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أوراق القاهرة

العدد الرابع 

) السياسات المصرية الجديدة 
في القطاع الزراعي(

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويري، 
يســتمد اســمه مــن الحضــارة المصريــة القديمــة، ومــا مثلــه 
اإللــه “رع ” مــن الضــوء والضيــاء، قاصــدًا  أن يكــون المركــز 
منصــة فكريــة تنويريــة، تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع 
القــرار فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل 
التحــوالت والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم 
الجغرافيــة المهمــة، وبخاصــة الشــرق األوســط، ومحاولــة 
ــى  ــا عل ــتقباًل، وتأثيره ــوالت مس ــذه التح ــر ه ــراف تأثي استش

ــة المنطق

عن أوراق القاهرة:
ــي  ــات، وه ــز رع للدراس ــدارات مرك ــدى إص ــرة، إح أوراق القاه
ــيات  ــل السياس ــى تحلي ــز عل ــة ترك ــات متخصص ــلة دراس سلس
ــي  ــدًا ف ــًا جدي ــس نهج ــة وتعك ــة المصري ــا الدول ــي تتبناه الت
والمســتقبل،  الحاضــر  تمــس  التــي  القضايــا  مــع  التعامــل 
ــد، خاصــة  وتعكــس رؤيــة وأجنــدة العمــل نحــو أفــق جدي
السياســات المرتبطــة بالتنميــة ومكافحــة الفقــر، واإلصــالح 
وتطويــر  والتعليــم  والصحــة  االقتصــاد  مجــاالت  فــي 

المجتمــع. 
مصــر   “ مشــروع  بتغطيــة  القاهــرة”  أوراق   “ وتهتــم 
المســتقبل “ الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي 
ممتــد لدراســة السياســات التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة 
مصــر  بنــاء  إلــى  تهــدف  والتــي  الرئيســية،  المجــاالت  فــي 
الحديثــة فــي مجــاالت االقتصــاد والصحــة والتعليــم وتنميــة 
الدراســات  مــن  مجموعــة  المشــروع  ويضــم  المجتمــع. 
باإلضافــة  القاهــرة”،  “أوراق  عنــوان  تحــت  ســتصدر  التــي 
إلــى سلســلة مــن حلقــات النقــاش، ولقــاءات خاصــة مــن 
المعنييــن بصنــع السياســات هــذه السياســات وتطبيقهــا. 

المشرف العام على أوراق القاهرة
د. أبو الفضل اإلسناوي

إعداد الباحثة
قمر أبو العال 

المحرر
د. أكرم حسام

الهيئة االستشارية ألوراق القاهرة
أ. مجدي الشريف

أ.د. حسن سليمان

أ.د عبد الغفار الدويك

أ.د. حسن عماد

أ.د. أحمد زايد

اللواء. أحمد زغلول مهران

اللواء عبد الجميد محمد العناني

أ.د. مصطفى أبو زيد

ل.د. هاني شعبان العناني

إخراج فني
رمضان جمعة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز رع 

للدراسات االستراتيجية
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تقديم:
حقــق القطــاع الزراعــى المصــرى العديــد مــن اإلنجــازات والتطــورات خــالل الســنوات الســبع األخيــرة، انعكاســًا 
للجهــود الكبيــرة التــى قامــت بهــا الحكومــة المصريــة، والتــى هدفــت إلــى اســتعادة مكانة مصــر القديمــة كدولة 
زراعيــة كبــرى وتحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي مــن المحاصيــل، مــن خــالل تعظيــم الفــرص اإلنتاجيــة الكامنــة فــي مجــال 
اســتصالح األراضــي واإلنتــاج الزراعــي، وإقامــة مشــروعات قوميــة هــى األضخــم مــن نوعهــا فــى شــمال إفريقيــا 
والشــرق األوســط، كان أخرهــا إعطــاء الرئيــس “السيســى” إشــارة البــدء فــى مشــروع “الدلتــا الجديــد” فــى نهايــة 
مــارس 2021، والــذى سُــيقام علــى مســاحة 1.5 مليــون فــدان بالســاحل الشــمالى الغربــى منطقــة محــور الضبعــة.

وتأتــى جميــع هــذه المشــروعات والجهــود الحكوميــة تنفيــًذا لتوجيهــات الرئيــس “عبــد الفتــاح السيســي” 
بتعظيــم المميــزات التفضيليــة التــي يتمتــع بهــا هــذا القطــاع، ولرؤيــة مصــر 2030 التــى جعلــت التوســع الزراعــى 
األفقــى والتوطيــن الزراعــى ضمــن مســتهدفات قطــاع الزراعــة بمحــور التنميــة االقتصاديــة. ومــن هنــا تســتهدف 
هــذه الورقــة رصــد وتحليــل األهميــة الحيويــة للقطــاع الزراعــى فــى االقتصــاد المصــرى، والسياســات التــى اتخذتهــا 
القيــادة المصريــة منــذ عــام 2014 إلحــداث تطويــر جــذرى وشــامل بهــذا القطــاع الحيــوي، وأبــرز نتائجهــا اإليجابيــة.
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أواًل- األهمية الحيوية للقطاع الزراعى في مصر: 
ــاع  ــى القط ــر عل ــكل كبي ــد بش ــه يعتم ــا، إال أن ــادًا متنوعً ــرى اقتص ــاد المص ــه االقتص ــر في ــذى يعتب ــت ال ــى الوق ف
الزارعــى، ســواء مــن خــالل مســاهمة هــذا القطــاع فــى تحقيــق األمــن الغذائــى المصــرى وتوفيــر المحاصيــل 
ــى  ــد األجنب ــى النق ــاهمة ف ــة أو المس ــى للدول ــى اإلجمال ــج المحل ــى النات ــاهمة ف ــة، والمس ــن ناحي ــتراتيجية م االس
ــاهمة  ــى مس ــا إل ــإذا نظرن ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة م ــن العمال ــر م ــدد كبي ــتيعاب ع ــلعية واس ــادرات الس ــث الص ــن حي م
األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فــى الناتــج المحلــى للدولــة، نجــد أن نشــاط الزراعــة والصيــد والغابــات يشــكل نحــو 
%11.3 مــن الناتــج، وهــو مــا يجعــل التوســع فــي ناتــج هــذا النشــاط االقتصــادى الحيــوى، يســاهم فــي زيــادة الناتــج 
المحلــى االجمالــى لقطــاع الزراعــة، والــذى بلــغ 438725.7 مليــون جنيــه فــي العــام المالــى الســابق 2019/2020، 

وبالتالــي الناتــج المحلــى اإلجمالــى للدولــة.

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على احصائيات البنك المركزى المصري.
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وعلــى جانــب حجــم العمالــة التــى يســتوعبها القطــاع الزراعــى، نجــد أن هــذا القطــاع يســتحوذ علــى النســبة األكبــر 
مــن إجمالــى المشــتغلين فــى مصــر، وبلغــت هــذه النســبة %19.4 مــن إجمالــي المشــتغلين فــي الربــع األول مــن 

العــام الســابق 2020.

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء
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ولــم تتوقــف أهميــة هــذا القطــاع عنــد هــذا الحــد، بــل يعتبــر هــذا القطــاع  مســئول عــن نحــو %18 مــن إجمالــى 
الصــادرات المصريــة، وذلــك وفًقــا الحصائيــات عــام 2019. 1

ــل  ــا يجع ــو م ــة، وه ــى الزراع ــر عل ــكل مباش ــدون بش ــر يعتم ــي مص ــراء ف ــن الفق ــن %40 م ــرب م ــا يق ــا أن م كم
للقطــاع الزراعــى دور ملمــوس فــى التقليــل مــن الفجــوات الكبيــرة فــي الدخــل بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 

وبيــن صعيــد مصــر.2
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ثانيــًا- السياســات واإلجــراءات الحكوميــة لتنميــة القطــاع الزراعــى 
منــذ عــام 2014:

اتخــذت الحكومــة المصريــة علــى عاتقهــا تنميــة القطــاع الزراعــى وإحــداث تطويــر أفقــى ورأســى بــه، منــذ تولــى 
ــالق  ــة، وإط ــات الحكوم ــم أولوي ــد أه ــى أح ــل الزراع ــام 2014، بجع ــى ع ــته األول ــرة رئاس ــى” رفت ــس “السيس الرئي
الرئيــس عــددا مــن القــرارات والمشــروعات القوميــة التــى أحدثــت طفــرة كبيــرة بهــذا القطــاع، غيــرت مــن مالمــح 

الزراعــة فــى مصــر، ومــن أبــرز هــذه القــرارات والمشــروعات مــا يلــى:

)1( مشاريع قومية للتوسع فى الرقعة الزراعية:
مــن خــالل إطــالق عــددا مــن المشــروعات القوميــة الضخمــة التــى اســتهدفت توســيع الرقعــة الزراعيــة فــى 
ــارج،  ــى الخ ــر إل ــادة التصدي ــمح بزي ــكانية ويس ــادة الس ــع الزي ــب م ــا يتناس ــة، بم ــل الزراعي ــادة المحاصي ــر وزي مص
واعتمــدت هــذه المشــاريع علــى منظومــة متكاملــة للميكنــة الزراعيــة والــري تتضمنــت أحــدث اآلالت الزراعيــة 

واســتخدام الميــاه الجوفيــة وميــاه الصــرف الصحــى المعالجــة فــى الــرى، ومــن بيــن هــذه المشــروعات:

)أ( مشروع “الدلتا الجديدة”:   

أعطــى الرئيــس “عبــد الفتــاح السيســى” فــى نهايــة مــارس 2021، إشــارة البــدء فــى تنفيــذ مشــروع 
ــة  ــى منطق ــمالى الغرب ــاحل الش ــدان بالس ــون ف ــاحة 1.5 ملي ــى مس ــيقام عل ــذى سُ ــدة”، وال ــا الجدي “الدلت
محــور الضبعــة، والــذى يضــم فــى نطاقــه مشــروع »مســتقبل مصــر« لإلنتــاج الزراعــي، وقــد وجــه الرئيــس 
“السيســى” بدمــج مراحــل تنفيــذ المشــروع لتتــم بمرحلــة واحــدة خــالل عاميــن فقط، علــى أن يتــم بالتوزاى 
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ــذا  ــتهدف ه ــاء، ويس ــدادات كهرب ــرف وإم ــات ص ــار ومحط ــر آب ــى وحف ــتصالح أراض ــرق واس ــاء ط ــع إنش م
المشــروع تحقيــق األمــن الغذائــى ومواجهــة متطلبــات الزيــادة المســتمرة فــى تعــداد الســكان مــن الســلع 

الغذائيــة، والحــد مــن االعتمــاد علــى اســتيراد الســلع الغذائيــة االســتراتيجية.3
هــذا باإلضافــة إلــى المشــروعات القوميــة األخــرى، والتــى يجــرى تنفيذهــا فــى فــى شــمال ووســط ســيناء 
وتوشــكى والــوادى الجديــد والريــف المصــرى بمــا قــد يصــل بإجمالــي المســاحات التــى تضــاف إلــى الرقعــة 

الزراعيــة خــالل عاميــن إلــى أكثــر مــن ٢ مليــون فــدان.

)ب( مشروع “مستقبل مصر” لإلنتاج الزراعى:

ــو 5٠٠  ــتصالح نح ــى اس ــدف إل ــذى يه ــرو ال ــو المش ــن، وه ــذ عامي ــر من ــتقبل مص ــروع مس ــل  بمش ــدأ العم ب
ألــف فــدان، بتوفيــر منتجــات ومحاصيــل زراعيــة بأفضــل جــودة، وأســعار مناســبة مقبولــة للمواطنيــن، وســد 
الفجــوة فــي الســوق المحلــى مــا بيــن اإلنتــاج واالســتيراد ومــن ثــم توفيــر العملــة االجنبيــة لصالــح االقتصــاد 

القومــي للدولــة.4

ويتمتــع المشــروع بموقــع اســتراتيجي يوفــر لــه مزايــا عديــدة، حيــث يقــع علــى امتــداد طريــق محــور الضبعــة، 
ــئ  ــن موان ــا م ــه قريب ــا جعل ــرق، مم ــة للط ــبكة القومي ــن الش ــا ضم ــم تمهيده ــي ت ــدة الت ــرق الجدي ــد الط أح
ــل  ــهل نق ــذي يس ــر ال ــية، األم ــاور الرئيس ــرق والمح ــن الط ــدد م ــة وع ــق الصناعي ــارات والمناط ــر والمط التصدي

ــة. ــاء الجمهوري ــائر أنح ــى س ــروع إل ــي المش ــن أراض ــة م ــات الزراعي ــاذ المنتج ونف

وتتضمــن البنيــة األساســية واإلداريــة للمشــروع منظومــة متكاملــة للميكنــة الزراعيــة والــري، تتضمــن أحــدث 
المعــدات والتقنيــات إلتمــام العمليــات الزراعيــة المختلفــة بجــودة وســرعة عاليــة وتكلفــة أقــل، باإلضافــة 
ــة  ــاض قيم ــي انخف ــة ف ــا االقتصادي ــم جدواه ــى تك ــوت”، والت ــوري “بيف ــري المح ــزة ال ــن أجه ــى اآلالف م إل
ــل  ــالل وتبدي ــل واإلح ــهولة النق ــب وس ــف التركي ــة تكالي ــير، وقل ــن المواس ــوع م ــذا الن ــة به ــات التام العملي
األجــزاء وســهولة تغييــر او النقــل بيــن مواقــع االســتخدام، كمــا يشــمل المشــروع ۲ محطــة كهربــاء بطاقة 
٢5٠ ميجــا وات وشــبكة كهربــاء داخليــة بطــول ۲۰۰ کــم، وكذلــك شــبكة طــرق رئيســية وفرعيــة بإجمالــي 

طــول 5٠٠ كــم.5

ويتــم التركيــز فــي هــذا المشــروع علــى المحاصيــل االســتراتيجية المهمــة، التــي يمكــن أن يحــدث بهــا فجــوة 
ــر  ــي: بنج ــل ه ــذه المحاصي ــر، وه ــا للتصدي ــا فائضً ــق فيه ــن أن يتحق ــي يمك ــروات الت ــض الخض ــب بع ــى جان إل
الســكر، والبطاطــس، والــذرة الصفــراء، والخضــروات، والقمــح، وزراعــات محميــة، ويوفــر المشــروع العديــد مــن 
األنشــطة االســتثمارية، مــن خــالل التعــاون مــع كبــرى الشــركات المتخصصــة فــي الزراعــة مــن القطــاع الخــاص. 
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)ج( إطالق مشروع المليون ونصف فدان، ومشاريع الصوب الزراعية:

أطلــق الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســى« إشــارة البــدء فــي المشــروع القومــى » المليــون ونصــف المليــون فدان 
» فــى 3٠ ديســمبر ٢٠١5، والــذى يســتهدف زيــادة الرقعــة الزراعيــة مــن 8 مالييــن فــدان إلــي 9.5 مالييــن فدان 
بنســبة زيــادة ٢٠%، وزراعــة المحاصيــل االقتصاديــة التــي تــدر عائــدًا ماليــًا كبيــرًا، وتســاهم فــي ســد الفجــوة 

الغذائيــة التــي تعانــي منهــا البــالد.

ويشــمل المشــروع ١3 منطقــة فــي 8 محافظــات، تقــع فــي صعيــد مصــر وســيناء، طبقــا لحالــة المنــاخ وتحليــل 
التربــة ودرجــة ملوحــة الميــاه، وهــم) قنــا، وأســوان، والمنيــا، والــوادي الجديــد، ومطــروح، وجنــوب ســيناء، 
ــار  ــروع، لصغ ــن المش ــة م ــى والثاني ــة األول ــي المرحل ــرح أراض ــن ط ــاء م ــم االنته ــزة، وت ــماعيلية، والجي واإلس

المزارعيــن والمســتثمرين، وذلــك حتــى  يونيــو ٢٠٢٠.6

ــدة  ــم المتح ــة االم ــع منظم ــاون م ــاءه بالتع ــم إنش ــذي يت ــة، وال ــوب الزراعي ــى للص ــروع القوم ــد المش ويُع
للتنيمــة الصناعيــة )UNIDO(، أحــد المحــاور الرئيســية مــن خطــة الحكومــة المصريــة الســتصالح وزراعــة 
االســتصالح  بمناطــق  متكاملــة  تنمويــة  زراعيــة  مجتمعــات  خالل إنشــاء  مــن  فــدان،  ونصــف  المليــون 
الجديــدة تشــمل 10 آالف صوبــة زراعيــة علــى مســاحة 100 ألــف فــدان، فــى 7 مناطــق وهــم: منطقــة الحمــام 
بمحافظــة مطــروح والعاشــر مــن رمضــان وأبــو ســلطان وقريــة األمــل باإلســماعيلية والالهــون بمحافظــة 
ــو 11  ــع نح ــة وتصني ــا زراع ــم بهم ــا، يت ــة المني ــدوة بمحافظ ــويف والع ــى س ــة بن ــن بمحافظ ــوم والفش الفي
ــل  ــان، والبص ــوب، والباذنج ــار، والكنتال ــل، والخي ــم، والفلف ــم: الطماط ــة وه ــر والفاكه ــن الخض ــول م محص

ــف.  ــور القط ــة زه ــى زراع ــة إل ــا، باإلضاف ــس، الفاصولي ــخ، الخ ــر، والبطي ــب األحم ــة، والكرن ــر، والكوس األخض

ــر وديســمبر 2018، والتــى تضمنــت  ــى مــن الصــوب الزراعيــة فــى شــهرى فبراي ــة األول ــاح المرحل وقــد تــم افتت
ــاع  ــدان بقط ــاحة 500 ف ــى مس ــدان عل ــن 12-3 ف ــا بي ــا م ــدة منه ــاحة الواح ــراوح مس ــة تت ــاء 1302 صوب إنش
محمــد نجيــب للزراعــات المحميــة بمنطقــة الحمــام بمحافظــة مرســى مطــروح وافتتــاح 7100 صوبــة زراعيــة 
علــى مســاحة 34 ألــف فــدان بالعاشــر مــن رمضــان، كما تتضمــن تلك المرحلــة مشــروعًا إلنتاج تقــاوي البطاطس 
وذلــك مــن خــالل زراعــة األنســجة الخاصــة بهــا وتنفيــذ مراحــل إكثارهــا بــدءًا بإنتــاج درنــات “الميكروتيوبــر” 
وانتهــاء بإنتــاج التقــاوى الالزمــة للزراعــة، أمــا المرحلــة الثانيــة فــكان فــى 17 أغســطس 2018 حيــث تــم افتتــاح 
1300 صوبــة زراعيــة علــى مســاحة 10 آالف فــدان بمنطقــة الحمــام. ومــن المخطــط إنشــاء 62 ألــف فــدان 
مــن الصــوب الزراعيــة الحديثــة فــى الفتــرة القادمــة بمحافاتــى المنيــا وبنــى ســويف، بنــاء علــى توجيهــا الرئيــس 

“السيســى” خــالل افتتــاح المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع الصــوب الزراعيــة فــى 17 أغســطس. 

)2( إنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية:
تــم إنشــاء الشــركة الوطنيــة للزراعــات المحميــة فــي ديســمبر ٢٠١6؛ لتقــوم بتنفيــذ وإدارة المشــروع 
القومــي للصــوب الزراعيــة ضمــن الشــركات التابعــة لجهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة، بالتعــاون مــع عــدد 

ــرى. ــة األخ ــة واألجنبي ــركات الوطني ــن الش م
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)3( االستثمار الزارعى في إفريقيا:
يُعــد المجــال الزراعــى واحــدًا مــن أبــرز مجــاالت التعــاون بيــن مصــر ودول القــارة اإلفريقيــة، حيــث  تعمــل مصــر 
ــور  ــرز ص ــل أب ــرى، وتتمث ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــي إفريقي ــدول ف ــض ال ــع بع ــة م ــات زراعي ــكيل تحالف ــى تش عل
االســتثمار الزراعــى المصــرى فــى القــارة فــى إنشــاء المــزارع النموذجيــة المشــتركة، والتــى بموجبهــا تحصــل 
ــا  ــة والتكنولوجي ــدات الميكانيكي ــرة واآلالت والمع ــم الخب ــل تقدي ــى مقاب ــة ف ــن الدول ــى األرض م ــر عل مص
والتقــاوى واألســمدة والمبيــدات ومصروفــات التشــغيل، فــي حيــن أن تلــك الــدول توفــر البنيــة التحتيــة 

ــغيل. ــأرض و5٠% للتش ــبة 5٠% ل ــاح بنس ــع األرب ــم توزي ــى أن يت ــة، عل ــة للزراع ــاه والعمال ــوارد المي وم

ــف دام  ــد توق ــام ٢٠١4 بع ــذ ع ــة من ــارة اإلفريقي ــى الق ــى ف ــتثمار الزراع ــرى باالس ــام المص ــاد االهتم ــد ع وق
ــة  ــة الحكومي ــى الخط ــودة ف ــك الع ــت تل ــتركة، وتمثل ــة المش ــزارع النموذجي ــاء الم ــًا إلنش ــن ١6 عام ــر م ألكث
بوصــول عــدد المــزارع النموذجيــة المشــتركة المصريــة إلــى ٢١ مزرعــة نموذجيــة بالقــارة بحلــول عــام ٢٠٢١؛ 
والتــى بلــغ عــدد المنشــئ منهــا حتــى اآلن 9 مــزارع مشــتركة علــى مســتوى دول إفريقيــا، وذلك وفقــًا لمحادثة 
ــج  ــدى البرام ــرش« بإح ــد الق ــى »محم ــتصالح الزراع ــة واالس ــم وزارة الزراع ــمى باس ــدث الرس ــة للمتح تليفزيوني

فــى الحــادى  عشــر مــن أبريــل ٢٠١9.

وفــى عــام ٢٠١9، وافــق مجلــس الــوزراء علــى الترخيــص لــوزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي باالشــتراك مع عدد 
مــن الجهــات الوطنيــة في تأســيس شــركة مســاهمة باســم الشــركة الوطنيــة المصريــة لالســتثمار اإلفريقي.

)4( تدشين المنصة الزراعية اإللكترونية:
دشــنت وزارة الزارعــة والبنــك الزراعــي المصــرى المنصــة اإللكترونيــة AgriMisr.com، لتصبــح المنصــة األولــى 
والوحيــدة المتخصصــة فــي كل عمليــات دعــم القطــاع الزراعــي فــي مصــر، بالتعــاون مــع شــركة تكنولوجيــا 

تشــغيل المنشــآت الماليــة “e-finance”، وتوفــر هــذه المنصــة عــددا مــن الخدمــات، وهــى:7

ــار  ــط التج ــوق ورب ــدة الس ــيع قاع ــر، وتوس ــي مص ــة ف ــات الزراعي ــويق المنتج ــد لتس ــوم جدي )أ( مفه
ــطاء. ــة الوس ــم حرك ــع تنظي ــن م بالمزارعي

)ب( طرق الدفع والتحصيل االلكترونية والتقليدية وتجنب مخاطر التعامالت النقدية.
)ج( توفيــر حلقــة وصــل بيــن المنتجيــن والتجــار والموزعيــن والمســتهلك والدولــة والمؤسســات 

ــة. المالي
)د( عروض مميزة على بيع المعدات واآلالت واالجهزة التكنولوجية الحديثة.

ــظ  ــات الحف ــالل خدم ــن خ ــع م ــتي والتوزي ــال اللوجس ــي المج ــدة ف ــتثمارية جدي ــرص اس ــر ف )هـــ( توف
والتعبئــة والتغليــف والتوصيــل.

)و( اإلرشاد الزراعي والمعلوماتي للمنتجين )الطب البيطري- المهندسين الزراعيين(.
ــع  ــاج والتصني ــام اإلنت ــط بنظ ــة المرتب ــس الدولي ــر والمقايي ــدث المعايي ــق أح ــي تطبي ــاهمة ف )ز( المس

ــمكي. ــي والس ــي والحيوان ــي والداجن الزراع
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)ح( عرض وتجارة مدخالت ومستلزمات االنتاج الزراعي والحاصالت الزراعية.
)ط( الوصول إلى أكبر قاعدة بائعين ومشتريين من مزارعين وشركات وتجار وموزعين

)ك( الوصول إلى األسواق الدولية وتسهيل عملية التصدير.
)ل( الدفع االلكتروني وتحصيل اإلقساط والربط مع قنوات التوزيع والتحصيل.

)5( التصدى لظاهرة التعدى على األراضى الزراعية:
تعتبــر ظاهــرة التعــدى علــى األراضــى الزراعيــة واحــدة مــن اخطــر المشــاكل التــى تواجههــا مصــر فــى الوقــت 
الراهــن، والتــى زادت بشــكل ملحــوظ بعــد ثــورة ٢5 ينايــر ٢٠١١، حتــى بلــغ إجمالــى حــاالت التعــدى علــى األراضــى 
الزرراعيــة منــذ هــذا التاريــخ نحــو ٢ مليــون حالــة بواقــع 88 ألــف فــدان، وذلــك وفًقــا لحديــث إعالمــى للمتحــدث 
الرســمى لــوزارة الزراعــة »محمــد القــرش« فــى االول مــن ســبتمبر ٢٠٢٠، ولذلــك حــازت قضية التصــدى ألعمال 
التعــدى والبنــاء علــى األراضــى الزراعيــة اهتمامــا كبيــرا مــن جانــب الحكومــة المصريــة، وذلــك فــى ظــل ســعيها 
الســتعادة مكانــة مصــر القديمــة كدولــة زراعيــة كبــرى وتحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي مــن المحاصيــل، ويمكــن 

إيجــاز ابــرز هــذه الجهــود فيمــا يلــى: 

ــة . 1 ــى الزراعي ــى األراض ــات عل ــة التعدي ــن بإزال ــية للمحافظي ــادة السياس ــن القي ــتمرة م ــات المس التكليف
والمتابعــة الدائمــة لهــا: فقــد عمــدت القيــادة السياســية منــذ عــام ٢٠١3 علــى إصــدار تكليفــات 
مســتمرة للمحافظيــن والمســئولين لمواجهــة عمليــات التعــدى علــى األراضــي الزراعيــة، وكان أخرهــا 
عقــد رئيــس الــوزراء »مصطفــى مدبولــى« اجتماعًــا مــع وزراء التنميــة المحليــة » محمــود شــعراوي« 
ــه  ــدا في ــطس ٢٠٢٠، مؤك ــى 3١ أغس ــزار« ف ــم الج ــكان »عاص ــق« واإلس ــود توفي ــة » محم والداخلي
علــى »أنــه ال تهــاون مــع أي حالــة بنــاء علــى األراضــي الزراعيــة، ووصفهــا بأنهــا قضيــة حيــاة أو مــوت، 
ــكرية  ــة العس ــي للنياب ــذه األراض ــى ه ــف عل ــاء المخال ــة للبن ــل أي محاول ــتمرار تحوي ــى اس ــددا عل ومش
بشــكل فــورى. وجــاء هــذا االجتمــاع بعــد تشــديد الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســى » أثنــاء كلمتــه عــن 
ضــرورة التصــدى لمخالفــات البنــاء والتعــدى علــى األراضــى الزراعيــة باعتبارهــا ال تقــل خطــورة عــن قضية 
ســد النهضــة، وذلــك علــى هامــش افتتــاح عــددًا مــن المشــروعات فــي نطــاق محافظــة اإلســكندرية 

فــى التاســع والعشــرين مــن أغســطس ٢٠٢٠. 
إنشــاء فــروع لمنظومــة المتغيــرات المكانيــة ورصــد التعديــات بــكل محافظــة: فقــد تــم البــدء منــذ . ٢

ســبتمبر ٢٠٢٠، بإنشــاء فــروع لوحــدة منظومــة المتغيــرات المكانيــة داخــل كل محافظــة، لتقــوم 
برصــد أى متغيــرات بنائيــة أو زراعيــة أو مخالفــات بشــكل دقيــق، بمــا يســهل عمليــة إزالــة المخالفــات 

مــن المهــد ومنعهــا، وعقــد الــدورات التدريبيــة لتدريــب وتأهيــل العامليــن بهــذه المنظومــة.
ــة للحكومــة المصريــة لمواجهــة . 3 ــة صارم ــى األراضــى الزراعيــة: فــى محاول ــدى عل ــة التع ــظ عقوب تغلي

أعمــال التعــدى علــى األراضــى الزراعيــة، تــم إصــدار القانــون رقــم 7 لســنة ٢٠١8، والــذى نشــر فــى 
الجريــدة الرســمية فــى ٢4 ينايــر ٢٠١8، لتعديــل العقوبــات المنصــوص عليهــا فــى قانــون الزراعــة رقــم 
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53 لســنة ١966، حيــث نــص تعديــل القانــون علــى معاقبــة كل مــن يخالــف أحــكام المــادة )١5٢( مــن 
قانــون الزراعــة أو الشــروع فيهــا، والتــى تحظــر البنــاء علــى األراضــى الزراعيــة، بالحبــس مــدة ال تقــل عــن 
ــة  ــى خمس ــد عل ــه وال تزي ــف جني ــة أل ــن مائ ــل ع ــة ال تق ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــد عل ــنتين وال تزي س
مالييــن جنيــه. وتتعــدد العقوبــة بتعــدد المخالفــات. كمــا تــم تشــديد العقوبــات علــى الموظــف العام 
ــر ٢٠١9، ،  ــى 4 نوفمب ــواب ف ــس الن ــق مجل ــد أن واف ــك بع ــأن، وذل ــذا الش ــى ه ــه ف ــتغل لمنصب المس
ــالت  ــص التعدي ــات، وتن ــون العقوب ــكام قان ــض أح ــل بع ــون بتعدي ــروع قان ــى مش ــي عل ــكل نهائ بش
علــى تعديــل المــادة ١١5 مكــرر لتكــون مــدة عقوبــة الســجن الموقعــة علــى الموظــف لتكــون ال تقــل 
ــف  ــه » كل موظ ــى أن ــل عل ــد التعدي ــادة بع ــذه الم ــص ه ــة، لتن ــة الغرام ــنوات وإضاف ــس س ــن خم ع
ــدى  ــري أو إح ــف خي ــازة وق ــي حي ــة أو ف ــان مملوك ــاء أو مب ــة أو أرض فض ــى أرض زراعي ــدى عل ــام تع ع
الجهــات المبينــة فــي المــادة ١١9 مــن القانــون، وذلــك بزراعتهــا أو غرســها أو إقامــة إنشــاءات بهــا 
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــة الس ــة طريق ــره بأي ــك لغي ــهل ذل ــورة أو س ــة ص ــا بأي ــع به ــغلها أو انتف أو ش
ــك  ــى كان ذل ــه مت ــون جني ــى ملي ــد عل ــه وال تزي ــف جني ــن ١٠٠ أل ــل ع ــة ال تق ــنوات وبغرام ــس س خم
العقــار يتبــع الجهــة التــي يعمــل بهــا أو جهــة يتصــل بهــا بحكــم عملــه«، كمــا نــص علــى أن تكــون 
العقوبــة الســجن المؤبــد أو المشــدد وبغرامــة ال تقــل عــن مليــون جنيــه وال تزيــد علــى مليونــي جنيــه 
إذا ارتبطــت الجريمــة بجريمــة تزويــر أو اســتعمال محــرر مــزور ارتباطــًا ال يقبــل التجزئــة، ويحكــم علــى 
الجانــي فــي جميــع األحــوال بالعــزل مــن وظيفتــه أو زوال صفتــه وبــرد العقــار المغتصــب بمــا يكــون 
عليــه مــن مبــان أو غــراس أو بــرده مــع إزالــة مــا عليــه مــن تلــك األشــياء علــى نفقتــه فضــاًل عــن دفــع 

قيمــة مــا عــاد عليــه مــن منفعــة«.
ــة التعــدى والبنــاء علــى األراضــى الزراعيــة: كثفــت الحكومــة المصريــة جهودهــا . 4 تكثيــف حمــالت إزال

خــالل الســنوات االخيــرة فــى حمــالت إزالــة التعــدى والبنــاء علــى األراضــى الزراعيــة بمختلــف المحافظات، 
ــرة )١8  ــالل الفت ــا خ ــاحة 3587 فدانً ــة بمس ــى أراض زراعي ــدى تعل ــة تع ــة ١٢974 حال ــا إزال وكان أخره

مــارس - ١9 مايــو( مــن العــام ٢٠٢٠. 
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)6( مبادرة البنك الزراعى لتسوية ديون المتعثرين:

 

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات صحفية للبنك الزراعى المصرى

مبادرتــه  المصــري  الزراعــي  البنــك  أطلــق 
الوطنيــة لتســوية ديــون كافــة عمــالء 
 ،1202 ينايــر   42 فــي  المتعثريــن  البنــك 
والتــي يســتفيد منهــا 823 ألــف عميــل 
ألــف   52 مــن  مديونياتهــم  تتــراوح 
وذلــك  جنيــه،  مليــون   01 إلــى  أقــل  أو 
الزراعــي  للبنــك  الــدور الوطنــي  فــي إطــار 
وتطويــر  تنميــة  علــى  وحرصــه  المصــري 
اآلالف  مئــات  وعــودة  الزراعــي  القطــاع 
ــى  ــن إل ــن الزراعيي ــن والمنتجي ــن الفالحي م
العمــل واإلنتــاج مــرة آخــرى، حيــث تتيــح 
المبــادرة إجــراء تســوية كاملــة لمحفظــة 
القــروض المتعثــرة فــي البنــك، والتــي تبلــغ 
نحــو 3.6 مليــار جنيــه وتتضمــن 9.3 مليــار 
جنيــه إجمالــي أصــل مديونيــات ونحــو 4.2 
متراكمــة،  عوائــد  إجمالــي  جنيــه  مليــار 
علــى أن تنتهــى هــذه المبــادرة فــي 03 
يونيــو 1202، وســيحصل البنــك مــا قيمته 

057.1 مليــار جنيــه مــن المبــادرة ويعفــى المزراعيــن مــن المبلــغ المتبقــى، كمــا ســيتم التنــازل عــن كافــة 
الصــادرة ضدهــم وإبــراء ذمتهــم مــن أي مديونيــة.  القضائيــة  القضايــا واألحــكام 
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وتقســم هــذه المبــادرة العمــالء المتعثريــن إلــى شــريحتين، تتضمــن الشــريحة األولــى العمــالء الذيــن يبلــغ 
أصــل مديونياتهــم 52 ألــف جنيــه أو أقــل فقــط، ويســتفيد منهــا نحــو 703 آالف عميــل ومعظمهــم 
مــن صغــار المزارعيــن، ويبلــغ إجمالــي أصــل المديونيــات التــي ســيتم إســقاطها عــن هــؤالء العمــالء نحــو 
514 مليــون جنيــه، باإلضافــة إلــى العوائــد التــي تبلــغ نحــو 622 مليــون جنيــه، وســيتم التســوية فــي هــذه 

الحالــة باإلعــدام النهائــي لكامــل المديونيــة.
أمــا الشــريحة الثانيــة فتشــمل العمــالء الذيــن تتجــاوز أصــل مديونياتهــم 52 ألــف جنيــه وحتــى 01 مالييــن 
جنيــه ســواء لأفــراد أو الشــركات، ويبلــغ عددهــم نحــو 12 ألــف عميــل بإجمالــي أصــل مديونيــات قيمتهــا 
ــي  ــك ف ــيقوم البن ــث س ــه، حي ــار جني ــو 2.2 ملي ــغ نح ــي تبل ــد الت ــى العوائ ــة إل ــه باإلضاف ــار جني ــو 5.3 ملي نح
هــذه الحالــة بإســقاط 05% فقــط مــن هــذه الديــون، بشــرط ســداد العميــل 05% مــن أصــل المديونيــة. 

 

وتحقق هذه المبادرة عدد من الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية من بينها: 
تعزيز نتائج مبادرة الرئيس “عبد الفتاح السيسى” لتنمية الريف المصري.  -

ــض  ــاع عري ــة قط ــتوى معيش ــين مس ــتدامة وتحس ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــود الدول ــز جه تعزي  -
 . الزراعــي  القطــاع  العامليــن فــي  مــن 

دعم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية .  -
دعم وتحفيز عمالء البنك المتعثرين لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي .    -

إعادة المتعثرين من صغار المزراعين ومنتجي الثروة الحيوانية لسوق العمل واإلنتاج.   -
تحسين مستوى معيشة قطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي .  -

ــري  ــي المص ــك الزراع ــع البن ــددا م ــل مج ــن للتعام ــالء المتعثري ــن العم ــرة م ــريحة كبي ــتعادة ش اس  -
جــادة. إئتمانيــة  ضوابــط  وفــق 

تحقيق أقصى عائد من اإلنتاج الزراعي والحيواني وزيادة فرص العمل في هذا القطاع   -
ــه  ــة أوج ــم كاف ــة تقدي ــى مواصل ــه عل ــى قدرات ــد عل ــك للتأكي ــالء البن ــع عم ــة م ــور الثق ــد جس م  -

 . المزراعيــن  لصغــار  والتمويــل  الدعــم  
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ــة  ــي مواصل ــة ف ــم الرغب ــن لديه ــن مم ــك المتعثري ــالء البن ــع عم ــدة م ــة جدي ــح صفح ــادة فت إع  -
اإلنتــاج. 

الســماح للعمــالء بالحصــول علــى تمويــالت جديــدة مــن البنــك وفقــًا للبرامــج والمبــادرات التمويلية   -
التــي يتيحهــا البنــك لعمالئــه بتيســيرات وتســهيالت كبيــرة لتمويــل مشــروعات االنتــاج الزراعــي والحيوانــي. 

)7( تسوية ديون المتعثرين بالقطاع الزراعي:
ــر لــدى البنــك الزراعــى المصــرى تتــراوح مديونياتهــم مــن 25 ألــف أو أقــل إلــى  مــع وجــود 328 ألــف عميــل متعث
ــر  ــي 24 يناي ــالء ف ــؤالء العم ــون ه ــوية دي ــون لتس ــوية دي ــدة لتس ــادرة جدي ــك مب ــق البن ــه، أطل ــون جني 10 ملي
2021، بهــدف دعــم القطــاع الزراعــي بمصــر وعــودة مئــات اآلالف مــن الفالحيــن والمنتجيــن الزراعييــن إلــى العمــل 
واإلنتــاج مــرة آخــرى، حيــث تتيــح المبــادرة إجــراء تســوية كاملــة لمحفظــة القــروض المتعثــرة فــي البنــك، والتــي 
ــي  ــه إجمال ــار جني ــو 2.4 ملي ــات ونح ــل مديوني ــي أص ــه إجمال ــار جني ــن 3.9 ملي ــه وتتضم ــار جني ــو 6.3 ملي ــغ نح تبل
عوائــد متراكمــة، علــى أن تنتهــى هــذه المبــادرة فــي 30 يونيــو 2021، وســيحصل البنــك مــا قيمتــه 1.750 مليــار 

جنيــه مــن المبــادرة ويعفــى المزراعيــن مــن المبلــغ المتبقــى.8

وتقســم هــذه المبــادرة العمــالء المتعثريــن إلــى شــريحتين، تتضمــن الشــريحة األولــى العمــالء الذيــن يبلــغ أصــل 
ــار  ــن صغ ــم م ــل ومعظمه ــو 307 آالف عمي ــا نح ــتفيد منه ــط، ويس ــل فق ــه أو أق ــف جني ــم 25 أل مديونياته
المزارعيــن، ويبلــغ إجمالــي أصــل المديونيــات التــي ســيتم إســقاطها عــن هــؤالء العمــالء نحــو 415 مليــون جنيــه، 
باإلضافــة إلــى العوائــد التــي تبلــغ نحــو 226 مليــون جنيــه، وســيتم التســوية فــي هــذه الحالــة باإلعــدام النهائــي 
ــم  ــن القوائ ــذف م ــى الح ــة إل ــر، باإلضاف ــد التعث ــة بع ــد المتراكم ــة العوائ ــقاط كاف ــع إس ــة، م ــل المديوني لكام
الســلبية للبنــك المركــزي والشــركة المصريــة لالســتعالم االئتمانــي I-Score، والتنــازل عــن جميــع القضايــا 

ــدت. ــكام إن وج ــل أو األح ــك والعمي ــن البن ــة بي المتداول

أمــا الشــريحة الثانيــة فتشــمل العمــالء الذيــن تتجــاوز أصــل مديونياتهــم 25 ألــف جنيــه وحتــى 10 مالييــن جنيــه 
ســواء لأفــراد أو الشــركات، ويبلــغ عددهــم نحــو 21 ألــف عميــل بإجمالــي أصــل مديونيــات قيمتهــا نحــو 3.5 مليــار 
ــقاط  ــة بإس ــذه الحال ــي ه ــك ف ــيقوم البن ــث س ــه، حي ــار جني ــو 2.2 ملي ــغ نح ــي تبل ــد الت ــى العوائ ــة إل ــه باإلضاف جني
%50 فقــط مــن هــذه الديــون، بشــرط ســداد العميــل %50 مــن أصــل المديونيــة، مــع إســقاط كافــة العوائــد، 
والتنــازل عــن جميــع القضايــا المتداولــة، وإتاحــة إعــادة التعامــل مــن جانــب البنــك مــع العميــل، وفقــًا لدراســة كل 

حالــة علــى حــدة.9

)8( االهتمام بالموارد المائية ومشروعات الرى:
لــم تغفــل الدولــة المصريــة االهتمــام بمشــروعات الــرى والمــوارد المائيــة تزامنًــا مــع تطويــر القطــاع الزراعــى، 
باعتبــار أن االثنيــن ال ينفصــالن عــن بعضهمــا البعــض، وصعوبــة مواصلــة التوســع الزراعــى دون االهتمــام بالموارد 
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المائيــة الالزمــة لخدمتــه، وتنــوع هــذا مــا بيــن إزالــة التعــدى علــى ميــاه نهــر النيــل وتبطيــن التــرع ومعالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــى الســتخدامها فــى مشــاريع االســتصالح الزراعــى الجديــدة، حيــث تمكنــت وزارة الــرى خــالل الفتــرة 
يونيــو 2014 إلــى يونيــو 2020، مــن إزالــة 271 ألفــا و81 تعديــا علــى نهــر النيــل والمجــاري المائيــة علــى مســتوى 
ــت  ــري تضمن ــوزارة ال ــع ل ــل، التاب ــر الني ــة نه ــر وحماي ــاع تطوي ــة قط ــت خط ــك تضمن ــة، كذل ــات الجمهوري محافظ
تطهيــر ونــزع حشــائش وتكريــك للمجــري النهــري، حيــث تــم مــع نهايــة 2018 نــزع حشــائش بطــول 4084 كــم، 
كمــا تقــوم الــوزارة بتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع القومــي إلعــادة تأهيــل وتبطيــن التــرع، وتبلــغ تكلفــة 
ــادرة  ــن المب ــم ضم ــل متناغ ــي عم ــرع ف ــن الت ــم م ــن 7 آالف ك ــتهدف تبطي ــه وتس ــار جني ــة 20 ملي ــذه المرحل ه

الرئاســية حيــاة كريمــة، بمــا يضمــن وصــول الميــاه الأراضــي الزراعيــة ونهايــات التــرع10.

هــذا باإلضافــة إلــى افتتــاح مشــروع قناطــر أســيوط الجديــدة “الســد العالــي الجديــد”، بتكلفــة تجــاوزت 6.5 مليــار 
جنيــه، وهــو يعتبــر أكبــر مشــروع مائــي مقــاوم للــزالزل تــم إنشــاؤه علــى نهــر النيــل فــي مصــر بعــد الســد العالــي، 

ويســهم فــي تحســين ري وزراعــة مليــون و650 ألــف فــدان.

ــيول وتوجيــه مياههــا لالســتخدام األمثــل،  ــاة مــن مخاطــر الس ــد مــن المشــاريع للحمي ــك تــم إنشــاء العدي كذل
حيــث تــم إنشــاء مــا يزيــد علــى 600 منشــأة جديــد، بيــن ســدود إعاقــة وحواجــز توجيــه، وقنــوات تحويــل، وبحيــرات 
ــتيعاب  ــتقبال واس ــتطيع اس ــم، تس ــغ 311 ك ــوال تبل ــيول بأط ــرا للس ــة، و 117 مخ ــات أرضي ــة، وخزان ــة وصناعي جبلي

ميــاه الســيول الــواردة إليهــا مــن الوديــان، ونقلهــا بأمــان إلــى شــبكة التــرع والمصــارف ونهــر النيــل.11

وقــد كشــف رئيــس مجلــس إدارة البنــك الزراعــى المصــرى “عــالء فــاروق”، عــن اتفــاق البنــك مــع 978 عميــال علــى 
تســوية ميدونياتهــم، والتــى تبلــغ أكثــر مــن 25 ألــف وحتــى 10 مالييــن جنيــه، وذلــك حتــى نهايــة فبرايــر 12.2021

)9( استعادة مكانة مصر فى صناعة القطن المصرى:
ــا  ــي يمثله ــة الت ــن األهمي ــا م ــام 2015، انطالًق ــذ ع ــن من ــة القط ــر زراع ــدة لتطوي ــتراتيجية جدي ــة اس ــت الدول تبن
قطــاع القطــن، باعتبــاره إحــدى المحاصيــل االســتراتيجية الهامــة لالقتصــاد القومــي والمــزارع، حيــث يعمــل  أكثــر 
مــن 5 مليــون مواطــن مصــرى ســواء فــي الزراعــة والصناعــة والتجــارة والحليــج وغيرهــا مــن األنشــطة والصناعــات 
المرتبطــة والمكملــة لصناعــات القطــن، فقــد أعلنــت الدولــة منــذ 2015 حــل مشــكلة تســويق محصــول القطــن 
مــن خــالل  تشــكيل وزارة الزراعــة  لجنــة مــن أجــل تفعيــل الزراعــة التعاقديــة لخدمــة المزارعيــن، حيــث يتــم التعاقد 
مــع المــزارع علــى تســويق محصولــه قبــل الزراعــة، كمــا وجــه الرئيــس “السيســى” بضــرورة تحديــد ســعر مناســب 
ــنوات  ــالل الس ــن خ ــة القط ــى زراع ــع ف ــجيع التوس ــرى، ولتش ــالح المص ــا للف ــن، دعمً ــن المزارعي ــن م ــد القط لتوري
المقبلــة لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــى والتصديــر، وبهــدف مواكبــة التوســع فــى صناعــة الغــزل والنســيج، 
كمــا تــم مراجعــة التشــريعات والقوانيــن الخاصــة بإنتــاج وتســويق القطــن لتجــرم عمــل الدواليــب األهليــة ومنــع 
نقــل القطــن بيــن المحافظــات، وتغليــظ عقوبــة الشــركات المخالفــة للقانــون رقــم 4 لســنة 2015 لمنــع خلــط 
أصنــاف القطــن المصــري مــع األقطــان األخــرى، وكذلــك تــم االتفــاق بيــن وزارتــي الزراعــة و قطــاع األعمــال إلعــادة 
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اســتخدام المصانــع للقطــن المصــري طويــل التيلــة، حيــث كانــت المصانــع غيــرت الماكينــات للقطــن قصيــر التيلــة 
نظــرا لتدهــور زراعــة القطــن فــي مصــر خــالل الســنوات الماضيــة. إعلنــت وزارة الزراعــة عــن رصــد مكافــآت وحوافــز 

لــكل فــالح ينتــج أكثــر مــن 10 قناطيــر مــن القطــن فــي الموســم.

ــة  ــى الزراع ــى وزارت ــة ف ــة ممثل ــة المصري ــن الحكوم ــو 2017 بي ــي يولي ــاون ف ــول التع ــع  بروتوك ــم توقي ــك ت كذل
ــدو”  ــة “يوني ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة األم ــب، ومنظم ــن جان ــة م ــارة والصناع ــى، والتج ــتصالح األراض واس
ــوة”،  ــى الكس ــذرة إل ــن الب ــن م ــروع “القط ــذ مش ــر، لتنفي ــب آخ ــن جان ــة م ــاون والتنمي ــة للتع ــة اإليطالي والوكال
يهــدف إلــى تعزيــز القيمــة المضافــة للقطــن المصــرى طويــل التيلــة وفائــق الطــول، وتحســين األداء االقتصــادى 
ــع  ــة وتصني ــة زراع ــة لمنظوم ــات الداعم ــز دور المؤسس ــن وتعزي ــى القط ــى ومصنع ــى لمزارع ــى والبيئ واالجتماع

ــرى.  ــن المص القط

كما تم إنتاج ساللة حديثة من القطن وتطوير المعالج وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على اإلنتاجية المصرية.١3

)10( تدشين مبادرة القرية المنتجة:
ــى  ــر ف ــة الصغ ــرة ومتناهي ــروعات الصغي ــرى والمش ــالح المص ــه الف ــوم ب ــذى يق ــدور ال ــة ال ــا بأهمي إيمانً
القطــاع الزراعــى، تــم تدشــين )مبــادرة القريــة المنتجــة( عــام 2016، بالتنســيق بيــن وزارتــي الزراعــة وزارة 
التنميــة المحليــة، تنفيــذا لتوجيهــات الرئيــس “عبــد الفتــاح السيســي”، والتــى اســتهدفت توفيــر 200 ألــف 
ــث  ــر، حي ــة الصغ ــرة ومتناهي ــروعات الصغي ــم المش ــا األول بدع ــي عامه ــرأة ف ــباب والم ــل للش ــة عم فرص
ــه  ــتهر ب ــا تش ــة، وم ــكل محافظ ــبية ل ــزة النس ــن المي ــتفادة م ــى االس ــاس عل ــي األس ــادرة ف ــد المب تعتم
مــن منتجــات زراعيــة وحيوانيــة وداجنــة وعمــل قيمــة مضافــة للمحاصيــل التــي تشــتهر بهــا المحافظــة 

ودعــم الصناعــات القائمــة عليهــا.

)11( مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية:
اهتمــت الحكومــة المصريــة خــالل الســنوات الســبع األخيــرة بالتوســع الرأســى واألفقــى فــى الثــروة 
ــن  ــتفادة م ــم االس ــة لتعظي ــروعات القومي ــن المش ــد م ــة العدي ــالل إقام ــن خ ــمكية، م ــة والس الحيواني

ــى: ــا يل ــال م ــذا المج ــى ه ــت ف ــى تم ــود الت ــرز الجه ــن أب ــا، وم ــادة إنتاجهم ــن وزي ــن الثروتي هاتي

)أ( الثروة الحيوانية والداجنة:

ــن  ــروض م ــاج والمع ــادة اإلنت ــدف زي ــروعات، به ــن المش ــد م ــر العدي ــى مص ــة ف ــروة الحيواني ــهدت الث ش
اللحــوم والدواجــن وخفــض أســعارها وزيــادة الصــادرات منهــا، مــن خالل تطويــر وتنميــة الثــروة الحيوانية 
ــام  ــروعات: االهتم ــذه المش ــن ه ــن وبي ــاريعهم، وم ــن ومش ــار المزراعي ــم صغ ــان، ودع ــة واأللب والداجن
بالثــروة الداجنــة مــن خــالل توفيــر األمصــال واألعــالف بهــدف زيــادة إنتــاج مصــري مــن الطيــور إلــى مليــارا 
و200 ألــف طائــر ســنويا، والمشــروع القومــي إلحيــاء )البتلــو(، مــن خــالل إقــراض مــا يقــرب مــن 6 آالف 
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مســتفيد لتمويــل مــا يزيــد عــن 61 ألــف رأس ماشــية بقيمــة إجماليــة نحــو 836 مليــون جنيــه، باإلضافــة 
إلــى إصــدرا عــددا مــن القــرارات الوزاريــة بتشــكيل لجــان متخصصــة لوضــع خطــط لدراســة زيــادة اإلنتــاج مــن 
الدواجــن واللحــوم الحمــراء وتقليــل التكلفــة، وإصــدار 600 موافقــة فنيــة إلقامــة وتأســيس مشــروعات 
وأنشــطة ثــروة حيوانيــة وعلفيــة وداجنــة جديــدة، ومشــروع المليــون رأس ماشــية مــن منطقــة غــرب 

النوباريــة بمحافظــة البحيــرة.

كمــا تــم تفعيــل تشــريع لمنــع ذبــح اإلنــاث والبتلــو، وتطويــر إنتــاج اللقاحــات البيطريــة، باإلضافــة إلى إنشــاء 
محطــة لإلنتــاج الحيوانــى وتصنيــع األلبان بعــدد رؤوس 7000 رأس ماشــية.

)ب( الثروة السمكية:

ــد  ــس “عب ــالق الرئي ــى إط ــام 2014، ف ــذ ع ــمكية من ــروة الس ــة الث ــة لتنمي ــود الحكومي ــرز الجه ــت أب تمثل
ــو 2017،  ــي ماي ــه ف ــار جني ــة 100 ملي ــر بتكلف ــرات مص ــر بحي ــى لتطوي ــروع القوم ــى” المش ــاح السيس الفت
بهــدف المحافظــة عليهــا وتنميــة الثــروة الســمكية بهــا، وذلــك بعــد أن عانــت البحيــرات فــي مصــر مــن 
اإلهمــال والتلــوث والتعديــات لســنوات طويلــة، أدت إلــى جعلها ثروة مهــدرة، وبهدف تحقيق المشــروع 
القومــى الضخــم بحمايــة بحيــرات مصــر، وافــق مجلــس الــوزراء فــى 29 مايــو 2019، علــى مشــروع قانــون 
إلنشــاء جهــاز حمايــة وتنميــة البحيــرات والثــروة الســمكية، بحيــث يســمح هــذا القانــون بإقامــة كيــان 
مؤسســي، تشــمل اختصاصاتــه إدارة البحيــرات فــى مصــر، ومتابعــة أعمــال تطويرهــا وحمايتهــا، والتأكــد 
مــن االســتفادة المثلــى مــن هــذه الثــروة القوميــة المهمــة، وقــد وافقــت لجنــة الزراعــة والــرى بمجلــس 
ــة  ــتكمل مناقش ــى أن تس ــدأ، عل ــث المب ــن حي ــون م ــروع القان ــى مش ــى، عل ــاد الحال ــي دور االنعق ــواب ف الن

نصــوص القانــون فــى اجتماعاتهــا المقبلــة فــى ضــوء مــا ســبق وانتهــت اليــه مــن قبــل. 

ــة  ــركات التابع ــدى الش ــى إح ــة، وه ــاء المائي ــمكية واألحي ــروة الس ــة للث ــركة الوطني ــاء الش ــم إنش ــا ت كم
لجهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة وتقــوم علــى رعايــة الثــروة الســمكية وتطويرهــا واإلشــراف علــى 

ــعار. ــل األس ــن بأق ــمكية للمواطني ــات الس ــر المنتج ــة وتوفي ــطحات المائي المس

ــدف  ــام 2017، به ــذ ع ــمكى، من ــتزراع الس ــة لالس ــاريع قومي ــن مش ــددا م ــالق ع ــى إط ــة إل ــذا باإلضاف ه
ــروز”  ــروع “الفي ــاريع مش ــذه المش ــرز ه ــن أب ــا، وم ــادرات منه ــادة الص ــمكية وزي ــروة الس ــاج الث ــادة إنت زي
والــذى افتتحــه الرئيــس “عبــد الفتــاح السيســى فــي 23 ينايــر2021، وهــو المشــروع األكبــر مــن نوعــه فــي 
الشــرق األوســط، حيــث يقــام المشــروع فــي منطقــة شــرق التفريعــة، علــى مســاحة نحــو 26 ألــف فــدان 
بمواجهــة 17.5 كــم بمحــاذاة ســاحل البحــر المتوســط وعمــق 10 كــم شــرق بورســعيد، وهــو مشــروع 
متكامــل يضــم حوالــى  5908 أحــواض اســتزراع ســمكي بطاقــة انتاجيــة تقــدر بنحــو 13 ألــف طــن ســنويا، 
ــماك  ــة األس ــز وتعبئ ــع لتجهي ــروع مصن ــن المش ــا، تضم ــا ذاتي ــل مكتفيً ــروع متكام ــق مش ــدف خل وبه
ــد الحــر بمســاحة  ــرة للصي ــاث المعمليــة، و2 بحي ــل للتحليــل واألبح ــا، ومعم ــة 8 طــن يوميً ــة إنتاجي بطاق
9762 فــدان، ومصنــع إلنتــاج الثلــج بطاقــة 40 طــن يوميًــا، وصالــة فــرز وتعبئــة، ومخــازن لأعــالف، و3 
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محطــات لرفــع الميــاه للتغذيــة و3 محطــات للصــرف، ومنشــآت إداريــة وفنيــة ومبانــي للقيــادة والســيطرة‘ 
ــوال  ــي أط ــواض بإجمال ــة األح ــة لخدم ــية والفرعي ــارف الرئيس ــرع والمص ــن الت ــة م ــى مجموع ــة إل باإلضاف
ــى االنتهــاء مــن إنشــاء مزرعــة ســمكية بمنطقــة مثلــث الديبــة فــي غــرب  ــر، باإلضافــة إل ــو مت 234 كيل

بورســعيد علــى مســاحة 204 فــدان بطاقــة 270 طــن جمبــرى ســنويا.14

ــم  34  ــر يض ــد الح ــطول للصي ــاء اس ــم إنش ــروع، ت ــى بالمش ــى واألفق ــيع الرأس ــق التوس ــل تحقي ــن أج  وم
ــع  ــتكمال وتصني ــارى اس ــويس، وج ــاة الس ــة قن ــع هيئ ــاون م ــالل التع ــن خ ــا م ــم بناؤه ــدة ت ــب جدي مرك
اســطول مراكــب الصيــد ليصــل عددهــا إلــى ١٠٠ مركــب، وتضمــن هــذا المشــروع تقنيــات حديثــة لالســتزراع 
الســمكي فــي مصــر ألول مــرة منهــا االســتزراع باألقفــاص الســمكية واالرتقــاء بمســتوى التصنيــع 

ــاالت. ــع المج ــي جمي ــمكي ف الس

هــذا باإلضافــة إلــى مشــروع االســتزراع الســمكى فــي بركــة الغليــون، والــذى افتتــح الرئيــس »السيســى« 
المرحلــة األولــى منــه فــي ١8 نوفمبــر ٢٠١7، بمركــز مطوبــس شــمال محافظــة كفر الشــيخ، ويُعــد مدينة 
إنتاجيــة متكاملــة، وتضمنــت المرحلــة االولــى مــن المشــروع إنشــاء مزرعــة ســمكية علــى مســاحة 4 آالف 
فــدان، تضــم ١359 حوضــًا لأســماك والجمبــرى، ومنطقــة المفرخــات وإنتــاج الزريعــة ومنطقــة بحثيــة، 
ومنطقــة صناعيــة علــى مســاحة 55 فدانــًا تضــم مصنــع لتجهيــز وتعبئــة وتغليــف األســماك بطاقــة 
ــع  ــنويًا، ومصن ــن س ــف ط ــة ١8٠ أل ــة إنتاجي ــالف بطاق ــاج األع ــع إلنت ــوم، ومصن ــى الي ــًا ف ــة ١٠٠ طن إنتاجي
إلنتــاج الثلــج بطاقــة إنتاجيــة 6٠ طــن فــى اليــوم، ومصنــع لعبــوات الفــوم بطاقــة إنتاجيــة ١٢٠٠ عبــوة 

فــى اليــوم.١5

ــر األقفــاص البحريــة، حيــث وافــق مجلــس  ــا بالتوســع فــي االســتزراع الســمكى عب ــة أيضً واهتمــت الدول
الــوزراء فــي بدايــة العــام الحالــى ٢٠٢١، علــى طــرح ٢١ موقــع لأقفــاص البحريــة 9 علــى البحــر االحمــر و١٢ 

علــى البحــر المتوســط، وجــارى االنتهــاء مــن إجــراءات الطــرح.
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القطــاع  تجــاه  الدولــة  سياســات  مــن  المتحققــة  المكاســب  ثالًثــا- 
الزراعــى:

عكســت العديــد مــن المؤشــرات النتائــج اإليجابيــة للطفــرة الكبيــرة التــى شــهدها القطــاع الزراعــى المصــرى منــذ 
عــام 2014، ســواء مــن خــالل المكاســب التــى تحققــت بالفعــل أو المحتملــة، ويمكــن االســتدالل علــى هــذا مــن 

خــالل المؤشــرات التاليــة:

)1( زيادة مساحة األراضى الزراعية:
ــت 3.83  ــى أصبح ــرة، حت ــنوات األخي ــالل الس ــا خ ــدا ملحوًظ ــر تزاي ــى مص ــة ف ــى الزراعي ــاحة األراض ــهدت مس ش

ــام 2014. ــار ع ــون هيكت ــة بـــ 3.7 ملي ــام 2018، مقارن ــى الع ــار ف ــون هيكت ملي

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتمادة على احصائيات منظمة األغذية والزراعة العالمية.
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 )2( نمو ملحوظ فى قيمة اإلنتاج الزراعى:
أدى التطــور الكبيــر الــذى شــهده قطــاع الزراعــة خــالل الســنوات األخيــرة، إلــى حــدوث نمــو غيــر مســبوق فــى 
قيمــة اإلنتــاج الزراعــى، والــذى نمــا بنســبة %63.9 خــالل الفتــرة 2014/2015 و2017/2018، مقارنــة بنمــو 

ــرة 2009/2010 و2012/2013. ــى الفت ــدره %49.1 ف ق

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء.

)3( زيادة مساحة األراضى المستصلحة:
ــام  ــهد الع ــام 2015/2016،  وش ــذ الع ــتمرا من ــدا مس ــى تزاي ــنويا ف ــتصلحة س ــى المس ــاحة األراض ــت مس بات
2018/2019 أعلــى زيــادة فــى مســاحة األراضــى المســتصلحة، والتــى بلغــت 115.7 ألــف فــدان مقارنــة بـــ 59.2 

ــام 2017/2018.  ــدان ع ــف ف أل

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
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)4( تحسن بعض مؤشرات األمن الغذائى: 
انخفــض عــدد الســكان الذيــن يعانــون مــن انتشــار حــاالت انعــدام األمــن الغذائــى فــى مصــر مــن 7.8 مليــون 
ــدد  ــض ع ــا انخف ــرة 2019-2017، كم ــالل الفت ــمة خ ــون نس ــى 7.6 ملي ــرة 2016-2014 إل ــالل الفت ــمة خ نس

ــمة. ــون نس ــى 4.6 ملي ــمة إل ــون نس ــن 7.6 ملي ــة م ــص التغذي ــن نق ــون م ــن يعان ــكان الذي الس

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتمادة على احصائيات منظمة األغذية والزراعة العالمية.

)5( زيادة حجم وقيمة الصادرات الزراعية:
ــة  ــادرات الزراعي ــم الص ــد أن حج ــى 2013 و2019، نج ــن عام ــة بي ــر الزراعي ــادرات مص ــة ص ــم وقيم ــا حج إذا قارن
قــدر ارتفــع بنســبة  %76.9، ليبلــغ 9.02 مليــون طــن و9.8 رأس ماشــية عــام 2019، كذلــك ارتفعــت قيمــة 

ــام 2019. ــار دوالر ع ــح 5.4 ملي ــو %12.4، لتصب ــادرات بنح الص

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتمادة على احصائيات منظمة األغذية والزراعة العالمية.
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المصدر: إعداد الباحثة، باالعتمادة على احصائيات منظمة األغذية والزراعة العالمية.

)6( خفض أسعار المنتجات الزراعية والسلع الغذائية:
فطبقــا للنظريــات االقتصاديــة، تــؤدى زيــادة العــرض مــن الســلع إلــى خفــض أســعارها، باإلضافــة إلــى انعــكاس 
تكاليــف اإلنتــاج والنقــل أيضًــا علــى أســعار الســلع، وبالتالــي فــإن اإلنجــازات العديــدة التــى تمــت بقطــاع الزراعــة 
خــالل الفتــرة األخيــرة، ســاعدت علــى زيــادة المعــروض مــن الســلع الزراعيــة المنتجــة، وبالتالــي خفــض أســعارها 
فــي األســواق، وتوفيرهــا بأســعار أقــل للمواطنيــن، وخفــض معــدل التضخــم، حيث تشــكل مجموعــة الطعام 
ــية  ــات الرئيس ــى المجموع ــة بباق ــتهلكين، مقارن ــعار المس ــى ألس ــم القياس ــن الرق ــر م ــبى األكب ــوزن النس ال

للســلع المكونــة للرقــم، حيــث يبلــغ هــذا الــوزن النســبى نحــو 34.45%.

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء.
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المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء.
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في نهاية العدد،
ــا  ــى منه ــى عان ــات الت ــة التحدي ــى مواجه ــا عل ــت قدرته ــة أثبت ــية المصري ــادة السياس ــى أن القي ــد عل ــن التأكي  يمك
قطــاع الزراعــة فــى مصــر لســنوات طويلــة، واســتعادة مكانــة مصــر الزراعيــة مــن جديــد، دون إغفــال أيــة جانــب مــن 
جوانــب التطويــر الالزمــة بالقطــاع، مــن خــالل العمــل علــى زيــادة مســاحات األراضــى المخصصــة للزراعــة واالعتمــاد 
علــى الزراعــات المســتهلكة لكميــات أقــل مــن الميــاه وتعطــى إنتــاج أكبــر، ومواجهــة التعــدى علــى األراضــى 
الزراعيــة، وتنميــة الثــروة الحيوانيــة والســمكية، وإدخــال محاصيــل جديــدة، ومســاعدة المتعثريــن داخــل القطــاع، 
وتحســين أســاليب اإلرشــاد الزراعــى، ومــن ضمــن المقترحــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تعظيــم االســتفادة مــن 

هــذه الجهــود الحكوميــة، مــا يلــى:

)1( اســتكمال االتجــاه إلــى الزراعــات المحميــة، لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا عديــدة مقارنــة بالزراعــات التقليدية 
ــى  ــر عل ــت مص ــى دام ــا الت ــن القضاي ــة م ــم قضي ــى اه ــى عل ــردود إيجاب ــتنعكس بم ــى س ــوفة، والت المكش
االهتمــام بهــا واعتبارهــا بمثابــة قضيــة مصيريــة فــى حيــاة المصرييــن، وهــى الحفــاظ علــى المــوارد 

ــدودة.   ــة المح المائي
)2( نشــر ثقافــة اتجــاه المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الزراعيــة إلــى إنشــاء الصــوب الزراعيــة، بتوفيــر القــروض 
ــات  ــة للزراع ــركة الوطني ــة والش ــوث الزراعي ــز البح ــاراتهم بمرك ــتقبال استش ــال الس ــح مج ــرة وفت الميس

المحميــة. 
ــى  ــة ف ــر والفاكه ــاج الخض ــات إنت ــن تقني ــة، ع ــوث الزراعي ــز البح ــالل مرك ــن خ ــة م ــل دورات تدريبي )3( عم
ــى  ــع ف ــة  للتوس ــد الزراع ــات ومعاه ــن كلي ــن م ــباب الخريجي ــة للش ــا االقتصادي ــة وجدواه ــوب الزراعي الص

ــرى.  ــة آخ ــن ناحي ــة م ــكلة البطال ــل مش ــى ح ــاهمة ف ــة والمس ــن ناحي ــرى م ــاه ال ــيد مي ــا، لترش إنتاجه
مــن  بالعديــد  ونشــرها  مصــر  فــى  الزراعيــة  الصــوب  بإنشــاء  الحكومــة،  سياســة  فــى  االســتمرار   )4(

الزراعيــة.  للصــوب  القومــى  المشــروع  عنــد  التوقــف  وعــدم  المحافظــات، 
ــض  ــر الفائ ــة وتصدي ــل الزراعي ــاج المحاصي ــة وإنت ــى زراع ــة ف ــول الدول ــة دخ ــدم منافس ــن ع ــد م )5( التأك
منهــا، للمزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة والمتوســطة، حتــى ال يــؤدى ذلــك إلــى نقــص معروضهــم فــى 

األســواق ويدفعهــم إلــى االتجــاه إلــى زراعــة محاصيــل آخــرى بخــالف التــى تنتجهــا الصــوب الزراعيــة. 
)6( تعزيــز جهــود التصــدى لظاهــرة التعــدى علــى األراضــى الزراعيــة، مــن خــالل: االهتمــام ببنــاء مشــروعات 
ــتويات  ــع المس ــب م ــعار تتناس ــا بأس ــاء به ــة للبن ــى صالح ــر أراض ــة، وتوفي ــق الريفي ــى المناط ــكان ف اإلس
المعيشــية الســائدة، نظــرا لســيطرة رغبــة تملــك “المنــازل العائليــة” لــدى ســكان هــذه المناطــق، وهــذا 
بجانــب مشــروعات االســكان االجتماعــى التــى تجــرى الدولــة تنفيذهــا فــى المحافظــات المختلفــة، وذلــك 
الســتيعاب الزيــادة الســكانية المطــردة والطلــب المســتمر علــى الشــقق الســكنية. وربــط عقوبــة التعــدى 
والبنــاء علــى األراضــى الزراعيــة بحجــم الضــرر الالحــق بــاألرض وتغليظهــا، لتبــدا مــن الحبــس خمــس ســنوات 
وصــوال إلــى 10 ســنوات، وغرامــة ال تقــل عــن 500 ألــف جنيــه. وإصــدار قانــون يعطــى الدولــة الحــق فــى 

مصــادرة األراضــى الزراعيــة التــى يتــم تجريفهــا أو التعــدى عليهــا بالبنــاء.
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