زلضر ندوح جلنتً

الطبلخ – الظنبعخ والجحث العلوً

هع ادلهندش  /أمحد عجد الرازق – رئٍص اذلٍئخ العبهخ للتنوٍخ الظنبعٍخ
اإلثنني  32إثرٌل 3102

م

سؼدت مجلـة ماظطاضة مبرئادة مادلفـدس /مجمد مادلـزالويم– مسضو مجمؾس ماإلدارة مورئقس ماظؾفـة مباظؿعاونمععم
جلـةماظصـاسةمواظؾقثماظعؾؿيمباجلؿعقةمبرئادةمادلفـدسم/موائلمسؾؿام,غدوةمساعةمععمادلفـدس/مأمحدمسؾدم
اظرازق م– مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة موذظك ميفممتام ماظلاسة ماظعاذرة مواظـصفمعن مصؾاح معن مؼومم
اإلثـني مادلواصق م 23مإبرؼل م 2018م,وضد محضر ماظـدوة مجمؿوسة مطؾرية معن ماظلادة مأسضاء ماجلؿعقة مادلعـقنيم
بؼطاسيماظصـاسةمواظطاضةميفمعصرموأسضاءمعـظؿاتماألسؿالماألخرىم,ورجالماظصقاصةمواإلسالمم,وذظكمقمؼرم
اجلؿعقةمباجلقزةم,بغرضمإدؿعراضموعـاضشة:م

" النتبئج الفعلٍخ لتطجٍك النظبم اجلدٌد للرتاخٍض الظنبعٍخ ثعد طدور المبنىى رلن

 01لطنخ  3102اخلبص ثتٍطري إجراءاد هنح تراخٍض ادلنشآد الظنبعٍخ  ,والتحدٌبد
م

التً تىاجه ذلك ودور رلتوع األعوبل يف التغلت على تلك التحدٌبد "

ولد ثدأ ادلهندش  /رلد ادلنسالوي – عضى رللص اإلدارح ورئٍص جلنخ الطبلخ ثبجلوعٍخ,اإلجؿؿاعمعرحؾاًم
بادلفـدسم/مأمحد مسؾد ماظرازق م– مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة م,طؿامرحبمباظلادةماحلضورم,عؤطداًم
سؾىماػؿقةمػذاماظؾؼاءمظزؼادةماظؿواصلمادلـؿرمبنيماجلؿعقةمواهلقؽةم,وظؾؿعرفمسؾىماإلنازاتماظيتمضاعتمبفام
اهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمخاللماظػرتةماألخريةموأػؿفاماظـؿائجماظػعؾقةمظؿطؾققماظـظامماجلدؼدمظؾرتاخق

م

اظصـاسقةم,طؿامأطدمدقادتهمسؾىمضرورةمأنمتؽونماخلرؼطةماالدؿـؿارؼةمأطـرمسؿؼاًموجاذبقةمظؾؿلؿـؿرؼن,معشرياًم
إىلمأنمجمؿؿعماألسؿال مضد مدلسمرشؾةمحؼقؼقةموصؽرمجدؼدمعنمجاغبماهلقؽةمظؿطوؼرماظصـاسةمصىمعصر م,إزاظةم
طاصةماظؿقدؼاتمعنمأعاعفا.م
م

ثن لبم ادلهندش  /وائل علوب – رئٍص جلنخ الظنبعخ والجحث العلوً ثبجلوعٍخم,باظرتحقبمبادلفـدسم/م
أمحد مسؾد ماظرازق م– مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة مواظلادةماحلضورم,عشرياً مإىلماظؾؼاء مادلـؿرماظذيممتم
بني ماجلؿعقة معع مدقادته مخالل ماظعام مادلاضي م,واظذي ممت مبـاءً مسؾقه محل ماظؽـري معن مادلعوضات ماظؿى مطاغتم
تواجهمادللؿـؿرؼنمورجالماألسؿالموصىمعؼدعؿفاماظرتاخق
م
م
م

ماظصـاسقة.م

ثن ثدأ ادلهندش /أمحد عجد الرازق – رئٍص اذلٍئخ العبهخ للتنوٍخ الظنبعٍخ ,طؾؿؿه معوجفاًم
اظشؽر مظؾفؿعقةمسؾىمدسوته مظؾؼاءمممـؾيمجمؿؿعماالسؿالمادلصريم,عشرياً مإىلمأنماهلقؽةمضدمضاعتمبإصدارم
 7150متصرحياً مدلصاغع مجدؼدة مخالل ماظلؿة مأذفر مادلاضقة م م,طؿا مررحت ماهلقؽة م 28معؾقون معرت معلطح معنم
االراضىماظصـاسقةمخاللماظعاعنيمادلاضقنيمبإمجاىلمادؿـؿاراتمعؿوضعةم 60عؾقارمجـقهموذظكمعنمإمجاىلم
60معؾقونمعرتمعربعمخمططمأنمؼؿممررحفممصىمارارمادرتاتقفقةموزارةماظؿفارةمواظصـاسةم.2020م
م

ثم مأطدمدقادتهمسؾى مأنماالدؿـؿارمصىمعصرمأصؾحمجاذب ًا مبشؽلمطؾري ميفماظػرتةماألخرية موخاصةمبعدمصدورم
ضاغونماإلدؿـؿارماجلدؼدم,صؼدمأصؾحمؼـاصسمطلٍمعنماظصنيمواهلـدم,حقثمضاممعلؿـؿرؼنمعنماظدوظؿنيمباظؿؼدمم
بطؾؾاتمظالدؿـؿارمصىمعصرموخاصةميفمزلمعـظوعةماالصالحماالضؿصادىماظؿىماختذتفاماحلؽوعةمعؤخراًم.م
موضدمأذارمدقادتهمإىل مأنماهلقؽة مضد مضاعتمبطرحمخرؼطةماالدؿـؿارماظصـاسىمصىمغوصؿربم2017مواظيتمتؿضؿنم
 4900م صرصةمادؿـؿارؼةمعؾؾورةمسؾىماخلرؼطةموعوزسةمجغراصقاًمرؾؼاًمظؾػفوةماظلوضقةموعؼوعاتماالدؿـؿارمصىم
طلمحماصظةمسؾىمحدهم,معؤطداًمأنماخلرؼطةماظصـاسقةمضدمضاعتمجبذبماظؽـريمعنماظؼطاساتماظصـاسقةمواظيتم
هؿلمادلشروساتماظصغريةموادلؿودطةمجزءمطؾريمعـفا.م
طؿا مأضاف مدقادته مأن ماهلقؽة مبصدد ماالغؿفاء معن ماظربط ماإلظؽرتوغى موتػعقل مخدعات ماظشؾاك ماظواحد م,إضاصةًمم
إىلماظربطماإلظؽرتوغىماظشاعلمظؾفقؽةمععمصروسفاماالضؾقؿقةمعنمخالل , DSLطؿامدقؿم ماتاحةمخدعاتماظدصعم
اإلظؽرتوغى مخالل مادؾوسني مسؾى ماضصى متؼدؼر م,وػو ماألعر ماظذي مدقلفل مسؿؾقة معؿابعة مإجراءات مإدؿكراجم
اظرخ

ماظصـاسقةم,إضاصةمإىلموجودمعرطزماظعؿالءمحللمعشاطلمادللؿـؿرؼنمصىماظؿطؾققمخاللم48مداسةم,طؿام

أذارمدقادتهم مإىلمضاغونمإغشاءماهلقؽةمواجلاريمعـاضشة ماظؿعدؼالتماخلاصةمبه محاظقاًمعنمضؾلمجمؾسماظـوابم
,ميـحماهلقؽةمدؾطات مأودعمواخؿصاصاتمإضاصقةمجدؼدةموذظكمصىمإرارمخطةماهلقؽة مإلسادةمػقؽؾةمطاعؾةم
ظؾعاعؾنيمواخلدعاتماظؿىمؼؿممتؼدميفامظؾؿلؿـؿرؼنم.م
ثممأضافمدقادته مأنمتوصريماألراضىماظصـاسقةمقمكؿؾفماحملاصظاتمؼأتىمسؾىمرأسمأوظوؼاتماظدوظة مخاللم
اظػرتةماظراػـةم,عشرياًمإىلمأغه مجيرىمحاظقاًمتودقعمضاسدةمبـكماألراضىماظصـاسقةموترصقؼفاموذظكمباظؿـلققمععم
خمؿؾف ماهلقؽات مصاحؾة ماظوالؼة م,عشرياً مإىل مأن ماهلقؽة مأصدرت مضرارات مبإؼؼاف ماظؿعاعل مسؾى ماألراضى مشريم
ادللؿغؾة مبادلـارق ماظصـاسقة محملاربة ممسادرة ماألراضى موجاري ماصدار معا مؼؼرب معن م 2000مضرار مظلقبم
األراضىمشريمادللؿغؾةمإالمأنمتػعقلمػذهماظؼراراتمؼلؿغرقمبعضماظوضت.م
ثم مأذار مدقادته مإىل مأن مضاغون ماظرتاخق

ماجلدؼد مصرض معػفوعاً مجدؼداً مظؾرتاخق

موردخ مصؽرة ماظشؾاكم

اظواحدمواجلفةماظواحدةمادللؽوظةمباظـقابةمسنمسددمعنماجلفاتم,إضاصةمإىلمتؼلقمماظؼطاساتماظصـاسقةمرؾؼاًم
دلـظوعةمادلكاررماظعاظقةموادلـكػضةم,حقثمملمؼعدماظؼاغونمؼعاعلمطلمادلصاغعمبإغؿاجقؿفامسؾىمحدمدواءم
,صؼد مجعل ماظصـاسات معـكػضة مادلكارر مواظؿى ممتـل م %80معن ماظصـاسة متلؿؾزم مظإلخطار محد مأضصى مأدؾوعم

واحدم,بقـؿامساظقةمادلكاررمتلؿغرقمعدةمالمتزؼدمسنمذفرمواحدم,مطؿامأغهممتماتاحةمطاصةماالذرتراتمادلطؾوبةم
بشؽلمواضحمسؾىمادلوضعماإلظؽرتوغيمظؾفقؽة.م
م
ثن مت فتح ثبة ادلنبلشخ واألضئلخ للطبدح احلضىر ,حٍث مت تنبول النمبط اذلبهخ التبلٍخ:م

م



متتماإلذارةمإىلمرولمصرتةماغفاءماإلجراءات مباهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة م,وخاصةماإلجراءاتم
اخلاصةمبإجراءاتمترخق

ماألراضيماظصـاسقةم,حقثمؼؿطؾبمإغفاءماإلجراءاتمعنمأربعة مإىلمدؿةم

أذفر م,إضاصة مإىل مادلرطزؼة ميف مإختاذ ماظؼرار ماظؿى متؿطؾب ماظرجوع مإىل ماهلقؽة معن مضؾل ماجلفاتم
األخرىم,وػـامأوضحمرئقسماهلقؽةمأغهممتمتطوؼر ماإلجراءاتماخلاصةمباظرتاخق
جاري ماظعؿل مسؾى مإجراءات مترخق

ماظصـاسقة مطؿامأغهم

ماألراضى م,حقث مأن مرؾقعة مادلـطؼة ماظصـاسقة مختؿؾف مسنم

عـطؼةماالدؿـؿارماظعؼاريم,ممامؼؿطؾبمإجراءاتمأخرىمتلؿغرقموضتمأطـر.


متتماإلذارةمإىل مأغهمالمؼوجدمإدارةمجقدةمظؾؿكؾػاتمبادلـارقماظصـاسقة محؿىماآلن م,األعرماظذيم
ؼؿطؾب مدرسةماظعؿلمسؾىمذظكم,وػـامأطدماظلقدمرئقسماهلقؽةمبأن ماهلقؽةمضاعتمبإغشاء مذرطةمخاصةم
إلدارةمادلـارقماظصـاسقةموذظكمباالدؿعاغةمبادلعوغةماالدلاغقةميفمػذاماخلصوص.



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةموضعماآلظقاتماظالزعةمدللاغدةمادلصاغعمادلؿعـرةم,وػـاممتماظؿأطقدمبأنمعؾفم
ادلصاغعمادلؿعـرةمؼعدمعؾفمذائكموبهماظؽـريمعنماظصعوباتم,صفـاكمصرقمبنيمادلصاغعمادلؿوضػةماظيتم
ؼصعبمعلاسدتفام,وادلصاغعمادلؿعـرةماظيتمتعؾؼتمبإظؿزاعاتمعاظقةمأطربمعنمحفؿفاموباظؿاظيمتراطؿتم
سؾقفا ماظدؼون م,مما مؼؿطؾب مإجياد ماحلؾول مادلاظقة مهلا موعلاغدتفا م,وػـا مأذار مدقادته مأغه مضد مضاعتم
اهلقؽةم مبإغشاء مصـدوق مخمارر مأودعمبهم 150معؾقون مجـقه مخاصمبفذاماهلدفم ,معشرياً مإىل مأنماهلقؽةم
تؿعاون معع معرطز مهدؼث ماظصـاسة مظؾعؿلمسؾىمعلاغدة مادلصاغع مادلؿعـرة مظؾكروجمعنمسـرتفامشري مأنم
اظطؾؾات ماظؿى متؾؼؿفاماهلقؽةمحؿى ماآلن ممل متؿكطى م 170معصـعاً م,باظرشممعن مأن مسدد مػذه مادلصاغعم
أطرب مبؽـري معن مػذا ماظرضم موؼرجع مذظك مإىل مأن ماظؽـري معن ماصقاب مادلصاغع مؼرصضون ماالسرتافم
باظؿعـرمخوصاًمسؾىممسعؿفم.



متت ماإلذارة مإىل مأغه مباظرشم معن مأن ماظـؿو ماظصـاسي مميـل مضاررة ماظؿـؿقة م ,مإال مأغه مميـل مغلؾة مالم
تؿعدى م %20معن ماظدخل ماظؼوعي م ,موباظرشم معن مطوغفا مغلؾة معرضقة مإال مإغفا مالزاظت مضعقػة مجداًم
,وباظؿاظيمصـلؾة ماظعؿاظةماظصـاسقة مضؽقؾةمجداًم,وػـامأطدماظلقدمرئقسماهلقؽةمبأنمخطةماظـؿوماظصـاسىم
اظواردةمبرؤؼةمعصرم 2030متفدفمإىلماظوصول مباظـؿوماظصـاسيمعنم 17مإىلم %21م,موضدممت ماظوصولم
إىلمغلؾة م%18محؿىماآلنم,طؿامأنماظـؿوماظصـاسي مدوفمؼضخمدموم60معؾقارمجـقهمخاللمساعنيمإىلم
ثالثةمأسواممصىماظـاتجماظؼوعى.



متماظؿأطقدمسؾىمأنمادلشروساتماظصـاسقةماظصغريةموادلؿودطةممتـلمعلؿؼؾلمطؾريمدلصرم,وظؽنمععظمم
اظشؾاب مؼؿففون مدمو مادلشروسات ماخلدعقة معـل معشروسات مادلأطوالت موادلشروبات م,وؼؿفـؾونم
ادلشروساتماظصـاسقةم,وذظكمدلامؼواجفوغهمعنمسراضقلميفماإلجراءاتم,وػـاممتماإلضرتاحمبضرورةم
إغشاء مضلم مخاص مبادلشروسات ماظصغرية موادلؿودطة مداخل ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة م,ظؿلفقلم
اإلجراءات مظؾشؾاب مغظراً مألن ماظدوظة ميف مأذد محاجة مدلـل مػذه مادلشروسات ماظيت معن مذأغفام
ادللاػؿةميفمرصعماظـاتجماظؼوعيماإلمجاظي.م



متت ماإلذارة مإىل مأغه مباظرشم معن مدفوظة معـح ماظرتاخق
اظلوق معازال مؼعاغى معن مغؼ

ماظصـاسقة مخالل ماظػرتة ماألخرية م,إال مأنم

مذدؼد مصى ماألراضى ماظصـاسقة ,مبلؾب مغؼ

مادلعروض معن مػذهم

األراضىمعؼابلمحفمماظطؾبمسؾقفا م,إضاصةمإىلمصعوبةماحلصولمسؾىماألراضيماظصـاسقةماظيتمؼؿمم
ررحفامعنمضؾلماهلقؽةم,حقثمؼؿمماإلسالنمسـفامبشؽلمعػاجئم,طؿامتـػذمطاصةماألراضيمادلعروضةم
بشؽلمعػاجئمأؼضاًم,صالمؼؿؿؽنمسددمطؾريمعنمادللؿـؿرؼنماظصـاسقنيمعنماحلصولمسؾىماألراضيم
ادلعروضةميفماظوضتمادلـاظيمظذظك م,موػـامأوضحماظلقدمرئقسماهلقؽةمدؾبمغؼ

ماألراضىماظصـاسقةم

ػومدقطرةم"مسادرةماألراضى"مسؾىمععظمماألراضىماظؿىمتطرحفاماحلؽوعةمممـؾةمصىماهلقؽةم,حقثم
ؼلؿكدعون مصى مذظك مسدة مررق معؾؿوؼة م,إلخػاء مطوغفم ممسادرة مأراضى م ,محؿى محيصؾون مسؾىم
األرض ,مثم مؼؼوعون مبؿلؼقعفا ,موبقعفا مبعد مذظك مبأدعار مساظقة ,ممما مؼؿلؾب مصى مخؾق مدوق مدوداءم
ظألراضى مقمفرد ماإلسالن مسن مأى مررح محؽوعى م ,مظذا متؼوم ماهلقؽة مبؽاصة ماحملاوالت مدلـع مػذام
اظؿالسب.
م
ويف نهبٌخ اللمبء مت اإلتفبق على التىطٍبد التبلٍخ:
.1

إردالمخطابمإىلماظلادةمأسضاءماجلؿعقةمعرصؼاًمبهماإلجراءاتمادلطؾوبةمإلدؿكراجمتراخق

ماظؾـاءم

واظؿشغقل مواظيت متؿققفا ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة معن مخالل معوضعفا ماإلظؽرتوغيم
:مwww.ida.gov.eg
.2

ؼؿم متوضقع مبروتوطول متعاون معشرتك مبني ماجلؿعقة مو ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة م,ظزؼادة ماظؿعاونم
ادلشرتكمصقؿامبنيماجلفؿنيمبفدفمادللاػؿةميفمتؾؾقةمعؿطؾؾاتممنوموتطوؼرماظصـاسةمادلصرؼة.م

م

ثم مإغؿفى ماظؾؼاء محقث مضام مادلفـدس /مجمد مادلـزالوي م– مسضو مجمؾس ماإلدارة مورئقس مجلـة ماظطاضةم
,وادلفـدسم/موائلمسؾؿام– مرئقسمجلـةماظصـاسةمواظؾقثماظعؾؿيم,بؿوجقهماظشؽر مإىلمادلفـدس /مأمحد مسؾدم
اظرازق م– مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿـؿقة ماظصـاسقة م,سؾىمتشرؼػه مهلذاماظؾؼاءمادلـؿرم,وذؽرماظلادةماحلضور مسؾىم
ادلشارطةماظػعاظة.مم

