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 جلُة انحشٍٍد  ورشة عًمحمضر 
 يع اجلًعٍة ادلصرٌة خلرباء انحمٍٍى انعماري

 8102  سثحًرب 9ادلىافك  األحد
م

مجلـةماظؿشققدمجبؿعقةمرجالماألسؿالمادلصرؼنيممسؼدت ععماجلؿعقةمادلصرؼةمخلرباءماظؿؼققؿماظعؼاريممإجؿؿاسًا

مؼقمماألحدموذظؽم برئادةمادلفـدسم/مصؿحم,مباجلقزةماجلؿعقةممبؼر2010دؾؿؿربمم9يفممتامماظلاسةماظـاظـةمسصرًا

اجلؿعقةمرئقسمم–مزطرؼاماجلقػري/م,وحضقرمادلفـدسؾفـةماظغائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمم–اهللمصقزي

ماظعؼاريم ماظؿؼققؿ مخلرباء م,وم,ادلصرؼة ماجلؿعقة مأسضاء معـ مادلراصؼنيمظف ماظلادة معـ مجلـةموسدد مأسضاء اظلادة

,وذظؽممـماظعؼارؼنيموممـؾلمشرفماالدؿـؿارماظعؼارياظشرطاتماظعؼارؼةموادلطقرؼأصقابماظؿشققدمباجلؿعقةمعـم

م:مبفدفمصؿحمبابماحلقارموادلـاضشةمحقل

 "  حمٍمة أو خٍال –انفماعة انعمارٌة يف يصر   "
 

مورئقسمجلـةمم– جرحٍة يٍ ادلهُدس / فحح اهلل فىزي  تدأ اإلجحًاع  تكهًة غائبمرئقسمجمؾسماإلدارة

اظلادةمباجلؿعقةمادلصرؼةمخلرباءماظؿؼققؿماظعؼاريمورئقسمم–ادلفـدسم/مزطرؼاماجلقػريمبمقدمباجلؿعقةمعرحؾًااظؿشق

أنماظلققمادلصرؼةمبعقدةممتاعًامسـمحدوثمصؼاسةمسؼارؼةمخاصةممعقضقًامأغفمؼرى,معـمأسضاءماجلؿعقؿنياحلضقرم

اظؿؿقؼؾماظعؼاريمواظؿلجريماظؿؿقؼؾلمواظؿكمصكمزؾمضراراتماظؾـؽمادلرطزيماظصارعةمواظؼقاغنيماخلاصةمبشرطاتم

مأطـرمعـمعرةمباالضاصةمإىلمعـعمضقامماظؾـقكمباسادةماظؿؿقؼؾمظشرطاتماظؿؿقؼؾماظعؼاريم المتلؿحمبؿؿقؼؾماظعؼار

محتتماالغشاء.ماظيتمالمزاظتمظؾؿؾاغك

م2010ؼقظققمم11مسؿؾمسؼدتميفموضدمأذارمدقادتفمإىلمضقامماظؾفـةممبـاضشةمػذامادلقضقعماهلاممعـمخاللمورذة

,ظذامصؼدمضاعتماظؾفـةمباظؿـلقؼمظعؼدمػذاماظؾؼاءمععماجلؿعقةمادلصرؼةمخلرباءماظؿؼققؿماظعؼاريم,ظػؿحمبابمادلـاضشةم

معـ موادلطقرؼأصقابممععمسددمأطربمعـمممـؾلمضطاعماظؿشققدمواظؾـاءميفمعصر ـماظعؼارؼنيماظشرطاتماظعؼارؼة

موممـؾلمشرفماالدؿـؿارماظعؼاري

 
مرئٍس اجلًعٍة ادلصرٌة خلرباء انحمٍٍى انعماري –هُدس / زررٌا اجلىرري دلاذى تدأ  ,عقجفًامطؾؿؿف

واظيتمدفؾتمضػزاتمموضدمأذارمدقادتفمإىلمأدعارماظعؼارميفمعصرماظشؽرمظؾفؿعقةمسؾكمدسقتفمهلذاماظؾؼاءماهلامم,

م مظؾػؽاتمعؿقدطة ماظقحداتماظعؼارؼة مطاغتمػذه م,دقاء موحداتمطؾريىمخاللماظلـقاتماألخرية اظدخؾمأو

صاخرةمظؿؿفاوزمبذظؽماظؿدرجماظطؾقعلمظألدعارمبؽاصةمأدماءماظعاملم,وختاظػماظؿقضعاتماظلائدةميفمحتؾقالتم

مصؼاسةم مطانماظؿكقفمعـموجقد موعـمػـا ماحلاظقة ماظػرتة مأزعةممتقؼؾميفمعصر ماإلضؿصادؼنيمبقجقد اخلرباء

مسؼارؼة.

ماظراػـمالمميؽـمتلؿقؿ ماظقضع مأن مدقادتف مأطد موضد ماظعؼارؼة مباظػؼاسة ماإلحؿقاجمف مؼؿـاصكمعع مأنمػذا ,طؿا

ماظلؽاغقةمحقاظلم م,أيمػـاكمحاجةمإىلمعؾققنمم2.2اظعؼاريمادلـادبمدلعدالتماظزؼادة مدـة م/ عؾققنمغلؿة

موحدة/مدـة.
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مةػؾؽؿبمةغراؼدلابطؿامأذارمدقادتفمإىلمانماظعائؼماظقحقدمظإلدؿـؿارماظعؼاريمػقمإذمػاضمدخؾماظػردميفمعصرم

م.ةطدقؿدلامتحتملقخدظاموأمةطدقؿدلاملقخدؾظمءاقدمةبقؾطدلامناؽدإلامتادحو

 

يٍ ادلطىرٌٍ انعمارٌني وممرهً غرف احلضىر آراء ,حٍد مت إسحعراض ب ادلُالشة ذى مت فحح تا
 وذنك عهى انُحى انحايل:,االسحرًار انعماري 

 
 والزاظتمعصرمواسدةميفماإلدؿـؿارماظعؼاريمصؼاسةمسؼارؼةمصكمعصرممالمؼؿقضعمحدوثمتماظؿلطقدمأغفم

راءمخرباءماالضؿصادمكدمتؽقنمهلامسالضةمبصكماظلققمضسؼارؼةموجقدمصؼاسةممانمإذاسة,طؿامموجاذبةمظفم

,وظقسماخلرباءماظعاعؾنيممبفالماظؿطقؼرماظعؼاري,ممصكماظؾقرصةمعـمحقثمأدعارػامدفؿصكمبعضماأل

م ماغؽؿاشمظؾلققممقءتؾاروظؽـمؼقجد مظؿطفريمدققميفماظقضتماظراػـموػلمو مصققة تعدمزاػرة

 ؾؼائل.بشؽؾمتمؼؼقمماظلققمبؿـظقؿمغػلفحقثمماظعؼاراتمعـماظدخالءم

 عـمادلؿقضعمزؼادةماظطؾبمسؾكماظعؼاراتمخاللماظػرتةماظؼادعةموؼرتؾطمذظؽممتتماإلذارةمإىلماغفم

 بارتػاعمدخقلماألصرادموتقصريماخلدعاتماظالزعةمظؾؿدنماجلدؼدةم.م

 إسادةمسؿؾقاتمصكممادلشؽؾةماألدادقةماظيتمتؼابؾمأدعارماظعؼاراتميفمعصرممتؽؿـنممتماظؿلطقدمسؾكمأ

مبـػسماظؼقؿةماظلقضقةماظذيمظؾقحدماظؾقع اتماظلؽـقة,حقثمأنمصاحبماظقحدةمؼطاظبمبؾقعفامغؼدًا

تعرضفامذرطةماظؿطقؼرماظعؼاريمآغذاكممباظؿؼلقطموخاللمصرتةمضدممتؿدمظلـقاتمؼؿؿماإلتػاقمسؾقفامعـم

 ضؾؾماظؾائعموادلشرتيم.

 ػـاكماظؿزاممعـم,حقثمأنممظؾعؿالءمخاللماظػرتةماحلاظقةمتعؿربمجقدةماظؼدرةماظشرائقةنمممتماظؿلطقدمأ

جقدةمبةما%مباالضاصةمإىلموجقدمرض99حاظقًامإىلممغلبماإلظؿزاممباظلدادممتصؾم,حقثاظعؿالءمباظلدادم

ممادلصريماظؾـؽمادلرطزىضؾؾمعـم محدوثمصؼاسة معمذراتمتمطد,دلـع سدمممسؾكموػكممجقعفا

 وجقدمخماررمصكماظؼطاعماظعؼاريمعلؿؼؾاًل.م

 عدخراتماالصرادموظقسمسـمررؼؼمماظعؼاريميفمعصرمعصدرهاظؿؿقؼؾممنمأشؾبمتتماإلذارةمإىلمأ

ععموجقدمضدرةمذرائقةمجقدةمواظؿزامماظعؿالءممعـمخاللمأطـرمعـمجفةممتقؼؾماظعؼارمأطـرمعـمعرة

مصكمعصر ماظعؼارؼة متقجدمأىمسقاعؾمظؾػؼاسة موباظؿاىلمال ممباظلداد مالموجقدمألىمدالئؾمأوم,طؿا أغف

 .صكمادللؿؼؾؾمامفحدوثإعؽاغقةمعمذراتمحقلم

م

نضًاٌ عدو حدوخ فماعة  اذلاية انحىصٍاتويف َهاٌة انهماء ,إَحهث ادلُالشات إىل اإلجفاق عهى تعط 
 رانحايل: عمارٌة
م

  :  أوالً : جىصٍات جمىو تها اندونة 
 ووضعمسؼقدمعؿقازغةمصكمعشروساتماظشراطةمبشؽؾمعـظؿممماالراضكمتـظقؿمسؿؾقاتمررحممضرورة

طاعماخلاصمووضعمضقابطمتضؿـمجدؼةمودرسةمتـػقذمادلشروساتمعـمخاللمبنيماحلؽقعةمواظؼ

مػقماحملددمحبقثمراتماظالذرتمأدغكدمحوضعم اظقحقدمظؿؼققؿمسرضمادلطقرمالمؼؽقنماظلعر

 اظعؼاريم.
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 ممم ماظعؼارضرورة مدقق متـظقؿ مدرادة محبقثمؼؿؿ موزارةمماتميفمعصر متضؿ مثالثقة تشؽقؾمجلـة

جمؿؿعاتماألسؿالمادلعـقةمباظربدلانموماإلدؽانوجلـةممعؿراغقةوادلراصؼمواجملؿؿعاتماظماالدؽان

 .ظؿـظقؿمسؿؾقاتمررحماالراضكمظالدؿـؿارماظعؼارىم

 م.اظلؿاحمظؾؼطاعماخلاصمظؾعؿؾمطؿطقرمساممم

 ظؾؿطقرماظعؼاريمواظلؿاحمدضقؼمتقصقػمموضعةمظؾؿطقرؼـموقاتاحةماالراضكماظصـاساظعؿؾمسؾكم

 .ظقضعمحؾقلمظؾؿشؽالتماظؿكمتقاجففؿمبؼقامماحتاداتمظؾؿطقرؼـماظعؼارؼنيم

 اظعؿؾمسؾلموضعمتصـقػمظؾؿطقرؼـماظعؼارؼنيمظضؾطماظلقق.م 

 عـمعصرمدلامهلامعـمعقزةمغلؾقةمطؾريةمتضؿـممتصدؼرماظعؼارموضعماآلظقةموادلـظقعةماظؽاعؾةمظؾدءم

م مهلا موبعضماظدولماظعربقةماجملاورة, ماظلعقدؼة ماظدولمادلصدرةموعـفا أنمتصدؼرممحقثعـاصلة

,مععماظعؿؾمسؾكممعؾقارمدوالرم10إىلمم11اظعؼارمصكمبعضمدولماظعاملمزمؼؼمسقائدمترتواحمعامبنيم

 اغشاءمصـدوقمعاظلمضدمادلكاررمؼؿؿممتقؼؾفمعـمارباحماظشرطاتماظعؼارؼة.م

 اظعؿؾمسؾكموضعمآظقاتماظؾدءميفمتػعقؾمضاغقنماظؿؿقؼؾماظعؼاري.م 

 ماظ مظألغشطة ماظدوظة مادؿـؿارات محتقؼؾ مسؾك ماالضؿصاديماظعؿؾ مواإلدؽان مواظزراسقة صـاسقة

 وادلؿقدطمصؼطموتركماظؼطاعماخلاصمدلؿاردةمسؿؾفماألدادلميفماالدؿـؿارماظعؼاريم.

 ضرورةمدرادةمدققماظعؼارمادلصريمبشؽؾمجقدمودضقؼممؼضؿـمعؿابعةمادلؿغرياتماظيتمتطرأمسؾقفم

م,باإلضاصةمإىلمضرو مضدمؼؿعرضمهلا مظؿفـبمحدوثمأؼةمأضرار ماظؼقاممبدراداتمبشؽؾمعلؿؿر رة

ماظذيمعـمذلغفم ماألعر م, معمذراتمإمجاظلماظدخؾماظلـقيموعدخراتماألدر مدلعرصة إجؿؿاسقة

 ادللاػؿةميفمععرصةماظؼقةماظشرائقةمظؾعؿالءموادللؿفؾؽني.

 تلفقؾمإجراءاتمتلفقؾماظعؼاراتم.م 

 .تلفقؾمإجراءاتمادؿكراجماظرتاخقصم 
م

 :  ذاًٍَا: جىصٍات دلطىري انعمارات يف يصر  
 .اظعؿؾمسؾكمتطقؼرماظلققماظعؼاريمظؿؾؾقةماحؿقاجاتماظطؾؼاتماألضؾمدخاًلم 

 اظدسقةمظؾؿـقعميفمغقسقةماإلدؿـؿارماظؼعاريمحبقثمالمترتؽزمسؾكمادلؾاغلماظلؽـقةمواظؿفارؼةمصؼطمبؾم

 ؼشؿؿؾمسؾكماإلدؿـؿارماظـؼايفمواظرؼاضلمواظلقاحلم.

 خاللمزؼادةماظؽـاصةماظلؽاغقةمسـمررؼؼمتؼؾقؾمحماوظةمتغقريممنطمادللاحاتماظؽؾريةميفماظلؽـمعـم

علاحاتماظقحداتماظلؽـقةم,وباظؿاظلمزؼادةمسددػاموخػضمدعرػام,وذظؽمغظرًامظؿقزؼعمتؽؾػةمإغشاءم

 تؾؽماظقحداتمسؾكمسددمأطربمعـفا.

 ضرورةمتـظقؿمدققماظلؿادرةمعـمخاللمتلػقؾفؿموتؽقؼـمذرطاتمعلاػؿةمهلامدفؾمجتاريمؼلؿحم

مإىل ماالغضؿام ماظرمسقةمهلؿ مؼؿلؿمماظلقق ماظلقق مػذا مأن محقث مادلطؾقب مباظشؽؾ متدرؼؾفؿ بعد

مدمقمبلؾبماغؿشارماظلؿادرةمشريمادلمػؾنيموبشؽؾمشريمعدروسم,حقثمؼلؿققذونمسؾكباظعشقائقةم

 %معـمععاعالتمدققماظعؼاراتموتمثرمممارداتفؿمسؾكمأدعارماظقحداتمبشؽؾمطؾري.10

 ممعالؼنيمذؼةم10اغؿشارماظشؼؼمادلغؾؼةمواظؿكمتؾؾغمسدممبقعماظعؼاراتمبدونمتشطقبمظؾقدمعـم,

 وباظؿاظلماظؿققلممظالدؿـؿارميفماإلرمارموظقسماظؿؿؾقؽمسؾكمادلدىمادلؿقدطمواظطقؼؾ.
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 م2-1درادةمإعؽاغقةمإغشاءمصـدوقمدسؿمظؾؿكاررمؼؿؿممتقؼؾفمعـمخاللمادؿؼطاعمغلؾةمالمتؿعدىم

يفمتؼؾقؾمادلكاررمومتقؼؾماظشرطاتميفم%معـمأرباحمذرطاتماظؿطقؼرماظعؼاريمظؾؿدخؾماظلرؼعم

 .حاالتماغؽؿاشماظلققماظعؼاري

م

حقثممتماإلتػاقمسؾكمأنمؼؿؿمإسدادمورضةمسؿؾمباظؿقصقاتماظيتممتماإلتػاقمسؾقفامخاللماظؾؼاءم,وإرداهلام

 )مت(إىلمطاصةمودائؾماظصقاصةمواإلسالمم

م

بشؽرمم,جمؾسماإلدارةمورئقسمجلـةماظؿشققدمغائبمرئقسمم–ضاممادلفـدسم/مصؿحماهللمصقزيمويفمغفاؼةماالجؿؿاعم

ماجلقػريم مزطرؼا ماظعؼاريم–ادلفـدسم/ ماظؿؼققؿ مخلرباء مادلصرؼة مسؾكمحلـمومرئقسماجلؿعقة ماحلضقر مجقع

 .مؾؼاءتػاسؾفؿموإثرائفؿمظ


