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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ي لااتصـــــا الـــــل أحـــــو التحـــــوُّ د اتخـــــنأا تطـــــوات فعه

ــــل الُميــــتماملي واالرتقــــ اء األت ــــر لتحقيــــق التنمي

بحيـــــاة المـــــواط  المصـــــريي وتحيـــــي  ميـــــتوا 

.  واعممعيتتمي وتلةيل تطلعاتم أحو غم وميتقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اوء الكلمل الُميجلل لمنتما مصر للتع
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ـــــر يس  ـــــادة ال ـــــسرادة  يا ـــــيلي وبقي ـــــي ب مصـــــر تةن

ـــا لق ــاا االات صـــادي عةــمال تاا اليييــمي برأامج 

كـــاء  مفـــم فـــم األ ـــاال و ـــاا  ـــن  االتـــتاالت 

اي واليــــعم أحــــو وتاحــــل فــــر  العمــــ   الكةيــــرة جــــم 

 ـردي الجمامة للتةابي وتحيي  ميتوا معيتـل ال

قيـق ف ل ا ع  االرتقاء بالخممات المقممـل وليـمي وتح

.العمالل االجتماعيل والتنميل الميتمامل

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ةترال فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل ال
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هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.”تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ت

العمــراء لكاأــي  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخا طا طريا  لبنااء تلم

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

داانوتت تلمع ومااات ووعاام تتخاااذ تلقاارت  دتنفيااا جهاادٍ دحثااي  لتوثياا  دهاام إ جااازتت تلدولااا تلمصااريا خاا ل تل

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقات خيصااياكتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغاااتء)اقًااا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا دممي ا ت تز  مصر دها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



الزراعة نا تص ح األرا ي

10ن م المؤشرات▪

11أُظم زراعيل نكار ك اءة▪

ع الزراعم األفقم▪ 17متروعات التو ُّ

27التو ع فم زراعل الصوب والزراعات المحميل▪

ع الزراعم الرن م ▪ 31متروعات التو ُّ

43الزراعل التعاُامال▪

45تنميل الاروة اليمكيل والماجنل والحيواأيل▪

61التكنولوجيا داعم ر يس لتحقيق األم  الغنا م▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ن م المؤشرات

750.2
ا ايمااا تلناااتج تلمح ااي تإلجمااالي لقاااام تلز تعاا

.2021/2020وتلغادات وتلصيد خ ل عا  

مليـــــــــــــــــار

38.4جنيــــــــــــــــــم
إجمالي تالساتثما تت تلعاماا تلموجهاا لقااام

.2021/2020تلز تعا خ ل تلعا  تلمالي 

مليــــــــــــار

جنيـــــــــــــم

14
تلتن فااااااااا تالجماليااااااااا لمشااااااااروم تالسااااااااتز تم 

شايخ دمحافظاا كفار تلتلدمني داابركا   ياول 
.2017في  وفمبر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ملي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 5.1جني
ومي إجمالي تلمبالغ تلمُخصصا ل مشروم تلقا

.2017في عا  تلبت وإلاياء 

3.2
فياااا تلتن فاااا تإلجمالياااا لمشاااروم تلتنمياااا تلري

.2017دصعيد مصر في  وفمبر 

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 1.3جني
شاااء تلتن فااا تإلجماليااا لمشااروم تسااتنمال إ 

تجمعًاااااا ز تعي اااااا دمحاااااافظتي شااااامال 15عااااادو 
.وجنوب سيناء

مليــــــــــــــــــــــــــارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جني

مليــــــــــــــــــــــــــــــــــار

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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"نم دددم زراعيدددة أكثدددر كفددداء 

فااي" اإلعدد   العددالمي لومددوق اإلنسددا " ااص 

لنااااا ِّ شاااااخص اق اااااا فاااااي "، ع اااااى دل 25المدددددا  

مداااااااتوه معيشاااااااا ينفاااااااي للااااااامال تلصاااااااحا 

وتلرفاهاااااا لاااااه وألسااااارته، وخاصّااااااً ع اااااى صاااااعيد 

".تلم ك ، وتلم بس، وتلمدنن

تتصااااااالًا، جاااااااءت دهاااااادتف تلتنميااااااا تلمُدااااااتدتما 

مُتداااقا مااا  ت اااك تلمااااوض؛ ايااا  دك ااادت دهمياااا 

وضاااارو ض تحقياااا  تألماااان تلغاااااتبي دمااااا يلاااامن 

تلصاااحا تلجياااادض وتلرفاهياااا لأفاااارتو، فلااا ًا عاااان

يفياا، تعزيز تستدتما تلنظم تلز تعياا، وتلتنمياا تلر

ااا فل ًا عن ذلك جاء دع  ت ك تألهادتف مرتب

األرا ددددددي، نالددددددن م البي يددددددة، دالحفااااااا  ع ااااااى 

.نالثرن  السمكية

مان دهادتفالهدد  الثداني في هات تلصادو،  اص  

" وعالمضدداء علددى الجدد"تلتنميااا تلمُدااتدتما ع ااى 

ا؛ مماا وتحقي  تألمن تلغاتبي وتلتغايا تلمُحد ان

يُفلااي إلااى ضاارو ض إ هاااء جمياا  دشاانال تلجااوم 

.2030وسوء تلتغايا دح ول عا  
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مااان دهااادتف تلتنمياااا الهدددد  الثددداني ديلًاااا دكاااد 

ى تلمُدتدتما ع ى ضرو ض اصول كا  إ داال ع ا

ز تلغاااتء تلنااافي وتلصااحي، وهااو مااا يتا ااب تعزياا

:  تلمما سات تلز تعياا تلمداتدتما، وتلتاي تشام

يدة  عم ص ار المزارعيال، ناال دتثمار فدي البن

يدة، إلددى التكنولوجيدة لتوسديال اإلنتاجيدة الزراع

جانددب  دددرنر  أ  تصددبح الدددن م الزراعيددة فدددي

.جمي  أنواء العالم أكثر إنتاجية

وفاااي ساااياق تلحااادي  عااان وعااام دهااادتف تلتنمياااا 

جمياا  تلمُدااتدتما ل تنميااا وتإل تاجيااا تلز تعيااا د

الهدددد  الرابددد  عشدددر ددعاوهاااا ومجاالتهاااا، جااااء 

إلاى ، وتلااي يُشاير"الويا  توت المداء"تلمعني دا 

افااااح تلحياااااض فااااي دعماااااق تلبحااااا  وتلمحياااااات، 

وصاااول تلماااوت و وتلثاااروتت تلبحرياااا، ايااا  تُمثااا 

ي تلمياااه داااد دهاام منو ااات تلاانظم تلابيعيااا تلتاا

تجعااااا  تأل ض صاااااالحا ل عااااايك؛ ايااااا  تُمثااااا  

وت ض هاات مصد ًت  بيدًا ل ثروض تلدمنيا، ويُمثا  إ

.تلمو و ضرو ض لتحقي  تألمن تلغاتبي تلعالمي

؛ "الويدا  فدي البدر"الخدامس عشدر ديلًا تلهادف 

هااا ماان اياا  تااوفر تلحياااض تلنباتيااا  داابا يُعتااد د

ي ا تلغااااتء تلبشاااري، وتُعااادُّ تلز تعاااا ماااو وًت تاتصااااو

ر  بيدًااا، و  اام ذلااك تشااهد تأل تضااي تاادهو ًت  ياا

مداااااابوق تألماااااار تلاااااااي يُفلااااااي إلااااااى جفافهااااااا، 

ي وتصحرها، وخدا ض مدااات كبيرض من تأل تضا

تلصااالحا ل ز تعااا، وتهديااد تألماان تلغاااتبي خاصاااً

دي فااي تلمجتمعااات تلفقياارض، دمااا يتا ااب تلتصاا

ي ل تغيااارتت تلمناخياااا، وتعزياااز تساااتخدت  تأل تضااا

.اع ى  حو مدتدت  من خ ل تإلوت ض تلرشيدض له

األغذودددة نالزراعدددة "هاااات وااااد وضاااعل منظماااا 

ااكمًااا إطااا ًت تسااترتتيجي ا" لألمددم المتوددد  الفددان

لعم هااا فااي مجااال تلز تعااا؛ تسااتناوًت إلااى دهاادتف 

يهاااا، تلتنمياااا تلمُداااتدتما تلتاااي تمّااال تإلشاااا ض إل

ووعمًااا لهااا ديلًااا، وذلااك ماان خاا ل تلتحااوُّل إلااى

 ض  ظم  اتبيا وز تعياا دكثار كفااءض وشامولًا وااد

 ، دفلاإنتدا ع ى تلصموو وتالستدتما من دج  

.دفل  يا دفل ، وبي ةدفل ، وت ذوةو
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العهدد الددنلي الخدا في سياق مُتص ، دشاا  

، افيدةبالوموق االقتصا وة ناالجتماعيدة نالثم

فااااي دعاااا  مااااوتوه إلااااى ضاااارو ض تحقياااا  تألماااان 

اماا تلغاتبي لجمي  تألفرتو، وتحدين تلصحا تلع

.من جا ب تلدول تألطرتف

مااااااان ذلاااااااك تلعهاااااااد 11المدددددددا  فقاااااااد جااااااااءت 

  تلدولي، وتلااي يقار فياه تلادول تألطارتف دحا  كا

ته، شخص في مدتوه معيشاي البا  لاه وألسار

ياااوفر ماااا يفاااي دحااااجتهم مااان تلغااااتء، وتلندااااء، 

ه وتلما وه، ودحقااه فااي تحداين متوتصاا  لظروفاا

خااذ تلمعيشيا، وتتعهد تلدول تألطارتف ديلًاا دات

.تلتدتدير تل زما إل فاذ هات تلح 

فاااايالرؤوددددة اال ددددتراتيجية لمصددددر كماااا جاااااءت 

  ااااام تلز تعااا وتستصاا   تأل تضااي مُتدااقًا ماا

مان 29المدا   ت ك تلمباو  تلدوليا؛ اي   صّال 

تلز تعاااااا مقاااااوِّ  "ع اااااى دل الد دددددتور المصدددددري 

حمايا دساسي ل اتصاو تلوطني، وت تز  تلدولا د

هاا، تلراعا تلز تعيا وزياوتها، وتجريم تالعتادتء ع ي

يشاا كما ت تز  دتنميا تلرياب، و فا  مداتوه مع

ما  سانا ه واماايتهم مان تلمخااطر تلبيئياا، وتع

جي  ع ااى تنميااا تإل تاااا تلز تعااي وتلحيااوت ي، وتشاا

دولاا تلصناعات تلتي تقو  ع يهما، هات، وت تاز  تل

ي، دتااااوفير مداااات زمات تإل تاااااا تلز تعااااي وتلحيااااوت 

وشااارتء تلمحاصاااي  تلز تعياااا تألساسااايا دداااعر

مناساااااب يحقااااا  هاااااامك  دااااال ل فااااا  ، وذلاااااك 

ماا داالتفاق م  تالتحاوتت وتلجمعيات تلز تعياا، ك

ي ت تااااز  تلدولااااا دتخصاااايص  داااابا ماااان تأل تضاااا

تلمدتصااااااااا حا لصاااااااااغا  تلف ااااااااااين وشاااااااااباب 

تلخاااريجين، فلااا ًا عااان اماياااا تلفااا   وتلعاماااا  

تلز تعااي ماان تالساااتغ ل، وذلااك ك اااه ع ااى تلنحاااو 

.تلاي ينظمه تلقا ول
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في داد دهادتفها إلاى " 2030رؤوة مصر "ودشا ت 

إاامااا منظومااا ز تعيااا مُدااتدتما ك اااد دهاادتف 

ال إلاى تحقي  تالستدتما تلبيئياا مان خا ل تال تقا

.د ماط تسته ك وإ تاا دكثر تستدتما

، تتصااااالًا، فقااااد تسااااتحدثل تلدولااااا عاااادض اااااوت ين

وااااااارت تت؛ لتحدااااااين إ تاجيااااااا ااااااااام تلز تعااااااا، 

وتلحفااا  ع ااى تلراعااا تلز تعيااا وزياوتهااا، كمااا تاام

:تعدي  دع  تلتشريعات، ومن دينها ما ي ي

ل ااارت   باايس جمهو يااا مصاار تلعرديااا دالقااا و▪

صاااااااندوق "دع شااااااااء 2014لدااااااانا 126 اااااااام 

وتنااااااول لااااااه تلشخصاااااايا " تلتنافاااااا  تلز تعااااااي

لااى تالعتبا يااا تلمدااتق ا، ويهاادف تلصااندوق إ

عيا تغايا تألضرت  تلناتجا عن تلنوت ث تلابي

و يرهااا ماان مخاااطر تآلفااات تلتااي تتعاارض لهااا 

هااا تلحاصاا ت تلز تعيااا تلنباتيااا وتلحااد ماان  ثا 

دماااااا يحقااااا  تلتنمياااااا تلز تعياااااا تلمداااااتدتما، 

وتلمحافظااااا ع ااااى مدااااتوه تلاااادخ  تلز تعااااي 

ل مداااااااااااتفيدين فاااااااااااي جميااااااااااا  تلمنااااااااااااط  

.وتلمجتمعات تلز تعيا

دع شااااااء مركاااااز 2015لدااااانا 14ااااااا ول  اااااام ▪

  تلز تعات تلتعااديا داوزت ض تلز تعاا وتستصا 

تأل تضااااي، ويخااااتص تلمركااااز دتدااااجي  عقااااوو 

ن تلز تعا تلتعااديا متى ط اب دي مان تلاارفي

ج ذلااك، فلاا ًا عاان تلتوعيااا وتإل شاااو وتلتاااروي

ل ز تعااااااااااات تلتعااديااااااااااا، ووضاااااااااا   ماااااااااااذا 

تسترشااااويه ل عقاااوو تلمشاااا  إليهاااا، وإ شااااء

ااعاااادض ديا ااااات ومع ومااااات، وإتااتهااااا لماااان 

ير ااااب فيهااااا ماااان تلمنتجااااين دو  ياااارهم ماااان 

تلمتعااااااام ين فااااااي تلدااااااوق، وتلفصاااااا  فااااااي 

ياااا تلمنازعاااات تلتاااي تنشااا  عااان تفداااير دو تنف

  عقوو تلز تعا تلتعااديا دو ددببها عان طريا

تلتحنااايم متاااى تلااامنل ت اااك تلعقاااوو شااارط

قارت  تل جوء إلى تلتحنيم لاده تلمركاز، ويناول تل

.تلصاو  في تلتحنيم م زمًا ل ارفين
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اااارت  وزيااار تلز تعاااا وتستصااا   تأل تضاااي  اااام ▪

ن ، دتفوي  تلداوض تلمحافظي2017لدنا 97

فااي تختصاصااات -محافظتااهكاا  فااي  ااااق –

وزيااار تلز تعاااا تلمنصاااو  ع يهاااا فاااي ااااا ول 

1983لدانا 116تلز تعا تلمعدل دالقا ول  ام 

دشااااا ل عاااااد  1985لدااااانا 2وتلقاااااا ول  اااااام 

.تلمداس دالراعا تلز تعيا

اااارت  وزيااار تلز تعاااا وتستصااا   تأل تضاااي  اااام▪

، دمعام ااا جمياا  مشااروعات 2017لداانا 773

تلثاااااروض تلحيوت ياااااا وتلدتجناااااا وتنمياااااا تلثاااااروض

تلدااامنيا معام اااا تلنشااااط تلز تعاااي، وتلااااي 

 اااااااص ع اااااااى دل يقتصااااااار تلداااااااما  دعااماااااااا 

روض وتلثاوتلادتجنيمشروعات تإل تااا تلحياوت ي 

تلداااااااااامنيا ع ااااااااااى تأل تضااااااااااي تلصااااااااااحرتويا 

عااااو وتلمدتصااا حا ااااديثًا، دشااارط تاااوتفر تألد

تلواابيااااااا دموتفقااااااا ااااااااام تنميااااااا تلثااااااروض 

ات تلحيوت يا وتلدتجنا، وتلهيئاا تلعاماا ل خادم

تلبيارياااااا، وتلهيئاااااا تلعاماااااا لتنمياااااا تلثاااااروض

.تلدمنيا دو من يمث هم دالمحافظات

دشااااااا ل 2017لدااااااانا 974اااااااارت  وزت ي  اااااااام ▪

تدااجي  وتاادتول وتسااتخدت  مبياادتت تآلفااات

تلز تعيااااا، وتلاااااي  ااااص ع ااااى دل ترتاااااب لجنااااا 

تلمما ساااااااات " مبيااااااادتت تآلفاااااااات تلز تعياااااااا"

تلمعم يااا وتلز تعيااا تلتااي تقااو  دهااا تلجهااات

جووتهااا تلمن  فااا ماان اِباا  تل جنااا ل ت كُّااد ماان

ودماااا يتفااا  مااا  تللاااوتدا تلتاااي تحااادوها فاااي

ضااوء مدو ااا تلداا وك تلدوليااا تلصاااو ض عاان 

تلتادعااااا لأماااام " تأل ايااااا وتلز تعااااا"منظمااااا 

. تلمتحدوض في هات تلش ل

م إلااى جا ااب ترشاايد تسااتخدت  تلمبياادتت، وياات

ض تقيياااد تااادتول وتساااتخدت  تلمبيااادتت شاااديد

ئااا تلدااميا؛ افااًااا ع ااى تلصااحا تلعامااا وتلبي

.وس ما تلمحاصي  وتلمنتجات تلز تعيا
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اااارت  وزيااار تلز تعاااا وتستصااا   تأل تضاااي  اااام ▪

دتفاااااااااااااوي  تلدااااااااااااااوض 2018لدااااااااااااانا 290

تلمحااااافظين فااااي تختصاصااااات وزياااار تلز تعااااا 

تلمنصاااااااو  ع يهاااااااا فاااااااي ااااااااا ول تلز تعاااااااا 

، تلمعااادل دالقاااا ول  اااام 1966لدااانا 53 اااام 

2018لداانا 7، وتلقااا ول  ااام 1983لداانا 116

دشااااا ل عاااااد  تلمدااااااس دالراعاااااا تلز تعياااااا، 

.وتلحفا  ع ى خصودتها

، لتشااديد عقودااا 2019لداانا 164اااا ول  ااام ▪

ا تلتعدّي ع ى تأل ض تلز تعياا دالداجن و رتما

ا تصااا  إلاااى م ياااول جنياااه، داإلضاااافا إلاااى إزتلااا

.يهاتلتعديات من تأل تضي تلتي تم تلتعدي ع 

اااارت  وزيااار تلز تعاااا وتستصااا   تأل تضاااي  اااام ▪

دشاااا ل تلعماااا  دمنظومااااا : 2021لداااانا 386

ديريا وتلتتبااا  لجميااا  تلنيا اااات تلتصاااتلتنوياااد

تلرت باااا فاااي تصااادير إ تاجهاااا مااان تلمحاصاااي 

ر تلز تعيا تلمهما، وتلتاي يحادو دولوياتهاا تلحجا

اتياا ويقتصر منل شهاوض تلصاحا تلنب. تلز تعي

مان يادهاتنوع ى تلنيا ات تلتصديريا تلتاي تام 

.تلحجر تلز تعي

إجمالي تلمدااا تلمز وعا في مصر
.2020خ ل عا  

مااـــــــــــي 9.4

فـــــــــــــــماء
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ي التو ُّدددد  الزراعددددي األفمدددد

في مصر

"

عياااا زيااااوض يُقصَااد دالتوسُّااا  تألفقاااي ل تنميااا تلز ت

مداااااااا تلراعاااااا تلز تعياااااا وامايتهاااااا، وتجاااااريم 

م تلتعاادي ع يهااا؛ سااعيًا لتعزيااز مداااهما تلقاااا

تلز تعااااي فااااي تلاااادخ  تلقااااومي، وامايااااا وضاااامال 

تألمااااان تلغااااااتبي لمصااااار فاااااي موتجهاااااا تلزيااااااوض 

ر تلداااانا يا تلماااااروض، فلاااا ًا عاااان تاااا مين تااااوفي

رت  تلداااا   تالسااااترتتيجيا، وتلحفااااا  ع ااااى تسااااتق

.دسعا  تلد   في تألسوتق

قااي وع يااه، تسااتهدفل مشااروعات تلتوسُّاا  تألف

اصااااار دعااااا  مداااااااات تأل تضاااااي وتصااااانيفها 

ا دهااادف تستنشاااافها، وتحدياااد ماااده صااا ايته

اسااب، ل ز تعااا، وتحديااد تلتركيبااا تلمحصااوليا تلمن

اها خا ل وتتمثاا   ت ك تلمشروعات تلتي تام تنفيا

:في ما ي ي( 2021–2014)تلفترض من 

دمدااااااا م يااااول الدددددلتا الجدوددددد  مشااااروم▪

.و صب تلم يول فدتل ااد ا ل زياوض

ب الستص   م يول و صالمشرنع المومي ▪

.تلم يول فدتل
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.تنمية صما  نن ط  يناءمشروم ▪

دمداااااا تنميدددة صدددرق السدددووس مشاااروم ▪

.دلب فدتل50

.تنمية غرب السووسمشروم ▪

غددددددرب المنيددددددا البهنسدددددداني رب مشااااااروم ▪

. الف فدتل109دمدااا 

تنميدددددة غدددددرب المدددددنخف  الرابددددد  مشاااااروم ▪

.دلب فدتل396دمدااا 

دمداااااتنميددة غددرب بويددر  ناصددر مشااروم ▪

.اوتلي م يول فدتل

.توصكىتنمية منخفضات مشروم ▪

ويُمنن عرض دهم تلمشروعات تلتاي عاززت زيااوض

:تلراعا تلز تعيا، وتلتي من ددرزها

عامًاااا 17، فبعاااد توصدددكىإعدددا   إ يددداء مشدددرنع 

وتوافااااااه، توشاااااانىع ااااااى تلباااااادء فااااااي مشااااااروم 

تلقاارت  2014تتخااا تلداايد  باايس تلجمهو يااا عااا  

ضاااامن خاااااا توصددددكىمشددددرنع دععاااااوض إاياااااء 

تلدولاااا إلطااا ق عااادو مااان تلمشاااروعات تلنباااره، 

ول فدتل وتنفياًت لتوجهات تلدولا الستص   م ي

ضااااااااااااامن تلخااااااااااااااا تلقومياااااااااااااا الستصااااااااااااا   

.م يين فدتل4

اسايا ولع  تنفياا تلقدام تألكبار مان تلبنياا تألس

 فقال وتلنفقاات تلنبيارض تلتاي دتوشانىلمشروم 

ع يهاااااا، ف صااااابل مااااان تللااااارو ي تلتعامااااا  مااااا  

ياه تلمشروم كوتا  اابم والدد من تدت ك ما تم ف

ماااان دخااااااء وإعاوتااااه لمدااااا ه تلصااااحيل ليااااؤتي 

ثمااااااا ه تلتااااااي سااااااتعوو دااااااالنف  ع ااااااى تلشااااااعب 

.تلمصري

م ينقد اتوصدكىمشدرنع وتجد  تإلشا ض إلاى دل 

:إلى عدض مرتا ، مُوض حا فيما ي ي
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مان تلمشاروم المر لدة األنلدى تم ضامن دعماال 

، 2021ر في ويدمب" الخيرتوصكى"تفتتا  مز عا 

وتلتاااااي تُعااااادُّ مااااان دهااااام تلمشاااااروعات تلقومياااااا، 

زياوض ل تغ ُّب ع ى تلفجوض تلغاتبيا، وذلك دهدف

، لتصااا  ألدددد فددددا 500تلراعاااا تلز تعياااا دنحاااو 

ى فيما دعد إلى م يول فدتل، تألمر تلاي يهادف إلا

تعظاايم عابااد تلمااوت و تلمتااااا وزياااوض تلصاااو تت 

زتل تلز تعيا؛ ما يداعد في تق يا  تلعجاز فاي تلميا

تلتجااااااااا ي، وتااااااااوفير فاااااااار  عماااااااا  ل شااااااااباب، 

خاصااااااً شاااااباب صاااااعيد مصااااار، داإلضاااااافا إلاااااى 

تلتشااااجي  ع ااااى إعمااااا  وإساااانال وتنميااااا ت اااااك 

تلمناااااااط  وتخفيااااااب تللااااااغا تلبشااااااري ع ااااااى 

".ولتا تلني "و" تلوتوي"

وتجااد  تإلشااا ض إلااى د ااه تاام ماان خاا ل تلمشااروم  

دلاااااااااب فااااااااادتل مااااااااان إجماااااااااالي 85تستصااااااااا   

م يااااول  خ ااااا ع ااااى 2.3دلااااب فاااادتل وز تعااااا 100

.دلب فدتل37مدااا 

ترعاا، 2داإلضافا إلى ذلك، تم افر وتبااين عادو 

فار كي ومترًت دعجمالي كميات ا38دعجمالي دطوتل 

م ياااين متااار منعاااب، وتااام إ شااااء عااادو 9تُقاااد   داااا 

ط مباااااات، دااااااااا 10محااااااا  فااااا  دعجماااااالي 2

.م يين متر منعب في تليو 3إ تاجيا 

تتصاااالًا، تااام ماااد شااابنات تلاااري دعجماااالي دطاااوتل 

دلااااااااااب كي ااااااااااومتر د ااااااااااااا  تتاااااااااارتو  ماااااااااان 1.1

دلاااب م يمتااار، دعجماااالي افااار 1.2م يمتااارًت إلاااى 180

م ياااين متااار منعاااب، إلاااى جا اااب تنفياااا جميااا 4

دعمااااال تلنهرداااااء لتغايااااا محاااااات تلا مبااااات، 

دلااااب داااارا  12.4"وإ شااااء دجهاااازض تلااااري تلمحاااو ي 

، كمااا "دلااب كي ااومتر هوتبيااات2.2هااوتبي دعجمااالي 

.دلب جهاز  ي محو 1.1تم تركيب وتشغي  عدو 

تنفياااااااااا المر لدددددددددة األنلدددددددددى ديلًاااااااااا، شاااااااااهدت 

، وتلااااي"توصدددكىمنخفضدددات "مشاااروم تنمياااا 

:يدتهدف ما ي ي
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 الف فادتل، 110تستصا   وتساتز تم مداااا ▪

 اى وتم إجرتء و تسا اصر وتصنيب تأل تضي ع

كي ااااااااااااااومتر ماااااااااااااان تلشااااااااااااااوتط ، 2دُعااااااااااااااد 

واُاااد ت تلمداااااا تلصاااالحا ل ز تعاااا دحاااوتلي

.دلب فدتل80

دلاب فادتل 155دلب فدتل لس تاا تلز تعاي، و25▪

ت لس تاا تلدامني؛ وااد تمال موتفقاا تلجهاا

تلمعنياااا ع اااى إجااارتءتت تلاااار  ل مداااتثمرين

ات السااتغ ل تأل تضااي تلشاااطئيا ل منخفلاا

فااااي تإل تاااااا تلز تعااااي، وتلمداااااحات ( 3، 2، 1)

.تلمابيا في تإل تاا تلدمني

مشدددددرنع ا تصددددد ح نزراعدددددة كماااااا تااااام تنفياااااا 

، اياا  2021فااي يناااير بدددتوصكىألددد فدددا  485

دلب فدتل منها دمحصول تلقمال، 30تمل ز تعا 

وتاااام افاااااااار وتبااااااااااين تااااااااااارم دعجماااااااااالي طااااول

.كي ومترًت19.8

محاااا ط مبااات 52هااات، فلاا ًا عاان إ شاااء عاادو 

للااااخ تلمياااااه ألجهاااازض تلااااري ط مبااااا219تلاااام 

ير خااوط موتساعاد تياتتلمحو ي، كما تم تنفياا 

. عدّتياا11شبنات تلري وتلترعا تلمغايا دعجماالي 

داإلضاااافا إلاااى ماااد شااابنات  ي دعجماااالي دطاااوتل

م يمتار إلاى 180كي ومترًت د اااا  تتارتو  مان 420

.دلب م يمتر1.2

ات تم تنفيا جمي  دعمال تلنهردااء لتغاياا محاا

تلا مباااات ودجهااازض تلاااري تلمحاااو ي مُتمث اااا فاااي 

كي اااومتر 650دلاااب دااارا هاااوتبي دعجماااالي 2.9عااادو 

موزعااااااات جهااااااد متوسااااااا، 8هوتبيااااااات، وعاااااادو 

لاى كشك توزيا ؛ لتحويا  تلجهاد تلمتوساا إ91و

جهاااد مااانخف ، وشاااهد تلمشاااروم ديلًاااا إ هااااء 

ات كي ااومترًت ماان شاابنات تلااارق تلربيدااا، هاا415

فلاااااا ًا عاااااان تو يااااااد وتركيااااااب وتشااااااغي  عاااااادو

جهاااااااااز  ي محااااااااو ي دمناااااااااط  تألساااااااابقيا 497

.تلعاج ا
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، جااااء مشدددرنع تنميدددة صدددما  نن دددط  ددديناء

دلااااب فاااادتل، ويشاااام  456تلمشااااروم دمدااااااا 

دمداااااااااا " ب دددددددر العبدددددددد"و" رابعدددددددة"مناقاااااااا 

دلااب فاادتل، ويدااتهدف اصاار وفاارز وتجنيااب100

تلمداااااااات تلصاااااالحا ل ز تعاااااا، وكاااااالك اصااااار 

.وتإلشغاالتتلتعديات 

دااا فل ًا عن توفير مناط  صالحا ل ز تعا دم

دلااااب فاااادتل، واااااد تاااام وضاااا  270.6تب ااااغ  حااااو 

تصاااااو  شاااااام  لتقدااااايم وطااااار  د تضاااااي ت اااااك 

ا تلمناااط  دالتعاااول ماا  هيئااا تلعم يااات وتلهيئاا

.تلهندسيا

مشددددددرنع تددددددوفير الميدددددداه نتطددددددوور من ومددددددة 

الزراعدددة بموددداف تي صدددما  نجندددوب  ددديناء، 

وتمث اااال دهاااادتف تلمشااااروم، تلاااااي تاااام تنفياااااه 

، فااي إضااافا مدااااات ز تعيااا جدياادض 2020عااا  

دلاااب فااادل، وتاااوفير تلماااوت و تلمابياااا 13.2دحاااوتلي 

دلااب فاادتل، فلاا ًا عاان 14الستصاا   وتسااتز تم 

ا دلااب صااودا ز تعيااا إلوخااال تلتننولوجياا12تااوفير 

ي تلحديثا في مجال تلز تعات تلمحمياا دمحاافظت

.شمال وجنوب سيناء

تشاااااتم  تلمشاااااروم ديلًاااااا ع اااااى إ شااااااء تلبنياااااا 

 الف 5.5تألساساااااايا تل زمااااااا لز تعااااااا مدااااااااا 

فاادتل، إلضااافا مدااااات ز تعيااا جدياادض، وتااوفير

 الف فرصاااااا عمااااا  مباشااااارض، داإلضاااااافا إلاااااى3

.دلب فرصا عم   ير مباشرض15

وتلااااااااي مشدددددددرنع تنميدددددددة غدددددددرب السدددددددووس، 

دلب فادتل تام إجارتء 30تستهدف مدااا تُقد   دا 

ا و تسااا لحصاار تأل تضااي وتصاانيفها ع ااى مداااا

،"غددددرب السددددووس"بمنطمددددة دلااااب فاااادتل 57.5

عاا فاي ودفلل تلنتابج إلى ص ايا تأل تضاي ل ز ت

دلاااااب فااااادتل مااااان تلد جاااااا 23.2مداااااااا تُمثااااا  

.تلثالثا وتلرتدعا
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خم ويُعدُّ تلمشروم دضامشرنع الدلتا الجدود ، 

مشااااااروم الستصاااااا   تأل تضااااااي فااااااي مناقااااااا 

روم ؛ اي  يُقاا  تلمشا"تلداا  تلشمالي تلغردي"

ع اااى مداااااا تزياااد ع اااى م ياااول فااادتل، ويلااايب 

. مدااا مز وعا جديدض% 15تلمشروم لمصر 

تجاااااد  تإلشاااااا ض إلاااااى دل تلمشاااااروم يلااااام  حاااااو 

، و اارب "موددور الضددبعة"دلااب فاادتل جنااوب 688

، ويشااااام  تلمشاااااروم ارتداااااا "الددددددلتا المدومدددددة"

" منطمددة الدرا ددة"دلااب فاادتل متدتخ ااا ماا  250

. تخااااااااااااص مشااااااااااااروعات تلخدمااااااااااااا تلوطنيااااااااااااا

دتل وتب ااااغ تلتن فاااااا تإلجمالياااااا الستصااااا   تلفااااا

.دلب جنيه200تلوتاد اوتلي 

عي ع ى مشرو" الدلتا الجدود "يشتم  مشروم 

":جنوب موور الضبعة"، و"مستمب  مصر"

يُقاااا  تلمشااااروم : مشدددرنع مسدددتمب  مصدددر▪

دلااااب فاااادتل، ويقاااا  ع ااااى 500ع ااااى مدااااااا 

، "تللاابعا– وض تلفاارا "تمتاادتو طرياا  محااو  

وااااااد تااااام تال تهااااااء مااااان تساااااتز تم مداااااااا 

دلاااب فااادتل داساااتغ ل تلميااااه تلجوفياااا 200

تلمتااا، ومان تلمُقار  زيااوض إجماالي تلمداااا

دلاب فادتل ما  ددتياا 350تلمز وعا لتص  إلى 

.2022عا  

يتمثااااا  : مشدددددرنع جندددددوب مودددددور الضدددددبعة▪

دلااااب فاااادتل، 500تلمشااااروم فااااي تستصاااا   

ا دااالقرب ماان شاابنا تلااارق وتلمااوت   تلبحرياا

ا وتلبريااا وتلجويااا، ويااردا دااين تلحاادوو تإلوت ياا

مارو ، وتلبحيارض، وتلجيازض، وااد : لمحافظات

دلاب فادتل 688تم تال تهاء من اصار مداااا 

وتباااين مااان ". مداااتقب  مصااار" ااارب مشاااروم 

% 90خااااااااااا ل تلد تسااااااااااااات دلّ دكثاااااااااااار ماااااااااااان 

تلتااااااااااااي -ماااااااااااان تلمدااااااااااااااا تلمُدااااااااااااتهدَفا 

صااااااااالحا لز تعااااااااا -دلااااااااب فاااااااادتل500تب ااااااااغ 

.تلمحاصي  تالسترتتيجيا
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د المشرنع المدومي ال تصد ح مليدو  ننصد

كيااد وتلاااي ياا تي فااي ساابي  تلت المليددو  فدددا ،

دض ع ااى منا ااا تلدولااا تلمصااريا، كدولااا ز تعيااا  تباا

فاااي إا يمهاااا، ومااان دجااا  تعزياااز تألمااان تلغااااتبي 

ل مااااوتطن تلمصااااري، ال ساااايّما ماااا  زياااااوض اجاااام 

المليدددددو  "تلدااااانال؛ دط قااااال تلدولاااااا مشاااااروم 

، 2015، فااااي ويداااامبر "ننصددددد المليددددو  فدددددا 

ا ك اد تلمشروعات تلقوميا تللخما ذتت تلقيم

يااااا  تالاتصااااااويا تلنبيااااارض تلتاااااي تداااااتهدف تحق

:تلتنميا تلمدتدتما، ومن ددرز دهدتف تلمشروم

م ياين فادتل إلاى 8زياوض تلراعا تلز تعياا مان ▪

%.20م يين فدتل دندبا زياوض 9.5

إطااااا ق تلعدياااااد مااااان تلصاااااناعات تلمرتبااااااا ▪

دالنشااااااااااط تلز تعاااااااااي وتلثاااااااااروض تلحيوت ياااااااااا، 

.وتلصناعات تلغاتبيا دهدف تلتصدير

إ شااااء  ياااب مصاااري موتكاااب ل عصااار، تناااول ▪

ج  وتتااه س داا ا مااان تلقااره تلنموذجيااا تعاااال

.مشن ت تلماضي

توساااي  تلحياااز تلعمرت ااااي، وتساااتيعاب تلنمااااو▪

تلابيعااااااااي ل داااااااانال؛ ماااااااان خاااااااا ل إاامااااااااا 

.مجتمعات عمرت يا عصريا متنام ا

ه تعظيم تالستفاوض من موت و مصر من تلميا▪

.تلجوفيا

دًت ز تعااا تلمحاصااي  تالاتصاااويا تلتااي تااد  عاباا▪

غاتبياا مالي ا كبيرًت، وتدهم في ساد تلفجاوض تل

.تلتي تعا ي منها تلب و

زياااوض صاااو تت مصاار ماان تلمحاصااي  تلز تعيااا ▪

.م يين طن سنوي ا10إلى 

ير زياوض فر  توايب تلشاباب مان خا ل تاوف▪

.دلب فرصا عم 25ما يزيد ع ى 
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:نقد تم تمسيم المشرنع إلى ث ث مرا  

منااااااط  دعجماااااالي 9وتلااااام : المر لدددددة األنلدددددى

: دلاااااب فااااادتل، وهاااااي500مداااااااات تصااااا  إلاااااى 

دلااااب فاااادتل، 30دمدااااااا " الفرافددددر  المدومددددة"

دلاااب فااادتل، 20دمداااااا " الفرافدددر  الجدودددد "و

دلاااااب فااااادتل، 20دمداااااااا " الداخلدددددة"وتمتااااادتو 

دلااااب فاااادتل، 135دمدااااااا " الم ددددر "ومناقااااا 

وفياا، ويتمث   مصد  تلري تلاربيس فاي تلميااه تلج

وتشااااام  ت اااااك تلمرا اااااا منااااااط  دخاااااره تُاااااروه 

، "قرودة األمد " الف فادتل داا 3.5ساحي ا، وتمث  

دلااب فاادتل  ي 25، و"توصددكى"دلااب فاادتل دااا 143و

" المراصدددد غدددرب" داااا ، داإلضاااافا إلاااى مناقاااا 

دلااااااب فاااااادتل، 25.5وتااااااروه ساااااااحي ا دمدااااااااا 

دلااااب 80دلااااب فاااادتل دالمناقااااا  فدااااها، و18و

تروه دالمياه تلجوفيا، " المنياغرب"فدتل 

مناااااط  دمدااااااات 9تلاااام : المر لددددة الثانيددددة

: دلاااب فااادتل، تاااروه دالميااااه تلجوفياااا، وهاااي490

دمدااااااااااااا " الفرافددددددددددر  المدومددددددددددة"مناقااااااااااا 

دمدااااا " الفرافددر  الجدوددد "دلااب فاادتل، و120

دمداااااااا " امتددددددا  الداخلدددددة"دلاااااب فااااادتل، و20

دوتاا  " أمبدوغدرب كدوى"دلب فدتل، ومناقا 30

دلااب فاادتل، 35دوتااا  " الم ددر "دلااب فاادتل، و25

دلااااااااب فاااااااادتل، 140دوتااااااااا  " المنيدددددددداغددددددددرب"و

دلب فدتل، 90دوتا  " جنوب صرق المنخف "و

.دلب فدتل30دوتا  "  يو صرق"و

وتشااااااام  ت اااااااك تلمرا اااااااا : المر لدددددددة الثالثدددددددة

ااا مناط  تااُروه دالميااه تلجوفياا، تمتاد لمدا5

" الفرافددددددر  المدومددددددة: " الف فاااااادتل، وهااااااي510

جنددوب صددرق"دلااب فاادتل، وتمتاادتو 40دمدااااا 

دلااب فااادتل، ومناقاااا 50دمداااااا " المددنخف 

دلااب فاادتل، 20دجنااوب ساايناء دمدااااا " الطددور"

دلااااااب فاااااادتل، 250دمدااااااااا " المنيدددددداغددددددرب"و

.دلب فدتل150دمدااا " 2غرب "ومناقا 
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ري الرود المص"كما دع نل تلدولا إ شاء شركا 

المشددددرنع المددددومي "إلوت ض " المابضددددةالجدوددددد

، ماا "ال تص ح مليو  ننصد المليدو  فددا 

يعناااس تااااوُّ   هاااج تلدولاااا تجااااه تلمشاااروعات 

تلقومياااا، ايااا  يلااامن  ظاااا  تإلوت ض دالشاااركات

تلقادلااا  جااا  تلمشااروم، واااد ت ا قاال دعمااال 

، 2016فااي فبرتياار " تلريااب تلمصااري تلجديااد"شااركا 

دمداهما كا  مان هيئاا تلمجتمعاات تلعمرت ياا

تلجدياااادض، تلهيئااااا تلعامااااا لمشااااروعات تلتعمياااار 

.وتلتنميا تلز تعيا، ووزت ض تلماليا

نصددددد تيالمشدددددرنع تنميدددددة منطمدددددة   ودددددب 

تااام إط اااه فااي عاااا  بمواف ددة البوددر األ مددر، 

ياه ، دهدف طر  ا ول ل تغ ُب ع ى  د ض تلم2017

فااي تأل تضااي تلصااحرتويا، إلااى جا ااب خ اا  فاار 

فااا ل تااد يب فااي تلمجااال تلز تعااي، واااد د غاال تن 

.م يول جنيه99.4تلمشروم تإلجماليا 

مشددددددرنع إنشدددددداء نتطددددددوور المددددددزارع بشددددددرق 

وهااااو مشااااروم خاااادمي تاااام إط اااااه العوونددددات، 

، دهااادف تساااتغ ل مداااااات د تضاااي 2021عاااا  

؛ لز تعااا تلااا ض تلصاافرتء" شاارق تلعوينااات"دمز عااا 

تاي الساتخدتمها فاي تصاني  تألعا ف تلمركازض وتل

يُعتمااااد ع يهااااا فااااي تغايااااا تلقاعااااال داااادلًا ماااان 

، شارتبها، ممااا يُداهم فااي تخفاي  تلمصااروفات

وااااااااد د غااااااال تلتن فاااااااا تإلجمالياااااااا ل مشاااااااروم 

.م يول جنيه22.8

تجمعًددددا 15مشددددرنع ا ددددتكما  إنشدددداء عددددد  

هاو ، وزراعيًّا بمواف تي صما  نجنوب  يناء

مشاااااروم خااااادمي تااااام إط ااااااه، دهااااادف إضاااااافا 

مدااااااااات ز تعيااااااا جدياااااادض دالمناقااااااا اااااااوتلي 

تجمعًاااا ( 15-13)دلاااب فااادتل مااان خااا ل خ ااا  14

روم ز تعي ااا، واااد د غاال تلتن فااا تإلجماليااا ل مشاا

.  م يا  جنيه1.3



26 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

مشددرنع ا ددتكما  تطددوور المعمدد  المركددزي 

هاااو ، ولألبوددداث نتطدددوور نخيددد  الدددبلح بددددالجيز 

مشاااروم دحثاااي تااام إط ااااه؛ دهااادف زيااااوض دعااادتو 

  تلنخي  من خ ل  ليا ز تعا تأل داجا، وتلمشاات

  تلمُخصصااااااا لترديااااااا تلفداااااااب ، تماشااااااي ا ماااااا

 تضاي سياسا تلدولا في تستص   وتساتز تم تأل

" شااااارق تلعويناااااات"و" توشااااانى"تلجديااااادض؛ مثااااا  

دااااااالوتوي تلجديااااااد، وامايااااااا وتاااااااوير تألصااااااناف 

يااا ، ودحاا   ل" خياا  تلااب ل"تلمصااريا تلمح يااا ماان 

ليااا تالسااتفاوض منهااا، واااد د غاال تلتن فااا تإلجما

.م يول جنيه28.4ل مشروم 

تتصاااااالًا، وفاااااي إطاااااا  جهاااااوو تلدولاااااا ل حاااااد مااااان 

تلتعاااااديات ع اااااى تأل تضاااااي تلز تعياااااا، تااااام تااااااوير 

؛ موطدددات الوجددددر الزراعددددي بمواف ددددات مصددددر

شااروم تلدولااا فااي تاااوير 2016اياا  شااهد عااا  

دوتء تلعمااا  دالمحااااات؛ لتاااوفير ااعااادض ديا اااات 

، اوميااا مداقااا دجمياا  ايااازتت تأل تضااي تلز تعيااا

وتلحاااادّ ماااان تلتعااااديات ع ااااى تأل تضااااي تلز تعيااااا، 

ات وتداااهي  عم ياااات تساااتيرتو وتصااادير تلمنتجااا

ا تلز تعياااا، داإلضاااافا إلاااى تااااوير دسااا وب تلراادااا

  وتإلوت ض في مدتويات تلعم  تلمخت فاا، ووضا

نم وتنفيااااا تلدياسااااات تلز تعيااااا ل دولااااا، وتلااااتح

وتلراادااا ع اااى عم ياااات صاارف تلااادعم ل مااازت عين 

طبقًااااا لدياسااااات تلاااادعم تلتااااي تقر هااااا تلدولااااا،

وماااااان ثاااااامّ تدااااااهي  وتقااااااديم خاااااادمات تلاااااادعم 

.م يين مزت م7لا

ات تلتن فا تإلجماليا لمشروم محاا
. تلحجر تلز تعي دمحافظات مصر

مليــــــــــــوء752

ـــــــــــــــــم جني
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التو   في زراعة الصوب

نالزراعات المومية

"

ا شااهدت تلدااب  ساانوتت تلماضاايا توجااه تلدولاا

 حااو إاامااا ماازت م ل ز تعااات تلمحميااا، وذلااك فااي 

ا، إطااا  تلجهااوو إل تاااا تلخلاارتوتت و باتااات تلزيناا

  وتوفير ااروف  ماو موتتياا، ولحماياا تلمحاصاي

ماان تق بااات تلاقااس ودايا ًااا ماان تآلفااات؛ ممااا 

ألمر يداعد ع ى إ تاا  باتات في  ير موتسمها، ت

تلااااي يداااهم فاااي زيااااوض تلمحاصاااي  داألساااوتق 

طااااوتل تلعااااا ، وفااااي هااااات تإلطااااا  تماااال إاامااااا 

مجموعاااا مااان تلمااازت م ل ز تعاااات تلمحمياااا فاااي 

:، تتمث  ددرزها في تآلتي2019د داس 

، وتقاا  مزرعددة قروددة األمدد  للزراعددات الموميددة

ع اااااى مداااااااا " تلقناااااارض شااااارق"فاااااي مناقاااااا 

صااااااودا ز تعيااااااا 529فاااااادتل وتحتااااااوي ع ااااااى 100

مهنااادس وعامااا  ز تعاااي مااان 300ويعمااا  دهاااا 

ددناااااااء محافظااااااا تإلسااااااماعي يا، ويااااااتم توزياااااا  

تلمنتجاااااااات مااااااان خااااااا ل منافاااااااا توزيااااااا  جهااااااااز 

مشروعات تلخدما تلوطنيا ع ى تلقره تلمجاو ض

.ل قريا دالقنارض شرق
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مزرعدددددددة العاصدددددددر مدددددددال رمضدددددددا  للزراعدددددددات 

، وتقاااا  شاااامال مدينااااا تلعاشاااار ماااان الموميددددة

 ملاااال دمحافظاااا تلشااارايا، ود شااا  تلمواااا  

دلاااااب فااااادتل، ودضااااايب إليهاااااا4.1ع اااااى مداااااااا 

فاااادتل ز تعااااات مفتواااااا ألشااااجا  تلمااااا جو، 200

وتلااامن تلمشاااروم محااااا ل فااارز وتلتعبئاااا تااام

تصاااااااميمها د اااااااادث تألسااااااااليب تلتننولوجياااااااا 

.ودمعايير تلجووض تلعالميا

، تقااا  مزرعددة أبددو  ددلطا  للزراعددات الموميددة

جنااااااااوب مناقااااااااا ددااااااااو ساااااااا اال دمحافظااااااااا 

دلاااااب فااااادتل، 12.5تإلساااااماعي يا ع اااااى مداااااااا 

دلااااااااب دياااااااال ز تعااااااااي متوسااااااااا 2.4وتلاااااااامن 

فاادتل، ويااوفر 2.5تلتننولوجيااا مدااااا كاا  منهااا 

.دلب فرصا عم 20تلمشروم 

، تقاا  ع ااى للزراعددات الموميددةال  ددو مزرعددة 

تل هاااااااولدلاااااااب فااااااادتل، دمناقاااااااا 13مدااااااااا 

 تعاي دمحافظا تلفيو ، وتحتاوي ع اى دلفاي ديال ز

ل متوساااااا تلتننولوجياااااا، وتب اااااغ مداااااااا تلبيااااا

ي فدتل من تصاميم وتصاني  مهندسا2.5تلوتاد 

تلشاااااركا، ومجموعاااااا مااااان تلشاااااركات تلوطنياااااا 

طااان فاااي ياااو ، وطاااااا تخااازين 800دااااااا فااارز 

دلااااااااب طاااااااان، وتنفااااااااي السااااااااته ك 1.8مباااااااارو 

.م يول موتطن2.7

المشدددددرنع ع اااااى صاااااعيد متصااااا ، تااااام إطااااا ق 

، ويُعاااادُّ تلمشااااروم المددددومي للصددددوب الزراعيددددة

تألكبااااار فاااااي مجاااااال تلصاااااوب تلز تعياااااا دمناقاااااا 

تلشااااااااااارق تألوساااااااااااا، ويداااااااااااتهدف إ شااااااااااااء 

دلااب فااادتل مااان تلصاااوب تلز تعياااا تلمحمياااا، 100

ء وتهدف تلمرا ا تألولي من تلمشاروم إلاى إ شاا

دلاب فادتل 20 الف صودا ز تعياا ع اى مداااا 5

دمنااااااااط  تلحم اااااااا ، وااعااااااادض محماااااااد  جياااااااب، 

ودداااااااااو سااااااااا اال، وتلعاشااااااااار مااااااااان  ملاااااااااال،

وارياااااا تألمااااا  ددااااايناء وشااااارق تإلساااااماعي يا، 

دلااااااااب فرصااااااااا 40.5ويااااااااوفر تلمشااااااااروم  حااااااااو 

.  عم  ل شباب
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وفااااي هاااااات تلصاااادو، شااااارعل تلدولااااا فاااااي  شااااار 

تلتقنياااااات تلحديثاااااا لمزت عاااااي تلصاااااوب تلز تعياااااا 

ا دالمحافظااات تلمخت فااا ماان دجاا  تعزيااز إ تاجياا

رنع المشدتلصوب تلز تعيا، وع اى سابي  تلمثاال 

بجندددوب 2014البوثدددي الدددذي تدددم إط قددد  عددداى 

دهاادف إ شاااو دصااحاب تلصااوب تلز تعيااا  دديناء

دما يُدتجد من دادث  ظم ز تعا تلصوب، وذلاك

دوتسااااااا توزيااااا  تلبااااااو  تلمنتقااااااض وتألسااااامدض،

وااااااااد د غااااااال تلتن فاااااااا تإلجمالياااااااا ل مشاااااااروم

.م يول جنيه1.7

ياا ويُمنن توضايل ددارز مشاروعات تلصاوب تلز تع

:ع ى تلنحو تلتالي

مومدددددد مشدددددرنع الصدددددوب الزراعيدددددة بماعدددددد 

تااام تفتتاااا  تلمشاااروم:المر لدددة األنلدددى" نجيدددب

 اااارب مدينااااا تلحم ااااا  دمحافظااااا مااااارو  فااااي 

، ويُفلاااااي تلمشاااااروم إلاااااى تعظااااايم 2018فبرتيااااار 

تالساااااتفاوض مااااان تأل تضاااااي تلمتاااااااا لأ شااااااا 

.تلز تعيا، وترشيد تستخدت  مياه تلري

ا تجد  تإلشا ض إلى دل تلمشروم يق  ع اى مدااا

مااان إجماااالي % 24.5 الف فااادتل وهاااي تمثااا  4.9

 ثاا مدااا تلمرا ا تألولى، وتم تقدايمها إلاى ث

ديتًااا ز تعي ااا 186يشاام  تلقاااام تألول : اااعااات

فااادت ًا وتمثااا   دااابا250تق يااادي ا ع اااى مداااااا 

مااان إجماااالي مداااااا تلمواااا ، دماااا تلقااااام % 5

ديتًاااا ز تعي اااا متوساااا 116تلثاااا ي فيشااام  إااماااا 

فااااادت ًا 650تلتننولوجياااااا، ويُقاااااا  ع اااااى مداااااااا 

.من إجمالي مدااا تلموا % 13وتمث   دبا 

ل ز تعاي ويتمث  تلقاام تلثال  في تنفياا دلاب ديا

دفد اااااااا متوساااااااا 3مداااااااااا تلبيااااااال تلوتااااااااد 

 الف 4تلتننولوجيااااااااا ع ااااااااى مدااااااااااا إجماليااااااااا 

مااان إجماااالي مداااااا % 82فااادتل وتمثااا   دااابا 

. تلموا 
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تتصاااالًا، تااام إ شااااء واااادض إ تااااا ساااماو علاااوي 

دلااااب متاااار مرداااا  تنااااتج 20 باااااتي ع ااااى مدااااااا 

ض ل ااادو " نبددداتيكمبو دددت" الف متااار منعاااب 10

تلوتاااادض، ويعمااا  ع اااى تلمخ فاااات تلناتجاااا عااان 

.تلز تعات، ومحاا تلفرز وتلتعبئا

هااااااات، ويتميااااااز موااااااا  تلمشااااااروم دقردااااااه ماااااان 

ماااااااوت   تإلسااااااانند يا وتلدخي اااااااا، ومااااااااا  دااااااارا 

تلعاااارب، وتلااااارق تلربيدااااا، ممااااا يدااااه   قاااا  

تلمناااااتج وتوزيعاااااه، كماااااا ياااااوفر تلمشاااااروم  حاااااو 

.دلب فرصا عم 15

مشرنع الصوب الزراعية بماعد  مومد نجيب

يااا ماان تاام تفتتااا  تلمرا ااا تلثا المر لددة الثانيددة، 

تلمشااااروم ل ز تعااااات تلمحميااااا فااااي د داااااس 

 الف 10، ايُ  يقا  تلمشروم ع اى مداااا 2019

دلااااااااااب صااااااااااودا ز تعيااااااااااا، 1.3فاااااااااادتل، ويلاااااااااام 

ويُعاااول إ تاجهااا  حااو م يااول فاادتل ماان تلز تعااات 

.تلتق يديا

يد تجد  تإلشا ض إلى دل تلمشروم يُدهم في ترش

تسااااتخدت  مياااااه تلااااري دنداااابا تتاااارتو  مااااا دااااين 

، وتتاارتو  مدااااا تلبياال تلوتاااد فااي%(20-% 15)

فااااادت ًا ع اااااى مداااااااا 12اتاااااى 3تلقاعااااادض مااااان 

 ياب فدتل، فلا ًا عان مصان  ل تعبئاا وتلتغ500

لبااو ، ل منتجات تلتي يتم إ تاجها ومجم  إل تااا ت

.دلب فرصا عم 15وتدهم في توفير دكثر من 

مشددددددرنع الصددددددوب الزراعيددددددة بالعاصددددددر مددددددال 

دمحافظاا 2018تم تنفياه في ويدمبر رمضا ، 

ديااااال ز تعاااااي 600تلشااااارايا، ايااااا  تااااام إااماااااا 

دتننولوجيااااااااا صااااااااينيا، وذلااااااااك ع ااااااااى مدااااااااااا 

دلاااااااب فااااااادتل شاااااااام ا تلمنااااااااط  تإلوت ياااااااا 2.5

  وتلخدميا، ومحاا ل فرز وتلتعبئاا، ومحااا  فا

دلااب متاار منعااب فااي يااو  ع ااى 50تلمياااه داااااا 

ترعاااا تلشاااباب، ومحااااا لتح ياااا ميااااه تلشااارب، 

ودخااره ل صاارف تلصااحي، ويحصاا  تلموااا  ع ااى 

.طااته تلنهردابيا من محاا تلجعفريا
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التو ُّددددددددددددددددددد  الزراعدددددددددددددددددددي

الرأ ي

"

ز تلز تعااا هااي تلننااز تلاااي ال ينلااب داا  إ هااا تلنناا"

لاا في ضوء ذلك ارصال تلدو"... تلاي ينمو ويزيد

ع اااى ( 2021–2014)تلمصاااريا خااا ل تلفتااارض مااان 

يمااا تعزيااز تلتوسُّاا  تلردسااي ل محاصااي  ذتت تلق

 وعًااا 25تالسااترتتيجيا، ماان خاا ل تسااتنباط عاادو 

رض جديااااادًت ذتت إ تاجياااااا عالياااااا، ومُبنااااامحصاااااولي ا

. تلنلااااج، وتتا ااااب كميااااات ا ي ااااا ماااان تلمياااااه

: وجاءت تلمحاصي  تلتي تم تستنباطها دوتا

.دصناف لمحصول تلقمل5▪

.دصناف لمحصول تأل ز5▪

.دصناف هجن جديدض ل ا ض تلصفرتء3▪

.صنفال من تلفول تلب دي▪

.دصناف من محصول تلقان5▪

.دصناف من تلشعير5▪

دصاااااانافٍ جدياااااادض ماااااان تلبصاااااا ، ومحاصااااااي  ▪

.تألع ف، وتلفول تلدووت ي
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الومدو  في تلدياق ذتته، تام تلتوسُّا  فاي تنفياا

اإلرصدددددا وة، نالومددددد ت الموميدددددة  للنهدددددو  

لي فاااي تلعاااا  تلماااابالمواصدددي  اال دددتراتيجية 

دلاااااب اقااااا  13.6؛ ايااااا  تااااام تنفياااااا 2021/2020

إ شااااوي، دهمهاااا تلحقاااول تلخاصاااا دالمحاصاااي  

:تالسترتتيجيا تآلتيا

 الف اقااااا  إ شااااااوي 8.1: موصدددددو  الممدددددح▪

%. 35ساهم في زياوض تإل تاا دندبا 

دلاااااب اقااااا  إ شااااااوي 2.4: موصدددددو  الدددددذر ▪

%.20ساهم في زياوض تإل تاا دندبا 

رتتيجيا لم تولِ تلدولا تهتمامًا دالمحاصي  تالسات

فحدااااب، داااا  عماااادت خاااا ل تلداااانوتت تلدااااب  

تلماضااايا، إلاااى تعزياااز  لياااات زيااااوض تإل تاجياااا مااان

تلخلااارتوتت وتلفوتكاااه لعااادض دهااادتف، يااا تي فاااي 

اء تلااتتي ط يعتها كبل تالستيرتو، وتحقي  تالكتف

فاااي ضاااوء تلزيااااوض تلدااانا يا، فلااا ًا عااان زيااااوض

.تألمن تلغاتبي تحدُبًا أليا دزمات اد تارد

فاااي هاااات تلصااادو، ارصااال تلدولاااا تلمصاااريا ع اااى 

فااي ااااام تلز تعااا ماان خاا لالتو ُّدد  الرأ ددي

إااماااا ازماااا مااان تلمشاااروعات تلتاااي تساااتهدف 

دعاااااادها إ تاااااااا تلتقاااااااوي وتلباااااااو  ماااااان تلخلاااااار 

وتلفوتكاااه، وجااااء تلااابع  تآلخااار لتحداااين  لياااات

تلز تعا ذتتها مان دجا  إ تااا محاصاي  ذتت جاووض 

مرتفعااااا، دمااااا يتوتفاااا  ماااا  صااااحا تلمااااوتطنين 

.وس ما تلبيئا

ل ع ااى مدااتوه تلمشااروعات تلمُنفاااض خاا : أنلًددا

، وتلتااااي تسااااتهدفل زياااااوض (2021–2014)تلفتاااارض 

ددرزهاا تإل تاجيا من تلمحاصي  تلمخت فاا، تتمثا 

:فيما ي ي

يد  البرنامج الوطني إلنتدا  بدذنر الخضدر،  ▪

ياا تي إطاا ق تلبر ااامج فااي إطااا  جهااوو تلدولااا 

ياا لدعم تلقاام تلز تعي، و ف  تلنفااءض تإل تاج

ل محاصااااااي  تلز تعيااااااا تلمصااااااريا، وتق اااااايص 

.تلوت وتت تلز تعيا
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خلار تتصالًا، يهدف تلبر امج إلاى إ تااا دااو  تل

وتسااتنباط وإ تاااا هجاان، ودصااناف محاصااي 

تلخلااار؛ اياااا  تاااام تسااااتنباط وتدااااجي  عاااادو 

من تلهجن، وتألصناف تلجديدض لمحاصاي 25

.رياتلخلر ل تدتول تلتجا ي في تلدوق تلمص

ي مشرنع ا تكما  بووث تطوور طرق الدر▪

نالصددددددر ، نت ذوددددددة النباتددددددات باألرا ددددددي 

وتلاااااي يُعاااادُّ مشااااروعًا المدومددددة نالجدوددددد ، 

دحثي اااااا تااااام إط ااااااه دهااااادف إجااااارتء تلبحاااااوث 

وتلد تساااااااات لتحداااااااين وصااااااايا ا تأل تضاااااااي، 

وتحقياا  دع ااى عابااد تاتصاااوي ماان تسااتخدت 

وااااااااادض تأل ض، وتلمياااااااااه، وتلدااااااااماو، واااااااااد 

د غاااااااااال تلتن فااااااااااا تإلجماليااااااااااا ل مشااااااااااروم 

.م يول جنيه20.6

مشرنع ا تكما  تطوور نتجهيز موطدات▪

حثي اا وتلااي يُعادُّ مشاروعًا دالبووث الزراعية، 

تااام إط ااااه، دهااادف إ شااااء محااااات دحاااوث 

ز تعيااا ع ااى مدااتوه محافظااات تلجمهو يااا 

لناااي تقاااو  دعم هاااا دااا ع ى كفااااءض مااان ايااا  

تلتااي تنفيااا تلتجااا ب تلز تعيااا وتألدحاااث تلفنيااا

ب تنفااا فااي محاااات تلبحااوث، ومرتابااا تلتجااا 

ا تلز تعيااا وفقًااا ل مناااهج تلع ميااا تلمُخصصاا

تلتادعاااااااا لمركاااااااز تلبحاااااااوث تلز تعياااااااا، وااااااااد 

د غاااااااااال تلتن فااااااااااا تإلجماليااااااااااا ل مشااااااااااروم 

.م يول جنيه55.1

مشدددرنع ا دددتكما  المكافودددة المتكاملدددة▪

ي  للوشدددائت لتوسددديال إنتاجيدددة المواصددد

وتلااااااااي يُعااااااادُّ مشاااااااروعًا دحثي اااااااا الزراعيدددددددة، 

تساااااااااتهدف إجااااااااارتء تلبحاااااااااوث تألساسااااااااايا 

ت اب وتلتابيقيا لمنافحا تلحشابك فاي مخ

زيااوض تلمحاصي  تلحق يا، وتلبداتا يا؛ دهادف

وتاوفير تلفقاد فاي % 20تإل تاا تلز تعاي دمقادت  

تلميااااااااه، وااااااااد د غااااااال تلتن فاااااااا تإلجمالياااااااا 

.دلب جنيه500ل مشروم 
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مشدددرنع ا دددتكما  إنشددداء موطدددة بوثيدددة ▪

، ث ثيدددة ال دددر  بمواف دددة جندددوب  ددديناء

ي وتلااااي يُعااادُّ مشاااروعًا دحثي اااا تااام إط ااااه فااا

سااياق إ شاااء محاااات تلبحااوث تلز تعيااا فااي 

مُخت ااب محافظااات تلجمهو يااا، وتلتااي تقااو 

يااااا، دتنفيااااا تلتجااااا ب تلز تعيااااا، وتألدحاااااث تلفن

ومرتاباااا تلتجاااا ب تلز تعياااا دموجاااب تلمنااااهج 

تلع مياااااا، وتاااااؤوي ت اااااك تلبحاااااوث إلاااااى  فااااا  

تإل تاجيااااا دالمحاصااااي  تلز تعيااااا عاااان طريااااا  

تلتحداااااااين تلاااااااو تثي، داساااااااتنباط تألصاااااااناف

الت تلمُحداانا، وإ تاااا تلتقاااوي وتحديااد تلداا 

غال تلمتدتولا دصفا وو يا ومنتظما، وااد د 

.م يول جنيه2.6تلتن فا تإلجماليا ل مشروم 

السددددددما وةمشدددددرنع تودوددددددد اال تياجدددددات ▪

حثي اا وتلاي يُعدُّ مشروعًا دلألرا ي الزراعية، 

تااااام إط ااااااه مااااان دجااااا  تحدياااااد تالاتياجاااااات 

ا، لجميا  تأل تضاي تلز تعياا تلمصاريتلدماويا

وعماااا  تلتحالياااا  تلمعم يااااا لعينااااات تلتردااااا

وتلمياااااه وتلنباتااااات، وعاااارض تلنتااااابج، وإعاااادتو 

ياااا تلتوصااايات تلتاااي تاااؤوي إلاااى تلزيااااوض تإل تاج

اسااماويل فاادتل، داإلضااافا إلااى عماا  خاارتبا 

ل عناصاااااار تلغاتبياااااااا تلخاصااااااا دالمحاصاااااااي  

ل تالسااترتتيجيا فااي د تضااي ز تعتهااا، واااد د غاا

.م يول جنيه1.4تلتن فا تإلجماليا ل مشروم 

مشددرنع ا ددتكما  بوددوث توسدديال نزوددا  ▪

وتلااااي كفددداء  اإلنتدددا  الزراعدددي نالويدددواني، 

يُعااااادُّ مشاااااروعًا دحثي اااااا تااااام إط ااااااه، دهااااادف

اا تلمداهما في تحدين، وزياوض كفااءض تإل تا

تلز تعاااااااي وتلحياااااااوت ي، داساااااااتخدت  تلتقنياااااااات 

لحيوياا، تلحديثا عالمي ا في مجال تلتننولوجيا ت

وااااااد د غااااال تلتن فاااااا تإلجمالياااااا ل مشاااااروم

.م يول جنيه47
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مشددددرنع توسدددديال ا ددددتخداى المخصددددبات ▪

وتلاااااي يُعاااادُّ مشااااروعًا خاااادمي ا تاااامالويووددددة، 

إط ااااااه دهااااادف إ تااااااا د اااااوتم مخت فاااااا مااااان 

قااات ل: تلمخصبات تلحيويا، وتلتي تتمث  في

مينرودياااااا لهاااااا تلقاااااد ض ع اااااى تثبيااااال تألزوت

تلجااااااااااوي، ودخاااااااااااره ميداااااااااارض المتصاااااااااااا  

وي إلاى تلبوتاسيو  وتلفدفو  دالتردا؛ مماا ياؤ

مااا تحدااين خااوت  تلتردااا وزياااوض خصااودتها و

يصاااااابها ماااان زياااااوض تإل تاااااا، داإلضااااافا إلااااى

خفااااا  تنااااااليب تإل تااااااا دماااااا يق ااااا  ااااااوتلي

مااااان تساااااتخدت  تألسااااامدض تلنيماوياااااا، % 25

وااااااد د غااااال تلتن فاااااا تإلجمالياااااا ل مشاااااروم 

.م يول جنيه1.6

مشدددرنع ا دددتكما  جمددد  ن فددد  األصدددو  ▪

دُّ وتلااااي يُعاااالوراثيدددة للمواصدددي  الزراعيدددة، 

ع ى مشروعًا دحثي ا تم إط اه دهدف تلحفا 

ط تلمااوت و تلو تثيااا ماان تال اادثا ؛  ظاارًت ل لااغو

تلبيئيااااااا، وتلعوتماااااا  تلجويااااااا، وتلمما سااااااات 

يااا تإل دااا يا  ياار تلوتعيااا، وتتجاااه داارتمج تلترد

إلاااااى إ تااااااا دصاااااناف  باتياااااا متجا داااااا داااااا  

واااااااد د غاااااال تلتن فااااااا تإلجماليااااااا ، مقاومااااااا

.جنيهم يين7.4ل مشروم

مشدددددرنع ترصددددديد ا دددددتخداى الميددددداه فدددددي ▪

عادُّ وتلاي يُاألنشطة الزراعية ب رب المنيا، 

يااه مشروعًا خدمي ا تم إط اه دهادف تاوفير م

تلري عن طري  ز تعا تألصاناف اصايرض تلعمار 

فااااي اقااااول إ شاااااويا، يااااتم تدااااويتها سااااوتء 

ا عاان دااال يز  دو تالسااتعا ا دالمصاااطب، فلاا ً

إضااااافا تلمحاصااااي  تلحديثااااا اصاااايرض تلعماااار 

تلماااااوفِّرض ل ميااااااه، وتلتاااااي تزياااااد مااااان إ تاجياااااا

ا تلمحاصااااي ، واااااد د غاااال تلتن فااااا تإلجمالياااا

.م يول جنيه85.8ل مشروم 
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يدة ، مشرنع توسيال إنتا  التماني الوكوم▪

اء وتلااي يُعاادُّ مشاروعًا خاادمي ا تساتهدف إ شاا

محاا  رد ا دمحافظا سوهاا وتلمداهما 

فااااي تزوياااااد تلمحااااااا وإمااااادتوها دااتياجاتهاااااا 

تلموسااااااااااااميا ماااااااااااان تلباااااااااااااو  وتلتقاااااااااااااوي، 

واااااااد د غاااااال تن فااااااا تلمشااااااروم تإلجماليااااااا 

.م يول جنيه115.3

مشدددددددددددرنع تطدددددددددددوور المدددددددددددزارع الومليدددددددددددة ▪

نالبسددددتانية نموطددددات اإلنتددددا  الويددددواني

وتلااااي يُعااادُّ مشاااروعًا خااادمي ا تااام ، 2021عددداى 

إط اااااه دهاااادف زياااااوض إ تاجيااااا تلفاااادتل ماااان 

أل ز، تلقمال، وت: تلمحاصي  تالساترتتيجيا؛ مثا 

ر وتلااا ض، عاان طرياا  إ تاااا تلتقاااوي تلنقيااا  ياا

تلمخ وطااااا، واااااد د غاااال تلتن فااااا تإلجماليااااا

.م يين جنيه6.5ل مشروم 

مشددرنع تطددوور األعمددا  الزراعيددة نقدددرات ▪

المدددددزارعيال بدددددالرود المصدددددري بعدددددد  مدددددال 

ير تمث  تلمشروم في تاووادالمواف ات، 

ااااد تت اااااام تلمحاصاااي  تلبداااتا يا لزيااااوض

تإل تااااااااا وتالساااااااتجادا لمتا باااااااات تلداااااااوق 

ر، انااا، تألاصاا: تلمح يااا وتلدوليااا دمحافظااات

هرض دني سويب، تلمنيا، دسيوط، سوهاا، تلقاا

عقاادًت 14تلنبااره، وولتااا تلنياا ، واااد تاام تواياا  

ات تجا ي ااا لتو يااد دعاا  تلمحاصااي  ماا  شاارك

تلقاااااااااام تلخااااااااا ، وعماااااااا  شاااااااارتكا ماااااااا 

اليا مؤسدات ماليا، ود غل تلتن فا تإلجم8

.م يول جنيه599.4ل مشروم 

ا  تطددوور مراكددز الخدددمات المتكاملددة ل نتدد▪

فير اي  تم توالزراعي بمواف ات الصعيد، 

تلااااااااااادعم تلعيناااااااااااي ل تعاو ياااااااااااات تلز تعياااااااااااا 

وتلجمعيات تأله ياا فاي صاعيد مصار، دهادف

ين سد تلفجوتت في س سا  تلقيماا، وتحدا

تق تلتصاااادير وتلقااااد ض تلتنافداااايا فااااي تألسااااو

تلمح ياااا، فلاااا ًا عااان إ شاااااء مرتكاااز لتجمياااا  

ر مرتكاز وتدوي  تلحاص ت تلبدتا يا، وتااوي

خاااااادمات متنام ااااااا لس تاااااااا تلز تعااااااي دت ااااااك 

تلمحافظااااااات، ود غاااااال تلتن فااااااا تإلجماليااااااا 

.م يول جنيه372.6ل مشروم 
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ا ددددددددددتكما  من ومددددددددددة إنتددددددددددا  تمدددددددددداني ▪

ذ المواصدددي  اال دددتراتيجية نإنشددداء منافددد

ا اامل وزت ض تلز تعاي بي  تماني المطاع، 

 تاا، وتستص   تأل تضي، مُمث ا في ااام تإل

ي  داسااتنمال منظومااا إ تاااا تقاااوي تلمحاصاا

اء تالساااترتتيجيا دمااازت م اااااام تإل تااااا، وإ شااا

روم منافااا لبياا  ت ااك تلتقاااوي، ويتمثاا  تلمشاا

طن تقاوٍ خا  لمحصاول تلقمال، 112في إ تاا 

فااااااادت ًا ل اااااااا ض 15فااااااادت ًا لتقااااااااوي تأل ز و113و

تلدولاا تلشاميا، وي تي ذلك تنفيااًت لتوجيهاات

  ل مداااهما فااي  فاا  تإل تاجيااا دالتعاااول ماا

تإلوت ض تلمركزياااااا إل تااااااا تلتقااااااوي وتلمعاهاااااد 

.تلبحثيا تلمعنيا

اوض وثمّا دعا  تلمشاروعات تلتاي تساتهدفل زيا

:وتحدين إ تاجيا دصناف دعينها؛ مث 

ب مشرنع ا تكما  توسديال إنتاجيدة قصد▪

دُّ وتلاااي يُعااالسددكر نالمواصددي  السددكروة، 

باط مشااروعًا دحثي ااا تاام إط اااه، دهاادف تسااتن

دصااااناف جدياااادض مااااان اصااااب تلداااانر تتمياااااز 

ا دا تفام جووض تلمحصول، وتلدنر، وتلمقاوما

  لأماارتض وتلحشاارتت، داإلضااافا إلااى تلتوساا

ي فااي ز تعااا دنجاار تلداانر ال ساايّما فااي تأل تضاا

 فااا تلجدياادض وتلمُدتصاا حا، واااد د غاال تلتن

.م يول جنيه27.1تإلجماليا ل مشروم 

مشدددددرنع ا دددددتكما  إنتدددددا  تمددددداني بنجدددددر ▪

السدددكر فدددي ال دددرن  المصدددروة بمواف دددة

ي اا تام وتلااي يُعادُّ مشاروعًا دحثجنوب  يناء، 

إط ااااه دهااادف إااماااا محااااا لتردياااا وإ تااااا 

تنميا تقاوي دنجر تلدنر الستنمال مديرض تل

، "جنااااوب ساااايناء"وإعمااااا  2030تلمدااااتدتما 

دنجااار"وإ تااااا سااا الت ودصاااناف متميااازض مااان 

تاااااات ء  ماااااا  تلظااااااروف تلمصااااااريا،" تلداااااانر

وااااااد د غااااال تلتن فاااااا تإلجمالياااااا ل مشاااااروم 

.دلب جنيه200
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هدفل ع ى مدتوه تلمشروعات تلتي تست: ثانيًّا

تحدااين  ليااات تلز تعااا ماان دجاا  إ تاااا محاصااي 

 مناااا صاااحي ا، وذتت جاااووض عالياااا إلاااى جا اااب  فااا  

:تلقد تت تإل تاجيا، تتمث  ددرزها فيما ي ي

مشدددددددرنع ا دددددددتكما  تطدددددددوور ا دددددددتخداى ▪

 ، فدي تسدميد المواصدي" األمونيا ال ازوة"

هادف وتلاي يُعادُّ مشاروعًا دحثي اا تام إط ااه د

ا تلتوسااا  فاااي تداااميد تلمحاصاااي  تلمخت فااا

داألمو ياااااااا تلغازياااااااا، وااااااااد د غااااااال تلتن فاااااااا 

.م يين جنيه7.8تإلجماليا ل مشروم 

بدة مشرنع ا تكما  تطوور موسدنات التر▪

لتوسدددديال خددددوا  األرا ددددي الزراعيددددة عدددداى 

 اااه وتلاااي يُعاادُّ مشااروعًا دحثي ااا تاام إط، 2014

دهدف إجارتء تلتجاا ب تلز تعياا ع اى محدانات 

(تلمعد ياااااا–تلعلاااااويا )تلترداااااا تلمخت فاااااا، 

تلابيعيااا؛ السااتخدتمها فااي عاا ا مشاان ت

تلترداااااا فاااااي منااااااط  تالستصااااا   تلجديااااادض؛ 

يااا لتحدااين خااوت  تأل تضااي تلز تعيااا تلابيع

د غال وتلنيميابيا لرف  اد تها تإل تاجيا، واد

.م يول جنيه26.9تن فا تلمشروم تإلجماليا 

مشددددددددرنع ا ددددددددتكما  تطددددددددوور أ دددددددداليب ▪

، المكافوددددددة المتكاملددددددة تفددددددات النباتددددددات

هادف وتلاي يُعادُّ مشاروعًا دحثي اا تام إط ااه د

ا تاااوير دساااليب وطاارق تلمنافحااا تلمتنام اا

لآلفااااااااات تلحشااااااااريا وتلحيوت ااااااااات تللااااااااا ض 

دالحاصااااااا ت تلز تعياااااااا، وتساااااااتخدت  دااااااادتب  

تلمنتجااااااااات تلابيعيااااااااا، : ل مبياااااااادتت، مثاااااااا 

خدت  وتلمدتخ صاااات تلنباتياااا لترشااايد تساااات

ن، تلمبياادتت تلنيماويااا؛ إل تاااا  اااتء صااحي  ماا

وااااااد د غااااال تلتن فاااااا تإلجمالياااااا ل مشاااااروم

.م يول جنيه20.7
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مشددددددددرنع ا ددددددددتكما   صددددددددر نمكافوددددددددة ▪

دحثي اا وتلاي يُعدُّ مشروعًااألمرا  النباتية، 

دتت تام إط ااه دهادف تقناين تساتخدت  تلمبيا

  ل حاااد مااان ت اااوث تلمنتجاااات تلز تعياااا، وتق يااا

د تلخدااابر تلناتجااا عاان تألماارتض تلنباتيااا، وااا

.م يول جنيه36د غل تن فا تلمشروم 

مشدددددددرنع ا دددددددتكما  توددددددددو  المعمددددددد  ▪

ا وتلااااي يُعااادُّ مشااااروعًالمركدددزي للمبيددددات، 

مبيادتت دحثي ا، تستهدف و تسا ت ثير ساميا تل

ع ااااااااااى تلمحاصااااااااااي  تلز تعيااااااااااا تلمخت فااااااااااا، 

وتلمنتجاااااات تلز تعياااااا، وكاااااالك ت ثيرهاااااا ع اااااى 

تلنابنااااات تلحيااااا؛ فلاااا ًا عاااان مرتابااااا سااااوق 

، تلمبيااادتت، وضااابا تلمبيااادتت  يااار تلصاااالحا

وااااااد د غااااال تلتن فاااااا تإلجمالياااااا . وتلمهرداااااا

.م يول جنيه87ل مشروم 

مشددددرنع توسدددديال نا ددددتخداى الم ددددذوات ▪

وتلاااااي يُعاااادُّ مشااااروعًا خاااادمي ا تاااامالزراعيددددة، 

ض إط اااه دهاادف  شاار تلااوعي دالفاباادض تلعابااد

ماااان تسااااتخدت  تلمغااااايات تلنباتيااااا تلداااااب ا

وي وجميعها تحت" تلنوتجين"ومغ ب تلتقاوي 

ي ع اااى تلعناصااار تلتاااي يحتااااا إليهاااا تلنباااات فااا

جميااا  مرتاااا   ماااوه، ويداااتهدف تلمشاااروم 

ياا ديلًا تلحدّ مان تساتخدت  تألسامدض تلنيماو

رف، تأل ضيا، وكالك تلحدّ من ت وث مياه تلصا

وتلمحافظاااااا ع اااااى صاااااحا تإل داااااال دع تااااااا 

. مغاااايات خالياااا مااان تلدااامو  وتلهرمو اااات

.م يول جنيه1.1واد د غل تن فا تلمشروم 

مشرنع ممانمدة اإلجهدا  البي دي نالمر دي▪

م وتلاااي يُعاادُّ مشااروعًا خاادمي ا تاافددي الخضددر، 

، إط ااااه دهااادف تق يااا  تساااتخدت  تلمبيااادتت

اا وضاامال مُناااتَج  مااان صااحي ا، فلااا ًا عااان إ تااا

دصاااااناف تتحمااااا  تلظاااااروف تلمتغيااااارض، وااااااد 

د غاااااااااال تلتن فااااااااااا تإلجماليااااااااااا ل مشااااااااااروم 

.م يول جنيه1.5
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 ، مشرنع تطدوور نتوسديال بددائ  األ دمد▪

وتلااااااي يُعااااادُّ مشاااااروعًا خااااادمي ا تااااام إط ااااااه 

ل توسُّااااااا  فاااااااي  شااااااار وتعمااااااايم تساااااااتخدت  

لمااااا لهااااا ماااان ممياااازتت " تلبيوجاااااز"تننولوجيااااا 

تلتردا، كبيرض في إ تاا سماو سري  تلتح   في

ا و نااى دالعناصاار تلغاتبيااا تلمتوتز ااا، و ظافاا

ض هااات إلااى جا ااب إعاااو. تلبيئااا وتلمياااه وتلنبااات

ا؛ تدوير تلمخ فات تلجافاا وتلرطباا لنا  مز عا

اليب إل تاا سماو علوي، وتق ي   فقات وتن

 حا تلز تعا، خاصاً داأل تضي تلرم يا تلمدتصا

.وتلجديدض

مشدددددرنع تطدددددوور العمددددد  بلجندددددة مبيددددددات ▪

ي ا وتلااي يُعادُّ مشاروعًا خادماتفات الزراعية، 

تااام إط ااااه دهااادف إصااادت  تلقااارت تت تلوزت ياااا 

ن تلمنظما لتدجي  وتادتول تالساتخدت  تآلما

ر وتلفعّااال لمبياادتت تآلفااات تلز تعيااا فااي مصاا

وسااااا متها ع اااااى صاااااحا تإل داااااال وتلبيئاااااا، 

وساااا ما تلمحاصااااي ، واااااد د غاااال تلتن فااااا 

.م يين جنيه3.5تإلجماليا ل مشروم 

ووددة افتتدداح معمدد  جدوددد للتكنولوجيددا الوي▪

وذلاااك فاااي ،2020فدددي أمدددرا  الممدددح عددداى 

إطااااااا  تلتاااااااوير تلمدااااااتمر لمعهااااااد دحااااااوث 

 تعياا دمرتض تلنباتات تلتاد  لمركاز تلبحاوث تلز

داااوزت ض تلز تعاااا وتستصااا   تأل تضاااي، ويلااام 

تلمعماااااا  دااااااادث تألجهاااااازض تلمتاااااااو ض فااااااي 

تكتشااااااف دمااااارتض تلقمااااال داااااارق ساااااريعا 

ووايقااا، ويُعاادُّ اداام دحااوث دماارتض تلقماال 

ماان دهاام دادااا  تلمعهااد؛ اياا  ياارتبا عم ااه 

داااا هم تلمحاصااااي  تالسااااترتتيجيا فااااي مصاااار،

ولاااالك فاااعل عمااا  ذلاااك تلقدااام لاااه مااارووو 

مان تاتصاوي ينمُن فاي زيااوض إ تاجياا تلفادتل

.محاصي  تلحبوب
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تلريفياا تتصالًا، وددال تلدولاا ع اى تحقيا  تلتنمياا

ياا في محافظات تلصعيد من دج  تحدين إ تاج

تأل تضاااي تلز تعياااا، وفاااي هاااات تلصااادو، تااام إطااا ق 

ي مشدددرنع التنميدددة الروفيدددة بصدددعيد مصدددر فددد

؛ اي  اامال تلدولاا دتابيا   ارض2017نوفمبر 

عااااان طرياااا  تقياااايم عااااادو تلمحصااااوليتلتنثيااااب 

د ظمااااا متاااااو ض، وترشاااايد تسااااتخدت  تلمياااااه 7

ل وتألسمدض، وت بيا تاتياجاات تلداوق، ومان خا 

فرصاااااا عمااااا  426تلمشاااااروم تااااام تاااااوفير عااااادو 

دلااب مشااروم متناااهي 51ل شاباب، وإااارتض عاادو 

دلاب فرصاا عما  فاي تلقااام 55تلصغر، وتوفير 

تلز تعااااي، وتلحيااااوت ي، وتلخاااادمي، وتلتجااااا ي، واااااد 

د غاااااااااااال تلتن فااااااااااااا تإلجماليااااااااااااا ل مشااااااااااااروم

.م يا تت جنيه3.2

دداارز تتدااااًا، كا اال محافظتااا تلمنيااا وتلفيااو  ماان

ن تلمحافظااات تلتااي شااهدت تلتنميااا تلريفيااا؛ ماا

خااا ل إ شاااااء محاااااا لتعبئااااا وتصاااادير تلخلاااار، 

دا وتلفاكها لصاغا  تلمازت عين، وإ شااء دكبار صاو

تلشااااااات ت "ع اااااااى مداااااااتوه تلصاااااااعيد إل تااااااااا 

، فلاااا ًا عاااان إاامااااا وااااادض ميننااااا "تلماعومااااا

.ز تعيا متنام ا لصالل صغا  تلمنتجين

ا، دما ديلًا، تم تاوير دساليب  ي تأل تضي تلز تعي

اا يُداااهم فاااي ترشااايد تساااتخدت  ميااااه تلاااري إل تااا

ا ال تلحاص ت تلتصديريا، وزياوض وخا  تلمازت م دما

. ا تيجااا تابياا  تلز تعااا تلتعاادياا% 25يقاا  عاان 

وااااااااد د غااااااال تلتن فاااااااا تإلجمالياااااااا ل مشاااااااروم 

.م يول جنيه200



42 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

كاا  تتصااالًا، تدااا عل تلخُاااى وتلجهااوو لتدااخير

ن تإلمنا ات من دج  تخفيب تألعباء عن تلمازت عي

وتقااديم تلقااروض تلميداارض لهاام، وتلتوساا  فااي

تلمشاااااااروعات وتأل شااااااااا تلز تعياااااااا، وتااااااااوير 

ا وتحااادي  منظوماااا تلااااري، وتاويااا  تلتننولوجياااا

تلخاادمات و امناااتلحديثااا فااي تلقاااام تلز تعااي، 

  تلمقدمااا ل ف اااين، تألماار تلاااي ت عنااس دشاان

زياااز إيجاااادي ع اااى تاااوفير ايااااض كريماااا ل فااا  ، وتع

ي تإل تاجيا تلز تعياا، و فا  معادالت تألمان تلغااتب

ريا وتالسترتتيجي ل دولا، وزياوض تلصااو تت تلمصا

. من تلمحاصي  تلمخت فا

ن وتجد  تإلشاا ض إلاى د اه ااد د اغ عادو تلمشاتغ ي

م ياااين مشاااتغ ، دماااا 5.3دنشااااط تلز تعاااا  حاااو 

بر من إجمالي تلمشتغ ين، اي  تعت% 19.6يمث  

شاااا دكباار  داابا مشااا كا ل مشااتغ ين فااي تأل 

، فيمااا 2021خدد   الربدد  الثالدد  مددال تالاتصاااويا 

وصاااا ل  داااابا مداااااهما تلقاااااام فااااي تلناااااتج 

، ايااا  2021/2020عاااا  % 12.5تلمح اااي تإلجماااالي 

م يااا  278.5م يااا  جنيااه مقا  ااا داااا750.2د ااغ  حااو 

.، وذلك داألسعا  تلجا يا2015/2014جنيه عا  

تتي ديلًااا، تسااتااعل مصاار تحقياا  تالكتفاااء تلااا

، دهمهااا 2020محاصااي  ز تعيااا خاا ل عااا  9ماان 

م ياول طاان، وتلفاكهاا دع تاااا25.5تلخلار دع تاااا 

م يااين طاان، 6.5م يااين طاان، وتأل ز دع تاااا 10.7

م يااين طاان، وتلبصاا  4.5وتلااا ض تلبيلاااء دع تاااا 

.م يين طن 4دع تاا 

وع اااى صاااعيد تلصااااو تت تلز تعياااا، ال تااازتل مصااار 

متردعااا ع ااى اابمااا تلاادول تلمُصااد ض لمحصااول

ات اال تلبرتقااال ل عااا  تلثالاا  ع ااى تلتااوتلي، فيمااا ت

تلمرتكااااز تألولااااى فااااي تصاااادير تلمااااوتلل وتلفرتولااااا

.تلمُجم دض وإ تاا تلزيتول
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"الزراعددددددددددددددددة التعاقدوددددددددددددددددة

فااااي إطااااا  ااااار  تلدولااااا ع ااااى تحدااااين وخااااول 

تلمزت عين، وضمال هاامك  دال مناساب يغااي 

تنااااليب تلمعيشاااا، تااام إطااا ق در اااامج تلز تعاااات

تلتعااديااااااا، وتلتااااااي تقااااااو  ع ااااااى تحديااااااد سااااااعر 

تلمحصااااول دشاااان ٍ مُدااااب ، ماااان خاااا ل تواياااا 

عقاااوو داااين تلمااازت م وجهاااا تلشااارتء، وتلتاااي يُحاااد و

ك  فيهااا تلدااعر وتلنميااا تلمُقاار  ديعهااا، ياا تي ذلاا

ن في إطا  سعي تلدولا ل عم  ع ى تحقيا  تألما

تلغااااتبي، وفاااي هاااات تلصااادو اامااال تلدولاااا دعااادض 

تتمث اااا  ( 2021-2014)جهااااوو خاااا ل تلفتاااارض ماااان 

:فيما ي ي

دعااااد إصاااادت  إنشدددداء مركددددز الزراعددددة التعاقدوددددة 

 باااايس تلجمهو يااااا ل قااااا ول تلخااااا  دهااااا عااااا  

، 2014، تفعي ًا لموتو تلدستو  تلمصري عاا  2015

وتلخاصااااااااااا دتحدااااااااااين دوتء ااااااااااااام تلز تعااااااااااا، 

ويدااااااااتهدف تلمركااااااااز تإلعاااااااا ل عاااااااان دسااااااااعا  

تلمحاصاااي  تلز تعياااا ابااا  ز تعتهاااا؛ لناااي يلااامن

.ل ف   تلحصول ع ى عابد مُجزِ من محصوله
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ا دي إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقمدودة فدي األر

اذ ايا  تام إ فا، "الددلتا"ن" الدوا ي"المدومة فدي 

: دطارتف، هاام3تالتفاااات مان خاا ل تلتعااُاد دااين 

ولاا دو تلمُنتِج تلز تعي، وتلمشتري سوتءً كا ل تلد

ز تلقااااام تلخاااا ، وتلوسااايا تلمتمثِّااا  فاااي مركااا

تلتاااااااد  لااااااوزت ض تلز تعااااااا " تلز تعااااااات تلتعااديااااااا"

.وتستص   تأل تضي

داإلضااافا إلاااى ذلاااك، تاام إعااادتو تلقوتعاااد تلخاصاااا 

، "تلز تعااااات تلتعاادياااااا"دتنظاااايم تلعماااا  دمركااااز 

وإ ساااال مقتااار  تلقااارت  تلاااوزت ي تلمااانظم ل عمااا  

عاا، دالمركز إلى وزت ض تلماليا إلددتء تلاردي وتلمرتج

ومخاطبا وزت ض تلعدل لا ب تإلفاوض عان  ؤيتهاا

.دخصو  اوتعد وإجرتءتت تلتحنيم

عباااو " الف فاادتل 7كمااا تاام تلتعااُااد ع ااى اااوتلي 

.2021عا  " فول صويا"دلب فدتل 15و" شمس

توسُّاا  وتدااتهدف تلرؤيااا تلمدااتقب يا ل دولااا تل

فاااي مداااااات تلمحاصاااي  تلحالياااا وزيااااوض عااادو 

مااا محاصااي  دخااره؛ تمهياادًت ل توسُّاا  فااي منظو

.تلز تعا تلتعااديا

اااد تجد  تإلشا ض إلى دل تلدعر تلمُع ن فاي تلتع

كحد دو اى ل داعر تلااي سايتم" ضمال"هو سعر 

تلبياااا  داااااه، اتااااى فاااااي االااااا ت خفااااااض تألساااااعا  

دنااءً تلدوايا عن ذلك تلدعر، ع ى دل يتم تلبيا 

ي ع ااى تلدااعر تلاااي ينتهااي دااه تلماازتو تلتجااا ي فاا

ليحصاا " تللاامال"ذتت تليااو ، ودحااد دو ااى سااعر 

.تلمُزت م ع ى دع ى سعر وفقًا ل متدتوَل

إجماااااااااالي تالساااااااااتثما تت تلعاماااااااااا 
تلموجها لقاام تلز تعا خا ل تلعاا  

.2021/2020تلمالي 

ــــــــــــــــار38.4 ملي

ـــــــــــــــــم جني
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ة تنميدددددة الثدددددرن  الويوانيددددد

نالداجندددددددددددة نالسدددددددددددمكية

"

اعااات يُعاادُّ ااااام تلثااروض تلحيوت يااا ماان دكثاار تلقا

ذتت تلقيمااااااا تلمُلااااااافا وتإلمنا ااااااات تلتنمويااااااا

ا تلنبيااااارض ل اتصااااااو تلقاااااومي؛ لاااااات تاااااولي تلدولااااا

ا وطناي تهتمامًا كبيرًت لالك تلقاام؛ لتحقي  إ تاا

ماااان تل حااااو  وتأللبااااال ي بااااي تاتياجااااات تلدااااوق 

مال تلمح يا، وهو ما يتم تحقيقه من خ ل تستن

تلاااااااات تإل تاجيااااا دااااالمزت م، ووعاااام تلحماااا ت 

تلقومياااااا لتحصاااااين تلحيوت اااااات ضاااااد تألمااااارتض، 

وتلعماااا  ع ااااى تاااااوير مجاااااز  تإل تاااااا تلحيااااوت ي 

لاى وتلحجر تلبياري، ال سيّما تلمحاجر تلحدووياا، إ

جا اااااااب إعااااااادتو تلد تساااااااات تل زماااااااا لتحداااااااين 

، "تلبت ااااو"تلداااا الت، ماااا  إعاااااوض مشااااروم إاياااااء 

.وفتل  فاق جديدض ل تصدير

، تتخااات تلدولااا تجاااه (2021-2014)وإد ااال تلفتاارض 

ااااااام تلثااااروض تلحيوت يااااا ازمااااا ماااان تإلجاااارتءتت 

ا، وتلتااادتدير تلمهماااا، دفلااال إلاااى زيااااوض تإل تاجيااا

ب وكميا تلمعروض من تل حو  وتأللبال، إلاى جا ا

.ت خفاض دسعا ها
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وض ديلًا، صد ت تلعديد من تلقرت تت تلوزت يا دععاا

لفنااي تشااني  تل جااال تلفنيااا تلخاصااا دااالفحص ت

صاادير لتنااول ارت تتهااا تلمتع قااا داالسااتيرتو دو تلت

متوتفقااااا ماااا  متا بااااات تلدااااوق وتالاتياجااااات 

ير تلمح يااا تللاارو يا، ماا  تاللتاازت  دجمياا  تلمعاااي

.تلع ميا وتلفنيا

يااز  ماااذا تلمشااروعات تلتااي تسااتهدفل تعز: أنلًددا

(:2021-2014)إ تاا تلثروض تلحيوت يا في تلفترض 

تقااااو  اياااا مشددددرنع توسدددديال السدددد الت، ▪

ت ياا خاا عم  تلتحدين تلو تثي ل ثاروض تلحيو

لزياااااوض تإل تاجيااااا ماااان تل حااااو  وتأللبااااال، ع ااااى

:محو ين  بيدين، هما

و وض توفير عِج ت عِشا  وتحل عِشا  مدت•

رتو ذتت صاافات و تثيااا عاليااا، اياا  تاام تسااتي

عااااادو 2021واتاااااى ماااااايو 2020خااااا ل عاااااا  

.دلب  دس18.7

إجاااارتء تحدااااين و تثااااي ل داااا الت تلمح يااااا•

با ط داستخدت  تلت قايل تالصااناعي مان 

ذتت صااافات و تثياااا عالياااا، ايااا  تااام إ تااااا 

دلااب جرعااا اصاايبات مح ي ااا، ماان خاا ل928

مرتكااااااز تلت قاااااايل تالصاااااااناعي داسااااااتخدت  

ساا الت ذتت صاافات و تثيااا عاليااا، دهاادف

 يااا  فاا  تلنفاااءض تإل تاجيااا ل داا الت تلمح

.من تل حو  وتأللبال

 قاااا ت قاايل تصاااناعي 600تاام إ شاااء عاادو ▪

دالوااااااادتت تلبياريااااااا، وتجهيزهااااااا داااااااألجهزض 

تلما ودااااااااااا لتنفياااااااااااا إجااااااااااارتءتت تلت قااااااااااايل 

تالصاااااااااناعي فااااااااي تلقااااااااره دالمحافظااااااااات 

ز تلمخت فاااا، داإلضاااافا إلاااى  فااا  كفااااءض مرتكااا

ت تلت قاايل تالصاااناعي، وإو تا جمياا  تاتياجااا

من تلخاادمات تلبياريااا وتلتحدااين تلااو تثي ضاا

مركاازًت ل خاادمات تلز تعيااا، وتلتااي ماان 332عاادو 

".اياض كريما"تلمُقر  تنفياها ضمن مباو ض 
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فدددي عددداىالبتلدددوالمشدددرنع المدددومي إل يددداء ▪

تسااااااتهدف تلتوسُّاااااا  فااااااي تلمشاااااااروم ،2017

  وإ ااااث تلماشااايا لاااده صاااغال بت اااوتلقاااومي 

تلمازت عين، وااد داادد تنفياا تلمشااروم مناا عااا 

م ياااااااول جنياااااااه مااااااان وزت ض 100دمب اااااااغ 2017

روم تلماليا، و ظارًت ل نتاابج تلتاي اققهاا تلمشا

ى فقد وص  إجماالي تلمب اغ تلمُخصاص لاه إلا

م ياااا تت جنياااه، وتنمُااان دهمياااا تلمشاااروم 5.1

".تلصغيرضتلبت وعجول "في عد  ذدل 

مشدددددددرنع ا ددددددددتكما  توسددددددديال إنتاجيددددددددة ▪

، هاااو مشاااروم الجددداموا ناألبمدددار ناأللبدددا 

تثياا دحثي يهدف إلى تلحفا  ع ى تألصول تلو 

تلمح ياااا مااان تلثاااروض تلحيوت ياااا، وتلمدااااهما

فاااي تنميتهاااا عااان طريااا   شااار سااا الت ذتت 

ا صفات مميزض د سعا  مدعما، ود غل تن فا

.  م يول جنيه167.3تلمشروم  حو 

ناى مشرنع ا تكما  توسيال إنتاجية األغ▪

وهاااااو مشاااااروم دحثاااااي تساااااتهدف ،نالمددددداعز

تحدااااااين طاااااارق تلرعايااااااا إلاهااااااا  تلاااااااااا 

لبال تإل تاجيا تلقصوه لأ نا ، وتلماعز من تأل

يات وتل حااو ، داإلضااافا إلااى تحدااين تاتصاااو

إ تااااا تأللباااال، وتل حاااو  مااان تأل ناااا  وتلمااااعز، 

.م يول جنيه39.8ود غل تن فا تلمشروم 

إط ق مشرنعات قومية في مجا  اإلنتدا ▪

تااام إطااا ق ازماااا مااان ،الويدددواني المتكامددد 

ض تلمشااروعات تلقوميااا تلدتعمااا لتنميااا تلثاارو

تلحيوت يااااااااا، دالتندااااااااي  ماااااااا  وزت ض تلز تعااااااااا 

وتستصااااا   تأل تضاااااي، ايااااا  تااااام تلتخاااااايا 

لتنفيااااا عاااادض مشااااروعات متنام ااااا، وتتمثاااا 

ن ددرزهااا فااي إ شاااء عاادض ماازت م لترديااا وتداامي

تلماشااااايا، وإ شااااااء مجااااااز   لياااااا، ومصاااااا   

:ا ي يلمنتجات تأللبال، وذلك سعيًا لتحقي  م
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او  تق ي  تلفجوض تلغاتبيا في داد دهام مصا•

تلبااااااروتين تلحيااااااوت ي، وتااااااوفيره دالنميااااااات

ى وتلجااووض وتألسااعا  تلمناساابا دمااا يتماشاا

.م  متا بات تلنمو تلدنا ي في مصر

خفاا  معاادالت تالسااتيرتو لاابع  تلداا  •

تلغاتبيا تلمهما كال حو  ودعا  منتجاات

.بيتأللبال لتوفير تإل فاق من تلنقد تألجن

م تنفيااااا تلمشااااروعات تإل تاجيااااا تلتااااي تاااادع•

خاااااااا تلتنميااااااا تلشااااااام ا فااااااي تلدولااااااا، 

وتُعاازز ماان دمنهااا تلقااومي، وال سااي ما تألماان

.تلغاتبي

ا جهااز تحقي  تلتنامُ  تلمتباول دين د شاا•

مشاااااروعات تلخدماااااا تلوطنياااااا تلمتنوعاااااا 

كمشااااااروعات تإل تاااااااا تلز تعااااااي، ومصااااااا   

تألعااااا ف، ومشاااااروعات تإل تااااااا تلحياااااوت ي، 

ومصااااا   منتجااااات تأللبااااال؛ وذلااااك دهاااادف 

، تغاياااا تلعاباااد مااان تالساااتثما تت تلمتاااااا

هاااابي وساااعيًا لتخفاااي  تن فاااا تلمناااتج تلن

.لاراه دالدعر تلمناسب ل موتطنين

إتااااا تلعديااد ماان فاار  تلعماا  تلمناساابا •

هياا  لمخت ااب تلتخصصااات ومدااتويات تلت 

.تلع مي

فااااي هااااات تلدااااياق، اااااا  جهاااااز مشااااروعات 

تلخدمااااا تلوطنيااااا دع شاااااء مُجم اااا  تإل تاااااا

دي  تلحيوت ي تلمتنام  دمديناا يوساب تلصا

فاادت ًا، 485دمحافظااا تلفيااو  ع ااى مدااااا 

ماااازت م لترديااااا وتداااامين 3ويشااااتم  ع ااااى 

د تلماشااايا دعجماااالي طاااااا تساااتيعاديا يُقااا

دلب  دس ومجز   لي، يتنول من خااين 18دا 

ا، تم إ شاؤهما وفقًا ألادث تلانظم تلعالميا

داإلضااااااافا إلااااااى مصاااااان ٍ إلعاااااادتو مخت ااااااب 

تااا مصنعات تل حو  وتعبئتهاا، ومصان  إل 

   تلمُعبااا ، ومنفاااا لبيااا  تلدااا" تلنو  ااادديب"

.تلغاتبيا ع ى مدااا دلب متر مرد 
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، 2، و1تتصااالًا، تاام تفتتااا  تلمُجمعااات  ااام 

ت ي، دمحافظا تلبحيرض لس تاا تلحيو4، و3و

ع ااااى مدااااااا2و1وجاااااء تلمجماااا   ااااام 

دلااب فاادتل لناا ٍ منهمااا، وتلمجماا   ااام 15

 الف فااااادتل لنااااا ٍ 5ع اااااى مداااااااا 4، و3

منهمااااا، ويدااااهم تلمشااااروم فااااي تنميااااا 

. اتلثااااروض تلحيوت يااااا ومنتجاتهااااا تلمخت فاااا

.وتوفير فر  عم  جديدض ل شباب

مدددزارع ل نتدددا  الويدددواني 5مشدددرنع افتتددداح ▪

بمواف ددددددددات ال ربيددددددددة، نبنددددددددي  ددددددددوود، 

مازت م 3اي  تم تشغي  ، 2020ن مياط عاى 

دلااااااب  دس 2.2دمحافظااااااا تلغرديااااااا وتلاااااام 

م ماشيا، ومز عا دمحافظا دني سويب وتلا

دلاااب  دس ماشااايا، ومز عاااا دخاااره دمحافظاااا 

. دس ماشيا800ومياط وتلم 

تاام إط اااهمشددرنع المليددو  رأا ماصددية، ▪

؛ دهااااادف ساااااد تلفجاااااوض تلغاتبياااااا، 2020عاااااا  

ام وتنمياااا تلثاااروض تلحيوت ياااا، وتلحااادّ مااان ت تفااا

تتي تألسعا ، وتلوصول إلى مرا ا تالكتفااء تلاا

مااان تل حاااو  تلحمااارتء، وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى دل 

دلب  دس من تألدقاا  200تلمشروم ددد دترديا 

دلب  دس 20دلب  دس عجول تدمين و180)

(.ددقا  ا دا

وت ي كمااا تاام تخصاايص محاتااين لس تاااا تلحياا

فااااي مناقاااااا تليشاااا  دالنودا ياااااا إلااااى جا اااااب 

محااااا دخاااره تادعاااا لصاااندوق تلتااا مين ع اااى 

تام تلماشيا دهيئاا تلخادمات تلبيارياا، كاالك

ضاام مصاان  دعاا ف ومجااز  تااادعين ل صااندوق

.إلى تلمشروم لبدء عم يا تإل تاا

هاااات وينا اااا  تلمشاااروم فااااي مناقاااا  اااارب 

ا تلنودا ياااا دمحافظاااا تلبحيااارض، وع اااى مدااااا

.تعيافدت ًا، وتلتي تتب  مركز تلبحوث تلز 350
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مشدددددرنع ممجمددددد  اإلنتدددددا  الويدددددواني رقدددددم▪

ايااا  تااام ، 2021بمواف دددة الفيدددوى، ونددداور 8

إ شااااااء تلمجمااااا  دمناقاااااا ااااااا ول، دااااااااا 

 الف  دس ماشاااااااايا مُخصصااااااااا ل ترديااااااااا 10

وتلتدااااااامين؛ لتحقيااااااا  تلتاااااااوتزل وتساااااااتقرت  

تألساااعا ، كماااا ياااوفر تلمشاااروم فااار  عمااا  

توه ألدناء تلمحافظا، داإلضافا إلاى  فا  مدا

تلمعيشااااااا، وتحقياااااا  تلتنميااااااا تلمدااااااتدتما 

.دالريب تلمصري

مشدددددرنع ممجمددددد  اإلنتدددددا  الويدددددواني رقدددددم▪

، 2021بدالنوباروة بمواف ة البويدر ، ونداور5

 الف 5يعمااا  تلمشاااروم دااااااا تساااتيعاديا 

ين؛  دس ماشااايا مُخصصاااا ل تردياااا وتلتدااام

.لتحقي  تلتوتزل وتستقرت  تألسعا 

 مااااااذا تلمشاااااروعات تلتاااااي تساااااتهدفل : ثانيًّدددددا

:تحدين تلرعايا تلبياريا، وهي كالتالي

مشدددرنع ا دددتكما  تطدددوور أصدددو  معهدددد ▪

روعًا وتلاي يُعدُّ مشبووث اإلنتا  الويواني، 

 اى دحثي ا يهدف إلاى تلمدااعدض فاي تلحفاا  ع

هااا تألصااول تلو تثيااا لحيوت ااات تلماازت م وامايت

ماان تألماارتض، وكااالك  فاا  تلقيمااا تإل تاجيااا

لهااااا، وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل معهااااد دحااااوث 

تإل تااااا تلحيااااوت ي هااااو تلمداااؤول عاااان تنفيااااا 

، دتن فاا 2014تلمشروم، تلاي تم إط ااه عاا  

.م يول جنيه67.8إجماليا د غل 

مشدددرنع ا دددتكما  تطدددوور معهدددد بودددوث ▪

عاادُّ وتلاااي يُاألمصددا  ناللما ددات البيطروددة، 

مشااااروعًا دحثي ااااا تاااام إط اااااه فااااي محافظااااا 

تلقاااااهرض؛ دهاااادف تاااااوير وتحاااادي  تل قااااااات 

تلفيروسااااااااااااايا، وتلبنتيرياااااااااااااا، وتلافي ياااااااااااااا، 

وتألمصااال؛ لزياااوض معاادالت إ تاجهااا، ود غاال 

.م يول جنيه247.5تن فا تلمشروم 
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مشدددرنع ا دددتكما  تطدددوور أصدددو  معهدددد ▪

ا وتلاااي يُعاادُّ مشااروعًبوددوث صددوة الويددوا ، 

أل اياا دحثي ا، يهدف إلى تلراادا تلصحيا ع اى ت

ذتت تألصاااااا  تلحيااااااوت ي، وتلمدااااااتو وض ماااااان 

تلخااااااا ا، وتلمنتجااااااا مح ي ااااااا؛ ل نشااااااب عاااااان 

مدااببات تألماارتض، وتلمحافظااا ع ااى صااحا 

تلحياااااوتل وامايتاااااه مااااان تألمااااارتض تلوتفااااادض 

وتلمتوطنااااااااا، ود غاااااااال تن فااااااااا تلمشااااااااروم 

.م يول جنيه137.5

ة مشدددرنع تدددوفير الرعاودددة البيطرودددة ال زمددد▪

ايااااا للوفدددددا  علدددددى الصدددددوة الويوانيدددددة، 

ا ارصااال تلدولاااا ع اااى تاااوفير تلرعاياااا تلبياريااا

تل زماااا ل حفاااا  ع اااى تلصاااحا تلحيوت ياااا مااان

خااااا ل تاااااوفير تل قاااااااات تلما وداااااا، وإجااااارتء 

تلتحصااااااينات ضااااااد تألماااااارتض تلودابيااااااا فااااااي 

رض موتعيدها، وتجد  تإلشا ض إلى د اه خا ل تلفتا

م ياااول 15.7تااام تحصاااين  حاااو ( 2020-2021)

 دس ماشااايا ضاااد دمااارتض تلحُم اااى تلق عياااا،

واُم ااااى تلااااوتوي تلمتصاااادم، وتلج ااااد تلعقاااادي، 

.وجد ي تأل نا 

مشدددددرنع تطدددددوور مصدددددن  إلنتدددددا  لما دددددات ▪

 يواندددددات المزرعدددددة بجميددددد  المواف دددددات، 

وتساااتهدف تلمشااااروم إ شاااااء مصاااان  إ تاااااا 

لقااااات ايوت ااات تلمز عااا؛ ماان دجاا  تلحفااا  

ا؛  ظرًت ع ى تلثروض تلحيوت يا في مصر وتنميته

، لما تمث ه من دهميا كمصاد  ل ادخ  تلقاومي

.م يول جنيه91ود غل تلتن فا تإلجماليا 

مشدددرنع ا دددتكما  تطدددوور نتوددددو  طدددرق ▪

الرقابدددددددة علدددددددى المستوضدددددددرات الويوودددددددة 

إط اااه ويُعاادُّ مشااروعًا دحثي ااا تاامنالبيطروددة، 

في محافظا تلقااهرض؛ دهادف تساتخدت  طارق 

معم ياااا اديثاااا الختباااا تت معاااايرض تل قاااااات

مااا  زيااااوض وااااا وكفااااءض تالختباااا تت، ود غااال 

.م يول جنيه15تن فا تلمشروم 
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مشددددددددددرنع ا ددددددددددتكما  بوددددددددددوث نطددددددددددرق ▪

ي ، وتلااالمزرعيدةاال تفا   مال المخلفدات 

يُعااااادُّ مشاااااروعًا دحثي اااااا تااااام إط ااااااه دهااااادف

ا تلتوسُّاااا  فااااي تسااااتخدت  تلمخ فااااات تلز تعياااا

 ااى لتنمياا تإل تااا تلحيااوت ي، وإجارتء و تساات ع

تاااااا ثير تلت ااااااوث تلبيئااااااي وتلغاااااااتبي ع ااااااى دوتء 

تلحيااااااوتل، واااااااد د غاااااال تلتن فااااااا تإلجماليااااااا 

.م يول جنيه29.3ل مشروم 

افتتدددددددداح مركددددددددز  يوانددددددددات التجددددددددارب ذات ▪

فاايالمسددتوا العددالي مددال األمددا  الويددوي، 

، واااااد تاااام تجهياااازه ع ااااى دع ااااى 2021 ااااوفمبر 

مدتوه من تألجهازض تلحديثاا إلجارتء تلتجاا ب

ت تلع ميااا وتلبحااوث، وتلتعاماا  ماا  تلمدااببا

حا تلمرضااايا تلفيروسااايا، وتلبنتيرياااا ع اااى صااا

.تلحيوتل، وتلصحا تلعاما

 مااااااذا تلمشاااااروعات تلتاااااي تساااااتهدفل: ثالثًدددددا

:، وهم كالتاليتحدين تلرعايا تلبياريا

، المشددرنع المددومي لمراكددز تجميدد  األلبددا ▪

يهاادف إلااى  فاا  كفاااءض مرتكااز تجمياا  وتلاااي

مركااااازًت جميعهاااااا  يااااار 826تأللباااااال وعااااادوها 

ديم مُرخصا، وتعم  داريقا  يار  ظامياا لتقا

منتجاااات عالياااا تلجاااووض ل ماااوتطن تلمصاااري، 

.وإتااا تلفرصا لزياوض تلصاو تت

تلجاااادير دالاااااكر د ااااه تاااام تال تهاااااء ماااان تاااااوير 

مركازًت لتجميا  تأللباال خا ل67وتشغي  عدو 

، كمااا تاام إصاادت  شااهاوض (2021-2014)تلفتاارض 

مرتكااااز 10لعاااادو ( (HACCP" تلهاسااااب" ظااااا  

ماااانهم، ديلًااااا تاااام تال تهاااااء ماااان تإل شاااااءتت 

مركاازًت لتجمياا  تأللبااال، 59وتلتجهياازتت لعاادو 

مركاااازًت جدياااادًت 23وتاااام صاااارف اااااروض لعاااادو 

فلاا ًا عاان تعتماااو صاارف . لعماا  تإل شاااءتت

مركااااااااااااازًت دعجماااااااااااااالي 97ااااااااااااااروض لعااااااااااااادو 

.م يول جنيه253
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١مشدددددددرنع ممجمددددددد  إنتدددددددا  األلبدددددددا  رقدددددددم ▪

م تااااوتلااااايبالنوباروددددة بمواف ددددة البويددددر ، 

، ويعماا  داااااا دلفااي 2021إ شاااؤه فااي يناااير 

لباال،  دس ماشيا من تألدقا  تلح دا إل تاا تأل

اليا، وتلتي تمل داشترتطات ومعايير صحيا ع

يااااا وداسااااتخدت  تننولوجيااااا عالميااااا فااااي تلترد

ا وتإل تاااااا ودااااالمزا دااااين تلداااا الت تلعالمياااا

تااو ًت، وتلمح يا، ويلم تلمُجم  مح بًا  لي اا مُ

إلاى ووادض لتصني  وخ ا تألع ف، داإلضاافا

عياوض دياريا ومعم  دياري، ومحاا وااوو 

.و رف لسطفاء

ثاار ضامن دكالثدرن  الداجندة مان  ااياا دخاره تُعاادُّ 

مصااااو  تلغااااتء تلبروتيناااي دهمياااا فاااي مصااار، لاااات 

يحظااى ااااام تلثااروض تلدتجنااا داهتمااا  الفاال ماان

يااا جا ااب تلدولااا، وتلتااي ااماال دععاادتو خاااا تنفيا

ل نهااااااااوض دااااااااالثروض تلدتجنااااااااا تشااااااااتم  ع ااااااااى 

سياساااات، وإجااارتءتت، ومشاااروعات تااام تنفيااااها 

ك ، ويتمث   ددارز ت ا(2021–2014)خ ل تلفترض من 

:تلمشروعات وتإلجرتءتت فيما ي ي

إنشددداء قاعدددد  بياندددات تعتمدددد علدددى  صدددر ▪

وتتلااامن قيدددق ألنشدددطة الثدددرن  الداجندددة

، تلمزت م، ومعام  تلتفريخ، ومصا   تألعا ف)

، ويتمثااااا  (وتلمجااااااز ، ومنافاااااا ديااااا  تألووياااااا

:تلهدف من إ شابه ما ي ي

 صاااااد ديا اااااات تلثاااااروض تلدتجناااااا فاااااي مصااااار، •

وتحديااد مااده إسااهامها فااي تحقياا  تألماان 

.تلغاتبي ل دولا

ا، ووضا  تتبُّ  تألمارتض تلودابياا، وتلتنباؤ دها•

.خاا لموتجهتها

تقاااااادير تلنميااااااات تل زمااااااا ماااااان تل قااااااااات •

.وتألوويا تلبياريا

تقاااااادير تلنميااااااات تل زمااااااا ماااااان تألعاااااا ف •

.ومدخ ت تإل تاا
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تدددددوفير أرا  إلقامدددددة مشدددددرنعات الثدددددرن  ▪

ت وفاي هااالداجنة في المناطق الصدورانوة، 

مناااااط  فااااي د داااا  9تلصاااادو تاااام تخصاااايص 

محافظاااااات دعجماااااالي مداااااااا د غااااال  حاااااو 

 قارت  ، وفقًاا لتلادتجنيدلب فادتل ل ساتثما  19

، داإلضاااافا 2020لدااانا 139تلجمهاااو ي  اااام 

مواعًااااااااا تادعًااااااااا ل هيئااااااااا تلعامااااااااا 13إلااااااااى 

د لمشااروعات تلتعمياار وتلتنميااا تلز تعيااا، دعاا

اياااااااا  وزت ض تلز تعاااااااا وتستصااااااا   تأل تضاااااااي 

دتقدااااااايم تلمداااااااااات تلمتاااااااوفرض وتحدياااااااد 

.تأل شاا دها وتعتماوها

 عدددددم الوصدددددو  علدددددى موافمدددددة المن مدددددة ▪

باعتمددا  ( (OIEالعالميددة للصددوة الويوانيددة 

المنشددددلت المعزنلددددة الخاليددددة مددددال مددددر  

وتلتي إنفلونزا الطيور لفتح مجا  التصدور،

جهازض ت تي كنتيجا لسجرتءتت تلتاي اامال دهاا د

تلوزت ض في مجال خ و تلمنشآت تلمعزولا من

مرض إ ف او زت تلاياو ؛ وااد دع نال تلمنظماا

تلعالميااااااا ل صااااااحا تلحيوت يااااااا عاااااان تعتماااااااو

منشاا ض معزولااا خاليااا ماان ماارض إ ف ااو زت 30

تلايااااو ، واااااد دسااااهم ذلااااك فااااي فااااتل داااااب 

.تلتصدير ل خا ا من منتجات تلدوتجن

تشددددددجي  المددددددربيال علددددددى تووودددددد  مددددددزارع ▪

الددددناجال مدددال ن ددداى التربيدددة المفتدددوح إلدددى

تاام عقااد دروتوكااوالتاياا الن دداى الم لددق، 

مااا  تلبناااك تأله اااي تلمصاااري، وتلبناااك تلز تعاااي

تلمصاااري، وتالتحااااو تلعاااا  لمنتجاااي تلااادوتجن؛ 

ي لتااااوفير تلاااادعم تل وجدااااتي، وتلفنااااي، وتلمااااال

لصااغا  مردااي تلاادوتجن لرفاا  كفاااءض ماازت عهم 

وتحوي هااااا ماااان  ظااااا  تلترديااااا تلمفتااااو ، إلااااى

تلنظاااا  تلمغ ااا ، وماااا يترتاااب ع اااى ذلاااك مااان 

يااا تحدااين تلعابااد تالاتصاااوي، وزياااوض تإل تاج

ير و ف  م  تق ي  تناليب تإل تاا، واد تم تاو

عنباارًت، 171مز عاا دعجماالي عادو 62كفااءض عادو 

مز عاا دعادو 13وجا ِ تلعما  ع اى تحويا  عادو 

.عنبر101
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ارصاال وزت ض اياا  ماوددة اإلنتددا  المولددي، ▪

ا تلز تعا وتستصا   تأل تضاي مان خا ل تل جنا

تلمشااان  ا دقااارت   بااايس مج اااس تلاااوز تء  اااام

، ع ااى امايااا تإل تاااا تلمح ااي 2018لداانا 222

مااااان تلااااادوتجن مااااا  تلحفاااااا  ع اااااى تلنمياااااات 

.تلمعروضا ل سته ك د سعا  مناسبا

اي وتلاا، الددداجنيا ددتكما  توسدديال اإلنتددا  ▪

، ع ى 2014يُعدُّ مشروعًا دحثي ا تم إط اه عا  

مداااااااتوه تلجمهو ياااااااا، وتساااااااتهدف إجااااااارتء 

و تسااااات عاااان تسااااتخدت  تلتقنيااااات تلحديثااااا 

لتاااااوير وزياااااوض إ تاجياااااا تلاااادوتجن وتأل ت اااااب، 

فلاا ًا عاان و تسااا تلوصااول إلااى منااتج وتجنااي

ذي موتصااافات جاااووض خاصاااا، ود غااال تن فاااا 

.م يول جنيه37.7تلمشروم تإلجماليا 

، خاا لاال ددتزراع السددمكيديلًااا شااهد مجااال 

تلداااااانوتت تلدااااااب  تلماضاااااايا طفاااااارض كنتيجااااااا 

مُباشاارض لجهااوو تلدولااا فااي ااااام تلز تعااا؛ اياا 

تُعااادُّ تلثاااروض تلدااامنيا دااااد دهااام مصااااو  تألمااان 

 ًت تلغاااتبي ل مااوتطن، داإلضااافا إلااى كو هااا مصااد

 بيدًاااااا ل ااااادخ  تلقاااااومي ول اتصااااااو تلمصاااااري

.دشن ٍ عا 

وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى دل تلدولاااا تلمصاااريا تمت اااك

اء دحياااارتت عم اااااا تُدااااهم فااااي تحقياااا  تالكتفاااا

دولاا تلاتتي في إ تاا تألسماك، تألمر تلااي اف از تل

ناا ع ى تشجي  مشروعات تالستز تم تلدمني م

.2014عا  

وااااد دساااهمل تلمشاااروعات تلمُنف ااااض فاااي هاااات 

دّ تلصدو في توفير تآلالف من فر  تلعما ، وسا

تلفجااااوض تلغاتبيااااا، فلاااا ًا عاااان تااااوفير دسااااماك 

دجاااااووض عالياااااا، وتلحااااادّ مااااان تالساااااتيرتو وزيااااااوض 

.تلتصدير
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يااا واااد ااماال تلدولااا دععاادتو خاااا تنفيايااا لتنم

: اتلثروض تلدمنيا تعتمد ع ى محو ين مفاوهم

إ شااااااااء ااعااااااادض ديا اااااااات واصااااااار ل مااااااازت م ▪

تلداااااااامنيا، وتلمداااااااات جرين، وتلمااااااااديو يات 

.تلمدتحقا ل دولا، وتحصي ها

اصاااار تلماااازت م تلداااامنيا تلمااااؤجرض وعاااادوها ▪

دلاب فادتل 56دلب مز عا دمدااا ااوتلي 2.8

محافظاااات، فلااا ًا عااان إ شااااء ااعااادض 7فاااي 

ديا اااااااات د ساااااااماء تلمدااااااات جرين، وموااااااااب 

تلتعاااااااادتت وتلمااااااديو يات ومواعهااااااا ع ااااااى 

.تلخرتبا

وفاااي ضاااوء مااااا ساااب ، تااام إطاااا ق تلعدياااد ماااان 

تلمشااااااااااااروعات تللااااااااااااخما  خاااااااااااا ل تلفتاااااااااااارض 

تلتااااي تسااااتهدفل تعزيااااز إ تاجيااااا ( 2021–2014)

:ااام تألسماك في مصر، وكال ددرزها ما ي ي

مشددددددددرنع ا ددددددددتكما  تطددددددددوور المعمدددددددد  ▪

المركدددددددددزي لبودددددددددوث الثدددددددددرن  السدددددددددمكية 

ا، تتمثا  وتلاي يُعدُّ مشروعًا دحثي ابالشرقية، 

دهميتاااه فاااي  فااا  كفااااءض تألوتء تلمؤسداااي؛ 

ركازي لتحدين تلوض  تلتنافدي ل معم  تلم

لبحااااوث تلثاااااروض تلدااااامنيا، وتااااااوير تلبحااااا 

تلع مااااااي ووعمااااااه وتسااااااتثما ه فااااااي تنميااااااا 

جااو تالاتصاو تلقومي، وتوجياه تألدحااث  حاو إي

وااااد تااام . ا اااول لمشااان ت إ تااااا تألساااماك

، دتن فااااااا 2014تلباااااادء فااااااي تلمشااااااروم عااااااا  

تااااام 2021م ياااااول جنياااااه، ودح اااااول عاااااا  17.6

.من تلمشروم% 38تال تهاء من تنفيا 

إنشددداء مزرعدددة  دددمكية بمرودددة أى صددديوا  ▪

؛ 2015بمواف دددة صدددما   ددديناء فدددي ونددداور 

ثاب الستغ لها فاي تالساتز تم تلدامني تلمن

فااي داااوتض دساامنتيا دمدااااا فاادتل وتاااد، 

.وذلك لزياوض تإل تاا تلبحري من تألسماك
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مشدددددرنع اال دددددتزراع السدددددمكي بمنطمدددددة ▪

يتبااا  شاااركا انااااضوتلاااايصدددرق بور دددعيد، 

تلدااااااويس ل سااااااتز تم تلداااااامني وتألاياااااااء 

2015يو يو )تلمابيا، واد تم تنفياه في تلفترض 

، وهااااو يُعااااد داااااد مشااااروعات (2019مااااا س -

تنمياااااا مناقاااااا انااااااض تلداااااويس، وسااااايناء، 

ويُداااااااهم تلمشاااااااروم فاااااااي تنفياااااااا دهااااااادتف 

تفااء تلدياسا تلعاما ل دولاا فاي تحقيا  تالك

تت تلاتتي من تلثروض تلدمنيا عالياا تلجاووض ذ

تلموتصااافات تلعالمياااا؛ لتغاياااا تلعجاااز فاااي 

ق يا  تلبروتين تلحيوت ي ل موتطن تلمصري، وت

.تلفجوض دين تإل تاا وتالسته ك

كمااا يعمااا  تلمشاااروم ع ااى خ ااا  مجتمعاااات 

عمرت يااااااا جدياااااادض، تتااااااوتفر دهااااااا تآلالف ماااااان

فاار  تلعماا  تلمباشاارض و ياار تلمباشاارض فااي

تلمهاااااان وتلتخصصااااااات كافااااااا ذتت تلصاااااا ا 

.دقاام تلثروض تلدمنيا

و ، مشرنع اال تزراع السمكي بددبركة غليد▪

ولي  فاته تلدولا ويق  ع ى تلاري  تلادوتلاي

تلداااااااااا ي دمركااااااااز ماااااااااودس دمحافظااااااااا 

، 2017ر كفر تلشيخ، واد تم تفتتااه في  اوفمب

م يااا  جنيااه، ويلاام 14دتن فااا إجماليااا د غاال 

تلمشااروم عاادض مصااا   داإلضااافا إلااى مفاار  

لأسااماك وتلجمبااري، ووااادتت ز تعااا منثفااا، 

وااااااد تشاااااتم  تلمشاااااروم ديلًاااااا ع اااااى مركاااااز 

لأدحاااااث وتلتاااااوير، ويحتااااوي ع ااااى معاماااا  

متخصصاااا تعمااا  فاااي مرتاباااا جاااووض تلميااااه 

ني، وتلتردا تلمداتخدما فاي تالساتز تم تلدام

  كمااا تاام تاااوير تلبحاا  تلع مااي دالتعاااول ماا

تلجامعاااااااات، وتلمرتكاااااااز تلبحثياااااااا، وتلخبااااااارتت 

تألجنبياااااااااا لتااااااااااوير منظوماااااااااا تالساااااااااتز تم 

.تلدمني
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بدددة افتتددداح المزرعدددة السدددمكية بمثلددد  الدو▪

ع اااى مداااااا د غااال  حااااااو غدددرب بور دددعيد، 

دفد اااا دمحااااذتض سااااا  تلبحااار دموتجهاااا 204

كي اااومترًت  ااارب مديناااا دو ساااعيد دعمااا 14.2

روم متر في مناقا تلديبا، ويتنول تلمش600

اااااوض تسااااتز تم ساااامني مُخصصااااا 72ماااان 

طنًاااا 250الساااتز تم تلجمباااري دااااااا إ تاجياااا 

مخاااازل ع ااااااب داااااااااااا تخزيناااااااايا 4سااانوي ا و

طااااان، وصاااااالا تلفااااارز وتلتعبئاااااا دااااااااا 100

.دطنال دسماك وجمبري يومي ا5إ تاجااايا 

مشدددرنع اال دددتزراع السدددمكي صدددرق قندددا  ▪

تااام تنفياااا تلمشاااروم ع اااى ثااا ثالسدددووس، 

مرتاااا ؛ وااااد تااام تفتتاااا  تلمرا اااا تألولاااى فاااي 

ي ، وتفتتااا  تلمرا ااا تلثا يااا فاا2016 هايااا عااا  

، وشااااااام  تلمااااشااااااااروم  ااااااااحو 2017ويداااامبر 

 الف ااااااااوض لأساااااااماك وتلقشاااااااريات، 4.4

فلاا ًا عاان مصااا   دعاا ف وتغ يااب، ويهاادف

تلمشاااروم إلاااى تلمدااااهما فاااي ساااد تلفجاااوض 

نااااض تلغاتبيااا، داإلضااافا إلااى تنميااا مناقااا ا

تلدااااااااويس وساااااااايناء وخ اااااااا  مجتمعاااااااااات 

. عمرت يا جديدض

فااي تتصااالًا، تاام تال تهاااء ماان تلمرا ااا تلثالثااا

دلااب فاادتل، 2.7، ود غاال مدااااتها 2018عااا  

، وتماال فااي داااوتض ترساايب شاارق تلبحياارتت

دلاااااب ااااااوض تساااااتز تم 1.4كماااااا تااااام إ شااااااء 

سااامني دخااادماتها، وتاااوفير جميااا  تلمعااادتت 

.وتألووتت تل زما ل مشروم

مشدددددرنع إنشددددداء مزرعدددددة  دددددمكية بورودددددة ▪

بمواف دددة اإل دددكندروة، 21بمفدددرل الكيلدددو 

؛ اي  تنتج تلمز عا دسماك 2020أغسطس 

وتلب ااااااي تألامااااار وتلباااااو ي ع اااااى تلقاااااا و 

مداااااا فااادتل وتااااد، وتداااتهدف إ تااااا مااان 

طنًااااااا ماااااان تألسااااااماك تلبحريااااااا، 17إلااااااى 12.5

ث ج وتحتوي تلمز عا ديلًا ع ى واادض إل تااا تلا

كي اااو فاااي تلياااو ، وواااادض 150تعمااا  دااااااا 

.تبريد وافح تألسماك تلمنتجا
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رنز افتتاح المر لة األنلى مال مشدرنع الفيد▪

ل  دددددددتزراع السدددددددمكي صدددددددرق التفروعدددددددة 

يُقاااااا  ع اااااى وتلاااااايبمواف دددددة بور دددددعيد، 

دلااااااب فاااااادتل تقريبًااااااا دموتجهااااااا26مدااااااااا 

كي ااااومترًت دمحاااااذتض ساااااا  تلبحاااار وعماااا 17

ااااه كي ااومترتت شاارق دو سااعيد، وتاام تفتت10

، ويتناااول مااان مااازت م سااامنيا 2021فاااي ينااااير 

،  الف اوض ل ستز تم تلدامني5.9دعجمالي 

فاادتل، داااااا إ تاجيااا 1.75ومدااااا تلحااوض 

دلاااب طااان سااانوي ا مااان دساااماك 13دكثااار مااان 

لبحاري وتُقا  دحيرتت تلفيروز ل صيد ت. وجمبري

 الف فااادتل تقريبًاااا مُقداااما10ع اااى مداااااا 

إلااااى دحياااارض تلفيااااروز تلشاااارايا ع ااااى مدااااااا

فاااااادت ًا، ودحياااااارض تلفيااااااروز تلغرديااااااا ع ااااااى 425

 الف فاااادتل، وداااااوتض ترساااايب 5.8مدااااااا 

. الف فدتل3.6ع ى مدااا 

داإلضاااافا إلاااى وجاااوو ااااوض ل دااافن دااااول

سافن 6مترًت يدا  لعادو 80مترًت وعرض 120

متااارًت، ومناقاااا 30صااايد دااا طوتل تصااا  إلاااى 

لوجداااااااتيا لخدماااااااا تألافاااااااا  تلدااااااامنيا 

ن تلموجااووض فااي تلبحاار تلمتوسااا، وتتنااول ماا

سااااااا لغدااااي  تلشااااباك ومخااااازل تلع ااااب 

50طنًاااا وث جاااات تخااازين دااااااا 100دااااااا 

يا فل ًا عن وجوو مناقا إوت يا وصاناع. طنًا

تتناااااااول مااااااان مبناااااااى تإلوت ض، وسااااااانن إوت ي، 

ومنااااااط  خدمياااااا، وصاااااالا ل فااااارز وتلتعبئاااااا 

دطنااااااال دسااااااماك 8داااااااااا إ تاجيااااااا تب ااااااغ 

تاجياا وجمبري يومي ا، ومصان  ل اث ج دااااا إ 

مخازل ع ب داااا تخزينيا6طنًا يومي ا، و40

 الف طااان دعااا ف، كماااا تااام إ شااااء معامااا  6

ا دحثيااا ل حفااا  ع ااى تألمااال تلحيااوي ل مز عاا

مااااان خااااا ل فحاااااص جاااااووض تلميااااااه وتلترداااااا 

.وص ايا تلع ب وس ما صحا تألسماك
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ديلًااااا تاااام إطاااا ق تلعديااااد ماااان تلمباااااو تت تلتااااي 

د تُدااهم فااي  فاا  تلمعا اااض عاان تلصااياوين، وتزياا

مااااان  اااااااق عم ياااااات تلصااااايد، ومااااان ددااااارز ت اااااك 

تلمشروعات؛

فاي ،تطوور بوير  البر نو  بشدما   ديناء▪

اءض ، وتمث   تلمشروم في  ف  كف2017 وفمبر 

مرتساااي صااايد، داإلضاااافا إلاااى 4وتااااوير عااادو 

يزتلباوت إزتلا تلعوتب  تلموجووض دها، وتاهيار 

فااي تلمرا ااا تألولااى، وتال تهاااء ماان تلد تسااات

ا إلاى تلخاصا دع شاء اره ل صياوين، داإلضاف

بحيارض فاي ل " تلرتاا تلبيولوجياا"تاللتزت  دتنفيا 

م ياااااول 120تلموتعياااااد تلمُخاااااااا، دتن فاااااا 

جنياااااه؛ لمنااااا  صااااايد تلز يعاااااا وإهااااادت  تلثاااااروض 

تلدااامنيا، وتااام تلتعااااول داااين دجهااازض تلدولاااا 

.تلمعنيا في ذلك

ماان كمااا تماال تالسااتعا ا دااالخبرتت تألجنبيااا

ااوير، تلصينيا، في ذلاك تلت" إيفر جرين"شركا 

ويااتم ولتصاادير تلمنااتج تاام إ شاااء صااالا ل فاارز

دبحياااارض إ اااازوتلتلتصاااادير ماااان خاااا ل مرسااااى 

، كمااااا تاااام تلحصااااول ع ااااى  خصااااا "تلبرووياااا "

ى ذلااك تلتصادير ل تحااو تألو ودااي، داإلضاافا إلا

تااام إ شااااء مركاااز لأدحااااث وتلتااااوير، يحتاااوي

ع اااى معامااا  متخصصاااا تعمااا  فاااي مرتاباااا 

.جووض تلغاتء، وصحا تألسماك

ل تااام توايااا  دروتوكاااو، ماودددة عممدددا  الصددديد▪

ئاا تعاول دين وزت ض تلتلامن تالجتماعي وتلهي

تلعامااا لتنميااا تلثااروض تلداامنيا، فااي مااا س

، فااي مجااال امايااا و عايااا عمااال تلصاايد؛ 2021

وااياا لتوفير تلتجهيازتت وتلم داس تل زماا ل 

ماان مخاااطر تلمهنااا وداارووض تألجااوتء، كمااا تاام 

تساااتبعاو جميااا  تلمااازت م تلدااامنيا تلوتاعاااا 

غ ل وتخ  تلبحيرتت من تلت جير لتناريس تسات

ي  ما  فل ًا عن تلتند. تلبحيرتت ل صيد تلحر

تلهيئاااااااااا تلهندسااااااااايا ل قاااااااااوتت تلمدااااااااا حا 

.مناقا دحريا21الستغ ل عدو 
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التكنولوجيدددا  اعدددم رئددديس

لتوميدددددق األمدددددال ال دددددذائي

"

دًاا شهد ااام تلز تعا وتستص   تأل تضي تنري

اجيتاااه، وتضاااحًا ل تننولوجياااا، فاااي سااابي  تعزياااز إ ت

وتااااوير دوتباااه، دماااا يتماشاااى مااا  دهااادتف تلدولاااا 

بيدًااا تلتنمويااا؛  ظاارًت لنااول تلتننولوجيااا محااو ًت  

فااااي تلتنميااااا، ومُحاااادوًت محو ي ااااا فااااي تلقااعااااات

.تالاتصاويا تألساسيا في تلدولا

تساااتهدف تابيااا  تآللياااات تلرامياااا فاااي اااااام

تلز تعا، وعم تلمزت عين داألساس، وتلحفاا  ع اى

مقاااد تت تلدولاااا وكااابل إهااادت ها، وإيصاااال تلااادعم 

ن  ل مدتحقين، ودخيارًت مدااعدض تلدولاا ع اى صُا

ن تلقرت  دناءً ع ى معايات سا يما، وفاي إطاا  ما

.تلشفافيا وتإلوت ض تلرشيدض

ات وفي ضوء ما سب  يتدنى لنا عارض مشاروع

كرساااال تسااااتخدت  تلتننولوجيااااا لخدمااااا ااااااام 

تلز تعااااا خاااا ل تلداااانوتت تلدااااب  تلماضاااايا فااااي 

ي دمجاالتااه تلمخت فااا، وتلتاا( 2021–2014)تلفتاارض 

:من ددرزها تآلتي
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  لجميد  أنشدطة الثدرنبداركو مشرنع إصددار 

دصاد ت وزت ض تلز تعااايا الويوانية نالداجندة، 

، 2018وتستصاا   تأل تضااي، وألول ماارض فااي عااا  

تااااارتخيص تشاااااغي  د شااااااا تلثاااااروض تلحيوت ياااااا

ت ياا تنميا تلثروض تلحيو"وتلدتجنا كافا، من ااام 

يهااا تلتاااد  ل ااوزت ض، مصاحودا د واااا، ع " وتلدتجناا

. يحم  ديا ات تلمشروم دو تلنشاط" دا كوو"

ا فااي إمنا يااا  داا" البدداركو "فيمااا تنمُاان دهميااا 

ديا اتااااه مااااا  مركاااااز تلمع وماااااات تلتااااااد  لقااااااام 

تااى دااالوزت ض؛ ا" تنميااا تلثااروض تلحيوت يااا وتلدتجنااا"

ابيات، يتداااانّى تح ياااا  تلبيا ااااات وتااااداي  تإلاصاااا

.ومن ثم وعم تتخاذ تلقرت تت تلد يما

يااا، واااد تاام إ شاااء ااعاادض لبيا ااات تلثااروض تلحيوت 

ر تلااااامنل تااااارايم وتداااااجي  تلماشااااايا؛ لتاااااوفي

ر؛ تلمع ومات عن اجم تلثروض تلحيوت ياا فاي مصا

ممااااااااا يدااااااااهم فااااااااي وعاااااااام تتخاااااااااذ تلقاااااااارت تت 

ذتت تلصااااااااا ا دتاااااااااوفير تألعااااااااا ف، وتل قاااااااااااات، 

وتألمصااااااااااال تل زمااااااااااا، وتدااااااااااهي  موتجهااااااااااا 

تلمشاااااان ت دشاااااان ٍ عاجاااااا ، ووضاااااا  ا ولهااااااا 

.تلع ميا وتلعم يا تلد يما

كدددارت"إطددد ق من ومدددة الويددداز  اإللكترننيدددة 

منظومااا  اميااا تداامل ل دولااافهااي، "الفدد ح

ن دالتعرف وتحديد تأل ض واجم تإل تااا، وتحاد ما

تإلهااااادت  دمنظوماااااا تلااااادعم تلاااااو اي ل مااااازت عين 

ودصااحاب تلحياااازتت تلو ايااا، ايااا  تقااو  تلهيئاااا

تلمصاااااريا تلعاماااااا ل مداااااااا دالمشاااااا كا فاااااي 

  إعاادتوها دالتندااي  ماا  وزت ض تلز تعااا وتستصاا 

داااد تلمنظومااات" كااا ت تلفاا  "تأل تضااي، ويُعاادُّ 

تلجدياادض لحمايااا تلماازت م وتلحفااا  ع ااى اقواااه، 

كماااا د هاااا وساااي ا لبنااااء اوتعاااد ديا اااات محدثااااا 

ذ دشااان  فااااو ي؛ لتقاااديم تلخدمااااا ل فااا   وتتخااااا

تلقااااارت  و سااااام تلدياساااااات تلز تعياااااا، وإيصاااااال 

لااى تلاادعم لمدااتحقيه ماان تلماازت عين، داإلضااافا إ

كو ااااه تآلليااااا تلواياااادض ل قلاااااء ع ااااى تلحيااااازتت 

.تلوهميا
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واااد ت تهاال تلهيئااا تلمصااريا تلعامااا ل مدااااا

ماااان إ جاااااز دعمااااال تلماااارا تين تألولااااى، وتلثا يااااا 

وتداااااا يم تلخرياااااااا " كددددددارت الفدددددد ح"وإطاااااا ق 

تلراميااااا ل حيااااازتت لااااوزت ض تلز تعااااا وتستصاااا   

ياااا تأل تضااي و دااا ديا ااات تلحيااازض تلز تعيااا دالخر

: محافظااااا، وهااااي11تلراميااااا، وذلااااك فااااي عاااادو 

، ومحافظااات 2019تلغرديااا ودو سااعيد فااي عااا  

دساااااااايوط، وسااااااااوهاا، وتلشاااااااارايا، وتلبحياااااااارض، 

وتلق يودياااااااا، وتلمنوفياااااااا، وتلجيااااااازض، وتألاصااااااار، 

دمدااااا تصاا  إلااى . 2020وتلداه يااا خاا ل عااا  

.م يين فدتل4.9اوتلي 

كما ت تهل هيئاا تلمداااا مان مرتجعاا وتاداي 

: محافظااات، هااي8ديا ااات تلحيااازض تلز تعيااا لعاادو 

ا، تلفياااو ، ووميااااط، وكفااار تلشااايخ، وتإلساااماعي ي

ا ودنااي سااويب، وتلمنيااا، وانااا، ودسااوتل دمداااا

م يااين فااادتل، وموتفاااض وزت ض تلز تعاااا 3.3اااوتلي 

وتستصااا   تأل تضاااي دالنتاااابج؛ مااان دجااا  إطااا ق

كااااا ت تلفاااا   دت ااااك تلمحافظااااات، فيمااااا يجااااره 

تال تهااااااء مااااان اصااااار تلحياااااازتت تلز تعياااااا لباااااااي 

.تلمحافظات

إجمااالي عاادو كااروت تلفاا   تلمُصااد ض اتااى
.2021د داس 

مااــــــــــــــــــــــــي 3

كــــــــــــــــــــــــــــــارت
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اي وتلا"  د دد"تطبيق المساعد الذكي للف ح 

، وهااااو 2021فااااي ويداااامبر تاااام إط اااااه تجريبي ااااا

عتماد تابي  ل هاتب تلمحمول دال غا تلعردياا، ي

ع اااااااى تقنياااااااات تلااااااااكاء تالصااااااااناعي لتعرياااااااب 

تلمااااااااازت عين داااااااااالتغيرتت تلخاصاااااااااا داألساااااااااعا  

وتلمنافحااااااااااا تلمتنام ااااااااااا لآلفااااااااااات تلز تعيااااااااااا 

جيا، وتلتوصاااايات تلفنيااااا ل محاصااااي  تالسااااترتتي

وخ ااا  توتصااا  دكثااار فاع ياااا مااا  تلمااازت عين مااان 

  خ ل توفير محتوه إ شاوي  امي اول موتضاي

.تهم تلمزت م ودصحاب تلحيازتت تلصغيرض

وعي ا في تلجدير دالاكر دل تلتابي  يحق  تاويرًت  

ا منظوما تإل شاو تلز تعي؛ لتنول وايقا وموجه

ات لناا  فاا   ادااب تاتياجاتااه ومحصااوله وتآلفاا

.تلتي اد تصيب محصوله

ا ويدااتاي  تلماازت م فااي االااا م اظااا ديااا إصاااد

ع اااااى تلمحصاااااول فاااااي جميااااا  دطاااااوت  تلموسااااام 

تلز تعااااي، دل يقااااو  دالتقاااااط صااااو ض عباااار هاتفااااه 

تلمحماااااااول وإ ساااااااالها إلاااااااى تلمنظوماااااااا تلتاااااااي 

وم ستتعرف من خ ل تلااكاء تالصااناعي ع اى  ا

تآلفاااات، ومااان ثااامّ تلتوتصااا  مااا  تلفااا   إلمااادتوه 

. هاداإل شاوتت تل زما لع ا تآلفا ومنافحا  ثا

و ويُعااادُّ إطااا ق تلتابيقاااات تلز تعياااا خااااوض  حااا

تاااااااوير تلمنظومااااااا تلز تعيااااااا دجمياااااا  د كا هااااااا 

ت وتلتحاااول  حاااو ز تعاااا اديثاااا ذكياااا تمثِّااا  محاااو ً

. بيدًا في دناء مصر تلراميا

وتن ي ًاااا لجهاااوو تلدولاااا فاااي اااااام تلز تعاااا، تااام 

رئيسًدا للجندة -2021في ويدامبر -ت تخاب مصر 

الزراعدددددة نالتنميدددددة"الفنيدددددة المتخصصدددددة لدددددد 

تودددا  بمفو دددية اال" نالبي دددةالروفيدددة نالميددداه 

 ااى ، وذلااك دناااءً عاإلفرومددي فددي  نرتهددا الرابعددة

ا ثقا تلمفوضايا وجميا  تلادول تألعلااء تألفا اا

.في إمنا ات مصر إلوت ض هات تلم ب
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