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 673حمضر اجللست رقم 

 2009 ٔىٔرب 24ي 1430 رو احلغخ ادلىافك 6اٌضالصبء : التاريخ

ادلغزؾبس اٌغُذ زلّذ فىصٌ ثْٕالي اخلٍُفخ األوي ٌشئُظ  :الرئاست
 . اجملٍظ

عجِ وصالصىْ دلُمخ، اثزذاء ِٓ اٌغبّخ اٌغبدعخ واٌذلُمخ : التىقيج
 .اخلبِغخ ثْذ اٌضواي

 :اٌذساعخ واٌزقىَذ ًٍّ إٌقٌن اٌزؾشٌَْن اٌزبٌٌُن: جدول األعمال
 َغًن وَزُّ دبىعجٗ اٌمبٔىْ سلُ 30.08ِؾشوُ لبٔىْ سلُ - 

  ادلزٍْك حبشَخ األعْبس وادلٕبفغخ؛06.99

 19.94 َمنٍ ثزغًُن اٌمبٔىْ سلُ 51.09ِؾشوُ لبٔىْ سلُ - 2 
 .ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح

 
 :اجللست املستشار السيد حممد فىزي بنعالل رئيس

 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ واٌقالح واٌغالَ ًٍّ أؽشف ادلشعٌٍن
 اٌغُذَٓ اٌىصَشَٓ،

 اٌغُذح اٌىصَشح،
 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسَٓ احملزشٌِن، 

طلقـ ٘زٖ اجلٍغخ ٌٍذساعخ واٌزقىَذ ًٍّ إٌقىؿ اٌزؾشَُْخ 
 :اٌزبٌُخ

 َغًن وَزُّ دبىعجٗ اٌمبٔىْ سلُ 30.08ِؾشوُ لبٔىْ سلُ - 1
  ادلزٍْك حبشَخ األعْبس وادلٕبفغخ؛06.99

 19.94 َمنٍ ثزغًُن اٌمبٔىْ سلُ 51.09ِؾشوُ لبٔىْ سلُ - 2 
 .ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح

ٔغزهً ٘زٖ اجلٍغخ ثبٌذساعخ واٌزقىَذ ًٍّ ِؾشوُ لبٔىْ سلُ 
 ادلزٍْك أوال حبشَخ 06.99 َغًن وَزُّ دبىعجٗ اٌمبٔىْ سلُ 30.08

األعْبس وادلٕبفغخ، اٌىٍّخ ٌٍؾىىِخ ٌزمذًن ادلؾشوُ، رفنً اٌغُذ 
 .اٌىصَش

السيد نسار بركت الىزير املنتدب لدي الىزير األول، املكلف 
 :بالشؤون االقتصاديت والعامت

 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ
 اٌغُذ اٌشئُظ،

 ؽنشاد اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسوْ،
 اٌغُذ اٌىصَش،

 30.08َؾشفين أْ ألذَ أِبَ رلٍغىُ ادلىلش ِؾشوُ اٌمبٔىْ سلُ 
 ادلزٍْك حبشَخ أألعْبس وادلٕبفغخ وّب وافك 06.99ادلغًن ٌٍمبٔىْ سلُ 

ٍُّٗ رلٍظ إٌىاة، وال ؼلفً ٍُّىُ أْ لبٔىْ ؽشَخ األعْبس وادلٕبفغخ 
َْزرب ئىبسا رؾشَُْب مشوسَب ٌنجو أداء اٌغىق، ؽىت َزغىن جلُِّ 

اٌفبٌٍّن االلزقبدٌَن االؽزغبي يف ٍشوف رزغُ ثبٌؾفبفُخ وسوػ 
 .ادلٕبفغخ اٌؾشَفخ، ورٌه محبَخ ٌٍّمبوٌخ وادلغزهٍه ًٍّ ؽذ عىاء

ويف ٘زا اإلىبس، وبْ فبؽت اجلالٌخ ادلٍه زلّذ اٌغبدط ٔقشٖ 
اهلل وأَذٖ، لذ أّيً رٍُّْبرٗ اٌغبُِخ ِٓ أعً رْضَض اٌُِبد أالصِخ 

ٌنّبْ اٌزٕبفغُخ ادلفزىؽخ ومحبَخ ؽشَخ اٌغىق، وّب أوذ عالٌزٗ ًٍّ 
مشوسح رىفًن اٌُِخ اٌزؾشَُْخ اٌىفٍُخ حبّبَخ ؽشَخ ادلجبدسح ومّبْ 

 .ادلٕبفغخ إٌضَهخ
ورٕفُزا ٌٍزٍُّْبد ادلٍىُخ اٌغبُِخ، لبِذ اٌىصاسح ادلٕزذثخ ٌذي 
اٌىصَش األوي ادلىٍفخ ثبٌؾإوْ االلزقبدَخ واٌْبِخ ثاّذاد ِؾشوُ 

اٌمبٔىْ ادلْشوك ًٍّ أَٔبسوُ، ورٌه هبذف ِالءِخ ِمزنُبرٗ ِِ 
 . ِزيٍجبد اٌَشفُخ االلزقبدَخ اٌىىُٕخ واٌذوٌُخ

وِٓ ثٌن ادلمزنُبد اٌيت َزُ اٌزٕقُـ ٍُّهب ألوي ِشح يف ِؾشوُ 
اٌمبٔىْ اجلذَذ اّزجبس اٌغؼ يف اجلىدح واٌىُّخ صَبدح غًن ِؾشوّخ يف 

اٌغْش، وّب علذ اٌزْذَالد ثْل ادلخبٌفبد واٌْمىثبد ادلزٍْمخ 
 .ثبدلىاد وادلٕزغبد واخلذِبد راد األعْبس ادلمٕٕخ

 ويف ٘زا اإلىبس، متذ ِشاعْخ وً ِٓ اٌغشاِبد ادلزٍْمخ 
ثبدلّبسعبد ادلمُذح ٌٍّٕبفغخ، واؽهبس األعْبس واٌجُِ ادلؾشوه 

واٌفىرشح، ووزٌه رٍه ادلزٍْمخ ثبدلخبٌفبد اٌيت رزٍْك ثبدلىاد 
 .وادلٕزغبد واخلذِبد راد األعْبس ادلمٕٕخ، ووزا اٌْمىثبد اإلداسَخ

وهتذف ٘زٖ ادلشاعْخ ئذل ِالءِخ َٔبَ اٌْمىثبد، أخزا ثٌْن 
االّزجبس اٌىصْ االلزقبدٌ دلشرىيب ادلخبٌفخ، ِِ ئسعبء اٌفْبٌُخ يف رلبي 

اٌضعش، وًٍّ ٘زا األعبط مت رمٍُـ احلذ األدىن ٌٍغشاِخ ثبٌٕغجخ 
 500 دسُ٘ ئذل 1200ٌٍّخبٌفبد ادلزٍْمخ حبّبَخ ادلغزهٍه ِٓ 

دسُ٘ ِشاّبح ٌىمُْخ اٌزغبس اٌقغبس، ورٌه ِِ اإلثمبء ًٍّ احلذ 
 . دسُ٘، وِنبّفزهب يف ؽبٌخ اٌْىد5000األلقً ٌٍغشاِخ يف 

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّخبٌفبد ادلزٍْمخ ثبدلّبسعبد ادلمُذح ٌٍّٕبفغخ، واٌيت 
هتُ ّاللخ ثبئٌْن، اٌْاللبد ثٌن ادلهٌُٕن وْذَ رغٍُُ اٌفىرشح، اٌجُِ 
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ادلؾشوه، اٌجُِ اٌزُُّضٌ، ربذَذ عْش أدىن ٌٍجُِ، وادلخبٌفبد ادلزٍْمخ 
ثبدلىاد وادلٕزغبد واخلذِبد راد األعْبس ادلمٕٕخ، فمذ مت اٌشفِ ِٓ 

 أٌف دسُ٘، ِِ 300 أٌف دسُ٘ ئذل 100احلذ األلقً ٌٍغشاِخ ِٓ 
 .ِنبّفزهب يف ؽبٌخ اٌْىد

وّب عبء ادلؾشوُ أَنب ثزْذًَ َهذف ئذل ومِ َٔبَ اٌْمىثبد 
اإلداسَخ اٌقبدسح ّٓ اٌىالح واٌّْبي يف رلبي ادلخبٌفبد ادلزٍْمخ ثبدلىاد 
وادلٕزغبد واخلذِبد ادلمٕٕخ أعْبس٘ب، ورٌه ِٓ أعً مّبْ اٌغشّخ 

واٌفْبٌُخ يف رلبي ادلشالجخ، وسدُ ادلنبسثٌن يف األعْبس ادلمٕٕخ وادلذّّخ، 
ِِ متىٌن ادلخبٌفٌن اٌزَٓ فذسد يف ؽمهُ ّمىثخ ئداسَخ ِبٌُخ ِٓ 

 .ؽك اٌيْٓ أِبَ اٌٍغٕخ ادلشوضَخ، وأِبَ وزٌه احملىّخ اإلداسَخ
وّب أْ ِؾشوُ اٌمبٔىْ ادلْشوك ًٍّ أَٔبسوُ ؽبفٌ ًٍّ 

 15اعزضٕبء فشَؼ َهُ اإلثمبء ًٍّ َٔبَ رمٌٕن األعْبس ثبٌٕغجخ ي 
ِبدح وخذِخ زلذدح ثٕـ رٍَُّٕ، ِِ احلشؿ ًٍّ اًٌّْ هبزا 

 عٕىاد، وِٓ ثٌن ٘زٖ ادلىاد 4االعزضٕبء يف ِذح أزمبٌُخ زلذدح يف 
اٌذلُك اٌىىين ٌٍمّؼ اٌيشٌ، اٌغىش، : ادلمٕٕخ ٔزوش ًٍّ عجًُ ادلضبي

األدوَخ، اٌىهشثبء، ادلبء اٌقبحل ٌٍؾشة، اٌزيهًن اٌغبئً، احملشولبد، 
 ... لُٕٕبد غبص اٌجىربْ، اٌىزت ادلذسعُخ، ئخل

 اٌغُذ اٌشئُظ، 
 ؽنشاد اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسَٓ احملزشٌِن،

اٌغُذ اٌىصَش، رٍىُ أُ٘ اٌزْذَالد اٌيت َمزشؽهب ِؾشوُ اٌمبٔىْ 
 .ادلْشوك ًٍّ أَٔبسوُ واٌيت ٔزّىن أْ ربًَ دبىافمزىُ

 .واٌغالَ ٍُّىُ وسمحخ اهلل رْبذل وثشوبرٗ
 :السيد رئيس اجللست

 .وصُ... ؽىشا اٌغُذ اٌىصَش، ئرْ اٌىٍّخ دلمشس اٌٍغٕخ ادلبٌُخ
ئرْ أفزؼ ثبة ادلٕبلؾخ، ٕ٘بن ّشك ّٓ فشق األغٍجُخ، رفنً 

 .ٌٍّٕقخ يف مخظ دلبئك أسعىن
 :املستشار السيد فؤاد القادري

 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ
 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغبدح اٌىصساء،

 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسَٓ،
َؾشفين ثبعُ فشق األغٍجُخ أْ أعبُ٘ يف ِٕبلؾخ ِمزنُبد 

 وادلزٍْك 06.99 ادلْذي ٌٍمبٔىْ سلُ 30.08ِؾشوُ اٌمبٔىْ سلُ 

حبشَخ األعْبس وادلٕبفغخ، واٌزٌ عبء اعزغبثخ ٌٍزٍُّْبد ادلٍىُخ 
اٌغبُِخ يف اخليبة اٌزٌ وعهٗ عالٌخ ادلٍه زلّذ اٌغبدط ٔقشٖ اهلل 

 غؾذ 20ئذل األِخ دبٕبعجخ روشي صىسح ادلٍه واٌؾْت ثزبسَخ 
2008: 
ضلش احلىىِخ ًٍّ رفًُْ اٌُِبد اٌزؾشَُْخ وادلإعغُخ اذلبدفخ  "

ٌزؾغٌن اٌمذسح اٌؾشائُخ ٌٍّىاىٌٕن، ومجو األعْبس، وزلبسثخ اٌشؽىح، 
وذلزٖ اٌغبَخ، ٔذّى اجلهبصَٓ اٌزٕفُزٌ واٌزؾشٍَْ ئذل اإلعشاُ ثبّزّبد 

ِذؤخ محبَخ ادلغزهٍه، ودبىاصاح رٌه َزٌْن اٌزيجُك احلبصَ ٌمبٔىْ 
أزهً " ؽشَخ األعْبس وادلٕبفغخ، دبب يف رٌه رفًُْ رلٍظ ادلٕبفغخ

 .خيبة عالٌخ ادلٍه
 اٌغُذ اٌشئُظ،

ئْ ادلغزغذاد اٌيت محٍهب ٘زا ادلؾشوُ رٕـ وألوي ِشح ًٍّ 
زلبسثخ اٌغؼ يف اجلىدح ويف اٌىصْ، واّزجبسعلب صَبدح غًن ِؾشوّخ يف 

األعْبس، وّب رٕـ ًٍّ سفِ اٌغشاِبد اٌْمبثُخ ئصاء ادلخبٌفبد ثبٌضَبدح 
يف أعْبس اٌجنبئِ وادلٕزىعبد واخلذِبد راد األعْبس ادلمٕٕخ حلّبَخ 

اٌزغبس وادلمبوالد، ورٕـ ًٍّ رمٍُـ احلذ األدىن ِٓ اٌغشاِخ ِشاّبح 
ٌٍزغبس اٌقغبس، وسفِ ؽذ٘ب األلقً وِنبّفزٗ يف ؽبٌخ اٌْىد، 

ثبإلمبفخ ئذل راليف اٌزالّت اٌنشَيب، وّذَ اإلمشاس ثبٌمذسح اٌؾشائُخ 
ٌٍّىاىٌٕن، وأَنب رىفًن ؽشوه اجلىدح ؽفبٍب ًٍّ فؾخ ادلغزهٍه 

 .ادلغشيب
٘زٖ ادلغزغذاد عٍْذ ِٓ ادلؾشوُ لُّخ ِنبفخ يف رفًُْ آٌُبد 
اٌشدُ اٌفْبٌخ حلّبَخ ادلىاىٌٕن ِٓ ادلنبسثبد اٌيت رْشفهب األعْبس ِٓ 

عهخ، ورإً٘ ثالدٔب ٌٍذخىي ئذل َٔبَ الزقبد اٌغىق ِٓ عهخ أخشي، 
وثفنً ِضً ٘زٖ اإلعشاءاد اٌيت رغبَش لىاّذ إٌَبَ اٌذورل احلبرل 

الثذ أْ ٔغغً، اٌغُذ اٌشئُظ، لُّخ ادلؾشوُ يف ئلشاس َٔبَ اٌْمىثبد 
 .اإلداسَخ ٌٍؾذ ِٓ اإلفالد ِٓ اٌْمبة

ذلزٖ األعجبة وٍهب، ئٕٔب يف األغٍجُخ عٕقىد ثبإلغلبة ًٍّ 
 . ادلؾشوُ ادلْشوك ًٍّ أَٔبس رلٍغٕب ادلىلش

ؽىشا ٌىُ ًٍّ ؽغٓ اإلفغبء، واٌغالَ ٍُّىُ وسمحخ اهلل ورْبذل 
 .وثشوبرٗ

 :السيد رئيس اجللست
ؽىشا اٌغُذ ادلغزؾبس، اٌىٍّخ ّٓ فشق ادلْبسمخ، رفنً اٌغٍ 

 .ادلهبؽٍ
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 :املستشار السيد عبد اجمليد املهاشي

 .ؽىشا اٌغُذ اٌشئُظ
 اٌغبدح اٌىصساء،

 اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ،
َؾشفين أْ أرذخً ثبعُ فشق ادلْشمخ خبقىؿ ِؾشوُ اٌمبٔىْ 

 . وادلزٍْك حبشَخ األعْبس وادلٕبفغخ06.99ادلغًن ٌٍمبٔىْ سلُ 
اٌىالِ، اٌغُذ اٌشئُظ، أْ ِؾشوُ اٌمبٔىْ ادلْشوك ًٍّ أَٔبسٔب 
اٌُىَ هبذف دساعزٗ وادلقبدلخ ٍُّٗ َىزغٍ أعلُخ ثبٌغخ ثبّزجبسٖ خيىح 

أوٌُخ ٌزَُُٕ آٌُبد اٌغىق وادلٕبفغخ، وِٓ ثٌن ادلمزنُبد اذلبِخ 
واجلشَئخ اٌيت مت اٌزٕقُـ ٍُّهب ألوي ِشح يف ٘زا ادلؾشوُ اّزجبس 

اٌغؼ يف اجلىدح واٌىُّخ صَبدح غًن ِؾشوّخ يف اٌغْش، ووزا ِالءِخ 
َٔبَ اٌْمىثبد ٌٍىصْ االلزقبدٌ دلشرىيب ادلخبٌفخ، ِِ زلبوٌخ ئسعبء 

ورشعُخ ِجذأ اٌفْبٌُخ يف رلبي اٌضعش، ٘زا ِِ احلفبً ًٍّ َٔبَ 
اٌْمىثبد اإلداسَخ اٌقبدسح ّٓ اٌىالح واٌّْبي، ورٌه دلب َزنّٕٗ ٘زا 

 .اإلعشاء ِٓ عشّخ وفْبٌُخ يف رلبي ادلشالجخ وسدُ ادلنبسثٌن
 اٌغُذ اٌشئُظ، 

ئرا وبْ ِٓ ؽغٕبد ِؾشوُ اٌمبٔىْ ادلؾبس ئٌُٗ أّالٖ، زلبوٌزٗ 
مجو ورأىًن لبٔىْ اٌغىق وادلٕبفغخ، فاْ ِب َْبة ٍُّٗ وزٌه َٔشرٗ 

اٌزغضَئُخ، وافزمبسٖ ٌزقىس مشىرل وفًُ حبّبَخ وبفخ أىشاف اٌٍُّْخ 
اإلٔزبعُخ، عىاء رٍْك األِش ثبدلٕزظ أو ادلغزهٍه، وِٓ مت فاْ اٌىلذ لذ 

ؽبْ إلخشاط ِذؤخ ِزىبٍِخ رغيش ثىمىػ ؽمىق واٌزضاِبد 
األىشاف، ِِ إٌْبَخ لذس اإلِىبْ ثبدلغزهٍه ثبّزجبسٖ احلٍمخ اٌنُْفخ 

 .يف ٘زٖ ادلْبدٌخ
ِٓ عهخ أخشي، فإٔب َٔٓ، اٌغُذ اٌشئُظ، أْ اٌمىأٌن ِهّب 

وبٔذ أعلُزهب وفشاِزهب فاْ احمله احلمُمٍ ٌزفٍُْهب َىّٓ يف ِذي 
لبثٍُخ أعشأهتب ورٕضٍَهب ًٍّ أسك اٌىالِ، وٕ٘ب ٔىد أْ ٔضًن أزجب٘ىُ ئذل 
رْذد ورٕىُ األىشاف واٌميبّبد ادلزذخٍخ يف ٍُّّخ ادلشالجخ، شلب َيشػ 

ِْنٍخ اٌزٕغُك فُّب ثُٕهب، ومّبْ اعزّشاسَخ وفْبٌُخ رذخالهتب، أٌ 
 .دبْىن آخش رفبدٌ ِٕيك احلّالد ادلىمسُخ أو االٔزمبئُخ

 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغُذ اٌىصَش،

 اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ،

وبٔذ ٘زٖ ثْل ادلالؽَبد اٌيت اعزىلفزٕب أصٕبء ِٕبلؾخ ِىاد 
ادلؾشوُ، وٍ٘ اٌيت ّربٔب ّٕهب يف ؽُٕهب، وىبٌجٕب اٌغُذ اٌىصَش 
ثنشوسح اعزؾنبس٘ب أصٕبء ئّذاد ِؾشوُ اٌمبٔىْ ادلزٍْك حبّبَخ 

 .ادلغزهٍه
وٍُّٗ فبٔياللب ِٓ وً ٘زٖ االّزجبساد، وسغجخ ِٕب يف متىٌن 

اٌىصاسح اٌىفُخ ِٓ آٌُبد اٌزذخً واٌشدُ ٌٍنشة ًٍّ أَذٌ 
ادلنبسثٌن واٌغّبعشح، فمذ لشسٔب يف فشق ادلْبسمخ أْ ٔقىد 

ادلزٍْك حبشَخ األعْبس  30.08ثبإلغلبة ًٍّ ِؾشوُ اٌمبٔىْ سلُ 
 .وادلٕبفغخ

 . ؽىشا اٌغُذ اٌشئُظ
 :السيد رئيس اجللست

ؽىشا اٌغُذ ادلغزؾبس، اٌىٍّخ ّٓ ادلشوضَبد إٌمبثُخ، رفنً 
 .اٌغُذ ادلغزؾبس

 :فاحتي احلميد عبد السيد املستشار
ثبعُ اٌفشَك اٌفُذسارل ٌٍىؽذح واٌذؽلمشاىُخ، َغْذٔب أْ ٔغبُ٘ يف 

 َغًن وَزُّ دبىعجٗ 30.08ِٕبلؾخ عشَْخ ذلزا ادلؾشوُ لبٔىْ سلُ 
 . ادلزٍْك حبشَخ األعْبس وادلٕبفغخ06.99اٌمبٔىْ سلُ 

الثذ أْ ٔؾًن أْ ٘زا اٌمبٔىْ اٌزٌ ضلٓ ثقذد رْذٍَٗ دل َزغبوص 
ّّشٖ اٌضّبْ أو اٌزغِ عٕىاد، وثبٌزبرل ثُٕذ ادلّبسعخ أٔٗ يف ؽبعخ 

ئذل ثْل اٌزْذَالد، وضلٓ ٔذسن أْ اٌمبٔىْ ٔزبط اٌىالِ وؤزبط 
أوال أمبف : ِالؽَزٕب ٌٍىالِ، فبٌمبٔىْ فْال عبء ثأؽُبء عذَذح 

رىفُفبد عذَذح ٌٍغؼ، رىفُفبد وبٔذ رلبي ؽمُمٍ ٌٍغؼ، 
أمبفهب اٌمبٔىْ، وزٌه اٌشفِ ِٓ اٌغشاِبد، وزٌه رؾذَذ ؽبٌخ 

اٌْىد، وزٌه اٌشعىُ ئذل اٌْمىثبد اإلداسَخ هبذف رىخٍ إٌغبّخ 
واٌغشّخ يف ِْبجلخ َِب٘ش اٌغؼ، وزٌه االعزّشاس يف ٔـ اٌمبٔىْ، 

أَنب االعزّشاس يف دُّ ادلىاد األعبعُخ، وؽذد ٌزٌه فزشح أزمبٌُخ دلذح 
 . عٕىاد4

ضلٓ ٔشي يف اٌفشَك اٌفُذسارل أْ اٌزْذَالد اٌيت عبءد يف ادلىاد 
اٌضالس ال رضًن أٌ ئؽىبي ٌذَٕب ثمذسِب ٍ٘ رغين عضئُب اٌمبٔىْ اٌزٌ 
ضلٓ ثقذدٖ، وٌىٓ يف ٔفظ اِْ ٔمىي أْ اٌمبٔىْ وؽذٖ ال َىفٍ، 
وثبٌزبرل الثذ ِٓ ِقبؽجخ اٌمبٔىْ ثاعشاءاد أعبعُخ، وخبفخ دُّ 

أعهضح ادلشالجخ دبخزٍف رٕىّبهتب، وزٌه احلزس سغُ إٔٔب ّذٔب ٌٍْمىثبد 
اإلداسَخ هبذف إٌغبّخ، وٌىٓ ال َٕفٍ أْ ٔىىْ ؽزسَٓ ِٓ رىخٍ 
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اٌؾيو يف ثْل ادلّبسعبد اإلداسَخ، وزٌه احلبعخ وامؾخ أَنب ئذل 
رْذًَ ثْل ثٕىد اٌمبٔىْ اٌيت رأيت يف ادلؾشوُ ألٔٗ ٕ٘بن ثْل اٌجٕىد 

ربزبط، خبفخ يف اٌَشفُخ احلبٌُخ وِب عزٕزغٗ األصِخ ٌجٕىد رغزؾك 
اٌزْذًَ، ووزٌه فاْ رلٍظ ادلٕبفغخ أَنب، اٌزٌ ٘ى عضء ِٓ ٘زا 
اٌمبٔىْ، ثُٕذ ادلّبسعخ سغُ لقش ادلذح أٔٗ ػلزبط ئذل رىعُِ ثْل 

 .اٌقالؽُبد
ٌزٌه فٕؾٓ يف اٌفشَك ٔذُّ ٘زا ادلؾشوُ، ؤزّىن أْ رغًن 

 . اٌىصاسح يف ىّىؽبرٕب ثبإلرُبْ ثزْذَالد عذَذح ًٍّ ٘زا ادلؾشوُ
 .ؽىشا اٌغُذ اٌشئُظ

 :السيد رئيس اجللست
 .ؽىشا اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ

 .ئرْ ٕٔزمً ٌٍزقىَذ ًٍّ ِىاد ادلؾشوُ
 .اإلمجبُ= ، ادلىافمى4ْ، ،3، 2، 1ادلبدح 

 .ٕٔزمً ٌٍزقىَذ ًٍّ ِؾشوُ اٌمبٔىْ ثشِزٗ، اإلمجبُ
 30.08ئرْ وافك رلٍظ ادلغزؾبسَٓ ًٍّ ِؾشوُ لبٔىْ سلُ 

 . ادلزٍْك حبشَخ األعْبس وادلٕبفغخ 06.99وَزُّ دبىعجٗ اٌمبٔىْ سلُ 
 51.09ٕٔزمً ٌٍذساعخ واٌزقىَذ ًٍّ ِؾشوُ لبٔىْ سلُ 

 ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح، 19.94وَمنٍ ثزغًُن اٌمبٔىْ سلُ 
 .اٌىٍّخ ٌٍؾىىِخ، رفنً

 :السيد حممد سعد العلمي الىزير املكلف بالعالقاث مع الربملان
 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ
 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ، 

 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسوْ احملزشِىْ، 
 ادلزٍْك دبٕبىك 19.94ٌمذ ًّّ ادلغشة ِٕز فذوس اٌمبٔىْ 

اٌزقذَش احلشح ًٍّ هتُُئ وئّذاد ّذح ِٕبىك ؽشح ٔؾُيخ فٕبُّخ أو 
ٌىعُغزُىُخ، ٔزوش ِٕهب ًٍّ اخلقىؿ ادلٕيمخ احلشح ٌيٕغخ وُِٕبء 

ىٕغخ ادلزىعيٍ، ؽُش رؾىً فبدساد ادلٕيمخ احلشح ٌيٕغخ دبفشد٘ب 
  .اٌقبدساد اٌىىُٕخ  ِٓ%10ًٍّ عجًُ ادلضبي 

غًن أٔٗ ويف ئىبس رفًُْ ادلُضبق اٌىىين ٌإللالُ اٌقٕبٍّ، فمذ 
لبِذ وصاسح اٌقٕبّخ واٌزغبسح ثىمِ رقىس عذَذ ٌجُٕبد االعزمجبي 
اٌقٕبُّخ، عُزُ ِٓ خالٌٗ ئؽذاس زليبد فٕبُّخ ِٕذرلخ ّجبسح ّٓ 

فنبءاد عزغّؼ ثبعزمجبي ورُّٕخ وريىَش ادلهٓ اٌذوٌُخ ٌٍّغشة، 
واٌيت مت ربذَذ٘ب يف ادلخيو اٌغبٌف اٌزوش، خبفخ رشؽًُ اخلذِبد 

وادلٕبوٌخ يف ليبٍّ اٌغُبساد واٌيبئشاد واإلٌىزشؤُه وإٌغُظ 
 .واجلٍذ واٌقٕبّبد اٌغزائُخ

 وعزؾىً ٘زٖ احمليبد، اٌيت َشرمت أْ رغيٍ رلّىُ اٌزشاة 
اٌىىين، أليبثب رٕبفغُخ، ذبِّ ثٌن سلزٍف األٔؾيخ اٌقٕبُّخ واٌزغبسَخ 

 .وِشاوض اٌزىىَٓ واٌجؾش واٌزغذَذ وسلزٍف اخلذِبد اٌنشوسَخ
٘زا وذبذس اإلؽبسح ئذل أْ وصاسح اٌقٕبّخ واٌزغبسح لذ ومْذ 

 ِؾشوّب، ساّذ ِٓ خالذلب مّبْ ؽغٓ 22الئؾخ رنُ ؽىارل 
رىصَِ رٍه ادلؾبسَِ رىصَْب ّبدال وِْمٍٕب ًٍّ مجُِ ِٕبىك اٌجالد، 

عُْب ئذل رُُّْ اٌزُّٕخ اجملبٌُخ ادلزىاصٔخ، وّب ؽشفذ يف ٔفظ اٌىلذ 
ًٍّ اخزُبس ادلٕبىك األوضش رأُ٘ال العزمجبي ادلؾبسَِ ادلزوىسح، 
وادلزىفشح أعبعب ًٍّ أَذٌ ّبٍِخ ِإٍ٘خ، رغزغُت حلبعُبد 

ادلغزضّشَٓ، وًٍّ اسرجبه ٌىعُغزُىٍ ِِ سلزٍف ؽجىبد ادلىافالد 
ِٓ أعً رغهًُ ٍُّّخ اٌزّىَٓ واٌزقذَش، وًٍّ وّبء ّمبسٌ عب٘ض، 

 .ّالوح ًٍّ اٌمشة ِٓ اٌجُٕبد اٌزؾزُخ األعبعُخ
و٘ىزا فبدلؾبسَِ احملذدح، ِٕهب ِب ٘ى عب٘ض ودخً رلبي إٌؾبه 

، وِٕهب ِب ٘ى يف ىىس اإلصلبص ِضً رىٕىثىٌُظ، "وبصا ًٔنؽىس"ِضً 
فبط ؽىس، ليت ربىًَ ِىاد اٌجؾش ثأوبدَش، أوشوثىٌُظ دبىٕبط، 

وِٕهب وزٌه ِب ٘ى ِربِظ، عىاء ًٍّ ادلذي اٌمشَت أو ادلزىعو أو 
اٌجُْذ، واٌيت عزهُ وً ِٓ ِذْ اٌذاس اٌجُنبء واٌمُٕيشح وىٕغخ 

 .وِشاوؼ وريىاْ وفبط وثشوبْ وثين ِالي واٌذاخٍخ وعيبد
 ٘ىزبس ًٍّ ُ٘ئخ ِٕبىك رقذَش ؽشح، هتُ 700وّب َشرمت هتُُئ 

احمليبد اٌقٕبُّخ ٌٍمُٕيشح ادلخققخ ٌميبُ اٌغُبساد، وىٕغخ 
ادلخققخ ٌميبُ اٌغُبساد، وإٌىافش ادلخققخ ٌميبُ اٌيبئشاد، 

واٌميت اٌزىٕىٌىعٍ ثىعذح ادلخقـ ٌزقُِٕ ادلْذاد ادلزٍْمخ 
 .ثبٌيبلبد ادلزغذدح، ئمبفخ ادلشوت ادلُٕبئٍ إٌبٍىس غشة ادلزىعو

 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،
 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسوْ احملزشِىْ،

ؽلىٓ اٌمىي ئْ اٌزيىس احلبفً يف ٘زا اجملبي ثْذ فذوس ادلُضبق 
اٌىىين ٌإللالُ اٌقٕبٍّ َفشك ِشاعْخ ؽبٍِخ ٌٍمبٔىْ ادلَُٕ ذلزٖ 

 ادلزٍْك دبٕبىك 19.94ادلٕبىك اٌقٕبُّخ، أٌ ِشاعْخ اٌمبٔىْ سلُ 
، خبفخ 95 فرباَش 8اٌزقذَش احلشح، اٌقبدس ثبجلشَذح اٌشمسُخ َىَ 

 : ِٕٗ، ورٌه ٌْذح أعجبة ؽلىٓ ئمجبذلب يف7ادلبدح 
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مشوسح ربٌُن اإلىبس اٌمبٔىين، وعٍْٗ أوضش ِشؤخ العزغالي - 
 فشؿ االعزضّبس ادلزبؽخ؛ 

 رغشَِ وصًنح ئصلبص ادلٕبىك احلشح؛ -  
رغشَِ وصًنح رُّٕخ ادلهٓ اٌذوٌُخ ٌٍّغشة ادلىعهخ أعبعب ضلى -  

 اٌزقذَش؛ 
أعشأح ادلفهىَ اجلذَذ ٌٍّؾيبد اٌقٕبُّخ ادلٕذرلخ ثىً - 

 . ِىىٔبرٗ، أٌ اٌجُٕخ اٌزؾزُخ واإلداسح واجلجبَبد

و٘زا ٘ى ِب لبِذ ثٗ احلىىِخ ؽُّٕب أّذد ِؾشوُ لبٔىْ 
 اٌزٌ أرؾشف اٌُىَ ثزمذؽلٗ أِبَ رلٍغىُ ادلىلش ثبٌُٕبثخ ّٓ 51.09

صٍٍُِ وصَش اٌقٕبّخ واٌزغبسح واٌزىٕىٌىعُبد احلذَضخ، اٌزٌ َىعذ 
 . ؽبٌُب يف ِهّخ سمسُخ خبسط ادلغشة

وئٕٔب ًٍّ َمٌن أْ اجملٍظ ادلىلش ٌٓ َذخش عهذا يف اًٌّْ ًٍّ 
ئلشاس وً ِب ِٓ ؽأٔٗ أْ َغًن ثجالدٔب لذِب ضلى ِذاسط اٌزمذَ، اٌزٌ 

 .َشرنُٗ ذلب فبؽت اجلالٌخ ادلٍه زلّذ اٌغبدط ٔقشٖ اهلل

وفمٕب اهلل مجُْب دلب فُٗ خًن وىٕٕب اٌْضَض، واٌغالَ ٍُّىُ وسمحخ 
 . اهلل رْبذل وثشوبرٗ

 :اجللست رئيس السيد
ؽىشا ٌٍغُذ اٌىصَش، اٌىٍّخ ّٓ فشق األغٍجُخ، رفنً اٌغُذ 

 .ادلغزؾبس

 :املستشار السيد حفيظ وشاك

 .ثغُ اهلل اٌشمحبْ اٌشؽُُ
 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغبدح اٌىصساء،

 ئخىاين، أخىايت ادلغزؾبسَٓ احملزشٌِن،
َؾشفين أْ أرذخً أِبَ رلٍغٕب ادلىلش ثبعُ فشق األغٍجُخ دلٕبلؾخ 

 اٌزٌ َمنٍ ثزغًُن اٌمبٔىْ سلُ 51.09ِؾشوُ اٌمبٔىْ سلُ 
 ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح، وٍ٘ ِٕبعجخ أؽُذ ِٓ خالذلب 19.94

ثبٌزىعٗ اٌزٌ فبسد ٍُّٗ ثالدٔب، اٌمبئُ ًٍّ االٔفزبػ وِىاوجخ االذببٖ 
 . اٌْبدلٍ فُّب ؼلـ ؽشَخ ادلجبدالد وادلْبِالد

ٌمذ أدسوذ ثالدٔب ِٕز عٕىاد ئذل مشوسح ِىاوجخ اٌزغًُناد 
اٌْبدلُخ ًٍّ ِغزىي االلزقبد واٌزغبسٌ، ؽىت رزّىٓ ِٓ ذببوص 

ادلُْمبد ضلى ربمُك اٌزُّٕخ، وثبٌفًْ فمذ ثذأٔب اٌُىَ ٍٔزّظ ٔزبئظ ٘زٖ 

اٌغُبعخ احلىُّخ، اٌيت أىٍمهب ثاحلبػ ادلغفىس ٌٗ احلغٓ اٌضبين ىُت اهلل 
 .  صشاٖ، وٍّّذ ؽىىِخ اٌزٕبوة ًٍّ ثٍىسهتب دبب ؼلذَ االلزقبد اٌىىين
وثبٌفًْ، فٕؾٓ ٔشي اٌُىَ ِِ الزشاة ئٌغبء احلذود اجلّشوُخ يف 

 أْ ٘زٖ اٌغُبعخ ادلٕفزؾخ وبٔذ ٍ٘ ادلذخً دلىاعهخ 2012أفك 
ربذَبد ادلٕبفغخ اٌمىَخ، وّب أْ االرفبلُبد اٌيت ولْهب ادلغشة ًٍّ 
ّذح أفْذح، فُّب ؼلـ اٌزجبدي احلش رجٌن أْ اٌزفىًن يف ٘زٖ ادلٕبىك 

 . وبْ مشوسَب ٌزُِّٕ ورمىَخ الزقبدٔب اٌىىين
 اٌغُذ اٌشئُظ، 
 اٌغبدح اٌىصساء، 

ئْ اٌزْذًَ اٌزٌ الزشؽزٗ احلىىِخ ًٍّ ِؾشوُ اٌمبٔىْ ادلزٍْك 
دبٕبىك اٌزقذَش احلشح َهُ ِبدح فشَذح، ٍ٘ ادلبدح اٌغبثْخ، وَزٍْك األِش 
دبٕؼ اعزضٕبء ٌٍىصَش األوي فُّب ؼلـ اِزُبص ئّذاد ِٕبىك اٌزقذَش احلشح 

وئداسهتب، غًن إٔٔب يف جلٕخ ادلبٌُخ واٌزخيُو واٌزغهُضاد دبغٍظ 
ادلغزؾبسَٓ، وثْذ دساعخ ِغزفُنخ ذلزا ادلىمىُ، لشسٔب رْذًَ 

ادلؾشوُ دبب غلًْ ٘زا اٌزشخُـ ِمُذا، وٌمذ وبْ ٘ذفٕب ِٓ ٘زا 
اٌزْذًَ أْ ال َفهُ أْ االعزضٕبء ّبَ، ثً أصجزٕب أٔٗ َهُ فمو اذلُئبد 

 . اٌيت متزٍه اٌْمبساد دبٕبىك اٌزقذَش احلشح ٘زٖ
ورٕجغٍ اإلؽبسح ئذل أْ جلٕخ ادلبٌُخ يف رلٍغٕب ادلىلش رفهّذ أْ 
اٌغبَخ ِٓ ادلؾشوُ ادلمذَ ِٓ ىشف احلىىِخ ٘ى ئّيبء ئِىبُٔبد 

ٌٍفبٌٍّن االلزقبدٌَن هبزٖ ادلٕبىك ٌزهُئزهب وئداسهتب يف ئىبس ادلٕبفغخ أو 
ّرب االعزضٕبء اٌزٌ ؽلٕؾٗ اٌىصَش األوي دلٓ ؽلزٍىىْ اٌْمبس، وَجمً 
اذلذف ِٓ وً رٌه ٘ى رغشَِ رُّٕخ ِٕبىك اٌزقذَش احلشح ٘زٖ، 
ومتىُٕهب ِٓ األدواد األعبعُخ جلٍت االعزضّبس، ورىفًن وعبئً 

 .ٌإللالُ ذلب
 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغبدح اٌىصساء،

ال َغْين يف إٌهبَخ ئال أْ أؤوذ أْ اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ أّنبء 
اٌٍغٕخ ادلبٌُخ دل َىزفىا خالي دساعزهُ ذلزا ادلؾشوُ دبٕبلؾخ اٌزْذًَ 
ادلمزشػ ًٍّ ادلبدح اٌغبثْخ، ثً أْ ٔمبؽهُ اِزذ ٌُيبي اٌمبٔىْ ثشِزٗ، 

واٌزٌ ارنؼ أٔٗ ػلزبط مجٍخ ِٓ اٌزْذَالد األعبعُخ، ويف ٘زا اٌغُبق 
فمذ لجٍذ احلىىِخ، يف ؽخـ اٌغُذ وصَش اٌقٕبّخ واٌزغبسح 

اٌزىٕىٌىعُبد احلذَضخ، ثبّزّبد ِمبسثخ مشىٌُخ يف اٌزْبًِ ِِ ٘زا 
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اٌمبٔىْ ّرب اٌزفىًن يف رْذَالد ًٍّ اٌمبٔىْ ثشِزٗ، وّشمٗ ًٍّ 
 .2010رلٍظ ادلغزؾبسَٓ يف حبش َٕبَش 

وّب أصشٔب االٔزجبٖ يف ٔفظ اٌغُبق ئذل مشوسح اّزّبد اٌىصاسح 
ٌٍضغىس  ٌزقُُّ ِذَشٌ دلٕبىك اٌزقذَش احلشح ٘زٖ، خبفخ رٍه اجملبوسح

واحلذود، شلب عُؾىً ِذخال حملبسثخ االلزقبد غًن ادلَُٕ، اٌزٌ َىجً 
 .الزقبدٔب اٌىىين خغبئش فبدؽخ

وثٕبء ًٍّ ِب روش، ٔقبدق ثبإلغلبة ًٍّ ٘زا ادلؾشوُ يف أزَبس 
 .ِشاعْزٗ ودساعزٗ دساعخ مشىٌُخ

 .واٌغالَ ٍُّىُ وسمحخ اهلل رْبذل وثشوبرٗ
    :اجللست رئيس السيد

ؽىشا اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ، اٌىٍّخ ّٓ فشق ادلْبسمخ، رفنٍٍ 
 .اٌغُذح ادلغزؾبسح احملزشِخ

 :املستشارة السيدة فريدة النعيمي
 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،

 اٌغبدح اٌىصساء احملزشٌِن،
 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزؾبسَٓ احملزشٌِن،

َؾشفين أْ أرذخً ثبعُ فشق ادلْبسمخ ألّشة ّٓ ِىلف فشلٕب 
 اٌمبمٍ ثزغًُن لبٔىْ سلُ 51.09خبقىؿ ِؾشوُ لبٔىْ سلُ 

 . ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح19.94
 اٌغُذ اٌشئُظ، 

فىّب ال ؼلفً ًٍّ ٍّّىُ أْ ادلؾشوُ ادلؾبس ئٌُٗ أّالٖ، ٘ى 
ّجبسح ّٓ ِبدح فشَذح هتذف ثبألعبط ئذل ربٌُن اإلىبس اٌمبٔىين ادلَُٕ 
دلٕبىك اٌزقذَش احلشح، وعٍْٗ أوضش ِشؤخ ولذسح ًٍّ الزٕبؿ فشؿ 

االعزضّبس، ٘زا فنال ًٍّ رغشَِ وصًنح ئصلبص ٘زٖ ادلٕبىك ومتُِٕ 
وريىَش ادلهٓ ادلىعهخ ضلى اٌزقذَش، ِٓ خالي ربذَش وأعشأح ادلفهىَ 
اجلذَذ ٌٍّؾيبد اٌقٕبُّخ ثىً ِىىٔبهتب، عىاء رٍْك األِش ثبٌجُٕبد 

 . اٌزؾزُخ أو اإلداسَخ أو اجلّشوُخ
 اٌغُذ اٌشئُظ،

فّٓ خالي ادلٕبلؾخ اجلبدح وادلفُذح اٌيت ّشفهب ٘زا ادلؾشوُ، فمذ 
رشعخذ ٌذَٕب اٌمٕبّخ اٌفٍُْخ ثنشوسح ربٌُن ٘زا اإلىبس اٌمبٔىين ادلَُٕ 

ؤؾشٖ ئذل اجلشَذح دلٕبىك اٌزقذَش احلشح، واٌزٌ َْىد ربسَخ ئفذاسٖ 
، و٘ى األِش اٌزٌ عًْ ِٕٗ ئىبسا 1995 فرباَش 8اٌشمسُخ ِٓ 

ِزغبوصا ثفًْ اٌزيىساد ادلزالؽمخ اٌيت ّشفزهب ادلُىبُٔضِبد اٌزغبسَخ  

اٌذوٌُخ يف اٌْؾشَخ األخًنح، ووزا اٌغشّخ اٌفبئمخ حلشوُخ سؤوط 
 .األِىاي واٌجنبئِ واخلذِبد

 وّب ال أخفُىُ ٍّّب، عُذٌ اٌشئُظ، أْ ادلٕبلؾخ اٌْبِخ دلؾشوُ 
اٌمبٔىْ ادلْشوك ًٍّ أَٔبس اٌٍغٕخ، لذ أثبٔذ ثؾىً وامؼ ّٓ 

مْف اإلىبس اٌمبٔىين ادلَُٕ دلٕبىك اٌزقذَش احلشح، وغُبة رقىس ّبَ 
أو َِٕىس مشىرل ذلزا اٌميبُ، و٘ى األِش اٌزٌ رْهذ اٌغُذ اٌىصَش، 
وثؾىً سمسٍ ثبٌزقذٌ ٌٗ ّٓ ىشَك ئؽبٌخ ِؾشوُ لبٔىْ ِزىبًِ 

 .ًٍّ اٌٍغٕخ ادلخزقخ يف ِيٍِ اٌغٕخ اٌمبدِخ
 وعُْب ِٕب يف فشق ادلْبسمخ  يف ادلغبعلخ اإلغلبثُخ يف ربٌُن فُبغخ 

٘زا ادلؾشوُ، فمذ رمذِٕب ثزْذًَ عى٘شٌ يف ادلىمىُ َشٍِ ئذل 
ؽقش احلبالد اٌيت  َزُ فُهب هنظ ِغيشح اٌزشامٍ يف ئّذاد وئداسح 

ِٕبىك اٌزقذَش احلشح ِٓ ىشف اٌغُذ اٌىصَش األوي يف ؽبٌزٌن فمو، 
رزٍْك دبٍىُخ اٌىّبء اٌْمبسٌ، عىاء ذلُئخ ِٓ ُ٘ئبد اٌمبٔىْ اٌْبَ أو 

اخلبؿ، ورٌه أغغبِب ِِ اٌزىعهبد اٌىربي ٌجالدٔب اذلبدفخ ئذل 
رؾغُِ سوػ ادلٕبفغخ وادلجبدسح احلشح ادلجُٕخ ًٍّ رىبفإ اٌفشؿ، 

ورنُُك لذس اإلِىبْ ًٍّ ِٕيك اٌزشامٍ واحملبثبح، و٘ى اٌزْذًَ اٌزٌ 
 .مت رجُٕٗ فُّب ثْذ ِٓ ىشف اٌٍغٕخ ثؾىً رىافمٍ

 ٌىً ٘زٖ االّزجبساد اٌغُذ اٌشئُظ، اٌغبدح اٌىصساء، أخىايت 
ئخىاين ادلغزؾبسَٓ، فمذ لشسٔب يف فشق ادلْبسمخ أْ ٔقىد ثؾىً 

 اٌمبمٍ ثزغًُن 51.09ئغلبيب ٌقبحل ٘زا ادلؾشوُ، و٘ى ِؾشوُ 
 ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح، ورٌه أغغبِب ِِ 19.94لبٔىْ سلُ 

لٕبّزٕب اٌشاعخخ يف مشوسح اٌزْبًِ اإلغلبيب ِِ وً إٌُبد احلغٕخ، 
وادلجبدساد اٌشاُِخ ئذل االطلشاه اجلذٌ يف اٌذَٕبُِخ اٌزّٕىَخ واألوساػ 

 .اٌىربي اٌيت رْشفهب ثالدٔب
 .   واٌغالَ ٍُّىُ وسمحخ  اهلل رْبذل وثشوبرٗ

: اجللست رئيس السيد
ؽىشا اٌغُذح ادلغزؾبسح احملزشِخ، اٌىٍّخ ّٓ فشق ادلشوضَبد 

 . إٌمبثُخ
: فاحتي احلميد عبد السيد املستشار

 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغُذاْ اٌىصَشاْ،

  اٌغُذربْ واٌغبدح ادلغزؾبسَٓ،
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ثذوسٔب ال ؽلىٓ ئال أْ ٔغًن يف هنظ ِٓ عجمٕب، عىاء ادلْبسمخ أو 
األغٍجُخ، يف اخلالفبد اٌيت رىفٍىا ئٌُهب، دبْىن أْ ٘زٖ ادلبدح اٌفشَذح 

اٌيت ٕٔبلؾهب اٌُىَ، واٌيت رزٍْك ثبعزضٕبء ؽلٕؾٗ اٌمبٔىْ ٌٍغُذ اٌىصَش 
األوي يف ؽبٌخ ٍِىُخ اٌْمبس ذلُئخ ِٓ اٌمبٔىْ اٌْبَ أو اٌمبٔىْ اخلبؿ 

إلداسح ادلٕيمخ اٌقٕبُّخ، ْٔزرب ثأٔٗ يف ئىبس اإلعزشارُغُخ اٌىربي، واٌيت 
ّٕىاهنب سليو اإللالُ االلزقبدٌ ادلقبدق ٍُّٗ يف فرباَش ِٓ ٘برٗ 

اٌغٕخ، ووزٌه يف ئىبس اٌزقىس اٌْبَ ٌزذثًن اٌؾأْ االلزقبدٌ ثجالدٔب، 
واٌزٌ رْزرب ِٕبىك اٌزقذَش احلشح عضء ِٓ ٘زا اٌزقىس، َفزشك 

وَمزنٍ يف ٔفظ اِْ، اٌزْبًِ اجلذٌ ٌٍؾىىِخ ِِ األصِخ، ؤْزمذ 
 . أْ ِٓ رذاُّبد األصِخ إٌَش يف رذثًن ؽمُمٍ دلٕبىك اٌزقذَش احلشح

اٌيت َْشفهب اٌْبدل، وخبفخ ٌزٌه ويف ئىبس اٌزٕبفغُخ اٌؾشعخ 
اٌزٕبفغُخ ِب ثٌن ادلغشة وجٍذ يف ئىبس اٌجٍذاْ ادلٕجضمخ واٌجٍذاْ إٌب٘نخ 
ِِ ثْل اٌجالد اٌْشثُخ ِضً رىٔظ أو ِقش، ووزٌه ِِ ثْل اٌجالد 

يف أوسوثب اٌؾشلُخ الثذ ِٓ اثزذاُ آٌُبد رمزنٍ ورزىخً اٌغشّخ 
 .وإٌغبّخ

فؾُؼ ٌٕب لبٔىْ اٌقفمبد اٌّْىُِخ، ئال أْ ٘بر لبٔىْ اٌقفمبد 
اٌّْىُِخ اٌزٌ ضلٓ اٌُىَ ثاعشاء االعزضٕبء ثقذدٖ، سدبب ػلزبط ٘زا 

اٌمبٔىْ ئذل ئّبدح إٌَش ؽىت ال ٔغًن وضًنا يف ىشَك االعزضٕبءاد، ألْ 
 االعزضٕبء ال َمبط ٍُّٗ وال َزىعِ فُٗ، ٌزٌه فارا وٕب مسؾٕب اٌُىَ هببر 

االعزضٕبء فهى َٔشا دلب رفشمٗ األصِخ ورفشمٗ رْبًِ اٌذوٌخ ِِ األصِخ 
ؽىت رجمً ثالدٔب لبدسح ًٍّ اعزذساط االعزضّبساد األعٕجُخ 

 .واالعزضّبساد اٌىىُٕخ يف اجملبالد االلزقبدَخ واٌقٕبُّخ
وزٌه فاْ ٘زٖ ادلبدح ثيجُْخ احلبي، سغُ أْ ٕ٘بن اعزضٕبء ٌٍغُذ 
اٌىصَش األوي، فهٕبن ثيجُْخ احلبي أْ ِٕبىك اٌزقذَش احلشح ذلب ئداسح، 

ذلب رقىساد، وذلب رذثًن ٌِْن، ووزٌه ٕ٘بن دفزش ربّالد، اٌزٌ 
ػلذد ؽشوه ِٕؼ ٘زا االِزُبص، ٌزٌه فٕزّىن أْ َىىْ ٘زا االعزضٕبء 
اعزضٕبء زلذد، وغًن ِىعِ وّب ؽذدٔبٖ يف اٌمبٔىْ، وضلٓ يف اٌفشَك 

 .اٌفُذسارل ٔذُّ اعزضٕبء ٘زا ادلؾشوُ
    :اجللست رئيس السيد

ؽىشا اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ، ئرْ ظلش ٌٍزقىَذ ًٍّ ادلبدح اٌفشَذح اٌيت 
 :َزىىْ ِٕهب ادلؾشوُ

 . اإلمجبُ= ادلىافمىْ
 :أّشك ِؾشوُ اٌمبٔىْ ثشِزٗ ًٍّ اٌزقىَذ

 .اإلمجبُ= ئرْ ادلىافمىْ
 51.09ئرْ وافك رلٍظ ادلغزؾبسَٓ ًٍّ ِؾشوُ اٌمبٔىْ سلُ 

 . ادلزٍْك دبٕبىك اٌزقذَش احلشح19.94َمنٍ ثزغًُن اٌمبٔىْ سلُ 
 .ئرْ ؽىشا ًٍّ أزجب٘ىُ، وسفْذ اجلٍغخ


