
 

 

 

    المرصيي     بجمعية رجال األعمال  الزراعة والريعقدت لجنة  
ً
 المهندس/ مصطف  النجاري :  برئاسةإجتماعا

    اإليطالية  األسواق  خبي    Mr. Renzo Piraccini   بحضور   و   ، رئيس اللجنة
 .Mrsوالفواكه و    الخرص    ف 

Valentina Piraccini  اعضاء  اإليطالية  والفواكه  للخرص    فروت  ماك  معارض  مديرة السادة  من  وعدد 

  تمام الساعة    الزراعة والريبقطاع    الجمعية من العاملي   
 األربعاءيوم    ظهر   د بع  الواحدة والنصفوذلك ف 

ة  2022  أكتوبر   26الموافق    والمناقشة حول:   بهدف فتح باب الحوار حيث ُعقد اللقاء    ،بمقر الجمعية بالجي  

   وروبا أ   ف  ي ستهالك الزراع نتاج واإل جتاهات اإل"إ 
  ة احلالي   ة الفت خالل  وروبي  للسوق ال   ة صادراتها الزراعي   ةة مصر ف زياد   ة فرصو 

 بإيطاليا"  الفواكه   و   اخلضر   وحجم وطبيعة سوق 
 

هذا اللقاء   وأكد عىل أن    سادة الحضور  بال  رئيس اللجنة  –  املهندس/ مصطفى النجاري  بتحيببدأ اللقاء  

للتعرف   ايطاليا و يهدف  إلي  التصدير  ي 
ي  عىل فرص مرص ف 

األور باف  ي ظل ما تشهده  و االسواق 
األسواق  بية ف 

ي حركة التجارة وسالسل الموردين
ات رسيعة ف   .العالمية من تغير

ي زيادة صادراتها من الحاصالت الزراعية من الخرص  والفاكهة للعديد   سيادتهوأكد  
ة ف  أن مرص تمتلك فرصة كبير

ي 
 إل أن الكميات المصدرة العام الماض 

ً
ا ي األزمة العالمية الراهنة، مشير

ماليير    5 بلغت  من األسواق األوروبية ف 

 .مليار دوالر 2.8طن بقيمة 

ي    إل  سيادته  وأشار 
ي الزراعة وتوطينها  إأهمية نقل التجارب الدولية الناجحة ف 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة ف 

ي مرص  
ي الزراعة ومنها إيطاليا عىلي مستوي    مزيد الالعمل عىل خلق  وذلك بف 

من التعاون مع الدول المتقدمة ف 

ات  ي مجاالت التكنولوجيات الحديثة المحفزة لزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف من خالل برامج تبادل الخير
ف 

اطات أوروبية   ي تتطلب اشي 
ي المحاصيل والزراعات التصديرية الت 

 ف 
ً
شيد المياه والمبيدات خاصة وتطبيقات لي 

ي 
 .المبيدات نسبودولية صارمة ف 

أن االسواق األوروبية مع بداية   السواق االيطالية ف اخلضر والفاكهةخبري    Renzo Piracciniالسيد/  وأكد  

االقتصادية  األزمة  مع  وخاصة  الزراعي  واإلنتاج  الصادرات  خريطة  عىلي  جذرية  ات  تغير شهدت  أزمة كورونا 

 العالمية والحرب الروسية األوكرانية،  
ً
ي التصدير واإلنتاج للخرص  بصاد  موضحا

 رات أن اسبانيا أصبحت األولي ف 

ي 
ي   إيطاليا   وتأت 

ي العمالة  المرتبة الثانية  ف 
ي إيطاليا وتنافسية إسبانيا ف 

وذلك نتيجة لمشكلة محدودية المساحة ف 

 بأن .ارتفاع المساحة الزراعيةو الرخيصة 
ً
ي ، علما

 . تكنولوجيا التعبئة والتغليفايطاليا حاليا ىه الرائدة ف 

 
ً
مستوي الحدود الجغرافية للدولة نفسها وتحددها أشعة الشمس    عىل  وأوضح أن تكلفة االنتاج تختلف كليا

ي الدول إلي المناطق الشمالية ذات االنتاج األكير 
وتكلفة الطاقة األقل وهو ما يفرس توجه جميع الزراعات ف 

ي االن
 . تاجية وتعظيم العائدحيث تمثل الطاقة عنرص أساسي ف 

 

 والريإجتماع لجنة الزراعة محضر 

 والفواكه يطالية في الخضرمع خبير األسواق اإل

 اإليطالية والفواكه للخضر  فروت ماك معارض مديرةو

 بمقر الجمعية - 2022أكتوبر  26الموافق  األربعاء 



   سيادتهوأشار  
ً
ا ي األصناف مشير

ي كافة عنارص االنتاج الزراعي مع التنوع ف 
إلي أهمية أن تقوم الدول بإعادة النظر ف 

ي التفاح عىلي حساب ايطاليا بسبب تنوع األصناف ذات االنتاجية العالية
 .أن هولندا تطورت ف 

ي التصنيع ا  سيادتهوأكد  
ة ف  لزراعي لزيادة القيمة المضافة عىلي الخرص  والفاكهة حيث أن  أن فرصة مرص كبير

 باإلضافة إل ألغذية المصنعة ذات القيمة المضافة  ا  توكيالتالتوجه االستهالكي العالمي للدول حاليا قائم عىل  

ونية و   نشاط ي  التجارة اإللكي 
ي السوق االيطالي وعىل مستوي اسواق   استحوذت خالل عام عىلالت 

ة ف  نسبة كبير

ي   .االتحاد األوروتر

 الموز واالفوكادو والمانجو وتمثل 
ً
ة من الفاكهة وخاصة اد كبير وأشار إل أن االسواق األوروبية تشهد حركة استير

ي الوقت الحالي 
 https://cutt.ly/rN0CHKu  لإلطالع عىل العرض التقديمي ،  فرص تصديرية لمرص ف 

أهمية    عىل    اإليطايلمديرة معارض ماك فروت للخضر والفواكه    Valentina Piraccini  السيدة/  وأكدت

ي معارض ماك فروت المتخصص
ي تعظيم قيمة الصادرات،    ةالمشاركة المرصية ف 

ي الخرص  والفاكهة وأثرها ف 
ف 

أنه ي إهدف  بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المرصيير     تم  موضحة 
المشاركة المرصية ف  تاحة 

ة من الدورة األ ي الفي 
 .مايو المقبل 5إلي   3ربعير  للمعرض والمقرر إقامتها ف 

عىل دول القارة االفريقية لوجود فرص جيدة  يركز مدار العامير  الماضيير   أن المعرض عىل وأوضحت سيادتها 

ي العالم    800لديها بالتواجد بير   
 بأنه  عارض حيث يعد األشهر ف 

ً
 علما

ً
ي ايطاليا    يعقد سنويا

ي مناطق عديدة ف 
ف 

ي تطوير زراعة الفاكهة والحاصالت الزراعية
 .وأظهر نتائج رسيعة تسهم ف 

قوم عىلي بناء العالقات الجيدة مع الكثير من الدول والعمل عىل استفادة  ي  ا المعرضهذأن    ا وأضافت سيادته

ي افريقيا 
كات ف  ي تنظيم لقاءات ثنائية ونقل   ةمن خالل التوعية بأهميته ف  مساعد   منهالرسر

كات العارضة ف  الرسر

ومستلزم الصناعات  جميع  عىلي  يشمل  حيث  المشاركير   األطراف  جميع  بير   والتكامل  االنتاج  التجارب  ات 

ي الماكينات واآلالت الزراعية  
كات المتخصصة ف  كات التعبئة والتغليف والرسر كات المنتجة ورسر الزراعي من الرسر

ها   .وغير

 :ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية
   أ الحرب الروسية االوكرانية وت  •

ها عىل الزراعة ف     أوروبا  ثي 
  ظل المشاكل والتحديات المتوقعة ف 

وخاصة ف 

 . من ذلك مرص   مدى إستفادة و  الطاقة

ورة وجود   •   منه العالم    الزراعية وهو    االستثماراتلضمان نجاح  مناخ مستقر  ض 
بسبب تغي   اآلن  ما يعان 

 المناخ. 

•   
 . مثل العنب  لالستثمار لديها قدرة عالية وجيدة  أهمية االهتمام ببعض المحاصيل والت 

 

 

، كما تم توجيه  السادة الضيوف رئيس اللجنة بتوجيه الشكر إىل   – المهندس/ مصطفى النجاري ثم إنتىه اللقاء حيث قام  

 الشكر لكافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء 

 

https://cutt.ly/rN0CHKu


  البيا 
 ن الصحف 

 لجنة الزراعة والري   اجتماع 

 بمقر الجمعية   2022أكتوبر    26األربعاء  

 

  الخرص  فرص تنمية    المرصيي    لجنة الزراعة بجمعية رجال األعمال 
تبحث مع خبي  األسواق االيطالية ف 

 صادرات الحاصالت الزراعية ألوروبا 

 

الخرص     
ف  االيطالية  األسواق  خبي   مع  لقاء   ، المرصيي   األعمال  رجال  بجمعية  والري  الزراعة  لجنة  عقدت 

و السيد/  والفاكهة    ، اتشين  بي  و   
والفواكه  السيدة/  ريي  للخرص   فروت  ماك  معارض  مديرة    

اتشين  بي  فالنتينا 

وف أوروبا    
ف  الزراع   واالستهالك  اإلنتاج  اتجاهات  لمناقشة  الزراعية  اإليطالية  الصادرات  زيادة    

ف  رص مرص 

  .بإيطاليا والتعرف عىل حجم االنتاج من الخرص  والفاكهة 

 

  إطار دور اللجنة وجمعية رجال األعمال   / وقال المهندس 
  هذا اللقاء ف 

  مصطف  النجارى رئيس اللجنة، يأت 

  ظل    المرصيي   
ف  األوربية  واالسواق  ايطاليا  إل   التصدير    

ف  التعرف عىل فرص مرص    
األسواق ف  تشهده  ما 

  حركة التجارة وسالسل الموردين
ات رسيعة ف   .العالمية من تغي 

 

  زيادة صادراتها من المرصيي     وأكد رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال األعمال
ة ف  ، أن مرص تمتلك فرصة كبي 

  األزمة العالمية الراهنة،
 إل أن    الحاصالت الزراعية من الخرص  والفاكهة للعديد من األسواق األوروبية ف 

ً
ا مشي 

  بلغت 
 .مليار دوالر 2.8ماليي   طن بقيمة  5الكميات المصدرة العام الماض 

 

  استخدام التكنولوجيا الحديثة   المهندس/ مصطف    وأشار 
النجاري إل  أهمية نقل التجارب الدولية الناجحة ف 

  مرص،   
  الزراعة وتوطينها ف 

  الزراعة ومنها  من التعاون مع الدول الم  مزيد ال العمل عىل خلق  وذلك بف 
تقدمة ف 

وخفض  اإلنتاجية  لزيادة  المحفزة  الحديثة  التكنولوجيات  مجاالت    
ف  ات  الخير تبادل  مستوي  عىل   إيطاليا 

   
  المحاصيل والزراعات التصديرية الن 

 ف 
ً
شيد المياه والمبيدات خاصة التكاليف من خالل برامج وتطبيقات لي 

  مت
اطات أوروبية ودولية صارمة ف   .بقيات المبيداتتتطلب اشي 

 

اتشين   السيد/  وأكد   و بي   
  الخرص  والفاكهة أن االسواق األوروبية مع بداية أزمة  ريي 

خبي  األسواق االيطالية ف 

ات جذرية عىل  خريطة الصادرات واإلنتاج الزراع  وخاصة مع األزمة االقتصادية العالمية  كورونا شهدت تغي 

 إل  
ً
  التصدير واإلنتاج للخرص  بصادراتها   والحرب الروسية األوكرانية، الفتا

 13أن اسبانيا أصبحت األول  ف 



     5مليار دوالر مقارنة بإيطاليا بقيمة  
المساحة ف  ثابتة، وذلك نتيجة لمشكلة محدودية  مليار يورو صادرات 

  العمالة الرخيصة والمساحة األكير 
 .إيطاليا وتنافسية إسبانيا ف 

 

ا عىل  مستوي الحدود الجغرافية للدولة نفسها وتحددها أشعة الشمس  وأوضح أن تكلفة االنتاج تختلف كلي

  الدول إل  المناطق الشمالية ذات االنتاج األكير 
وتكلفة الطاقة األقل وهو ما يفرس توجه جميع الزراعات ف 

  االنتاجية وتعظيم العائد
 . حيث تمثل الطاقة عنرص أساس  ف 

 

تق أن  أهمية  إل    ، االيطال  الخبي      وأشار 
ف  التنوع  مع  الزراع   االنتاج  عنارص    كافة 

ف  النظر  بإعادة  الدول  وم 

  التفاح عىل  حساب ايطاليا بسبب تنوع األصناف ذات االنتاجية العالية
 أن هولندا تطورت ف 

ً
ا  .األصناف، مشي 

 

  التصنيع الزراع  لزيادة القيمة المضافة عىل  الخرص   
ة ف  والفاكهة حيث  وأكد الخبي  االيطال  أن فرصة مرص كبي 

 
ً
اندات لألغذية المصنعة ذات القيمة المضافة وخاصة أن التوجه االستهالك  العالم  للدول حاليا قائم عىل الير

  السوق االيطال  وعىل مستوي اسواق 
ة ف  ونية نشطة واستحوذت خالل عام عىل  نسبة كبي  أن التجارة اإللكي 

 .االتحاد األوروتر  

 الموز واالفوكادو والمانجو وتمثل وأشار إل أن االسواق األور 
ً
ة من الفاكهة وخاصة اد كبي  وبية تشهد حركة استي 

  الوقت الحال  
 .فرص تصديرية لمرص ف 

، إل  أهمية    السيدة/   من جانبها أشارت  والفواكه اإليطال 
  مديرة معارض ماك فروت للخرص 

اتشين  فالنتينا بي 

  معارض ماك فروت والمتخصص
  تعظيم قيمة الصادرات،  ه  المشاركة المرصية ف 

  الخرص  والفاكهة وأثرها ف 
ف 

  الدورة  هدف  بالفتة إل توقيعها بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المرصيي    
اتاحة المشاركة المرصية ف 

ة من    الفي 
 .مايو المقبل 5إل    3االربعي   للمعرض والمقرر إقامتها ف 

 

عىل دول القارة االفريقية لوجود فرص جيدة لديها يركز  اضيي    واوضحت أن المعرض عىل  مدار العامي   الم

  ايطاليا وأظهر نتائج   800بالتواجد بي    
  مناطق عديدة ف 

  العالم ويعقد سنويا ف 
عارض حيث يعد األشهر ف 

  تطوير زراعة الفاكهة والحاصالت الزراعية
 .رسيعة تسهم ف 

  

كة المنظمة تقوم عىل  بناء العالقا
كات  واضافت أن الرسر ت الجيدة مع الكثي  من الدول والعمل عىل استفادة الرسر

  تنظيم لقاءات ثنائية ونقل  
كات العارضة ف    افريقيا من المعرض من خالل التوعية بأهميته ف  مساعد الرسر

ف 

االنتاج   ومستلزمات  الصناعات  جميع  عىل   يشمل  حيث  المشاركي    األطراف  جميع  بي    والتكامل  التجارب 

  الماكينات واآلالت الزراعية  الزراع  من الرسر 
كات المتخصصة ف  كات التعبئة والتغليف والرسر كات المنتجة ورسر

ها   .وغي 


