
 

 

 
 الزراعة والريجلنة  جمموعة عمل حمضر إجتماع

Zoom Video Conference Meeting 

 2020 يونيو 23املوافق  الثالثاءيوم 

 

ن إجتماعبجمعي الزراعة والريعقدت لجنة   Zoomمن خالل  مجموعة عمل ة رجال األعمال المرصيي 
Video Conference Call Meeting ، :وذلك بحضور كٍل من 

  / رئيس لجنة الزراعة والري  –عالء دياب المهندس 

  / رئيس لجنة التصدير  –مصطفن النجاري المهندس 

  ي
 عضو لجنة الزراعة والري  –السيدة/ جوزيت لطف هللا فيعانن

ي تمام الساعة  بالجمعيةوعدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية 
ن
 ،وذلك ف

 
 23لموافق ا الثالثاءيوم  الثالثة عرصا

 ، بهدف:  2٠2٠ يونيو 

 التوافق على أهم توصيات جلنة الزراعة والري والتي مت مناقشتها 
 2020يونيو  17خالل إجتماع اللجنة بتاريخ 

 رئيس جلنة الزراعة والري –املهندس / عالء دياب 
ي تم تناولها والتوافق عليها خالل إجتماع اللجنة السابق 

لمنعقد اوقد أشار سيادته إىل أهم النقاط الت 
:  2٠2٠يونيو  17بتاري    خ   وذلك عل النحو التاىلي

  .بحث آليات التمويل لألنشطة الزراعية 

 تقديم خدمات االرشاد ال 
 
ونيا ،والتنسيق لعقد لقاء لمناقشة هذا الملف  زراعي وتكويد المزارع إلكت 

ن توفيق  ن األستاذ / حساني  وزيت ج السيدة/ رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية و  –بي 
ي 
 . عضو لجنة الزراعة والري –لطف هللا فيعانن

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

ية للتحول إىل الري المطور.  ن ي الخطة التحفت 
ن
ورة اإلطالع والمشاركة ف  للوزارات المعنية برصن

  اء والجافة نظر اهة إستهالكها واهدارها للمياهتجنب زراعة االعالف الخرصن  لشر
 
 ا

 

حات يمكن مناقشتها لهذه النقاط ،إلتخاذ ما يلزم بشأنها  ورة إضافة أية مقت  ثم أكد سيادته عل ضن

 وتوجيه هذه التوصيات للجهات المعنية. 

 عضو جلنة الزراعة والري  –السيدة/ جوزيت لطف اهلل فيعاني 
: التمويل الزراعي وخاصة تمويل صغار  . 1 ن  المزارعي 

  اتيجية وخاصة )الفول والعدس(، يجب وضع خطة ي انتاج المحاصيل االست 
ن
فيما يخص التوسع ف

ن عل إنتاج هذه المحاصيل تشمل افكار خارج  لتنفيذ نظم الزراعة التعاقدية وتشجيع المزارعي 



ن من ر الصندوق لتشجيع الجهات المالية عل تمويل انتاج هذه المحاصيل من ناحية وصغار المزا عي 

 ناحية اخرى. 

   ن عل مستوى فيما يخص تطبيق أساليب الري الحديث؛ أهمية تكوين مجموعات صغار المزارعي 

 كل حوض لتطبيق خطط الري الحديث بأفضل الطرق وأقل تكلفة. 

 الزراعة التعاقدية:  . 2

 تدامة سلتحقيق تنمية زراعية م هناك اجماع عل أهمية الزراعة التعاقدية كإحدى اآلليات االساسية

ي سالسل القيمة الزراعية. 
ن
 وإدخال المزارع الصغت  ف

 ي مرص؛ يجب انشاء اآلليات
ن
ص األساسية من التحكيم المتخص لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ف

ن  كات للتعاقد مع صغار المزارعي  ، وأيضا برامج متعددة بمثابة حوافز للشر ن الزراعي اعات والتأمي  ن ي التن
ن
ف

ي حالة تنفيذ زراعة تعاقدية من خالل الزراعة الت
ن
ائب ف عاقدية. عل سبيل المثال: تقيل نسبة الرصن

 . ن  مع صغار المزارعي 

ة لتحقيق القيمة المضافة الزراعية:  . 3  تشجيع دمج الحيازات الصغي 

  .ي مرص عن طريق تفتيت الحيازات
ن
 تؤكد االحصائيات انه يوجد اهدار للمساحات الزراعية ف

 ي برامج أهمية انشاء آليات لتجميع ال
ن
اكة ف ي حيازات أكتر منها عل اساس الشر

ن
ة ف حيازات الصغت 

ي استثمارات مثل شبكات الري، وحدة جمع أو 
ن
زراعة تعاقدية لمحاصيل ذات عائد و/أو المشاركة ف

تجفيف، الخ.... عل ان تكون هذه الكيانات ذو صفة قانونية واعتبارية تمكن من الحصول عل 

ك.   تمويل مشت 

 مية: الزراعة الرق . 4

  ن القطاع العام اكة بي  ي من خالل الشر
ونن ي الزراعة الرقمية واإلرشاد اإللكت 

ن
التوسع واالنتشار ف

 والخاص. 

 رئيس جلنة التصدير  –املهندس / مصطفى النجاري 
 فيما يخص التمويل للنشاط الزراعي 

ي أي برنامج تمويل من خالل مبادرات بفائدة بسيطة ال تتعدى 
ن
الزراعه والفالحة أن النشطة  % 4األساس ف

ي : 
 تهدف اىلي االن 

  . توفت  إستخدامات مياه الري 

  . تجميع الحيازات الزراعية المفتتة 

  . تنفيذ برامج الزراعة الجيدة و تطبيقاتها الفنية 

  للعملة الصعبة مثل الحبوب والبقوليات 
 
ا ادها توفت  التوجه نحو زراعة المحاصيل الت  يتم إستت 

ها . والمحاصيل الزيتية   واالعالف والبنجر والقمح وغت 

  التوجه نحو زراعات محاصيل تصديرية ذات قيمه نقدية عالية و قيمة مضافة مرتفعه ولها توازن

 . ي إستهالكات المياه بحيث يكون العائد من المت  المكعب من مياه الري كبت 
ن
 ف

 

 الزراعات التعاقدية

ي لزراعاته . حيث أن من أهم إقتصاديات الزراعة أن يحصل الفال    ح عل عائد إيجانر



ي يتم  
 للسلع الت 

 
لذا فإن الدور هو توجيه كل من الدولة والقطاع الخاص نحو إبرام هذه العقود وخصوصا

ي تخص اإلستهالك واإلنتاج 
ادها مثل القمح والحبوب والمحاصيل الزيتية حيث أن قاعده البيانات الت  إستت 

 . وكميات التصدير بحمد هلل متاحة لدينا 

ي الخارج ودراسة  
ن
ي مرص أو ف

ن
 ف
 
 سواءا

 
لذا ما نحتاجه هو نموذج وبعض نماذج إلتفاقيات تعاقدية ناجحة سابقا

ن وكيفيه التطبيق.  ام من الطرفي  ن  بنود اإلتفاقية واإللت 
 

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على أهم التوصيات التالية:

 ن توفيق التنسيق لعقد لقاء مصغر  يتم ن األستاذ / حساني  لومات رئيس لجنة تكنولوجيا المع –بي 
ي بالجمعية و 

،لمناقشة كيفية  عضو لجنة الزراعة والري –السيدة/ جوزيت لطف هللا فيعانن
ي 
ن
ي قطاع الزراعة والري وخاصة ف

ن
قديم ت اإلستفادة من تطبيقات قطاع تكنولوجيا المعلومات ف

 زراعي وتكويد المزاخدمات االرشاد ال
 
ونيا ،ثم عرض ما يتم التوافق عليه خالل هذا اللقاء  رع إلكت 

 عل اللجنة. 

 ي التواصل مع
ن
لمركزي المعمل ا التواصل مع المجلس التصديري للحاصالت الزراعية للتعاون معه ف

 رفع كفاءة االجهزة لدى المعمل ،لضمان دقتها وصحة نتائجهالبحث سبل  ألثار المبيدات

  الزراعي وفرص التسويق لمنتجات الحاصالت الزراعية. مناقشة فرص التصنيع 

  ي تم مناقشتها خالل اللقاء وعرضها عل السادة أعضاء لجنة الزراعة
يتم تجميع كافة النقاط الت 

 والري. 
 

ن يتم أرئيس اللجنة بتوجيه للسادة الحضور عىل  –ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس / عالء دياب 

ي أقرب وقت ممكن.  تفعيل التوصيات المتفق
ن
 عليها ف

 

 


