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ذ

ذشـ ذذاظدقاحةذةسؼدت ذإجتؿاسًا ذمتام ذذاظثاغقةيف ذزفرعن ذذذبعد ذذاظثالثاءؼوم ذبرئادةذذ14/2/2017اطواصق

ذبؾبع/اطفـدس ذوذذ–ذأريد ذجمؾسذاإلدارة ذذذاظؾجـةرئقسذسضو ذصبور ذسؿر ذاطفـدسذ/ غائبذرئقسذذ–,وحضور

مبؼرذاشؿعقةذذوذظكذورجالذاظصحاصةذواإلسالمذاحةقبؼطاعذاظداظعاعؾنيذوذاظؾجـةذأسضاءذاظدادة عنذذسددوذاظؾجـة

ذ:ذعـاضشةبفدفذإدتعراضذوذ,ذباشقزة

 " ورلح انعًم انساتك إعدادها يٍ لثم انهجُح
 ويا ترتة عهيها يٍ لراراخ صدرخ عٍ اجملهس األعهً نهسياحح

 ترئاسح انسيد رئيس اجلًهىريح "
 

ذ,بذطؾؿتهذعرحبًا انهجُحعضى جمهس اإلدارج ورئيس ذ– أمحد تهثع/  هُدساملتدأ  سؾىذذعؤطدًااظدادةذاصضور

ذاظؾؼاء ذػذا ذذأػؿقة ذباشؿعقةطـاضشة ذاظدقاحة ذشـة ذاظعؿلذاظيتذأسدتفا ذاظؼراراتذاألخريةذذعدىذتطابقذورضة عع

ذذعشقدًائادةذاظدقدذرئقسذاشؿفورؼةذراظصادرةذسنذاجملؾسذاألسؾىذظؾدقاحةذب ذبتؼدؼماشؿعقةذضاعتذذحقثذ,بفا

ذاشفاتذاطعـقة ذظؽاصة ذإظقفا ذاطشار ذذخاللذاظورضة ذاطاضقة ذإظذاجملؾسذضراراتجاءتذواظػرتة ذاطشار ادتجابةذقفا

ذظؾـفوضذباظؼطاع.خطوةذجقدةذذ,طؿاذُتعدإلخراجذاظؼطاعذعنذسثرتهذاشؿعقةذططاظبذ

واظعؿلذسؾىذذؾ ذاظدقاحةمبذدموذاإلػتؿامصؽوعةذاذتوجهذظؾؿجؾسذرئقسذاشؿفوؼةذرئادةذاظدقدأنذذوضدذأطدذ

األسؾىذذاألخريذظؾؿجؾسذجتؿاعاإلنذأ,وضدذأذارذذوإجيادذاصؾولذاطـادبةذإلزاظتفااظيتذتواجفهذعواجفهذاظتحدؼاتذ

ذؼعدذاالجتؿاعذاظثاغىذرئقسذاشؿفورؼةذاظدقدذحبضورذذ2017صرباؼرذذ7اطواصقذاظثالثاءذاظذيذُسؼدذؼومذظؾدقاحةذ ,

ذ.٥٠٠١ذعاؼوذصىذإجتؿاسهذاألولذؼدُسذ,حقثذساعًاذ٥١سؾىذعدىذسذظؾؿجؾ

ذ

 انُماط اهلايح انتانيح:,حيث مت تُاول ى فتح تاب املُالشح ث
ذ

 إديذدرادةذجقدةذوعػصؾةذظؾتعرفذذزتاجمتذاظتأطقدذبأنذاظؼراراتذاظيتذأصدرػاذاجملؾسذاألسؾىذظؾدقاحةذ

ذظؾتـػقذذواظوضتذاطدتغرقذظؾ ذسؾىذاآلظقاتذاطـادبة ذؼتطؾبذذوتـػقذػاوصولذهلا سؾىذأرضذاظواضعذ,طؿا

)ذاصؽوعةذ/ذاظؼطاعذاضاصذ/ذاألعرذاظعؿلذاطدتؿرذواشفدذاظدؤوبذواظتعاونذبنيذطاصةذاشفاتذاطعـقةذ

 (/جمؾسذاظـوابذ/...ذإخلذوعـظؿاتذاالسؿالذ
ذ

 عـحذوزؼرذقةذععذاطدنذاظدقاحباظػـادقذوألدعارذظاصدذاألدغىذؼوضحذؼعذضرورةذإصدارذتشراظتأطقدذسؾىذ

ذاصدظاظدقاحةذصالحقاتذ ذسؾىذاظؼطاعذذوضعذػذا ذظؾؿتغرياتذاظيتذتطرأ وذظكذباظتعاونذععذاظغرفذوصؼًا

ؼعطىذجمؿوسةذعنذاطزاؼاذظؾدوظةذوػوذاألعرذاظذيذ,ذاظدقاحقةذواشؿعقاتذاألػؾقةذواطدتثؿرؼنذباظؼطاعذ

ذسؾىذرأ ذواظعاعؾنيذبه, ذدوظؼطاعذاظدقاحة ذاظدوظإفا ذسؾىذرتػاعذحمصؾة ذوحصوهلا ذعنذاظعؿالتذاألجـبقة ة

ذاظضرؼبقة, ذعدتحؼاتفا ذاظعاإذطاعل ذدتػادة ذخاللعؾنيذباظؼطاع ذأجورػمذعن ذاطـشأةذذ,ذرصع طذظكذعـع

ذ ذسؾى ذدؾبا ذؼؤثر ذمبا ذعتدغقة, ذأدعار ذوضع ذعن ذذوضعاظػـدضقة ذاظدول ذبتصـق  ذاطدتوىذعصر عـخػضة

ذذاظدقاحي ذاظتىذتتدمذإديذجذبؼؤدىذ,مما ذذمبعدالتذإغػاضفاذاظوصودذاظػؼرية ذأؼضًا ذاظػؼرية ذاظذيذ, األعر



ضدرةذسدمذاضدعةذاطؼدعةذظؾدائحنيذووتدغيذعدتوىذذظؾػـادقذبدورهذؼؤديذإديذزؼادةذععدالتذاإلػالك

 .اظعاعؾنيذأسؿالذاظصقاغةذواظتجدؼدذوتدرؼبباطـشأةذسؾىذاظؼقامذ

 

 دقاحقةذيفذخاللذعدةذالذتتجاوزذألدعارذاطدنذاظاصدذاألدغىذؼوضحذتشرؼعذاظتأطقدذسؾىذضرورةذصدورذ

مباذالذؼتـادبذععذاطدتوىذذبأدعارذعـخػضةظدـواتذأخرىذتعاضداتذذسؿلثالثةذأذفرذ,وذظكذحتىذالذؼتمذ

ذؼتضؿنذاظؼاغونذبـدًا,مماذضدذؼعققذتطبققذػذاذاظؼرارذذ,سؾىذأنذذذاظػعؾىذظؾػـادقذواضدعاتذاطؼدعةذبفا

 .اطشارذإظقهذإصدارذاظؼاغونؼـصذسؾىذاحرتامذاظعؼودذاطربعةذحتىذتارؼخذ
ذ

 متذاظتأطقدذسؾىذاػؿقةذدرادةذاصدذاألدغىذظألدعارذبشؽلذعػصلذضبلذزدؼدهذ,واظذيذجيبذأنذحيددذ

ذإجتؿاسقةذوشريػاذعنذاإلدتؼطاساتذاظيتذؼتحؿؾفاذعنذضرائبذوتأعقـاتذذذعاذؼتمذإدتؼطاسهبـاًءذسؾىذحجمذ

 .ذاطشارذإظقفااظيذاظتؽؾػةذاصدذاألدغىذسنذإذياطدتثؿرذاظدقاحيذحبقثذالذؼؼلذ
 

 واظذذظوضعذحدذأدغىذظألدعار,ذذُسؼدجتؿاعذاشؿعقةذاظعؿوعقةذظؾػـادقذاظذىذطانذضدذإديذإذمتتذاإلذارةذ

 ذاظػـادقذطاظتاظيذ:ذألدعارذحدذأدغىذمتذعنذخالظهذإضرتاح

 ذذتانُسثح نفُادق انماهرج انكربي واإلسكُدريح وتىرسعيد: 

 (رومذ3ظـذذدوالرذ25و/ذرومذ4ظـدوالرذذذ30و/ذذرومذ5ظـذذدوالرذ35)ذ

 ذاأللصر وأسىاٌتانُسثح نهفُادق يف ذ: 

 رومذ(ذ3لذدوالرذ18ذرومذ/ذذ4لذذدوالرذ25ذرومذ/ذذ5لذذدوالرذ32)ذذ

 ذشرو انشيخ وانغردلح تانُسثح نفُادق: 

 رومذ(ذ3لذدوالرذ25ذرومذ/ذذ4لذدوالرذ30ذرومذ/ذذ5لذدوالرذ35)ذ

  ذذودهة وانمصري عهى وَىيثع داخم ويرسًأيا انفُادق: 

 رومذ(ذ3لذدوالرذ25/ذرومذ/ذذ4لذدوالرذ26ذرومذ/ذذ5لذدوالرذ32)ذذ

 
 

 ذاجملؾس ذضرار ذإدي ذاإلذارة ذظؾدقاحةذمتت ذاإلبذاألسؾى ذاظػقزا ذتػعقل ذذوذظكظؽرتوغقة ذأذفرخالل ذثالثة

ذاطؼبل ذعاؼو ذاإلجراءاتذظذظكذحبؾولذذفر ذاظؼرارذابقةإجيذسؾىذحقثذمتذاظتأطقدذ,ظتدتؽؿلذطاصة ذػذا

 طصر.ذاظواصدةذاظدقاحقةذواألسدادذاصرطةذزؼادةذسؾىذواغعؽاده
 

 واظيتذإعؽاغقةذتطبققذدقادةذاظدؿاواتذاطػتوحةذمتتذاإلذارةذإديذضرارذاجملؾسذاألسؾىذظؾدقاحةذببحثذ

ذإديذعصرذإديذفدفت ذتواصدػا ذظزؼادة ذذتشجقعذذرطاتذاظطريانذاضاصة ذ, سؾىذضرورةذذوضدذمتذاظتأطقد

 ظتػعقلذػذاذاظؼرار.ذوإصدارذاظؼواغنيذواظتشرؼعاتذرسةذإختاذذاإلجراءاتذاظالزعةود
 

 بزؼادةذجفودذاظرتوؼجذظؾؿؼاصدذاظدقاحقةذاطصرؼةذوإبرازذعاذتتؿقزذبهذعنذعؼوعاتذصقؿاذخيصذضرارذاجملؾسذ

,صؼدذمتذاظتأطقدذسؾىذضرورةذأنذؼتمذذظكذعنذخاللذاظتعاضدذععذذرطاتذاظعالضاتذاظعاعةذاطتواجدةذيفذ

ذظؾدقاحةذيفذعصرذ ذاظذػـقة ذعفؿةذزدنيذاظصورة ذ,حبقثذؼوطلذإظقفا ذظؾدقاحةذيفذعصر اظدولذاطصدرة

 .بباظشؽلذاططؾوذوعنذثمذاظرتوؼجذهلاذ,حقثذأنذػذهذاظشرطاتذضادرةذسؾىذخماربةذذياػريػا

 

 إؼطاظقاذذ:)عثلذعـفاذذدائحنياطتوضعذوصودذذؾبالدضرورةذاظبدءذيفذوضعذخطةذتدوؼؼقةذدرؼعةذظاظتأطقدذسؾىذ

وذظكذ(ذ/ذارعقـقاذ/ذجورجقاذ/ذأزربقجانذذوروعاغقاذ/اجملر/ذبوظـدا/ذؼوشدالصقاذ/ذبقالرودقاذ/ذالتػقاذ/ذبؾغارؼا

ذوزؼر ذاظدقد ذعؼابؾة ذررؼق ذاظدقاذسن ذاظؼرار ذطتخذي ذاظدولذحياظدقاحة ذبتؾك ذظبحث ذتـشقط,وذظك



ةذظـؼلذاظدائحنيذعنذػذهذاظبالدذيفذػذهذاظبؾدانذواظتـدققذععذذرطاتذاظطريانذاطصرؼةذاضاصذاظتدوؼق

 نذؼتؿتعواذبذاتذاظدسمذاطؼدمذاظيذذرطاتذاظطريانذاألجـبقةذ.ذذأسؾىذ
ذ

 ذاظدقد ذضرار ذإدي ذاإلذارة ذذمتت ذبرئقس ذاشؿفورؼة ذاظتشرؼعاتضرورة ذبعض ذذعراجعة ظؾؼطاعذاطـظؿة

أنذؼتمذاالغتفاءذعنذسؾىذ,ذذودرادةذزدؼثفاذمباذؼتػقذععذاظتطوراتذاظعاطقةذيفذػذاذاجملالذاظدقاحيذ

ذاإلسػاءاتذاشؿرطقةذسؾىذاظػـادقذذذظكذحبؾولذعـتص ذاظعامذاشاري ذمتذاظتأطقدذبضرورةذدرادة ,ػـا

 .زػقزذاإلدتثؿارذاظتشرؼعاتذظضؿانذواألتوبقداتذاضاصةذضؿنذتؾك
 

 عؼابلذاشـقهذاطصرى,ذبداًلذعنذذ"اظروبل"تػاضقةذظؾتعاعلذباظعؿؾةذاظرودقةذضرورةذاظوصولذإلذاظتأطقدذسؾى

,وخاصةذبعدذإذارةذاظدقدذرئقسذاشؿفورؼةذهلذاذاطوضوعذذؾدائحنيذاظؼادعنيذعنذرودقاظدبةذاظدوالرذباظـ

 .أثـاءذزؼارتهذاألخريةذظرودقا
 

 طبريذعنذذواظذؼنذتأثرواذبشؽٍل,ادةذجذبذاظعاعؾنيذيفذضطاعذاظدقاحةذاظتأطقدذسؾىذضرورةذاظرتطقزذسؾىذإس

ذأدىذإديذسزوصفمذسنذاظؼطاعذذحرطةذإغفاءذاضدعةذخاللذاظػرتةذاألخرية إجيادذاظطرقذععذضرورةذ,مما

عنذضبلذاظبـوكذذيفذددادذاظؼروضذتدفقالتذإلسادةذجذبفمذظؾؼطاعذعرةذأخرىذوذظكذعنذخاللذإسطاء

ذاظدقا ذبؼطاع ذدـواتذحةظؾعاعؾني ذثالث ذسن ذتؼل ذال ذاظدقاحقةذطدة ذاظؽوادر ذؼؽونذذوتدرؼب ذأن سؾى

 اظتدرؼبذعدصوعذاألجرذوذظكذعنذخاللذصـدوقذاظطوارْى.

 ذاظػـادقإحاللذوسدؼدذإلسادةذعؾقارذجـقهذذ5اظعؿلذسؾىذدرسةذتػعقلذعبادرةذاظبـكذاطرطزيذبتخصقصذ 

 صةذباطتح ذاطصريذاشدؼدذواطزععذإصتتاحهذاظتأطقدذسؾىذأػؿقةذوضعذاضطةذاظتدوؼؼقةذواظدساؼةذاضا

عؾقونذزائرذيفذاطرحؾةذذ5ؼوغقهذاظؼادمذ,وذظكذظضؿانذتـػقذذخطتهذاظيتذتفدفذإديذزؼققذخاللذذفرذ

 األوديذ.
 

 االعرذدرادةذاطخططاتذاظعاعةذظؾؿـارقذاظدقاحقةذاشدؼدةذيفذعصر,ذمتتذاإلذارةذإديذضرارذاجملؾسذب

ذشـة ذراظبتذبه ذعنذضبلذذاظذيذطاغتذضد ذباشؿعقة ذاظتخطقطذ,اظدقاحة ذسؾىذضرورة حقثذمتذاظتأطقد

اشقدذظؾؿـارقذاظدقاحقةذحتىذتتؿاذىذععذربقعةذاظدقاحذاطدتفدصنيذعنذعـطؼةذدقاحقةذحمددةذدواءذ

 .طاغتذتؾكذاطـطؼةذ)ذظؾغطسذ/ذجوظ ذ/ذدقاحةذسالجقةذ/ذدقاحةذذبابقةذوترصقفقة/ذ...ذإخل(
 

 سؾىذأنذتعاعلذطـارقذذاتذاظطبقعةذاضاصةذؼاغونذاذرمذاظشقخذظذعدؼـةذخضوعمتذاظتأطقدذسؾىذضرورةذ,

ذعقزةذغدبقةذطؿعاعؾةذاطـارقذاصرةذواظتىذختضعذظألسػاءذاشؿرطى ,وؼزؼدذاإلضبالذذ,األعرذاظذيذؼعطقفا

 .ذظإلدتثؿارذصقفا
 

 ذ ذاظعاصؿهذاإلدارؼهذو ذباهلبوطذصىذعطارذشربذاظؼاػرهذوذعطار ذؼلذعطارذرأسزواظدؿاحذظؾطريانذاظشارتر

وصنيذزوؼؾهذؼتمذدسمذعطارذعرديذظذظكذعطارذعدغيذإلدتقعابذاصرطةذاظدقاحقةذاطتوضعةذذديإبـاسذ

ذ ذخاص( ذ)ضطاع ذؼدتؼبلسؾم ذاظردومذذحبقث ذظتؽون ذاظشرضقة ذأوربا ذادواق ذعن ذاظشارتر ذاظطائرات ػبوط

ذعطارذعرديذسؾمذمتثلذبوطذواإلضالعذيففواضدعاتذبـػسذاألدعارذاططبؼةذحقثذانذاالدعارذاصاظقهذظؾ

ذؽثريذعنذاالدواقذاضارجقةذظؾفبوطذاظياظثالثةذاضعافذظؾؿطاراتذاصؽوعقةذمبصرذمماذاديذاظيذسزوفذ

ذذعطار ذسؾم ذأن,عردي ذضرورة ذتصؿقمتؼشذعع ذسؾذطاصةذؿل ذاشدؼدة ذاططارات ذظشرطاتذى خدعات

 دنذاظدقاحقةذ.ذاططاراتذاظعاطقةذمماذؼشجعذاظدػرذسنذررؼقذػذهذاطذىعدتوذىاظرتاغزؼتذسؾ
 



 وضودذذأدعارذأػؿقةذعراساةذاصؽوعةذألدعارذاهلبوطذواالضالعذظؾطائراتذباالضاصةذإديذختػقضذاظتأطقدذسؾى

 ,حبقثذؼتمذتطبققذاألدعارذاظعاطقةذظؾوضود.ذدعارذاظدولذاطـاصدةذدقاحًقااظطريانذربؼاذأل

 

 ذاالػتؿامذمبـظوعةذاظتعؾقمذاظدقاحىذعنذخاللذوضعذذرذاظتأطقدذسؾى سؾىذانذ,وطذوضوابطذظؾؼبولذبفا

لذدخولذأبـائفمذيفذاظدرادةذوضقحذذظكذاألعرذألوظقاءذاألعورذذضب,وتذيوغظرذيؽونذغظامذاظدرادةذسؿؾؼ

 وعةذاظتعؾقمذاظدقاحيذواظػـدضي.ظتشجقعذاظدخولذطـععذذذذاطتخصصةذباظؼطاع
 

 ميثلذذ,حقثذأغهغرفذاظدقاحقةذزادذاظإغتخاباتذإلدراعذصىذزدؼدذعوسدذإلذمتذاظتأطقدذسؾىذضرورةذضقامذ

ذظؼطاعذطبريذعن ذاشفاتنياطدتثؿرؼنذاظدقاحقذإزاد ذذاصؽوعقةذذأعام ذ,ؼطاعذباطعـقة وذظكذاظدقاحة

دتؽؿالذعـظوعةذإصالحذاظؼطاعذاظدقاحىذباظتزاعنذععذاظؼراراتذاظتىذاصدرػاذاجملؾسذاألسؾىذبفدفذإ

 ذظؾدقاحة.

 

 صرضفاذسؾىذاظؼطاعذاظدقاحيذمتذاظتأطقدذسؾىذأنذؼتمذسرضذذصقؿاذخيصذطاصةذاظردومذأوذاظضرائبذاظيتذؼتم

 تؾكذاظردومذسؾىذاجملؾسذاألسؾىذظؾدقاحةذضبلذاظبدءذيفذتطبقؼفاذ.

ذ

ظؽاصةذاشفاتذاطعـقةذذاظؾجـةذعاذمتذاالتػاقذسؾقهذعنذضبلإردالذأنذؼتمذذويف َهايح انهماء مت اإلتفاق عهً

ذ.ألخريةذاظيتذأختذػاذاجملؾسذاألسؾىذظؾدقاحة,وذظكذمباذؼدفمذيفذتػعقلذاظتوصقاتذواظؼراراتذا

ذ

ذسؾىذاطشارطةذاظػعاظةذاصضورذذيقعبشؽرذذرئقسذاظؾجـةذ–ذأريدذبؾبع/ذذاطفـدسحقثذضامذإغتفىذاإلجتؿاعذثمذ

ذ.ذذذخاللذاظؾؼاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذ


