م

حمضر إجرماع جلىح انطالح
األحذ ٌ 42ىوٍح 4102

م

سؼدت جلـة اظطاضة مجبؿعقةمرجالماالسؿالمادلصرؼني مإجؿؿاساً برئادةمادلفـدسم/مجمدماظدؼنمادلـزالويم
–مسضومجمؾسماإلدارةمورئقسمجلـةماظطاضةم,وحضورمادلفـدسم/مسؾيمسقلىم–مرئقسماجلؿعقةموادلفـدسم/م
صؿحماهللمصوزيم– مغائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمجلـةماظؿيققد م ,موسددمعنماظلادةمأسضاءمجمؾسمإدارةم
اجلؿعقةمورؤداءمجلاغفاماظؿكصصقةموأسضائفا,وذظك يفممتامماظلاسةماظواحدةمواظـصف معنمزفرم مؼومماألحد مادلواصقم

24ممؼوغقةمم2018م,موذظكممبؼـرماجلؿعقةمباجلقزة ,بفدف :م
م

" وضع رؤٌح مىحذج حىل دور جمرمع األعمال يف حتمٍك انرىازن ادلطهىب تني حرمٍح

انمراراخ االلرصادٌح اإلصالحٍح وخاصح رفع انذعم عه احملرولاخ وانكهرتاء وتني كٍفٍح
ختفٍف حذج اَثار انطهثٍح انىاجتح عىها "

تذأ اإلجرماع تكهمح ذرحٍة مه ادلهىذش  /عهً عٍطى – رئٍص اجلمعٍح عرحؾاًمباظلادةماحلضورم,وضدم
أذار مدقادته مإدي مأػؿقة مضرارات ماإلصالح ماإلضؿصادي ماظيت مإختذتفا ماظدوظة معؤخراً م,عؤطداً مسؾى معلاغدةم
جمؿؿع ماألسؿال مادلصري ماظؽاعؾة مهلذه ماظؼرارات م,واظيت معن مذأغفا ماظعؿل مسؾى مزؼادة مععدالت ماظـؿوم
اإلضؿصاديميفمعصرم,واظؿـؿقةماظياعؾةمظؽاصةماألغيطةماإلضؿصادؼةمظؾدوظة.م م
م
ثم تذأ ادلهىذش  /جمذ انذٌه ادلىسالوي – عضى جمهص اإلدارج ورئٍص جلىح انطالح طؾؿؿه معرحؾاًم
باحلضورم,وضدمأذارمدقادتهمإديمأػؿقةماظطاضةموحؿؿقةماحلػازمسؾقفاموترذقدمإدؿفالطفام,حقثمأنماظطاضةمتعدم
عنمأدادقاتماحلقاةماظقوعقةمظؽاصةمأصرادماجملؿؿعم,وػومعامجيعلمطاصةماظػؽاتمتؿأثرمبأؼةمضراراتمأومعؿغرياتم
تؿعؾقمبفامدواءمسؾىمادللؿوىماحملؾيمأوماظدوظي.
وضد مأطد مدقادته مأغه مجاري محل معيؽؾة ماظطاضة ميف معصر مظؾؿغؾب مسؾقفا مبـلؾة مطؾرية مسؿا مدؾق م,عيرياً مإديم
اظػرتاتماظيتمطـرمصقفامإغؼطاعماظؽفرباءم,حقثمطاغتموزارةماظؽفرباءمواظطاضةمادلؿفددةمتضطرمإديمختػقفم
األريالميفمبعضمادلـارقم,وػوماألعرماظذيممتماظؿغؾبمسؾقهمحاظقاًمبيؽلمطؾريموعؾقوزم .م
وضدمأطدمدقادتهمأنمزؼادةمأدعارماظؽفرباءم(مأومبادلعـىماألدقماحلصولمسؾقفامبلعرػاماحلؼقؼيم)معنمذاغهم
ادللاػؿةميفماحلػازمسؾىماظطاضةموترذقدمإدؿفالطفام,حقثمأنمأيمخدعةمؼؿمماحلصولمسؾقفامبلعرمأضلمعنم
دعرػاماحلؼقؼيم,ؼؿممإػدارػامواإلدرافميفمإدؿكداعفام,عيرياًمإديمأنماظدسمماحلؽوعيمسؾىماظؽفرباءمملم
ؼؿم مإظغاءه مبيؽل مطاعل م,وظؽن محيدث مذظك متدرجيقاً موصؼاً مظؾؿوجفات ماظلقادقة م,ويف متوضقؿات محمددةم
عرتؾطةمباظؿغقرياتميفماظلعرماظعادليمظؾطاضةموادلرتؾطةمباظؾورصةماظعادلقة .م

م

ثممأذارمدقادتهمإديمأنمضطاعماظطاضةم(طفرباءم -مبرتولم)ميفمعصرمحيصلمسؾىماظـؾثمعنمإذياظيماظدسمم
اظذي متؼدعه ماظدوظة مظؾلؾع مواخلدعات مادلدسؿة م,وعازال مؼيؿل مػذا ماظـصقب معن ماظدسم مصؽات معلؿقؼةم
وأخرى مشري معلؿقؼة مظه م,وظذا مصإن مدور مجمؿؿع ماالسؿال مادلصري مػو مرصع مجزء معن ماظعبء مسن ماظػؽاتم
ادللؿقؼةمظؾدسمم اظيتمتضررتمبيؽلمطؾريمغؿقفةماظرصعماظؿدرجييمظؾدسمموخاصةمبعدمضراراتمزؼادةمأدعارم
احملروضاتماألخرية .م
ثم مأطد مدقادته مأن مدور مجمؿؿع ماألسؿال مادلصري محلل ماألزعة ماظراػـة موختػقف مآثار مرصع ماظدسم مسنم
اظطؾؼاتمادلؿودطةموحمدودةماظدخلم,مؼعؿؿدمسؾىمثالثةمحماورمأدادقةم,وػىمطاظؿاظي :م
 .1مأعثاء ٌرحمهها رجال األعمال وانصىاعح م م :معن مخاللمحتؿل متؽاظقف ماظـؼل مظؾعاعؾني م,أو متؽاظقفم
اظلؽنمظؾؿغرتبنيم,أومعامذابهمذظكمعنمتؽؾػةماظؾدالتمظؾعاعؾنيم,ععمسدممحتؿقلمػذهماظؿؽؾػةمسؾىمدعرم
ادلـؿجماظـفائيمظؾؿلؿفؾكم,حؿىمالمؼؿممحدوثمأزعةمأطرب .م
.2مأجىر انعامهنيم :معنمخاللمزؼادةماألجورمظؾعاعؾنيممبؤدلاتموذرطاتموعصاغعماظؼطاعماخلاصم(عنم
خاللمعـحمسالوةمإدؿــائقةمسؾىمرواتؾفم)م,ظؿكػقفماظعبء مسؾقفمم,حقثممتـلماظعؿاظةمواظعـصرماظؾيريم
أػم مسـصر ميف مطاصة ماألغيطة ماإلضؿصادؼة م,ظذا مصقفب ماحملاصظة مسؾى مػذا ماظعـصر معن مخالل محتقلنم
علؿوىماظدخلموتوصريماحلقاهماظؽرميةمظه .م
.3دور احلكىمح م:موؼؿؿـلمذظكميفمعلاػؿةماحلؽوعةميفمحتؿلمجزءمعنماظدسمموظؽنممبػفوممجدؼدم
,وذظكمعنمخاللمسدممصرضمأؼةمضرائبمإضاصقةمسؾىماجلزءماإلضايفمادلؿـوحمظؾعاعؾنيمسؾىمرواتؾفمم
,وختػقضمغلبماظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقةمععمرصعماحلدماألدغىمظؾؿرتبماخلاضعم(األجرماظـابتموادلؿغري)م
حبقثمالمتؿأثرماحلصقؾةماإلذياظقة .م
م

ثم مأطدمدقادتهميفمغفاؼةمطؾؿؿهمسؾىمضرورةمإظؿػاتماظدوظةمظؾؿغريمادلؾقوزميفمػقؽلمادلرتؾاتمظؾعاعؾنيم
واظذيمبدأميفماإلخؿالفمبيؽلمطؾريمععمزؼادةماألدعارمخاللماظػرتةماألخريةم,األعرماظذيمجيبماإلظؿػاتمظهم
عنمجاغبماحلؽوعةموإصدارمضرارمبعدممصرضماظضرائبمسؾىمسالواتمشالءمادلعقيةمظؾؿوزػنيمحؿىمؼلؿطقعم
ادلوارنمعواطؾةمتؾكماظزؼاداتميفمأدعارماظلؾعمواخلدعاتماألدادقةمظؾؿعقيةم,وسؾىماجلاغبماآلخرمجيبم
غيرماظؿوسقةمظؾؿوارـنيمحولمضرورةموحؿؿقةمترذقدماإلدؿفالكم,ظـيرمثؼاصةماظرتذقدميفماجملؿؿعمبيؽلمسامم
,حؿىمميؽنمتؼؾقلمحدةمآثارمرصعماظدسممسنمادلوارن .م
ثم مت فرح تاب ادلىالشح ,حٍث مت ذىاول ومىالشح أهم انىماط انرانٍح :م


متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظعؿلمسؾىمإسادةمبـاءماظـؼةمبنيماإلداراتماحلؽوعقةموبنيمجمؿؿعماإلغؿاجم
بوجهمسام.



مت ماظؿأطقد مسؾى مضرورة مضقام ماظدوظة مبؿفقؽة ماظظروف ماجملؿؿعقة مضؾل مإختاذ مضرارات مرصع ماظدسمم
وإرتػاعماألدعارم,وذظكمعنمخاللماحلوارماجملؿؿعيمععمطاصةماألررافمادلعـقةموادلؿأثرةمعـلم:م

جمؿؿع ماألسؿال مورجال ماظصـاسة موادللؿـؿرؼن م,حؿى مؼؿم مدرادة ماخلطوات مواإلجراءات ماظيتم
ميؽن مإختاذػا معن مضؾل مجمؿؿع ماألسؿال مباظؿعاون معع ماحلؽوعة مظؾؿؼؾقل معن محدة مأثار متؾكم
اظؼراراتمسؾىماألدؿـؿاراتموادلوارـني.


متماظؿأطقدمسؾىمضرورةموحؿؿقةمختػقفماألسؾاءماظضرؼؾقةمسؾىماظعالواتماإلدؿــائقةماظيتمضدمميـقفام
اظؼطاعماخلاصموخاصةمخاللماظظروفماإلضؿصادؼةماظراػـةم(سدممحتصقلماحلؽوعةمظؾضرائبمسنم
سالوات ماظغالء مادلؿـوحة مبيؽل مإدؿــائي معن ماظؼطاع ماخلاص) م,وختػقض مغلب ماظؿأعقـاتم
اإلجؿؿاسقةمععمرصعماحلدماألدغىمظؾؿرتبماخلاضعم(األجرماظـابتموادلؿغري).م



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةمعلاغدةماظدوظةمظإلدؿـؿاراتمبيؽلمأطربمدللاسدتفامسؾىماظـؿوم,حقثمأنم
حمػظةممتوؼلماظؼطاعماخلاصمشريمطاصقةم,ظذامصقفبمزؼادةممتوؼلماظؾـوكمظؾؼطاعماخلاصمحبقثم
تؿـادبمععمحتؿؾهمظؾـلؾةماألطربمعنمإضؿصادماظدوظة(.)%-70-60



مت مإضرتاح متعدؼل ماظؼصور ماخلاص مبؼاغون ماإلدؿـؿار ماجلدؼد ماخلاص مبؼصر ماحلواصز ماإلدؿـؿارؼةم
سؾىمادليروساتماجلدؼدةمصؼطم,مسؾىمأنممتؿدمتؾكماحلواصزمظؿودعاتمادليروساتماظؼائؿةمأؼضاًم
وباظؿاظيمتـؿقؿفا.م



مت ماظؿأطقد مسؾى مضرورة مدسم ماظصادرات مادلصرؼة موإزاظة مطاصة مادلعوضات ماظيت محتد معن مزؼادتفام
واظعؿلمسؾىماظـفوضمبفا.



متت ماإلذارة مإدي ماظلوق مادلوازؼة م,واظيت مؼصعب مدائؿا محلاب مغلؾؿفا موغلؾة معا متلاػم مبه مغظراًم
ظؽوغفامشريمعلفؾةمضؿنماإلضؿصادماظرمسيمظؾدوظةم,ظذامصقفبماظعؿلمسؾىمإدؿؼطاب متؾك ماظػؽاتم
اظضرؼؾقة مادللؿفدصة معن ماظلوق مادلوازي م,واظيت معن مذأغفا متودقع ماظؼاسدة ماظضرؼؾقة مظؾدوظةم
وادللاػؿة مبيؽل مطؾري ميف ماإلضؿصاد مادلصري م,بدالً معن مإظؼاء ماظعؾئ ماظضرؼيب مباظؽاعل مسؾىم
ادلوارنموجمؿؿعماألسؿال.



مت ماظؿأطقد مسؾى مأػؿقة ماظرتطقز مسؾى مدور ماحلؽوعة ماإلجؿؿاسي مباظؿعاون معع مجمؿؿع ماألسؿالم
دلؽاصقةموتؼؾقلمحدةمأثارمرصعماظدسممسنمادلوارنمادلصري.



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةموجودماظؽػاءةماحلؽوعقةميفماظؿعاعلمععمادلؿوظنيمطؽلم,وعواجفةماظػلادم
اظذي محيدث ميف مأجزاء مطؾرية معن ماظدوظة مبؽاصة مأذؽاظة م,واظذي مؼؿؿـل ميف مضقام ماظؾعض مبلرضةم
اظؽفرباء م,وعامحيدث معنمجتاوزات ميف ماألحقاء مواحملؾقات م,وػو ماالعر ماظذي مجيب مإظؼاء ماظضوءم
سؾقهمظوصولماخلدعاتمدللؿقؼقفام.



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظـظرمظؾػؽاتمحمدودةماظدخلمظقسمعنماجلاغبماإلغلاغيمصؼطم,وظؽنمأؼضام
عنماجلاغبماألعينم,حقثمحتؿلمتؾكماظػؽاتمضاسدةمطؾريةمعنماجملؿؿعم,واظيتمميؽنمأنمؼؤثرم
إرتػاعماألدعارمسؾىمإغؿفاجفامظؽاصةماألداظقبمشريمادليروسةمعـلماظلرضةمواظػلادم,ظؿغطقةمإحؿقاجاتفام
األدادقةمظؾؿعقية.



طؿاممتماظؿأطقدمسؾىمزؼادةمدورماحلؽوعةماإلجؿؿاسيمظؿكػقفمحدةماآلثارماظـاجتةموخاصةمباظـلؾةم
حملدوديماظدخلم(عـالم:مزؼادةمضقؿةمععاشمتؽاصلموطراعةم -مموصولماظدسممدللؿقؼقهم– مزؼادةم
اظدسممسؾىماظؾطاضاتماظؿؿوؼـقةم....مإخل)



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظعؿلمسؾى معلاغدةمادلصاغعمادلؿعـرةمظؾكروجمعنمزعؿفامأزعؿفاموباظؿاظيم
تيغقلمراضاتمسارؾةموعضاسػةماإلغؿاجقةموعامؼلؿؿؾعمذظكمعنمزؼادةماظدخلماظضرؼيبموخؾقمصرصم
سؿلم.



متتماإلذارةمإديمضرورةمزؼادةمتوسقةمعاظؽيماظلقاراتم(وخاصةميفماظصعقد)مبؿقوؼؾفامظـظامماظغازم
اظطؾقعيمععمضقامماظدوظةمبؿؼدؼممررؼقمددادمعقلرةموباظؿؼلقطم.



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةمتػعقلمدورمادلـارقماظؾوجقلؿقةمجباغبمادلـارقماظصـاسقةموباظؿاظيمختػقفم
اظعبءمعنمسؾىمعـظوعةماظـؼلمبصػةمساعةم.م



متماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةمزؼادةمدورماظؼطاعماخلاصميفمضطاعماظـؼلماظـفريمواظلؽكماحلدؼدؼةمممام
دقكػفماظعبءمعنمسؾىمطاػلماحلؽوعةمودقؼؾلمأدعارماخلدعاتمادلؼدعةمبلؾبمزؼادةماظؿـاصلقة.



طؿا ممتت ماإلذارة مإدي مأػؿقة متدرؼب ماظعؿاظة مادلاػرة مباظيؽل مادلطؾوب ماظؼادر مسؾى مادلـاصلةم
وزؼادةماإلغؿاجقةموعنمثممضؾطماألدعارم.



متماظؿأطقدمسؾىمأػؿقةمبدءمتطؾققمغظاممادلؼاصاتماظضرؼؾقةمبنيموزارةمادلاظقةموجمؿؿعماألسؿالم
(اظردماظضرؼيبم–معلاغدةماظؿصدؼرم...مإخلم)م
م

ويف وهاٌح انهماء مت اإلذفاق عهى جممىعح مه انرىصٍاخ نرخفٍف اَثار انىاجتح عه اخلطىاخ
ً
اإلصالحٍح انرً دتد مؤخرا ,ورنك عهى انىحى انرايل:
ً
أوال  :ذىصٍاخ لصريج األجم

 -1سؾىماظؼطاعماخلاصمادلصريمدرادةماآلثارماظـاجتةمسنماظؼراراتماألخريةمواظعؿلمسؾىمحتلنيماظدخولمظؾعاعؾنيم
ظدؼفم معن مخاللمعـقفم مسالوات مإدؿـائقة معع ماظؿأطقد مسؾى مسدم مضقامماحلؽوعة مبػرض مأسؾاء مضرؼؾقة مسؾى متؾكم
اظعالواتماإلدؿــائقةم.
 -2سؾىماحلؽوعةمختػقضمغلبماظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقةماحلاظقةمععمرصعماحلدماألدغىمظؾؿرتبماخلاضعم(األجرماظـابتم
وادلؿغري)محبقثمالمتؿأثرماحلصقؾةماإلذياظقةمظؾدوظةمدؾؾاًمعنماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمم.
 -3حتلنيمطػاءةماظدوظةميفماظؿعاعلمععمادلكاظػاتمواظػلادماظـاتجمسنمدرضةمماظؽفرباءموادلقاةم.
 -4زؼادةمدورماحلؽوعةماإلجؿؿاسيمظؿكػقفمحدةماآلثارماظـاجتةموخاصةمباظـلؾةمحملدوديماظدخلم(عـالم:مزؼادةم
ضقؿةمععاشمتؽاصلموطراعةم-مموصولماظدسممدللؿقؼقهم–مزؼادةماظدسممسؾىماظؾطاضاتماظؿؿوؼـقةم....مإخل)م.
 -5ضرورةمبدءماظعؿلماجلادمسؾىمزؼادةماظوسيمبرتذقدماإلدؿفالكمدلواردماظطاضةموادلقاةمظؽاصةمرؾؼاتماجملؿؿعم.

ً
ثاوٍا  :ذىصٍاخ مرىضطح األجم

 -1اظعؿلمسؾىمإسادةمبـاءماظـؼةمبنيماإلداراتماحلؽوعقةموبنيمجمؿؿعماألسؿالمبوجهمسامم.م
 -2زؼادةممتوؼلماظؾـوكمظؾؼطاعماخلاصمحبقثمتؿـادبمععمحتؿؾهمظؾـلؾةماألطربمعنمإضؿصادماظدوظة()%-70-60م.
 -3بدءمتطؾققمغظاممادلؼاصاتماظضرؼؾقةمبنيموزارةمادلاظقةموجمؿؿعماألسؿالم(اظردماظضرؼيبم– معلاغدةماظؿصدؼرم...م
إخلم).
 -4إختاذماحلؽوعةماظؼراراتماظيتمعنمذأغفامزؼادةماظطاضاتماإلغؿاجقةماظصـاسقةمواظزراسقةموتيغقلماظطاضاتماإلغؿاجقةم
ادلعطؾة,مععموصاءماحلؽوعةمبإظؿزاعاتمجتاهمادلصدرؼنموخاصةمادلؿعؾؼةمبادللاغدةماظؿصدؼرؼةموعواسقدمإدؿقؼاضفا.م
 -5تودقعماظؼاسدةماظضرؼؾقةمعنمخاللماظعؿلمسؾىمإدؿؼطابماظػؽاتماظضرؼؾقةمادللؿفدصةمعنماظلوقمادلوازيم.م
 -6اظلؿاحممبيارطةماظؼطاعماخلاصمظإلدؿـؿارميفمعيروساتماظـؼلماظـفريمباظـلؾةمإلغياءمادلواغئماظـفرؼةموذرطاتم
اظـؼلمباظوحداتماظـفرؼةمممامخيػفمعنماظعبءمسؾىماظدوظةموباظؿاظيمخيػضمتؽاظقفماظـؼلم.
 -7إضرتاح متعدؼل ماظؼصور ماخلاص مبؼاغون ماإلدؿـؿار ماجلدؼد ماخلاص مبؼصر ماحلواصز ماإلدؿـؿارؼة مسؾى مادليروساتم
اجلدؼدةمصؼطم,مسؾىمأنممتؿدمتؾكماحلواصزمظؿودعاتمادليروساتماظؼائؿةمأؼضاًموباظؿاظيمتـؿقؿفا.م
 -8تدرؼبماظعؿاظةمادلاػرةمباظيؽلمادلطؾوبماظؼادرمسؾىمزؼادةماإلغؿاجقةموخؾقمعـاخمعـاصسمؼلاػممبيؽلمطؾريميفم
حتؼققمآظقاتماظعرضمواظطؾبموعنمثممضؾطماألدعارم.

وزؼادةمتوسقةمعاظؽيماظلقاراتم(وخاصةميفماظصعقد)مبؿقوؼؾفامظـظامماظغازماظطؾقعيمععمضقامماظدوظةمبؿؼدؼممررقم
ددادمعقلرةموباظؿؼلقطم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م

ثم م مضام مادلفـدس م /مسؾي مسقلى م– مرئقس ماجلؿعقة م,وادلفـدس م /مجمد ماظدؼن مادلـزالوي م– مسضو مجمؾسم
اإلدارةمورئقسمجلـةماظطاضةم,مبؿوجقهماظيؽرمجلؿقعماحلضورمسؾىمحلنمادليارطةماظػعاظةم,عؤطدؼنمسؾىمأنم
تؼومماجلؿعقةمبإردالمتوصقاتفامإديماظصقاصةمواإلسالمم,وطاصةماظوزراءمادلعـقنيمطاظؿاظي:م(مت ) م
.1

رئقسمجمؾسماظوزراء م

.2

وزؼرماظؽفرباءمواظطاضةمادلؿفددة م

.3

وزؼرماظؾرتولمواظـروةمادلعدغقة م

.4

وزؼرمادلاظقة م

.5

وزؼرةماظؿضاعنماإلجؿؿاسي م

.6

وزؼرماظؿفارةمواظصـاسة م

.7

وزؼرةماإلدؿـؿار م

.8

وزؼرماظـؼل م

