
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 بعسددلن بيدمدن  بر لعوعقدد  لنسود لألبند نلد بر   لنثدواد  مدن لنتهدر  نالنعشدر ب  لنرلبعد  جلسده  لععهاد اد  مجلد  لنودبل عقد  
    م2022/ابواب  / 15 هد لنمبلفق1113/ ذي لنقع   / 16 بهدراخ لعربعدء من صبدح ابم بلنوصف لنعدشر لنسدع   عشر

 رئيس اجمللس نائب          عبد السالم صاحل زابيه  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 لندددددددد لهبر / علددددددددق عبدددددددد  ل   بددددددددب  لاقدددددددد  -1
 

   بلنشدددددددددبر بزادددددددددر لن بنددددددددد  نشددددددددد بن مجلسدددددددددق لنودددددددددبل 
 

 لألخ / ضدددددددددددددددددددددددددددددددداف ل  لنشدددددددددددددددددددددددددددددددددمق -2
 

 بزادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ل عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد م 
 

 لألخ / مددددددددددددددددددددددهر   مددددددددددددددددددددد  لنقدددددددددددددددددددددد ري -3
 

 رئدددددددددا  رةددددددددددذ ل  لر  بم سسددددددددد  ل ذلعددددددددد  بلنهلتزادددددددددبن 
 

 لألخ / م مددددددددددددددد  عبددددددددددددددد  ل  لنصدددددددددددددددعتدوق -1
 

 مددددددددددددددددددددددددددد ار ملهددددددددددددددددددددددددددد  بزادددددددددددددددددددددددددددر ل عددددددددددددددددددددددددددد م 
 

امـتع    .. (ثـ  بسمـ  البـع     ..  بسـ  ا  الـر ا الـر ي     )ـالرئيس اجللسة ب /فتتح األخ اوبعد أن 

 ..املسضية وصسدق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

وزيـر    لـخخ اجمللـس   علـ  معـد الـعض عضـو     خ  ما اال وجهث  امتع  اجمللس اىل السؤال التسلي امل

 اإلعالم :

ن والقطسعست التسبعـة  والتلفعيو لإلذاعةببأن موضوع أكثر ما ألف ما العسملني يف املؤمسة العسمة اليعنية 

م 0200و تـ    0222، علعس بأن معظعه  متعسقديا منذ عسم ة منذ فرتة هلس وتوقف صرف مرتبسته  التعسقدي

منـذ   ةوصحيح املبكل ةتذكر لكنهس  قوق مكتسب ال ةضئيل وبأجور اإلعالميوقد قضوا جل أععسره  يف القطسع 

ثبيـت رييـس لكـا  سليـس الظـروف بسـب  العـدوان        وليست جديده وكسنوا يسـتحقون الت  ةاحلكومست السسبق

وهـ  يف وضـ     ةومعظعه  يعولون أمـر كـب    ةواحلصسر وقلة املوارد وقفت عسئقس أمسم أ المه  يف وظيفه ريي

  رج. 

ومـوظفي الدولـة    عا أمبسب عدم الصرف هلـ  كبـسقي مـوظفي قطـسع األعـالم  صوصـس       : ل ءوعليه نتسس

نأمـل التوضـيح واوـروج     ومل يصرف هل ، ةلثالث منسمبست متتسبعببكل عسم  يث مت صرف نصف مرت  

 .ما كسدر األعالم الريي ةوامع ةشرحي ةبنتسئج إجيسبيه تنهي معسنس

 

 2/1/17/ 24الرقـــم : 

 هـ6113/ ذي القعدة / 61  التاريخ :

 م2022/ يونيو / 61 الموافق :

 االربعاءاليـــــوم : 
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أنـه وسسـ  مـس ورد مـا املعنـيني        يث أوضح ..االعالم  وزير  رد االخ بعد ذلك امتع  اجمللس اىل 

توقيف التععيع والصرف اوسص بسملتعسقديا والعـسملني بـسألجر   بسملؤمسة العسمة اليعنية لإلذاعة والتلفعيون مت 

م والنصفني األول 02٠٢شخصس  ما قبل وزارة املسلية للنصف الثسني ما أبريل  (٩٩٩) اليومي "املتعسونني"، لـ

 م .02٠٢والثسني لبهر مسيو 

ؤمسة  الل الفرتة مـا العـسم   وأشسر إىل أن املتعسقديا والعسملني بسألجر اليومي " املتعسونني"، التحقوا بسمل

م وتسبعت املؤمسة العسمة اليعنية لإلذاعة والتلفعيون يف  ينـه وزارة املسلية وحتريـر  02٠٢م  ت  العسم 022٩

الثـسني مـا شـهر ابريـل      ألـف ريـسل للنصـف    (٩22)و مليون  (٠1)عدد ما املذكرات لتععيع املؤمسة مببلغ 

( الـف ريـسل للنصـف    ٩22( مليـون و) ٠1ومببلـغ ) م 02٠٢يو  األول والثسني مـا شـهر مـس    يم والنصف02٠٢

 ألف ريسل للثالثة األنصـسف وعل  غرار الصرف السـسبـق.(  ٩22)و مليونس   (٩0) بإمجسليالوا د و

و أن املؤمسـة تلقت مذكرة رد ما وزارة املسلية بضـرورة إرفـسق املؤمسـة لعقـود ععـل املـذكوريا  ـددة        

عسرات اوسصــة بهــ  الصـسدرة مـا وزارة اودمـة املدنيـة والتأمينـست وكبــف         ومععدة ما املؤمسـة واالمـت  

امتحقسق آل ر منصرف للعتعسقديا موق  وخمتوم ما املؤمسة ليت  النظـر يف للـ  التععيـع والصـرف للعبلـغ      

 الذي تطسل  املؤمسة بصرفه.

بـسملطلوب سسـ  مـس ورد يف     ومت توجيه القطسع املختص بسملؤمسة يف  ينـه بسـرعة موافسة وزارة املسليـة 

م فيعـس  02٠٢ ت   022٩مذكرتهس .. مبينس  أنه مت االيضسح بأن هنسك إشكسليست مّر لة ما منوات متتد ما 

 خيص مجي  املذكوريا ومل يت  البت فيهس أو معسجلتهس ما قبل قيسدات املؤمسة السسبقني.

لديه  عقود ععل ريية مععدة مـا املؤمسـة    و املتعسونني ال توجداتبني أن معظ  املتعسقديا  وأضسف أنه

وأنه  يععلون بسألجر اليومي كعتعسونني م  املؤمسة ومت نقل مرتبسته  لدى وزارة املسلية ما البسب الثـسني إىل  

رغـ  عـدم    البسب األول قبل مس يعيد عا مب  منوات، بسلتنسيق بني وزارة املسلية وقيـسدة املؤمسـة يف  ينـه   

وجود أوليست عقود ععل ريية ومععدة ملعظعه  لدى املؤمسة مس أدى إىل عدم إمكسنية موافسة قيسدة املؤمسـة  

 احلسلية لوزارة املسلية بسألوليست املطلوبة،  سصة عقود الععل.

ــ سليذاعـة والتلفعيـون لـوزارة امل   منوهس بأن هنسك مببني لعدم موافسة قيسدة املؤمسة العسمـة اليعنيـة لإل   ة ـــ

عدم وجود عقود ععل لدى املؤمسة ملعظ  املتعسقديا كون األغلبية مس زالـت بيسنـسته  مسـجلة كعـسملني      االول

بسألجر اليومي "متعسونني" وبسلتسلي ميت  اختسذ إجراءات تصحيحية وتنعيل مرتبسته  مـا قبـل وزارة املسليـة    

مـس مـينعكس    س التلفعيونيـة واإلذاعيـة الرييـة   ستهـ رغ  وجود  عوعة منه  يععلون  سليس  يف املؤمسة وقطسع

 ملبس  ويؤثر عل  ععـل وإنتسجية القنوات واإلذاعست ببكل كب .

و الثسني مواصلة املؤمسة ملسسعيهس يف سث املعسجلست واحللـول للعوضـوع مـ  وزارتـي املسليـة واودمـة       

صف واحلصـسر وحتديـدا  املـداومني مـا مـسر       املدنية  سصة مس يتعلق بسلعسملني منه  فعليس  رغ  العدوان والق

 م  ت  اليوم.02٠٩
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( ٢88مـداومني و )  (غ 1٢مداومني و ) (٩٩) (  منه ٠0٩إمجسلي العقود املععدة ما املؤمسة)ن أمؤكدا  ب

( .. موضـحس  أن عـددا    ٩٩٩) مـداومني اإلمجـسلي   غـ   (٢٩٢مـداومني  )  (٢2٢اليومي منه  ) جرسألعسملني ب

التخصصست الفنية ما إ راج وإعداد ومونتسج وغ هس مت امتدعسؤه  للععل ما قبـل قنـواته     منه  يععلون يف

وإذاعسته  إال أنه  رفضوا احلضور ومستعرون يف الععل لـدى قنـوات وإذاعـست  عبيـة و سصـة سجـة قلـة        

املعسجلـست املعمـ     املستحقست املسلية يف اإلعالم الريي وميت  اختسذ اإلجراءات القسنونية الالزمة ببـأنه  يف 

 هس.ءإجرا

وبني أن وزارة اإلعالم واملؤمسة العسمة اليعنية لإلذاعة والتلفعيـون  ريصـة كـل احلـرص علـ  معسجلـة       

مبكلة املتعسقديا والعسملني بسألجر اليومي  صوصس  الصسمديا منه  يف أمسكا بث القنوات واإلذاعست الولنيـة  

حتـسلف العـدوان األمريكـي السـعودي وهـ  يـؤدون أععـسهل          الريية الذيا تعرضت مقرات أععسهل  لقصـف 

إىل معسجلــة واحلكومــة  لــس النــواب  جلعيــ  يفاإلعالميــة الولنيــة بكــل شــجسعة وامتبســسل مــس يــدعوا ا

 أوضسعه .

وزارات املسليـة واودمـة املدنيـة واإلعـالم     كـل مـا   للحكومة بتكليف توصية ما اجمللس ولسل  بوض  

املتعسقديا والعسملني بسألجر اليومي يف املؤمسة العسمـة اليعنيـة لإلذاعـة والتلفعيـون      مبنسقبة ومعسجلة موضوع

والععل عل  تععيعهس بـسملبلغ املطلـوب بعـد تصـحيح أيـة  ـسالت ازدواج أو ا ـتالالت قسئعـة لضـعسن مـ            

 إجراءات توظيف كسفة العسملني  سليس  يف مقرات أععسهل .

 ةقضـي  نهـس ألمـرعة إجيـسد معسجلـة  قيقيـة     م السؤال مؤكـدا  علـ    مقدعلي العض عّق  االخ  بعد ذلك 

دون احلصول عل  مرت  وه  يععلـوا وأيضـس البـد مـا      ةيفظقضوا أععسره  يف هذه الوختص شرحية  ةانسسني

معسجلة مرتبسته  التقسعدية  .. مبيدا  مبقرتح وزير االعالم بتكليف جلنة مبرتكة ما وزارات املسلية واودمة 

 واإلعالم إلجيسد  لول ومقرت ست كفيلة سل املبكلة. املدنية

مبعسجلـة  ( اإلعالم  -اودمة املدنية  -املسلية ) اتوزار لحكومة بتكليفه توصية ليجتو اجمللس قركعس أ

موضوع املتعسقديا واملتعـسونني يف املؤمسـة العسمـة لإلذاعـة والتلفعيـون والقطسعـست االعالميـة التسبعـة لـوزارة          

 االعالم.

اجمللس إدراج تقرير اللجنة املكلفـة مـا اجمللـس بـسلنعول امليـداني ملعسينـة مبـسني كليـة اآلداب            اقرث

 .هلذه الفرتة  إىل جدول اععسلهالببري ول  األمنسن جبسمعة ذمسر والط  

 ,,,  ظهرل    لنثدوا  عشر  لنجلس  فق لنسدع بر  لوههت 
 بل  لنمبفق ,,,

   لئر  لنجلسدت بش بن لألعضدء 


