
 

 

غ هائب  عقذث لجىت الشإون الاقخصادًت في مجلغ سئاظت الىصساء بشئاظت الذلخىس سوص هىسي شاَو

خ  وبحظىس ممثلي القطاع الخاص في العشاق. حُث  3102ماهىن الاوى  32سئِغ الىصساء اجخماعها بخاٍس

صٍش حظش هزا الاجخماع من الجاهب الحهىمي العُذ وصٍش املالُت,العُذ وصٍش الصىاعت ,العُذ و 

 الضساعت ,العُذ وصٍش الخجاسة ,العُذ سئِغ هُئت الاظدثماس والعُذ سئِغ هُئت الاواسق املالُت. 

وعن ممثلي القطاع الخاص في العشاق حظش ممثلين عن سابطت املصاسف الخاصت في العشاق, جمعُت 

سجاى الاعماى  الاقخصادًين العشاقُين, اجحاد املقاولُين العشاقُين, مجلغ الاعماى الىطني, اجحاد

 الاجحاد العام للجمعُاث الفالحُت واجحاد الصىاعُين العشاقُين. العشاقُين, 

مش املصشفي العشاقي الثاوي, املإج قذمذ سابطت املصاسف الخاصت في العشاق في بذاًت الاجخماع جىصُاث

جطشق العُذ ودٌع الحىظل الى مىطىع جمثُل الشابطت في صىاعت القشاس  ومعاواة املصاسف حُث 

الخاصت باملصاسف الحهىمُت وطالب العُذ وصٍش املالُت بألغاء الخعلُماث التي جىص على عذم العماح 

, اًظا داس الحذًث عن الظغىطاث التي للمإظعاث الحهىمُت بفخح حعاباث في املصاسف الخاصت

جماسط على املصاسف الخاصت من حُث فشض الىصاًاث بصىسة مخنشسة او جذخل هُئت النزاهت في 

غ  عمل املصاسف وحعشطها للمذساء املفىطين وسؤظاء مجلغ الاداسة وطلب من العُذ سوص هىسي شاَو

اوشاء طىع  مىس. اًظا جم الخطشق الى مىالخذخل شخصُا لخفعُل املحنمت املالُت لهي جىظش بهزه الا 

ش مششوع منخب الاظخعالم الائخماوي الهه ظُجىب املصاسف الخاصت  ششلت لظمان الىدائع وجطٍى

 الىقىع بأشهاالث عذًذه. 

اًظا اطاف العُذ سئِغ الشابطت ان املصاسف الخاصت هي داعم اظاس ي وسئِس ي لألقخصاد وقذ 

ل ظىق غير معخقش, وان غُاجىا هي ججاوص ملخاطشة في ظجقها مىز عشش ظىىاث ااخزث على عا

 الخحذًاث والعقباث لخأخز املصاسف دوسها الحقُقي في عملُه الخىمُت ودعم باقي القطاعاث. 



اًظا قذم الحاطشون اوساق عمل عن باقي القطاعاث مالقطاع الضساعي والصىاعي والخحذًاث التي 

ش القطاع الخاص جبذأ من دعم الحهىمت وأشاس املخحذثىن الى ان عملُت جىاجههم,  دعم وجطٍى

للمصاسف الخاصت, حُث ان محشك عجله الخىمُت في اي اقخصاد هى الىظام املالي املخمثل باملصاسف 

 ق خذماتها املالُت باقي القطاعاث )الصىاعي, الشصاعي ... الخ(وبالخالي ظخذعم هزه املصاسف عن طٍش

إون الاقخصادًت بأن ًهىن محىس الاجخماع القادم حىى املصاسف وفي نهاًت الاجخماع قشسث لجىت الش

الخاصت فقط وبحظىس البىو املشلضي العشاقي واملصاسف الحهىمُت والعُذ وصٍش املالُت وسابطت 

حُث اشاس العُذ سئِغ اللجىت ان جطىس  .وممثلين عن املصاسف الخاصت املصاسف الخاصت في العشاق

 دفع عجلت الاقخصاد الى الامام وظخنهع معها باقي القطاعاث. املصاسف الخاصت ظىف ًإدي الى

 لذعم القطاع املصشفي ومعاهذجه لما رلش العُذ هائب سئِغ الىصساء.  القادم وظُهىن الاجخماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


