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حمضس ندوة

السيد األستبذ  /حمود هبني خضري

زئيس اهليئة العبهة لإلستثوبز واملنبطق احلسة
األزبعبء  11ينبيس 7112

غظؿت ممجعقة مرجال ماألسؿال ماٌصرؼني مغدوة مساعة ميف ممتام ماظلاسة ماظعاذرة معن مصؾاح مؼوم ماألربعاءم
اٌواصق م م 11مؼـاؼر م 2012ممبؼر ماىؿعقة مباىقزة م,برئادة ماٌفـدس م /مسؾي مسقلى م–رئقس ماىؿعقةم
,وحضور ماٌلؿشار م /محمؿود مصفؿي -مرئقس مىـة ماظؿشرؼعات ماإلضؿصادؼة مباىؿعقة م,وذظك مععممممممممممممم
اظلقد ماألدؿاذ م /محمؿد مػاغي مخضري م -مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظإلدؿـؿار مواٌـارق مايرة م,مممممممممممممممم
واٌلؿشارم/مإبراػقممسؾدماظغػارم-ماٌلؿشارماظؼاغوغيمظؾفقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةم,موضدمحضرم
اظـدوة سددمطؾريمعنماظلادةمأسضاءماىؿعقة,مومضدمسؼدماإلجؿؿاعمبغرضمعـاضشةموإدؿعراضم

" القسازات اإلخرية التي إخترهب اجمللس األعلى لإلستثوبز"
بدأ اإلجتوبع بكلوة املهندس  /علي عيسى –رئقسماىؿعقة,حقثمضاممباظرتحقبمباظلقدماألدؿاذم/م
حمؿد مػاغي مخضري م -مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظإلدؿـؿار مواٌـارق مايرة موباظلادة مايضور م,عؤطداً مسؾىم
أػؿقةماظؾؼاءم,حقثمأنماظػرتةماألخريةمضدمذفدتمحراكمطؾريمباظـلؾةمظؼاغونماإلدؿـؿارماىدؼدمواظذيم
بإصدارهمدقؿممتـظقمماظعؿؾقةماإلدؿـؿارؼةمممامجيعلماجملالماإلدؿـؿاريمعػؿوحمإلغطالقماإلدؿـؿارميفم
عصرم,وػـامأطدمبأغهمالمجيبماإلضؿصارمسؾىمإصدارمضاغونماإلدؿـؿارماىدؼدمصؼطم,بلمجيبمإسادةماظـظرم
يفماظؾـقةماظؿشرؼعقةماإلضؿصادؼةمطؽلموخاصةماظؼواغنيمواظؼرارتماٌؿعؾؼةمبؿـظقممسؿؾقاتماإلدؿـؿارميفم
عصر.م
طؿاماطدمدقادته مبأن مهلنيمعـاخماالدؿـؿارمػوماهلدفماٌشرتكمبنيماظؼطاعماًاصموايؽوعة م,معشرياًم
إىلمأنمصؿحمضـواتماالتصالماٌؾاذرة مععمصاغعيماظؼرارمعنمذأغهمإزاظةماظؾؾسموهؼقماهلدفماٌـشودم
بؿواصقمتامم,عشرياًمبأنممجعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمطاغتمدائؿاًمضؿنمأسضاءمجمؾسمإدارةماهلقؽةم
اظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةم,حقثمأنماىؿعقةمتضممضطاعمطؾريمعنمرجالماالسؿالماظعاعؾنيمبؽاصةم
اظؼطاسات ماإلضؿصادؼة م,باإلضاصة مإىل مدورػا مايقوي مواٌؤثر مصى معلاغدة مايؽوعة مظؾـفوض مباإلضؿصادم
اظورـى.م
م
ثن قبم املستشبز  /حموىد فهوي– مرئقس مىـة ماظؿشرؼعات ماإلضؿصادؼة مبإظؼاء مطؾؿؿه م,حقث مضاممم
باظرتحقب مباألدؿاذ م /محمؿد مػاغي مخضري م -مرئقس ماهلقؽة ماظعاعة مظإلدؿـؿار مواٌـارق مايرة م,وباظلادةم
ايضور م ,عشرياً مبأن مضاغون ماظؿفارة مؼؿضؿن مباب مخاص مبؿـظقم مضواسد ماإلصالس م,وضد مضام مدقادتهم
باإلدؿػلار محول متوجه ماهلقؽة ماظعاعة مظإلدؿـؿار مواٌـارق مايرة مواظوزارة مصقؿا مخيص متـظقم مضواسدم
اإلصالسم,مإعؽاغقةمسؿلمضاغونمجدؼدمعلؿؼلمخاصمباإلصالسم,أممأغهمعنماظؽايفمإجراءمبعضماظؿعدؼالتم
صؼطمسؾىماظؾابماٌشارمإظقه.م

م
م
م
ثن بدأ األستبذ  /حمود هبني خضري  -مرئقسماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمطؾؿؿهم,عرحؾاًم
باظلادةمايضورم,معؤطداًمبأنمضاغونماالدؿـؿارماىدؼدمواظذىمؼؿممحاظقاًمعراجعؿهمعنمضؾلمجمؾسماظدوظةم
ؼؿضؿن مطاصة معؼرتحات مايؽوعة مووزارة ماالدؿـؿار مواظؼطاع ماًاص مبشأن مآظقات موحواصز مهلني معـاخم
األدؿـؿارمصىمعصرم.م
وضد موضح مدقادته ماغه ممت معراساه مسده محماور مأدادقة ميف مضاغون ماإلدؿـؿار ماىدؼد موػى :مضواسدم
وإجراءات ماظؿأدقس مظإلدؿـؿارات م,ايصول مسؾى ماألراضي مظؾؿلؿـؿرؼن م,اظرتاخقص مواإلجراءاتم
اٌطؾوبةم,وأخرياًمعؿطؾؾاتمعامبعدماظؿأدقسمظإلدؿـؿاراتم,باإلضاصةمإىلماظؿأطقدمسؾىمصصلمسؿؾقةمتـظقمم
وتقلريمسؿؾقةمإغشاءماإلدؿـؿارمسنمسؿؾقاتماظرضابةمسؾقه.م
وضد مأطد مبأن ماهلدف ماظعام مظؾفقؽة ماظعاعة مظالدؿـؿار مواٌـارق مايرة م مواظوزارة مظقس ماإلضؿصار مصؼط مسؾىم
إصدارمضاغونمجدؼدمظإلدؿـؿار,مبل مػـاكماظعدؼدمعنماالجراءاتماالصالحقة مماٌؿعؾؼةممبؿقؼققم مرػرةمم
عؾؿودةممصىم متفقؽةممعـاخماالدؿـؿارممواجيادمآظقاتمموحواصزممحؼقؼقةممىذبمرؤوسماالعوالماألجـؾقةم
ظإلدؿـؿارمصىممعصرم.م
وأذار مبأ نماظوزارةمتفدفمحاظقاًمإىلماظرتطقزمسؾىمطاصةماٌؾػاتماٌكؿؾػةمماظيتمتشؽلمعـظوعةمعؿؽاعؾةم
ظإلدؿـؿار,موصىمعؼدعؿفامإدؿصدارمضاغونماإلصالسموضاغونماظشرطاتماٌوحدموضاغونمدوقماٌالم,وذظكم
حؿى مؼؿم ماإلدراع معن مإغفاء موتقلري ماإلجراءات مظؾؿلؿـؿرؼن مسؾى مأرض ماظواضع م موتقلري ماظؿعاعل م مععم
اٌلؿـؿرؼنممعنمخاللممتػعقلمآظقةماظشؾاكماظواحدمإلصدارماظرتاخقصموشريػامعنماًدعات.م
وأطد مبأن ماهلدف ماظرئقلي مػو مإسطاء معزاؼا مجقدة مظؾؿلؿـؿرؼن ممبا مؼضؿن مايصول مسؾى مغلؾة معصرم
اٌلؿفدصة معن ماإلدؿـؿار ماظعاٌي م,عشرياً مإىل مأن ماٌؾدأ مػو ماإلدؿػادة معن ماظؿفارب ماظعاٌقة ماظـاجقةم
جملؿوسةمعنماظدولمعـفاماظربازؼلم,دـغاصورةموترطقام,موذظكمصقؿامخيصمعـاخماإلدؿـؿارمعنمحقثموضعم
ضؿاغاتمحمددةمظؾؿلؿـؿرموايواصزماٌؿـوحةمظؾؿلؿـؿرؼن.م
وأذار مبأن ماظؼاغون ماىدؼد مخيدم ماظؼطاسات ماٌلؿفدصة محاظقاً معن ماظدوظة م,حقث مأن ماٌلؿفدف مخاللم
اظػرتة ماظراػـة مػو متـؿقة ماظصادرات موإدؿؾدال ماظواردات مظؿكػقف مسفز ماٌقزان ماظؿفاري مظؾدوظةم
,باإلضاصةمإىلماظرتطقزمسؾىمصـاساتمرئقلقةمحمددةموعـقفامايواصزمظؿشفقعفا.م
وضدماطدمدقادتهمبأنماظدوظةمهؿاجمظضخمإدؿـؿاراتمطؾريةمخاللماظـالثمدـواتماظؼادعةمممامؼلؿؾزممعـحم
ايواصزمواإلسػاءاتماظضرؼؾقةمظؾؿلؿـؿرؼنماٌؿؼدعنيمبإدؿـؿاراتمخاللمتؾكماظػرتة.م
وضد مأذار مإىل مغص ماٌادة ماظرابعة معن مضاغون ماإلدؿـؿار ماىدؼد مواظيت متؾزم معوزػي ماهلقؽة مبؿقلريم
اإلجراءاتمظؾؿلؿـؿرموسدممإساضةمدريماإلجراءاتمم,ممامؼلفمميفمتغقريمثؼاصةماظؿعاعلمععماٌلؿـؿر.م
وضدمأطدم م مدقادتهمصقؿامخيصمضراراتماجملؾسماألسؾىمظإلدؿـؿار,مبأنمأشؾؾفامضدمغُػذمباظػعلم,حقثممتم
تشؽقلماظؾفـة ماظعؾقامإلدرتدادمأراضي ماظدوظةمبرئادةماٌفـدس/مإبراػقممحمؾب,مطؿامصدرتمضراراتم
عـح ماألراضي ماظصـاسقة مباجملان م,طؿا مأن موزارة ماٌاظقة متعؿل ميف ماظوضت ماياظي مسؾى ماإلسػاءاتم

اظضرؼؾقةموايواصزم,باإلضاصةم مإىلمأنماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمتعؿلمحاظقاًمسؾىمتأدقسم
ذرطةمظؾرتوؼجمداخؾقاًموخارجقاً.م
م
ثن مت فتح ببة املنبقشة حيث مت تنبول أهن النقبط التبلية:
م

متتماإلذارةمإىلمضرارماجملؾسم ماألسؾىمظإلدؿـؿارمباٌواصؼةمسؾىماإلسػاءمعنماظضرؼؾةمسؾىماالرباحم



ٌدة ممخس مدـوات مظؾؿشروسات ماىدؼدة مظؿصـقع ماٌـؿفات مأو ماظلؾع ماالدرتاتقفقة ماظيت مؼؿمم
ادؿريادػامعنماًارجمأوماٌوجفةمظؾؿصدؼرمظؾكارج,حقثم مأطد مايضورمسؾىمضرورةموجودمضوائمم
واضقةموتػصقؾقةمظؿؾكماظلؾعمواٌـؿفاتماٌشارمإظقفام,باإلضاصةمإىلمضرورةموجودمخرؼطةمجغراصقةم
ظؾؿـارقماإلدؿـؿارؼةماٌلؿفدصةمسؾىمعلؿوىماىؿفورؼةمباظؽاعل.
وباظـلؾة مظؼرار ماجملؾس مباٌواصؼة مسؾى معد مضرار موؿقد ماظعؿل مباظضرؼؾة مسؾى مأرباح ماظـشاط ميفم



اظؾورصةمٌدةمثالثمدـواتم,مصؼدممتماظؿأطقدمبضرورةمدرادةمعدماظػرتةمإىلم10مدـواتمسؾىماألضل.م
صقؿامخيصماظؼرارماظـاظثمظؾؿفؾسمباٌواصؼةمسؾىماسػاءماالدؿـؿارماظزراسيمواظصـاسيماىدؼدميفم



اظصعقد معن ماظضرؼؾة مسؾى ماألرباح مٌدة ممخس مدـوات معن متارؼخ مادؿالم ماألرض م ,ممت ماظؿأطقدمم
بضر ورةمأنمتؽونماألراضيماظزراسقةمعرصؼةمسـدماإلدؿالمم,حقثمأنمسدمموجودماٌراصقماألدادقةمبفام
سـدمػذاماظؿارؼخمعنمذأغهمتأخريماظؾدءميفماإلدؿـؿارمبفام,وذظكمسؾىماظعؽسممتاعاًمباظـلؾةمظالراضيم
اظصـاسقةماظيتمتلؾممعرصؼةمباظؽاعل.م
مت ماالدؿػلار محولموجودمجفةمتؿابعمتـػقذمضراراتماجملؾسماألسؾىمظإلدؿـؿار,موػـاممتماظؿأطقدمبأنم



األعاغةماظعاعةمظوزارةماإلدؿـؿارمتؿابعمتـػقذماظؼرارتم,طؿامأنمأولمعامؼـاضشميفمأجـدةمإجؿؿاساتم
اجملؾسماألسؾىمظإلدؿـؿارمػومعاممتمإنازهمعنمضرارات.
مت ماظؿأطقد مسؾى مضرورة ماٌلاواه ميف مررح ماألراضي مباجملان مظؽاصة ماألشراض ماإلدؿـؿارؼة م,وسدمم



اإلضؿصار مسؾى معـح ماألراضي ماظصـاسقة م مصؼط مباجملان م,بل مختصقص مأراضي مظإلدؿـؿارات ماظزراسقةم
واظلقاحقةموشريػامعنماظؼطاساتماإلضؿصادؼة.م
م
ويف نهبية اللقبء م,ضام ماٌفـدس م /مسؾي مسقلى م– مرئقس ماىؿعقة مباظؿأطقد مسؾى مأن ماظالئقة ماظؿـػقذؼةم
ظؼاغون ماإلدؿـؿار ماىدؼد مدؿصؾح مػى مسصب ماظؼاغون مٌا مهلا معن مدور معؤثر مصى متطؾقؼه مطؿا مأغفا متُعدم
اٌؤذرماظرئقلىمظؾقؽممسؾىمجاذبقؿهمظالدؿـؿارمعنمسدعهمم
وػـامراظبماظلقدماألدؿاذم/محمؿدمػاغيمخضريم-مرئقسماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمبضرورةم
ضقامماىؿعقةمباظؿعاونمععمعـظؿاتماألسؿالماالخريمبؿؼدؼممورضةمسؿلمباٌالعحمواظرؤىماظيتمؼرشبم
ضطاعماألسؿالميفمررحفامباظالئقةماظؿـػقذؼةمظؼاغونماإلدؿـؿارماىدؼدمواظيتمتضؿنمتقلريماإلجراءاتم
مبامؼلفمميفمهلنيمعـاخماإلدؿـؿار.م
م

ثممضام مطلٍ معنم ماٌفـدسم/مسؾيمسقلىم– مرئقسماىؿعقة م ,مواٌلؿشارم/محمؿودمصفؿي -مرئقسمىـةم
اظؿشرؼعات ماإلضؿصادؼة مباىؿعقة م مبشؽر ماظلقد ماألدؿاذ م /محمؿد مػاغي مخضري م -مرئقس ماهلقؽة ماظعاعةم
ظإلدؿـؿارمواٌـارقمايرةمظؿشرؼػهمظؾؼاءمم,وذؽرماظلادةمايضورمسؾىمػذهماٌشارطةماظػعاظةمأثـاءماظؾؼاءم.

