقك.  00( ما المادة )6ضرًرة حذف الب د ) .6

 ( بعد تعديل الميترح(.02( ما المادة )6)
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ا:   االقتحاب:حاي مقد  ،ا ،ا

أ يييو اطسيييع عسيييج تجيييارب اليييدًل األخيييرى ًالمتعسيييي  مييييدم ااقتيييراح بييييا 

ىيجيياد جييي  ًاحييدة مييا خييقل ااسييتثمار  لت ظيييمبااسييتثمار، ًالتييي لييدييا تشييريعات 

مجسييي  الت ميييي  ااقتصيييادي  ًالتيائيييو ب م اقشيييتو المع يييييالقسيييتثمار، باإلضييياف  ىليييج 

دي ، ًالتعييرف عسييج ميييام ًاختصاصييات بييالرئي  الت فيييذي لمجسيي  الت مييي  ااقتصييا

المجس  ًالتي تتسخص في التخطييط ااقتصيادي لممسكي  البحيريا، ًتيرًيح البحيريا 

في المجيال ااسيتثماري، كميا تيم تسيسيم اليرئي  الت فييذي لمجسي  الت ميي  ااقتصيادي  

 سخ  ما ااقتراح بيا ًا لمراجعتو ًااطقب عسيو. ًقد أكد ميدم ااقتيراح عسيج أا 

ااقتراح محل الم اقش  شامل ًلي  ميتصًرا فييط عسيج ى شياء ىيئي  لقسيتثمار، ًىيً 

أا الًضيع ًأًضح يشمل العديد ما األ شط  ًلي  ميتصًرا عسج ال شاط الص اعي. 

اليراىا ييتضيي تسيجيل الشيركات حسيب اختصاصييا ليدى الجييات المع يي  كيًزارة 

ىيئي  مسيتيس  يسييل ىجيراءات  الص اع  أً ًزارة الصح  أً غيرىيا، ليذا فيوا ًجيًد

 .استثماري ًتطبيق اإلجراءات الخاص  بكل مشرًب

كمييا أًضيييح مييييدم ااقتييراح أا مجسييي  الت ميييي  ااقتصييادي  ميمتيييو التيييرًيح 

اقتصادًيا لممسك  البحريا، في حيا أا الييئ  المزمع ى شاإىا تتابع ىجيراءات تسيجيل 

اجيو أي مسيتثمر ع يد البيدء فيي المشرًب ااستثماري ًتسيل الصيعًبات التيي قيد تً

مشرًعو، ًذلك ما خقل ااتجاه ىلج جي  ًاحدة م اط بيا التيرخيص ًالمتابعي  فيي 

تًفير جميع الخدمات، مميا يشيجع المسيتثمر فيي المضيي قيدًما فيي أ شيطتو، ًبالتيالي 

يعًد بال فع عسج الممسك  ما خقل ت ًيع مصادر الدخل ًتيسيل ااعتمياد عسيج الي فط، 

 ف  ىلج م افس  الدًل المجاًرة في جذب ااستثمارات.باإلضا

أمييا عييا أسييباب تمسييكو بييؤا تكييًا ًزارة الصيي اع  ًالتجييارة ًالسييياح  ىييي 

 المسإًل  عا ىيئ  ااستثمار فيد بيا ميدم ااقتراح أ و لقعتبارات التالي :
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الًزارة لدييا أجيزة ىداري  لستسجيل ًالتفتيش، مما يعيا رئي  الييئي   -0

 كثير ما األمًر. في

الًضييع ااقتصييادي  تيجيي  تراجييع أسييعار اليي فط ًاحتمالييي  اسييتمرار  -6

 .بيصيرةالتراجع ىلج فترة ليست 

ليديًاا  اتابًعي -فيي المسيتيبل  - ىا ما األفضل أا يكيًا رئيي  الييئي  -3

جقل  المسك أً ديًاا رئي  الًزراء أً ديًاا ًلي العييد  إلعطائيو سيسط  أعسيج أً 

مييع مرتبيي  الييًزراء، لكييي يييتمكا مييا ى جيياز ميامييو بكييل يسيير، ًكمييا ىييً  متسيياًي 

معمًل بو في كثير ما دًل الم طي ، ميع ىمكا يي  تعيديل الييكيل مسيتيبقً ع يد تحسيا 

 الظرًف مستيبقً.

بعييد م اقشييات السج يي  ًااسييتماب لمقحظييات ًقييد أًضييح ميييدم ااقتييراح أ ييو   

رأي لج ييي  الشيييإًا التشيييريعي   رااعتبييياالسيييادة أعضييياء السج ييي ، ًبعيييد األخيييذ فيييي 

ًاليا ً ييي  بييالمجس  فيييد تييم تعييديل ااقتييراح بمييا يحيييق األىييداف المرجييًة ًيتقفييج 

 اإلشكاات اليا ً ي  التي أًردتيا لج   الشإًا التشريعي  ًاليا ً ي .

 

ا  : حاي ا لج ة -حابدا

 

 

 اقشت السج   ااقتراح بيا ًا حيث تّم استعراض ًجييات ال ظير التيي دارت 

ًالمستشييار اليييا ً ي ًالمستشييار ااقتصييادي ًالمييالي حًلييو مييا قبييل أعضيياء السج يي  

 .بالمجس  ًرأي ميدم ااقتراح بيا ًا

كميا الميتيرح  رأي ميدمًقد عيدت السج   عّدة اجتماعات اطسعت خقليا عسج 

تييم تشييكيل لج يي  مصييغرة مييا قبييل أعضيياء السج يي  ًميييدم ااقتييراح تدارسييت فييييا 

مقحظات أعضاء السج   ًمقحظات لج   الشإًا التشريعي  ًاليا ً ي . ًب ياًء عسييو 

عسييج ىجيراء تعييديقت عسييج  -ب ياًء عسييج تسييك المقحظيات –فييد ًافييق مييدم ااقتييراح 
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ًق الجمييع ًيييدف اليج تعزييز ًت شييط لسخيرً  بييا ًا يضيما حيي ااقتراح بييا ًا

 .ااقتصادي المًارد 

، يبييا  ظم ااسيتثمارحميي ًييقيا ًا يًجيًد الحاجي  ىليج ًترى السج   أىميي  

فيييو حيييًق ًالتزامييات المسييتثمريا، خاصيي  فييي ظييل اا فتيياح الييذي تشيييده األسييًاق 

 ًا العالمييي  ًالسييًق البحري ييي  عسييج ًجييو الخصييًص. كمييا أا ًجييًد مثييل ىييذا اليييا

ى يو بعيد ااطيقب عسيج تجيارب اليدًل  يحمي حيًق المستثمريا المالي  ًااقتصادي .

األخرى ًالتيي لييا قيًا يا تي ظم ىيذا الشيؤا األمير اليذي سياىم فيي فيتح المجيال أميام 

ااسييتثمارات األج بييي  فييي تسييك الييدًل لت شيييط ااقتصيياد ًت ًيعييو، اسيييما فييي ظييل 

يرة، األمر الذي قسل ميا حيدة اآلثيار السيسبي  ليذلك تراجع أسعار ال فط في اآلً   األخ

 التراجع في األسعار مع ًجًد أرضي  متي   لقستثمارات في تسك الدًل.

عيد يبو شياء الييئي  العامي  لقسيتثمار  ااقتراح بييا ًا لكل ذلك ترى السج   أا

حيث سييحمي مصيالح المسيتثمريا. كميا أا  ،ااستثمارلتطًير   خطًة كبيرة لألمام 

مزييد جذب ال تيج  تطبيق ىذا اليا ًا سيإدي ىلج ااستثماري استيرار ًأما السًق 

 ما ااستثمارات.

 

ا  اختٌاح مقححي ا م ض ع األالً  االبتٌاطً:-خامسا

   

، اتفيييت  ( مييا القئحيي  الداخسييي  لمجسيي  الشييًرى 39ىعمييااً ليي ص المييادة ) 

 ختيار كل ما:السج   عسج ا

ا االٌـــــاا   األستاذ حضا عبدهللا فحج -1  مقححا

ـا  األستاذ اادق عٌد آل حبمة -2 ٌا ا ابتٌاط  مقححا
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ا  ا لج ة: ت اٌة-سادسا

 

ااقتييراح فييي ضييًء مييا دار مييا م اقشييات ًمييا أبييدي مييا آراء أث يياء دراسيي  

بإ شيياء ا ئٌئيية ا داميية االقتييحاب بقييا    بجييًاز  ظيير ، فييوا السج يي  تًصييي بيييا ًا

 .ااب  ا سدادا األستاذ دح ٌد ابمد ا م اعًم ا مقد  م   الست،ماح 

 

 

  األمح مدح ض على ا مجلس ا م قح التخاذ ا الز ممم

 

 

 

 خبند حسيـٍ ادلسـقطي               اندكتور عبدانعزيز حسٍ أبم               

 رئيس جلُت انشؤوٌ ادلبنيت واالقتصبديت        َبئب رئيس جلُت انشؤوٌ ادلبنيت واالقتصبديت   
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 و 1051فجشايش  50انزبسيخ : 

 

 

 سعبدة األستبذ / خبند حسني ادلسقطي   احملرتو

 رئيــس جلُــت انشؤوٌ ادلبنيت واالقتصبديت     

 

االقتحاب بقا    بش   االست،ماحم  ا مقد  م  سدادا ا دض  دح ٌد انًىضىع : 

 ابمد ا م اعً.

 

 

 تبٌة طٌبة  بددم

 

يؼانً انطٍد ػهً بٍ صانخ انصانخ رئٍص ، أسفق و2016فبراٌر  9ثزبسيخ      

االقتحاب  (، َغخخ ي1ٍد  1ص ل د ق / ف  111، ضًٍ كزبثّ سقى ) انًجهص

إنٗ  ،بقا    بش   االست،ماحم  ا مقد  م  سدادا ا دض  دح ٌد ابمد ا م اعً

نجُخ انشؤٌٔ انزششيؼيخ ٔانقبََٕيخ، ٔرنك نًُبقشزّ ٔإثذاء انًالحظبد ػهيّ نهجُخ 

 انشؤٌٔ انًبنيخ ٔاالقزظبديخ.
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، ػقذد نجُخ انشؤؤٌٔ انزشؤشيؼيخ ٔانقبََٕيؤخ امزًبػٓؤب و2016فبراٌر  2ٔثزبسيخ      

ًذلييك  ًمذكرتييو اإليضيياحي  ، مااقتييراح بيييا ًا، حيؤؤث اطهؼؤؤذ ػهؤؤٗ انثاااًَ ػشاار

 ضًر المستشار اليا ً ي بالمجس .بح

 

لمبييادئ  ااقتييراح بيييا ًاىلييج مخالفيي   –بعييد المداًليي  ًال ييياش  –ًا تيييت السج يي        

 ًأحكام الدستًر، ىضاف  ىلج المخالف  اليا ً ي ، ًذلك عسج ال حً التالي:

 

انًزؼهقؤؤخ ثؤؤبءمشاءاد  -( يؤؤٍ االقزؤؤشاا ثقؤؤبٌَٕ 55( يؤؤٍ انًؤؤبدح )1أٌ انجُؤؤذ ) -

َؤؤؤض ػهؤؤؤٗ اعؤؤؤزشداد األسع ٔاعؤؤؤزًال    -انقبََٕيؤؤؤخ نؤؤؤذٖ يخبن ؤؤؤخ انًغؤؤؤز ًش

انًُشآد انًجُيخ ػهيٓب  يٍ قجؤم انًغؤز ًش فؤي حبنؤخ إطؤشاسِ ػهؤٗ ػؤذو إيقؤبف 

ٔإصانخ آثبس انًخبن خ، حيث سأد انهجُؤخ ٔمؤٕد يخبن ؤخ قبََٕيؤخ ػهؤٗ اػزجؤبس أٌ 

 يغؤز ًش مذيؤذ االعزًال  ثًؼُبِ انقبََٕي ال يًكٍ يؼّ رضٕيم يهكيزؤّ نشؤخض

 آخش ثبنظيغخ انٕاسدح ثبالقزشاا .

( يٍ االقزشاا ثقبٌَٕ فيٓؤب بؤجٓخ ثؼؤذو انذعؤزٕسيخ، حيؤث َظؤذ 51أٌ انًبدح ) -

يؤؤغ ػؤؤذو اءخؤؤالل ثؤيؤؤخ ػقٕثؤؤخ أبؤؤذ يؤؤُض ػهيٓؤؤب رشؤؤشيغ آخؤؤش،  -5ػهؤؤٗ       

يؼبقت كم يٍ خبنف أحكبو ْزا  انقؤبٌَٕ ٔانقؤشاساد انظؤبدسح ثًٕمجؤّ ثغشايؤخ 

( خًغؤؤخ آالف 1000( أنؤؤف ديُؤؤبس ٔال رضيؤؤذ ػهؤؤٗ )5000م ػؤؤٍ )يبنيؤؤخ ال رقؤؤ

ديُبس، ٔروبػف قيًخ انغشايخ في حؤبل يؼؤبٔدح اسركؤبة انًخبن ؤخ رارٓؤب خؤالل 
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عؤؤؤُخ ٔاحؤؤؤذح يؤؤؤٍ رؤؤؤبسيخ اسركؤؤؤبة انًخبنؤؤؤخ انغؤؤؤبثقخ نٓؤؤؤب، ٔثًؤؤؤب ال يضيؤؤؤذ ػهؤؤؤٗ 

 ( ػششح آالف ديُبس.50000)

( يؤٍ ْؤزِ انًؤبدح، 5ن قؤشح )ثبءضبفخ إنٗ ػقٕثخ انغشايخ انًشؤبس إنيٓؤب فؤي ا -1

 يجٕص نهٓيئخ إنغبء انًضايب مضئيـًب أٔ كهيـًب انزي قذيذ نهًغز ًش.

يجؤٕص نهٓيئؤخ إػؤبدح انُظؤش فؤي قؤشاس إنغؤبء انًضايؤب انًًُٕحؤخ نهًغؤز ًش فؤي  -1

( عؤزيٍ يٕيؤـًب يؤٍ 10حبل قيبيؤّ ثزظؤضيح انًخبن ؤخ انًشركجؤخ يؤٍ قجهؤّ خؤالل )

 ربسيخ اسركبثٓب .

 

( مييا الدسييتًر 61  يتمثييل فييي مخالفتيييا لسب ييد )أ( مييا المييادة )ًمًضييع الشييبي

ًالذي ي ص عسج " أ. ا جريم  ًا عيًب  ىا ب اًء عسج قا ًا، ًا عيياب ىا 

عسييج األفعييال القحييي  لسعمييل باليييا ًا الييذي ييي ص عسييييا"، فمييا المقحييظ أا 

ي ستصدر ال ص تركيا لمخالف  أحكام اليا ًا بشكل عام، ًكذلك لسيرارات الت

دًا بياا ماىي  األفعال التي تشّكل جريم  تستًجب العيياب ًىيذا يعيد ىبياميـًا 

ًعيييدم ًضيييًح فيييي العيًبيييات ًالجيييزاءات المييييررة فيييي ااقتيييراح بييييا ًا، 

فال صيًص اليا ً ييي  العيابييي  يجيب أا تكييًا محييددة ًًاضيح ، ًعسيييو ي بغييي 

ف ذكييره، كمييا مراجعيي  بيياب الجييزاءات بمييا يتفييق مييع اليي ص الدسييتًري السييال

  ًصي بًضع  عيًبات خاص  بالشخص ااعتباري.
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ًعسيييو تييرى السج يي  أ ييو لكييي تييزال شييبي  عييدم الدسييتًري  ًالمخالفييات اليا ً ييي       

 ي بغي تعديل  صًص المًاد بحيث ُيرتكا فييا ىلج:

 ٔمٕة ٔضٕا ٔرضذيذ َظٕص انًٕاد انؼقبثيخ. .5

 ( ثشؤٌ االعزًال .  55( يٍ انًبدح )1ضشٔسح حزف انجُذ ) .1

 

 رأي انهجُت:

االقتحاب بقا    بش   االست،ماحم  ا مقد  مي  سيدادا  رشٖ انهجُخ ػذو عاليخ     

ميا ليم ييتم حيذف  يٍ انُؤبحيزيٍ انذعؤزٕسيخ ٔانقبََٕيؤخ،، ا دض  دح ٌد ابمد ا م اعً

 (.07(، ًتعديل المادة )00( ما المادة )6الب د )

 

 

  

 دالل جبسى انزايد                                         

 رئيس جلُت انشؤوٌ انتشريعيت وانقبَوَيت                           
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 (5يهحق رقى )
 

تقرير جلٍة شؤوُ املرأة والطفن 

االقرتاح بقاٌوُ بتعدين خبصوص 

قاٌوُ الطفن الصادر بالقاٌوُ رقي 

ً، واملقدً وَ 2012( لصٍة 37)

أصحاب الصعادة األعطاء: د. جّاد 

عبداهلل الفاضن، وزِوة حمىد 

 الكواري، و د. عبدالعسيس حصَ

أبن، وفاطىة عبداجلبار 

 ، وِالة روسي فايس. .الكوِجي
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 6116ًٍبزض  67 اىزبزَخ :

 

 ادلسأح واىطفوشؤوُ جْـخ ىي األوهاىزقسَـس 

 االمزساح ثقبّىُ ثزؼدَو مبّىُ اىطفوثشأُ                  
ً، وادلقدً ٍِ أطذبة 6116( ىعْخ 37اىظبدز ثبىقبّىُ زمٌ  

األػؼبء: اىدمزىزح جهبد ػجداهلل اىفبػو، شٕىح حمَد اىعؼبدح 
اىنىازٌ، اىدمزىز ػجداىؼصَص دعِ أثو، فبطَخ ػجداجلجبز اىنىٕجٍ، 

 ٕبىخ زٍصٌ فبَص.

 ساثغٍِ اىفظو اىزشسَؼٍ اى اىثبيندوز االّؼقبد اىؼبدٌ 
 

 : ٍقدٍــخ 

ص  111) عهْ ٓؼحر عتُؾ رلِؾ جُ ىعيًطحخ  شإوٕ جدلغأز وجُغلَجؿطِٔص جل٘س    

جُِج٘س ّ، وجُظٌ مت مبىجرٚ ضٌُِق 2132ٓحعؽ  34جدلإعر يف ( 2ص 4ٍ ّ ط / ف

( 37االمزساح ثقبّىُ ثزؼدَو مبّىُ اىطفو اىظبدز ثبىقبّىُ زمٌ   ذضعجؿس وٓ٘حه س

ً، وادلقدً ٍِ أطذبة اىعؼبدح األػؼبء: اىدمزىزح جهبد ػجداهلل 6116ىعْخ 

جداىؼصَص دعِ أثو، فبطَخ ػجداجلجبز اىفبػو، شٕىح حمَد اىنىازٌ، اىدمزىز ػ
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، ػًِ إٔ ضطْ صعجؿطٚ وئذضجء جدلالدظحش، وئػضجص ضوغَغ اىنىٕجٍ، ٕبىخ زٍصٌ فبَص

 َطضٖٔ عأٌ جُِج٘س ذ أٗٚ ُُطْ ػغضٚ ػًِ ججملِؾ. 

 إجساءاد اىيجْخ: -أواًل
 

 ُر اىزنيُف ادلرمىز أػالٓ مبٍذ اىيجْخ ثبإلجساءاد اىزبىُخ:ىزْف

 

ضضجعؿص جُِج٘س جالهطغجح جدلظًىع يف صوع جالٗؼوحص جُؼحصٌ جُػاحين ٓاٖ جُلصاَ     (3
 ّ.2132ٓحعؽ  22جُط غَؼٍ جُغجذغ، يف جالجطٔحع جحلحصٌ ػ غ جدل٘ؼوض ذطحعَز 

 

ذوحٗىٕ ٓىضىع جُرذع  جعِؼص جُِج٘س أغ٘حء صعجؿطهح ػًِ جُىغحتن جدلطؼِوس ذحالهطغجح (2
 وجُضعجؿس وجُيت جشطِٔص ػًِ ٓح ٍَِ:

 

  ٍسفق(جالهطغجح ذوحٗىٕ وٓظًغضٚ جإلَضحدُس. -

  ٍسفق(. عأٌ جل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي  -

ٖٓ ئػضجص جُـُضز ، وضؼضَالهتح جدلوطغدسٓوحعٗس ذٌن ذؼض ٓىجص هحٗىٕ جُغلَ جضوٍ  -

  ٍسفق(. ين جدلـحػضُٓحصز ٓؼحعؼ جدلـط حع جُوحٗى

 شحعى يف ججطٔحع جُِج٘س ٖٓ جألٓحٗس جُؼحٓس ذحجملِؾ ًَ ٖٓ: -

 ادلعزشبز اىقبّىين ىشؤوُ اىيجبُ.              اىدمزىز ٕشبً شنسٌ ثبثبُ .1

 ادلعزشبز اىقبّىين ادلعبػد.        اىعُدح ٍُـبدح جمُد ٍؼبزج .6
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 شَْت َىظف.اىعُدح ضىىل أٓحٗس ؿغ جُِج٘س ( 3 

 

ـًب:  :ْخ اىشؤوُ اىزشسَؼُخ واىقبّىُّخزأٌ جل ثبُّـ

ٓاٖ   جالهطغجح ذوحٗىٕجل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي ؿالٓس  عأش     
   ٍسفق(. وجُوحٗىُٗس جُضؿطىعَس جُ٘حدُطٌن

 

ـًب  زأٌ اىيجْخ: -ثبىثـ

( ىعْخ 37  االمزساح ثقبّىُ ثزؼدَو ثؼغ أدنبً اىقبّىُ زمٌضضجعؿص جُِج٘س      

ً، وادلقدً ٍِ أطذبة اىعؼبدح األػؼبء: اىدمزىزح جهبد ػجداهلل اىفبػو، 6116

شٕىح حمَد اىنىازٌ، اىدمزىز ػجداىؼصَص دعِ أثو، فبطَخ ػجداجلجبز اىنىٕجٍ، ٕبىخ 

 ًٔح جعِؼص جُِج٘س ػًِ جُغأٌ جُوحٗىين ُِج٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس ،زٍصٌ فبَص

وػًِ ، وجُوحٗىُٗسـالٓس ٓ غوع جُوحٗىٕ ٖٓ جُ٘حدُطٌن جُضؿطىعَس وجُظٌ جحء ٓإًًضج ُ

وذؼض ضضجعؽ جِعجء  ، ٓىجص جُوحٗىٕ جُ٘حكظ وٓىجص جالهطغجح ذوحٗىٕجضوٍ ٓوحعٗس ذٌن 

ضىجكوص جُِج٘س ٓغ كٌغز جالهطغجح  وجدلالدظحش جُيت أذضَص ٖٓ هرَ جُـحصز أػضحء جُِج٘س

ضٔحٗحش ُُضُق جُوحٗىٕ جُ٘حكظ،  جُوصىع يفٓؼحجلس ذؼض جىجٗد ذوحٗىٕ جُيت هتضف ئىل 

حتون جدلؼَض ٖٓ جحلٔحَس ُألعلحٍ شلح َطضجوٍ يف ٖٓ ضٔحٗحش  جضَضز دلح ًحٕ ٓىجىصج  ذٚ

(، ومححَطهْ ٖٓ جالؿطـالٍ 15وؿحتَ جُطىجصَ جالجطٔحػٍ ًٔح وعص يف ضؼضََ جدلحصز )
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( ٖٓ جُوحٗىٕ، ٓغ 44جالهطصحصٌ ذاضحكس ضؼغَق سحص ذحالؿطـالٍ جالهطصحصٌ يف جدلحصز )

، وضؼضََ ٓـًٔ جُغلَ طٌ حبُع ضطىجكن ٓغ جُىضغ جحلحرضؼضََ أمسحء ججلهحش جدلؼُ٘س 

ّ، ٛظج 2132( ُـ٘س 13جإلػحهس أَ٘ٔح وعصش يف هحٗىٕ جُغلَ جُصحصع ذحُوحٗىٕ عهْ )

ذحالضحكس ئىل ضؼضََ ذؼض جدلصغِذحش دتحشًُح ٓغ ٓح ٗصص ػُِٚ جالضلحهُحش جُضوُُس جُيت 

 ح جدلٌِٔس.جٗضٔص ذل

االمزساح ثقبّىُ ثزؼدَو ثؼغ أدنبً اىقبّىُ ئىل جُطىصُس جبىجػ ٗظغ  جٗطهص جُِج٘سو   

ً، وادلقدً ٍِ أطذبة اىعؼبدح األػؼبء: اىدمزىزح جهبد 6116( ىعْخ 37  زمٌ

ػجداهلل اىفبػو، شٕىح حمَد اىنىازٌ، اىدمزىز ػجداىؼصَص دعِ أثو، فبطَخ ػجداجلجبز 

. زٍصٌ فبَصاىنىٕجٍ، ٕبىخ 

ـًب  اخزُبز ٍقسزٌ ادلىػىع األطيٍ واالدزُبطٍ : -زاثؼـ

( ٖٓ جُالتذس جُضجسُِس جملِؾ جُ ىعي، جضلوص جُِج٘س ػِاً   15ئػٔحال  ُ٘ص جدلحصز )      
 جسطُحع ًَ ٖٓ :

 ـًب.ٍقسًزا أطيُــ        اىفبػواىدمزىزح جهبد ػجداهلل  .1

ـًب. اىدمزىز حمَد ػيٍ دعِ ػيٍ          .2  ٍقسًزا ادزُبطُ
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ـًب  رىطُخ اىيجْخ: -خبٍع

 مبح ٍَِ: ، كإ جُِج٘س ضىصٍصجع ٖٓ ٓ٘حه حش وٓح أذضٌ ٖٓ آعجءيف ضىء ٓح      
 

( ىعْخ 37االمزساح ثقبّىُ ثزؼدَو مبّىُ اىطفو اىظبدز ثبىقبّىُ زمٌ   جىجػ ٗظغ

ً، وادلقدً ٍِ أطذبة اىعؼبدح األػؼبء: اىدمزىزح جهبد ػجداهلل اىفبػو، 6116

شٕىح حمَد اىنىازٌ، اىدمزىز ػجداىؼصَص دعِ أثو، فبطَخ ػجداجلجبز اىنىٕجٍ، ٕبىخ 

. زٍصٌ فبَص

 

 واألٍس ٍؼسوع ػيً اجمليط ادلىمس الختبذ اىالشً ،،،

 
 أ. ٕبىخ زٍصٌ فبَص                                                       أ. فبطَخ اىنىٕجٍ    

 يجْخاىزئُط                                                           يجْخاىّبئت زئُط        
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 و2016 يارش 16انتارٌخ: 
 

 

 هبنت ريزي فبيز       احملرتيت/ سعبدة األستبذة
 دلرأة وانطفمشؤوٌ ارئيــس جلُت  

 
 

( نطُت 39االقتراح بقاَىٌ بتؼدٌم قاَىٌ انطفم انصادر بانقاَىٌ رقى )انًىضىع: 

و، وانًقدو يٍ أصذاب انطؼادة األػضاء: اندكتىر جهاد ػبدهللا انفاضم، 2012

زهىة يذًد انكىاري، اندكتىر ػبدانؼسٌس دطٍ أبم، فاطًت ػبدانجبار انكىهجً، 

 .هانت ريسي فاٌس

 تذٍت طٍبت وبؼد،،

 

و، أسفق يؼبني انغيذ ػهي ثٍ طبنح انظبنح سئيظ 1051 يبسط 51ثزبسيخ      

االقتراح  ، َغخخ يٍ(1د  1ص ل د ق/ ف  105ى )انًجهظ، ضًٍ كزبثّ سق

و، وانًقدو يٍ 2012( نطُت 39بقاَىٌ بتؼدٌم قاَىٌ انطفم انصادر بانقاَىٌ رقى )

أصذاب انطؼادة األػضاء: اندكتىر جهاد ػبدهللا انفاضم، زهىة يذًد انكىاري، 

إنٗ  ،اندكتىر ػبدانؼسٌس دطٍ أبم، فاطًت ػبدانجبار انكىهجً، هانت ريسي فاٌس

ّ ٔإثذاء انًالحظبد ػهيّ نهجُخ يخ، ٔرنك نًُبقشزنجُخ انشؤٌٔ انزششيؼيخ ٔانقبََٕ

 .ٌ انًشأح ٔانط مبؤٔ
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ػقذد نجُخ انشؤٌٔ انزششيؼيخ ٔانقبََٕيؤخ امزًبػٓؤب و 2016 يارش 16ٔثزبسيخ      

، انًؤزكٕس، ٔيزكشرؤّ اءيوؤبحيخ قؤبٌَٕقزؤشاا ث، حيث اطهؼؤذ ػهؤٗ االانطادش ػشر

 ٔرنك ثضوٕس انًغزشبس انقبََٕي ثبنًجهظ.

 

نًجؤبدئ  قؤبٌَٕقزؤشاا ثإنؤٗ ػؤذو يخبن ؤخ اال –ثؼذ انًذأنخ ٔانُقبػ  –ٔاَزٓذ انهجُخ       

 ٔأحكبو انذعزٕس.

 

 

 رأي انهجُت:

 

االقتراح بقاَىٌ بتؼدٌم قاَىٌ انطفم انصادر بانقاَىٌ رقى رشٖ انهجُخ عاليخ      

و، وانًقدو يٍ أصذاب انطؼادة األػضاء: اندكتىر جهاد ػبدهللا 2012( نطُت 39)

انفاضم، زهىة يذًد انكىاري، اندكتىر ػبدانؼسٌس دطٍ أبم، فاطًت ػبدانجبار 

 يٍ انُبحيزيٍ انذعزٕسيخ ٔانقبََٕيخ.، انكىهجً، هانت ريسي فاٌس

 

 

  دالل جبسى انزايد                                      

 رئيس جلُت انشؤوٌ انتشريعيت وانقبَوَيت                             
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 (6يهحق رقى )
 

الشؤوُ اخلارجية والدفاع  تقرير جلٍة

واألوَ الوطين بشأُ االقرتاح بقاٌوُ 

( وَ قاٌوُ العقوبات 353بإلغاء املادة )

( لصٍة 15الصادر باملرشوً بقاٌوُ رقي )

ً، واملقدً وَ أصحاب الصعادة 1976

األعطاء: خالد حمىد املصمي، ومخيض 

محد الرويحي، ومحد وبارك الٍعيىي، 

هلل العجىاُ، والدكتور عبدالعسيس عبدا

 وفاطىة عبداجلبار الكوِجي.
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 6116ًٍبَى  11 اىزبزَخ :

 ىيجْـخ اىشؤوُ اخلبزجُخ واىدفبع واألٍِ اىىطين اىزبظغ ػشساىزقسَـس 
( ٍِ مبّىُ اىؼقىثبد اىظبدز 353االمزساح ثقبّىُ ثئىغبء ادلبدح  ثشأُ 

عؼبدح ً، وادلقدً ٍِ أطذبة اى1976ىعْخ ( 15ثبدلسظىً ثقبّىُ زمٌ  
خبىد حمَد ادلعيٌ، مخُط محد اىسٍُذٍ، محد ٍجبزك اىْؼٍَُ،  األػؼبء 

 اىدمزىز ػجداىؼصَص ػجداهلل اىؼجَبُ، فبطَخ ػجداجلجبز اىنىٕجٍ
 ساثغٍِ اىفظو اىزشسَؼٍ اى اىثبيندوز االّؼقبد اىؼبدٌ 

 

 :ٍقدٍــخ 

ٓؼحر عتُؾ رلِؾ ًطحخ   إوٕ جخلحعجُس وجُضكحع وجألٖٓ جُىعينجؿطِٔص جل٘س جُ     

ّ، وجُظٌ مت 2132أذغََ  21جدلإعر يف ( 2ص 4ص ٍ ر أ / ف 115) عهْ جُ ىعي

( ٍِ مبّىُ 353االمزساح ثقبّىُ ثئىغبء ادلبدح   جُِج٘س ذضعجؿس وٓ٘حه سمبىجرٚ ضٌُِق 

ً، وادلقدً ٍِ أطذبة 1976( ىعْخ 15اىؼقىثبد اىظبدز ثبدلسظىً ثقبّىُ زمٌ  

اىعؼبدح األػؼبء: خبىد حمَد ادلعيٌ، مخُط محد اىسٍُذٍ، محد ٍجبزك اىْؼٍَُ، 

، ػًِ إٔ ضطْ صعجؿطٚ اىدمزىز ػجداىؼصَص ػجداهلل اىؼجَبُ، فبطَخ ػجداجلجبز اىنىٕجٍ

 ٚ. وئػضجص ضوغَغ َطضٖٔ عأٌ جُِج٘س ذ أٗ ،وئذضجء جدلالدظحش
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 إجساءاد اىيجْخ: -أواًل

 ىزْفُر اىزنيُف ادلرمىز أػالٓ مبٍذ اىيجْخ ثبإلجساءاد اىزبىُخ:

  

ٓاحَى   5 ججطٔحػهح جخلحٓؾ ػ اغ جدلىجكان   ضضجعؿص جُِج٘س جالهطغجح ذوحٗىٕ يف .1
2132.ّ 

 

جعِؼص جُِج٘س أغ٘حء صعجؿطهح ػًِ جُىغحتن جدلطؼِوس ذحالهطغجح ذوحٗىٕ ٓىضىع جُرذع  .2
 وجُضعجؿس وجُيت جشطِٔص ػًِ ٓح ٍَِ:

 

  ٍسفق(جالهطغجح ذوحٗىٕ وٓظًغضٚ جإلَضحدُس. -

  ٍسفق(. عأٌ جل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي  -

 

 أطذبة اىعؼبدح ٍقدٍى االمزساح وٌٕ: االجزَبع دؼس -3
 

 ػؼى جميط اىشىزي.  اىعُد خبىد حمَد جرب ادلعيٌ  .1

 ػؼى جميط اىشىزي.   اىعُد مخُط محد اىسٍُذٍ   .6

اىدمزىز ػيٍ دعـِ اىطىاىجخ شحعى يف ججطٔحع جُِج٘س ٖٓ جألٓحٗس جُؼحٓس ذحجملِؾ  -
 ادلعزشـبز اىقبّىّـٍ ىشـؤوُ اىيجبُ.

 

 .ظهري ػجداىيطُفاىعُدح ضىىل أٓحٗس ؿغ جُِج٘س  -
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ـًب  :ْخ اىشؤوُ اىزشسَؼُخ واىقبّىُّخزأٌ جل -ثبُّـ
 

ٓاٖ   جالهطغجح ذوحٗىٕجل٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس مبجِؾ جُ ىعي ؿالٓس  عأش     

 . )ٓغكن( وجُوحٗىُٗس جُضؿطىعَس جُ٘حدُطٌن

 

ـًب  زأٌ أطذبة ادلقزسح: -ثبىثــــــ
 

ذٌن ٓوضٓى جالهطغجح أمهُس جالهطغجح ذوحٗىٕ يف ؿض جُلغجؽ جُط غَؼٍ، وطُي ذاُـحء جدلحصز      

ال حينٌ ثؼقىثخ ٍب ػيً ٍـِ ازرنـت   ( ٖٓ هحٗىٕ جُؼوىذحش وجُيت ض٘ص ػًِ: "111)

إددي اجلسائٌ ادلْظىص ػيُهب يف ادلىاد اىعبثقخ إذا ػقد شواج طذُخ ثُْٔ وثني اجملين 

د طدز ػئُ دنٌ هنبئٍ مجو ػقد اىصواج َىمف رْفُرٓ ورْزهٍ آثبزٓ ػيُهب، فئذا مبُ م

"، ٓىضذٌن إٔ ٛظٙ جدلحصز ٓلحصٛح وهق جدلالدوس أو وهق ض٘لُظ جُؼوىذس يف داحٍ  اجلْبئُخ

ػوض جُؼوجؼ، ئال إٔ ذؼض دحالش جُؼوجؼ جُيت ضطْ ذٌن ججلحين وجُضذُس ال ضـطٔغ، وٓاغ  

جىص ؿرد ٓ غوع ُِغالم، وئطج جٗطهً ٛاظج  طُي ضـوظ جدلالدوس جُوحٗىُٗس عؿْ ػضّ و

جُؼوجؼ ذحُغالم ذاعجصز جُؼوؼ أو ذحضرحع أؿحُُد جُضـظ وجخلضجع وجُطهضَض إلعؿحّ جُؼوجس 

ػًِ عِد جُغالم؛ كإ جُُ٘حذس جُؼحٓس ال ضـطؼُض دوهح يف ٓالدوس جُضػىي جُؼٔىُٓاس ويف  

ؼس شٌىجٛح، وذحُطحر كاإ  ض٘لُظ جُؼوىذس، وًظُي جدلؼطضي ػُِهح ال ضـطؼُض دوهح يف ٓطحذ
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ججلحين ُٖ ٌَىٕ ُضَٚ ؿجَ جغٍٓ شلح َـٔخ ُٚ ذطهضَض ضذحَح  أسغَحش، ًٔح إٔ ٛ٘احى  

ئشٌحُُس أسغي وٍٛ ئٕ ًحٕ ٛ٘حى أًػغ ٖٓ سصْ ٓؼطضٌ يف ججلغديس طجهتح أٓحّ جُوضاحء،  

كٖٔ جُظٌ ؿُطؼوؼ جُضذُس، وئٕ ًحٗص جُضذُس علِس، أو جٓغأز ٓطؼوجس كٌُق ؿٌُىٕ 

ٛظٙ جحلحُس، كحُؼوحخ جُىدُض دلػَ ٛإالء ججملغٌٓن ٛى ض ضَض جُؼوىذس ػُِهْ وُُؾ  جحلَ يف

 ئػلحؤْٛ ٓ٘هح.

( ٖٓ هحٗىٕ جُؼوىذحش؛ وطُي 111وػًِ طُي عأي أصذحخ جدلوطغح ضغوعز ئُـحء جدلحصز ) 

ُطذوُن أٛضجف جُؼوىذس ٖٓ سالٍ جُغصع جُؼحّ وجخلحص، وحتوُن جُؼضجُس وذحُطحر جإلصالح 

 .ججملطٔؼٍ

ـًب  زأٌ اىيجْخ: -زاثؼــــ

( ٖٓ هحٗىٕ جُؼوىذحش جُصحصع 111جالهطغجح ذوحٗىٕ ذاُـحء جدلحصز )ضضجعؿص جُِج٘س      

جُغأٌ ػًِ  جعِؼصو وٓظًغضٚ جإلَضحدُس،ّ، 3532( ُـ٘س 31ذحدلغؿىّ ذوحٗىٕ عهْ )

جُوحٗىٕ ٖٓ  ٓ غوعوجُظٌ جحء ٓإًًضج ُـالٓس  جُوحٗىين ُِج٘س جُ إوٕ جُط غَؼُس وجُوحٗىُٗس

جالهطغجح ذوحٗىٕ يف ٓؼحجلس  أًضش جُِج٘س أمهُسوػُِٚ  ،وجُوحٗىُٗسجُ٘حدُطٌن جُضؿطىعَس 

( ٖٓ هحٗىٕ جُؼوىذحش، وحتوُن 111جإلشٌحُُس جُوحٗىُٗس جُوحتٔس ٖٓ سالٍ ئُـحء جدلحصز )

أٛضجف جُؼوىذس ٖٓ سالٍ جُغصع جُؼحّ وجخلحص، وحتوُن جُؼضجُس، دُع ئٕ ٛظٙ جدلحصز 

ضلحهُحش ضطؼحع  ٓغ أٛضجف جُؼوىذس وضـٔخ ذاكالش ججلحين ٖٓ جُؼوحخ، وال ضطىجكن ٓغ جال

جُضوُُس جُيت وهؼص ػُِهح شلٌِس جُرذغَٖ، وًظُي ٓىجص صؿطىع شلٌِس جُرذغَٖ جُيت أًضش 
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( ٖٓ جُضؿطىع ض٘ص ػًِ إٔ: "صَٖ جُضوُس جإلؿالّ، وجُ غَؼس 2ػًِ دوىم جدلغأز، كحدلحصز )

جإلؿالُٓس ٓصضع عتُـٍ ُِط غَغ، وُـطهح جُغمسُس ٍٛ جُِـس جُؼغذُس"، وض٘ص جُلوغز )أ( ٖٓ 

( ٖٓ جُضؿطىع ػًِ: "جألؿغز أؿحؽ ججملطٔغ، هىجٓهح جُضَٖ وجألسالم ودد 1حصز )جدل

جُىعٖ، حيلظ جُوحٗىٕ ًُحهنح جُ غػٍ، وَوىٌ أوجصغٛح وهُٔهح، وحئٍ يف ظِهح جألٓىٓس 

وجُغلىُس، وَغػً جُ٘شء وحئُٚ ٖٓ جالؿطـالٍ وَوُٚ جإلمهحٍ جألصيب وججلـٔحين وجُغودٍ، 

 ٔى جُ رحخ جُرضين وجخلِوٍ وجُؼوٍِ".ًٔح ضؼىن جُضوُس سحصس ذ٘

( ٖٓ جُضؿطىع ػًِ إٔ: "جُ٘حؽ ؿىجؿُس يف جٌُغجٓس جإلٗـحُٗس، وَطـحوي 34وض٘ص جدلحصز )

جدلىجع٘ىٕ ُضي جُوحٗىٕ يف جحلوىم وجُىججرحش جُؼحٓس، ال دتُُؼ ذُ٘هْ يف طُي ذـرد ججل٘ؾ 

 أو جألصَ أو جُِـس أو جُضَٖ أو جُؼوُضز".

( ٖٓ جُضؿطىع ػًِ إٔ: "ال جغديس وال ػوىذس ئال ذ٘حء ػًِ 21جدلحصز ) وض٘ص جُلوغز )أ( ٖٓ

 هحٗىٕ، وال ػوحخ ئال ػًِ جألكؼحٍ جُالدوس ُِؼَٔ ذحُوحٗىٕ جُظٌ َ٘ص ػُِهح".

( ٖٓ هحٗىٕ 111جالهطغجح ذوحٗىٕ ذاُـحء جدلحصز )ئىل جُطىصُس جبىجػ ٗظغ  جٗطهص جُِج٘سو     

ّ، وجدلوضّ ٖٓ أصذحخ جُـؼحصز 3532( ُـ٘س 31هْ )جُؼوىذحش جُصحصع ذحدلغؿىّ ذوحٗىٕ ع

جألػضحء: سحُض زلٔض جدلـِْ، مخُؾ محض جُغُٓذٍ، محض ٓرحعى جُ٘ؼٍُٔ، جُضًطىع 

 . ػرضجُؼؼَؼ ػرضجهلل جُؼجٔحٕ، كحعٔس ػرضججلرحع جٌُىٛجٍ
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ـًب  اخزُبز ٍقسزٌ ادلىػىع األطيٍ واالدزُبطٍ: -خبٍعـ

( ٖٓ جُالتذس جُضجسُِس جملِؾ جُ ىعي، جضلوص جُِج٘س ػِاً   15ئػٔحال  ُ٘ص جدلحصز )      
 جسطُحع ًَ ٖٓ :

ـً   األظزبذ أمحد إثسإٌُ هبصاد .3  ب.ٍقسًزا أطيُ

ـًب.  األظزـبذ خبىد حمَد جرب ادلعيٌ .4  ٍقسًزا ادزُبطُ

 

ـًب  رىطُخ اىيجْخ: -ظبدظـ

 مبح ٍَِ: ، كإ جُِج٘س ضىصٍٖٓ آعجءصجع ٖٓ ٓ٘حه حش وٓح أذضٌ يف ضىء ٓح      

( ٍِ مبّىُ اىؼقىثبد اىظبدز 353االمزساح ثقبّىُ ثئىغبء ادلبدح   جىاش ّظس -

ً، وادلقدً ٍِ أطذبة اىعؼبدح 1976( ىعْخ 15ثبدلسظىً ثقبّىُ زمٌ  

األػؼبء: خبىد حمَد ادلعيٌ، مخُط محد اىسٍُذٍ، محد ٍجبزك اىْؼٍَُ، اىدمزىز 

 .اىؼجَبُ، فبطَخ ػجداجلجبز اىنىٕجٍػجداىؼصَص ػجداهلل 

 

 واألٍس ٍؼسوع ػيً اجمليط ادلىمس الختبذ اىالشً ،،،

 
 د. ػجداىؼصَص ػجداهلل اىؼجَبُ                               د. حمَد ػيٍ اخلصاػٍ        

 يجْخاىزئُط                                              يجْخاىّبئت زئُط        
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 و2016 ياٌى 4انتارٌخ: 
 

 

 عبدانعزيز عبداهلل انعجًبٌ       احملرتو/ سعبدة اندكتور
 رئيــس جلُت انشؤوٌ اخلبرجيت واندفبع واأليٍ انوطُي 

 
 

( يٍ قاَىٌ انؼقىباث انصادر 353االقتراح بقاَىٌ بإنغاء انًادة )انًىضىع: 

و، وانًقدو يٍ أصذاب انطؼادة 1196( نطُت 15بانًرضىو بقاَىٌ رقى )

األػضاء: خاند يذًد انًطهى، خًٍص دًد انريٍذً، دًد يبارك انُؼًًٍ، اندكتىر 

 ػبدانؼسٌس ػبدهللا انؼجًاٌ، وفاطًت ػبدانجبار انكىهجً.

 

 تذٍت طٍبت وبؼد،،

 

و، أسفق يؼبني انغيذ ػهي ثٍ طبنح انظبنح سئيظ 1051 أثشيم 11ثزبسيخ      

االقتراح  ، َغخخ يٍ(1د  1ص ل د ق/ ف  110ى )انًجهظ، ضًٍ كزبثّ سق

( يٍ قاَىٌ انؼقىباث انصادر بانًرضىو بقاَىٌ رقى 353بقاَىٌ بإنغاء انًادة )

و، وانًقدو يٍ أصذاب انطؼادة األػضاء: خاند يذًد انًطهى، 1196( نطُت 15)

خًٍص دًد انريٍذً، دًد يبارك انُؼًًٍ، اندكتىر ػبدانؼسٌس ػبدهللا انؼجًاٌ، 

إنٗ نجُخ انشؤٌٔ انزششيؼيخ ٔانقبََٕيخ، ٔرنك نًُبقشزّ  ،وفاطًت ػبدانجبار انكىهجً

 ٔإثذاء انًالحظبد ػهيّ نهجُخ انشؤٌٔ انخبسميخ ٔانذفبع ٔاأليٍ انٕطُي.
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ػقؤؤذد نجُؤؤخ انشؤؤؤٌٔ انزشؤؤشيؼيخ ٔانقبََٕيؤؤخ امزًبػٓؤؤب و 2016 ياااٌى 4ٔثزؤؤبسيخ      

ٔرنؤك  ٔيزكشرؤّ اءيوؤبحيخ، ،انًؤزكٕس قؤبٌَٕقزؤشاا ث، حيث اطهؼذ ػهٗ االانؼشرٌٍ

 ثضوٕس انًغزشبس انقبََٕي ثبنًجهظ.

 

نًجؤبدئ  قؤبٌَٕقزؤشاا ثإنؤٗ ػؤذو يخبن ؤخ اال –ثؼذ انًذأنخ ٔانُقبػ  –ٔاَزٓذ انهجُخ       

 ٔأحكبو انذعزٕس.

 

 

 رأي انهجُت:

 

( يٍ قاَىٌ انؼقىباث 353االقتراح بقاَىٌ بإنغاء انًادة )رشٖ انهجُخ عاليخ      

و، وانًقدو يٍ أصذاب انطؼادة 1196( نطُت 15بانًرضىو بقاَىٌ رقى )انصادر 

األػضاء: خاند يذًد انًطهى، خًٍص دًد انريٍذً، دًد يبارك انُؼًًٍ، اندكتىر 

يٍ انُبحيزيٍ انذعزٕسيخ ، ؼجًاٌ، وفاطًت ػبدانجبار انكىهجًػبدانؼسٌس ػبدهللا ان

 ٔانقبََٕيخ.

 

 

 

  دالل جبسى انزايد                                      

 رئيس جلُت انشؤوٌ انتشريعيت وانقبَوَيت                             

 

 
 

 


