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 عشدد  نوثدديما  يدمددا     نتا قددي  نوسادد نأل ودد ولدد      نأل ودد  مددا نور دد   نو يسدد   جلسدد ا نتع دي ددد  مجلددا نوادد ن عقدد  

    . م2022/ سب مب  / 55 هد نوم نفق5111/صر  / 51 ب ي دخ نتح  ما صبيح د م واصف ن نوسيع  نو يش  
 رئيس اجمللس نائب             عبد الرمحن حسني اجلماعي  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 
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ال تع    ثث (بس   ا  ال ر ا ال ر.ي ثث ب   بال   ال  ع         ) الرئيس اجللسة ب   /فتتح األخ اوبعد أن 

 ثاملاضية وصادق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

م ا جل ان    ةامل رتك ةيف تقرير اللجن ةالوارد بوزارة املياه ةاخلاص توصياتالجمللس إىل بعد ذلك التع  ا

ال  وون   -اخل دمات  -النفط والثروات املعدني ة  -املياه والبيئة -والسكان ةالعام ةالصح -والصناعة ةالتجار)

ه   املواف     ٣٤٤١/ال ش و  /٠٢ب أن القضايا اليت تضعنها حمضر اجمللس يف جلسته املنعقدة بتاريخ  (املالية

 م ث٠٢٠٠/ مايو/٠٣

كل ها ل و     ةالوزارة ألى م  اري  اادم    خطةأن خ / وزير املياه .يث أوضح األ ماالتع  اجمللس  ب 

ل و  تص ت تيطي ة رب ار املي اه        ه  ٣٤٤٤واملدن ويف نهاية هذا العامفيذها بالطااة ال عسية يف الريف يت  تن

رئ يس   خ/كعا أن هن ا  توجيه ات م ا األ    ثث ةاملتا. عويالتالتحبس  ( %0٢)بالطااة ال عسية إىل نسبة 

يف أمان ة العاص عة    ال ديلل اجمللس السيالي األعلى إىل وزارة املالية بتوفري مليار ري ال سل تبدال مض  ات    

 ةرية بي   املي اه م ا ارب ار اخلاص      وفيع ا ص ت تس ع    ,يت  ختفي ف معان اة امل وا ن      يكمشسية  ةبطاا

 ةايض ا ص ت وزارة الص ناع    فق ط ه و   صت وزارة املي اه  ملوضوع سا أوضح بأن هذا ثث (اصحاب الوايتات)

متكاملة .تى ميكا حتدي د   ةوالوزارة اد أعدت درالواهليئة العامة للعوارد املائية  ةوالتجارة وأمانة العاصع

 ثث اابله للتطبي  ةتسعرية معقول

 1/1/18/ 9الرقـــم : 

 هـ5111/ صفر / 51  التاريخ :

 م2022/ سبتمبر / 55 الموافق :

 األحداليـــــوم : 
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نائ  رئيس الوزراء ل  وون اخل دمات وعض وية    برئالة األخ /  ةمت جمللس الوزراء وشكلت جلندا واد

ألن ه إذا   يس تط    لتحدي د أل عار الوايت ات     (شركة ال نفط   -املياه والبيئة  -التجارة والصناعة ات )وزار

وعن د ال تكعال   , ت األلعار أن تثبميكا  أن حيصلوا على .اجته  ما الديلل س أصحاب اربار والوايتات

وبالنس بة للعي اه يف مدين ة رب فق د ا معاجل ة      , و  يت  حتديد التسعرية اللجنة ل ما ابت ةدرالة اخلط

 ث واملياه متوفرة ةامل كل

 ثثللح د من ه   ةصت احلفر الع وائي أكد بأن الوزارة اامت بعدة إجراءات م  الس لطات احمللي    فيعاو

ال وزارة خط ة    لدىذلك وب  ان الوزارة اامت حبصر كافه امل اري  املتعثرة يف األريا  ولدى الوزارة اوائ كعا

  ث فيها مجي  اجلهات املعنية م اركةم ٠٢١٢الرتاتيجية لقضايا املياه .تى العام

م ال وزارة بعع ت   .ي ث أك دوا عل ى أن تق و     ثث هعضاء اجمللس  على وزي ر املي ا  أذلك عق  األخوة  بعد

وبعي دة  ة اص رية ومتول طة   ب كت عام وتكون هذه اسلرتاتيجيالرتاتيجية للوض  املائي يف كت احملافظات 

 ه  اري  املنف ذة يف ك ت احملافظ ات م ا املي ا      املتقري ر توض ح في ه نس بة     بتقدي  كعا  البوا الوزارة ثثاملدى 

.ي  ث أن القلي  ت م  ا احملافظ  ات يوج  د فيه  ا م   اري  ص  ر  ص  حي وك  ثري م  ا ثث والص  ر  الص  حي 

كع ا   البوا بعع ت     (%0٢)اري احملافظات نسبة اجمل   صفر وبعض فيهاالصر  الصحي  ةاحملافظات نسب

   ث أما اومي املياه تعترب لنسبة الت ليا للعياه كون ةالرتاتيجي

صت وزارة  فيعاامل رتكة امل ار اليه  ةلجنالب  التلم األخ / وزير املياه بتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير 

موافق ة   عل ى  تب وزارة املي اه والبيئ ة و. از     ةأجرى اجمللس التص ويت عل ى التوص يات اخلاص     وثث املياه 

 ثاألغلبية  اجمللس

الق رارات   ع ا  لإليضاح/ رئيس جملس الوزراء للحضور إىل اجمللس  لألخاار اجمللس توجيه رلالة  كعا

وزير املالية ب أن اختاذ اج راءات مالي ة وإداري ة   اه     رئيس الوزراء لل وون اساتصادية  الصادرة ما نائ 

 ولسات اخلدمية واسيرادية وتأبري تلك اإلجراءات على أداء املولسات ثعدد ما امل

 -والص ناعة  ةالتج ار )م ا جل ان    ةامل  رتك  ةلجن  الكعا التع  اجمللس اىل التوصيات ال واردة يف تقري ر   

ا ب أن القض اي  (ال وون املالية - اخلدمات -النفط والثروات املعدنية -املياه والبيئة -والسكان ةالعام ةالصح

  م ث٠٢٠٠مايو  ٠٣ه  املواف  ٣٤٤١/ شوال / ٠٢اليت تضعنها حمضر اجمللس يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 ةتوصيصت  .يث أوضح فيعا ثثبعد ذلك التع  اجمللس إىل توضيح ما األخ / وزير الكهرباء والطااة 

وإمنا هي دع  فارق لعر ديونية م تلك ليست املولسة العامة للكهرباء بسداد املديونية ل ركة النفط بأن إللام
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بات ك ان معع ول به ا وأم ا ايع ة مس حو       وزارة املالية حبس  ارلية اليت ها عربالنفطية يت  لداد امل تقات

  ث دها أوس بأولاحملطات التوليد يت  لدما مادة الديلل  النفط .اليًا

رة اام ت بع دة إج راءات    أوض ح ب أن ال وزا   اابة على حمطات الكهرب اء اخلاص ة   بالر ةاخلاص ةالتوصيو

امللتلم  بالتعليعات والق رارات الص ادرة    وضبط امل الف  وغري ةلتفعيت الدور الراابي على احملطات اخلاص

  ثوإلياء اسشرتا وات  بي  الكيلو عا الوزارة ب أن ختفيض لعر

العع ت   أن أوض ح ع املولسة العام ة للكهرب اء   اختاذ اسجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاب ةاخلاص ةالتوصي

جاري على ادم ولاق يف تصحيح وض  املولسة بع د عع ت تقي ي  ش امت للعولس ة وحتدي د أوج ه اخلل ت         

 ث والقصور

يف كاف ة حمافظ ات اجلعهوري ة     ةحبصر وتقيي  كافة م اري  الكهرباء املتعثرة واملتواف ةاخلاص ةالتوصيو

يف اجملل س  ام  روع ول و  ي و    (٣٣ي  )ه ذه امل  ار   أوضح بأن ع دد  ثثالقائ  لكت م روع  وض حبس  ال

ب  أن مواف اة اجملل س بتقري ر      ةاخلاص ةبتقرير مفصت عا وض  تلك امل اري  خالل الفرتة القادمة والتوصي

اجمل اورة هل ا عل ى الس ا.ت     تفصيلي عا ايرادات و نفقات صندوق دع  وتنعية حمافظة احلديدة واملن ا    

   ث أصبح تاب  لوزارة املالية وحمافظ حمافظة احلديدة م٠٢٠٣/ ما يناير  الصندوق أكد بأناليربي 

وات ( أوض ح   عاة املنا   السا.لية ما خالل ختفيض ألعار التعرفة )للكيلوب أن مرا ةاخلاص ةالتوصيو

يف حمافظ ة احلدي دة ع ا     خبصوص ال تثناء ال  رحية املنللي ة    بأنه ا إصدار العديد ما القرارات الوزارية

  ث رو  األهاليظبقية احملافظات نظرا لطبيعة املنطقة و ااملولسة العامة للكهرباء عالتعرفة املقرة ما 

أا ر اجملل س إع ادة التوص يات اخلاص ة ب وزارة       أعض اء اجملل س    اإلخوةوبعد نقاش مستفيض ما ابت 

ال نفط   -املياه والبيئ ة  -والسكان ةالعام ةالصح -التجارة والصناعة) الكهرباء إىل اللجنة امل رتكة ما جلان 

ات ظمال.وء يف ضم  األخ/  وزير الكهرباء  ةملليد ما الدرال (ال وون املالية -اخلدمات -والثروات املعدنية

 . اسخوة اعضاء اجمللس

لس نة   .ول م روع ا انون را   )  (   واستصاستالنقت  ةبعد ذلك التع  اجمللس إىل جلء ما تقرير جلن

  سلتعاع إىل بقية التقرير إىل جلسة اادمة ثاوأرجأ ثث ب أن األرصاد اجلوية  م٠٢٠٠

 ,,,  ظه ن    نوثياد  عش   نوجلس  ف  نوسيع     نا هت 
  نهلل نوم فق ,,,

   ن    نوجلسيت  شؤ ا نألعضي  


