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 يه؟ إحالتك  :عبد الناصر

 
 الحمد هلل.  ..يافندمكويس  : مرعى

 
 يه؟إ: الدودة عملت عبد الناصر

 
فى القطن؛ قليلة  أرضراربتاعتها  رضراريعنى فى القطن الحمد هلل النتيجة كويسة، يعنى األ :مرعى

 .دىودة ورق القطن السنة من د أكثرمرينا  ..يخيرةحمرار اللوز فى الفترة األإهو يمكن 
فى اآليخر ن الفالحين بيجوا أل ؛ن شاء اهلل نركز شوية على حكاية الرىإوالسنة الجاية 

  .. هى اللى بتعمل لنا العملية دى!ويغرقوا
 !يمكن من عشر سنين ماشوفناش ذرة بالشكل ده ،ه يعنى محصوليالذرة بنشوف ف

زراعية الحمد تعتبر سنة  ؛عندنا محصول ذرة عظيم جدا والرز كمان محصول كويس جدا
  ..ال بررضهإنما  هلل موفقة، هى ماسكة منا شوية اليومين دول فى اليخرضار،

 
  !يعنى مسامحين فى اليخرضار ..: العبد الناصر

 
، المساحة كمان ىالحمد هلل النتيجة كويسة الحمد هلل والذرة كويس والرز كويس قوى يعن ..ال :مرعى

يعنى  ،يس والرز بيدى محصول كويسوالذرة بيدى محصول كو  ،المزروعة رز مساحة كبيرة
ن إفاتت اللى  من اليخمس سنين أكثريمكن تكون دى  تصدر السنةاللى  ن شاء اهلل الكميةإ

 شاء اهلل.
 

ن الحالة تعبانة جدا ويخصوصا فى مدينة إعندى اللى  نا الكالمأ ،بالنسبة لمنطقة القنال :عبد الناصر
حصلت يعنى زيارات مظهرية اللى  أو بتحصلاللى  وبررضه يظهر الزيارات !اإلسماعيلية

 حتى روح الناس هناك عدائية بالذات فى مدينة اإلسماعيلية. !شئأى  منها أكثر
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بتعيين على صبرى وزير مقيم هناك وهيقعد هناك على  إمبارحصدرت قرار أأنا 
وبعدين بالنسبة  .وجودة هناكحل جميع المشاكل المإنه يالحقيقة الغرض من هذا  ؛طول
نتولى هذه  إن احنان التكافل االجتماعى يحتم علينا إعتقد أ ،حلت بالناساللى  رضرارلأل
نهم إمطلوب من الوزراء  أيرضاوبعدين المطلوب منكم التعاون جميعا معاه، و  .رضراراأل

وكل  ،ووزير الصحة بيروح ،يعنى وزير التربية بيروح ؛يزوروا منطقة اإلسماعيلية والسويس
حناسايبين الناس بتنرضرب هناك و  إن احنامايبانش  ،الناس يعنى بتروح تورى وشها هناك  ا 

  !.. وهنا مافيش أبدا أى مظهر من مظاهر الحربقاعدين هنا
 -طبعا مع استمرار الحال على ماهو عليه  - بدأت العملياتإذا  :النقطة التانية

بررضه المطلوب تنظيم عملية  !كتر السويس واإلسماعيليةأعمل عمليات فهتنرضرب من البد 
نعمل وقاية بالنسبة للمناطق الصناعية والمناطق الحيوية  إن احناوالمطلوب  ،التهجير

 بالنسبة لبورسعيد. أيرضاو  ،الموجودة فى السويس واإلسماعيلية
 إن احناالرضرورى هيكون من  ،احتمال عمليات فى المستقبل أساسطبعا على 

بالنسبة  .الموجودين هناكوفى نفس الوقت نعبئ الناس  ،عدد ممكن باإلقناع أكبرنهجر 
 أيرضاصول يشتغل أ ،مستشفى القصاصين هو مستشفى عسكرى ،ات الحقيقةيللمستشف
كلها الناس بتهرب يعنى  !بيهربوا ..على الدكاترة أيرضان فى رأيى من العسير أل ؛للمدنيين

 ،فمستشفى القصاصين بيفتح للمدنيين وللعسكريين !ألنه بيشتغل تحت الرضربمن هناك 
دكاترة  يهن فإعرف أوأنا  ،من الدكاترة العسكريين والمدنيين أكبرهناك عدد  ئوبنعب

  .متطوعين وعايزين يروحوا هناك
 ؛الحقيقة ماتحتاجه والزم ندى المنطقة ،فلوس التبرعات إحناعندنا  ،بالنسبة للصرف

 !مش بس الناس بيموتوا والدهم وبتتهد بيوتهم ،نها متساويةإنها تشعر إ أساسعلى 
 ؛حاجةأو  ش داعى إلصالح بيوت دلوقتىينا فى رأيى مافأ ،اإلصالح أساسعلى 

نصلح  إن احناأبدا  لكن مافيىش معنى ،بعد مايمشوا اليهود من شرق سينا نبتدى نصلح
  !وبعدين ننرضرب النهارده

العملية النجاح  نإ أساسمع على صبرى على  النهاردهوأنا اتكلمت  ،عملية الميخابئ
بحيث من  ؛العملية صعبة والميخابئ الزم تتعمل ويتعمل تدريب للناس كمان !فيها صعب
كان عايز إذا  ،ول قنبلة فى البلد الزم الناس كلها تنزل وتروح الميخابئأتنزل ما أغير رضرب 
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ذا كان ناس مابتشتغلش يجب  .مشىعلى طول بيو يغير ناس من هناك بيغير   إن احناوا 
  .عايزههو اللى  ن يقوم بالدورأكل واحد يجب  ،نؤايخذها

ن يعنى أل ؛نكون نجحنا نجاح كبير جدا دىنجحنا فى لم المنطقة إذا  ،والحقيقة
تلقى التقارير أفات ده الواحد واهلل مانام، بقيت بالليل عمال اللى  نا يوم الرضربأ ..الواحد
ن اإلسماعيلي !عداد القتلىأعن  اللى  جهزةن األإبعدين يظهر  ،ة بالذات مش متماسكةوا 

  !ش على مستوى المسئوليةم جهزةمن المحافظ لغاية كل األ هناك كلها
يطلبها على صبرى فى هذه العمليات هناك تتنفذ اللى  ن الحاجاتإ ،طلبهأاللى  كل

ر كنا فى عملية بالشكل ده مش هنقدر نصب  إذا  نأل ؛مانمشيش فيها بالروتين ،مفى نفس اليو 
ر البلد نقدر نصب  االحرب ه تاتسعإزاى إذا طيب  ،مدينة عدد سكانها محدود على بالويها

 ..يوهأ !..؟من هذا أكثرعلى بالوى قد تكون 
 

الظاهرة بررضه إنما  ،شدأن الرضرب كان ألى سيادتك يعنى المرة دى ولو  سمحتإذا  هو :المهندس
كنا هناك  إحنايعنى  .فاتتاللى  من الشهور أكثر - صاباتكنوع اإل - صاباتبالنسبة لإل

دت بررضه تيخش بيوتها ن الناس ابتإدليل على  صاباتنوع اإل ،فاتتاللى  المرة دى والمرة
 حصل فى الرضرباللى  يخف كثير جدا من النوعأالحقيقة  صاباتفنوع اإل ؛شوية وتستيخبى

  .فاتاللى 
المرة  صاباتيعنى اإل ،صاباتبررضه يعنى كانت ظاهرة طيبة من ناحية اإل ىود

 ٪2عن أبدا  المرة دى ماتزيدش ،شديدة إصاباتمنهم  ٪52فاتت اللى  كان المرة ؛دى
ساعة بنعمل  52بعد  ،بالنسبة للمستشفيات بالنسبة لإلسماعيلية بالذات .شديدة إصابات

evacuation طول بنوديها علىأعايزه وقت اللى  وبعض الحاالت ،تفريغ على طول 
بنعمل و ساعة  52كتر من أدش عن الحاالت هناك مابتقإيعنى إحنا عاملين يخطة  ؛الزقازيق

 يخالء.إعلى طول 
 

 يعنى مش عايزين مستشفى القصاصين؟ :عبد الناصر
 

يعنى هنروح نشغلها  ..نا ممكن نشغلهاإح ،ايلهم عسكر  اديناهإصلها أ إحناالقصاصين يعنى  :المهندس
 ونشوفها.
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 ؟ها :عبد الناصر
 

 مستعدين حرضرتك. :المهندس
 

 على لما بيروح هناك يشوف العملية. :عبد الناصر
 

الحقيقة من  أحسنكانت فى السويس حالتها  ،فيعنى الحقيقة بالنسبة للروح المعنوية هناك :المهندس
 -زى سيادتك مابتقول  -وده  ؛تتفااللى  قبلاللى  فاتت والمرةاللى  اإلسماعيلية من المرة

 !ن الناس مش متماسكين قوى فى اإلسماعيلية زى السويسإ
 

ها علشان تساعدهم بررضه على و برز أيعنى اللى  كان الحاجة ،يخر مرةآنا لما روحت أ هو :الشافعى
 ؛والحد األدنى بتاعه ويخصوصا بالنسبة للجهات الصغيرة ٪52مورضوع الـ  ؛التهجير

 عايزة حد ىفكانوا بيشوفوا يعنى الحاالت الصغيرة د !٪5أو  5.2فساعات مابتحصلش 
  .أدنى

مرتبطة بعملية  بررضهوهى يمكن  -كان بتوع المقاومة الشعبية  ..االعتبار التانى
  !مش حاجة يعتمدوا عليها فى اإلنفاقو رزاق ومالهأن يعنى مالهومش إ - التعطل

نهم مش قادرين يعيشوا ومش إيعنى يبينوا  ،بشكل مثيرجوا يوطبعا يعنى كانوا بي
دلوقتى  أصبح - اتعطلوا كلهماللى  وطبعا الناس .قادرين، ولكن هى مربوطة بعملية البطالة

، قصىأحد  يهبالنسبة للفرد ف ،جنيه 6مكانية السبق فى حدود إلهم  يهيعنى ف - بعد القانون
  .جنيه بالنسبة للى توفوا واستشهدوا 25لحد  يهوطبعا بالنسبة للمعاشات ف

كان هيبقى إذا  ،ايهو قائم حالاللى  بالنسبة للتهجير التلقائى ،أيخيرةنقطة  يهف
 وطبعا يمكن .يعنى كل عملية معمول لها ترتيب ،حددت  اللى  جبارى بالنسبة للفئاتإالتهجير 

كان يعنى إنما إذا  ،يمكن االعتبار االقتصادى شئيدينا بعض الإكان ميخلينا كاشين اللى 
 ،تيخلى الدنيا ماشيةاللى  مهنالجر فى عدد هنه ي  إ ردى مفتوحة، يعنى مايتقر  هتكون العملية

واألولويات بتاعتها محددة فى الفيوم  ،جره فى األماكن بتاعتههن إن احناعلى استعداد  إحنا
 الدقهلية.الغربية وفى وفى مديرية التحرير وفى المنيا وفى 
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 ،جلنا الدراسة فيهاأكنا  ..هو بس بالنسبة للمدارس، هى لسه المدارس ماشتغلتش دلوقتى :السيد
ثم  ،لحظةعررضة للرضرب فى أى  -سماعيلية والسويس اإل -ن المدينتين دول إلكن حيث 

هناك قد  نه فتح المدارسإ باشوففأنا  ؛ىمستقبال يمكن يكونوا مورضع عمليات فى المدن د
تحرجت المسألة هيبقى وجود المدارس والتجمعات إذا  فى وقت مايعنى ،نا متاعبيسبب ل

  .ىصغار فى سن ابتدائى وبنات وفى الثانو الوالد األكبيرة و ال
ونحول الطلبة فورا  ،ن نغلق المدارس فى المدينتين دولإا فى ينه نفكر جدإفأنا رأيى 

نا أن أل .ستقر تعليم األوالد دوليبعدين و  ،من دلوقتىجهة يرغبوا فيها وأى مدرسة أى  الى
نفتح أو  نفتح سنة ثالثة ثانوى بس ..وبعدين أل ،جلنا الدراسةأ :ننا ابتدينا األول قلناإيخشى أ

  !جزء منها
بأن أو  الىسواء كان رضرب متو  ،الحالة فيه تستجدوقت ن فى أى إنا شايف ألكن 

لفتح المدارس ووجود تجمعات على أبدا  مافيش معنى ؛هتبقى مورضع عملياتدى  الحتت
نهم إاثنين بعد مايمشوا مدة طويلة فى الدراسة أو  قد نرضطر مفاجأة بعد شهر ؛هذه الصورة

فلو كنا نفكر فى عدم  !وا ويسيبوا مدرستهملهم حتى كل مايحصل رضرب شوية يجأو  ،واليج
تيخاذو  ،فتح المدارس مدرسة يرغبوا أى  الىوالطالبات دول  ات فورا لتحويل الطلبةجراءاإل ا 

  .ىماتعملش معوق مستقبل اتبقى عمليدى  يمكن؛ يهاجروا اليهاأو  ،جهةأى  فيها فى
وجود النساء واألطفال فى المدينتين دول ماهواش مرغوب  ،ورأيى حتى بوجه عام

ن رضطر ألنأو  ،هجرة مفاجئة الىهم  ترضطرهمإما  الىألنه قد ترضطرنا الظروف  ؛فيه
ا فى عدم فتح المدارس يننا نفكر جدإفى إيه  فمش عارف الرأى !العملية ماتبقاش معوق

وننتهى من العملية بحيث  ،درسيهم وكل حاجةات وننقل م  جراءونتيخذ اإل ؟وتحويلهم دلوقتى
 وقت.أى  ماتبقاش معوقة لينا فى

 
 .على العموم بعد ما على هايروح هيقول لنا :عبد الناصر

 
 يعنى نبحثها مع السيد النائب. ..آه :السيد

 
أى  نإنا متصور أيعنى  للزيتية ومصنع السمادبالنسبة  ،متعلقة بالسويس يافندمنقطة  يهوف :مرعى

 !رضرب لو اشتد يعنى الحتتين دول هيبقوا مركز حساس
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 نهم هيرضربوا المعمل.إكانوا بيقولوا  يخيرةفى العمليات األ ..آه :عبد الناصر
 

 ا.يترضرنا يعنى رضرر كبير دايخلدى  نأل ؟نايستعدإهل  :مرعى
 

 تعمل مصنع السماد.إوأظن  ،رضرب المعمل أساسبنعمل يخطة على  إن احنانا طالب أ: واهلل عبد الناصر
 

نه فى حالة إ أساسواتعملت ترتيبات على  ،درسنا هذا المورضوع فى لجنة اليخطة إحناهو  :محى الدين
بنستهلكها يجب  احنااللى  يخماس كمية البترولأربع أ الىن حو إمعنى هذا  ؛رضرب المعمل

كان بيكرر فى المعمل اللى  اليخام ،طبعا فى هذه الحالة !نستوردها من اليخارج إن احنا
دوالر  2.022.222نستورد بما قيمته  إن احنانرضطر اهيصدر كيخام رأسا من اآلبار، لكن ه

 إن احنارات النقد األجنبى تقديعاملين فى  إحناطبعا  !ا من المواد البترولية الميختلفةيشهر 
 ،موجود عندنا. بالنسبة للسماداللى  نقدر نواجه هذه المشكلة من احتياط النقد األجنبى

يعنى مشكلته هتيجى  ..جى بعدينينه هيإ أساسيعنى مادرسناش السماد على  إحناالحقيقة 
 بعدين، ولكن يمكن طبعا نستورد سماد من اليخارج.

 
 بررضههم ل نرضرب ..الزم نرضرب فيهم فى نفس اليوم إحنارضربوا البترول إذا  هم طبعا :عبد الناصر

يالت وده ال حتى !البترول وا   عوطالما مافيش رد !يرضربوهارضربوه وصلحناه بعد كده هإذا  وا 
حناو  !مايهموشهو  ن يقابل أيجب  ؛الحقيقة يعنى هيلح علينا فى المستقبل رضرب المدنيين ا 
مدى اتساع  أساسده عايز تفكير وعايز حساب على هو  ولكن .برضرب المدنيين أيرضا

على  رضربإ :يخيرةهم الفترة األلا بيقولو  ،يقاف رضرب النارإمثال قبل  النهاردهوهم  .العمليات
بتجرحنا دى  إن احناحس هو  !رضرب على اإلسماعيليةإ ..رضرب على المدينةإ ..المدنيين
  !مابنقدرش نجرحه إحناوبعدين 

األسلحة بتيجى  ؛أحسنفى ورضع من الناحية العسكرية  النهارده إحناوبعدين طبعا 
نا أ باعتقد .أحسنكل ده بييخلينا فى ورضع  ..هتيجى من اليمناللى  القوات ،باستمرار
حناو  .الغرب بالنسبة لليهود عملية صعبة الىن عملية العبور والوصول إ النهارده محددين  ا 

القوات  -العمليات فى سيناء، وعندهم  أنبد احنا إن أساسعلى  ؛توقيتات لبدء العمليات فعال
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الزم نحدد توقيتات  أيرضامن شهر، ثم  أكثرمن مدة يعنى من دى  التوقيتات - المسلحة
  .تحددتش بالتفصيلالسه مادى  أيرضاعبور سيناء، و  ..للعبور

مش ممكن نصبر على االحتالل  ،بنسعى فيه للحل السياسىاللى  فى الوقت إحنا
 ؟يمنعنا من القتالاللى  إيه .نقاتل إن احنان واجبنا إعتبر اوبعد كده ب ،وقت معين الىإال 

ده السبب الوحيد المانع، لكن يوم مانكون جاهزين الزم هو  يعنى !ش جاهزينحناام إن احنا
لكن طبعا ده  !كلم فيهتعمالين ناللى  بصرف النظر عن كل الكالم السياسى واالعتدال ؛نبدأ
  ى.وطن عتبره واجباب

ن كنا انرضربنا فى شهر يونيو نرضرب نمعركة هأى  يعنى إن احناده مش معناه  ،وا 
قد  .مامنا حل يخالف هذاأظن ليس أول لما نكون جاهزين هنبتدى على طول، أ! فيها

يخر غير كده، آماقدمناش سبيل  ؟العمل ولكن ما ،مشاكل الىيخسائر و  الىيعررضنا هذا 
 حد يرى رأى غير كده. يهف ..النهاردهكان الزم نبتدى  النهاردهجاهزين  إحنايعنى لو 

 
 !بداأنه هيمكن من غير مناكفة إن الحل السلمى مش باين أل ؛نه الزمإبنرى  إحنا :السيد

 
 ..ىيعنهم  ،ال يمكن صوت:

 
كتر من شهر متفقين على أمن  إحناوفى نفس الوقت  ،بنتكلم على هذا الحقيقة إحنا: يعنى عبد الناصر

ولكن طبعا  .يهإوالتجهيزات إيه  والوسيلة ؟إيه هنبتدى فيهاللى  ليوملتوقيتات بالنسبة 
بحيث  ؛نمسك نفسنا إن احنابالنسبة لعمليات االشتباك  إن احناالتعليمات دلوقتى حتى 

 !ماعندناش حرية الحركة مانيخليش اإلسماعيلية والسويس تتعرض للرضرب إحناطالما  أيرضا
اتعملت  ..دول أشهر، واللى اتعمل فى الثالث ىماشيين كويس يعن إن احناوفى رأيى 

 نتاجالتنسيق بين القوات المسلحة واإل ،مطلوباللى  الحقيقةهو  .حاجات يعنى كويسة
لو بتعملوا  -اجات مرضاد للطائرات والح - بنحتاجها احنااللى  الحربى بالنسبة لألسلحة

 - قدرنا نايخد ريخصةإذا  ومثال بالنسبة ،ن عندنا امكانياتإ لىأنا متهيأ ..قاعدة لو عندنا
يعنى  !؟لكن طالما عندنا اإلمكانيات ليه مانعملهاش - والكالم ده نتاجمعلش هيتأيخر اإل

 .ىبالنسبة لآلر بى ج ،بالنسبة لألسلحة الصغيرة ،بالذات بالنسبة للمرضاد للطائرات
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 ؛نقدر عن طريق بلغاريا يعنى نجيب الرسومات على طول ،بالنسبة لمرضاد الدبابات هو :البشرى 
 عندهم اآلر بى جى حاجة مشابهة.

 
 ؟ىالجديد يعن :عبد الناصر

 
 .يوهأ :البشرى

 
 .ىمين وفوز أتقعد مع  :عبد الناصر

 
حناو  :هويدى  لنا  تبعاألخ بشرى وفعال  ،جاى بنقعداللى  سبوعربع شهور واألأقعدنا فعال من  ا 

اللى  سبوعالمصانع، وبإذن اهلل باالعتبار من األفى قوم بها يقدر ييمكن هو اللى  اإلمكانيات
 جاى نقعد مع بعض.

 
 هل هو فى مدى الرضرب؟ ،بالنسبة لمصنع السماد :عبد الناصر

 
 ..بيشتغل فى الغاز، فى المدىهو  علشان الغاز ..علشان الغاز كمان ..ال :محى الدين

 
 يعنى قريب. هو :صبرى 

 
 .ىجوه فى حرضن الجبل يعنهو  ..ال :يونس  

 
 لكن فى المدى. : محى الدين

 
 .هتفرتكاحاجة جت هأى  لو : صبرى
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االعترافات كاملة بالنسبة جارية، تقريبا التحقيقات تمت، يعنى اللى  : بالنسبة للتحقيقاتعبد الناصر 
الحقيقة العملية  أساسنعمل محكمة يخاصة على  ؛فيها العسكرييناللى  للقرضية األصلية
لها محكمة يخاصة، ل يتعم أيرضا ،فى الميخابراتاللى  وبالنسبة للتحقيقات !عملية غير عادية

 ..ررضوانعباس هو  عترفإتم وآيخر واحد تالزم العمليات ب ؛سرع وقتأفى وأعتقد يعنى 
نكر، ولكن فى مواجهاته نكر م  عتراف كامل بالمورضوع كله، كان م  إ إمبارحعترف إاللى 
زكريا  إن :لىل االدكتور نزيه كان ق !عترفإ أيرضاعترف، وشمس بدران إباآليخرين  إمبارح

 كان عندك.
 

 المحتملة بالنسبة للميزانية العادية. هو التغيرات :محى الدين
 

بعض القرارات  أيرضاوفى رضوء  ،فاتتاللى  يعنى المتوقع فى رضوء القرار فى الجلسة هو :رضيف
 22ن العجز فى الميزانية يرتفع من أالمتوقع  ،الزراعة قطاعلمذكرات من باالتى تتعلق 
 مليون جنيه. 06يعنى حاجة بتاعة  ؛مليون جنيه 77 الىمليون جنيه 

 
 كم؟ الى: من كم عبد الناصر

 
اعتمادات وافقت دى  مليون جنيه 26.7 يهتفصيلها ف ؛76.7مليون جنيه،  77لـ  22من  :رضيف

مليون ونص  ىهاللى  منها ؛اتيخذت فى المجلساللى  عليها لجنة اليخطة فى رضوء القرارات
للتوسع فى ألف  222مليون ونص لوقاية الميخازن البترولية،  .إلنشاء ميخابئ الوقاية المدنية

مليون  5مليون استيراد مواد بترولية الستكمال السعة التيخزينية،  5سعة ميخازن الوقود، 
اللى  2.222.222تعزيز محطات شحن البترول، ألف  522استكمال وسائل نقل بترول، 

ودلوقتى دايخلة فى ميزانية الدولة، غير  ،ألجور العاملين فى الحكومة ٪52مقابل لـ هو 
 .تقريبا ٪52اوى بتس ؛مليون ونصف هتندفع لشركات القطاع العام

 
 هناك؟اللى  ده :عبد الناصر

 



  سرى للغاية 

11 

 

للعاملين فى الحكومة، ومليون ونص  2.222.222منطقة القنال، يعنى فى هناك اللى  ده :رضيف
يام الجمعة، مليون تكاليف مراجعة أمقابل  2.722.222للعاملين فى شركات القطاع العام، 

 .البدالت فى القوات المسلحةقواعد تيخفيف 
 

 بتقول كام؟ ..كام :هويدى
 

  .كاناللى  ده الموقف ..ده مليون :رضيف
 

  .الصورة القديمةهويدى: 
 

زيادة  5.722.222 ؛فى المجلس رد تتيخذأكان اللى  القراراتالصورة القديمة  :قولاا بأن مارضيف: 
لتكاليف شراء ناقالت بترول كان  2.222.222فى المصروفات االستثمارية لهيئة الطيران، 

هى محطات اللى  زيادة فى استثمارات قطاع الكهرباألف  022عليها ومتعاقد عليها، متفق 
 ..توليد الكهرباء علشان

 
 .مصنع السماد : يونس

 
زيادة فى استثمارات وزارة الرى إلنشاء ستاير شبكة حماية القناطر ألف  002 ،مصنع السماد : رضيف

 .أيرضامبلغ صغير مطلوب لمناطق استصالح لوزارة الرى ألف  02 يهعلى النيل، وبعدين ف
ات إيرادهى فى الواقع عبارة عن يخفض فى  ؛بنتوقعها فوق كده احنااللى  األعباء اإلرضافية

شركات لهيندفعوا هم اللى  ،نا ذكرتهمأاللى  المليون ونص .الميزانية نتيجة هذه القرارات
فده يعتبر يخفض فى  ..جى للميزانيةيهياللى  هيكون طبعا من فائض األعمال ؛القطاع العام

ن أل ؛عتماد الطوارئ فى القوات المسلحةمليون مطلوبين زيادة متوقعة فى ا 0فيه  .يراداإل
القوات المسلحة عاملة كانت أو  ن كان متوقعإفى حين  ،مليون جنيه بس 22درجنا أ احنا

  .مليون جنيه 27 أساسنها هتشتغل على إحسابها 
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ات مترتبة عن احتمال تقسيط متأيخرات رضرائب إيرادمليون ونص نقص فى  2فيه 
مليون  2فيه  .ىأيخرات بنك مؤسسة االئتمان الزراعزى مت ..األطيان واإلصالح الزراعى

هيبقى فى موارد مؤسسة االئتمان الزراعى نتيجة تقسيط اللى  العجز ىهاللى  يخرىأ
  .سنين 2مستحقاتها على 

الزم هيمر على لجنة اليخطة  بيتهيألىإنما  يعنى اعتماد لم يتيخذ فيه قراروأيخيرا فيما 
اللى  اتفق على السنةكان  ،عربية نقل للغالل 062وهو يخاص بشراء  ؛وهتتيخذ فيه قرار

، لكن مالهاش ماشى ..ماشى التوريد بتاعهاأو  نها تورد هذا العام ووردتإالفاتت على 
 مع كاناللى  العقدهو اللى  سكة حديد لنقل الغاللعربية  062 ..إعتماد فى الميزانية

 .يطالياإ
 

 ؟يطالياإمع  صوت:
 

 يطاليا.إمع  صوت: 
 

 كام؟ ..كام صوت: 
 

يخدنا بفكرة منح العالوة المؤقتة ألو  ،فيه احتمال يبقى عندنا يعنىهو  ، يعنى0.522.222 : رضيف
يبقى  ؛مليون جنيه 0فارضل حاجة بتاع  ؛للقوات المسلحة فى القنال وفى المنطقة المركزية

العملية بهذه الشكل  .ذكرناه قبل كده يعنىاللى  ننقص العجز بتاعنا بمقدار مليون جنيه
 .عندنا. إن احنابتورى 

 
 : اليمن مش هتوفر حاجة؟عبد الناصر

 
اللى  إحنا ،يعنى مش عارفين وهم ماهو االعتمادات بتاعة القوات المسلحة كلها على بعرضها :رضيف

 يستيخدموا هذه االعتمادات كلها.اه نهمإنا فاهمه أ
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 ،قواتنا فى اليمنمن تنزل اللى  تقدير وقتها كان معمول حساب الكميات يه: هو كان فهويدى
اللى  التوفير أساسووجد حسابها على  ،وموجود كان فى بعض متطلبات للقوات المسلحة

وفر بعض الحاجات، لكن كان ييعنى نزول القوات ه .الميدانهيحدث فى نزول قوات فى 
نها تتايخد من مقدار الوفر المتوفر من إمعمول حساب بعض األشياء فى القوات المسلحة 

 نزولهم.
 

 نه هيبقى فيه؟إماكانش حد عارف  :عبد الناصر
 

 ..قيل وقتها هذا الكالم ومورضوعها ..ال :هويدى
 

 مليون جنيه. 52 ن النزول بيوفرإأنا فاهم  :عبد الناصر
 
 

 !مليون 22هيوفروا  ..مليون 52يعنى ولو كان يوفروا الـ  :رضيف
 

 ،الىنها بتصدر بقرار اجمإدلوقتى بالنسبة لميزانية القوات المسلحة، بصرف النظر عن  :عبد الناصر
، والنقل من بند ىيخرى وبنيخلى هذا الكالم بقرار جمهور أوزارة أى  ولكن الزم نعاملها كميزانية
نبتدى بالميزانية لمتها، و  ..نلم العملية إن احناالحقيقة كويس  .لبند والوظائف وكل عملية

 !ن العملية الحقيقة لما بتبقى يعنى بهذه السيولة ماحدش بيقدر يمسكهاأل ؛ىبتاعة السنة د
 

كانت مأيخوذة على ميزانية القوات اللى  غلب المالحظاتأعاملين فى مالفاة  يافندم إحنا :هويدى
ومعمول هذا  !كان بيحدثاللى  تجاوزالالمسلحة، وبإذن اهلل السنة دى لن يكون فيه 

 ،عتماد الميزانية بتاعتناإد مايتمرضى القرار الجمهورى بتاع تعليمات بمجر  تووزع ،الترتيب
ن تكون أ ٪222ووزارة الحربية بترحب  .يعنى يتنفذ مباشرة، وموجود مصنف تفتيش كامل

 الميزانية بتاعتها يخارضعة تماما لنظام اإلشراف والمتابعة.
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 ؟يخالص :عبد الناصر
 

 ده الموقف. هو :رضيف
 
قدم االعتذار فى طول المذكرة ذاتها وحجمها، انا بأ ،كرةالمذأديخل فى تفاصيل  قبل ما هو : قره   

وعالقته بمتطلبات  تطلب الشرح التفصيلى هو حساسية المورضوعاللى  نإولكن الواقع 
ن نطرق نظام أولذلك كان لزاما  ؛نوعة ومتشعبةوهى متطلبات كثيرة متعددة مت ،الشعب

تمس اللى  وكذلك التشريعات واليخدمات ،نظام تجارة الجملة ،نظام التوزيع ،التجارة ككل
  .القطاع

 بيتبين لنا بأن الديخل ،من الوارضح من متابعة التقارير اليخاصة بوزارة التيخطيط
ومجانية التعليم  ،عادة توزيع الديخولإونظام  ،زيادة ملموسة يخيرةالقومى زاد فى الفترة األ

كل ده عمل على زيادة اإلنفاق  ..بتعطى كاليخدمات الصحيةاللى  واليخدمات األيخرى
أن يكون بتتطلب اللى  صا فى فترة التنميةيخصو  ؛زيادة الرضغط على االستهالك الىوبالت

  .بيتواجد سوق سوداء لها الىوبالت ..على بعض السلع هناك رضغط فى اإلنفاق
شقين فى  اتتعتبر من الوزارات االقتصادية ذ هى وزارة فى الواقع ،وزارة التموين

  .ىتنفيذ :تيخطيطى والثانى :األول ..عملها
بيتطلب منها حصر االحتياجات الفعلية لالستهالك لجميع  ،ففيما ييختص بالتيخطيط

بيتطلب األمر  ،ولورضع التيخطيط السليم .ويديخل فى ذلك متطلبات الحرفيين ،فئات الشعب
قول كلمة تقديرات ألن البيانات بتاعتنا بنبنيها على ا، وبنتاجالحصول على تقديرات اإل

الحاجة التانية بتبنى على اإلمكانيات المتاحة  .فى التطبيق إنحرافتقديرات جايز يحصل 
 الىوبالت ،من العاملين بيترتب عليه ايختناق فى السوقأى  وأى يخلل فى .من النقد لالستيراد

  .صعوبة فى مواجهة وتوفير االحتياجات
 أهميةه له إنوبنعتبره  ،وهو التوزيع فى الواقع ،النوع الثانى من العمل هو تنفيذى

وحصول المستهلك على احتياجه فى الوقت والزمان  ،تم بشكل يكفل عدالة التوزيعإذا  كبرى
  .المناسبين
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الميختصة وذات الصلة  جهزةنتيجة لعدم الربط بين األ ،فيما ييختص بالتيخطيط
وعدم الفصل الكامل بين  - االستيراد أجهزةية و نتاجاإل جهزةوهى األ - بالتجارة الدايخلية

وكذلك عدم ورضع تيخطيط  ،احتياجات القطاعات الميختلفة واحتياجات قطاع السوق التجارى
مكان تحديد المسئولية فى عدم توفير إيترتب على ذلك عدم  ؛بعة كاملة لهسلعى زمنى ومتا

  .وجود بعض االيختناقات الىاالحتياجات فى الوقت المناسب وبالت
مكان إبيترتب عليه عجز فى توفير السلع، عدم  ،يةنتاجاألهداف اإلعدم تحقيق 

عدم الفصل بين االحتياجات للقطاعات  .التحكم الزمنى فى االستيراد بيترتب عليه ايختناقات
بيترتب  ؛وحصول القطاعات على احتياجاتها من السوق - زى ماسبق وذكرت -الميختلفة

نواع من السلع غير مرغوبة فى السوق أاستيراد أو  إنتاج، ىق التجار عليه عجز فى السو 
بيعمل  ؛تجار التجزئة الىوبصفة يخاصة كانت تجارة الجملة، ومنهم  ؛وتحميلها على التجار

بيترتب على ذلك تكدس للميخزون السلعى فى جميع  الىوبالت .على زيادة سعرها والشكوى
ن فى إوالبيان األيخير بررضه لوزارة التيخطيط بيبين  .توزيعال أجهزةأو  يةنتاجسواء اإل ؛جهزةاأل

 ؛رضافى فى الميخزون السلعى لدى القطاعات الميختلفةإمليون ونص  22فاتت اللى  السنة
  .ىوبصفة يخاصة فى القطاع الصناع

بيتطلب تحديد االستهالك تحديد كامل تفصيلى وفق برامج  ،ن العالج لذلكإوبنرى 
وتنسيق اليخطط مابين  ،لتجارى عن القطاعات الميختلفةوفصل احتياجات السوق ا ،زمنية

ية نتاجاليخاصة بالتجارة اليخارجية واإل جهزةوبصفة يخاصة مابين األ ؛الميختلفة جهزةجميع األ
  .لتجارة اليخارجيةل النقل أجهزةو 

ن التجارة الدايخلية بتتميز بأن يكون إفى الواقع  ،من العمل وهو التوزيعالشق التانى 
 ،محددة أسبابطابعها هو طابع اليخدمة، ولكن ماتحققش هذا الهدف بالصورة المرجوة نتيجة 

وجد الشركات التجارية تف ..ايبتتولى نظام التوزيع حالاللى  جهزةوبصفة يخاصة نتيجة تعدد األ
ولكل منهم  ،التموين ،اإلسكان، الزراعة ،الرى ،الصناعة، التابعة لقطاع التجارة اليخارجية

تكرار التوزيع فى مناطق  ،بيترتب على ذلك حرمان بعض المناطق من بعض السلع .سياسة
 !لالحتياجاتأو  وعدم وجود صورة حقيقية للمطالب ،يخرىأ

إذا  يخاصة ؛يةنتاجاإل جهزةبنجد صعوبة غير عادية فى متابعة األ :الورضع الثانى
 الىوبالت ..نتاجااليختناقات فى حصولها على اليخامات الوسيطة لإلكانت بيوجد لديها بعض 

ها إنتاجتم اللى  حصولنا على بيانات دقيقة منها عن الكمياتعدم أو  ،نتاجتأيخير برامج اإل
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يخرى زى أالحصول على البيانات من قطاعات  كذلك يوجد صعوبة فى .واألنواع المنتجة
  :ن األسس والمبادئ اآلتية تكفل عدالة التوزيعإنقترح  ،وعالجا لذلك .قطاع التجارة اليخارجية

 :شمليوال: ورضع نظام فى سلسلة حلقات التجارة أ
 .نظام الجملة ثم التجزئة الىاالستيراد أو  نتاجاإل نقل السلعة من مصادر -2
  .االستيرادأو  نتاجتتسلم القطاعات الحكومية احتياجاتها مباشرة من اإل -5
سواء للسلع المنتجة  ؛التموين باإلشراف الكامل على نظام التوزيع فى السوقيقوم جهاز  -0

  .المستوردةأو  ايمحل
لورضع النظام للتوزيع  ؛يتحمل الحكم المحلى باالشتراك مع الغرف التجارية بعد تطويرها -2

  .وفقا لألسس التى ترضعها الوزارة
 لتجارة التجزئة يخاصة الجمعيات هزةأجاليخاصة االستهالكية عتبار الجمعيات التعاونية إ -2

  .وعدم تسليم سلع لباقى التجار ،ارها للسلعةكوعدم احت ،الموجودة فى المحافظات
  الرئيسية.عادى يخاصة فى السلع الغير ر ميخزون احتياطى لمقابلة الطلب توفي -6
  .بيتواجد فيها عجزاللى  يكون للقطاع العام نصيب وافر يخاصة بالنسبة للسلع -7
وكذا الجمعيات التعاونية  ،واليخاصة بالمحافظات هليةاألتشجيع قيام الجمعيات التعاونية  -0
  .ليخدماتلية و نتاجاإل

وفى  ،مليون 5من  أكثروالوزارة قامت بورضع مشروع ليخدمة الحرفيين ألن عددهم 
  !اهتمام كاملأو  ماوجدوش رعاية يخيرةالواقع فى الفترة األ

مكان تجميع الحرفيين تحت نظام إهو  ،بتفاصيله الكاملة الديخول فيهوالمشروع دون 
يطلب منهم أو  ،الطلبأى  ..تجميعهم فى مكان واحد الىجمعيات تعاونية دون الحاجة 

وتشجيعهم  ،همإنتاجوتشجيعهم على زيادة  .وفق مواصفات معينة نتاجتقديم اليخدمات واإل
  .الل وتوفيرها لهم بواسطة الجماهيرتهم دون استغاوبذلك يمكن تحديد احتياج ؛على التسويق

للجنة أو  ولكن بيتطلب دراسة ويمكن نقدمه للجنة اليخطة ،المشروع هو طويل
 ،الميختلفة جهزةبيتطلب كذلك تشكيل لجنة مركزية للتنسيق بين األ .التنظيم واللجنة التشريعية

  .بتكون هذه اللجنة موجودة فى وزارة التموين
وهى  ؛لهم عالقة بالعمليةاللى  جهزةمسئولين من األبترضم مندوبين أو  وبتشمل
وتيختص بصفة  .االستيراد والنقل واإلسكان والتيخطيط أجهزةية و نتاجاإل جهزةبصفة يخاصة األ

 .واالستيراد نتاج: تحديد ومراجعة السلع المطلوبة للسوق ومتابعة التنفيذ لإلىيخاصة باآلت
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بالتجربة العملية فى بعض السلع التى  حناانه أل ؛يمكن رئيسية فى هدف اللجنةدى  النقطة
تمكنا  - زى المنسوجات ،زى البطاريات الجافة ،زى مثال الورق -لفترة معينة تولتها الوزارة 

مكنا بصفة مستديمة التعرف على حالة أبحيث  ؛المناسبة للتعديل والتطويرمن ورضع الحلول 
ا يالمنصرف سنو أو  اريات كان المستورديخدت مثال البطأفلو  .السوق ومده باحتياجاته الفعلية

لها، الورق  ءمليون دون وجود سوق سودا 26بعد التنسيق نزلنا لـ  ،مليون 65من  أكثر
  .بالمثل

تيخاذهو متابعة التنفيذ وتحديد االحتياجات و  ،الرئيسىفهذه اللجنة بيبقى عملها   ا 
 ،القطاع العام واليخاصكذا ورضع السياسة للتوزيع على و  ،الحلول لحل المشاكل الطارئة

شعب فرعية بالنسبة  2هذه اللجنة ينبثق منها  .د قراراتها من وزير التمويناويكون اعتم
  .وهكذا ..الثالثة للمواد الغذائية ،يخرى للمعدنيةأ ،شعبة للسلع الهندسية ؛ألنواع السلع وتنويعها

ن تجارة الجملة لم تقم أسفرت دراسة الوزارة عن أ ،وفيما ييختص بتجارة الجملة
  .بل كانت عملية تسيخير للتجار ولمصلحة كبار المحتكرين ،لها الرئيسىبالواجب 

  ..وهناك فئتين كانوا بيتالعبوا بالسوق
كانت بتمكنهم امكانياتهم من اللى  رؤوس األموال الكبيرة أصحابالفئة األولى: 

  .احتكار السلعة والتحكم فى سعرها بعد ذلك
ه فيه نإ ؛الىوساعد على ذلك قانون التسجيل الح ؛الديخالء على المهنةالثانية: 

حصة ال يتعامل فيها وال  ..جنيه يزداد له حصة 5دفع ينه بإشيخص من أى  ثغرات بتمكن
  .زى نظام ترايخيص االستيراد سابقا ؛يقدم يخدمة لها ولكن لإلتجار فيها

هو فيه بعض  ،القطاع اليخاصبدراسة وتحليل امكانيات القطاع العام ليحل محل 
باقى السلع  .وهى بصفة يخاصة السلع الزراعية واللحوم ؛سلع رئيسية يوجد فيها صعوبة

وفيه بعض  ،ننا نتولى تنفيذ العملية بالكاملإممكن فى فترة زمنية ال تزيد عن سنة ونص 
  .سنة بتنفيذ البرنامج الىقامت فعال منذ حو  -للتوزيع أو  يةإنتاجسواء  - جهزةاأل

نه إ أساسعلى  ،الجملة حاال بيتعامل فيه القطاع اليخاص وتجاراللى  تحليل الرقم
كان الربح إذا  - مليون، الربح 022 الىالرقم االستهالكى الكامل السوقى حو  .مليون 2222
لى حسب نوع ع رباحمليون بعد توزيع األ 26 الىيكون الربح المحدد لهم حو  -المحدد 
  .السلع
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تاجر بيتعاملوا فى السلع  572ن فيه إبيترضح لنا  ،ن فى هذا المجالتقييم العاملي
فى السلع الزراعية فيه  .ايجنيه سنو ألف  252هم منهم من يزيد عن أرباحو  ،االستهالكية

فى رقم  بررضهبيتعاملوا  ،ه لكن دول المسجلين فعالد من أكبروجايز يكون فيه عدد  ،2722
الف آ 0أو  الفآ 7من  أكثرن نصيب الشيخص أوهذا بيدل على  ؛مليون جنيه 222بتاع 

  .ايجنيه سنو 
األرقام فيها ميخيفة يخاصة اللى  ،فيه التجارة بتاعة السلع االستهالكية بالذاتهو  لكن

حناو  ،من نشاط أكثرن بعض منهم بيبقى ليه أ وممكن للقطاع  .عندنا باالسم ومعروفين ا 
وهى  ؛بنقترح لها حلولاللى  ية باستثناء السلع الزراعيةالرئيسن يتولى جميع السلع أالعام 

بموازنة السوق بديخول المؤسسة الغذائية مشترية لبعض المحاصيل من القطاع  ..بالموازنة
ولكن ده بيتطلب وقت حتى تستكمل الجمعيات التعاونية الزراعية امكانياتها  ،الحكومى
 .ننا بنايخد فائض التصدير دايماإ :الحاجة الثانية .الية واإلداريةيخصوصا الم ؛ومقوماتها

  .السماح لها بالتعاقد مع القطاع اليخاص :والحاجة الثالثة
اح األوالنى بأن يكون سوق الجملة متماشى مع االقتر  ،االقتراح الثانىأو  الحل الثانى

نجحت إذا  ن الجمعيات التعاونيةإبمعنى  ؛ر الجملةسوق للمنتجين مستقبال وليس سوق لتجا
دايخل  نتاجبيع اإل - ماكن لها ميخصصة فى السوقأبوجود  -تنظيم عملياتها يمكن لها  فى

  .والعائد يرجع للمنتجين المنرضمين للجمعية ،السوق
ننا جربنا هذا المشروع فى أالحل بيتطلب وقت طويل، ولو ولكن يمكن هذا 

 النهاردهجنيه من سنة ونص وصل ألف  252عمالنا من أوارتفع رقم  ،اإلسكندرية بالذات
حتى  ،وبتعمل فعال الجمعية على المحافظة على التسعيرة الموجودة .ألف 022مليون و الى

فى  رباحها باألوبتوازن نفس ،السائدة فى السوق سعارعلى من األأ أسعارلو كان شراءها ب
 .الفترات السابقة

يكون توزيع السلع  ،بنعتبرها تحقق النجاح فى تجارة الجملةاللى  األسس والمبادئ
الفصل بين  ،تيخصيص حصص لكل محافظة ..أساسعلى مستوى الجمهورية على 

والتجارة اليخارجية والتموين، تنفيذ اليخطة الزمنية المورضوعة لتحمل  نتاجمسئوليات قطاع اإل
التوزيع بعقود  أجهزةية و نتاجاإل جهزةيتم التعاقد بين األ ،القطاع العام مسئولية تجارة الجملة

  .تجارية ملزمة للطرفين بما فى ذلك الشروط الجزائية
 ..بعمليات تجارة الجملةا قبل القيام ميخران يجب النظر فيهآولكن هناك عامالن 
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الشكل بن االئتمان حاال فى السوق غير معمول به إاالئتمان، ولو  :العامل األول
وبنقترح فى ذلك تيخصيص بنك  .ولكن ييسر عمليات تجارة الجملة وتجارة التجزئة ،السابق
تتمكن  الىوبالت ؛يخاصة لتجارة الجملة وبفائدة بسيطة زمةن يمنح األموال الالأعلى  ،تجارى
حناو  .الجملة من منح االئتمان لتجار التجزئة بشروط وبرضمانات يخاصة رةتجا بنجرب فعال  ا 

البنك  - فى محافظة الشرقية وأسيوط والدقهلية - محافظات 0تجربة مع بنك بورسعيد فى 
وعلى  ؛وبيايخدها من تاجر التجزئة بعد حصوله على رضمانات كافية ،بيايخد فايدة بسيطة

  .ه التجربة يمكن تعميمهارضوء تقييم هذ
 ،يخاصة اليخزانة -تشكيل لجنة من الوزارات الميختصة  أيرضايتطلب األمر 

مكانية نقل حلقات التوزيع الم ،لمراجعة األورضاع الموجودة حاال - العمل ،االقتصاد وجودة وا 
 الجملةتصفيتها بالنسبة لتجارة أو  لى قطاع التموين، فسخ العقودافى قطاع التجارة اليخارجية 

 الىمر العمال عند نقلهم من التجارة اليخاصة أالعمل على النظر فى  ،كانت موجودةإذا 
  .تجارة الجملة فى القطاع العام

زى مصانع  -لمصانع لورضع بالنسبة الراجعنا  إحنا ،عملية العمال بصفة يخاصة
عليه ال يزيد ن العدد الموجود المسجل والمؤمن إواندهشنا  - الصابونأو  الصناعىى المسل
 25 الى 22جر أوبيايخد  ،سنة 22قل من أمنهم من صغار العاملين سنهم  !عامل 62عن 
بتعود على هذه المصانع اللى  رباحن األإرغم  ،ساعة 25 الىبيعمل حو  ،اغ فى اليومص

  !غير عادية
وفى  .ييخيفاللى  يكون حجمه بالشكل الواسعان عدد العاملين مش هإعتقد افأنا ب

السيطرة على تجارة الجملة وسيلة و ن لو كانت تجارة الجملة إ :بررضههذا المجال بنقول 
أو  ،قل من الطلبأكان العرض إذا  لكن الظواهر المعوقة هتكون دائما موجودة ،معاونة

  .ده الجزء األول من المذكرة ..مسئولية التوزيع غير محددة تظلأو  ،غير منتظم نتاجاإل
التسعيرة لمدة طويلة دون  بقاءإوكان من نتيجة  ،يخاص بالتسعيرة :الجزء الثانى

مرضطرة نظرا لزيادة  - فى بعض األحوال :قولاب – يةنتاجن لجأت الشركات اإلأ ؛تعديل
 إنتاجوفى بعض األحوال  !علىأ أسعارقل وبأسلع بديلة يمكن بمواصفات  إنتاج الى ؛التكلفة
زى ماقلت فى  -وتحميلها على التجار  ،مرتفعة عن حقيقة سعرها السوقى أسعارسلع ب
  .وبهذا الشكل يرجع عليها عائد بحيث ال تتحمل يخسائر - األول
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المغاالة فى  الى ،مسعرةالية فيما ييختص بالسلع غير نتاجاإل جهزةكذلك لجأت األ
ظروف السوق  بررضهو  ،التكلفةكان فى إذا االسراف  غطيةلتأو  الربح وذلك إلظهار النجاح

ن مستواه إ :قولان الواقع بإولو  ،نتاجتوزيع اإلأو  من فرض جهزةكانت بتمكن هذه األ
  .ى قل فى كثير من األحوالنتاجاإل

جهاز  هيرضع ،يجاد تيخطيط وارضح لسياسة التسعيرةإ ،ىلذلك بنقترح اآلت والعالج
مواصفات أو  أسعارعدم تعديل  ،لجنة التيخطيط هقر تالمعنية و  جهزةالتجارة باالشتراك مع األ

  .العمل على تنميط السلع الرضرورية ،ال بقرار من لجنة اليخطةإية الرئيسالسلع 
ن مش كل التنميط طلع إ :قولأقدر أ بررضهولكن  ،وبدأنا فى هذا المجال

فيه ن يكون أولذلك بنقترح  !المطلوبة منه ..هكانت موجودة باللى  فات القياسيةبالمواص
توحيد السعر على  ،نتاج، العمل على يخفض تكاليف اإلنتاجهناك رقابة مشددة فى اإل

، الرقابة فى وزارة التموين أجهزةتعزيز  ،مستوى الجمهورية وده يمكن يتطلب وقت طويل
والوزارة  .شبه الكماليةأو  السلع المستوردة أسعارنشاء صندوق للموازنة يغذى من فروق إ

وبتايخذ بعض  ،20/0قامت فعال بإنشاء هذا الصندوق بعد موافقة من مجلس الوزارة فى 
بحيث نعمل  ؛يةنتاجالسلع المستوردة بصفة يخاصة وبعض السلع اإل أسعارالفروق من 

  .األيخرى سعارموازنة فى بعض األ
يخش فى أقدر أن ده الجزء األول اليخاص فى نظام التجارة ككل، وبعدين إعتقد أ
قول كل أقدر أأو  ،حد يعلق على الجزء األوالنىأو  علقأنى إكان مطلوب إذا  التشريعات
 بعدين التعليق.و المذكرة 
 

 ،تملى الصورة على الورق تتحط صورة سليمةهو  يعنى ؟ناأنسمع التعليقات، وال ابتدى  :عبد الناصر
لته نت قااللى  تكلم فى الكالماا مش هنأ !بعد كده فى التطبيق عدة مشاكل لكن بتقابلناو 

نها تنفذ هذا إقادرة  أجهزةهل هناك  ..بتقولهانت اللى  سئلة بالنسبة للكالمأسأل عدة اولكن ه
ده  ؟نهم ينفذوا هذا الكالمإمناء فى الوزارة قادرين أهل هناك ناس فنيين وناس  ؟الكالم

بنبص نالقى نفسنا دايخلين فى رة قاد أجهزةماكانش فيه إذا  إلن .بالنسبة للنقطة األولى
  !بنتعب الناس أوبدل مانريح الناس بنبد ،بطة كبيرة جدايخل
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هل فعال بعد مابنطبق هذا الكالم هتتقعد األمور وال تتيسر  :المورضوع التانى
اللى  يخدناها من كل العملياتأ احنااللى  هو الحقيقة الدروس المستفادة ألن! ؟األمور

كان ممكن كل العمليات تمشى عمليات سليمة جدا ولكن قابلتنا عدة  ؛62عملناها من سنة 
ماكانتش على مستوى المسئولية، وبعدين نتج عن هذا زيادة فى  جهزةاأل.. حاجات

  !زودت التكاليفاللى  وزيادة فى حاجات كتير جدا ،وزيادة فى العمالة ،المصاريف اإلدارية
اللى  بالنسبة لإلعالناتأو  االئتمان مثال مورضوعزى بالنسبة لمورضوع  أيرضابعدين 

ن ،الفالنى شئنه وصلت كمية محدودة جدا من الإ ،بيشوفها الواحد فى الجرايد عايز اللى  وا 
  !نش بيحصل الكالم دهاوماك ،جىييقدم طلب وي

 إن احناولو  :باقول بررضهو  ،كناش نقدر نشتغل على مستوى يريحماإذا  الحقيقة
بما  - الىالعمل الرأسم أساسولكن الزم يكون عملنا هو عمل على  ،بنشتغل نظام اشتراكى

يخيرا على تحويل قطاع من أوبذلك ننجح وال يكون الذنب  - فيه من كل الحوافز الموجودة
قطاع  الىمن قطاع يخاص  شئن تحول الأالغلط أبدا  ماكانش !قطاع عام الىقطاع يخاص 

ممنا التجارة أ إن احناأبدا  الصناعة، ماكانش غلطممنا أ إن احناأبدا  ماكانش غلط ،عام
  .اليخارجية

ونقول  ،لما نجيب جمالكا نحطها فى دكان واحد فى القاهرة إن احنالكن الغلط مثال 
يجوا يشتروا من هذا المحل، فى الوقت لما كان يعايزين جمالكا اللى  على جميع التجار

 اليخاص بيجرى علشان يصرف البرضاعةبتاع القطاع هو  القطاع اليخاص بيشتغل كان
طبعا الواحد  .ن كان فيه نظام سماسرة ونظام كذا ونظام كذاإوكلنا عارفين  !بتاعته الموجودة

أيام القطاع اليخاص  ويمكن فى وقت ما ،قل من الطلبأن يمكن فيه العرض إمابينساش 
  .من الطلب أكثركان العرض 

كان هناك إذا  نظام نقدر نعمله،أى  يبقىفإذا كانت هذه النقط متوافرة وستتوافر 
 ..وفرنا كل هذه العواملإذا  الإ ،صعوبة فى توفير هذه النقط يبقى مانقدرش نعمل العملية

بنشتغل اللى  يعنى بعد كده السيستم ؛ونرضيفة الم، وزارة سليمة كمانناس س   ،الجهاز سليم
إذا  نأل ؛المورضوع أساسنقط مهمة قبل مانناقش دى  النقط لىأمتهي .بيه يبقى سيستم صح
  !المورضوع كله عسير أساسمناقشة  ىلم تتوافر هذه النقط يبق
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هو  ؟أجهزةغير موجود أو  أجهزةهل موجود  ..، فيما ييختص بالتساؤل األوليافندملى  تسمح :قره  
بتاعة قطاع التجارة اليخارجية، وأنا  جهزةيعنى األ !موجودة ولكن مبعثرة جهزةفى الواقع األ

ن أوعملت فعال على  - مؤسسة التجارة فى الورضع السابق - كنت مسئول عن المؤسسة
ة فعال موجود أجهزة يهوف .االستيراد والتوزيع ..ين من العملئيكون هذا القطاع بيشمل جز 

نظام  النهاردهيخصوصا بعد ماتركز  ؛ل ولكن هو تبعيتهاكنقلها مش هيغير فى الش ،للتوزيع
والعبء  ،العبء بتاع االستيراد.. فبيبقى عندها عبئين ،التجارة اليخارجية فى مؤسسة التجارة

  .ولو توحد الجهاز المشرف بتيسر العملية دون زيادة ،بتاع التوزيع
غير أو  الوزارة قادرة أجهزةكررها تانى فى األعباء بل يمكن هناك فائض، هل اب

 إن احنا :باقولنا أ ؟فيما ييختص بالتوزيع وورضع األسس ،ة فيما ييختص بالتيخطيطقادر 
ش كلنا على المستوى حنااتورضع، يمكن ماللى  عندنا اإلمكانيات فى تنفيذ السياسة النهارده

  .يخرىأمور أالمطلوب من حيث 
 ،نا كنت تقدمت بكشف ببعض العاملين ولسه ماتبتش فيه فى الوزارةأى الواقع وف

المفروض هو اللى  نا عندى يعنى مابيقوموش بالعملأ !مابيقوموش بعمل النهاردهوأهم 
له أبدا  ش عملهو يداية مابواحد درجة ثانأو  ولىأواحد درجة أو  يعنى مثال مدير عام ؛منهم

حتى لباقى  أفرضلهيدى مجال يمكن  ،مرهمأقد لو اتبت فى وأعت .عالقة باالتصال بالسوق
  .فيما ييختص بمستوى األداء فى الوزارة العاملين

نا لو اديت أكانت عليه سابقا، يعنى  مام أفرضلالورضع  النهاردهن إ :باقول بررضه
 ؛مثل واحد فيما ييختص بالحسابات المعلقة بينا وبين اليخزانة وبنك التسليف والبنوك التجارية

، واستعنت حتى بزميل من الجهاز النهاردهمعلقة لغاية  22كانت الحسابات من سنة 
 أفرضل :لىل اق ،أشهر 6وبعدين جه بعد  -وهو وكيل وزارة هناك  -المركزى للمحاسبات 
  ! ننا نراجعهاإال يمكن  :نقول ءونقدم مذكرة لمجلس الوزرا ،دى حاجة نقفل الحسابات

ويخالل الفترة لغاية ديسمبر  ،62ننا نراجع جميع الحسابات فى سنة إتمكنا من  إحنا
 ةالمشكلهو  .وبعد كده نبقى ماشيين مع الورضع الطبيعى للعمل ،يعنى 66تقدم بميزانية اه
ويمكن  !ن العاملين الموجودين ماهماش كلهم من حيث المؤهالت قادرين على العملإ

من التيخصص الباقى  أكثرمحاباة للزراعيين  يهف - بدون ماأزعل األخ سيد - كان :باقول
ن أيجب  !يمسك العملية رئيسهم زراعةاللى  ن يكونإيعنى بتوع الحسابات ال يمكن  ؛ملللع

  .فيه مسئوليات محددة لكل واحد النهاردهعدنا تنظيم الوزارة بحيث أ وهكذا ؛يكون تجارة
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وال  ،فى األول يمكن ده كان جزء هنتكلم عليه فى اآليخر كانت المسئولية مشتتة
وكاالت وزارة محددة  يهف النهارده .توقيع حلأو  يوجد شيخص مسئول عن عمل معين

فيه متابعة  -جتمع بيها اب -ين أسبوعبتجتمع كل  ءفيه لجنة من الوكال ،االيختصاصات
محافظة  مطحن وقف فىإذا  ،هيمكن حتى لو قلت حتى الدقيق وطحنو  .يومية لجميع السلع

اتقدمنا فى فترة  إحناويمكن  ،من السابق أفرضل النهاردهبيانات  يهفف .بيبقى عندى بيان بها
 ؛مطالبنا على مدار الفترة القادمة 75و  72ببيان تيخطيطى لغاية  أشهر 6زمنية من قيمة 

ن حتى هذا إوشايف  ،يةالرئيسهتؤثر فى السلع اللى  يخذين فى االعتبار جميع العواملآ
  .ىفاتت واللى ماشى السنة داللى  السنة كان موجود فىاللى  البيان ماشى مع فعال

 :لت فى األولنا قأ، ة وتحملهاامكانيات للقطاع العام فيما ييختص بتجارة الجمل يهف
ول نظرة كان أيعنى  .وجد اإلمكانياتتموين ذاته ن فى قطاع التجارة اليخارجية فى قطاع التإ

وكانت  ،فكرنا بأننا نمشى بمؤسسة يخاصة لها - كانت المنسوجات -ألن سلعة رئيسية 
فرع  252من  أكثرمليون جنيه لوجود  0متقدمة بمشروع مماثل وطالبين  بررضهالصناعة 

فرع حتى اآلن فى جميع المحافظات  60تمكنا من تيخصيص  .لنا فى جميع المحافظات
ا فى بعض اسأسبينما كان زمان تجارة الجملة فى المنسوجات مركزة  ،المركز الىللصرف 

ع من فر  222يمكن و دى  وبالتنظيم الموجود فى نهاية السنة .المحافظات وأغلبها فى القاهرة
حناو  .نها تقوم بالعملإاألفرع الموجودة هتتمكن من   ؛دى ننا نتولى العمليةإقادرين بالكامل  ا 

توليناها  ،أزمةماحصلش فيه  ..ورتبتاعة الكس األزمةفاتت فى وقت اللى  توليناها فى السنة
ول يناير ماحصلش أفى الفترة من  - ىزى الدبالن والحاجات د -الشعبية  فى بعض السلع

مابيكونش  ،لها تيخطيط لإلمكانيات والتوزيع يهبيبقى ف ،لها متابعة يهألن بيبقى ف ؛أزمةفيها 
نقطة  ىود ..من تجار التجزئة إنحرافمابيحصلش  الىفيها تحميل على تجار التجزئة وبالت

  .بتعوق العملاللى  يةالرئيسيمكن من النقط 
بنقولها حقيقى وأنا قلتها فى مجلس  إحنان دى تشكيلة إ :بعض الناس بتقول يهف

 باقولف ،بتعترض على التحميل الموجود تألن الزم نهدى الناس لما كان ؛األمة كبيان بس
هو  ، لكنىعلشان يايخدوا الباقنهم ماييخدوش كل السلع إن بعض التجار بيلجأوا إ ..أل :لهم

  .ننا هنفرض عليهم سلع معينةإالحقيقى  ،ده مش حقيقى
ماهواش مطلوب له فى الواقع مبالغ  ،فيما ييختص باالئتمان ..االئتمان واإلعالنات

 ،لما قمنا بتجارة الجملة فى بعض السلعوفعال  .سحب من البنكأنا بأقدر أ نإكبيرة 
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وبنايخد منهم برضمان السلع وبنسدد فيها، لكن هو  ،مليون جنيه 52تيخصص لنا من البنوك 
 ..يكفل رضمان حصولنا على االئتمان من القطاع اليخاص فيما ييختص باإلعالناللى  النظام

 !للتهرب بررضهسياسة قد ورضعت  ىن دإفى الواقع 
 

تاجر الجملة بيدى تسهيالت لتاجر  النهارده؛ لما هتمسك تجارة الجملة ،دلوقتىدى  النقطة :عبد الناصر
 .ىالقطاع

 
  ..نا فى نوفمبرأيعنى  ،كانت موجودة سابقااللى  بالصورة يافندمماهياش  :قره   
 

 .ىيعن النهاردهعلى الصورة الموجودة  باتكلمأنا  ..: ألعبد الناصر
 
الجملة لألقمشة  أنا جمعت تجار 62سنة ى وف !قليلة يخالص رضعيفة لدرجة غير معقولة :قره   

عندهم اللى  كمش مسؤولية إن يروح لكم مبالغ، الناسملحاعلشان ما :لهم وقلت ،بالذات
 ؛ألن فيه فعال تيخوف !جنيهألف  25لما جمعته ماكانش فيه  ؟يهإقد ى ائتمان يخارج

 الىمايو من إن تجارة الجملة هتنتقل من القطاع اليخاص ى يخصوصا بعد اإلعالن سيادتك ف
يرضمن بالكامل إنه تحت إيديه، وفيه حدش بينزل فلوسه بدون ماما النهارده .امالقطاع الع

  !هذه العمليةى إنكماش فى تيخوف وفيه تردد وف
هيبقى ى يعن ؛ائتمان ولكن ائتمان مرضمونى هند بررضه إحنا :بنقول إحناوبعدين 

ننا بنجربها مع بنك إ :أنا قلت .هذه العمليةى البنك ليتأكد قبل ما يد هفيه ربح بسيط هيايخد
يبقاش فيه نوع من االمتيازات علشان ما ؛هايقوم باللى  هو ىماأجعل القطاع التموين أفرضل

  .من المحاباة لبعض الناسأو  اليخاصة
ده ومابتديش ى ن ليه بتدتيجة تيخوف من الرقابة اإلدارية ألكان نهو  ،اإلعالنات

 -طالما إنه عنده سجل  :ويقولالجريدة ى يطلع إعالن ف ،نفسهفعلشان يرضمن  !؟ده
  .يديله ورضامن ألن السجل موجود والرقم بتاعه - ىوجايز إن هذا السجل وهم

 :عن المسجلينى السجل التجار ى ويمكن كنت هامسها ف ،أقدر أقول تجربة بررضه
القاهرة أنا نزلت ناس من التموين من المباحث ومروا على جميع ى لما جينا نوزع األقمشة ف

 ،2562كان ى كان عنداللى  التسجيل ،القاهرةى لتجار األقمشة الموجودين ف األسماء
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ا يآيخر وبيبعوه جانبأو  كانوا بيايخدوا حصص بطريقى والباق 702على الطبيعة كان ى الواقع
القطاع ى من بعض العاملين ف إنحرافتقرير عن لى ة باعت ،أسبوعالرقابة من قيمة  !آليخرين
نوع من التحايل علشان  بررضه !الشركات الموزعةى المنتجة وكذلك فالشركات ى فى التجار 

  .ونوع من السلع المحدودة بتعطى لشيخص معين ،أرباحتحقيق 
على ى يقرضاللى  هو للسلعى الفعلى ورضع نظام ثابت ومحدد بعد الحصر الميدان

بعض ى وبنعمل فيه ف ىعاملين به دلوقت إحنا .تقول سيادتكبما ى نظام ز  ..هذه العملية
يمكن مش من  ،فترة فيه إنكماش ديع السلع يخصوصا بعز و بحيث إننا نروج ت ؛القطاعات

 - وده يمكن نتيجة التكاليف بتاعة القطن .ذا العام بالذاتهيمكن من قبل مايو بداية 
بنك ى سداد االلتزامات ف ،انرضر نصهاللى  ولفال-محصول القطن وعدم وصوله بالكامل 

فبنشجع فعال  ؛ىكان فيه انكماش نوعالى السيولة وبالتى عجز فعملت دى  كل .التسليف
جميع القطاعات ى بنشغل عاملين ف .نشغلهم بالعمولة وبحد أقصى وبنديله أجر أن على

أو  ه شيخصبحيث ما ينفردش ب ؛رضع لها تقييم معيننو  ،بنظام العمولة النهاردهالتجارية 
 ولكن العاملين الفعليين. ،مجموعة من أفراد

 
اتقالوا اللى  ولكن أنا بس عايز أعلق على شوية نقط من ،إمبارحواهلل المذكرة وزعت علينا  :البكرى

ى ن وزارة التموين تقوم بالتيخطيط واإلشراف فإهل يمكن اآلن  ..لءتساأ بررضهدلوقت، أنا 
تصور ابى ألن ؟الظروف الحالية تقوم فعال بالتوزيعى وف أيرضاالدايخلية فقط أم أنها  رةتجاال
  .نها لو قامت بعمليات التيخطيط واإلشرافإ

مع  بررضهلت ءتسا ماسيادتكى إن ز  :آيخرهاى المذكرة فى ف بيقول إنهقره واألخ 
ى األداء فأو  يقدر يحصل على الكفاءات ،التدريبى حتى ف ظروف الجهاز الكامل وال  

التيخطيط واإلشراف الوقت الحارضر اقتصرت على ى تصور إن لو الوزارة فافأنا ب .المطلوب
 بررضهوبعدين  .أفرضلإن ده هيكون  باشوفأنا ى التنفيذ الفعلى ليس اإلندفاع فو  ،ىيعن

 ،الظروف الحاليةى تجارة الجملة وقيام التموين بها فى وه ،نقطة تانية الىقل تعايز أن
إن قطاع  باعتقدأنا  -اتكلم عليه كمثل  قرهاألخ اللى  -وحاطط مثال المنسوجات 

قرر أأنا بى األول ولكنى والتنميط ده يمكن كانت فكرة ف ،المنسوجات اتعمل فيه تنميط
 !إنه مانجحش ىدلوقت
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تساؤالت كثيرة عن ايختفاء الدبالن والدمور،  تنشأت لما أثير  ى؟نشأت إزاى ه
ن ده أثير ف ،والدبالن من الصناعة ماركات من عالمات تجارية يخاصة  ،مجلس األمةى وا 

ن فيه نقص شديد ف ن الصناعة مثال ماأمكنهاش من هذه الماركة إنها توف .الدبالنى وا  ى وا 
ن حصل عليه طلب والزيادة على هذا البيع بأغلى من أثمانها ،طلبات السوق فنشأت  ؛وا 

حطش توما ،فكرة التنميط على إننا نعمل دبالن بمواصفات يخاصة وننتجه من كل المصانع
 إنتاجهواش معروف فيه دبالن واحد بمواصفة واحدة ماوبهذا يبقى ! عليه عالمات تجارية

  .مين
تعرف إن إ بررضهن أل ؛من شهور قليلة ولم تنجحدى  هذه العملية أنتجت بالطريقة

 ؛التوزيعى سقط فى يعن !الجملةى بأزيد من الثمن بتاعه ف بررضهوبيع دى  الشركة إنتاجده 
فزاد  ؛تاجر التجزئة لو حصل على الصنف ده بيبيع منه كميات كبيرة وبسهولة كبيرة ألن

هل يمكن إن التموين بمراكز  ،دى لطبيعة العملية يجىوبعدين ن .تمنه عند تاجر الجملة
ولفترة ال تقل  ىكد دلوقتؤ أأنا ب ؟يقدر يقوم بالتوزيعاها هئهينشاللى  أو أنشأهااللى  التوزيع
ى تجارة المنسوجات الزم نتصورها فلألن االئتمان الالزم أوال  !سنين إنه مش هيقدر 2عن 

  .المراكزى عواصم المحافظات وال فى الريف مش نتصورها ال ف
 ؟ىالريف إزاى أوال البيع بتاع المنسوجات بيتم ف ؟هل يمكن إن وزارة التموين تعمل

وبجانب بقالة وحاجات  ،بعض القرى الكبيرةى الريف إال فى ف دكان بيبيع قماشأبدا  مافيش
اللى  أو على العربية ويزقهاى بيمشاللى  الزال التاجر .عملية رضعيفة جداى يعن ؛كدهى ز 

ويمكن نظام الدالالت ونظام  !الريفى ف الرئيسىهو الموزع  ،هفيخالأو  بيشيل فوق دابة
هل يمكن عمل ائتمان  !حتت ممتازةى وف المصايفى اع بينتشر لغاية لما بيروح فتالب

  ؟!بواسطة قطاع يخاصإال بيزق العربية اللى  أو بيشيلاللى  للتاجر
إن تجار من دول  ،كل دهى واجه التموين فابأو  تصور كماناوب ..تصور ألاأنا ب

ى فى يعن turn over بيعملواأو  مبلغ كبيرى بيتاجروا فأو  كانوا بيحصلوا ،من تجار الجملة
 أساسو  .وده يخطأ ال جدال فيه ..رضيخمة أرباحوبيحصلوا منه على مبالغ  ،السنة كبير جدا

الى وبالت ؛ويحدد الحجم بتاع التاجر ،على إن قاعدة التوزيع لتجار الجملة تكون كبيرةى كالم
كانوا بيحصل التعامل اللى  تجار منأبدا  نش فيهو يكوما ،نتصور إنه هيايخد ربح معقول

  .يخالفهأو  جنيه بتاعهم بمليون
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تصوره إن االئتمان يمكن أنه يتعمل اأنا باللى  لكن ،وتوسيع القاعدة ده جايز جدا
البياع الصغير ده بيكون شايل  ..فاتورةى للبياعين الصغيرين دول، وعايز أقول تجارة المين

ى وأ! كدهى توب بيحصلوا مبلغ ز  22لو شال  هألن ؛أكثرجنيه ويمكن  222 الى 522من 
 222هيمول الـ ه ، وهو ال يمكن إنأكثرأو  توب على العربية 22بيقدر يشيل  مد منهواح
  .قماشيروح يدفعهم ويايخد ال ؛نيه دولج

شرافه ومتابعته على البياعين  ،دى ولكن تاجر الجملة وتعاملهم معاه المدة الطويلة وا 
ألنه عارف إن هو مثال  أسبوعبيالحقه مثال كل هو  ويكون ،بيقدر يحصل ؛الصغيرين دول

  .توصلاللى  الطريقةدى  ىه ..أسبوعيوم السوق الزم يروح يايخد منه كذا جنيه كل 
ى هيعمل فروع الجملة فهو  إن ؛نتصور بقى إن التموين مثال هيقوم بهذه العملية

ن هو ه ،المراكزى فأو  المحافظات تصور إنه مش هيقدر اأنا ب .يوزع على تجار التجزئةاوا 
تكون النتيجة إن التوزيع ال  ؟إيه تهنتيج هود !ن كما هو معمول به للناس دولاالئتمايعمل 

 ،يوصلامش ممكن ه ..الريف الىأو  الريفى آيخر المستهلكين ف الىيمكن أن يصل 
 !نتاجهتزداد الميخزونات لدى شركات اإلالى وبالت

نه إى وعلم ،نتاجكات اإلر يوجد ميخزون كبير لدى شى ، يعنالنهاردهحصل  دهو  
بيع المصنوعات ى يعن ىهاللى  ؛كبير لدى شركات توزيع القطاع العام أيرضايوجد ميخزون 

ألن وزارة التموين طلبت إن  ؟لديهم ميخزون رضيخم ليه !آيخره الى ..ىاو ندوصيى وعمر أفند
حناو  - الدبالن والدمورى ز  هىاللى  -دى  ا عليهااتكلمن احنااللى  األقمشة النمطية  ا 
كتير  أصنافو  ،والجبير وتيل المدارس تناها تشمل الدبالن والدمور والشيتوسعنا فيها يخلي

إن  :وقلنا !مليون جنيه 02 - 02مليون متر تمنها يمكن  506الى حو  الىوصلت ى قو 
لها ى مشيت بقدى  التجربةو  -دى  فكانت من نتيجة العملية ؛توزع هذه العمليةالتموين 
ميخازن شركات ى وبيتورضع ف ،نتاجلدينا إن االستالم بيتم من شركات اإلالمعلومات  - أسبوع

  !مليون جنيه 02الى يقدر بحو ى ذهنى القطاع العام، ولديها ميخزون اآلن ف
ق فكرة لنظام التوزيع مش إن أنا أط ؟ما هو نظام التوزيع ..إيه بقى بنتصور إحنا

بيايخدوا ى وبعدين النتيجة إن بتوع الباالت دلوقت ،الميخزنى يخد البرضاعة لتحبس فآوبعدين 
تكون  !المناسج المنتشرة بتاعة القطاع اليخاص فقطأو  قليل من المناسج اليدوية جاتشوية إن

  !ف جدايالنتيجة اآلن إن التوزيع رضع
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 ما يستلمهوشاللى  قال: ،جلسة على السيد النائبى فدى  لما جينا وعررضنا المسألة
يوم إن  22الـ ى كانت النتيجة ف ؛يوم 22فأنا فتحت البيع  !هو هذا الوقت بيعى بتوع التموين ف
وكل التجار بتوع الجملة ال يوجد عندهم  ،وزعت البرضاعة بتاعتها فعال نتاجكل شركات اإل

فتحنا اللى  يوم 22ى كل الميخزون وزع ف ..وزعوا كميات رضيخمة جدا ،من هذه البرضاعة
 !نهائيا المستهلكين الىجملة ووصل من تجار ال ،فيهم البيع

ما هو تاجر الجملة ى ال يمكن أن نتصور تجارة الجملة عملية لطيفة جدا، يعن
بمعنى  ؛يده تماما مع المصنع المنتجإتاجر الجملة رجل بيرضع  ؟فاتورةى بالنسبة لتجارة المين

 وادفعيجملة بكتاجر  هماسم وايقيدبالجماعة دول  وان لما كانإنه بيمول المصنع المنتج أل
بيساعده  ..ألنه بيموله ؛صالح المصنع المنتجى التأمين ده عملية طبعا فالى وبالت .تأمين

أنا  !التشكيكى وه ،عملية ال يمكن إن تجارة األقمشة تسير بدونها يهبعدين ف .على التمويل
  .بالنسبة لتجارة األقمشة مفهوم يخطأى ذهنى ألنه ف ،عايز أشرح معنى التحميل

ده  ..يخد يخردوات :هل تاجر يطلب أقمشة قطنية أقولى جيأفهم من التحميل لما يأنا 
ى من عندى ينقى يجيده تحميل، لكن كونه  ..يخد بطاطين :هل أقولأو  ،تحميل ال شك فيه

جميع أنواع األقمشة وال يمكن  إنتاجوأقرر أنه البد من  !الباقى ىل ة ويسيبجاألقمشة الرائ
قدرش أعمل دبالن ألن الجمهور عاوز أ ماى يعن ..بيطلبه الجمهوراللى  نوع بذاته إنتاج

بتنتج الدبالن وفيه ى نات عنديكام يهإن ف :أسبابأوال لعدة  !نتاجيعمل دبالن وأسيب بقية اإل
وال  ،وفيه ماكينات بتنتج الناموسيات الجاكارنات بتنتج يكانات بتنتج الماليات وفيه ميكام

 ؛تواجد هذه الماكينات الىوبعدين فيه ظروف أدت  !يمكن تنتج صنف على ماكينة واحدة
على  أكثرأو  ولما نشأ الطلب ،كان فيه مثال الماكينات الكنزة لما كان الطلب كبيرى يعن

أنشأنا العريض، هل لما أنشأنا  ؛العريض لطلبات التفصيل ومصانع التفصيل والتصدير
 .شى مع اإلمكانيات الموجودةايتم نتاجالبد إن اإل إذا   ..مايمكنش ؟!زالكنى العريض أرم
عايزه هو اللى  لو سيبته يطلب ،تاجر يطلبى يجبلما  ،بقى لحكاية التحميلى جين

  !نتاجمن اإل ٪02هيايخد شوية ويسيب 
يد المنتج لتصريف ى واجب تاجر الجملة إنه يرضع يده ف ؟ماهو واجب تاجر الجملة

ى التصدير لما بيجى الطلبات بتاع عميل التصدير ده ف، تباعتتصدير بى بواق يهف .نتاجاإل
من ده  هديلاب بررضه ،أنا ال أقبل هذا ؛أقمشة بذاتهاى بيحاول إنه ينق ى بررضهعميل أجنب

لما ى األقمشة، ده يعنى وده متعارف عليه مش بس ف !ومن ده والزم يشيل من ده ومن ده
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الزم تايخد معاها  :ىلل يقو ى جيبلد منتجة بيأى  منأو  رومانيامثال صودا من ى كنا بنشتر 
صودا ى اشتر ما أ .منتج وأسيبله البايترورك بتاعهمى ماروحش أنا اشتر ى نأل !ىصنف تان
بنايخد كله مع العلم إن الصودا آش طبعا  ،الزم تايخد صودا آش وياهم :ىلل كاوية يقو 

نما فيه فرق بين  .تشغيلها بيتعب شوية أجيب صنف يخامل ال عالقة له ى وهو إن ؛التحميلوا 
الصنف ده ى إدين :يقول نالتمويى يجينفهم إن لما أبدا  لكن مش عايزين !بالمورضوع وأحمله

ألن البد إن أنا أنتج حسب  ؛أقدر أنتجهمأو  هل هميده والصنف ده إن أنا أقدر أد والصنف
  .ىوجودة عندوطبيعة الماكينات المى المقدرة الفنية الموجودة عند
 ىود ىود ىوددى  ىل إنتج :ىلل يقو ى جيإنه يأبدا  يمكنشما ،فالتحميل البد منه

ى شوف إن الوزارة فاأنا بى يعن .ىطريقة المقدرة بتاعتى شى معايا فاالزم يتم ..أل ؛ويخالص
ى على تجارة الجملة فى مورضوع إنها تستولى بحذر شوية فى الوقت الحارضر البد إنها تمش

  !القطاعاتكل 
ن  ،مارس هذا العامى اتعمل فاللى  نتاجمؤتمر اإلى وأنا أفتكر إن ده كان أثير ف وا 

إن ده  :تجارة اليخرضار وقلنا يهوكان ف !هذه العملية بحذرى فى هنمش إن احنا :لتسيادتك ق
دى  إن تجارة اليخرضار تقوم بعودة :ىدلوقت قرهما قال األخ ى وز  !صعب جدان الهيكون م
ن احناو  ،صنافبعض األ أيرضارضم إليها اأنا ب .ماهياش سهلةصعبة  الزم نسير فيها ببطء  ا 

حتى إننا  ؛آليخر مستهلكأو  الصنف هيوصل للمستهلك إزاىإال لما نعرف  ،وال نديخلش فيها
  .تنجحانرضمن إن العملية ه

ويوجد  ،تتوزع إنهاى إن عملية المنسوجات ماأمكنش لغاية دلوقت :ىدلوقت باقولأنا 
دى أبدا  والعملية مش هتنجح بالطريقة - شركات القطاع العام - الشركاتى ميخزون كبير ف

  .إال لو مشينا فيها ببطء شديد
تها ديخاللى واألقمشة النمطية  ..أنا هايخد األقمشة النمطية :ووزارة التموين جت قالت

اللى  ىه - والدبالن الكستور ىهاللى  - ألن األقمشة النمطية !األقمشةى وقفت حال باق
اللى  إن :ونقول .دى يجب أن نقولها بالطريقةى ما يعندى  والعملية ،صنافاأل ةبتبيع بقي

ن ،صنافبتبيع بقية األ ىه أبدا  قدرشأاوأنا م ،بيع المنسوجاتى الطريقة المنطقية فدى  وا 
ى جيياههو  ألن !صنافاأل ةبقيى عايزها ويسيبلهو اللى  صنافاألى تاجر الجملة ينقى أيخل

ى والمعلوم إن أنا الزم أد !صنافاأل ةصيف ويايخد الفوال مثال ويسيب بقيموسم الى مثال ف
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ال ه ،على بعرضهى بتاع نتاجله اإل  أصنافبى شغل جزء من مصنعانتيجة إن أنا هالكون توا 
 !من غير تشغيل أصنافما بينتجش اللى  وأسيب الجزء

 
إن مورضوع التحميل ده يكون لى أسأل فيه سؤال، وأنا متهيأى بد: هو مورضوع التحميل واهلل عبد الناصر

أبو اللى  جميع المستويات لغاية الرجل لىعى كان ماشإذا  - عليه باتكلماللى  - ناجح
 :لهل محل األقمشة قاى فاللى  جلافالر  الواحد راح اشترى بيجامةأبدا  حصلشلكن ما !حمار
 !؟ىالزم يحمل يعن !موسية مع البيجامةايخد ن

 
 .ى.موسيات داالن ..أل ..ىموسيات داالن ..أل :البكرى

 
ى شتر ألكن مثال ماروحتش محل  !جت كده ىه ،موسيات بساالنى أنا مش قصد ..أل ..: ألعبد الناصر

 !ورتيخد معاك كس ..أللى:  يقولفوال 
 

أنا ى يعن ؛العميل حسب منطقته وحسب مقدرتهى داأنا ب ،يافندم إزاىالتشكيل بيحصل  : البكرى
شكل لبتاع انات ولينوهات، لكن هأديله بتاع دبالأو  حراير لبتاع الريف طبعاى ماروحش أد

 ديله الكالم ده.اب ..شارع فؤاد وشارع سليمان
 

 بيبيعه. عبد الناصر: وهو
 

 22 بعض عمتعايشين م إحنا ما وحسب ،ديله حسب منطقتهاللعميل بشكل اما هو أنا لما ب :البكرى
كله يطلع وكله يتباع وكله يتسلم وال  نتاجواإل ،وده بيحصل واستقرت هذه األورضاع ؛سنة

الزم يايخد شوية من  ؟!إيه أمال هعمل بيها ؛فيه عيوب إنتاج، وكمان لو راكد يبقى فيه
 !ىعند

 
إنك الزم تحمل  :إنت بتقول ؛ىميخى مش دايخله فاللى  هو أنا الحقيقة العملية ..أل ..: ألعبد الناصر

 !جلللر 
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  .هبنشكل   ..أل البكرى:
 

ن أنا أل ؛الحقيقة متوقف على طلب السوق ده ..الزم بتشكله وبتديله كذا على كذا على كذا عبد الناصر:
 متر من القماش ده 7ى دينإ :له ولباقف .بيشكليشماى من تاجر القطاعى روح اشتر الما ب
ال ماكانش  إذا   .من التوب دهأو  من التوب دهأو  الحقيقة إن السوق عايز هذه األنواع، وا 

ال المرة الجاية ماتعرفش تشكل له أيرضا وبعدين !أبدا التاجر أيخدها ألنه  ؛التاجر بيبعها وا 
 ..ىرأيى العملية الحقيقة عملية أنا فى فه !؟ىفيها إزادى  هيجيب ميخازن ويحط التشكيالت

 
وأنا  ،إيه السوق عايزى يدلنى كمان بيجهو  ىيعن ؛الزم يحطوا أيديهم مع بعض االثنين : البكرى

ال يمكن أن تسير ى بط يعنرضالحقيقة العملية كده بال ..ال .تعاون معاهابى نياتاحسب إمك
 .ىإال بالطريقة د

 
مش اللى  بيايخد الحاجةاللى  بيترتب عليه إن التاجر ؟إيه هو بيترتب على التحميل ..أل :محى الدين

 ؛ىوبيزود على سعر الشعب -مشكلة التحميل دى  ىه - سعرهامرغوبة بيبعها أقل من 
 ماهو كله بيتوزع. تبعش،مافيش حاجة مابت

 
عليها ى علبة صلصة يقوم يدينى سيادتك على مثل للتحميل، إن أنا أروح اشتر هاقول ل :البكرى

 !مربى
 

 القماش واهلل.ى يخلينا ف ..: ألمحى الدين
 

 ؟!ده ..بس ده بيحصل :الناصرعبد 
 
 المجمعات ماشية.ى ف ..المجمعاتى ماشية ف ..أيوه ماشية صوت: 

 
  )رضحك( !مربىى ، لما تروح تشتر ىمجمعات ماش ..أل صوت: 
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 .يافندمى ل تسمح : قره   
 

 : اتفرضل.عبد الناصر
 
العام ى فعال زودناه ف إحنا الكستورهو  ،قيلتاللى  النقطى فى رد على األخ بكر اأأنا ه هو :قره   

 :لهال ية بنقو نتاجبل بالعكس كنا بنبعت للشركات اإل ،الكستوراستلمنا كل  .بالكاملى المارض
 ،ىهو كان شعباللى  يخد كلأبدأنا من هذا العام من يناير ب !ماوفتيش بالكمية المطلوبة إنت

  .وماشية كانت العملية
بعض ى ف جهزةبعض األى فى وعند ،السوقى من بداية يوليه حصل فعال رد فعل ف

 !جيب يمكن تكلفتهاتمحالت كانت يدوب ب يهف ،من مبيعاته ٪22 الىالمحالت وصل 
ى ف يهوحتى كان ف -يونيه ويوليه ى فى يعن - وبعدين السوق اتحسن بداية من أغسطس

هو  .القطاع اليخاصى وبيسأل ف ،الجرائد مقال كاتبه واحد من بتاع المصور عن الحالة
ى عملية طبيعية فى ولكن ه ،كل مناطق الجمهوريةى ورضع عام كان موجود ومش ف

  .فيها احنااللى  الظروف
إن يكون  :باقولوعلشان كده أنا ، كنا بنايخد الكميات المحددة إحناوبالرغم من كده 
كانت  إحنا .ملتزمين وفق اليخطة الموجودة ،ىد التجار قبالتعاهو  العمل ما بين القطاعات

وفيما ييختص  .بريلإبداية من  506مليون، نزلناها لـ  572اليخطة موجودة أصال بـ 
ده بيبقى فيه اجتماع ما ؛ حاجة كده ارتجاليةأى  مش بنحط إحنا ،نتاجبالتيخطيط بتاع اإل

  .ط حتى الكمية والشهرحتتوبيتايخد بند بند وب ،ين الوزارةبين مؤسسة الغزل وما ب
ن  ،ظهرش بالشكل المفروض فيهماى إن النمط - قال تمامما ى ز  -ولكن نتيجة  وا 

وتيخفيض التقل ده  .لجميع األنواع ٪22أنواع يخرجت رغم زيادة السعر بقيمة يمكن  يهف
إمكانيات للربح يخاصة إن  يهويبقى ف ،علشان ماتبقاش الصناعة تيخسر :وقلنا ،٪22زودناه 

حناو  .القطاع اليخاصى بينتج ف النهاردهى أغلب الشعب إنه هييخلوا  :كنا بنتحفظ وقت ما قالوا ا 
رقابة مشددة من جهاز  يهيبقى فى رضرور  :لهمل بنقو  ،القطاع اليخاصى ينتج فى الشعب

حناو  .الصناعة وجدوا إن بدأنا  واوبعد ماوافق ،عملنا اجتماعات ووافقوا على العملية بالكامل ا 
الوقت ى بتاعك مابتدهونيش ف نتاجده مش مطابق للمواصفات، اإل نتاجاإل :لهمل نقو 

  !إن القطاع حاول إنه يتحلل منهاى فى الرئيسالسبب ى هذه العملية بدأت ه! المحدد
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حصلش حاجة، لما يخدت فاتت مااللى  ووزعته السنة الكستورلما أيخدت كل 
كله وزعته  ىالشعب .مشيت العمليةى ما ه ؛البلوفرات كلها ووزعتها ،البطاطين كلها ووزعتها

القطاع ى إن الميخزون زاد ف :وبعدين بيقولوا ،يونيه ما كانش فيه حاجة الىمن يناير 
قطاع ى مليون جنيه ف 0ها زاد بـ مابدأناش ب احنااللى  طيب أنا بايخد السنة !ىنتاجاإل
القاهرة ى فيه شركة هنا فى يعن ؛عندهااللى  أسماء شركات وباألنواعى وأنا أد ،نتاجاإل

 !بتاعهم نتاجتحدى إنهم وزعوا اإلأمليون متر، أنا  22عندها 
شركة  يهسنوات، ف 2سنوات و 2له ى بق إنتاجعندها  ،شركة إسكندرية للكتان يهف 
قرش وبتفرض  02ى أنتجها، سعرها السوقى الزم إن :قولت، بتنتجهااللى  القطيفةى حلوان ف

إنه يحمله  نيجيب الفرق مى رضرور  !؟منين قرش، طيب هيجيب الفرق 20على التاجر بـ 
مثل ى كان عند إمبارحأنا  .بيقولوا على التجار بتوع تجارة الجملة ..ىعلى السعر التان

رفرضت  ،قرش 20باله معرورضة على التموين كانت بـ  222 ؛والفواتير لتاجر باإلسم محدد
 !قرش 22طلب التاجر يشتريها بـ  ،لعدم مطابقتها للمواصفات

 
 كام؟ :الناصر عبد

 
بتاع  نتاجاإل .أفرضل إنتاجلهم ى فيه مساومات ما بينهم وبينه إنه يد النهاردهو  !قرش 22بـ  : قره   

 - كفر الدوار ،المحلة – كان موجود أصالاللى  بعض الشركات ال يزال بمستوى الجودة
بحيث إنهم يقدروا يحملوا عليها  !السلع المنتجة للتموينى وهذه الشركات بتمتنع إنها تد

ى باله يعن 222باله،  222تاجر واحد يايخد  ؛األمثلة موجودة بالفواتيرى يعن .حاجات تانية
وبعدين  .مترألف  222ى يعن -متر  2222الى حو  هن البالأل - 2222 × 222تقريبا 

بعض السلع له بسعر أقل حتى من السعر بتاع التموين المتفق عليه، وأعطيت مع  هاييد
فقة لو كانت على الصالى إجمى ف 26بينما إنها بتسلم للتموين بـ  ،قرش 25األيخرى بسعر 

  !بعض
الى بالت ؛مابيبقاش فيه رقابة لهاالى وبالت ،بيحاولوا االستمرار فيههم اللى  ده النظام

 ،مر على المحالت كلها عند افتتاح المدارساأنا كنت ب !ما بيبقاش فيه توقيت للتوزيع
موجود برنامج  إحناطيب ما  !وبلين المطلوب للقمصان غير متوفرموجود نوع من الب

راح للتجار واحتكروه وفعال  !؟راح فين ،التموينى ماستلمنهوش ف إحنا ،موجود لها ..ىزمن
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هذه  أنا المسئول عن هذه العملية، ومسئول أن أتحمل :قولافب !السوقى مش موجود ف
  بالكامل.مسئولية ال

نوع من األقمشة مش أى  هل فيه ،النهاردهلغاية أو  قبل الظروف النهاردههل 
وكانت  ،ىعارفينه، وفيه دالالت بتيج إحنانظام الداللة ونظام العربية والنظام ده ما  ؟موجود

ى وبتشتر ى ، فيه دالالت بتيجىوبتشتر ى فيها كميات كبيرة فيه دالالت بتيجاللى  الشركةى ف
 20القاهرة ومتحكم فيها ى العملية كلها مركزة كانت فى بدل ما نيخل إحنايون، لكن امن بنز 
  .عايزههو اللى  ىيشتر ى يجيوزعناها بحيث إن التاجر  إحنا ،واحد

وأجيب لسيادتك المحرضر  - وكان فيه اجتماع ،ينأسبوعالبحيرة من ى أنا كنت ف
ن اتقال كده صراح - تجار الجملةبتاع التجار والشكوى من التحميل من  وجيه أباظة  - ةوا 

ألنه كان اجتماع عام  ؛بأن النظام السابق بالتموين كان مريح لتجار التجزئة - كان موجود
 ؛بإن النظام الجديد هو نظام البيع لتجار الجملة ،سمعنا النهارده .فيه التجار وفيه كل حاجة

 :أنا قلتاللى  حد من األقمشةنوع وا يهفهو  !هدير اومش هنقدر نسى هيتحكموا فينا تان
 ،األقمشة النمطيةى فيه يبقى ز  نتاجوكنت متيخوف إن لو أيخدته هيبقى طابع اإل ،مايخدهوش

  .مليون 02وده كميته محدودة  ..بيسمى بالنبوتيهاللى  وهو
 ىهاللى  بيتم التعاقد على األنواع ،البالد االشتراكية األيخرىى ماموجود فى ز  :وقلت

 ،بهذا الشكل بيبقى فيه ابتكار متجدد .وحسب الطلب بتاع الشركات ،غير شعبية وفقا للعقود
ى اجتمعت مع األخ بكر كنت أنا  ،وبالرغم من كده .بيبقى فيه منافسة بين الشركات المنتجة

هذه ى أيخل إزاى ؛بصفتك يخليك رجل محايد أسلوبفى  لى ولكن فكر ،يخدهآمستعد  :وقلت
  !هندور على حل :فقال ؟نتاجاالرتقاء باإلى مستمرة فالشركات تفرضل 

بعد ما كنا اتفقنا  !هذا النظام مش هينفع ..أل :لىل اوق ،ىتانالى ج أسبوعها بوبعد
 :آيخر بند فيها بنقولى لها، وحتى كان فو كنا بنقاللى  النقطى المحرضر وعندى وعند

ى والمعاونة ف نتاجالتعاون مع قطاع اإلزيادة ى رغبة ف ؛نتاجده لشركات اإلالى الميخزون الح
الوزارة  هاتطلب من ،ذلكى النسيج فأو  رغبت مؤسسة الغزلإذا  .ىتصريف الميخزون السلع

حتى يمكن  ؛وحالة كل نوع نتاجها وسنة اإلأسعار موافاتها ببيان بالكميات وأنواع الميخزون و 
 .الموجود نتاجمع العمل على يخصم هذه الكميات من برنامج اإل ،ورضع سياسة تسويقية لها

نتج حاجة سعرها أولكن السياسة بتاع إن أنا ب ،كل الحلول الممكنة ممكن ورضعهاى يعن
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متمسكة بالنظام الموجود  نتاجشركات اإلى بييخلاللى  دههو  ؛ىأقل من سعرها الحقيقى السوق
  ."التشكيلة"وبيسموه 

تشكيلة  ىه !ىلكن ماهواش حقيق "تشكيلة"إن ده  :األمةمجلس ى وأنا قلت ف
ألنه هيجيب  ءبيعمل على وجود سوق سودااللى  دههو  الىوبالت ؛مفرورضة على التاجر

ى بتاعة حلوان كانت بتتباع ف ؟السوقى كنتوا بتبيعوها بكام فاللى الحاجات  !؟الفرق منين
كسياسة حكومة  إحناوالنظام  ،كنظام يافندمموجود اللى  فده !20وبنايخدها بـ  00السوق بـ 

كان النظام إذا  أعلنا إن مافيش حتى تحميل، لكن بالرغم من كده مستمر وهيستمر
 - ما قلت لسيادتكى ز  -أفرع ى ن عندأل عندنا بالكامل إحنا ،إمكانية التصريف !مايتغيرش

  .كل المحافظاتى ف
بواسطة و بواسطة المحافظة وبواسطة الغرف التجارية  ،عملنا حصر لجميع التجار

ده  .الطلب والسحبى فئات حسب إمكانياته ف الىحتى وزعناهم  ،المحالت ولكل تاجر
ييسر للتاجر حصوله على احتياجاته الفعلية، ييسر للمستهلك حصوله على اللى  النظام
مع  ى تتماشالها وتكلفتها إنتاجإن  ،كانت موجودة لألقمشة الشعبيةاللى  الحجة .السلعة

وبعدين  ،٪25وأقل حاجة ، المتوسطى ف ٪22رفعناها ورفعناها جزافا بـ  .الموجودة سعاراأل
ن حتى المواصفات القياسية ما ،لرغم إن فيها وزنها أق هماش بينفذوها، أنا وريت األخ وا 

قلت  !هستلمهلو كنت أنا ماكنتش  ؟هل يجوز ده :له أنواع أقمشة من الموجودة، قلتى بكر 
الحقيقية، لكن مش  يافندمالمشكلة  ىه ىد !السوقى أنواع األقمشة الموجودة فى آدله: 

يايخد من ى وبيجى ن بتاع الداللة وبتاع العربية بيجأل ؛نظام داللة وال نظام بتاع عربية
 !بيروح يبيع بزيادة ..يالت، وبنديله بزيادة وبيبيع بزيادةشكت بررضهالتاجر وبيايخد 
ى الواقع هى عنيه فأكنت باللى  أنا ،كان على كلمة فيما ييخص بإمكانيات الوزارةإذا 

دون حتى مستوى  022منهم  موظف 222إن فيها  ،العامة للشئون المالية واإلدارية دارةاإل
 ..عداديةوأغلبهم باإل -ماقلت لسيادتكم ى ز  -وأغلبهم زراعة  !التجارة المتوسطة ..المتوسط

 !مستوى أحسنده 
 

 !حولهم له ..األخ سيد عايز بتوع الزراعة :عبد الناصر
 
 .يافندمأنا أديله  : قره   
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 ؟يها  : زراعة و عبد الناصر 
  

 222 باقولأنا  ..مش عايز العدد كله :باقولو  ،من المتوسطةى من الزراعة وعندى عند :قره   
بعملية مراجعة  قاماللى  ..فعال ىمشى والل !العملى لا وهم يمشو  222واحد وعايز كلهم 

 !موظف 27الى قالوا مستحيل عملها حو اللى  ،النهاردهلغاية  62ذكرتها من ى الحسابات الت
 نفس الوقت.ى ولكن كان فيه رضغط عليهم وتشجيع ف

نها تقدر تتحمل إتكلم عليها بحيث اكنت ه ..قاعدناها النهاردهالمؤسسات التموينية، 
كانت بتسبب  ىهاللى  صفينا الحاجات ،الصغيرةعندها، جمعنا الشركات اللى  المسئولية

طلعنا عدد كبير من  إمكانية فيه النهارده؛ جمعنا الكفاءات كلها مع بعض ،يخسارة
ألننا كنا  -موجودة  -لجنة القطاع العام جبت الكشوفات ى وأنا أول واحد ف !المنحرفين

  .ه وبعملهله بيان بل بنراقب كل واحد وبنعم
ما بيقول األخ ى ز  - مجمعى فأبدا  مابنجيش ؛بكتير أفرضلالحالة  النهاردهو 

  !علبة صلصلةى يدين ىعلبة مربى شتر أوأروح  - ىبكر 
 

 ! )رضحك(علبة صلصة ويديك علبة مربى ..أل :عبد الناصر
 
مجال التيخطيط للتجارة  ..الحقيقة بيشمل مجالين كبارى ، هو المورضوع فىل لو سمحت :البشرى 

إنها يخطوة ى رأيى أنا ف ،فيما ييختص بالتيخطيط والتجارة الدايخلية .الدايخلية ومجال التوزيع
عدد كبير قبل القوانين االشتراكية من التجار  يهألن الواقع كان ف ؛فراغ فعالالوتمأل  ،هامة
لمس احتياجات ى رة فوعندهم وعد وعندهم نوع من اليخب ،ويتحكمواكانوا بيستوردوا  ،الكبار

  .فكانت العملية ماشية تقريبا بهذا النظام ..السوق على ميختلف الجبهة العريرضة بتاعته
هذا الفرع وسدوا ى بعض الشركات التجارية نشطت ف ،ميصحيح بعد قوانين التأم

مانقدرش نقول إن جميع القطاع العريض اتملى بنفس الدرجة، إنما  ،جانب كبير من الفراغ
بتاعة السلع  variety ــال بررضهبتسطع ألن  - حاجات صغيرة -الزال هناك بعض الفجوات 

ييختص بالتيخطيط  زبنقترح جهاأو  مجال رسم تيخطيطى كنا فإذا  النهاردهف .كثيرة ومتشعبة
 .ىحاجة ناقصة وفراغ كبير قو دى  لىأيمتهأنا  ،ىلالحتياجات اليخاصة باالستهالك المحل

 أجهزةمشكلة كبيرة تصادف  ..ىمشكلة كبيرة قو دى  وبنرحب بأنه يبدأ ويبدأ فورا ألن
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بعض ى بعض ساعات االحتياجات بتاعة السوق ف -الواقع تتلمس ى ألنها ف ؛نتاجاإل
مابتقدرش تلمس االحتياجات الحقيقية  ..بتتلمس فراغ معين - سلعالبعض ى مناطق وفال

 !ىلالستهالك المحل
 الىبينقسم رأسا  بررضهمجال التوزيع  ،مجال التوزيعهو اللى  الكبيرى المجال التان

 ،فيما ييختص بتجارة الجملة بررضه .ىتجارة الجملة والتوزيع النصف جملة والقطاع ..مجالين
بشرط  ؛التجارة الدايخلية جهزةبتكون تابعة ألنها ال بأس من إنها إشوف اب بررضها يأنا شيخص

  .وتبقى يخطة مرسومة فيها ،يتفق مع اإلمكانياتى هذا بشكل تدريجى ج فهننا ننإ
 جهزةتوزيع تابعة أل أجهزة يهإن ف الىذكر قره األخ  ،المورضوع بتاع التوزيعإنما 

فيها قبل  رضهندور بر  ،كانت موجودةإذا  .التجارة اليخارجية أجهزةأصال ى هاللى .. التجارة
ى نفكر فإنما  .تغير بنفس المطلوبابدليل إنها مش ه ؛عملها ونقل تبعيتهاى ما نفكر ف

ى نقدر نلغامش ه بررضهن أل ؛المحيط اليخاص بالتوزيعى وغيرها ف جهزةكيفية ربط هذه األ
بواسطة  جهزةنربط كل هذه األ إن احنا - القطاع اليخاص فقد التوزيع -القطاع اليخاص 

 ى المجال. ورضع فى اليخطة وبواسطة التيخطيط الذ
النقطة المبدئية إن  ،نقطة مبدئيةأو  إننا نناقش مبدأ بررضهعملية التوزيع بتيخلينا 

إن  :باقولوأنا  .السوق وتتلمس السوقى إنها تعيش فى الحقيقة حياتها ف نتاجاإل أجهزة
صادفناه كثيرا من اليخبرة اللى  ويمكن اليخطأ ،الورشةى دأش فبمابيى نتاجالواجب اإل

لنا  قامت ظهرت ؛من زاوية حل المشاكل الفنية نتاجاإل الىنظرنا  إن احنا ،المارضية
تبدأ  نتاجفمشاكل اإل ،أثر على الدعائم العامة أكثرحدة و  أكثرالمشاكل االقتصادية يمكن 

 .من التسويق
يجب أن يكون عنده اإلحساس التام بمتغيرات  ،المنتجأو  الحقيقة إن التسويقى وف

هذا الفراغ، هتمثل  صحيح التجارة الدايخلية لم تمأل ،قالسوق وبمطالب السوق وبأذواق السو 
إنما  اتجاهات عامة،ى إنها بتدى اليخطة يجوز قو  .ىجزء مش هتمثل كل السوق الدايخل

دى لى أأنا متهي ؛ينةمقاسات معأو  مطالب األذواق التفصيلية على مستوى سلعة معينة
  .نتيجة احتكاكها وممارستها للسوق نفسه إال نتاجاإل أجهزةبتجيش وال تتحدد بما
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هذه ى يبقى ف بررضه ،مباشرةى التجارة هتقوم بالتوزيع الدايخل أجهزةلو افتررضنا إن 
 أجهزةده يمثل جزء من السوق بتاع  ..نتاجاإل جهزةألى هواش السوق الكلالحالة ده ما

 ،ىمطالب بإنه يسد احتياجات القطاع العام والحكومى نتاجالجهاز اإل بررضهن أل ؛نتاجاإل
ن أل ؛لتصديرلالوقت نفسه مطالب بأنه يتسع ى وف .بتاعة التجارة الدايخلية جهزةيخارج عن األ

من ناحية أو  من ناحية األسواقأو  جياو ولتكنسواء كان  ..طورويتى نه يرتقإهدفه  بررضه
قصر أو  الحقيقة الحلى فيبقى ف .مجاالت التصدير الىيجب إنه يتطور ويرفع  ،التكاليف

تحل المشكل امش ه ،الملحقى موجودة فاللى  السلعى التجارة الدايخلية ف أجهزةالتوزيع على 
ى إنشاء جهاز فبو  ،رسمتبتاللى  يتأتى باليخطةهو  ىنظر ى فى حل المشكل التنسيق .ىالتنسيق

  .ةسليم بحيث أنه يرضع يخطة سليم أساسالتجارة الدايخلية يكون على 
ية يجب أن يكون هدف نتاجاإل جهزةإن األلى أأنا متهي ،مورضوع التوزيعى وبعدين ف

تكون مالمسة للسوق  ،السوقى إنها تكون على علم بمجريات األمور ف؛ لهاى أساس
سواء كان السوق  ..مع السوقى بط احتكاك فعلرضتكون بال ،ممارسة الفعلية بتاعتهاوال

السوق أو  ،السوق بتاع الحكومة والقطاع العامأو  ،السوق بتاع القطاع اليخاصأو  ىالمحل
  .نتاجهيديها المؤشرات الصحيحة لجهاز اإلاللى  هو ن دهأل ؛بتاع التصدير

ده هو بيحكم  ،بنصرف فيه برضاعةاللى  الحقيقة ماهواش مجرد المجالى فالسوق ف
بيحكم  ،المصنعى بتتم فاللى  يةنتاجبيحكم العمليات اإل ،دايخل المصنعى التيخطيط الفن
مجاالت كثيرة جدا ى إن ف ،يخدناهأاللى  يمكن الدرس الكبيرلى أوأنا متهي .حاجات كثيرة

وعلى  ،الفنية ناجحةى من ناحية التكنولوج ..اينشأت كده ناجحة فن ،اتعملت صناعات كثيرة
 الىنصل لم ننا أها الزم نعترف بى إنما الحقيقة والل، المستورد توى الجودة ال تقل عنمس

  .ىمرحلة إنطالق اقتصاد
 -مش الغزل والنسيج  - حديثات ئأنشى تكلم على الصناعات الهندسية التاوأنا ب

 هذهى إن السوق كان ليه أثر كبير ف بررضهوأفتكر  !ىتحقيق اإلنطالق االقتصادى أيخفقنا ف
 .إحدى مكوناتهى فى يمكن عدم وجود السوق الكاف ،يمكن مش عدم دراسة السوق ؛الناحية
 ،عن إنه يالمس السوقى نتاجال يجب أن نحجب الجهاز اإل إن احنا :نقدر نقول بررضهإنما 

  .ا مع السوقيويربط نفسه فعال وعرضو 
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قطاع  يهف ؛تتم بواسطة التيخطيط وبعدين نبدأ نشوف عملية التوزيع ،عملية التنسيق
حدود ى ف -وبعدين التجارة الدايخلية ال بأس من إنها تدرج شيئا فشيئا  ،يخاص بيوزع

له ى من إنه يبقى نتاجمانحرمش الجهاز اإلإنما  .مراكز للتوزيع ىءإنها تنش الى - الميثاق
سلع  - هذاى متفق فاألخ قره  بررضه وهو -كان فيه سلع معمرة إذا  يخصوصا ؛ذ توزيعمناف

دى  ألنه فعال الحاجات ؛وسلع عايزه صيانة ،after sale servicesمعمرة سلع عاوزة 
 .الكبير ىنتاجالعمل اإلى انعكاسات كثيرة جدا وبالتأكيد فى بتد

بشرط إنه  ؛سليمهذه المذكرة ى إن كل ما ذكر ف ،النقطة المبدئيةى يعنلى أفأنا متهي
بعض ى وف ،إنها تالمس السوقى ية فنتاجعلى دور المؤسسة اإلأو  يقرضيش على الرسالةما

القطاع العام  بررضهن أل ؛السوق الىالسوق وتفتح بعض المنافذ  الىأنها تيخرج ى األحيان ف
  .فلسفة كبيرةى ة يعنالحقيق

أو  نقصرى لو نيج ..بعض األمور الىقد يتعرض  بررضه ،ناحية التطبيقى فإنما 
شركة واحدة توزع هذه أو  سلعة معينة إن القطاع العام فعال مؤسسة واحدةى نتصور ف

مع نوع ى بتاع هذه الشركة مايمشيش قو  entriesالـ أن  الىيجوز  بررضهواهلل  ..السلعة
، المصنع بتوزعأيخرى ألن الشركة التجارية ى نواح الىوممكن تنصرف  ،بالذاتدى  السلعة

  .ثالثةأو  اثنينأو  المنتج يمكن بينتج صنف
 ،المصنع المنتج يتيخنق تحت نظام معينى مانحاولش نيخل لى بررضهأفأنا متهي

 ىود ..المصانع المنتجة تسعى إليها يخلتى التجارة تكون ناجحة جدا لو ه أجهزةبالعكس 
ة الدايخلية التجار  أجهزةأن تسحب  ،التوزيعى فيش بأس فإن مالى أفأنا متهي .عالمة النجاح

تسدش سكة المصنع المنتج بشرط إنها ماإنما  ،وتايخد بعض مجاالت التوزيع ئبعض الش
استشعر إذا أو  ،يتيخربااستشعر إنه هإذا أو  ،أرادإذا  مجاالت التسويق الىمن إنه ييخرج 

دى  إن السلعة probabilityو serviceـ إن السلعة بتاعته فعال وسمعته مرتبطة ب الى
ونبعد شوية عن  ،نوعه من المرونةى ويبقى عنوان الجهاز بتاعنا ف. اليخارجى تؤديها ف

ى فى نه بنديخل يعنأل ؛المزيد من التنظيم الىبينا ى بتؤد ىهاللى  العمليات التنظيمية
اآليخر بتتشابك ى وبعدين ف ،بررضهوبعدين بننظمها  ،ننظم عملية بتنشأ فجوة ..عملية
  !صاحب الشأن بيجد نفسه مجمد ومش قادر يتحرك درجة إنه فعالل ؛األمور
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بحيث  ،أ حديثا وتتطورتنشالدايخلية التجارة  أجهزةإن عالمة النجاح إن  :قولاأنا ب
ل لها وتقو ى تجر  ..لهاى وبعدين إن المصانع المنتجة تجر  ،معينة بتايخدها ةإنه تديخل حت

نحافظ  إن احنا ؛قرضينا العمليةى بهذا الشكل أفتكر نكون يعن !هذه السلعةى لى سوق :لها
الوقت ى وف ،السوق الىإنه ينفذ ى نحافظ على دور المنتج ف ..على دور القطاع اليخاص

 .التفاصيل الدقيقة بتاعة التوزيعى نفسه تكون العملية للتجارة الدايخلية فيها نوع من المرونة ف
التجارة  total بررضهده و  - إنه يجب أن يكون فيه جهاز ،ا يخالصعليهأنا موافق اللى  إنما

علشان  ؛كافة المجاالتى إنه يحدد االتجاهات العريرضة بتاعة السلع الميختلفة ف -الدايخلية 
 ية.نتاجاإل جهزةمرشد ومؤشر سليم لألى يد

 
اللى  يخطةالله الجزء من  ويمكن لو قريت ،نقطة رئيسيةى فى أنا متفق مع األخ البشر  هو :قره   

تشكل لجنة مشتركة من  :قولاب .عليهى وكنت متفق مع األخ بكر  ،فيما ييختص بالمنسوجات
 - واالستهالكية ..حالة الغزلى ده كان ف -المندوبين التجاريين يتفق عليها من مؤسستين 

بالنسبة لألنواع غير  سعاروتحديد األ ،نتاجوورضع الحلول المناسبة لإل ،لمتابعة حركة السوق
ال يبقى ى نتاجالجهاز اإلأبدا  مابنحرمش إحناى عني ..مسعرة بما يتفق وحالة السوقال وا 

  .بنيخرج عن الواقع
بدأت فعال، وأقدر  ىه ..إنها تبدأ عمليات التيخطيط :قولهو بي ،الحاجة التانية

 ،منها للمصانع العامة ،منها للمصانع الحربية ؛إن عندنا دراسات لكثير من السلع :أقول
إن  :مثال أقدر أقولى يعن .المرغوب وفيه عجز نتاجومنها اإل ،مرغوبالغير  نتاجمنها لإل

فيه أنواع من مثال  ..وفيه أنواع أيخرى غير مطلوبة ،نوع من الراديوهاتى عجز ف يهف
بتبقى ى جااللى  !ى مش موجودةبينما أنواع أيخر  ،سنوات 0يكفينا  إنتاجالمبارد موجود منها 

  .طلب فعالبتحدد الاللى  ىموجودة بقى ه
كان أصال بيمارسوا اللى  عملنا بواسطة شعب التجار ه،حاجة أكتر من كدعملنا 

الحاجات  ىهإيه  قدرنا نعرف ونتعرفو وجمعناهم بعدة لقاءات  ،السوقى العملية ف
بعد ما  ،السوقى كان بيبقى عندنا أنواع غير مرغوبة ف ،مثال أدوات كهربائية ..المطلوبة

بتجيب من إنت بتجيب من بولندا و  :كل قال ،بلداتحددت األنواع الفعلية وحتى حددوا ال
 ..حتة أجيب منه المفتاح وهكذا أحسنده ؛ البلد الفالنيةى فإيه  رومانيا وبتجيب مش عارف

بهذه  إحناولكن  .أوزعها لكل قطاع ميختص ىوممكن إنن ،وعملنا دراسات كبيرة وموجودة
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بتجيب منه اللى  البلدى االحتياجات وآدى آد :لهاوقلنا  ،الدراسات بعتنا للتجارة اليخارجية
 ،سواء كان للعربيات ؛الحجم بتاع قطع الغيارإيه  قدرنا نحدد قد ،الكميةى النوع وآدى وآد

  .أصال بيتعاملوا مع التعديل الموجود واكاناللى  من يخبرة الناس بررضه ،الماكينات ،الجرارات
لو كان فيه عمليات  إحنا ،فائض التصديرى وهى مسها األخ البشر  بررضهفيه حاجة 

وبالنسبة ألنواع لها شبيه بنفس السعر  .نستلم فائض التصديراه إن احنا :قلنا ،الغزلى ز 
بالنسبة للحجم بتاع  .دهلاللجنة الموجودة بتحدد السعر  بررضه ؛بالنسبة لألنواع األيخرى

مليون  6 بتمثلدى  ن لو أيخدت السلع الهندسيةأل ..أنا مش متيخوف منه لسبب ،العمليات
حاجة ى واحد، لو أيخدت مثال حاجة ز  55عدد المتعاملين فيها  ،٪26والنسبة بتاعتها  ،جنيه

 ..ةبتنتجها المصانع الحربية تالت
 

 صنف.ألف  نايخد اليخردوات مثال والشناكل وميت : البشرى 
 
شركات تجارية  6فيه  ..الشركات التجارية بررضهما فيه  ،بررضهممكن  ..أل ..أل !كل ده : قره  

يبقى  ٪0نا بالنسبة للمستورد بتاع نتاجحجم اإل .المستوردة صنافجميع األى بتتعامل ف
  !ىابتيخوفش بالصورة دالعملية م إذا   ىيعن ..الحجم ماهواش حجم كبير

باالسم ى غلوا فيها وعندتبيشاللى  تاجر 22 ،آيخد مثال المواسير ولوازمهاى لما آج
حناو  .بعناوينهم  ،ده حتى العاملينى بالعكس يعن ،هبإنه يستفيد ب هنحرم الجهاز بتاعامش ه ا 
ى يعن ..بحث نظام العاملين الموجودين وطريقة االستفادة منهم واالستفادة بيخبراتهم :أنا قلت

  .ىالعملية مش ميخوفة قو 
ى شركات بتتعامل ف 2شركات التجارة ى وعندنا ف ،مليون جنيه 2السلع المعدنية 

اإلطارات وقطع غيار السيارات  .توزعه ىده علشان هى ولكن مابديهاش الباق ،العمليةهذه 
فرع لشركات  60فيه عندنا ى المحتكرين الفعليين والباق 7منهم  ؛واحد 27موجود فيها 

وهكذا،  ..ميز دول عن دولاأنا ب ..لكن أل ؟!ىدهمش ليه دول الحاجات دماطيب  ..تجارةال
الشركات  هىاللى  - وهذه البيانات مستقاه من مصادرها -سم باالى لو أيخدت صنف عند
 .فعندنا تفصيل كامل للعمليات؛ التجاريةأو  يةنتاجاإلأو  والمؤسسات الصناعية

بدأش علشان ما ؛بيحددها سنة ونص فيها تجاوز كماناللى  وعلى فكرة الفترة الزمنية
  .اآليخرى ف أهميةبايخد األهم فاألهم فاألقل  ..فترة واحدةى كل العملية ف
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 ،أنا متيخوف منها الحقيقةاللى سلع غير السلع ى مش شايف بعد كده إن فيه يعن

السجائر  ،مليون جنيه 27اللحوم والدواجن  ،مليون جنيه 62السلع الزراعية وبتمثل  ىهاللى 
بعد ما  .من الحجم ٪55وصلنا لـ  النهارده ٪2القطاع العام له  أشهر 7كانت من قيمة 

 222إنزل بالحجم من  :لهم يات المورضوع عند الوزارة، قلناأساسنفذت المؤسسة والشركات 
وال يقوم  ،٪2جنيه من عملية الـ ألف  20ده فيه تجار سجائر الربح بتاع الشيخص فيه  .ألف
بيمولها وبيديها بس هو  ولكن ،ألن جهاز التوزيع تابع للشركة بتاعة السجائر شئى بأ

  .أكبرنزلنا الحجم ووزعناه على عدد  ..الفلوس فقسمنا العملية
قطاع  ٪52ى يعن ىسنة يمكن الرقم ده يبقى عكسى فلى أومع الوقت أنا متهي

أجهزته دى  ألن -الفترة الباقية ممكن إن القطاع العام ى وف .قطاع عامى يخاص والباق
والرقم بتاع السجائر  .شيخص من القطاع اليخاصبيحصل هو اللى  ىلكن بنيخلو  -الفعلية 
وهو  .هياش ميخوفة بالشكل دهعملية ماى فالعملية يعن ؛٪2مليون جنيه، والربح فيها  222

مليون بتاع السجائر  222أنا لو شلت منه الـ  ،مليون أغلبه موجود 022الرقم الكبير بتاع 
لع الزراعية واللحوم مليون لو شلت منهم مجموعة الس 522الـ  ،مليون 522يبقى 

مليون مابين جميع السلع  22يبقى فارضل  ،مليون جنيه 222لوحديها دى  ..واالسماك
اللى  دى نهاأل ؛ناأماحسبتهاش  -مليون  7 - يخرىأسلع زراعية  يهمنها بررضه ف ؛يخرىألا
نوع من التجارة فيها محدودة،  يهبيتوالها بررضه فاللى  دى والحاجات ،القمح والشعير ىه

 !نها هتبقى ميخلة بالموازنةإعتبر انا هأدى  بررضه
 

يخدنا عدد من أو  ،فاتت فى دراسة تنظيم التجارة الدايخلية فى اليخطةاللى  المذكرةنا فى أبد :سليمان
 .كان فيها مناقشات مفيدة الحقيقة الجلسات

كان السيطرة على تجارة الجملة  ،اتجاه بالنسبة لتنظيم التجارة الدايخلية أساسهو 
سيطرة  الىسبقية ننا نعطى األإ الىوهنا يعنى تتجه النية  .أساسكان اللى  دههو  ..الدايخلية

 يخرىات األجراءسبقية على اإلوده بيبقى له األ ؛لى تجارة الجملةوجد ع ينماأالقطاع العام 
دى  :يعنى قلنا .التوزيع اليها أجهزةمن نقل  ،ها وزارة التموين والتجارة الدايخليةبتطالب باللى 

 ،دراسة تفصيلية على مستوى كل سلعة أساسعلى  ؛نها تكون مرحلة تاليةإرحلة ممكن م
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 جهزةكانت األإذا  جديدة أجهزةنشاء إوعدم  ،عطائها المرونة الكافية مع رضغط التكاليفا  و 
  .فى بالغرضائمة تالق

مكاتب االستيراد فقط؟ هنا  الىة اليخارجية ات التجار شركهل تتحرك  ..ده بيثير سؤال
 !هى فقد اتصال مكاتب االستيراد بالسوق ؛بررضه هذا السؤال له بعض المزايا وله عيوب

التجارة اليخارجية علشان  ن يشترك فيها بررضه وزارةأيجب  ،دراسة الىنه يحتاج إعلى كٍل 
  .يها فى هذاأتدلى بر 

تيخرضع اللى  يه هى السلعا  و  ،لتسعيرولته المذكرة هى سياسة ايخر تناآمورضوع 
ن التسعير ده إيى أبر  ؟نها تيخرضع للتسعيرةإمايصحش اللى  يخرىلع األيه السا  و  ة؟للتسعير 
باقى السلع  ماأ ،ال على السلع التى تمس صالح الشعبإن اليطبق أاستثنائى يجب  إجراء

كل حاجة فى  ديخلأنا أن إأبدا  مش معنى .نتاجاإل أجهزةالمورضوعة من  سعارلأل تركتف
ذا ماكانش لها نتاجتكلفة اإل ،ات التسعير بتايخذ وقت طويل جداإجراءن أل ؛التسعير  وا 
  !عملية صعبة يخرضاع كل حاجة للتسعيرإفهنا  ،موجب

عليها مسئولية وال  فقط نتاجاإلعلى  نتاجاإل أجهزةهل تقتصر مهمة  ..الىالسؤال الت
 - نتاجبرسم برامج اإل أيرضاوده بيرتبط  ،ده بررضه وعلى مستوى كل سلعة ؟التوزيع ىف
 ،ية مفرورضةنتاجن الطاقات اإلياش مرنة ألماه نتاجن برامج اإلإ -خ بكرى ى ماقال األز 

هل  ،نتاجبرامج اإل رسمهنا  .الى أقصى حد نا نعمل على استغالل هذه الطاقاتنإويجب 
رضع هذه البرامج تاهل هأو  ؟كل شركة ويشارك فى ذلك المؤسسة المتيخصصة اههتقوم ب

  ؟يةيخلادوزارة التجارة ال
ساليب أمن  أسلوبك هليةاألالجمعيات التعاونية  الى أيرضاوبعدين المذكرة تعررضت 

بالرغم من نجاح  -جبش فى هذه المرحلة ينا ماأنى إ :قولأن أرجو أوهنا يعنى  ،اليخدمة
نها يعنى أل ؛أسلوبك هليةاألعتمد على الجمعيات التعاونية أنا بأن إ - بعض الجمعيات

الجمعيات التعاونية  ،فى الزراعة ماكانتش ناجحة !فشلت فى كثير من القطاعات
الجمعيات ! ويخصوصا وزير االسكان يقدر يحدثنا طويال عنها ؛اإلسكانبالمحافظات بتاعة 

  .أيرضاالتعاونية للنقل 
وده  !لعامباب يخلفى لالستفادة من القطاع ا وفى الواقع ه أيرضاى نتاجالتعاون اإل

عدم معاملة هذه الجمعيات باعتبارها فى حكم الى ننا ندعو إيخالنا فى الوقت المارضى 
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قدمها ين تتمتع بمزايا قد أدون  ،ن تعامل معاملة القطاع اليخاصأيجب بل  ،القطاع العام
 القطاع العام لها.
الدايخلية تتحمله وزارة التموين والتجارة اهاللى  هو حجم الجهدما  ..يخيرالسؤال األ
التموين توزيع مواد و من توفير  ؛رسالتها الفعلية الحالية الىرضافة باإل ؟عباءللقيام بكل هذه األ

المطاحن والميخابز والمطاعم والجمعيات التعاونية  إدارة الىرضافة باإل ،الرضرورية
وزير التموين والتجارة نا مشفق على السيد أيعنى  - تيخزينوالالتبريد  - واالستهالكية

  !هذا العبء مرة واحدة نه يتحمل كلإالدايخلية 
ونتدرج  ،ننا على مستوى السلع نعمل دراسة تفصيلية لكل سلعةإ هرجو أنا بأاللى  يعنى

 بررضهقوى فى ظل أعداد إتوزيع  أجهزةننا فى هذا الوقت نعد إبحيث  ؛معقولتدرج 
ة فى وقت يعنى الناس التعانى من النقلة السريعن إوحتى  ،ن عودها يقوىإحتى  ؛المنافسة

 !يخرىأبيعانوا من مشاكل 
 
 فعال المذكرة إحنانها تكون سلعية، إصدقى فيما ييختص بالدراسة  رد على السيدأنا هاحاول أ :قره  

وموجود فيها تفاصيل  ،سلعة سلعة ..مقدمينها فيما ييختص بتجارة الجملة هى سلعيةاللى 
وده مليخص  .يخرهآ الىو  ..حجمها ،بيتعاملوا فيهااللى  فرادعدد األ ،الموزعينعدد عن كاملة 

سلعى  أساسالتوزيع ده، وهى فعال مدروسة على  الىلعدة دوسيهات كبيرة علشان نصل 
  .والسلع نتاجفيما ييختص برسم برامج اإل

االتجاه هتدينا فعال اللى  دى ىه ،تشكيلها الى ادعو أاللى  ن اللجنةإ :قولانا بأ
نا أو  ،هو بتاع المبارداللى  ديت مثلإنا أو  .فى بعض المصانع نتاجلتعديل يمكن برامج اإل

 .يخفف كمان العبءأنى إحاول كنت ايعنى ب ..سنوات 22سنوات هو فى الواقع  0 :لتق
اللى  االقتصادى أهو ده اليخط ،غير مرغوبة وتيخزينها سلع إنتاجولكن سياسة االستمرار فى 

  !كانت سلعة ال يمكن المنافسة فى تصديرهاإذا  يخاصة ؛بنرتكبه احنا
 ،من اليخدمة أسلوبك هليةاألفيما ييختص بالجمعيات التعاونية  ..المورضوع الثالث

كنظام اجتماعى للدولة  ىن هذه الجمعيات التعاونية هإ :باقولنا فى مذكرتى وارضح جدا أ
بررضه فى  إحناوفى المشروع  ،أهليةجمعيات تعاونية دى  :قولاوب .يجب تشجيعه وتدعيمه

 027ن التعاون قانون أل ؛ماسس هذا المورضوع كنظام تعاون النهاردهقدمها أباللى  المذكرة
  !تعديلأى  ولم يمسه 27اتعمل فى سنة 
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حناو  فيما ييختص بالتعاون االستهالكى ورضمان حقوق  ،كنا بنقترح فيه تعديل ا 

الجمعيات  -كانت موجودة فعال  ىود .تكون فيهاللى  يات التعاونيةالمساهمين ونظام الجمع
كتر أنادى بأنا بأ !اإلمكانياتدينهاش إ وما فى وقت ماموتناها اللى  إحنالكن  - التعاونية
جمعية  ..ة فى دمياط لجمعيتينوفعال عملنا تجرب ،جمعيات تعاونية لليخدمات ؛من كده

فيه جمعية اتعملت هنا فى  !س المالأر  الىولكن هو بتفتقر  ،حذية وجمعية للموبيليالأل
  .بهاحمر ونجحت فى عملها، لكن لسه بررضه ماقيمناش العمل الكامل الدرب األ

عرضائها أن أل ؛فرع تجزئة ولكن ملتزمةأعيات التعاونية هى بتعتبر كمان كالجم
 - ان التوسع فيهإشوف أنا بأو  .داء العمل فيهاأمشتركين فيها فبيقدروا يحاسبوا الناس على 

بتحليل  .ها نجاحيكون لاه - دى كون االمكانيات المالية متوفرة للجمعياتتن أبعد رضمان 
 0منهم  ،جمعية 50دنا عن إحناميزانيات الجمعيات التعاونية االستهالكية فى المحافظات، 

صول الثابتة بتاعتها وفى فتح نها توسعت فى األى ألالرئيسوالسبب  ؛متعثرين هماللى  فقط
كان طبعا  !الف جنيهآ 22سمالها أفرع ور  26فرع، يعنى الجمعية مثال بتاعة البحيرة فتحت أ

 222 الـــ جنيه والفوائد بتاعةألف  222اقتررضت من البنك  ،فرع 26علشان تقدر تفتح الـ 
! عندها يخسائر الىوبالت ..بتحققهااللى  رباحكتر من األأجنيه كافية علشان تغطى ألف 

ولكن  ،كان فيها كان ميختلس ووديناه النيابةاللى  ن المديرأل ؛لجمعية التعاونية بتاعة الجيزةا
  .ماعندوش يخسائردى  السنة النهاردهو  ،ت العملية تستقرأتشال بدبعد ما

 ،أرباحولكن ماهياش محققة  - محافظة أىمش متذكر  -فيه جمعية تعاونية ثالثة 
فرقم ماهواش  ؛جنيهألف  622عمال بتاع الـ أجنيه فى رقم  622ولكن الرقم بتاع يخسارتها 

 ؛شيخاصبتعطى لألاللى  مبالغسراف فى الإوفيه  ،سراف فى الوظائفإفيه  بررضهو  .كبير
وده  !جنيه 252وبعدين رئيس الجمعية بيايخد  ،جنيه 62جد مدير فرع هناك بيايخذ أيعنى 
ن نعين لكل جمعية مندوب تجارى معين من أوكنا بنقترح  .الموجود نحرافوجه اإلأأحد 

وبالشكل ده يقدر  ..دلوقتى بقت المؤسسة الغذائيةاللى  مالجمعية التعاونية االستهالكية األ
  .داء الدايخلى فيهاومسئول عن األ ،مسئول عن حساباتها ويبقى ،لها متابعةل يعم

أو  نتاجمكان متابعة اإلإنابع من عدم فى الواقع  وبتتحمله الوزارة هاللى  جم الجهدح
 ؛تابعهأموجود لها نظام الغير عمليات التوزيع أو  ،غير مرغوب فى السوق إنتاجفرض 
 .سهلأيسر و أبنقترحها هيبقى عمل الوزارة يمكن اللى  وباللجنة
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فعال  هى ،نها تكون فقط لالستيرادا  فيما ييختص بعمليات الشركات التجارية و  :يخيراأو 
 .بتحدد من القطاع التموينى قن الطلبات بتاعة السو أل ؛الستيرادنها تكون فقط لإيجب 
لها فعال  فاتت كبداية بقينا نحدداللى  وكانت السنة ،نا فيهاأول سنة بدأفعال دى  والسنة

بدون يمكن و  ،كبيرة أرباحبتجيب اللى  للسلع أن بنلجإشوف انى كنت بأل ؛االحتياجات
ألف  252محطوط  انك ،ى جنيهشد االحتياج ألكنا فى أفاتت اللى  يعنى فى السنة .حاجة

 .ولغينا هذا الرقم ،طبعا ده كالم مش منطقى :قلنا !شترى مراوح كهربائيةأجنيه علشان 
 أكثراللى  والتانية ،بتبقى موجودةاللى  ىه أرباحبتحقق  ىهاللى  يخرىأسلع  يهوبالمثل ف

 !مابتبقاش موجودة أهمية
 

 .ياسين خ عزيزاأل :عبد الناصر
 

 ..المصانع أصحابوكالء  إحنا ؛ن العملية بتاعتنا عملية يعنى من شقينإتصور أ ىنإرغم  :ياسين
اللى  فبدنا نعمل الوسيلة ؛لكتهبيساللى  وكالء للشعب إحناوبعدين  ،فالمصانع بنملكها

 إنتاجوفعال لو كان فيه معدات بتنتج  ،نها بتشتغلإبدنا نشوف المصانع  .ق الناحيتينبتحق
 ؛التحميل هى عملية طبيعيةأو  وعملية التشكيل .سوقهأحاول أنا أ نإالبد  ،من نوع معين

ى ساسنه يايخد حاجة يمكن ماتكونش مطلبه األإ الىصحيح بيظهر بررضه وبيوجه العميل 
بيكون يخدمة العميل لها دى  وبالطريقة ..بتسد احتياج عنده معين نماإ ،وهو دايخل يشترى

 . أهمية
 نأل ..بتشتغل فيهاللى  ى للناسيعنى المستوى اليخلق ،ن فى القطاع العامأال شك 

نجد هناك برضائع فيها  ،بتاعتناحظناه بررضه فى الجمعيات التعاونية االستهالكية الاللى 
 الىيخالفه بيحولوها أو  ن المتعاملين فيها من العمالإ أيرضاوبنشعر  ،بتيختفى  ..قصور

  !له تاتعملاللى  اتجاهات معينة يخارج الجمهور العادى
بيبقى عالقته بعميله بتيخليه يحاول ييخدمه  دايما ،ن التاجر الصغير الموزعإ الواقع

فعال  إن احنا ؛ماارتقناش لهذا المستوى هلسفى محالت القطاع العام  حناإ ،إنقدر االمك
إن شرت أوسيادتك  ،فيه محالت تابعة النهاردهيعنى عندنا  ..نحاول ندى اليخدمة الكاملة

  .من كل نواحيهادى  ناقش المسائلن بررضه احنا
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 إحناعلينا لوم انا بأنا مابلومش وزارة التموين أ ،حالت تابعة مثال لوزارة التموينفيه م
 بتتعمل فى شركة باتا تبع وزارةدى  ،حذية الكاوتشفى محالت األ ،كمواطنين وكعمال

أى  نإسيادتك لماتشوف المحالت تجد  ؛وبتوزع فى محالت باتا تبع وزارة التموين ،التموين
 ودائما ،ويالقى المقاسات ناقصة ،محل االنسان ييخش يشترى منه يالقى نرفزة شديدة

ممكن يطلع بره فى السكة  بينما ،االنسان عايزهاللى  يعنى مش سهل الحصول على !مافيش
فيعنى الحقيقة بالرغم من كل جهد بتبذله وزارة التموين للسيطرة  !كتير موجودة مقاساتيالقى 

نا فى دايخل المحالت الموزعة ن االشراف بتاعإنتيجة  ؛على العملية بررضه بيحصل تسرب
 !ىماهواش بالسهولة د

لو بنقدر  إن احنا ،سليمان صدقى شار لها السيدأاللى  ن النقطةإ بيتهيألىنا أفيعنى 
من يخالل  ىهاللى  ؛عندنا شبكة قوية جدا فى السلع االستهالكية الغذائية إحناوال أ ..نحسن

فى  ما عانيناهوالحقيقة يعنى  ،نها اتحسنتإ :باقولنا أ .االستهالكية الجمعيات التعاونية
لسه  نماإن فى الرقابة بتاعتها تدريجى حست يهف ؛النهاردهت لغاية ئنشأ السنوات من يوم ما

يديله يخدمة حتى لو  وبده دائما ،بييخدم العميل بتاعهاللى  مستوى التاجر الىأبدا  ماوصلناش
يمكن  !له ه ويبعتهايتصل ب ،لب من يومين ثالثةكان طا هنإه ويعرف ل وصليب ساعة لما

بتلومنا  ن الناس لمامحتاجين أل إن احنامؤكد  نماإ .هذا المستوى الىمش هنقدر نوصل 
 ،كتر على الحكومةأبيلوم ولم يحصل على طلبه لو واحد ديخل المحل  !بتلوم الحكومة إحنا
حناوبيبقى فرد و  ،ئجل سن التاجر ده ر إ :يقال ،بيكون تاجر لما بينما بنقدر يعنى نحاسبه  ا 

  .وبنحاسبه بشدة
 إن احنايمكن من الصعب  ،ن فى المرحلة الحاليةإلى فى الواقع ل نا ييخيأيعنى 

حناو  ،بنركز تجارة الجملة عندنا قدرة بنسبة معينة منها يعنى حتى لو كانت فى المانى  ا 
زى محالت  ..فى المحالت الكبرىمن تجارة الجملة  ٪72ن يكون عندى إالمانع إيه  فاتورة،
  ؟!هاة والتوزيع بتاعالرئيسيية بتاعتها والشركات الرئيسفندى والميخازن أعمر 

ليف فعال ااية التكتجارة القطاعى بتايخد نسبة علشان توصل لغ بررضه لىوبعدين يخ
إن صرينا ألو  إن احنايخشى أنا أيعنى  .بنحلهااللى  يخره من المسائلالى آ ..و ..واالئتمان و

سماسرة ويايخدوا من  أبررضه هينش ؛وصلوااللى  هماللى  ئةغى تجار التجز لفورا بن احنا
ويرجعوا  ،أهميةلها اللى  محالت القطاع العام الصغيرة بتاعة التوزيع السلع المطلوبة النادرة

 !غلىأعلى و أ أسعارلنا بررضه با لنا تانى ويبيعوه يسوقوها
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قلته بتاع الجمعيات االستهالكية مش تجارة اللى  المثل ؛مالحظة بس على كالمك لىنا أ :عبد الناصر
تيختلف عن المشكلة االمشكلة هنا ه ؛بنتكلم فى تجارة الجملة إحناتجارة تجزئة، دى  جملة
 هنا.

 
 فيها صعوبة. أيرضاوصل لغاية التجزئة اب لما ،السلسلة كلها : ياسين

 
 ،حذية الكاوتش مش كلها بتنتج فى شركة باتااأل ..حذية الكاوتشكلم عن األاتخ عزيز األ : قره   

والرضغط فعال ناتج  .يخرىأوفيه فى شركات  والباقى فى شركة المحلة ٪22شركة باتا بتنتج 
وبتيخش فيه  ،من كده أكثرالمطلوب و مليون  6 الىبنستهلك حو  إحنا ..ن الكمياتإعن 

 !نها تبقى متوفرة بالكاملإمن السهل يخامات يمكن مش 
بتاع ش شركة واحدة للتوزيع تعملانا مأ ،احتكار الجملة وهيخر آتكلم عن مورضوع إ

يخلى يبقى تباللى  ىد هىوالمنافسة بينها  ،نسق بينهاايخلى عدة شركات وبامثال ب ..قمشةاأل
  .فيه عملية تدى حافز
ولكن مش قادر  ،نشطةجر الثابت فى بعض األغيرنا نظام األ إحنا ..الحاجة الثانية

 :تشجيعا للعامليننا وقتها قلت أحتى  .ن الشكوى كانت كبيرة من العاملينأل غيره بالكاملأ
تزداد الفايدة  حتى ؛جر الجزئى والباقى بالعمولةن يكون نظام العمل بنظام األأننا بنقترح إ

 إحناوقفتها لفترة، ولكن أوعلشان كده  !فكانت شكوى كبيرة يخالص فاهمنا طبعا هم ..بالعملية
جر بنسبة األ النهاردهس أر  222كنا بنوزع  إحنا ..مثل بتوع اللحوم أرضربو  ؛فيه يرينسا

  !ده تغيير بس فى نظام المعاملة ..5022فاتوا وصلنا لـ اللى  الشهرين ،والعمولة
حناالرقابة من غير شك زادت، و  هو  !واحد فى هذا القطاع لوحده 062يمكن رفدنا  ا 

 وليسن تجارة الجملة عامل مساعد إ :ا قلتأن - كان حتى لو كان ومهما -العامل البشرى 
كان االستيراد مابيجيش فى إذا  ،يلبى االحتياج الفعلىبماهواش  نتاجكان اإلإذا  .عامل كامل

فيبقى قطعا بيبقى فيه نوع من  ؛من العرض كثرأكان الطلب إذا أو  ،الوقت المناسب
 !التالعب

 
 



  سرى للغاية 

48 

 

شراف على تجارة الجملة فى نظامنا االشتراكى عامل هام قطعا اإل ،لى سيادتك لو سمحت :أبو النور
دى  نأل ؛مام الشعبأبنعتبر مسئولين عنها  احنااللى  ،ى لحسن سير التجارة الدايخليةأساسو 

بيحصل اللى  مدى المكسبعن بصرف النظر  ،بتوفر السلعة فى السوق لكل المحتاجين لها
بتساعد على حسن توزيع هذه السلعة  أيرضاو  ،لهذه السلعة بالنسبة للشيخص المتعامل فيها

الشعب مرة  الىبيعود منها بيعود اللى  وفى نفس الوقت العائد ،وعدم استغالل الجمهور
  .بتعود عليه بالنفعاللى  غرارضهأبيستيخدمه فى  ..يخرىأ

نديخل فى تجارة الجملة  أنالبد  إن احناتجعلنا  ،يةأساسنها عوامل إبدون شك  ىفد
لكنها فى نفس الوقت حساسة جدا بالنسبة  ،فى استطاعتنا لتنظيم التجارة الدايخلية بكل ما

ن ماكانتش إف .معاه المستمر ملاليومية والتعانها تتعلق بمصالح الجمهور أل ؛للجمهور
هيكون رد فعلها من  ؛هاماشية على نظام يرضمن حسن السير بو  ميخططة تيخطيطا سليما

 .اإلمكاننعمل على تالفيه على قدر  إن احنايجب  ؛ئنظام رد فعل سالنفس  الىالجمهور 
ولكن بنديخل فيه  -البد نديخل فيه  -ننا بنديخل فى هذا المورضوع إ الىوده بيدعونى 

نحلها فى  إن احناونحاول  ،بتقابلنا فيهاللى  المشاكلإيه  بنعرف ؛بتيخطيط وارضح مترتب له
 ىبنديخل سلعة سلعة واللى ه إن احنا قرهخ نا متفق مع األأيعنى  .قبل مانديخل فيه كل سلعة

 إن احنايه، وبنحاول إ ىدايخلين فيها ه إحناوبنشوف مشكل كل سلعة  ،صعبسهل فاألاأل
على قدر االستطاعة نشيل كل  إن احنانيخطط بحيث  ..له قبل مانديخل فيه تنفيذا نيخطط

حتى  ؛قبل مانبتدى العمل التنفيذى فعال ،تقابلنا فى الطريقانها هإبنتوقع  احنااللى  المشاكل
ننا هننجح إر االمكان دايخلين على ثقة كبيرة نبقى على قدو  ،نديخل فى عملية التنفيذ ننا لماإ

  .فيه
الموارضيع  ،فاتتاللى  نا الحظتها فى هذه العمليات فى الفترةأاللى  من رضمن المشاكل

البد من  ..فى المحافظات الميختلفة احتياجات الناسإيه  تية: احتياجات السوق ومعرفةاآل
ين السوق فى هذه ظقايمين بتجارة الجملة ناس حافاللى  الناس .دراسة واسعة كبيرة جدا لها

محافظة من المحافظات من أى  مشكل فىأى  نإولذلك مابنجدش  ؛كويس جدا ظية حفالعمل
الميختلفة فى نمط  صنافاينة فى األبالمحافظات مت إنويخصوصا  ..مطالب الناس المتعددة

سلعة االحتياجات أى  نديخل فى ندرس مسبقا قبل ما إن احناقدرنا  فكل ما .استهالكها
الصنف  الىبتحتاج دى  المحافظة ..نديخل فيها نوفرها نقدر لما إن احنابحيث  ؛الميختلفة
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يبقى فى هذه الحالة بنقدر نتغلب على جزء  ..لها من الصنف الفالنى نوفره أكثرالفالنى 
  .بتقابلنا فى هذا المورضوعاللى  كبير جدا من المشاكل

مشكل  ،نتاجا من مصدر اإلهالحصول على السلعة نفس ىهاللى  ..ةلثالنقطة الثا
حاجة سلعة  ماإ يا ؛نتاجمصدر اإل .بتقابل عملية التجارة الدايخليةاللى  من رضمن المشاكل

اللى  بتيجى الجهات .صناعيةأو  سلعة بننتجها سواء زراعية ماإ يا ،ا من برههجايبين إحنا
بنتعاقد تعاقد  :خ قرة بيقولواأل ،فى التجارة الدايخلية بتتعاقد ،بتايخد العملية تتاجر فيها ىه

لكن بتقابلها تعنت من  ،نه بيحصل وبتحل كثير فى المشاكلإوممكن  ،تجارى صحيح
  !بينها وبين بعرضها جهزةاأل

الصنف الفالنى بسعر كذا  من نه يسلمه عدد كذا من الكميةإيعنى بيجى يتفق معاه 
 الجهةأو  نتج هذاأاللى  بيجى المصنع ؛ساسومرتب حاله على هذا األ ،فى الميعاد الفالنى

فبيجى يتعنت  ،ها لسبب ماإنتاجن فى هذه الفترة زاد سعر إووجدت  ،نتجت هذاأاللى 
 !ديلكامش ه ..ماينفعش عليهنا متفق معاك أاللى  السعر ..ال :هل ويقول !ومابيسلمهوش

يخد وعطا أو  ،فى السوق drop نه بيحصلإوبتكون النتيجة  ؛هذا القبيل منوبيحصل مشاكل 
بيتعرض قدامى هذا  ؛نه البد تتعمل لجنة تحسم هذا المورضوع فوراإيى رأفى  !ماحدش بيحل

حترام كامل إ يهويبقى ف ،ن العملية تتنفذإ رضوءهذا القرار نهائى على  .بتدى قرار ،الكالم
  .حصلش مشكل فى التسليم والتسلميوما ،سباباأل تكان للتعاقد مهما

 ..حد مشاكل العملية بتاعة تجارة الجملةأالمعاملة مع تجار التجزئة  ،بالنسبة للتوزيع
يجب  ،بتجارة الجملةتقوم اهاللى  الجهةأو  ن الشركةإ الىالمعاملة مع تجار التجزئة تحتاج 

نهم إبحيث  ؛ماكن تجار التجزئةأ الىقرب مايمكن أ من محل توزيع أكثرن يكون لها أ
لو  .بيايخدوا مكسب بيعتبر بسيط أيرضانهم إويخصوصا  ،مايتعبوش فى الحصول على السلعة

ن إتكون النتيجة اه ؛أكبريايخد نقل بمبلغ هو  نإيخد مشوار طويل وهيايخد نتيجته أهو 
ربحه يرضيع فعال ويبقى محتم عليه  ماإ يا ،نه يلعب فى السعرإيايرضطر  ،يقل جداياربحه 

 ماكنأللبتوع الجملة بيعملوا ميخازن فرعية متقاربة  النهاردهالتجار  !يلعب فى السعرهو  نإ
سهل السبل أيروح الناس لها ويايخد السلعة بتاعته ب ،بتوزع التجزئةاللى  فيها الناساللى 

اللى  يةساسشياء األمن رضمن األ بررضهوفى نفس الوقت المعاملة معاهم  .سرع الطرقأوب
   .تجعل نجاح عملية تجارة الجملة



  سرى للغاية 

51 

 

بتقوم بعملية تجارة اللى  ى جهة من جهات القطاع العامبيجى تجار تجزئة يروحوا أل
يفوت عليه  !ماعنديش هبكر  ىفوت عل :يقولوا ،صنافالجملة، وبيطلبوا منه صنف من األ

دى  نإكون النتيجة تفب !فى عملية معاملته هيدويخ وهكذا يعنى لما ..هبعد بكر  :لهل يقو  هبكر 
بالنسبة لتغيير التجارة نفسها من  وعلى رد فعلهم ،ثير كبير جدا على الناسأبيبقى لها ت

 ادى معاملتنا مع القطاع العام نتيجتهآطيب شوف  :ويقولوا ؛قطاع عام الىقطاع يخاص 
  !لها رد فعل على القطاع العامى يبقبو  ،بيحصل كذا وكذا وكذا

ن التجار إودى عملية عن حق  ،ثرتهاأسيادتك اللى  بالنسبة لعملية االئتمان
يقدر هو  نإمكانية السيولة إماعندوش  ،بالفورى وايتعامل مه نإأبدا  شو الصغيرين مابيقدر 

 ،جلباآل شئول بيدفع بيايخد فى األ ،يايخدها يبيعها يرجع يدفعها ؛يدفع كل تمن برضاعته
 ..ن ماكناش قادرين على هذا العملإ .وهكذا ..تانى وبعدين بيبيع ويرجع يدفع فلوس ويايخد

 
 بعد الميكروفون شوية.إ: عبد الناصر

 
ديخلنا تجارة ألو  احناإن يى أيبقى فى هذه الحالة فى ر  ،ن ماكناش قادرين على هذا العملإ : أبو النور 

يعمل عملية هو  ن تاجر نصف الجملة بيقدرإ أساسعلى  ؛نصف الجملة فى الطريق
موالنا يبقى كحل لها أكنا نيخشى على إذا  ..هاننا نقوم بإش قادرين على حناابدل م ،االئتمان

  .هذا المشكلمن  شئلنا كتاجر نصف الجملة فى الطريق يحل يمكن لو ديخ  
بيجى واحد  لما ،عمل فى القطاع العامدارية من ناحية الللمصاريف اإلبالنسبة 

بنجد عنده عدد من الميخازن ومكتب وتليفون وعدد محدود جدا من  ،ماسك تجارة جملة
نسير  إن احنانحاول  ،جى نديخل فى هذا المورضوعين لما إن احنا ونرج .الموظفين والعمال

مرضطرين نتيجة  إن احنابتكون النتيجة  !من الالزم أكثرمانزودش العمالة  ..بنفس الطريق
بنزيد فى سعر السلعة بيبتدى على طول رد  ننا نزيد فى سعر السلعة، ولماإ الىزيادة العمالة 

 ،ها زاد سعر هذه السلعةيتاجر باللى  هو القطاع العام مسك السلعة وابتدى هو لماأ ؛الفعل
 !مانصلش اليه إن احنارجو أو  ،والفرق بين القطاع العام والقطاع اليخاص فى هذا المورضوع

 ؛متابعة ورقابة قوىرضرورة وجود جهاز  الى أيرضاتحتاج  ،بالنسبة لهذه العملية
ن هذه إوعلى  ،ات فى هذه العمليةإنحرافن مايحصلش إنه يحاول إعلى  يعمل باستمرار

ن احناو  .ومعاملة الناس تبقى على طريق صح ،التجارة تسير فى طريق سليم لو عملنا  ا 
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لو تقابلنا  إن احنابحيث  ؛لجان ترضمهمأو  لتجار التجزئة اشتراكهم مثال فى الغرفة التجارية
بحيث  ؛التعامل مع الشركات بتاعة تجارة الجملة فىنعرف مشاكلهم  ،يخرن آلآمعاهم من 

نتيجة سليمة فى هذا  الىنصل  احنا إنممكن  ..ولأب والأننا نحسم هذه المشاكل إ
  .المورضوع

 يى بالنسبة لهذه النقطة.أده ر 
 
بين  يخصوصا فى التعامل ما ،نا متفق مع كالم السيد عبد المحسن فى حاجات كتيرأ :قره  

ن التعامل إ - يعنى بتابع بورضوح فى المذكرة -نا كنت كاتب أوعلشان كده  ؛القطاع العام
ييخلى الناس تلتزم اللى  الحل الوحيد هود ؛ذلك الشروط الجزائية يكون تعامل تجارى بمافى
  ى.بتنفيذ العقود الموجودة د
ننا إدعيش انا مابأ ،يخر فيما ييختص بمعرفة احتياجات المحافظاتالمورضوع اآل

وفى  ،معرفة لها النهاردهيمكن عندنا  الرئيسيةن السلع إ :قولأقدر أولكن ها ،وصلنا للكمال
الميختصين عن التوزيع  وكالء 0نا دلوقتى عامل لجنة من أو  .٪22السلع يمكن وصلنا لـ 

 وابيجتمع .يه االتجاهإلى بيان ب وبتجيب ،والرقابة بتمر بمحافظة محافظة ،لجميع السلع
وبندرس الحالة  ،بالتجار فى الغرفة التجارية ببتوع االتحاد االشتراكى وبتوع المحافظة

حناو  .نها مش كبيرةإيمكن ظهرت  ..فى الحصص الموجودة اتنحرافواإل  0ـ مرينا ب ا 
حاجات يعنى  يهف ..يخيرةقبل الفترة األ 5يخدت إذا  2الحقيقة أو  محافظات لغاية دلوقتى

  .مش بنتواله إحناغلبها أو  ،بيبقى فيها عجز ىهاللى  بسيطة يخالص
نه رضرورى إ على امتفق تماما أن ،لة مع تجار التجزئة وحل مشاكلهمالتوزيع والمعام

نى ذكرها هى نوع من الحل ألاكنت باللى  وجمعيات لليخدمات ،ماكن للتوزيع قريبةأيبقى فيه 
  .له مكان متوسط فى المنطقة بييخدم مجموعة التجار وجدأ

هى كانت مشكلة  ،د عبد المحسن فيما ييختص بالتجارسيالقاله اللى  االئتمان
ن الشركات أل ؛مشكلة بتيخليهم يرفعوا من السعربل  ،فعال يخيرةبالنسبة للتجار فى الفترة األ

بيسلموا  وابدل ماكان ،يستلموا فى المصنع وايجينهم إطالبهم بتها كانت بأرباحية لزيادة نتاجاإل
مابييخدش  أشهر 6يمكن فيه عندى فواتير مدفوعة لـ  ..نه يدفعإبيطلب منه  .زمان عنده

  .كانت موجودةاللى  من المشاكلدى  !غير جزء منها
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زى  ..وفعال تم ده لسلع رئيسية ،على طول عند التوزيع هبنديل النهارده إحنا
بنشرف  احنااللى  السلع التموينية ىود .ىكل الحاجات د ،السكر ،الزيت ،السمن ،الصابون

  !بيدفعها وبعدين عند االستالم كان يدفع قبلاللى  لة بتاعة زمانمافيش المشك ،عليها بالكامل
 دارةفعال واجب من واجبات اإلهو  ،داريةفيما ييختص بالمصاريف اإل يخرىالنقطة األ

والعمل على حل المشاكل بتاعة  - بررضه المحافظات -له معرفة احتياجات ل نها تعمإ
  .التعاقدات

العمل على تنفيذ العقود  موجود من واجباتها ،ذكرهااكنت باللى  لجنة التنسيق
  .وورضع الحلول لها ومتابعة تنفيذها ،ومتابعتهاالموجودة 

هو  عندنا فى الوزارة يةقو اللى  جهزةيمكن من األ ،فيما ييختص بالمتابعة والرقابة
رغم صعوبة  -يمكن  النهاردهوعلشان كده عندنا بيانات ؛ جهاز المتابعة وجهاز الرقابة

ن الوزارة إرغم  ،اتوزع الشهر دهطار إد كذا فيه قمثال  :قولأقدر أيعنى  - الحصول عليها
 النهاردهبييخلينا اللى  وده يمكن .د كذاقالحاجة الفالنية موجودة  قايمه بالتوزيعاللى  ماهياش

 عن الحالة فى السوق عن ذى قبل. اورضوح أكثرعندنا صورة 
 

  .ىيعن إمبارحوتلت باعتبار أو  نف المناقشة للجمعة الجاية الساعة عشرة وربعأستاب :عبد الناصر
جلستين، وبعدين أو  ن المورضوع طبعا مش هنبت فيه فى جلسةإيى أنا فى ر أو 

 بررضه ،دنه فيهم مورضوع ناجح. بعدين بننتقإ أساسبنتكلم فيهم ونفتح كل الموارضيع على 
 .ىنؤيد يعنأو  هدبننتق إن احنايعنى  -بدون يعنى حساسية  - قره
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