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والتموين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة واالحصاء، والتى تناولت احتماالت الموقف 
االقتصادى المختلفة وكيفية مواجهتها، وتعبئة الموارد االقتصادية وتوجيهها طبقا ألولويات 

 محددة.
عن موقف المحاصيل الرئيسية وتطور  ،بحث مذكرة للمهندس سيد مرعى وزير الزراعة -

 أسعارها، وركز التقرير على محصول القطن بوجه خاص. 
 



  سرى للغاية 

1 
 

 

بعتليش ام ..أنت بتتكلم عليهاى من الل ىبعتليش حاجة لحد دلوقتامى إلتحاد االشتراكا عبد الناصر:
 ! )ضحك(كالم فارغال هذاحاجة أبدا، 

  
 .مشكلة جديدةصوت: 

 
 جيب الجوابات.اأربعة أيام ب ..بثالثة أيامفعال قبل الخطبة أنا  إن عبد الناصر:

 
 .صوت: تقرير عبد المجيد فريد

 
اللى  ! )ضحك(وال بيساوى نص قرشبتاع عبد المجيد فريد تقرير القاهرة  ..عبد الناصر: تقرير القاهرة

 !وزعالنين من كذا هو مبسوطين من كذا
  

 .مفيد برضه ..ال؟ : بتاع غرفة العملياتمحى الدين
 

 ة كدهتالتساعتين  ناخد لنااألمور العامة، ى مانطولش فعلشان  نسمع بقى على طول الناصر:عبد 
 .نسمع على طول المواضيع االقتصادية

  
واالقتصاد كانت نظرت موضوع اقتصاديات الحرب بجلستين متتاليتين،  خطةلجنة ال :القيسونى

 عض المقترحات.بلتقدم بلوحولت بعض التفاصيل للجنة فرعية 
تختلفش عن اقتصاديات السلم، ااقتصاديات الحرب مإن  ،جوهرهاى المشكلة ف

ى فإن  بينما .موارد البالد توجه اليهاى وجهات التتقرر، والى األولويات التى إال ف
 فىخدمة االقتصاد القومى لدواعى المعيشة، فالى  اقتصاديات السلم توجه الموارد

، ثم تأتى بعد ذلك خدمة ىلخدمة المجهود الحرباألولوية األولى بتكون الحرب اقتصاد 
  .آخرهالى  ..األغراض األخرى المدنية واالستهالك المدنى
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تواجه به اإلمكانيات ى كان أمام اللجنة االقتصادية قبل ما تقرر المدى الت
؛ ضرورة التأكد من الطلبات الحربيةاألغراض الى  الموارد المتاحةأو  ،المتاحة

الباقى أو  للقوات المسلحة حتى تقرر لها األولوية األولى، وتستخدم الرصيد ضافيةاال
 ،توقعه من خسائر بشريةنكان عليها أيضا أنها تقرر مدى مالألغراض المدنية، و 

ضوء العاملين دول كان يمكن تحديد ى الجوية، وف والغاراتناجمة عن ظروف الحرب 
اقتصاد الى  يل االقتصاد من اقتصاد سلماإلجراءات االقتصادية الواجب اتخاذها لتحو 

 حرب.
 ةوجهتوجيهها أو  الحرب،أو  أوجه السلمى الموارد المتاحة لتوجيهها ف

  ..خدمة األغراض الحربية، كانتأو  ،اقتصاديات الحرب
أوال: العمل على زيادة اإلنتاج بتشغيل الطاقات المتاحة أقصى تشغيل، حتى ال 

  .المتاحة لألغراض المدنيةتقل بقدر اإلمكان الموارد 
نشغل بعض ابدل مإننا  بعض األحيانى اقتصاديات الحرب قد يرى فى لكن فو 
ال تصلح ى نوقف كلية بعض خطوط اإلنتاج التإننا  للتشغيل،أو  المتاحةالطاقات 

ال تصلح للتصدير للخارج، واجتذاب عمالت أو  لالستهالك الضرورى األساسى،
  .أجنبية

وتكوين احتياطيات  ،من الموارد المتاحة لزيادة االحتياطات الخارجية :أوالف
  .خارجية

  .نتاجاإلأوال: زيادة 
اعتقاد اللجنة ضرورى علشان خفض االستهالك ى ف .ثانيا: خفض االستهالك

المدنى، ضرورى علشان إتاحة نصيب من الموارد الستهالك القوات المسلحة، ولتكوين 
 الطوارئ المختلفة.احتياطى لمواجهة 

الباب الثالث: هو خفض االستثمارات الجديدة إذا كانت بعض االستثمارات 
استثمار يمكن ى تساعد على زيادة التصدير، فأأو  عاجلةأو  هياش ضروريةام

حتى نمر من  ؛االستغناء عنه مؤقتاأو  هذه المرحلة ينصح بتقليلهفى االستغناء عنه 
  .هذه المرحلة
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يكون االقتصاد ن أ يستدعى ،الحرب أيضا التنظيم االقتصادى اقتصادياتى وف
كله تحت سيطرة الدولة سيطرة كاملة، وأن تملك الحكومة الحق بتوجيه االقتصاد توجيه 

  .مباشرا وكامال نحو األغراض الالزمة للمجهود الحربى
االقتصاد المصرى منذ عدة سنوات، أصبحت الحكومة ن أ ..ومن حسن الحظ

بالنسبة لإلنتاج الصناعى،  سواءعن طريق  ،غير مباشرأو  راف مباشرإش تشرف عليه
اإلنتاج الصناعى واإلنتاج الزراعى، وكذلك تشرف الحكومة على ى الى حد كبير فو 

 آخره.الى  التجارة الخارجية وعلى المصارف واألجهزة المالية والتأمينات
 

 ؟وده مش موجود عبد الناصر:
 

ى دى النظرية العامة، عندنا موجود وكانت توصيات اللجنة فموجود النظرية العامة..  :القيسونى
أوال: ضبط االستهالك المدنى بما يتماشى مع االحتياجات الالزمة  ..اجتماعها األول

  .لألغراض الحربية، وبما يتماشى مع حجم الخسائر المنتظرة
ى لمواجهة أ ،النقد األجنبىكان الزم تكوين احتياطى من إن  التوصية الثانية:

طوارئ قد تستدعى السحب على األموال األجنبية، واستيراد المستلزمات المختلفة، ولهذا 
الغرض أوصت اللجنة بزيادة الصادرات، العمل على زيادة الصادرات بأسرع وسيلة وبكل 

 الغير ضرورى، أكبر ضبط االستيراد، كذلك أوصت اللجنة بضبط الممكنةاإلمكانيات 
  .ممكن

ى أوصت اللجنة كذلك بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كل اإلجراءات الت
يجب اتخاذها، من رأى اللجنة أنها تتخذ بسرعة وبصفة مباشرة، وبصفة شاملة بقدر 

كل ما ينشأ بصعوبة يتخذ إجراء لمواجهتها؛ تتخذ اإلجراءات تباعا ن أ بدل من ،اإلمكان
ن تكون اإلجراءات غير منسقة أالى  ألنه يؤدى ،اإلجراءاتألنه يخشى من تأخير اتخاذ 

 الغرض المطلوب.الى  فيما بينها، وأنها ال تؤدى
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االكتفاء الذاتى، الى  توصى بتحويل االقتصادى راء التكان فيه بعض اآل
إنتاج السلع الالزمة لالستهالك المحلى، والتقليل من حجم التجارة الخارجية، ى والتوسع ف

أبواب التجارة الخارجية مفتوحة، إن  طالما ،لجنة الخطة رأت أنه من صالح البلدلكن 
التجارة الخارجية والتصدير، ى نظام التجارة الخارجية والتوسع فعلى أنها تستمر 

 االكتفاء الذاتى.الى  وعدم التحول ستيرادواال
زون عرض على اللجنة، التقديرات الخاصة بتكوين المخى االجتماع الثانى ف

االستراتيجى، فالمخزون االستراتيجى هو المقصود به المخزون من السلع المختلفة الالزم 
االحتياجات، احتياجات القوات المسلحة، والزيادة المطلوبة لمواجهة ى مواجهة زيادة فل

ى احتماالت فى لمواجهة أأو  ،قد يقع على االستيراد بسبب تعطل المالحةى النقص الذ
 خالفه.أو  بسبب أضرار حربية  ،نقص اإلنتاج

المخزون إن  ، قدرفى هذا الصددقدم جهاز التعبئة واإلحصاء تقديرات 
لمواد التموينية، مليون جنيه ل 22مليون جنيه، منها  86االستراتيجى الزم يكون حوالى 

مليون قطع  5مليون جنيه لخامات الصناعة األساسية،  11دوية، و ومليون ونصف لأل
 مليون وقود. 6.5، وىمليون مستلزمات اإلنتاج الزراع 1ت رئيسية، وغيار ومعدا

ى الغرض الذإن  واالتصال بالجهات المختلفة، رؤى ،بعد مناقشة هذه التقديرات
يهدف اليه الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء؛ لتكوين مخزون يكفى لتغطية احتياجات 

ى االعتبار فى فعال ومأخوذ فلمدة شهرين مثال أكثر من المعدل المعتاد، متوفر 
  .نوفمبر 11كانت أعدت ى الميزانية النقدية األخيرة الت

 22من السلع التموينية بدل  6.188.888ــ واكتفى مثال السيد وزير التموين ب
 1.5لمواجهة االحتياجات لمدة معقولة، ى المبلغ ده هو كافإن  ..اعتقادهى مليون، وف

 11، وبعدين خامات الصناعة األساسية كان مطلوب ا هىمى مليون لألدوية أبقيناها ز 
بمعدل شهرين فوق الميزانية  ،نزود االستيراد من الخامات الصناعيةن أ مليون، رؤى

  .النقدية
 88األساسية وقطع الغيار بتنص على للخامات الصناعية فإذا كانت النقدية 

معدل استيراد ى أ ،مليون 18حدود ى المخزون االستراتيجى يكون فإن  مليون، رؤى
  .مليون على نفس األساس 4شهرين، مستلزمات اإلنتاج الزراعى 
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لجنة الخطة يمكن زيادتها ى رؤى ف :ووسائل النقل هبعدين الوقود ومستودعات
فوق األرقام المقترحة من لجنة الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء نظرا ألهمية الوقود 

جة الثانية، باعتباره برضه من الدر  عسكريامن الناحية اإلستراتيجية، وتداول السلعة 
مليون، وبذلك  15الى  مليون 6الزراعة، فرفع من ى لصناعة واستخدامه فلأساس 

 .36.188.888قيمة المخزون اإلستراتيجى المطلوب و بح المخزون االستراتيجى، أص
 ،دراسة اإلمكانيات المتاحة لتموين هذا المخزونالى  انتقلت اللجنة بعد ذلك

كانت ى بعد الموارد اإلضافية الت ،صورتها األخيرةى األخيرة فالنقدية ونوقشت الميزانية 
، والقرارات المختلفة الخاصة باالستيراد الخرطومى جت نتيجة اجتماع لمؤتمر القمة ف

نه لو كنا ا  مليون جنيه، و  56الميزانية النقدية كان فيها عجز حوالى إن  والتصدير، فوجد
نتخذ اإلجراءات إننا  فيجب أوال ،مليون جنيه 36عايزين نكون مخزون إستراتيجى فرقه 

  .لمخزون اإلستراتيجىلمواجهة هذا العجز، وبعدين لتكوين فائض لتكوين هذا ا
ى لخفض االستيراد، معروضة فأو  قترح اللجنة عدة اقتراحات لزيادة التصديرت

لتأجيل أو  ونتيجة لتخفيض .المذكرة، وبعدين نتيجة لهذه االقتراحاتى الملحق المرفق ف
مليون جنيه يمكن  16المستحقة علينا، يتحقق لدينا فائض قدره االلتزامات بعض 

االجتماع فى  ..دىمليون جنيه  16استخدامه ألغراض تكوين المخزون االستراتيجى، 
مليون  8مليون جنيه فيه  16من إن  ..الثالث للجنة الخطة، أبدى السيد وزير االقتصاد

عن  ،عن المتاح للتصديركمية القطن ى ألنهم خاصين بنقص ف ؛يجب استبعادهم
ن  الى  مليون جنيه محتمل االضطرار 12التقديرات المبدئية إلنتاج القطن وتصديره، وا 

مليون جنيه اللى  25ى انخفاض قيمة االسترلينى وانخفاض فالى  تخفيضها أيضا نتيجة
 العربية. من البالدبناخدهم 

ى النظر ف إعادةفرؤى  ،اجتماع اليوم، اللجنة الفرعية اجتمعت اليوم ثانىفى 
الموارد المتاحة، نظرا التجاه الدول العربية لعدم خفض القيمة ى مليون واستبقائها ف 12

مليون جنيه  8ــ مليون جنيه، فيتبقى عندنا بعد استبعاد ال 25الى  بالذهبأو  بالدوالر
بعد اتخاذ اإلجراءات المختلفة  اه متاحة حاليمليون جني 12الخاصة بالقطن يتبقى لدينا 
 لتكوين المخزون االستراتيجى.
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إجراءات أو  ديدةشأو  الواقع إجراءات حاسمةى ف مافيهاشاإلجراءات المقترحة 
ولكن من أهمها تخفيض المخزون، السحب  اشديد ااقتصادية شاملة، تمس الشعب مس

البلد من جهة ى المتوافر فالتصدير من المخزون ى والتوسع ف ،على المخزون من جهة
أخرى، تخفيض استيراد بعض السلع زى السلع األقل أهمية زى الفلتر والمركزات 

والسلع الهندسية، تخفيض المواد  ،والزيوت العطرية والغزل والنسيج والصوف يعنى
المبيدات الستخدام المخزون برضه، تخفيض ى ، تخفيض فىالالزمة لإلنتاج الحرب

الوزارات ى فأو  وزارة التربيةى سن استخدام الورق المتاح سواء فلزيادة لح الورق
  .المختلفة

الخطة المتاحة انخفضت من إن  نه أيضاإالتسليح على أساس حديد تخفيض 
مليون، والشاى انخفض  2مليون، الخشب انخفض  258الى  مليون 488

إن  يمكن ألف، بعدين 588ألف، الزيت  158ألف، البن  688، اللحوم 1.688.888
ى تأثير يحس بيه المواطنين، هو خفض أاالقتراح الوحيد من الجايز يكون فيه 

  .مليون متر وتصدير غزل ومنسوجات 31ــ االستهالك المحلى لألقمشة ب
مليون جنيه، إال  5نه يوفر إنه من المنتظر إ وده يعنى رغم قلة الميزانية النقدية

 ،شعبية ماهياشبتتصدر نختار األقمشة اللى  اختيار األقمشة اللىى نه برضه يمكن فإ
 .تتأثرش باالستهالك الشعبىاواللى م

ده االقتراحات المبدئية لتكوين احتياطى من النقد األجنبى ليمكنا من تمويل 
  .المخزون االستراتيجى
عايزين نمول  احناإن  :تحفظات أيضا على ذلك، منهاأو  فيه مالحظات

الواردات أو  الصادرات اإلضافية المقترحةإن  المخزون اإلستراتيجى، مباشرة بينما
تتحقش مباشرة، ففيه صعوبة التمويل المباشر وانتظار االمقترح تخفيضها يعنى جايز م

فظ تانى اللى أبداه برضه السيد وزير االقتصاد حلموارد إنها تيجى بعد كده، فيه تا
 الكمية المقدر تصديرها، يمكن السيد وزير الصناعة كمانإن  اللى هناوبعض اإلخوان 

ى ف  بالفعل ضوء الهدف المرسومى يتحققش فاتصدير المنسوجات اإلضافية يمكن مإن 
نكون إننا  بذل الجهود المطلوبةباإلمكان ى فإن  الميزانية النقدية، ولكن من المعتقد

 تكوين المخزون االستراتيجى.مليون جنيه علشان  12االحتياطى اللى هو 
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االحتياجات اإلضافية للقوات المسلحة السيد وزير التموين على اتصال بالفريق 
تقديرها تفصيال، والى هذا الحد توصلت لجنة الخطة واألمر معروض على علشان  فوزى

إننا  أو ،وبهذا القدر من المخزون ،يتقرر إذا كنا نكتفى بهذه التوصياتعلشان  ،المجلس
نقترح إجراءات أخرى وتوصيات أخرى، لزيادة االحتياطى من النقد األجنبى اللى يمكن 

 إضافى.استخدامه لتكوين مخزون استراتيجى 
 كالستهوفيه اقتراحات إضافية، ولكن أى اقتراح إضافى هيمس على طول اإل

الشعبى، يعنى االقتراحات اإلضافية تنصب أساسا على الوسائل الكفيلة بالحد من 
تاحة سلع إضافية للتصدير ،الستهالكا الحد من االستيراد، يعنى فيه اقتراحات أو  وا 

عادةو  األجوروتجميد  ،قدمت عن تجميد العالوات النهاردهللتعبئة  بعض ى النظر ف ا 
 ، يعنى األمر معروض.األسعار
 

اللجنة ى لما ابتدينا ف حناإ ،قيسونىبالنسبة لشرح دكتور  ..ضيف نقطة لإليضاحابأنا  :محى الدين
نصور شكل المعركة ومدة  احناإن  كان من الضرورى ،الحربى للدراسة االقتصادية ف

ذا اتكلمنا على اقتصاد الحرب، ال يمكن بحال من األحوال .هذه المعركة نقارن ن أ وا 
خمس أو  اللى امتدت لمدة أربع سنين ..معركة بريطانيا مع ألمانيامثال مع معركتنا 
إن  إحناتقديرنا ى ف !ةوعمليات الضرب الجوية مستمر  ،وكان القتال فيها مستمر سنين،

  .حد كبيرالى  ظروف المعركة بتاعتنا بتختلف
حناو  يعنى مدة هذه  ،نه إذا فتحت المعركة القادمةإتنا على أساس ابنينا تقدير  ا 

 ؛شهورخالل ى نها معركة هتحسم فإالمعركة لن تستمر لسنين طويلة، لكن تقديرها 
إذا حصل عطل أو  خالل هذه المدة إذا اتقفلت الموانىى وعلى هذا األساس ف

ى نقدرش نتطرف فاوم .الزم نواجه هذا الموقف بمخزون سلعى إحناللمواصالت، ف
 .ده فوق طاقتنا :ألنه أوال ..لمدة سنتينأو  الزم نخزن لمدة سنة احناإن  :تنا ونقولاتقدير 
  .مسألة غير عملية :وثانيا
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فهو قدر المخزون  ،الجهاز المركزى للتعبئةالى  لما حولنا الموضوع للدراسة
 اللجنة وجدناى ف إحنا .مليون جنيه 86ثالثة بحوالى أو  بحوالى المطلوب لمدة شهرين

ن هذا الرقم يحتاجى ازدواج ف فيه نا  هذا الرقم رقم كبير و إن  الى  كثير من النواحى، وا 
مليون  82وصلت الرقم من  ،تعبئةالرعية مع جهاز فلجنة الى  حولنا الموضوع !تنقية
  !مليون جنيه 36الى  جنيه

حد ما، الى  مليون جنيه بالتخفيض 36نه ممكن أيضا تنقية إتقديرى ى وأنا ف
المعركة إذا اتفتحت إن  ؛تكلم عليهاابأنا  لكن ده كله بيكون على أساس الصورة اللى

  .بنواجهه اللى احناير بالنسبة للموقف تثالثة بالكأو  فهذه المعركة بتقعد مثال شهرين
االعتبار أيضا احتياجات المجهود الحربى، والمجهود الحربى ذو ى وضعنا ف

جى بطريق تسهيالت من دول مختلفة، والجزء اآلخر القيادة العامة يجزء طبعا بي ..شقين
 إحناوطبعا  .محتاجة لتمويل مباشر لبعض االحتياجات الضرورية والملحة والعاجلة

بالنسبة للفترة المنتظرة لنا االحتياجات ا وقدمو  ،اتصلنا بالقيادة العامة ووزارة الحربية
 خالل سنة.ى خالل ستة أشهر وفى القادمة، ف

 
هنحتاج لثالثة فرق جداد، غير قوات الصاعقة الجديدة اللى  احناإن  تقديرىى كنت فأنا  عبد الناصر:

من فترة كنت اتكلمت مع القائد على هذا الموضوع، وبحثت قوات اليهود  اوأن .بتتعمل
فرق  تالتزم نعمل ال احناإن  ؛نضمن المعركةعلشان  minimum ــوقواتنا، الحقيقة ال

 أمين؟دكم كام فرقة دلوقتى ياننتوا عإجداد، 
 

 .دلوقتى الموجود ستة مشاة واثنين مدرعة إحنا: هويدى
  

 ليه مش سبعة؟ عبد الناصر:
 

وبعض المراكز،  لواءاتعلشان نكمل بيها بعض ال ،: السبعة المفروض إنها كانت تنحلهويدى
 النية طبعا. يهلكن هو ف
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 ؟تحلتشا اكن مل عبد الناصر:
 

 .يافندم: ال هويدى
 

تقديرى ى فأنا ف !فمن الصعب الحقيقة نعمل فرقة ،نحلهاش، إذا حلينا فرقة موجودةام إذا   عبد الناصر:
حال واللواءات الموجودة بهذا ا، وأنا حطيت النلواء 38عندهم  ..لقوة اليهود وبحثى

الى  واحدأو  نينتاالى  الزم يكون الوضع الطبيعى واحد ..عملية هجوميةى ف .الشكل
 !نجيش بست فرق ونهاجم عشر فرقاثالثة، لكن م

 
  .: ال قطعا، هذا العدد ال يكفىهويدى

 
علشان  عمليتنا بالنسبة للهجوم الزم على األقل بيبقى عندنا عشر فرق، على األقل فإذا   عبد الناصر:

سنة ى إذا كنا مش جاهزين ف - بنعوز سنة إحنا - وأنا اتكلمت على سنة .نهجم
 !نقدرش نبتدى عملياتام

 
 !: اسمحلى استوضح نقاط، وال سنة استعدادالقيسونى

 
تصورى ى ألنه ف ؛أيام قليلةى الحرب هتحسم فإن  تتصورواال سنة استعداد، وبعدين ال  عبد الناصر:

الفترة ى أخدنا درس من اللى حصل ف إحنا ؛طبيعة الحرب اللى هتكون موجودةإن  أيضا
حناو  ،اللى فاتت  ،أيام ةثثالى مش هنخلص ف احناإن  ىيرأى ف !ثالتة أيامى خلصنا ف ا 

 ده هيرجع وبعدين ده هيرجع. ..هتبقى حرب ؛ثالثة أيامى هيخلصوا ف اليهودوال 
 ألنه أيضا مش من السهل ؛العملية سينا هتاخد معارك رايح جىإن  تصورىى ف

 !األول فىويخلص عليه ى واحد بيضرب طيران الثانإن 
 

 ..لو إحنا لو كنا بندرس ،برضه أوضح النقطة دىعلشان  : هومحى الدين
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هو ده ملخص  ..عمل الثالث فرقعلشان  عاوزين فلوس احناإن  علىباقول أنا  هو عبد الناصر:
 كالمى يعنى.

 
موضوع المدة اللى هنقعدها قبل ى نقطة برزت من كالم سيادتك دلوقتى، ف يهفى : همحى الدين

حسابات ى التقدير فى مش حطينها ف إحناالحقيقة ى دى ف إحنانبتدى المعارك، فام
 ؛بتاعتنا العاديةبنمشى بالطريقة  إحناألنه من خالل هذه المدة  ..اقتصاديات الحرب

الفترة ى إلجراءات اللى كنا عايشين فيها فاأو  تقريبا ظروف السلم العاديةى اللى ه
اللى غير تكوين المخزون السلعى، بنضيف األعباء الماضية، بنضيف عليها بعض 

واللى تحتاجها القوات  ،ىالمجهود الحربعلى عليها بعض األعباء اللى تقتصر 
جى يقسم بي ..شقينالى  االحتياجات دى بتنقسمى نه فإ :وقلت .المسلحة بصورة الزمة

 ..المستقبلى بشكل تسهيالت بتندفع ف
 

 ؟الح: بالنسبة للسعبد الناصر
 

أى أو  ةتالتأو  ينتدخل فيها مسألة فرقت ودىمش عاملين الحقيقة حسابها،  إحنا: فدى محى الدين
 نها من جهات أخرى بدون تسهيالت.يولكن فيه حاجات هم محتاج ،من الفرقعدد 

هم  .بسرعةيقدروا يستوردوا االحتياجات بتاعتهم علشان  ؛الزم نوفر المبالغ دى إحناف
الميزانية النقدية ى التقدير فى موضوعة فاالحتياجات قدموا بيان بهذه االحتياجات، وهذه 

 المعروضة.
 

 .قطعا هنعوز عربيات أكثر فرق جداد تالت :لما نقول ..قطعا هنعوز عربيات أكثر عبد الناصر:
  

 التقدير.ى عرفش الحساب بتاعهم إيه، ولكن فيه حاجات متوقعة أيضا فاامأنا  : طبعامحى الدين
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ن ا  و  ،تقدمنا بيها فعال إحنا ،بخصوص االحتياجات بتاعتنا اإلضافية العاجلة يافندم: هو هويدى
ناقشتها مع السيد النائب زكريا، ودى بتواجه المطالب بتاعتنا اللى تم االرتباط كنت 
  .الحاجات المتوقعةأو  االرتباط عليهاالجارى أو  عليها

مازلنا حتى اآلن بنسد احتياجات القوات المسلحة من  إحنا ،بخصوص العربيات
حناو .المطالب الدفاعيةحدود ى سيناء، ومازال تلبية احتياجتنا فى العربات اللى فقدت ف  ا 

كنت بتكلم فيها أنا  - جديدة مش بطالة صفقةملنا عهذا الموضوع، و ى ين فيأيضا ماش
لكن  .بحر فترة بسيطة بيتم االتفاق عليهاى ف متهيألىو  - كىز  سمع األخ حسن عبا

بنسد  ن احناأل ؛هنحتاج فعال عدد كبير من العربيات إحنابتكوين الثالث فرق الجداد 
عربية ألف  13بــ اللى هو بيقدر  ..سيناءى خسرناه ف اللى احناالعجز ى دلوقتى ف
 !ومركبة

 
 .هذاى مصنع السيارات يدخل فى يعنى ممكن اللى ف عبد الناصر:

 
 .داخل ..الصفقة بتاعت االتحاد السوفيتىى ف يافندم:  داخل هويدى

 
 ..أقصىالى  عبد الناصر:

 
 .صوت: ممكن

 
 .لنا كذال اعم :لهل سنة مثال بنقو ى ، فف٪54لنا النص  ألنه بيوفر الناصر:عبد 

 
جى ياالعتبار شركة النصر للسيارات، ولما بيى يعنى مدخلين ف فعال الجديد: هو العرض هويدى

ولما بتجيلى معلومات  - وهو األخ عبد المنعم رياض اتصل بالدكتور عزيز -بالكامل 
دايما مدخلين  إحنانكمل الموضوع، لكن علشان  الدكتور عزيزقعد مع اه ،إضافية أكثر

 االعتبار عندنا.ى شركة النصر للسيارات ف
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 .عملة صعبة من اللى بتعملوه ٪58بتوفروا  عبد الناصر:
 

لت دلوقتى، سيادتك قزى ما ،عندنا فترة سنة إحناإذا كان  ،: نقدر نعمل وردية إضافيةصدقى
خالل السنة، نقدر نعمل حسابنا من ى نقلل ف خالل سنة نقدر احناإن  يبقى ممكن

 .مثال 2588اإلنتاج على 
 

 .أكثرأو  عبد الناصر:
 

 .الشرقية االتفاق مع ألمانياء اللى فى اتوفير األجز حسب  ..أكثرأو  :صدقى
 

ألن نفس اللورى اللى بيخش  ؛يافندمأفتكرش  ما ،توفير العملة الصعبة: وهو من ناحية هويدى
، وشركة النصر بتاخد عن كل لورى 1388ــمثال عملة صعبة، بنجيبه هنا ب 1388ى ف

لنا ا نهم بيعملو إ الصفقة الجديدةى االعتبار فى ولكن داخل ف ،بتعمله نفس العملة الحرة
 .لورى وممكن زيادة هذا العددألف  يجمعوا ..ألف

  
 ؟األلف لورى المجمع، هل األلف ده زى األلف لورى الجاهز عبد الناصر:

 
 !جنيه 588ــ كها بو المحلى بيزيد عن د ..الجديدةالصفقة ى حنيه ف 588: بيزيد هويدى

 
جنيه، مع  1388ى بالعملة الحرة ااستيراد االتحاد السوفيتى ج ..االتحاد السوفيتى: صدقى

 ٪3، وعلى أساس األسعارده على أساس دمج  ؛االتفاقيات وشوية بحساب 488حوالى 
، فالقطعة الالزمة للتصنيع عندنا اللى هتيجى من ألمانيا lorisصفقة ى أما ف .تخفيض
 !من ثمن اللورى الجاهز ٪88أو  ٪55حوالى الى  تصل
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لنا وا بيلورى، فهيج 3588و  3888ألنهم بيتفقوا على  ؛هم هيحتاجوا لعدد كبير
نقدر نقعد معاهم  ،فإذا كان عندنا الوقت الكفاية .الدفع الجاهزقطع وبنفس شروط 

األولى  إحناونشوف العدد اللى هم يطلبوه مننا، وأى موقف نقدر نمشى عليه، والفرق 
 ه.يب

 
وده اتناقش مع مؤسسة البترول  ؛أيضا لينا مطالب بترولية إحنا، العربيات مطالبدى : هويدى

وأنا كنت اتصلت باألخ محمود  .انلتوفير االحتياجات بتاعتاللى بتبقى مكلفة ى ألن ه
 ،أى صعوبة بخصوصها، حتى بنجيب بعض المواد من روسيا مافيشوأفتكر  ،يونس

  .واالتحاد السوفيتى وافق على أنه يسرع الفترة
 النهاردهوأنا كنت  ،طاراتموده علشان ال ،bitominالــ هو بس فاضل حاجة 

علشان  هو اتخذ ترتيباتأو  ،فتكر جالىأيونس بخصوصه، و تصل مع األخ محمود اب
نه قصر استخدام المواد المتيسرة حاليا على القوات المسلحة، وهيشغل إبحيث  ؛توفيره

السويس ويخصصه للقوات المسلحة، وبرضه ى الموجود ف bitominالــ المصنع بتاع 
أغلب االحتياجات بتاعتنا  إحناف .تلبية هذه االحتياجاتعلشان  ؛هيستورد الجزء الباقى

لنا حتى اآلن، وطبعا الظروف بتتغير ما بين وقت ة ينابى ه وقدمت اللىنوقشت، 
 المبالغ المخصصة له.ى نظر ف إعادةالى  وطبعا بنحتاج دايما ،وآخر

 
 !فايدة الروس هيدونا مافيشألن  ؛akakرخصة الــ : يبقى بالنسبة للمصانع الحربية، هل عبد الناصر

 
نبتدى بيه،  14.5 الــنه المدفع إلجنة السياسة على ى اتفقنا مع األخ أمين ف إحناهو : البشرى

 .akakوالـ  ،ملم 38ــوال
 

 هتبدوا فيه إزاى؟ عبد الناصر:
 

 .يعنى  licenseيعنى نبحث عن : البشرى
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  ؟تعملوه license من تقدروا عبد الناصر:
 

، اتصلنا 14.5الــ  licenseــ ص بالتخفيما ي إحناف، يافندمصعب .. صعب خالص ..ال :البشرى
مل  38ـــ فيما يختص بال .روسياى واألخ أمين اتصل بروسيا أثناء ما كان ف ،ببولندا
  ..اتصلت

 
 وصلتوا إليه؟ عبد الناصر:

 
 .وأنا بعت مندوب من عندنا ،ههو لس: البشرى

 
بتاعه  licenseــ ان الهو ك ؟مضاد للطائرات licenseمطلوب فيه  ماكانشروسيا  ..: الهويدى

 ..فيه شوية خاصة
 

 .14.5ــ لل licenseكنت طلبت أنا  ..ال عبد الناصر:
 

 .نوشاكام ..:  الهويدى
 

 license، طلبت منه 31لى على ا قالو  منه يوم ماواهلل طلبت  ..تسأل السفيرب  عبد الناصر:
 .14.5ــلل
 

 .: حاضرهويدى
 

بولندا مندوب خاص بهذا الموضوع، وكلمت السفير ى عندنا دلوقتى حاليا ف إحنا: هو البشرى
ألن بولندا  .بولنداى هناك، وال زال موجود ف موخليته يقابل السفير بتاعه ،بتاعهم هنا

حناو  - Granovالــ الدكتاروف و  - عملت المصنع بتاع الرشاش الخفيف ــ بنقول ال ا 
 موجودة ألن العملية هتبقى المعدات ؛ يربط على طول مع هذا المصنع 14.5
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حدود المقاسات ى فى األجزاء المشتركة اللى هى ومن السهل ف ،موجودة واألدوات
خصوصا لهذه  ،21خيرة بتاع مصنع ذوأنا بعت رئيس شركة ال .المعينة نبدأ فيها فورا

ن شاء اهلل منتظرين ي  جى رد.يالعملية، وا 
 

 ؟سبانمن األ licenseخدين اهم اليوغسالف و  عبد الناصر:
 

 .من أسبانيا ملم 38ــ ال licenseخدوا انهم يإ، أنه كان فيه محاوالت ه: هم لسالبشرى
 

 .28خدين ا:  و عبد الناصر
 

 .ملم 38ــ : هم كانوا كلموا عبد المنعم رياض على الالبشرى
 

 لنا يبقى إيه؟ هيوردوهى لهم ال عبد الناصر:
  

 .يافندم ممل 28: البشرى
 

 .doubleاللى هو  هاللى أخدو  28ــ ال الناصر:عبد 
 

 .doubleالــ :  هويدى
 

 يا.من أسبان licenseنهم أخدوا إ :ىل قالتيتو ، لما كنا هنا  licenseواخدين  عبد الناصر:
  

 .ممل 38: هو الطلب بتاع القيادة مننا كان البشرى
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  .هأيو  38كان : هويدى
 

نها تتفاوض مع أسبان سويزا إسبيل ى يوغسالفيا فإن  موقفه ، وده كانnts craft ــالالبشرى: 
حناو  م.مل 38ــ بتاع ال licenseالــ ساس إنها تاخد أعلى  يا أنه لو خدوا ئاتفقنا مبد ا 

 .على أساس هم يسبقوا من ناحية المدافع ؛المشترك التعاونهيتعمل نوع من  الرخصة
، licenseــ لهم وهنديهم الا هينداهف ،عندنا ممل 38ـ الذخيرة بتاعت الإن  وده على أساس
سعد الدين يوسف  - الثانى، وفيه عندنا واحد هيسافر قريبا االتجاهده  .ونوردلهم ذخيرة

 هيسافر قريبا لهذا الموضوع ليوغسالفيا. -
 

 ؟RBGـ وال عبد الناصر:
  

 .اتصلنا فيها أظن RBG: ال البشرى
 

 .يافندم محل دراسة هباالتحاد السوفيتى، ولس هويدى: 
  

 ه.أيو  عبد الناصر:
 

انى مشابه مع تمع يوغسالفيا، وفيه برضه سالح  B11 ــ ، الRBG ــ : وفيه بديل للالبشرى
ن شاء اهلل نتعشمى كل االتصاالت دى تمت ف ؛بلغاريا عت بنب احناإن  وقت واحد، وا 
 .وراء هذه العملية ناس

  
 ،الواقع يتعمل لجنة عليافى  ،بخصوص تنسيق العملية مع اإلنتاج الحربى يافندم: هو هويدى

شاء إن  - نديهماوه .وفعال عرضت كافة المطالب من شهر واتفق على كافة الترتيبات
وبرضه موضوع الرشاشات والمدافع  ،خالل المدةى تنا فافترة بسيطة احتياجى ف -اهلل 
ذا تمت صفقتينيماش إحناط /م موقفنا هيكون إن  :باقول ين معاهميماش ين فيها، وا 

 .كويس
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 ه فائدة كويسة.ل ط/مــ الإزاى  مبارحإأول  : تبين من عمليةعبد الناصر
 

 .يافندمهويدى: أيوه 
 

األول كانوا هم  ،بالرشاشات بتاعت الوحدات 3نه يدخل األربعة طيارات وتنضرب إكون  عبد الناصر:
حناحاجة، و يحصلهمش ايدخلوا عندنا ويطلعوا م ن اوالواحد ك !ضربننندخل عندهم  ا 

هذا التحول  لمرة يحصأول  !جوا ويمشوايندخل ننضرب وهم ي إحنا؛ يقعد يكلم نفسه
 حقيقة.

 
كانت الصورة بالنسبة لتوقعات زيادة القوات  ،هو طبعا الحربية لما قدمت التقديرات ..ه: أيو محى الدين

 ..الحسابى احتياط موجودة برضه ف ٪25زودنا  إحنا ..، ومع ذلكىتقدير فى  المسلحة
لم  حنااى لمتعاقدين عليه، وال اللى احنا ده :قالواوهم قدموا مبلغ معين  .الوضعوده 

 .الفترة القليلة القادمة فده معمول حسابهى نطلبه ف احناإن  واللى متوقع ،تعاقد عليهن
من هذا المبلغ الكلى، وكمان حطينا احتياطى تحت  ٪25زودنا حوالى  إحناوبعد كده 

 طلب القوات المسلحة.
الى  الزم نصل :أوال ،إنه كأساس لكل الكالم ده :لهاو النقطة الثانية اللى عاوز أق

يكون عندنا االحتياطى ن أ المرحلة الثانية يجبأو  وبعدين النقطة .ميزانية نقدية متوازنة
اللى هو هيقعدنا مثال  ؛نكون االحتياطى االستراتيجىنقدر علشان  من فائض الموارد

هذه العملية بالتقديرات ى ف حناا نإهو  ،والواضح من الشرح ده .كدهأو  ثالثةأو  شهرين
مليون  12نعمل توازن للميزانية النقدية، وبعدين نكون إيراد قدره  احناإن  ،الموجودة

 .مليون جنيه 36نواجه طلبات قدرها بده اللى قدرنا نعمله  ..جنيه
 

مجلس الوزراء ى الحرب، اللى كانت عرضت فى بس هبدأ بالصورة عن الميزانية فأنا  : هوزكى
 والوضع اآلن.
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 )ضحك( !الوقت ده بصدق يعنىى عندك الفلوس قد إيه؟ ف عبد الناصر:
 

 ..:  حوالى ثالثين، بس ده يعنىزكى
 

 .عارفين إحناال ما  عبد الناصر:
  

مليون جنيه، منذ ذلك  12المجلس كانت مقدمة بعجز حوالى ى التى قدمت ف : الميزانيةزكى
، لما 58الى  مليون جنيه، 12؛ فحولت العجز ده من حوالى طرحتالوقت حتى اآلن 
ى هتشتغل إال ف القناة مش إن ..حسابناى فيه ف ماكانشذلك الوقت ى عدينا الميزانية ف

 35أو  33فده طبعا قلل مواردنا بحوالى  حوالى السنة،ى أشهر من أجل الميزانية ف 3
من ضمنها حوالى  ،االعتبارى مليون جنيه، أيضا كانت فيه التزامات عاجلة لم تؤخذ ف

 اتفاقيات.مليون جنيه  22
 23منها  ،مليون جنيه عن الميزانية األولى 15االستيراد السلعى زاد حوالى 

 الطوارئ، والزيادة بتاعت السماد؛ علشان مليون جنيه زراعة 5مليون جنيه بترول، و
الميزانية األولى مقدم السلع ى ف ماكانشمليون جنيه، و  21الى  25حوالى من 

ى يبقى فيه عجز ف ،مليون جنيه 15االستثمارية، فعندنا الميزانية قدمت فيها حوالى 
لنا من مؤتمر  مليون جنيه، لما قدرنا الموارد الجديدة اللى جت 136المجموع حوالى 

 .لنا من الدول الشرقية ومعونات أخرى مليون، والمعونات التى جت 62اللى هو  ،لقمةا
  

 .ببقية السنة يعنى 62، آه على 25بنحسب على  إحنا عبد الناصر:
 

، فأصبح 136والعجز  21السنة، سنة عن الميزانية، فأصبح بعد كده الفائض ى ده ف ..: آهزكى
مليون  56تأثر على العجز ى ألن ه ،األولى 12 ــعالوة على ال ،مليون 48العجز 
 .جنيه
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 كام؟ قدره كام؟  عبد الناصر:
 

االتفاقيات ى ف 44االتفاقيات، حوالى ى نه أكثر العجز فإالحقيقة ى ف اتفاقيات: الحر، هو زكى
 .االتفاقياتى ، يعنى هو العجز كثير فىوالباقى ف

  
 .االتفاقياتجل ؤ ن احناإن  اتكلمنا إحنا عبد الناصر:

 
 .االعتبارى هو ده بعد ما كان فا: مزكى
 

 .كمان عبد الناصر:
 

مليون  18 يهوهى ف ،ىاحتماالت أخر ى دخلنا ف ةالجديد زنةالمواى بقى ف إحنا: كمان، بس زكى
، بنقول نحاول مع الروس جنيه اللى علينا بتاعت صفقة القمح اللى السنة اللى فاتت

العقود ى نحاول نضغط عليهم ف إحنادى كانت بالعملة الحرة، فنأجلها، إننا  نتكلم معاهم
   .تقدير الحالةى مليون، وده داخل ف 18ــ ونستفيد من ال ،اللى جاية

  ..قوله فيما يختص بالبرنامج بتاع ضغط االستيرادابأنا  لكن اللى
األرقام وبعضها ترى أنه يمكن  ،بعض القطاعات اعترضت على أفكارنا :أوال

نلتزم علشان  هنا، نبت فيهانقطة يصح ى دتحققش أكثر من ثلثينها، يمكن مادى 
ال بنقول أرقام وبعدين القطاعات بتيجى تقول فالزم تعد نفسها على  ..أل :بالميزانية، وا 

 ميزانية ونحط وضع جديد.الأن تعد أو  الميزانية بهذا الشكل،
 

 إيه؟ اللجنة والا ى هم كلهم كانوا ف عبد الناصر:
  

 ..هو أغلب االقتراحات الموجودة هنا نوقشت مع القطاعات المختلفة فيما عدا ..:  يعنىمحى الدين
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 .:  اإلنتاج الحربى مثالزكى
 

هذا الموضوع، ويمكن وزارة االقتصاد سلمت بجزء من ى ثالثة عارضوا فأو  اثنين هيو أ: محى الدين
ى والصناعة يمكن ه ،وبالنسبة لوزارة ثانيةرأيهم بالنسبة مثال لوزارة اإلنتاج الحربى، 

 .الثانية
 

أحقق هذا الزم هذه الصادرات تبقى عالوة علشان  وهو إنه ا،ندرسهن أ كام نقطة أرجو يه: فزكى
على الصادرات الثانية، والزم هذه الصادرات ال توجه للدول الشرقية، برغم المديونية مع 

 ،مدينين للدول الشرقية، مثال ذلك روسيا مثال احناإن  :الدول الشرقية بسبب وهو اآلتى
 .نه خالصوزيمتجا 1أو  8جنيه والحد من المديونية  مليون 28روسيا مديونية على لأنا 

ومش هاخد بيه حاجة ثانية، وهم  ،لهم قماش هنقص المديونية هصدرأنا  فلو
الصادرات، ى أى زيادة فإن  ، فأخشى ما أخشاه28ــ ن العثانى  يطلعوامستعدين مش 
فأنا عايز  ،الدول وستعتبرها تخليص ديون، وده ليس عندنا مصلحة منهالى  ستوجه

علشان  نقطة أساسيةى ما سلع مقابلها ودإ خد عملة مقابلها، ياآأوجه الصادرات لبالد 
 .بالنسبة للغزل والنسيجخاصة  ،االعتبارى ناخدها ف

إيدنا على مدار السنة ى سائلة فعقود األقمشة بتبقى عقود إن  :النقطة الثانية
 يمكننى إنى يدهم مش أرصدة بس بل تصدير فعلى يحقق نقدإى تكون فى ، وهأرصدة
أخزنها مش بس على ورق حساب، جايز ده يبقى علشان  ،السلعهذه بيها كاش أشترى 
ى شهور، لكن المطلوب ف 2أو  6يحقق من ناحية السيولة إال بعد ال لكن ده  ،صحيح

  .نه يكون حققت واشتريت فعال من البضائع المطلوبةإخالل هذه الفترة 
 ودى النقطة الثانية اللى حبيت أبرزها.
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أرقام التصدير لن ى أى زيادة فإن الى  ،أشار اليه األخ حسنى ل: بالنسبة للجزء األخير الصدقى
جال التصدير بتبقى آلعادة العقود بتاعت إن  يمكن تحصيل العائد منها خالل السنة،

العقود الى  باإلضافة ،عقود تصدير أقمشة النهاردهبعد كده، يعنى لو حتى مضينا 
لكن  ،يوليهالجديدة بعد  النقديةجى مع السنة يالممضية هيبقى تحصيل النقد منها هي

 .لفترة بعيدةالتصدير مش هيتم 
حسبت مستلزمات  ،االستيرادى فللخفض بالنسبة لألرقام الموجودة بالنسبة 

 88الصناعة بتاخد إن  على أساس ،اإلنتاج اإلضافية لتحقيق الفائض االستراتيجى
مخصصة كاحتياطى مخزون من مستلزمات المليون  18استيراد، بتبقى  مليون جنيه

لة للصناعة، اممليون ال تمثل الحاجة الك 88إن  اإلنتاج الذى يقدر بشهرين، الواقع
نطلب اعتمادات إضافية للحاجات  احناإن  نة الحالية هنضطرهذه السى فإن  والواقع

 حتى اإلنتاج األساسى زى الصناعات الغذائية.
جى فوق يالمخزون اإلستراتيجى اإلضافى كان المفروض يإن  :النقطة الثانية
عنديش مخزون طبيعى خالص، فالمصانع بتستنى باألسبوعين امأنا  المخزون الطبيعى،

 نوصلعلشان  بناخد مبلغ إحناخامات، فعلى األقل نقول لو  مافيشألنه  ؛ة واقفةتالت
مليون تمثل  18إن  نعتمد علىمش هوليكن مثال شهر، ف ،المخزون الطبيعىالى 

 الصناعة.ى لتحقيق مخزون استراتيجى لمدة شهرين، لمستلزمات اإلنتاج ف
 

 .شهر يعنى يبقى عبد الناصر:
 

جدا، وكل المصانع اللى بتقف بتاعت القطاع  ئموقف الخامات س يافندم: يعنى الحقيقة صدقى
محتاجين جرعة عاجلة من  إحناالخامات بتخلص فبيقف، يعنى علشان  االخاص أساس

علشان  اول يدرس منها شويةنفسه كان قال لى: هيحالنقد األجنبى، واألخ حسن 
والنى، فكان التقرير المخصصة للصناعة الحقيقة التقرير األمليون  18فيبقى  ،يمشيها
مليون، فنفس التعبئة كانت  18ــ مليون جنيه نزلت ل 22مليون وخمسة، و 11األول 
  !يهلومش عارف  18ــ مليون واللجنة نزلتها ل 22ــ مقدرة ب
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لصناعة لن يتحقق بالقدر لالستيراد اخفض إن  هذه الصورة حبيت أدىلكن 
لكن حصيلة  ،نزيد الصادرات احناإن  الكشف األخير، فالتصدير ممكنى الوارد ف

ة السنى الستة أشهر الجاية، كان يمكن االعتماد عليها فى ف هتكونالتصدير مش 
 المالية الجديدة.

 
 .أشهر اللى بعديها 8ويمكن فى الــ  ،معلشيعنى  ..آه عبد الناصر:

 
نى قيسو اللى ذكره الدكتور أو  ،مايقدرشنه إ: هو عزيز دلوقتى بيعلق على كالم حسن محى الدين

إال لما  ،لتكوين المخزون اإلستراتيجى النهاردهيدفع  مايقدرشنه إعلى لسان األخ حسن، 
يقدر علشان  ىجى حصيلة الصادرات اللى بنتكلم عليها. فعزيز عايز دلوقتى المبالغ ديت

 .يحقق األهداف
 

 .نقدرش نحققها دلوقتىام إحنا: يعنى صدقى
 

 .دائرة مفرغة العمليةى : همحى الدين
  
 :باقولأنا  ،الخامات عندوش كفاية منانه بيقول مإفيه نقطة فاألخ عزيز فاهم  ..ال :زكى  

االعتمادات اتفتحت، هو كان فيه إشكال  احتياطى، مافيهاشالسلع اللى ى يعنى النقد ف
وده فيه  ،زى الصفيح مثال ؛دفعنإ ..أل ؟هادفعهنقد وفيه بضائع مدفوع ثمنها مش 

ومدفوع ثمنه بقاله  ،من اليابانى اوج ،ثمنه مدفوعطن ألف  14حوالى  يهإشكال، وف
العملية تخف، فاللى  تالشحن، ابتدى ولكن المشكلة كانت ف ،أكثر من شهرين ونصف

عجز  مافيهاشالسلع اللى ى إيه هبيان أحب أعرفه إذا كان فيه سلع محددة فناخد 
 !حاجة تخص النقد قصرى عنديش صورة فامأنا  واللى قفلت مصنع، يعنى ،وتتفعل
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 .النقد قصر معاناإن  لشو قابامأنا  :صدقى
 
 .مش أقصد ..: الزكى  
 

إن  النص األولى فإن  الواقعى تشغيل المصانع، فى المشكلة ف هى : الميزانية النقديةصدقى
وبعدين نتش كافية لتشغيل المصانع، اكامى ، بس هالمقررة لناأخدنا الحصة النقدية  احنا

 ىلشحن فكل مصانع القطاع الخاص اللى بتقف السبب الرئسباالخاصة  جت العقبات
 احناإن  لما بنيجى نقول احناإن  :باقول خامات، عايزة خامات مستوردة، فأنا مافيشإن 

مليون  88ــ مليون بتاع السنة، ال 88الــ سدس ى مليون جنيه تمثل شهرين أ 18عايزين 
 .لما حسبت كانت أقل من الحاجة الحقيقية للتشغيل

نقطة، وبعدين حتى إذا أخدناها أول  ىود ،مليون ال تمثل السدس 18ى بقى هي
إن  قبل كده، هتوصلنى أشيرلى احتياطى إضافى استراتيجى زى اللى ل هتعممش 

المخزون ى فأنا  شحنة مركب جاية، أشتغلعلشان  ىدهيبقى فيه احتياطى تشغيل عا
لما نوصل لمخزون استراتيجى إضافى شهرين، علشان  توصلا بتاع شهر مثال لحد م

أنا  مليون جنيه، هو ده اللى 18ــ مليون فوق ال 15 كمان يبقى عايزين على األقل
 .أقصده

 
 .نمشىعلشان  النهاردهمليون ده كالمه من  18ــ : هو عايز كحد أدنى دلوقتى المحى الدين

شغل علشان  هتكملى ه أو ،ةبغض النظر إنها تبقى استراتيجي هكالمده 
 ده هو الكالم. النهارده 18ــ المصانع، مش ده الموضوع لكنه عايز ال

 
والمواد  ،تعب فيه مافيشأوضح بس المقصود، القطن موجود و علشان  : فيه نقطتينزكى  

ى وعندنا يمكن فائض منها، وده أكبر حاجتين ممكن أجيب منهم ف ،التموينية موجودة
هصدرها مش موجودة فيها المواد أنا  السلع اللىى يه هإالسلع التصديرية، فيما عدا ذلك 

 احتاجه؟ المواد المخزونة وده هو الرقم الكبير اللىأو  األولية
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 .المصانع، ألنه باقىبتكلم على تشغيل أنا  على التصدير بس،مابتكلمش : صدقى
  
االعتماد اتفتح بالبضائع إن  تشغيل المصانع، يعنى االعتمادات اللى اتفتحت هو النقطة :زكى  

شهرين، أو  خالل شهرى الطريق فى لكنها موجودة ف ،ومش مخزونة مطلوبةاللى كانت 
 جديدمن غير ما أفتح اعتماد تانى بقى شهرين  ورأربع شه تالتفالمخزون اللى كان 

 ها.باقول النقطة اللىى د
 

لصناعات الغذائية امخصص الميزانية النقدية الحالية بالنسبة لقطاعات إن  سيادتك :صدقى
بمعنى،  24ــ مليون وال 12السنتين اللى فاتوا كان هذا الرقم ى جنيه، ف 12.525.888

لصناعات اللى أخدته قطاعات االنقد األجنبى  نصفنه بالنسبة للسنة اللى فاتت إ
الى  مخفضةكانت ، تقديرات الميزانية النقدية خفض فى الميزانية النقديةالغذائية هو اللى 
عقبات االستيراد ى ف ،مثل هذاالى  ننظرى جيلتشغيل، فلما نل كافيةمبالغ كثيرة وغير 

 .يقل والمشاكل خلت المخزون
حقيقى لكن  حقيقة.موجودة الميزانية النقدية المقررة إن الى  واألخ حسن بيشير

مليون  2هنوفر من الدخان  اللى احناهى نفسها كانت غير حقيقية، وبعدين التقديرات 
ولقينا كل اللى نقدر نخفضه هو من االستيراد الحصة اللى البيانات جبنا  إحناجنيه، 

 . العمالت الحرة مانقدرش ننقص عن الموجود والمخصص جنيهألف  588جاية هو 
 325أو  جنيهألف  388ومش هنقص  ،عايزين نطلب اعتماد إضافى ،من الميزانية

  .جنيهألف  288 إضافىجنيه، عايزين اعتماد ألف 
 هجنيه عن اللى جو ألف  188 إعتماد إضافىعايزين  شئالمركزات نفس ال

. المبالغ اللى مش هنقدر نوفر التزامات االستيراد احناإن  الميزانية وهكذا، وهيبقى معناها
وبعدين نيجى  ،نه هيحصل وفرإما اعتمدش علشان  أبلغإن  فكان البد من هنا. موجودة
كل إن  شايفأنا  ،عن االنتاجالمصانع تقف إن  نقدر على أساسه !ما أقدرش :نقول

 إنتاج مطلوب.
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 ،كلمتين صغيرين يعنى، القطاع طبعا بتاع اإلنتاج الحربى احتياجه للنقد قليل م: معلش هالبشرى
وكان من سنتين ماضيتين كان باستمرار بيقل، فكان بيجى األولوية الثانية باستمرار، 

جنيه، مليون  3.5ــ الملحق بتاع اقتصاديات الحرب خفض االستيراد السلعى بى موجود ف
 ،الحصة المخصصة لإلنتاج الحربى أستبعدلو إن  فلقيت ،عملت حسبة بسيطةأنا  هو

يبقى اللى فاضل  ،ا وبين مطالب العقد بتاع األخ أميناللى تكفى المطالب اللى بين
نفتحش أى حاجة، طبعا امن دلوقتى م احناإن  مليون، معنى كده 3.5لنهاية السنة هو 

جنا وحسبنا االعتمادات المفتوحة ودرا  ،الطريقى فى حسبنا المخزون وحسبنا اللى ج
  .وعندنا صورة كاملة عن كل منتج هيقف امتى ،العملية

وبعدين هيحصل  ،هتترواح العملية من دلوقتى لغاية أربع شهور لغاية إبريل
 وجميع العمل بتاع اإلنتاج المدنى، وبعدين هنيجى الفترة بتاعت يوليى توقف كامل ف

أنا  ى دورة االستيراد وتصلنا المعدات،جيجى ميزانية جديدة ناخد حصة وتياتلغاية م
  .أشهر 6ــ نوع من التوقف بتاع الحصل هيشهور ف 8بتاعت  تمتهيألى حاجا

منه عبارة عن سلع  ٪68إن  اإلنتاج نفسه لما عدلناه وجدناإن  :رجع أقولاوب
 سيطة تخدم الصناعة، وتخدم نواحى النشاط المختلفة، وبتجد طريقها لالستيراد بشكلو 

جبناش مكن ديزل هتستورد ماكينات احطنهاش، لو مامأو  طيناهاابآخر سواء حأو 
ير بهذا الشكل تولو مجبناش مكن ورش هتستورد ماكينات ورش، حاجات ك ديزل،

  .وأمامنا مشاهد وعندنا إحصائيات لذلك
اثنين هم دول فعال اللى بيعتبروا السلع االستهالكية اللى قد نقدر نضغط أو  بند

بنقدر نشتغل ى فزيون والراديو، وديفيهم ضغط شديد على األخص الحاجة الخاصة بالتل
 وقدرنا نصل ،هذا المجاالتى ، فخفضنا ففتالقيا مع الرأى بتاع االقتصاد المخزونعلى 
  .مليون جنيه اتفاقيات بدل من الثالثة ونصفالى 
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الميزانية كانت محدودة، ورغم أنها كانت واخدة أولوية ثانية، إن  رغم :فبنقول
هيبقى عندنا طاقة عاطلة نه إعلى أساس  ،ا مع الموقفبفقدرنا نخفض مليون جنيه تجاو 

الحقيقة ينتج عنها مشاكل ى فزيون والراديو، والطاقة العاطلة فيبعض مصانع التلى ف
نوفر المليون  احناإن  سبيلى إدارية كثيرة، معلش نقدر نتحمل هذه المشاكل اإلدارية ف

ال اوم ،نقف عند مستوى المليون جنيه احناإن  جنيه، ونرجو ننزلش زيادة عن كده، وا 
 الصورة هتكون زى ماشرحتها لسيادتك دلوقتى.

 
 إنت قلت الميزانية كام؟ عبد الناصر:

 
فيبقى  ،النهارده 3.5 ىاالقتصاد ل ذمةى دلوقتى فأنا  هم الفايضين، هم اللى فاضلى 3.5: البشرى

 .شاء اهللإن  ،لغاية السنة الجديدةى نقد من دلوقت مافيشإن  معناها
 

ة الفرعية عند دراسة احتياجات، كانت متأثرة أوال بوضع الميزانية نيمكن اللج يافندم: القيسونى
أشار عليها الدكتور عزيـز، وبعدين ى الت ،والتناسب ةعمل النسبالى  واضطرتلنقدية، ا

ى كان فيه قرار كان معروض على اللجنة أيضا اللى هو المخزون الموجود فعال ف
ان عمله الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء بناء القطاعات المختلفة، وكان فيه بحث ك

  .عن األغراض المطلوبة هعلى ميزانيات الشركات عن المخزون الموجود وتراكم
ى المنتجات الجاهزة فى المخزون فإن  قطاع الصناعة،ى نه فإيعنى بان منه 

 مليون، من المواد األولية 14، من المنتجات الجاهزة 1288آلخر يونية  1288آخر 
 .مليون 214مليون، وكان فيه مخزون كلى  34 ،من قطع الغيار مليون 185 ،الرئيسية

احتياج جديد للتشغيل العادى، لكن كان فيه  يهه كبير فدطبعا كان المخزون 
زاد، لكن بمحاولة  1218عندناش أرقام سنة االمخزون كان بيزيد، مإن  دليل على

 ــلكن زاد ب 1281يونية ى قلش فاخزون ممال نهإالتخطيط يعنى بان ى استنباط األرقام ف
  .مليون جنيه 28أو  18

 



  سرى للغاية 

21 
 

 نظر من القطاعات المختلفة، عادةبرضه محتاجة إلى ل المسألة يخيلى ه
يه إمكانياته ؟نتبين إيه المخزون ده هوعلشان  يه طبيعته بالضبط وا  فهو إما مخزون  ؟وا 

صدرناها ممكن نكون مخزون تصديرها، فلو ى من المنتجات الجاهزة يمكن التوسع ف
 ؛توزيعهى قد يكون فيه إساءة فأو  ،زون من المواد األولية الرئيسيةخمأو  استراتيجى

ر من حاجتها، وبيان التعبئة تهناك بعض الشركات عندها مخزون أكإن  بمعنى
  .عندهاش خالصاوبعض الشركات الثانية م ،بيدل على كده اإلحصاءو 

مركزية  إدارةتوزيع المخزون، هل يمكن عمل ى النظر ف إعادةفهل يمكن 
الى  شركة ومن قطاعالى  نها تنقل من شركةإاإلدارة  نيعنى تمكإن  ؟لمخزون الرئيسىل

 قطاع.
 

قناة السويس اتقفلت، وبترول سيناء  كنتيجة للحرب؟، إيه اللى حصل بدى أقول وبعدين عبد الناصر:
مليون جنيه مصرى مش  25أو  مليون جنيه 188بلنا يناه، قناة السويس كانت بتجفقد
 ؟كده

 
 .كده هصوت: أيو 

  
مليون  128مليون جنيه يبقى  28مليون جنيه مصرى، وبترول سيناء بيجيب  188 عبد الناصر:

بش، يبتجان السياحة أصال ساعات بتجيب وساعات مإل ؛جنيه، معلش سيب السياحة
 ــ، ال128بيساوى   188 ــال النهاردهساعات بتبقوا عارفين وساعات مش بتبقوا عارفين، 

 .128ــ أخدناهم بيساووا ال اللى احنامليون استرلينى  25
كان بيقول بتجيب إال السياحة، فالسياحة نقدر نقول إنها فيه  شئ ماخسرناش إذا  

بنتكلم  اللى احنا، الكالم نابنصلح أوضاع إحناف ، والكالم اللى كان بيطلع، إذا  مليون 28
 أوضاع أصلية بنتكلم فيها من أربع سنين.ى ه النهاردهعليه 
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 .مليون 25أخدنا أكثر من  إحنا: محى الدين 
 

  .مليون 18ــ : العبد الناصر
 
  .مليون تانيين 25فيه محى الدين:  
 

 .من ليبيا والمبالغ األخرى يعنى كنقد أجنبى 18التبرعات اللى جت، فيه عبد الناصر: 
 
مليون، من نقد ميزان  23 ــميزان البترول معجز ب النهارده إحنا: فيه نقطة سيادتك، زكى 

نش فيه حرب كان هيبقى فيه  اكاملو ة ديوالميزانية العا المدفوعات، الصادرات والواردات
 .فيه فرق كبير قوى ينهايسان إحناحاجة  ىمليون جنيه، هنا د 18فائض

  
 .السويسنتيجة ضرب ى د عبد الناصر:

 
 .كنشافيه حرب م ماكانش: طبعا، نتيجة الحرب يعنى، لو زكى

  
مليون، كل  28فاضل عشرين، يبقى إذا كل اللى علينا هو بيبقى حسبتهم أنا  عشرين إذا   عبد الناصر:

 .هو اللى أنت بتقول عليهم .مليون دوالر 28الحرب هو فى ه ب ناتأثر االلى 
 
 .قول عليهانباألصل اللى ى لميزانية فا: زكى 
 

 .ال ده موضوعك أنت مش موضوعى أنا ..: العبد الناصر
  
 .مليون يعنى 28وظروف السياحة برضه بتعمل، أقله  32و  28: يبقى زكى 
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 ؟تهاا: هل القوات المسلحة زادت طلبصدقى
 
 .مليون 25 ..مليون 24 ..: آهزكى 
 

 عملتوا الميزانية النقدية وعملتوا، السنة اللى فاتت كانت كام؟ منتأ عبد الناصر:
 
 .16ده كان األول، دلوقتى اتفاقيات  11حر،  1ــ ، وهى تطالب ب11:  زكى 
  

 السنة اللى فاتت كام؟ عبد الناصر:
 
 .مليون 24مليون اللى كان بيقول عليها  21، يعنى 31، دلوقتى بقى 18.5:  كان زكى 
 

 .ىن قبل دصوت: اللى كا
 
ضفتلوش امأنا  بس كان ده للقوات المسلحة بس، 23: اللى قبل دى برضه كان يعتبر كان زكى 

، كان عشرين مليون 12كله كان  اليمن طبعا، كان القوات المسلحة لوحدها، ده كان
، 28، يعنى فرق 48مليون، دلوقتى بقى  28السنة يعنى، بما فيه اليمن والطيران ى ف
 .فيه اللى احنافرق الكبير البتوع فرق البترول على السياحة تعمل  28ــ العلى  28ــ ال

  
 .48  عبد الناصر:

 
كنت اقترح اقتراح نحل  .88على األقل يبقى  28بترول غير السياحة نقول  28ــ وال 48: زكى 

 .3.5مشكلة 
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 .وبعدين نقدر نحل ،الحاجات كلهانسمع  عبد الناصر:
  

موضوع التقديرات التى كانت مطروحة إضافية ى ف يافندمكنت عاوز أقول أنا  :قره   
 ضغطنقطة هعمل عليها ى ، دقيسونىالواقع زى ما قال الدكتور ى لالحتياطى، هو ف

الحاجات ى ة، وبعدين إيه هجاالعتبار المخزون السلعى لكل حاى نه أخذ فإجامد، 
وات المسلحة أساسا، االحتياجات المطالب اإلضافية المطلوبة للقى والمطالب، إيه ه

حاجات رئيسية،  3ى خل بتتمثل فااألساسية اللى كانت مطلوبة للقوات المسلحة من الد
 مالبس، ده بخالف حصة نقدية خارجية، ياأو  بطاطينأو  ،سرج ،ما مهمات بدلإ يا
التى ة اإلنشاءات اإلضافية تالتما الحاجة الإ ما تعيينات من نوع معين محفوظة، ياإ

ى بنود ه تالت، الىالتاكسيات، لما نيجى لتحليل الثالث بنود دأو  راتطاالمى بتتعمل ف
مثال الحاجات بتاعت المهمات للقوات  يهف ات عند وضع الخطة اإلنتاجية أساسدأخ

 المسلحة باستثناء الحاجات الثابتة اللى هدخل فيها دلوقتى.
األخ فوزى أنه يدينا ويقدر  كنت طلبت منأنا  الحاجات اللى قلتها الثابتة

ذا كان فيه طاقة إضافيةإلونشوف قد إيه الفترة اللى هتاخدها  ،يجمعها كلها  نتاجها، وا 
لهوش اوم النهاردهالسوق ى ممكن توفيرها من مخزون موجود فأو  مطالب إضافيةأو 

 تسوية.
من االعتبار أساسا، ى خده فاكنت و أنا  ،الجزء الثانى اللى بيخص التعيينات

كقوات ألف  388العدد بتاعنا أكثر من إن  التقدير علىى بداية العمليات كنت واخد ف
احتياط طوارئ، فيما يختص  ٪25كنت عملته كده وحاطط أنا  تقديرىى مسلحة، ف

يوم  28هيبقى فيه عمليات مثال بتاعت إن  على ،بالمعلبات كان اتعمل تقدير فعال
هم  النهاردهإن  لدرجة ،االعتبارى فده أخذ ف استخدام المعلبات،الى  يضطروا فيها

وأنا مش  ،السوقى ملها زيادة عن المطلوب ونزله فاالحاجات اللى أنت عإن  لىا بيقولو 
  كهدايا.لنا من بعض البالد  السوق، خصوصا بعد المنتجات اللى جتى هنزله ف
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والحاجات الحاجات بتاعت التاكسيات والحاجات المطارات ى فيما يختص ف
مواد موجودة، فمش  تالتخشب والأو  ما حديدإ بتبقى أسمنت ياى ه ،اإلنشاءات
كده لما جينا حتى نراجع مع بيان التعبئة على علشان  ،لها حاجة إضافية مطلوب

لها  ططاهو كان ح ،الطلبات الموجودة لكل جهة، أخذنا مثال بتاع الحاجات الغذائية
ونزلت نتيجة التقديرات اللى كانت موجودة، وبعدين مليون على ما أتذكر الرقم  5.5

  .مافيشأكثر من كده  ،الواقع تقديم البرنامج االستيرادى شهرين قدامى االحتياطى هو ف
 ،التموينى وأنا ماشى ف ،هو البرنامج األصلى الموجود مع تقديمه شهرين قدام

نه إنى عامل البرنامج بتاعى إبسبب  ،6الى  مليون 22ــ قلت نزلت الأنا  وعشان كده
وكنت  ،الحاجات الرئيسيةى ف الهدفهذا الى  ثالثة أشهر، وصلنا تقريباالى  كانيصل 

 المبالغ. يهفى جيهو ده اللى ي 4ــ وعشان أوصله ل 4ــ عاوز أوصله ل
هو فيه مخزون  :جات بتاعة الصناعةاالحى فيما يختص ف ..الحاجة األخيرة

 المخصصالبرنامج اللى كان موجود  .كبير والسوق مش قادر يستوعبه حتى اإلنتاج
ده بداله ويبقى إن  السوق مش قادر يستوعبه، فالتخطيط اللى اتعمل، وقلنا النهارده

بس بيعدل حسب  ،تصدير مش إنتاج إضافى هو إنتاج أصال كان موضوع للبرنامج
 ،مع إمكانية كمان تخطيط آخر إذا كان من المخزونالخارج، ى الطلب للتصدير ف

رضه على السوق يبقى السوق مفرض عليه حتى لو كانت أنواع بديلة ألنواع مطلوبة فوأ
 غيرها. مافيشو 

ذكرهاش ام قيسونىالحاجة األخيرة اللى كنت عايز أمسها اللى يمكن الدكتور 
إجراءات امتصاص أو  ،حاجة إضافية، وهى إجراءات يمكن تتطلب إجراءات سعرية

ى ود ،السوق بتروح وبترجع، فيه حاجات هيبقى السعر فيها مقترح هناى فلوس بتنزل ف
بسيطة بالنسبة للتموين الرئيسى، لكن فيه حاجات ثانية الزم يبقى ليها إجراءات سعرية 

  .أعلى شوية
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عادةيمكن الضرائب على العقارات و  يهالحاجات اإلضافية ف بحيث النظر فيه،  ا 
حاجات فيها رصيد اتعمل وكل وسيلة ممكن  ى، دمع الملكية الزراعيةأنها تتساوى 

آخر حاجات زى دى أو  الحكومية بطريقى أمتص بيها فلوس من السوق، بيع األراض
الداخل يقل، يقوم  فى يخلى اإلنفاقمجموعها هياخد من السوق مبلغ كبير هيقوم ى ف

 بالتالى هيخلى العملية يمكن فيها نوع من التوسع.
التموين كسلع معينة ى نها فيكنا مقدم إحناالسلع بقى اللى مطلوب لها، ى إيه ه

وبمقترحات، وفيه حاجات إضافية بتتعمل ببطاقات، مثل اإلطارات بتاعت السيارات 
ألف، عدد العربيات  168بتتسهلك حوالى مصر إن  :ممكن نقول إحناالمالكى بالذات، 
وقت ى وتبقى بطاقة، وتبقى فألف  28زودش عن امباقول  ألف، 21المالكى حوالى 

الحرب معمولة وهيبقى للعربية واحدة، وهيبقى فيه تشجيع للتجديد بتاع الكاوتش، وفيه 
إضافة  نها تخفضإبتخدش الدور بتاعها الرئيسى، فيه حاجات كنا بنقترح اشركات لكن م

 مخفضة. ىما هع
 

 الخسرانة؟أو  انةبواحد ممكن يغير فردة الكاوتش الخر فيه هل  عبد الناصر:
 

 وهعملها ،تردداواحدة بس برضه هى غير ه مافيشإن  هتجد إن سيادتك يافندم: ممكن، قره   
تتصلح أكثر من األول علشان  الحتة اإلضافيةلها حط يتو  ،كنا بنعمل وقت الحربزى ما
فيه ، الزم أشعر إن ىها المسحة، مش ضرورى لما تبدى كده تروح هيبقى فل وعمل

ن و  ،حالة حرب فعال حالة استثنائية ومش عادية، دى كلها ى ف احناإن  الجميع يشعرا 
لى  بيإجراءات بتدى إمكانية للتصدير، ألن الكاوتش بيتصدر بمبلغ كبير وممكن يج

ألف  28نصدر إن  فبدل مانقول ،احتياطملين حتى فيه انقد أجنبى كويس يعنى، وع
 ..والباقى بقى احتياط داخل يمشى مع ،58نصدر 

 
 فى الحساب؟ الكاوتش ده داخل عبد الناصر:
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تبقاش إجراءات بمدة، اوم ،نه من الضرورى تتخذ إجراءاتإجراءات إفيه إن  أقصد .: نعمقره   
 ممكن. فرصةأقرب ى هى نبدأ باإلجراءات ف

 
 .كمانى والشا :الشافعى 

 
الشاى والبن والعيش الفاخر، ى ف يه، ففى اإلجراءات مدخلهاأنا  : والشاى والحاجات دىقره   

ة لفيه حاإن  لكن الزم نشعر ،الزيت هقلل الكمية من المطروح بتاع الفائضى وف
  .استثنائية

 
 ياقره برضه. الزم نعرف تفاصيل إحناالزم الكالم يبقى فيه دراسة، مش بتقديرنا  عبد الناصر:

 
 المذكرة.أول  التفاصيل موجودة يافندمال  ..، اليافندم: التفاصيل موجودة قره   
 

 .ىما هو الزم يعن عبد الناصر:
 

 ال اتقدمت مذكرة بالتفاصيل. ..: القره   
 

 هيتعمل ماهو الزم.ى يه اللإطيب الصورة ى وريهان عبد الناصر:
 
 قالها الدكتور القيسونى.نقط  يه: فقره  
 

 قال حاجات.ى القيسون ..حاجات يهف عبد الناصر:
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مليون جاية جات فى  2قلنا نخفض  ..األخشاب :هاخش فى الحاجات التطبيقيةأنا  :قره   
ى فحم بترول يهض، فالخفمليون جنيه الوجت فى  ٪28البتاع، الورق بيقول نخفض 

وهو حصل  ،الموجود فى السويسى الفحم البترول ذا استخدمتإنزل من االستيراد أممكن 
هو  ،مليون متر 48حطينا بتخفيض  إحنا، األقمشة برضهتجربة فعال له وده ينزل مبلغ 

ى إلنها ضرور  ؛المنتجات الشعبية ما تتخفضش بنسب كبيرةإن  عينااور  ،بكل نوع 31
مخزون كبير فى الوقت الحاضر  يهيكون فإن  خذين فى االعتبارآإنها تكون متوفرة، 

  .فى المصانعأو  ىالكسواء فى القطاع العام استه
مليون متر،  31وبعدين الحاجات التانية نزلناها بنسب مختلفة، فاألقمشة 

ى ود ،المصنوعات المعدنية والهندسية ،قت الكمية المفروض إنها مخفضةو دل اإلطارات
ى الخزف والصين .ىالتليفزيون والراديو والحاجات دلما قال فى ى اتكلم عليها األخ البشر 

ن المخزون الموجود حاليا أل ،للتصديركنا بنقول كل اإلنتاج الموجود بعد كده يكون  إحنا
ى النظر فى المقررات الل إعادةبنقترح ى ، الشاىأشهر كاستهالك عاد 2أو  لسنةى يكف

نه إكنت فى األول كنت باقترح أنا  نه كان يبقىإ ،ىوالنرجع للمقترح األأكانت موجودة و 
نه تبقى كله إوبعدين اللجنة والمجلس رأى  ،على حسب المحافظات 58و 48و 38

فى  1.688.888هنزل ى بالطريقة د 48و  38و 25نه يبقى إ ..ال :باقولأنا  موحدة،
 االستيراد.

 
 .48و 38و 25 :صوت

 
فى  48و ،األخرى المحافظاتلفرد فى بعض ل 38 ،فى بعض المحافظات 25: أفندم؟ قره   

ى سماء المحافظات من واقع الصرف الفعلأبالتفصيل و  ةبعض المحافظات التانية، وجاي
 على متوسط الصرف لكل شهر. ،جميع المحافظاتلمن المقرر  ٪48ــ نزلت بأنا  ىيعن
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للقوات لحوم بقرية مطلوبة ى هى غير جزء منها صغير الل شماحطتى اللحوم ه 
 يهعمليات لو كانت يبقى فى يكون لدينا رصيد بصفة مستديمة ألإن  يجب ،المسلحة

ماعدا الجزء المتعاقد عليه وهنزل ى شلت كل تقريبا باقأنا  برضهى تقدم، اللحوم الضان
 .5الى  ننزلها كمانباقول  6 ؟كامالى  طنألف  11لها من 
 قرش. 38ــ رفع سعره بأقول االبن ب

 
 ؟إجراء هو البنى وتانى إجراء هو الشاأول  ىيعن الناصر:عبد 

 
 : والزيت.القيسونى

 
 ماجاش.لسه  :قره   
 

 يه؟إالبن هيوفر لك قد  عبد الناصر:
 

 .5888و 4888ى جييب طن. 588: قره   
 

 ؟يه فلوسإقد  عبد الناصر:
 

دخل من ى جنيه، وبعدين هيجيب لألف  158ى عملة حرة يوفر حوالى دى ينقص ل: قره   
 158ى وهيوفر ل ،متص مليون جنيه من السوقاهى يعن ،ىالسوق مليون جنيه إضاف

 جنيه من االستيراد.ألف 
مليون  3ده يجيب  ،مليم 5رفع المكرونة أى وبالتال ،مليم 5 هرفعأالدقيق الفاخر 

نتيجة  ،الكمية هتقل عما هو بيصرف حالياإن  خدت فى االعتبارأو  ،جنيه على طول
 .ىبينزل دلوقتى الل الرغيففى وزن  ٪1ــ مليم، وهتبقى خفض ال 5ــالرفع ل
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بس ذكرت ألنها جايز على حسب ى فيها هى حاجات للمستقبل ولكن نمش يهف
بننشئها حاليا ى بننتجها اللى الفترة الزمنية هتجيب عائد، الدقيق الفاخر كل المطاحن الل

هوصلها  12زيادة نسبة االستخراج بدل  معى محلجديدة هاستخدمها الستخراج دقيق 
 .هتاخد فترةى لكن د .مع الوقت 16ــل

وفر نص مليون جنيه فى أو  ،ل من الكمية المطروحة فى السوق الحرالزيت هنز  
  .الحاجات المحددةى د كلها عملة.ى حر د .السنة

 .ىت لكن يعنينها ترفع سعر كمان الكبر إقدمته التعبئة ب النهاردهى يهو كان فى رأ
 

 نرفع سعره.بس قبل ما سنهعايزين نحالكبريت  عبد الناصر:
 

 ،جنيهألف  35ى مستهلك ومحتاجين االستيراد مثال بحوال ةالمكن بتاع يافندم: عايز مكن صدقى
 وده ماكانش وارد فى فترة االستثمارات.

المصنع نفسه يقدر ينتج بالمستوى المطلوب علشان  لكن .مكان نحسنإ يهف
 ألف.  35ــ عايزين مكن ب

 
باديهم دعم دلوقت من خط تكاليف المعيشة أنا  السمسم والعدس ..بندين تانيين يه: فقره   

إن  عملناها خلتى العدس حتى الطريقة اللإن  وأنا شايف ،جنيه 1.288.888ى حوال
 هواش ظاهر وبيتباع بطرقلحيازة مانه ينزل السوق خارج اإكان المفروض ى العدس الل

فرصة ى وده يمكن يد ،ىلوضع الطبيعلأنا أصحح سعره  إن يجب :قولاوب ،ملتوية
 الكميات المخزونة الغير موجودة.لطرح 

 
 ؟العدسهو إحنا عندنا مخزون من  عبد الناصر:

 

نستورد إننا  فالمفروض ،آالف طن 5ى حوال لىل اللى دخبناخد كل  إحنا: هو العدس قره   
وبعدين  ،هتدينا نهاإ :وكانت سوريا قالت ،نقدر نستوردهاإننا  صعوبة يهف ،ألف 15
ى السنة د ،طنألف  88واالستهالك  تالمساحة نزل !طن 2888مافيش غير  :قالت
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بنشوف ى جيكلهم المحتمل انه هي 2888وده كل الموجود زائد  ،33ى اإلنتاج حوال
وعشان  ،الكميةنقدر نوفر كل إننا  صعوبة يهفى تركيا لكن يعنى عروض فى الحبشة وف

 السوق كمان.ى شكوى فى جميع المحافظات بإنه غير متوفر وف يهكده ف
كمان المخزون عند الناس يطلع بدل مابيتوزع ى لو رفعنا سعره هخل :قولافب

هو ى الل ،جنيهألف  888 - 588ى بوطة ويوفر كمان للدولة حوالضبطرق ماهياش م
أو  بيتسحب بواسطة تجارى ولما بنزله فى السوق بالسعر الواط ،ديهااللى بالدعم 

 بواسطة ناس وبعدين بيعاد بيعه.
كنا بنقترح  إحنا ،فلو رفعت سعره ،جنيهألف  888 ــبندعمه ب إحناالسمسم كذلك 

 .دعم من. يهمش هيبقى فى ، بالطريقة دبقرشين صاغى الحالوة الطحينية تترفع تان
 

 ؟يبقى كام عبد الناصر:
 
خصوصا بعد إننا  باقول كنتأنا  ،18ــ السايب ب ،قرش 28ــ الكيلو المعلب ب ..فندمأ: قره  

ن ماكانش رفع السعر قرشين ألأو  ،28بدل من  16ــ يبقى بى خلأأنا  إن ممكن ،يوليه
لمصنع مش هيبقى عنده اف ،بعد يونيه بالجلوكوزعمل كل الحالوة أقدر أ جلوكوز يهف

، بدل مافى بالجلوكوزيبقى كله  بالجلوكوزإمكانيات زيادة يبقى يقدر يديها كل الكمية 
قرش بدل من  16سعره  ى، فيبقىدلوقت باديله سكر وهو مخلوط ماهواش سكر حقيق

28 . 
 .جنيه 1.288.888ونقدر بالعملية ألف  888ــ أوفر الى وبالطريقة د

 
 ؟قرهليك تعليق على كالم  عبد الناصر:

 
فاتوا ى أشهر الل 3ــ استهالك الإن  ..أساس الدراسةإن  كنا بنفترض إحنا: هو الحقيقة المهندس

اتخذناها فى  اللى احنااتخذناها واإلجراءات االقتصادية  اللى احناجراءات بعض اإل
سبتمبر على  ،وأغسطس ،االستهالك فى يوليوى عايشينها يعن اللى احناالظروف 

المؤشر  اللى احناوعلى مستوى مضمون السلع باعتبر هو ده المؤشر  ،مستوى السلع
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بنفس ى ماش يبقىى المخزون االستراتيج إحنابيه هل ى نقدر نمشى اللى االقتصاد
 هل ممكن نزودى كمخزون استراتيجى نه بيكفإلما قال  ،األسلوب ده وال االستهالك

  ؟ال مش ممكناو  األسعار
فى مثال ى يعن ،بنسب كبيرة جداى االستهالك قل فى المدة دإن  عارفأنا  ىيعن

فى المواد  قلفاتت فى المنسوجات ى على السنة اللى على ده يعن ٪18حتى  يوليو
الدراسة بتاعتنا لألساس بتاعها إن  بل باعتبر ،االستهالكى عموما قل أو  ،االستهالكية

ى الخط األساس إيهوبناء عليه نقدر نعرف  ،فاتتى شهر اللأ 3ــ يكون استهالك فى ال
ده هيورينا المخزون ى يعن ،ما نفذش ذ فى الدراسة والا أخوهل ده  ،فيهاى بنمش اللى احنا

هل بنضطر  ،ىفى معظم الحاجات دى كمخزون استراتيجى هل نقص االستهالك بيكف
 نتخذ إجراءات اقتصادية تانية سريعة.

بالشكل ده فى بعض  األسعارلزيادة  ،نبت فيها أرى أالوأنا ى الحقيقة العملية د
 الحاجات إال لما نعرف الصورة الكاملة.

 
 كان 88الرقم بتاع  أظنو  ،صناعةللى زيادة المخزون السلعالى  شارأى : الدكتور القيسونصدقى

 ؟كام يا دكتور عبد المنعم
 

 الجاهزة والمواد األولية.نتجات ممل الده شا ،مليون بس 44بزيادة  214 القيسونى: كان
 

 128أو  ىحاجة ز أو  مليون أظن 188ى تنزل لحوالى ال شيل المواد الجاهزة. ه ..: الصدقى
  .كدهى حاجة ز أو 

 
 .34بقطع غيار ى أ 185المواد األولية القيسونى: 
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إن  الرقمى بس حبيت أدأنا  المنتجات الجاهزة،ى هى مليون الل 188ى حوالى : يبقى الباقصدقى
 dubelــ لنا اليلو ش ،مليون 1281كان مجموع  81 - 88فى سنة ى اإلنتاج الصناع

count  عبارة عن  ،مليون دول188ــ مليون فيبقى ال 1888يبقى  :نقول ،الموجود فيه
تنتج ى مثال لما تيجى يوم، وده أقل من الدورة العادية للتخزين، يعن 48اإلنتاج بتاع 

 تبقى جاهزعلشان  وتخزن اإلنتاج ،شهرأ 4- 3كستور كستور مثال بتفضل تنتج 
، وهكذا من عصير الزيت وغيره فى موسم العصير الموسمأول  فىبالكمية المطلوبة 

  .بتاعه
وهكذا فيبقى المخزون ده ال  ،بتقفوبعدين بتوع القصب بتنتج السكر وبعدين 

 احناإن  فائض فى المنتجات حصل فائض فعال فى بعض السلع نتيجة يهفإن  يمثل
حصلت بالذات فى ى ود ،احتياجات السوق من أصناف معينة بأكثر من حاجتنا ناقدر 

ى يعن ن احناإل ؛نتيجةى لكن ه ،مليون 31مليون هم أكتر من  31المنسوجات والحقيقة 
إننا  هنحاولى ود ،حاجتناقدرنا احتياجات االستهالك من أصناف معينة بأكتر من 

 نحجزها من اإلنتاج السنة الجاية وبنصدر مقابله.
بالنسبة للخامات وللمستلزمات هو غير ى المخزون السلعإن  :باقولأنا  لكن

االستهالك بيحتاج لها ى للتشغيل المستمر للصناعة فى الصناعات األساسية اللى كاف
ة محتاجين يصناعة فى بعض المنتجات التموينال، حتى لما نتكلم عنه اآلن مثل ىالمحل

  .لمستلزمات إنتاج
ى السنة د االنتاج أهدافإن  ،نصر الغذائيةاللمؤسسة ى جت لى أنا األهداف الل

 يهنتيجة لعدم حصولها على المستلزمات، وف ؛مليون عن المقدر فى الميزانية 5هتنقص 
ون جنيه ونص نتيجة ملي 2ى حوال ،نقص فى التصدير من قطاع الصناعات الغذائية

  .ش على المستلزماتحصلو برضه ألنهم ما
إذا نقصنا المستلزمات عن حد معين، هينعكس أثره بقيمة أكثر من هذا  :قولافب

من عايز أثيرها أنا  نقطة ثانية الحقيقة يهنتيجة لعدم اإلنتاج نفسه، وبعدين ف ،الوفر
فى  ننتجهإننا  نستورد إنتاج يمكنن أ فى هذه الظروف ال يجوز احناإن  الناحية العامة،

أجيبش محليا وماى مصنع بيعمل اللوريات باعمل اللور ى إذا كان عندى ، يعنالداخل
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باشغل المصانع ى وبالتال هحتاج له.ى األجنب د، خاصة إذا كان النقهجاهز من بر ى اللور 
 وأستفيد منها، وهكذا أمثلة كثيرة عن هذا.وطاقات المصانع 

عايزين مثال عدد  إحنافى وضع برنامج باالحتياجات،  يافندمعايزة تنسيق ى د
 فى الشهرين إذا لو تلحقشسلعة معينة فى خالل شهرين، طبعا طاقة اإلنتاج ما 188
بما ى أقدر أرسم برنامج اإلنتاج بتاعأنا  إن بحيث ،مسبقااالحتياجات مخطط لهم إن 
 احناإن  أعرفأنا  أشياء كثيرة، باضطرارنا الستيرادش أمابنفاج ىكون ،االحتياجاتى يوف

اضطرينا نستورد أتوبيسات، غير  ،اضطرينا نستورد لوريات ،اضطرينا نستورد مكن
 .وأقدر أنتج هذه السلع بأقل من القيمة المستوردة بها السلع ،واقفةى وأنا مصانع !معقول

 ظروف الحربى فف ،لعدم التنسيق بين تحقيق االحتياجات وتحقيق اإلنتاجوهذا نتيجة 
 .نعملها الزمى كل ما نقدر حاجة نستغنى بيها باإلنتاج المحلى يعن احناإن  باعتبرأنا 

 
لهذه الستيراد لالصناعة يؤخذ برأيها بالنسبة إن  مرات كتير، قيلطبعا المفروض كالم  عبد الناصر:

 .الزم يكون موجود لصناعةا ىيرألذلك  ،العمليات
 

اإلنتاج عايز  خطوططبعا  ،ماقلت سيادتك فيه بيانات يسجلها خالل شهرينى : هو ز صدقى
 بنستورد إذا   .نقدرش نستنىما وبالتالى فيقالشهر عدد من الحاجات المطلوبة، أ 8رتب أ

تنتج محليا يراد سلع تسزال موجود ال يسمح بازمان ما تكقرار معمول به سيادباقول  فأنا
وحدة  188نتج ابأنا  يه؟ إنه إذا كنتإالغرض من هذا  ،فقة وزارة الصناعةإال بموا

 إذا كان ،188ــ ال استوردناو  ،188ــ هننتج ال إحنايبقى بنقول لهم  288والمطلوب للبلد 
  .كلهم أحظر االستيراد 188ــ بأقدر أنتج الأنا 

أقطع بإن اإلنتاج أنا  إن ممكنى يعن :باقولأنا  غير مطبقة،ى العملية د ىدلوقت
له مثيل فى اإلنتاج  ،الخارج مننستوردش إنتاج ما احناإن  إذا شغلناه بمبدأى الصناع
 مبالغ كبيرة.ى هنوفر فى النقد األجنب ،ىالصناع

 
 زال.جود النظام ده وأنا قلت لك ومامو  :زكى  
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 .طبقه: عايزين نصدقى
 
سلعة ى أ لغىنه يإله حق ى ومندوب اإلنتاج الحرب ،مع مندوب الصناعة مطبق: القرار زكى  

هذا مشكلة  ،غالية وال رخيصة بدون ماتذكرى د :يقولو  ،همن غير حتى مانناقشى يعن
يتفق بقى  ..ال :لهل حتى أحب ما علينا نقو  إحنا :ال يمكن سلعة يقول المندوب ،ىيعن

 شهر.أأربع خمس  من الكالم ده مطبقمع الوزارة ماتمشيش أبدا، 
 

أكبر  متهيألىالعملية ى إجراءات اتخذت بال شك، إنما ه يهلموضوع هو طبعا فل تتمة: البشرى
برضه بيحده ى ألنها مجلس سلع ،سياسة ةعملية بتاعى ، دالسلعىمجلس المن قدرة 

كسياسة مقررة وال تقوى المجالس ى أعمال بتمش يهفإن  فى حين ،معينى مستوى إدار 
 ش إنها تعرضت لهذه الخبرة.باقولماأنا  نها توقفهاإالسلعية على 

إن  :أقدر أقول ،ينتإنما تتمة لحديث األخ الدكتور عزيز فى السنتين الماضي
ى مليون جنيه معدات لها شبيه فى اإلنتاج هنا بدعاو  48حصل استيراد بما ال يقل عن 

يبقى طيب نستورد، عاوزين ده  مكنشماي ،أشهر 8عاوزين ده فى بحر كثيرة أولها: 
حاجة نص  ،الكثيرأو  فى القليل قهنا تفر ى بمواصفات معينة، طيب المواصفات الل

 !تكون بالشكل ده فنقول نستوردى هى ال هو المواصفات الل ،ربع متر زيادة ،متر زيادة
كنت ى يعنى وعندى تقدير  فىأنا  ،ولو حسبنا هذه العملية ير فعالثفحصل ك

 جنيه مليون 14.5مليون جنيه فى السنتين الماضيتين، أذكر  48حصرتها ال تقل عن 
مليون جنيه عبارة عن صنادل نهرية،  12وأذكر حاجة اسمها  ،وأتوبيساتى لوار 

 وخالف حاجات كثيرة.
 احناإن  خطوة مايجبشى ه.. ال ،السلعيةمجالس البرضه ى وأنا متهيأل

أنا مع االحتياجات النقدية وتنسق هذه العملية، ى بتمش السلعيةمجالس الى يعن ها،جمنح
تعرض على ن أ احتياجات القطاعات الرئيسية يجبن إ أفهم من كالم الدكتور عزيز

 5مليون جنيه حر و 4مانقولش الميزانية النقدية عاوزين ى يعن ،لجنة خطة كمقايسة
وأتوبيسات ومقطورات ى لوار عن مليون جنيه عبارة  4 ــمليون اتفاق دخل، نترجم ال

مستوى لجنة   policyوبتاع وحاجات من هذا القبيل بالشكل ده وتبحث على مستوى
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 نجيبهاى قوى فصل، ال واهلل د يهيبقى فى هذه الحالة هيبقى ف ،authorityخطة لها 
ال مش الزم تاخدها السنة  ،برضه فى القطاع قول فصل يهبهاش وبعدين فينجماأو 
 سنين، بهذا الشكل. 4خدها على أو  ،ما أنت عايش بيها خدها على سنتين ،ىد

 
 الواحد يقدم طلباته قبل االحتياج بسنة.إن  أو نقول عبد الناصر:

 
 .يافندم ضبط: بالالبشرى

 
 .orderى كل واحد بيد ..ىلما روحت االتحاد السوفيتأنا  ىيعن عبد الناصر:

 
 بالضبط.: البشرى

 
 كل المصالح يخش فيها. order الــ المفروض على هذا عبد الناصر:

 
 .ضبط: بالالبشرى

 
 لجنة الخطة. منأو كنا ممكن نعمل لجنة فرعية  عبد الناصر:

 
 الحقيقة بنكرره باستمرار، لكنى يعنأو  يمكن ،بنتكلم فيه المرة العشرين إحناالموضوع ده  :محى الدين

بنخش فى إجراءات عملية، وأول حاجة بنجيب الحقائق  متهيألى همن شأن نصلحعلشان 
بنقول هذا الكالم فى اجتماع عام، ولكن بنجيب  احناإن  يه الموقف مش كفايةإى يعن

  .مليون دول 48ــ ، إنه تجيبوا بيانات عن الىوباقترح يعنباقول  تفاصيل، وأنا
عشر سنين فاتوا  منأكتر دول طبعا مانقدرش نرجع لعشر سنين فاتوا تقول  إحنا

يه، إفاتت حصل ى السنة ونص اللأو  الحقيقة، عايزين نشوف مثال فى السنتينى يعن
أنا  ، فى حالة معينةحقيقية ونقدر من واقع هذه الحقائق نقدر نعالج الموقف معالجة
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، بأنه مثيل فى الداخللها ى لبعض البضائع اللأعرفها بيترتب عليها االستيراد السريع 
 تسهيالت.ى ، والبلد بتدىحالة الميزانية النقدية ال تسمح بالدفع النقد

دونا إيه؟ إدونا إ اشتريناها من فرنساى موضوع العربيات اللى مثال ز ى يعن
الميزانية النقدية ال تسمح  .تسهيالت بالكامل كذا سنة، بحيث ما تندفعش فى نفس السنة

أستورد، المجاميع علشان مصنع النصر، وكانت الحالة ملحة الستيراد هذه أنا  بإن
نخش فى  احناإن  يهإى بدأنا  ى، يعنةتالت فاكر ده من سنتينأنا  واضطريناى اللوار 

نشكل  احناإن  ما سيادة الريس بيقولى تفاصيل موضوع ونجيب حقائق ونعالجها، ز 
 .التخطيطلجنة فرعية من 

 
  .عزيز والبشرى فيها يبقى عبد الناصر:

 
 مشاكل. يهكلها إذا كان فى وتجيب لنا الحاجات د ..هآ: محى الدين

 
ليه طلبات ى اللإن  ، بحيثاتوضع نظام حل هذه المشكلة نهائينظام.. ويوضعوا  ..ال عبد الناصر:

وهم  ،هم بيتكلموا عليهاى تالفى المشاكل اللنبحيث ى ، يعنها بسنةلقببيقول عليها 
 بيكونوا أدرى فى هذا الموضوع.

 
يه النتيجة إالمجلس هنا، ولو فى عشر دقايق هذه اللجنة يبقى نتيجة دراسة  :باقولأنا  :محى الدين

 مايجراش حاجة.ى وصلنا يعنى الل
 

-3ممكن نحط تخطيط لمدة  إحناى يعن ،حتى فى بعض الحاجاتى يعن :باقولأنا  : هوالقيسونى
 .18بتمتد لغاية سنة ى هى خطة إنجاز اللدلوقتى عندنا  إحنا ،سنين 4

 
 ه.آ عبد الناصر:
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من  شئى ، فف12لسنة بتمتد ى سبقتها الخطة السبعية الل تخطة اإلنجاز كان ..هآ :القيسونى
لكن السلع  ،ممكن مسائل االستيراد مش بس السلع الوسيطةى ، يعن12لغاية  ةالرؤي

 رب من شهرض   مثلكان ى االستثمارية أصبحنا قادرين على المساهمة فى إنتاجها، يعن
نيا الشرقية، وبعدين سألنا المأالمضارب المطلوبة من أو  شهرين مسألة المطاحنأو 

أو  15هل إنهم قادرين على المساهمة فى إنتاج بنسبة ى يعن ،ىالصناعة واإلنتاج الحرب
38٪. 

 ٪18إنهم يوردوا  فىى إنهم مستعدين يساهموا معانا يعن :باأللمان قالوااتصلنا 
حناو  ولكن المساهمة فى اإلنتاج بنسبة عالية وعلى نطاق واسع يستلزم  ،٪38ــ نورد ال ا 

تحتاج مش قد ى الت ،ىوجود الرسومات ويستلزم كل االستعداد والتصميم والحاجات د
عملت ى إذا اللجنة الفرعية يعن :باقول سنتين، فأناأو  بس للخبرة ولكن لإلعداد لمدة سنة

من بقدر اإلمكان  ،سنين 4ــ حددت االحتياجات االستثمارية االحتياجات الوسيطة لمدة ال
يقدروا يعملوه من ى يه اللإ :ويقولوا لنا ،ىونديها للصناعة واإلنتاج الحرب ىدلوقت

يساهم به اإلنتاج ى يه اللا  و  ،يستوردى يه اللإ، وبعدين على أساسها يتقرر ىالحاجات د
 .ىالمحل

 
ى الميزانية النقدية وميزانية الدولة بيبدأ إعدادها فى الشهرين الل إحنالو سمحت سيادتك  :صدقى

هو ما ،حاجة جاهزةى هو بيشتر ى جايين، مع الميزانيتين دول نناقش هذا الموضوع، الل
ى الميزانية وهو بيدى االعتماد فى الميزانية على أساس إنه فيبقى لها إعتماد الزم 

 الميزانية. فىمستقبليا  الجزءعارف إنه محتاج 
 ،يه من هذه االحتياجات يمكن تصنيعهإ :جبنا هذه البيانات نقولإذا  إحنايبقى 

نقدر ننتجه بنشيله من الميزانية ى اللإن  بتتوضع ميزانية اإلنتاج بحيثى وبالتال
لالستيراد الجاهز، وتبقى الثالث ميزانيات مع بعض، ميزانية االنتاج والميزانية النقدية 

 .وميزانية الدولة مكملة لبعضها
 

قدمها الدكتور ى الحقيقة، بإن المطلوب حتى فى المذكرة الل هممكن نطلع من كالم قر  عبد الناصر:
 بنقول؟سعر الدقيق كام الزيت الحر ورفع  تخفيضو ى المقررات الشا تخفيضى ونقيسال
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 .الكيلومليم  5: قره   
 

 مليم، والمكرونة؟ 5 عبد الناصر:
 

 مليم. 5المكرونة  :قره   
 

 والدقيق. عبد الناصر:
 

 البن. صوت:
 

 ؟البن عبد الناصر:
 

 ..، الحالوة، ال ىبتسعين قرش دلوقتبقى قرش فى الكيلو، هو  38والبن  :قره   
 

 داخلة الحالوة. :زكى
 

 !فى السكة نت زودتهاإمواضيع  ،لسمسم والعدس والكالم دهفاهمه، وبعدين اأنا  ىده الل عبد الناصر:
 

 فى االجتماع بتاع الصبح. النهاردهما زودتها  :قره   
 

 ه؟فى الكالم بتاع قر ى ه رأحد ل عبد الناصر:
 

مش عارفين يمكن برضه نقطة بداية، ألن الحقيقة ى و لنبقاله الدكتور اى الكالم الل :صبرى
حتى انخفاض االستهالك فى الدور هو وما  ؟يهإفاتت شكلها ى الصورة فى الفترة الل

بتقول فى القطاع العام  ٪14إنه  ،ىتقدير ى فاتوا، قيل الكالم يعنى الل الجلسةفات و ى الل
باتكلم فى ى فاتت دى لحتى فى الجمعة الى يعنأنا  فى القطاع الخاص، وبعدين ٪25و
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شيلها من  :لهل قو اب ،فيما يختص بالتخزين الموجود فى السويسى موضوع فرع
تالجة ى ماعنديش وال حتة فى أ :ىلل يقو  ،طن 188هناك فى السويس ى الثالجات الل

  سلع! مشحونة ..فى القطر كله والدنيا كلها مليانة
 
 طن. 3888ى جالأنا  :قلت لسيادتكأنا  بس :قره  
 

 فإذا كان.  :صبرى
 

ى ود ،يامن يوغسالف .888ى جال من بولندا .طن 1888ى من روسيا مرة واحدة جال :قره   
 ت.جى كلها حاجات من الهدايا الل

 
 ؟نزلتها فى رمضانى ود عبد الناصر:

 
 أقدرش أنزل كل ده.ما يافندمنزلت جزء  يافندمال  :قره   
 

 .نىيعى قصد ..ال عبد الناصر:
 

ضه القوة وحتى بر  الىأنزله غعلشان  سمن،سيحنا مرة أول  ، وعملنايافندمبانزل طبعا  :قره   
بورسعيد والسويس ى كنت مفضأنا  ، فأخذت الفراغات الثانيةالشرائية عليه مش واصلة

لها حتة، فاضطريت ى إما أفض يا ،ىإما أبنيها الحاجات د ياإن  وعتاقة، فاضطريت
، وعاملين ىبتاخدها القوات المسلحة فى السويس، فى السويس تانى اللحمة اللى أودى إن

 قدرش أسحب.لت ماكده قعلشان  ترتيب خالل الشهر ده هتكون اتسحبت، فأقل من كده
 

ثالجاتك إن  ده مثل بيدل علىباقول  ،ىالحقيقة يعن اللحمةموضوع لى قولش عابماأنا  : صبرى
 حدش بيسحب.مليانة كلها وما
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ى بتجيلى ، اللحوم اللىبيجيلى فيهاش غير السمك اللما يافندميه أكتر من كده إفيها  ..: القره   
 ..يههو فى من غير انتظام، يعن ..ىوبتجيل

 
 اللحمة مرطرطة.إن  أخبار فى الريفى : وبعدين عندصبرى

 
 !: مرطرطةقره
 

 : وعمال سعرها ينزل والناس ما بتشتريش.صبرى
 

 قرش. 38ــعلى اللحمة بى فى النيل ينادى البر الثانمن القناطر قعدوا يومين الراجل ى ف عبد الناصر:
 

 قرش الكيلو. 38: صبرى
 

 .فىالمش عبد الناصر:
 

 مرة ألنه بيعرض العرض الكبير.أول  : والبتلو دلوقت بالذات نزل عن الكندوز،قره   
 

 ؟ى: هل إنتاج اللحم زاد يعنصبرى
 

 زادش.صوت: مش مشكلة. ما 
 

 فىناس المعدل االستهالك إن  ،وبيعلق عليه على صبرى فيهاى ا النبو هأثر ى النقطة الل عبد الناصر:
 نتوا بتحسبوا على قديمه.ا  و  ،رةتهذه الف
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، وأنا مريت الشاى عايز أنقص فوق اللى نقص ..نقصى عايز أنقص فوق اللأنا  ..ال : قره   
أنا  إن بالذات، لدرجةى عنده فائض فى الشاى ، كل الوجه البحر ىفى الوجه البحر 

وبيتهرب ويتباع ى خدوا الفائض من الشاايعلشان  عامل لبتوع مباحث التموين النهارده
زيادة عن مقرره، وبعدين  يه أديلهبيتباع بالسعر األعلى، فأنا لى فى السوق السودا، يعن

 !؟ىالظروف دقللتها فى ى أكتر من الكمية اللى أقللش الشا ماأنا  ليه
 

 ؟: الفائض الحر وال البطاقةصبرى
 

 فى البطاقة.ى عايز أقلل اللأنا  البطاقة، فى البطاقةى : فقره   
 

 وال فى البطاقة؟ بتتكلم عليه فى الحرى : والفائض اللصبرى
 

 فى البطاقة.ى ال فى البطاقة فى الوجه البحر  ..ال ..البطاقة الى : فقره   
 

 قادرة تشتريه.: والناس مش القيسونى
 

 .ىزاإصوت: مش قادرة تشتريه 
 

 .25: القيسونى
 

ى الغرض من رفع سعره هو تقليل الكمية اللأنا  زيادة، البن يهف ..زيادة يهال ده ف ..ال : قره   
إمكانية ى ألنه ماكانش عند ،فى وقت كنت باعترض عليهأنا  بتستهلك، الدقيق الفاخر

ى أواجه أ النهاردهطن أقدر ألف  288 ــطن، الألف  288زودنا  إحناطحن، دلوقت 
 .ىلكن ممكن تمشى حقيقة بابقى فى الحدود أو  ،ىمن الدقيق التانى طلب إضاف
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حصل أخيرا، ى : يمكن وزارة التموين أخدت فى االعتبار برضه الخفض فى االستهالك اللالقيسونى
 بدليل.

 
 .يافندم: الخفض فوق الخفض قره   
 

 26كان  ،شهرأ 3ــ للو أشهرين ل الزمى اللى تقدير التعبئة للمخزون االستراتيج: إن القيسونى
ى ماشى على أساس معدل االستهالك الل 6ــ وزارة التموين خفضتها ل ،مليون جنيه

إن  ، لكن مأخوذة فى االعتبارزى القمح والدقيق ،بصفة خاصة فى السلع الرئيسية
ما  ،الزم علشان شهرين إضافيينى وبعدين المخزون الل ،allreadyحصل المخزون 

 مليون جنيه. 6يستهلكش أكتر من 
 

 أشهر. 4الى  الرئيسيةى لكل حاجتى يوصلن 6حتى  :قره   
 

إنما هتؤثر  ،المكرونة لم تؤثر فى االستهالكأو  مليم بسعر الدقيق 5زيادة إن  الحقيقة : ياسين
ى اتنين ونزود مرة ثالثة، يمكن هو الزيادة اللأو  زودنا مرة احناإن  فى الضغط والشعور

برضه  إحناى فتكر يعنأو ى يعنإن  زيادة فى البن، وأفتكر برضهى نها كبيرة أو إباين 
نقطة مهمة للناس زاد عليها وأصبح ى يعن ،ىبيثيرها األخ نبو ى النقطة اللإن  شايف

  .ماعندوش قدرة شرائية
ى على أى وهو مش قادر يشتر  ،سيزيد الضغط دىاإلجراءات إن  فأنا خايف
 يهفإن  فاتت، يمكن مانشعرشى وشفنا االستهالك الفترة اللشوية نينا أحال، فيمكن لو ت

 نتيجة.بس هنعوز ضغط أكتر من غير مبرر ومالوش 
 

بيقوله ى تمشيا مع الكالم اللالتموين برضه ى متهيألأنا  أرقام من المذكورة هنا يه: هو فصدقى
مليون  31لما ننزل األرقام المقدرة لالستهالك شوية  احناإن  التموين دلوقت وزيرالسيد 

فاتت ى تقديرات التموين عن السنين عن السنة اللإن  ىمتر بتاع  األقمشة، فى اعتقاد
مليون متر فايضين  88 - 58قل من على األى عندنا حوال يهفإن  نتج عنه ،بالذات
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 اللى احناالرقم الى  لو نزلنا بأرقام االستهالك :باقول فاتت، فأناى اللمعانا من السنة 
فيدينا فائض أيضا مرة أخرى نقدر نوجهه  .مليون 128أو  مليون 168ى بنقدره أنه حوال

  .للتصدير
ومنها  ،يروح للدول الشرقيةكمنسوجات برضه البد منها أو  طلب إما كغزل وفيه

األخ حسن ى يعن ؟برضه مفيدمش هل التصدير للدول الشرقية  ،برضه باسألأنا  ىيعن
 44الجزء األكبر منها بـإن  قلت ،مليون جنيه 56أو  52الميزانية  بـ إن  عباس لما قال
وده  ،فى الدول الشرقيةى نزود التصدير الل احناإن  طب لو أمكنا االتفاقياتفى حساب 

هو برضه بيحسن ميزان ما ،أكبر تبالذات بالنسبة للقطاع الصناعة فيه إمكانيا
 المدفوعات.

 
  .: هنقص من كده مش هيجينا مقابل . بيقولوا كله تحت حساب المديونيةزكى

لهم ل قو ابأنا  22و 28ــهو موجود دلوقت باستمرار بيقولوا عاوزين، وصلت ل
 1أو  8أنت بتنقص العشرين بترجعها لـ من جديد، يقول: أل.مانجمد العشرين ونشتغل 

   ولكن مش هايديلى مقابلها. ،6أو 
 

  .تشبع يهمعناه إن ف ،متر نمليو  فى النسيجيبان معانا  النهارده: كون صدقى
 

الكالم يسبب لك مشاكل ويقابلك هذا ف ،طبعاى وهو يصف ،عليكى عايز بس تأكل الل عبد الناصر:
 كش، ده ما ينفعش.ييدما
 

 : محتاج أولوية.زكى
 

 ه.آ عبد الناصر:
 

 بيقول لى أطرحه من اللى عليك.ى يعن :زكى
 .تبقى قللت ديونك يعنى عبد الناصر:
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 ،ما أقدرش أصرفه خالصى نقدر نقول اللى مشكلة، بس يعنالبس ما اتحلتش بقى  ..هآ : زكى

 حد.العلى شوية فى يإنه ى ياأرجع أكلمه تانى ديله تانأيا
 

 اللى احنا: هو بالنسبة لروسيا بالذات دلوقت استيراد السلع االستهالكية وخصوصا صبرى
ى جزم أمنسوجات، وبكميات ال حصر لها سواء  ،بننتجها سوق مفتوحة على اآلخر

ى السياسة دى يعنى يرأأنا  حاجة، بياخدوها دلوقت ويستوعبوها فى السوق، وبعدين
 ،مليون 12الى  مليون 8من   sellingرفع أ :لهل وأقو ى جآلما أنا  ألنه ،قصيرة النظر

ى نمشى الزم يعنى يه؟ يعنإselling مليون هيرفع  28باجمد له أنا  إذا كنت ،طيب
رفع إ :لهل وأنا أقو ى على أسدد الديون اللأنا  إن برضه الشغل على أساس باديله أمل

selling ى اتبعناها حتى اللى السياسة دى يقبل، إنما بالشكل ده يعنيقوم مليون  12 لــ
ألن هم مش عبط،  ؛أبدامعاهم جابتش نتايج وسعرين ما ،زمان فى موضوع القطن

 الكالم. هذافاهمين طبعا 
 نقدر نعيد توزيع الديون ونتكلم معاهم.ما

 
 ؟نقدرش نعملهاعندنا منسوجات ما يهف عبد الناصر:

 
 .هآ: زكى
 

 مابيرضوش يدوهالنانخليهم سلع دوالرية إذا كان زمان إن  : بنحاول نتيجة للضغط عليهمصدقى
عايزين  إحنامن المنسوجات أو  لإذا كنت عايز تأخذ حصة إضافية من الغز  :هلل قو نبف

كنت ى بعض السلع اللى صدرت بالعملة الصعبة، يعنى كأنى منك صادر فده وفر، يعن
لنا من الدول  يوردوهاإنهم يقبلوا  ،باستوردها بالعملة الصعبة ابتدينا ننجح دلوقت

  .الشرقية
صدرت للدول ى التصدير للدول الشرقية هنا فى حقيقة األمر كأنى وبالتال

من الدول الشرقية، وبعدين النقطة ى جيكانش بيما ىيقابله بند إضاف طالماالغربية، 
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ى تقريبا جامد يعن ،فى الدول الغربية سوقنافى  يافندمالحقيقية بالنسبة للسلع المصنوعة 
 .الدول ما بتاخدش سلع زيادة

 
 مثال بيستورد خمور ونبيذ.ى االتحاد السوفيت عبد الناصر:

 
 بيطالب بمليون جنيه. ..هآ: زكى
 

 مليون جنيه سنويا. 188 عبد الناصر:
 

 .ى: سيادتك هنوصل ألربعة مليون جنيه االتحاد السوفيتصدقى
 

 .أجمد الصادرات :شباقولماأنا  :زكى
 

 إحنابس تصحيح لكلمة اتقالت مرتين التقدير بتاع وزارة التموين للمنسوجات  يه: هو فقره   
وكانت معمولة السياسة فى شهر مارس  ،مليون 528ن فاتت كنا مستهلكيى السنة الل
إن  :باقول وأنا ،335الى  ىنزلناها ثان ،488الى  ، نزلناها فى شهر يوليو528ــ على ال
بنحدد  إحناأحطه هو لمقابلة احتياج القوات المسلحة، لكن أنا  إن فائض، الفائض يهده ف

عجز فى  يهشهر إبريل كان فى بس الحاجات الشعبية والشعبية فى شهر مايو، وف
ى والحاجة الفالنية السنة دى ها الحاجة دل وكنا بنبعت للصناعة نقول ،الحاجات الشعبية

إضافات فى حاجات أكتر فى السوق  يهكستور، لكن فعجز فى ال يهدلوقت مع الزيادة ف
 بس للتوضيح.ى من الحاجات الغير مسعرة، يعن

 
 .يافندمى : اسمح لشقير

 
 .أيوه عبد الناصر:
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ل المشكلة فى حإن  شعورى يمكن تولد لد ،شايف المناقشة يمكن بعد كالم األخ نورأنا  :ضيف
 جنيه.ألف  158هنوقف استيراد لو بصينا إن  فى الواقع ،رفع سعر الشاى والبن

 
مانيش موافق على رفع  ى بيشربوا قهوة مابيشربوش شاى راجل من اللى أنا على اعتبار  عبد الناصر:

 )ضحك( قرش. 128قرش أبدا،  38الى  سعر البن
 

 مليون.ى وبعدين الشاألف  158: ضيف
 

 ألنه هو البن. عبد الناصر:
 

 مش مرفوع.ى صوت: الشا
 

 ألن البن هو. عبد الناصر:
  

الحلول إن  شايفأنا  يحل المشكلةى بتاعهم مش هو الل األثر جرائين دولاإل: الواقع شقير
ومبنية  ،المعروضة فى الصفحة األخرانية مبنية على أساس سحب مخزون من اإلنتاج

 ورق الصحفى وز  ،على أساس توفير من االستيراد على سلع معينة فى حديد التسليح
 .فيه وجهات نظر مختلفة فيهى كان باين من المناقشة الل آخره، ودهالى 

يرة، إنما مش بادينا نقدر بورا المذكرة دراسة كإن  الواضحأنا  ىالحقيقة يعن
  ..بيانات تفصيلية كبيرة شوية يهفإن  ىنحكم يبدو لى ألن الواقع لك ؛نحكم

إن  8 شايف كده فى المذكور صفحةأنا  إن .عامل الميزانية النقدية :أوال
مليون  58ومليون حر،  2مليون منهم  56كان العجز بتاعها  .11/ 11 الميزانية.

قناة السويس مغلقة  إن  على أساسى يه التطور وده كان مبنإاتفاقيات، عايزين نشوف 
 ثالثة شهور.

 
 على الوضع األخير بقى. ..: الزكى
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 .إزاى ىتطور ماشال أشوفباتكلم الزم أنا  : الشقير

 
 .فيه فائضى التطور ه: زكى
 

  ..فيها التفاصيلعلى ما قدمناش الحقيقة صورة بنقدر نحكم  إحنا: شقير
إنتاج هيكتر فى بعض  يهفإن  هياللجنة بانية تقديرها عل :يافندمالنقطة الثانية 

اقتصاد  وفى أسس السياسة بتاعة ،المقترحة مذكورة صراحة فى السياسةى ود ،الجهات
ى يه اللإيه، لذلك برضه إصورة المش واضح لها  بعضها ةباين قطاع الصناع الحرب.

هتأثر ى اللى دى ألن ه ،الزم نبت فيهاى هينقص تشغيله، يبدو لى يه اللا  هيتوقف و 
 العملية. على

ى بعدين عايز أشيل نقطة أثيرت فى أكثر من تعليق اتقال، كل هذا الكالم مبن
لتصدير، الزم التصدير ل إجراءات سابقة بحجم معينت إضافية على اإجراءده باعتبار 

أو  بدنا نعرف الصورة هل التصدير فى الستة شهور إحنابتاعها يتم، الواقع برضه 
 أل؟  الخمسة شهور الماضية تم والا 

ى اللى هتدينا للمجلس طبعا الصورة ز  ،شوية تفاصيل شويةو ل لذلك يمكن
 .اللجنةموجودة لدى 

 
ده إن  :ألنه بيقول ؛ىموضوع الشاى ، لحد يعن هقر لى نوافق على موضوع الشاطيب  عبد الناصر:

 عملية موجودة، بس.
 

 البن على طول.لى طلب عفى الزيادة  يه: وهيبقى فقره   
 

 !؟ىزاإ ..صوت: ال
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 ى! )ضحك(بيشرب قهوة، يظهر أنت مانتش كييف يعنى غير اللى بيشرب شاى الل عبد الناصر:
ناس بتشرب  يهوف ،ناس بتشرب قهوة يهوفى ناس بتشرب شا يهالناس فأعرف أنا  ىيعن

ى الموضوعين مختلفين خالص الشاإن  ىفى رأيأنا  االتنينى لكن عادة يعن ،ىقهوة وشا
 غير البن كلية.

 
ى الشاإن  فى جميع المحافظات كالم علىإن  سيادتك هو دون شكى لو سمحت ل : أبو النور

ويتعمل ى ل هذا الشاليقإن  من احتياجهم، وكلهم يعتبرواالموجود فى البطاقة أكتر 
ثر على البن فى حاجة هو زيادة أمالوش دخل إنه هيى الشاى عبوات صغيرة، يعن

 مابياخدوهش.
 

ى ألنه األول بيقول الناس ما بتاخدش الشاى يعن ،مع بعضه ضهو كالمهم متناق عبد الناصر:
 !ثر على البن، هو بيناقض نفسه حتىأبيبس هو ى وبعدين أما قلنا بنوافق على الشا

 
ى القألما  ، لكنىواحد يمكن باجيب له كوباية شاى لو جال النهاردهأنا  إن :باقولأنا  :قره   

 له فنجان قهوة. جيباالبن أرخص ه
 

 :انت بتقولى بس نسمع بس انت بتضحك علينا يعن( ضحك) !مش هاشربه ما هو أنا عبد الناصر:
 ش.هو والناس مابتشتريزيادة ى الشا

 
المقترح الجديد هزود فى الصعيد الصعيد ، فى ىال فى وجه بحر  ..: زيادة فى كل حتة. القره   

 هو.ماى ز  58وأخليه 
 

 طب ماكويس. عبد الناصر:
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 .48خليها امحافظات ه يه: وبعدين فقره   
 

نه يبقى على قد إبحيث  ،فى كل المحافظاتى الشا ضبطفاهمه إنك هتأنا  ىاللى يعن عبد الناصر:
 الطلب، ده بقى مالهوش دعوة بالسعر ومالهوش دعوة بالبن.

 
 : هيوفر.قره   
 

 38نرفع البن ى داع يهفإن  ده خارج المناقشة موضوع التوفير ده، البن مش شايف عبد الناصر:
 قرش.

 
 : الدقيق ممكن، مليم فى الكيلو.هويدى

 
 نبحثهم بعد العيد.ى الدقيق والمكرونة دأتكلم يا أمين، ى خلين عبد الناصر:

 
 باقترح إنها تبقى.أنا  ىيعن يافندمى : ما كل اإلجراءات دقره   

 
علش نفكر فيهم أكتر وهنبحث موضوع الدقيق والمكرونة بعد العيد، وتشوفوا السوق ام عبد الناصر:

تأثيرها ايه، شوف السوق أكتر شوفوا فعال حالة االنكماش الموجودة ى فعال نزل وال يعن
يه هذا إوهنا هيوفر لنا قد  ،الحقيقةى ونشوف هل تستاهل نرفع وال ماتستاهلش، يعن

 الموضوع.
 

 الدقيق هينزل.إن  مليون، وأنا واخد فى االعتبار 3هو الدقيق والمكرونة مليون.  3: القيسونى
 

 ؟ىيه يعنإهينزل  عبد الناصر:
 

 .يافندميه إ: قره   
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 ؟يهإهينزل   عبد الناصر:

 
 ؟ى: استهالك يعنقره   
 

نبحث الدقيق والمكرونة، مش  -شاء اهلل إن  - جلسة بعد العيدأول  فبعد العيد ..هآ عبد الناصر:
 موجود هنا الدقيق.

 
 .يافندمموجود  ..: القره   
 

 .26مليون بدل  6هنخليها ى : ما هو هنقلل المخزون االستراتيجزكى
 

 : مالوش دعوة.قره   
 

 باتكلم عن المذكرة.أنا  ..ال الناصر:عبد 
 

 .يافندممذكرة ثانية  يه: فقره   
 

إذا كان ى نبقى نتكلم فيها بعدين، يعنى المذكرة التانية دلسه  مش عايزأنا  ال ..ال عبد الناصر:
 .ىفيها البن والشاى عندكم مذكرة تانية ابقوا ابعتوا لنا المذكرة التانية، المذكرة د

 
 صوت: والزيت.

 
 

تقدر ى ، بالنسبة للزيت يعنىمافيش داعى ، البن يعنىبيمش allright ىوالزيت، الشا عبد الناصر:
 عندك.ى تقلل الزيت وتنزل زبدة من الل
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 : بنزلها.قره   
 

 يه.إ عبد الناصر:
 

 : بنزلها فى الصيام.قره   
 

 إجراءات تانية عايزين تقدموها.المكرونة، إذا كان عندكم ، يبقى بعد العيد بنبحث الدقيق عبد الناصر:
 

 البطاقات ماشية، البطاقة مش كده، البطاقة.ى : فزكى
 

 كان اإلطارات تبقى بالبطاقة.باقول إن أنا  ه: أيو قره   
 

 ى؟يه دلوقتإقد  إطاراتأنتوا بتوزعوا  عبد الناصر:
 

ألن بتاع النقل  ؛سايب بتاع النقلأنا  للركوب،ألف  168الى  158بنوزع ما بين  إحنا: قره   
هو عدد العربيات ى الل 28لــ أنزلها  168الــ و  158ــ بدل ال :قولافى حاجة إليه فب

 .ىاحتياط يهويبقى ف
 

 .فى السنة يأخد إطارى برخصة العربية يعن عبد الناصر:
 

 .: ياخد واحدة فى السنةقره   
 
 

 .ىيعنى تمش عبد الناصر:
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يصح نتجاوز عن  إحناى هو الموضوع مش رفع أسعار، يعن :كنت عايز أقولأنا  : هومحى الدين
، معينة بامتصاص قوى شرائية ل، ألنه هو ده بيتصاألسعارهذا الشق الخاص برفع 

 ،بعضه يحصل سوق سودة فى حاجة معينةى يتجاوز عنه ونقول ز  احناإن  يصح
نجيب ى عاوزين نستورد أقل ونصدر أكتر يعن احناإن  المشكلة فى ايه؟ى ممكن لكن ه

عاوزين  إحناهل  ،خالصة هذه الحصيلة فى النهايةأو  يه الحصيلةإحصيلة، وبعدين 
أو  38أو  28أو  مليون جنيه زيادة، 18هل عاوزين مثال  ؟مثال نوازن الميزانية النقدية

، وده بيتوقف على اإلجرائين دول هو زيادة الصادر ونقص ضوعهو ده المو ى يعن ؟كذا
 النهاية.االستيراد، فى 

ننزل االستيراد بالنسبة للمواد  احناإن  بنقول نرفع أسعارلما  احناإن  ىفمكن أو 
نقلل ى المذكورة، بالنسبة مثال للدقيق، الدقيق الفاخر مثال ممكن نقلل شوية، طبعا الشا

ى نقصوش خالص يعنماأو  ننقصهى شوية، وهكذا وممكن أيضا إذا كان البن يساو 
 المختلفة.نسيبه وبعدين بنشوف المواد 

 
عليها ى لل بتقو ى حاجة هنا هتعملها الزم يعنى برضه عايز هنا صورة، أأنا  ما ..ال عبد الناصر:

فى ى وضعأنا  وأقدر ؟يهإالطوابير فى البلد قد ى بحيث أعرف يبقى عندحاجة.. حاجة 
ن ،ىالدنيا فلتانة منى القأبصش أما ؟يهإالبلد قد  ومش ى الفالن شئالى مش القأنا  وا 

 !ىالعالن شئالى الق
 

من القطاعات ى باين يعن ،محل مناقشةى اقتراحات مبدئية وه االقتراحات دى..: هو فى محى الدين
 المختلفة.

 
 الزيادة. عم ..ال عبد الناصر:

 
 

 كل.ى : مش موافق على يعنمحى الدين
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يه ملخص إوهتحددوا  ،يهإهترفعوا أسعار  منهعايز أطلع  ،عشان كده سألت قرة عبد الناصر:
والكالم ده عايز أطلع من  ،وتقللوا االستيراد ،بتزودوا التصديرى الموضوع أما الباق

 ؟يهإ األسعارارتفاع فى ى وعند ؟يهإنقص فى السوق ى خر هيبقى عنداآل
 

 .يافندم نقص يه: هيبقى فقره   
 

أنا  إن :بحيث زكريا بيقول ..عايز أعرفه، الأنا  ىده الل ضبطيه، بالإوهتعمل بطاقات  عبد الناصر:
أنقص حاجات وأعمل سوق سودة، عايز أعرف هتعمل سوق أنا  إن عنديش مانعما

 يه.إب اسود
 

على الدقيق ى طلب إضاف يهف النهاردههو ى يعن ،مش هاقدر أنقص الدقيق أبداأنا  :قره   
 58وصلته أنا  ألف، 88ــ ل بنصرفكنا  إحنا ،العامماباديش فى الطلب أنا  األبيض،
كانوا بياخدوها، ى لبتوع الحلويات بالكمية الل بديشعليه، ماى طلب إضاف يهإنه ف عارف

ى اللى الكنافة والحاجات دعلشان  زودت الكمية ىدلوقت .غير مثال فى شهر رمضان
حتت ماباديهاش، بتوع البسكوت ماباديهمش بالكميات الكافية،  يه، لكن فىاستثنائى ه
، هبر يبيعهوش ماعلشان  عليه رقابة فرضلبتوع المكرونة وده بأى بس المخابز، بادى باد

اإلجراء بتاع  :باقولأنا  نوع من الموازنة الفعلية للحاجة، يهخلت فى فهذه العملية الل
 .هواش الغرض منه.لكن ما إضافىإنكماش ى بس أخلعلشان  هو ،السعر ده

 
 شاء اهلل.إن  ده هنشوفه بعد العيد ..بعد العيد دههنشوفه ده الدقيق  عبد الناصر:

 
 

هيبقى إن  وأنا حاطط فى المذكرة حاطط فى االعتبار ،طلب عليه يههو إذا كان فى : الشاقره   
طوابير،  يهمايبقاش فعلشان  للخبزى للسنة احتياط .طن تحت الطلب 2888ى عند

 لكن بأنزل من الكمية.
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نعمل بعد كده إننا  بتاعت المذكرة بأرجو منى المناقشة دإن  :عايز أقولى يعنأنا  : هومحى الدين
ممكن نعمل دراسة أخرى للجدول  إحناصورة عامة للموقف، ومناقشة مبدئية وهو ى يعن

 .بمعنى.ى يعنى النهائ
 

 .شقير كالمزى  عبد الناصر:
 

أو  نتيجة اقتصاد حرب مثالى مواد فرعية ونقول دى بأأو  ىمش عايزين نطلع مثال الشا: محى الدين
 الزم إجراءات كلها تنزل مرة واحدة. ،حاجة، الحقيقة

 
 ..عمليةى هى عنده فائض يعنإن  هو بيقولى مش اقتصاد حرب، الشاى هو الشا ..ال عبد الناصر:

 
وندرس هذه المذكرة ى ممكن نعمل اجتماع تان إحنا، فى: هو عاملها داخليا ممكن يعنمحى الدين

ممكن ى البدائل اللى يه يعنا  ونقول اآلثار المترتبة على كل إجراء من هذه اإلجراءات، و 
إنها، وبعدين ممكن نقول ى ونفكر فى بدائل أخرى، ممكن يعن ،وقت دخانفكر برضه ون

بنقص أنا  إن :هنقول ،حتى بالنسبة للصناعة ،معينى رأالى  لو وصلناى حتى يعن
مش موجودة الحقيقة ى الصورة دى فد ،قد كده، وبنتفق على هذا ىطاقة المصنع الفالن

 ..فرصة ونعمل دخان احناإن  قدام المجلس حاليا، فيصح
 

 .برضهنشوف هذه العملية بعد العيد  عبد الناصر:
 

 ممكن. ..: ممكنمحى الدين
 

 ،ذكرتها سيادتك فى بداية الحديثى رجع للنقطة التبدى أ ،سيادتكى هو لو سمحت ل :القيسونى
نقطة مهمة ى دإن  قدتأعأنا  ىيعن  ،ميكانيكيةفرق جديدة  3إنشاء الى  حاجتناى وه

نعلمه بالنسبة القتصاديات ى يه اللإى يعن ىفى تقدير  ،نأخذها فى االعتبارن أ يجب
 فرق. 8أو  فهمتى إذا كان عندنا دلوقت سبع فرق يعنى الحرب، يعن
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 : سبعة.عبد الناصر

 
 : سبعة فهل.القيسونى

 
 .18عايزين نعملهم  إحنا عبد الناصر:

 
 : فالتالتة دول هيستدعوا زيادة ميزانية القوات المسلحة.القيسونى

 
 .طبعا ..صوت: طبعا

 
 .باألجور 1الى  3: بـالقيسونى

 
 .أيوه يا أمين ىدوالعمليات  ،ال ميزانية القوات المسلحة جزء كبير منها فى القاعدة ..ال عبد الناصر:

 
 ىالمطلوبين دلوقت 24.8ــ مليون ميزانية طوارئ خالف ال 55ــ كان لنا فى ال يافندم: هو هويدى

ى ده هتزيد فى النواح ،فرق بس 3مش ى فرق، ه 3ــ بالعملة الحرة، وطبعا زيادة ال يهف
 آخره.الى  والقاعدة اإلدارية

 
 .ىالقاعدة تكفى هى الل عبد الناصر:

 
كان ى المبلغ اللأو  : فبدون شك هيحصل تجاوز فى نفس الميزانية بتاعت الطوارئهويدى

وأيضا قد يحدث فى نفس العملة الحرة  .فده برضه بيتحط فى االعتبار ..مخصص
ى فرق دول هيشتروا من غالبا أ تالتال .أشياء علشان تسليح يهألن ف ؛المطلوبة زيادة

حنافقطعا هيحصل تجاوز فى التقديرات الحالية، و  ؛هذه المعدات يهسوق بنقدر نجد ف  ا 
 بنعمل تقدير لهذه العملية وبنقدر نقدمها.
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 .mechanizedفرق الزم يكونوا  18 ــالإن  على أساس ؛فرق 3عايزين نعمل  إحنا: هو عبد الناصر

 
 .هيو أ: هويدى

 
 .عمليات هجوميةى وبالذات فى أ ،يبقى قلتها أحسن mechanizedفرقة مش ى ألن أ الناصر:عبد 

حتى األفضلية لتكملة ى بند إحناف ؛قلتهى يبقى ز ى يعنى إذا كان الجيش مش ميكانيك
 الوحدات الموجودة.

 
 .أيوه: هويدى

 
من ى النظر بتاعت المذكرة، يعن إعادةللبداية فى ى هذا التقدير األساسإن  :يافندم: نقول القيسونى

حتى إن  يه، غيرإهتبقى  ضبطحجم المشكلة بالأنا  هو مش عارفى غير التقدير الل
بلغها ى االحتياجات اللإن  ،أثار فى بداية الكالم ،برضه األخ أمين ،ىاالحتياجات دلوقت

 االحتياجات العاجلة.ى دإن  لنا
 

 ،حاجات تم االرتباط بيها فعال يهمقسمينها لعدة أقسام فى الجدول بتاعنا ف إحناال  ..: الهويدى
متوقعة على الصورة الحالية للقوات ى حاجات يعن يهوف ،االرتباط بيهاى معدات جار  يهوف

احتياط  - بئما قال سيادة الناى ز  - وحتى بعد كده عاملين جزء ،المسلحة، على قدر
  .ر منظورةمطالب غيى من المبلغ لمواجهة أ

هو الزيادة العددية بتاع القوات ى وبعد كده جد جديد طبعا فى الموقف، الل
 ،طوارئ 44هو بند ى المسلحة بنعمل التقدير بتاعنا، وهينعكس على نفس الميزانية الل

طلبناها فى الكشف بتاعنا، فحنعمل التقدير ونتقدم بيه  اللى احناوعلى نفس الحاجات 
 علشان برضه يكون أساس للدراسة.
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كلها أكثر من  ..وحدات القاعدة ووحدات الخدمة كلها أكثر من الالزمإن  ىوأنا فى رأي عبد الناصر:
 أماى إال يعن ،ىوبالنسبة للخدمات يعن ،بالنسبة للمهمات بالنسبة للصيانةى الالزم، يعن

إن  ،تعينت وزير حربيةاما أول  بنشكل الوحدات المدنية، وأنا كنت طلبت منك ..شكلبن
 كبير جدا. عبءألن ده  ؛نخفض وحدات القاعدة احنا

 
 .ه: أيو هويدى

 
 بنطلب من الحربية إنها تعيد التقدير على أساس الصورة الجديدة. إحنا: هو محى الدين

 
 .هيو أ :هويدى

 
 فيها. ديلتعى وأيضا الميزانية العامة أ ،الميزانية النقدية المطلوبةى يعن: وتبعت لنا محى الدين

 
ن إل ؛هبنشتغل فى حدود اللى احناى تصديق طبعا على المبلغ الحالالبنرجوه اللى : بس هويدى

وبعدين بنقدم  ،مااتناقشى ده حاجة مفروغ منها ز ى يعن ،فعال ماشيين فى تعاقدات احنا
 حالنا فى الحاجات المعروضة علينا.ى نقدر بس نمشعلشان  ،طلبات جديدة

 
التانية، ولكن أنت ى النواح عن كلنها أساسية إالقوات المسلحة إن  اتفقنا على إحنا: محى الدين

ى فيه الجديد اإلضافى جدول فيه بيانات، دلوقت بعت لنا جدول تانى ابعت ل ىدلوقت
ممكن يندفع ى يه اللا  و  ،8لغاية شهر دفع نممكن يى يه اللإ :وتقول لنا أيضا ،المطلوب
 .ىوبعده يعن 1لشهر 

 عند سيادتك مش كده.ى الجدول اللى : ز هويدى
 

 .8لغاية شهر  ه: هو كلمحى الدين
 

 .يافندم أيوه: هويدى
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، فإذا كان يمكن فى ىداخل فى الميزانية النقدية بتاع السنة دى لغاية السنة دى : يعنمحى الدين

 .ىالميزانية النقدية تبقى واضحة يعنحاجات تخش فى 
 

ى مثال يصدق على الطلبات الحالية وبنبتدى ، يعنيافندمالطلبات الجديدة  بخصوص: هويدى
 دينا.إيفى ى الحاجات اللعلشان  نتقدم فى الطلبات الجديدة، بس

 
 : كشف شامل.محى الدين

 
 وعلشان تعاقدات على طول. ،فعال فى سفرى : يعنهويدى

 
أنت ى يبها لمواجهة الحاجات اللتواالقتصاد بتعمل تر  ،موجودة فى االقتصادى : الصورة دالدينمحى 

 اإلضافة بقى الجديدة.إحنا طالبين طلبتها، وبعدين 
 

 : الحاجات الجديدة، تمام.هويدى
 

فى ى يعن لحستوشاتفقتوا عليه ما ى الكالم اللهو عايز ياخد كلمة من وبعدين  ..ال عبد الناصر:
 مش كده؟ متصوره.أنا  ىهذه الجلسة، ده الل

 
 
 

 .يافندم هيو أ: هويدى
 

 )ضحك( !ىيعن اتلحسشباعتقده إنه ما  عبد الناصر:
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 56عجز  يهكان نتيجة لذلك كان ف ،28لما زودنا الحصة بتاعته  ن احناإل ؛ككلبنبحثه : زكى
على أساس الوضع ده ، فنقدر نعطيه على وضع 56ــ ال نوزنفلما نقدم الميزانية عايزين 

 .ىنقدر ننقص االستيراد وهنزود التصدير، بس يعنإننا  على أساسى ، يعنىكله ماش
 

حنا: و القيسونى  مليون. 2الطوارئ إن  هنا مخفضين ا 
 

 ،ىممكن تؤخذ بهذه النواحاللى بعض بجانب اإلجراءات التنفيذية الى  يافندم: بالنسبة فائق
الى  وعمليات التوعية يمكن نقدر نوصلى السياسممكن عن طريق العمل ى بيتهيأل

ى عملة صعبة، ز الى  بتستورد وبتحتاجى وخصوصا بالنسبة للسلع الل ،بعض النتائج
 نا بطريق االتحاد االشتراكي.ما بعمليات التوعية وقمناألول ق ،ىمثال البن والشا

 
 )ضحك( !أكترى االجتماعات هيشربوا شاى ف عبد الناصر:

 
، الواحد يمكن يجرب ىدى تتقبل عملية ز ى يمكن يعنى يمكن الناس فى الفترة دى : يعنفائق

 يه.إونشوف نتيجتها ى بالنسبة للسلعة د
 

 ،عن اقتصاديات الحربكان عندنا طبعا لما ابتدينا الدراسة بمذكرات أكاديمية  إحنا: هو محى الدين
والبلد التانية  ٪22ــ إنه مثال البلد الفالنية نقصت استهالكها ب ؛وذكر فيها وجت لنا

مش أنا  وبيذكر فى الصحافة دلوقت مثل هذه الدراسات األكاديمية، لكن الحقيقة ،25٪
، ىننزل باالستهالك بالنسب الكبيرة دنفدر  احناإن  بالنسبة لمجتمعناى متصور يعن

 لكن.
 
 

 .ىباعتقد ده الحل األساسى ، يعناألسعارعشان تنزل باالستهالك الزم ترفع  عبد الناصر:
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العملية مش عملية ى كالمه كان قال بالنسبة لإلنتاج يعنأول  فى القيسونى: هو الدكتور الشافعى
 ماهياشأو  ضرورية ماهياشى يعنى هى الحاجات اللبحث بس زيادة اإلنتاج، بل أيضا 

عدد كبير من المشروعات إن  ويمكن برضه الحقيقة الميزانيات تبين ،مباشرةمحققة فوائد 
 ،نظر فى إيقاف البعض منها، وعالوة على هذا إعادةى يمكن فى هذا الوقت تتطلب يعن

نظر فى بعض الحاجات يمكن  إعادةيمكن أيضا فى السياسات المختلفة تطلب يمكن 
 ،بتاعت اقتصاديات الحربى هى جايز فى الظروف اللو  ،بنقبلها فى الظروف العادية

ى مثال فى األراضى ها وجهة نظر أخرى بالنسبة لها، يعنفينه يكون إيمكن 
 .ىجايز يكون هنا سياسية أخرى بالنسبة لها، بالنسبة للتعليم يعن ،المستصلحة

 
 ها؟نزود نقللها والا ى يعن عبد الناصر:

 
الناس بعض الناس تباشر عملية  جايز نسرع فى إنمثال ى المستصلحة يعنى األراض : الشافعى

بأخرى أو  يمكن تقل بصورةى د ،االلتزامات بالنسبة لتشغيل األعمالأو  تقللى يعن
ممكن إنها تستنزف ى الحاجات اللأو  ،فعالوة على إيقاف الحاجات الغير ضرورية

أيضا بالنسبة  ،محتاجين فيها لكل قرش اللى احنابعض إمكانياتنا فى هذه الفترات 
نظر، لبعض وسائل يمكن تنظر بهذه  إعادةللسياسات فى الوزارات المختلفة قد تتطلب 

 بحيث أنها تكون من العوامل المساعدة. ،الصورة
 

 أسعارونبحث فى  .بتعيد النظر فى الموضوع بعد العيد نشوف الكالم كله إذا   عبد الناصر:
 الزراعية. الحاصالت

 
 
 

 وهو ،يهاالالخطة كانت بحثت فى االجتماع األخير موضوع سيادتك حولته لجنة  : القيسونى
رفع الحاصالت ب بيطالبى مامها مذكرة وزير الزراعة اللأوكان  ،لحاصالت الزراعيةا

 القطن. بصفة خاصة على مع التركيز ،الزراعية
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 دورة القطن، من دورة القمحى بالنسبة لالقتصاد القومإن  ،وأوضح وزير الزراعة 
نظرا  ،بيقللوا من زراعة القطنى ع يعناولكن مع ذلك الزر  ،والذرة ودورة القمح والرز
قلت المساحة المزروعة قطن  ،81سنة  فىفاتت ى فالسنة الل ،الرتفاع تكاليف إنتاجه

  .1.888.888ى حوالالى  1.688.888ى من حوال
تتبع فى السياسة السعرية ى لجنة الخطة رأت أنها تبدأ الدراسة بتحديد األسس الل

أهم  ..معروضة حاليا ،الت الزراعية، فوضعت بعض اقتراحات لهذه األسسصاحلل
بل تتبع  ،ىال تتبع سياسة االكتفاء الذاتى الجمهورية العربية يعنإن  :هذه االقتراحات

الوصول الى  تسعىى هى فبالتال ،صالت الزراعيةاسياسة التصدير واالستيراد فى الح
فى ى تراعن أ لذلك يجبى ، وهأقصى حدالى  الصادراتمن  شئالناى األجنبللنقد 

ن أسعار الى  ىتؤدى نها تزرع الحاصالت التإسياستها الزراعية  زيادة التصدير، وا 
تكون ماشية ومنسجمة مع أسعار الحاصالت المماثلة فى األسواق ى الحاصالت د

 العالمية.
الحاصالت الزراعية إال إذا  ةنإعاإنه يجب االمتناع عن  :بعدين النقطة التانية

الزراعة إن  على اعتبار ،فى حاصالت أخرى ضأمكن تمويل هذه اإلعانة من فائ
ن الزراعة ه ،من جهة أخرى فى دولة نامية إنها تعانى يتعذر يعن ى األساس اللى وا 
تمويل  يهف ..مساهمة يهفترة مقبلة فل يمكن ،ىنعتمد عليه فى الوقت الحالى جايز يعن

 ولكن بعض القطاعات األخرى. ،مش بس زراعة
الحاصالت إن  ،تضع كأساس لهذه السياسةن أ وبعدين رأت اللجنة أيضا

يدفع للمنتج بسعر سعر قيمة ى الزراعية عندما تحدد أسعارها يترك هامش للربح، يعن
هذا الهامش فى يستخدم إن  بحيث ،ىالمستورد األجنبأو  بيحصل من المستهلكى الل

 وهذه المدخرات تساهم فى عملية التنمية. ،تكوين مدخرات إضافية
 
 

 الخارج تقترح اللجنةالى  وبعدين فيما يختص بالقطن بالذات، وهو أهم صادراتنا
 األسعارألن ارتفاع أسعاره عن  ؛العالمية األسعاريراعى عدم ارتفاع أسعاره عن ن أ

إذا ما كناش قادرين  ..أل .جال تخفيض سعر الجنيهآأو  العالمية يستلزم بالتبعية عاجال
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بياخدها ى الل األسعاروعن  ،نصدر أهم صادرتنا لسعر يعلو عن أسعار اإلنتاج
النظر  إعادةويجب  ،العملة بتاعتنا قيمتها أعلى من الالزمإن  معناهاى ين، فيعنتجالمن
 فيها.

إنه ممكن برضه ترك مرونة  :لت اللجنةقاى يعن ،ضوء هذه االعتباراتى ف
أو  بحيث إنه تبقى القيمة الكلية للحاصالت ،األسعارلقطاع الزراعة فى التصرف فى 

أو  التجارة هامشمع  ،العالمية األسعارلمحصول القطن متماشية مع مثال القيمة الكلية 
 ،نها تتصرف فى هذه الحدودإعة اأشرت إليه، ولكن يمكن للزر ى هامش الربح الل

 وتساعد بعض األصناف وتقلل من السعر الخاص بأصناف أخرى.
بتحققها مؤسسة القطن ى األرباح اللإن  :تفصيلية رأت اللجنةالدراسة ال ىف

 األسعارالمحلية و  األسعارتستخدم كمؤشر للفرق بين ن أ وشركات القطن ممكن
 األسعارالمنتجين سعر أقل من ى بندإننا  العالمية، فإن زادت هذه األرباح معناها

ذا قلت هذه األرباح ،العالمية خدوا اتجين بينالمإن  معناها ،خسارةالى  انقلبتأو  وا 
 العالمية. األسعارأسعار تزيد عن 

 1الى  إنها هتصل ،86و 81كان تقدير مؤسسة القطن لألرباح المنتظرة سنة 
 1الــ وهذه  ،مليون جنيه للشركات 2و ،مليون جنيه للمؤسسة 5منها  ،مليون جنيه

 األسعارمية عن الالع األسعاركل الزيادة بتاعت أو  مليون جنيه تمثل كل الفرق
 المحلية بتاعت القطن.

  ..مليون جنيه مالحظتين 1فيما يتصل بـ  ،ولكن اللجنة الحظت
 شئمرتفعة بعض الأو  شئالحالية للقطن متضخمة بعض ال األسعارإن  :أوال

مليون  6ألنه انخفض لـ  ؛ىفى إنتاج المحصول األمريكى بسبب النقص غير الطبيع
  .مليون بالة 14و 13من ى وهو متوسطه العاد ،بالة

 ؛بعض اإلجراءات فى السنة الماضية إتخذتولكن كانت الحكومة األمريكية 
ن أ نتظروي ،وبعدين رجعت هذه اإلجراءات ،وتخفيض المخزون إليها ،لتخفيض اإلنتاج

 مليون بالة مرة أخرى. 14و 13ى حوالالى  يرتفع اإلنتاج فى العام المقبل
من أو  ،الحالية للقطن أسعار أعلى من المعتاد األسعارإن  معنى هذاى فيعن

 .ىإنتاج عادى تقوم عليه لو كان اإلنتاج األمريكن أ السعر المنتظر
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ى أرباج المؤسسة األرباح التأو  ،األسعارإن  حظتها اللجنةالى النقطة الثانية الل
المؤسسة بتبيع فعال األقطان إن  بسبب ،من التضخم شئبتحققها المؤسسة فيها 

المصرية للبالد باالتفاقيات بأسعار أعلى من أسعار السوق العالمية أعلى من أسعار 
 ولكن ،االتفاقيات بالتبعية ماتتقبلش هذه العملية بسكوت بالدالعملة الحرة، وبعدين 

 خسارةهو بتربحه المؤسسة يقابله ى تها إلينا، فالجزء من الربح اللابترفع أسعار صادر 
بتدفع هذه ى وبتدفعها يعن ،بتستورد من بالد االتفاقياتى فى الجهات المستوردة الل

 بنستوردها من بالد االتفاقيات.ى هذه المبالغ فى شكل رفع أسعار السلع اللأو  الخسارة
رش دمانقأنا  ربحى يعن ،من وجهة نظر اللجنةى هى جنيه اللفالسبعة مليون 

امه رفع قداللجنة بتنصح إن  ننصحإننا  عليه، وممكن ليمكن التعوي ،ىنعتبره ربح حقيق
زيادة فى  تنصح باستخدام السبعة مليون جنيهأسعار القطن، من ذلك فإن اللجنة ال 

 .ىدألسباب لالقطن  أسعار
إذا زاد المحصول  ،أسعار القطن تنتقل مستقبالإن  ،احتمال كبير يهفإن  ثانيا:و 
 .ىاألمريك

إذا وبعدين نرجع فى السنة الجاية ى نرفع القطن السنة دإننا  لصعوبة :وثالثا
لتخفيض مرة أخرى حتى نتماشى مع ا نطلبإننا  ،العالمية للقطن األسعار تنخفضا

 العالمية. األسعار
نهم يؤخذوا فى إبندين يجب  يهفإن  اللجنةولكن من جهة أخرى الحظت 

سماد فيما أسعار البذرة وأسعار الى تتبع فى القطن وهى سياسة التالاالعتبار عند تقرير 
بناخد البذرة من المزارعين بأسعار  احناإن  السيد وزير الزراعة يخص أسعار البذرة أثار

  .العالمية األسعارتقل كثيرا عن 
تحققنا من األرقام بعد يمكن بعد ماى يعن :هذا الكالم وقالتووزارة التموين أيدت 

ربح فى البذرة  يهفإن  العالمية، فوجدنا األسعارراجعنا األرقام مع ن اكم ،اجتماع اللجنة
حناو  ،جنيه فى األردب 3ى ربح للحكومة فى البذرة حوال مليون أردب من  5بناخد  ا 

يحصل إن بتحصل عليهم الحكومة، كان يصح ى يعن ،مليون جنيه 15 يهفف ،المزارعين
 العالمية. األسعارعليهم المزارع لو كان أخدنا منه البذرة ب
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 ،المنخفضة األسعاربتحققش ربح من حصولها على البذرة بما ةلكن الحكوم
وبتخسر فى  ،المنخفضة إلنتاج الزيت بأسعار منخفضة األسعارولكن بتستخدم البذرة 

  .أيضا بأسعار منخفضة ك سبوبتستخدم البذرة بأسعار منخفضة إلنتاج ال ،الزيت
أحد حلين إنها تنصح برفع سعر الزيت برفع سعر البذرة ى كان أمام اللجنة يعن

 ك سبالعالمية، برفع سعر ال األسعاريتمشوا هم االتنين مع علشان  ورفع سعر الزيت
أسعار البذرة  األسعارباإلبقاء على أو  العالمية، األسعاريتماشى مع علشان  أيضا

وسائل أو  ، وبعدين بالبحث عن طرق أخرىىكما ه ك سبوأسعار الزيت وأسعار ال
 ه.تأخرى، لتعويض المزارع عن الخسارة بتاع

رأت اللجنة أنه مافيش مجال بالتوصية لرفع أسعار  ..فيما يختص بالزيت
رأت اللجنة  ك سبالزيت، على اعتبار إنه سلعة استهالكية رئيسية، فيما يتصل بال

والتوسع فى الثروة الحيوانية، ولكن ولما قدرت  ،إلنتاج الماشيةى ده ضرور إن  برضه
بسعر  ك سبالمزارع النه بيعطى إوجدت  ،العالمية األسعاروقارنتها ب ،ك سبأسعار ال
  .مليون جنيه 14العالمية بما قيمته الكلية  األسعاريقل عن 

 ،البذرةبفرق مليون جنيه الخاص  15ــ المزارع الى فاللجنة بتقترح إنه إذا أعط
، فيتوفر مليون ك سبمليون جنيه الخاصة بفرق ال 14ــ يخصم منه من جهة أخرى ال

 المزارع. منه يحصل عليهإظر فى مما يمكن الن ،جنيه لصالح المزارع
أسعار السماد إن  عالوة على كده نظرت اللجنة فى أسعار السماد أيضا فوجدت

إذا أخذنا  ،بمقدار معين العالميةسعار األالمحلية تزيد عن أسعار السماد األجنبية عن 
فى االعتبار تكاليف التخزين والتوزيع، فيقدر الفرق بين أسعار السماد المحلية واألجنبية 

ى هى تستخدم فى القطن اللى فيما يختص بكمية السماد الت ،مليون جنيه 4ى بحوال
 طن.ألف  458ى حوال

والمليون  ،فرق سماد ..مليون جنيه 4ــ فاألمر معروض للنظر فى استخدام ال
وتوزيع  ،موع، لتحسين أسعار القطنجمليون جنيه فى الم 5ى حوالأو  ،نيه فرق البذرةج

تتقدم بها وزارة ى هذا الفرق بين األصناف المختلفة والمناطق المختلفة، وفقا للدراسة الت
 الزراعة.
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 ألنها سواء نظرنا ،هواش متاح نقداامليون م 5الإن  نذكر هنان أ لكن يجدر بنا
أرباح السماد فكلها أو  ك سبخسارة الأو  خسارة الزيتأو  أسعارهأو  البذرةأرباح الى 

مليون  5ى هندإننا  فإذا قلناى داخلة فى الميزانية فى اإليرادات والمصروفات، فبالتال
 5ــ الى يعن ،مليون جنيه 5ــ دبر منها الننبحث عن موارد ن أ جنيه للمزارع، فيجب

ولكن ماهياش متاح حاليا، داخلة  ،بالنسبة للمزارعمليون جنيه هتكون تصحيح وضع 
  .فى الميزانية فعال

النظر فيها، رفع سعر ى ترى اللجنة يعنى الل التى طرحتاالقتراحات  نضممن 
مليون  238ى حوال يهوف ،مليم للمتر 18رفعناه  امليم للمتر، إذ 18األقمشة الشعبية 

 مليون جنيه. 2.3ى نوفر حوالإننا  يبقى معناها يبقىى يعن ،متر
 ،مليم للمتر 28ى خرى غير الشعبية بحوالاألرفع أسعار األقمشة ى االقتراح التان

 مليون جنيه. 2ى حصيلة هذا اإلجراء حوالى ود
ن ممكن  ،أكثر من الالزمى هى تكاليف التسويق التعاونإن  وبعدين ذ كر وا 

واستخدام الوفر  ،فالتكاليتوفير بعض هذه ى تكاليف التسويق التعاونى النظر ف إعادةب
باالتصال  ،ولكن السيد وزير الخزانة - هذا البحث غير متوافر حاليا -لصالح المزارع 

  .ىتكاليف التسويق التعاونى بالجهات األخرى بيبحث ف
  ..توصيات اللجنة فخالصة

 1.888.888باستخدام فائض المؤسسة لرفع سعر القطن ى أوال: أنها ال توص
هامش بسيط على مجموع عمليات المؤسسة  :ألنه أوال ،باستخدامهمى ال توص ،جنيه

  .يوجد هامش عمليات التنميةإنه ى وضرور  ،وعلى قيمة القطن
إذا ارتفع إنتاج  ،االنخفاضأو  ىثانيا: حتى هذا الهامش البسيط معرض للتالشو 

  .كما هو منتظر فعال ة،بال 13.888.888الى  ىالقطن األمريك
بما يعادل فرق البذرة ومخصوما منها  ،اللجنة برفع أسعار القطنى ولكن توص

وهو  ،األجنبية األسعارالمحلية و  األسعاروبما يعادل فرق السماد من  ،ك سبفرق ال
 جنيه.  5.888.888
عن طريق رفع  - جنيه 5.888.888 -اللجنة بمواجهة هذا المبلغ ى وتوص

ى وتوص ،االثنين معاأو  ىالتسويق التعاونتكاليف ى النظر ف أو إعادة أسعار األقمشة
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تخفيض تكاليف ى بذل كل جهد ممكن فى اللجنة أيضا بأن تستمر وزارة الزراعة ف
 ،ىالوقت الحالى المزارع ف تعاأساس قوى من أسس الشكوى بتى هى الت ،اإلنتاج

تساعد على ى البحث عن وسائل المقاومة الجديدة التأو  واستنباط البذور الجديدة
 تخفيض التكاليف. 

المحلية للمحاصيل  األسعارإن  رحت فكرةط ،بالنسبة للزراعة بصفة عامة
ى فقامت وزارة التخطيط ببحث مبدئ ،العالمية األسعارتقل عن أو  المختلفة قد تزيد

ة القمح الشعير يتلك المحاصيل الرئيس ،العالمية للمحاصيل المختلفة األسعارسريع عن 
أو  أسعارها العالمية ،والسمسمى األرز والفول والعدس والحلبة والفول السودانوالذرة 

  .العالمية األسعارلو كانت بتقيم بأو  العالمية األسعارقيمتها لو كانت كلها بت صدر ب
دخل المزارع من هذه  ،يحصل عليها المزارع فعالى وبعدين شافت القيمة الت

وبعدين قمح  ،4.5أو  جنيه 4ــ يسلم ب ةقمح حياز الى  مثال القمح قسمناهى السلع يعن
. األرز 5.5أخدنا سعره المتوسط  ،جنيه 5أو  8الى  السوق الحرة جايز يصلى يباع ف

األرز الشعير  .جنيه 42وأرز بيسلم ،جنيه الشعير 24أرز يسلم الى  كذلك قسمناها
سنة ى المحلية ف األسعارقيمة اإلنتاج بإن  وقارنا قيمة اإلنتاج باستثناء القطن فوجدنا

التصديرية  األسعاربالمقارنة بالقيمة بين القيمة جنيه  282.888.888كان  88 -85
يحصل عليه ى الدخل الذأو  يحصل عليها المزارعى يعن ،جنيه 123.888.888

 .جنيه 18.888.888ى المحلية بحوال األسعاركان أكثر ب ،88 – 85المزارع 
وتأثرت أيضا  ،تأثرت بصفة خاصة برفع أسعار األرز المحلية 18 –88سنة  

بين قيمة اإلنتاج أو  المحلية األسعارالفرق بين  زائد ،بارتفاع أسعار الذرة وأسعار الفول
جنيه  36.888.888ى فبلغ حوال ،التصديرية األسعارالمحلية وقيمة اإلنتاج ب األسعارب

 األسعارجنيه قيمته ب 221.888.888المحلية كانت األسعارقيمة اإلنتاج بى يعن
 جنيه.166.888.888التصديرية

 
للحالة العامة الخاصة ى مظهر تحليلى عبد المنعم بيعط .ى قاله دلال : مظهر التقريرمرعى

نقط  3الواقع تلمس ى فى ه ،بس أحب أبين هنا نظرتنا للموضوع ،القطن" عير"بتس
 أساسيه: 
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 ،والعمل على زيادة اإلنتاج وزيادة سعر القطن ،خفض التكاليف :المسألة األولى
الواقع ى فى ه ،عوامل مع بعض 3ــ وبشوف حصيلة ال ،بنظر لهذه العوامل مجتمعةأنا 

بالنسبة لسعر ى القطاع الزراعى حاسين به ف حنااى لال شئتساعدنا على إزالة ال
 .القطن

جلسات متتالية ى فوسبق أن بينت  ،ةتفاصيل كثير ى مش عايز أخش فأنا 
عبد المنعم  .أثارها دى النقط التى إنما هدخل على طول ف ،موقف زراعة القطن

  .صندوق موازنة ألسعار السمادى ف القيسونى
نه ثمن إعندما أنشئ صندوق موازنة أسعار السماد كانت الفكرة الموجودة فيه 

ى هناك وفر معين فإن  على أساس ،ىيكون أزيد من ثمن السعر العالمى السماد المحل
الجمعيات إن  وقتهاى نا فنذهى وكان ف ،كان هذا الوفر يجمع ،حصيلة هذا الصندوق

ميالد نكون حصيلة معينة لدى أول  وكان ده ،بعض المصانع تتملكالتعاونية الزراعية 
 الزيادةى ف ،الجمعيات التعاونية نشأت من مشاركة الفالحين على مستوى الجمهورية

وهذه الحصيلة ممكن استخدامها على أساس ملكية تعاونية لكل  ،حصيلةى وبتيج
 هذا األمر لم يتحقق.  ،الناس

ى للسماد ز ى نه السعر المحلا  و  ،ار الموضوع بتاع صندوق السماد متكررصو 
العالمية  األسعارانخفضت ى د سنةوال .ىعبد المنعم يزيد عن السعر العالم .ماقال د

نه فرق إ -على حسب ماهو مقدرها من صندوق السماد  -والحصيلة  ،تخفيض أكثر
 .جنيه 4.564.888هيكون  ى د سنةال

 4.888.888قدره وهو  هو  ىلال تقديرهى عبد المنعم ف. أنا مش مختلف مع د
العالمية أقل من  األسعارإن  طالما ،كل سنةى عملية متجددة فى وطبعا د ،جنيه

  .العالمية بتكون بالشكل دا األسعارإن  طالما ،ىالسعر المحل
خد  افلما ن ،كيلو يستخدمهم الفالح عليهم مجعول معين 188كل إن  معنى هذا

عبد  .قاله دى بالشكل الذ ،زراعة القطنى دول ونديهم كتعويض ف 4.888.888ــ ال
عملية داخلية موازنة بين العمليات القطن وبعضها يبقى الكالم دا  احناإن  المنعم
 . ىمتماش
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وأحب  ،ك سبموافق معاه فيها لتحليله بالنسبة للزيت والأنا  :النقطة الثانية
 إحناأيضا إن  ينتها بعدينبوت ،اجتماع اللجنةى ف ىعل ةأضيف نقطة كان غامض

وهذا مفهوم ألنه  ،ىللفالح بسعر أقل من السعر العالم ك سبنبيع الإننا  بنحقق بالرغم
 ،وعلى غيره ،نها تنعكس على اللحمهإعلى الفالح معنى هذا   ك سبلو زودنا سعر ال

خوفا . ك سبش فيها ومش بناصر رفع سعر الخمش عايز أأنا  الواقعى موجه فى ود
 .ك سبتطرأ من زيادة سعر الى من المضاعفات الت

حناإنما و   إحنالسه  12بسعر مخفض بسعر بنبيعه من سعر  ك سببنبيع ال ا 
 ــل 81/ 1/5فى البيان بتاعه كان ى وأنا عند ،مليون جنيه 1.8بنحقق منه 

 ،ك سبإنما العلف كان يباع بسعر أغلى من ال ك سبعلف بيطلع لكان ا ،31/12/81
الخزانة كان وزارة الى  تحولى والت ،وقتهاى ومع ذلك كان أرباح بنك التسليف ف

 .جنيه 118.888
تشجيعا للناس  ك سبثمن الى أنه ثمن العلف يساو  رؤى :85حتى  82سنة ى ف

تشجيعا للناس على  ك سبثمن اليساوى ثمن العلف  85على استعمال العلف حتى 
  .ك سبعملية الى بدأت تظهر خسائر متوالية فى بالتال ،استعمال العلف

 88- 85سنة  . 263.888كان  83سنة ى ف 114.888كانت  82 سنةى ف
  .جنيه 1.816.888دا حقق  ،جنيه 13 و 12يبقى بين  ك سبثمن العلف والإن  رؤى

 81ابتداء من سنة  ،موضوع العلفى ذلك أنه غطى جميع الخسائر فى معن
ولت فعال ،جنيهألف  222وكان فيه فائض  وأيضا هذا  ،وزارة الخزانةالى  وكسر ح 

إننا  من السنين طالما سنةكل ى فى يعن ،حكمه حكم المبلغ المتجدد كل عام المبلغ
جنيه  13و 12والعلف ما بين  ،جنيه 13و 12ما بين  ك سبمحافظين على سعر ال
أسعار السماد بتبقى  وطالما أن ،مليون جنيه 1.8 من هذاى جاى يبقى عندنا إمداد سنو 

عالوة . جنيه 4.888.888دا بيدينا  ،ىمنخفضة عن السعر العالمى السوق المحلى ف
 مليون جنيه.  8.8لنا ى جيي ى يسونقأشار الدكتور الى الت جنيه 1.888.888على 

هو  ،حديثهى عبد المنعم ف .هو اللجنة اتجهت إليه وأشار له دى لال ىالجزء الثان
سنين متوالية  3ى لما استعرضنا قطاع شركات القطن ف إحناأرباح شركات القطن. هو 

مليون جنيه  5ى والسنة د ،مليون جنيه وكسر 2و ،مليون جنيه وكسر 11كانت 
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أو  جنيه 2.888.888ى وبعدين يضاف ليها أرباح الشركات التجارية حوال ،وكسر
 أرباح الشركات التجارية . اللى هى 12.888.888فيه ى يبق ،جنيه 1.688.888
أنا  ،األسعاربالنسبة لتخفيض ى يحفظوا كإحيتاط 12.888.888إن  االتجاه

نقدرش ام -قيل بحق ماى ز  -ألنه  ؛هذا المبدأ قد يكون مبدأ سليمإن  متصور برضه
 نخفض أسعار القطن.

 معرضين ونسلم اآلن بمبدأ احناإن  طالما ،خرآح ااقتر ى النقطة دى إنما أقترح ف
السعر إن  وطالما ،ىمصر ترتبط بالسعر العالمى أسعار الحاصالت الزراعية فإن 

دورة ى وطالما ن مل ،ال نملك التحكم فيها هنا إحنابيتكيف وبيتغير طبقا لتغيرات ى العالم
نهايتها اقتصاد عام ترتضيه ى تمثل فى وه ،على محاصيل معينة يةزراعية معينة مبن

مستمرة  ةسترى بصف ةالدول ،اقتصاد عام لها من تشجيع محصول معين ،الدولة لنفسها
نيها من اعنى الحالة التى ز  ،تهاإمكانيى فى قد يكون غير اقتصادنتاج محصول إ

بعض ى وز  ،ىالمنوفى ز  ،45جيزة ى ز  ،بتجيب حصيله من الخارج ىهى لال األصناف
 ة.كبير  ةبتجيب حصيل ىهى لال األصناف األخرى

قطاع الحاصالت ى الزم أبقى آمن فأنا  ،موجودةى لما تبقى الظروف د
 وأبقى مرن.  ،األسعارالزراعية بصفة مستمرة من تقلبات هذه 

إنما  ،ىد سنةال نمس أرباح شركات القطن ال احناإن  قترحابأنا  على ذلك
صندوق الموازنه حصيلته  ،صندوق موازنة ألسعار الحاصالت المصرية أينشن أباقترح 
 منين؟ ى بتيج

بتمون  ك سبعندنا عملية ال .السمادى ونستمر فعندنا عملية السماد بتمون فيه 
نها تبقى إعلى  ،ئوية معينه من أرباح شركات القطننسبة م ،مليون جنيه 1.8فيه 
جنيه  3.888.888 ،جنيه 2.888.888نها نسبه مئوية ال تتعدى  إ ،من اآلن ةمحدد

  .صندوق الموازنةى من أرباح شركات القطن تتحط ف
الدولة تستخدمه صندوق تابع لوزارة  ،الموازنة يبقى موجودبالشكل ده صندوق 

ى إذا وجدنا ف .فالدولة تستخدم هذه األرصدة ،جنهاشاحتا اطالما فيه أرصدة م ،الخزانة
أنا أبالغ  ،مصر بغرض التصدير فرضاى يوم من األيام عايزين نشجع زراعة العدس ف

 ،من التكلفة زراعة غير اقتصادية هذه الزراعة لهذا النوعإن  ولقينا ،هذه العمليةى ف
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عملية العدس ندعم نقدر نقول على طول  إذا   ،محتاجهاأنا  ىإنما مورد للنقد األجنب
وال نتعرض  ،ةكافي ةعلشان يزيد تصديره بالشكل ده يبقى عندنا مرون ،ىبالشكل الفالن

 . ىليه السنة داتعرض نب إحناى لل
  1.8وبضيف لها ،ك سببتوع ال 1.888.888بوافق على  ىإنن خالصة الكالم

ذا كان االخ حسن بيشوف ةوعملي ،ةالمتجدد 1.8مليون  أرباح الشركات إن  السماد وا 
وبضيف اقتراح خاص  ،يقدر يقول لنا رأيه حاجةنخدش امأو  ةحاجناخد التجارية نقدر 

وتبقى  ،العمليةى يعطينا نوع من االستقرار ف ،بإنشاء صندوق موازنة أسعار األسمدة
 العملية مرنة لنفس الغرض مستمرة. 

 شكرا.
 

 ؟األسعاروال تقلل  ،األسعارعرفناش عايز تزود ا: معبد الناصر
 

ى نإمتصور أنا  إن خدها. النتيجه النهائيةاهأنا ى لال زود سعر القطن بالحصيلةأ: عاوز مرعى
سعر  زود بيهماهى لال جنيه دول هم 1.888.888أو  مليون جنيه 8.8خد آأقدر 
أو  ألن زيادة خمسين قرش ،جميع األصنافى ف  ،زود سعر القطناإنما مش ه ،القطن
  من الناحية الزراعية.ى متدنيش التشجيع الكاف ،قرش 15أو  جنيه زيادة

 
ى فيه بعض األصناف ز  ،عن أصناف القطن وأرباحتها ةعامل دراسة طويلأنا 

أنا  ىد ،جنيه 26أو  جنيه 38 فائض للفالحى بتعط ،86 ةيز ج، و 81 جيزةو  88 زةجي
 45 جيزةخد آأما  ،التصديرية الهامة ىهى لال لألصنافى هاجأنا  عليها؛ إنماامش ه

بيخسر  8أو  جنيه 1ى حوال 45 زةبيزرعه جيى لال الفالح بيخسر على فدان القطن دأج
  .على هذا الفدان

أرباح إن  نجدى وكذلك المنوف ،هالبد من تصدير  45 جيزةى ألغ أقولى جآما أ
ى هرفع ف األسعارأرفع ى جآلما  إذا   .جنيه 3أو  2ال تتجاوز ى الفالح من زراعة المنوف

فى السابقتين  نحد معقول إنما أقل من الشريحتيالى  هرفعى المنوفى هرفع ف 45 جيزةال
 بعضها البعض.  األسعارأوازن بين ى والباقاألشمونى 



  سرى للغاية 

16 
 

 نرفع جنيهإن احنا  ،اعتباطاتش اجام األسعاررفع ى خدناها فأ حنااى لال القاعدة
  اللى بحثت فيه.جنيه مش دا الطريق  2أو 

ه؟ دخانه يإالمزارع يجب ى لال سؤال ماهو الفائضى نفسى خر سألت فآبشكل 
بعد خصم التكاليف وبعد دراسة تحليلية  سنةنهاية الى نه ياخد فائض فإحل أول  حطيت

 يجبى طيب لو الفالح أخذ قيمة إيجاريه ماهو القدر الذ .خد قيمة إيجاريةآأنا  إن لها
الزم كنت ى جنيه يعن 16.888.888 ــال قربي رفع به سعر القطن؟ طلع ن أ
طبعا  المنطقلقيت هذا  ،ةكل فالح قيمة إيجارية واحدى دعلشان أ 16.888.888خدآ

 2.888.888ى كام؟ لقيت يكفينى كبير طيب علشان ياخد نص القيمة إيجاريه يكفين
 . جنيه وهكذا

دخل الفالح  وبعدين هنترجم ما هو  ،على أساسى البحث كان مبنى فاألساس ف
أول  ىكنت طالبه فأنا ى لال توزيع الفرق على األصناف األخرى المختلفةالى  هذا الكالم

  .جنيه 6.888.888حول كان لجنة الخطة 
 8.8 الى عبد المنعم نوصل .قاله دى لال بالكالم ،قولهابى لال النهارده باالقتراح

وأقدر أنظم العملية على هذا  ،من بعض ةبتبقى قريبى فيعن .مليون جنيه 1أو  مليون
 األساس.

 
 3.888.888نستهلك محليا  إحنا: زيادة سعر القطن بالنسبة لصناعة الغزل والنسيج صدقى

عملها ى لال ةعلى أساس الحسب ،القنطارى قنطار على أساس زيادة متوسطة جنيه ف
 على تكاليف إنتاج الغزل والنسيج.ى مليون عبء إضاف 3.8 يبقى فيه ،األخ سيد

الدكتور القيسونى اقترح مقابلة األعباء بزيادة األقمشة الشعبية بقرش وغير 
القوة ى االنكماش الموجود فالى  باإلضافة ،هذه الزيادةإن  وأنا أعتقد ،الشعبية قرشين
نه الجزء إمن إنتاج المنسوجات والحقيقة ى السوق المحلى هيقلل المبيع فالشرائية الحالية 

أما الجزء المصدر تقريبا ، فيه ربح شركات الغزل والنسيجى لال يباع محليا هو اللى
 مكسبجنيه  3أو  2الدول الشرقية يبقى فيه ى يمكن فى يعن ،مكسبهاش افيالعملية م

  .مكسب مافيهاشوالدول الغربية 
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ى لال األساس أرباح شركات الغزل والنسيج نتيجة لزيادة أسعار النسيج على هذا
عبء زيادة  اللى هى ،مليون جنيه 3.8الى  باإلضافة ،هتقل بقدر آخرى هيباع محل

 .ثمن القطن إذا سلمنا متوسط الزيادة جنيه للقنطار
 

من إن  عتقدأأنا  ،هي سلم للمغازل المحليةى لال بالنسبة ألسعار القطنى ل لو سمحت :القيسونى
مايرتفعش سعر إن  ،تتخذ لتنفيذ السياسةى من اإلجراءات التأو  ضمن االقتراحات

تتحمل الخسارة الناجمة عن ى التى ولكن المؤسسة ه ،يسلم للمغازل المحليةى القطن الذ
أو  ،بتعوضها الخزانةأو  وبتعوض نفسها عن هذه الخسارة ،ارتفاع أسعار القطن للمزارع

إن  المفروضى يعن ،نها هتعوض نفسها برفع أسعار األقمشةإاالعتبار ى بتاخد ف الخزانة
 .بيسلم للمغازل المحليةى لال القطن

 
 أشهر أو سنة! 8لسه رافعينها من  .: عايز تناقشوا الموضوع بدون رفع أسعار األقمشةعبد الناصر

  
أطمن عزيز مش هنرفع أسعار ى بدى ل ولكن لو سمحت ة،يبقى الزم اقتراحات تاني :القيسونى

 .القطن
 
 

 وتطمنى إنك مش هاترفع سعر القماش!عبد الناصر: 
 

 1.888.888بيقول فيه  ك سبكالم األخ سيد بيتفق مع األرقام إال ما يخص بالى لكن ف القيسونى:
 ؛االعتبارى دول ف 1.888.888ــ خدين الاو إننا  أنبهى وأنا بس بد ،ك سبلصندوق ال

 ،جنيه 3ــ بى البذرة بنشتريها من المزارع بسعر يقل عن السعر العالمإن ألننا لما قلنا 
ربحه ناشئ من انخفاض ى يعن ك سبماهو صندوق ال 15.888.88 ــننا بنعوض با  و 

بنعوض المزارع عن  إحناف ،ك سبأسعار البذرة بانخفاض أكبر من انخفاض أسعار ال
 األسعاره كل الفرق بين ل نايرد إحناى يعن ،15.888.888 ــب ةانخفاض أسعار البذر 
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العالمية  األسعاروبعدين بنحاسب المزارع على  ،المحلية األسعارالعالمية للبذرة و 
 المحلية. األسعارو  ك سبالعالمية لل األسعاروعلى الفرق بين  ،ك سبلل

 
  ..شوية. أفسرها .ىالنقطة دى كنتش يظهر واضح فإذا ما ى ل : إذا سمحتمرعى

إنما دا  ،مىلاالحساب الع فىبوط ضمالقيسونى الجزء األول من كالم الدكتور 
العالمية وغير دا كله. مثال  األسعارغير ى ف ةفيه عمليه خلفية ماشيى فيه حساب تان

تم بعد  عإنما فيه رف .نقل أجورزائد خله هو دى لال 1.5بتحسبوها على  ك سبعملية ال
واترفع بيه العلف وبقى فيه حصيلة  ك سباترفع بيه الى لال والتسلسل بتاعها ،81سنة 

هو فرق ى لال موجودى لال وال التعويض ،ىدخلتش ضمن اعتبار السعر العالماجديدة م
وبيع  ك سبقلتها، وأصبح هناك حصيلة محققة من بيع الأنا ى لال عن المبالغ األسعار

  .جنيه متجددة بصفة مستمرة 1.888.888ى وه ،العلف بتروح وزارة الخزانة
وأنا مسلم  ،بسعر مخفض ك سبالبتبيع للفالح  نك أنتإبالرغم من  :أقولى قصد

سيادته بتقوله دا ى لال لو الكالم ،ىعه بسعر منخفض عن السعر العالمينك بتبإبهذا 
أو  ألنك انت بتديله مبلغ أكنه م عان ؛ةحصيل كلاش يبقامإن  ىطبيعى متماشى ماش

نت إدا  ..بسعر رخيص؛ إنما ال ك سبأكنه واخد منه البذرة بسعر رخيص وبتديله ال
بتسددهم سنويا  نتأى لال 1.888.888 مديله ،ىمديله أكتر من التقدير والوضع الطبيع

انت قبضت  1.888.888ى يعن .الخزانةوزارة بتاخدهم فعال ى لال، لوزارة الخزانة
1.888.888. 

االعتبار بس ى باخد فأنا  .الخسارةأو  االعتبار الربحى خدش فابادون حاسب ممن أنا  :القيسونى
فيه فرق إن بنجد  إحناوبعدين  ،العالمية للبذرة األسعارو  ك سبالعالمية لل األسعار

بتحققهم وزارة ى لال 1.888.888يمكن يتماشى مع  هوى لال جنيه 1.888.888
سواء كانت تكاليف  ،خسارةأو  حققت ربحسواء وزارة الخزانة ى ولكن يعن ،الخزانة

باخد أنا  ،االعتبار خالصى اش فهبدخلمنخفضة ماأو  ةمرتفع ك سبللى اإلنتاج المحل
 االعتبار بس..ى ف
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أنا  أصل ،بتقف على طريقة الحساب ةالمسألأنا  سيادتكى ل إذا سمحتى : الحقيقة يعنمرعى
اللى دخل سعر ال؟ ماهو ىالحساب إزامعاك طريقة ى لال فتش التقارير والبياناتو شام

هو والعلف  ،نيهج14ــ الفالح بياخده ب ك سبداخل على سعر النت إ لو ك سبالفيه 
هنا يبقى  2.5أو  2ــ الفالح بياخده ب ك سبإنما لو داخل على سعر ال ،خالص

1.888.888. 
 

 .المناقشة بتاعتكم كملوا بسعبد الناصر: 
 

نه بيقول: إهو  ،سياق الحديثى فى إضافية نبهنا إليها األخ سيد دلوقت نقطةهو فيه بس  :القيسونى
 4.888.888ــ كنا واخدين ال إحناف ،جنيه 4.888.888الربح لصندوق السماد هو 

ى مستخدم فى لال ستخدم غير تلت السماديباكلها للقطن إنما القطن مى د ،جنيه
مليون إذا كان عايزين  1.5ى من حوال ،طنألف  458مستخدم ى يعن ،الجمهورية

 .جنيه ربح من صندوق السماد 4.888.888 ــنصحح أسعار القطن حقنا ناخد تلت ال
 

واقع ى لال ببين نوع من األعباءأنا  ،أجيب المبالغ منينى نإبتجهش ام ةالحقيقى فأنا  :مرعى
أنا  ألن ؛مفروض لها هدف النهارده الهدف دا موش موجودن لعمليات كا ،على الفالح

فرض على الفالح يإن  ؟ هل هدفهالنهارده هو هدف صندوق سعر السمادماى ل نفسأبس
 .خر وأصبح اآلن مش موجودآإنما كان له هدف  ؟هل دا هدف مادالسى سعر أزيد ف

 
إنما صندوق السماد أنشئ بهدف معين وبعدين استمر فاستمر مورد اإليراد فأنا 

منها بيروح مابسألش أد إيه  ،ممكن يتاخد منهعلى الوارد، ولكن باقول: إنه بحاسبش ام
ى لال بظهر بعض الموارد واألعباءأنا  بس ،يه منها بيروح القمحإبسألس وأد االقطن م

ل بتقو ى تناقشنى مورد طالما لما بتيجإنها تكون  يصحى لوال ،ىالقطاع الزراعى فى بتيج
  .ىكش إال بالسعر العالماقشانامابأنا  ..ال :ىل

أنا  طيب ةكبير  ةعايز قطن مساحأنا  ،سعر التكلفةالى  أنظر معاك قدرشامأنا 
بأن مساحة القطن ال  ،أنا مع الجماعة بتوع االقتصاد تماما، ىالزم أوجد حلول ألنه يعن
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وبالعكس  ،تنا ضرر كبيراألنه بالحساب واألرقام بتضر اقتصادي ،1.888.888تقل عن 
 هذا؟ الى  أصلى نإالوسيلة ى هماى مش رقم متفائل بسأل نفس 1.888.88

بتديش ازراعة القطن مإن  عرف تمامااأصل بيه؟ وبعدين بى لال يه الطريقإ
بتنعكس ى د ،بس ةناحية مساح فى نقطتين مش بتنعكسى عائد للمزارع بل بتنعكس ف

 ،نهم يزرعوا القطنإسوق الناس سوق على نب إحناى يعن ،متوسط إنتاج المحصولى ف
 بنسوقهم.  اللطعنهم ينقوا إبنسوقهم على 

أنا  هذاى فإذا استمرينا ف ،ىلهاش إنتاج اقتصادام !؟العمليةى ليه الناس زهدت ف
  .جية الفدانانتفى إشايفه ممثل  ..ةشايفه وجه خطور 

 ،ء اهللشا إن ،الناس كلها بتسيب القطن ،تعالى سيادتك شوف موسم شتل األرز
 وتروح تشوف األرز.  ،تعملهى لال الدودة تعمل فيه
ى كانش كده كان بيداطيب زمان م ،الناس بتسيب القطن ،ةذر الموسم ى تعالى ف

 ةأضمن بيها راحة الفالح نحو إنتاجيى أعيد الصورة دى بدأنا  القطن األفضلية.
فش من و شاباأكبر أضمن فيها وأنا م ةبمحصوله عنايى نه هيعتنإأضمن فيها  ،محصوله

  .بطلبهم دول كافيينى لال مليون 8.5أو  ىمليون د 8.1
من  شويةورق أقل  ةإصابه بدودى تيج ةالجاي سنةيمكن ربنا يوفقنا ال :باقول إنما

خر آيبقى عامل  ،شويةتكلفة المبيدات تبقى أقل إن  ؛يترتب على كده ،ىالسنة د
  .عامل رفع السعرالى  مضاف

الظروف  برضهى د سنةألن ال ،ىد سنةأزيد من الى يجيمحتمل محصول 
إن  عوامل مساعده بتساعد معاناى نحصل على محصول أكبر كل دإننا  ناشنتكامم

 بتاعته والمحصول بتاعه. ةده المساحى نعيد للمحصول الرئيس احنا
 

 81و 88 جيزةالإن  بتقول:كده يمكن فاتت  ،ى: هو فيه كلمه قالها سيد كده على الماشصبرى
 88ــ ال ،ىالمنوف ،بياخد ىألشموناو  ،45 ــولى بس للمنوفى مش هتديله وهتد 86و

 .ىشموناألهياخد محل 
 

 ؟يافندميه إ: هيعمل مرعى
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مليون على  8.5ى وبعدين هتد 45 جيزة. والىبياخد المنوف 86و األشمونىهياخد محل  :صبرى

 ،جنيه على القنطار 2عليها  45و ىشموناألو ى المنوفإن  معناهاى مليون قنطار يعن 3
  ة.وانتاجيتها وحش ،شمال الدلتاى بتتزرع فى لال األقطان طويلة التيلةى هتزود ف
حنااألرض ال تصلح و إن  أكثر من حاجةمش  ةوحشى يرأى ف بنصمم على  ا 
. ىطالع اقتصاد 82ى اقتصاد 86وى اقتصاد 81ى اقتصاد 86 ــالنهارده ال زراعتها.

ى نعدل المحاصيل بتاعتإننا لو ركزنا من الناحية اإليجابية  ؟ليه الفالح مش عاوز تديله
خد آى نإمن ى يبقى أجد ،للفالح ةوانتاجيتها تبقى مجزي ةبمحاصيل انتاجي

ة إلنتاج بالنسبى لأبتهي ،التخطيطى فدا يبقى دا يبقى الناحية اإليجابيه ف  1.588.888
 .القطن

 
 ةوالجيز  86ة عندنا الجيز ى لال األصنافى السيد على صبر  ..سيادتكى ل : إذا سمحتمرعى

ألن  ،حل بالعافية محل الكرنكى لال صنف وحيد طويل التيلةى المنوف .82، 88، 81
بنزرع الكرنك بناءا على  برضه ،كان حاصل فيهى لال زمان كان الكرنك مع التدهور
قدرش أحله بصنف االنهارده مطلوب للتصدير كصنف مى طلب وزارة االقتصاد. المنوف

 خر. آدا وضع ى استغنى عن المنوفى لل خر إذا وزارة االقتصاد بتقو آ
 

 .فى النقطة دىأتناقش ى : بدصبرى
 

 .يه فيها: األخ حسن موجود يدينا رأ مرعى
 

 86بيتباع بره بكام وانتاجية الفدان من ى بيتباع بره بكام؟ والمنوف 86أحسب أنا  ى: يعنصبرى
الغزال بره عاوز  شتقولياكام؟ ونحسب. ومى والمنوف 45الفدان من كام؟ وانتاجية 

ى الكرنك ما راح وجه بديله المنوف ى وبتتعود عليه. ز  86ــ بديله الأنا  . دا. ألى المنوف
 وغيره. ..وغيره 82بداله ى ليوهيج 86بداله ى ويجى حيروح المنوف
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 .ىمش من الفصيله د 86 ة: الجيز مرعى
 

 .ىوالمنوف 45أساسا معمول علشان ياخد محل ال هو  : داصبرى
 

زراعة ى يتشجع فى الفالح يعنإن  محتاجين احناإن  سيادتك دون شكى ل : لو سمحتأبو النور 
بيزرعها مش هو  نه سلعهإألنه مشاكله بالنسبة لبقية الزراعات كثيرة جدا، ثم  ؛القطن

 ةبس نتيج التشجيع.الى  له فيحتاج ةبالنسب ةبتاعتها مش مضمون ةعارف النتيج
لو إننا  وبرى ،عملية نتيجة التشجيعى ف شويةختلف مع األخ سيد ابأنا  يمكن ،التشجيع

دا بيدينا  ،82و 86و 81و 88 اللى هى ركزنا على عملية زراعة األصناف الجديدة
  .السعرى له ف هيفرق بتدى جدا للفالح تعوضه عن أ ةفروق مجزي
 86ــاتزرعت زادت الى لال االثنين طويل التيلة المساحهى بديل للمنوف هو 86ــ ال

ى دت حوالإ ،من األصناف الجديدةى د ةالسن زيادةعت ر اتز ى لال ىبالنسبة لألراض
متوسط زيادة ى حوال يهفى يعن .قنطار زيادة نتيجة بس لتغيير الصنف 288.888

  .قناطير نتيجة تغيير الصنف 3ى حوال
 
 
وزودنا  86وزودنا من مساحة ى على هذا األساس لو قللنا من مساحة المنوف إذا  

على هذا األساس  ،ىعلى حساب األشمون 88وزودنا من مساحة  81أيضا من مساحة 
 subsidyالى  بتحتاجى لال ىيرأى تحتاج  فى لال نقلل المحاصيل احناإن  ممكن جدا

  .45 جيزةال ىهى المنوف ىعلشان نجعل الناس تزرعها المحاصيل ه
مش  األشمونىتزرع و ي 45 جيزةالإن  إذا كانت وزارة االقتصاد بتصر على

 ةحصل له حالى د سنةالهو  ،قناطير 5أكثر من ى ألنه بيد ،subsidyالى  محتاج
لكن دون شك  ،ىنقدر نحكم عليها على األشمونإننا  نقدرش نقول عليهاام ةغير طبيعي
  .على إنتاجيته المجزية حافظمدون شك مازال  األشمونى
نقلل من إننا  على ، subsidyالى  بتحتاجى لال ىهى والمنوف 45 ةالجيز  ىه
  .المساحات بتاع األصناف الجديدةى ونتوسع ف ،أقل حد ممكنالى  مساحتهم
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وسعنا  إحنافاتت ى لال السنةى كنا ماشين عليها يعن حنااى لال السياسةى ود
من المحاصيل بتاع األصناف ضعف المساحة ى فدان يعن 388.888على أساس 

يقوم هيبقى الضعف أيضا بالنسبه لهذه المساحات ى د سنةالإن  على أساس ة؛الجديد
  .نجيب منها نفس المحصولى لال يزيد إنتاجنا وتقل المساحة

يعوضه عن التكاليف إال ما ةالفالح أخد من اإلنتاجي ،وعلى هذا األساس
ى هتكف ةألن ال البذر  ؛وهنضطر نزرعها ،45 جيزةأو  ىمنوفنزرعها اهى لال ةالمساح
ى لال ألنه فعال الصنف ،45 جيزةألن االقتصاد بيحتاج لل ؛45 جيزةأو  بالكاملى المنوف

  ،ى بتحتاجه بعض المصانعللابتاعته و  ةهو يعتبر عندنا الصنف الممتاز بالنسبة للتيل
ألن إنتاجيته  ؛يحتاج فعال إلعانةى لال دا ،وله أثمان أعلى من بقية األصناف األخرى

 بيزرع فيها.  هوالى  المناطق الشماليةى أقل ف
قالها األخ سيد ى لال ممكن نريح العملية بالنسبة للنقطةإننا  على هذا األساس

لزيادة  اتسياسالهو فعال سيادتك تفتكر لما جينا عرضنا بعض  .والسماد ك سببالنسبة لل
فكنا عملنا صندوق وزودنا  ،علشان نكون حصيله كدخل لوزارة الخزانة ؛األسعاربعض 

نه يجيب حصيلة تاخدها وزارة الخزانة إعلى أساس  ك سبوزودنا سعر ال ،سعر السماد
 ةدول حصيل ك سبالى ف 1.888.888ى وحوال ،السمادى ف 2.5.. مليونى حوال

 .هتاخدهم وزارة الخزانة
ن أ البد ،45 جيزةأو  ىمنوف ةمساحى هنزرع أطالما ننا أ وأعتقد رؤىإذا  

نها تتاخد أيضا من الفالح أكتر إعلى اعتبار  ،تعامل هذه الحصيلةن أ ممكن ..تعامل
 ه.منكان بياخد  هوى لال من السعر

 
أوال إننا  يتباع سبق قبل كده قضيناى ليه البالنسبة إل ،يختص بأسلوب المناقشة فيما :: أوالزكى

زرع بدائل الما بأنا  ،الخارجى نزرعه على أساس سعره ف ةلينا مصلحى لال يهإنشوف 
محاصيل أخرى ى يعن قطن والا  فيه ونشوف هل هنزرع أرز والا  ةولينا مصلح ،خرىأ

أو  وبعدين أفاضل بين األرز ؟كامى من النقد األجنب الغلةقيمة  الغلةعلى أساس نشوف 
 .غيرها من األصنافأو  القطن 



  سرى للغاية 

68 
 

ى فأنا ف ،االعتبار إمكانيات التسويقى ناخد ف ،المفاضلة ههذى وبعد كده ف
 البد ،األسعارمحل البحث ده وبعدين نتكلم عن هو  ىلال بالنسبة للقطن مثالى تصور 
 :. ليه؟ ألن أوال2.5مليون  2أو  قنطار 18.888.888يكون فيه محصول ال يقل إن 

 نوعى بيشتر اللى فى الخارج له استمرار والغزال ى القطن المصر إن  القطن معروف
والدليل على ذلك وأنا  ،ودى ميزة فى قطننا ،وعايش عليه وعايش بقاله سنين ،معين

ى ألن قطن ؛ىباألمريكانى ربطش سعر قطنامأنا  إن ،ةشوية مع المذكر أختلف هنا 
extra  long ةالدليل على ذلك العالو  ةتاني ةفدا سلع ،متوسطى األمريكان ة،لوش دعو ام 

فيش ام ،٪18وأحيانا  58وأحيانا  48وأحيانا  38أحيانا بتكون ى بينه وبين األمريك
 أبدا. عالقة 

ينزل دون أحيانا أو  يظل كما هوى القطن األمريكانإن  على ذلكى الدليل الثان
نا نقطى مثيل له هو القطن السودانى لال القطن بتاعناإن  ،على هذا وذاك ةيرفع عالو 

من المحصول  ٪25يمثل ى يمثل بالنسبة لطويل التيلة حوال ،ىالسودانلقطن ا زائد
  .ىالعالم

 شئنقدر نقول مع  ةواحد ةوحدى والسودانى لو اعتبرنا القطن المصر  ..معنى ذلك
نها تحط إبذلك ى ال أعن ،نها تفرض سعر مناسبإممكن للدولة المنتجة إن  من التحفظ

ودا  ،كويس من بيع القطن أحسنقدر تأخذ أن قدرتها على ى لكن يعن السعر اللى عاوزاه
 .فاتتى لال سنةتحقق ال

ى لسودانانا القطن المماثل له نأسعارنا قط احناإن  :الدليل الثالث على ذلك
إزاى  لءنتسا ٪25و 16تترواح بين  زيادةبى المنافس له بيزيد سعر القطن عن السودان

  ..بيدفع لسبب بسيط الغزال بيدفع؟
  .ىالسوق العالمى ف مافيش عليه سحب ،ىالقطن السودان :أوال
هو  ىيعن ،أنه موجودى فى عن القطن السودان ميزةله ى القطن المصر  :ثانيا

أصناف بتتزرع ى د 88 جيزةبيشتريش من الاهيالقيه ألنه قاعد هو مى الفالن النوععايز 
باستمرار اللى تجعله  ةخلطنه بيعمل إشغلته هنا  xx مثال اسمه نوعى نه يشتر إلكن 

ى لال ةكون بقى فالمحصول هنا هو بيوجد له التوليف ،تجعله يجد هذا الصنف مستمر
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 مايقدرشال تتوفر إال بقدر معين من المحصول لما المحصول بيقل  ةهتريحه هذه التوليف
  .بدا الغزال يشتغل فيهأ

ى أى حافظ يعن نهإبتاعته  ميزةالإن  ،ىولذلك معروف طبعا عن القطن المصر 
ى باله ف 288.888ى العالم عارف إذا كان الغزال بيستهلك من القطن المصر ى غزال ف

مش  158.888نه هو وغيره مش هيقدر ياخد إال إبحيث  ،السنة لو المحصول نقص
 هالعالم مستمر كل إنتاجى ف 58.888وبعدين يدور على  158.888مستعد يشتغل 

ها والفارق كبير جدا على مستقبلنا باقولو باقول أنا  قدر معين نواحد فمن هنا لو نزلنا ع
  .بدا عن قدر معينأيقلش االقطن، ليه؟ ألن الزم القطن مى ف

محل تفاهم دائم بينا جميعا، ودا قلناه أكثر ى نه يكون يعنإرجو اودا موضوع ب
 ،إثباتهوكل حاجة، وسهل ى وبالمحصول العالم ،عديدة مناسباتى من مرة باألرقام ف

ستة  أنزل عنأو  نه يصحإال يمكن أبدا نقدر نقل عن قدر معين، ليه؟ مش مسألة إننا 
  .خمسة، ألأو  مليون

كناش بنغلب، ومرة امليون، لكن م 6مليون و 1ألن األول كان عندنا محصول 
 4.5نقدرش نشتغل بمحصول اودا متوقع حاليا، م ،مليون 6.5كمان عدينا محصول 

 البروتوكوالتأو  ،بالد من الدول الشرقية بتاخد حصتها يهموازنة، ف 4.5وبعدين ، مليون
 .قتصادية تقلقوالدول اال ،الدول الغربيةى دتبتاعتها، هتب
  
حصل مش ى بعد العجز الل إحناحصل يوم الجمعة بس، ى اللى دليل عمل يهف
 ..طيب، بالهألف  128ى للهند كل كميتها، الهند المفروض تاخد حوال ندىقادرين 

مسائل ى يسأل، ونقول دى قطنكم ليه بدأ ينقص كدا؟ ما هو هيبتدى فبيسأل هل دا يعن
  .ياخد غير نفس الخامة مايقدرش، و عايز يمول محالجه باستمراراستثنائية، ألنه 

 45ممكن يزرع ى فممكن يترد على الكالم دا، فيقول ممكن يزرع صنف، يعن
كل ى أصناف، يعن يهألن ف ..أل :سنت، فأقولوينزل مثال نص  88وبعدين مثال يزرع 

بعض، لكن ى يختلطوش علانوع معين متقارب، صحيح هما مى ثالث أصناف تمثل يعن
نفس األقمشة ى وبالتال ،ةانتاج نفس القيمى ممكن الوزان ياخد منها ويكمل عليها ف

  .الخامةى وبالتال
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إننا  القطن محدش حد قالإن  أقول أوال : الزم نقتنعإننا  ىتقتضى فالنقطة د
ى ، يعنىهذا الرأى واحد منهم بيستثن مافيشيصحش نقل عنه، وأنا سألت المصدرين، ام

  .المجموعةى ال فردا وال ف
، بعضهم قال مليون 1.1 يهكان فأنا  قل عن رقم معين،نيصحش األنه أبدا م

كتيرة التصدير ، اجتمعوا بشركات ىمذكرة جاية دلوقتى ، فأنا لسه قداممليون 1.6
نشتغل، علشان  ىيعن بيقولوادا ى ، طبعا مش هقول، يعنمليون قنطار 12.5عايزين 
الزم نزرع ى ، يعنمليون 18.5مليون،  18عايزين ى ، حد أدنمليون 12.5عاوزين 

  .مثال 1.158.888
تحقيقها، بقالنا أربع على بنشتغل  إحناأهداف  يهوبعدين لما نرجع للخطة، ف

المحاصيل إن  ىاتعملت الفكرة د ،18و 82و 86و  81سنة إن  مكتوبخمس سنين 
 ليه؟  1.888.888نتج اهأنا  ، طيب1.688.888نها إالدولة مبنية على ى ف

مطعون ى دا يعنى كل كالمإن  نرجع للبدائل، إذا قلنا حضراتكم، هنفترض جدال
يف الرز محدودة، ر تصى فى هناخد بدل القطن رز، طيب وأنا إمكانياتإننا  فيه، ونقول

والمشاكل فيه عجز وحرب فيتنام موجودة. ألنه  ؛لما أصدر رز النهاردهليه؟ أوال الرز 
عايزة ى دول الفقيرة فهللأوال الرز بيتباع  ،مستقبل الرز على المدة الطويلةإن  كلهاى د

له ، نعمل ثالثين وهكذا،  بيعأمش عايز ى رز متكسر، مكسور فيه عجز، فدا رز يعن
  .هعايز أنا  ىالل تدينىمش هى يعن

السنة الجاية ننزل السوق المشتركة مش هنقدر، أول  لو عايزين من إحناوبعدين 
 مافيشكلها ى . والبالد دالمتحدة تفاهم، إيطاليا والواليات مافيشهتضيع علينا النسبة 
 هيو أ، وبعدين امكانياتنا لما بنسأل تقول الشركاتنياتنا لما بنسأل اتفاهم، وبعدين إمك

ى القطن؟ طبعا ال، يعنى دول لكن يعني، هل دا ف 458الـــ بدل ألف  888الـ صحيح 
ضمنه، أقدرش اصدره؟ مانقدرش نصدر، وبعدين هل لما بيزيد الرز هل صحيح بام

 .الدورةالقطن بيخش 
السوق ى ف يتضاعفى وابتد ،السوقى صاغ ف 8أو  صاغ 6بــ ى وهم بيبق 

 ىالرقم اللى القأبص أوبعدين  ،هيزيد من الرزى اإلستهالك المحلإن  خشاه،أما ى خشأو 
 ى.المحلى مش مكفأصدره  هعاوز أنا 
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بسلم أنا  االعتبار، لو نرجع لألصناف بتاعت القطن،ى نقطة الزم ناخدها فى فد
القطن ونروح لسلعة نشيلش ام قوله داابأنا  ىطار اللاإلى ولكن يخش ف ،اتقالى بكل الل
 .نحط قطن بدل قطن ..تانية، أل

ذا ردت لقت  اللى احناطار اإلى دآ :باقول فأنا عاوزينه، نشوف وزارة الزراعة، وا 
ربعة مليون أاألمر تالتة ى إذا اقتض ،رأيى نعطى لها نوع من الدعم اجنه برغم ذلك تحتإ

 مليون جنيه. مايمنع؟ 5جنية 
 

 : ستة.عبد الناصر
 

 كام؟: صوت
 

 )ضحك( : ستة. سبعة.عبد الناصر
 
 
 
 

ودا يمكن موضوع  ،بالنسبة للزراعة األسعاروزيادة  األسعارهو الحقيقة قبل مناقشة الشافعى: 
، ىيعنى قبل كدا عايز يسأل سؤال وأساسى متكامل وكبير، لكن الحقيقة الواحد يعنى يعن

القطن، وتتجاوز المساحات الناس بتقبل على زراعة إن  ىزمان الواحد كان عارف يعن
إيه ى وبيتوقع عليهم الجزاءات، ألنها تجاوزت المساحة، فالحقيقة الواحد بيسأل يعن

، ىالعكس يعنبتبقاش موجودة اهذه الظاهرة مى خلت يعنى والل ،جدتى الظروف الل
 3ــ يمكن تقع لى العملية دى ، وأنا متهيألىنشوف عالج للظاهرة دى يعن احناإن  بنحاول

  سباب رئيسية:أ
  .النظام أصبح بيحمل كثير من الديون على القطنإن 
يمكن بنتج خمس  مايقدرشى مصاريف الزراعة خلت فعال اللى ملت خدمات فح
 .يحصلش حاجةامإن  طالعى اللى قناطير، يبتد

  .ارتفعت األسعاربعض إن  :الحاجة التالتة
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ى أد ماه ،بتاعت القطن األسعارزيادة ى النظر فى فالعملية مش عملية يعن
 نالقطن م حمل بجميع الديو إن  أكثر من إعتبار، سواء بالنسبةى النظر ف إعادةى يعن
ى عملية التحصيل، وبعدين تحميل الزراعة كثير من المصروفات اإلدارية اللى فى يعن

 .تبقاش مجزيةاخلت العملية م
ادت زراعة الرز ز اليوم ى خصوصا ممكن الرز كان متهيأل األسعاررفع بعض 

ى اللى الواحد عايز يقول أنه دراسة هذه اإلعتبارات يمكن هى ، يعنزراعة القطن عن
 .زيادة السعرى حل المشكلة، قبل ما نفكر فى تساعد ف

 
عايز أشير لنقطة أنا  ىواألصناف المختلفة، الحقيقة يعن ،88الجيزة  نخش فىقبل ما  محى الدين:

الحاصالت  توجيهى الموضوع، وهو هل السياسة السعرية فأساس ى ونقطة هامة جدا ف
حدوث نوع من ى ال؟ وما أثر هذه السياسة فم هدف أالالزراعية هل السياسة هتحقق 

 ؟ ىالداخلى أنواع التضخم االقتصاد
أسعار المحاصيل،  حلقة مفرغة، وسلسلة من زياداتى خايف أخش فأنا  ىيعن

جاية هأ طالب بزيادة ى ساحات وبعدين السنة اللعلشان أزود المى دة سعر القطن السن
ال هيترتب على هذا ةحدود معينى سعر القمح والزم يكون ف كل الحاصالت إن  وا 

قطاعات  يهفإن  ،هذاى ومعن .أسعارها الداخلية عن أسعارها العالميةى الزراعية هتزيد ف
، هذه القطاعات هتكون ىوالسعر المحلى السعر العالم بين الفرقاللى بتاخد ى أخرى ه

أو  شركات اإلنتاج وشركات الغزل،ى ويعن ،قطاعات اإلنتاج كالصناعةى إما ف يا
  .يتحمل هذا النصيبى المستهلك نفسه هو اللى قطاعات اإلستهالك يعن

ى نه فإ ؛والجدول مرفق بالمذكرة هو ،اتعملتى من البيان والدراسة الل حضاالو 
فيه فالح بيحصل على سعر فوق السعر  النهاردهأغلب الحاصالت الموجودة بيربط 

 العالمى.
ى نزود تانى وبعدين بنزود وبعدين بعد كدا هنيج ،القطنى فى بنيج إحناوبعدين 

مليون  ةبخمسة مليون، بست النهاردهلو زودت سعر القطن أنا  القمح، هل صحيحى ف
 يكونشانه مإخايف أنا  هيوجه السياسة الزراعية؟رقم نتفق عليه، هل دا فعال ى بأ



  سرى للغاية 

21 
 

نظرنا لصورة شوية مش بعيدة أوى قريبة بالنسبة للمستقبل فنجد أنه  إحناألنه لو  أساس؛
  .الخضارأو  هو هيتجه لزراعة الحبوبإن  للفالحى الوضع الطبيع
لما أحدد القمح سعره  النهاردهأنا  مش هيتجه لزراعة القطن، ليه؟ ألن فإذا  

كدا، هو بيبع بأكتر من كدا، بيبيع القمح ى حاجة ز أو  بأربعة وربعأو  بأربعه ونص،
بيقدر ى هو اللليه ستة وهو بيوصل ساعات لسبعة، أو  خمسة ونصأو  بسعر خمسة
 يرفع السعر؟ 
الداخلية، ال شك  األسعارنعادل علشان  استيرادنا من القمح احناإن  هذاى معن

نص مليون من أو  طن، 2.188.888لما بنستورد ى أقل من احتياجات السوق، يعن نهإ
ردب الفالح بيبيع األى ولذلك نلقى تكفيش اإلستهالك الداخلامى يعنى الخارج سنويا د

ى يد اللى ذكر فس بشجع اإلقتراح بتاعى يعنأنا  بتاعه بأكتر من السعر الم حدد للسوق،
نه إبحيث  ،ة أسعار الحاصالت الزراعيةلموازن األول وهو عمل صندوقى حديثه ف

دراسة تفصيليه الى  يعنى محتاجأنا  ،ولكن ده موضوع ،قطاع الزراعة يدعم نفسه منه
  .ش على كل المحاصيلبستوالامأنا ن زاى يتحقق ألا  و 

والناس بتبيعها  ،الحر قالسو ى جزء كبير من هذه المحاصيل موجودة ف فيهده 
النهاية ى مفيد علشان مانصلش فى هو اقتراح يعن برضهلكن  ةعاوز ما هى ى وتشتريها ز 

زى  subsidyوتديله ى القطاعات األخرى حتدعم اإلنتاج الزراعإن  على سنةبعد  سنة
 . برضه subsidyمافى بعض قطاعات الصناعة بتاخد 

 
أنا  ؟يهإطب وبعدين النتيجة النهائية  subsidyفكمان قطاع الزراعة بياخد 

كبر أيعنى الحقيقة  ،موضوعى بتكلم فأنا  8.888.888و  5.888.888ى بتكلمش فام
  .من هذا

نه الفالح زرع إ :بتقول ،ل البيانات المبدئية بتاع وزاره الزراعةءوبعدين نتسا
طب ماهى دى تتناقض مع الكالم على  اهللفدان قمح المعلومات األولية  1.288.888

بس  ،1.288.888يزرع إزاى  يتجه للخضار طب نه هو عاوز يتجه للحبوب وعاوزإ
 ةات وزار يعنى هو فايدته حسب تقدير  ،تساؤلالى  يحتاج برضهن ده أل ؟يه السببإ
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والسنة اللى  1.288.888نه زارع إفالكالم على  ،يزرع حبوب النهاردهنه هإ ،الزراعة
 ؟يهإى ده حصل فاالنخفاض  وكسر  1.388.888فاتت كان زارع 

 ة.يعنى دراسالى  ةدى كلها يعنى تساؤالت محتاجالحقيقه ى ه
 

ذا كنا بنقول إ ،واضحة بصرف النظر عن كل النقط الفرعية نقطة يه: هو نتيجة المناقشة فعبد الناصر
ى المنوفإن  قولنذا كنا بإ .يكسبش منه يبقى الزم نخليه يكسبباوم ئزرع شإللفالح 

 :لهل وبنقو  ،ش منهيكسببام 45والجيزة  ،ش منهيكسببام األشمونىش منه و يكسببام
له ربح ى منها يابند يكسبله أصناف  يا نغير هذه األصناف ونجيب !زرعه وبنجبرهإ

  فى هذا الموضوع.عادل 
هل نقدر نغير وده يقدر يرد عليه سيد هل نقدر  :هنا هذا السؤال التانىى بيج

 ؟نغير يا سيد السنة دى
 

استثنائية طول عمر  سنةدى كانت  سنةذا كانت الإشمون يعنى أى مختلف معاك فأنا  :صبرى
 .بيجيب محصول كويس ومجزى ،األشمونى

  
 ى.عندأنا  يعنى يافندم: واهلل مرعى

 
 
 

 .زراعته فعال الفالحين كمان وا: وبيطلبصبرى
  

المنيا ى يعنى من تاريخ ما اتزرعت المنيا وخصوصا ف األشمونىعندى إحصاءات أنا  :مرعى
 ..إن وأسيوط والواقع
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 subsidyبدى أنا  إن مع ،ده كالم يعنى مايمشيش إن :بدى أقول برضهأنا  هو بعدين عبد الناصر:
جبر الراجل أبأنا  إن :باقولأنا  أل ،ه زكرياللمحاصيل الزراعية كلها الكالم اللى بيقول

 .ربح ديلهأالزم  ذا  إبصدرها أنا  ن دىأل ؛ش منهاسبكيام حاجةنه يزرع إعلى 
  

 ،نه األصناف الجديدة تحل محل األصناف القديمةأبرحب بأنا  ،: هو بالنسبة لألصنافمرعى
عارف أنا  يوه يعنىأرف انا عأو  ،هذاى ى فأاالقتصاد لها ر  ةنه وزار إمتوقع أنا  نما يعنىإ

نرجو األخ  امتذكر تماما لما الكرنك تدهور بقينأنا  ألنه ؛ةلة مطلقأمس ماهياشيعنى 
ذا كان إ ةضرورات عاجل يهف ..أل :لىل يقو  ،لنا الكرنك نه يلخبطإحسن عباس ذكى 
 .ىلغى المنوفإاألخ حسن بيقول 

 
 ،معين typeيستمر على تيب  إنهلشركات التصدير فايدة ده سهل أيستسهل  طبعا  :صبرى

منه وتصدر ده يتغير وجه اللى أحسن  .ةفايد مافيش :نه الكرنك قالإبدليل يعنى 
 .هيتدهور ى والمنوف ،بأسعار أحسن منه

 
نما إ ،كنت بطلب هذا من الناحية الزراعيةأنا  إن : المنوفى لما حل محل الكرنك برغممرعى

طويل التيلة ماهى  ى بيلعب دور ف 45فقدنا سوق طويل التيلة بمعناه يعنى لوال الجيزة 
أو  مصر تروح وتتعب جدا لو بعدنا عن أصناف طويلة ةشهر  ؟يافندميه إمصر ب ةشهر 

ال إالعالم ى حدش بيطلع صنف القطن بتاعنا فانه متروح خالص أل  ،الطويلة الوسط
الى  ونظرنا ،ةبأصناف بديل ،خرآلأو  لسبب ميزةذا فقدنا هذه الإوورانا السودان  ،إحنا

بعد عنى أنى إمابقدرش أنا  موافق بسأنا  ،يةموافق من الناحية الزراعأنا  المحصول
 .ناحيه التصدير

 
 .ونغير subsidyنعمل  ذا  إطيب يعنى  عبد الناصر:

  
 .: طيب  موافقمرعى
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 .: ال مش هنقدر نغيرصبرى
  

عندى علم بالمساحات وأنا أنا  واخش ما نةممك ةمساحموافق هخش الجيزة أقصى أنا  :مرعى
 282.888دى  سنةالمزروع ال يافندم 86 جيزةعندى أنا  يعنى ،موافق على الكالم ده

 ىيبقإن  اللى نستقر اليه النهاردهى على الرأ فأنافدان  435.888مزوع ى المنوف ،فدان
 ة.اقتصاديى حدود األصناف اللى هى هستعمله ف الدعمهذا  ،معين دعمعندنا 

نما جزء من إ ،موافقأنا  ،86للجيزة  subsidyبديش امأنا  86ذا زودت جيزة إ
إن  برضهأنا  يعنى 86 جيزةيه هو حد منوفى وحد إى وبديله أحيانا ف ،بديلهى المنوف
من أنا  نهائياى نلغى للمنوف :قال لىذا إ :لنال حسن يقو  خمع األ ةنعطى فرص  احنا

 .عنديش مانع إطالقااالناحية الزراعية م
  

مش بنبيع الكرنك  إحنا احناإن  نقطة: هو الموضوع ده مش جديد يعنى وبحب أرد على زكى
بنرتبط بهذا مش مثال هنبيع باسم  إحنايتغير طب ماأما الكرنك ما ،ةمعين ةبنبيع تيل إحنا

صنف حل محل الكرنك مش أو  ،84ال يعنى لو عمل صنف تانى زى جيزة  ،الصنف
 ،رم وشدب   ةمش عارف قو  ةمعين ةودرج ةعمل كده طيب تيل ونعوميى صنف يقدر أ

ى يه الصنف اللى موجود فإ إحناوهو  ،صنف معين بنبيعهى وحاجات من دى بتتحق ف
 مافيش سنةلنا كذا ى بق ،إحنامخزون عندنا عمر ماجينا  مافيشالبلد يعنى مخزون 

 احناإن  ى صنف بيتباع لكن النوع اللى بيبع أحسن فمثال علشان يعنى نبينأو  ،مخزون
 فى الخط. برضهماشيين 
 428.888ى بق ،85 سنة 838.888كان بيتزرع  45 جيزةال :يهإباقول نا أ

 ،428.888 وابق ،قنطار 838.888تزرع ده بالقنطار يعنى بيتزرع قدر بيجيب االلى 
 .بشيتجاله مل قدرش أقو ابس م 328بنقول هاتلى  إحناف

 
 . 338يعنى واخد  86 – 81  .يا حسن : ما زى السنة دىمرعى 
 

 .426بدل  338 :باقول :زكى
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 .دى سنةال 45 جيزةعن ال ى: هيبقمرعى

  
 86 جيزة 388ــ ل 588ــ ل 888يعنى نزلت من  .328اللى هو  86 - 81: بتكلم عن زكى

عاوزين اللى هو بتقول عايزين  .هات مليون :ولقدلوقتى بي .858 :وقلنا ،328كانت 
حنافيه عاوزين نزود و  نزود   .ماشيين ا 

 
  .هو قطعا مش ممكن تعمل تلغى عبد الناصر:

 
بنقول مادام التيلة  .نه يجدد أصنافإحتى وزاره الزراعة  إحناال ده حتى بالعكس .. : الزكى

 .هو بيقلق لما يالقى صنف جديد يقلقالمستورد ن أل ؛ةقريب
 

 .اوبتقعدوا بتشوفو  ةماشي ىالصندوق وتبق ةننقل بعد كده لنظري اذا   ى: طيب يبقعبد الناصر
 

 .لنا مذكره بيهال مستعجلة يعملو : محى الدين
  

ن القطن القطن علشان زرعته أل ة: صندوق موازنة مش مستعجل بس هو المستعجل عمليمرعى
 ..هو دلوقتى

  
 .ندىاهو الزم ه: ماعبد الناصر

  
 .لى : يعنى بس تحددمرعى

  
 .األشمونىوالمنوفى و  45 جيزة: والعبد الناصر
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اللى موجود منه كله  45 جيزةتصورى الأنا  يعنىإزاى  سبهااحأنا  لسيادتكأقول أنا  :مرعى
 .قتراحىانا أفدان فألف  21عن  ةعبار 

  
 ياسيد؟ بيجيب كام قنطار األشمونى: عبد الناصر

  
 .دى وحش سنةمحصول ال   4.1وكسر  4السنة دى جايب  األشمونى: مرعى

 
 .ذا حسبنا على المنوفىإ: طب عبد الناصر

  
يعنى بالحساب بالتكلفة  :قول لسيادتكاهأنا  نأل ؛ى تعباننشمو نى األيع يافندم: واهلل مرعى

 1 الى  جنيه 4جنيه يعنى مابين  3بيخسر على المزارع مابين  45الجيزة  ضبطبال
 ،جنيه 1.6فيه  يكسبالمنوفى المزارع  ،بوطضنا حاسبها ومراجعها مأو  ،الفدانى جنيه ف

 4.6محصوله إن  على اعتبار ،الفدانى جنيه ف 18قول هافيه  يكسبالمزارع  األشمونى
  .ى يعنىد سنةاللى هو محصول ال
يه إ األشمونىيعنى يهمنى تشجيع  ،ىنشمو األى وى فأبتهمنى  ميزة يهبس بقى ف

بتاع  ةعلى دور  ةالمنيا وأسيوط ماشيى ف األشمونىالمساحات اللى تزرع من إن  ىه
 بيتزرع قطن يعنى من المحافظات اللى تعتبر القطن محصوال ،٪55..  ٪58يمكن 

 .رئيسى لها
 
 ىكانت بتبق الغلةى ل بيعكس قطعايراد إ زيادةبشجع هذا المحافظات بأنا  ذا  إ

 .األشمونىبانى عليها تشجيع أنا  اللى ةيعنى دى النظري ،كترأ
المستقبل ى اللى يريحنا خالص ف ةصندوق الموازنإن  هباقترحأنا  فيعنى اللى 

إن  :2 ةفيه نمر  ة..ن وأنا مستعد أقدم مذكر بنتكلم كلنا على حصيلة وحصيلته تيجى مني
توزيع هذا المبلغ يتم إن  :3 ةنمر  .1.888.888الى  8.888.888ى بيجلنا مبلغ حوال

نقعد مع بعض  ،مع وزير الخزانة ،مع السيد وزير االقتصاد ،مع السيد وزير التخطيط
  .ونوزع الموضوع ده
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 .قترحهمابأنا  اقتراحات اللى 3ــ دى الآ
  

 : اقعدوا وشوفوا الموضوع.عبد الناصر
 

 مرعى: حاضر.
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