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 والجىرصبت الجىىك جلىة إجتمبع حمضر

 رئيس اهليئة العبمة للرقبثة املبلية  مع 
 7302 أمتىثر 03 اإلثىني

م

م2012مأطؿقبرم30سيممتامماظلاسةماظعاذرةمعـمصؾاحمؼقمماإلثـنيمادلقاصؼم إجؿؿاسًامواظؾقرصات اظؾـقك جلـة سؼدت

اهلقؽةماظعاعةمرئقسمم-اظدطؿقرم/حمؿدمسؿرانمموحبضقرم،جلـةماظؾـقكمواظؾقرصاتممرئقس- حلنياألدؿاذم/حلـممبرئادة

  مبؼـرماجلؿعقةمباجلقزةوذظؽمواإلسالمم اظصقاصة ورجال ، ةاجلؿعق أسضاء اظلادةعـم ،وحضقرمسددظؾرضابةمادلاظقةم

 :موإدؿعراض عـاضشة بغرض اإلجؿؿاع سؼد ،وضد
 

" خطة اهليئة العبمة للرقبثة املبلية خاله املرحلة القبدمة والرؤية املستقجلية لتحقيق سالمة 
وإستقرار األسىاق املبلية غري املصرفية وتىميتهب والىهىض ثهب ،ودور جمتمع األعمبه املصري يف 

 املشبرمة لتحقيق تلل اخلطة "
 

رئقسماهلقؽةمم-اظدطؿقرم/حمؿدمسؿرانباظلقدم ةاظؾفـرئقسم - حسني حسه /األستبذ ترحيت مه ة ثنلم اإلجتمبع ثدأ

مضرورةماظؿعرفمسؾكمدؾؾموآظقاتمحتؼقؼماإلدؿؼرارمظألدقاقمادلاظقةمشريأطدمدقادتفمسؾكمحقثمؾرضابةمادلاظقةم،اظعاعةمظ

عـمدورمطؾريمسيمحترؼؽمسفؾةماإلضؿصادمادلصريموادللاػؿةممهلادلامواظعؿؾمسؾكمتـؿقؿفامادلصرصقةمخاللماظػرتةماظؼادعةم

م.اظدائؿةمبنيماجلؿعقةمواهلقؽةم،مإضاصةمإديمضرورةمصؿحمضـقاتماظؿقاصؾممسيماظـفقضمبف

م

سؾكمدسقتفمهلذاماظؾؼاءماهلاممماجلؿعقةذاطرًامطؾؿؿفم،ممرئقسماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةم- الدمتىر /حممد عمرانثم ثدأ 

مثؿ مباظلادةماحلضقر، أنماظػرتةمادلؼؾؾةمدؿشفدماصدارمسددمعـماظؼقاغنيماهلاعةموادلؿعؾؼةمبؿطقؼرممأطدمدقادتفمموعرحؾًا

مصكمبعضماظؼقاغنيا ماظـظر مباظؼطاعممظؼطاعمشريمادلصرصكمعـمخاللمإسادة مادلعـقة مضدممأنمجمؾسماظقزراءإديممعشريًا،

م ماظؿؿقؼؾلمواظؿكصقؿ ممواصؼمسؾكمضاغقغلماظؿأجري مأ،طؿا مغف ماظؿشرؼعقة مادؿؽؿالمادلـظقعة ظؾؼطاعمشريمادلصرسيمدقؿؿ

وضقابطمظؾؿأعنيممجدؼدموضعمتشرؼع،إضاصةمإديمؿؿقؼؾماظعؼارىمعـاضشةمضاغقنماظم،حقثمأغفمجاريمخاللماظػرتةماحلاظقةم

م.سؾكماألصقلمادلؿؾقطةمظؾدوظة
م

خاصةماغفمدقشفدمررحمسددمعـمذرطاتموم2012مسامممػـاكمتػاؤلمطؾريمصكمدققمادلالمخاللأنموضدمأذارمدقادتفمإديم

ماظؼطاعماظعاممصكماظؾقرصةم م،صضاًل مظؾقدمعـماظؿمادلصرؼة مظؾشرطاتالسـموضعمضقابطمجدؼدة ماظعادظة مسبمصكماظؼقؿة

أنم،عؤطدًامؼقعًامحلؿاؼةمحؼققمادللاػؿنيم15ادلدرجةموادؿقػاءمطاصةماالوراقمواالجراءاتمضؾؾماظطرحممبدةمالمتؿفاوزم

مؾقاضع.شريماظعاطلةمظػمظؾؼقائؿمادلاظقةمقاهلقؽةمظـمتؿفاونمصكمرياؼةمصغارمادللؿـؿرؼـمعـمأىمتضكقؿماومتزؼ



 

 

متمصرضمذرطمبأنمتؽقنماظشرطاتمعؼقدةموعلفؾةمسيماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةمحؿكمتؿؿؽـممضدبأغفممدقادتفمأطدمثؿ

ظؿلفقؾمتؾؽماإلجراءاتمصؼدممتموطؿامتصدرمادلقاصؼةمسؾكماظؼقدمواظؿلفقؾمخاللمزيلةمسشرمؼقعًام،عـمزؼادةمرأمساهلام،

م مظؾرضابة ماظعاعة ماهلقؽة متصؾح محبقث مظؾشرطات مواظؿلفقؾ ماظؼقد مجفة متؾؽمتقحقد مبإغفاء مادلـقرة ماجلفة مػك ادلاظقة

ماإلجراءات.

م

وػؿام:مملمتؿضحمبعدم،وؼرجعمذظؽمظلؾؾنيمرئقلقنيممفاوصقؿامخيصمخطةماهلقؽةمخاللماظػرتةماظؼادعةم،صؼدمأطدمدقاتفمبأغ

واظذيمؼلؿؾزممإغؿظارماظؿشؽقؾماجلدؼدمجملؾسماإلدارةممممام2012إغؿفاءمصرتةمجمؾسماإلدارةماحلاظلمظؾفقؽةمسيمغقصؿربم

اجلدؼدمسؾكمأػؿماخلطقطماظعرؼضةماظيتمجيبممسؾاجملععمجمؾسماظقزراءم،حبقثمؼؿؿماالتػاقممؼؿؿمحتدؼدهمعـمضؾؾ

ماظلؾبماظـاغلمصريجعمإديمحماوظةماهلقؽةمسيمإسدادمرؤؼةمذاعؾةمحقلممقفاماهلقؽةمخاللماظػرتةماظؼادعةم،أنمتلريمسؾ م أعا

مادلصرسيماظؼطاع موضعمادلاظلمشري مدلعرصة مباظؼطاساتممسيمعصر موأؼـمؼؼػمعؼارغة ماظؼطاع سيماظدولممادلـازرةػذا

مادلكؿؾػة،حقثمؼصعبموضعمرؤؼةموخطةمذاعؾةمدونمععرصةماظقضعماحلاظلمظؾؼطاع.

م

موضدمأطدمدقادتفمسؾكمضرورةماظعؿؾمسؾكمحتؼقؼماظؿقازنمبنيماظؼطاعمادلاظلمادلصرسيمواظؼطاعمادلاظلمشريمادلصرسي

جيبمضقاسموحتدؼدموضعماظؼطاعمادلاظلمحاظقًامسيمعصرموذظؽمعـمقبمظؾدوظة،محقثماالضؿصاديمادلطؾإلحداثماظـؿقم

اظؿعرفمسؾكمأحفامماظؿداولمموعـفام:مادلكؿؾػةمخاللماآلظقاتمادلكؿؾػةماظيتمؼؿؿماإلسؿؿادمسؾقفامظؼقاسماظؼطاساتمادلاظقة

م.سيمدققمادلالم،وغلبمزؼادةمرأسمادلالمسيماألدقاقم،وحفؿماألصقلمظشرطاتماظؿأعنيم

م

اظلقاداتمجبمسرضفامسؾكمصاغعلماظقاإسدادمادلؼرتحاتمبمحقثمتؼقمدورماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةممدقادتفثؿمأوضحم

م، مظؾدوظة معـمباضلماظدولم،وأػؿمادلاظلمشريمقثمتقضحمتؾؽمادلؼرتحاتمعقضعماظؼطاعمحبادلاظقة ادلصرسيمسيمعصر

عـفاموآظقاتمتطؾقؼفامسيمعصرم،عؤطدًامبأنمػذاماألعرمؼؿطؾبمإسدادماظؿفاربماظـاجقةمظؾدولمادلؿؼدعةموطقػقةماإلدؿػادةم

سؾكممسيمعصرم،وػقماألعرماظذيمتعؿؾماهلقؽةادلاظلمشريمادلصرسيمظؾـفقضمباظؼطاعموواضقةمإدرتاتقفقةمورؤؼةمطاعؾةم

ةموثقؼةمؼلؿطقعمسيماظقضتماحلاظلمودقؿؿماإلغؿفاءمعـفمبـفاؼةمػذاماظعامم،حقثمدؿصؾحمتؾؽماإلدرتاتقفقةممبـابمحتؼقؼف

مريماألذكاصمأوماظؼقادات.قانمؼـػذػاماظؼطاعمبغضماظـظرمسـمتغ

م

ممسؾكمضرورةماإلدؿـؿارماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةممأذارمإديمإسادةماهلقؽؾةمادلؤدلقةماظيتمتؿؿمحاظقًامداخؾثؿم عؤطدًا

م مبشؽؾمسام موعقزػلماحلؽقعة مظؾفقؽاتموادلؤدلاتماحلؽقعقة ماظؿقؿقة مأنماإلصالحماظداخؾلم،سيماظؾـقة م حقثمأطد

فـاكمصمةموحتلنيمجقدةماظعاعؾنيمباهلقؽةم،ظؾفقؽةمحيؿاجمظؾؽـريمعـماظقضتمواجلفدمعـمأجؾمحتلنيماظؾقؽةماظؿؽـقظقجق

صعؾكمدؾقؾمادلـالمالمميؿؾؽمم،وعفاعفؿماظقزقػقةمسدةمأعقرمحتؿاجمظؾؽـريمعـماظؿػلريمظؾعاعؾنيمحقلمطقػقةمأداءمدورػؿم

مظفمعـمحؼققموسؾقفمعـمإظؿزاعاتممManualعقزػلماظؿػؿقشمدظقؾم مبأنآلظقاتماظؼقاممبدورهموعا اهلقؽةمدرتاسلممسؾؿًا

ماظؼطاعم مجتاه موبنيماظؼقاممبدورػا مظؿقلنيمأدائفا مادلطؾقبة ماظداخؾقة ماهلقؽؾة ادلاظلمشريمإحداثماظؿقازنمبنيمإسادة

م.مادلصرسي

م 

م

م



 

 

م

م:فتح ثبة املىبقشة ،حيث مت تىبوه أهم الىقبط التبليةثم مت 

م

 اظـظرمصقفمعـموإسادةممسادةمتـظقؿفإلأنمضاغقنماظؿؿقؼؾماظعؼارىمصكمحاجةمإديمثقرةمتشرؼعقةمسؾكممتماظؿأطقدم

مضؾؾماهلقؽة متـظقؿمدققماظؿؿقؼؾمشريمادلصرصكوذظؽمعـمأجؾم، أنماظقضعماحلاديمظشرطاتمحقثمماسادة

وػـاممتمممحرمماظشرطاتمعـممتقؼؾمادلشرتىمضدماظؼاغقنغظرًامألنمؼلؿحمهلامباالدؿؿرارمماظؿؿقؼؾماظعؼارىمال

تؾؽموسيماظربدلانممضاغقنماظؿؿقؼؾماظعؼارىنماهلقؽةمضدمضاعتمبإثارةمتؾؽماظـؼاطمضؿـمعـاضشاتمأاظؿأطقدمب

 .سؾقفامردماظربدلانادلـاضشةمحاظقًاموسيمإغؿظارممادلالحظاتمسيمغطاق

 وػـاممتم،درسةمإختاذماظؼرارمعـمضؾؾماهلقؽةمسيمحترؼؽماظدسقاتماجلـائقةمجتاهمادلكاظػنيممتتماإلذارةمإديم

عراحؾ،ماألوديمعـمخاللماظؾفـةماالدؿشارؼةماظؿكمدؿقددمرصعماظدسقىممثالثدقؿرمسربممذظؽاظؿأطقدمبأنم

محترؼؽماظدساوىمظؿقدؼ مظؾفـة مإحاظؿفا مواظـاغقة معـمضؾؾمرئقسماهلقؽة، ماسؿؿادػا مثؿ مصكمعـمسدعف مرأؼفا د

إديممإضاصةمعقاصؼةمرئقسماهلقؽةمسؾكماإلحاظة،ممصفلمعـمخاللادلرحؾةماظـاظـةمأعامحترؼؽماظدسقىمضؾؾمرصعفا،

 .قؿكمبعدمرصعماظدسقىمميؽـمظؾؿكاظػنيماظؿصاحلصؼقعامظؾؿصاحل،مم15أنماهلقؽةممتـحمأؼضامادلكاظػنيم

 مسيما م ماإلسؿؾارؼة مظؾشكصقات مادلكاظػات مععظؿ مبأن مأحدممتتماإلذارة مضؾؾ معـ متؽقن ماألحقان معـ ظؽـري

حددتمتعدؼالتمضاغقنمدققمادلالماجلدؼدةمحترؼؽماظدساوىممفأغ،حقثممتماظردمادلقزػنيموشريمعؼصقدهم

مأحدمماظؼضائقةمضدماظشكصقةماالسؿؾارؼة ،محبقثمالمميؽـمحترؼؽماظدسقىمضدمرئقسمذرطةماظلؿلرةمخلطأ

ماظعاعؾنيمباظشرطة.

 ذظؽمعـمدورمظدلاممسيمعصرظؾؼطاعمادلاظلمشريمادلصرسيمإدرتاتقفقةممعمسيموضعاإلدرامتماظؿأطقدمسؾكمضرورةم

واظصادرمسيمغقصؿربمم141،وػـاممتتماإلذارةمإديمضاغقنماظؿؿقؼؾمعؿـاػلماظصغرمرضؿممػاممسيمزؼادةماظؿؿقؼؾ

مذرطاتمعرخصمهلاماظؿؿقؼؾمعؿـاػلماظصغرمبؾغتمثالثماجلفاتمادلرخصمهلامدلزاوظةمغشاطأنمحقثممم2014

ؼعؿؾمظؾفقؽةمصرعمم1500ووعؤدلةمأػؾقةممذيعقةم230مإضاصةمإديمخرؼـمسيمعرحؾةمإدؿكراجماظرتخقصآثالثةمو

حيؿؾماظصعقدماظـصقبماألطربمعـفؿممومعؾققنمعلؿػقدم2ؼـموضدمبؾغمسددمادللؿػقد،اظؿؿقؼؾمعؿـاػلماظصغرممسي

معـمصروعماهلقؽوػذامعؤذرمجقدم ةماظيتمتعؿؾمسيماظؿؿقؼؾمحقثمتلؿققذمعدنماظصعقدمسؾكماظـصقبماألطربم

 عؿـاػلماظصغرموػقماهلدفمادلطؾقبمحتؼقؼفمحقثمحتؿاجمعدنماظصعقدمإلدخاهلامضؿـمادلـظقعةماإلضؿصادؼة.

 م ماظطؾؼات مبني ماظػفقة مإدي ماإلذارة ممتت مادلكؿؾػة مااالجؿؿاسقة مإختاذ مسـد مذظؽ معراساة ظؼراراتموضرورة

مواظذيمصدرمبفمتؼرؼرمحقلمسددمم2002/2002مادلاظلمممعاوػـاممتتماإلذارةمإديماظواظلقاداتماالضؿصادؼةم،م

ادلعادظةمحتؼقؼممدؿطاستمتؾؽماظدولم،حقثمامClub 13واظذؼـمارؾؼمسؾقفؿممدوظةمسؾكمعلؿقىماظعاملم13

م ماظصعؾة ماإلجؿؿاسقة ماظطؾؼات مبني ماظؿقازن مسؾك ماحلػاز مادللؿدامم،مادلكؿؾػةوػك ماظـؿق مخالل وذظؽمعـ

صرتةمعاممخاللدـةموذظؽمم25ؼؾمسـم%ممودلدةمملمت2منقمإضؿصاديمالمتؼؾمسـمحؼؼقامععدالتممصؼد،ظإلضؿصادم

 . ادلقةماظـاغقةبعدماحلربماظع

 مإضؿصاديمعرتػعة مظؿقؼقؼمععدالتممنق مبأغف مممتماظؿأطقد مسؾكموضع م،صقفبماظرتطقز دقاداتمعـمضؾؾمظؾدوظة

مصؽاتماجملؿؿعم متراسلمطاصة ماظػؽاتمباظؿقلـمسيمطاص،احلؽقعة مطاصة مغقاحلمادلعقشةمعـمصقةمحؿكمتشعر ة



 

 

حقثمأنمحتؼقؼمذظؽمػقمودقؾةموباظؿاظلمادللاػؿةمسيمرصعمجقدةمادلقارـمادلصريم،وتعؾقؿموعأطؾموعشربم،

 إرتؼاءماظدوظةم.ممظإلدؿػادةمعـممثارماظـؿقمسيمإتاحةماظػرصمظؽاصةمصؽاتماجملؿؿعمبشؽؾمتـاصللمممامؼلفؿمسي

 ماظعاعة مممتماظؿأطقدمسؾكمضرورةمأنمؼؽقنمظؾفقؽة مهلاظؾرضابة م،دلا مصقؿاممادلاظقةمطادرمخاصمبفا عـمرؾقعةمخاصة

اهليئة العبمة للرقبثة "قبوىن شريمادلصرسيم،وػـاممتماظؿأطقدمأنماهلقؽةمبصددمإسدادمادلاظلمخيصماظؿؿقؼؾم
وضعفامطقاحدةمعـماألربعمجفاتماظرضابقةمادللؿؼؾةموػكم)ماجلفازمادلرطزيمظؾؿقادؾاتم/مػقؽةمظضؿانممم"املبلية

اظرضابةماإلدارؼةم/ماظؾـؽمادلرطزيمادلصريم/ماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةم(م،حقثمأنماهلقؽةمسيمأذدماإلحؿقاجم

 ظإلغؿفاءمعـمػذاماظؼاغقنمسيمأضربمصرصةمظؾؿؿؽـمعـمعزاوظةمدورػامبشؽؾمطاعؾ.

 تعؿؾمسؾكمإسادةمػقؽؾةممنماهلقؽةأقضعمادلؤدللمظؾفقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةم،صؼدممتماظؿأطقدمبوصقؿامخيصماظ

اظشرطاتمادلؿكصصةمظؾؼقاممباظدورماإلدؿشاريمسيمػذاممىحدلمهلام،طؿامأغفمدقؿؿماإلدؿعاغةمبإاهلقؽؾماظؿـظقؿ

من.أاظش

 

رئقسماهلقؽةماظعاعةمم-اظدطؿقر/محمؿدمسؿرانموسيمغفاؼةماالجؿؿاعمضامماظلقدماألدؿاذم/محلـمحلنيمرئقسماظؾفـةمبشؽرم

مادلاظقة مسؾكمحلـمادلشارطةمذيقعمومظؾرضابة مادلزؼدمعـماظؿعاونموصؿحمضـقاتماظؿقاصؾمبنيماجلؿعقةماحلضقر عؿؿـقًا

 .واهلقؽة

م


