
 

 جلنتًندوح زلضر 
 الظنبعخ والجحث العلوً –الطبلخ 

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

م

ممسضومجمؾسماإلدارةمورئقسم–برئادةمادلفـدس/مجمدمادلـزالويماظطاضةممجلـةسؼدتم باظؿعاونمععماظؾفـة

مسؾدمأمحدم/ادلفـدسععممغدوةمساعة,مبرئادةمادلفـدسم/موائلمسؾؿامباجلؿعقةمجلـةماظصـاسةمواظؾقثماظعؾؿي

مواظـصفمماظصـاسقةمظؾؿـؿقةماظعاعةماهلقؽةمرئقسم–ماظرازق ماظعاذرة عنمؼومممعنمصؾاحوذظكميفممتامماظلاسة

م,م2018إبرؼلمم23ماإلثـنيمادلواصق موضد مأسضاءمطؾريةمجمؿوسةماظـدوةحضر مادلعـقنيممعنماظلادة اجلؿعقة

مم,وذظكمقمؼرمرجالماظصقاصةمواإلسال,واألخرىممعـظؿاتماألسؿالموأسضاءيفمعصرمواظطاضةماظصـاسةمميبؼطاس

مـاضشة:بغرضمإدؿعراضموعاجلؿعقةمباجلقزةم,

 

للرتاخٍض الظنبعٍخ ثعد طدور المبنىى رلن " النتبئج الفعلٍخ لتطجٍك النظبم اجلدٌد 
اخلبص ثتٍطري إجراءاد هنح تراخٍض ادلنشآد الظنبعٍخ , والتحدٌبد  3102لطنخ  01

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

عرحؾًامماإلجؿؿاع,ثبجلوعٍخ عضى رللص اإلدارح ورئٍص جلنخ الطبلخ –ادلهندش / رلد ادلنسالوي ثدأ ولد 

معؤطدًا,طؿامرحبمباظلادةماحلضورم,ماظصـاسقةمظؾؿـؿقةماظعاعةماهلقؽةمرئقسم–ماظرازقمسؾدمأمحد/مبادلفـدسم

اإلنازاتماظيتمضاعتمبفام,وظؾؿعرفمسؾىممظزؼادةماظؿواصلمادلـؿرمبنيماجلؿعقةمواهلقؽةسؾىماػؿقةمػذاماظؾؼاءم

خريةموأػؿفاماظـؿائجماظػعؾقةمظؿطؾققماظـظامماجلدؼدمظؾرتاخق ماألاهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمخاللماظػرتةم

ضرورةمأنمتؽونماخلرؼطةماالدؿـؿارؼةمأطـرمسؿؼًاموجاذبقةمظؾؿلؿـؿرؼن,معشريًامسؾىماظصـاسقةم,طؿامأطدمدقادتهم

,إزاظةممقؽةمظؿطوؼرماظصـاسةمصىمعصراهلدلسمرشؾةمحؼقؼقةموصؽرمجدؼدمعنمجاغبممضدمإىلمأنمجمؿؿعماألسؿال

م.صةماظؿقدؼاتمعنمأعاعفاطا

م

/م,باظرتحقبمبادلفـدسممرئٍص جلنخ الظنبعخ والجحث العلوً ثبجلوعٍخ –ثن لبم ادلهندش / وائل علوب 

ادلـؿرماظذيممتممؾؼاءاظإىلممعشريًاواظلادةماحلضورم,ماظصـاسقةمظؾؿـؿقةماظعاعةماهلقؽةمرئقسم–ماظرازقمسؾدمأمحد

مطاغتماظؿىمادلعوضاتماظؽـريمعنمحلمسؾقهمواظذيممتمبـاًءادلاضيم,اظعاممدقادتهمخاللمععمماجلؿعقةمبني

م.اظصـاسقةماظرتاخق معؼدعؿفاموصىماألسؿالمورجالمادللؿـؿرؼنمتواجه

م

م

م



 

م, الظنبعٍخ للتنوٍخ العبهخ اذلٍئخ رئٍص – الرازق عجد أمحد/ ادلهندشثن ثدأ  عوجفًامطؾؿؿه

مظؾفؿعقةمسؾىمدسوته مارصدضدمضاعتمبإأنماهلقؽةمإىلممعشريًااالسؿالمادلصريم,ممـؾيمجمؿؿعمظؾؼاءمماظشؽر

متصم7150 مدلصاغعمجدؼدةمخاللماظلؿة مادلاضقةأرحيًا مذفر مم م,طؿا عؾقونمعرتمعلطحمعنمم28ررحتماهلقؽة

عؾقارمجـقهموذظكمعنمإمجاىلم  60نيمبإمجاىلمادؿـؿاراتمعؿوضعةمقاالراضىماظصـاسقةمخاللماظعاعنيمادلاض

م.2020اظصـاسةماظؿفارةموررحفممصىمارارمادرتاتقفقةموزارةممأنمؼؿممعؾقونمعرتمعربعمخمططم60

م

وخاصةمبعدمصدورمميفماظػرتةماألخريةمبشؽلمطؾريمًاصؾحمجاذبأأنماالدؿـؿارمصىمعصرممدقادتهمسؾىأطدممثم

مباظؿؼدمعلؿـؿرؼنمعنماظدوظؿنيمم,حقثمضامعنماظصنيمواهلـدممؼـاصسمطٍلأصؾحممصؼد,مضاغونماإلدؿـؿارماجلدؼد

م.معـظوعةماالصالحماالضؿصادىماظؿىماختذتفاماحلؽوعةمعؤخرًاميفمزلخاصةموبطؾؾاتمظالدؿـؿارمصىمعصرم

تؿضؿنماظيتموم2017ضاعتمبطرحمخرؼطةماالدؿـؿارماظصـاسىمصىمغوصؿربممضدمأنماهلقؽةموضدمأذارمدقادتهمإىلم

مظؾػفوةماظلوضقةموعؼوعاتماالدؿـؿارمصىمم4900 مرؾؼًا صرصةمادؿـؿارؼةمعؾؾورةمسؾىماخلرؼطةموعوزسةمجغراصقًا

واظيتمؽـريمعنماظؼطاساتماظصـاسقةماظمذبضدمضاعتمجبةمقأنماخلرؼطةماظصـاسمعؤطدًا,ممسؾىمحدهمطلمحماصظة

م.جزءمطؾريمعـفامدلشروساتماظصغريةموادلؿودطةهؿلما

م معنماظربطماإلأنمامدقادتهمأضافطؿا ماالغؿفاء مبصدد م,إضاصًةمظؽرتوغىموتػعقلمخدعاتماظشؾاكماظواحدمهلقؽة

ماالضؾقؿقةمعنمخاللاظظؽرتوغىماإلربطماظإىلم مدقؿم DSL شاعلمظؾفقؽةمععمصروسفا اتاحةمخدعاتماظدصعمم,طؿا

ماإل ماظذيظؽرتوغىمخاللمادؾوسنيمسؾىماضصىمتؼدؼر معؿابعةمدم,وػوماألعر مإجراءاتمإدؿكراجقلفلمسؿؾقة

طؿام,مداسةم48عؿالءمحللمعشاطلمادللؿـؿرؼنمصىماظؿطؾققمخاللماظعرطزموجودمضاصةمإىلمإ,مصـاسقةاظرخ ماظ

ممؿعدؼالتماخلاصةمبهاظمواجلاريمعـاضشةضاغونمإغشاءماهلقؽةمإىلممأذارمدقادتهم مجمؾسماظـوابعنمضؾلمحاظقًا

سادةمػقؽؾةمطاعؾةمرارمخطةماهلقؽةمإلإدةموذظكمصىمجدؼإضاصقةمؿصاصاتمهلقؽةمدؾطاتمأودعمواخاميـحم,

مظؾعاعؾنيمواخلدعاتماظؿىمؼؿممتؼدميفامظؾؿلؿـؿرؼنم.

خاللممراضىماظصـاسقةمقمكؿؾفماحملاصظاتمؼأتىمسؾىمرأسمأوظوؼاتماظدوظةأنمتوصريماألمثممأضافمدقادته

راضىماظصـاسقةموترصقؼفاموذظكمباظؿـلققمععمجيرىمحاظقًامتودقعمضاسدةمبـكماألمهعشريًامإىلمأغ,اظػرتةماظراػـةم

ماظوالؼة م,مخمؿؾفماهلقؽاتمصاحؾة مإىلمأنماهلقؽة راضىمشريمرتمضراراتمبإؼؼافماظؿعاعلمسؾىماألصدأعشريًا

مبادل ماألادللؿغؾة ممسادرة محملاربة ماظصـاسقة مـارق مموجاريراضى معن مؼؼرب معا مم2000اصدار لقبمظضرار

مبعضماظوضت.مؼلؿغرقراضىمشريمادللؿغؾةمإالمأنمتػعقلمػذهماظؼراراتمألا

مأذار مصؽرمإىلمدقادتهمثم مظؾرتاخق موردخ مجدؼدًا مصرضمعػفوعًا ماظرتاخق ماجلدؼد مضاغون اظشؾاكممةأن

ةمرؾؼًامقاظصـاساظؼطاساتمضاصةمإىلمتؼلقمم,إلؽوظةمباظـقابةمسنمسددمعنماجلفاتمادلواحدةماظفةماجلاظواحدمو

ماظعاظقةموادلـكػضةمدلـ مسؾىمحدمدواءم,حقثمظوعةمادلكارر ملمؼعدماظؼاغونمؼعاعلمطلمادلصاغعمبإغؿاجقؿفا

مواظؿىممتـلممصؼد, مادلكارر متلؿؾزمم80جعلماظصـاساتمعـكػضة مإلظ%معنماظصـاسة دؾوعمأضصىمأحدمخطار



 

أغهممتماتاحةمطاصةماالذرتراتمادلطؾوبةممطؿا,مواحدمعدةمالمتزؼدمسنمذفرممتلؿغرقبقـؿامساظقةمادلكاررم,واحدم

مؾفقؽة.ظماإلظؽرتوغيموضعادلبشؽلمواضحمسؾىم

م

 

مللطبدح احلضىر ,حٍث مت تنبول النمبط اذلبهخ التبلٍخ:واألضئلخ ثن مت فتح ثبة ادلنبلشخ 

م

 وخاصةماإلجراءاتمماظصـاسقةمظؾؿـؿقةماظعاعةمباهلقؽةمرولمصرتةماغفاءماإلجراءاتمتتماإلذارةمإىلم,

مدؿةإىلممأربعةعنمإغفاءماإلجراءاتمؿطؾبماألراضيماظصـاسقةم,حقثمؼإجراءاتمترخق ماخلاصةمب

مإىلمادلمأذفر م,إضاصة مرطزؼة مإىلماهلقؽةيفمإختاذ متؿطؾبماظرجوع ماظؿى ماجلفاتمماظؼرار مضؾل عن

مأوضحمرئقسماهلقؽةمأغهممتم مأماظصـاسقةاءاتماخلاصةمباظرتاخق ماإلجرمتطوؼراألخرىم,وػـا مهغطؿا

مسؾىمإجراءاتريماظجا ماألمترخق معؿل مم,حقثمأنراضى مارؾقعة مادلـطؼة مختؿؾفمسنظصـاسقة

 .,ممامؼؿطؾبمإجراءاتمأخرىمتلؿغرقموضتمأطـرميعؼاراظدؿـؿارماالعـطؼةم

 األعرماظذيم,محؿىماآلنمؾؿكؾػاتمبادلـارقماظصـاسقةأغهمالمؼوجدمإدارةمجقدةمظممتتماإلذارةمإىل

ذرطةمخاصةممضاعتمبإغشاءاهلقؽةممبأن,وػـامأطدماظلقدمرئقسماهلقؽةمدرسةماظعؿلمسؾىمذظكممؼؿطؾب

 .يفمػذاماخلصوصمباالدؿعاغةمبادلعوغةماالدلاغقةموذظكإلدارةمادلـارقماظصـاسقةم

 متماظؿأطقدمسؾىمضرورةموضعماآلظقاتماظالزعةمدللاغدةمادلصاغعمادلؿعـرةم,وػـاممتماظؿأطقدمبأنمعؾفم

وبهماظؽـريمعنماظصعوباتم,صفـاكمصرقمبنيمادلصاغعمادلؿوضػةماظيتمادلصاغعمادلؿعـرةمؼعدمعؾفمذائكم

ؼصعبمعلاسدتفام,وادلصاغعمادلؿعـرةماظيتمتعؾؼتمبإظؿزاعاتمعاظقةمأطربمعنمحفؿفاموباظؿاظيمتراطؿتم

م, ماظدؼون مؼؿطؾبسؾقفا ماحلؾولمممما مإجياد مادلاظقة مأغه مدقادته مأذار م,وػـا موعلاغدتفا ضاعتممضدهلا

أنماهلقؽةممإىلمعشريًام,خاصمبفذاماهلدفممجـقهمعؾقونم150أودعمبهممرخمارمصـدوقمبإغشاءماهلقؽةم

مأنمشريظؾكروجمعنمسـرتفاممادلؿعـرةمادلصاغعمظؾعؿلمسؾىمعلاغدةماظصـاسةمهدؼثمعرطزمععمؿعاونت

مماظؿىماظطؾؾات ماهلقؽة مادلصاغعمػذهمسددمأنم,باظرشممعنمعصـعًام170مىتؿكطمملماآلنمحؿىتؾؼؿفا

ماالسرتافمؼرصضونمادلصاغعماصقابمعنماظؽـريمأنمإىلمذظكموؼرجعماظرضممػذامعنمبؽـريمأطرب

 .مسعؿفممسؾىمخوصًامباظؿعـر

 مباظرشممعنمأنم مإىلمأغه ماظؿـؿقةمتتماإلذارة ماظصـاسيمميـلمضاررة مماظـؿو م, مأغه مالمإال ميـلمغلؾة

ماظؼوعي20تؿعدىم ماظدخل معن مم% مطوغفا, معن مموباظرشم مالزاظت مإغفا مإال معرضقة مغلؾة جدًامضعقػة

رئقسماهلقؽةمبأنمخطةماظـؿوماظصـاسىمضؽقؾةمجدًام,وػـامأطدماظلقدمماظعؿاظةماظصـاسقةمـلؾة,وباظؿاظيمص

صولماظوموضدممت,مم%21إىلمم17عنمباظـؿوماظصـاسيممتفدفمإىلماظوصولم2030اظواردةمبرؤؼةمعصرم

لمساعنيمإىلمعؾقارمجـقهمخالم60مدمومدوفمؼضخميأنماظـؿوماظصـاسحؿىماآلنم,طؿام%م18مإىلمغلؾة

 .ثالثةمأسواممصىماظـاتجماظؼوعى



 

 اظصغريةموادلؿودطةممتـلمعلؿؼؾلمطؾريمدلصرم,وظؽنمععظممماظصـاسقةممتماظؿأطقدمسؾىمأنمادلشروسات

م,وؼؿفـؾونم موادلشروبات مادلأطوالت معشروسات معـل ماخلدعقة مادلشروسات مدمو مؼؿففون اظشؾاب

مؼواجفوغهمعنمسراضقلميفماإلجر اءاتم,وػـاممتماإلضرتاحمبضرورةمادلشروساتماظصـاسقةم,وذظكمدلا

مضلممخاصم مداخلمدلباإغشاء موادلؿودطة م,ظؿلفقلممقؽةاهلشروساتماظصغرية ماظصـاسقة مظؾؿـؿقة اظعاعة

م ميف ماظدوظة مألن مغظرًا مظؾشؾاب ماإلجراءات مأذد مػذهحاجة مذأغفاممدلـل معن ماظيت ادلشروسات

م.اإلمجاظيمادللاػؿةميفمرصعماظـاتجماظؼوعي

 مإىلم ممتتماإلذارة مباظرأغه معـحممعنشم مماظرتاخق ماظصـاسقةدفوظة ماألخرية ماظػرتة مأنم,خالل إال

مػذ مغؼ مادلعروضمعن مبلؾب ماظصـاسقة, ماألراضى مصى مغؼ مذدؼد معن مؼعاغى معازال هماظلوق

صعوبةماحلصولمسؾىماألراضيماظصـاسقةماظيتمؼؿمم,إضاصةمإىلمماألراضىمعؼابلمحفمماظطؾبمسؾقفا

معنمضؾلماهلقؽةم,حقثمؼؿمماإل متـػذمطاصةماألراضيمادلعروضةمررحفا مبشؽلمعػاجئم,طؿا سالنمسـفا

م,صالمؼؿؿؽنمسددمطؾريمعنمادللؿـؿرؼنماظصـاسقنيمعنماحلصولمسؾىم األراضيمبشؽلمعػاجئمأؼضًا

األراضىماظصـاسقةمموػـامأوضحماظلقدمرئقسماهلقؽةمدؾبمغؼ ,مميفماظوضتمادلـاظيمظذظكادلعروضةم

حقثم,قؽةماهلػومدقطرةم"مسادرةماألراضى"مسؾىمععظمماألراضىماظؿىمتطرحفاماحلؽوعةمممـؾةمصىم

معؾؿوؼة مررق مذظكمسدة مصى مأراضى,مؼلؿكدعون ممسادرة مطوغفم مسؾىممإلخػاء محؿىمحيصؾون ,

مدو مدوق مؼؿلؾبمصىمخؾق ممما مساظقة, مذظكمبأدعار مبعد موبقعفا مبؿلؼقعفا, مؼؼوعون مثم داءماألرض,

مأىمررحمحؽوعىظألراض مسن ماإلسالن مػذامم,مىمقمفرد ماحملاوالتمدلـع مبؽاصة ماهلقؽة متؼوم ظذا

 اظؿالسب.

م

 ويف نهبٌخ اللمبء مت اإلتفبق على التىطٍبد التبلٍخ:
إردالمخطابمإىلماظلادةمأسضاءماجلؿعقةمعرصؼًامبهماإلجراءاتمادلطؾوبةمإلدؿكراجمتراخق ماظؾـاءم .1

ماإلظؽرتوغيم معوضعفا مخالل معن ماظصـاسقة مظؾؿـؿقة ماظعاعة ماهلقؽة متؿققفا مواظيت واظؿشغقل
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م .2 متوضقع مؼؿم ماظصـاسقةموبروتوطولمتعاونمعشرتكمبنيماجلؿعقة مظؾؿـؿقة ماظعاعة ماظؿعاونمماهلقؽة ,ظزؼادة

ميفمتؾؾقةمعؿطؾؾاتممنوموتطوؼرماظصـاسةمادلصرؼة.ادلشرتكمصقؿامبنيماجلفؿنيمبفدفمادللاػؿةم

م

م مثم محقث ماظؾؼاء ممضامإغؿفى مادلـزالوي مجمد ماظطاضةمم–ادلفـدس/ مجلـة مورئقس ماإلدارة مجمؾس سضو

مسؾدمأمحدم/ادلفـدسإىلممشؽربؿوجقهماظ,ئقسمجلـةماظصـاسةمواظؾقثماظعؾؿيمرم–فـدسم/موائلمسؾؿام,وادل

م,مسؾىمتشرؼػه,ماظصـاسقةمظؾؿـؿقةماظعاعةماهلقؽةمرئقسم–ماظرازق ماظؾؼاءمادلـؿر ماظلوهلذا ادةماحلضورمسؾىمذؽر

ممادلشارطةماظػعاظة.
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