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 ميجُهن ادلشرتك تجمًع اإلحمضر 
 يع انمشريععث اإلقمصعديت اإلضمرياد واجلًعرك

 51/2/2153  األربععءيىو 

م

ماإلضؿصادؼةسؼدتمجلـ ماظؿشرؼعات مواجلؿاركومؿا مماإلدؿرياد مإجؿؿاسًا مماظـاغقةيفممتام مزفرعـ مممبعد ماألربعاءؼقم

م/محمؿقدمصفؿلمرئمبرئادةمم15/2/2017ادلقاصؼم م,وادللؿشار ماظؿشرؼعاتماإلضؿصادؼة مادلفـدسمقسمجلـة خاظدم/

بادلـارؼماحلرةماظعاعؾنيموماظؾفـؿنيأسضاءمماظلادة عـممسددمحبضقرو,مماإلدؿريادمواجلؿاركمجلـةمرئقسمم–ممحزة

م:معـاضشةبفدفمإدؿعراضموم,ممبؼرماجلؿعقةمباجلقزةموذظؽمرجالماظصقاصةمواإلسالمبعضمومماخلاصة

 (" ،22/52/2152  قعَىٌ اإلضمثًعر )ادلؤرخت يف ادلطىدة األخرية دلشرو" 
 يع إنقعء انضىء عهى 

كيفيت تععيم يشرو  انقعَىٌ ادلشعر إنيه يع ادلُعطق احلرة اخلعصت وغريهع يٍ ادلطعئم  "
 "ادلؤثرة عهى يُعر اإلضمثًعر يف يصر

 
دةماحلضقرم,عؤطدًامسؾكمأػؿقةماظلابمطؾؿؿفمعرحؾًامماإلضمرياد واجلًعركرئيص جلُت – خعند محسة/  ادلهُدشبدأ 

واظذيممسؾكماإلدؿـؿارمادلصريمواألجـيبماخلاصةماظؿأثريمادلؿقضعمظؼرارمإظغاءمادلـارؼماحلرةمدلـاضشةممػذاماظؾؼاء

مإىلم29/12/2016وردمضؿـقًاميفمادللقدةماألخريةمدلشروعمضاغقنماإلدؿـؿارماجلدؼدمادلؤرخةميفم مدؾؼم,عشريًا

ميفمإجؿؿاعمجلـةماإلدؿريادمواجل ,ظؾقثمرؤؼةمجمؿؿعماألسؿالمادلصريمم2017ؼـاؼرمم18ؿاركماظذيمسقؼدمعؤخرًا

,حقثممتماخلروجممبذطرةممتـؾمرؤؼةمجمؿؿعماألسؿالميفمػذاماظشأنم,واظيتممتممادلشارمإظقفمعشروعماظؼاغقنحقلم

م.رئقسمجلـةماظشؽقنماإلضؿصادؼةممبفؾسماظـقابم–تقجقففامإىلماظدطؿقرم/مسؾلمعصقؾقلم

ؿؿمحبقثمت,بابمادلـاضشةمخاللماظؾؼاءمظؾقثمعامميؽـمأنمؼؼدعفمجمؿؿعماألسؿالممصؿحقادتفمسؾكمضرورةمثؿمأطدمد

مإسادةماظـظرميفمػذاماظشأن.

م

مباظلادةماحلضقرمممانمشريععث اإلقمصعديترئيص جلُت – حمًىد فهًي/ ثى قعو ادلطمشعر  بإظؼاءمطؾؿؿفمعرحؾًا

م ماجلؿعقة متؼدم مإىل م,عشريًا ممبالحظاتفعؤخرًا ماجلدؼد ماإلدؿـؿار مضاغقن معشروع معلقدة محقل متؼدعتما ,حقث

عددمبلقطماخذتمباجلفاتمادلعـقةمماالمانسؾكمادللقدةمادلشارمإظقفام,(معالحظةمم28مبقضعمعالحظاتفام)اجلؿعقةم

مجدًامعـمتؾؽمادلالحظاتميفماإلسؿؾار.

م

مبأنمإدؿؼرارموإغضؾاطمووضقحمادلـاخماظؿشرؼعلمظإلدؿـؿارمؼقعدم جلذبماإلدؿـؿاراتممةدادقظعقاعؾماالعـماعؤطدًا

حؿكماآلنمأيممبعدلمضاغقنمجدؼدمظإلدؿـؿارمم1971,وضدمأذارمبأغفمضدممتمإصدارمسشرةمضقاغنيمظإلدؿـؿارمعـذمسامم

مظؾؾـقةماظؿشرؼعقةمادلـظؿةمظإلدؿـؿارم,وباظؿاظلمػروبم مؼعطلمصقرةمبعدمماإلدؿؼرار م,مما طؾمممخسمدـقاتمتؼرؼؾًا

ماإلدؿـؿارؼةميفمعصر.ماظؿشرؼعقةمباإلدؿؼرارمظؾؾقؽةادللؿـؿرمظعدممذعقرهم

ماظؿاظل:وعمضاغقنماإلدؿـؿارماجلدؼدم,سؾكماظـققمثؿمبدأمدقادتفمبإدؿعراضمعالحظاتفمحقلمعشر

م

م



م

 اخلعصت دلُعطق احلرة ناعء ااوال : بعنُطبت إل: 
مموردمتـظقؿم ؿماالدؿـؿارمواضؿصرمػذامـظاخلاصمبم–صكماظػصؾماظـاغكمعـماظؾابماظـاظثمادلـارؼماحلرةماخلاصةم

عـمادلـارؼماحلرةم:معـطؼةمحرةمتشؿؾمعدؼـةمباطؿؾفام,موعـارؼمحرةمساعةم,موادؼطمػذامصؼطماظؿـظقؿمسؾكمغقسنيم

اظػصؾماظـقعماظـاظثمعـمادلـارؼماحلرةموػقمادلـارؼماحلرةماخلاصةم,وظؽـمادلشروعماوردمهلامصكمادلادةماظـاغقةم

ماغؿؼاظقًا بأنمتلؿؿرماظشرطاتماظعاعؾةمصكمادلـارؼماحلرةماخلاصةمصكمتارؼخماظعؿؾمبفذاممعـمضاغقنماإلصدارمحؽؿًا

م,موأاظعؿؾمبفذاماظـظاممإىلمأباظؼاغقنم متدؼدمعدةماظشرطةمحؿكمغفاؼةمادلشروعمباظـلؾةمم)جيىز (غفمنمتـؿفكمعدتفا

رطةمبؿـػقذهمتـؿفكمعدةمظؾؿشروساتماظؼائؿةموضتمصدورمػذاماظؼاغقنم,أيمأغفمبإغؿفاءمعدةمادلشروعماظذىمتؼقمماظش

ماظشرطةمذاتفا.

غفامرادلامأمحبقثمؼؽقنممتدؼدمعدةماظشرطةماجؾارؼًام)وجيىز(بدالمعـمطؾؿةم )ويمى( نمحتؾمطؾؿةاحمأضرتإمدؾؼوضدم

م.ضائؿممبؿـػقذمعشروعمتؼقممصعاًل

م

  شبهه عدو اندضمىريت – االربعح يٍثعَيع : َصيب انععيهني 
(معـمضاغقنماالدؿـؿارماظصادرم20االصدارمسؾكماظػؼرةماظـاظـةمعـمادلادةم)مبؼتمادلادةماظلاددةمعـمضاغقنأحقثم

,موػكماظػؼرةماظؿكمحتددمظؾعاعؾنيمصكمذرطاتمم1992ظلـةمم2وادلعدظةمباظؼاغقنمرضؿمم1989ظلـةمم230باظؼاغقنمرضؿم

مواظصكمأماالعقالمغصقؾًا موادللؽقظقةماحملدودةم, ؿقصقةمباالدفؿ(مرباحمػذهماظشرطاتم)وػكماظشرطاتمادللاػؿةم,

ادللؿـؿرمصكم,األعرماظذيمحيري%معـمػذهماالرباحموالمؼزؼدمسؾكماالجقرماظلـقؼةمظؾعاعؾنيم10وذظؽممبامالمؼؼؾمسـم

ماظعا مدلـح ماظؼاغقغك ماالرار مإععرصة ماألجدر موطان م, ماالرباح معـ مغصقؾا مإمتلاضًاعؾني ماظؿشرؼعقةمعع ماظلقادة جتاه

ماظؿكمحتؽؿماالدؿـؿارمصكمعصرمانمؼؿضؿـماظؼاغقنمادلقضقسكماجلدؼدمغصًاادللؿفدصةمظؿقحقدمادلـظقعةماظؼاغقغقةم

مبؿـظقؿمغصقبماظعاعؾنيمصكماالرباحماذامادؿؼرماظرأىمسؾكماؼرادمعـؾمػذاماظـص.

ػذامصضالمسـمانماالبؼاءمسؾكمتؾؽمادلادةموػكمخاصةمباظعاعؾنيمصكمذرطاتماالعقالمؼـريماظؿلاؤلمسؿاماذامطانم

ذكاصم)اظؿضاعـمواظؿقصقةماظؾلقطة(موطذظؽماظعاعؾقنمصكمادلشروساتماظػردؼةمهلؿمغصقبماظعاعؾقنمصكمذرطاتماال

أنم(معـماظددؿقرماظؿكمتـصمسؾكم42صكماالرباحماممظقسمهلؿمػذاماظـصقبم,موػقمعامدقفمؼؽقنمخماظػامظؾؿادةم)

ماالعقال.م)ؼؽقنمظؾعاعؾنيمغصقبمصكمادارةمادلشروساتموصكمارباحفا(مبصػةمساعةمدونمضصرػامسؾكمذرطات

م

 : ثعنثع : اضطراب َصىص ادلشرو  اخلعصت بكيفيت تطىيت ادلُعزععث 
دؿـؿارموذظؽموصؼًامأماظعاممظؽقػقةمتلقؼةمعـازساتماإل(معـمعشروعمضاغقنماالدؿـؿارماجلدؼدمادلؾد24حددتمادلادةم)

,مواشػؾتمادلادةمم1994ظلـةمم27حؽاممضاغقنماظؿقؽقؿمرضؿمألموصؼًامومؿؿماالتػاقمسؾقفامععمادللؿـؿرم,مأؾطرؼؼةماظؿكمؼظ

عصرم,مواظقاردمذطرػامصكمادلادةممتـضؿمإظقفاذطرمادلعاػداتمواالتػاضاتماظدوظقةمظؿلقؼةمعـازساتماالدؿـؿارماظؿكم

,مواظؿكمغرىماغفامطانمجيبماالبؼاءمسؾقفامالغفاماصضؾمصقاشةمم1997ظلـةمم8(معـمضاغقنماالدؿـؿارماحلاىلمرضؿم7)

مـمادلشروع.(مع24وحؽؿامعـمادلادةم)

م

لقؼةمعـازساتماالدؿـؿارمصكمعقضعم(مادلشارماظقفام,مسادموغظؿمت24غفمبعدمانماوردمادلشروعمادلادةم)طؿامؼالحظمأ

خرمعـمادلشروعموػقماظؾابماخلاعسمحتتمذاتماظعـقانم)تلقؼةمعـازساتماالدؿـؿار(موذظؽمصكمتلعمعقادمعـمآ

متقةم:بؿلقؼةمعـازساتماإلدؿـؿارموػكماآلماظيتممختؿصمجفاتاربعم(موسـمررؼؼم113(ماىلمادلادةم)105ادلادةم)

م

 مالحؽام موصؼا ماظصادرة ماظؿظؾؿاتمعـماظؼراراتماالدارؼة مظـظر معـممجلـة ماظؿـػقذؼة مػقؽةاظؼاغقنموالئقؿف

م(.106وم105اوماجلفاتماالدارؼةمادلكؿصةممبـحمادلقاصؼاتمواظؿصارؼحمواظرتاخقصم)ادلادتانمماالدؿـؿار

 م(.109اىلمم107)ادلقادمعـمماظـاذؽةمسـماظؼراراتماالدارؼةماظؾفـةماظقزارؼةمظػضمعـازساتماالدؿـؿار



 ادلقادممؼراراتماالدارؼةاظـاذؽةمسـماظعؼقدموظقسمعـماظاالدؿـؿارممسؼقداظؾفـةماظقزارؼةمظؿلقؼةمعـازساتم(

 (.112اىلمم110عـم

م

 : رابعع : يركس انمذكيى وانىضعطت 
مبنيمادللؿـؿرؼـمأومبقـفؿموبنيم113)مرضؿمفمادلادةائغشإغصتمسؾكماظذيموم (محلؾمعـازساتماإلدؿـؿارماظيتمتـشأ

مومخاصة.إحدىماجلفاتماظؿابعةمهلامساعةمأوماظدوظةمأ

م

ذامادلرطزمظقجقدمعرطزماظؼاػرةماإلضؾقؿكمظؾؿقؽقؿماظؿفاريمغشاءمػالمداسكمإلمواوضحمادللؿشارمحمؿقدمصفؿكماغفم

مماظدوظل ممظقدارةم,موػقمعرطزمضائؿمصعاًلظؿقؽقؿمومبفامماؼؼقمممبفامماماظذي, وضدموؼؾاذرمعفاعفمسؾكماطؿؾموجفم,

م.إظقفعـازساتفاممإحاظةاجلفاتماالجـؾقةمادلؿعاضدةمتؼؾؾمصؾقتمحبقثمأموخارجقًاممسعةمرقؾةمداخؾقًاسؾكمحازم

م

 انُقعط اذلعيت انمعنيت:،ديث مت تُعول ى فمخ بعب ادلُعقشت ث
 

 

 مإىلمادلاد مرضؿمتتماإلذارة مم32م)مة م( معـ ماجلؿرطلمعشروع مباإلسػاء مواخلاصة ماجلدؼد ماإلدؿـؿار ضاغقن

ادلؤضتمسؾكمإدؿريادماظؼقاظبمواإلدطؿؾاتم,حقثممتماظؿأطقدمبأنمػذهمادلادةمعـماألصحمأنمتردمضؿـم

ضاغقنماجلؿاركموظقسمضاغقنماإلدؿـؿارم,حقثمؼؿضؿـمضاغقنماجلؿاركمغظامماظلؿاحمادلؤضتمواظذيمؼطؾؼم

ماخل مجيبسؾك موظقسماظؼقاظبم,ظذا متؾؽمادلادةماعات مترد مادلؤضتمسؾكمبماخلاصةمأن ماجلؿرطل اإلسػاء

 عـمضاغقنماإلدؿـؿار.حتذفمضؿـمضاغقنماجلؿاركمسؾكمأنممإدؿريادماظؼقاظبمواإلدطؿؾات

 

 مإىلمادلادة معـمعشروعماظؼاغقنمم33م)ممتتماإلذارة محقثممت( م, مواظؼطاسقة ماجلغراصقة مباحلقاصز متاخلاصة

 ةمبعضمادلالحظاتمسؾقفاموػكمطاظؿاظل:عـاضش

ماظشروطمواحلدودم .1 مصقفا ماظيتمتؿقاصر ماجلدؼدة مادلشروساتماإلدؿـؿارؼة معـح م" مسؾك تـصمادلادة

ادلؼررمبؼاغقنماظضرؼؾةمسؾكماظدخؾمباظصادرمباظؼاغقنمماحلاصزماإلدؿـؿاريادلؾقـةميفمػذاماظؼاغقنم,

مادلذطقرمةمحقاصزمإدؿـؿارؼةميفمضاغقنماظضرائبأؼمقجدتالمبقـؿامم"م,موتعدؼالتفم2005ظلـةمم91رضؿم

م موسؾكمذظؽمصاغف م)اسػاءات( متقجد موامنا معذطقرمبؾػظم)احلقاصز( محاصزمحمدد مطانمادلؼصقد إذا

ماظضرائب مضاغقن مغػسمضؿـ مإدؿكدام مجيب ممظػظم,صؽان م)اسػاءات( ماظؾؾس محدوث موأظعدم

 ماظؿداخؾميفمادلػاػقؿ.

عـماظؿؽاظقػماإلدؿـؿارؼةمظؾؼطاعم)أ(م,حقثممتماظؿأطقدمسؾكممخصؿ"م%م40غلؾةم"ممتماظؿعؾقؼمسؾكم .2

ضرورةمتقضقحمعامؼشؿؾفمػذاماظؼطاعمبشؽؾمأطـرمتػصقاًلمحؿكمالمحتدثمادلشاطؾمواظؿداخؾمسـدم

 اظؿطؾقؼمبنيماجلفاتمادلكؿؾػة.

ادلشروساتمواظصـاساتماظيتمحتصؾمبمواخلاصةاألوىلمبادلادةمماظػؼرةعـمم5ومم4باظـلؾةمظؾػؼرتنيم .3

%م,صؼدممتماظؿأطقدمبأغفمطانمعـماألصحمسدممحتدؼدمصـاساتم40ؾكمغلؾةماخلصؿماحملددةمبمس

مبؾمطانم مماألصضؾمذطرممجؾةحمددة محؿكمال مرأسمادلالم" ماظصـاساتمطـقػة صـاساتممختؿص"

 حمددةممبقزةمععقـة.

%م80مرىاإلدؿـؿامتماظؿعؾقؼمسؾكماظػؼرةماألخريةمعـمادلادةمواظيتمتـصمسؾكم"مأالمجياوزماحلاصزم .4

ظؿؿقؼؾمادللؿـؿرمعـماظؾـقكمماحدعـمرأسمادلالمادلدصقعم"م,حقثممتماظؿأطقدمأغفمبذظؽمضدموضعم

 عصادرماظؿؿقؼؾماألجـؾقة.محبـامسـاحملؾقةم,ممامؼدصعفمظؾفقءمظؾؿؿقؼؾماخلارجلم

م



م

 

 م مادلادة مسؾك ماظؿعؾقؼ ماظؽـريم35مت م,واظيتموضعت ماخلاصة مباحلقاصز ماظؿؿؿع موذروط مبأحؽام عـمماخلاصة

ماظعؿؾمسؾكمػروبماإلدؿـؿاراتممأنمعـؾ,حقثماظعؼؾاتمواإلذرتاراتمظؾؿلؿـؿرم ػذهماظؿعؼقداتمعـمذأغفا

 عـمعصرموسدممجذبفا.

 ادلالحظاتمسؾقفامطاظؿاظل:مبعضماخلاصةمباحلقاصزماإلضاصقةم,صؼدممتمإبداء(مم36م)مأعامباظـلؾةمظؾؿادة 

جلزءمعـمتؽؾػةماظؿدرؼبماظػينمظؾعاعؾنيم,صؼدممحتؿؾماظدوظةباظـلؾةمظؾػؼرةماظـاظـةمواظيتمتـصمسؾكم .1

 باظؽاعؾمعـماظضرائب.ماخصؿفمأنمؼؿؿمتدرؼبماظعؿاظفمجيبمغػؼاتمتماظؿأطقدمبأنم

مادلكصصةم .2 ماألرض مضقؿة مغصػ مظرد ماظلـؿني مصرتة محتدؼد مسؾك ماظؿعؾقؼ ممت ماظرابعة ماظػؼرة يف

رضم,حقثممتماظؿأطقدمبأنمظؾؿشروساتماظصـاسقةميفمحاظةمبدءماإلغؿاجموذظؽمعـمتارؼخمتلؾقؿماأل

متغطلم مال ماظصـاسة م,حقثمأن مسؿؾفا مورؾقعة ماظصـاسة مرؾقعة مصفؿ مؼدلمسؾكمسدم ماظػرتة مػذه ذطر

 .باظـلؾةمظؾصـاسةممضصريةتؽؾػؿفاميفمصرتةمدـؿنيمواظيتمتعؿربمصرتةم

ماظصـاساتم .3 مظؾعض مباجملان مأراضل مختصقص مسؾك متـص مواظيت ماخلاعلة ماظػؼرة مسؾك ماظؿعؾقؼ مت

"ماظصـاساتماإلدرتاتقفقةمادلؼصقدة"مصؿامػكموذظؽمععمسدممتقضقحمتعرؼػمواضحم,قةم,اإلدرتاتقف

 ظصـاساتمادللؿفدصةمظؿكصقصماالراضلمهلامباجملان.ؿؾؽماقدمتعرؼػمظ,وػـاممتماظؿأطقدمبضرورةموج

 

 دةماخلاصةمحبظرمبعضماألغشطةمعـماإلدؿـؿارمبادلـارؼماحلرةم,حقثمتـاوظتمادلام69متماظؿعؾقؼمسؾكمادلادةم

حظرمصـاساتماخلؿقرموادلقادماظؽققظقةموصـاساتماألدؾقةمواظذخائرموادلؿػفراتموشريػامممامؼرتؾطمباألعـم

عـمصـاساتماخلؿقرمضربفامعـمحقثماألثرماظؼقعلم,حقثمملمؼؿؿمحظرمصـاساتماظلفائرمواظدخانمباظرشؿمعـم

 تدرهمػذهمادلـؿفاتمعـمدخؾمطؾريمظؾدوظة.وادلقادماظؽققظقةم,وذظؽمغظرًامدلام

 

 ضاغقنماإلدؿـؿارماجلدؼدمظؿصرفمجفاتمحمددةميفمبعضممعشروعمإلذارةمإىلمتـاولمبعضمادلقادميفمتتما

(معـمم151(موم)م1,حقثمأنمادلقادم)ممددؿقريأراضلماظدوظةمباجملانم,حقثممتماظؿأطقدمبأنمػذاماألعرمشريم

 .غفائقًاـعمذظؽماظددؿقرمادلصريممت

 

 مادللؿـؿرماجلدؼدماظذيمدققصؾمسؾكمممقزاتمطؾريةميفماظػرصمبنيمتؽاصؤمتماظؿأطقدمسؾكمضرورةموجقدم

وإسػاءاتمحتػقزؼةمإلدؿـؿاراتفم,وادللؿـؿرمادلقجقدمباظػعؾماظذيمأضاممإدؿـؿاراتميفمزروفمإضؿصادؼةمصعؾةم

معؿؽاصؽة مشري ميفماحلاظؿنيمدؿؽقن ماظؿؽؾػة م,حقثمان معلؿؼرة مشريمموشري مدؿؽقن مبقـفؿا ,وباظؿاظلمصادلـاصلة

 .سادظة

 

 ماطـرمعـماحلرةمادلـارؼمأنػذاموجيدرمباظذطرم معشروساتمبعددمعـطؼة,م230ماخلاصةميفمعصرمؼؾؾغمسددػا

ممعؾقارم10معالمعلؿـؿرمبرأسمعشروًسام230 مصادراتضقؿةمإضاصةمإىلمأنمماظعؿؾ,مصرصمآالفمتقصرمدوالر,طؿا

مدـقؼًامدوالرمعؾقارم1.7مإىلمتصؾماخلاصةماحلرةمادلـارؼ مم م, %معـمإمجاظلماظصادراتم10وػقمميـؾمتؼرؼؾًا

مادل ماظؿصرؼة, مضرورة محيؿؿ ماظذي ماالعر موػق ماظؼرار مإختاذ معـطؼ مسؾك مسؾكممفابإظغائعرف ماظؼرار مػذا ظؿاثري

ماإلضؿصادماظقرينمبشؽؾمواضح.
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,طؿاممتماإلتػاقمسؾكمأنمتؼقمماجلؿعقةمبإسدادمورضةمسؿؾمتشؿؿؾمسؾكمعالحظاتفامماظؾؼاءمخاللمسؾكمادلشارطةماظػعاظةماحلضقر

موعالحظاتمعـظؿاتماألسؿالماألخرىمإلرداهلامإىلماجلفاتمادلعـقةميفمأضربمصرصةمممؽـة.


