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 بسى اهلل انرحًٍ انرحيى
 

 انقطاييٍ يرضي/ َضال  انذكتىر يعاني انسيذ
 وزير انعًم

 انسيذاث وانسادة يًثهي انبهذاٌ انعربيت
 انسادة انخبراء
 انحضىر انكريى

 انسالو عهيكى ورحًت اهلل وبركاته ،،
رعذأٌ يذ    نٙ أعًال ْذهِ انُذةٔج انٓايذح انرذٙ ذعًذةْا تان      حٚشرنُٙ ذًثٛم يُظًح انعًم انعرتٛ

ٔزارج انعًم نٙ انًًهكح األردَٛح انٓاشًٛح ٔأٌ أنًٙ كهًح انررازٛح تانُٛاتح عٍ يعانٙ انسٛة / أزًة 
 كى ٔٚرًُٗ نكى انرٕنٛى انةائى .ٛٔانه٘ ٚسٛيسًة نًًاٌ انًةٚر انعاو نهًُظًح 

ٚذر  ٔز –أٔد نٙ انثةاٚح أٌ أعرب عٍ انشكر ٔانرًةٚر إنٗ يعانٙ انةكرٕر / َضال انًغذايٍٛ  
انعًذم تانًًهكذح األردَٛذح انٓاشذًٛح عهذٗ رعاٚرذّ انكرًٚذح نٓذهِ انُذةٔج ٔعهذٗ كذرو انضذٛانح ٔزسذذٍ             
ذعأَذذّ ٔيسذذاًْاذّ ابٚداتٛذذح نذذٙ ذسًٛذذى أْذذةال يُظًذذح انعًذذم انعرتٛذذح نذذٙ يدذذا خ ذًُٛذذح انًذذٕٖ   

يذٍ  انعايهح انعرتٛح ٔانرشغٛم ٔانشكر يٕصٕل إنٗ خًٛ  يُرسثٗ انٕزارج انًذٕيرج عهذٗ يذا يذةيِٕ     
 دعى ٔذسٓٛالخ ذساعة عهٗ إَداذ ْهِ انُةٔج انٓايح ٔذسًٛى األْةال انًرخٕج يُٓا .

نةعٕج نهًشذاركح نذٙ ْذها    كًا ٚسعةَٙ أٌ أرزة تكى خًٛعًا ي  انشكر ٔانرًةٚر عهٗ ذهثٛركى ا
او ذأكٛذةًا عهذٗ يذةٖ اْرًايذاخ انثهذةاٌ انعرتٛذح تثذهل انًسٚذة يذٍ اندٓذٕد نرًُٛذح انًذٕارد             انُشاط انٓذ 

ثشذذرٚح ٔانُٓذذٕل تانرشذذغٛم ٔيعاندذذح يشذذكالخ انثغانذذح ٔالذذًاٌ األيذذٍ ٔا ةذذرًرار نذذٙ انًُغًذذح  ان
 انعرتٛح ٔخعم ْهِ انًضاٚا الًٍ أٔنٕٚاخ ترايح ٔخغظ انرًُٛح انشايهح .

 انسيذاث وانسادة انحضىر ،،
عهٗ انرغى يٍ انرغٕراخ انرٙ ذسًًد نٙ انًُغًح انعرتٛح نذٙ يترهذم يدذا خ انسٛذاج يثذم      

ٔانثًانٛح   ذسال يعظى انثهةاٌ انعرتٛح ذعاَٙ انعةٚة يذٍ  ٚح ٕٛى ٔانصسح ٔتعض اندٕاَة انرٕعانرعه
ظذذاْرج انهًذذر ٔذهذذايى يعذذة خ انثغانذذح ٔخاصذذح تغانذذح  خ انرًُٕٚذذح ٚذذأذٙ نذذٙ يًذذةيرٓا ذهرشذذٗانرسذذةٚا

غانذح  ٗ يعذة خ ت انشثاب زةٚثٙ انرترج . ٔاألكثر إٚاليا يٍ ذنك أٌ ذسذره  يُغًرُذا انعرتٛذح تذأعه    
 20عُٙ ٔخذٕد أكثذر يذٍ    يًا ٚ %11ٔصم انًعةل انعاو إنٗ يًارَح تثايٙ األيانٛى نٙ انعانى زٛث 

يهٌٕٛ عاعم عٍ انعًم ْٔهِ انُسثح يرشسح نهسٚادج َظرًا نهظرٔل انرذٙ ذًذر تٓذا انثهذةاٌ انعرتٛذح      
زة تم نٙ زٛث   ًٚكٍ انُظر إنٗ ْهِ انًشكهح نٙ إعار ذدسئح زسة زةج انظاْرج نٙ انًغر انٕا

إعار َظرج شًٕنٛح ٔذُسٛى ٔذكايم عرتٙ زًًٛٙ نذٙ يترهذم انًدذا خ ا خرًاعٛذح ٔا يرصذادٚح      
انعرتذذٙ ٚرًرذذ  تثذذرٔج   . تاعرثذذار أٌ انذذٕعٍانًذذُظى نهًذذٕٖ انعايهذذح انعرتٛذذح   ٔا ةذذرثًارٚح ٔانرثذذادل

ٔذذةرٚة ْذهِ    عثٛعٛح ْائهح ٔإيكاَاخ تشرٚح كهؤج ًٚكٍ أٌ ذًٕدَا إنٗ تر األيذاٌ يذٍ خذالل ذأْٛذم    
 ازرٛاخاخ أةٕاو انعًم . ٔنى يرغهثاخ ٔ انكهاءاخ 

 انسيذاث وانسادة
رغى أٌ انرعهٛى انعاو نٛس يٍ الًٍ اْرًاياخ يُظًح انعًم انعرتٛذح إ  أٌ يسرذٕٖ ٔخغذظ    

ٕرج يثاشذرج عهذٗ أةذٕاو    تصذ  انهُذٙ ٔانرًُذٙ ٔانرذةرٚة انًُٓذٙ ٚذُعكس      ٔخاصح انرعهذٛى ْها انرعهٛى 
نًرغهثذذاخ أةذذٕاو انعًذذم   ٔانذذرالزو انكايذذم  ا ةذذرداتح  يُذذّإذ ٚهرذذرل ٔ انعًذذم رعذذرل ٔعهذذة  

ٔذعسٚذس  ٔانًةراخ انرُانسذٛح  ابَراخٛح  نرن ٔةٛهح نعانح نسٚادج انًاتهٛح نهرشغٛم ٔأداج يًٓح  تاعرثارِ
 انرًُٛح ا يرصادٚح ٔا خرًاعٛح .
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بَراج انثالثذح نذٙ   ٔيٍ ْها انًُغهى اةرغاعد يُظًح انعًم انعرتٛح ٔتانرعأٌ ي  أعرال ا
انٕعٍ انعرتٙ إنٗ إرةاء انكثٛر يٍ انًًٕياخ األةاةٛح نهُٕٓل تًُظٕيح انرةرٚة ٔانرعهٛى انرًُٙ 

 -ٔانًُٓٙ كاٌ نٙ يًةيرٓا 4
األٔنذٗ ر انكٕٚذد    ٔانرًُٕٚذح ٔا خرًاعٛذح    اةرصةار يــذـرار عذٍ انًًذح ا يرصذادٚح     -1

انذةعٕج نرغذٕٚر ثالثذح     ٔانذه٘ ٚذُع عهذٗ      2002انةٔزذح   إعالٌ تاعرًاد  2003
عرتٛح بعةاد انًةرتٍٛ ٔذغٕٚر يُاْح انرذةرٚة ٔٔةذائهّ ٔاعرًادْذا    ذةرٚة يراكس 

نةٖ يُظًح انعًم انعرتٛح ٔانعًم عهٗ ذهعٛم انركايم انعرتٙ نٙ ذًُٛذح انًٓذاراخ     
. 

 .انرًُٙ ٔانًُٓٙ  نهرعهٛى ٔانرةرٚة إصةار ابةرراذٛدٛح انعرتٛح -2
ٙ  عًذذة ا خرًذذاو األٔل نهدً -3 ٔاَرتذذاب انًكرذذة   عٛذذح انعرتٛذذح نهرذذةرٚة انرًُذذٙ ٔانًُٓذذ

 انرُهٛه٘ نهدًعٛح .
عًة انعةٚة يٍ انُةٔاخ ٔاألَشغح ٔٔرش انعًم انرٙ ذرعهى تانرةرٚة ٔانرعهٛى انرًُٙ  -4

 ٔانًُٓٙ .
ذضذًٍٛ ذًرٚذر انًراتعذح انسذُٕٖ نٕثًٛذح انعًذذة انعرتذٙ نهرشذغٛم ْذةنًا خاصذًا تًراتعذذح           -5

  انرًُٙ ٔانًُٓٙ . يُظٕيح انرةرٚة ٔانرعهٛى
 حضراث انسيذاث وانسادة ،،

أٌ ٔعُُا انعرتٙ نٙ زاخح إنٗ إعادج انُظر نٙ ةٛاةاخ ذًُٛح انًٕارد انثشرٚح نُسٍ تساخح 
ٚسرأَس تانردارب انُاخسح عهٗ انًسذرٕٖ انذةٔنٙ ٔٚأخذه تعذٍٛ ا عرثذار       ٔذةرٚثٙإنٗ َظاو ذعهًٛٙ 

يُسدى ي  يًرضٛاخ انعصر  -َظاو ذعهًٛٙ يُهرر – انرسٕ خ ٔانرغٛراخ ا يرصادٚح ٔانركُٕنٕخٛح
ّ نًسرًر تسٛث ٚعغذٙ نههذرد إيكاَٛذح صذ    ٚرذكس عهٗ انرعهٛى ٔانرةرٚة ا تصذهح يسذرًرج      ًم يٕاْثذ

َظاو ذعهًٛٙ ٔذةرٚثٙ ٚعغٙ األًْٛح نهرذةرٚة انًُٓذٙ عهذٗ عكذس انُظذرج انةَٔٛذح نٓذها انُذٕو يذٍ          
 ّ انس  نٙ يٕاصهح يرازم انرعهٛى انعاو . انرعهٛى   َظاو ٚسرٕعة انشثاب انه٘ نى ٚسانه

أٌ انرةرٚة انًُٓٙ عهٗ عكس انُظذرج انةَٔٛذح انسذائةج نذٙ يدرًعاذُذا انعرتٛذح ًٚثذم يسذٕرًا         
ٕ    إةرراذٛدًٛا كثٛرًا إذ ًٚثم اندسر  ٚعغذٙ انًٛذسج انرُانسذٛح     انضرٔر٘ نهةخٕل إنذٗ ةذٕو انعًذم نٓذ

زٛذث اعرثرذذّ انثٕاتذح انسًًٛٛذح نذٛس نهرشذغٛم       نغانثٙ انشغم ْٔذها يذا خهصذد إنٛذّ انذةٔل انًرًةيذح       
 . انشايهحذسًٛى انرًُٛح نسسة تم أٚضًا 

خرايًا أذًُٗ نُةٔذكى انرٕنٛى ٔانُداذ ٔذسًٛى األْةال انًرخٕج يُٓا ٔذشتٛع ديٛى ٔيرهى 
عهٛذذّ نًترهذذم ابشذذكانٛاخ ٔانٕصذذٕل إنذذٗ رةٚذذح يركايهذذح ٔيٕزذذةج ذسذذةد تٕالذذٕذ دٔر انرعهذذٛى            

  ذًُٛح انًٕارد انثشرٚح . يُظٕيحٔانًُٓٙ نٙ عاليرّ تانرشغٛم ٔتًٛح يكَٕاخ ٔانرةرٚة انرًُٙ 
 ٔانسالو عهٛكى ٔرزًح اهلل ٔتركاذّ    

 
 أحًذ يحًذ نقًاٌ

   انًذير انعاو نًُظًت انعًم انعربيت

 رتاب

 انًُعى عـ / عثة


