
                                                                                                            

                                                     

                                                                                                                 

 

 الفالحي القطاع في االستثمار دفع برنامج

 الفالحية المستغالت وتعصير 
 

 انحكىيح تٍُ تؼاوٌ اتفالُح إتطاو تى انراص، االستخًاض زفغ ويعَس انفالحٍ انمطاع تؼظُط إطاض فٍ

 زػى فٍ َتًخم ،انفالحٍ تانمطاع ذاص تطَايج نتًىَم 7502 أكتوبر 50 تتاضَد انفطَسُح وانحكىيح انتىَسُح

 يهفاخ تؼهس يُظىيح أزاء تحسٍُ إنً إضافح نالستخًاض انجسَس انماَىٌ طسوض إحط ػهً نهسونح انًانُح انًىاضز

 .انًستخًطٍَ وتأطُط يطافمح آنُاخ وزػى االيتُاظاخ وططف االستخًاض

 

 :وهٍ أساسُح يحاوض حالحح يٍ انتؼاوٌ تطَايج َتكىٌو

 شكم فٍ أورو مليون 05 تمًُح انثحطٌ وانظُس انفالحُح نهتًُُح انراص انظُسوق نًىاضز يثاشط زػى   -1

 وحىافع ايتُاظاخ يٍ اإلضافُح انسونح حاجُاخ نتهثُح وشنك نهتًُُح انفطَسُح انىكانح يٍ يُسطج تشطوط لطع

 أفك فٍ ز و 022 حىانٍ تثهغ أٌ انًتىلغ يٍ وانتٍ نالستخًاض انجسَس انماَىٌ طسوض إحط ػهً نهًستخًطٍَ

0202، 

 يُاخ نتطىَط نهتًُُح انفطَسُح انىكانح يٍ أوضو يهُىٌ 1 إضافح إيكاَُح يغ أوضو يهُىٌ 0 تمًُح هثح  -0

 تاالستخًاض انؼاللح شاخ فُُح زضاساخ اَجاظ ػثط وشنك انفالحٍ انًجال فٍ انراطح انًثازضج وحفع األػًال

 يهفاخ تؼهس آجال تمهُض يعَس تهسف ،وااليتُاظاخ انحىافع فٍ انتظطف يُظىيح وتؼظُط انفالحٍ

 انًُح، وططف االستخًاض

 يجسزج يُظىيح نتطكُع األوضوتٍ االتحاز يٍ أوضو يهُىٌ 4 إضافح إيكاَُح يغ أوضو يهُىٌ 12 تمًُح هثح -3

 يطكع احساث ػثط وشنك يطزوزَتها وتطىَط انفالحُح هىيستغالت تؼظُط تهسف انًستخًطٍَ وتأطُط نًطافمح

 .انفالحُح تاالستخًاضاخ انُهىع نحتىكا االستشاضاخ نًىاضز

 

 ألطحاب انًثاشط وانتأطُط انًشرظح هًطافمحن يجسزج آنُاخ تانىكانح احساحه انًعيغ انًطكع سُؼتًسو

انًصكىض  ثطَايجان َض حُج. انطَفُح تانًُاطك وتطكُعها احساحها َتى ذاطح ذالَا ػثط وشنك انفالحُح انًستغالخ

 نحساتهى َُتظثىٌ شثاٌ فالحٍُُ يهُسسٍُ لثم يٍ إحساحها َتى انطَفُح تانًُاطك ذاطح خلية 670 تطكُع ػهً

 فٍ وانتظطف انًطافمحو وانًساضتح انتىاطم يجاالخ فٍ يهاضاتهى وتًُُح تاذتُاضهى انثطَايج َتكفم انراص

 وإَجاظ يستغالتهى تًُُح تطايج يرتهف فٍ يجسزج تأسانُة انفالحٍُ ويطافمح تأطُط لظس انفالحُح انًستغالخ

 .وزًَىيتها يشاضَؼهى فٍ انتظطف حسٍ نضًاٌ وااللتظازَح انفُُح لسضاتهى وتحسٍُ االستخًاض يرططاخ

 حىل ذظىطُح تماضَطو والتظازَح فُُح يطاجغ وتطوَج ػسازتإ االستشاضاخ يىاضز يطكع سُتكفم كًا هصا

 ويٍ .انفالحُح انًشاضَغ فٍ وانشايم انجُس انتظطف يسي حىل يؼهىياخ وتُك انفالحُح انًستغالخ وضؼُح

 .0203 انً غاَح فالحية مستغلة 10000 حىانٍ وانـتأطُط نهًطافمح انجسَسج تانًُظىيح تُتفغ أٌ انًتىلغ

 


