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 السيد األستبذ / حمود هبني خضري

 زئيس اهليئة العبهة لإلستثوبز واملنبطق احلسة

 7112 ينبيس 11 األزبعبء
 

مرجالماألسؿالماٌصرؼنيمغظؿت مممجعقة مساعة ماظلاسةغدوة ماألربعاءمؼوممصؾاحمعنماظعاذرةميفممتام

م مباىقزةممبؼرم2012مؼـاؼرم11ماٌواصق ماٌفـدمبرئادة,ماىؿعقة م/ مسقلىس ماىؿعقةم–مسؾي رئقس

م,و مصفؿيحضور محمؿود م/ م,وم-اٌلؿشار مباىؿعقة ماإلضؿصادؼة ماظؿشرؼعات مىـة مرئقس ممممممممممممععمذظك

م مخضري مػاغي محمؿد م/ ماألدؿاذ م,م-اظلقد مايرة مواٌـارق مظإلدؿـؿار ماظعاعة ماهلقؽة ممممممممممممممممرئقس

وضدمحضرمواٌـارقمايرةم,ممؾفقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارظؼاغوغيماٌلؿشارماظم-مإبراػقممسؾدماظغػارواٌلؿشارم/م

موإدؿعراضمعـاضشةبغرضممومضدمسؼدماإلجؿؿاعم,أسضاءماىؿعقةماظلادةمعنطؾريممسدد اظـدوة

 

 "القسازات اإلخرية التي إخترهب اجمللس األعلى لإلستثوبز "
 

اظرتحقبمباظلقدماألدؿاذم/مرئقسماىؿعقة,حقثمضاممب– علي عيسىاملهندس /  بدأ اإلجتوبع  بكلوة

م مػاغيمخضري مواٌـارقمايرةم-حمؿد مظإلدؿـؿار ماظعاعة مايضورمرئقسماهلقؽة مسؾىمموباظلادة ,عؤطدًا

أػؿقةماظؾؼاءم,حقثمأنماظػرتةماألخريةمضدمذفدتمحراكمطؾريمباظـلؾةمظؼاغونماإلدؿـؿارماىدؼدمواظذيم

عػؿوحمإلغطالقماإلدؿـؿارميفمالماإلدؿـؿاريمبإصدارهمدقؿممتـظقمماظعؿؾقةماإلدؿـؿارؼةمممامجيعلماجمل

إسادةماظـظرمعصرم,وػـامأطدمبأغهمالمجيبماإلضؿصارمسؾىمإصدارمضاغونماإلدؿـؿارماىدؼدمصؼطم,بلمجيبم

اظؼواغنيمواظؼرارتماٌؿعؾؼةمبؿـظقممسؿؾقاتماإلدؿـؿارميفموخاصةمطؽلمةماظؿشرؼعقةماإلضؿصادؼةميفماظؾـق

معصر.

,معشريًاممهلنيمعـاخماالدؿـؿارمػوماهلدفماٌشرتكمبنيماظؼطاعماًاصموايؽوعةمأنبمطؿاماطدمدقادته

ؼقماهلدفماٌـشودموهصاغعيماظؼرارمعنمذأغهمإزاظةماظؾؾسمععممإىلمأنمصؿحمضـواتماالتصالماٌؾاذرة

عقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمطاغتمدائؿًامضؿنمأسضاءمجمؾسمإدارةماهلقؽةممجأنمبؿواصقمتامم,عشريًامب

اظعاعؾنيمبؽاصةمماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةم,حقثمأنماىؿعقةمتضممضطاعمطؾريمعنمرجالماالسؿال

م مإىلمدوراظؼطاساتماإلضؿصادؼة مظؾـفوضمباإلضؿصادمصىممايقويمواٌؤثرمػا,باإلضاصة مايؽوعة علاغدة

م.ورـىاظ

م

مم–املستشبز / حموىد فهوي ثن قبم  مطؾؿؿهرئقس مبإظؼاء ماإلضؿصادؼة ماظؿشرؼعات مضامم,مىـة محقث

مػاغيمخضريمبمباظرتحقب م/محمؿد مواٌـارقمايرةم-األدؿاذ مظإلدؿـؿار ماظعاعة باظلادةم,ومرئقسماهلقؽة

مد,مايضور مضام م,وضد ماإلصالس مضواسد مبؿـظقم مخاص مباب مؼؿضؿن ماظؿفارة مضاغون مبأن قادتهمعشريًا

مضواسدم متـظقم مخيص مصقؿا مواظوزارة مايرة مواٌـارق مظإلدؿـؿار ماظعاعة ماهلقؽة متوجه محول باإلدؿػلار

اإلصالسم,مإعؽاغقةمسؿلمضاغونمجدؼدمعلؿؼلمخاصمباإلصالسم,أممأغهمعنماظؽايفمإجراءمبعضماظؿعدؼالتم

مصؼطمسؾىماظؾابماٌشارمإظقه.



م

م

م

قؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمطؾؿؿهم,عرحؾًامرئقسماهلم-األستبذ / حمود هبني خضري ثن بدأ 

ضاغونماالدؿـؿارماىدؼدمواظذىمؼؿممحاظقًامعراجعؿهمعنمضؾلمجمؾسماظدوظةمعؤطدًامبأنممباظلادةمايضورم,

مواظؼطاعماًاصمبشأنمآظقاتموحو مووزارةماالدؿـؿار اصزمهلنيمعـاخمؼؿضؿنمطاصةمعؼرتحاتمايؽوعة

م.ماألدؿـؿارمصىمعصر

م موضد موضح مأدادقدقادته محماور مسده معراساه ممت موػىاغه ماىدؼد ماإلدؿـؿار مضاغون ميف مة ضواسدم:

مواإلجراءاتم م,اظرتاخقص مظؾؿلؿـؿرؼن ماألراضي مسؾى م,ايصول مظإلدؿـؿارات ماظؿأدقس وإجراءات

اٌطؾوبةم,وأخريًامعؿطؾؾاتمعامبعدماظؿأدقسمظإلدؿـؿاراتم,باإلضاصةمإىلماظؿأطقدمسؾىمصصلمسؿؾقةمتـظقمم

متقلريمسؿؾقةمإغشاءماإلدؿـؿارمسنمسؿؾقاتماظرضابةمسؾقه.و

مظمفقؽةؾأنماهلدفماظعاممظبأطدمضدمو مصؼطمسؾىممواٌـارقمايرةممالدؿـؿاراظعاعة مظقسماإلضؿصار واظوزارة

م مضاغونمجدؼدمظإلدؿـؿار, مرػرةمممبلإصدار مبؿقؼققم ماٌؿعؾؼةم م ػـاكماظعدؼدمعنماالجراءاتماالصالحقة

ممعؾؿودةممصىم مواجيادمتفقؽةم موحواصآعـاخماالدؿـؿارم جـؾقةمزممحؼقؼقةممىذبمرؤوسماالعوالماألظقاتم

مدؿـؿارمصىممعصرم.ظإل

ماظيتمتشؽلمعـظوعةمأبموأذار مإىلماظرتطقزمسؾىمطاصةماٌؾػاتماٌكؿؾػةم عؿؽاعؾةمنماظوزارةمتفدفمحاظقًا

اغونمدوقماٌالم,وذظكمدؿصدارمضاغونماإلصالسموضاغونماظشرطاتماٌوحدموضإظإلدؿـؿار,موصىمعؼدعؿفام

مععم م ماظؿعاعل موتقلري م ماإلجراءاتمظؾؿلؿـؿرؼنمسؾىمأرضماظواضع موتقلري مإغفاء معن ماإلدراع حؿىمؼؿم

ماٌلؿـؿرؼنممعنمخاللممتػعقلمآظقةماظشؾاكماظواحدمإلصدارماظرتاخقصموشريػامعنماًدعات.

ماي مؼضؿن ممبا مظؾؿلؿـؿرؼن مجقدة معزاؼا مإسطاء مػو ماظرئقلي ماهلدف مبأن معصرموأطد مغلؾة مسؾى صول

مإىلم ماظعاٌيم,عشريًا ماظـاجقةمأنماٌلؿفدصةمعنماإلدؿـؿار مػوماإلدؿػادةمعنماظؿفاربماظعاٌقة اٌؾدأ

جملؿوسةمعنماظدولمعـفاماظربازؼلم,دـغاصورةموترطقام,موذظكمصقؿامخيصمعـاخماإلدؿـؿارمعنمحقثموضعم

مضؿاغاتمحمددةمظؾؿلؿـؿرموايواصزماٌؿـوحةمظؾؿلؿـؿرؼن.

م, معنماظدوظة محاظقًا مبأنماظؼاغونماىدؼدمخيدمماظؼطاساتماٌلؿفدصة أنماٌلؿفدفمخاللممحقثوأذار

مظؾدوظةم ماظؿفاري ماٌقزان مسفز مظؿكػقف ماظواردات موإدؿؾدال ماظصادرات متـؿقة مػو ماظراػـة اظػرتة

م,باإلضاصةمإىلماظرتطقزمسؾىمصـاساتمرئقلقةمحمددةموعـقفامايواصزمظؿشفقعفا.

اظدوظةمهؿاجمظضخمإدؿـؿاراتمطؾريةمخاللماظـالثمدـواتماظؼادعةمممامؼلؿؾزممعـحممتهمبأنوضدماطدمدقاد

مايواصزمواإلسػاءاتماظضرؼؾقةمظؾؿلؿـؿرؼنماٌؿؼدعنيمبإدؿـؿاراتمخاللمتؾكماظػرتة.

مبؿقلريم ماهلقؽة معوزػي متؾزم مواظيت ماىدؼد ماإلدؿـؿار مضاغون معن ماظرابعة ماٌادة مغص مإىل مأذار وضد

مغقريمثؼاصةماظؿعاعلمععماٌلؿـؿر.ظؾؿلؿـؿرموسدممإساضةمدريماإلجراءاتمم,ممامؼلفمميفمتاإلجراءاتم

بأنمأشؾؾفامضدمُغػذمباظػعلم,حقثممتم,مصقؿامخيصمضراراتماجملؾسماألسؾىمظإلدؿـؿاردقادتهمممأطدمضدمو

مإلدرتد ماظعؾقا مادمأراضيماظدوظةمبرئادةماٌفـدستشؽقلماظؾفـة مصدرتمضر/ مطؿا ماراتإبراػقممحمؾب,

م مباجملان ماظصـاسقة ماألراضي معـح ماإلسػاءات,طؿا مسؾى ماياظي ماظوضت ميف متعؿل ماٌاظقة موزارة مأن



مسؾىمتأدقسمأإىلممباإلضاصةماظضرؼؾقةموايواصزم, نماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمتعؿلمحاظقًا

مذرطةمظؾرتوؼجمداخؾقًاموخارجقًا.

م

 

 :أهن النقبط التبلية حيث مت تنبولمت فتح ببة املنبقشة  ثن
م

 باٌواصؼةمسؾىماإلسػاءمعنماظضرؼؾةمسؾىماالرباحماألسؾىمظإلدؿـؿارممضرارماجملؾسممتتماإلذارةمإىلم

مؼؿمم ماظيت ماالدرتاتقفقة ماظلؾع مأو ماٌـؿفات مظؿصـقع ماىدؼدة مظؾؿشروسات مدـوات ممخس ٌدة

ؾىمضرورةموجودمضوائممايضورمسمأطدمحقثم,ادؿريادػامعنماًارجمأوماٌوجفةمظؾؿصدؼرمظؾكارج

واضقةموتػصقؾقةمظؿؾكماظلؾعمواٌـؿفاتماٌشارمإظقفام,باإلضاصةمإىلمضرورةموجودمخرؼطةمجغراصقةم

 ظؾؿـارقماإلدؿـؿارؼةماٌلؿفدصةمسؾىمعلؿوىماىؿفورؼةمباظؽاعل.

 ميفم ماظـشاط مأرباح مسؾى مباظضرؼؾة ماظعؿل موؿقد مضرار معد مسؾى ماجملؾسمباٌواصؼة مظؼرار وباظـلؾة

 م.دـواتمسؾىماألضلم10بضرورةمدرادةمعدماظػرتةمإىلممصؼدممتماظؿأطقدمرصةمٌدةمثالثمدـواتم,اظؾو

 ماظـاظثمظؾؿفؾسم اٌواصؼةمسؾىماسػاءماالدؿـؿارماظزراسيمواظصـاسيماىدؼدميفمبصقؿامخيصماظؼرار

ماألرضم مادؿالم متارؼخ معن مدـوات ممخس مٌدة ماألرباح مسؾى ماظضرؼؾة معن ماظصعقد ماظؿأطقدم, ممت

ورةمأنمتؽونماألراضيماظزراسقةمعرصؼةمسـدماإلدؿالمم,حقثمأنمسدمموجودماٌراصقماألدادقةمبفامبضر

سـدمػذاماظؿارؼخمعنمذأغهمتأخريماظؾدءميفماإلدؿـؿارمبفام,وذظكمسؾىماظعؽسممتاعًامباظـلؾةمظالراضيم

 ماظصـاسقةماظيتمتلؾممعرصؼةمباظؽاعل.

 نمبأموػـاممتماظؿأطقدمتماجملؾسماألسؾىمظإلدؿـؿار,حولموجودمجفةمتؿابعمتـػقذمضرارامدؿػلاراالممت

مؼـاضشميفمأجـدةمإجؿؿاساتم,األعاغةماظعاعةمظوزارةماإلدؿـؿارمتؿابعمتـػقذماظؼرارتم مأنمأولمعا طؿا

 اجملؾسماألسؾىمظإلدؿـؿارمػومعاممتمإنازهمعنمضرارات.

 ماألشراضممتماظؿأطقدمسؾىم ماٌلاواهميفمررحماألراضيمباجملانمظؽاصة م,وسدممضرورة اإلدؿـؿارؼة

م مسؾىمعـحماألراضيماظصـاسقة مصؼطمباجملانم,بلمختصقصمأراضيمظإلدؿـؿاراتماظزراسقةماإلضؿصار

مواظلقاحقةموشريػامعنماظؼطاساتماإلضؿصادؼة.

م

ممويف نهبية اللقبء مسؾيمسقلى ماٌفـدسم/ مم–,ضام مسؾى مباظؿأطقد ماظؿـػقذؼةمأنمرئقسماىؿعقة اظالئقة

ماىدؼ مظؼاغونماإلدؿـؿار معنػىمسصبماظؼاغونمدؿصؾحمد مهلا معؤثرمٌا مُتعدمصىمتطؾقؼهمدور مأغفا مطؿا

ماٌؤذرماظرئقلىمظؾقؽممسؾىمجاذبقؿهمظالدؿـؿارمعنمسدعهم

 

بضرورةمرئقسماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمم-اظلقدماألدؿاذم/محمؿدمػاغيمخضريمػـامراظبمو

خريمبؿؼدؼممورضةمسؿلمباٌالعحمواظرؤىماظيتمؼرشبمضقامماىؿعقةمباظؿعاونمععمعـظؿاتماألسؿالماال

ضطاعماألسؿالميفمررحفامباظالئقةماظؿـػقذؼةمظؼاغونماإلدؿـؿارماىدؼدمواظيتمتضؿنمتقلريماإلجراءاتم

ممبامؼلفمميفمهلنيمعـاخماإلدؿـؿار.

م



ـةمرئقسمىم-واٌلؿشارم/محمؿودمصفؿيم,مرئقسماىؿعقةم–اٌفـدسم/مسؾيمسقلىممعنممطٍلمثممضام

م م مباىؿعقة ماإلضؿصادؼة ماظؿشرؼعات مبشؽر مخضري مػاغي محمؿد م/ ماألدؿاذ ماظعاعةمم-اظلقد ماهلقؽة رئقس

 .اظػعاظةمأثـاءماظؾؼاءمماٌشارطةػذهمسؾىماظلادةمايضورمذؽرمو,مظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمظؿشرؼػهمظؾؼاءم


