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األهداف
يمثل برنامج مكافآت ثمار التشجيعية 

للمزارعين الذين يوردون منتجات 
مزارعهم إلى شركة سالل للغذاء 

والتكنولوجيا أحد أبرز المبادرات 
المبتكرة لدعم أصحاب المزارع 

وزيادة العائد  على االنتاج الزراعي 
المحلي، حيث يقوم البرنامج 

على ضمان تحديد أسعار شراء 
ثابتة وأسبوعية لبعض المنتجات 

الزراعية على مدار الموسم الزراعي 
)2022-2021(، باإلضافة إلى منح 

المزارعين مكافآت تشجيعية تحتسب 
كنقاط تراكمية لكل كيلو جرام 

من الخضروات والفواكه التي يتم 
توريدها من المزارع بشرط االلتزام 

بتطبيق معايير البرنامج.

يهدف البرنامج إلى دعم المزارعين لزيادة 
العائد المالي من خالل:

تحديد أسعار شراء ثابتة وأسبوعية لبعض    •
المنتجات الزراعية المحددة طوال الموسم    
الزراعي  بناء على الخطة الزراعية للمزرعة.  

تشجيع المزارعين بالحصول على شهادة    •
الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) لسالمة    
وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق    

أسس مستدامة للممارسات الزراعية.  

برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين
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برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين

تطبيق نظام مكافآت تشجيعية والتي    • 
تحتسب كنقاط لكل كيلو جرام من      

الخضروات والفواكه التي يتم توريدها من   
المزارع، مما يوفر عائد ربحي إضافي للمزارع   

في نهاية الموسم الزراعي. للمزيد من   
التفاصيل يرجى االطالع على جدول قائمة   

المنتجات ونظام األسعار والمكافأت في   
الصفحة (4).  

احتساب تقييم الجودة بنسبة 100%     •
    كنخب األول من المحاصيل التالية: كوسا،   

   باذنجان كبير، ذرة حلوة، طماطم بيف، 
   بامية، فلفل حلو أحمر، فلفل حلو أصفر، 
   طماطم كرزية حمراء. في حال كان تقييم

   الجودة للنخب األول للكميات الموردة بنسبة 
  %90 بشرط التزام المزارع بالخطة الزراعية.
تطبيق برنامج خاص لتوفير الدعم الفني  • 

للمحاصيل المبينة أعاله.  
تم استحداث نظام تصنيف المزارع إلى 3  • 

فئات (الفئة البرونزية، والفئة الفضية، والفئة   
الذهبية) وسيتم ترقية المزارع الملتزمة في   

الموسم الزراعي 2020-2021 إلى الفئة   
الفضية، والتي تتيح لهم زيادة العائد المالي   

في نهاية الموسم الزراعي 2021-2022   
من خالل النقاط المكتسبة.  

منح المزارع في الفئة الفضية مليون نقطة  • 
 على

ً
 وتحفيزا

ً
في بداية الموسم تشجيعا   

استمرارية االلتزام بعقد توريد المنتجات.  
آلية احتساب 

النقاط
قيمة النقاط: 1 درهم 

لكل 1000 نقطة



االلتزام بتنفيذ الخطة الزراعية من حيث 
األصناف والكميات ومعايير الجودة  

ومواعيد الزراعة والمساحات الزراعية.

االلتزام بتوريد الكميات المتفق عليها   
لجميع المحاصيل في الخطة الزراعية 
طوال الموسم الزراعي وعدم البيع 
بشكل مباشر للسوق. ويحق للمزارع 
فقط ببيع الكميات التي ال تشتريها 

شركة سالل (خارج الخطة).

االلتزام بتوريد %80 على األقل من   
منتجات النخب األول لجميع المحاصيل 

في الخطة الزراعية.

 مالحظة: يحصل المزارع الذي يلتزم بتوفير
كميات جميع المحاصيل الزراعية حسب 

مواصفات جودة المنتجات وبناء على الخطة 
الزراعية للمزرعة على مكافأة في نهاية 
الموسم الزراعي. وفي حال عدم قدرة 

المزارع على الوفاء بشروط العقد بسبب 
الظروف المناخية القاسية والصعبة خالل 

 
ً
الموسم الزراعي، فإنه سوف يظل مستحقا

للمكافأة السنوية في حال تم التأكد من ذلك 
والموافقة عليه من قبل الفنيين المختصين 

التابعين لشركة سالل. 
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 معايير
االستفادة

من البرنامج:

برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين

 قائمة المنتجات 
واألسعار والمكافآت

الفئة الذهبية الفئة الفضية الفئة البرونزية

)نقاط المكافآت  
لكل كيلو( مع 
مليونين نقطه 

ترحيبية

)نقاط المكافآت 
لكل كيلو( مع 
مليون نقطه 

ترحيبية

)نقاط المكافآت  
لكل كيلو( السعر للكيلو 

المحصول #

الدرجة 
2

الدرجة 
1

الدرجة 
2

الدرجة 
1

الدرجة 
2 الدرجة 1 الدرجة 2 الدرجة 

1

2 11 1 9 1 7 1.32 2.2 الخيار 1

12 113 10 94 8 75 1.32 2.75 الخيار العضوي 2

6 60 5 50 4 40 1.35 2.25 الطماطم الدائریة 3

23 168 19 140 15 112 1.35 2.81 الطماطم الدائریة العضوية 4

6 60 5 50 4 40 1.8 3 الطماطم الدائرية في البيوت 
البالستيكية خالل فترة الصيف 5

42 174 35 145 28 116 3.84 6.4 الطماطم الكرزية الحمراء 6

42 174 35 145 28 116 3.84 8 الطماطم الكرزية الحمراء 
العضوية 7

71 464 59 386 47 309 2.04 3.4 الطماطم البيف 8

129 945 108 788 86 630 2.04 4.25 الطماطم البيف العضوية 9

137 1131 114 943 91 754 2.09 3.49 الكوسا 10

470 4274 391 3561 313 2849 2.09 4.36 الكوسا العضوية  11

44 336 36 280 29 224 1.94 3.23 الفلفل الحلو األخضر - بيل 12

194 1664 161 1386 129 1109 1.94 4.04 الفلفل الحلو األخضر العضوي 13

42 174 35 145 28 116 3.06 5.1 الفلفل األحمر الحلو 14

42 174 35 145  28 116 3.06 5.1 الفلفل األصفر الحلو 15

47 380 39 316 31 253 1.8 3 الباذنجان الكبير 16

155 1845 129 1538 103 1230 1.8 3.75 الباذنجان الكبير العضوي 17
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برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين

الفئة الذهبية الفئة الفضية الفئة البرونزية

)نقاط المكافآت  
لكل كيلو( مع 
مليونين نقطه 

ترحيبية

)نقاط المكافآت 
لكل كيلو( مع 
مليون نقطه 

ترحيبية

)نقاط المكافآت  
لكل كيلو( السعر للكيلو 

المحصول #

الدرجة 
2

الدرجة 
1

الدرجة 
2

الدرجة 
1

الدرجة 
2 الدرجة 1 الدرجة 2 الدرجة 

1

42 174 35 145  28 116 2.1 3.5 الذرة حلوة 18

42 174 35 145  28 116 2.1 4.38 الذرة الحلوة العضوية 19

42 174 35 145  28 116 0.77 1.28 الملفوف األحمر 20

42 174 35 145  28 116 0.77 1.28 الملفوف األبيض الدائري 21

42 174 35 145  28 116 0.77 1.6 الملفوف األبيض الدائري 
العضوي 22

42 174 35 145 28 116 3.06 5.1 الفاصوليا الخضراء 23

42 174 35 145  28 116 3.06 6.38 الفاصوليا الخضراء العضوية 24

42 174 35 145 28 116 2.4 4 الفلفل األخضر الحار الطويل 25

42 174 35 145 28 116 2.4 5 الفلفل األخضر الحار الطويل 
العضوي 26

42 174 35 145 28 116 2.7 4.5 البامية 27

42 174 35 145 28 116 2.7 5.63 البامية العضوية 28

42 174 35 145  28 116 1.82 3.04 خس أيسبيرج 29

42 174 35 145  28 116 1.44 2.4 الخس الروماني 30

42 174 35 145  28 116 3.2 5.34 الزهرة 31

42 174 35 145  28 116 1.94 3.23 بصل أحمر 32

42 174 35 145  28 116 1.28 2.13 بصل أبيض 33

42 174 35 145  28 116 1.02  1.7 قرع أبيض 34

42 174 35 145  28 116 2.02 4 الفندال العضوي 35

42 174 35 145  28 116  0.75 1.56 الفجل األبيض الطويل 
العضوي 36

42 174 35 145 28 116 0.96 2 الشمندر العضوي 37

42 174 35 145  28 116 1.94 3.23 شمام أناناس 38

42 174 35 145  28 116 1.5 2.5 البطيخ األخضر الغامق الدائري 39

الفئة الذهبية الفئة الفضية الفئة البرونزية

)نقاط المكافآت  
لكل كيلو( مع 
مليونين نقطه 

ترحيبية

)نقاط المكافآت 
لكل كيلو( مع 
مليون نقطه 

ترحيبية

)نقاط المكافآت  
لكل كيلو( السعر للكيلو 

المحصول #

الدرجة 
2

الدرجة 
1

الدرجة 
2

الدرجة 
1

الدرجة 
2 الدرجة 1 الدرجة 2 الدرجة 

1

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الخيار السناك 40

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الطماطم الكرزية الصفراء 41

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الفلفل البرتقالي الحلو 42

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي الملفوف المسطح 43

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الفاصوليا الطويلة 44

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الفلفل األخضر الحار القصير 45

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الفلفل األحمر الحار الطويل 46

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الفلفل األحمر الحار القصير 47

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي البصل البني 48

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي الفندال 49

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي النبق 50

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي  البطاطس 51

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي الفجل األبيض الطويل 52

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي اللفت 53

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الليمون 54

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي التين 55

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي الشمندر 56

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي الشمام الكنتالوب 57

42 174 35 145  28 116 اسبوعي اسبوعي الشمام العسلي 58

42 174 35 145 28 116 اسبوعي اسبوعي المانجو 59

مالحظة: 
• جميع المزارع المتعاقدة مع شركة سالل والحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، ستكون أسعار شراء المنتجات أعلى بنسبة %10 

من األسعار المحددة في الجدول أعاله.
• الكميات محدودة لألسعار الثابتة واألسبوعية، كما أن الثمانية منتجات )الخيار، الملفوف األبيض الدائري، الزهرة، الكوسا، الباذنجان الكبير، البصل 
األحمر، الشمام األناناس، الطماطم الدائرية(، يتم أخذها بنظامي السعر الثابت و االسبوعي (في حال كانت هناك كميات متوفره بالنظامين عند 

التقديم للخطة الزراعية). 
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االستفسارات واألسئلة
الشائعة:

01

02

03

لدي مزرعة وأرغب بالتقديم على خدمة 
توريد المنتجات الزراعية.

ما هي إجراءات التقديم على خدمة
توريد المنتجات؟

ما هي الخدمات المقدمة من شركة سالل في 
عقد توريد المنتجات الزراعية؟

يمكـن للمـزارع التقديـم علـى خدمـة توريـد المنتجـات الزراعيـة مـن خالل االتصال 
على رقم                            أو التواصل مع المهندس الزراعي التابع لمنطقته.

بعـد التقديـم علـى الخدمـة يجـب تعبئـة نمـوذج التعبيـر عـن االهتمام والـذي يوضح 
المحاصيـل الزراعية التـي يرغـب المـزارع بزراعتهـا، باإلضافة إلـى المسـاحات الزراعيـة 

وأسـابيع الزراعـة. وبناء عليها سـوف يتم مراجعتهـا ودراسـتها وتحديد الخطـة الزراعيـة 
للمزرعة من قبل فنيين متخصصين في الزراعة.

تتنـوع الخدمـات التـي سـوف يسـتفيد منهـا مالـك المزرعـة عنـد توقيـع عقـد توريد 
المنتجـات الزراعية مع شركة سالل، ومن أهمها:
تخصيص مهندس زراعي من قبل الشركة.  •

إرشـاد المـزارع بشـأن تنفيـذ أفضل الممارسات الزراعية للمنتجات المطلوبـة وذلك   •
من خالل

الزيـارات الميدانية للمهندسـين الزراعيين.  •
فحـص جـودة المنتجـات الزراعيـة عنـد استالمها فـي مراكز االستالم وإصدار سـند   •

االستالم بذلك.
توفيـر بعـض مـواد التعبئـة لبعـض المحاصيـل الزراعية.  •

توفير مراكز إستالم مجهزة الستالم كافة المنتجات الزراعية.  •
دفـع السـعر المتفـق عليـه خالل فترة أسبوع (7 أيام) من تاريـخ تسـليم   •

المنتجات.
توفير نظام الحجز المسبق لتسليم المنتجات الزراعية لمراكز االستالم بعدة لغات.  •

توفير قائمة المدخالت الزراعية الموصى بها من الشركة.  •

ما هي الشروط وااللتزامات الواردة في عقد 04
توريد المنتجات الزراعية؟

يوضـح عقـد توريـد المنتجـات الزراعيـة مجموعـة مـن الشـروط وااللتزامات واألحكام 
التي يجب التقيد بهـا لضمـان توريـد كميـات المحاصيـل الزراعيـة المتفـق عليهـا حسب 

الخطة الزراعيـة للمزرعة، ومن أهمها:
االلتزام بزراعة المحاصيل الزراعية المتفق عليها.  •

االلتزام بمواعيد الزراعة المتفق عليها.  •
االلتزام بالمسـاحات الزراعية المتفق عليها.  •

االلتزام بتنفيذ االرشادات الزراعية المقدمة من قبل المهندس الزراعي المشرف   •
على المزرعة.

االلتزام بالقـرارات والسياسـات الصادرة عن شركة سالل.  •
التواصـل المباشـر مـع المهندس الزراعي و/أو مسؤول المنطقة للمتابعـة   •

الدورية واالقتراحات واالستفسارات.
 للمعاييـر المعتمـدة مـن وزارة 

ً
التقيد باسـتخدام مبيـدات اآلفات الزراعيـة وفقـا  •

التغيـر المناخـي والبيئة.
 من يوم 

ً
االلتزام بتقديـم جـدول الحصـاد األسبوعي قبـل السـاعة 12 ظهـرا  •

األربعاء وذلك ألسبوع التوريـد الـذي يليـه.
االلتزام بتوريد الكميـات المتفـق عليها في الخطة الزراعية.  •

االلتزام بفرز وتعبئة المحاصيل بنـاء علـى مواصفـات الجـودة المتفـق عليهـا   •
والمعتمـدة لدى الشركة وعدم خلط منتجـات النخب األول مـع منجات النخب 

الثاني لتجنب رفضها في مراكز االستالم.

 ما هي مواصفات الجودة المطلوبة
للمحاصيل الزراعية؟

تشمل مواصفات الجودة المطلوية للمحاصيل الزراعية (النخب األول والثاني) التـي 
يتـم استالم المحاصيل بنـاء عليها علـى سـبيل المثـال ال الحصـر: اللـون والطـول 

والعـرض والوزن والرائحـة. ويتم إعطاء المـزارع نسـخة من مواصفات الجودة 
المطلوبة عنـد توقيـع العقـد، وبناء عليها يتـم فحـص جـودة المنتجـات وتصنيفها عند 

االستالم.

05

برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين
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هل تتوفر مواد تعبئة للمحاصيل الزراعية التي
تقدمها سالل؟ 07

تتوفـر مجموعـة مـن مـواد التعبئـة التـي تقدمهـا شركة سالل لبعـض المحاصيـل 
الزراعيـة التي تتأثـر بعوامل الفـرز والتعبئـة وهي الطماطـم البيـف، والكوسـا، 

والطماطـم الكرزيـة، والبطاطـس، والملفـوف، والبصل.

ما هي طريقة التعبئة المطلوبة لضمان
إيصال منتجات زراعية عالية الجودة؟ 08

يجب تعبئة المنتجات الزراعية بشكل متناسق ومناسب حسب مواصفات الجودة 
المعتمدة لدى الشركة في مواد التعبئة المخصصة حسب كل منتج، مع مراعاة 

نظافة المنتج وخلوه من األتربة.

ما هي التغييرات التي طرأت على الخطة الزراعية
للموسم 2021/2022؟ 09

تحديد أسعار شراء ثابتة لبعض المنتجات الزراعية.  .1
تطبيق برنامج ثمار على جميع المزارع المتعاقدة مع شركة سالل سواء بالسعر  .2 

الثابت أو األسبوعي.  
استحداث نظام تصنيف لجميع المزارع المتعاقدة إلى 3 فئات (الفئة البرونزية،  .3 

الفئة الفضية، الفئة الذهبية).  
إحتساب 3 دراهم للطماطم الدائرية للنخب األول و1.80 درهم للنخب الثاني  .4 

المزروعة في الببيوت البالستيكية في فصل الصيف كسعر ثابت.  
استالم كامل الكمية للنخب األول في حال توريد المزارع ما يزيد عن نسبة  .5 

%90 من منتجات النخب األول للمحاصيل التالية: كوسا، وباذنجان كبير، وذرة   
حلوة، وطماطم بيف، وبامية، وفلفل حلو أحمر، وفلفل حلو أصفر، وطماطم    

كرزية حمراء.  
زيادة أسعار شراء المنتجات باألسعار الثابته بنسبة %10 من األسعار المحددة  .6 

.(GAP) لجميع المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة  

ماذا لو تجاوزت نسبة منتجات النخب الثاني، 
النسبة المحددة في إتفاقية السعر الثابت؟ 10

يتم استالم نسبة %30 من منتجات النخب الثاني وذلك حسب تقييم االستالم. 
وال يتم استالم كميات منتجات النخب الثاني الزائدة عن نسبة %30، ويتم احتساب 
سعر الشراء بناء على نسبة %20 من منتجات النخب الثاني كسعر ثابت (للمنتجات 

بالسعر الثابت) ونسبة %10 كسعر أسبوعي (لجميع المنتجات). 

ماذا لو زادت الكميات الفعلية عن الكميات 
المتفق عليها ؟ 11

يتـــم اســـتالم الكميــات بنــاء علــى الخطــة الزراعيــة للمزرعــة والتــي تم االتفــاق عليها 
مــع مالــك المزرعــة ومــا زاد عــن الخطــة يتــم اســتالمها اذا كان هنــاك طلب على 

المنتج من الســوق باألســعار األســبوعية.

ماذا يحدث في حال ارتفعت أسعار السوق 
عن السعر الثابت وأقدم المزارعون على بيع 

المنتجات للتجار؟

12
في حال تم بيع منتجات المزرعة للسوق بشكل مباشر، لن يستحق المزارع لبرنامج 

األسعار الثابتة والمكافئات، كما وسيتم إلغاء نظام.األسعار الثابتة وتحويلها لألسعار 
األسبوعية وإلغاء النقاط التي تم جمعها.

ماذا لو لم أرغب بنظام السعر الثابت؟  يتوفـــر نظـــام ســعر الشــراء األســبوعي في حالة عدم رغبة مالك المزرعة13
بالســعر الثابت.

برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين

 كيف يتم تسليم المحاصيل الزراعية
المتفق عليها؟

يتـم تسـليم المحاصيـل الزراعيـة مـن قبـل المـزارع إلـى مركـز االستالم المتفـق عليه 
فـي العقد وذلك بناء علـى األوقات والكميـات واأليام المتفـق عليهـا فـي جـدول 

 ألسبوع 
ً
الحصاد األسبوعي والذي يتـم تعبئته كل يـوم أربعـاء قبل الساعة 12 ظهرا

التوريد الـذي يليه. وتتيح الشركة للمزارع نظام الحجز المسبق لتجنب االنتظار لمدة 
أطول في مراكز االستالم. 

06
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ماذا لو رغبت بنظام السعر الثابت وعند توقيع  
عقد توريد المنتجات الزراعية لم ألتزم بزراعة 

بعض المحاصيل في الخطة الزراعية المعتمدة؟

ما هي العقوبات في حال عدم االلتزام
ببنود التعاقد؟

15

16

يجب على المزارع االلتزام بزراعة المحاصيل المعتمدة في الخطة الزراعية بناء على 
المساحات واألسابيع الزراعية وااللتزام التام بتوريد كامل كميات الخطة الزراعية بناء 
على مواصفات الجودة المعتمدة، وفي حال عدم االلتزام ال يستحق المزارع لمزايا 

برنامج ثمار، ويحق لشركة سالل تحويل المزرعة إلى نظام السعر األسبوعي.

1.  تنبيه المزارع في الحاالت التالية:
عدم التزامه بزراعة المحاصيل المعتمدة في الخطة الزراعية.  •

عدم التزامة في زراعة المساحات المتفق عليها في الخطة الزراعية.  •
عدم التزامة بتوريد المنتجات حسب الخطة الزراعية.  •

عدم االلتزام باتباع اإلرشادات الزراعية المقدمة من المهندس.  •
تغيير المزارعين من نظام السعر الثابت إلى السعر األسبوعي وعدم إستحقاق   .2

المزارع لبرنامج ثمار.
 في الحاالت التالية:

ً
إنهاء العقد فورا  .3

االستمرار في عدم االلتزام في تنفيذ الخطة الزراعية.  •
اذا قام بأي تصرف من شأنه إلحاق الضرر بسمعة شركة سالل.  •

في حال تم سحب تراخيص المزرعة من الجهات المعنية.  •
قيام صاحب المزرعة أو موظفيه أو عماله بأي تصرف غير صحيح أو غير أخالقي   •

أو غش بشكل متعمد أو غير متعمد.
في حال اهماله في تطبيق التزاماته تجاه سالل.  •

أي أضرار ناجمة من عدم التزام المزارع بتوريد المنتجات المتفق عليها بالخطة   •
الزراعية، سيقوم المزارع بتحمل تكاليفها.

ما هي آلية وفترة دفع مستحقات المزارعين؟

كيف سأستفيد من النقاط التي أقوم بتجميعها 
جراء التزامي بالبرنامج؟ ومتى استحقاقي لها؟

ما معنى تصنيف المزارعين إلى 3 فئات؟

18

19

20

 لماذا ال يتم زيادة نسبة استالم منتجات
النخب الثاني؟ 

17
لتشجيع المزارعين على زراعة وتوريد منتجات عالية الجودة ورفع العائد المالي. 

وبسبب قلة طلب العمالء على منتجات النخب الثاني.

سيتم دفع مستحقات المزارعين خالل فترة أسبوع (7 أيام) من تسليم المنتجات 
عن طريق التحويل البنكي.

سيتم فـي نهايـة الموسـم الزراعي احتسـاب النقـاط التـي حصـل عليهـا المزارع من 
خالل التزامه بالبرنامـج. وعليه، يتـم تحويـل النقـاط إلـى مبالـغ ماليـة حسـب الجـدول 

المخصـص لذلك وسـيتم دفع المكافـأة فـي نهايـة الموسـم الزراعـي فـي حـال 
امتثـال األعضاء لمعايير اسـتحقاق برنامج ثمار.

تم استحداث نظام تصنيف المزارع إلى 3 فئات (الفئة البرونزية، الفئة الفضية، الفئة 
الذهبية) وذلك بناء على التزام المزارع بالخطة الزراعية وبنود عقد التوريد. ويهدف 

هذا التصنيف إلى مكافأة المزارعين الملتزمين بالخطط الزراعية وتشجيعهم على 
االستمرار بذلك.

جميع المزارعين سيكونون في الفئه البرونزية وبناء على التزامهم بنسبة 100% 
من خططهم الزراعية (محاصيل، مواعيد الزراعية، االرشادات الزراعية، توريد الكميات)، 

يتم ترقية المزارع إلى الفئة التالية، بحيث تشمل الفئة البرونزية جميع المزارعين 
المتعاقدين خالل الموسم الحالي ويتم ترقية المزارع الملتزمة في الموسم الزراعي 

2020-2021 إلى الفئة الفضية، والتي تتيح لهم زيادة العائد المالي في نهاية 
الموسم الزراعي 2022-2021 من خالل النقاط المكتسبة.

برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين

هل سوف تتغير األسعار الثابتة خالل
الموسم الزراعي2021/2022؟  14

ال لن تتغير أسعار الشراء خالل الموسم الزراعي 2022-2021 للمنتجات الزراعية 
حسب العقد.
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اذا كنت من المزارعين في الفئة الفضية ولم 
التزم ببنود عقد التوريد وزراعة المحاصيل 

وتوريدها بناء على الخطة الزراعية فهل استحق 
النقاط التراكمية؟

21

في حال عدم التزام مزارع الفئة الفضية بالخطة الزراعية للموسم الزراعي الجديد 
2022-2021 وبنود عقد توريد المنتجات فإنه لن يكون مستحق للنقاط التراكمية 
التي تم جمعها خالل الموسم الزراعي 2022-2021 باإلضافة الى إلغاء المليون 
نقطة من رصيد نقاطه التراكمية، ويتراجع مستوى المزرعه إلى الفئة البرونزية.

ما هي شهادة الممارسات الزراعية الجيدة 
)جلوبال جاب(؟  22

هي معايير لإلنتاج الزراعي تضمن سالمة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه 
 عبارة عن شهادة 

ً
وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية. وهي أيضا

ح للَمزارع التي تطّبق هذه المعايير الحديثة والسليمة.
َ
من

ُ
، ت

ً
معتَمدة عالميا

يؤدي تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة إلى تطوير الممارسات الزراعية وتطبيق 
معايير جودة اإلنتاج الزراعي فيما يخص:

• السالمة الغذائية • رفاهية العّمال • اإلدارة المستدامة للبيئة

هل أستطيع التسجيل في كميات الخطة 
الزراعية باألسعار الثابتة خالل الموسم 

الزراعي؟

ما هي آلية التسعير الجديدة التي طرأت على 
المحاصيل الثمانية وآلية تطبيقها؟ 

هل يمكنني التسجيل في الخطة الزراعية 
خالل الموسم الزراعي؟

24

25

26

نعم بإمكانك التسجيل باألسعار الثابتة في حالة وجود كميات متاحة لذلك 
كونها محدودة 

بناًء على متغيرات السوق والطلب على المحاصيل الثمانية التي تشمل 
الخيار، الملفوف األبيض الدائري، الزهرة، الكوسا، الباذنجان الكبير، البصل 

األحمر، الشمام األناناس، الطماطم الدائرية، تم تحديث آلية تسعير 
المحاصيل ذات  األسعار الثابتة حيث يتم توريد الكميات بناء على نسبة تدفع 

بنظام السعر األسبوعي ونسبة أخرى تدفع بنظام السعر الثابت بطريقة 
أسبوعية حتى يتم توريد كامل كمية الخطة وبعدها يتم االستالم بناء على 
السعر األسبوعي للكميات اإلضافية التي تزيد عن الخطة الزراعية للمحصول 

إذا كان هناك طلب على المحصول.

نعم يمكنك التسجيل من خالل التواصل مع المهندس الزراعي ومعرفة 
المحاصيل والكميات المتاحة بناًء على طلب المبيعات. كيف يمكنني الحصول على شهادة 

الممارسات الزراعية الجيد )جلوبال جاب(؟ 23
يرجى تعبئة إستمارة طلب واتباع تطبيق المعايير الخاصة بالممارسات الزراعية 

الجيدة، من خالل التواصل مع هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية(800555) 
.



أرقام التواصل  اسم المهندس المسؤول  أرقام التواصل المسؤولين  اسم مسؤول المنطقة المنطقة

0507836244 نورة الشامسيالعين

0558097889م. حسين إبراهيم

0501322933م. سعيد الله عبد الوالي

0507723169م. محمد كرم 

0558589795م. حكم الروسان

0562338615م. عمر عبد الرحيم

0551782792م. عبدالله الخطيب

0553391682م. محمد مرزوق

0501772823م. الكاظم عبد الغفار

0504103904م. عمر ديه

0569777091 عمر مخيرأبوظبي

0566437079م. عماد عبد البديع

0589200674م. مرتضى احمد

0567225254م. ليث عواد

0501466303م. مصطفى عبد الجبار

0561528602 م. اسامه بابكرالظفره

0508178999م. أشرف محمد

0554869946م. عبد الرحمن الكرامنة

0505912330م. محمد صالح

0505160992م. مصطفي حسن

18 17

توزيع مراكز االستالم التابعة لشركة سالل حسب للتواصل مع فريق العمليات الزراعية حسب المناطق:
المناطق: 

برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين برنامج مكافآت ثمار التشجيعية للمزارعين

مالحظات:
يتم تحدد أيام العمل وساعات االستالم في مراكز االستالم بناء على الكميات المتوقع استالمها من المزارعين.

ساعات االستالم األيام مركز 
االستالم موقع المركز المنطقة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 أبوظبي بني ياس

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 أبوظبي الختم

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 األثنين، الثالثاء، األربعاء، الخميس، 
والسبت  أبوظبي الرحبة

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 العين السالمات

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 العين أبو سمرة

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 األثنين، الثالثاء، األربعاء، الخميس، 
والسبت  العين الهير

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 العين أبو كرية

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 العين سويحان

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 األثنين، الثالثاء، األربعاء، الخميس، 
والسبت  الظفرة مدينة زايد

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 السبت الى الخميس
 الظفرة مزيرعة

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 األثنين واألربعاء
 الظفرة حميم

12:00 – 07:00 الجمعة

13:00 – 07:00 األثنين، األربعاء، والسبت  الظفرة غياثي

13:00 – 07:00 موسمي، الثالثاء  الظفرة السلع


