
الئرلماظغئ إلضاروظغًا ضمحروع وذظغ  اظططصئ شضره تفر وتعبغص وتثاول العبائص 
برلماظغ غعثف إلى المتاشزئ سطى العبائص الئرلماظغه وسطى طسغرة دولئ الضعغئ 
العبائص  ساطا ًوفعمغئ  خمسغظ  و  خمسئ  طظ  فضبر  المماثة  السرغصئ  الئرلماظغئ 
الئرلماظغئ شغ إبراء السمض الئرلماظغ ودسط اتثاذ الصرارات وتمضغظ السادة افسداء 

طظ الصغام بثورعط الاحرغسغ والرصابغ والسغاجغ سطى أضمض وجه.
        

بغاظات تحمض  الئرلماظغئ غتاعي سطى صاسثة  العبائص   إن ظزام اقجاسقم ا�لغ سظ 
جمغع افظحطئ الاحرغسغئ والرصابغئ والسغاجغئ الاغ صاطئ بعا المةالج الماساصئئ 
طدابط   : طبض  التالغ  الاحرغسغ  الفخض  إلى  سام(١٩٦٢)  الاأجغسغ  المةطج  طظث 
وطحارغع  الطةان،  وتصارغر  الرجمغئ،  بالةرغثة  الخادرة  والصعاظغظ  افطئ  طةطج 
الصعاظغظ، واقصاراتات بصعاظغظ ،واقصاراتات برغئئ، وافجؤطئ وردود التضعطئ سطغعا، 

واقجاةعابات وغغرعا طظ العبائص الئرلماظغئ الخادرة سظ طةطج اقطئ.

و أخغرًا ظاصثم بعاشر الحضر و اقطاظان لةمغع افخعة و افخعات شغ إدارة الاعبغص و 
المسطعطات الثغظ جاعمعا شغ تفر و تعبغص العبائص الئرلماظغئ إلضاروظغا ، آططغظ ان 
الئرلماظغ  بالحأن  والمعامغظ  والمثاخغظ  الئاتبغظ  خثطئ  الظزام شغ  غساعط عثا 

الضعغاغ.

املقدمـــــــة
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

إن العثف طظ تطئغص  ظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ بمةطج 

اقطئ غامبض با�تغ:

١- تفر افرحغش العذظغ والماسطص بالمسغرة الئرلماظغئ لمةطج افطئ شى 

الغ  العرصغئ  الئرلماظغئ  العبائص  جمغع  تتعغض  ذرغص  سظ  الضعغئ  دولئ 

إلضاروظغئ.

الئرلماظغئ  والئغاظات  المسطعطات  تحمض  طاطعرة  سطمغئ  صاسثة  بظاء   -٢

وإتاتاعا لماثثي الصرار شغ طةطج افطئ ولةاظه.

والثصئ  بالسرسئ  لطمسطعطات  لطعخعل  ا�جراءات  وتسعغض  تئسغط   -٣

والحمعل لثسط إتثاذ الصرار.

العبائص  طغضظئ  سطى  بالسمض  المالغئ  والاضطفئ  والةعث  العصئ  تعشغر   -٤

الئرلماظغئ.

٥- طعاضئئ الاطعر السرغع شغ طةال السمض ا�لضاروظغ و الامعغث لطثخعل 

إلى التضعطئ ا�لضاروظغئ.

٦- وضع ضعابط أطظغئ لتفر تطك العبائص والمسطعطات والئغاظات.

 اهلدف من  نظام االستعالم اآليل عن الوثائق الربملانية
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

بداية ونهاية الفصول التشريعية خالل احلياة الربملانية جمللس األمة 

المةطج الاأجغسغ 
١٩٦٢

افول
طةطج ١٩٦٣

الباظغ
طةطج ١٩٦٧

البالث
طةطج ١٩٧١

الرابع
طةطج ١٩٧٥

الثاطج
طةطج ١٩٨١

السادس
طةطج ١٩٨٥

السابع
طةطج ١٩٩٢

الباطظ
طةطج ١٩٩٦

الااجع
طةطج ١٩٩٩

الساحر
طةطج ٢٠٠٣

التادي سحر
طةطج ٢٠٠٦

الباظغ سحر
طةطج ٢٠٠٨

البالث سحر
طةطج ٢٠٠٩

الرابع سحر
طةطج ٢٠١٣

١٩٦٢/١/٢٠
١٩٦٣/١/١٥

١٩٦٧/١/٣

١٩٧٠/١٢/٣٠

١٩٧٥/١/٨

تض المةطج
١٩٧٦/٨/٢٩

١٩٨٥/١/١٩

تض المةطج
١٩٨٦/٧/٣

١٩٩٦/١٠/٥

تض المةطج
١٩٩٩/٥/٤ 

٢٠٠٣/٦/٣٠

تض المةطج
٢٠٠٦/٥/٢١ 

تض المةطج
٢٠٠٨/٣/١٩ 

تض المةطج
٢٠٠٩/٣/١٨ 

تض المةطج 
(١) ٢٠١٢/١٠/٧

تض المةطج 
٢٠١٦/١٠/١٦

الثاطج سحر 
تاى تغظه طةطج ٢٠١٦

١٩٦٣/١/٢٩

٢٠١٣/٨/٦

٢٠٠٩/٥/٣١

٢٠٠٨/٦/١

٢٠٠٦/٧/١٢

٢٠٠٣/٧/١٩

١٩٩٩/٧/١٧

١٩٩٦/١٠/٢٠

١٩٩٢/١٠/٢٠

١٩٨٥/٣/٩

١٩٨١/٣/٩

١٩٧٥/٢/١١

١٩٧١/٢/١٠

١٩٦٧/٢/٧

٢٠١٦/١٢/١١

ظعاغئ الفخضبثاغئ الفخضالفخض

(١)أخثرت المتضمئ الثجاعرغئ باارغت ٢٠١٢/٦/٢٠ تضط بئطقن طةطج ٢٠١٢ المظاثإ وإسادة طةطج ٢٠٠٩ .
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

 السظئ

   مسرية جملس األمة خالل احلياة النيابية
سثد افخعت لضض ظاخإسثد الثوائر اجامرارغئ المةطج رئغج المةطجالفخض الاحرغسغ

١٩٦٣-١٩٦٧
افول

سئثالسجغج الخصر
(١٩٦٣-١٩٦٥)

 جسعد السئثالرزاق
١٩٦٥-١٩٦٧))

١٠٥أضمض طثته

الباظغ١٩٦٧-١٩٧٠
١٠٥أتمث السرتان

١٠٥خالث الشظغطالبالث١٩٧١-١٩٧٥

١٠٥خالث الشظغطالرابع١٩٧٥-١٩٧٦

أضمض طثته

أضمض طثته

تض المةطج

أضمض طثته

تض المةطج

تض المةطج

تض المةطج

تض المةطج

تض المةطج

تض المةطج

تض المةطج

أضمض طثته

أضمض طثته

 طسامر

٢٥

٥

٢٥

٢٥

٢٥

٢٥

٢٥

٢٥

٥

٥

٥

١

١

٤

٤

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

الثاطج

السادس

السابع

الباطظ

الااجع

الساحر

التادي سحر

الباظغ سحر

البالث سحر

الرابع سحر

الثاطج سحر

طتمث السثجاظغ

أتمث السسثون

أتمث السسثون

أتمث السسثون

جاجط الثراشغ

جاجط الثراشغ

جاجط الثراشغ

جاجط الثراشغ

جاجط الثراشغ

طرزوق الشاظط

طرزوق الشاظط

١٩٨١-١٩٨٥

١٩٨٥-١٩٨٦

١٩٩٢-١٩٩٦

١٩٩٦-١٩٩٩

١٩٩٩-٢٠٠٣

٢٠٠٣-٢٠٠٦

٢٠٠٦-٢٠٠٨

٢٠٠٨-٢٠٠٩

٢٠٠٩-٢٠١١

٢٠١٣-٢٠١٦

٢٠١٦- تاى ا�ن
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

Http://Search.kna.kw

٢) الثعاب طئاحرة إلى الرابط. 

١) الثخعل سطى طعصع طةطج افطئ.

 : تشغيل النظام
ً
 أوال

الدشط سطى ابتث شغ العبائص الئرلماظغئ.

http://www.kna.kw

أو
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

 : تشغيل النظام
ً
 أوال

تاى تامضظ طظ الثخعل إلى صاسثة بغاظات الثلغض افرحادي لظزام اقجاسقم 
ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ  

إضشط سطى ضطمئ دخعل

إدارة التوثيق و المعلومات
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

: الشاشة الرئيسية للربنامج 
ً
ثانيا

عغ الحاحئ الاى طظ خقلعا غاط الاظصض إلى ضاشئ حاحات 
وأدوات الئتث المثاطفئ لطعبائص الئرلماظغئ . 
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

تتاعى الحاحئ الرئغسغئ

 سطى طفاتغح خاخئ لضاشئ حاحات الئتث وعى: 
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

:البحث يف الوثائق الربملانية 
ً
ثالثا

مثال(١):                   شاشة املضابط

 , افطئ  جطسات طةطج  داخض طتاعى طدابط  بالئتث  خاخئ  سئارة سظ حاحئ  عغ 
إلى  لطعخعل  اجاثثاطعا  غمضظك  طثاطفئ  بتث  وتصعل  طفاتغح  سطى  وتتاعي 

الئغاظات بطرغصئ جعطئ وأضبر دصئ .
- الدشط سطى المفااح الثاص بالمدابط طظ الحاحئ الرئغسغئ.

 الضغط على املفتاح اخلاص باملضابط
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

الفخض الاحرغسى : صائمئ بالفخعل الاحرغسغئ.  
دور اقظسصاد : صائمئ بأدوار اقظسصاد لضض شخض.  

رصط المدئطئ : رصط الةطسئ طظث بثء التغاة الظغابغئ .  
تارغت الةطسئ : غمضظ الئتث خقل شارة زطظغئ طسغظئ لطئتث سظ العبغصئ المططعبئ.  
(غاط طظ خقل تتثغث بثاغئ الفارة وظعاغاعا وغفدض اخاغار الاارغت طظ الروزظاطئ ).  

حتتوي شاشة املضابط على احلقول التالية:

حقول البحث تتكون من قوائم وحقول نصية ميكنك استخدامها 
للبحث والوصول إىل الوثائق بطريقة سهلة وتشمل اآلتي :

يتم الضغط على زر حبث بعد حتديد حمددات 

البحث .
   يتم الضغط على زر مسح  ملسح حقول البحث    

       للبدءمبحددات جديدة. 
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

غمضظك الاظصض بغظ خفتات ظاائب الئتث المثاطفئ بالدشط سطى رصط الخفتئ.

 السثد الضطى لظاائب الئتث أسطى الخفتئ.

لطسعده لطحاحئ الرئغسغئ سظث الدشط سطى زر الرئغسغئ شغ أسطى الخفتئ.

غمضظك الرجعع إلى حاحئ الئتث وتشغغر طتثدات الئتث بالدشط سطى زر( سعدة الى بتث العبائص) .

 غمضظك الدشط سطى
 المدئطئ المططعبئ لسرض

الخعرة ا�لضاروظغئ لطعبغصئ

 تزعر ظاائب الئتث شغ جثول الظاائب .
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

مثال(٢):              شاشة األسئلة الربملانية

, وتتاعي سطى طفاتغح  الئرلماظغئ  افجؤطئ  بالئتث سظ  سئاره سظ حاحئ خاخئ  عغ 
وتصعل بتث طثاطفئ غمضظك اجاثثاطعا لطعخعل إلى الئغاظات بطرغصئ جعطئ وأضبر 

دصئ .
- الدشط سطى المفااح الثاص بافجؤطئ و الردود طظ الحاحئ الرئغسغئ.

 الضغط على املفتاح اخلاص باألسئلة و الردود
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

حتتوي شاشة األسئلة على احلقول التالية:

حقول البحث تتكون من قوائم وحقول نصية ميكنك استخدامها للبحث والوصول اىل 
الوثائق بطريقة سهله وتشمل اآلتي:

الفخض الاحرغسى : صائمئ بالفخعل الاحرغسغئ.
دور اقظسصاد : صائمئ بأدوار اقظسصاد لضض شخض.
طصثم السآال: صائمئ بأجماء أسداء المةطج .

السآال طعجئ الى: صائمئ بأجماء العزارات التضعطغئ.
المعضعع : غمضظك الئتث بحأن طعضعع طسغظ بضطمات دالئ و طمغجة .

الاارغت: غمضظ الئتث خقل شارة زطظغئ طسغظئ لطئتث سظ العبائص
 (غاط طظ خقل تتثغث بثاغئ الفارة وظعاغاعا وغفدض اخاغار الاعارغت طظ الروزظاطئ ).

يتم الضغط على زر حبث بعد حتديد حمددات 

البحث .

   يتم الضغط على زر مسح ملسح حقول البحث    

        للبدء مبحددات جديدة. 
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

إدارة الاعبغص و المسطعطات 

Search.kna.kw

© جمغع التصعق طتفعظئ طةطج افطئ دولئ الضعغئ

 2018-2019

الرصط الثاخطى : 3000

© جمغع التصعق طتفعظئ طةطج افطئ دولئ الضعغئ

 2018-2019

 السثد الضطى لظاائب الئتث أسطى الخفتئ.

غمضظك الاظصض بغظ خفتات ظاائب الئتث المثاطفئ بالدشط سطى رصط الخفتئ.

لطسعده لطحاحئ الرئغسغئ سظث الدشط سطى زر الرئغسغئ شغ أسطى الخفتئ.

غمضظك الرجعع إلى حاحئ الئتث وتشغغر طتثدات الئتث بالدشط سطى زر( سعدة الى بتث العبائص) .

 غمضظك الدشط سطى السآال
 المططعب لسرض الخعرة

ا�لضاروظغئ لطعبغصئ

 تزعر ظاائب الئتث شغ جثول الظاائب .
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الثلغض افرحادي
لظزام اقجاسقم ا�لغ سظ العبائص الئرلماظغئ 

إدارة الاعبغص و المسطعطات 

Search.kna.kw

الرصط الثاخطى : 3000

افطاظئ الساطئ لمةطج افطئ

صطاع المسطعطات
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