
1 
 

م

 
  ًدوة عاهة زلضز

  وسَز التوىَي والتجارة الداخلُة الدكتىر / علٍ هصُلذٍ السُدهع 
  7162  ًىفورب 61 اخلوُس

م

ماألسؿالماٌصرؼني سؼدت مرجال مساعةمذيعقة م غدوة معصقؾقلعع مسؾل م/ ماظدطؿقر ماظداخؾقةم-ماظلقد مواظؿفارة ماظؿؿقؼـ موزؼر

يفممتامماظلاسةماظـاغقةمسشرمقزارةماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةموذظؽمبمماظؿفارةمرئقسمجفازمتـؿقةم-م/مإبراػقؿمسشؿاوياظدطؿقرم,و

مرئقس- سؾلمسقلك/ماٌفـدسمبرئادة,موضدمسؼدماظؾؼاءمممبؼرماىؿعقةمباىقزةمم2017غقصؿربمم16عـمزفرمؼقمماًؿقسماٌقاصؼم

 طؾريوحضقرمسدددارةمورئقسمىـةماظؿشققدم,مغائبمرئقسمجمؾسماإلم–وحضقرماٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيمم,ماىؿعقةجمؾسمإدارةم

مإدؿعراضم:م بغرض ,موذظؽواإلسالمم اظصقاصة ورجالوعـظؿاتماألسؿالم ةاىؿعق أسضاء اظلادةعـم

 

" خطة وسارة التوىَي والتجارة الداخلُة يف تٌوُة اإلستثوارات يف هذا المطاع احلُىٌ واذلام وادلساهوة يف رفع هستىي 
هعُشة ادلىاطي ادلصزٌ وختفُض ددة اِثار الٌاجتة عي تزًاهج اإلصالح اإللتصادٌ والدور الذٌ ميكي أى َمىم ته رلتوع 

 األعوال ادلصزٌ لتذمُك أهداف الىسارة  "
م-ماظدطؿقرم/مسؾلمعصقؾقلباىؿعقةم,حقثمرحبمدقادتفمرئقسم-  علٍ عُسً /ادلهٌدس تزدُة هي ة تكلو اإلجتواع تدأ

وضدمأطدمدقادتفمسؾكمضرورةمباظقزارةم,ممرئقسمجفازمتـؿقةماظؿفارةم-م/مإبراػقؿمسشؿاوي,واظدطؿقرممداخؾقةوزؼرماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظ

اظؼطاعماًاصمواٌزارسنيمواٌصـعنيمواٌصدرؼـمعـمأجؾماظـفقضمبؿؾؽموايؽقعةماٌصرؼةمبنيموجقدمتعاونمجادموواضحم

 ديمظؾدوظة.اظؼطاساتماهلاعةماظيتمتلفؿمبشؽؾمأدادلميفماإلصالحماإلضؿصا

مباظلادةمايضقرم –ثن تدأ ادلهٌدس / فتخ اهلل فىسٌ  غائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمباىؿعقةمطؾؿؿفمعرحؾًا

م ممرئقسمجفازمتـؿقةماظؿفارةم-م/مإبراػقؿمسشؿاوي,واظدطؿقرمموزؼرماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةم-ماظدطؿقرم/مسؾلمعصقؾقلوذاطرًا

مإديمةماظدسقةمهلذاماظؾؼاءماهلاممباظقزارةمسؾكمتؾؾق متـؾمضصصمناحمماظدطؿقرم/مسؾلمعصقؾقلطاصةماٌـاصبماظيتمتقالػامعشريًا

اىفدماظدؤوبماظذيمؼؼقممبفمدقادتفمحرصفماظشدؼدمسؾكمإنازمطؾمعامؼقطؾمإظقفمعـمعفامم,وطؾريةم,وػقماألعرماظذيمؼؤطدمسؾكم

مظؾـفقضمباإلضؿصادماٌصري.

ماظلادةمايضقرمسؾكمدسقتفمهلذاماظؾؼاءمطؾؿؿفم,م- وسَز التوىَي والتجارة الداخلُة - هصُلذٍالدكتىر / علٍ ثن تدأ  ذاطرًا

مإديماظـالثوعؤثرميفمإدؿؼرارماظدوظةم,معشريمدقادتفمانمضطاعماظؿؿقؼـمؼعدمضطاعمػاممجدًاوضدمأطدمماهلامم, دؾعماإلدرتاتقفقةممةمًا

مأػؿقةظذامصفـاكمؿؾماألػؿقةماظؽربىمإلغؿاجمرشقػماًؾزماٌدسؿمصفكمهضؿاحمؾةمظأل/ماظلؽرم/ماظزؼتم(م,صؾاظـلمظؾدوظةموػكم)ماظؼؿح

عقضعميفماظدظؿامطاغتمم75قدةماألضؿاحمواظؿكزؼـماىقدمهلاموبـاءماظصقاععماظالزعةمظؾؿكزؼـمطؿامأنماظقزارةمدؿؿعاضدمسؾكمصقىمىض

موذْقنم ماظعؿؾمسؾكمتطقؼرػا مصقاععممإلغشاءجاريمحاظقًا مترتاوحمعـمدمظؾؼؿحرأدقة ماظؿكزؼـقة ,وذظؽممرـم5000م–م3000عؿفا

 .اظػاضدغلؾةمطـماالغؿاجمبفدفمايػازمسؾكمجقدةماالضؿاحموتؼؾقؾماباظؼربمعـمأع

عؾققنمرـم,أيمم202,وؼؿؿمإغؿاجمدـقؼًامعؾققنمرـمم302أعامباظـلؾةمظؾلؽرمصؼدمأطدمدقادتفمبانمإدؿفالكماظدوظةمعـماظلؽرمؼؼدرمبم

جماظلؽرمتؼدرممبؾققنمرـم,عؤطدًامأنماظقزارةمضدمأخذتمسؾكمساتؼفامإدؿريادمطؿقةماٌؾققنمرـمدؽرمخاممانمػـاكمصفقةميفمإغؿا

ماٌصريممموذظؽمظعد معؼابؾماىـقف ماظدوالر مدعر متؾؽمام,إدؿؼرار م,حقثمإدؿطاستموضدممتمإتاحف ماظلؽر ظؽؿقاتمظشرطاتمتؽرؼر

مرةمبذظؽمايػازمسؾكمإدؿؼرارماظلقق.اظقزا
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%معـم97نماٌصاغعماحملؾقةمػكمعصاغعمظؾؿؽرؼرمصؼطموظقلتمظإلغؿاجم,حقثمؼؿؿمإدؿريادمأتم,صؼدمأذارمدقادتفمبوباظـلؾةمظؾزؼق 

اظؿعاونمععموزارةماظزراسةموإدؿصالحماألراضلمظزؼادةماٌلاحاتماٌـزرسةمعـماظذرةممجاريظذامإحؿقاجماظدوظةمعـماظزؼقتماًامم,

مظؿشفقعمودسؿمصـاسةماظزؼقتميفمعصر.اظصػراءم,حبقثمؼؿؿماظؿعاونمععماظؼطاعماًاصم

ـؿقةمأغفامخطةمرؿقحةمتلؿفدفمتمعؤطدًام,كماظـفقضمبؼطاعماظؿفارةماظداخؾقةؾقزارةمصاالدرتاتقفقةمظطةماًمأذارمدقادتفمإديمثؿ

رؼماهلامموايققيمباٌشارطةمععماظؼطاعماًاصمظؾقػازمسؾكمجقدةماظلؾعموتقصريػامصكمطاصةمعـاماإلدؿـؿاراتمصكمػذاماظؼطاع

سؾكماٌلؿـؿرؼـموذرطاتمممطرحفاظماٌقاغئارؼمظقجقلؿقةمباظؼربمعـماجيادمعـاًطةملؿفدفمحقثمت اىؿفقرؼةمبأدعارمعـادؾة

ماٌلاحاتماظؿكمماظؼطاعماظعامم مإديمأنم معشريًا مايػازمسؾكماٌكزونماالدرتاتقفكمعـماظلؾعماهلاعة, واًاصمظؿؼؾقؾماظػاضدمو

ظؾؿػرؼغمطـماعأومصدانمتشؿؾمخمازنموثالجاتمم40إديمم30ـمظؾؿكزؼـمظـمتؼؾمسـمطاعأقجقلؿقةموتلؿفدصفاماظقزارةمظعؿؾمعـارؼمظ

 .وػكماالدؽـدرؼةمواظدخقؾةمومدعقاطموماظلقؼسمومدػاجامئماظؼرؼؾةمعـماٌقاغمواٌـارؼمعـماحملاصظاتمواظشقـمصكمطؾ

عـمملققماظعؾقرمصكمطؾماحملاصظاتمظؾقدمأدقةمبدقاقمظؾفؿؾةمأغشاءمإمتموضعمخرؼطةمتػصقؾقةمظطرحموضدمأغفمدقادتفمأضافممثؿ

سدادمإأغفمدقؿؿم%م,عؤطدًام7ضؿاحمإديم%موؼصؾمصكماأل20إديمم10احمعامبنيماظؿفارةماظعشقائقةموتؼؾقؾماظػاضدمعـماظلؾعمواظذىمؼرتو

دقؿؿمررحفاميتمم,واظراضكماٌكصصةمظالدقاقمأومدالدؾماىؿؾةمأوماظؿفزئةمٌشروساتمصقرماالغؿفاءمعـمحصرماألجمؿقسةمعـمما

م.م2018رمؼـاؼذفرمسؾكماٌلؿـؿرؼـمعـماظؼطاعماًاصمواظؼطاعماظعامماسؿؾارًامعـم

عؾققنمصدانموػكمم8ح1أنماٌلاحةماالذياظقةمظزراسةماالرزمتؼدرمبـققممدقادتفمصؼدماذارمباألدقاقماحملؾقةمممرزموصؿامخيصمتقصريماأل

م.أنمػـاكمتعاونموتـلقؼمبنيمعضاربماظؼطاعماظعاممواًاصمعؤطدًام,مصائضمموهؼقؼممعـماالرزماحملؾلممدؿفالكتؽػكمظؿغطقةماإل

اظؼقعكمإالمأغفمؼعاغكماإلذياظلم%معـماظـاتجمم17م-مم16ممأغفمباظرشؿمعـمأنمضطاعماظؿفارةماظداخؾقةمؼلاػؿمبـققمثؿمأذارمدقادتفمإدي

ؾطماظؿفارةماظداخؾقةمومضنمخطةماظقزارةمتلؿفدفمأمعؤطدًام%مصؼط,م10دقىمالمميـؾماظؼطاعماٌـظؿمعـفمأنممعـماظعشقائقةمحقث

سؿؾمدفؾمإضاصةمإديمررحمأدقاقمذيؾةممبكؿؾػماحملاصظاتمم,وذظؽمعـمخاللمائقةمقيدمعـماظؿفارةمشريماٌـظؿةمواظعشا

م.عشارطةماظؼطاعماٌـظؿ,حبقثمتزدادممصدرؼـمواظصـاععقحدموضاسدةمبقاغاتمظؾؿلؿقردؼـمواٌ

سؾكمأػؿقةمادؿغاللماظعالعةماظؿفارؼةمواظؿكمتعدمثروةمضقعقةمجيبمايػازمسؾقفامعـمخاللمادؿكدامممدقادتفأطدممويفمغفاؼةمطؾؿؿف

ؾشرقمظمأنمعصرمعؤػؾةمالنمتصؾحمعرطزًام,معشريًامإديمؾعالعةماظؿفارؼةظموسؿؾقاتماظلرضةاظؿفاريمماظؿؼـقاتمايدؼـةمظؾؽشػمسـماظغش

م ماظؿفارؼة, ماظعالعة مإديماالودطمصك مأنمجمؾسممإضاصة ماالغؿفاء ماظـقابمبصدد معـ ماٌـاصلة ميؿاؼة مجدؼد مضاغقن معـعوعـاضشة

م.عـاصلةمسادظةمبنيماىؿقعمؼضؿـأخطاءماظؼاغقنماظؼدؼؿممبام,حبقثمؼؿالصكمػذاماظؼاغقنماىدؼدمممؼةاالحؿؽاراٌـاصلاتم

اىفازمطؾؿؿفمعؤطدًامبأنممخلُةتىسارة التوىَي والتجارة الدا رئُس جهاس تٌوُة التجارة –ثن تدأ الدكتىر إتزاهُن عشواوٌ 

عؿؾمسؾكمإتاحةمصرصمإدؿـؿارؼةموارؼةمعؿعددةموعؿـقسةميفمطاصةمحماصظاتماىؿفقرؼةم,إضاصةمإديموضعماٌعاؼريمواألدسماظيتمؼ

متعؿؾمسؾكمتـظقؿماظؿفارةماظداخؾقةمىعؾفامأطـرممنقًاموطػاءةم.

ماظداخؾقةميفمعصرمعـمخاللماآلظقاتماظؿاظقةم:معؿؾمسؾكمتـظقؿمعـظقعةماظؿفارةاىفازمؼوضدمأذارمدقادتفمانم

 إسادةمبـاءمضدراتماألدقاقماحملؾقةمظؿؤديمدورػامبؽػاءةموصاسؾقةماطرب 

 جذبماٌزؼدمعـماظلالدؾماظؿفارؼةماظدوظقةمواإلضؾقؿقةم 

 اتماظؿفارؼةماىدؼدةموايػازمسؾكمعامػقمضائؿمباظػعؾمعـفاتقرنيماظعالع 

 اظؿفارةماظداخؾقةم.احةميفماظرتوؼجمظؾػرصماإلدؿـؿارؼةماٌؿ 

بطرحمسددمعـماٌشارؼعمظألدقاقماظؿفارؼةمبعدةمحماصظاتمعـفام)مضـام/ماألضصرم/ماظػققمم/مأدققطم/ماظدضفؾقةم/مماىفازؼقممطؿامؼ

ماظ موتؼدؼؿ مسؿؾ مإدي م,إضاصة م( ماظلقؼس مواظػاطفة مباًضر ماًاصة ماظـؿقذجقة مظألدقاق مواظلالدؾمؿؼلقؿات مظألدقاق ,ومناذج
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طزماظؿفارؼةم,وذظؽمبفدفماظعؿؾمسؾكمهؼقؼمأطربمإدؿػادةمممؽـةمعـماألراضلماٌؿاحةمهلذهماألشراضم,ًدعةمأػدافمواٌرا

متـؿقةماظؿفارةماظداخؾقةميفمعصرم.

,واًدعاتماظيتمؼؼدعفاماىفازممجفازمتـؿقةماظؿفارةمبقزارةماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةثؿمضاممدقادتفمبعرضمصقدؼقمخاصمبدورم

ميفمعصرم.ماظؿفارةماظداخؾقةحفؿممظؿـؿقة

م**مميؽـؽؿماإلرالعمسؾكماظػقدؼقماٌشارمإظقفمعـمخاللمزؼارةماظرابطماظؿاظلم:

https://goo.gl/xeAvQe  

م

 رئُس اجلوعُة إىل الٌماط التالُة :  –ادلهٌدس / علٍ عُسً أشار ثن 
 معـظؿةممطاصةماٌراجعماظدوظقةمواظعاٌقةماٌعؿقلمبفاٌلقحمبفاميفماظؼؿحمصإنمصقؿامخيصمغلؾةمصطرماإلرجقتما وعـفا

اظيتمهاصظمسؾكماظصقةماظعاعةمموشريػامعـماظدولمأعرؼؽامأدرتاظقامماألشذؼةماظعاٌقةمواإلهادماألوروبلموسدةمدولمعـؾ

اداتمضدمأثؾؿتمأنمصطرماإلرجقتمالمؼـؿقمموالم,طؿامأنماظدرم%0.05أنماظـلؾةماٌلؿقحمبفامساٌقًامػلمبتؤطدممٌقارـقفام,

,ماألعرماظذيمموباظؿاظلمصفذهماظـلؾةمظقسمهلامأيمتأثريمدؾيبمسؾكمصقةماٌقارـماٌصريؼؿؽاثرميفماٌـاخماٌصريمم,

عـمأجؾماظعؿؾمسؾكمتغقريمضاغقنمايفرماظزراسلموتعدؼؾفمحقثمأغفممقضقعفذاماٌاظؿعاونمبنيماظقزاراتماٌعـقةمبؼلؿؾزمم

اظلقدمضرورةمضقامممععإديماظدوظةم,فمؿضؿـمبعضماٌقادمواظؼقاسدماظيتمالمتلؿحمبدخقلماظـلبماٌلؿقحمبفامساٌقًامعـؼ

ؿؼدؼؿماظؿعدؼالتمهلذهماظـلبمظؾقفرماظزراسلم,حؿكمالمؼؿؿمػذاماًؾطممعرةمأخرىمبوزؼرماظزراسةموإدؿصالحماألراضلم

مو مؼؿؿ مال ماظقحؿك ماألضؿاح معـ ماظؽؾرية ماًارجوضػماظؽؿقات معـ مماردة م, موػـا ماظلقد وسَز التوىَي والتجارة أذار
اٌشارمظـلبمامبأنمايفرماظزراسلمظفمطاعؾمايؼميفمعـعمدخقلماألضؿاحمإديماظدوظةمإذامتعدىمصطرماإلرجقتمالداخلُة

نموزاراتماظصقةم/مطؿامأغفمإذامطاغتماظـلبمضؾقؾةمصؿؿؿمسؿؾقةماظغربؾةماآلظقةمظألضؿاحموصصؾماإلرجقتممإضاصةمإديمأإظقفام,م

مضراراتمايؽقعةماٌصرؼةميفمايػازمسؾكمأعـماظدوظةم متراسلمدائؿا اظزراسةموإدؿصالحماألراضلم/ماظؿفارةمواظصـاسة

غائبمم–متمتشؽقؾمىـةمهلذاماظغرضمباظػعؾمبرئادةماظدطؿقرم/مصػقتمايدادممأغفمضدمعقضقًاواالعـماظغذائلماظؼقعل,م

موإدؿصالحماأل ماظزراسة موزؼر ماظلؾعماظلقد مسؾكماظصادراتمواظقارداتم,وػقؽة ماظرضابة مممـؾنيمعـمػقؽة راضلم,وسضقؼة

اظؿؿقؼـقةمم,وزارةماظصقةم,مواظشرطةماظؼابضةمظؾصقاععمواٌطاحـمظؿقدؼدماإلجراءاتماًاصةمبايفرماظزراسلميفمذأنم

 غلبماإلرجقتميفماظؼؿحميفمعصر.

 امظـمتلؿطقعمذرطاتماظصـاساتماظغذائقةماظؼقاممبأؼةمتعاضداتمععمضرورةماإلػؿؿاممباظؿعاوغقاتماظزراسقةم,حقثمأنمبدوغف

 صغارماٌزارسنيم,وباظؿاظلمصؾـمحيدثمأيمتطقرميفمعـظقعةماظؿداول.

 

 الٌماط التالُة: أسفزت عيالتٍ ٌالشات فتخ تاب ادلثن مت 
 مإديم ميفمعـطؼةمتتماإلذارة ماألراضلماظيتمؼؿؿمررحفا مدالدؾممعـمخاللماٌزاؼداتماظدظؿامودطمأنمععظؿ إلغشاء

م,يفمععظؿماألحقانمتؽقنمعقاضعاظؿقزؼعم مشريمواضقةموصعبماظقصقلمإظقفا معشاطؾمفا متؽقنمػـاكمسده ماحقاغًا ماغف طؿا

ععممسؾكموزارةماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةمأنمتؼقممباظؿـلقؼممؼؼرتحمؿؾؽماألراضلمععماحملؾقاتم,ظذامإجرائقةمتؿعؾؼمب

ماإلجراءاتموااظقزاراتمواىف مإلغفاء مظإلدؿكداممقظرتاخقصمواٌراصؼمظؿؾؽماألراضلمحباتماٌعـقة ثمتؽقنمجاػزة

مأنمطقدمبأنمتؾؽماٌشؽؾةمضدمواجفتمامتماظؿأاظػقريم,وػـام ظقزارةمخاللماظػرتةماٌاضقةم,وظؽـماظقزارةمتراسلمحاظقًا

أنمؼراسكماإلسالنمسـمأضربماٌراصؼمظؿؾؽم,سؾكممرصؼةمباظؽاعؾموجاػزةمظإلدؿكدامعتؽقنمطاصةماألراضلماٌطروحةم

 األراضلمإذامطاغتمشريمعرصؼة.

https://goo.gl/xeAvQe
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 متتماإلذارةمإديمحؽؿماظؼضاءماإلداريماظذيمصدرمبقضػماإلصراجمسـماألضؿاحماظيتمهؿقيمسؾكمغلبمعـماإلرجقتم

عـممم%0.05مؾةملؼدمأصدرتماحملؽؿةماإلدارؼةمحؽؿًامبؾطالنمضرارمجمؾسماظقزراءماًاصمبإدؿريادماألضؿاحممبامصقفامغص,

م, ماٌـظؿةمموضداإلرجقت ماظؼرارات مبؾقث مختؿص مىان مظؿشؽقؾ ماظدوظة مضضاء مػقؽة معـ مإدؿشؽال مرؾب مسؿؾ مت

 واٌقاصػاتماظػـقةمظألضؿاحموذظؽمؼؿؿمحاظقًامعـمخاللموزارتلماظصقةمواظزراسةموإدؿصالحماألراضل.

 اإلضرتاحممعصرمواظيتمتؼدرممبؾققنمرـم,حقثممتميف)اٌؿاحممواٌلؿكدمم(ماظلؽرممطؿقاتميفػفقةماظمتتماإلذارةمإديم

م,وذظؽمطؾدؼؾم م ماظلؽر معـمبـفر مإغؿاجماظلؽر مظإلدؿريادمعـماجؾممبإعؽاغقة متؾؽماظػفقة ممتماظؿأطقدمبانمم,تغطقة وػـا

مضدممتمباظػعؾم ماظعاممصؼطم,وظؽـف ماظػفقةمػكمهلذا م موضدمبدأتمقاصظةممباظؿعاضدمععمعلؿـؿر م, ماظلؽرماٌـقا مبـفر مزراسة

م,طؿامانمعـظؿةمم500-م350,ظقغطلمعـم معـماظلؽرم أظػمرـمعـماظلؽرم,أيمعامؼعادلمغصػماظػفقةماٌقجقدةمحاظقًا

FAO أسطتماظؿؼارؼرمحقلماظػرصماظقاسدةمإلغؿاجمعصرمظؾلؽرمعـمبـفرماظلؽرم,حقثماغفمإذامزادماإلغؿاجمسـماإلحؿقاجم

 دؽرماظؾـفرموذظؽمبإضؿصادؼاتمدؽرماظؾـفرماٌصري.احملؾلم,صلقفمترضكمعصرمٌلؿقىماٌـاصلنيماظعاٌقنيميفم

 ماظؿعدؼالتماظؿشرؼعقةمسؾكمضاغقنماظلفؾماظؿفاريمواظعالعاتماظؿفارؼةم,وضرورةمإدخالم متماظؿأطقدمسؾكمضرورةمإجراء

 اظعالعاتماظؿفارؼةم.ماظؿؽـقظقجقامٌـعماظؿالسبميف

 جفةمعقحدةمظؾشرطاتماٌـؿفةمواظشرطاتمؾؽم,ععموجقدمىفازمرياؼةماٌلؿفاظالزممؼؿماظدسؿممتماظؿأطقدمسؾكمضرورةمتؼد

مو ماظلؾعماٌكؿؾػة مبعدماظؾقعم,وذظؽمحؿكمؼؿؿمضؿانمحؼققماٌلؿفؾؽمسـدمذراء معا مبعؿؾقاتمصقاغة تؼدؼؿماظيتمتؼقم

 ظؾلؾعماظيتمتؿطؾبماظصقاغةماظدورؼةم.اظؾقعمبعدممعاخدعاتم

 متماظؿأطقدمسؾكمضرورةماظؿـلقؼمواظؿعاونمبنيماظقزاراتمممتتماإلذارةمإديمررحماٌـارؼماظؾقجقلؿقةمظؾؿلؿـؿرؼـم,حقث

اظـالثماٌعـقةمبفذاماألعرموػكم)اظـؼؾم/ماظؿفارةمواظصـاسةم/ماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةمم,طؿاممتتماإلذارةمبأنمعـطؼةم

مصقفبمأنمهؿؾمأوظقؼة مظذا مظؿداولماظؼؿحموايؾقبم, مسددمطؾريمعـماألرصػة حمعـارؼمطؾريةمظطرمذرقمبقردعقدمبفا

سـدممحبقثمتؽقنماظػرصمعؿلاوؼةمظقجقلؿقةمبفامإضاصةمإديمسؿؾقاتماظطرحماظيتمتؿؿميفماٌـارؼمواحملاصظاتماٌكؿؾػة

باظػعؾماظؿـلقؼمبنيماظقزاراتماظـالثمجاريمغفمأاظطرحممظؽاصةماٌلؿـؿرؼـميفمطاصةماٌدنمواحملاصظاتم,وػـاممتماظؿأطقدم

ـةموزارؼةمسؾقامعـماظقزاراتماظـالثمظؾؿـلقؼمصقؿامخيصماٌـارؼماظؾقجقلؿقةم,مرئادةماىؿفقرؼةمتشؽقؾمىمتمحقثمرؾؾ

مععماظدطؿقرم/مػشاممسرصاتموزؼرماظـؼؾمواظؿـلقؼمععفمصقؿامخيصمررحممبعضماٌـارؼماظؾقجقلؿقة مومتماإلجؿؿاعمدابؼًا

خرائطمظؾؿـارؼماظؾقجقلؿقةم,طؿامدقؿؿماظؿعاونمػقؽةمأراضلماظدوظةموػقؽةماظؿكطقطماظعؿراغلمظؾؿـلقؼموايصقلمسؾكم

 اٌؿاحةمباٌدنماظعؿراغقةماىدؼدة.

 مضقؼة مإدؿـؿارؼة محقاصز موجقد مسؾكمضرورة مممتماظؿأطقد ماظؿفزئة ميفمجمال موزارتلماإلدؿـمظؾؿلؿـؿر ؿارمم,واظؿـلقؼمعع

ماظشأ ماظدوظلميفمػذا مواظؿعاون مجذب م,حبقثمؼؿؿ من معـ مظؾشراٌزؼد مواظلؿاح ماظؿفزئة طاتماإلدؿـؿاراتميفمجمال

اظعاٌقةماظرائدةميفمػذاماجملالمباظدخقلمظألدقاقماٌصرؼةمواظؿقدعميفمػذاماجملالم,وػـاممتماظؿأطقدمأغفمإسؿؿادًام

مؼؿؿماظعؿؾمسؾكم مصإغف ماظلقدمرئقسماىؿفقرؼة مبرئادة تشفقعماإلدؿـؿارمدسؿموسؾكمضراراتماجملؾسماألسؾكمظإلدؿـؿار

مخيصماإلدؿـؿاراتماظيتمتؼؾؾمعـماظ مصقؿا ميفمعوخاصة ماظلؾعقة ماهلدفماظذيمتعؿؾمسؾقفػفقة م,وذظؽمػق وزارةممصر

 دولمزع يمحمدد.ىموصؼًااظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةمحاظقًامإضاصةمإديموضعمخططمإدرتاتقفقةمظؿقؼقؼمذظؽم

 جراءاتمباظـلؾةمظؾعضماظؼقاغنيمواظؿشرؼعاتمواإلاإلجيابقةمنماظػرتةماألخريةمضدمذفدتماظؽـريمعـماظؿغرياتممتماظؿأطقدمبأ

,وظؽـموجقدماظعراضقؾميفمطـريمعـماألحقانمؼرجعمإديماٌقزػماٌـقطمباظؿطؾقؼم,حقثمأنماظقزارةماٌؤثرةميفمسؿؾم

مواهلقؽاتم مواٌصاحل ماٌؤدلات مظؽاصة ماهلقؽؾة ميفمإسادة مايؽقعة مضؾؾ معـ مدرؼع مبشؽؾ ماظؾدء مدقؿطؾب ماألعر ػذا

 .ايؽقعقةمم
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 اظربطمبنيماظقزارةموصغارممإعؽاغقةاظؿلاؤلمحقلماساتماًضرمواظػاطفةم,ورمخاصمبزراػدإأنمػـاكممتتماإلذارةمإديم

ماإلاٌزارسنيمظؿؼؾقؾمغلبم م ماظؿاجرمػدار ماظعاظقةماظيتمؼؿقؿؾفا وإجيادمآظقاتمظؾؿقاصؾماٌؾاذرممتؽـمعـمتقصريماظؿؽؾػة

اظؼابضةمظؾصـاساتماظغذائقةم,وػـاموذظؽمدقاءمباظـلؾةمظؾؿفؿعاتماإلدؿفالطقةمأومذرطاتماظصـاساتماظغذائقةماظؿابعةمظؾشرطةم

أغفمظؿقؼقؼمػذهماٌـظقعةمعـماظربطمصقفبمأنمتؽقنماٌؽقغاتماألدادقةمظؾؿفارةماظداخؾقةمعقجقدةمسؾكممتماظؿأطقدم

 .باظػعؾموعؿؽاعؾةم,وربطمذظؽمععمعػفقمماظؾقرصاتماظلؾعقةم

 ظعدؼدمعـماإلدؿـؿاراتمعـمطاصةمأدماءمضرورةمإسادةمإحقاءممبقرصةماظلؾعمعرةمأخرىم,وذظؽمألػؿقةمدورػاميفمجذبما

آلنممبـطؼةماظعفؿلمباإلدؽـدرؼةمػقمكماظؾقرصةماظلؾعقةماٌقجقدمحؿكمامتتماإلذارةمبأنمعؾـموضدمإصرؼؼقامسؾكماألضؾم,

أولمعؾـكمظؾؾقرصةماظلؾعقةم,طؿاماغفمالمؼقجدمأيمعاغعمضاغقغلمإلسادةمعزاوظةمغشارفم,حقثمميؽـماظؾدءمعـمػذاماٌؽانم

 إحقاءمعػفقمماظؾقرصاتماظلؾعقة.إلسادةم

 م ماظؾقاغات موخاصة مواإلحصاء مظؾؿعؾؽة ماٌرطزي مبقاغاتماىفاز مبؼاسدة ماإلػؿؿام مظؾؿقارـمبماًاصةضرورة ماظغذاء ؿـقع

مسؾكمدؾقؾم م,صـفد ماألدادقة ماظلؾع متغريتمخرؼطة ميفماظقضتماياظلمصؼد ميفمزؾمتـقعماظغذاء اٌصريم,حقثمأغف

مأصؾحماٌـالمأنمععدلمإدؿفالكماٌ مضد مسـمم42قارـماٌصريمعـماألرز ماٌعدلماظذيمضؾمطـريًا موػق مدـة م/ طقؾق

 اظلـقاتماٌاضقةم.

 م بشؽؾمطؾري,موظؽـمسؾكماىاغبممتتماإلذارةمإديماظؿقلـماظقاضحمواٌؾققزميفمخمازنماألضؿاحمواظيتممتمتطقؼرػا

حقثمأنمغلبمـقةم,حقثمأغفاميفمحاظةمؼرثكمهلامخرممتماظؿأطقدمسؾكمحؿؿقةمتطقؼرمخمازنماٌـؿجماظـفائلمظؾلؾعماظؿؿقؼاآل

نماظقزارةمضدمضاعتمباظؿـلقؼمععماظشرطةمـماظلقئمهلامم,وػـاممتماظؿأطقدمسؾكمأطؾريةمعـمػذهماظلؾعمتؿؾػمغؿقفةمظؾؿكزؼ

مإديمعـارؼم مظؿؼدؼؿمخطةمإدرتاتقفقةمواضقةمظؿطقؼرمتؾؽماٌكازنمأومغؼؾفا اظعاعةموماظشرطةماٌصرؼةموذرطةماألػرامم,

 اخرىمجدؼدةم.

 يفمزؾماظؿـلقؼمبنيماظقزاراتماٌعـقةمظؿـػقذموتػعقؾمػذاماظؼاغقنمضرورةممتتماإلذارةمإديمصدورمضاغقنمدالعةماظغذاءم,و

ؿػعقؾمظػقؽةمدالعةماظغذاءموواظيتمأسطتمعفؾةمساممواحدمظؿشؽقؾمجمؾسمإدارةمةماظؿـػقذؼةمظؾؼاغقنمعؤخرًامصدورماظالئق

واظصـاسةمدقؿؿمعـمخاللممرةواظؿفارةماظداخؾقةممواظؿفامواظؿؿقؼـواظزراسةمماظصقةمموزاراتماظؿعاونمبنيطؿامأنمماظؼاغقنم,

 قزاراتمطٍؾمعـمعؼرموزارتفموذظؽمخاللماظػرتةماإلغؿؼاظقةماألوديمسؾكماألضؾم.اظمتؾؽمعـظقعةمعؿؽاعؾةمظؾعؿؾمبنيم

 أنمػذاماألعرماظؿقضقحمبـؿفنيم,حقثممتمخاصةمبطؾاسةماألدعارمسؾكماظعؾقاتمعـمضؾؾماٌوجقدمخالفممتتماإلذارةمإديم

مظؾؿـؿفنيمتؿلؿمباظؿغريماظدائؿميفمصرتاتمضصريةم,بقـؿاميفمطاصةماظدولمؼعدم مباظـلؾة مألنماألدعار بفمصعقبةمطؾريةمغظرًا

متغرياتم مظؾؾائعمالمحيدثمبفا مباظـلؾة مسؾكماظعؾقاتمحقثمأنماألدعار ماٌلؽقلمسـموضعماألدعار مػق اظؾائعم)اٌارطت(

قظفماٌداوالتمظقؼقممبفمطؿامػقماألعرمععماٌـِؿجم,وػـاممتماظؿأطقدمبانمعقضقعماظؿلعريمظؾؿـؿفاتمعازاظتمتدورمحطؾريةم

 اٌـؿجمواغفمملمؼؿؿمحلؿمػذاماألعرمبعدم.ماظؾائعمأم

 م معا مسؾك ماظضقء ميفمإظؼاء ماإلسالم مدور مسؾكمأػؿقة م,وسرضماظػرصممتماظؿأطقد ماظداخؾقة ماظؿفارة متـؿقة مجفاز مبف ؼؼقم

اإلدؿـؿارؼةماظيتمؼؼدعفاماىفازم,حقثمأنماىفازمباظػعؾمضدمضاممبؿقؼقؼمأرضاممتؿعدىمراضؿفماظػعؾقةميفماإلدؿـؿارموإتاحةم

 اظػرصماإلدؿـؿارؼةم,وظؽـمػـاكمتؼصريمإسالعلمطؾريميفمررحمواظؿقسقةمبفذاماظدورماهلام.

م
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 ويف ًهاَة اللماء مت اإلتفاق والتأكُد علً ها َلٍ :
م

اإلرجقتماظيتمأسدتفامىـةماظؿصدؼرمباظؿعاونمععمىـيتماظزراسةمواإلدؿريادمواىؿاركممحقلم"مصطرمعؿؾماظؾقؿمورضةممتمتل .1

طؿامرحبمماظؾؼاءم,ميفمغفاؼةمإديماظلقدموزؼرماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةم,(مم2016دؾؿؿربمم21اًاصمباظؼؿحم"م)بؿارؼخمم

موايؾقلمٌقاجفةماٌشاطؾمواٌعقضاتماظيتمتقاجفمعـؿجماألرزميفمعصر.ممبشارطةماىؿعقةمظؾقثمطاصةماآلظقاتممدقادتف

م

ماظقزارةمظؾقثمايقاصزماإلدؿـؿارؼةماظيتمجيبمانمتؼدممىذباىعشارطةم .2 ماٌزؼدمعـمؿعقةميفماظؾفـةماظيتمدؿشؽؾفا

محؿكماإل ؼؿقاطبمدؿـؿاراتمظؾدخقلمإديماظلققماٌصريم,وهدؼدمذظؽميفمغؼاطموإجراءاتمدرؼعةمجيبمإختاذػا

 اإلدؿـؿارميفمعصرمععمحرطةماإلدؿـؿارمواظؿفارةماظعاٌقة.م
 

ظدؼفمماظؿفارؼةمبقاصاةماىؿعقةمبؽاصةماظؼراراتمواظػرصممجفازمتـؿقةماظؿفارةمبقزارةماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةمأنمؼؼقم .3

 باظؾغةماإلنؾقزؼةم,حؿكمتؿؿؽـماىؿعقةمعـماظرتوؼجمظؿؾؽماظػرصميفماًارج.م

بـلكةمعـماظعرضماظذيممتمتؼدميفمخاللمممبقاصاةماىؿعقةمجفازمتـؿقةماظؿفارةمبقزارةماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةمضقام .4

عـمإرداظفمظؽاصةماىفاتماٌـازرةماألجـؾقةماظيتمؼؿؿم)إدارةماظعالضاتماظدوظقةم(,ظؿؿؿؽـماىؿعقةممباظؾغةماإلنؾقزؼةاظؾؼاءم

م.اظؿعاعؾمععفا

م

غائبمرئقسمجمؾسماإلدارةمورئقسمم–رئقسماىؿعقةمواٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيم- اٌفـدسم/سؾلمسقلكاظؾؼاءمضاممةمويفمغفاؼ

م مواظؿؼدؼر مطاعؾماظشؽر مبؿقجقف ماظؿشققدمباىؿعقة مسؾلمعصقؾقلإديمىـة م/ ماظداخؾقةم-ماظلقدماظدطؿقر ماظؿؿقؼـمواظؿفارة ,مموزؼر

,ظؿؾؾقؿفؿمظؾدسقةموحضقرمػذاماظؾؼاءممقزارةماظؿؿقؼـمواظؿفارةماظداخؾقةبممؿقةماظؿفارةرئقسمجفازمتـم-م/مإبراػقؿمسشؿاوياظدطؿقرمو

ذيقعمايضقرم,طؿاممتمذؽرمعؤطدًامسؾكمضرورةمإدؿؿرارمصؿحمضـقاتماظؿقاصؾمبنيماظقزراةموجمؿؿعماألسؿالمٌامصقفماظصاحلماهلامم

 .اظػعاظةمخاللماظؾؼاءسؾكماٌشارطةم

م


