
 

 

 

 

 

 

 ن١ًُ األَني ايعاّ ايٛطين األعتاس عبز ايهضِٜ بٛدٓاح

بٛال١ٜ بغهض٠  اجملًػ ايٛطين املٓعكز " يف رٚص٠

 "2015 رٜغُرب 20األسز ّٜٛ 

 بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ احلُز هلل صب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايغالّ ع٢ً َعًِ ايٓاؼ اخلري ٚآي٘ ٚأصشاب٘ أمجعني ، ، ، "

 : ايغٝز،........................ : ايغٝز ،….................... :  ايغٝز  ، ...............................:ايغٝز

 .............................

 ، صداٍ األعض٠ اإلعال١َٝ ، إخٛاْٞ ممجًٞ ايٓكابات املعتُز٠ 

 

أٜٗا املٛقض أعطا٤ اجملًػ ايٛطين  األفاضٌ ، ايظَٝالت ٚايظَال٤ األَا١ْ ايٛط١ٝٓ  ٚايظَال٤ أعطا٤ تايظَٝال

ايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ : احلطٛصايهضِٜ 

 اخنضط يف ْكابتٓا ٖشا ايعاّ  ، ْباصى يهٌ طٌَٝ ٚط١ًَٝ  ايٛطين يػاملر عٔ ْفغٞ ، ْٚٝاب١ عٔ طَال٥ٞ أعطا٤ أصاي١

 ، ٚألْهِ ايّٝٛ ذبًُٕٛ صعاي١ األْبٝا٤ فكز عٌُ قطاع ايرتب١ٝ ، ٚاألٌَ ذنزٚٙ مبغتكبٌ َؾضم ٚٚطٔ ٜهضّ فٝ٘ 

ٚصثتِ أَا١ْ َٚغؤٚي١ٝ عع١ُٝ ممٔ عبكهِ َٔ طَٝالت ٚطَال٤ ، ايشٜٔ قضصٚا إٔ ٜغرتذنٛا بعز إٔ أفٓٛا طٖض٠ 

 ع٢ً صٕٛ أدٝاي٘ ٚبٓا٠ َغتكبً٘ ، هلِ َٓا نٌ ايتكزٜض ألسضصٚا ٕؽبابِٗ يف خز١َ ٚطِٓٗ ٚصفعت٘ ، ٚنا

 ، ٚألٕ األْبٝا٤ مل ٜٛصثٛا ايزصاِٖ ٚايزْاْري ؛ بٌ ايعًِ ٚاحله١ُ ٖٚزا١ٜ ايٓاؼ إىل طضٜل اخلري ؛ ٚايضؽار، ٚاالسرتاّ

 . ٚاسز َٓهِ أعاْهِ اهلل ع٢ً ٖشٙ ايرتن١ اجل١ًًٝ يهِ قٍٛ ٟ

 

  أخٛاتٞ إخٛاْٞ،

حنٝٝهِ مجٝعا ْٚعاٖزنِ ع٢ً َٛاص١ً ايٓطاٍ َٚٛاد١ٗ نٌ ايتشزٜات بعظمي١ ٚصرب ٚأٌَ يف ايٛصٍٛ إىل 

 .غاٜتٓا يف محا١ٜ ٖشا اإلطاص ايٓكابٞ املٓاضٌ ٚدعً٘ ْرباعا يًُٓاضًني يف ايٛفا٤ ملبارئ ايتأعٝػ



 

 اإلخ٠ٛ ٚاألخٛات،

 يف ايٓكابٞ صَظ ايٓطاٍ ٚايصُٛر (طٖري َٝالٕاملضسّٛ ) يف رٚص٠ يٓكاب١  ايٛط١ٝٓ يعُاٍ ايرتب١ٝ ٍ ٜٓعكز اجملًػ ايٛطين 

ظضٚف رٚي١ٝ تتغِ بعزّ االعتكضاص ٚاحلضٚب ايزاخ١ًٝ ٚتٓاَٞ ظاٖض٠ اإلصٖاب ٚاعتُضاص ذبهِ املؤعغات املاي١ٝ 

ايزٚي١ٝ يف املصري االقتصارٟ ٚايغٝاعٞ يؾعٛب ايزٍٚ ايٓا١َٝ عرب فضض إدضا٤ات تكؾف١ٝ تغاِٖ يف تفاقِ املعطالت 

 ...االدتُاع١ٝ ٚاإلْغا١ْٝ ناأل١َٝ ٚايفكض ٚايبطاي١ ٚاألٚب١٦

عًبا  فاْعهغت بعض املؤؽضات االقتصار١ٜ أضعفت َٔ ذبغٔ ٚٚطٓٝا اخنفاض أمثإ ايبرتٍٚ يف َغتٜٛات قٝاع١ٝ 

  سٝح ْالسغ اعتُضاص غال٤ أععاص املٛار  عا١َ َٚٛظفٞ ايكطاع خاص١ع٢ً َغت٣ٛ ايتشغٔ املعٝؾٞ يًُٛاطٓني

 .ساًَٞ ايؾٗارات  َٔ  ايبطاي١ ٚخصٛصا ٚاصتفاع ْغب١ ...االعتٗالن١ٝ ٚايٓكٌ

 : اجملًػ املٛقضأٜٗا  

 ٖٚٞ تتكزّ خبط٢ ثابت١ حنٛ املغتكبٌ ، تعٌُ َٔ خالٍ دلًغٗا يتشكٝل آَاٍ ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يعُاٍ ايرتب١ٝ إٕ 

 َٔ أدٌ سٝا٠ أفطٌ ،ٚإْين أرعٛ مجٝع ايظَال٤ ٚايظَٝالت إىل  نٌ َٛظفٞ قطاع ايرتب١ٝ بزٕٚ اعتجٓا٤ ٚطُٛسات

 َٚهتغباتِٗ ؛ عُاٍ ايكطاع ايتاّ بكضاصاتٗا ، ألْٗا ٖٞ احلا١َٝ حلكٛم ٚااليتظاّ سٍٛ ْكابتِٗ ، ٚرعُٗا االيتفاف

 إٕ يزٜهِ فضص١ مل حنصٌ عًٝٗا حنٔ ايكزا٢َ يف ايتعًِٝ ؛ ٖٚٞ ٚدٛر يًُٛظفني ٚاملٛظفات يف عًو ايرتب١ٝ ٚأقٍٛ 

ْكاب١ ناْت بايٓغب١ يٓا سًُا ، ٚأْتِ ايّٝٛ دبزْٚٗا سكٝك١ ، فشافعٛا ع٢ً ْكابتهِ ٚعاُٖٛا يف تكزَٗا ، 

ألْهِ أْتِ َٔ ذبصزٕٚ مثاصٖا إٕ ؽا٤ اهلل ، ٚال تًتفتٛا إىل املضدفني ٚاخلا٥فني ٚاخلاْعني ايشٜٔ ٜجريٕٚ اإلؽاعات 

. َٔ أدٌ نغض إصار٠ املعًِ ، ٚايعٛر٠ إىل َضبع ايشٍ ٚاهلٛإ 

 تطشٝات نبري٠ ،  ٚعًٝ٘ فإٕ َٛظفٞ َٚٛظفات ايكطاع قزّ يف عبٌٝ ٚدٛرٖا األسضاص ٚاحلضا٥ض َٔ ْكابتٓاإٕ 

.  ئ ٜكبًٛا ايعٛر٠ إىل ايٛصا٤ َُٗا نًف ايجُٔ َٛظفٞ ايكطاع 

 باألَِ ٚااليتشامإٕ ْكابتٓا ٖٞ سصٔ َٔ سصٕٛ ٖشا ايٛطٔ ٖٚٞ َٔ ٜزافع عٔ َغتكبٌ أبٓا٤ٙ يف ايتعًِٝ ٚايضقٞ 

 االعتزا٤ املعًُني، أٚ إٔ ٜكًٌ َٔ ؽأِْٗ ، أٚ ٜربص ٚاْتُا٤ ع٢ً ٚط١ٝٓ ٜظاٜزااملتكز١َ ، ٚيشيو ال ْكبٌ َٔ أسز إٔ 

ع٢ً نضاَتِٗ ، أٚ إٔ ٜغتدف حبكٛقِٗ ، ٚئ ْكبٌ َٔ فاعز أٚ َغتفٝز َٔ اإلفغار إٔ ٜعًُٓا رصٚؼ يف ايٛط١ٝٓ 

 . ٚاالْتُا٤

 ايصفٛف ، ٚإٔ دنًغٛا يف ايصفٛف األَا١َٝ ، ٚإٔ ٜأخشٚا رٚصِٖ يف قٝار٠ َٛظفٞ ايتعًِٝ  إٔ ٜتكزّ األٚإفكز إٓ 

 . ايتكزّ بًزِٖ حنٛ ايعظ٠ ٚ

 :اجملًػ ايهضِٜ أٜٗا 

دباٙ املطًٛب ، ٚقز ذبكل إل تغري ست٢ ٖشٙ ايًشع١ با أخض رٚص٠  إٕ املًفات اييت ٜعٌُ عًٝٗا اجملًػ ٚاييت فتشت يف 

ٍ ٟعز ٖٛ اآلٕ ذلٌ ت ، ٚايشٟ 240/12 املعزٍ بايكإْٛ 315/08ايكإْٛ األعاعٞ َٓٗا املطًب ايض٥ٝػ ٖٚٛ تعزٌٜ 

 ٚأٜطا ًَف ايكطا٤ ع٢ً ايضتب اآل١ًٜ يًظٚاٍ   احله١َٛ ،  بٓا٤ ع٢ً تزخٌ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ   َعاالتفامحبغب 

. ٚبك١ٝ املًفات عتتشكل تباعا إٕ ؽا٤ اهلل 003بعز صزٚص ايتع١ًُٝ 

 ٚايصش١ ٚايغهٔ ، ٚنجري َٔ ايرتق١ٝ  األعاع١ٝ يف ّ َٚؾانًَ٘ٛظفٞ ايكطاع إٕ دلًػ ايٓكاب١ ٜزصى ساد١ 

 عرب ايظَٔ ٚايتاصٜذ املاضٞ ، ٚايشٟ أسزخ تؾٖٛات اآلخضٜٔايكطاٜا ايٓادب١ عٔ تعًُٝات ٚطصا٤ ايرتب١ٝ ٚاملغؤٚيني 

ٚإختالالت غابت فٝٗا احلكٝك١ٝ ٚايعزٍ ٚاملغاٚا٠ ، ْتٝذ١ عٝاعات فضر١ٜ  عُٝك١ دزا ؛ هلشا فإٕ َعاجل١ ٖشٙ 



األعاعٞ ملٛظفٞ قإْٛ اٍاملؾانٌ ذنتاز إىل طَٔ ٚصرب ، ٖٚٛ َا ٜتطًب إعار٠ ايٓعض بهاف١ ايتؾضٜعات بز٤ا َٔ 

ايكطاع ٚاألْع١ُ ايتعٜٛط١ٝ يف َا بعز ٚاملٓح ٚايعالٚات ٚايغهٔ  باخلصٛص يٛالٜات اجلٓٛب ًَٚف ايتكاعز ٚطب 

 . ايعٌُ ٚاألَضاض امل١ٝٓٗ ٚاملٓاصب املهٝف١  ٚغريٖا 

 إٔ ْعٌُ ع٢ً اهلزف اإلعرتاتٝذٞ ، ٖٚٛ ٚأَا١ْ ٚط١ٝٓ دلًػ ىإٕ عٝاع١ سضم املضاسٌ غري دلز١ٜ ٚيشيو عًٝٓا 

 ، َٛظفٞ قطاع ايرتب١ٝ تعزٌٜ نٌ تؾضٜع ال ٜتٛافل َع َصاحل 

ال ذبٌ إال بٛضع تؾضٜع دزٜز ٜكّٛ  ، عُضٖا عؾضات ايغٓٛات عببٗا تؾضٜعات ٚمماصعات خاط١٦ اييت ؽانٌ املإٕ 

 ع٢ً ايعزٍ ٚاملغاٚا٠ ،

أعاْهِ اهلل  .. ٚيف األخري أؽهضنِ ع٢ً سغٔ إصػا٥هِ، ٚإعًٔ صمسٝا عٔ افتتاح رٚص٠ اجملًػ ايٛطين يًٓكاب١ 

. ٚبضنات٘ تعاىل ٚايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل 

 األَني ايعاّ ايٛطين عبز ايهضِٜ بٛدٓاح 

 


