
 

 

 

 ** يمكن اإلطالع عىل الفيديو الخاص باللقاء من خالل الرابط: 

https://youtu.be/BHWpGeb1wh8 
 

ي من خالل تطبيق 
ونن ن لقاء إلكتر برئاسة  Zoomعقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال األعمال المرصيي 

وحضور عدد درة )جوزيت لطف هللا( فيعانن    / سيدة  عالء دياب رئيس اللجنة ونائب اللجنة الالمهندس /  

ن  ن والمعنيي     بقطاع الزراعة والري،من السادة أعضاء الجمعية من ممثىلي مجتمع األعمال المرصي العاملي 

، عضو الجمعية، الذى قام بتوجيه الشكر للسيدة / درة )جوزيت لطف  ي
يف المهندس / حامد الشيتر وتشر

ي  لحرصها الدائم للعمل عىل تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع من إرشادات ولتمثيل اللجنة 
هللا( فيعانن

ي الجامعة،  
 اللقاء ممثىلي قطاع  فن

المدير    ،اللجان التخصصية بالجمعية واألستاذ / محمد يوسفكما حرصن

 من يوم الثالثاء الموافق    التنفيذي للجمعية،
ً
ي تمام الساعة الثانية ظهرا

حيث تم ،  2021مارس    16وذلك فن

 ومناقشة:  استعراض

 التعاون مع كلية الزراعة جبامعة عني مشس   •

ومقرتحات احلضور حول   مناقشة مفتوحة حول األوضاع الراهنة للقطاع الزراعي  •
 . دور اللجنة خالل الفرتة املقبلة للنهوض به 

إجتماع جلنة الزراعة والريحمضر   

 2021مارس  16الثالثاء املوافق 

Zoom Meeting 

https://youtu.be/BHWpGeb1wh8
https://youtu.be/BHWpGeb1wh8
https://youtu.be/BHWpGeb1wh8


 

    وقد رحب سيادته بكافة السادة الحضور،  ،اللجنة  رئيس  –عالء دياب  بدأ اللقاء بكلمة املهندس /  
ً
ا مشت 

ي إطار  اإىل ما ق
ن شمس وذلك فن  من تنسيق مع كلية الزراعة بجامعة عي 

ً
بروتوكول التعاون  مت به اللجنة مؤخرا

ن الجمعية والجامعة ك الموقع بي 
ي    ( جوزيت لطف هللادرة ) كما أشار سيادته إىل قيام السيدة /    ،المشتر

فيعانن

ن شمس  نائب    – اللجنة بتمثيل الجمعية خالل اللقاء الذي نظمته اللجنة مع عميد كلية الزراعة بجامعة عي 

 عرض نتائجه خالل هذا اللقاء. وهيئة التدريس بالكلية، وهو ما ستقوم سيادتها ب

 

أن كافة ما تم من أكدت سيادتها عىل    اللجنة،  نائب  –  فيعاني   ( جوزيت لطف اهللدرة )   / كلمة السيدة  

ن شمس وترحيب من جانبهم بالتعاون مع الجمعية يؤكد عىل أن   تعاون وتنسيق مع كلية الزراعة بجامعة عي 

ن  أهميته لبدور القطاع الخاص و   اإلهتمام  أصبحت تتبتن رؤية تجاهلدولة  ا ن  لتعاون مع االكاديميي  والباحثي 

 . للنهوض بالقطاعات االقتصادية المختلفة

ن الجمعية والجامعة والذي من خالله تم اإلتفاق عىل  ثم قامت سيادتها باإلشارة إىل بروتوكول التعاون بي 

ي يم
ي كافة المجاالت التر

ن الجمعية والجامعة فن ن للتغلب  التعاون بي  ي  عىل  كن أن تفيد الطرفي 
التحديات التر

وعىل الجانب    ،تقديم األبحاث والدراسات العلميةتواجه القطاعات اإلقتصادية المختلفة وذلك من خالل  

ات العملية والبيانات الخاصة باألسواق للطلبة  األخر تقوم الجمعية من خالل أعضائها بتقديم كافة الختر

ها من أوجه التعاون المختلفة. وتوفت  فرص التدريب لهم   وغت 

ي تم االتفاق عليه خالل 
   : اجتماع أعضاء "لجنة الزراعة والري"ملخص النقاط الت 

ز عىل محافظة القليوبية:   1500. برنامج 1 كت 
 قرية والت 

تناول   • ي امج  التر   كافةتم 
بالتعاوني   التر تنفيذها  ن   مكن  الطرفي  ن  بمع    بي    أربطها 

ً
الدولة حاليا فيما  ولويات 

، عىل الريف المرصي  ىقر  قرية من  1500لتطوير  وعىل رأسها خطة الدولة    ، يخص قطاع الزراعة والري

ي معالجة مشاكل الدولة وليس اإلعتماد عىل البحوث فقط، وإهتمام  
وع ملموس يساهم فن ان يكون مشر

ي  
ي برنامج حقيقر

ن فن ن الطرفي  قرية   1500  ـموجود بالفعل وهو تطوير الالكلية بوجود تعاون ومساهمة بي 

 عىل مستوى الجمهورية،  

 لكافة كليات الزراعة المختلفة عىل مستوى   •
ً
حيث تهدف الكلية تحديد محافظة القليوبية لتصبح نموذجا

الجمهورية، كما أكدت سياتها عىل إمكانية طرح ما تم إستعراضه اليوم من مناقشات حول أوجه التعاون  

ي اإلعتبار ضمن نموذج محافظة القليوبية. الممكنة مع ال
 كلية بحيث يتم أخذها فن

اح بأن يتم إعتبار  • وع  هذا  تم اإلقتر ن   هو أساس التعاون والذي يتم من خاللهالمشر بلورة برنامج تعاون بي 

االتفاق  كما تم    خصب للتطبيق بالتوافق مع خطة الدولة،  أن هذا المجالوخاصة    الجمعية والجامعة

ي محافظة القليوبية  بدء يتم عىل ان 
اح من قبل الكلية التطبيق فن بالمحاصيل  شتهر حيث تو كما تم االقتر

ي تحتاج للتطوير مثل 
 . الدواجنإنتاج راولة والموالح و فالوالزراعات التر



ن الجمعية و التعاون    أهمية توضيح صورةتفاق عىل  تم اال  • ي  كلية الزراعة  بي 
كات األعضاء فن نفيذ  توالشر

كة   ي اطار برنامج  المشاريــــع المشتر
ات العلمية من قبل أساتذة الكلية لختر دمج اوهذا بهدف    قرية.   1500فن

 . عضاء الجمعية من ممثىلي مجتمع األعمالأ مع اإلمكانيات العملية من 

ن بالقطاع للحلول البحثية حول المبيدات الحيوية وخاصة للنيماتودا، •  إىل    إحتياج العاملي 
ً
ا مدى مشت 

ن شمس وبرامج التسميد   أهمية إنشاء معمل تحاليل ارشادي للتسميد من خالل كلية الزراعة بجامعة عي 

تمركزها   المطورة وأماكن  وعمقها  الجوفية  المياه  لقياس  االرضية  للمجسات  اإلحتياج  إىل  باإلضافة 

ي ومستوى ملوحتها، كما يمكن تقديم كافة اإلمكانيات من خالل أعضاء الجمعية من  
دعم مادي وأراضن

 للتجربة. 

بتحليل  • تقوم  ي 
التر كات  الشر من  عدد  وجود  مع  الزراعية  للمحاصيل  المتبقيات  ملف  وخطورة  اهمية 

ة. والجدير بالذكر ان تقوم   كات ال تقوم بذلك، وهو ما يشكل خطورة كبت  المتبقيات ولكن اغلبية الشر

نامج متكامل لتتب حاليا الهيئة القومية لسالمة الغذاء  ن والمحاصيل. بتر  ع الموردين ومن خاللهم المزارعي 

ي محافظة القليوبية للرى الحديث عىل سبيل المثال   •
ي كل مركز    20إمكانية تنفيذ نموذج فن

مع  فدان فن

ي هذا المجال واالستفادة المثىل من برامج التمويل  مشاركة صغار المزار 
ن لنشر الممارسات الجيدة فن عي 

ي هذا المجال. 
  المتخصصة فن

ي الزراعة والتصنيع الزراعي ايقاف •
 ة برامج ريادة االعمال فن

 . ملف الرى: 2

 لحتمية ترشيد استهالك المياه الذي  •
ً
 نظرا

ً
 النه مطروح عىل الساحة حاليا

ً
ورة البدء بملف "الري" أوال ضن

ورة ملحة.   أصبح ضن

استهالك  إمكانية   • نسب  حول  بالدراسات  الجمعية  بموافاة  الزراعة  ومدى قيام كلية  وهدرها  المياه 

وري أن يتم نشر نتائج هذه   االستفادة من وفر المياه اذا تم إستخدام الري بالتنقيط، كما أنه من الرصن

 الدراسات وعرضها عىل الحكومة المرصية. 

بأهمية   • ي  أالبدء 
فن منها رسع وقت ممكن لعدم اإلستمرار  المياه واالستفادة  ان    ، هدر  ورة   إىل ضن

ً
ا مشت 

 من إتمام هذه  تتضمن هذه الد
ً
راسات التصميمات للمزارع حول الري بالتنقيط والتسميد المركزي بدال

ي ظل إرتفاع التكلفة اليومية للعمالة بالمزارع. 
ن وخاصة فن  من خالل الفالحي 

ً
 االعمال يدويا

ي   •
األراضن أن  ،وخاصة  القليوبية  بمحافظة  الزراعية  ي 

االراضن عن  اهمية  تقل  ال  الصحراوية  ي 
االراضن أن 

ي ،وهو  الص
حراوية تشهد زيادة نسب الملوحة بها بنسب متسارعة مما سيؤثر عىل خصوبة هذه االراضن

انتاجيتها  بقلة  ي والمحافظة عليها ،النها مهددة 
ورة رسعة االستفادة من هذه االراضن ما يؤكد عىل ضن

 للفدان وبالتاىلي إنخفاض الصادرات الزراعية المرصية. 

ح سيادته ان تقوم كلية الزراعة بجامعة فيما يخص ملف ارتفاع نسب ملوحة   • بة الصحراوية، فقد أقتر التر

بة المختلفة   لنوعيات التر
ً
ن شمس بإجراء مجموعة من االبحاث لتصميم برامج تسميد حديثة وفقا عي 

بة فتساعد عىل نقل   إىل مدى خطورة هذا األمر، حيث أن ملوحة المياة تتفاعل مع ملوحة التر
ً
ا ،مشت 

ورة تجربة تطبيق نتائج العديد من االم  راض وانتقالها للمحاصيل الزراعية بها، كما أكد سيادته عىل ضن



مزارع   عدة  ي 
وفن القليوبية  بمحافظة  الزراعية  ي 

وباالراضن متفرعة  صحراوية  مناطق  ي 
فن األبحاث  هذه 

 . ي
ي نوعيات االراضن

 للمستثمرين بحيث يكون هناك تنوع فن

ي قامت بها لجنة الزراعة بال •
وع الري بالتنقيط المبادرة التر جمعية المرصية لشباب األعمال بخصوص مشر

ي الوادي الجديد،
ي ذلك مع محافظ الوادي الجديد وتم تخصيص قطعة   فن

حيث تم البدء والتعاون فن

المحافظة،   انحاء  بكافة  نموذج يمكن تطبيقه  النموذج عليها، بحيث تصبح  لتطبيق  بالمحافظة  ارض 

ح سيادته  وع. وهنا أقتر ي هذا المشر
اتهم العلمية فن  إمكانية اإلستعانة بأساتذة الجامعة لالستفادة من ختر

 

 

: ملف . 3  التغيت  المناخز

•  
ً
ة، نظرا ي والذي يتطلب أن يوىل اولوية كبت 

ثر   لطبيعة النشاط الزراعي الذي يتأأهمية ملف التغت  المناخن

ي  
 عن تحديات المياه التر

ً
ي فضال

 أن هذا الملف اصبح اولوية بالتغت  المناخن
ً
ا ، مشت 

ً
تشهدها مرص حاليا

ها عىل الزراعة وكيفية التعامل  ات المناخية وتأثت  ي اصبحت تبحث كافة التغت 
ى لكثت  من الدول التر كتر

ات.   مع تلك التغت 

اك واللجوء لكافة الكليات  • ورة النظر للجامعة بمنظور اعم من كلية الزراعة فقط، حيث يجب إرسر ضن

والمعلومات والتخ الحاسبات  مثل كلية  الزراعي  القطاع  تطوير  تخدم  أن  يمكن  ي 
التر بالجامعة  صصات 

الهندسة   تخصص  وخاصة  الهندسة  وكلية  القطاع  ي 
فن الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  بكافة  لإلستعانة 

 الزراعية 

الدكتور   IHubاإلبتكار    ةوحد مثل   برئاسة  شمس  ن  عي  ت  / بجامعة  حيث  غنيمة،  هذه تعامل  محمود 

ات كلية الهندسةمع الوحدة   بختر
ً
 . الكليات المتخصصة ومنها كلية الزراعة ويتم اإلستعانة أيضا

ي فرص المشاريــــع االفريقية ال •
 متاحة  دراسة التعاون فن

 

 ملف البحوث: . 4

التسميد والتوعية   • الري وبرامج  الملوحة وتطوير  القضايا وخاصة  ي عدد من 
كة فن البحوث المشتر عمل 

التكنولوجية  للمزا التطبيقات  خالل  من  ن  بالعناض  Mobile applicationsرعي  اإلستعانة   مع   ،

مع  التعاون  ببدء  اح  اإلقتر عىل  يؤكد  ما  ،وهو  متكاملة  ات  ختر الدخال  االخرى  الكليات  من  ات  والختر

كة.  ن عىل محور البحوث المشتر كت 
 الجامعة من خالل التر

ك من   • ي  دراسة إمكانية تقديم عمل مشتر
ي المشاريــــع البحثية وتنمية االبتكار التر

قبل الكلية والجمعية فن

 . يتم تمويلها من خالل جهات مانحة مختلفة )االتحاد االورونر مع مشاريــــع بريما، الخ...( 

ن الكلية  • ن الجهات البحثية والقطاع الخاص لتطبيقها مستقبال بي  إمكانية دراسة نماذج دولية للتعاون بي 

 والجمعية. 

وخاصة  •  ، العلمي والبحث  الدراسة  ن  حت  المختلفة  اإلقتصادية  القطاعات  تواجه  ي 
التر التحديات  وضع 

ي سيكون لها تاثت  ملموس وملحوظ عىل االقتصاد المرصي، كما أشار  
االتجاه للقطاعات االقتصادية التر



حيبها الكامل للتعاون فيما يخص المعامل بحيث يتم توف ت  التمويل الالزم  سيادته عىل تأكيد الجامعة بتر

 من خالل المعامل.   Know howمن جانب الجمعية وال 

بة الصحراوية، فيما يخص ملف ارتفاع نسب ملوحة  • ن شمس بإجراء التر تقوم كلية الزراعة بجامعة عي 

بة المختلفة ،  لنوعيات التر
ً
إىل  ويرجع ذلكمجموعة من االبحاث لتصميم برامج تسميد حديثة وفقا

بة فتساعد عىل نقل العديد من   مدى خطورة هذا األمر، حيث أن ملوحة المياة تتفاعل مع ملوحة التر

ي   إضافة إىلراض وانتقالها للمحاصيل الزراعية بها، االم
ورة تجربة تطبيق نتائج هذه األبحاث فن ضن

ي عدة مزارع للمستثمرين بحيث  
ي الزراعية بمحافظة القليوبية وفن

مناطق صحراوية متفرعة وباالراضن

 . ي
ي نوعيات االراضن

 يكون هناك تنوع فن

سيم الحجازي ،وخاصة ل  بالنسبة • ي الصحراوية مثل السيالج والتر
ي االراضن

هة للمياة فن ملف الزراعات الشر

ي ظل ندرة المياه ، لذا يجب حساب العائد االقتصا
دي للمتر مكعب من المياة المستهلكة، مع تحديد  فن

ي ستجلب الدخل للدولة من العملة الصعبة ،عىل ان يتم ذلك بالتنسيق  
انواع الزراعات ذات االولوية التر

 . ي
 مع وزيري الري الزراعة واستصالح االراضن

 

ز أعضاء الكلية والجمعية قبل شهر رمضان الكريم وسوف  • تم االتفاق عىل ان يكون االجتماع القادم بي 

 يتم تأكيد الميعاد والمكان الحقا. 

 

 

 األوضاع الراهنة للقطاع الزراعي ومقترحات الحضور حول دور اللجنة  : ثانيا  

  خالل الفترة المقبلة للنهوض به

ي   ➢
 عضو الجمعية  –المهندس / حامد الشيت 

 :  الملفات الملحة المتعلقة بالقطاع كالتاىلي
 أشار سيادته إىل أكتر

ات المناخية  •  ملف التغت 

بة  •  ملف ملوحة التر

ة من أساتذة الري والمبيدات ،ويمكن  ن ن شمس لديها نخبة متمت  اكد سيادته عىل أن كلية الزراعة بجامعة عي 

اتهم واإلعتماد عليهم ،كما أشار سيادته إىل وجود عدد كبت  من الدراسات واألبحاث بالكلية  اإلستعانة بختر

والمتبقيات  حول   باالمبيدات  اإلستعانة  إمكانية  سيادته  أضاف  اإلعمار ،كما  إلعادة  ي  األورونر لبنك 

ي   (EBRD) والتنمية بة و منظمات االتحاد االورونر ي مشاريــــع الملوحة والتر
 . فن

 عضو الجمعية  –المهندس / إبراهيم البنا  ➢

إىل   سيادته  بالقطاع  أحد أشار  المتعلقة  الملحة  وهو  الملفات  ي   ملف، 
االراضن ي 

فن للمياة  هة  الشر الزراعات 

و   مثلالصحراوية   ،السيالج  الحجازي  سيم  ي   وخاصةالتر
يجب  مياه  الندرة    ظل  فن لذا  العائد ،  حساب 



ي ستجلب الولوية  اال   ذاتالزراعات    ة، مع تحديد انواعالمياة المستهلكمن  االقتصادي للمتر مكعب  
دخل التر

ي  الري الزراعة ييتم ذلك بالتنسيق مع وزير عىل ان صعبة ،العملة من الللدولة 
 . واستصالح االراضن

ي  ➢
 عضو اللجنة  –السيدة / جوزيت لطف هللا فيعانز

اح عىل   ي الزراعة ،أشارت سيادتها عىل إمكانية اإلقتر
فيما يخص ملف المردود االقتصادي للمياه المستهلكة فن

  الجهات المعنية النشاء مرصد لمتابعة قضايا االقتصاد الزراعي لضمان وصول كافة هذه التحديات لمتخذي 

 القرار. 

اح     لعرض لية  التابعة لها ،إليجاد آعىل الكلية ومراكز البحوث المختلفة  كما اشارت سيادتها إىل إمكانية األقتر

الكلية حاليا عىلالاالبحاث   ي 
فن تنفيذها  الجمعيةجاري  أعضاء  ب    يمكن اإلستفادة منها  يمكن  افكار  ،بحيث 

  تطبيقها 
ً
اء من الخارج   منبدال  . االستعانة بختر

 عضو الجمعية  –المهندس / وليد عبد الرشيد  ➢

اح بتوفت  انشاء معمل بالتعاون مع الجامعة  ملف  اولوية  أشار سيادته إىل  
الخاصة بأعضاء    مزارعال  مع اإلقتر

البحوث الستنباط وتطوير إلجراء البحوث والتجارب من خاللها، وقد أكد سيادته عىل مدى اهمية    الجمعية

ي سالالت جديدة يمكن ان تو 
 . تحمل ملوحة المياة  تستطيعالمياه او سالسات  إستهالك فر فن

 عضو الجمعية  –األستاذ / حسن فايد  ➢

ي هولندا ، Wageningen Universityأشار سيادته إىل نموذج 
ي تعد فن

ن  والتر ن المزارعي  نموذج للتعاون بي 

ن  ي هولندا، حيث كانت هذه الجامعة ىه العامل االساسي لتطوير واالكاديميي 
ي هولندا ،كما أكد الزراعة فن

فن

ورة اإلهتمام ب  التقنيات الحديثة سيادته عىل ضن
ً
ي قطاع الزراعة والعمل عىل تطويرها داخل مرص بدال

من فن

 . جلبها من الخارج

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي: 

ي  تقوم السيدة/ جوزيت •
ك للجنة مع كلية  –لطف هللا فيعانن عضو اللجنة، بالتنسيق لعقد إجتماع مشتر

ة القادمة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتحديد عقد   ن شمس خالل الفتر الزراعة بجامعة عي 

ونيا أو بمقر الجمعية او الكلية.   اإلجتماع إلكتر

ورة تشكيل مجموعة عمل لتمثيل اللجنة بالك • لية ،لضمان التمثيل الجيد للجمعية تم التأكيد عىل ضن

 وتنوع األفكار واألراء. 

ن شمس، لإلطالع عىل اهم المناقشات حول أوجه   • يتم إرسال محرصن اللقاء إىل كلية الزراعة بجامعة عي 

حة من قبل الحضور.   التعاون المقتر

 

 الفعالة خالل اللقاء ثم قام المهندس / عالء دياب بتوجيه الشكر لكافة الحضور عىل حسن المشاركة 

 


