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  احلضور الكرام

أنههلمن ههامي االههنما أن ههتقمأقمنون ههنمانبهه تمنهه اوامنههج م   بهه مان  نههتأ م

انخض م ان تكهةمبتألسه ا ممفنان ط نمنن صىمأسن ىمأن  بتتمان  بجاتم

ان حوبههةمفههنمأصهه م  هه مأأههامطههتلم ننمههت بم ونههوم م تنههتمبضهه    م أ  بههةم

 خضههتكمفتفههةمان  ناههتتمان  اصبههةمختجههةمانمت جههةمن هه اأ مج هه ماناب ههتتم

منونأكجمأامسالأنهتمأاماننو ثمب ن  بتتماآلفتتمانز االبة.م  حوبوهت

االبهههةمب  اق هههةمان  ت سهههتتماقههه مي  منا هههةمأ بهههجاتماآلفهههتتمانز م أهههام م

   تمنهتماناهتتمان كو ةمأهامق هامانوا هةمنونأكهجممانننان ا وبةم انز االبةم

ضهه  مأج نههةممفههن حههجي تمماننههنأههامج ي هههتم ي ههتمعن ههومأهه مانضهه اب م



مفهن انز االهةمنمأهامان نحهج مماألغ مةصتي  مالامأ م ةمانسو كمانج نبةمان

ننحوبههامأن  بههتتممان  فههز م أههام اقهه مي  مفههامأههامان ا ههامم- هه اماننههأق

نو  بهجاتممأهتي ممان  فهز م ان ا هامماألغ مةمفنان  بجاتم انا تج مانث بوةم

(من ججمأن  بتتمان  بهجاتم2017نس ةمم974 قاممان  ا  مأامان  ا مم28

م.ان  ناتتمانز االبةمبتألس ا مان حوبةمفن

حنههىمع نبهه مم2016مأكنهه ي   ههخمخههاللمان نهه  مأههامماإلطههت  فههىم هه ام

جن تالتتمبتننات قمأ مانب نبج م  حخمأموةمنا هةمسوسوةمأاماإلم2017

اناهههتتمان ا بههةممان ا ههاممأ ثوههنأ بههجاتماآلفههتتمانز االبههةم فههىمحضهه  م

م-األغ مهههةممفهههنانث بوهههةمننحوبهههامأن  بهههتتمان  بهههجاتم انا تجههه ممان  فهههز م

  ا  مم-  ا  مانصههههحةم-انز االههههنانحاهههه مم-نو  بههههجاتمان  فههههز مان ا ههههام

م-(ان بتسههنانصهه تالةممان قتبههةمالوههىمانصههتي اتم انهه ا ياتم  ب ههةمانن حبههجم

مأ ثوههنم-اننصههجع  مان اوهه مم-جهههت مح تمههةمان سههنهووم-  ا  مانن هه  ا

 م انن هههجع م  مأقمأ  هههجتمن هههتن ماننهههكممسههها ن   هههتم مم(شههه فتتمان  بهههجات

مفهنمان  هىم انو جسهنىم األأن تقم نىم ب ةمانب نبهج مالوهىمجهتي م اهت نها



مخههاللم هه بمان  حوههةمحبههتم ههامانهه ط نان  حوههةمانن هبجمههةمنههه امان  نههتأ م

ممعون ح بومأتم

 ا بهه مان هه انبام انننهه  اتتم ان هه ا اتمان  ا  ههةم أهه ف اتمانن ههت امواتم -1

 اناالقةمبتن قتبةمالوىماألغ مة

ال ههامنوخمهه رماإل شههتيمةمنومهه  مانج نبههةمنسههح مالب ههتتمم الههجايم  قههة -2

 انخض م ان تكهةمنهجفم حوبامأن  بتتمان  بجات

ال جمي   بام ج   بنبامنوم  مانج نبةمنسح مالب تتمانخض م ان تكهةم -3

 حههجا  تمن  ننههنمانحاهه مانز االههنم ان قتبههةمالوههىمانصههتي اتم انهه ا ياتم

ان ا هامان  فهز م أ نننماألغ مةمنه  ا  مانصهحةم ياهلمان  بهبامأهام

نو  بجاتم ان ا امان  فهز منو ن  بهتتم ان اوه ماننصهجع  م قهجمقتأهخم

نا ههههةمان  بههههجاتمباجههههجا مشهههههتياتم جنبههههت م هههه بمانههههج  اتمنوسههههتي م

 ان نج يبا.

 الههجايمخمههةم   ب مههةمن  نههتأ م  صههىم  جههجمأن  بههتتمان  بههجاتمفههنم -4

،م   ههتم نههجمأقمأقههجتمخههتن مانخضهه م ان تكهههةمفههنماألسهه ا مان حوبههة



اننههك م انن ههجع م نههىمفتفههةمشهه فتتمان  بههجاتماناتأوههةمفههىمأصهه مالوههىم

يال ههههامان هههتيىم ان ا ههه ىمنن  بههه مان  نهههتأ مانههه ط ىمن جهههجمأن  بهههتتم

 مان  بجاتمالوىمان جلماألك ا.

هذا املقام أن أشري  إ  أن اططرية الوينيرية املصريرية لتقصريى وربريد متبقيريا   يفأود 

 ى ثالثة حماور أساسية.املنتجا  الغذائية تعتمد عل يفاملبيدا  

 ضهه منمههتتمجبههجم يههتنم  مان ن ههومالوبهههتمالتن بههت منسههح مم:األولاحملريريور 

مالب تتمأامانخض م ان تكهةمبتألس ا مان حوبة

انخضه م ان تكههةم يهتنم  ممفهن حوبامأن  بتتمان  بجاتمم:الثانياحملور 

اناتن بههههةمان ان ههههج م فههههىمان اتأههههامان صهههه  ةمان ان ههههج م

م ان ؤ وةم واتمانك ت  مانناهبز ةم ان ن  ة.م

 حوبهامان نهتص مان نحصهامالوبههتمأهامق هامنا هةمأ بهجاتمماحملور الثالري::

اآلفهتتمانز االبههةمنن بهبامان ضهه مان ههتصامنجقهةمختجههةمحاههام

إل خههتومم   هه مانز االههةان خههتط م  فاهههتم نههىمأاههتننمأ.ي.م

ماإلج ا اتمانال أةمفىم  اماننأق.



فتفهةماناههتتممتأقم  بمانخمةمان ط بةمشت كمفهنم الهجاي ماحملور الرابع:

م انهب تتم ان ؤسستتمان ص  ةمواتماناالقة.م

غايرية  يفوالربد حيقق جمموعة مري  األهريدا   التقصيولعل تنفيذ برنامج 

 : هياألهمية 

األسهه ا ممفههنانناهه فمالوههىمأسههن ىم وهه ثمانخضهه م ان تكهههةمبتن  بههجاتم -1

 أحتفمتتمأص  ةمالوىمأجا ماناتتمفنان حوبةم

اننا فمالوىمأأتكام أس  تتماننوه ثم أسه تتم اهت  مانحهج يمان صه ىم -2

 ن ن  بتتمان  بجاتم

 فههه مأاهههج تمانن البهههةم ان ههه اأ مأهههامخهههاللمأاتناهههةمأسههه تتماننوههه ثم -3

حتنهةم كه ا مانمهت   م أهامن ه ممفهناننج   بةم  م بوم نه  اتتم ايالهةم

 ان صج م  ي تممصاماننجخام نىم م تفماسنخجاتمان  بج.م

 م.ان ص  مح تمةمجحةمان سنهووم -4

الوههههىمانصهههتي اتمان صههه  ةمبخوههههومانث هههةمنهههجىمانههههج لمماإلق هههتل  هههتي م -5

 م.ان سن  ي 



مفهنمانن صهن مه   م أ اجاهةمخمهةممفهن بجممتمفامالتمفنمانن صننت  م -6

  وبههامالههجيماناب ههتتم أأههتكامانسههح م نههىمماناههتتمان ههتيتم قههجمعههؤيىمونههو

 .ماننح لمأامنمتتمانحص ماناتتم نىما سنهجافمان  جل(

 الوههىمانا هه تمفأن ههتمنهه يماننأكبههجمالوههىمأقمان هه صمأههامنهه اأ مان جههجم

 هه مضهه تقمالههجتم اههت  مانحههج يمان صهه ىمان سهه   منهههتمأههامم انن صههن

نو  بهجاتمحنهىمم كهام  هتيىممانخهتط ان  بجاتم انهنأكجمأامالهجتماننم بهوم

ان هه ا م ونههومأههامخههاللممفههن جهه يمأن  بههتتمأههامان  بههجاتمغبهه مأن قاههةم

مفهن م بومان  ت ستتمانز االبهةمانابهج مف هتمأقمان نهتص مان نحصهامالوبههتم

م.حوبامان ختط مانصحبةمالوىمان سنهوو مفنن اأ مان ججم  بجم

وفى إيار اططة الوينية سو  تكون هناك جمموعة م  االعتبارا  ع  أخريذ 

 العينا  أهمها:

ان  فز ههةماننههنم  جههجمفههنمان حتفمههتتماننههنم ن نهه مم  ن ههتتمبتألسهه ااإل -1

 ب بز منس بةمنو  ن مان  اصنمأاتلمانج اسة.



سههاماناههتت(ماأل لم ههامضهه تقمانن مبههةمانا  افبههةمن حتفمههتتمأصهه ممان  -2

 ا سنهجافمان  جلمباجمونو.

 خ مفنما الن ت مأ  بةمان  ن مان  اصنمفنمسوسوةمان  ا مانب أبةماأل -3

مأجىم ك ا  ةم  االةمان حص لمخاللماناتتممانا  ات(مبتن س ةمنوخض  -4

دائمًا مريا تكريون عنريوان  التيالنهاية أن أش  إ  جمموعة م  األرقام  يفأود 

 : احلقيقة

أص ممفنأامسكتقماناتنام ممابج قمان  ا مانكتفنم نحامم%40أق -1

 ن ن اماآلقمأامأ حوةماآلأامان  اصنم نىمأ حوةمانسالأةمان  اصبة.

م -2 مان  ج م نىمماناتن نمانز االنماإلننتجمفنأق ماآلق ممصا ماآلفتت ننباة

 أوبت مي   م800

منو ماآلقم -3 مان  بجاتمالوىمأسن ىماناتنا م ات   مأوبت م60مح اننحاا

 %4مس   مي   مب اجلمن  م

مم -4 مان سن ى مالوى مان  بجات مأا مان سنهوو مماناتن نحاا مح انناآلق

 أوب قمطامم5,5



ع جلم نىمقمتكمماناتن نأامأسنهالكمان  بجاتمالوىمان سن ىمم85% -5

 انز االة

م -6 م ننتج م كو ة ممأ   و  ماننم بو م نى ماننخوبو مأا م200مح اننأ بج

 أوب قمي   م

م -7 مانز االبة مان  بجات مأا مان سنهوو محاا ممفنمصا م10مح اننأص 

 آ فمطام

مانز االنماإلننتجالوىمان  بجاتمأ ت نةمب سنوزأتتمماإلن ت مصامحاام -8

 %9مح انن

أص مس   ت م نىمالهجيمانسهكتقممصهام نهىممفنأاجلماسنخجاتمان  بجاتم -9

م385ماناهههههههههتن نج ات/سههههههههه   ت مأههههههههه ماناوهههههههههامأقمان ن سههههههههه مم100

 س   ت مف ي/ج ات/

أهامم%5نح ه ا مفهنمأصه م م ز هجمالهامك بةمان  بجاتمواتمان متقةما -10

 ان سنهووم ج تنن



أم ههومم650أههام أ بههام2017سهه فم  نهههنمأصهه مفههنمنهتمههةمالههتتم -11

أنهههرمن فههه مم50نو  بهههجاتمأهههامخهههاللمخمهههةم االهههج م سهههنهجفم أ بهههام

 أسن ىما سنخجاتماآلأام ان س  نةمنو  بجات.م

 على حس  اإلهتمامأعتذر ع  اإليالة وأشكر الساده احلضور 

 لويننا العظيم مع خالص متنياتى بالتقدم والرخاء

 حممد إبراهيم عبد اجمليد.د/ أ
 

 رئيس جلنة مبيدا  اآلفا  الزراعية

 


