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 انضساػخجلُخ  جتًبعحمعش إ
 انثالثبء 7102/0/72

م

ماظـالثاءؼومممبعدمزفرعنممماظـاغقةيفممتامماظلاسةممسًااجؿؿامجبؿعقةمرجالماألسؿالمادلصرؼنيماظزراسةمجلـةمسؼدت

مطٍلمعنم:محبضورومؾفـةاظرئقسم–م/مسالءمدؼابممبرئادةوذظكم،مبؼرماجلؿعقةمباجلقزةممم2017مؼـاؼرم24مادلواصقم

 مغائؾةمرئقسماظؾفـةم–لقدةم/مجوسمدورامصقعاغيماظ

 مرئقسمجمؾسمإدارةمذرطةماظػواطهماظطازجةم–ادلفـدسم/ممسريماظـفاريم

 رئقسمجمؾسمإدارةمذرطةمم–اظدطؿورم/مصالحمحفازيمAgrofood 

م:حولـاضةةمادلمإدؿؽؿالم ضدمسؼدماظؾؼاءمبغرضوم

م

ٔاإلجتًبػيخ انمصٕٖ يف يصش, ٔرنك يٍ ٔأًْيتّ االلتصبديخ ,تشاجغ االْتًبو ثبنمطبع انضساػي " 
 : خالل إعتؼشاض ثؼط احملبٔس اذلبيخ ٔيُٓب

 دقادةماظدوظةمصىمتوصريماألراضىماظزراسقةماجلدؼدةم..مععماظعؿلمسؾىمتؼـنيماألراضىمادلـزرسةمدابؼًا . 

 .مأوظوؼاتمإدؿكداعاتمادلقاهمادلؿاحةمعلؿؼؾاًلمبنيماظزراسةمواإلدؿكداعاتماألخرى

 ألدعارميفمزلمادلؿغرياتماالضؿصادؼةماظراػـةموتأثريػامسؾىماظؼطاعمتصدؼرًاموحمؾقًااظؿؽاظقفموا . 
م

م،–ٔلذ ثذأ انهمبء ثكهًخ ادلُٓذط / ػالء ديبة  مإىلمأػؿقةمػذاممعرحؾًارئقسماظؾفـة معةريًا باظلادةماحلضور

مماحملاورمماخلاصةمبؿطوؼرمتـاولمأػمو،ماظؼطاعماظزراسيميفمعصراظيتمؼعاغيمعـفاماظعؼؾاتمدلـاضةةمأػمم،اظؾؼاءم

دقادةماظدوظةمصىمتوصريماألراضىماظزراسقةماجلدؼدةماظؼطاعماظزراسيماظيتمجيبماظرتطقزمسؾقفاموادلؿؿـؾةميفم:مم)

مدابؼًاو مادلـزرسة ماألراضى متؼـني مسؾى مماظعؿل ماظزراسةم/ مبني معلؿؼؾاًل مادلؿاحة مادلقاه مإدؿكداعات أوظوؼات

ماألخرى مواإلدؿكداعات موا/ ماظؼطاعماظؿؽاظقف مسؾى موتأثريػا ماظراػـة ماالضؿصادؼة مادلؿغريات ميفمزل ألدعار

م(.متصدؼرًاموحمؾقًا

ظعؼدمغدوةمعودعةمخاللماظػرتةمسؾىمأػمماحملاورماظؾؼاءممضرورةماإلتػاقمعنمخاللمػذاسؾىمطؿامأطدمدقادتهم

اءميفماظؼطاعماظزراسيماظوزاراتمواهلقؽاتماحلؽوعقةمادلعـقةمواخلربودسوةممظؾـفوضمباظؼطاعماظزراسيمماظؼادعة

مالمظؾـفوضمبؼطاعماظزراسةميفمعصرم.جمؿؿعماألسؿمظؿوضقحمرؤؼةرجالماظصقاصةمواإلسالممو

 

 فتح ثبة ادلُبلشخ حيث مت تُبٔل أْى انُمبغ انتبنيخ : ثى
 
 باظػعلمتؽػيمظزراسةممادلؿاحةماظريمعقاهبأنمماظؿوضقحمصقؿامخيصمعةروعمادلؾقونموغصفمصدانم،صؼدممتم

ماظذيمؼؿطؾبمضرورةماظرتذقدميفمإدؿفالكمادلقاهميفمادللاحاتممثؾـيمادلؾقونموغصف صدانمصؼطم،األعر

م ممبلاحة ماظزراسة م،حقثمترتطز مباظػعل م،صعؾقوم8ادلـزرسة مواظدظؿا مصدانميفمواديماظـقل ممتمترذقدمإن ذا

مصؿنماظضروريمحبثمودرادةم8إدؿفالكمادلقاهمبؿؾكمادللاحاتمميؽنمزراسةم معؾقونمصدانمآخرؼنم،وظذا

مادلة مواظؼطاعماخلاصمبـظام ماظعام مبنيماظؼطاع ماظريماحلدؼـةم PPPارطة مأغظؿة ظؿوصريمأطربمضدرممظؿـػقذ

 .ممؽنمعنمعقاهماظريموحلنمإدؿغاللمادلقاهمادلؿوصرةمحاظقًا
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 م،عنمحقثم متمتـاولمعةؽؾةمسدمموجودمبقاغاتمواضقهمحولمعلاحاتماالراضيماظيتمميؽنمادؿصالحفا

اظطرقموممةةمومدفوظجمؿؿعاتمرؼػقهمجلذبمسؿالماظزراسمراضيمومخططماغةاءموضعماظؾـقهماظؿقؿقهمهلذهماال

شريمواضقةممجيعلماظرؤؼةعقاهماظريم،صعدمموجودمتؾكماظؾقاغاتمصالتمومتوصريمعقاهماظةربموماظؽفرباءموادلوا

مظؾؿلؿ مباظـلؾه ماالجاغبم،مما مادلصرؼنيماو مدواء ماظؾدءـؿرؼنم معنمأؼنمؼؿم يفممجيعلمعنماظصعبمععرصة

 م.دؿـؿاراتماظزراسقةاإل
 

 مظ ماظةرطات مبعض مإحؿؽار مإىل ماإلذارة ممتت ماعؿؾقة ماظمةمسدألتوصري مادلؾقدات م،مزعةالو م محقثظؾزراسة

اغعؽسمماألعرماظذيإرتػاعمشريمعربرمميفمأدعارػاممهػذهمادلـؿفاتمممامؼـؿجمسـمأدعارتؿقؽمميفمأصؾقتم

مباظؿاظيمإمسؾى مو ماحملاصقلماظزراسقة مأدعار ميفماألدواقماظداخؾقةمارأدعمرتػاعزؼادة معـفا مماممادلعروضم

%معنم100ميفمعصرمإىلممةمسدألاأدعارمبعضمصؼدموصؾتماظزؼادةميفمم،مادلوارـنيمسؾىمؼضقفمسؾؽامطؾريًا

م مبلمومزادتماألدعرػا ،وػـاممتتماإلذارةمبأغهممسؾيمعنمذظكاألخرىمألغواعماألدعارميفمبعضماألصؾيم

 .احلرمصرتةمبػعلمسواعلمإضؿصادؼاتماظلوقرمبامتعودمتؾكماألدعارمإلتزاغفامبعدم
 

 مأعراجمضرورةمتتماإلذارةمإىلم ماعه ماظؽفرباءموادلقاه مسؾقفامدعار م مبـاًء ماالراضيماظزراسقة ظيتمؼؿممحمادؾه

ماحلاصالتماظزراسقة مإرتػاعمأدعار معنمدؾلؾة ممتـلمحؾؼة متؿمماحملادؾةمت،صؼدمطاغمحقثمأغفا مبـاًءممممدابؼًا

 .صدانم،وظؽنمأصؾقتماحملادؾةماآلنمبـظامماظةرائحماإلدؿفالطقةم150سؾىماإلدؿكداممظؽلم
 

 ظزراسقةمسنموزارةماظزراسةمومإسؿؾارهمػقؽةمساعةمتلاػممصقفامصصلمعرطزماظؾقوثمامتتماإلذارةمإىلمعؼرتحم

 .اظـفوضمبهموتدسقؿهمباظؽػاءاتماظػـقةمادلطؾوبةوسادهمػقؽؾؿهماظدوظةمواظؼطاعماخلاصمإل
 

 معـلم ماظزراسيميفمعصر مباظؼطاع ماجلفاتمادلعـقة مطاصة محبضور معودعة مغدوة مسؼد مسؾىمضرورة متماظؿأطقد

م/م م)اجملاظسماظؿصدؼرؼة ماظصادراتماظؾلؿاغقة موتطوؼر متـؿقة ماظؿفارةممHeiaمجعقة موزارة م/ ماظزراسة موزارة /

المواخلرباءمةماظعاعؾةمباجملواظصـاسةم/مجلـةماظزراسةممبفؾسماظـوابم(مباإلضاصةمإىلمطاصةماجلفاتماألجـؾق

واظوزراءماظلابؼنيمعنمذويماخلربةميفمضطاعماظزراسةم،ثمممتمعـاضةةمأػممادلواضقعماظرئقلقةماظيتمدقؿمم

م:ظكمبـاًءمسؾىماآلتيوذتـاوهلامخاللماظـدوةمادلةارمإظقفام،حقثممتماإلتػاقمسؾىماهلقؽلماظؿـظقؿيم
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 يصش َذٔح ػبيخ ػٍ كيفيخ انُٕٓض ثبنمطبع انضساػي يف 
 

 : اجلهغخ اإلفتتبحيخ 
 تؼدؼممحولمدورماظزراسةميفماالضؿصادمومدورهميفماظدخلماظؼوعيمالمGDP ماحلاظيموادللؿفدف(مم)م

 مسددماظعاعؾنيميفماظؼطاعماظزراسيمسؾىمعلؿوىماجلؿفورؼةم)احلاظيموادللؿفدف(م

 مادلقاه(مم–إضؿصادؼاتمحلنمإدؿغاللمادلواردم)األراضيم

  جهغبد انؼًم ادلتخصصخ :
 ادلٕظٕػبد ادلمرتحخ : 

 (ممادللؿفدصةم–شريمادللؿغؾةمم–حفمماألراضيماظزراسقةم)ادللؿغؾةم .1

 طقػقةمحلنمإدؿغالهلا(م–وصرتفامادلقاهم) .2

 اإلرذادماظزراسيمواجلؿعقاتماظؿعاوغقةماظزراسقةم .3

 دلكؿؾػةاموررقماظؿؿوؼلوادلةفعةمسؾىماإلدؿـؿارميفماجملالمماظؿةرؼعاتماالضؿصادؼةمادلؤثرةمسؾىماظؼطاع .4

م .5 م)اظؿعؾقم معؽأدؾابماظواظؿدرؼبماظزراسي مم–وفمسـه مواظـفوضمبه متطوؼره مظؾؿؼؾؾنيمسؾىمم–طقػقة عـحمحواصز

 اظؼطاع(م

 دالعةماظغذاءموادلراطزماظؾقـقةم)صصلمعرطزماظؾقوثماظزراسقةمسنموزارةماظزراسة(م .6

 اإلغؿاجمعضاسػةمم–طقػقةماظؿطوؼرمماألمساك(م–اظدواجنمم-اإلغؿاجماظربوتقينم)اظؾقومم .7
 

 : يمرتح ادلتحذثني / ادلذػٕيني 
 اجلٓبد احلكٕييخ ٔانشمسيخ: 

 وزؼرماظزراسةمأومعنمؼـوبهم 

 وزؼرماظؿفارةمواظصـاسةم 

 وزؼرماظريم 

 وزؼرمضطاعماألسؿالماظعامم 

 ممـؾيمػقؽةماظرضابةماإلدارؼةم 

 جمؾسماظـواب 
م

 اجلًؼيبد انؼبيهخ ثبنمطبع انضساػي ٔرٔي اخلربح :
- HEIA 
- EAGA 
- AEC 

 جٓبد انتًٕيم ادلختهفخ 
 كربٖ انششكبد انؼبيهخ يف انمطبع

 يُظًبد األػًبل ٔاجملهظ انتصذيشيخ 
 انصحبفخ ٔاإلػالو 
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 َذٔح ػبيخ ػٍ كيفيخ انُٕٓض ثبنمطبع انضساػي يف يصش 

 اجلهغخ اإلفتتبحيخ : 
 تؼدؼممحولمدورماظزراسةميفماالضؿصادمومدورهميفماظدخلماظؼوعيمالGDP ملؿفدف(ماحلاظيموادلم)م

 مسددماظعاعؾنيميفماظؼطاعماظزراسيمسؾىمعلؿوىماجلؿفورؼةم)احلاظيموادللؿفدف(م

 مادلقاه(مم–إضؿصادؼاتمحلنمإدؿغاللمادلواردم)األراضيم

 جهغبد انؼًم ادلتخصصخ: 
مجدولماألسؿالم .2ماظؿوضقت .1

 )كهًبد تشحيجيخ( اجلهغخ االفتتبحيخم .1
 سئيظ اجلًؼيخ 

 سئيظ جلُخ انضساػخ 
 ئٕننيانٕصساء ٔادلغ

 اجلهغخ األٔىل " ٔالغ انمطبع انضساػي يف يصش ... انتحذيبد ٔادلمٕيبد"  
 أٔساق ػًم ثؼُٕاٌ :

 " األساظي انضساػيخ ٔاألعهٕة األيثم نالعتفبدح يُٓب"
 " ادليبِ يب ثني انٕفشح ٔانُذسح"

 " دٔس ادلشاكض انجحثيخ يف تًُيخ انثشٔح انضساػيخ "
 نتؼبَٔيخ .. يب ذلب ٔيب ػهيٓب " " اإلسشبد انضساػي ٔاجلًؼيبد ا

 "ٔعبئم انُٕٓض ثبنتؼهيى ٔانتذسيت انضساػي"
 اجلهغخ انثبَيخ " اإلَتبج انربٔتيُي"  

 أٔساق ػًم ثؼُٕاٌ :
 "ٔظغ انثشٔح انذاجُخ يف يصش ٔاآلنيبد انالصيخ نتطٕيشْب "

كتفبء " كيفيخ اإلعتغالل األيثم نإليكبَيبد ادلتبحخ نتؼظيى اإلَتبجيخ ٔحتميك اإل
 انزاتي يٍ انثشٔح انغًكيخ"

"انٕظغ احلبيل نإلَتبج احليٕاَي دلصش يٍ انهحٕو ٔكيفيخ حتميك انتٕاصٌ ثني انؼشض 
 ٔانطهت "

 اجلهغخ انثبنثخ " انتششيؼبد ٔانتًٕيم"  
 أٔساق ػًم ثؼُٕاٌ :

 "دٔس انمطبع ادلصشيف يف متٕيم انمطبع ... يب ثني ادلُغ ٔادلُح "
 تصبديخ ادلُظًخ نهمطبع ٔانتششيؼبد ادلطهٕثخ نتطٕيشِ "" انتششيؼبد االل

 "اإلػفبءاد انتي ميكٍ يُحٓب نضيبدح انؼبيهني ثبنمطبع "
 

**سؾىمأنمؼؿممإردالماإلرارماظعامماظلابقمظؾـدوةمادلةارمإظقفامإىلماظلادةمأسضاءمجلـةماظزراسةمباجلؿعقةمإلبداءم

ماظرأيمحولمأؼهمإضاصاتمظؾؿـاضةةمخاللماظـدوةم

م

ىمادلةارطةمسؾاحلضورماظلادةمممرئقسماظؾفـةم،بةؽرم–حقثمضاممادلفـدسم/مسالءمدؼابمإغؿفىماإلجؿؿاعممثم

عؤطدًامسؾىمضرورةماظرتطقزمسؾىماحملاورماظيتممتمعـاضةؿفامحؿىمؼؿممحلنماإلسدادمظؾـدوةم اظػعاظةمأثـاءماظؾؼاءم،

 .اظؼادعةماظؼرؼؾةمادلةارمإظقفاموادلزععمسؼدػامخاللماظػرتة


