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م

نقاء أعضاء اجلًعٍت عهى عشاء عًم يع                             حمضز
  وسٌز انتجارة وانصناعت –انظٍد ادلهندص/ طارق قابٍم 

 انشيانك -بفندق يارٌىث 

 5102 دٌظًرب 12 اإلثنني
 

م:مواظذيمغظؿؿفمجلان,ماظؿفارةمواظصـاسةوزؼرمم–مرارقمضابقؾفـدس/مادلسشاءمسؿؾمسؾكمذرفمممتمسؼد

 مبرئادةمم/مخاظدمريزةمم-اإلدؿريادمواجلؿاركم

 مبرئادةمم/معصطػكماظـفاريممم-اظؿصدؼرم

 مبرئادةمم/موائؾمسؾؿام–اظصـاسةمواظؾقثماظعؾؿلم

عارؼقتم,مبػـدقمم2015/مم12/م21ادلقاصؼمماإلثـنيؼقمممعلاءعـم اظلابعةمواظـصػيفممتامماظلاسةموذظؽم

 م م,مبغرضمعـاضشةمباظزعاظؽ

 

خالل انفرتة انقاديت ودور انقطاع اخلاص ادلصزي يف ادلشاركت انتجارة وانصناعت وسارة "اطرتاتٍجٍت 
 يف هذه اإلطرتاتٍجٍت وأهى ادلشزوعاث ادلتاحت"

م

ضاممباظرتحقبمحقثمممباجلًعٍت انصناعت وانبحث انعهًً جلنت رئٍض – وائم عهًا/ و  كهًت ب بدأ انهقاء

مظ واظشؽر مواظصـاسةؾلقدموزؼر مظؾدسقةموطذظؽمرحبمظؿؾماظؿفارة مؾقؿف مسؾكمأػؿقةمػذامم,باظلادةماحلضقر عؤطدًا

"ادرتاتقفقةموزارةماظؿفارةمواظصـاسةمخاللماظػرتةماظؼادعةمودورماظؼطاعماخلاصمادلصريماإلجؿؿاعمإلدؿعراضم

م.يفمادلشارطةميفمػذهماإلدرتاتقفقةموأػؿمادلشروساتمادلؿاحة"

مإدي ماظعؿؾموأذار موصكممضؿـمسددؿتمؿعقةادلعدةمعـمضؾؾماجلمإنمورضة عـماألزعاتماظؿكمتقاجفمادللؿـؿرؼـ,

بإجيادمآظقةمحمددةمظؿؿقؼؾمادلصاغعمادلؿعـرة,معـماظؾـقكممطاظبتأنماجلؿعقةم,حقثممعؼدعؿفامادلصاغعمادلؿعـرة

أوماظدوظة,موتؼدؼؿمحقاصزمظؿشفقعماظصـاساتماالدرتاتقفقةماظؿكمتقصرماظعددماألطربمعـمصرصماظعؿؾموتلاسدمسؾكم

م.دةماظصادراتزؼا

م.

مطؾؿؿفم اجلًعٍت وعضى رئٍض إحتاد انصناعاث ادلصزٌت–ادلهندص/ حمًد سكً انظىٌدي ثى قاو  بإظؼاء

م ماحلضقر مواظلادة ماظقزؼر مباظلقد مإديمإم,عرحؾا متػاقمحقثمأذار ماظصـاساتمادلصرؼة موزؼرمإحتاد اظؿفارةممعع

م.دـةمضابؾةمظؾؿفدؼدم50وم30مترتاوحمبنيمدداظصـاسةمسؾكماظعؿؾمبادلـارؼماظصـاسقةمبـظاممحؼماالغؿػاع,مدلو

صداغامم36دؿغاللمأراضمعلاحؿفامإموإغفمدقؿؿػـاكمأراضموادعةمشريمعلؿغؾةمظدىماظدوظة,مبأنمموأضاف

م.رتوطقؿاوؼاتباالتػاقمععمحماصظماظؼؾققبقة,مبـظاممحؼماالغؿػاع,مودؿكصصمظصـاسةماظؾ

"األظػمصدان",مودقكصصمعـفمجزءمظصـاسةممحتادماظصـاساتمحتتمادؿإأنمػـاكمعشروعمؼطؾؼفموأوضحم

ادلالبسماجلاػزة,مسؾكمأنمؼؽقنمجبقارهمأعاطـمتؿقاصرمصقفاماخلاعاتموورشمظعؿؾماظلقداتماظعاعالتم

 .يفمػذاماجملال,موورشمظؾشؾاب



2 

 

أنماظعؼؾةماألدادقةمإلضاعةمأيمعصـعمػلماظرتاخقص,موالبدمعـماظؿؽاتػمسؾكمصؽرةمأالمتصدرممطؿامأطد

 .دؿشارؼقنإررؼؼماحلؽقعة,موؼصدرػاماخقصمسـماظرت

دونمأخذمرأيمعـظؿاتممحقثمإغفامجاءتم,ظقسمبفامأيمبعدممدؿـؿارماجلدؼدتعدؼالتمضاغقنماإلموأطدم

حتادماظصـاساتمإديمإردالمعذطرةمإديمرئقسماجلؿفقرؼةمإ,موأغفامضدماظصـاسة,موػقمعامدصعماألسؿالم

م.ورئقسماظقزراءمباالسرتاضمسؾكمػذهماظؿعدؼالت

مبإظؼاءمطؾؿؿفمعرحؾًامباظلقدماظقزؼرمواظلادةماحلضقرم,رئٍض اجلًعٍت  – حظني صبىرهندص/ ادلاو ثى ق

مسؾكمأػؿقةمػذاماظؾؼاءمظؿالضلموجفاتماظـظرمصقؿامبنيمجمؿؿعماألسؿالمواظقزارة.مأطدمطؿام

رةمزاػؼعدمماظدوظةبنيمجتؿعاتمرجالماألسؿال,ظؿؽقؼـمصقتمواحدمظصاحلماظؿـلقؼمصقؿامأنمبمطؿامأذار

مجقدةم.

 
مانتجارة وانصناعتوسٌز  –طارق قابٍم هندص/ ادلثى قاو  باظرتحقبمباظلادةمبإظؼاءمطؾؿؿفمحقثمبدأمم

مإدرتاتقفقةماظقزارةمطاظؿاظلم:مااظيتمتعؿؿدمسؾقفمػؿماظـؼاطموااحماورألباظؿقضقحممضامطؿامماحلضقرمم,

م

 مماظرتاخقصماخلاصةمبادلشروساتماظصـاسقة

ؽقعقلةمضقلدماظصلدور,مممماحلؼلراراتمماظمإدي,ماظصلـاسةمموموزؼلرماظؿفلارةممم-قمضابقلؾمرارم/ادلفـدسمحقثمأذارمم

أنمأبرزػامعامؼـاضشفموزراءماجملؿقسةماالضؿصادؼةمباحلؽقعلةمعلـماجتلاهمظؿكؾللماظدوظلةمسلـمإصلدارمممممممموأطدم

مبشؽؾمسام.مماظؿصارؼحمواظرتاخقصماخلاصةمبادلشروساتماظصـاسقة

غللكةمممطؿامأنماظقزارةمظدؼفاظفمإصالحمعـظقعةماظؿصارؼح,مؿا مإديمتشرؼعمؼؿؿمعـمخالوأطدمأنماظدوظةمحت

ظؾقللقارمعللعمعـظؿللاتماألسؿللالمواظللقزاراتماألخللرىمادلؿداخؾللة,مممودللقؿؿمررحللفأوديمظؼللاغقنماظصللـاسة,م

م.ظؾقضقفمسؾكمتعارضماظؼاغقنمععمضقاغنيمأخرى

جيلبماظؾلدءميفمممبلؾمم,لمالمتللؿحمباظؿقللـماظؿلدرجيمممماحلاظقةماظيتممترمبفلاماظدوظلةمممرحؾةادلمطؿامأطدمأنمم

أنمععموزراءماجملؿقسةماالضؿصادؼةمسؾكمعـظقعةماظؿصارؼح,مومادلـاضشةمحاظقًامماخلطقاتماظػعاظةم,وإغفمتؿؿ

ؼؿلقديمإصلدارػامعؽاتلبمادؿشلارؼة,مممممأنمؾرتاخلقصمومظاحلؽقعةممسدممإصدارمتؤؼداظصـاسةماظؿفارةموموزارة

م.ػذهمادلؽاتبمحتصؾمصؼطمسؾكمتصارؼحمبؾ,ميفمػذاماظشأنماظدوظةمحبقثمالمتؿدخؾ

م

 ممتقؼؾمادلصاغعمادلؿعـرة

ؿؿقؼؾمادلصاغعمادلؿعـرة,موخرو مادلللقدةماألوديممبمؾدءخاصةمباظعشروساتمضراراتمزفقرممأذارمإديطؿام

مأنمادلصاغعمادلؿعـرةمأخلذتمحفؿلاميفماإلسلالممأطلربمعلـمحفؿفلاممممممم,محقثمأطدظؼاغقنماظصـاسةمادلقحد

صللاغعمعؿعـللرةميفمذيقللعمدولماظعللاأ,مالصؿللامأنمعرطللزممألنمػـللاكمع,حقللثمإغفللامعشللؽؾةمذللائعةموعؿقاجللدةم

معصـعا.م871حتدؼثماظصـاسةمأسؾـمسـمصؿحماظؾابمظؿؾؼلمرؾؾاتمادلصاغعمادلؿعـرة,موأمؼؿؼدممإالم

ادلصاغعماظليتمتؼلدعتمبطؾؾلاتماظعلقنمطلانمعـفلامعصلاغعمأشؾؼلتمباظػعلؾ,موعـفلامعلـمالممممممممممممباإلضاصةمإديمأنم

ػامالمميؽلـمضلأمأيمأعلقالمصقفلا,مصضلالمسلـمعصلاغعمعؿعـلرةمممممممممحيؿا مإديممتقؼؾ,موأخرىمدراداتمجلدوام
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عصلـعامصؼلطمػللممممم100,حقثمأنماظـاتجمأصؾحممعؿعـرةمظؽـفامحتؿا مإديماظؿؿقؼؾمصعؾقا,موػـاكمحاالتمشري

م27.5عصـعامعؿعـرا,مبإذيلاظلمتؽؾػلةممتقؼلؾممممم11اظؾـؽماألػؾلمسؾكممتقؼؾموضدممتماإلتػاقمععمادلؿعـرة,م

م.سؾكماظؿؿقؼؾأؼضًاممعصرممتػاقمععمبـؽاإلمديباإلضاصةمإعؾققنمجـقف,م

م

 معـظقعةماألراضلموعـاخماإلدؿـؿار

وزاراتمعؿداخؾللةموػلللماظصللـاسةمواالدللؿـؿارمواظؿـؿقللةممم4إنمعـظقعللةماألراضلللمتؼللعمبللنيممضللدمأذللارمإديو

إنمخرو ممأذارتمإدياظؾـؽماظدوظلمحقثمأنمإحصائقاتمػقؽات,مم9ااحمؾقةمواإلدؽان,مواظؿصارؼحمبنيم

معلاأمؼقم,موػقمعامؼدصعمادللؿـؿرمظؾفروب,ميفمزؾمعـاصللاتمعلـمدولماظممم634ؼحميفمعصرمؼلؿغرقماظؿصار

دوظللةمعـللؾمسفللزمادلقازغللةموادلقللزانماظؿفللاريممماظلليتمتقاجففللاماظشللاطؾم,حقللثمؼللأتلمذظللؽميفمزللؾمادلم

م.مواالدؿـؿارمادلؾاذرم

أنم,حقللثممقفقةمصؼللطؿللدخؾميفماظصللـاساتماالدللرتاتوضللدمأذللارممإديمأػؿقللةمإضؿصللارمدورماظدوظللةمسؾللكماظم

م.%90أنمؼرتػعمإديممويفمإدؿطاسؿفمم%معـماظـاتجمااحمؾل75اظؼطاعماخلاصمؼلؿققذمسؾكم

منلقممععدلماالضؿصادمحؼؼمطؿامأطدمإغفمباظرشؿمعـمذظؽمصإغفمتقجدمبعضمادلؤذراتماإلجيابقةم,حقثمأنم

ثارػامبعدمساممأومسلاعني,ممسدةمعشروساتمضقعقةمأضاعؿفاماظدوظةمودؿظفرمآ,باإلضاصةمإديمم%4.2اظعامماجلاريم

م.عـؾمذؾؽةماظطرقموحمقرمضـاةماظلقؼسموادلؾققنموغصػمصدان

م

 مؿقدعميفماظصـاساتماظصغريةموادلؿقدطةدسؿمجمؿقسةمعـماظصـاساتمواظ

مأطد مسؾكمرأدفاممطؿا ماظيتمجتؿعتمخاللماظلـقاتماألربعمادلاضقة, أنمػـاكماظعدؼدمعـمادلشؽالت,

مخاصةمظؾصـاساتمطـقػة مغؿقفةمواالدؿفالكمعـؾماألمسدةممغؼصماظطاضة, موعشاطؾمتلعريماظغاز, األمسـت,

مغؼصماظؽؿقات,مباإلضاصةمإديمتأثريمعشؽؾةماظعؿؾةماظصعؾةمسؾكماالدؿـؿارمواظصـاسة.

وأذارمإديمأنمأػدافماحلؽقعةمعـمتؼؾقؾماظؾطاظةموعقاجفلةمسفلزمادلقازغلةمالمخيؿؾلػمععفلامأيمذلكص,ممممممم

ماظرتاخقصموحتلنيمعـاخماظعؿؾ,موعـظقعةماألراضل.طمقزارةم,اظػـاكمغؼاطمتعؿؾمسؾقفامأنمو

وأطدمأنمػـاكمعـاضشاتمظدسؿمصـاساتمعـؾماظلؽرمواألمسدة,موباظؿاظلمجيبماظـظلرمإديمتؽؾػلةماظصلـاسة,مممم

وذظؽمحقلثممم,ماحمؾقةموتـاصسمادلصـعنيمااحمؾقنيوػقمعامجعؾمادلـؿفاتماظصقـقةمتدخؾمإديماظلققما

صـاسةماظلؽرمتقاجفمأزعةميفماظؿؽؾػة,مخاصةمأنماظدوظةمترشبميفمدسؿماظػالح,موػقمعلامؼرصلعماظؿؽؾػلةممممأنم

سؾكمادلصـعني,موباظؿاظلمؼصبمذظؽمسؾكمادللؿفؾؽ,ميفموضتمؼؽقنمصقفماظللؽرمادلللؿقردمأرخلصمعلـممممم

دلقؿؿممإغلفممجيلبمتشلفقعف,موممبلؾممالمجيلبمسؾلكماظدوظلةمرصلعماظؿؽؾػلةمسؾلكماظصلاغع,مممممممم,عؤطلدًامبإغلفممممااحمؾل

احلصقلمسؾكمضقؿةماألرضمبعدمبلدءمادلشلروع,مسؾلكمأنمتـظلرماظدوظلةمدلؽادلؾفامعلـمذظلؽمعـلؾماظعؿاظلةممممممممممم

م.واظضرائب

وإغفمأنماظقزارةمدؿؿقدعميفماظصـاساتماظصغريةموادلؿقدطةمحلؾمعشاطؾماألراضلماظيتمتقاجففا,موأطدم

ميفمادلـقامضؾؾمغفاؼةماظعام.ةمدقؿؿمإضاعةمعـطؼةمصـاسقبل"ضقؼلـا"مغفاؼةماظشفرمادلؼؾؾ,مومدقؿؿماظؾدء

م
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 مػقؽةماظؿـؿقةماظصـاسقةوتطقؼرمعـظقعةممػقؽؾةمتؽـقظقجقاماظقزارة

منياجتاهماظقزارةمظؿققؼؾمػقؽةماظؿـؿقةماظصـاسقةمإديمػقؽةمراحبة,موتأدلقسمذلرطؿممدقادتفمإديممحقثمأذار

اكمدخللؾمظؾفقؽللة,ماألوديمظرتصقللؼمادلـللارؼماظصللـاسقة,مواظـاغقللةمإلدارةمػللذهمادلـللارؼ,محؿللكمؼؽللقنمػـللمم,

أنمػقؽةماظؿـؿقةماظصـاسقةمتعؿؿلدمسؾلكمعقازغلةمممممحقثمأطدم,مخبالفمخمصصاتفامعـمادلقازغةماظعاعةمظؾدوظة

متؽقنمػـاكمتـؿقةمصـاسقة.موباظؿاظلمظـاظدوظة,موإذامأمتؿكصصمهلامػذهمادلقازغةمصؾـمتؼقممباظرتصقؼم

ميفم ممتماظؾدء مإغف مأطد ماظقزارةوضد متؽـقظقجقا موم,ػقؽؾة مربطدإغف ماظصـاسقةممقؿؿ ماظؿـؿقة عؽاتبمػقؽة

م.إظؽرتوغقامطفزءمعـمحماربةماظػلاد

م

 معؾػماظؿفارةماخلارجقة

إنماظدوظةمتدرسمتقجقفماظدسؿمظقسمظؿلقؼؼماظصادراتمأليمدوظة,موإمنامإديمإصرؼؼقا,مبإضاعةممصؼدمأضاف

مو مظقجقلؿقة, مبعدمدقادلأنمعراطز مظف ماظؿقجف ماظقصقلم,مػذا مإديمصعقبة مرشؿمظموضدمأذار غربمإصرؼؼقا

متصؾمإديموجقدمجتا مبفا موادعة ممترؼؾققنم6رة معـفا مغصقبمعصر معامم3دوالر, موػق مصؼط, عؾقاراتمدوالر

محيؿا مإديمععاجلة.

م

قاو بإدارة احلدٌث كمٍ ين و/ خاند محشة و و/ يصطفى اننجاري حٍث ,مت فتح باب ادلناقشت  وقد
 :مت تناول اننقاط انتانٍت,وقد 

 
 مبادلشروساتماظصـاسقةمعشؽؾةمتمإدؿعراضم مواظرتاخقصماخلاصة ماظؿصارؼح ميفممإصدار مواظرشؾة ,

مظؾؿقؾقاتموظقسم ماظلابؼماخلاصمبؿفدؼدمرخصماظؿشغقؾمحقثمطاغتمتابعة مإديماظـظام اظعقدة

مظؾؿقؾقاتمعـمخربةمطؾريةميفمإصدارماظرتاخقصمعـذمصدورماظؼاغقنم ػقؽةماظؿـؿقةماظصـاسقةم,مدلا

 .1954اخلاصمبذظؽميفمسامم

 ممت مبإدؿكدام ماظؿؿقؼؾلمتمادلطاظؾة مظؾؿشروساتمطاظؿأجري مباظـلؾة مظؾؿؿقؼؾ ماظؿؼؾقدؼة مشري اظطرق

 .وشريػامعـمأغقاعماظؿؿقؼؾمشريمادلصريفمواظصؽقكمادلاظقة

 وضرورةمماظشراطةماألوروبقةإتػاضقةماظؽقعقلاموماإلتػاضقاتمادلقضعةمعـؾاظعؿؾمسؾكمحلـمإدؿكدامم

 ارؼةمععماظدولمادلقضعةمسؾكمػذهماإلتػاضقات.اإلدؿـؿارموتؾادلماظػرصماإلدؿـؿ

 م ميف ماظـظر مبإسادة متعدادلطاظؾة مبعدم م" ماظقزارة معـ ماظصادر ماظلؾعماظؼرار مسؾك ماظؾقاغات ؼؾ

 "م.ادللؿقردة

 م مخؾؼ مسؾك ميفمجماظعؿؾ ماظؿـؿقة محتؼقؼ مسؾك مضادرة مباظقزارة مإدارؼة ماظؿفارةمطػاءات ال

مو متعرتواظصـاسة ماظيت ماظعؼؾات مدلقاجفة مخطة ماحلقوضع ماظؼطاع مػذا مسؾكمض موادلؤثر قى

م ماإلضؿصادي مظؿطقؼرماظـشاط مخطة مإديموضع م,باإلضاصة معؿكصصة متدرؼب مبراعج مخالل ,عـ

 ااحمؿقىماإلظؽرتوغلمباظقزارةمموتؼدؼؿماخلدعاتمإظؽرتوغقًا.
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 موعلاغدة مسؾكمتطقؼر ماظعؿؾ متلؿقسبممضرورة متـاصلقة مصـاسة مبإسؿؾارػا م ماظـلقجميفمعصر صـاسة

 ظعؿاظةمواألؼديماظعاعؾة.اظؽـريمعـما

 إصدارمضاغقنمعقحدمظؾصـاسةمضرورةماظعؿؾمسؾكم. 

 م مإعؽاغقة مبدرادة مغؼؾمادلدابادلطاظؾة ماظصادراتمبعد موعدىمتأثريمحفؿ يفمزؾموجقدممفاغؼؾغ

 م.عـارؼمحرةمخاصةمتعققمػذهماظصـاسات

 ميفمامتمإدؿعراضم مطؾرية معـمتؽؾػة متعاغقف موعا مطؾاداتماظؿربؼدممبصر مصـاسة إلغؿا مغظرًامعشؽؾة

متإلدؿريادماظعددمواخلاعاتموضطعماظغقارمعـماخلار م مإغفا م,م3ؿقؿؾمضرائبمذيرطقةمطؿا %مسؾقفا

ممامؼضعػم,عشؽؾةمدخقلمادلـؿجمادلـقؾمعـمأوروبامععػلممتاعامعـماجلؿاركموذظؽمباإلضاصةمإديم

مذراؤػاماظػرصةماظؿـاصلقةمظؾؿـؿجمادلصريمخاصةمأنمػذهماظشرطاتمػكمصقـقةمباألصؾموظؽـممت

 عـمضؾؾمذرطاتمأوروبقة.

 م مبإجياد مادلطاظؾة موإصرؼؼقا ماظؿفاريمعـمتصدؼرمأدطقلمؼربطمبنيمعصر مسؿؾقاتماظؿؾادل ظؿلفقؾ

 وإدؿريادمظؾلؾعمواخلدعاتم.

 م مدرادة مضرورة مادلصاغععشؽؾة مواظضرائبممتعـر مظؾؿأعقـات مغظرًا مظؾؿؿقؼؾ مادلرتاطؿةاظيتمحتؿا 

 .سؾقفا

 ؾقعاتمسؾكمخطقطماإلغؿا مادللؿقردةمادلضرؼؾةمصرضمادةماظـظرميفمإسمتتماإلذارةمإديمضرورةم

,حقثمتعؿربمػذهماظضرؼؾةمشريمددؿقرؼةموععقضةمظإلغؿا م,وذظؽمحقثمإغفامتلؿكدممعـمعـماخلار م

 .وظقلتمظؾؾقعماإلغؿا ماظؿصـقعمومأجؾ

 ماظقزارةمظؿقؿؾمعرطزمعؿؼدممضؿـمعؤذرمأداءجادةمخطقاتماظعؿؾمسؾكمحتدؼدمووضعم متؿكذػا

 األسؿالماظصادرمسـماظؾـؽماظدوظلمصقؿامخيصماظؿفارةمسربماحلدود.

 باإلضاصةمإديمم,مؿمدورمعرطزمحتدؼثماظصـاسةمواظؿدرؼبماظصـاسلاظعؿؾمسؾكمحتدؼدمخطقاتمتدس

ظإلدؿػادةمعـفا,حقثمميؽـممادللؿؼؾؾقةمتـاولمدورمعؽاتبماظؿؿـقؾماظؿفاريمحقلماظعاأموماخلطة

 معصرمبدورمأطـرمصاسؾقةمعـمدورػامحاظقا.أنمتلاسدماظصـاسةمواظؿفارةميف

 م ممت مأطرب معشارطة مػـاك مؼؽقن مأن مإضرتاح مادلصري ماظربؼد مشريممهلقؽة مادلاظقة ماخلدعات ظؿؼدؼؿ

صرعمعربقطمم2400صرعمعـفؿمم4000غظرًامإلعؿالكماظربؼدمأطـرمعـم,ادلصرصقةمواخلدعاتماظؾقجقلؿقةم

 .ؼةماهلائؾةمظؿدسقؿمادلصاغعمواظشرطاتبشؾؽةماإلغرتغتموطذظؽماإلعؽاغقاتمادلادؼةمواظؾشر

 اظؼرارماظقزاريمبإظغاءماظشراطاتمبنيماظؼطاعماظعاممواخلاصمخاصةمبؿطقؼرماظؿدرؼبمإسادةماظـظرميفم

م مواظصـاسة ماظؿفارة موزارة مإدي مصؼط مإدارتفا ماظػينموُأدـدت معـمواظؿعؾقؿ ماإلدؿػادة مؼؿؿ ,حبقث

 .يفمػذاماجملالمرجالماألسؿالخرباتم

 م مأرضمادلعارضبمادلطاظؾة ميفمبـاء مباظػعؾ,اظؾدء متقجد ممحقثمإغف مصرتةمخمططات معـذ جاػزة

رواصدممصفكمتعدمأحدعؾقارمجـقفمم40تؼدرمضقؿؿفامبمطقغفامأحدمأصقلماظدوظةم,حقثمم,واظؿأطقدمسؾك

 .اظعؿالتماظصعؾةمإلحقاءمصـاسةمادلعارضمدقاءماظدوظقةمأوماإلصرؼؼقة
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 شروساتماظؼقعقةمادلؿقظةمعـماخلار مواظـصمسؾكمذظؽمإسادةماظـظرمبـلؾةمادلؽقنمااحمؾلميفمادل

 .باإلتػاضقاتمواظؿعاضداتمععماحلؽقعة

 ماحلرة مدؾؾقاتمادلـطؼة مإجيابقاتمو مواجلدوىممدرادة مواظؿفارة مسؾكماظصـاسة موتأثريػا بؾقردعقد

 إلدؿؿرارػا.

 معشؽؾةممتمإدؿعراضم ماألجـؾقة ماظعؿؾة متقاصر مخمذظؽمأثر,حقثمسدم اعاتمبشؽؾمطؾريمسؾكمتقاصر

 .أدىمإديمرصعماظؿؽاظقػمومأثرمسؾلماظؿصدؼرمدؾؾقًامممامااحمؾقةم,ماإلغؿا مظؾؿصاغع

 م مرياؼة مسؾك ماظعؿؾ ماظغذائقة ماظصـاسات معـمااحمؾقة معـقؾؿفا معع ماظعادظة مشري مادلـاصلة يفمزؾ

 مم.ادلـؿفاتماألوروبقة

 

ممم

ماظؿفارةمواظصـاسةمم–ؾماظلقدمادلفـدسم/مرارقمضابقمتؼدؼؿمورضةمسؿؾمإديممت  نهاٌت انهقاءيف و موزؼر

مرجالماألسؿالمادلصرؼنيوادل معـمذيعقة مرجلالماالسؿلالمادلصرؼقلـميفمحقلممعده مذيعقلة مرؤؼة "

مضطاسلماظصـاسةمواظؿفارةماخلارجقةم" مم ,تؿضؿـمطاصةماظعؼؾاتماظيتمؼقاجففامجمؿؿعماألسؿالم)عرصؼم(

دلؼرتحةمظؾكرو معـمػذهمصؽارمواحلؾقلماادلصريميفمضطاسلماظؿفارةمواظصـاسةم,موأؼضاماظؿقصقاتمواأل

ماظعؼؾاتمواظعؿؾمسؾكمحؾفام,ثؿمإغؿفكماظؾؼاءميفممتامماظلاسةماظعاذرة.

م

 


