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الخدمات االلكترونية

البيانات الزراعية

يةالمعلومات الزراعية والتسويق
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البالستيك الحيوي

الزراعة الصحراوية

الزراعة في مياه البحر

استخدام التقنيات الجديدة لتزويد

ادة المستهلكين باإلنتاج الغذائي، وزي

كفاءة سلسلة الغذاء

 الحضرية/الزراعة العمودية
التعديل الوراثي

اللحوم االصطناعية

الطباعة ثالثية االبعاد

دمج التطبيقات والتقنيات عبر 

القطاعات

ارتكنولوجيا طائرات بدون طي

تحليل البيانات

االنترنت

تقنية النانو

االصطناعيالذكاء

 التعامالت الرقمية(Block Chain)

مشاركة الغذاء

اوجه التكنولوجيا الزراعية



اتجاهات االستثمار في التكنولوجيا الزراعية



لزراعيةالتحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا ا

الخدمات االلكترونية

 (عدم قبول الموظف االستغناء عن المعامالت الورقية)  إرادة التغيير

 دسة هن)عدم مالئمة األنظمة والتعليمات بما يتناسب مع عمليات التحول االلكتروني

(االجراءات

ة االلكترونيةضعف المستوى الفني للموظفين في المديريات المختلفة للعمل على االنظم

 ي مديرية تصميم المواقع والتطبيقات على الموبايل للموظفين العاملين فضعف مهارات

.التحول االلكتروني

االنتاج بشكل مختلف 

باستخدام اساليب جديدة
وجيا االعتماد على اليات التنسيق مع القطاع الخاص في مجال خطط استخدام التكنول

.الزراعية

عدم وجود استراتيجية واضحة محددة االهداف الستخدام التكنولوجيا الزراعية

عدم وجود حاضنات اعمال فعالة

الدور الحكومي المتمثلعدم وجود شراكات فعالة تبين بوضوح:

.شراكات تسمح بالوصول إلى أسواق جديدة والدعم التسويقي• 

.الحوافز المالية• 

.المرونة التنظيمية• 

توفير البنية التحتية المساندة بأسعار ميسورة• 

دة استخدام التقنيات الجدي

نتاج لتزويد المستهلكين باإل

الغذائي، وزيادة كفاءة 

سلسلة الغذاء

ات دمج التطبيقات والتقني

عبر القطاعات



اتجاهات االستثمار في التكنولوجيا الزراعية



مقترحات مواجهة التحديات الحكومية 

.ددةتحديد اهداف تطوير استخدام التكنولوجيا الزراعية بشكل محدد والتركيز على تكنولوجيات مح•

.الدعم المبتكرةمن الشبكات الحكومية وخطط تطوير البنية التحتية الحكومية واالستفادة •

تعديل التشريعات المعيقة الستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة•

تكار وتفكير االبالتي تتمتع بعقلية قائمة على الراسخة والناشئة التركيز على تأسيس الجهات الفاعلة •

.متشابه

وليس على الشركات التجارية فحسبمراحلها األولى التركيز على شركات البحث الناشئة في •

، (كوماتوالحالقطاع الخاص والوكاالت الدوليّة من )العالميين آفاق التعاون المحتملة مع الشركاء تحديد •

.األهداف المطلوبةرئيسي لتحقيق جهود الجهات التي تضّطلع بدور وتوحيد 

.ألمدترتيبات وشراكات طويلة االعالمية وتأسيس تحالٍف من الشركات ودفعها نحو الريادة تطوير •

.حلول أكثر شموليّةً عبر البحث والتطويرتوفير •

.ترتيبات الملكية الفكريةتبسيط •

.برامج تجريبية متكاملةإنشاء •

.تطوير القدرات البشرية في القطاع العام•



شكرا لحسن استماعكم

وزارة الزراعة


