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 714حمضر اجللست رقم 

 )2010 َىُٔى 29  (1431 سعت 16اٌضالصبء : الخاريخ
اخلٍُفخ اٌضبٌش ٌشئُظ  ،ثُغذَىٓادلغزشبس اٌغُذ حلغٓ  :الرئاست
  .اجملٍظ

واٌذلُمخ  عبدعخ، اثزذاء ِٓ اٌغبهخ ايرغن وصالصىْ دلُمخ: الخىقيج
 .ِغبءاألسثوٌن و اٌغبثوخ

 :هًٍ إٌظٌن اٌزششَوٌُن اٌزبٌٌُن اٌذساعخ واٌزظىَذ: جذول األعمال
َمؼٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ  44.08ِششوم لبٔىْ سلُ  -

 اٌمبػٍ ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة؛ 12.96
َمؼٍ ثزغًُن ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ  54.09ِششوم لبٔىْ سلُ  -

دَغّرب  17ادلىافك  1388ِٓ سِؼبْ  26ثزبسَخ  552.67لبٔىْ 
ادلزوٍك ثبٌمشع اٌومبسٌ واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع  1968
 .اٌفٕذلٍ

-------------- 

 :املسخشار السيذ حلسه بيجذيكه، رئيس اجللست
 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ،

 اٌغبدح واٌغُذاد ادلغزشبسوْ احملزشِىْ،
ؼلظض اجملٍظ ٘زٖ اجلٍغخ ٌٍذساعخ واٌزظىَذ هًٍ ِششوهٍ اٌمىأٌن 

 :اٌزبٌُخ
َمؼٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ  44.08أوال، ِششوم لبٔىْ سلُ 

 ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة؛اٌمبػٍ  12.96
َمؼٍ ثزغًُن ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ  54.09صبُٔب، ِششوم لبٔىْ سلُ 

 17ِىافك  1388ِٓ سِؼبْ  26ثزبسَخ  552.67لبٔىْ سلُ 
ادلزوٍك ثبٌمشع اٌومبسٌ واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء  1968دَغّرب 

 .واٌمشع اٌفٕذلٍ
م لبٔىْ سلُ ٔغزهً ٘زٖ اجلٍغخ ثبٌذساعخ واٌزظىَذ هًٍ ِششو

اٌمبػٍ ثاطالػ  12.96َمؼٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ  44.08
 .اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة، اٌىٍّخ ٌٍؾىىِخ ٌزمذمي ادلششوم

 والصىاعت السياحت وزير لذي الذولت كاحب أويس بريو، السيذ
 :الخقليذيت، املكلف بالصىاعت الخقليذيت

 اٌغُذ اٌشئُظ،

 اٌغُذاد ادلغزشبساد،
 دلغزشبسَٓ احملزشٌِن،اٌغبدح ا

أرششف ثبٌُٕبثخ هٓ صٍٍُِ اٌغُذ وصَش االلزظبد وادلبٌُخ ٌوشع ٘زا 
ادلزوٍك ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ  44.08ادلششوم لبٔىْ سلُ 

 .اٌمبػٍ ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ادلغشيب 12.96
 أَهب اٌغُذاد واٌغبدح، 
فن س 2000أوزىثش  17ثزبسَخ  12.96ِٕز طذوس اٌمبٔىْ سلُ 

اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة، ثذسعخ وجًنح ِٓ لذسرٗ هًٍ روجئخ ادلذخشاد 
وربىٍَهب ئىل سبىَالد االلزظبد ووزا إٌهىع ثبألٔشـخ واخلذِبد 

اٌجٕىُخ، عىاء هًٍ ادلغزىي احملٍٍ، اجلهىٌ أو اٌىؿين، ِوضصا يف اٌىلذ 
 . رارٗ لبهذرٗ ادلبٌُخ ِٓ خالي اٌزؾغٌن ادلغزّش ألِىاٌٗ اٌزارُخ

رضَ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة اٌُىَ رىؿُذ ٘زٖ ادلٕغضاد وروضَض وَن
ِىبٔزٗ اٌشائذح يف روجئخ االدخبس وِغبعلزٗ يف اٌزُّٕخ االلزظبدَخ 

واالعزّبهُخ ِٓ خالي ئعزشارُغُخ واػؾخ، شلب َغزذهٍ ئدخبي هذد 
، هتذف ثبألعبط ئىل ئػفبء 12.96ِٓ اٌزوذَالد هًٍ اٌمبٔىْ سلُ 

ىل ؿشَمخ عًن اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة ِن احلفبف ادلضَذ ِٓ ادلشؤخ م
 . هًٍ سببعه اجملّىهخ واٌشواثؾ ثٌن سلزٍف ِىىٔبهتب

 :ورزوٍك ٘زٖ اٌزوذَالد ثبجملبالد اٌزبٌُخ
اٌزوذًَ األوي، ؼلض االٔذِبط ثٌن اٌجٕه ادلشوضٌ اٌشويب واٌجٕىن 
اٌشوجُخ اجلهىَخ، ورٌه ثبٌزٕظُض هًٍ أْ هٍُّخ االٔذِبط أو اٌؼُ 

وٓ أْ َمذَ هٍُهب اٌجٕه ادلشوضٌ اٌشويب ثظفزٗ اذلُئخ ادلشوضَخ ذلُئبد مي
اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة اٌيت رؼـٍن ثىبفخ ادلشافك راد ادلظٍؾخ 

ادلشزشوخ وئداسح فىائغ اٌغُىٌخ إٌمذَخ وئهبدح اٌزّىًَ، ئرا ِب اسرأد 
اٌٍغٕخ ادلذَشَخ رٌه ػشوسَب، وششَـخ ِىافمخ اٌىصَش ادلىٍف ثبدلبٌُخ 

 هًٍ االٔذِبط أو ػُ ثٕه شويب عهىٌ؛
اٌزوذًَ اٌضبين، َهُ روٌُن سئُظ اٌٍغٕخ ادلذَشَخ ثبٌزٕظُض هًٍ أْ 

سئُظ رلٍظ ئداسح اٌجٕه ادلشوضٌ اٌشويب ٘ى ثمىح اٌمبٔىْ سئُظ اٌٍغٕخ 
ادلذَشَخ، اٌزٌ غلىص ٌٗ أْ َذهى ٌٍّشبسوخ ثظفخ اعزشبسَخ اعزّبهبد 

 وسٖ؛ اٌٍغٕخ وً شخض َشي اٌفبئذح يف ؽغ
وَزوٍك اٌزوذًَ اٌضبٌش ثزّىٌن اٌٍغٕخ ادلذَشَخ ِٓ ازببر اٌمشاس ثشأْ 

ِغبعلخ اٌجٕه ادلشوضٌ اٌشويب يف سأمسبي واؽذح أو أوضش ِٓ ُ٘ئبد 
اٌمشع اٌشويب ثبدلغشة وزبىٍَهب طالؽُخ ربذَذ ِغزىَبد ووُفُبد 

 ٘زٖ ادلغبعلخ؛ 
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ادلشوضٌ  أِب اٌزوذًَ اٌشاثن واألخًن، فُهذف ئىل سبىٌن اٌجٕه
اٌشويب ِٓ رىؿُذ ؽغبثبد ُ٘ئبد اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة واٌششوبد 

اٌزبثوخ ٌٗ، ِن اٌزٕظُض هًٍ أْ ادلإعغخ ادلىؿذح رزىىْ ِٓ رلّىم 
 . ُ٘ئبد اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة

رٍىُ ٍ٘ األ٘ذاف ادلزىخبح ِٓ ِششوم اٌمبٔىْ اٌزٌ َغًن وَزُّ 
 . اٌمبػٍ ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة 12.96اٌمبٔىْ سلُ 

يف اخلزبَ، أود أْ أرمذَ ثبٌشىش اجلضًَ ٌٍغُذاد واٌغبدح 
ادلغزشبسَٓ احملزشٌِن أهؼبء جلٕخ ادلبٌُخ واٌزغهُضاد واٌزخـُؾ واٌزُّٕخ 

سَٓ هًٍ ا٘زّبِهُ دبششوم اٌمبٔىْ ادلزوٍك اجلهىَخ جملٍظ ادلغزشب
ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة وِغبعلزهُ يف ئغٕبء ِؼّىٔٗ، آِال 

أْ َغبُ٘ ٘زا اإلطالػ ثشىً وافش يف ربغٌن ششوؽ سبىًَ اٌمـبهبد 
 . اإلٔزبعُخ وربمُك ظلى ِزغبسم وِغزذمي ٌاللزظبد اٌىؿين

 .واٌغالَ هٍُىُ وسمحخ اهلل روبىل وثشوبرٗ
 :اجللست رئيس يذالس

 .شىشا اٌغُذ اٌىصَش، اٌىٍّخ دلمشس جلٕخ ادلبٌُخ
املسخشار السيذ عبذ الرحيم عثمىن، مقرر جلىت املاليت والخجهيساث 

 :والخخطيط والخىميت اجلهىيت
 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ

 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،
 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ، 

 احملزشِىْ،اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزشبسوْ 
َششفين أْ أهشع هًٍ أٔلبس اجملٍظ ادلىلش ٔض اٌزمشَش اٌزٌ أهذرٗ 
جلٕخ ادلبٌُخ واٌزغهُضاد واٌزخـُؾ واٌزُّٕخ اجلهىَخ ؽىي ِششوم لبٔىْ 

اٌمبػٍ  12.96َمؼٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ  44.08سلُ 
 .ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة

اعزّبههب ادلٕومذ َىَ  رذاسعذ اٌٍغٕخ ٘زا ادلششوم لبٔىْ خالي
ثشئبعخ ادلغزشبس اٌغُذ زلّذ وشؽلٓ سئُظ  2010فرباَش  13األسثوبء 

اٌٍغٕخ، وحبؼىس اٌغُذ طالػ اٌذَٓ ِضواس وصَش االلزظبد وادلبٌُخ، 
اٌزٌ لذَ هشػب أثشص ِٓ خالٌٗ اٌزوذَالد ادلضِن ئدخبذلب هًٍ 
دلغشة ِمزؼُبد ٘زا ادلششوم لبٔىْ، ؽُش أفبد أْ اٌمشع اٌشويب ي

َوزضَ رىؿُذ ادلٕغضاد اٌيت ؽممهب هًٍ ِغزىي االلزظبد اٌىؿين وروضَض 
ِىبٔزٗ يف روجئخ االدخبس، وِغبعلزٗ يف اٌزُّٕخ االلزظبدَخ واالعزّبهُخ، 

و٘ى ِب اعزىعت ئدخبي هذد ِٓ اٌزوذَالد هًٍ اٌمبٔىْ سلُ 

، واذلبدف ثبألعبط ئىل ئػفبء ِضَذ ِٓ ادلشؤخ هًٍ ؿشَمخ 12.96
اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة، ِن احلفبف هًٍ سببعه اجملّىهخ عًن 

 .واٌشواثؾ ثٌن سلزٍف ِىىٔبهتب
٘زا، وأوػؼ أْ اٌزوذًَ األوي َزوٍك ثبالٔذِبط ثٌن اٌجٕه ادلشوضٌ 

 .اٌشويب واٌجٕىن اٌشوجُخ اجلهىَخ
أِب اٌزوذًَ اٌضبين، فهى َهُ روٌُن سئُظ اٌٍغٕخ ادلذَشَخ، وَٕض هًٍ 

رزأٌف ِٓ مخغخ شلضٌٍن جملٍظ ئداسح اٌجٕه رشىًُ جلٕخ ِشزشوخ 
 .ادلشوضٌ اٌشويب ومخغخ سؤعبء جملبٌظ سلبثخ اٌجٕىن اٌشوجُخ اجلهىَخ
وخبظىص اٌزوذًَ اٌضبٌش، فهى ؼلض ِغبعلخ اٌجٕه ادلشوضٌ 

اٌشويب يف سأمسبي ُ٘ئبد اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة، وَزؼّٓ ِمزؼُبد 
 .رمُذ ثشىً وجًن ٘زٖ ادلغبعلبد

فهى  -َؼُف اٌغُذ اٌىصَش –اٌزوذًَ اٌشاثن واألخًن  أِب فُّب ؼلض
َشٍِ ئىل رىؿُذ ؽغبثبد ُ٘ئبد اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة، ؽُش أْ 
٘زا األخًن ِذهى يف ئؿبس ربغٌن احلىبِخ واٌشفبفُخ، وخظىطب ثوذ 

ئدساط اٌجٕه ادلشوضٌ اٌشويب يف ثىسطخ اٌمُُ، ئىل ٔشش ؽغبثبرٗ 
ٌفبئذح احملٌٍٍن ادلبٌٌُن أو  ورٕلُُ ٔذواد طؾفُخ خبظىطهب، عىاء

 .اٌظؾفٌُن
وخزبِب، أشبس اٌغُذ اٌىصَش ئىل أْ ِششوم اٌمبٔىْ َٕض هًٍ 
سبىٌن اٌجٕه ادلشوضٌ اٌشويب ِٓ رىؿُذ ؽغبثبد ُ٘ئبد اٌمشع 

اٌشويب ٌٍّغشة واٌششوبد اٌزبثوخ ٌٗ، ِن اٌزٕظُض هًٍ أْ ادلإعغخ 
 .ٌٍّغشةادلىؿذح رزىىْ ِٓ رلّىم ُ٘ئبد اٌمشع اٌشويب 

 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،
 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ،

 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزشبسوْ احملزشِىْ،
يف ئؿبس إٌمبػ اٌوبَ، اهزرب أؽذ اٌغبدح ادلزذخٌٍن أْ اٌجٕه اٌشويب  

لذ لبَ ثوذح أدواس ٘بِخ وأصجذ رىاعذٖ األعبعٍ داخً ادلغشة 
٘ىداد ؽىت رجمً ٘زٖ وخبسعٗ، اٌشٍء اٌزٌ اعزٍضَ ثزي ادلضَذ ِٓ ادلظ

ادلإعغخ أداح ِىاوجخ ٌٍٕشبؽ االلزظبدٌ واالعزّبهٍ وٌٍزـىساد 
 .احلبٌُخ

٘زا، ومت اٌزغبؤي هٓ األعجبة اٌىبِٓ وساء ٘زا اٌزوذًَ، وهّب ئرا 
 .وبْ اٌجٕه عُظجؼ ششوخ رلهىٌخ اإلعُ

ويف عُبق آخش، مت اٌزأوُذ هًٍ أعلُخ اٌزوبًِ اإلٔغبين ِن صثٕبء 
 .اٌجٕه اٌشويب
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٘زا، واهزرب أؽذ اٌغبدح ادلغزشبسَٓ أْ اٌجٕه اٌشويب غلت أْ 
َغبَش ادلٕؾً اٌزـىسٌ ٌٍٕلبَ اٌجٕىٍ، ِشًنا ئىل وعىد ٔىم ِٓ 
اٌغّىع يف اٌواللبد اٌضٕبئُخ ثٌن اٌجٕه اٌشويب واٌجٕىن اجلهىَخ، 

 .ِمزشؽب ئصلبص ُ٘ىٍخ واػؾخ ٌٍجٕه اٌشويب، ورىؽُذ روبِالرٗ اٌجٕىُخ
سبذ اإلشبسح ئىل وعىد هذح ِشبوً هًٍ ِغزىي ِٓ عهخ أخشي، 

لشوع اٌغىٓ، ئر َزُ فشع روبِالد ئعجبسَخ هًٍ اٌضثٕبء اٌشاغجٌن يف 
 . الزٕبء ٘زٖ اٌمشوع، وَزُ ئٌضاِهُ هًٍ االوززبة يف األعهُ

٘زا وسبذ اٌذهىح ئىل ػشوسح عٓ لبٔىْ خبص ثبألثٕبن لظذ 
م ِٓ احلىاعض اإلداسَخ رشغُن ادلغزضّشَٓ وادلمبوالد ثبٌوًّ هًٍ اٌشف

وئصاٌخ اٌزومُذاد ادلغـشَخ اٌيت رإصش هًٍ هٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع، وّب 
اعزفغش أؽذ ادلزذخٌٍن هّب ئرا وبْ اٌجٕه اٌشويب لذ ازبز اإلعشاءاد 

 .اٌالصِخ دلىاوجخ ِششوم اجلهىَخ ادلىعوخ
 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،
 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ،

 ْ احملزشِىْ،اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزشبسو
يف عىاثٗ هًٍ ِذاخالد واعزفغبساد اٌغبدح ادلغزشبسَٓ، أوػؼ 

اٌغُذ اٌىصَش اٌـجُوخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍمشع اٌشويب، ِفُذا أٔٗ زلذس هًٍ 
شىً ششوخ ِغبعلخ، وأعهّهب ِغغٍخ ثجىسطخ اٌمُُ، وسبزٍه اٌذوٌخ 

 .%40فُهب ٔغجخ رفىق 
 200ٍُِىْ و 3وهٓ صثٕبء اٌجٕه اٌشويب، روش أْ هذدُ٘ َٕب٘ض 

ووبٌخ ثٕىُخ هًٍ اٌظوُذ اٌىؿين  112أٌف صثىْ، وّب عُزُ فزؼ 
ِغزمجال، وعُزُ رىىَٓ ورأًُ٘ ِغزخذٍِ اٌىوبالد اٌجٕىُخ، وأشبس 

ئىل أْ اٌمـبم اٌجٕىٍ َغبَش خـخ اٌذوٌخ اٌشاُِخ ئىل سبىًَ اٌغىٓ 
االعزّبهٍ ثٕغجخ وجًنح واالعزغبثخ دلزـٍجبد مجُن اٌششائؼ 

 . االعزّبهُخ
ِٓ اٌششوبد اٌظغشي وادلزىعـخ رىعذ  %60وأثشص أْ ٔغجخ 

ػّٓ ؽغبثبد اٌجٕه اٌشويب، وّب رشىً اٌمشوع ادلىعهخ ٌٍششوبد 
ِٓ اٌمشوع ادلّٕىؽخ ٌفبئذح اخلىاص،  %30ئػبفخ ئىل ، %70ٔغجخ 

ِىعهخ ٌمشوع  %10ادلخظظخ ٌمشوع اٌغىٓ و %20و
 . االعزهالن

ح هجبسح هٓ روبػذَبد ِبٌُخ، وّب أفبد أْ اٌجٕىن اٌشوجُخ اجلهىٌ
رزؼّٓ ِغبعلٌن، وَزىىْ سأمسبذلب ِٓ ِغبعلخ اٌضثٕبء اٌزَٓ ٌذَهُ احلك 
يف اعزشعبم ِغبعلبهتُ يف أٌ ولذ، يف ؽٌن أْ اٌجٕه اٌشويب ٌُغذ 

ٌٗ ووبالد وّب ٘ى اٌشأْ ثبٌٕغجخ ٌٍجٕىن اٌشوجُخ اجلهىَخ، وّب أٔٗ 
ٌغىق ادلبٌُخ، وؽلبسط َغبُ٘ يف االعزضّبساد اٌىربي، وَزذخً يف ا

دوسا أعبعُب هًٍ ِغزىي اٌزىاصٔبد ادلبٌُخ ثٌن مجُن ادلٕبؿك، ولذ لبَ 
ِإخشا ثادخبي عضء ِٓ أعهّٗ يف ثىسطخ اٌمُُ ثبٌذاس اٌجُؼبء، ئر 

 .دسُ٘ ٌٍغهُ اٌىاؽذ 300أطجؼ عهّٗ اِْ َمذس دبجٍغ 
وخبظىص اٌزغًُناد ادلمزشؽخ يف ئؿبس ِششوم اٌمبٔىْ، روش أْ 

يف اإلعزشارُغُخ عزغبهذ هًٍ اٌشفن ِٓ ؽظخ ادلغبعلبد ادلبٌُخ  ةإٌظ
ٌٍجٕه اٌشويب، عىاء هًٍ ِغزىي اٌغىق اٌجٕىُخ اٌيت رجٍغ ؽىايل 

، وّب %70، أو هًٍ طوُذ ثىسطخ اٌمُُ، واٌيت رمذس ثٕغجخ 35%
ِٓ ؽظخ اٌجٕه  %20أػبف أْ اٌجٕىن اٌشوجُخ اجلهىَخ رزىفش هًٍ 

 .ادلشوضٌ
ثالدٔب غلت أْ رىىْ ذلب ِشرىضاد عهىَخ لبئّخ هًٍ ٘زا وأوذ أْ 

أعبط اٌزىاصٔبد ادلبٌُخ، خبطخ يف كً وعىد اعزضّبساد سبىي ِٓ 
ؿشف أثٕبن وششوبد دوٌُخ، وّب أْ اٌجٕه اٌشويب ادلشوضٌ َٕجغٍ أْ 

َٕغغُ ِن ادلشهذ اٌجٕىٍ اٌمبئُ وأْ ؼلٍك أفزبؽب ورىعوب هًٍ 
ٔٗ عٍُوت دوسا أعبعُب يف ِغزىي ششوبد اٌجىسطخ، اهزجبسا ٌىى

رشغُن ادلمبوالد اٌظغشي وادلزىعـخ، ويف رفوًُ ِشبسَن اعزضّبسَخ 
 .وربي

وؿجمب دلمزؼُبد إٌلبَ اٌذاخٍٍ، رمذَ فشَك األطبٌخ وادلوبطشح 
ثضالس روذَالد، علذ ِمزؼُبد ادلبدح األوىل ِٓ ِششوم اٌمبٔىْ، 

، وادلخظض 2010َىُٔى  22وخالي اعزّبم اٌٍغٕخ ادلٕومذ ثزبسَخ 
ٌذساعخ اٌزوذَالد واٌزظىَذ هٍُهب وهًٍ ِششوم اٌمبٔىْ ثشِزٗ، مت 

ثوجبسح " حبىُ اٌمبٔىْ"لجىي اٌزوذًَ اٌضبين، وادلزوٍك ثبعزجذاي هجبسح 
َشي "، ووزا اٌزوذًَ اٌضبٌش اٌشاٍِ ئىل اعزجذاي هجبسح "ثمىح اٌمبٔىْ"

ئر مت اٌزظىَذ  ،"َشي فبئذح يف ؽؼىسٖ"، ثوجبسح "فبئذح يف اٌزوبوْ ِوٗ
 . هٍُهّب ثبإلمجبم

 44.08همت رٌه وافمذ اٌٍغٕخ هًٍ ِىاد ِششوم اٌمبٔىْ سلُ 
اٌمبػٍ ثاطالػ اٌمشع  12.96َمؼٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ 

 . اٌشويب ٌٍّغشة وادلششوم ثشِزٗ ِوذال ثبإلمجبم
 .وشىشا

 :اجللست رئيس السيذ
سوٍ هٓ فشق األغٍجُخ يف شىشا اٌغُذ ادلمشس، ئرْ اٌىٍّخ ٌٍفشَك احل

 .دلبئك 10ؽذود 
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 :السيذ إدريس مرون املسخشار
 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ

 اٌغُذ اٌشئُظ،
 صِالئٍ، 

 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ،
َششفين أْ أرذخً ثبعُ فشق األغٍجُخ ألهشع ِىلف فشلٕب ِٓ 

ِششوهٍ اٌمبٔىٌٔن اٌشاٌُِن ئىل رغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ اخلبص ثبٌمشع 
اٌشويب ٌٍّغشة ورغًُن ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ لبٔىْ ادلزوٍك ثبٌمشع 

 .اٌومبسٌ واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع اٌفٕذلٍ
ثذاَخ، ٔشىش اٌغُذ وصَش ادلبٌُخ وااللزظبد هًٍ اٌزىػُؾبد اذلبِخ 
واٌلشفُخ اٌيت لذِهب أِبَ جلٕخ ادلبٌُخ واٌزغهُضاد واٌزخـُؾ واٌزُّٕخ 

ؤوذ أعلُخ ٘زَٓ ادلششوهٌن اذلبٌِن ِٓ أعً اجلهىَخ، رىػُؾبد د
رىؿُذ ؽغبثبد اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة واٌششوبد اٌزبثوخ ٌٗ، وِٓ 

ِٓ ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ لبٔىْ ادلزوٍك  4أعً وزٌه ِالءِخ اٌفظً 
ثبٌمشع اٌومبسٌ واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع اٌفٕذلٍ ِن اٌمبٔىْ 

 . اخلبص دلإعغبد االئزّبْ
وْ ِىػىم ٘زَٓ ادلششوهٌن َزوٍمبْ ثمـبم ٘بَ أال و٘ى ؤلشا ٌه

اٌمـبم اٌجٕىٍ ثجالدٔب، عٕخظض ٘زٖ ادلذاخٍخ دلٕبلشزىُ، اٌغُذ 
اٌىصَش، ُٔبثخ هٓ وصَش ادلبٌُخ ؽىي أعلُخ ٘زا اٌمـبم ودوسٖ 

 . االعزشارُغٍ ٌٍشفن ِٓ ورًنح ظلى الزظبدٔب اٌىؿين
هٍٗ ِفزىؽب أَؼب هًٍ ئْ أفزبػ االلزظبد ادلغشيب هًٍ اخلبسط، َظ

اٌزـىساد اٌيت َوشفهب االلزظبد واٌزغبسح اٌوبدلٌُن، وؿجوب رجمً 
أوىبعبد األصِخ االلزظبدَخ اٌوبدلُخ هًٍ االلزظبد اٌىؿين لبئّخ سغُ 
رلهىداد احلىىِخ ٌٍؾذ ِٕهب، فغٍجُبد ٘زٖ األصِخ وآصبس٘ب خبطخ 

اإلٔزبط هًٍ لـبم اٌغُبؽخ وإٌمً واٌزظذَش، وأَؼب هًٍ رىٍفخ 
اٌذاخٍٍ، ال غلت اإلفشاؽ يف اؽزىائهّب ِٓ ؿشف احلىىِخ، ألْ 

أعجبهبب زبزٍف ِٓ عٕخ ورضداد ِٓ عٕخ ئىل أخشي ثغجت اٌزـىساد 
اٌغٍجُخ ٌاللزظبد اٌوبدلٍ، سغُ رـُّٕبد رلّىهخ اٌوششَٓ اٌيت أهنذ 

 . أشغبذلب هنبَخ األعجىم ادلبػٍ ثىٕذا
ثزـىس وِغبعلخ اٌمـبم ٌزٌه، فزـىس االلزظبد اٌىؿين سٌ٘ن 

اٌجٕىٍ ادلغشيب، فبدلظبسَف ِهّزهب سبىًَ ادلشبسَن هًٍ ِغزىي 
ادلمبوالد واألفشاد أٌ هًٍ ِغزىي االعزهالن واإلٔزبط، ووً اطلفبع 

يف ورًنح ٘زٖ اٌزّىَالد ئال وَٕوىظ عٍجب هًٍ ورًنح االعزوّبي 

َشخ ٌالعزضّبس، وِٓ مت هًٍ إٌّى االلزظبدٌ مث هًٍ ِغزىي ادلن
 . ٌٍّىاؿٌٕن

ٔوزمذ أْ عُال عذَذا ِٓ اإلطالؽبد اذلُىٍُخ هًٍ لـبهٕب اٌجٕىٍ 
أطجؼ ػشوسَب يف ٘زٖ ادلشؽٍخ ٌزمىَخ ِٕبهزٗ وِٕبهخ ٔغُغٕب 

االلزظبدٌ، وِٓ ثُٕهب ئطالػ ٔلبَ اٌمشوع اٌظغشي اٌزٌ رـجمٗ 
ِإعغخ اٌمشع اٌشويب هًٍ ادلىاؿٌٕن اٌجغـبء، خبطخ ثبٌوبمل اٌمشوٌ، 

فشع هٍُٗ فىائذ رظً ؽغت ِب َمىٌٗ وَضهُ ادلغزفُذَٓ أهنب ؽُش د
و٘زا إٌلبَ دَبي اٌغٍف ٘ى ِوّىي ثٗ يف دوي ، %24رفىق أؽُبٔب 

أخشي، هٍّب أْ ٔغجخ اٌفبئذح ادلـجمخ ال رظً ئىل ادلغزىي ادلوّىي ثٗ 
 . يف ادلغشة

ؤـٍت ِٓ ٘زا ادلٕرب أْ روًّ احلىىِخ، وثشىً هٍٍّ، يف اذببٖ 
اهٕب اٌجٕىٍ، وِٓ خالٌٗ ِإعغخ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة رىعُٗ لؾ

ادلزخظظخ يف ٘زا اجملبي ئىل رمذمي ٘زٖ اٌمشوع ٌٍّىاؿٌٕن ثفىائذ 
رغبُ٘ يف ئصلبػ ِشبسَوهُ اٌظغًنح هىع أْ ذبوٍهُ َئٕىْ ربذ وؿأح 

ؽغت ِب َمىٌٗ  %24اٌزغوًنح اٌيت رىٍفهُ وّب لٍٕب ِب َفىق 
 . ادلغزفُذوْ

صِخ اٌوبدلُخ، ٔزغبءي دلبرا ال رغٍه األثٕبن وأِبَ رذاهُبد األ 
ادلغشثُخ عُبعخ اٌمشوع اٌظغشي ادلشرىضح هًٍ اٌششاوخ ثٌن اٌضثىْ 

واٌجٕه ادلبٔؼ ٌٍمشع، و٘ى ِٕزىط ثٕىٍ ِوّىي ثٗ يف هذد ِٓ اٌذوي 
 اٌوشثُخ، ٔزوش هًٍ عجًُ ادلضبي رىٔظ؟ 

رىعـخ أَؼب الثذ ِٓ اال٘زّبَ ثشىً أهّك ثبدلمبوالد اٌظغشي وامل
ِٓ ٔغُغٕب االلزظبدٌ، وٍ٘ ِإعغبد  %95اٌيت سبضً أوضش ِٓ 

روبين ِٓ هتء ٔغجخ اٌفبئذح ادلشرفن ادلـجمخ هٍُهب ِٓ ؿشف لـبهٕب 
اٌجٕىٍ، خبطخ اٌجٕه اٌشويب اٌزٌ خظٗ ادلششم ادلغشيب دبهّخ سهبَخ 

وِظبؽجخ وسبىًَ ٘زا إٌىم ِٓ ادلمبوالد، هٍّب أْ األثٕبن األوسوثُخ 
ىل ٘زٖ ادلمبوالد ٔغجب ػوُفخ عذا ِٓ اٌفىائذ، ثً رظبؽجهب رـجك م

 . خبرباهتب ادلبٌُخ واٌزمُٕخ
وزٌه ٔوزمذ أْ اٌىلذ لذ ؽبْ ِٓ أعً لُبَ احلىىِخ دبشاعوخ  

وربٌُن اٌزشعبٔخ اٌمبٔىُٔخ ادلٕلّخ ٌمـبهٕب اٌجٕىٍ، ؽىت َٕخشؽ يف 
ًُ٘ ادلغشة اٌزٌ ادلغًنح اٌزّٕىَخ اٌيت رٕهغهب ثالدٔب اِْ، ويف اذببٖ رأ

َزّزن ثبٌىػن ادلزمذَ ِن االرببد األوسويب، ؤـبٌت أَؼب ثؼشوسح 
ئهبدح إٌلش يف وػوُخ األثٕبن ادلشوضَخ اٌىربي وهاللزهب ثبجلهبص 

احلىىٍِ، ربغجب ٌىً أصِخ ِبٌُخ شلىٕخ، و٘ى ئطالػ هًٍ احلىىِخ أْ 
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ِشاؽً روًنٖ اال٘زّبَ ألٔٗ عُّىٓ ثٍذٔب ِٓ وٌىط ِشؽٍخ عذَذح ِٓ 
ربذَش وهظشٔخ اٌمـبم اٌجٕىٍ ادلغشيب ورأؿًنٖ ؽغت ادلشاعن اٌذوٌُخ 

ادلوزّذح ِٓ ؿشف وربَبد اٌذوي اٌوبدلُخ الزظبدَب وِبٌُب، وّب عُّىٓ 
ِٓ ئهـبء ِظذالُخ أورب ٌغُبعزٕب إٌمذَخ اٌىؿُٕخ ودلظبسفٕب ادلغشثُخ 

 . وجلٍت ادلغزضّشَٓ ثفؼً اٌزؾفُضاد اٌيت عُىفش٘ب
إلطالؽبد وزٌه ػشوسح ئهبدح إٌلش يف ِىزت وِٓ ثٌن ا

اٌظشف، فشغُ اٌزغهُالد واألعبٌُت اٌيت أدخٍهب ٘زا ادلىزت هًٍ 
أعٍىة هٍّٗ وروبٍِٗ، فال َومً أْ َجمً خبػوب دلشعوُخ لبٔىُٔخ 

ِزغبوصح، وإٍِٔب أْ َشلً اٌزؾشَش ادلزىاطً ٌغىق اٌظشف ثجالدٔب ئىل 
 . عوً اٌذسُ٘ ادلغشيب هٍّخ ٌٍزذاوي

 اٌغُذ اٌشئُظ، 
 اٌغُذ اٌىصَش، 

 صِالئٍ، 
شهذد ثالدٔب وزٌه خالي عٕىاد اٌزغوُٕبد هذح أذِبعبد 

ثٌن اٌجٕىن ادلغشثُخ، و٘زٖ عُبعخ ٔأًِ ِٓ احلىىِخ أْ رشغوهب 
ورذهّهب ألهنب عزّىٓ ثالدٔب ِٓ اٌزىفش هًٍ ألـبة ثٕىُخ وؿُٕخ 

وعهىَخ وربي، رغزغُت أل٘ذاف اجلهىَخ ادلىعوخ، اٌيت عزوزّذ٘ب 
ا هًٍ ِىاعهخ ادلٕبفغبد اٌششعخ اٌيت ثالدٔب ئْ شبء اهلل، ولبدسح أَغ

 . رفشػهب ادلظبسَف األعٕجُخ اٌىربي
ؤوزمذ أْ ٘زٖ االٔذِبعبد رذخً يف طُُّ أ٘ذاف اٌمبٔىْ 

اٌزٌ َٕض هًٍ رىىَٓ ثٕىن وربي ٌزّىًَ  93اٌجٕىٍ ادلغشيب ٌغٕخ 
االلزظبد وادلشبسَن اٌىربي ثجالدٔب، هٍّب أْ اٌزوبًِ ادلظشيف أػؾً 

 . غًن ِمزظش هًٍ ثٍذ ثوُٕٗأِشا لبسَب و
ورجمً هٍُّبد االٔذِبط اٌيت سبذ ثٌن اٌمشع اٌشويب واٌششوخ 
ادلغشثُخ ٌٍمشع واإلَذام ظلىرعب غلت األخز ثٗ، ووزٌه االٔذِبط 

اٌزٌ مت ثٌن وافب ثٕه واٌزغبسٌ ادلغشيب، اٌٍٍ ٘ى اٌزغبسٌ وافب ؽبٌُب 
 .ِهّب عذا

 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغُذ اٌىصَش،

ادلزشذدح ٌٍمـبم اٌجٕىٍ ثجالدٔب دلٕؼ اٌمشوع وسبىًَ  ئْ اٌغُبعخ
ادلشبسَن واٌزشجش ثٕغت فىائذ هبٌُخ، َزُ هًٍ ؽغبة اٌمـبم ادلٕزظ 
وادلمبوالد اٌظغًنح وادلزىعـخ، وِب فبئغ اٌغُىٌخ يف األثٕبن اٌىؿُٕخ 

ئال دًٌُ لبؿن هًٍ ٘زٖ اٌىػوُخ غًن اٌـجُوُخ وغًن ادلشػُخ ثبٌٕغجخ 
 . ٌفخ هٓ أوػبم األثٕبن يف اٌذوي ادلٕبفغخ ٌٍّغشةئٌُٕب، وادلخذ

ؤوزرب يف فشق األغٍجُخ أْ ٘زا وسػ وجًن، هًٍ احلىىِخ أْ رٕىت 
هٍُٗ ثشىً هبعً وهٍٍّ وشبًِ إلطالػ ثُٕخ ٘زا اٌمـبم احلُىٌ 

 . واذلبَ، وعوٍٗ َٕخشؽ وَغبَش ثشىً أورب ادلغًنح اٌزّٕىَخ ٌجالدٔب
د، ٔأًِ أْ ٔغبُ٘ ثبعُ فشق ٘زٖ ثوغ ادلالؽلبد وادلمزشؽب

األغٍجُخ يف ئطالػ لـبهٕب ادلظشيف ويف دهُ ِإعغخ اٌمشع اٌشويب 
ٌٍّغشة واٌمشع اٌومبسٌ اٌغُبؽٍ ِىػىم ٘برَٓ ادلششوهٌن اٌٍزَٓ 
 . طىرٕب هٍُهُ ثبإلغلبة داخً اٌٍغٕخ، ؤظىد أَؼب ثبإلغلبة ذلُ اِْ

 .شىشا
 :السيذ رئيس اجللست

 .اٌىٍّخ ٌفشَك األطبٌخ وادلوبطشحشىشا اٌغُذ ادلغزشبس، 
 :الىعيمي فريذة السيذة املسخشارة

 .اٌغالَ هٍُىُ وسمحخ اهلل روبىل وثشوبرٗ
 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،
 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ،

 اٌغُذح واٌغبدح ادلغزشبسَٓ احملزشٌِن،
َششفين أْ أرذخً ثبعُ فشَك األطبٌخ وادلوبطشح ألهشع هًٍ 

 44.08فشَمٍ خبظىص ِششوم اٌمبٔىْ سلُ  أٔلبس ؽؼشارىُ ِىلف
ادلزوٍك ثاطالػ اٌمشع  12.96اٌمبػٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ 

 . اٌشويب ٌٍّغشة
ثذاَخ، الثذ ِٓ اٌززوًن أْ ِششوم اٌمبٔىْ ادلشبس ئٌُٗ أهالٖ، 

َٕذسط يف ئؿبس اٌغٍغٍخ اإلطالؽُخ ادلبٌُخ اٌيت اطلشؿذ فُهب اٌذوٌخ 
ٔظىص اٌمبٔىُٔخ ورأؿًن شلبسعخ سلزٍف ادلزذخٌٍن ِإخشا هبذف ِالءِخ اي

 . يف ادلهٕخ اٌجٕىُخ ػّبٔب ٌٍزٕبفغُخ وشفبفُخ ادلوبِالد ادلظشفُخ
ويف كً ٔفظ اٌزظىس اٌوبَ، مت ئدخبي رلّىهخ ِٓ اٌزوذَالد هًٍ 
إٌظىص ادلٕلّخ ٌوًّ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة ثغُخ روضَض رىاعذٖ يف 

خٍٗ، ووزا رىؿُذ ادلٕغضاد اٌيت ؽممهب اٌغبؽخ ادلبٌُخ وػّبْ صلبهخ رذ
هًٍ ادلغزىي االلزظبدٌ اٌىؿين، عىاء ِٓ ؽُش روجئخ االدخبس أو 

اإلعهبَ يف اٌذَٕبُِخ االلزظبدَخ واالعزّبهُخ وسلزٍف األوساػ اٌزّٕىَخ 
. اٌيت روشفهب ثالدٔب ِإخشا
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 اٌغُذ اٌشئُظ،
 أطجؾذ ئرا وٕب ٔشُذ ثبجملهىداد اذلبِخ وادلجبدساد اجلشَئخ اٌيت

روُشهب وروشفهب اٌوذَذ ِٓ ِإعغبرٕب ادلبٌُخ، فإٔب ٍٔؼ ِشح أخشي هًٍ 
ػشوسح ئهّبي صمبفخ ادلغبءٌخ واحلىبِخ واٌشفبفُخ، ثبهزجبس٘ب ٍ٘ 

اٌؼبِٕخ العزّشاس ادلإعغبد وػّبْ األِبْ أِبَ وً اإلٔضاللبد 
 . احملزٍّخ يف اٌزذثًن أو اٌزغًُن

ِىهخ ِٓ اٌفؼبئؼ وٕ٘ب أؽٍُىُ، عُذٌ اٌشئُظ، هًٍ ِظ
واالخزالعبد اٌيت هشفزهب رلّىهخ ِٓ اٌجٕىن ادلغشثُخ، وهًٍ سأعهب 
ِإعغخ اٌجٕه اٌشويب واٌمشع اٌومبسٌ واٌغُبؽٍ واٌجٕه اٌىؿين 

 . ٌإلظلبء االلزظبدٌ
وثوُذا هٓ اٌذخىي يف ٍِفبد ٘زٖ االخزالعبد اٌيت الصاي ثوؼهب 

خشي أْ اٌجٕىن ادلغشثُخ ِوشوػب هًٍ أٔلبس احملبوُ، فأين ألىي ِشح أ
أطجؾذ ِذهىح، وأوضش ِٓ أٌ ولذ ِؼً، ئىل االطلشاؽ واإلعهبَ 

ادلجبشش يف سلزٍف اٌوٍُّبد اٌزّٕىَخ اٌيت روشفهب ثالدٔب، و٘ى األِش اٌزٌ 
ػلزُ هٍُٕب ربًّ عبٔت ِٓ سلبؿش االعزضّبس وػّبْ َغش وعهىٌخ 

سح اٌزُّٕخ سبىًَ ادلمبوالد اٌظغشي وادلزىعـخ، ثبهزجبس٘ب ٍ٘ لبؽ
 . وادلشغً األوي ٌٍُذ اٌوبٍِخ

 عُذٌ اٌشئُظ،
ئؽلبٔب ِٕب ثأعلُخ رـىَش لذسح ووفبءح اٌشأمسبي اٌىؿين ورىعُن ٔـبق 

رىاعذٖ وصلبهخ رذخالرٗ، فمذ عبعلٕب يف فشَك األطبٌخ وادلوبطشح 
دبغّىهخ ِٓ اٌزوذَالد اٌيت وبْ اٌغشع ِٕهب ٘ى رمىَخ ِٕبهخ إٌض 

وزا ِالءِخ اطـالؽبرٗ وِفبُّ٘ٗ، ِن وػّبْ ؽغٓ طُبغزٗ و
االطـالؽبد وادلفبُُ٘ اٌمبٔىُٔخ اٌىاسدح يف ٔظىص أخشي، وبٌمىأٌن 

ادلزوٍمخ ثششوبد ادلغبعلخ ولىأٌن ِإعغبد االئزّبْ ورٍه ادلزوٍمخ 
ثبٌجىسطخ، وٕ٘ب أروش أٔٗ ثوذ ثغؾ ٘زٖ اٌزوذَالد وِٕبلشزهب داخً 

 . ِٕهب، ومت رجُٕهب ثبإلمجبماٌٍغٕخ ادلبٌُخ، فمذ مت لجىي رلّىهخ 
وً ٘زٖ األِىس، اٌغُذ اٌشئُظ، سعخذ ٌذَٕب اٌمٕبهخ ثأعلُخ 

ِششوم اٌمبٔىْ اٌزٌ ضلٓ ثظذد دساعزٗ، وثبٌزبيل فبٔغغبِب ِن ِىلفٕب 
 12.96داخً اٌٍغٕخ عٕظىد ثبإلغلبة ٌظبحل ِششوم لبٔىْ سلُ 

اٌمبػٍ ثاطالػ اٌمشع اٌشويب ٌٍّغشة، هًٍ أًِ رفهُ احلىىِخ ِوىن 
ح وادلغإوٌخ اٌيت ؽلبسعهب فشَمٕب، وهًٍ أًِ وِغضي ادلوبسػخ اٌجٕبء

وزٌه أْ ال َأيت اٌغُذ اٌىصَش األوي راد َىَ ئىل لجخ اٌربدلبْ وَىكف 

رظىَزهب اإلغلبيب يف عُبق غًن عُبلٗ وٌغبَبد غًن غبَبرٗ اٌيت َزىخب٘ب 
 . فشَمٕب

 .واٌغالَ
 :السيذ رئيس اجللست

اٌفُذسايل ٌٍىؽذح شىشا اٌغُذح ادلغزشبسح، اٌىٍّخ ٌٍفشَك 
 .ئرْ ٕٔزمً ئىل اٌزظىَذ هًٍ ِىاد ادلششوم.. واٌذؽلمشاؿُخ

 : ادلبدح األوىل وّب هذٌزهب اٌٍغٕخ
 اإلمجبم؛=  ادلىافمىْ

 ال أؽذ؛=  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 :ادلبدح اٌضبُٔخ
 اإلمجبم؛=  ادلىافمىْ

 ال أؽذ؛=  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 ادلبدح اٌضبٌضخ؛
 اإلمجبم؛=  وافمىْامل

 ال أؽذ؛=  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 ادلبدح اٌشاثوخ؛
 اإلمجبم؛=  ادلىافمىْ

 ال أؽذ؛=  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 .اإلمجبم: أهشع ِششوم اٌمبٔىْ ثشِزٗ ٌٍزظىَذ
 ال أؽذ؛=  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 44.08ئرْ وافك رلٍظ ادلغزشبسَٓ هًٍ ِششوم لبٔىْ سلُ 
اٌمبػٍ ثاطالػ اٌمشع  12.96َمؼٍ ثزغًُن ورزُُّ اٌمبٔىْ سلُ 

 .اٌشويب ٌٍّغشة
َمؼٍ  54.09ٕٔزمً ٌٍذساعخ واٌزظىَذ هًٍ ِششوم لبٔىْ سلُ 

ِٓ سِؼبْ  26ثزبسَخ  552.67ثزغًُن ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ لبٔىْ 
ادلزوٍك ثبٌمشع اٌومبسٌ واٌمشع  1968دَغّرب  17ادلىافك  1388

 . اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع اٌفٕذلٍ
 .اٌىٍّخ ٌٍؾىىِخ ٌزمذمي ادلششوم
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لذي وزير السياحت والصىاعت الخقليذيت، املكلف السيذ كاحب الذولت 
 :بالصىاعت الخقليذيت

 اٌغُذ اٌشئُظ،
 اٌغُذاد ادلغزشبساد، 

 اٌغبدح ادلغزشبسَٓ احملزشٌِن،
َٕذسط ٘زا ادلششوم يف ئؿبس اجلهىد ادلزىاٌُخ يف اذببٖ روُّك 

ِغٍغً ربذَش ورىُُف لـبهٕب ادلبيل ِٓ خالي ئطالؽبد ِٓ عًُ 
اٌزـىساد ادلزغبسهخ اٌيت َشهذ٘ب ادلُذاْ ادلبيل هًٍ عذَذ، رزّبشً و

 .ادلغزىٌَن اٌىؿين واٌذويل
ولجً اٌزـشق ئىل أُ٘ ادلمزؼُبد اٌيت أرً هبب ِششوم اٌمبٔىْ 

ادلوشوع هًٍ أٔلبسوُ، غلذس اٌززوًن ثأْ ِإعغبد االئزّبْ ادلوزّذح 
 552.67دبمزؼً اٌفظً اخلبِظ ِٓ ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ لبٔىْ سلُ 

، ادلزوٍك 1962دعٕرب  17ادلىافك  1388سِؼبْ  26اٌظبدس يف 
ثبٌمشع اٌومبسٌ واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع اٌغُبؽٍ، زبؼن 
دلشالجخ ِٕذوة احلىىِخ ادلوٌن ٌذَهب ثمشاس ِٓ وصَش ادلبٌُخ، ولذ ازبز 

٘زا اإلعشاء يف اٌىلذ اٌزٌ وبْ فُٗ اٌمشع اٌومبسٌ واٌغُبؽٍ 
 . وًَ اٌغىٓ االلزظبدٌادلزذخً اٌىؽُذ ٌزُ

وغلذس اٌززوًن ثأْ ِٓ ثٌن ادلإعغبد اخلّظ ادلوزّذح، َجمً 
اٌمشع اٌومبسٌ واٌغُبؽٍ ادلإعغخ اٌىؽُذح اخلبػوخ ذلزا اإلعشاء، ٌزا 

رـشػ ِغأٌخ عذوي روٌُن ِٕذوة احلىىِخ ثبخزظبطبد واعوخ، 
ي واحلبٌخ أْ ؽك إٌلش ادلخىي ٌٍغٍـبد اٌوّىُِخ َجمً ِؼّىٔب دبمزغ

االرفبلُبد ادلىلوخ ثٌن اٌذوٌخ وِإعغبد االئزّبْ، ئر رٍضَ ٘زٖ 
االرفبلُبد ثزخظُض زلبعجخ ِٕفظٍخ ذلزٖ اٌوٍُّبد ورضوَذ وصاسح 

ادلبٌُخ ثىً ادلوٍىِبد اٌيت ِٓ شأهنب رغهًُ رزجن ٘زٖ اٌوٍُّخ، وَجمً 
 : اٌغشع ِٓ ِششوم اٌمبٔىْ ادلمزشػ ٘ى
عىَ اٌغبٌف اٌزوش ِن اٌمبٔىْ أوال، ِالءِخ اٌفظً اٌشاثن ِٓ ادلش

 اخلبص دبإعغبد االئزّبْ؛ 
صبُٔب، ٔغخ اٌفظً اخلبِظ ِٓ ٘زا ادلشعىَ ادلزوٍك دبٕذوة 

 . احلىىِخ
 .واٌغالَ هٍُىُ وسمحخ اهلل روبىل وثشوبرٗ

 :السيذ رئيس اجللست
شىشا اٌغُذ اٌىصَش، اٌىٍّخ دلمشس اٌٍغٕخ ٌزمذمي رمشَش اٌٍغٕخ ؽىي 

 .ٌىٍّخ ٌفشَك األطبٌخ وادلوبطشحشىشا، ا.. ادلششوم

: اسطمبىيل اللطيف عبذ السيذ املسخشار
 .ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ

 اٌغُذ اٌشئُظ احملزشَ،
 اٌغُذ اٌىصَش احملزشَ،

 اٌغُذاد واٌغبدح ادلغزشبسَٓ احملزشٌِن،
َششفين أْ أرذخً ثبعُ فشَك األطبٌخ وادلوبطشح ألهشع أِبَ أٔلبس 

، 54.09خبظىص ِششوم لبٔىْ سلُ ؽؼشارىُ ِىلف فشَمٍ 
 26ثزبسَخ  552.67ادلزوٍك ثزغًُن ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ لبٔىْ سلُ 

ادلزوٍك ثبٌمشع اٌومبسٌ ( 1968دَغّرب  17) 1388سِؼبْ 
 .واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع اٌفٕذلٍ

 اٌغُذ اٌشئُظ،
ٌمذ وبٔذ دساعخ ِششوم اٌمبٔىْ ادلشبس ئٌُٗ أهالٖ فشطخ ٌٍىلىف 

لشة هٓ ؽغُ هذَ اٌزٕبغُ واٌزٕبفش اٌٍزَٓ َـجن عًن ِإعغبرٕب  هٓ
ادلبٌُخ وهذَ خؼىههب ٌٕفظ ادلٕـك، عىاء فُّب ؼلض آٌُبد اٌزذثًن أو 

اٌزغًُن أو ادلشالجخ، ئر يف اٌىلذ اٌزٌ زبؼن فُٗ وً ِإعغبد االئزّبْ 
، ٌىؽق اعزضٕبء 2006فرباَش  14دلمزؼُبد اٌمبٔىْ اٌجٕىٍ اٌظبدس يف 

ثشس دلإعغخ اٌمشع اٌومبسٌ واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع غًن َ
اٌفٕذلٍ ِٓ اخلؼىم ٌٕفظ ادلمزؼُبد، ِن ِٕؼ طالؽُبد واعوخ 
دلٕذوة احلىىِخ يف ؽؼىس عٍغبد اجملٍظ اإلداسٌ، ثً وزبىٍَٗ 

ئِىبُٔخ اٌزوشع هًٍ ِمشساهتب، هٍّب أْ ؽك ادلشالجخ ِىفىي ٌٍغٍـبد 
ولوخ ثٌن اٌذوٌخ وِإعغبد االئزّبْ، و٘ى اٌوّىُِخ دبمزؼً االرفبلُخ امل

األِش اٌزٌ َـشػ يف األعبط عذوي ٘زا اٌزوٌُن واٌمُّخ ادلؼبفخ 
ٌزىاعذ ِٕذوة احلىىِخ يف ٘زٖ ادلإعغخ، وهبزا احلغُ اذلبئً ِٓ 

 .اٌظالؽُبد واٌغٍؾ
 اٌغُذ اٌشئُظ،

ٌوٍٕب وٍٕب واهىْ ثأعلُخ رجغُؾ ادلغبؿش اإلداسَخ ورىؽُذ ادلمزؼُبد 
ٔىُٔخ ادلٕلّخ ٌغًن سلزٍف ادلإعغبد، دبب يف رٌه ادلإعغبد ادلبٌُخ اٌمب

ثبهزجبس٘ب سافوخ ٌٍزُّٕخ، وآٌُخ فوبٌخ عىاء هًٍ ِغزىي االدخبس أو 
االعزضّبس، ٌزٌه وبْ الثذ ِٓ االطلشاؽ يف ٘زا اٌىسػ اٌشاٍِ 

ثبألعبط ئىل ِالءِخ إٌظىص اٌمبٔىُٔخ وعوٍهب ِغبَشح ٌإلطالؽبد 
 . اِخ اٌيت َوشفهب اٌمـبم ادلبيل وىًواٌزؾىالد اٌٗ

وهٍُٗ، واعزؾؼبسا ٌىً ٘زٖ االهزجبساد، فمذ طىرٕب ثبإلغلبة 
ٌظبحل ٘زا ادلششوم لبٔىْ داخً اٌٍغٕخ، واٌُىَ ٔضوٍ ٔفظ ادلىلف 
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هًٍ ِغزىي اجلٍغخ اٌوبِخ، آٌٍِن أْ رٍوت ٘زٖ ادلإعغخ دوس٘ب وبِال 
داهُبد األصِخ يف رـىَش اٌمـبم اٌغُبؽٍ واٌفٕذلٍ وزبفُف د

االلزظبدَخ اٌيت أسخذ ثلالذلب هًٍ ٘زا اٌمـبم، شلب أطجؼ َؼشة يف 
ِالٌَن عبئؼ يف اٌغٕخ، وّب مت  10اٌوّك ؿّىؽٕب مجُوب ٌٍىطىي ئىل 

 . اٌزجشًن ثٗ يف اٌوذَذ ِٓ ادلٕزذَبد واألوعبؽ ادلهُٕخ اٌىؿُٕخ واٌذوٌُخ
 .واٌغالَ

 :السيذ رئيس اجللست
 ئرْ ٕٔزمً ٌٍزظىَذ هًٍ ِىاد ادلششوم، شىشا اٌغُذ ادلغزشبس،

 : ادلبدح األوىل
 اإلمجبم؛ =  ادلىافمىْ

 ال أؽذ؛ =  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 : ادلبدح اٌضبُٔخ
 اإلمجبم؛=  ادلىافمىْ

 ال أؽذ؛ =  ادلوبسػىْ
 .ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 : أهشع ِششوم  اٌمبٔىْ ثشِزٗ ٌٍزظىَذ
 اإلمجبم؛ =  ادلىافمىْ

 ال أؽذ؛  = ادلوبسػىْ
 . ال أؽذ=  ادلّزٕوىْ

 54.09ئرْ وافك رلٍظ ادلغزشبسَٓ هًٍ ِششوم لبٔىْ سلُ 
 26ثزبسَخ  552.67َمؼٍ ثزغًن ادلشعىَ ادلٍىٍ دبضبثخ لبٔىْ سلُ 

ادلزوٍك ثبٌمشع اٌومبسٌ  1968دَغّرب  17ادلىافك ي 1388سِؼبْ 
 . واٌمشع اخلبص ثبٌجٕبء واٌمشع اٌفٕذلٍ

 .اجلٍغخشىشا ٌٍغُّن، وسفوذ 


