حمضر ورشة عًم جلُة انحشٍٍد

يع اجلًعٍة ادلصرٌة خلرباء انحمٍٍى انعماري
األحد ادلىافك  9سثحًرب 1028

م

سؼدت مجلـةماظؿشققدمجبؿعقة مرجالماألسؿالمادلصرؼنيمإجؿؿاساًم مععماجلؿعقةمادلصرؼةمخلرباءماظؿؼققؿماظعؼاريم
وذظؽميفممتامماظلاسةماظـاظـةمسصراًمؼقمماألحدم 9مدؾؿؿربم2010مبؼر ماجلؿعقة مباجلقزة م,برئادةمادلفـدسم/مصؿحم
اهللمصقزي– مغائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسماظؾفـةم,وحضقرمادلفـدس/مزطرؼاماجلقػري م– مرئقسماجلؿعقةم
ادلصرؼة مخلرباء ماظؿؼققؿ ماظعؼاري م ,موسدد معـ ماظلادة مادلراصؼني مظف معـ مأسضاء ماجلؿعقة م,واظلادة مأسضاء مجلـةم
اظؿشققدمباجلؿعقةمعـمأصقابماظشرطاتماظعؼارؼةموادلطقرؼـماظعؼارؼنيموممـؾلمشرفماالدؿـؿارماظعؼاري م,وذظؽم
بفدفمصؿحمبابماحلقارموادلـاضشةمحقلم :م

" انفماعة انعمارٌة يف يصر – حمٍمة أو خٍال "
تدأ اإلجحًاع تكهًة جرحٍة يٍ ادلهُدس  /فحح اهلل فىزي – مغائب مرئقس مجمؾس ماإلدارة مورئقس مجلـةم
اظؿشققدمباجلؿعقةمعرحؾاًمبادلفـدسم/مزطرؼاماجلقػريم–مرئقسماجلؿعقةمادلصرؼةمخلرباءماظؿؼققؿماظعؼاريموباظلادةم
احلضقرمعـمأسضاءماجلؿعقؿني م,عقضقاًمأغفمؼرى مأنماظلققمادلصرؼةمبعقدةممتاعاًمسـمحدوثمصؼاسةمسؼارؼةمخاصةم
صكمزؾمضراراتماظؾـؽمادلرطزيماظصارعةمواظؼقاغنيماخلاصةمبشرطاتماظؿؿقؼؾماظعؼاريمواظؿلجريماظؿؿقؼؾلمواظؿكم
المتلؿحمبؿؿقؼؾماظعؼار مأطـرمعـ معرةمباالضاصةمإىلمعـع مضقامماظؾـقكمباسادةماظؿؿقؼؾمظشرطاتماظؿؿقؼؾماظعؼاريم
ظؾؿؾاغكماظيتمالمزاظتمحتتماالغشاء .م
وضدمأذارمدقادتفمإىلمضقامماظؾفـةممبـاضشةمػذامادلقضقعماهلاممعـمخاللمورذةمسؿؾمسؼدتميفم11مؼقظققم2010م
,ظذامصؼدمضاعتماظؾفـةمباظؿـلقؼمظعؼدمػذاماظؾؼاءمععماجلؿعقةمادلصرؼةمخلرباءماظؿؼققؿماظعؼاريم,ظػؿحمبابمادلـاضشةم
عع مسدد مأطرب معـ مممـؾل مضطاع ماظؿشققد مواظؾـاء ميف معصر معـ مأصقاب ماظشرطات ماظعؼارؼة موادلطقرؼـ ماظعؼارؼنيم
وممـؾلمشرفماالدؿـؿارماظعؼاري م
ذى تدأ ادلهُدس  /زررٌا اجلىرري – رئٍس اجلًعٍة ادلصرٌة خلرباء انحمٍٍى انعماريطؾؿؿف م,عقجفاًم
اظشؽرمظؾفؿعقةمسؾكمدسقتفمهلذاماظؾؼاءماهلامم,وضدمأذارمدقادتفمإىلمأدعارماظعؼارميفمعصرممواظيتمدفؾتمضػزاتم
طؾريى مخالل ماظلـقات ماألخرية م,دقاء مطاغت مػذه ماظقحدات ماظعؼارؼة مظؾػؽات معؿقدطة ماظدخؾ مأو موحداتم
صاخرةمظؿؿفاوزمبذظؽماظؿدرجماظطؾقعلمظألدعارمبؽاصةمأدماءماظعاملم,وختاظػماظؿقضعاتماظلائدةميفمحتؾقالتم
اخلرباء ماإلضؿصادؼني مبقجقد مأزعة ممتقؼؾ ميف معصر ماظػرتة ماحلاظقة موعـ مػـا مطان ماظؿكقف معـ موجقد مصؼاسةم
سؼارؼة .م
وضد مأطد مدقادتف مأن ماظقضع ماظراػـ مال مميؽـ متلؿقؿف مباظػؼاسة ماظعؼارؼة م,طؿا مأن مػذا مؼؿـاصك معع ماإلحؿقاجم
اظعؼاري مادلـادب مدلعدالت ماظزؼادة ماظلؽاغقة محقاظل م 2.2معؾققن مغلؿة م /مدـة م,أي مػـاك محاجة مإىل معؾققنم
وحدة/مدـة .م
1

طؿامأذارمدقادتفمإىلمانماظعائؼماظقحقدمظإلدؿـؿارماظعؼاريمػقمإذمػاضمدخؾماظػردميفمعصرمبادلؼارغةمبؿؽؾػةم
وحداتماإلدؽانمادلطؾقبةمدقاءمظؾدخقلمادلؿقدطةمأوماظدخقلمحتتمادلؿقدطة .م
ذى مت فحح تاب ادلُالشة ,حٍد مت إسحعراض آراء احلضىر يٍ ادلطىرٌٍ انعمارٌني وممرهً غرف
االسحرًار انعماري ,وذنك عهى انُحى انحايل:

متماظؿلطقدمأغفمالمؼؿقضعمحدوث مصؼاسةمسؼارؼةمصكمعصرموالزاظتمعصرمواسدةميفماإلدؿـؿارماظعؼاريم



وجاذبةمظفم م,طؿامانمإذاسة موجقدمصؼاسةمسؼارؼةمصكماظلققمضدمتؽقنمهلامسالضةمبكراءمخرباءماالضؿصادم
صكمبعضماألدفؿ معـمحقثمأدعارػا مصكماظؾقرصة م,وظقسماخلرباءماظعاعؾنيممبفالماظؿطقؼرماظعؼاري,م
وظؽـ مؼقجد متؾارقء مو ماغؽؿاش مظؾلقق ميف ماظقضت ماظراػـ موػل متعد مزاػرة مصققة مظؿطفري مدققم
اظعؼاراتمعـماظدخالءممحقثمؼؼقمماظلققمبؿـظقؿمغػلفمبشؽؾمتؾؼائل.
متتماإلذارةمإىلماغفمعـمادلؿقضعمزؼادةماظطؾبمسؾكماظعؼاراتمخاللماظػرتةماظؼادعةموؼرتؾطمذظؽم



بارتػاعمدخقلماألصرادموتقصريماخلدعاتماظالزعةمظؾؿدنماجلدؼدةم.م
متماظؿلطقدمسؾكمأنمادلشؽؾةماألدادقةماظيتمتؼابؾمأدعارماظعؼاراتميفمعصرممتؽؿـمصكمسؿؾقاتمإسادةم



اظؾقع مظؾقحداتماظلؽـقة,حقثمأنمصاحبماظقحدةمؼطاظبمبؾقعفامغؼداًمبـػسماظؼقؿةماظلقضقةماظذيم
تعرضفامذرطةماظؿطقؼرماظعؼاريمآغذاكممباظؿؼلقطموخاللمصرتةمضدممتؿدمظلـقاتمؼؿؿماإلتػاقمسؾقفامعـم
ضؾؾماظؾائعموادلشرتيم.
متماظؿلطقدمأنمماظؼدرةماظشرائقة مظؾعؿالءمخاللماظػرتةماحلاظقةمتعؿربمجقدة م,حقثمأنمػـاكماظؿزاممعـم



اظعؿالءمباظلدادم,حقثمتصؾمغلبماإلظؿزاممباظلدادممحاظقاًمإىلم%99مباالضاصةمإىلموجقدمرضابةمجقدةم
عـ مضؾؾ ماظؾـؽ مادلرطزى مادلصري مدلـع محدوث مصؼاسة م,وػك ممجقعفا معمذرات متمطد مسؾك مسدمم
وجقدمخماررمصكماظؼطاعماظعؼاريمعلؿؼؾالً.م
متتماإلذارةمإىلمأنمأشؾب ماظؿؿقؼؾماظعؼاريميفمعصرمعصدره معدخراتماالصرادموظقسمسـمررؼؼم



متقؼؾماظعؼارمأطـرمعـمعرة معـمخاللمأطـرمعـمجفة مععموجقدمضدرةمذرائقةمجقدةمواظؿزامماظعؿالءم
باظلداد موباظؿاىل مال متقجد مأى مسقاعؾ مظؾػؼاسة ماظعؼارؼة مصك معصر م,طؿا مأغف مال موجقد مألى مدالئؾ مأوم
عمذراتمحقلمإعؽاغقةمحدوثفاممصكمادللؿؼؾؾ.
م
ويف َهاٌة انهماء ,إَحهث ادلُالشات إىل اإلجفاق عهى تعط انحىصٍات اذلاية نضًاٌ عدو حدوخ فماعة

عمارٌة رانحايل:
م

ً
 أوال  :جىصٍات جمىو تها اندونة :


ضرورةمتـظقؿمسؿؾقاتمررحمماالراضك ممبشؽؾمعـظؿمووضعمسؼقدمعؿقازغةمصكمعشروساتماظشراطةم
بنيماحلؽقعةمواظؼطاعماخلاصمووضعمضقابطمتضؿـمجدؼةمودرسةمتـػقذمادلشروساتمعـمخاللم
وضع محد مأدغك مظالذرتاراتمحبقث مال مؼؽقن ماظلعر مػق ماحملدد ماظقحقد مظؿؼققؿ مسرض مادلطقرم

اظعؼاريم.

2



ممضرورة متـظقؿ مدقق ماظعؼارات ميف معصر محبقث مؼؿؿ مدرادة م متشؽقؾ مجلـة مثالثقة متضؿ موزارةم
االدؽانموادلراصؼمواجملؿؿعاتماظعؿراغقةموجلـةماإلدؽانمباظربدلانموجمؿؿعاتماألسؿالمادلعـقةم
ظؿـظقؿمسؿؾقاتمررحماالراضكمظالدؿـؿارماظعؼارىم.



ماظلؿاحمظؾؼطاعماخلاصمظؾعؿؾمطؿطقرمسامم .م



اظعؿؾمسؾكماتاحةماالراضكماظصـاسقةمظؾؿطقرؼـمووضعمتقصقػمدضقؼمظؾؿطقرماظعؼاريمواظلؿاحم
بؼقامماحتاداتمظؾؿطقرؼـماظعؼارؼنيمظقضعمحؾقلمظؾؿشؽالتماظؿكمتقاجففؿم.



اظعؿؾمسؾلموضعمتصـقػمظؾؿطقرؼـماظعؼارؼنيمظضؾطماظلقق.م



وضعماآلظقةموادلـظقعةماظؽاعؾةمظؾدءمتصدؼرماظعؼارم معـمعصرمدلامهلامعـمعقزةمغلؾقةمطؾريةمتضؿـم
هلا م عـاصلة ماظدول مادلصدرة موعـفا ماظلعقدؼة موبعض ماظدول ماظعربقة ماجملاورة ,محقث مأن متصدؼرم
اظعؼارمصكمبعضمدولماظعاملمزمؼؼمسقائدمترتواحمعامبنيم11مإىلم10معؾقارمدوالرم,مععماظعؿؾمسؾكم
اغشاءمصـدوقمعاظلمضدمادلكاررمؼؿؿممتقؼؾفمعـمارباحماظشرطاتماظعؼارؼة.م



اظعؿؾمسؾكموضعمآظقاتماظؾدءميفمتػعقؾمضاغقنماظؿؿقؼؾماظعؼاري.م



اظعؿؾ مسؾك محتقؼؾ مادؿـؿارات ماظدوظة مظألغشطة ماظصـاسقة مواظزراسقة مواإلدؽان ماالضؿصاديم
وادلؿقدطمصؼطموتركماظؼطاعماخلاصمدلؿاردةمسؿؾفماألدادلميفماالدؿـؿارماظعؼاريم.



ضرورةمدرادةمدققماظعؼارمادلصريمبشؽؾمجقدمودضقؼممؼضؿـمعؿابعةمادلؿغرياتماظيتمتطرأمسؾقفم
بشؽؾ معلؿؿر مظؿفـب محدوث مأؼة مأضرار مضد مؼؿعرض مهلا م,باإلضاصة مإىل مضرورة ماظؼقام مبدراداتم
إجؿؿاسقة مدلعرصة معمذرات مإمجاظل ماظدخؾ ماظلـقي موعدخرات ماألدر م ,ماألعر ماظذي معـ مذلغفم
ادللاػؿةميفمععرصةماظؼقةماظشرائقةمظؾعؿالءموادللؿفؾؽني.



تلفقؾمإجراءاتمتلفقؾماظعؼاراتم.م



تلفقؾمإجراءاتمادؿكراجماظرتاخقصم.

م

ً
 ذاٍَا :جىصٍات دلطىري انعمارات يف يصر :


اظعؿؾمسؾكمتطقؼرماظلققماظعؼاريمظؿؾؾقةماحؿقاجاتماظطؾؼاتماألضؾمدخالًم.



اظدسقةمظؾؿـقعميفمغقسقةماإلدؿـؿارماظؼعاريمحبقثمالمترتؽزمسؾكمادلؾاغلماظلؽـقةمواظؿفارؼةمصؼطمبؾم
ؼشؿؿؾمسؾكماإلدؿـؿارماظـؼايفمواظرؼاضلمواظلقاحلم.



حماوظةمتغقريممنطمادللاحاتماظؽؾريةميفماظلؽـمعـمخاللمزؼادةماظؽـاصةماظلؽاغقةمسـمررؼؼمتؼؾقؾم
علاحاتماظقحداتماظلؽـقةم,وباظؿاظلمزؼادةمسددػاموخػضمدعرػام,وذظؽمغظراًمظؿقزؼعمتؽؾػةمإغشاءم
تؾؽماظقحداتمسؾكمسددمأطربمعـفا.



ضرورةمتـظقؿمدققماظلؿادرةمعـمخاللمتلػقؾفؿموتؽقؼـمذرطاتمعلاػؿةمهلامدفؾمجتاريمؼلؿحم
هلؿ ماالغضؿام مإىل ماظلقق ماظرمسقة مبعد متدرؼؾفؿ مباظشؽؾ مادلطؾقب محقث مأن مػذا ماظلقق مؼؿلؿم
باظعشقائقةمبلؾبماغؿشارماظلؿادرةمشريمادلمػؾنيموبشؽؾمشريمعدروسم,حقثمؼلؿققذونمسؾك مدمقم
%10معـمععاعالتمدققماظعؼاراتموتمثرمممارداتفؿمسؾكمأدعارماظقحداتمبشؽؾمطؾري.


سدممبقعماظعؼاراتمبدونمتشطقبمظؾقدمعـماغؿشارماظشؼؼمادلغؾؼةمواظؿكمتؾؾغم 10معالؼنيمذؼة م,م
وباظؿاظلماظؿققلممظالدؿـؿارميفماإلرمارموظقسماظؿؿؾقؽمسؾكمادلدىمادلؿقدطمواظطقؼؾ.
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درادةمإعؽاغقةمإغشاءمصـدوقمدسؿمظؾؿكاررمؼؿؿممتقؼؾفمعـمخاللمادؿؼطاعمغلؾةمالمتؿعدىم2-1م
%معـمأرباحمذرطاتماظؿطقؼرماظعؼاريمظؾؿدخؾماظلرؼعميفمتؼؾقؾمادلكاررمومتقؼؾماظشرطاتميفم
حاالتماغؽؿاشماظلققماظعؼاري.

م
حقثممتماإلتػاقمسؾكمأنمؼؿؿمإسدادمورضةمسؿؾمباظؿقصقاتماظيتممتماإلتػاقمسؾقفامخاللماظؾؼاءم,وإرداهلام
إىلمطاصةمودائؾماظصقاصةمواإلسالمم(مت)
م
ويفمغفاؼةماالجؿؿاعمضاممادلفـدسم/مصؿحماهللمصقزيم– مغائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمجلـةماظؿشققدم ,مبشؽرم
ادلفـدس م /مزطرؼا ماجلقػري م– مرئقس ماجلؿعقة مادلصرؼة مخلرباء ماظؿؼققؿ ماظعؼاري مومجقع ماحلضقر مسؾك محلـم
تػاسؾفؿموإثرائفؿمظؾؼاءم.
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