
 

مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف.

تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة 

www.wadigroup.com    التشغيل. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
 

أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 

/http://www.wadigroup.com



 

مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف.

تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة 
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أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 
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مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف.

تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة 

www.wadigroup.com    التشغيل. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
 

أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 

/http://www.wadigroup.com



 

مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
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تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
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أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 

/http://www.wadigroup.com



 

مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف.

تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة 
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أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 

/http://www.wadigroup.com



 

مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف.

تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة 
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أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 

/http://www.wadigroup.com



 

مبناسبة مشاركتها في معرض أجرينا: 
مجموعة الوادي تستعرض حلولها املتكاملة لدعم قطاع الدواجن في مصر والتي تتألف من 4 ركائز أساسية تضمن النجاح وحتقيق أعلى ربحية 

ملربي الدواجن
حلول الوادي املتكاملة تشمل أربعة ركائز أساسية إلجناح املشروعات الداجنة وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة   •

واإلدارة السليمة 
اجملموعة تتوصل حللول الوادي املتكاملة من خالل بحوث سوقية شاملة لقطاع الدواجن احمللي   •

القاهرة في 4 يونيو 2014 
كشفت الوادي، اجملموعة الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، اليوم عن نتائج أحدث بحوثها السوقية في قطاع الدواجن، والتي نتج 

عنها أهمية التركيز على 4 ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني في مصر وهي الساللة اجليدة والتغذية املتوازنة والبيئة املناسبة واإلدارة 
السليمة. 

ً من حرص اجملموعة املتواصل للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على االستفادة من خبرتها    تأتي هذه البحوث انطالقا
وإمكانياتها لتقدمي حلول عملية تتيح للمربي تخطي هذه التحديات ومتكينه من حتقيق االستفادة القصوى من مشروعه مبا يخدم القطاع ككل. 

قدمت مجموعة الوادي نتائج بحوثها السوقية خالل مشاركتها املتميزة في الدورة السادسة عشر ملعرض أجرينا الدولي 2014 مبركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2014 حتت رعاية وزارة الزراعة واستصالح األراضي. 

ً لنتائج البحث، متثلت التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في انتشار األمراض واألوبئة وتزايد الفجوة بني العرض والطلب وارتفاع سعر  وطبقا
الدوالر، مبا انعكس على أسعار مكونات األعالف وبخاصة الصويا والذرة، وارتفاع درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى. ومن منطلق إميان مجموعة 

الوادي مبسؤوليتها جتاه مربي الدواجن، ألن جناح هذا القطاع يعتمد على جناح جميع العاملني فيه ومتكينهم من استمرار مشروعاتهم واحملافظة 
على تنميتها وجناحها من حيث اإلنتاجية واألرباح. 

ولتحقيق ذلك أثبتت أبحاث وادي السوقية أن هناك أربعة ركائز أساسية إلجناح أي مشروع داجني وهي: 
ساللة الدواجن اجليدة ذات القدرات الوراثية العالية  .1

التغذية املتوازنة واملتكاملة التي تساعد على إظهار اجلينات الوراثية للطائر بخاصة أن العلف ميثل %70 من تكلفة الطائر   .2
البيئة املناسبة من حيث معدالت احلرارة والرطوبة التي متكن الطائر من حفض معدل التحول العلفي واحلد من معدل النفوق  .3

اإلدارة السليمة والتي تتمثل في التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر   .4
وطريقة التعليف 

وبناءً على نتائج هذه البحث، حرصت مجموعة الوادي على االستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الدواجن لتوفير هذه الركائز األساسية لدعم 
املربني. فعلى صعيد الساللة اجليدة، حرصت مجموعة الوادي على انتقاء ساللة (ROSS 308) وهي من أفضل سالالت أمهات التسمني والتسمني 

التجاري ألنها تتميز بأفضل القدرات الوراثية على مستوى العالم باإلضافة لتمتعها بأقل معدل للتحول العلفي مع تركيز اللحم في منطقة 
الصدر وانخفاض معدل النفوق لكتاكيت التسمني التجاري؛ كما أن قطعان أمهات التسمني تتميز بأعلى نسب اإلخصاب والفقس (أعلى معدل 

ً ساللة Lohmann للدواجن البياضة التي تتميز بأعلى معدل تراكمي إلنتاج بيض املائدة يصل  إنتاج للكتاكيت) للعنبر الواحد. وتوفر الوادي أيضا
ً عن سرعة تعافيها  إلى 370 بيضة عند عمر 80 أسبوع. ومن ناحية أخرى، تتميز ساللة Lohmann بارتفاع مناعتها ومقاومتها لألمراض فضال

من األمراض واستعادة قدرتها على اإلنتاج. 
ً في تزويد املربني بحلول علفية  وبالنسبة للتعليف، والذي ميثل الركيزة الثانية في إجناح أي مشروع داجني، كانت مجموعة الوادي سباقة دوما

تناسبهم جميعا سواء كانوا يديرون مشاريع لدواجن التسمني أو البياض مبا في ذلك البياض التجاري والتسمني التجاري وامهات التسمني والبلدي 
سواء كانوا يستخدمون األعالف اجلاهزة أو يفضلون إعداد األعالف في حقولهم. ولتلبية كافة االحتياجات العلفية ملربي الدواجن مبختلفة 

أنشطتهم، توفر مجموعة الوادي "أعالف الـ 8 دورات" لدواجن التسمني التجاري و"العلفة الذهبية" للبياض التجاري وأمهات التسمني و"سوبر 
بلدي" للفراخ البلدي. وقامت الوادي بتوسيع محفظة منتجاتها العلفية في عام 2014 مع إطالق منتج "كاملة" والذي يشمل كافة األحماض 

األمينية واألمالح املعدنية والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلتني؛ وكذا طرح منتج 
"مظبوطة" وهو االسم التجاري لكسب فول الصويا لتلبية احتياجات شريحة املربني الذين يفضلون خلط أعالفهم في مزارعهم. 

ً ألحدث طرق التصنيع التي  وألن البيئة الصحية عامل رئيسي لتربية الدواجن، توفر مجموعة الوادي خاليا "تبريد" املصنوعة من أجود اخلامات وفقا
تسمح مبرور وتدفق الهواء بشكل انسيابي ومتساوي في جميع أرجاء عنابر الدجاج، مما يؤدي خلفض درجات احلرارة داخل العنابر حتى 20 درجة 

مئوية، ومبا يتيح ملربي الدواجن حتقيق أعلى معدالت الربحية كنتيجة لتشغيل العنابر بكفاءة مما يؤدي لزيادة طاقتها االستيعابية مبا يوازي زيادة 
بنسبة25 ٪ من إجمالي عدد الدجاج املوجود في العنبر الواحد، مع احلفاظ على الظروف الصحية الالزمة.

ً، أثبتت بحوث الوادي أهمية إدارة املشروعات الداجنة بشكل جيد من خالل التحكم في كافة هذه العوامل من حيث األمن احليوي  ً وليس أخرا وأخيرا
وتوفير التطعيمات الالزمة وتعقيم العنابر وطريقة التعليف وغيرها من العوامل الهامة. ولتمكني املربني من إدارة مشروعاتهم بكفاءة، قسمت 

مجموعة الوادي خدماتها االستشارية في مجال إدارة املشروعات إلى ثالثة أجزاء: خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة لتقدمي 
االستشارات الفنية املتخصصة عند الطلب. وتتضمن خدمات اإلدارة في مرحلة ما قبل البيع تقدمي اخلبرات االستشارية لتجهيز العنابر قبل بدء 

النشاط الداجني مبا في ذلك إعداد املعالف واملساقي وتطهير العنبر. وفي مرحلة ما بعد البيع، يقوم فريق عمل الوادي- والذي يضم نخبة من 
األطباء البيطريني املتخصصني- بزيارات ميدانية ملتابعة أداء القطعان، والتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من قدراتها الوراثية وتطعيمها ضد 
األمراض واألوبئة اخملتلفة، باإلضافة لتعريف املربني ببرامج التغذية املناسبة سواء في مراحل التربية أو اإلنتاج، كما يقدم فريق الوادي استشارات 

فنية مجانية عند الطلب في حالة مواجهة املربني ألي مشكلة ملساعدتهم في التغلب عليها. 
ً على النشاط  وفي النهاية، أكدت بحوث الوادي أن جناح املشروعات الداجنة يتطلب توافر هذه الركائز األربعة مجتمعة وأن غياب أي منها يؤثر سلبا

الداجني، ولذا أخذت الوادي على عاتقها مسؤولية إطالق "حلول الوادي املتكاملة" التي تشمل أفضل سالالت البياض والتسمني وأجود احللول 
العلفية املتكاملة باإلضافة إلى خاليا التبريد التي تضمن البيئة الصحية للدواجن وكذا اخلبرة اإلدارية. وتتميز "حلول الوادي املتكاملة" بأنها توفر 
 ً ً لتنوع وشمولية محفظة منتجات الوادي، تستطيع اجملموعة تصميم حلولها وفقا كافة عناصر إجناح املشاريع الداجنة حتت مظلة واحدة. ونظرا

للمتطلبات اخملتلفة للمربني حسب نوع وحجم نشاطهم. وباإلضافة إلى ما سبق، حترص الوادي على توعية املربني بأهمية هذه العوامل لتمكينهم 
من حتقيق أفضل إنتاجية وأعلى ربحية من مشروعاتهم.  

وزير الزراعة مينح أعالف الوادي درع التميز ملساهمتها املستمرة في 
دعم وتطوير صناعة األعالف في السوق املصرية

الوزير أمين فريد أبو حديد يزور مزارع الوادي بالكيلو 49 طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي ويشيد باجملهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة 
الوادي في تطوير قطاع الدواجن املصري

القاهرة في 6 يناير 2014

ً ملساهمة الشركة املستمرة في دعم تطوير صناعة األعالف  منح الدكتور/ أمين فريد أبو حديد، وزير الزراعة، شركة أعالف الوادي درع التميز تقديرا
ً في مركز املؤمترات التابع لوزارة الزراعة. اجلدير بالذكر أن شركة أعالف الوادي هي الذراع املتخصص في  في مصر وذلك خالل حفل خاص أقيم مؤخرا

صناعة األعالف التابع جملموعة الوادي. ويعد درع التميز جائزة تقديرية لإلشادة بجهود أبرز الشركات العاملة في مجال تربية احليوانات وصناعة 
العلف احليواني في مصر.

نحت هذه اجلائزة لشركة أعالف الوادي عن مجمل منتجاتها في مجال األعالف احليوانية والتي تشمل حلول علفية فائقة اجلودة مصممة  وقد مُ
ً لتلبية املتطلبات اخملتلفة للمزارعني ولتوفير كافة العناصر الغذائية املتكاملة لقطعان الدواجن التي يربونها، مبا في ذلك أعالف 8 دورات  خصيصا

والعلفة الذهبية وسوبر بلدي وكسب فول الصويا.

ً: "نحن سعداء للغاية بالتكرمي الذي حصلنا  ومبناسبة تسلمه درع التميز، صرح املهندس/ طوني فريجي، الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، قائال
عليه اليوم, حيث إن حصولنا على درع التميز هو تقدير نعتز به واعتراف بالعمل اجلاد واإلبداع املستمر من قبل العاملني مبجموعة الوادي. ومن 

ناحية أخرى، فإن محفظة منتجات أعالف الوادي املتنوعة هي أكبر دليل على اإلجنازات الكبيرة التي ميكن أن تتحقق من خالل االبتكار والتفاني في 
العمل من أجل تطوير صناعة األعالف بهدف خدمة املزارعني واملستهلكني. ونحن فخورون بأن اجلهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات املتنوعة 

ألصحاب مزارع الدواجن قد نالت تقدير وزارة الزراعة ونتعهد ببذل املزيد من اجلهد لدعم هذا القطاع والنهوض به." قدم وزير الزراعة درع التميز إلى 
الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي، املهندس/ طوني فريجي، خالل حفل خاص بحضور نخبة من العاملني في مجال الثروة احليوانية في مصر. 

من ناحية أخرى وفي إطار حرصه على متابعة وتفقد املشروعات الزراعية ومشروعات الثروة احليوانية والداجنة في مصر والنهوض بها، ورغبة منه 
في الوقوف على التحديات التي تواجه املنتجني في هذه القطاعات وتذليلها، قام السيد/ وزير الزراعة يرافقه كبار املسئولني في الوزارة اجلمعة 

املاضية بزيارة عدد من املشروعات الزراعية على طريق مصر- اإلسكندرية الصحراوي، من بينها مزارع الوادي بالكيلو 49. 

ً للمزرعة وأقسامها والطاقة اإلنتاجية  ً وافيا رافق الوزير خالل الزيارة املهندس/ طوني فريجي- الرئيس التنفيذي جملموعة الوادي والذي قدم شرحا
لكل قسم، مع توضيح رؤية واستراتيجية الوادي في إدارة املزرعة وتطبيق أفضل املعايير املهنية والصحية املتوافقة مع كافة االشتراطات العاملية. 

ً يُحتذى للمزارع املتكاملة في مصر، وأشاد بحرص مجموعة الوادي على تطبيق  وقد اثنى الوزير ومرافقيه باملستوى املتميز للمزارع مبا يجعلها منوذجا
أفضل املمارسات العاملية في زراعة احملاصيل وتربية الدواجن، مبا يعكس رؤية اجملموعة املتكاملة لهذين القطاعني احليويني. 

تشغل مزارع الوادي 1700 فدان مزروعة بالكامل بالكيلو 49 بطريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي، وتُعد من أكبر املزارع املتكاملة في مصر. تضم 
املزارع 400 فدان من أشجار الزيتون (150 ألف شجرة)، و400 فدان من العنب لصناعة العصير والتصدير، هذا إلى جانب 24 فدان من الصوب 

الزراعية املتطورة لزراعة الفاصوليا اخلضراء والطماطم والفلفل الرومي ألغراض التصدير. 

ً عنابر لتربية أمهات التسمني بحجم إنتاج يصل إلى 40 مليون كتكوت تسمني من إجمالي الطاقة االنتاجية للمجموعة،  تضم املزرعة أيضا
والبالغة 70 مليون كتكوت تسمني سنويا. تخضع مزارع الكيلو 49 ألعلى معايير احلظر الصحي والوقائي املطبقة عاملياً، لضمان عدم تعرض 

القطعان ألية عدوى فيروسية والوقاية من إصابتها بأنفلونزا الطيور. جدير بالذكر أنّ مجموعة الوادي تنوي مضاعفة إجمالي طاقتها اإلنتاجية من 
كتاكيت التسمني التجاري حلوالي 110 مليون كتكوت عمر يوم خالل 2014. تعكس مزارع الوادي بالكيلو 49 رؤية واستراتيجية مجموعة الوادي 

املتكاملة، والتي تعمل في السوق املصري منذ أكثر من ربع قرن. 
 

نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. 

وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات 
الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف.

تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهري. في نفس الوقت، تستقل كل 
شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة 

www.wadigroup.com    التشغيل. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
 

أعالف الوادي تقوم مببادرة فريدة ملساعدة مربي الدواجن في التغلب على حتديات الصناعة من خالل جولة إرشادية مبحافظات مصر
خبراء أعالف الوادي وأساتذة اجلامعة يطوفون في أربع محافظات مختلفة لتوعية مربي دواجن البياض بأهمية توفير التغذية املناسبة   •

لقطعانهم  
جولة أعالف الوادي هي اخلطوة األولي الستهداف كافة مربي الدواجن البياضة ومتكينهم من النهوض بالثروة الداجنة في مصر   •

القاهرة في ... إبريل 2014 – واجهت صناعة الدواجن خالل الفترة املاضية مجموعة من العقبات التي يصعب معها حتقيق النتائج املرجوة من 
االستثمار في هذا القطاع احليوي، األمر الذي يؤثر على ربحية املربني ويؤدي لتقليص االستثمارات في هذا اجملال الذي ميثل ركيزة أساسية لتوفير 

احتياجات املستهلك املصري من البروتني احليواني وحتقيق التوازن في أسعار اللحوم احلمراء. ومتثلت هذه العقبات في االرتفاع الشديد في أسعار 
مكونات األعالف ومخاطر انتشار بعض األمراض التي تهدد قطعان الدواجن خاصة في مراحل اإلنتاج، ولذا وفي إطار حرصها على دعم مربي 

ً في السوق املصري، قررت أعالف الوادي القيام بجولة في أربع محافظات هي  الدواجن والذي تربطها بهم عالقات وثيقة متتد ألكثر من 30 عاما
الشرقية واملنوفية والغربية والقليوبية لتوعية املربني بأحدث اإلجراءات املتبعة في رعاية الدواجن وتغذيتها وحمايتها من األمراض واألوبئة املنتشرة. 
استهدفت جولة أعالف الوادي أكثر من 250 من مربي الدواجن البياضة والذين يتواجدون بكثرة في هذه احملافظات كمرحلة أولي، وذلك ملساعدتهم 

في حتقيق االستفادة املثلى من قطعان الدواجن التي يربونها من خالل تقدمي حلول مبتكرة لرفع مستويات اإلنتاجية وحتسني احلالة الصحية 
للقطعان وتوفير التغذية املناسبة والتوعية بطرق حمايتها من األمراض اخملتلفة. 

وألن منظومة التغذية هي الركيزة األساسية في حتسني إنتاجية قطعان الدواجن ألنها ترفع قدرة الطائر املناعية وتعظم االستفادة من قدرته 
الوراثية، حرصت أعالف الوادي خالل جولتها على املساهمة بشكل أكبر في تطوير منظومة تغذية قطعان الدواجن وحماية املربني من اخلسائر التي 
يتعرضون لها نتيجة التحديات املرتبطة بتوفير االحتياجات الغذائية املتكاملة بالنسب الصحيحة مبا في ذلك األحماض األمينية واألمالح املعدنية 

والفيتامينات ملرحلتي التربية واإلنتاج، حيث تختلف احتياجات الطائر الغذائية في كال املرحلني. واستعرضت أعالف الوادي خالل جولتها منتجها 
اجلديد "كاملة" والذي يعد إضافة علفية متكاملة تشمل أهم العناصر الغذائية الالزمة للنمو السليم واإلنتاجية العالية لقطعان دواجن البياض 

مع تسليط الضوء على أهمية انتقاء نوعية األعالف املناسبة لتحقيق النتائج املثلى للتغذية. 

صرح الدكتور/ مازن الشريف، املدير التجاري والفني املساعد بشركة أعالف الوادي، قائال: "تكمن فوائد "كاملة" في احتوائها على كافة املكونات 
الدقيقة الالزمة لنمو الدواجن، حيث أنها تؤثر على أغلب عمليات التمثيل احليوي للجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على سالمة وإنتاجية الدواجن، 
وبذلك يستطيع املربي االعتماد على "كاملة" فقط بجانب املكونات الكبيرة لألعالف مثل الذرة والصويا كمكونات أساسية لتصنيع أعالف دواجن 
البياض التجاري، مما يؤدي خلفض تكاليف إنتاج االعالف الالزمة للنمو الصحي لهذه القطعان. ولقد حرصت شركة أعالف الوادي على تقدمي نوعني 

ملركزات "كاملة" إحداهما ملرحلة التربية واالخرى ملرحلة االنتاج لتوفير احتياجات الطائر الغذائية في تلك املرحلتني." 
وخالل اجلولة، استعانت أعالف الوادي بأساتذة متخصصني مثل األستاذ الدكتور/ محمد التوني، أستاذ تغذية احليوان بكلية الطب البيطري 

بجامعة القاهرة لتقدمي مجموعة من أهم اإلرشادات العلمية اخلاصة بتغذية الدواجن. ومن ناحية أخرى، أتاحت اجلولة فرصة ثمينة إلجراء العديد 
من املناقشات املتعلقة بتربية الدواجن والتي تناولت رؤية الشركة في التحديات التي تواجه املربني وكيفية التغلب عليها مبا في ذلك التركيز على 
تطبيق أحدث سبل وممارسات احلظر الوقائي للمزارع لتقليل احتمالية انتشار األمراض واألوبئة؛ كما أوصى فريق عمل الوادي بضرورة تدريب الكوادر 

العاملة في النشاط الداجني على األمور الفنية اخملتلفة مبا في ذلك سبل إدارة املزارع. وأكدت مجموعة الوادي على أنها ستساهم بكوادرها 
وطاقمها الفني بصورة مباشرة في نقل خبراتها الواسعة وتدريب العاملني باملزارع اخملتلفة على كل جديد في هذا اجملال. وأوضح فريق عمل 

الشركة أن مجموعة الوادي بصدد دراسة تنظيم دورات تدريبية كخدمة إضافية للكوادر العاملة في مزارع الدواجن لرفع كفاءتهم الفنية. وقد 
ً للبنية التحتية اخلاصة بتجهيزات املزارع مثل خطوط املياه والتعليف من حيث جدواها االقتصادية لتعظيم كفاءة انتاج  تطرقت املناقشات أيضا
القطعان وزيادة ربحية املربني باإلضافة للتركيز على أهمية نظام التبريد بالعنابر لرفع كفاءتها االقتصادية وزيادة طاقتها االستيعابية مع احلرص 

على تقليل معدالت النفوق. 

وادي فوود تتعاون مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في رفع الوعي بفوائد النظام الغذائي الصحي واملفيد للقلب 

القاهرة في األول من يونيو -2014 في إطار جهودها املتواصلة لتوعية أكبر عدد من املصريني بالفوائد الصحية للنظام الغذائي السليم، تعاونت 
ً مع احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) واخصائي التغذية املعروف د. طارق رضا في تفعيل مشروع النظام الغذائي  وادي فوود مؤخرا
لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع  الذي أطلقه االحتاد في الفترة األخيرة. جدير بالذكر أن االحتاد األوروبي قام بتمويل هذا 

املشروع الذي مت إطالقه في اإلسكندرية في شهر مارس املاضي، بهدف رفع الوعي باحلاجة املاسة إلطالق وتنفيذ مبادرات فعالة ومستدامة 
للمحافظة على أسلوب احلياة املعتمد على النظام الغذائي لدول البحر املتوسط  في 9 دول بحوض البحر املتوسط وهي: مصر وايطاليا واليونان 

ولبنان واسبانيا وتونس.    
وباعتبارها شريك مؤسس به، تدعم وادي فوود هذا املشروع الكبير من خالل املشاركة في تنظيم حدث إعالمي يضم     السيد/ خليل نصر اهللا- 

املدير التنفيذي لشركة وادي فوود، ود. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية، ود. طارق رضا- خبير التغذية واستشارى 
باملعهد القومى للتغذية، بهدف ابراز الفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط ، ومناقشة النظام الغذائي لدول البحر املتوسط 

ً من األنشطة والفعاليات لتعليم وتدريب املدارس احمللية واملطاعم والغرف التجارية  ً كبيرا وحتسني املواد الغذائية، وهو املشروع الذي يتضمن عددا
وصنّاع القرار، وحثهم على املشاركة في تطبيق هذا النظام، بهدف رفع الوعي مبزايا وفوائد النظام الغذائي لدول البحر املتوسط على الصحة.   
ويشار إلى أنّ مشروع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني املواد الغذائية مت إطالقة في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة مع اجلنوب 

(ENPI)، حيث يشارك احتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية (سيبا) في هذا املشروع الذي يستغرق عامني ونصف. يركز املشروع الطموح على 
حتسني ورفع معدالت تطبيق النظام الغذائي لدول البحر املتوسط وحتسني جودة املواد الغذائية التقليدية بني مواطني دول حوض البحر املتوسط. 

وتقوم وادي فوود برعاية املشروع إلميانها القوي بأهمية الترويج لنظام غذائي صحي بني كل املصريني.      
يعلق د. عالء عز- السكرتير العام الحتاد منظمات األعمال املصرية األوروبية على ذلك املشروع بقوله " يتمثل الهدف الرئيسي لهذا املشروع في زيادة 

الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي لدول البحر املتوسط بني املستهلكني، وخاصة األطفال والشباب، وكذلك حتقيق نفس الهدف بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبالتحديد املطاعم. إننا نسعى إلجناز هذا الهدف من خالل دعم وتقوية قدرات ومعلومات املدارس والهيئات 
احمللية والغرف التجارية ومؤسسات األعمال ومراكز صنع القرار، من أجل تطبيق عدد من املبادرات الفعالة واملستدامة للمحافظة على النظام 

الغذائي لدول البحر املتوسط في كل من مصر واليونان وايطاليا ولبنان واسبانيا وتونس"    
اجلدير بالذكر أن النظام الغذائي لدول البحر املتوسط هي مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية املوثقة واملدروسة بعمق، والتي مت اقتباسها 

من األمناط الغذائية التقليدية في كل من اليونان واسبانيا وجنوب ايطاليا واملغرب. ويعتمد هذا النظام الغذائي في األساس على استهالك كميات 
ً من زيت الزيتون والبقوليات واحلبوب غير املقشورة والفواكه واخلضروات واألسماك مبعدالت عالية إلى متوسطة، ومنتجات األلبان  كبيرة نسبيا
مبعدالت متوسطة (اجلنب والزبادي بشكل رئيسي)، هذا إلى جانب استهالك معدالت منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. وقد أظهرت الدراسات 

العلمية طويلة األجل  أن األفراد الذين يتناولون أطعمة تتوافق مع النظام الغذائي لدول البحر املتوسط متكنوا من حتقيق مزايا مباشرة متمثلة في 
صحة وسالمة شرايني القلب، مع انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب.    

يضيف السيد/ خليل نصر اهللا- املدير التنفيذي لشركة وادي فوود " إننا نؤمن في وادي فوود أن الصحة السليمة هي من احلقوق األساسية لكل 
املصريني. لذا ال توجد طريقة للمحافظة على صحتنا أسهل من التحكم في األطعمة التي نتناولها بشكل يومي. إنّ تناول األغذية الطازجة 

والصحية عالية اجلودة واتباع نظام غذائي يعتمد على الدهون األحادية مثل زيت الزيتون، يعد الطريقة املثلى للمحافظة على الصحة. إننا في وادي 
فوود ال ندرك فقط أهمية احلياة الصحية، ولكننا نطبقها في مجال عملنا بكل دقة. إننا نستخدم أكثر الطرق العضوية والطبيعية في زراعة 

ً للتأكد من نضج الثمرة بشكل طبيعي، ليصبح  محصول الزيتون اخلاص بنا، مع تفادي استخدام أي مبيدات كيميائية أثناء احلصاد الذي يتم يدويا
محصول الزيتون لدينا أفضل مادة خام إلنتاج زيت الزيتون فائق اجلودة"  

ويستمتع املصريون باألكالت الرائعة والطعم الشرقي املميز، إال أن األطباق املصرية تستخدم نسبة عالية من الدهون والسعرات احلرارية غير 
الضرورية، وهو ما يؤدي مبرور الوقت الرتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم مع زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وتشير األرقام 

املوثقة أن %26.3 من املصريني مصابون بارتفاع ضغط الدم.     

من جانبه، يقول أ.د. طارق رضا- استشارى الصحة العامة والتغذية لقد تضاعف استهالك األغذية الغير صحية الغنية باألمالح والدهون املشبعة 
والزيوت املهدرجة والسكريات البسيطة الغير معقدة خالل العقود املاضية ادت الى زيادة مفزعة فى نسبة املصابني بالسمنة وأمراض القلب 

والسكر واألوعية الدموية، ليس فى العالم املتقدم فحسب بل شمل جميع البلدان مبا فيهم مصر.  وكان هذا له األثر السلبى على صحة املواطنني 
ومعدل انتاجهم باآلضافة لتكبل تلك الدول مبالغ طائلة لالنفاق على قطاع الصحة.  وبالتالي فإنّ النظام الغذائي لدول البحر املتوسط الصحى 

الغني باآللياف ومضادات األكسدة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ميكنها من الوقاية من األمراض املزمنة مبا فيها امراض القلب املسببة 
للوفيات فى سن مبكر، عن طريق تخفيض الدهون منخفضة الكثافة (الكوليسترول) ومنع اكسدتها وبالتالى منع التجلطات الدموية، كما انها 

تساعد على احملافظة على ضغط الدم ومستوى السكر في مستوياتهما الطبيعية. إنّ هذه احلملة التي تهتم بصحة املواطنني من احلمالت 
الضرورية لرفع الوعي العام بأسلوب احلياة الصحي ونظام األكل السليم"   وهنا تستحضرنى مقوله "العقل السليم فى اجلسم السليم"

أما النظام الغذائي غير الصحي والذي يحتوي على الدهون املشبعة له مردود سيئ على الصحة بصفة عامة.   فقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ 
النظام الغذائي املشهور بأسم "حمية البحر املتوسط" ميكنه زيادة متوسط العمر املتوقع وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة. ويركز هذا 

النظام الغذائي على استهالك الفواكه واخلضروات واملكسرات مع استبدال الدهون العديدة لتحل محلها زيت الزيتون، وهي من أهم العناصر 
الغذائية التي تؤدي للنتائج الصحية املرجوة. 

 .

نبذة عن وادي فوود
ً من مجموعة الوادي، وتعد من الشركات الرائدة في مجال املنتجات الزراعية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا. تأسست  تُعد وادي فوود جزءا

الشركة عام 1986 ، وعلى مر السنني، اتسعت مزارع وادي فوود لتصل  إلى أكثر من 930 هكتار من أشجار الزيتون العضوي، والعنب والفواكه 
واخلضروات. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بزراعة 956 هكتار من األراضي في وادي النطرون، حيث مت إنشاء مصنع على أحدث النظم 

والتكنولوجيا املتطورة إلنتاج 16000 طن متري من أنقى أنواع زيت الزيتون البكر. وفي إطار جهودها املتواصلة لتوفير أرقى أنواع املنتجات في 
األسواق اإلقليمية، توسعت وادي فوود في إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات الزراعية منها اخلرشوف املعبأ واخلضروات الطازجة والعديد من األصناف 
األخرى التي يتم إطالقها في املستقبل القريب. وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجالها، تفخر وادي فوود بقدرتها الكبيرة على توفير منتجاتها 

www.wadi-food.com   في كافة أسواق الشرق األوسط. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
نبذة عن مجموعة الوادي القابضة

لقد جاءت مجموعة الوادي القابضة وشركاتها التابعة كنتيجة للجهود املثمرة، وقصة النجاح الطويلة التي بدأت في مصر عام 1984. وتتم 
حاليا إعادة هيكلة اجملموعة إلى قطاعني رئيسيني هما قطاع املزارع وقطاع الصناعات. وتندرج حتت قطاع املزارع كل الشركات املتخصصة في 

األنشطة الزراعية والداجنة؛ وتتضمن الدواجن، املزارع السمكية، األعالف واملنتجات الغذائية. أما ذراع الصناعات فيضم تصنيع العبوات الزجاجية  
لتعبئة املواد الغذائية واملشروبات، وتصنيع خاليا التبريد وإضافات األعالف. تنتج اجملموعة أيضا من خالل ذراعها الصناعي األسمدة، باإلضافة 

لتقدميها للخدمات اللوجستية للنقل النهرى. في نفس الوقت، تستقل كل شركة من شركات اجملموعة، سواءً في قطاع املزارع أو الصناعات 
بهيكلها اإلداري، بهدف توفير اخلبرات الالزمة في كل مكان وحتقيق كفاءة التشغيل. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا 

/http://www.wadigroup.com


