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 وقت التفاح من أوروبا

-2022حملة إعالمية وترويجية لمدة ثالث سنوات نفذتها جمعية مزارعي الفاكهة في جمهورية بولندا في أسواق مصر واألردن في 

 .. تهدف الحملة إلى تعزيز القيمة الغذائية والجودة للتفاح الطازج من االتحاد األوروبي2025

 

 

 

التنفيذ موعد  

2025مارس  31-2022أبريل  1  

 

المستهدفة الدول  

 مصر واألردن

     

 

 

:الحملة فأهدا  

  زيادة صادرات االتحاد األوروبي من التفاح إلى مصر واألردن • 

الوعي بين المستهلكين وقادة الرأي العام والمهنيين في قطاع األغذية حول مزايا إنتاج التفاح من االتحاد األوروبي وإنتاجه زيادة  • 

 .المستدام

 التمويل

 الحملة ممولة من مصادر أألتحاد األوروبي
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الحملة موضوع  

 يتم انتاجه من مناطق األتحاد أألوروبي. الطازج التفاح

 

 جمعية مزارعي الفواكه في جمهورية بولندا –مؤسس الحملة

(ZSRP) هي جمعية تعمل لخدمة مزارعي الفواكه ولمصالحهم. يقع مقر الجمعية في كرويتس Grójec  في وسط بولندا. تعد منطقة ،

 1999يو كرويتس واحدة من أشهرمناطق زراعة التفاح في بولندا وتلقب أيًضا بأكبر بستان في أوروبا. تأسست المنظمة في ما

وتركز على األنشطة التي تهدف إلى نشر المعرفة حول زراعة الفواكه والتفاح في مجال اإلنتاج ، وكذلك معايير االتحاد األوروبي 
 Freshfel فيما يتعلق بالجودة والحماية ، حيث تعتبر الجميعة عضو في العديد من المنظمات الوطنية والدولية مثل فرش فل

 

 ZSRPانشطة الجمعية  أهداف

 والنظام الغذائي السليم. واكهاألنشطة التي تعزز استهالك الف -
واتخاذ اإلجراءات إلنشاء أساس قانوني  واكهتغييرات على المعايير القانونية المتعلقة بأنشطة زراعة الفالالشروع في  -

 د األوروبي. ودمجها مع سوق االتحا واكهواقتصادي وتنظيمي دائم لتعزيز صناعة زراعة الف
، بما  واكهودعم التنمية االقتصادية لصناعة الف واكهنشر المعرفة التكنولوجية واالقتصادية والقانونية المتعلقة بصناعة الف -

 في ذلك ريادة األعمال. 
 أنشطة لصالح التكامل األوروبي وتطوير االتصاالت والتعاون والخبرات بين االتحادات األوروبية المماثلة. -

:لالتواص  

ul. Sportowa 4 A 
05-600 Grójec 

info@applesfromeurope.eumail -e 
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 20211 لعام مالعال في التفاح انتاجية
 

 
 
  

                                                           
1
 https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=apples&graph=production 
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 2 األوروبي أألتحاد في التفاح انتاجية
 

 
 
  

                                                           
2
 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/apple-

dashboard_en.pdf 



 

 

 

6 

 20213-2017أفضل عشر مستوردين  –التفاح من األتحاد األوروبي  تصدير
 
 

 الصادرات( -احصاءات التجارة )الواردات 

كاء( يك )الشر كاء / EU27 :المراسل )الصحفيون( / الشر  جميع الشر

 
080810المنتج:                      

  2021 ,2020 ,2019 ,2018 ,2017 السني   

ات  (كجم) MS / كمية التصدير من االتحاد األوروب    MS (EURO) / قيمة الصادرات من االتحاد األوروب    المؤشر

 2021 2020 2019 2018 2017 2021 2020 2019 2018 2017 السني   

كاء                      الشر

 365 925 308 025 089 237 675 374 295 453 426 152 347 374 115 568 316 170 570 683 140 263 286 132 940 164 67 742 141 55 مرص

 433 156 189 022 466 189 139 787 189 955 840 176 310 607 202 739 860 221 412 354 202 022 806 188 113 084 197 012 400 218 المملكة المتحدة

 568 751 119 064 978 124 699 277 222 783 263 172 596 604 462 912 142 38 710 119 49 371 440 56 535 005 61 679 811 133 بيالروسيا

 570 891 71 097 320 59 509 504 89 473 033 66 823 657 68 943 772 69 486 313 54 719 179 77 163 651 60 476 450 68 السعودية

 352 691 65 391 105 41 649 949 85 613 185 15 726 247 40 954 210 54 522 347 33 851 712 67 451 938 11 121 030 32 الهند

 163 068 57 544 047 50 285 116 85 130 055 60 263 289 92 476 142 19 105 881 21 521 625 23 372 173 19 859 734 28 كازاخستان

وي    ج  679 282 32 336 334 36 973 126 35 019 924 31 653 700 36 507 564 38 226 075 41 494 683 33 553 486 35 163 926 37 الن 

 240 977 30 313 858 35 291 966 47 810 763 36 410 084 40 350 107 19 272 306 22 536 186 24 769 211 20 752 094 25 األردن

 114 829 26 250 640 23 016 419 20 251 281 17 559 432 12 249 240 30 890 869 24 955 581 20 938 125 20 651 706 14 اشائيل
االمارات العربية 
 673 761 24 931 824 30 728 959 46 298 874 36 741 641 49 094 964 24 977 919 29 173 720 41 367 660 34 599 217 49 المتحدة

 
  

                                                           
3
 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics 
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 20214 سنةل العالم في التفاح مصدري ألكبر قائمة

 
  :http://applesfromeurope.euهنا ، والذي يمكن تحميله من  التقرير الخاصيمكن االطالع على بيانات مفصلة عن صادرات دول االتحاد األوروبي الفردية وكذلك واَردات مصر واألردن في 

                                                           
4
 https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c0808%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 

http://applesfromeurope.eu/
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 بساتين التفاح في االتحاد األوروبيأكبر مناطق / 
عام من تقاليد  500يُطلق على حوض كروتس ، المسمى "أكبر بستان في أوروبا" ، أكثر من  -)بولندا(  Grójec منطقة كرويتس

 زراعة الفواكه التي يعود تاريخها إلى عصر الملكة بونا ، التي حصلت في القرن السادس عشر على مساحات شاسعة من األراضي
٪  40في هذا الجزء من البالد وخصصتها للمزرعة الملكية لألشجار المثمرة ، وال سيما أشجار التفاح. يوفربستان كرويتس حوالي 

 .5.٪ 70من إنتاج التفاح المحلي ، وتصل كثافة الزراعة في بعض الكوميونات إلى 
 
 

Trentino-Alto Adige  )قيُزرع التفاح في إيطاليا في مناط -)إيطاليا Veneto و Friuli و Trentino-Alto Adige ولكن في ، 
Trentino-Alto Adige  ، يُعتبر التفاح ملك األرض. تمتد بساتين التفاح عبر المنطقة الشمالية الشرقية من إيطاليا ، من فالسوجانا ،

يان أكثر من أربعة ماليين تفاحة من . كل عام تنتج هذه الودفال دي نون وفال دي سول -عبر وادي أديجي إلى مركز زراعة التفاح 
 .6جميع األنواع واألحجام

نوع من التفاح تزرع هناك ، وبساتين التفاح موجودة منذ  800هي منطقة زراعة التفاح الفرنسية. هناك  Normandia نورماندي

القرن الثامن على األقل. يُزرع التفاح في نورماندي وبريتاني بشكل أساسي من أجل عصير التفاح. أهم المناطق إلنتاج التفاح 
 Garonne7 و Tarn  سيما منطقتي، جنوب فرنسا ، وال Loary  ،PACA هي بلدة المستهلك 

 
٪ من بساتين الفاكهة التجارية تقع في الواليات الفيدرالية الغربية الثالث في ألمانيا: بادن فورتمبيرغ 63 -)ألمانيا(  فورتمبيرغ-بادن

قريبة من بحيرة هكتار(. أهم المناطق  4000هكتار( وراينالند باالتينات ) 9200هكتار( ، ساكسونيا السفلى )حوالي  918300)

 .8كونستانس ، عند سفح جبال األلب ، وكذلك في منطقة ألتيس الند في ساكسونيا السفلى وحول هامبورغ
 

. كاتالونيا لديها تقاليد زراعية طويلة ، السمة المميزة لها هي الجودة. ليداأصناف التفاح الرئيسية المزروعة في  -)إسبانيا(  كاتالونيا
، حيث يوجد حتى معرض على شرفهم. حتى هناك قول مأثور  El Pla de Urgell بشكل خاص ، في Barbens يشتهر التفاح من

إلحياء ذكرى نهاية  1984منذ عام  Festa de la Poma يقول أن تفاح باربنز هو ألذ تفاح في العالم". هذا هو المكان الذي يقام فيه

وبر. وفقًا لإلحصاءات ، تعد كاتالونيا أكبر منتج للتفاح في إسبانيا ، تليها حصاد الفاواكه ، عادة في النصف الثاني من شهر أكت
 .9أراغون

  

                                                           
5
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ka_gr%C3%B3jeckie 

6
 https://www.trentino.com/en/highlights/sights/the-road-of-the-apples-and-flavours/ 

7
 https://www.freshplaza.com/article/2106932/france-the-apple-is-most-favourite-fruit/ 

8
 https://www.freshplaza.com/article/2181704/germany-area-of-apple-orchards-increased-by-7-in-2017/ 

9
 https://www.statista.com/statistics/743672/apple-production-volume-spain-by-region/ 
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 التفاح من مختلفة أنواع
 

آالف معروف. أصناف التفاح. تختلف ليس فقط في الحجم والشكل واللون ، ولكن أيًضا في الذوق والرائحة  10حاليا ، أكثر من 

 .واالستخدام في المطبخ

 :والتطبيق ، ينقسم التفاح إلىبسبب الطعم 
 الحلو الحامض                             المائدة
 

 :بسبب أوقات النضج ، ينقسم التفاح إلى أصناف
 صيفي خريفي                            شتوي
 

   http://applesfromeurope.euالقابل للتحميل هنا التقرير الخاصستجد أونواع التفاح األكثر شيوًعا في 
 

http://applesfromeurope.eu/

