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 إجتماع لجنة الزراعة مع  

 خبير التطبيق الرقمي للمزارع الصغيرة والمتوسطة  
 2022أكتوبر  25الثالثاء الموافق  -بجمعية رجال األعمال المصريين 

 
 

المصريين تبحث الحلول الرقمية وتطبيقات     لجنة الزراعة بجمعية رجال األعمال
 التكنولوجيا لزيادة تنافسية واستدامة الزراعات االستراتيجية والتصديرية لمصر 

 
عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال األعمال المصريين ندوة مع خبير  

كيفية استخدام  حول   Mavroudis  Johnnالتطبيق الرقمي للمزارع الصغيرة 

الرقمنة والتكنولوجيا في تعظيم قدرة المزارع على التنافسية ومكافحة التغير 
 المناخي من خالل التطبيقات الزراعية الحديثة. 

 
وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن جزًء كبيًرا من دور اللجنة هو  

ر والعمل على زيادة تقديم األفكار التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي في مص
قدرته وتنافسيته على مواجهة التحديات العالمية الراهنة حيث تبحث اللجنة عن  

التوصيات والحلول الذكية لترشيد استهالك المياه والمبيدات في الزراعة والوقاية 
 من األمراض واآلفات في مختلف المحاصيل االستراتيجية والتصديرية لمصر. 

 
قد قدمت نموذجاً ناجحاً في    Neuro publicة يونانية وأضاف النجاري، أن شرك

الرقمنة والتكنولوجيا الزراعية باستخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية في المساحات 
الصغيرة، مشيراً إلى أن هذه التجربة قد تكون األنسب في التطبيق في مصر لرفع 

يرة تزرع مزرعة صغ 855تنافسية المزارع الصغيرة وخاصة أنه يوجد نحو 
    بمحاصيل لها قوة واستراتيجية لألسواق.

 



، أن    Mavroudis  Johnnوأوضح خبير التطبيق الرقمي للمزارع الصغيرة 

الشركة تعمل على إمداد المزارعين بالتطبيقات التكنولوجية في العديد من الدول  
ويتم   لتطوير تنافسية الزراعات الصغيرة من خالل زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة

 متر مربع.  5100تطبيقها علي مزارع بمساحات 
 

دول منها في  6الف مستفيد على مستوى  800واشار أن الشركة تخدم نحو 
اليونان، واسبانيا، والبرتغال، وسيبيريا وعلي مختلف المحاصيل وأشهرها العنب  

 وكذلك أشجار الفاكهة وغيرها.  
 

خطط لتطوير كل مزرعة حسب وأكد أن من خالل هذه التكنولوجيات يتم وضع 
الظروف الخاصة بها والعوامل الجوية، وكذلك تتم طرق الدفع وكل اإلجراءات أون  

 الين. 
 

ولفت إلى أن الزراعة الذكية تعتمد على تجميع البيانات والمعلومات من المزارعين 
وبحث الحالة والعوامل المحيطة بالمزرعة سواء عن طريق االقمار الصناعية او 

 موقع نفسة للمزرعة او من المزارع. من ال
 

واضاف، كما يتم تقديم الدعم الفني للمزارعين حول االستشارات بشان أفضل  
االماكن والمواقع للزراعات المستهدفة بجانب الطرق المثلى في إدارة المحاصيل 

وإنتاجية وخصوبة التربة بجانب الحلول العملية الرقمية والتطوير المستمر للخدمات 
 الجة المشاكل وتحقيق استدامة للزراعات.لمع

 
. 

 



 

 

 

    المرصيي     بجمعية رجال األعمال  الزراعة والريعقدت لجنة  
ً
 ،رئيس اللجنة  : المهندس/ مصطف  النجاريبرئاسةإجتماعا

ة والمتوسطة  للمزارع  الرقم    التطبيق   خبي    Mr. John Mavroudisبحضور    و  وعدد من السادة اعضاء الجمعية   الصغي 
  تمام الساعة    الزراعة والريبقطاع    من العاملي   

 أكتوبر   25الموافق    الثالثاءيوم    ظهر   د بع  الواحدة والنصفوذلك ف 
ة 2022  والمناقشة حول:  الحوار بهدف فتح باب حيث ُعقد اللقاء  ، بمقر الجمعية بالجي  

  التنافسية  على   املزارع  قدرة  تعظيم   يف  والتكنولوجيا  الرقمنة  إستخدام  " كيفية
 السليمة"  الزراعية  التطبيقات   خالل   من  املناخي   التغي   ومكافحة

 
 

 عىل    سادة الحضور  بال  رئيس اللجنة   –  املهندس/ مصطفى النجاري  برتحيببدأ اللقاء  
ً
ي  دور اللجنة  مؤكدا

تقديم   ف 

ي االفكار 
ي مرص مما يزيد من قدر عىل النهوض بتساعد  الت 

ي ظل التحديات العالمية  توتنافسي تهالقطاع الزراعي ف 
ه وخاصة ف 

وأوضحالراهنة   كة  ل  الناجحةالتجربة    أن  ،  يونانية  وهي    Neuro publicشر كة  الرقمنة شر ي 
ف   
ً
ناجحا  

ً
نموذجا   قدمت 

 إىل أن هذه التجربة قد تكون 
ً
ا ة، مشير ي المساحات الصغير

والتكنولوجيا الزراعية باستخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية ف 
ة وخاصة أنه يوجد نحو   ي مرص لرفع تنافسية المزارع الصغير

ي التطبيق ف 
ة تزرع بمحاصيل لها   855األنسب ف  مزرعة صغير

اتيجية لألسواق.    قوة واسي 
 

  زءإن جوأكد  
ً
 كبير ا

ً
ي مرص والعمل عىل زيادة قدرته   ا

ي تنمية القطاع الزراعي ف 
ي تسهم ف 

من دور اللجنة هو تقديم األفكار الت 
شيد استهالك  وتنافسيته عىل مواجهة التحديات العالمية الراهنة حيث تبحث اللجنة عن التوصيات والحلول الذكية لي 

ي الزراعة والوقاية من األمر 
اتيجية والتصديرية لمرص المياه والمبيدات ف  ي مختلف المحاصيل االسي 

 اض واآلفات ف 
 

كة االم لعدد من ب -: الصغية  للمزارع   الرقمي  التطبيق   خبي  Mr. John Mavroudis    وقام كة وه الشر التعريف بالشر

كات   أنها  الشر ،  كما  الدول  من  عدد  ي 
ف  التكنولوجيا  وتطبيق  الزراعي  القطاع  يحة  بشر عىل  مهتمة  المزارعير  إمداد  وتعمل 

ي بالتطبيقات التكنولوجية  
ي    مساعدهت    الت 

ي يمكنها اإلستفادة من مثل    وتابع سيادته أن إجماىلي مساحة،  تطوير الف 
المزارع الت 

ي ذلك    مي  مرب  ع 5100 تلك التطبيقات تصل إىل  
ة  المزار بما ف  كة   ، التكلفةوتقل تزيد االنتاجية  حيث  ع الصغير واشار أن الشر

تغال،  دول منها    6الف مستفيد عىل مستوى    800تخدم نحو   يا وعىلي مختلف باإلضافة إىل  اليونان، واسبانيا، والير سيبير
ها  وغير الفاكهة  أشجار  وكذلك  العنب  وأشهرها  تقديىم  ،المحاصيل  عرض  بتقديم  سيادته  : عىل    وقام  التاىلي   - الرابط 

https://cutt.ly/cNH15oJ 

 
التكنولوجيا   سيادته  وأكد  من خالل هذه  والعوامل    أن  بها  الخاصة  الظروف  مزرعة حسب  لتطوير كل  يتم وضع خطط 

 . وكل اإلجراءات أون الين السداد الجوية، وكذلك تتم طرق 

ي للمزارعير  حول االستشارات بش  أضاف سيادته أنه 
ن والمواقع للزراعات المستهدفة ن أفضل االماكأيتم تقديم الدعم الفت 

بة   ي إدارة المحاصيل وإنتاجية وخصوبة الي 
الحلول العملية الرقمية والتطوير المستمر    باإلضافة إىلبجانب الطرق المثىل ف 

 للخدمات لمعالجة المشاكل وتحقيق استدامة للزراعات. 

 

 والريإجتماع لجنة الزراعة محضر 

 مع خبير التطبيق الرقمي للمزارع الصغيرة والمتوسطة 

 بمقر الجمعية - 2022أكتوبر  25الثالثاء الموافق  

https://cutt.ly/cNH15oJ


 ويوجد ها،  نفس   المزرعة  و منأالصناعية  قمار  المعلومات بكافة الطرق والوسائل سواء من خالل األ  عتجمييتم      وأكد أن
 . خاصة بصعوبة تغيير طريقة تفكير وثقافة المزارعالتحديات ال بعض

 
كة  دائم  تواصل  وتابع سيادته أن هناك   ي التحديات    لتعرف عىل معظملالمزارعير     و بير  الشر

  ونعمل عىله المزارع  تواج  الت 
ي  م الحلول العملية الرقمية  ينقد

كة  ت  الت  ي استدامة ما تقدمة الشر
، وتقدم التطوير المستمر لخدماتها  وتعمل عىل  سهم ف 

كة تطبيق   يعرض كل خدماتها.  Applicationالشر
 

 :ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية

شيد ليات آتوصيات و  مطلوب •  . قضاء عىل اآلفات الزراعية ستهالك المياه ايضا والإ لي 

بة  •  . بيسهل عملية التطبيق حيثتقسيم المناطق حسب نوعية الي 

ي محاصيل ال التعرف عىل •
امج والتطبيقاتأن  ها مكني المناسبة الت   . تستفيد من الير

امج الىلي بيتم تطبيقها مع الوزارات والقطاع الخاصال •  الير
 .  فرق بير 

ورة أهم •  . للتعرف عىل كيفية إستخدام تلك التطبيقات للمزارعير   دورات تدرببية تقديمية وض 
 
 
 

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

 لكافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء   الشكر 

 

 

 


