
  

 الزراعة والريحمضر إجتماع جلنة 

Zoom Video Conference Meeting 

 2020 يونيو 17املوافق  األربعاءيوم 

 

 من خالل  الزراعة والريعقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا  Zoom Videoبجمعية رجال األعمال المرصيي 

Conference Call Meeting  المهندس / مجد الدين ،و  رئيس اللجنة –المهندس / عالء دياب ،برئاسة
الوي  ن  - مصطفن النجاري/  المهندسو عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي   –المنن

 مرصيعمال الاأل عدد من السادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع  وحضور ، لجنة التصدير بالجمعيةرئيس 
ن بقطاع  ن والمعنيي  ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف  الزراعة والريالعاملي 

ن
فيذي المدير التن –،كما شارك ف

ي تمام الساعة للجمعية و 
ن
 ممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،وذلك ف

ً
ة والنصف صباحا الموافق  بعاءاألر يوم  العاشر

 : إستعراض ومناقشة ما يلي ، بهدف  ٢٠٢٠ يونيو  17

 ؤخرًا إىل كلٍ من :إستعراض كافة توصيات اللجنة التي مت توجيهها م 

 وزير الري واملوارد املائية (. –وزير الزراعة وإستصالح األراضي  -)رئيس جملس الوزراء 

 .تأثري جائحة فريوس كورونا على القطاع الزراعي يف مصر 
 خالل الفرتة القادمة .  ناوهلاتإقرتاح خطة عمل واملوضوعات التي تهم اللجنة لت 

  

،وقد رحب سيادته بالسادة الحضور ،ثم قام  رئيس اللجنة – عالء ديابوقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس / 

ة الماضية من وضع بعض التوصيات  آلثار حول كيفية الحد من ابإستعراض ما قامت به اللجنة خالل الفنر

وس كورونا عل قطاع الزراعة والري ،كما تم توجيه التوصيات ال ن : ) رئيس مشار إليها إىل كٍل مالسلبية لفن 

ي  –مجلس الوزراء 
 وزير الموارد المائية و الري ( ،وذلك عل النحو التاىلي :  –وزير الزراعة وإستصالح األراضن

ي ووزارة الموارد المائية و الري بخصوص وضع خطة واضحة  . 1
ن وزارة الزراعة وإستصالح األراضن التنسيق بي 

ي 
ي الموسم الصيفن

ن
 ألولوية إنتاج الحول نظم الري ف

ً
وخاصة  همحاصيل المختلفة وإحتياجها للمياوفقا

ن عل القطاع الزراعي سواًء لإلنتاج المحلي أو التصدير  كن 
خالل المرحلة القادمة والمتوقع أن يتم خاللها  النر

 وموافاة كافة الجهات العاملة بالقطاع بذلك . 

ي  . ٢
ن
ة األزمة. زراعات األرز للموسم مساحات عمل زيادة مقبولة ف  الحاىلي لمنع حدوث أي نقص خالل فنر

ي مرص . )بالتنسيق  . 3
ن
اهة إستهالكها للمياه ولندرة المياه ف  لشر

ً
اء والجافة نظرا إيقاف تصدير األعالف الخرصن

 .  مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الموارد المائية والري (

) بالتنسيق  . 4 ي
ة التموين والتجارة الداخلية إذا لزم األمر وزار مع مطالبة وزارة الزراعة وإستصالح األاراضن

ي 
لتشجيع  ذلكو (بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء والذرة الصفراء بالنسبة للمحصول الصيفن



ن   لحدوث أي  المزارعي 
ً
اد وذلك تحسبا اتيجية تعتمد عل اإلستن 

عل زراعته حيث أنها محاصيل إسنر

ة القادمة اد خالل الفنر ي اإلستن 
ن
 .  نقص ف

 لما يلي : )العائد  . 5
ً
 ،وفقا

ً
هة اإلستخدام للمياه وذلك بطريقة متدرجة سنويا تخفيض مساحات الزراعات شر

 ... إلخ ( -الطن من المياه إستهالك  –عل إستهالك المنر مكعب من المياه 

وعات  . 6 ي التنسيق مع وزارة النقل ووزارة الداخلية لتسهيل مرور العمالة الخاصة بالمشر
ن
أوقات  الزراعية ف

 الحظر إذا لزم األمر . 

 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت تناول أهم النقاط التالية:

ي جوس السيدة / 
 
 دورا فيعان

  ة الحالية ويرجع ذلك إىل إنتشار جائحة  إنخفاضتمت اإلشارة إىل اإلستهالك من حبوب الفول خالل الفنر

وس كورونا وغلق  ورة فن  ة من اإلستهالك ،كما أكدت سيادتها عل ضن ي كانت تمثل نسبة كبن 
المطاعم التر

اإلستعداد للرجوع لمعدالت اإلستهالك الطبيعية من الفول بعد إنتهاء االزمة ،وذلك من خالل وضع 

ن عليها بكثافة أكنر ،كم كن 
اتيجية لزراعة الفول مع بحث أليات وسبل التمويل لهذه الزراعة للنر يجب  ا إسنر

اد الفول واإلعتماد بشكل أكنر عل الزراعة المحلية له.   اإلقالل من إستن 

  ورة بحث اآلليات إلتباع وتفعيل مبدأ تم اكة القطاع الخاصالتأكيد عل ضن  ية مع الحكومة المرص  شر

ي خاصة و 
ن
امج التمويلية لتمويل  إدماجالتعاون ف ي ا ،إضافة اىل التعاون والشر  الزراعية بحاث اال النر

ن
كة ف

 أللمحاصيل التصديرية الخاصة باتكويد المزارع 
ً
عملية  لن يستطيع الوفاء بإتمامن الحجر الزراعي ،نظرا

،وهنا تم التاكيد عل إمكانية التعاون مع لجنة تكنولوجيا المعلومات  المطلوببالمستوى التكويد 

ونية  ي   Applicationsبالجمعية إلستعراض كافة التطبيقات اإللكنر
فيما يخص قطاع الزراعة والري والتر

ي عملية تكويد المزارع. 
ن
 يمكن ان تخدم القطاع ف

 رئيس لجنة التصدير بالجمعية  –المهندس / مصطف  النجاري 

  زراعة  ،كما أنلقمح محصول امنافس لهو محصول شتوى و يعتنر الفول تم التأكيد عل أن محصول

 من قبل الحكومة معواتفاقيات تعاقدية  لزراعته مساحاتمحصول الفول تتطلب تخصيص 

ن  ا من زراعة القمح ،وخصوصلهم ثبات العائد من هذه الزراعة والمساوي للعائد  يضمنبما  المزارعي 

ي الصحراوية وألعوام متتالية.  اصبح يمكن زراعة هان
ي االراضن

ن
 القمح ف

  ر اعية ،حيث أن هذا األمتم التأكيد عل أهمية التعرف عل إتجاهات األسعار العالمية للسلع الزر

ي التعرف عل اتجاهات الزراعة. 
ن
 يساعد ف

  ي
ن
ي زراعة الذرة بالرغم من أهمية هذا المحصول للمساهمة ف

ن
تمت اإلشارة إىل عدم تدخل الدولة ف

 
ً
ن ال يتجهون لزراعة هذا المحصول نظرا ي واغراض اخرى متعددة ،حيث أن المزارعي 

اإلنتاج الداجتن

ائه ،حيث أن توريد هذا المحصول يعتم  د لعدم ضمان اإلقبال عليه وعدم وجود تعاقد مسبق لشر



اد الذرة المجففة من  ي األساس عل اتحاد الدواجن و مزارع االبقار ،والذين دائما يتجهون إلستن 
ن
ف

ن ان المحصول  ي حي 
ن
ي مجففة وجاهزة لإلستخدام ف

الخارج  ،ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها أنها تأتر

ار أالمحلي من الذرة أحيانا يحدث له  ن ، (تعفن) ضن ي عمليات التجهن 
ن
ن  مع اونلذا يجب التعف المزارعي 

ي التعليمات لزراعة هذا المحصول وتوضيح كافة 
ن
ي يجب إتباعها ف

 يف الذرةعمليات استكمال تجف التر

  ن يتجهون لزراعة ،االرز زراعة ب ترتبطالذرة تمت اإلشارة إىل أن زراعة ي حالة  الذرةحيث أن المزارعي 
ن
ف

 ،كما أن زراعة األرز تستهلك كميات هائلة من المياه وهو ما يجب اإللتفات االرز عدم اإلتجاه لزراعة 

ي 
ن
 ضمان توافر السلع ف

ً
إليه ،وهنا تمت اإلشارة إىل أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتبع حاليا

ة دون االلتفات لما  أكيد لمياه الهائلة ،وهنا تم الرد : بالتايستهلكه من كميات  السوق المحلي بكنر

ية للتحول من الري  ن  بوضع خطة تحفن 
ً
ط ،كما إىل الري بالتنقي بالغمر عل أن الوزارات تقوم حاليا

ستقوم اللجنة بمطالبة الحكومة بنسخة من هذه الخطة للعرضها عل السادة اعضاء اللجنة 

 ومناقشتها . 

  تم التساؤل حول أخر المستجدات الخاصة بإتفاقيةUPOV  وهنا تم الرد: بالتأكيد عل وجود،

 يجب ضمان إحكام ضوابط االتفاقية 
ً
لم يتم  ألنه إناإلستعداد التام للتعاون مع مرص ،ولكن داخليا

ي غن  صالح القطاع اقبعو تنفيذ هذه الضوابط فستكون ال
ن
ة ستحاول وهنا تم التأكيد عل أن اللجن، ف

 حتر يتستن مناقشتها.  صدورها  د عن يةبنود االتفاقية التنفيذمن  الحصول عل نسخة

 ورة وجود فروع متنقلة للمعمل المركزي ألثار المبيدات قطاع وفتح المجال لل تم التأكيد عل ضن

ي 
ن
ا ف ي ذلك ،كما أن وجود مثل هذه المعامل المتحركة سيسهل كثن 

ن
الخاص للمساهمة واإلستثمار ف

 الوقت والتكلفة لعمليات الفحص للمحاصيل الزراعية . 

  حمدي فايد األستاذ / 

  ورة ها وصحة لضمان دقتثار المبيدات ،ءة االجهزة لدى المعمل المركزي ألرفع كفا تم التأكيد عل ضن

ن نتائج المعمل المركزي ونتائج المعامل بالخارج ،األمر الذي  ة بي   لوجود فروق كبن 
ً
نتائجها ،نظرا

ورة    تطوير والعمل علبالمعمل المركزي ألثار المبيدات استخدام تكنولوجيا مختلفة يؤكد عل ضن

ي هذا الملف من خالل الحصول  وتحديث
ن
ورة البدء ف االجهزة به ،وهنا تم الرد : بالتأكيد عل ضن

الت للحاص لمجلس التصديريثم التقدم لالموسم  هذا  بعد انتهاءالمعامل الخارجية نتائج عل 

ي التواصل مع المعمل المركزيللتعاون مع الجمعية المعلومات النتائج و هذه ب الزراعية
ن
ثار أل ف

ي هذا الشأن. وبحث  المبيدات
ن
 ما يمكن إتخاذه من خطوات ف

الويالدين مجد المهندس /   عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية – المن  

   ورة وجود ي يتصنيع المنتجات الزراعية لخطة للتنصيع الزراعي تم التأكيد عل ضن
  تم تصديرها التر

كما يجب اإلستفادة من قطاع ، وحتر يكون هناك قيمة مضافة للمنتجات الزراعيةكمادة خام ،



ي عملية التصنيع الزراعي 
ن
ي التطوير لتعظيم امما يسهم  تكنولوجيا المعلومات ف

ن
يمة المضافة لقف

 للمنتجات الزراعية. 

 نهاية اللقاء مت التوافق على أهم النقاط التالية:ويف 
  .بحث آليات التمويل لألنشطة الزراعية 

  .
ً
ونيا  تقديم خدمات االرشاد الزراعي وتكويد المزارع إلكنر

  ي منطقة الدلتا فقط ،وتوجيه خطاب
ن
اإلتجاه إىل الري المطور سواء بالرش او التنقيط وليس ف

ورة اإلطالع و  ية للتحول إىل الري المطور. للوزارات المعنية برصن ن ي الخطة التحفن 
ن
 المشاركة ف

 اهة إستهالكها واهدارها ل  لشر
ً
اء والجافة نظرا  لمياهتجنب زراعة االعالف الخرصن

 

ن كٍل من )المهندس / عالء دياب  كما مت اإلتفاق على  –التنسيق لعقد إجتماع للجنة االسبوع القادم بي 

ي ( لمناقشة أهم النقاطالسيدة /  -المهندس / مصطفن النجاري 
ي  جوس دورا فيعاتن

ن
ي تم تناولها ف

هذا  التر

ي لتوجيهها إىل كافة الجهات المعنيةاكنر تحديدا والخروج بتوصيات اإلجتماع 
ي شكلها النهات 

ن
 وصياغتها ف

 

 

رئيس اللجنة بتوجيه الشكر للسادة الحضور عىل  –ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس / عالء دياب 

 حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء


