
 

 

 

 
بحضور  إجتماعاً  المهندس / مصطفى النجاري  جمعية رجال األعمال المصريين برئاسة  ب  لجنة الزراعة والري   عقدت 

ممثلي جمعية تنمية وتطوير الصادرات  و  ممثلي البنك الزراعي المصريو  أعضاء الجمعية المشاركين بلجان المحاصيل

وذلك في تمام الساعة    المصريين المهتمين بالقطاع الزراعيأعضاء جمعية رجال األعمال  مجموعة من  و البستانية )هيا(

والمناقشة    بهدف فتح باب الحوارحيث ُعقد اللقاء    ،بمقر الجمعية بالجيزة  2023  يناير  15الموافق    األحد يوم  الحادية عشر  

 : حول

التكاليف اخلاصة بزراعة احملاصيل التصديرية والفئات التسليفية هلا لتتماشى مع 
 الواقع الفعلي بغرض زيادة قيمة متويالت قروض احملاصيل

 

جتماع لجنة  أن هذا االجتماع جاء إستكماالً ل ته مؤكدًا  كلم  رئيس اللجنة   –   املهندس/ مصطفى النجاري   بدأ

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بهدف   –الزراعة والري بالجمعية مع السيد األستاذ / عالء فاروق  

إعادة دراسة تكلفة النتاج الزراعي وأوضح سيادته أن علينا  تحديد التكاليف الفعلية لزراعة المحاصيل التصديرية  

أسعار   رتفاعافي ظل  وذلك    شكل كبير عن الفترات السابقةوب     آخرإلى    موقعومن   لآلخر تختلف من منتج  أنها  حيث  

زيادة و  ح نأولى  وة  خطك  وذلك،  بين األراضي القديمة والمستصلحة الختالف    مع األخذ في العتبار  مدخالت النتاج

في تحقيق التوسع بقطاع الزراعة المصرية من أجل ضمان  بدورها  سهم  ت  التي  قيمة تمويالت قروض المحاصيل  

 .للدولة األمن الغذائي وتوفير االحتياجات األساسيةإستدامة 
 

غلب الصادرات الزراعية من البطاطس والبرتقال أن  أ  وأكد كبيرة    معاناةوأوضح سيادته ان القطاع الزراعي يعاني  

والبصل وهي منخفضة السعر بعكس الفراولة والمانجو والفول السوداني وغيرها وعلينا التركيز على المحاصيل 

لجان   ءدور أعضاوتابع سيادته ان  المحاصيل ذات العائد الدوالري    االهتمام بزراعةغرض  ب  المرتفعةذات القيمة  

 النتاج الزراعي لنتمكن من تحديد التكاليف الفعلية   ةادة تحديد تكاليف كل مدخل من مدخالت عمليالمحاصيل هو إع

 . للمحاصيل لزراعة تلك
 

حديثه مؤكداً    بالبنك الزراعي املصري   مدير عام دعم وتطوير املنتجات  حممد عبد املعطي   / األستاذ  ثم بدأ

ة ي دورة الزراعالعلى  في األساس  أن فكرة دعم وتطوير المنتجات الزراعية فكرة مترسخة بالبنك الذي يركز  على  

هتمام بالمزارع، وتابع سيادته أن مصر لديها مساحات آراضي زراعية كبيرة وعلينا  بشكل عام بالضافة إلى ال 

والستغالل   للمزارعيحقق الستفاده القصوى  تقديم الحوافز للمزارعين للتعامل مع البنك الزراعي المصري بما  

 في النهوض بالقطاع الزراعي. بالتبعية يساهم الذي و من اآلراضي الزراعية   ةاألمثل لتلك المساحات الشاسع

اآلن هو تسهيل إجراءات حصول المزارع على القرض وأكد سيادته البنك الزراعي المصري  هدف  أن  وتابع سيادته  

مشاكل ووصول لكل محافظات مصر مع تحقيق التكلفة العادلة،  منها العلى وجود الكثير من العقبات والتحديات  

حيازة اآلراضي الزراعية سواء مؤجرة أو ملك للدولة مع العلم أن البنك الزراعي المصري ال يستطيع تمويل قرض 

وال يقدم القرض إال بعد تقديم المزارع للحصر مع العلم أن هذا الحصر   زراعي دون وجود ما يثبت حيازة اآلرض،

 .مباشرةالحصاد  قبلال يحسب إال 

 

 

 والريإجتماع لجنة الزراعة محضر 

التكاليف اخلاصة بزراعة احملاصيل التصديرية والفئات التسليفية هلا  -ملناقشة :
 احملاصيل لتتماشى مع الواقع الفعلي بغرض زيادة قيمة متويالت قروض

 بمقر الجمعية - 2023 يناير 15الموافق  األحد 



بالسلب على تسهيل حصول المزارع على القرض تابع سيادته أن  و أن العقبات   وأكد على  كل تلك العقبات تؤثر 

 ن وعلينا التواصل مع وزارة الزراعة المصرية لعادة تحديد تكاليف زراعة المحاصيل موجودة بالجراءات والقواني 

 وأوضح   القرض،والنظر في تسهيل باقي الجراءات لتسهيل حصول المزارع على    بما يتوافق مع التكاليف الفعلية

أتم على  المصري  الزراعي  البنك  أن  توصيات    العتماد  االستعداد   سيادته  تسهيل مقبولة  أية  على  بدورها  تعمل 

 إجراءات تقديم القروض للمزارع.

 

ولكن   للقرض  البنك  بتقديم  فقط  يقاس  المصري ال  الزراعي  البنك  نجاح  أن  المزارع ب  يقاسوأشار سيادته  تسديد 

ن سيادته أن هناك تواصل بي   وأكد ،  وتحقيق فائدة  وربح للبنك مما يعني نجاح المشروع بأكمله  في موعده  للقرض 

لها  تنفيذ  والبنك جهه  الفني  تحدد الطار  التي  فالوزارة هي  المصري  الزراعي  والبنك  المصرية  الزراعة   وزارة 

بين تكاليف زراعة ، وتابع سيادته أن هناك فارق كبير  تكاليف الفئات التسليفية  تعديلدور البنك يتمثل في  وأوضح أن  

 .الواقع الفعليالمحاصيل المحددة من قبل وزارة الزراعة وبين 
 

عميل قدم على القرض   1018وأن هنالك  سيادته أن البنك الزراعي المصري قد دخل في المنظومة الرقمية    وأكد 

   E FINANCEالمنصة الزراعية  وأشاد سيادته بتلك  بالبنك الزراعي    الموبايل الخاص   تطبيق على  الزراعي من خالل

حيث توضح قيمة   كبر التسهيالت المقدمه منهأحد  أ) كارت فالح ( وأوضح أنها احدى المميزات للبنك الزراعي و

 ن على الكارت اونالين خالل ساعتي   حولتالفئات التسليفية للبنك ويتم الحصول على الموافقة اوناليين وقيمة القرض  

 خالل ساعتين   زراعيالبنك الزراعي المصري والمستهدف تقديم اقراض    لخدمات وهو جزء من التحول الرقمي  

وأضاف سيادته أنه سيتم تقديم حوافز وأن تصل المزارع  رسالة نصية بذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك،  

 . رع حال توريد الحصيلة الدوالرية للبنكتصل إلى مضاعفة قيمة التمويل للمزا
 

 املناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية:ثم مت فتح باب احلوار و 

   -التالية: 10كل مدخالت عملية النتاج الزراعي لتحديد التكاليف الفعلية للمحاصيل التصديرية ال  تحليل •

 طماطم  • نباتات طبية • فراولة • بصل • موالح •
 بطاطا حلوة  • مانجو  • رمان • عنب • بطاطس  •

 
المحاصيل   • لجان  أعضاء  للسادة  المصري  الزراعي  البنك  لإرسال  التفصيلية  التكاليف  يحدد  زراعة نموذج 

الفعلي  لستيفائهالمحاصيل   التكاليف  يتوافق مع  المحاصيل  ةبما  تلك  للفدان   لزراعة  التكلفة  مع مراعاة متوسط 

المنوفية،  األوإختالف موقع ومكان  والطن    ( الزراعية  الفرافرة،... وغيرها(  آراضي  رض  المصري،  الريف 

 ومن ثم إعادة دراستها للنظر في زيادة قيمة تمويالت قروض تلك المحاصيل. 

الفاصوليا البيضاء   ،السودانيإضافة محاصيل تصديرية أخرى للعشرة محاصيل األساسية مثل الفول  النظر في   •

 .والقطن وغيرها

 . تكاليف زراعة المحاصيل حتى تتوافق مع الواقع الفعليالتواصل مع وزارة الزراعة المصرية لتحديث  •

بالبيان الرسمي الصادر من   • البنك الزراعي المصري  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  موافاة 

والتي تساعد بدورها البنك الزراعي في وضع متوسط للفئات التسليفية  والذي يحدد القيمة التصديرية للمحصول

 للمحاصيل التصديرية. 

 

 



الحصاد    قبلة إال  زراضي المملوكة للدولة والتي ال تقدم إثبات حياة باألخص في حالة اآلزحل مشكلة إثبات الحيا •

تقديم المزارع   حل بديل وهوالبنك الزراعي    تقديمإقتراح  ومما يصعب معه الحصول على قرض زراعي  مباشرة  

 فتعد بمثابة تقديم حيازة لألرض. ألي إثبات يحتوي على مساحة األرض ونوع المحصول المزروع فيها

التكلفة    مع األخذ في العتبار  تعوق الزراعة  مشاكل اآلراضي الزراعية المستصلحة وما بها من أحجار وصخور •

التي تواجه المزارع في تفتيت تلك األحجار والعقبات التي تواجهه لنقل تلك األحجار خارج المزرعة من خالل 

 مع العلم أن تلك األحجار مستخدمه في مشروعات تبطين الترع.  فقط الشركة الوطنية للمحاجر

آب للرد على كافة  س  المصري للوحدة الزراعية التي ستكون متاحة من خالل تطبيق واتإنشاء البنك الزراعي   •

البنك الزراعي المصري   المزارع  من المزارعين وتذليل العقبات التي تواجهه  االستفسارات  خالل كل فروع 

 داخل المحافظات. 
 
 . 

ممثلي البنك الزراعي  السادة رئيس اللجنة بتوجيه الشكر إلى   –مصطفى النجاري  / المهندس ثم إنتهى اللقاء حيث قام 

تم توجيه الشكر  ووأوضح   المصري وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية هيا والسادة أعضاء لجان المحاصيل 

 لكافة السادة الحضورعلى حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء

 


