
 
 

    المرصيي     بجمعية رجال األعمال  الزراعة والريعقدت لجنة  
ً
رئيس    –  عالء دياب  / المهندس:  برئاسةإجتماعا

ممثلي    وحضور   ،اللجنة من  الجمعية  اعضاء  السادة  من  المرصيعدد  األعمال  بقطاعي    مجتمع  العاملي   
والري   الساعة  الزراعة  تمام  ي 

ف     الثانيةوذلك 
ً
الجمعية   2022مارس  30الموافق    األربعاءيوم     ظهرا بمقر 

ة  بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:  حيث ُعقد اللقاء  ،بالجي  
 

املتوقعة لألزمة الروسية األوكرانية على قطاع الزراعة وسالسل اإلمداد " التداعيات  
الزراعية، ورؤية جمتمع األعمال املصري لتأمني الزراعة احمللية، مبا يضمن توفري 

 السلع الزراعية االساسية واستقرار اسعارها " 

الحضور من أعضاء ، وقد رحب سيادته بالسادة  رئيس اللجنة    –  عالء دياب  / املهندسبدأ اللقاء بكلمة  

ثار القتصادية المتوقعة عل قطاع الزراعة وقد اكد سيادته عل أهمية هذا اللقاء لمناقشة كافة ال ،  الجمعية
ي ظل االمرصية 
ي اصدرتها  ألزمة الروسية األوكرانيةف 

وخاصة بعد مجموعة القرارات القتصادية الجديدة الت 
 الدولة. 

 التالية:التوصيات مناقشة أهم  حيث ت للسادة احلضور  فتح باب احلوار واملناقشة  ت ثم 
ي يمر بها العالم أجمع الناتجة عن الحرب الروسية األوكرانية، وما يليها من تبعات  

ي ظل األزمة الراهنة الت 
ف 

   وآثار سلبية عل إقتصاديات كافة دول العالم
ً
ادا ها عل سالسل اإلمداد إستي   للسوق الروسي و تأثي 

ً
 وتصديرا

ي للدولة من 
ورة تحقيق اإلكتفاء الذات  خاصة بالنسبة لمحاصيل القمح والذرة والزيوت، وهو ما يؤكد عل ض 

الزراعات والمحاصيل األساسية، لذا فقد قامت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال األعمال المرصيي   بوضع  
ي تحقيق الت

: مجموعة من التوصيات بما يسهم ف  ي مرص ذلك عل النحو التالي
 وازن واإلكتفاء لقطاع الزراعة ف 

ي شمال وجنوب مرص، وكذلك دراسة اإلستفادة من شمال  قامة  الفرصة مواتية إلنرى أن   . 1
وعات ضخمة ف  مشر

  ، أن  السودان  القمكما  الحكومة    الحالي   ح سعر  بي    اكة  الشر ومبدأ  فكر  تطبيق  ويمكن  اإلستثمار  عل  يشجع 
اكة  ، عل أن يكون  لمواجهة جزء من المخاطر المستقبلية والمتوقعة  PPPوالقطاع الخاص   عل    قائممبدأ الشر

ي : 
 اآلت 

 بحيث يدر عائد عل رأس المال المستثمر    حالدولة تحدد سعر لتوريد القم  •
ً
 وماليا

ً
يكون مدروس إقتصاديا

كاء   كبي  عل الدولة وان  ،  للشر
اء القمح بالوضع الحالي يمثل عبء اضاف 

ي العتبار ان تمويل شر
اخذا ف 

ي مساحات شاسعة يحتاج إدارة قطاع خاص ذو كفاءة التجاه لزيادة اإلنتاج المحل 
 يلزم برامج زراعية ف 

ي والبنية التحتية من طرق وطاقة وتأمي   مياه  •
ي األراض 

 . مشاركة الدولة ف 

ي التمويل والتشغيل   •
الف وتزيد    50لمساحات مرحلية من  مشاركة البنوك المرصية والقطاع الخاص ف 

ي الجديدة  100إل 
ي األراض 

 ف 
ً
 الف فدان سنويا

 
بي     . 2 اوح 

تي  لمدة  الزراعة  إستمرار  وط  الجديدة وبشر ي 
األراض  ي 

ف  القمح  لمزارعي  تفضيلية  مزايا    5  –  3إعطاء 
يبية وتمويلية(   سنوات ) مزايا ض 

 
 

 

  الزراعة والريإجتماع لجنة محضر 

 بمقر الجمعية -2022مارس  30 األربعاء



ي رصف وتوزي    ع المدخالت واالسمدة الزراعية لكافة الحيازات :  .3
ر
 التوسع الحتىم ف

الزراعية  و  الزراعية لكافة الحيازات  ، حيث  فدان  25ما دون وما فوق  ضع آلية لرصف المدخالت واألسمدة 
ي الحيازات فوق  

الفوسفات (، ووضع    –الفسفور    – الوفاء باألسمدة لها ) البوتاسيوم    فدان من عدم  25تعات 
خطة لذلك من خالل جدول بالزراعات الموسمية واحتياجتها المحلية من األسمدة بحسب الشهور والكميات  
 لدراسات السوق لن يتأثر التصدير بعد تغطية الطلب  

ً
المتاحة والفائضة للتصدير واسعارها، مع العلم أنه وفقا

 مليون طن(.   7مليون طن، بينما يبلغ اإلنتاج  4المحلي )إحتياج السوق المحلي يبلغ 
 

 الوادى القديم والدلتا  %30الهدف  توفير   ة )ملف الميا  .4
ر
  :   من كمية الرى ف

ورة إستثمار الفرص لحسن إستغاللها، وباإلشارة إل قيام البنك   ي ظل التحديات الخاصة بملف المياه، وض 
ف 

ورة :  الُمطور الزراعي بتخصيص التمويل للتحول من نظام الري بالغمر إل الري   ، لذا نرى ض 
الزراعة وإستصالح    - الملف ) وزارة  المعنية بهذا  ي  التنسيق بي   الجهات والوزارات 

الري    – األراض    – وزارة 
الداخلية   والتجارة  التموين  (  –وزارة  الزراعي  ل  البنك  إجتماعات  عقد  من  العمل  مجموعواإلشاع  ات 

وتقديم كافة التسهيالت واإلستشارات الفنية  الُمطور  لوضع خطة عامة للتحول إل الري    بها   متخصصةال
وع لتحقيق هدف توفي  المياه، مع دراسة   لتقليل إستخدامه للمياة  قصب السكر  زراعة  تطوير  بهدف  مشر

ة   ستهلك كمياتيحيث أنه   .   منها كبي 
بغرض  التموين  والصناعة ووزارة  وزارة الزراعة والرى والمحافظ ووزارة التجارة  عمل من كٍل من  فريق    تشكيل  -

حيث أن الوضع  ،  تفعيل برنامج تحويل مخطط سنويا من الرى بالغمر للرى بالطرق الحديثة  التنسيق و 
 . ومرجوة وليؤدى ال نتائج ملمومسة الحالي غي  واضح ومتفرق بي   الكثي  من الجهات  

ي  الجدية واإلشاع   -
تحويل زراعات قصب السكر ف  جنوب مرص ال الزراعة المتطورة ) رى مطور ، شتالت  ف 

ح  م( لألستفادة القصوى من كل الجهات : اإلنتاج ، الكفاءة ، توفي  مياه وناتج القة  وميكن،    لعقل  بدل ا 
 إلستخدامه ف  مجالت شت  . 

اتيجية    %30سيتم توفي  ما يقرب من   - من المياه يمكن اإلستفادة منه ف  زراعات القمح والزراعات اإلسي 
 األساسية . 

   ويف نهاية اللقاء ت اإلتفاق على :
جروب   • إنشاء  بالجمعية  Whatsappيتم  والري  الزراعة  لجنة  أعضاء  لضمان رسعة   للسادة 

 وسهولة التواصل. 

ي تم مناقشتها والتوافق عليها خالل اللقاء   •
إىل السادة أعضاء اللجنة  يتم إرسال كافة التوصيات الت 

ورة    Whatsappمن خالل جروب   يرون رصر إضافية  أخرى  نقاط  إية  وإضافة  للنظر  وذلك   ،
 لوضعها ضمن ورقة عمل متخصصة تقوم اللجنة بتوجيهها إىل  وضعها ضمن التوصيات، ت 

ً
مهيدا
 كافة الجهات والوزارات المعنية. 

نقاط  ال جميع    سبل التواصل،  كافةو   Whatsappجروب  البحث مع اعضاء اللجنة من خالل   •
ي م المقي  و والموضوعات  

ر
ي يرغبون ف

الت  بالجمعية    تها ناقش حات  الزراعة والري  من خالل لجنة 
ة القادمة.   بغرض وضعها ضمن اجندة وخطة عمل اللجنة خالل الفي 

 
بتوجيه الشكر للسادة الحضور عل حسن   رئيس اللجنة –عالء دياب  / المهندسثم إنتىه اللقاء حيث قام 

 المشاركة الفعالة خالل اللقاء. 


