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 انطالحجلىح  حمضر إجرماع

 4102 ٌىوٍح 42 األحذ
م

مجمدماظدؼنمادلـزالويادلفـدسم/مبرئادةم إجؿؿاسًامجبؿعقةمرجالماالسؿالمادلصرؼنيماظطاضة جلـة سؼدت

رئقسماجلؿعقةموادلفـدسم/مم–ادلفـدسم/مسؾيمسقلىمم,وحضورجلـةماظطاضةمرئقسمسضومجمؾسماإلدارةموم–

أسضاءمجمؾسمإدارةموسددمعنماظلادةمم,مؾسماإلدارةمورئقسمجلـةماظؿيققدغائبمرئقسمجمم–صؿحماهللمصوزيم

ادلواصقمماألحدؼومممزفرمعنمماظواحدةمواظـصفيفممتامماظلاسةم وذظك,اجلؿعقةمورؤداءمجلاغفاماظؿكصصقةموأسضائفا

م:,بفدف مبؼـرماجلؿعقةمباجلقزةوذظكمم,م2018ممؼوغقةمم24

م

ل يف حتمٍك انرىازن ادلطهىب تني حرمٍح وضع رؤٌح مىحذج حىل دور جمرمع األعما "
انمراراخ االلرصادٌح اإلصالحٍح وخاصح رفع انذعم عه احملرولاخ وانكهرتاء وتني كٍفٍح 

 ختفٍف حذج اَثار انطهثٍح انىاجتح عىها "
 

 

وضدمباظلادةماحلضورم,عرحؾًام رئٍص اجلمعٍح –ادلهىذش / عهً عٍطى  مه ذرحٍةح تكهم اإلجرماع تذأ

مدقا مإديأذار مسؾىمعلاغدةممأػؿقةمدته م,عؤطدًا معؤخرًا ماظدوظة ضراراتماإلصالحماإلضؿصاديماظيتمإختذتفا

ماظـؿوم مععدالت مزؼادة مسؾى ماظعؿل مذأغفا معن م,واظيت ماظؼرارات مهلذه ماظؽاعؾة مادلصري ماألسؿال جمؿؿع

ماإلضؿصاديميفمعصرم,واظؿـؿقةماظياعؾةمظؽاصةماألغيطةماإلضؿصادؼةمظؾدوظة.م

م

معرحؾًاعضى جمهص اإلدارج ورئٍص جلىح انطالح  –ش / جمذ انذٌه ادلىسالوي ادلهىذ تذأثم  مطؾؿؿه

,حقثمأنماظطاضةمتعدمباحلضورم,وضدمأذارمدقادتهمإديمأػؿقةماظطاضةموحؿؿقةماحلػازمسؾقفاموترذقدمإدؿفالطفام

اراتمأومعؿغرياتمعنمأدادقاتماحلقاةماظقوعقةمظؽاصةمأصرادماجملؿؿعم,وػومعامجيعلمطاصةماظػؽاتمتؿأثرمبأؼةمضر

 دواءمسؾىمادللؿوىماحملؾيمأوماظدوظي.متؿعؾقمبفا

مأغ مظوضدمأطدمدقادته ماظطاضةميفمعصر مجاريمحلمعيؽؾة مإديمه مدؾقم,عيريًا مسؿا مطؾرية مبـلؾة ؾؿغؾبمسؾقفا

اظػرتاتماظيتمطـرمصقفامإغؼطاعماظؽفرباءم,حقثمطاغتموزارةماظؽفرباءمواظطاضةمادلؿفددةمتضطرمإديمختػقفم

ميفمبعضمادلـارقم,وػوماألعرماظذيممتماظؿغؾبمسؾقهمحاظقًامبيؽلمطؾريموعؾقوزم.األريالم

وضدمأطدمدقادتهمأنمزؼادةمأدعارماظؽفرباءم)مأومبادلعـىماألدقماحلصولمسؾقفامبلعرػاماحلؼقؼيم(معنمذاغهم

عنممبلعرمأضلادللاػؿةميفماحلػازمسؾىماظطاضةموترذقدمإدؿفالطفام,حقثمأنمأيمخدعةمؼؿمماحلصولمسؾقفام

رػامواإلدرافميفمإدؿكداعفام,عيريًامإديمأنماظدسمماحلؽوعيمسؾىماظؽفرباءمملماػدإدعرػاماحلؼقؼيم,ؼؿمم

م,ويفمتوضقؿاتمحمددةم ماظلقادقة مظؾؿوجفات موصؼًا متدرجيقًا مذظك محيدث م,وظؽن مطاعل مبيؽل مإظغاءه ؼؿم

معرتؾطةمباظؿغقرياتميفماظلعرماظعادليمظؾطاضةموادلرتؾطةمباظؾورصةماظعادلقة.



 

 

م

برتولم(ميفمعصرمحيصلمسؾىماظـؾثمعنمإذياظيماظدسممم-ثممأذارمدقادتهمإديمأنمضطاعماظطاضةم)طفرباءم

م, مواخلدعاتمادلدسؿة مظؾلؾع ماظدوظة مصؽاتمعلؿقؼةماظذيمتؼدعه ماظدسم ماظـصقبمعن مؼيؿلمػذا وعازال

ماال مجمؿؿع مدور مصإن م,وظذا مظه معلؿقؼة معنماظعبءوأخرىمشري مجزء مرصع اظػؽاتمنمسمسؿالمادلصريمػو

اظيتمتضررتمبيؽلمطؾريمغؿقفةماظرصعماظؿدرجييمظؾدسمموخاصةمبعدمضراراتمزؼادةمأدعارمادللؿقؼةمظؾدسمم

ماحملروضاتماألخرية.

مجمؿؿع مدور مأن مدقادته مأطد ممثم مادلصري مآاألسؿال موختػقف ماظراػـة ماألزعة مسنمحلل ماظدسم مرصع ثار

مورمأدادقةم,وػىمطاظؿاظي:اظطؾؼاتمادلؿودطةموحمدودةماظدخلم,مؼعؿؿدمسؾىمثالثةمحما

م1 مأعثاء ٌرحمهها رجال األعمال وانصىاعح. متؽاظقفمم معنمخاللمحتؿلمتؽاظقفماظـؼلمظؾعاعؾنيم,أو :

اظلؽنمظؾؿغرتبنيم,أومعامذابهمذظكمعنمتؽؾػةماظؾدالتمظؾعاعؾنيم,ععمسدممحتؿقلمػذهماظؿؽؾػةمسؾىمدعرم

مادلـؿجماظـفائيمظؾؿلؿفؾكم,حؿىمالمؼؿممحدوثمأزعةمأطرب.

عنم:معنمخاللمزؼادةماألجورمظؾعاعؾنيممبؤدلاتموذرطاتموعصاغعماظؼطاعماخلاصم)مأجىر انعامهني.م2

سؾقفمم,حقثممتـلماظعؿاظةمواظعـصرماظؾيريممخاللمعـحمسالوةمإدؿــائقةمسؾىمرواتؾفم(م,ظؿكػقفماظعبء

معنمخالل ماظعـصر مسؾىمػذا مصقفبماحملاصظة م,ظذا ماإلضؿصادؼة ماألغيطة ميفمطاصة حتقلنممأػممسـصر

م.علؿوىماظدخلموتوصريماحلقاهماظؽرميةمظه

:موؼؿؿـلمذظكميفمعلاػؿةماحلؽوعةميفمحتؿلمجزءمعنماظدسمموظؽنممبػفوممجدؼدممدور احلكىمح.3

يفمادلؿـوحمظؾعاعؾنيمسؾىمرواتؾفمم,وذظكمعنمخاللمسدممصرضمأؼةمضرائبمإضاصقةمسؾىماجلزءماإلضا

دماألدغىمظؾؿرتبماخلاضعم)األجرماظـابتموادلؿغري(مختػقضمغلبماظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقةمععمرصعماحل,و

م.حبقثمالمتؿأثرماحلصقؾةماإلذياظقة

م

سؾىمضرورةمإظؿػاتماظدوظةمظؾؿغريمادلؾقوزميفمػقؽلمادلرتؾاتمظؾعاعؾنيميفمغفاؼةمطؾؿؿهمأطدمدقادتهممثم

جيبماإلظؿػاتمظهممواظذيمبدأميفماإلخؿالفمبيؽلمطؾريمععمزؼادةماألدعارمخاللماظػرتةماألخريةم,األعرماظذي

عنمجاغبماحلؽوعةموإصدارمضرارمبعدممصرضماظضرائبمسؾىمسالواتمشالءمادلعقيةمظؾؿوزػنيمحؿىمؼلؿطقعم

خرمجيبمألدادقةمظؾؿعقيةم,وسؾىماجلاغبماآلادلوارنمعواطؾةمتؾكماظزؼاداتميفمأدعارماظلؾعمواخلدعاتما

عمبيؽلمسامميرمثؼاصةماظرتذقدميفماجملؿؿدؿفالكم,ظـغيرماظؿوسقةمظؾؿوارـنيمحولمضرورةموحؿؿقةمترذقدماإل

مثارمرصعماظدسممسنمادلوارن.,حؿىمميؽنمتؼؾقلمحدةمآ

 

م:أهم انىماط انرانٍحومىالشح ثم مت فرح تاب ادلىالشح ,حٍث مت ذىاول 

 

 اظعؿلمسؾىمإسادةمبـاءماظـؼةمبنيماإلداراتماحلؽوعقةموبنيمجمؿؿعماإلغؿاجممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةم

 .بوجهمسام

 ممأطقدمتماظؿ ماظدسممسؾى مرصع مضرارات مإختاذ مضؾل ماظظروفماجملؿؿعقة مبؿفقؽة ماظدوظة مضقام ضرورة

وإرتػاعماألدعارم,وذظكمعنمخاللماحلوارماجملؿؿعيمععمطاصةماألررافمادلعـقةموادلؿأثرةمعـلم:م



 

 

ماخلطواتمواإلجراءاتماظيتم مدرادة مؼؿم م,حؿى موادللؿـؿرؼن ماظصـاسة مورجال ماألسؿال جمؿؿع

م مإختاذػا ماألميؽن مجمؿؿع مضؾل متؾكمعن مأثار محدة معن مظؾؿؼؾقل ماحلؽوعة معع مباظؿعاون سؿال

 اظؼراراتمسؾىماألدؿـؿاراتموادلوارـني.

 ختػقفماألسؾاءماظضرؼؾقةمسؾىماظعالواتماإلدؿــائقةماظيتمضدمميـقفاممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةموحؿؿقةم

ؽوعةمظؾضرائبمسنمخاللماظظروفماإلضؿصادؼةماظراػـةم)سدممحتصقلماحلوخاصةماظؼطاعماخلاصم

مادلؿـوحة ماظغالء م,ومسالوات ماخلاص( ماظؼطاع معن مإدؿــائي ماظؿأعقـاتمبيؽل مغلب ختػقض

 .ماخلاضعم)األجرماظـابتموادلؿغري(اإلجؿؿاسقةمععمرصعماحلدماألدغىمظؾؿرتبم

 ,حقثمأنممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةمعلاغدةماظدوظةمظإلدؿـؿاراتمبيؽلمأطربمدللاسدتفامسؾىماظـؿوم

زؼادةممتوؼلماظؾـوكمظؾؼطاعماخلاصمحبقثموؼلماظؼطاعماخلاصمشريمطاصقةم,ظذامصقفبمحمػظةممت

 .%(-70-60تؿـادبمععمحتؿؾهمظؾـلؾةماألطربمعنمإضؿصادماظدوظة)

 ماإلدؿـؿارؼةممتم ماحلواصز ماخلاصمبؼصر ماجلدؼد ماإلدؿـؿار ماخلاصمبؼاغون ماظؼصور إضرتاحمتعدؼل

ؾكماحلواصزمظؿودعاتمادليروساتماظؼائؿةمأؼضًامسؾىمادليروساتماجلدؼدةمصؼطم,مسؾىمأنممتؿدمت

 وباظؿاظيمتـؿقؿفا.م

 مو ماظصادراتمادلصرؼة مدسم مسؾىمضرورة ممتماظؿأطقد مزؼادإزاظة معن مادلعوضاتماظيتمحتد تفامطاصة

 .واظعؿلمسؾىماظـفوضمبفا

 مغظرًام مبه متلاػم معا موغلؾة محلابمغلؾؿفا م,واظيتمؼصعبمدائؿا مإديماظلوقمادلوازؼة متتماإلذارة

اظػؽاتممتؾكماظعؿلمسؾىمإدؿؼطابظؽوغفامشريمعلفؾةمضؿنماإلضؿصادماظرمسيمظؾدوظةم,ظذامصقفبم

مادلوازي ماظلوق معن مادللؿفدصة مماظضرؼؾقة مذأغفا معن م,واظيت ماظضرؼؾقة ماظؼاسدة ظؾدوظةمتودقع

مسؾىموادللا مباظؽاعل ماظضرؼيب ماظعؾئ مإظؼاء معن م,بداًل مادلصري ماإلضؿصاد ميف مطؾري مبيؽل ػؿة

 ادلوارنموجمؿؿعماألسؿال.

 ماألسؿالم مجمؿؿع معع مباظؿعاون ماإلجؿؿاسي ماحلؽوعة مدور مسؾى ماظرتطقز مأػؿقة مسؾى ماظؿأطقد مت

 دلؽاصقةموتؼؾقلمحدةمأثارمرصعماظدسممسنمادلوارنمادلصري.

 ودماظؽػاءةماحلؽوعقةميفماظؿعاعلمععمادلؿوظنيمطؽلم,وعواجفةماظػلادممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةموج

ماظؾعضمبلرضةم م,واظذيمؼؿؿـلميفمضقام مأذؽاظة مبؽاصة معنماظدوظة مطؾرية اظذيمحيدثميفمأجزاء

ماظضوءم ماظذيمجيبمإظؼاء م,وعامحيدثمعنمجتاوزاتميفماألحقاءمواحملؾقاتم,وػوماالعر اظؽفرباء

 .سؾقهمظوصولماخلدعاتمدللؿقؼقفام

 متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظـظرمظؾػؽاتمحمدودةماظدخلمظقسمعنماجلاغبماإلغلاغيمصؼطم,وظؽنمأؼضام

عنماجلاغبماألعينم,حقثمحتؿلمتؾكماظػؽاتمضاسدةمطؾريةمعنماجملؿؿعم,واظيتمميؽنمأنمؼؤثرم

جاتفاماقألداظقبمشريمادليروسةمعـلماظلرضةمواظػلادم,ظؿغطقةمإحؿػاعماألدعارمسؾىمإغؿفاجفامظؽاصةماإرت

 األدادقةمظؾؿعقية.



 

 

 زؼادةمدورماحلؽوعةماإلجؿؿاسيمظؿكػقفمحدةماآلثارماظـاجتةموخاصةمباظـلؾةمطؿاممتماظؿأطقدمسؾىم

زؼادةمم–وصولماظدسممدللؿقؼقهممم-حملدوديماظدخلم)عـالم:مزؼادةمضقؿةمععاشمتؽاصلموطراعةم

 اظدسممسؾىماظؾطاضاتماظؿؿوؼـقةم....مإخل(

 م مؿلمسؾىمعلاغدةمادلصاغعمادلؿعـرةمظؾكروجمعنماظعمتماظؿأطقدمسؾىمضرورة موباظؿاظيمزعؿفا أزعؿفا

رؼيبموخؾقمصرصمعامؼلؿؿؾعمذظكمعنمزؼادةماظدخلماظضتيغقلمراضاتمسارؾةموعضاسػةماإلغؿاجقةمو

 سؿلم.

 راتم)وخاصةميفماظصعقد(مبؿقوؼؾفامظـظامماظغازمزؼادةمتوسقةمعاظؽيماظلقامتتماإلذارةمإديمضرورةم

 اظدوظةمبؿؼدؼممررؼقمددادمعقلرةموباظؿؼلقطم.اظطؾقعيمععمضقامم

 تػعقلمدورمادلـارقماظؾوجقلؿقةمجباغبمادلـارقماظصـاسقةموباظؿاظيمختػقفممتماظؿأطقدمسؾىمضرورةم

 اظعبءمعنمسؾىمعـظوعةماظـؼلمبصػةمساعةم.م

 زؼادةمدورماظؼطاعماخلاصميفمضطاعماظـؼلماظـفريمواظلؽكماحلدؼدؼةممماممتماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةم

 بلؾبمزؼادةماظؿـاصلقة.كػفماظعبءمعنمسؾىمطاػلماحلؽوعةمودقؼؾلمأدعارماخلدعاتمادلؼدعةمدق

 م مإديمأػؿقة ممتتماإلذارة مادلـاصلةمطؿا مسؾى ماظؼادر مادلطؾوب مباظيؽل مادلاػرة تدرؼبماظعؿاظة

 وزؼادةماإلغؿاجقةموعنمثممضؾطماألدعارم.

 بنيموزارةمادلاظقةموجمؿؿعماألسؿالمبدءمتطؾققمغظاممادلؼاصاتماظضرؼؾقةممتماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةم

 علاغدةماظؿصدؼرم...مإخلم(مم–)اظردماظضرؼيبم

م

ويف وهاٌح انهماء مت اإلذفاق عهى جممىعح مه انرىصٍاخ نرخفٍف اَثار انىاجتح عه اخلطىاخ 
 اإلصالحٍح انرً دتد مؤخرًا ,ورنك عهى انىحى انرايل:

 
 أوالً : ذىصٍاخ  لصريج األجم

ادلصريمدرادةماآلثارماظـاجتةمسنماظؼراراتماألخريةمواظعؿلمسؾىمحتلنيماظدخولمظؾعاعؾنيمسؾىماظؼطاعماخلاصم -1

ظدؼفممعنمخاللمعـقفممسالواتمإدؿـائقةمععماظؿأطقدمسؾىمسدممضقامماحلؽوعةمبػرضمأسؾاءمضرؼؾقةمسؾىمتؾكم

 اظعالواتماإلدؿــائقةم.

احلدماألدغىمظؾؿرتبماخلاضعم)األجرماظـابتمسؾىماحلؽوعةمختػقضمغلبماظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقةماحلاظقةمععمرصعم -2

 تؿأثرماحلصقؾةماإلذياظقةمظؾدوظةمدؾؾًامعنماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمم.حبقثمالموادلؿغري(م

 حتلنيمطػاءةماظدوظةميفماظؿعاعلمععمادلكاظػاتمواظػلادماظـاتجمسنمدرضةمماظؽفرباءموادلقاةم. -3

ماظ -4 مزؼادةمزؼادةمدورماحلؽوعةماإلجؿؿاسيمظؿكػقفمحدةماآلثار ـاجتةموخاصةمباظـلؾةمحملدوديماظدخلم)عـالم:

 زؼادةماظدسممسؾىماظؾطاضاتماظؿؿوؼـقةم....مإخل(م.م–وصولماظدسممدللؿقؼقهممم-ضقؿةمععاشمتؽاصلموطراعةم

 ضرورةمبدءماظعؿلماجلادمسؾىمزؼادةماظوسيمبرتذقدماإلدؿفالكمدلواردماظطاضةموادلقاةمظؽاصةمرؾؼاتماجملؿؿعم. -5

 
 



 

 

 األجم ٍاخ مرىضطحثاوًٍا : ذىص
 اظعؿلمسؾىمإسادةمبـاءماظـؼةمبنيماإلداراتماحلؽوعقةموبنيمجمؿؿعماألسؿالمبوجهمسامم.م -1

 %(م.-70-60زؼادةممتوؼلماظؾـوكمظؾؼطاعماخلاصمحبقثمتؿـادبمععمحتؿؾهمظؾـلؾةماألطربمعنمإضؿصادماظدوظة) -2

علاغدةماظؿصدؼرم...مم–لم)اظردماظضرؼيبمبدءمتطؾققمغظاممادلؼاصاتماظضرؼؾقةمبنيموزارةمادلاظقةموجمؿؿعماألسؿا -3

 إخلم(.

إختاذماحلؽوعةماظؼراراتماظيتمعنمذأغفامزؼادةماظطاضاتماإلغؿاجقةماظصـاسقةمواظزراسقةموتيغقلماظطاضاتماإلغؿاجقةم -4

 .مغدةماظؿصدؼرؼةموعواسقدمإدؿقؼاضفاجتاهمادلصدرؼنموخاصةمادلؿعؾؼةمبادللابإظؿزاعاتمماحلؽوعةمععموصاءم,ادلعطؾة

 قعماظؼاسدةماظضرؼؾقةمعنمخاللماظعؿلمسؾىمإدؿؼطابماظػؽاتماظضرؼؾقةمادللؿفدصةمعنماظلوقمادلوازيم.متود -5

اظلؿاحممبيارطةماظؼطاعماخلاصمظإلدؿـؿارميفمعيروساتماظـؼلماظـفريمباظـلؾةمإلغياءمادلواغئماظـفرؼةموذرطاتم -6

 ضمتؽاظقفماظـؼلم.اظـؼلمباظوحداتماظـفرؼةمممامخيػفمعنماظعبءمسؾىماظدوظةموباظؿاظيمخيػ

مسؾىمادليروساتم -7 ماإلدؿـؿارؼة ماحلواصز ماخلاصمبؼصر ماجلدؼد ماإلدؿـؿار ماخلاصمبؼاغون ماظؼصور إضرتاحمتعدؼل

 اجلدؼدةمصؼطم,مسؾىمأنممتؿدمتؾكماحلواصزمظؿودعاتمادليروساتماظؼائؿةمأؼضًاموباظؿاظيمتـؿقؿفا.م

إلغؿاجقةموخؾقمعـاخمعـاصسمؼلاػممبيؽلمطؾريميفمتدرؼبماظعؿاظةمادلاػرةمباظيؽلمادلطؾوبماظؼادرمسؾىمزؼادةما -8

 حتؼققمآظقاتماظعرضمواظطؾبموعنمثممضؾطماألدعارم.

زؼادةمتوسقةمعاظؽيماظلقاراتم)وخاصةميفماظصعقد(مبؿقوؼؾفامظـظامماظغازماظطؾقعيمععمضقامماظدوظةمبؿؼدؼممررقمو

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممددادمعقلرةموباظؿؼلقطم.مم

م

مممثم مسؾيمسقلىمضام م,وم–ادلفـدسم/ سضومجمؾسمم–ادلفـدسم/مجمدماظدؼنمادلـزالويمرئقسماجلؿعقة

عؤطدؼنمسؾىمأنم,ماظػعاظةؿقعماحلضورمسؾىمحلنمادليارطةمجليؽرمؿوجقهماظ,مبمجلـةماظطاضةماإلدارةمورئقس

م)مت (تؼومماجلؿعقةمبإردالمتوصقاتفامإديماظصقاصةمواإلسالمم,وطاصةماظوزراءمادلعـقنيمطاظؿاظي:م

مرئقسمجمؾسماظوزراء .1

موزؼرماظؽفرباءمواظطاضةمادلؿفددة .2

موزؼرماظؾرتولمواظـروةمادلعدغقة .3

ماظقةوزؼرمادل .4

موزؼرةماظؿضاعنماإلجؿؿاسي .5

موزؼرماظؿفارةمواظصـاسة .6

موزؼرةماإلدؿـؿار .7

موزؼرماظـؼل .8


