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 الرقببة اإلداريةهيئة رئيس اإلدارة املركزية لدعم االستثمبر ب
 0202أكتىبر  02

م

غدوةمععماظلقدمرئقسماىؿعقةمم–حلنيمصؾقرمبرئادةماٌفـدس/مغظؿتمعبعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيم

برئادةماٌفـدس/صؿحمموذظؽم،اظرضابةماإلدارؼةفقؽةمالدؿـؿارمبرئقسماإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿمام-اظؾقاءم/مربؿدمساذقرم

م م، مباىؿعقة ماظؿشققد مورئقسمىـة مذبؾسماإلدارة موسضق مظؾـدوة ماظعام مبغرضماهللمصقزيماٌـلؼ ماظـدوة مسؼدت وضد

ميفظؽموذيفمحؾمعشاطؾماٌلؿـؿرؼـمماالدؿـؿارممـؾةميفماإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿمدورمػقؽةماظرضابةماإلدارؼةممادؿعراض

صرؼؼمسؿؾمحبضقرممبؼـــرماىؿعقةمباىقزةمم2015أطؿقبرمم20اظلاســةماظـاغقةمسشرمعـمزفرمؼقمماظـالثاءماٌقاصؼمممــؿات

عـظؿاتماألسؿالمبعضمأسضاءمسددمطؾرلمعـمأسضاءماىؿعقةموبفقؽةماظرضابةماإلدارؼةموماالدؿـؿارإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿما

م.اٌكؿؾػةمورجالماظصقاصةمواإلسالمم

-رئقسماىؿعقةمواٌفـدس/صؿحماهللمصقزيم–وضدمبدأتماظـدوةمبؽؾؿاتمترحقبمعـماظلقدماٌفـدس/محلنيمصؾقرم

اٌؾاذرةمبنيمذبؿؿعماألسؿالمماالتصالاٌـلؼماظعاممظؾـدوةمجبؿقعماظلادةمايضقرمعؤطدؼـمسؾكمضرورةمصؿحمضـقاتم

م مظدسؿ ماٌرطزؼة ميفماإلدارة مممـؾة ماإلدارؼة ماٌعقضاتمواظؿقدؼاتماظيتمتقاجفممراالدؿـؿاواظرضابة بفدفمحؾمعبقع

ماظلقللاظػؿاحممؿقجقفاتماظرئقسمسؾدظمًاوصؼوذظؽمحقثمتؿقظبماإلدارةمحؾمعشاطؾمرجالماألسؿالمذبؿؿعماألسؿالم

م .رئقسماىؿفقرؼة

أغفمحقثممسززمعـمثؼةماٌلؿـؿرؼـمصكمعـاخماالدؿـؿارممبصرطؿامأطدماٌفـدسمحلنيمصؾقرمأنمإغشاءمػذهماإلدارةمضدم

،مخاصةموأنمشؽالتماٌؿعؾؼةمبادؿـؿاراتفمإظقفتؼدؼؿمطاصةماٌعـمخالظفمػـاكمطقانمرزلكمؼلؿطقعماٌلؿـؿرممضدمأصؾح

  .ػقؽةماظرضابةماإلدارؼةمظدؼفاماظؼدرةمسؾكمحؾماٌشؽالتمبشؽؾمدرؼع

 

مأطدماٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيم بنيماٌلؿـؿرؼـموػقؽةمتقدقعمغطاقمايقارممػقماظؾؼاءاهلدفماظرئقللمعـمأنمطؿا

أنمحاظةمايقارمدقفمتؤدىمإظبموصقلماٌشؽالتمايؼقؼقةم،معقضقًامتقاجففؿماظيتاظرضابةماإلدارؼةمظطرحماٌشؽالتم

م.اظؼرارموحبثمررحمحؾقلمهلامبشؽؾمدرؼعمظؿعزؼزمعـاخماالدؿـؿارمأعامماظؼطاعماًاصمٌؿكذي

عقضقًامأنماإلدارةمماإلدارؼةمطؾؿؿفالدؿـؿارمبفقؽةماظرضابةمدسؿمارئقسماإلدارةماٌرطزؼةمظم-اظؾقاءمربؿدمساذقرثؿمبدأم

ممعـذاظػعؾلمماظعؿؾممظقؾدأمم2015اٌرطزؼةمضدممتمإغشاؤػامبـاًءمسؾكمتؽؾقػمعـماظلقدمرئقسماىؿفقرؼةمبدًءمعـمذفرمعاؼقم

ماذرةمععماٌلؿـؿرؼـمعـاٌؾماالتصالمصؿحمضـقاتػقمؾفقؽةماظدورماظرئقللمظعؤطدًامسؾكمأنممظـػسماظعاممعاؼقمم20ؼقمم

حؾؼةمربطمحقثمأغفاممتـؾمواظعؿؾمسؾكمحؾفامرجالماألسؿالمظؾقضقفمسؾكمعبقعماٌعقضاتمواظؿقدؼاتماظيتمتقاجففؿم

مبنيماٌلؿـؿرؼـمواىفاتمايؽقعقةمٌقاجفةماظؾرلوضرارقةموضعػماألداءماظذىمؼعرضؾماظعدؼدمعـماٌشروساتمأعاعفؿ،

مأ مظؾؿقصؾمإظبماٌشؽالتمايؼقؼقةمضاعتمبعؿؾمضدمنماهلقؽةمعقضقًا ظؼاءاتمسؾكمغطاقمعقدعمخاللماظػذلةماٌاضقة

ماٌلؿـؿرؼماظيت مضاعتمباظػعؾمتقاجف مم65سبقمحبؾم ـمطؿا مظؾعدؼدمعـماظؼطاساتمعشؽؾة ماظيتإظبمجاغبموضعمرؤؼة

ؼدمعـماظؾؼاءاتمععمعشرلامإظبمأنماٌرحؾةماٌؼؾؾةمدؿشفدماظعد االضؿصادؼةمؼطاساتاظاطؾماٌلؿـؿرؼـمبأشؾبمتقاجفمعش

معصر ميف ماظؿـؿقة مسؿؾقة مدون مهقل ماظيت ماظؿقدؼات مظؿفاوز مايؾقل مووضع ماٌشاطؾ مظرصد ماألسؿال  .رجال

مأ مأطد مسؼدتمظؼاءاتمععمطؿا مدسؿماالدؿـؿار ممسؿالموأصقا ماٌشروساتاأللمارجعـمم120نمإدارة مادؿعاغتطؿا

ممواظعؿؾمسؾكمماًدلاتمظؾؿعرفمسؾكمعشؽالتماٌلؿـؿرؼـمبؾعض مموعـمأػؿفؿحؾفا رئقسماٌفـدسمحلنيمصؾقر



ماٌصرؼنيمو ماألسؿال مرجال ماظلقؼديمعبعقة ماٌفـدسمربؿد ماظصـاسات مورئقسماهاد اٌفـدسمربؿدماٌصرؼة

معـمرعضانموشرلػؿجـقديم ماٌلؿـؿرؼـمباظعاذر ماظصـاسقنيمواٌفـدسمربرممػاللمرئقسمعبعقة عـمم رئقسمغؼابة

اظبمأنمػقؽةماظرضابةماإلدارؼة،ممتؿؾؽماداراتمهلامصكمعبقعمجفاتماظدوظة،مطاًلمصكممصؿًاالماٌـظؿاتممبصرم،أطدلمرؤداءم

متـلقؼمععماحملاصظنيمظؾقضقفمسؾكم ماظبموجقد مباإلضاصة موضبؼؼمأضصكمعـػعة، مؼضؿـمحؼققماألصراد ممبا دبصصف،

ممـؾنيممأنماؿطمءسماظقزرارئقسمذبؾاظلقدمسـفاماظبممواٍفمععقضاتماالدؿـؿارممبقاصظاتمجـق ماظصعقد،موتؼدؼؿمتؼرؼر

م مضد ماإلدارؼة، مظؾرضابة ماظعاعة مظدىماهلقؽة ماالدؿـؿار مدسؿ مماجؿؿعقاعـمإدارة ماظشفر ماٌاضلخالل معع اظعاممماالهاد،

تقاجفماٌلؿـؿرؼـ،مععمماظيتربؿدمصرؼدممخقس،مظؾقضػمسؾكماٌشؽالتماٌفـدسم/مىؿعقاتماٌلؿـؿرؼـ،مبرئادةم

 .صعقد،ماظذىمعـماٌؼررمسؼدهمخاللمدؼلؿدلماٌؼؾؾظامدًامٌؤمترمتـؿقةجفاتماإلدارةماحملؾقة،مادؿعدا

م

م:ػلمخاللماظػذلةماٌاضقةممماٌلؿـؿرونمأثارػااظؿقدؼاتماظيتممطؿامذطرمدقادتفمأنمعـمأػؿم

واٌصاغعمصفـاكممممامأدىمإظبمتعـرماظعدؼدمعـماظشرطاتتأخرمتدبرلماظعؿالتماألجـؾقةمظؿؿقؼؾمخاعاتماإلغؿاجمم -

 ظؾؾـقك.مضدرتفمسؾكماظلدادمحاظقًامظعدممعصـعمعؿعـرم1600سبقم

 .اظؿعاعؾمععماألراضلمطلؾعةمواٌؾاظغةميفمدعرماألراضل -

 .اظؾـؽلمععماحؿقاجاتماظؼطاعماًاصسدممتـادبماظؿؿقؼؾم -

 اظقزارات.تضار ماالخؿصاصاتمواظؼراراتمبنيم -

 اٌشروسات.ارتػاعمتؽؾػةماإلغؿاجموإغشاءم -

 .قصموتعددمجفاتمإصدارماظذلاخقصاخصعقبةمايصقلمسؾكماظذل -

 .سدمموجقدمرؤؼةمواضقةمظالدؿـؿار -

 .ظؾدوظةماإلدارياظؾرلوضرارقةموضعػماىفازم -

 .تعددمجفاتمإصدارماٌقاصؼاتمظؾقصقلمسؾكماٌقاصؼةماظـفائقةمإلضاعةمعشروعمعـمأبرزماظعراضقؾمأعامماٌلؿـؿر -

 ظؾعؿؾ.اظؿشرؼعاتمواظؾقائحماٌـظؿةموادؿؼرارمسدممثؾاتم -

معـالمستض - موأبرز مصكماظشؽقنماالضؿصادؼة ماظؼطـار مضراراتماىفاتماظقزارؼة مإؼؼافمادؿرلاد  .ؾكمذظؽمضرار

 

مب مدقادتف مضام ممعرضثؿ مظدسؿ ماٌرطزؼة ماإلدارة مسؿؾ مصرؼؼ مأسده متلفقؾل معالربفماالدؿـؿارصقؾؿ مطاغتمأبرز مباهلقؽة

مطاظؿاظل:

مسؾماظيتمتقاجفمعقضاتأػؿماٌم -1 معاماظؾرل»مرأدفامكاالدؿـؿار وضرارقةمبلؾبمخقفماٌلؤوظنيمواٌقزػنيمعـماٌلاءظة،

م«.أضرمباظعدؼدمعـماٌلؿـؿرؼـ،مواٌـاخماالدؿـؿاري

عشؽالتمواجفتمذرطاتمساٌقةموأجـؾقةميفمعصرمعـفامصعقبةمهقؼؾماألرباحمباظدوالر،مممامترتبمسؾقفمشراعاتمعـممػـاكم -2

قصرلماظدوالرمظؾؿصاغعمظشراءماًاعاتمواالدؿؿرارميفمسؿؾقةموجقدمصعقبةميفمتمععاٌقردؼـموتعـرمذرطاتموعشروسات،م

ماإلغؿاج،مععمسدممتـادبمحفؿماظؿؿقؼؾماٌطروحمعـماظؾـقكمعؼابؾمحفؿماظقدائعمظدؼفا.

متعاعؾم -3 ماألراضلمسؾكمأغفا معع مو«دؾعة»اىفاتمايؽقعقة م، مواٌؾاظغة مضقؿؿفا مخاصمارتػاعمدعريفمهدؼد ميفماٌذل، ة

 .ـؿاراألراضلماٌكصصةمظالدؿ

الحظاتمسؾكملظقاتمتـػقذمايؽقعةمظؼاغقنماالدؿـؿارماىدؼد،ماظذيمضبددمغظاممبقعماألراضل،موجقدماظعدؼدمعـماٌم -4

 وجفةماظؿكصقصمواظذلاخقص.

معشاطؾمععماىفاتمايؽقعقةموطذظؽمععمعلؿـؿرؼـمممتمسرض -5 ظؼاءاتمععمحاالتمادؿـؿارؼةمسؾكمأرضماظقاضعمظدؼفا

معشاطؾفؿ،مسؼبماظؿؽؾقػماظرئادل.دوظقنيماغؿفتماهلقؽةمعـمحؾم



ماظؿصرفمصقفا،م» -6 مررق محدد ماالدؿـؿار مضاغقن مأن مرشؿ مادؿغالهلا، مأو مظدىماظقزاراتمظؿكطقطماألراضل، مرؤؼة متقجد ال

مؼعقضفمسدمماظؿـلقؼمبنيمجفاتماظذلاخقص سؾكمتراخقصماٌشروساتممصعقبةمايصقلإظبممباإلضاصة،م«ولظقاتفا،موػقمعا

منيماىفاتمإلصدارمتراخقصماٌشروساتماظؽدلى،مععمتعددماٌقاصؼاتموتعددمجفاتماإلصدار.اظصغرلة،موسدمماظؿـلقؼمب

م

طاصةماظصالحقاتمظؿأدؼةمدورػاموعفؿؿفاماٌرتؾطةمبإزاظةمععقضاتممماالدؿـؿاردىماإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿمأنمظمثؿمأطدمدقادتف

االدؿـؿارؼةمطاغتمععؾؼةمععمسدةم شؽالتٌاٌلؿـؿرؼـموصضمعـازساتفؿ،مخاصةمبعدمأنمنقتميفمحؾمسددمطؾرلمعـما

ساذقرمرجالماألسؿالمرداظةمخاصةمعـمقاءمربؿدمؾاظمأبؾغ،مطؿاممألداءمعفؿؿفاممعـمخاللمضاغقنماهلقؽةمجفاتمحؽقعقة

رضابةمتؤعـمبأنماظؼطاعماًاصمربقرمأدادلمظؾؿـؿقة،مإنماظ»اظؾقاءمربؿدمسرصانمرئقسمػقؽةماظرضابةماإلدارؼةمعػادػا:م

مظـؿغؾبمسؾكماظعؼؾاتماظيتمتؼػمأعامماظؼطاعماًاصماىادمًؾؼمعـاخمصاحلمظالدؿـؿار،م مدـؾذلمضصارىمجفدغا وأغـا

مصلادماظعؼقلمواظروتني مظؽـمسبار مأؼضا مظقسمصؼطماظػلادماٌاظب، غقاجفم»م،باإلضاصةمإظبمرباربةماظػلادمبؽؾمأذؽاظف،

م.«اظػلادموملمغعؿدماظػشؾميفمتـػقذمعفاعـا،موظدؼـامضـاسةمبأغـامععامدــفحميفمذظؽ

مبفقؽةماظرضابةمدعادتفمماٌفـدسمحلنيمصؾقرمرئقسماىؿعقةمثؿمأبدى مإدارةمدسؿماالدؿـؿار باًطقاتماظيتمادبذتفا

ؿالميفمعصر،مخاصةمصقؿامؼؿعؾؼماإلدارؼة،معشرلامإظبمأنماظؿقاصؾمععماإلدارةمدقؽقنمظفمعردودمإصبابلمسؾكمعـاخماألس

 .مبؽاصقةماظػلادمواظؾرلوضرارقة

نمرجالمباىؿعقةممأسضقمذبؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمومٌـلؼماظعاممظؾـدوةمااٌفـدسمصؿحماهللمصقزيممطؿامأذار

ؿكقفماٌلؽقظنيمظةمـؿقفاظـقرةمطمعـمبعدتضاسػتمضدممػذهماٌعاغاةمإالمأنم،م2011مسامماألسؿالمساغقاماظؾرلوضرارقةمضؾؾ

سدممتػعقؾمضاغقنماالدؿـؿارماىدؼدمبلؾبمسدمم،مطؿامأذارمإظبمعـمادباذماظؼرارموسدمماحذلامماظعؼقدماٌقضعةمععماظدوظة

مزاظتم مباإلضاصةمإظبمشقا ملظقةماظشؾاكماظقاحدماظيتمعا صدورماظالئقةماظؿـػقذؼةموسدمموجقدملظقةمظؿكصقصماألراضل،

 .ذؽالمبالمعضؿقن

سؾكماظـققماٌطاظؾاتمعـمضؾؾمرجالماألسؿالمإدؿعراضمبعضماظؿقدؼاتمومسـمبا ماٌـاضشةماظيتمأدػرتممثؿممتمصؿح

م:ماظؿاظلم

وتؤثرمدؾؾًامسؾكمماظيتمتقاجفماٌلؿـؿرؼـأبرزماظؿقدؼاتممعـمسدممتقاصرماظدوالروخاصةممنمغؼصماظعؿؾةماظصعؾةإ -1

ػقماإلغؿاجمظؽـماظقضعمصكمعصرمطبؿؾػمحقثموايؾماظقحقدميفماظقضتماظراػـم،مصةماألغشطةماإلدؿـؿارؼةطا

ممامؼؿطؾبمأنمتؽؾػةماإلغؿاجمطؾرلةمظؾغاؼةمعؼارغةمباظدولماًارجقة،مسؾكماظرشؿمعـماشبػاضمتؽؾػةماظعؿاظة،م

متعرضؾم ماظؿك ماٌؤضؿة ماظذلاخقص معـ مبدال مواظشرطات مظؾؿصاغع مدائؿة متراخقص ماٌلؽقظة ماىفات إصدار

مواظصـاسة مماالدؿـؿار مخالل ممادصبإمعـ ماٌلؿـؿرؼـ مظدسؿ مجدؼدة مبذلخقصمدائؿممتؿقظبلظقة مضرار إصدار

مظؾؿصاغع،مطؿامػقمعؿؾعمخارجقامبدالمعـمإصدارمتراخقصمعؤضؿةمتلؿغرقموضؿامرقؼالمظؿفدؼدػامٌزاوظةماظعؿؾ

 .طكطقةمتشفقعقةمظالدؿـؿارمظػؿحمذباالتمجدؼدةمظالدؿـؿار

عؾققنمم14اظلقاحةماظرودقةموطاغتمععدالتفامتصؾمإظبمبعدمأنمصؼدتمعصرممععاغاةمذدؼدةضطاعماظلقاحةممؼعاغل -2

إظبمسدمماالػؿؿاممبؼطاعماظلقاحةمصكمعصرممػذامعالؼنيمدائحمػذاماظعام،موؼرجعم3دائحمواشبػضتمظؿلفؾم

روعاغقامدوظةمأنمإضاصةمإظبموصؿحمذباالتمجدؼدةمىذ ماظلائقنيمصكمزؾمتدػقرماألوضاعماياظقةمباظؼطاع،م

مظؼدرتعؿؿدمسؾكماظلقاحةماإل مإضاصةماظلائقنيممبكؿؾػماظطرقماٌؾؿؽرةمسؾكمجذ ماتفادرائقؾقةمغظًرا إظبم،

 وجقدمعشاطؾمطـرلةمؼعاغلمعـفاماظؼطاعماظلقاحلماإلدؿـؿاريمبراسمددرم.

ورجالماألسؿالمـؿرؼـمؿعـماٌلاظدوالرؼةمبإدذلدادمعدؼقغقاتفامىؿقعماظؾـقكمإضذلاحمبلؿاحماظؾـؽماٌرطزيم -3

 .)أطـرمعـمسشرةملالفمدوالرماٌعؿقلمبفامحاظقًام(ماللماظؿققؼالتماظؾـؽقةغؼدًاموظقسمصؼطمعـمخ
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م–اٌطاظؾةمحبصقلماألراضلماٌطروحةمعـماظدوظةمسؾكمطاصةماٌقاصؼاتمعـمطاصةماىفاتم)اظدصاعماٌدغلم -4

إصبادملظقةمظؿلعرلماألراضلمععمضرورةموزارةماظؾذلولم....مإخلم(معلؾؼًامضؾؾمررحفامظؾؿلؿـؿرؼـمم–وزارةماآلثارم

 .ماالدؿـؿارعـمخاللموزارةم

جزاصقةمععمإظزامماٌلؿـؿرمبلدادممؼراتظضرؼؾةماظعؼارؼةمسؾكماٌصاغعمووضعمتؼدتطؾقؼمضاغقنمايفمؾدءماظإنم -5

 .االدؿـؿارأعرمظفمأثرمدؾيبمطؾرلمسؾكممؼعدمغلؾةمعـماظؿؼدؼرمظؼؾقلماظؿظؾؿموتلؾقؿممنقذجماظؿؼدؼر

اإلصبارمويفمطؾماٌدنماىدؼدةمًؾؼمصرصمبؿعاتمصـاسقةمظؾصـاساتماظصغرلةموتؽقنمإغشاءمذباٌطاظؾةمب -6

مظؾؿـظقعة.وجذ ماظصـاساتمشرلماظرزلقةمماالجؿؿاسقةمسؿؾموهؼقؼماظعداظة

ػـاكمهدؼاتمطؾرلةميفماظطاضةمواٌقاهمتقاجفمعصرميفماظقضتماظراػـمطؿامأنمػـاكماحؿقاجمظدسؿماظؼطاعم -7

االمبؿشؽقؾموزارةمتضؿمهتمعظؾؿفام ؾقفمصكمػذهماجملاالت،موظؽـمظـمؼؿقؼؼمػذااًاصمصكماٌلاػؿفمبػاس

 .اظطاضةمباغقاسفاموعصادرػاماٌكؿؾػةمعـموضقدموشازموطفرباءمواٌقاهمسؾكمشرارماٌؿؾعمساًٌقا

ادقةمبؿقرؼدماظغازماظطؾقعلمظؾؼطاعماًاصماظراشبميفمإغؿاجماظؽفرباءم وزارةماظؾذلولمواظـروةماٌعدغقةعطاظؾةم -8

بقزارةماظؽفرباءمواظطاضةماٌؿفددةمبـػسماالدعارمواظشروطموذظؽمتأطقدًامسؾكمتقجقفاتماظلقدمرئقسم

اىؿفقرؼةمبأوظقؼةمإغؿاجماظؽفرباءموظؿػعقؾمدورموواجبماظؼطاعماًاصماٌصريموطذظؽماالدؿـؿارماألجـيبم

 لقاحقة.ظالدؿـؿارمصكمتقظقدماظؽفرباءموخاصةمظؾؿشروساتماظصـاسقةمواظؿفارؼةمواظ

وػقمعامصببممضقاغني،ميفمدابؼةمملمهدثمعـذمددؿقرماألربعقـقات،م4سدلماىدؼدمضدمإنمضاغقنماالدؿـؿارم -9

 .ماالدؿـؿار،مطؿامضاممبإظغاءماٌـارؼمايرةماًاصةمممامأثرمدؾؾًامسؾكمتعدؼؾفمواظذلاجعمسـف

قاتماٌلؿـؿرؼـمباظعؿؾةماحملؾقةمؼؿؿمعـمخالهلامهصقؾمعدؼقغبعدمعقاصؼةماظؾـؽماٌرطزيمضرورةمإصبادملظقةم -10

عـمزؼادةمصقائدماظؿأخرلمسؾقفؿموخاصةميفمزؾمسدممتقاصرمكميفمحاظةمطقنمػذهماٌدؼقغقاتمباظدوالرمبداًلمؿح

 اظعؿؾةماألجـؾقةميفماظػذلةماظراػـةم.

ذهماألزلدةمبلؾبمأخطاءماظؿصـقػاتماىؿرطقةمرشؿمأنمػمضطاعمعؾقارمدوالرمادؿـؿاراتمعؿقضػةميفم1.5ػـاكم -11

 ظؾؾالد.ًاماٌشروساتمتدرمدخاًلمدوالرؼ

ماظيتمالمهصؾمسؾكمدسؿمعـماظدوظةمظؾغازماظطؾقعلمذرطاتمإغؿاجماألزلدةماألزوتقةمعػلاٌطاظؾةمبصدورمضرارمؼ -12

م مبقاضع ماظصادر مم400ظردؿ مرضؿ ماظصـاسة موزؼر مظؼرار م)وصؼًا مظؽؾمرـ مم685جـقف مػذهمم2013ظلـة متؿؽؾده ٌا

 لؾبمددادمردؿماظصادرم.اظشرطاتمعـمخلائرمطؾرلةمب

إضذلاحمسؿؾمدرادةمحقلماظؿفربةماألٌاغقةمإلسادةمتـظقؿماظغرفماظؿفارؼةم/ماظصـاسقة/ماٌفـقةمًؾؼمطقاغاتم -13

 .(مSROتعؿؾمبـظامماظرضابةماظذاتقةم)

 .اظـروةماٌعدغقةضاغقنمعـفامضاغقنماالدؿـؿارموهؿاجمإظبمضرورةمإسادةمغظرمسدةمتشرؼعاتممػـاك -14

بدرادةموتـػقذمغظامماظشؾاكماظقاحدمالصدارمتراخقصماٌصاغعمأومودؼدػامحبقثمؼؽقنمػـاكمممتتماٌطاظؾة -15

 ذؾاكمواحدموذكصمواحدمؼؿعاعؾمععماٌصـعموضبددمعدةمزعـقةمإلصدارماظرخصمأومودؼدػام.

مخبصقصمدبصقصماألراضلم -16 ماظصـاسقة ماظؿـؿقة مبفقؽة موضاغقغقة مإجرائقة مزباظػات مإظبموجقد ماإلذارة متت

 .اىفةماظرضابقةماٌـقطمهلاماظـظرميفمتؾؽماٌكاظػاتممؿقدؼدطؿاممتتماٌطاظؾةمبقةماظصـاس

حبلـمغقةموالمؼؽقنمضدمتربحممطبطئإضذلاحمبإصدارمضاغقنمؼفدفمإظبمسدممربادؾةماٌقزػماظعؿقعلماظذيم -17

 (.بعدمعـمخطأهمػذام)دؾؼماظؿؼدمممبشروعمضاغقنموظؽـفمملمؼؿؿمإصدارهم

 اًاصمباظؿؿؾؽميفمذؾةمجزؼرةمدقـاءم.م2012ظلـةمم14ماظؼاغقنمرضؿماٌطاظؾةمبإسادةماظـظرميف -18

 ضرورةمإصبادملظقةممتـعمإبؿزازماظؾـقكمظؾػـادقماٌؿعـرةم. -19

يفمأحدمأوجفماظػلادمػقمخؾؼمعـاخميفماظلققمؼؤديمإظبمضقاسدمبقاغاتمشرلمحؼقؼقةمتؤديمظؼراراتموزارؼةم -20

م معقضعفا مشرل ماو مباظلؿاح مادؿدقاًء مأو مسؾكمحلا موضػماظؿصدؼر مظلؾعة موػؿل مدعر موخؾؼ مػاعة مدؾع رلاد

 واظذرة.اٌلؿفؾؽموػذامواضحميفماظؼطـمواألرزم

 إسادةماظـظرميفمطؾمعامطبصمػقؽةماظؿـؿقةماظزراسقةموعشروساتماظؿعؿرلمم. -21



مب -22 ماظـظرميفمددادمعلؿقؼاتماظؼطاعماًاٌطاظؾة مم1990اصمظدىماظعراقمعـذمدـة عؾققنمدوالرمم68وضقؿؿفا

 باظػعؾ.ععماظعؾؿمبأنماظدوظةمضدمحصؾتمتؾؽماٌؾاظعمعـماظعراقمماًاص،عـمذرطاتماظؼطاعمعلؿـؿرمم50ل

بإغشاءمىـةمداخؾقةمبفقؽةماظرضابةماإلدارؼةمٌؿابعةمحؾماٌشاطؾماظيتمتردمظؾفقؽةموسؿؾمدؼػمزعينمماضذلاح -23

 ظؾردمسؾكماظشاطلم.

متـؾمإساضةمإلدارةمدسؿماإلدؿـؿارمم2012ظلـةمم1115أنماٌادةماظرابعةمعـمضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضؿم -24

مضدمأىم ماإلدؿـؿار مظػضماٌـازساتمبفقؽة ماظقزارؼة معـماظؾفـة مضرار محالمدؾؼمصدور ماإلدارؼة ماظرضابة بفقؽة

ذرطةم،مخاصةمإذامطانماظؼرارماظصادرمعـفامضدمدؾؼمصدورهمضؾؾمتشؽقؾماظؾفـةماظعؾقاميؾماٌشؽالتموطذظؽم

دارؼةمدقاءمػقؽةمػذهماٌادةمتؾزممطاصةماىفاتماإلم،مواظلؾبمصكمذظؽمأنضؾؾمتشؽقؾمىـةمدسؿماإلدؿـؿارم

سـفام،ماألعرماظذىمؼؤدىماظبمسدممجقازمررحمعشؽؾةمم اجملؿؿعاتماظعؿراغقةمأومأىمجفةمأخرىمباظؼرارماظصادر

موباظؿاظبمالضبؼ م، محدؼـا ماٌلؿـؿرمسؾكمأىمجفةمرضابقةمأومأىمىـةميؾمعشؽالتماٌلؿـؿرؼـممتمتشؽقؾفا

تعدؼؾماظػؼرةماظرابعةمعـماٌادةماظرابعةمعـم  ػقم:م اإلضذلاحم،ممظؾؿلؿـؿرمإالماظؾفقءمظؾؼضاءمبلؾبمػذهماٌادةم

مبامؼؿقحماحؼقةماٌلؿـؿرمدخقلمىـةمإدارةمدسؿماإلدؿـؿاربفقؽةمم2012ظلـةمم1115ضرارمذبؾسماظقزراءمرضؿم

ـممبفؾسماظقزراءمحؿكموظقمدؾؼمانمتؼدممظؾفـةماظرضابةماإلدارؼةمأوماظؾفـةماظعؾقاميؾمعشؽالتماٌلؿـؿرؼ

 اظقزارؼةمظػضماٌـازساتمبفقؽةماالدؿـؿارموملمضباظػفماظؿقصقؼ

 

 طؿاممتمإدؿعراضمبعضماألدؽؾةمواإلدؿػلاراتمسؾكماظـققماظؿاظلم:م

ظرضابةمىمتداخؾماإلخؿصاصمبنيمػقؽةماظرضابةماإلدارؼةمواهلقؽةماظعاعةمظالدؿـؿارمواٌـارؼمايرةموػقؽةمادعامع -1

 اٌاظقةم،موإذامطانمػـاكمتداخؾمطقػمميؽـمحؾفم؟

وأداءماىفازماٌصريفم؟موػؾمػـاكمتـلقؼمبقـفاموبنيممعامػقمدورمػقؽةماظرضابةماإلدارؼةميفماظرضابةمسؾكماظؾـقك -2

 اظؾـؽماٌرطزيميفمػذاماظشأنم؟

اإلدؿـؿارمعـازساتمظػضممشأنمتشؽقؾماظؾفـةماظقزارؼةبم2012دـةمماظذيمصدرػؾماٌادةماظرابعةمعـماظؼرارم -3

ععمضرارمإغشاءماإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿماإلدؿـؿارمبفقؽةماظرضابةماإلدارؼةم؟محقثمأنماٌادةماٌشارمإظقفاممتصطدم

باظؼرارماظصادرمعـماظؾفـةماظقزارؼةمظػضمتؾزممػقؽةماجملؿؿعاتماظعؿراغقةماىدؼدةموأيمجفةمإدارؼةمباإلظؿزامم

 صؾحمعـماظصعبماظؾفقءمإلدارةمدسؿماإلدؿـؿارم.عـازساتماإلدؿـؿارموباظؿاظلمأ

مس -4 مظؾؼضاء متارطبف محؿك ماظدوظة مخدعات معقؽـة مؼؿؿ ممل مبنيٌاذا ماٌؾاذر مواإلحؿؽاك ماظعالضة اٌلؿـؿرممؾك

 وعقزػلماظدوظةمظؾؼضاءمسؾكماظػلاد؟

موادانموتلفقالتفاموهرؼاتفامبرأؼفامواخذماالدارؼةماظرضابةمػقؽةمصقفاماظؼضاءماغصػماظؿكماظؼضاؼامسددمغلؾةمعام -5

  ؟اظؼضاءماظبماهلقؽةمعـماحملاظني

م)ضقاداتماهلمبؾعضمباالدؿعاغةمجقدةموربةمػـاكمطاغت -6 مبايؽقعة مصكموزائػمضقادؼة موزارةمقؽة احملؾقات/

  ؟بةموػؾمنقتمصكمدبػقػمحدةماظػلاداظؾذلول/م.......(معامتؼققؿمػذهماظؿفر

م؟مظؾؿقادؾاتماٌرطزىماىفازعـؾمماالخرىماظرضابقةمقؽاتاهلةموؼاراظرضابةماإلدمػقؽةبنيممعالضةػلماظمعا -7

اظؽشػمسـمسقق ماظـظؿماالدارؼةمواظػـقةمواٌاظقةماظؿكمتعرضؾمم'سؾكماظرشؿمعـمانمضؿـماخؿصاصاتماهلقؽة -8

 ؟مػؾمانزتماهلقؽةمذقؽامصكمػذاماالرارم'اظلرلماٌـؿظؿمظالجفزةماظعاعةمواضذلاحمودائؾمتالصقفا

مإخؿصاصمهلق -9 مأي مػـاك مواظػؾ مطاظؿقؽقؿ ماٌلؿـؿرؼـ معـازسات ميؾ ماإلدارؼة ماظرضابة مواظؿقصقؼمؽة قدارة

 سنيم؟واظصؾحمبنيماٌؿـاز

 مةمباإلدؿـؿارم؟وساتماظؼقاغنيمواظؼراراتماٌؿعؾؼػقمدورماهلقؽةميفمعرحؾةمإسدادمعشرمعا -10

ماظؽقؼؿقةمحبؾمعشؽؾة -11 ماٌصرؼة مرؾبمعـماظشرطة مظدسؿماإلدؿـؿار ماٌرطزؼة مععمػقؽةممػؾمتؾؼتماإلدارة هلا

 أظػمصدانميفمعـطؼةماظعقاطم؟م45اظؿـؿقةماظزراسقةمسؾكمعلاحةم



 دارةماٌرطزؼةمظدسؿماإلدؿـؿارمععمىـةمصضماٌـازساتممبفؾسماظقزراءم؟تضار مبنيمدورماإلمػؾمػـاكمأي -12

عاتماظعؿراغقةمئقةماظعؼارؼةماظصادرةمعـمػقؽةماجملؿؿـلؾةمظالظادورميفمعؿابعةمعاممتمبػؾمهلقؽةماظرضاؼةماإلدارؼةم -13

 دبرجمبصقرةمجقدةمظدسؿماإلدؿـؿارم؟اىدؼدةمحبقثم

عماظؼاغقغلماياظلمظشرطاتماٌـارؼمايرةماًاصةمعـمضاغقنماإلدؿـؿارماٌعدلم؟محقثمترصضمعامػقماظقض -14

مبأنمسددمػذهماظشرطاتمسبقم مسؾؿًا م220اهلقؽةماظعاعةمظالدؿـؿارمودؼدمتراخقصمتشغقؾمػذهماظشرطاتمحاظقًا

 ذرطةم.

مقاءم/مربؿدمساذقرميفماظردمسؾكماٌـاضشةماٌػؿقحةمسؾكماظـققماظؿاظلم:مؾؿمبدأماظث

فاموبنيمأؼةمجفةمرضابقةمأخرىمحقثمأغاإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿماإلدؿـؿارمبنيممالمؼقجدمأيمتضار متشرؼعل -1

اظؾقثممواظعؿؾمسؾكمحؾفامعـمخاللمضاتماظيتمتقاجففاإلدؿـؿارمعـمخاللمعؿابعةماٌعقمإدارةمػدصفامدسؿ

 .مسـماىفةماٌؿلؾؾةميفماٌشؽؾةموعؿابعؿفا

 المؼقجدمتضار مبنيموزارةماإلدؿـؿارمواهلقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمباظـلؾةمظؾؿشرؼعاتم. -2

مؼ -3 مباظـلؾةمٌا مظؾقصقلمسؾكمماٌصريفؿعؾؼمبإحفامماىفاز مادؿقصتماظشروطماظالزعة سـممتقؼؾمعشروسات،

ضروض،مواضؿصرتمسؾكمتقزقػماظلققظةمصكمأذونمودـداتممسددًامعـماظؾـقكمأحفؿتمسـمعـحم،مصإنضروض

 .اًزاغةمططرؼؼةمعضؿقغةماظعائدمظؿقزقػماألعقالممبامأثرمسؾكمععدالتماظؿـؿقة

خاللماظدلؼدماإلظؽذلوغلماوماظػاطسمأوماٌؼابالتماظشكصقةمومبفردممؼقجدمباإلدارةمعؽؿبمظؿؾؼلمذؽاوىمعـ -4

مباظش ماإلتصال مؼؿؿ ماظشؽقى مدرادة معـ ماإلغؿفاء متؾقػقاطل ماظدرادة مبـؿقفة مإلبالشف ماإلسذلاضمغقًا محؼف وعـ

 ثاغقة.واظؿؼدممبشؽقتفمعرةم

موػقمػقؽةماظؿـؿقةماظلقاحقةمحقثمتؿؾـكم -5 مأداةمتـؿقةموػـاكممنقذجمغاجحمجدًا األراضلمظقلتمدؾعةموظؽـفا

 اظػؽر.متاعًامػذام

طؿامأنمػـاكمعـمؼؿػفؿممواظطاحلمحقلماىفازمايؽقعلمصفـاكماظصاحلمالبدمعـمسدمماظؿعؿقؿميفمإسطاءمصقرة -6

 دورهمجقدًاموػـاكمعـمالمؼلؿطقعماظؿؿققزمبنيمرجؾماألسؿالماظقرينموشرلهمعـماظػاددؼـ.

متؼؾؾمعـمتعطقؾماإلجراءاتمحقثماضتعؿؾماإلدارةمبـظامماظر -7 مطؿا ماظقضائقةمٌـعمأؼةمعشاطؾمضؾؾمحدوثفا بة

 اٌقارـني.تؼقممبعؿؾفامعـمأعاطـمدسؿم

ظقسمهلامأيمدورمتشرؼعلمحقثمأغفامظقلتمجفةمتشرؼعموظؽـمدسؿًامظإلدؿـؿارمماالدؿـؿارةمظدسؿماإلدارةماٌرطزؼ -8

راظبماظؾقاءمربؿدمساذقرمعـماىؿعقةموؿقعمطؾماٌالحظاتمواٌؼذلحاتماًاصةمبؽؾمعامؼؿعؾؼمباظؼقاغنيم

م مصقفا مظؾـظر مظلقادتف متردؾ معقحدة ميفمعذطرة مووؿقعفا ماىؿعقة مأسضاء معـ موعواظؿشرؼعات بشؽٍؾمؿابعؿفا

 .ؿامطبصمذظؽصقوإردالمطؾمعقضقعمإظبماىفةماٌكؿصةمبفمواظردمسؾكماىؿعقةممعـمضؾؾماإلدارةمعلؿػقض

م

قاءمربؿدمساذقرمأغفموصرؼؼمسؿؾفمسؾكمأمتماإلدؿعدادمظؾردمسؾكمأيمإدؿػلارمأومهدؼدمعقسدمؾويفمغفاؼةمطؾؿؿفمأطدماظ

معشؽ مظدؼف معـ مطؾ محؼقؼؾظؾؼاء مإدؿـؿاراتفقة متعقؼ ممة مبقاغات مسؾك موذظؽ محؾفا مسؾك م:ماالتصالواظعؿؾ  اظؿاظقة

invsupport@aca.gov.eg  -م22915403م-م22923994تماٌؽؿب:م

رئقسماىؿعقةمواٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيماٌـلؼماظعاممظؾـدوةمعبقعمم–ويفمغفاؼةماظؾؼاءمذؽرماٌفـدسمحلنيمصؾقرم

ونمبنيماىؿعقةمواإلدارةماٌرطزؼةمظدسؿماإلدؿـؿارمبفقؽةماظرضابةمايضقرمسؾكمحلـمعشارطؿفؿمعؿؿـقانماٌزؼدمعـماظؿعا

مةم.ؼاإلدار


