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 2012/3جلسح الوجلش الوذلي الغير عاديح رقن 

 

فٙ رًبو انغبعخ انغبثعخ يغبء انٕٛو  2012/3عمذ انًدهظ انًسهٙ خهغزّ انغٛش عبدٚخ سلى      

 فٙ لبعخ انًدهظ انًسهٙ. 2012/1/22األزذ 

 

َبٚف عهٙ، : انغبدح َٕاف زدٕج سئٛظ انًدهظ انًسهٙ ٔاألعضبء َٕٚظ طبنر، الذضور

عبٚذ يُظٕس، يظغفٗ فبسط، ئثشاْٛى زدٕج ٔانًشالت انذاخهٙ زغٍٛ يسًذ ٔانًغزشبس 

 انمضبئٙ عًش أثٕ انٓٛدبء.

 

 : انغبدح األعضبء خبنذ أثٕ انٓٛدبء، صٚذ زبج، يٕفك أثٕ انٓٛدبء ٔيسًذ زبج.الغياب

 

 .2012 الويزانيح العاديح للعام إقرار نقطح الثذث:
خٕح خهغزُب ْٙ خهغخ يعبدح نهًٛضاَٛخ، أعهت يٍ األ –انخٛش نهدًٛع يغبء : سئٛظ انًدهظ 

ى ثشكم يٕضٕعٙ إللشاسْب يعًب الٌ ئلشاس انًٛضاَٛخ ْٙ أعضبء انًدهظ رمذٚى الزشازبرٓ

ثبألعبط نًظهسخ أْم انمشٚخ خًٛعًب ٔنٛظ أل٘ عشف أخش. ْزا ثبإلضبفخ ناللزشازبد انزٙ 

، نزا أعهت يشح أخشٖ يٍ كم  ر ثبندهغخ انغبثمخالزشزٓب األخٕح يظغفٗ فبسط َٕٔٚظ طبن

عضٕ نذّٚ الزشازبد نزعذٚم انًٛضاَٛخ انًمزشزخ أٌ ٚمزشزٓب َٔسٍ عهٗ اعزعذاد نهزدبٔة يع أ٘ 

 . الزشاذ يٕضٕعٙ

 

شبلم نًُر نغالة  أنفالش يجهغ يئخ  2010اَّ فٙ انعبو   -:: أعغٗ يالزظخ َبٚف عهٙ

 ُفز ثبنفعم. ٚاندبيعبد ٔنى 

 :كبألرٙٚكٌٕ انُض  أٌنهًسضش، ٚدت  2رعذٚم انًٕلف فٙ اندهغخ انغبثمخ ص أعهت 

انٓذف يٍ انزٕخّ ْٕ سفع عزت ٔٔضع انغبثخ فٙ يهعت أعضبء انًدهظ نٛجذٔ فٙ انًسظهخ "

أَٓى ْى انًمظشٌٔ ٔانزٍٚ ال ٚزعبٌَٕٔ يع انًدهظ انًسهٙ، ٔنهزُّٕٚ اركش ثبندهغخ انزٙ رًذ 

األلغبو ٔثعض انًٕظفٍٛ ٔانزٙ اَزٓذ ثذٌٔ أ٘ َزبئح ثى  ثسضٕس أعضبء انًدهظ ٔسؤعبء

انغهجبد ٔانًالزظبد انزٙ عدهذ يٍ لجم األعضبء فٙ خهغخ انًدهظ انًسهٙ ثخظٕص 

 ".2011انًٛضاَٛخ نهعبو 

ركشس يشرٍٛ )ٚزٕخت ززف انفمشح  11ٔسلى  12ٕ انشلى نهًسضش ٚدت يس األخٛشحى ثبنظفسخ ث

 انًكشسح(. 11

ًب ك   – األٔنٗثبنظفسخ يب لهزّ انجشٔرٕكٕل فٙ اندهغخ انغبثمخ  خٕ رظهٛر: أسزدٕج ئثشاْٛى

كًب عهت ثبنغُٕاد انغبثمخ ثبنشغى يٍ ٔخٕد الزشازبد  األلغبوٚهٙ: نى َغزهى يهخظبد نفعبنٛبد 

 .األلغبويمذيخ يٍ يذساء 

 4ثذل ) 74ٔظٛفخ نهمغى  ئضبفخيٛضاَٛخ انًالكبد  ٚدت   3فٙ  ص   – 2012ثبنُغجخ نهًٛضاَٛخ 

 . ( 5ركٌٕ أٌٔظبئف ، ٚزٕخت 

َفظ انجُٕد ٔانفشق يٍ  أَٓبارضر  2012، 2011، 2010ثعذ انًمبسَخ ثٍٛ انًٛضاَٛخ نهغُٕاد 

انًثبل َٔمهم يٍ  مَضٚذ انًجهغ انًغدم فٙ انجُذ )أ( عهٗ عجٛ األٔنٗفٙ انغُخ  ئَُبعُخ  ئنٗعُخ 

 انجُذ )ة( انغُخ انزٙ رهٛٓب ٔثبنعكظ.

 



 

 

كم ن، ْم األلغبوى أخز رخغٛظ يٍ رال رزغٛش؟! زغت لٕل انًسبعت  األٔنٕٚبدانغإال: ْم 

انغُٕاد َفظ انزخغٛظ؟! زغت سأٚٙ ال ٕٚخذ عاللخ ثٍٛ انًجهغ انًغدم فٙ كم ثُذ يٍ انًٛضاَٛخ 

سبعت انًدهظ ْى يٍ ٚمشسٌٔ كٛفٛخ طشف انًٛضاَٛخ ٔنٛظ زغت انًجهغ يانشئٛظ ٔٔطشفٓب، 

 ثُذ. انًغدم فٙ كم

انشٓش ٔدنٛم  آخشٚمجض ٔيٍ زٕنّ انًعبػ  أٌانشئٛظ ال ًّٚٓ انًٛضاَٛخ ٔال ثُٕدْب، ًّْ انٕزٛذ 

ال رعمذ،  أورعمذ خهغبد نهدبٌ  أًٌّٚٓ  ال ، كًب ال  أٔ ثبنًدهظ ائزالف كبٌ ئرا ّعهٗ رنك: ال ًٚٓ

ُٚفز انًُبلظبد انزٙ  ٌأٚزى رُفٛز يشبسٚع أٔ نى ٚزى. أركش اَّ ٕٚخذ نّ اْزًبو آخش  أٌٔال ًّٚٓ 

 رًّٓ ٔرعُّٛ شخظًٛب.

 

 : يبرا رمزشذ؟سئٛظ انًدهظ

 

 : ال الزشذ شٛئًب، ثبندهغخ انمبديخ عألذو الزشازبرٙ.زدٕج ئثشاْٛى

 :ال أسٚذ أٌ أدخم فٙ يُبكفبد ألَُٙ أخدم ثزنك ٔزك كم عضٕ أٌ ٚمٕل يب ٚشٚذِ.سئٛظ انًدهظ

 

 أٌكذ ؤْزا شأَّ، ٔثبنُغجخ نهًشبسٚع أ ئثشاْٛى ألشا: ٚمٛى انًالزظبد انزٙ لذيٓب يظغفٗ فبسط

ثبلٙ انًشبسٚع  إلكًبليٍ انًشبسٚع انزٙ الزشزذ لذ َفزد ٔيب صنُب َزشبٔس  00يب ٚضٚذ عهٗ %

كزهخ اندجٓخ نُعًم  ٔألعضبء ئثشاْٛى نألشٔأيذ ٚذ٘ يع خًٛع صيالئٙ .ٔانجُٕد فٙ انعبو انًبضٙ

نهشئٛظ انغٛذ َٕاف  فأرٕخّكبٌ نذٚٓى َمبط نى رغدم  أئرثبلٙ انًشبسٚع،  ئكًبلعٕٚخ يٍ أخم 

َكٌٕ  أٌانًٛضاَٛخ  ئلشاسزدٕج نزمجم أ٘ سأ٘ اٚدبثٙ يٍ أ٘ عشف كبٌ ٔاٌ نى ٚزى فٙ ْزِ انهٛهخ 

ئلشاسْب ٔيٍ يعشفزٙ نهشئٛظ فذائًًب ٚزدبٔة اٚدبثًٛب يع  ألخمزبضشٍٚ ٔخبْضٍٚ ثبنًشح انمبديخ 

 .خٚظت فٙ انًظهسخ انعبيكم الزشاذ 

 

: كم عهغخ يسهٛخ رظشف انًٛضاَٛخ نخذيخ يٕاعُٛٓب َٔسٍ فٙ كزهخ اندجٓخ لذيُب يٕلفُب َبٚف عهٙ

 ثبنًٛضاَٛخ. نألسلبوثبندهغخ انغبثمخ ٔنى َزغشق 

 

رٕخّ ندًٛع األعضبء يب ئرا كبٌ نذٚٓى الزشازبد ثخظٕص انًٛضاَٛخ ٔنى ٚكٍ : سئٛظ انًدهظ

يع انزعذٚالد انًمزشزخ فٙ بدلخ عهٗ يغٕدح انًٛضاَٛخ ذ انًظالزشأ٘ الزشاذ يٍ األعضبء، نزا 

 .يٍ لجم عضٕ٘ اندهغخ َٕٚظ طبنر ٔيظغفٗ فبسط انغبثمخ اندهغخ

 

 ذصويد: 

 ارس، يونش صالخ.السادج نواف دجوج، هصطفى ف -: الوجلشجانة اقرراح رئيش  إلىصوخ 

 

 دجوج. إتراهينالسادج نايف علي، عايد هنصور،  -: صوخ ضد االقرراح

 

 اندهغخ انغبعخ انثبيُخ يغبًء. أغهمذ

 

 َٕاف زدٕج    

 انٓٛدبء انًسهٙ أثٕسئٛظ يدهظ كٕكت 

 عدم: يسًٕد لبعى.

 

 


