
مممم

 
 انبيئت تجلن حمضر إجخمبع

 اخلميس  72نىفمرب 7102
م

مماظؾقؽيميسؼدتمىـ م2017غقصؿربمم23ماٌقاصؼمماًؿقسؼقمممصؾوحعـممايودؼيمسشريفممتومماظلوسيمإجؿؿوسًو

ماظدطؿقرمبرئودي مرئقسمم–مسؾلماظؼرؼعل/ ماظؾفـي مأعوغلمامحد م/ ماظدطؿقرة ماظؾقرياتم-,حبضقر مإدارة معدؼر

أسضوءمماظلودةممسددمعـحضقرمو,مقزارةماظزراسيموإدؿصالحماألراضلاظؿوبعيمظمظؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيموهلقؽيماظعوعيب

مإدؿعراضموعـوضشيم:بفدفمومذظؽممممبؼرماىؿعقيمبوىقزةم,ورجولماظصقوصيمواإلسالمميماظؾفـ

م

 " انىضع انبيئي نهبذرياث انشمبنيت يف مصر وحداعيبحه عهى انثروة انسمكيت "
م

م

بوظرتحقىمبوظدطؿقرةم/مأعوغلمامحدمحقٌمضومممانهجنت رئيس – انقريعيعهي / اندكخىرخمبع بكهمت اإلج بدأ

ماظؾقرياتم- مإدارة ماظلؿؽقيبمعدؼر ماظـروة مظؿـؿقي ماظعوعي موهلقؽي ماظؾؼوءمم مػذا مأػؿقي مسؾك مدقودتف مأطد ,وضد

ماظشؿوظقيماًؿسمتـؿقيماظؾقرياتمإلدؿعراضموعـوضشيمدؾؾم مصكماالد,وإعؽوغقيممصكمعصر موادؿغالهلو مصقفو ؿـؿور

ماالدؿزراعماظلؿؽك.

م

تلؾىمماألعرماظذيوػقم,جفزةمايؽقعقيماألمضؾؾمػؿولمذدؼدمعـإأنماظؾقرياتمصكمعصرمتعوغكمعـموضدمأوضحم

عـفومم,موضدمأذورمإىلمأنمتؾؽماظؾقرياتمتؿعرضمظؾؽـريمعـماظؿعدؼوتًومقصكمتـوضصمعلوحؿفوموتدػقرػوموتؾقثفومبقؽ

تزاؼدمخطقرةماظصقدماىوئرمظالمسوكم/موظؾقرياتماحملقطيمبراضكماالعلوحوتمطؾريةمعـممصرادمسؾلتعدىماأل)

م(مبػعؾماظؼوءماظصرفماظصقكموماظصرفماظصـوسكمواظزراسكماظؾقرياتمتؾقث/مبدونمرضوبيم محقٌمأطدمدقودتف,

طوصيماظعقاعؾممسؾكمأػؿقيماالدؿـؿورمصكمإدارةماظؾقرياتمعـمخاللمإغشوءمحمطوتمظؿـؼقيمعقوهماظؾقرياتموإزاظي

ماظؿكمتمدىمإىلمتؾقثفوموإضرارمضقابطمصورعيمضدمصقدمامسوكماظزرؼعي.

م

سـمطؿمطؾريمعـماظػرصماظقاسدةمصكممطشػبرطيمشؾققنمواظذيماظؿفربيماظـوجقيمٌشروعمثؿمأذورمدقودتفمإىلم

لمطؾريمـوكمتػوؤأنمػ,عمطدًامظؾؿلوػؿيمصكمعشروسوتماالدؿزارعماظلؿؽكممئفومسودةمإحقوإوظؾقرياتموباالدؿـؿورم

مظؾقريات.بودؿـؿورمظإلوضعمخرؼطيمإذاممتممممبلؿؼؾؾماالدؿزراعماظلؿؽكمصكمعصر

م

أنمتـؿقيماظؾقرياتموايػوزمسؾقفوممحقٌ,ممأعـمضقعكممحوؼيماظؾقرياتمصكمعصرمتعدمضضقيمأنموضدماطدمدقودتف

ذراكمإبوظـروةماظلؿؽقيمواظؾقؽيموعـقيمجفقدمطوصيماالررافماٌمتعوونؾىمهلومصكمتـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمؼؿطوإدؿغال

مظؾقريات.ؿؾؽماعـمخاللموضعمخرؼطيمادؿـؿورؼيمظ,سؾكمأنمؼؿؿمذظؽمرتفوماوإدمبفومالدؿـؿورمظاظؼطوعماًوصم

م

م

م



 بذليئت انعبمت نخنميت انثروة انسمكيتب مدير إدارة انبذرياث -اندكخىرة / أمبني امحد ثم قبمج 
ماهلوممم ضيىزارة انسراعت وإسخصالح األراانخببعت ن ماظؾؼوء مبفذا مٌشورطؿفو مايضقر مظؾلودة ماظشؽر بؿقجقف

عرؼطمإدطق,م,اظربظسم,اٌـزظيم)موػكمعصرميفمتماظؿكمتقاجفماظؾقرياتماظشؿوظقيماٌشوطؾمواظؿقدؼوإلدؿعراضم,

م.م,واظربدوؼؾم(

م

مأ مدقودتفو مأطدت معوضد مسؾك ماظؿعدؼوت مصك متؿؿـؾ ماظؾقريات متـؿقي متقاجف ماظؿك ماظؿقدؼوت مأبرز لوحوتمن

هماظصرفماظصـوسكمواظزراسكمػعؾمعقوباظؿؾقثمإضوصيمإىلمم,ماظؾقرياتمدقاءمبوظردممأوماظؿفػقػمأوماظصقدماىوئر

م,حقٌممواظصقك ماألذظؽمؼرجع صكمماٌعـقيمشقوبماظؿـلقؼماإلدارىمبنيمجفوتماظدوظيمإىلولمصكماٌؼوم

ٌـعمأؼيمعونمحقلماظؾقرياتمأشوءمحزاممإغوضدمأطدتمأغفمؼػرتضمم,ممعقاجفيماٌشوطؾمأومتـؿقيمتؾؽماظؾقريات

مبلؾىعؾقورمعرتمعؽعىمم12بؾغممسؾكمدؾقؾماٌـولمضدأنمحفؿماظؿؾقثمبؾقريةماٌـزظيممحقٌ,مسؾقفومتعدؼوت

ماظصرفماظزراسكمواظصـوسك.

م

,معشريةمإىلمأنماظشؿوظقيميفمعصرممدؿزراعماظلؿؽكمبوظؾقرياتإلظأنمػـوكمصرصمػوئؾيممثؿمأذورتمدقودتفومإىل

دؿـؿورمصكماظؾقرياتموادؿغالهلومصكمإلظمصرصمطؾريةؼعؽسمؼعدمعشروعمضقعلمطؾريموغوجحمبرطيمشؾققنممعشروع

م ماظلؿؽقي ماظـروة مإىلمصرصم,تـؿقي مبوالضوصي ماظيتمدؿـؿٍمسـمذظؽمبوظـلؾي شوءمغإلظؾؼطوعماظصـوسكماإلدؿـؿور

سددممتؾؼًمم,وضدمأطدتمدقودتفومبلنموزارةماظزراسيموإدؿصالحماألراضلمضدمعصوغعمضكؿيمالدؿكراجماألعالح

سؼىماصؿؿوحمعشروعم,وذظؽماظطؾؾوتمدقاءمظالدؿزراعماظلؿؽكمأوماٌشروسوتماٌؽؿؾيمواٌرتؾطيمبفمطؾريمعـم

م.مبرطيمشؾققن

م

ظؿـؿقيماظؾقرياتممسددًامعـمايؾقلماٌؼرتحيتـوولم,واظذيمم(Presentation)وضدمضوعًمدقودتفومبؿؼدؼؿمسرضم

مظؾؾقريات ماظؾققظقجك ماظؿـقع متقصري مصك ممواٌلوػؿي معشروسوت موتـؿقي ماألسالفم, موهلني ماألضػوص إغشوء

مإظقفمعـمخاللممؿغذؼيماألمسوكمظعدممتؾقؼٌماٌقوهظمياٌلؿكدع ,حقٌمميؽـؽؿماإلرالعمسؾكماظعرضماٌشور

م https://goo.gl/19xdFaزؼورةماظرابطماظؿوظلم:ممم
م

 اذلبمت انخبنيت :وادلقرتدبث وقد مت فخخ ببة ادلنبقشت ,ديث مت حنبول اننقبط 
م

م .1 موالؼي ماىإجيودمجفي مطوصي متضؿمهًمعظؾؿفو موتعؿؾمسؾكمتـؿقؿفومواحدة مبوظؾقرياتماظشؿوظقي فوتماٌعـقي

مؼش, مأن مؿسؾك مدورػو مؿؾ مسؾك مواإلذراف ماإلداري ماظؿـلقؼ ماظؽوعؾ مابني مىطوصي مبوظفوت قرياتمؾاٌعـقي

ماظزراسيم مم–)وزارات: مم–اظريمم–اظلقوحيمم–اظؾقؽي مإخلم(م–اآلثور نمتؼقممتؾؽمسؾكمأ,ماظصقيم,ماحملؾقوتم....

ندارةماظؾقرياتماظشؿوظقيميفمعصرم,مبنصدارمطوصيماظؾقائحمواظؼراراتمواإلجراءاتماظؿـظقؿقيماًوصيمبماىفيم

إغشوءمموعـعمحدوثمأؼيمتعدؼوتمسؾقفومعـمخاللمعـمأسؿولماظصقوغيمواظؿطفريميمطوصيماألعقرماٌؿعؾؼيمبفووعؿوبع

قإختوذمعوماظصقققاظصـوسققاظزراسقـفومبػعؾماظصرفمؼتؾقأوموم,مورصدمأؼيمتعدؼوتمسؾكمأراضقفومعونمحقهلأحزامم

 .ؼؾزمميفمػذاماظصدد
م

 

https://goo.gl/19xdFa


عصرمأدقةميفمتقضحماالعوطـماظصوييمٌشروسوتماالدؿزراعممورؼيخرؼطيمظؾػرصماالدؿـؿماظعؿؾمسؾكموضع .2

 .ممععمتلفقؾماالجراءاتماًوصيممبـحماظرتاخقص,ماإلدؿـؿورؼيماظيتمأسدتفومايؽقعيماٌصرؼيبوًرؼطيم
 
م .3 ظؾؼقاتماظشرطيماظقرـقيمظؾـروةماظلؿؽقيمواالحقوءماٌوئقيماظؿوبعيماإلدؿعوغيمبوظؿفربيماظـوجقيماظيتمضوعًمبفو

ممبشورطيمطوصيماىفوتماٌعـقيم,موعومأدػرمسـمتؾؽماظؿفربيمعـعشروعمبرطيمشؾققنماٌلؾقيمعـمإنوزموإدارةم

مبوظـشوطاٌشروسوتماٌؽؿؾيمواٌرتؾطيمواتمعـمخاللماإلدؿـؿورميفماظؾقريواسدةمصكممإدؿـؿورؼيمصرصمخؾؼ

م) مم–تغؾقػمم–ثؾٍمعصوغع مصقم مم–عصوغع مأسالفم–تػرؼخ مم...عصوغع ماظؼطوعمحقٌمأنمإخل( اًوصمتشفقع

مبؿؾؽماٌشروسوت ماظؼطوعقعؿؾمسؾكمظالدؿـؿور مؼلوسدمصكمتـؿقي مممو موتقصريمآالفمصرصمضخماٌؾقوراتمبفو ,

 .اظعؿؾ
م

مععوىيم .4 محمطوت مالغشوء ماٌلؾقي مظؾؼقات ماظؿوبعي ماهلـددقي ماهلقؽي متؾـؿفو مواظؿك ماظقاسدة مبوظؿفربي االدؿعوغي

مبوظؾقريةم مظؿقلنيمجقدةمخقاصماٌقوه ماظقزاراتمواىفوتماٌعـقي مطوصي مبؾقريةماٌـزظيمومبشورطي م ظؾؾؿقوه

 وادؿغاللماٌلطحماٌوئكماالدؿغاللماالضؿصودىماالعـؾم
م

ماظؾ .5 موهًماعداد مخوصي مبلقورات مغؼؾفو معع ماظلؿؽقي ماٌكزوغوت مالثراء ماظالزعي مبوظزرؼعي ماٌصرؼي قريات

 االذرافماظؾقطرىماظؽوعؾمظضؿونمخؾقػومعـماالعراضموتؼؾقؾمغلؾيماظػؼدمووصقلماظزرؼعيمبؽوعؾمحققؼؿفو
م

زعيمظؾؿطفريمواظؿطقؼرماظدورىموعؿوبعيماىمتغرياتمتطرامسؾكماٌلطحماٌوئكمالتزوؼدماظؾقرياتمبوٌعداتماظ .6

 ظؾؾقرياتم
م

ومادؿغالهلومماظشؿوظقيمصكمإدارةماظؾقرياتمP.P.Pوممععمايؽقعيمبـظمإذراكماظؼطوعماًوصدراديمإعؽوغقيم .7

م.االدؿزراعماظلؿؽكمضطوعمصكمماتاالدؿـؿورىذبماٌزؼدمعـم

م

 : نبذرياثدلعبجلت ادلشبكم انخي حىاجه اانخبنيت قرتدت ادليهيت (خفصان)هىل احلخىصيبث وثم مت حنبول ان
 

 حبرية انربنسانخذديبث انخي حىاجه أوالً :
يموضؾيماٌقوهماٌوييمممومادىماىل)ماخنػوضمعؾقحيمذبؾقريةمبزؼودةماٌقوهماظعؾاظطؾقعكمظمظؿقازنماخؿالال .1

م.(ماغؿشورماظغوبمواظؾقصمم–ضؾيماالمسوكماظؾقرؼيمم–اٌقوهم

م:مماٌؼرتحيقلمايؾ

 0ومتقدقعفمومتعؿقؼفتطفريمبقشوزماظربظسمبصػيمدورؼيم •
 .تطفريماجملرىماٌالحكمهلووؼسماًوذعيموازاظيماالرؿوءمبفم •
م0تطفريمجمرىمضـوةمبرغؾولمظؿؽقنمعصدرمظؾؿقوهمعـمصرعمرذقدموماظؾقرماٌؿقدطمعـماظـوحقيماظغربقيم •

 ظؾقريةمواصؾقًمالمتصؾحمظؾصقدماير%معـمعلوحيما40اغؿشورماظغوبموماظؾقصمحقٌماصؾحمؼغطكم .2
م



 احلهىل ادلقرتدت :
 0زؼودةماٌقوهماٌوييماظؿكمتعزىماظؾقريةم •
 0ادؿغاللمعقوهماظصرفماظزراسكماظؿكمتدخؾماظؾقريةموماالدؿػودةمعـفومصكمرىماالراضكماٌلؿصؾقي •
 ازاظيماٌكوظػوتظػؿحماالدرابمومتقصريمحػوراتمبرعوئقيم0تقصريمالغشوتمحوذيمعؿطقرةمالزاظيماظؾقصم •
 تقصريمذػوطمدائؿمبوظؾقريةمظؿطفريػومومتعؿقؼماالعوطـماٌرتػعيماظؿكمؼـؿقمبفوماظؾقص •
ماظػمصدانم100اظػمصدانماىلمم165وػقػمعلوحوتمعـماظؾقريةمومتلجريػومحقٌمتؼؾصًماظؾقريةمعـم .3

 احلهىل ادلقرتدت :
 وضػماظؿفػقػمومابؼوءماٌلوحيمظؾصقدماير. •
 اظلؿؽقيمسؾكمذقارهمحبريةماظربظسم.وضػمتلجريماٌزارعم •
 0اظزاممعصؾقيماالعالكمبعدممتوجريماىمعلوحوتمسؾكمذقارهمحبريةماظربظسم •
ومضؿفوماىلماٌلطحماٌوئكمعراجعيممجقعمسؼقدماجيورماٌزارعماظلؿؽقيممومادؿؼطوعماٌلوحوتماظزائدةم •

 ظؾؾقرية.
تقصريمالغشوتمدرؼعيمايرطيممظؾؿؿوبعيماظدورؼيمظؽوصيماظؿعدؼوتمأوماظصقدماٌكوظػمبوظؾقريةمبوالذرتاكمععم •

 ضقاتمحرسمايدودم
م

 ادلنسنتحبرية انخذديبث انخي حىاجه ثبنيًب :
 احلهىل ادلقرتدت

مإؼؼوفمدقوديماظؿفػقػمظؾؾقريةمعـمطوصيماحملوصظوتماٌطؾيمسؾقفو .1

اظصـوسقيممبعوىيمخمؾػوتفومرؾؼًومظؾقدودماٌلؿقحمبفومضؾؾمإظؼوئفومصكماٌصورفمإظزاممطوصيماٌـشكتم .2

مأواظؾقرية

ؿعيمظؾصرفماظصـوسكمصكمطؾمعـطؼيمصـوسقيمرؾؼًومظؾقدودمواٌعوؼريمجمظعؿؾمسؾكمإغشوءمحمطوتمععوىيما .3

ماظؿكمهددػومضقاغنيماظصرفمسؾكماجملورىماٌوئقيمواظشؾؽوتم.

موهماظصرفماظصقكموإدؿؽؿولمعشروسوتماظصرفماظصقكمظؾؿـورؼماحملروعيرصعمطػوءةمحمطوتمععوىيمعق .4

 عقوهماظؾقريةممبقوهماظؾقرماٌؿقدطمهلنيمايوظيماظػـقيممظؾؾقاشقزماظؿكمتصؾ .5
اظعؿؾمسؾكماظؿكؾصماآلعـمعـمغوتٍمأسؿولماظؿطفريمخورجماظؾقريةمعـمضؾؾمػقؽيموماظؿطفريماٌلؿؿرمظؾؾقرية .6

م.مصكمعصوغعماظطقبموخالصفمإعؽوغقيماإلدؿػودةمعـفاظـروةماظلؿؽقيم,مودراديم

 .مصرضماظلقطرةماألعـقيمسؾكماًورجنيمسـماظؼوغقنمصكمعـطؼيماظؾقريةموتطؾقؼمضقاغنيماظصقد .7
 .متػعقؾمدورمىـيمتـؿقياظؾقرياتموضؿمجفوزمذؽقغوظؾقؽيمطعضقمصكماظؾفـي .8
ظؾؿدخؾماظلرؼعمظقضػمموظيماٌقوهمدورؼوعؿوبعيمحوماظقضقفمسؾكماظقضعماظؾقؽكمايوىلمظـقسقيمعقوهماظؾقريةم .9

 مأىمتؾقثمؼطرأمسؾكماظؾقريةموايدمعـماغؿشوره
متطؾقؼمايؾقلماهلـددقيماٌؼدعيمعـمطؾقيماهلـدديمبؾقردعقدم. .10

م

م



 حبرية إدكىانخذديبث انخي حىاجه ثبنثًب :
 إغؿشورماظؾقصمواهلقشممبلوحوتمخمؿؾػيمعـماظؾقرية .1
اظصقكماحملؿؾمبوٌقادماظعضقؼيمواظذىمؼلوسدمسؾكماغؿشورماهلقشممتطفريماظؾقاشقزموتعؿقؼفومووضػماظصرف .11

 0واظؾقصموؼضرمبوٌكزوغوتماظلؿؽقيموؼعرضفومظؾفدرم
م

 حبرية مريىطانخذديبث انخي حىاجه رابعًب :
 صدان(م6000اظؿؾقثماظـوتٍمعـمحمطؿكمتـؼقيماظصرفماظصقكمبوالدؽـدرؼيم)سؾكمحقضم .1

االدؽونم(مٌؿوبعيمحمطوتماٌعوىيمواحؽوممم–اٌقاردماٌوئقيمواظرىمم–اظؿـلقؼمععموزاراتم)اظؾقؽيم

ماظلقطرةمسؾقفو

 

م3000م&صدانمم6000اظؿؾقثماظـوتٍمعـماظصرفماظصـوسكمظؾعضماٌـشكتماظغريمعطوبؼيم)مسؾكمأحقاضم .2

 صدان(
ريمعؾوذرمسؾكمؼؿؿمحوظقًومعؿوبعيمتـػقذمخططمتقصقؼماألوضوعمظؾؿـشكتماظؿكمتؼقممبوظصرفماٌؾوذرمواظغممممم

م)ؼؿؿماٌؿوبعيمايوظقيموجورىمتقصقؼمأوضوعمتؾؽماٌـشوت(,ماظؾقريةم

 

 إغؿشورماظؾقصمواهلقشمبوألحقاضماٌكؿؾػيمظؾؾقرية .3
حػورةمبرعوئقيمبصـدلمظإلزاظيم+متؽؾػيممم4اظؿؽؾػيماإلمجوظقيماظمزعيمإلزاظيمتؾؽماظزراسوتم:م)تؽؾػيمسددمممم

مماظعؿوظيماظمزعيمظذظؽ(

 زعيمالزاظيماظـؿقاتمواظـؾوتوتماٌوئقيمدورؼومالاظؾقريةمبوٌعداتماظاعدادم
م

م

متماإلتػوقمسؾكمأنمؼؿؿمإسدادمورضيمسؿؾمتؿضؿـمأػؿماٌالحظوتموايؾقلماٌؼرتحيماظيتمممويف نهبيت انهقبء

,سؾكمانمؼؿؿمإردولمورضيماظعؿؾماٌشورممٌعوىيماٌشوطؾماظيتمتقاجفماظؾقرياتمتمإدؿعراضفومخاللماظؾؼوءم

 إظقفومإىلمطوصيماىفوتماٌعـقي.

م

م

مسؾلماظؼرؼعلممحقٌإغؿفكماإلجؿؿوعمثؿم م/ مضومماظدطؿقر مأعوغلمامحدمبشؽر م/ ماظؾقرياتمم-اظدطؿقرة مإدارة عدؼر

عـماٌعؾقعوتماظيتمررحًمبصقرةمجقدةمفمؿعمتمضدوعوم,مظؾؼوءموسؾكمحضقرػبوهلقؽيماظعوعيمظؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيم

بوظؿعوونمععموزارةمماىؿعقيمضرورةمضقوم,عمطدًامسؾكمماظؾؼوءخاللمسؾكماٌشورطيماظػعوظيماىؿقعموواضقيم,طؿومذؽرم

ظؿعرفمسؾكماظؿقدؼوتماظؿكمتقاجفم,بفدفماؿـظقؿمزؼورةمعقداغقيمظإلرالعمسؾكماظقضعمايوىلمظؾؾقرياتمبماظزراسي

 واظػرصماالدؿـؿورؼيماظقاسدةمصكمتـؿقيماظؾقرياتموادؿغالهلومصكماالدؿزراعماظلؿؽك.مسؾكمارضماظقاضعماظؾقرياتم


