
 

 ثبجلوعيخ الشراعخزلضز ئجزوبع جلنخ 
 نبئجي وسيز الشراعخ وئطزصالح األراضيهع 

 8102 هبرص 7 االرثعبء
م

م مسؾلمسقلكمؿعقةجبماظزراسةسؼدتمجلـة مادلفـدسم/ ممرجالماألسؿالمادلصرؼنيمبرئادة يفممتاممإجؿؿاسًا

رئقسمم–فـدسم/مسالءمدؼابمبرئادةمادل,م2018معارسم7ادلقاصؼمماألربعاءاظلاسةماحلادؼةمسشرمعـمصؾاحمؼقمم

اظدطؿقرة/م,وموزؼرماظزراسةمومإدؿصالحماألراضلغائبم م-اظدطؿقرم/مصػقتماحلدادماظؾفـةم,وحضقرمطٍؾمعـم

,طؿامحضرممغائبموزؼرماظزراسةموإدؿصالحماألراضلمظشؽقنماظـروةماحلققاغقةمواظلؿؽقةمواظداجـةم-عـكمربرزم

عـظؿاتماألسؿالممواجملاظسماظؿصدؼرؼةمادلعـقةمبؼطاعممعـمسدداظؾؼاءمسددمطؾريمعـماظلادةمرؤداءموأسضاءم

م,و مباجلؿعقة ماظؾفـة م,وسددمطؾريمعـمأسضاء مواإلسالاظزراسةميفمعصر ماجلؿعقةمرجالماظصقاصة مم,ولظؽمقمؼر

 ـاضشة:بغرضمإدؿعراضموعباجلقزةم,

طخ رىقعبد وسارح الشراعخ و ئطزصالح األراضي ثشأى هإشزاد النوى للقطبع الشراعي يف اخل
( ثبلزىافق هع رؤيخ هصز  80/8188  – 02/8102هزىططخ ادلدي للزنويخ ادلظزداهخ )

,هع ئلقبء الضىء علً اآلليبد الزنفيذيخ الالسهخ لزذقيق لذلك ,ودور رلزوع األعوبل يف   8101
 ادلشبركخ لزذقيق رلك األهداف"

م

-اظدطؿقرم/مصػقتماحلدادمعـممؽٍؾ,عرحؾًامبمرئيض اجلوعيخ – علي عيظًثدأ اللقبء ثكلوخ ادلهندص / 

غائبموزؼرماظزراسةموإدؿصالحماألراضلمم-اظدطؿقرة/معـكمربرزم,وموزؼرماظزراسةمومإدؿصالحماألراضلغائبم م

مواظداجـة مواظلؿؽقة ماحلققاغقة ماظـروة مسؾكموذيقعماحلضقرمظشؽقن مطؾريةمم,عؤطدًا متؾذلمجفقد ماظقزارة أن

%معـم70أنممحقث,يمؼعدمعـمأػؿماظؼطاساتماإلضؿصادؼةمظؾدوظةمواظذباظؼطاعمخاللماظػرتةماظراػـةممظؾـفقض

اظؼطاعماظزراسلمطؿامأذارمدقادتفمأنمواألسؿالمادلؽؿؾةمهلام,ممساعةماظعؿاظةميفمعصرمتعؿؾميفمضطاعماظزراسة

 .دلصرمماظؼقعلماظدخؾمعـم٪15إديمم10معـمواظداجينمميـؾ

%م,وػكم2إديمم1روضمادلصرؼةمؼؼدرمحبقاظلمعـمدقادتفمبأنمغصقبمضطاعماظزراسةمعـماظؿؿقؼؾمواظؼمثؿمأذار

مؼؤطدمسدمممباظـلؾةغلؾةمضؽقؾةمتعؿربم ماظؼطاعماإلضؿصاديماهلامم,مما اظؼدرماظؽايفمعـماإلػؿؿامممإسطائفهلذا

حيؼؼم,مماماالدؿـؿارميفماظؼطاعماظزراسلممزؼادةمتشفقعماظؼطاعماخلاصميفؼؤطدمسؾكمضرورةمممما,ادلطؾقب

ماظزراسقةأػدافماظدوظةميفمزؼادةما ماظؼطاعمصكماظـاتجماحملؾلباظؿاظلمو,مظرضعة موحتؼقؼماالطؿػاءممعلاػؿة ,

م.اظذاتل

م

م

م



 

معرحؾًامرئيض اللجنخ – عالء ديبةثدأ ادلهندص / ثن  ماألراضلمم,طؾؿؿف موإدؿصالح ماظزراسة بـائيبموزؼر

م, ماحلضقر م,وباظلادة ماخلاصمعؤطدًا ماظؼطاع متشفقع مأػؿقة مظسؾك ماجملماتفادؿـؿارؿـؿقة ماظزراسكمصك ال

,مم2030رؤؼةمعصرماظقاردةميفماظؿـؿقةماظزراسقةممأػدافممواإلغؿاجماظلؿؽلمواحلققاغلمقمامؼلاػؿمصكمحتؼقؼ

ماالدؿـؿارمصكمسؿؾقاتماظؿففنيمظرصعماإلغؿاجقةموإدخالمأصـافمجدؼدة.باإلضاصةمإديمضرورةم

م

,حقثمم2030رؤؼةمعصرمظقاردةميفمثؿمأطدمدقادتفمسؾكمضرورةمحتدؼدمآظقاتمتـػقذمأػدافماظؿـؿقةماظزراسقةما

ؼلؿؾزممممام%م,21إديمم18تؾؾغمعـمم2030ـؿقماظؼطاعماظزراسلمحبؾقلمساممتشريمإديمأنماظـلؾةمادللؿفدصةمظ

متضاصرمجفقدمذبؿؿعماألسؿالمادلصريمععماحلؽقعة.

م

نبئت وسيز الشراعخ وئطزصالح األراضي لشئىى الثزوح احليىانيخ  -ثن قبهذ الدكزىرح/ هىن زلزس 
مضطاسقًام,عشريهمبأنماظـروةماحلققاغقةميفمعصرمؼؿؿمتؼلقمبإظؼاءمطؾؿؿفا والظوكيخ والداجنخ مواظؿعاعؾمععفا ؿفا

مأنمإديمأذارتسؾكماظؿؼلقؿاتماظؿاظقةم)اإلغؿاجماظداجينم/ماإلغؿاجماحلققاغلم/ماإلغؿاجماظلؿؽلم(م,ثؿممبـاًء

م مبشؽؾمطؾريمسؾكمإغؿاجماظؼطاعاإلغؿاجماظداجينميفمعصر مومؼعؿؿد مواظذيمؼـؿجمعؾقار م300اظرؼػلمظؾطققر

,األعرماظذيمالمميؽـمإػؿاظفمسؾكمعـماإلغؿاجماظداجينمماظدوظةماحؿقاجمعـ%م٥٩محيؼؼمقماعؾققنمرائرمدـقؼًام

م.اظؼطاعمبفذامدؿـؿاراتاالمعـمضخمادلزؼدمممامؼؤطدمضرورة,اإلرالقم

م

ماظشرطاتمعـمسددمػـاكمشريهمإديمأن,عماظقاسدةماظؼطاساتمعـمؼعدمأنمضطاعماإلغؿاجماظداجينثؿمأطدتم

باظؿعاونممصغريمعربكم٠٧محنقمضقاممسؾكمسالوةم,مادؿـؿاراتفامزؼادةمصكمبدأتمضدماظؼطاعمبفذاماظعاعؾةماظؽربى

,حقثمأنمػذاماألعرمعـمذاغفممصدانم٩٧مبؿقصريمقملاسدتفؿماظقزارةمضاعتضدمومعلاػؿةمذرطةإغشاءمبغرضم

م. إغؿاجمعـؿجمآعـمظؾؿقارـنياظعؿؾمسؾكم
م

مبؼطاعمطربىمادؿـؿاراتمخؾؼتعؿؾمحاظقًامسؾكمماألراضلموإدؿصالحماظزراسةاذارتمإديمانموزارةممثؿ

,مطكطقةمدلـعمإغؿشارماألعراضماظػريودقةموإحؽاممماظدظؿامخارجمصقراوؼةمدلـارؼامعـمخالل,ماظدواجـ

ماجملازرمراضاتموادؿغاللماحلقةماظطققرمتداولمعـعتلؿفدفممخطةمتقاجدمجباغبماظلقطرةمسؾقفام,ولظؽ

,إضاصةمإديمعشروعماظػقصماجملاغلمظصغارمادلربقنيماجلقدةممععاؼريمسؾكأموصؼمإغشاءػاممتمواظؿكمادلؿقاجدة

بفدفمتشكقصمأعراضماظدواجـمواظطققرظؿقدؼدماألعراضموععرصةمطقػقةماظلقطرةمسؾقفامظؾقػازمسؾكماظلالعةم

ماظعاعة.

م

داػؿمغظامماظؿقصنيمطؿامعؾققنمرأس,مم2.3رمحاظقًامبـققمؼدؼميفمعصراإلغؿاجماحلققاغلممأنمثؿمأذارتمإدي

محنقمهلذاماظؼطاعماظؿؿقؼؾمضقؿفمبؾغتمحقثإذياظلماإلغؿاج,%معـم15واظرتضقؿميفمزؼادةماإلغؿاجماحلققاغلمبـ

موصؾمإديممجـقفمعؾققنم٦٧٢ مضد ماحلققاغلميفمعصر ماإلغؿاج معزارع مسدد مإديمأن أظػمعزرسةمم35,عشريه



 

مدلشر معؾءطؾداؼة ماإلاظػموع مسبءراشات مإزاظة مذاغف معـ م,واظذي ماظـروةممغؿاجقة معـ مطؾرية مطؿقات إغؿاج

مإظؽرتوغقةمدلزارعماإلغؿاجماحلققاغلميفمعصرم مبقضعمخرؼطة متؼقمماظقزارةمحاظقًا م,طؿا احلققاغقةمسـماظدوظة

مخطةمدلدمطاصةماظقحداتماظؾقطرؼةمباألجفزةماظطؾقةماظالزعةم.موجاريمإسداد,

م

م60مبنيمعامبـلؾةمرتاوحصإغفمؼمدؿريادماظؾققممعـمأصرؼؼقاموبع ماظؾالدماألوروبقةـلؾةمالباظمأغفأذارتمإديممثؿ

معـماإلحؿقاجماحملؾلم.صؼطم%م40إديمم30,حقثمأنماإلغؿاجماحلققاغلميفمعصرمميـؾمعـمم٪70مإدي

م

م,ماكاألمسمعـمرـمأظػم٠٨٨بؾغمعؾققنموضدمماإلغؿاجمأنمحفؿأذارتمإديممصؼدأعامباظـلؾةمظؾـروةماظلؿؽقةم,

مساكموخاصةماألماظعربقةمواظدولمأوروبامإديمأمساطفامتصدرمعصرمعشريهمإديمان,ممسؽلمادؿزراعمفعـم٪٠٨

,وػقمماظؾؾطل,مواألوديميفمأصرؼؼقاممسؽمإغؿاجميفماظعاملمدولمثاغلػكممعصرمأنمطؿام,ساظقةماظؼقؿةماظلعرؼةم

حلؽقعةميفمسؾكمأػؿقةمدورما,عؤطدةممةاألعرماظذيمؼؿطؾبماحلػازمبشؽؾمعلؿؿرمسؾكمععاؼريماجلقدةمادلطؾقب

مغفرمعـماإلغؿاجمؼرتػعمحبقثمدـقؼًا,م٪٢٦زؼادةمإغؿاجماألمساكمإديمرصعموتـؿقةماظـروةماظلؿؽقةمعـمخاللم

م.٪٦٨مإديماظؾقريمواالدؿزراعماظؾقرياتمعـماإلغؿاجموزؼادةم,٪٧مإديماظـقؾ
م

,مبفدفمزؼادةماظؼقؿةممؼثماظؿصـقعماظزراسلبرغاعجمضقعلمظؿطقؼرموحتدمتؿؾـكماحلؽقعةطؿامأطدتمدقادتفامأنم

ماجلقدة مبعـاصر معـمخاللماالرتؼاء مظؾؿـؿفاتماظزراسة مظؾؿصدؼرموتف,مادلضاصة مادلـؿفاتمادلصـعة وإضاعةم,مقؽة

حفؿماظؼروضممعؤطدةمبأنضرىمإغؿاجقةمعؿكصصةميفمصـاسةمادلـؿفاتماظزراسةمواظزؼؿقنمواظؿؿقرمواألظؾان,م

تمحنقمعؾقارمجـقفمعـمغبؾضدمظؾؿشروساتماظصغريةميفمذبالماإلغؿاجماحلققاغلماظيتموصرػاماجلفازمادلصريفم

مواظؾـؽماظزراسلاظؾـ مضاعتممؽماألػؾلمادلصري, مادلقاردمسؾكمظؾقػازمرؿقحمبرغاعجمبطرحماحلؽقعة,طؿا

ؼرماظؾقرياتمبرئادةمادلفـدسم/مإبراػقؿمربؾبمطؿاممتمتشؽقؾمجلـةمظؿطقاظػاضد,موتؼؾقؾماظريموترذقدمادلائقة

مادلؾققنموادؿصالحمتـؿقةمعشروعمعـؾمجدؼدةمسؿراغقةمذبؿعاتمإغشاءعـمضؾؾمرئادةماجلؿفقرؼةم,إضاصةمإديم

مصدان,مأظػم٠٨٨مقملاحةم"ماظلالممترسة"مدقـاءممشالمظؿـؿقةماظؿقؿقةماظؾـقةمادؿؽؿالموعشروعمصدانموغصػ

م.صدانمأظػم٠٠٨معلاحةمسؾك"متقذؽك"ماظقاديمجبـقبمزاؼدماظشقخمترسةمعشروعموادؿؽؿال

م

مطؾؿؿفنبئت وسيز الشراعخ و ئطزصالح األراضي   -ثن قبم الدكزىر / صفىد احلداد  مأنمم,بإظؼاء ,عؤطدًا

مبزؼادةماحملاصقؾماإلدرتاتقفقةم,حقثم ماظؼطـموإغؿاجمظزؼادةمصدانمأظػم٣٣متمدبصقصماظدوظةمتؼقممحاظقًا

ماحملؾقة,مواظـلقجماظغزلمصـاسفظمأومظؾؿصدؼرمطاغتمدقاًءماظؼطـمأصـافمذيقعماجإغؿبغرضم,٦٨٢٠مخالل

,عشريًامماحملؾقةماظغزلمصـاسةظمتؽػلمطؿقاتمإلغؿاجمحدؼـًامادللؿـؾطةماألصـافإغؿاجمميفمؿقدعاظمععمولظؽ

م226اظعاممضؾؾمادلاضلم,ثؿمزادتمإديممخاللأظػمصدانمم126أنمعلاحاتمزراسةمرباصقؾماظؼطـمضدمبؾغتم

ممخاللمأظػمصدان معؿكصصة معـارؼمصـاسقة ممتمإغشاء مادلاضلم,طؿا ممصـاسةظاظعام معـ ماظزػرماظـلقج ضطـ

م.أظػمصدانم600أظػمصدانمإديمم350,حقثمزادتمادللاحاتمادللؿفدفمزراسؿفامهلذاماظعاممعـم



 

م

مدقادتف مأذار مظلمغؿاجماحملؾاإلاظؿقدعميفممإديمطؿا مواظشاعقة ماظصػراء مػامدؿريادحقثمبؾغمإذياظلما,ؾذرة

لدماظػفقةمعـمظمولظؽمعؾققنمرـمدـقؼًام,م4بقـؿامميـؾماإلغؿاجماحملؾلمرـمدـقؼا,أظػمم250وعؾققنمم8حنقم

م.لمعـماظذرةماظصػراءغؼصماإلغؿاجماحملؾ

مرـمعؾققنم٢٢مإلغؿاجمصدانمعالؼنيم٠اظؿقدعميفمرباصقؾماظؼؿح,محقثممتمدبصقصموزراسةمموصقؿامخيص

مإذياظلمبؾغمحقثماظؼؿح,عـمماالدؿريادموتؼؾقصمسؿؾقفماظغذائقة,ماظػفقةمظلدم,٦٨٢٠مساممخاللماظؼؿحمعـ

مادؿؿرارمجفقدمتؼؾقصمإغؿاجماحملاصقؾماظشرػةمظؾؿقاهمإدي,إضاصةممًادـقؼمرـمعؾققنم٢٦محنقماظؼؿحمادؿرياد

مؼقصرمطؿقاتمعـمعقاهماظريمواحملاصظةمسؾكماإلغؿاجماظؽؾل مإديموجقدم,م,ممما لماألراضماتمعـعلاحعشريًا

زؼادةمإغؿاجماحملاصقؾماظؾلؿاغقةمباإلضاصةمإديمؾققنموغصػمصدان,ادلمجلدؼدةمضؿـمخطةماظؿقدعمدلشروعا

مواظعطرؼةمعـمخاللماظؿقدعميفمادؿكدامماظصقبماظزراسقة.

,وػقماألعرماظذيمتعؿؾمماظدضقؼقةؾقاغاتماظثؿمأذارمدقادتفمبانمضطاعماظزراسةميفمعصرمؼعاغلمعـمسدممتقاصرمم

محاظ ماظقزارة مسؾقف مبقاغات مضاسدة مظؾـاء م,محقث,معؿؽاعؾةقًا ماألعر مهلذا مطؾرية مبدأتمتمدبصقصمعقزاغقة مطؿا

%م40قاغاتمأظػمعزارعمباإلضاصةمإديمبم600عؾققنموم2ادلرحؾةماالوديمعـفمواظيتمأدػرتمسـمإدخالمبقاغاتم

طارتمإصدارمإديمعشروعماظرضؿماظؼقعلمظؾؿزارسنيم,واظذيمؼؿؿـؾميفمعـمادللاحاتماظزراسقةمم,ػذامإضاصةم

مادلعؾقعاتمواظؾقاغاتممSmart Cardلطلم ماحلصقلمسؾكمطاصة اظدسؿمبماخلاصةظؽؾمعزارعم,حبقثمميؽـف

ماخلاصة ماظزراسقة مظؾؿلاحة مواظؿؼاويموادلؾقداتمادللؿقؼة مظف ماإلرذادممادللؿقؼ متطقؼر معـ ,ولظؽمطـقع

رتمسـدمرشؾؿفميفمزراسةمأؼةمادلزارعمظؾقصقلمسؾكمػذاماظؽامؼؿؼدمحقثمماظزراسلمظؾػالحنيموادلزارسنيم,

حقلمطاصةماألراضلماظزراسقةمادلؿاحةموعلاحاتفامظدىماظدوظةمبقاغاتمدضقؼةموواضقةممظضؿانموجقد,مرباصقؾ

ؼؿؿموصؼًامهلاموضعماخلرؼطةماظزراسقةممرؤؼةمطاعؾةموواضقةم,ظقصؾحمظدؼفامماحملاصقؾمادلـؿفةمعـفاموأغقاعموطؿقة

م.مدلصر

مؿؾؼقاتقمماخلاصماظػقصمإلجراءمودوظقةمخاصةمععاعؾمععماظؿعاضدمصددبماظقزارةماندقادتفممأوضحثؿم

متعؿؾمانمسؾك,مظؾػقصمادلصرؼةماظصادراتمطاصةمخبضقعماخلاصماظقزارىمظؾؼرارمتـػقذًا,ولظؽممادلؾقدات

متؼرؼرموتؼدؼؿممذفقرم٣مذعـمعقـاتاظملقببمتؼقممواظؿكمحاظقًامادلؿقاجدةمادلعاعؾمجباغبماجلدؼدةمادلعاعؾ

م.اظشعؾقةمواألدقاقماظعؾقرمأدقاقمبزؼارةمتؼقممحقث,مسقـةم٠٧٧٧محنقمبلقبمضاعتحقثم,مؽذظبمذفرى

مانمساعنيمخاللادللؿفدفم,وممدوالرمعؾقارم٩مبـققمحاظقًامتؼدرماظزراسقةماظصادراتمنثؿمأذارمدقادتفمإديمأ

تؿعاونماظقزارةمو,ماظزراسقةماظصادراتمظضؾطماجلفقدمؼلؿؾزممبذلمادلزؼدمعـمممام,مدوالرمعؾقاراتم٨ماديمتصؾ

ماظزراسقةمظؾقاصالتماظؿصدؼرىماجملؾسحاظقًامععمطاصةمعـظؿاتماالسؿالمادلعـقةمبؼطاعماظزراسةموسؾكمرأدفام

,ولظؽمعـمأجؾمحتلنيمجقدةمادلـؿجماظزراسلموإحؽامماظرضابةمسؾقفمظؾقػازمسؾكماظصقةممHEIAموذيعقة

ماظعاعة.

 



 

مرنبول النقبط اذلبهخ الزبليخ: ثن مت فزخ ثبة ادلنبقشخ للظبدح احلضىر ,ديث مت

م

 متلفقؾمضرورةممتماظؿأطقدمسؾكم ,واظيتمممظؾؼطاعماظزراسلمادلؿـقحةمواظؼروضماظؾـؽقةماظؿؿقؼالتم

م٠ماديم١مبنيمعامترتاوح مسؾكمظؾؼضاءماظدواجـمبؼطاعمطربىمادؿـؿاراتمخؾؼمضرورةمععم,%

ماظطققرمتداولاظذبحماظعشقائلمظؾطققرموتظفرمغؿاجمواظيتمماظطققرماغػؾقغزاماتماظقبائقةمعـؾػريوداظ

 .احلقة

 مدالالتماجيادعـمخاللممظؾدواجـمادلـؿفةماظلالالتمبؿقلنيماالػؿؿاممضرورةمتماظؿأطقدمسؾكم

موتـؿجماسؾكماظؾقؿمعـمإغؿاجفامدالالتحقثمتقجدم,ماحملقطةماجلقؼةمواظظروفمظالعراضمعؼاوعة

 .أطربمقمعدالتمبق 
 مميـؾماظذىماظذرةمإغؿاجزؼادةمبمخاصةمساجؾةملحؾقمإلجيادماظدوظةمحتركمتماظؿأطقدمسؾكمضرورةم

م.اظدواجـمحلؿمطقؾقمتؽؾػةمعـ%م٠٧

 معـمؼؿؿ,حبقثمماظؿعاضدّؼةمظؾزراسةمحؼقؼكمغظاممبؿػعقؾماظقزارةمضقامماظؿأطقدمسؾكمضرورةمدرسةم

مؿعاضداتاظمبدءضدممتمباظػعؾمموػـاممتماظؿأطقدمأغفم,مزراسؿفامضؾؾماحملاصقؾمبقعمسؾكماظؿعاضدمخالل

م.ادلؼؾؾماظؼطـمصقلربمسؾك

 اظؾقاغاتماخلاصةمبدراداتممسؾكمدؿصالحماألراضلسؾكمضرورةمحصقلموزارةماظزراسةموإممتماظؿأطقد

مسؾكمتؾؽم تؤطدمحصقلمرباصقؾماألرزمسؾكمطؿقاتمعقازؼةمعـمادلقاهمععمرباصقؾماظؼطـم,وبـاًء

حقثمأنمػـاكمصعقبفميفمتلقؼؼماظؼطـماظدراداتمؼؿؿماظؿقجفمظزراسةماألرزمبشؽؾمأطربمعـماظؼطـم,

م,مادلصري ماألرز مصقفبماإلظؿػاتمبشؽؾمأطربمظزراسة ممعـمخالل,ظذا مبادلقاه دلـعمسؿؾمحزاممعغؿر

 ,وػقماألعرمادلطؾؼمباظػعؾميفمعـطؼةماظدظؿا.ماظؿصقرمسـمبع مادلـارؼ

 إلغؿاجموحدةمادلقاهمعـماحملاصقؾمضؾؾمإدبالماظػرصماظؾدؼؾةممتماظؿأطقدمسؾكمضرورةمحبثمطاصةم

,ولظؽمبفدفمحتؼقؼمأسؾكمسائدمعـموحدةمادلقاهمادللؿكدعةميفمزراسةماظؼرارمبقضػمزراساتمععقـةم

 احملاصقؾمادلكؿؾػة.

 متتماإلذارةمإديمضرورةمإدخالمومإدؿكدامماآلظقاتماحلدؼـةمظؿقلنيماإلرذادماظزراسلمعـؾمالم

Mobile Webمم,طؿاممتموم اظيتمتؿقحمطاصةمادلعؾقعاتمواظؾقاغاتماخلاصةمباإلرذادماظزراسلمإظؽرتوغقًا

تعؿؿدمبشؽؾمطؾريمسؾقفام,حقثماظيتمدولمأوروبامبمأدقًةدورماظؿعاوغقاتماظزراسقةم,ماػؿقةماظؿأطقدمسؾك

 ؼؼاممسؾكمػاعشفامععارضمزراسقة.تؼقؿمإجؿؿاساتمدـقؼةمظؾؿعاوغقاتم

 م ماظؼقام مسؾكمضرورة ميفممظالراضلماظزراسقةمبادللحماجلقيمتماظؿأطقد مادللاسدة واظذيمعـمذأغف

 تصققحماظؾقاغاتماإلحصائقةمحقلمادللاحاتمادلزروسةمعـماحملاصقؾمادلكؿؾػة.

 

م



 

معـمضامإغؿفكماظؾؼاءمحقثمثؿم مسؾلمسقلكممطٍؾ م,وادلفـدسم/مسالءمدؼابمم–ادلفـدسم/ م–رئقسماجلؿعقة

اظدطؿقرة/معـكم,ومراسةمومإدؿصالحماألراضلوزؼرماظزغائبم م-اظدطؿقرم/مصػقتماحلدادممبشؽرمرئقسماظؾفـةم,

سؾكمتشرؼػفؿمم,غائبموزؼرماظزراسةموإدؿصالحماألراضلمظشؽقنماظـروةماحلققاغقةمواظلؿؽقةمواظداجـةم-ربرزم

مم.مذؽرماظلادةماحلضقرمسؾكمادلشارطةماظػعاظةمظؾؼاءمم,و
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