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االجتماع السنوى لشركة 
فيتو باالردن عمان 

ي��ه��دف ال����ى ال��ت��اق��ى وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات 
م���ع ش���رك���اء ال���ن���ج���اح ب���ال���ش���رق االوس����ط 

سيميالس فيتو العاملية.. 
من أهم الشركات العاملة مبجال إنتاج وتربية البذور

ح���ض���ر ال���ل���ق���اء ق����ي����ادات ش��رك��ة 
س���ي���م���ي���اس ف���ي���ت���و ال��ع��ال��م��ي��ة 
وق������ي������ادات ال����ش����رق االوس������ط 



ال��ت��خ��ص��ص س���اع���د ف��ي��ت��و ع���ل���ى اس���ت���ه���داف 
االسواق التى نعمل بها بنجاح وتركيز وكفاءة

نسبة  التصدير  م��ن  فيتو  مبيعات  تمثل 
ل��ل��ش��رك��ة اإلج���م���ال���ي���ة  ع���وائ���د  م���ن   %70

تعتبر ش���ركة فيتو العالمية من أهم الشركات العاملة بمجال 
إنتاج وتربية البذور، وانطلقت فيتو منذ تأسيس���ها عام 1880 
بثب���ات ونم���و مس���تمر حتى تحولت من ش���ركة صغي���رة تعمل 
بمج���ال البذور آلة ش���ركة عالمية متعددة الجنس���يات، وزامن 
ه���ذا مش���وار طويل من النج���اح والعمل واالس���تثمار، وتعمل 
فيت���و في إنتاج وتربية أنواع الب���ذور المختلفة من بذور الخضر 

والمحاصيل الحقلية.

كان الس������بب الرئيس������ي وراء ه������ذا 
النجاح إص������رار فيتو عل������ى المضي 
قدما وبقوة بمجال البحث العلمي 
وتطوير األصناف وابتكار األصناف 
الجديدة، حيث تس������تثمر الش������ركة 
ما يق������رب من 30% م������ن إجمالي 
مبيعاتها الس������نوية بقطاع البحث 
وتطوي������ر األصن������اف والمنتج������ات، 
مما جعها الشركة األكثر استثمارا 
بمج������ال البح������ث والتطوي������ر عل������ى 

مستوى العالم.

كبي������را  نج������اح  فيت������و  وحقق������ت 
بمنتجاته������ا  العالمي������ة  باألس������واق 
وأصنافه������ا م������ن ب������ذور الخضروات 
والمحاصيل، ليس هذا فقط فقد 
اس������تطاعات أن يكون نسبة 65 % 

من حجم مبيعاتها موجة للزراعات 
ذات  الج������ودة  عالي������ة  التصديري������ة 
المعايي������ر العالمي������ة وتعم������ل فيتو 
بمنتجاته������ا ب70 دولة  وتتواج������د 

حول العالم.

تتواجد فيتو في اس������واق عالمية 
عدة بدول البحر االبيض المتوسط 
الجنوبي������ة وتض������م تحت  وامري������كا 
اسم فيتو 10 ش������ركات تابعة لها، 
وتتمركز فيتو فى العديد من دول 
العالم من خالل مكاتبها االقليمة 
التجارب  البحثية وحقول  ومراكزها 
الخاصة به������ا، ويتبع ذل������ك قاعدة 
عمالء كبيرة م������ن المزارعيين على 
مس������توى العالم وباالسواق التى 

تعمل بها.

وتهدف فيتو من انتشارها عالميا 
بأس������واق العالم حت������ى تتمكن من 
المالئم������ة لطبيعة  الب������ذور  انت������اج 
الخ������اص  وللمن������اخ  اقلي������م  كل 
بالزراع������ة، وتعكف فيتو على هذه 
خ������الل مراكزها  م������ن  المس������ئولية 
البحثي������ة ومزارعه������ا التجريبة بعدة 
اقلي������م، من اجل ان تجعل كل بذرة 
مالئمة للزراعة حس������ب طبيعة كل 
اقلي������م، ولتس������تطيع م������ن مواجة 

التحدي������ات الت������ى تواج������ة مزارعيها 
لتحقيق اعلى انتاجية ممكنة.

فيت������و  س������يمالس  ان  والحقيق������ة 
اس������تمرت ف������ى نموها الس������وقى 
والتج������ارى م������ع تمس������كها بكونها 

ش������ركة عالية مس������تقلة، والمهام 
اعلتنها وتعلنها  الت������ى  والمبادىء 
دائما هى ان مس������اعدة المزارعيها 
فى تطوي������ر اعمالهم هى هدفها 
االول والرئيس������ى، وتس������خر فيت������و 

كل امكانياته������ا وطاقاته������ا لخدمة 
ه������ذا الغرض وتطوير اتن������اج البذور 
المختلف������ة من اج������ل زراعة افضل، 
كذل������ك تض������م فيتو كوادر بش������رية 
مؤهلة  وعلى خبرة عالية بالمجال 
العلمى والبحث والتطوير وبمجال 
الدعم الفنى، باالضافة الى فريق 
عم������ل متخص������ص فى التس������ويق 
الش������ركة  اعمال  ونمو  والمبيعات 

تجاريا.

 سيميالس فيتو العاملية.. 

150 عام من النجاح بقطاع 
إنتاج بذور احملاصيل واخلضر
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ويحض������ر االجتم������اع ه������ذا الع������ام 
لش������ركة فيتو  ال������وكالء  ممثل������ى 
والش������رق  العربي������ة  بالمنطق������ة 
فاعلي������ات  وامت������دت  اوس������طية، 
االجتم������اع واالحتف������ال الس������نوى 
عل������ى مدار ث������الث اي������ام متواصلة 
بالعاصم������ة عمان، وذلك من 14-
الج������ارى، وتضمن������ت  م������ارس   16
فاعلي������ات اللق������اء ما بي������ن العرض 
الفن������ى والتقنى الصن������اف البذور 
المختلفة التى تنتجها فيتو، واهم 
الجديدة  التكنولوجي������ات  واحدث 
التى تعتمد عليها فيتو فى انتاج 
عل������ى االطالق،  الب������ذور  افض������ل 
وجدير بالذكر ان سيميالس فيتو 

والس������يد ط������ارق الدارى ىش������ركة 
بقط������ر,  فيت������و  وكي������ل  كادك������وا 
ب������دوى مدير  ومهن������دس محمد 
فيت������و  وكي������ل  الجزي������زة  ش������ركة 
بالكويت من������ذ 12 عام, وممثلى 
شركة الحميدى بالسعودية وهم 
ال������وكالء الحصريين لش������ركة فيتو 
الشرق االوسط و كما مثل شركة 
الك������روم الزراعي������ة ب������االردن فريق 
العم������ل والقاي������دات حي������ث تعتبر 
الكروم وكيل شركة فيتو باالردن 
من������ذ 26 عام متواصلة, والس������يد 
محمد ابو ظاهر ممثال عن شركة 
الم������واد الزراعية بلبن������ان والوكيل 
الحصرى لفيتو بلبنان, ومن العراق 
شركة الريف الخضراء ممثال عنها  

المهندس محمد سعد. 

ومن مصر ممثلى ش������ركة سامتريد 
مدير قطاع البذور الدكتور اس������الم 
حب الدين وه������م وكالء فيتو منذ 
اكثر من 12 سنة والمهندس ناصر 
خلف مدير عام ش������ركة س������امتريد 
مصر ومدير عام ش������ركة االسمدة 
المتح������دة باالردن , ومهندس وائل 
صابر مدير قطاع البذور فى شركة 
ش������ورى  وكيل ش������ركة فيتو منذ 3 
س������نوات , ومهندس محمد عطية 
مدير القسم الفنى بشركة شورى.  

العالمية  فيتو  ق��ي��ادات 
وب������ال������ش������رق االوس��������ط 
يضعون خطة استراتيجة 
ل��ت��واج��د ف��ي��ت��و ب��اس��واق 
ال����������ش����������رق االوس��������������ط 

العلمية  التجارب  تفعيل 
وال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى اص��ن��اف 
ف���ي���ت���و ف�����ى ال���م���ن���اط���ق 
ال����م����ه����م����ة داخ����������ل ك��ل 
اقليم بالشرق االوسط

ب�����������ن�����������اء ال���������ش���������رك���������ات 
ال���ق���وي���ة واالس��ت��رات��ي��ج��ة 
ال�������م�������س�������ت�������دام�������ة م����ع 
النجاح وشركاء  عمالئنا 

رس������������م اس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ة 
ل����م����ن����ط����ق����ى ال������ش������رق 
االوس����������������������ط وت���������������واج 
س���ي���م���ي���الس ف��ي��ت��و ب��ه��ا

دياجو بيريس وهو المدير الدولى 
لمحص������ول الفلف������ل والباذنج������ان, 
الباش������وتى وهو  والس������يد قيس 
المدي������ر الدولى لمحص������ول الخيار 

والقرعيات. 

وكان الداعى الرسمى للقاء السيد 
حات������م عابدين, المدي������ر االقلميى 
الشرق االوسط سيميالس فيتو, 
وم������ن فريق العمل بش������ركة فيتو 
الس������يد  االوس������ط حضر  الش������رق 
محمد اب������و حامد مدي������ر التطوير 
والمبيعات مصر. والس������يد كمال 
عي������س مدي������ر التج������ارب ببمص������ر, 
والس������يد ش������عبان ش������اهين مدير 
تطوير المنتجات بالشرق  االوسط 

تعتبر من اهم الشركات العالمية 
العاملة بأنت������اج البذور والتى يرجع 
تاريخ اتأسيس������ها الى اكثر من قرن 

ونصف القرن

حضر فاعليات اللقاء السنوى من 
قي������ادات العمل فى س������يميالس 
فيت������و العالمي������ة كال من الس������يد 
تش������افى فيتو وهو المدير العام 
لش������ركة فيتو العالمية والس������يدة 
ارنشا دورانا  وهى مسئولة خدمة 
والتصدير  واللوجيستيات  العمالء 
بالشرق االوسط , والسيد خيرمان 
انس������تازيو وه������و المدي������ر الدولى 
لمحص������ول الطماط������م, والس������يد 

االجتماع السنوى لشركة فيتو باألردن عمان 

عقدت شركة فيتو العالمية 
المنتجة للبذور  فاعليات 

االجتماع السنوى للشركة 
والذى يهدف الى التالقى 

ونقل الخبرات بين شركة 
فيتو وعمالئها وموزعيها 
بالشرق االوسط، وتحرص 

فيتو دائما على دعوة 
جميع العمالء والممثلين 

لها وشركاء النجاح من اجل 
االطالع وتبادل المعلومات 

العلمية والفنية الخاصة 
بأصناف البذور المختلفة 

التى تنتجها فيتو بأالسواق 
العالمية واسواق الشرق 

االوسط.

ي����ه����دف ال�������ى ال���ت���اق���ى 
وتبادل الخبرات مع شركاء 
ال��ن��ج��اح ب��ال��ش��رق االوس���ط 
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 واكد تشافى على ان هذا اللقاء 
ج������اء ف������ى وق������ت مه������م لتالقى 
للشركة  النجاح  اطراف وش������ركاء 
عالميا وبالقطر الشرق اوسطى , 
من اجل تقديم االصناف الجديدة 
تج������ارب  ومش������اهدة  للش������ركة 
الزراع������ة عليها , وجدي������ر بالذكر ان 
س������يميالس فينو ب������دءت العمل  
منذ 150 عام ,  ودشنت العمل 
بش������كل دولى  بأس������واق العالم 
منذ عام 1960 وكذلك الش������رق 
المختلف������ة  بأس������واقه  االوس������ط 
وال������ذى يعتبر من اه������م االقاليم 
العالمية الت������ى تتواجد بها فيتو , 
وتمثل مبيعات فيتو  من التصدير 
نسبة %70 من عوائد االجمالية 
للش������ركة ,كما تض������م فيتو تحت 

اسمها 11 شركة تابعة  

وعن المهمة والهدف الرئيس������ى 
الت������ى تعم������ل عليه فيت������و عالميا 
اكد تش������افة عل������ى ان انها تتمثل 
ايجاد االصن������اف والمنتجات  فى 
عالية الج������ودة وامدادها لجميع 

 , الزراع������ة  بقط������اع  العاملي������ن 
س������واء منتجي������ن او مزارعي������ن او 
مستهلكين للغذاء , وتعمل فيتو  
على 10 محاصيل رئيس������ة لذلك 
نح������ن نرك������ز العمل بج������ودة عالية 
بمنتجاتها  ,وتتواجد فيت������و  عليها 
بأسواق رئيسية بالشرق االوسط 
المشابهة  الدجغرافية  واالقاليم 
له م������ن حيث المن������اخ  , وهذا ما 
نه������دف العمل م������ن خالله وهو 
توجي������ة اصناف مح������ددة القاليم 
معينة تناسب طبيعة الزراعة بها 

وتتخصص فيتو ف������ى حوالى 11 
محصول رئيس������ى م������ن محاصيل 
االس������تراتيجة  والمحاصيل  الخضر 
م������ذل ال������ذرة , وه������ذا التخصص 
ساعدنا على استهداف االسواق 
الت������ى نعمل به������ا بنج������اح وتركيز 
وكفاءة , وتعمل فيتو على وضع 
والراسى  االفقى  لتوس������ع  خطة 
تجاريا باالس������واق التى تتواجدبها 

بمنتجاتها بالفترة القادمة 

اما عن الميزات التنافس������ية التى 

تتميز بها فيتو من خالل اعمالها 
وسياساتها , اكد تشافى على ان 
التخصص هو اهم عوامل النجاح 
وتخصص فيتو فى 11 محصول 
افاد الش������ركة بش������كل كبير , كما 
اعط������ى فيتو الفرصة لالس������تثمار 
بمجال البح������ث العلمى والتطوير 
بق������وة , حيث تس������تثمر الش������ركة 
م������ا يقرب م������ن %30 من اجمالى 
العوائ������د واالرب������اح به������ذا المجال 
 , بأس������تمرارا  االصن������اف  لتطوي������ر 
واف������اد ذل������ك االس������م التج������ارى 
لش������ركة فيتو حيث اصبحت اعلى 
من اعلى الش������ركات التى تمتلك 
االصنم������اف  تطوي������ر  نع������دالت 
عالميا , واض������اف ذلك الى فيتو 
ادوات  امت������الك  عل������ى  الق������درة 
ايجاد  الحلول الجديدة من البذور 
القدرة  وايضا  الزراعيين  للمنتجين 
على ايجاد الحلول الخاصة حسب 
طلب العم������الء والتى تتوائم مع 
الظ������روف المختلفة س������واء مناخ 

الزراعة او طلب العميل

املدير العام لشركة فيتو

تعمل فيتو على وضع خطة 
لتوسع االفقى والراسى جتاريا 

باالسواق التى تتواجدبها 
مبنتجاتها بالفرتة القادمة

تضم فيتو حتت اسمها 11 شركة 
تابعة وتتخصص فيتو يف حوايل 

11 حمصول رئيسي

السيد تشافى فيتو:
االجتماع السنوي لسيميالس فيتو يهدف إىل تبادل 

اخلربات مع شركاء النجاح بالشرق األوسط

حضر اللقاء واالجتماع السنوى لشركة سيميالس فيتو السيد تشافى فيتو وهو 
المدير العام لشركة فيتو العالمية , ويعتبر السيد تشافى من العائلة المؤسسة 

لشركة فيتو ومن ابناء الجيل الحالى الذى يتولى ادارة الشركة عالميا.
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ويقول المهن������دس حاتم عابدين 
ان فيت������و ش������ركة اس������بانية يرجع 
تاريخه������ا الكث������ر م������ن 150 ع������ام, 
وتخصص������ت الش������ركة ف������ى انتاج 
اصناف بذور المحاصيل الحقلية, 
الهام������ة  وم������ن محاص������ل فيت������و 
الخيار  الباذنجان  الفلف������ل  اصناف 
والف������ول  والبطي������خ  الش������مام 
والفاصوليا والطمطاطم والذرة 
البامية,  ال������ى  باالضافة  الحل������وة 
وه������ى جميعه������ا م������ن االصناف 
بزراعات  واالس������تراتيجة  الهام������ة 
الشرق االوس������ط ,ونجحت فيتو 
على م������دار تاريخ عمله������ا فى ان 
تجعل هذه االصناف هى االهم 
المنطقة  مزارعى  لدى  واالشهر 

الشرق اوسطية. 

االستراتيجة  االسواق  اهم  وعن 
االوس������ط  الش������رق  بمنطق������ة 
اك������د عابدي������ن ان جميع اس������واق 
اهمي������ة  ذات  تهتب������ر  المنطق������ة 
فيتو,  س������يميالس  لدى  قصوى 
ولك������ن بتصنيف حجم االس������واق 
الت������ى نتواجد به������ا , يأتى كال من 
والس������عودى  المصرى  الس������وق 
وااليران������ى والعراق������ى م������ن اهم 
االسواق من حيث حجم السوق 
واالنتشار التجارى بأصناف فيتو, 
وتحرص س������يميالس فيتو دائما 
عل������ى نمو اعماله������ا التجارية بأى 
اقليم تتواج������د به, يأتى ذلك من 
خالل خطته������ا الطموحة بتطوير 
منتجاته������ا  ودع������م  االصن������اف 
باالس������واق التى تعم������ل بها فنيا 

وعلميا وتجاريا. 

واك������د عابدي������ن على ان������ه هناك 
خطة طموحة لدى س������يميالس 

فيتو بما يخ������ص منطقة واقليم 
والذى  االوس������ط ككل  الش������رق 
يعتبر من المناطق االس������تراتيجة 
لدى فيتو العالمية, وتتركز هذه 
الخط������ة على رس������م اس������تراتيجة 
االوس������ط  الش������رق  لمنطق������ى 
وت������واج س������يميالس فيت������و به������ا, 
وه������ذه الخطة قائمة على النمو 
االقليم������ى  والتواج������د  التج������ارى 
بشكل اقوى, باالضافة الى بناء 
الش������ركات القوية واالس������تراتيجة 
المستدامة مع عمالئنا وشركاء 
النج������اح, واعط������اء مس������احة اكبر 
لتفعيل التجارب العلمية والفنية 
على اصن������اف فيتو فى المناطق 
المهمة داخل كل اقليم بالشرق 
التجارب على  وتركيز  االسوسط, 
الزراع������ات فى  البي������وت المحمية 
)الص������وب( والزراع������ات بالحق������ول 
المفتوحة, ليس هذا فقط فقد 
اولت س������يميالس فيتو االهمية 
القصوى بأدخال وابتكار االصناف 
المقاومة لالمراض والفيروسات 

والت������ى تدع������م مزارع������ى اقلي������م 
بأفض������ل  االوس������ط  الش���������رق 
االصناف م������ن الب������ذور التى تزيد 
الرأسى  والتوس������ع  االنتاجية  من 
بأنتاج المحاصيل وتحقيق الربحية 
العالية لمزارعين������ا, وكذلك ايجاد 
وتطوير االصناف ذات المقاومة 

العالية للفيروسات. 

واستطردعابدين شارحا اهمية ما 
تقدمه فيتو م������ن ابحاث وتطوير 
لمنتجاته������ا واصنافه������ا والتى من 
المناخية  التحديات  شانها مواجة 
التى يشهدها العالم اجمع قائال 
خصوص������ا  االخي������رة  االع������وام  ان 
ش������هد   2021 الزراع������ة  موس������م 
تطرفات مناخي������ة قوية ومتقلبة 
وس������ريعة ويعتب������ر ذلك م������ن اكبر 
الزراعة  الت������ى تواج������ة  التحدي������ات 
والم������زارع بجمي������ع انح������اء العالم, 
ومع ه������ذا اثبتت اصن������اف البذور 
المختلفة من فيتو صمودا واضحا 
ف������ى مواجة التحدي������ات المناخية 

وارتفاع������ات وانخفاض������ات درجات 
الحرارة, خالل الموس������م الماضى, 
وس������وف تتوس������ع فيت������و بمجال 
لالصنافه������ا  والتطوي������ر  البح������ث 
الضاف������ة بعد اقوى لم������ا تقدمه 
للمزارعي������ن, خصوصا  حل������ول  من 
وان تحدي������ات التغي������رات المناخية 
االم������راض  م������ن  العدي������د  تول������د 
بأنتاجية  تضر  التى  والفيروس������ات 
المحاصيل مما يعتب������ر تحدى اخر 
الب������د ان نواجة كش������ركة عالمية 
بمجال انتاج البذور, وذلك بهدف 
دع������م المزارعي������ن ف������ى التغل������ب 
عل������ى تحديات الزراع������ة المختلفة 

وتحقيق اعلى انتاجية ممكنة. 

ويع������د ه������ذا ه������و احد مب������ادىء 
فيت������و الت������ى تعمل عليه������ا وهو 
المس������اهمة فى تحقي������ق االمن 
الغذائى لش������عوب م������ن خالل ما 
تقدم������ه من اصناف ب������ذور عالية 
الجودة, خصوصا مع تواجد فيتو 

فى 70 دولة حول العالم.  

واش������ار عابدي������ن ال������ى ان فيت������و 
تمتلك ميزة تنافسية قوية وهى 
11 محص������ول,  ف������ى  تخصصه������ا 
وهذا التركيز اعطها الفرصة لتميز 
والتفرد بما تقدم������ه من اصناف 
ايضا  الج������ودة, وس������اهم  عالي������ة 
فى تطوير ه������ذه االصناف بقوة 
لخدمة االس������واق الت������ى تتواجد 
بها, وت������م تخصيص ميزانية كبيرة 
للبحث والتطوير وهذه الميزانية 
اصناف  عل������ى  مرك������زة  اصبح������ت 
فيت������و التى تخصص������ت بها, ونتج 
عن ذلك تطوير سريع ومتواصل 
المختلفة من  الب������ذور  الصن������اف 

فيتو.  

 املدير االقليمى لشركة فيتو الشرق االوسط 

املهندس حامت عابدين:

المدي���ر  عابدي���ن  حات���م  المهن���دس 
الش���رق  فيت���و  لش���ركة  االقليم���ى 
االوس���ط , ه���و المدي���ر االقليم���ى 
الخلي���ج  منطق���ة  ع���ن  المس���ئول 
العرب���ى والش���رق االوس���ط , واك���د 
حات���م عابدين عل���ى ان فيت���و لديها 
بمنطق���ة  للعم���ل  طموح���ة  خط���ة 
الش���رق االوس���ط والخلي���ج العربى 
وبق���وة  تدع���م  الخط���ة  وه���ذه 
التواجداالقليمى للشركة واصنافها 
المختلف���ة من البذور و وتدعم ايضا 

شركاء النجاح بالمنطقة 

خطة فيتو لتطوير اعمالها وتواجدها 
بالشرق االوسط

رسم اسرتاتيجة 
ملنطقى الشرق 

االوسط وتواج 
سيميالس فيتو بها

بناء الشركات القوية 
واالسرتاتيجة 
املستدامة مع 
عمالئنا وشركاء 
النجاح
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والس������يدة ارنش������ا دورانا  وهى مسئولة 
خدمة العمالء واللوجيستيات والتصدير 
بالش������رق االوس������ط , اكدت ان االجتماع 
الس������نوى لفيت������و ب������االردن يعتب������ر حلقة 
هام������ة لتواص������ل فيت������و م������ع عمالئه������ا 
بالش������رق االس������ط , وذلك لع������رص اهم 
االصن������اف الجديدة الت������ى تقدمها فيتو 
باالضافة الى تالقى وجهات النظر حول 
االصناف العاملة باالس������واق من الخضر 

والمحاصيل 

واك������دت دوران������ا على ان كل االس������واق 
تعتب������ر مهمة ل������دى فيتو ف������ى منطقة  
الش������رق االوس������ط ولكن االهم العراق 
والس������عودية ومص������ر م������ن حي������ث حجم 

التواجد , ومع ازمة كرونا العالمية التى 
اجتاح������ت العال������م اس������تطاعات فيتو ان 
توائم تواجدها التجارى بأس������واق العالم 
والشرق االوسط من خالل خطة عمل 
هدف������ت الى ام������داد عم������الء وكزارعى 
فيتو باالس������واق المختلفة بأهم واجود 
االصنافالت������ى تقدمها الش������ركة , ورغم 
توقف حركة الش������حن والتبادل التجارى 
وتأثرها جراء االزمة بشكل كبير, وارتفاع 
اس������عار الش������حن دولي������ا ,  اال ان فيت������و 
تخطت هذه المرحلة بنجاح واستطاعت 
ان تم������د جميع العم������الء بمنتجاتها وان 
تحاف������ظ عل������ى تصدير منتجاتها بش������كل 

مستمر وبدون اى نقص 

مسئولة خدمة العمالء واللوجيستيات والتصدير بالشرق االوسط 

ارنشا دورانا:  

ديجو بريس: 
من أهم هذه االسواق السوق الشرق 

اوسطى بجميع بلدانه واملكسيك واسبانيا

استطاعت فيتو تخطى أزمة كرونا بنجاح واستمرت بإمداد 
األسواق التي تتواجد بها بأصنافها من البذور

اك������د الس������يد ديجو بي������رس وهو المنس������ق االقليمى لمحص������ول الفلف������ل والباذنجان 
بش������ركة فيتو العالمية على ان فيتو اس������تطاعات ان تحتل مكان������ه متقدمة بالصدارة 
فى االس������واق العالمية التى تتواجد بها, ومن اهم هذه االس������واق الس������وق الشرق 
اوسطى بجميع بلدانه, والمكسيك واسبانيا, ومن اهم االصناف التى نتعامل عليها 
اصن������اف الباذنجان والفلفل والطماطم وجميع اصن������اف فيتو من المحاصيل والخضر 

يتم تطويرها بشكل دائم لتوائم التغيرات المناخية وتساعد على زيادة االنتاجية. 

واكد ديجو على ان اليوم الحقلى لفيتو والمصاحب لالجتماع الس������نوى للشركة 
ب������االردن ات������اح الفرصة لتع������رف على وجهات نظر الش������ركاء والموزعين بالش������رق 
االوسط وس������اعد ايضا على وضع خطة تطوير المنتجات الخاصة بفيتو خصوصا 
بمحص������ول الباذنج������ان والفلفل لتكون ملبية لرغبات العم������الء والمزارعين ببلدان 
الش������رق االوس������ط, وكان العرض الفن������ى لالصناف من اهم من اه������م الفاعليات 
الت������ى افادت الحضور من الوكالء والموزعي������ن خصوصا العرض الخاص باالصناف 

الجديدة واما تحققه من انتاجية عالية. 

املنسق االقليمى  حملصول الفلفل والباذجنان 
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اما السيد قيس بشوتى المس������ئول االقليمى لمحصول الخيار والكوسة بفيتو , اكد 
ان االجتماع السنوى لفيتو بمحطة الغور باالردن كان من اهم نتائجة تبادل الخبرات 
العلمية بين الش������ركة وش������ركاء النجاح لها بأسواق الشرق االوس������ط , وهدفنا دائما 

العمل على تحسين اجود االصناف لخدمة عمالئنا ومزارعينا 

واكد بش������وتى انه بش������كل عام مس������ئول عن الخيار والكوس������ة والبرام������ج التطويرية, 
الخاصة بهما , بما فى ذلك  دراسة السوق ووضع االسترايجيات التى  توفير الحلول 
المالئم������ة لمزارعينا بالمناطق المختلفة, من  اصناف طويلة العمر ذات انتاجية عالية 

وثمار مميزة ومقاوكمة لالمراض , باالضافة الى الحفاظ على الزراعة المستدامة 

 وعن االسواق التى يتولى العمل بما يخص محصول الخيار والكوسة فهى  اسواق 
الش������رق االوسط والمكسيك واوروبا وبالتحديد فى اسبانيا , واكد على وجود خطة 
طموحة لتوس������ع فيتو بأقليم الشرق االوس������ط و باالضافة الى احراز منافسة قوية 
باس������وق االوروبى , اما فى المكس������يك فتتصدر فيتو قائمة الش������ركات المستحوذة 
على السوق المكسيكى.. وتحرص فيتو على القرب من المزارعين بأى اقليم تتواجد 
به و وذلك لتعرف على احتياجات المزارعين وتلبيتها , باالضافة الى تطوير االصناف 
بشكل مستمر , خصوصا وان البذور تعتبر اهم مدخل من مدخالت العملية الزراعية. 

قيس بشوتى:
املسئول االقليمى حملصول اخليار والكوسة

خريمان انستاسيو: 

اكد الس��يد خيرمان انستاس��يو المس��ئول االقليمى لمحصول الطماطم بشركة 
فيتو ان االجتماع الس��نوى للشركة اتاح الفرصة لتالقى وجهات النظر المختلفة 
وتب��ادل االراء حول االصناف الجديدة مع عمالء فيت��و , والتعرف على احتياجات 
العم��الء وع��رض االصناف الجدي��دة م��ن المحاصيل والخض��ر , ويعتب��ر محصول 
الطماط��م من المحاصيل االس��تراتيجة الهامة ل��دى فيتو والت��ى توليها اهمية 
قصوى سواء فى تطوير اصناف بذور الطماطم او ايجاد االصناف الجديدة التى 
تس��اعد عمالئنا ومزارعينا باالس��واق العالمي��ة على تحقيق انتاجي��ة اعلى , كما 
يعتبر محصول الطماطم من المحاصيل االس��تراتيجة الهامة لدى اس��واق الشرق 
االوس��ط , وكذلك يعتل اهمية كبرى لدى اس��واقنا فى اوروبا وامريكا االتينية 
’ االس��واق الرئيس��ية لمحصول الطماطم  هى اس��واق البحر المتوسط وامريكا 

الجنوبية وغرب اوروبا وووسط اسيا.
واك��د خيرمان ان فيتو تعم��ل بجهد على تطوير اصن��اف الطماطم لديها لتكون 
موائم��ة وذاتتحمل عالى لتغيرات المناخ وتغي��رات درجات الحرارة باالضافة الى 
تطوي��ر االصن��اف التى تتحمل قلة المي��اة , وتحقق اطول عم��ر للمحصول بحالة 

جيدة , باالضافة الى عوامل زيادة االنتاجية. 

املسئول االقليمى حملصول الطماطم 

االسواق الرئيسية حملصول الطماطم هى اسواق البحر 
املتوسط وامريكا اجلنوبية وغرب اوروبا ووسط اسيا

نهتم بدراسة السوق ووضع االسرتايجيات التى توفري 
احللول املالئمة ملزارعينا باملناطق اخملتلفة
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مدير املكتب الفنى لقسم اخلضر شركة شورى

شاهدنا اصناف احرتافية جديدة من الطماطم 
السلك والباذجنان

اكد المهندس محمد عطية مدير المكتب الفنى لقس������م الخضر شركة شورى على ان اللقاء السنوى 
الذى تنظمه ش������ركة سيمس������الس فيتو اضاف العديد م������ن اوجة تبادل الخبرات بي������ن فيتو ووكالئها 
وشركائها بالشرق االوسط, وحفزنا على العمل فى اضافة اصناف جديدة من اصناف فيتو الى قائمة 
االصناف التى نقوم بالعمل عليها بالس������وق المصرى, وجاء عرض االصناف والتجارب التى تمت على 
زراعتها بش������كل متقن وس������اعد ذلك على توضيح الجوانب الفنية لكل صنف وطرق الزراعة واالنتاجية, 
واكد عطية على ان عالقة الش������راكة االستراتيجة بين فيتو وش������ورى متدة منذ 3 سنوات ومستمرة 
فى النمو بشكل قوى خالل المرحلة القادمة بأذن الله, وتتعامل شورى على اصناف الفلفل االلوان 

والخيار الصوب, وتمت مشاهدة اصناف احترافيةجديدة من الطماطم السلك والباذنجان.

املهندس حممد عطية: 

فيتو تشهد تغريا كبريا بسياساتها 
التى تقدمها ملنطقة الشرق 

االوسط وهذا التغري ايجابى

ناصر خلف مدير شركة سامتريد فى مصر ومدير عام شركة االسمدة 
المتحدة فى االردن , ونحن وكالء ش������ركة فيتو فى السوق المصرى 
منذ اكثر من 12 س������نوات , اليوم نش������هد تغيير كبير وجوهرى بشركة 
فيتو , والتغير حياة الى مؤسس������ة واى مكان , ولديهم خطة واضحة 
لالس������تثمار فى منطقة الشرق االوسط وهذا يدعم العالقة التجارية 
م������ع الموزعين وش������ركاء النجاح , وفيتو من الش������ركات الت������ى نتعاون 
ف������ى  العمل معها خصوصا مع ما تتيمز ب������ه من مرونة , ونتمنى لهم 
التوفي������ق , والحص������ول عل������ى افضل النتائ������ج خصوصا م������ع المتغيرات 
العالمية  والش������رق اوس������طية , ونطمح الى التع������اون بيننا فى خدمة 
المزارع العربى ومزارعى المنطقة الشرق االوسطية بأفضل االصناف 

التى تحقق اعلى انتاجية وربحية. 

ناصر خلف: 
 مدير شركة سامرتيد مصر 

عالقنتا مع فيتو عالقة اسرتاتيجية 
مستدامة ولدينا فرصة كبرية لنمو 

االعمال بيننا
اكد المهندس وائل صابر مدير قطاع البذور شركة شورى على ان العالقة 
التجارية والش������راكة االستراتيجة مع شركة س������يميالس فيتو بدءت منذ 3 
سنوات تقريبا ورغم حداثة هذه الفترة من التعاون اال ان المؤشرات هذه 
العالقة االستراتيجة تؤكد النموالمستدام بين شركة فيتو وشركة شورى 

, وتتعاون الشركتين على اصناف الفلفل االلوان وخيار الصوب 

وكان للق������اء الس������نوى الذى نظمته الش������ركة عظيم االثر ف������ى دعم اواصل 
التع������اون ومش������اهدة االصن������اف الجديدة من ش������ركة فيتو والت������ى تقدمها 
لعمالئها بالمنطقة الش������رق االوسطية وخصوصا اصناف الباذنجان والفلفل 
االل������وان الجديدة وخيار الصوب وذلك لزراعات العروة الصيفية , وكان تنظيم 
اللقاء السنوى والمادة العليمة والفنية المقدمة عامل مساعد على ايضاح 
الجوانب الفنية لالصناف باالضافة الى تبادل الخبرات بيننا , وس������وف تشهد 

المرحلة القادمة نمو افقى ورأسى تجاريا بأصناف فيتو المختلفة 

املهندس وائل صابر: 

مدير قطاع البذور شركة شورى 

اكد على ان س������امتريد تتعاون مع فيتو فى الس������وق المصرى منذ اكثر من 12 س������نة متواصلة على معظم 
اصن������اف محاصيل الخضر, وتتميز فيتو بالثبات والتعامل بش������كل محترف مع عمالئها ووكالئها من ش������ركاء 
النجاح, واللقاء الخاص باالجتماع الس������نوى الذى عقدته فيتو فى االردن بمحطة ابحاث فيتو تضمن العديد 
من الفاعليات وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بأصناف فيتو, وفيتو تش������هد االن تغير كبير ايجابى فى 
تعامالتها مع مع منطقة الشرق االوسط وهذا التغير تغير جذرى ومهم النه يتواكب مع المتغيرات الحادثة 
باالس������واق عامة وايضا مع تغيرات السوق المصرى, وموائمة اسواق العمل دائما ما تعطى الثقة والقوة 
للعالقات التجارية بين الش������ركاء , وايضا س������امتريد تنتهج فكر التغير والموائمة فى اعمالها من اجل اعطاء 
االفض������ل دائما لعمالئها , وتالقينا كس������امتريد وفيتو كش������ركاء نجاح نطمح الى التق������دم وتقيديم االفضل 
للمزارعين. واكد حب الدين على ان تنظيم الحفل كان متقن من حيث ترتيب جدول االعمال والعرض الفنى 
والتقن������ى لالصناف المحاصيل, واكد ايض������ا على ثبات ودوام العالقة الناجحة بين فيتو وعمالئها وش������ركاء 

النجاح لها.

مدير قطاع البذور شركة سامرتيد يونيفرت مصر 

اسالم حب الدين:  
سامرتيد لديها عالقة اسرتاتيجية مع سيمالس فيتو منذ 
أكرث من 12 عام متواصلة على معظم أصناف بذور اخلضر
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اكد على ان االجتماع الس������نوى لشركة فيتو باالردن هو لقاء يدعم التواصل 
المس������تمر مع شركاء النجاح بأقليم الشرقاالوسط , وان هذا اللقاء هو اللقاء 
الهادف الى تبادل الخبرات ومش������اهدة تجارب الزراعة الصناف فيتو الجديدة 
, واكد حامد على ان الس������وق المصرى من اهم 3 اس������واق على اجندة فيتو 
بمنطق������ة الش������رق االوس������ط , وتتالئم وتتوائ������م اصناف فيت������و المختلفة مع 
طبيعة الزراعة بالسوق المصرى مما جعل مصر من اهم االسواقاالستيعابية 
الصناف فيتو بالمنطقة الش������رق اوس������طية ومن هنا ج������اءت فكرة بناء فريق 
عم������ل كامل لفيتو ف������ى مصر لببناء مرحلة التطوير لالصن������اف  , بدء من  منذ 
تسليم االصناف من المربين الى دعم الموزعيين باالسواق ثم دعم المزارعين  

بالنهاية مع االصناف التجارية. 

وتعتب������ر اهم االصناف المتداولة بالس������وق المصرى صن������ف  الباذنجان الروند 
الدائ������رى او الروم������ى ثم اصن������اف الفول البل������دى ثم الفلفل  االل������وان والخيار 
والش������مام من نوع الجاليا, ومن اهم المميزات التنافسية التى تقدمها فيتو 
من خالل اصنافه������ا للمزارع المصرى هى مالئمتها لظ������روف المناخ والزراعة 
فى مصر, وايضا نحرص كفريق عمل على اختيار االصناف التى تلبى احتياجات 
المزارع والس������وق المصرى بعناية وعن النمو التجارى لفيتو بالسوق المصرى 
اك������د المهندس محمد ابو حامد على ان النم������و التجارى لفيتو تضاعف ثالث 
مرات بالسوق المصرى خالل الخمس سنوات الماضية, وجدير بالذكر ان فيتو 
تتواج������د بالقطر المصرى من������ذ عام 2005, وهناك خط������ة طموحة بأذن الله 
لمضاعفة هذا النمو بالمرحلة القادمة واهم شركاء النجاح بالسوق المصرى 

لشركة فيتو شركة سامتريد وحديثا شركة شورى.   

اكد على ان اليوم الحقلى واالجتماع السنوى لشركة فيتو يهدف 
ال������ى طرح اهم االصن������اف والتجارب على االصن������اف الجديدة لدى 
فيتو لعمالئها وموزعيها بالش������رق االوس������ط, وفى اليوم الحقلى 
لسيميالس فيتو فى الشر االوسط  فى محطة غور االردن ,التقت 
فيتو مع وكالئها وموزعيها والذين حرصوا على التواجد بفاعليات 

االجتماع السنوى  وتم استعرضنا االصناف الجديدة. 

واكد ش������اهين عل������ى ان فيتو لديه������ا برامج متخصص������ة فى تطوير 
اصنافها لمنطقة الشرق االوسط , وذلك بما يالئم طبيعة الزراعة 
بأقاليم الش������رق االوس������ط , وكذلك يالئ������م احتياج������ات المزارعين, 
وتش������مل خطة التطوير لالصناف كال من اصناف الخيار والطماطم 
والباذنجان, باالضافة الى برامج تهجين متخصصة  بالشرق االوسط 

اليفاء بمتطلبات عمالئنا.  

واض������اف الى ان وجود محط������ة تجارب فيتو بمنطق������ة غور االردن 
س������اعد على انتخاب االصناف المناس������بة لمنطقة الشرق االوسط 
حي������ث ان منطقة غ������ور االردن من المناط������ق ذات المناخ المعتدل 

والمتعدد والذى يساهم فى خطة تطوير االصناف. 

املهندس حممد ابو حامد:
السوق املصري من أهم 3 أسواق على 

أجندة فيتو مبنطقة الشرق األوسط
فيتو لديها برامج متخصصة فى تطوير 

اصنافها ملنطقة الشرق االوسط

مدير تطوير املنتجات بالشرق االوسطاملمثل اقليمى لشركة فيتو فى مصر

شعبان شاهني:
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ان���ض���م ل���ف���ري���ق ع���م���ل ف��ي��ت��و م��ن��ذ 
عن  المسئول  وه��و  تقريبا,  السنة 
ال��ف��ن��ى وال��ت��ج��ارب بشركة  ال��دع��م 
فيتو بالسوق المصرى, اكد كمال 
على ان اليوم الجحقلى واالجتماع 
ذو  يعتبر  ف��ي��ت��و  ل��ش��رك��ة  ال��س��ن��وى 
اه���م���ي���ة ك����ب����رى وذل�������ك ل��ش��ق��ي��ن 
التجارى  الشق  هو  االول  مهمين, 
وذل�����ك الت���اح���ة ال���ف���رص���ة الي��ض��اح 
م��ن��ت��ج��ات ف��ي��ت��و واص���ن���اف ال��ب��ذور 
وشركائها  لعمالئها  تقدمها  التى 
ب��أس��واق ال��ش��رق االوس���ط, وتبيان 
االصناف  ه��ذه  تناسب  كيف  ايضا 
الزراعة بكل اقليم, والشق  طبيعة 
االجتماعى حيث  الشق  الثانى هو 
االصل  فى  عائلية  شركة  فيتو  ان 
ولم  بجمع  االه��ت��م��ام  ك��ل  وتهتم 
شمل عائلتها دائما, ويعتبر شركاء 
هم  المختلفه  ب���االس���واق  ال��ن��ج��اح 

العائلة الكبيرة لشركة فيتو. 

واكد المهندس كمال على ان فيتو 
500 صنف من  تنتج ما يقرب من 
الزراعة  تالئم  والتى  البذور  اصناف 
فى 18 دولة واقليم حول العالم, 
ومن خالل العمل بالسوق المصرى 
ت��ق��دم ف��ي��ت��و م��ا ي��واك��ب وي��ن��اس��ب 
ويقدم  المصرى,  بالسوق  ال��زراع��ة 
ف���ري���ق ف��ي��ت��و ب���ال���س���وق ال��م��ص��رى 
ال���ت���ج���ارب ع��ل��ى االص���ن���اف بشكل 
وتقديم  م��زارع��ى  ل��خ��دم��ة  مستمر 
االص���ن���اف االع���ل���ى ف���ى االن��ت��اج��ي��ة 
التجارب  تهدف  وكذلك  والربحية, 
المستمر  التقييم  ال��ى  المستمرة 
لالصناف فى مختلف بيات الزراعة, 

لتلبية احتياجات المستهلك. 

ويعتبر ه��ذه ال��ه��دف ه��و ج��زء من 
العالمية  فيتو  مبادىء  من  اصيل 
لديها  فيتو  ام  حيث  العمل,  ف��ى 
مستوى  ع��ل��ى  ب��ح��ث��ي��ة  م���راك���ز   10
االصيل هو  مبدءها  ويعتبر  العالم 
تقديم االصناف التى تحقق اقصى 
ان���ت���اج���ي���ة وت��ج��م��ل 
لظ�������روف الم��ناخية 
وافضل مواص���فات 

افضل  ل��ل��م��زارع  ت��ح��ق��ق  تسويقية 
انتاجية بأقل التكاليف. 

ال���ت���ج���ارب نقطة  م��رح��ل��ة  وت��ع��ت��ب��ر 
االنطالق لكل االصناف وتستغرق 
اهمية  الشركة  وتوليها  سنوات   4
ك��ب��رى وال��ج��ه��د االه����م م��ن كافة 
اول  وتشمل  ال��ش��رك��ة,  مستويات 

س��ن��ت��ي��ن��م��ن ال���ت���ج���ارب ق���ي���ام ف��ري��ق 
عمل فيتو بالتجارب والدعم الفنى 
يقوم  الثانية  والمرحلة  لالصناف, 
ب��ه��ا ف���ري���ق ف��ي��ت��و م���ع ال��م��وزع��ي��ن 
والعمالء ثم نختار افضل االصناف 
ال��ت��ى ت��وف��ر اك��ب��ر ان��ت��اج��ي��ة ل��ل��م��زارع 

المصرى.

اك������د ان اليوم الحقلى قدمت فيتو م������ن خالله االصناف الجديدة لها لوكالئها وموزعيها وش������ركاء 
النجاح بالش������رق االوس������ط, وتم اختياراالصناف التى تعرض باليوم الحقلى واالجتماع الس������نوى منذ 
ش������هر يونية الماضى لزراعتها وتقديمها بأطار التجارب لش������ركائنا اليوم باليوم الحقلى, وجدير بالذكر 
ان محط������ة تج������ارب الغور باالردن والتى تمتلكها فيتو يبلغ مس������احتها 3 هكت������ار, وبأجملى 27 صوبة 
زراعية فى اطار التجارب لزراعات المختلفة, وتضم الصوب الزراعية بالمحطة اصناف الطماطم والفل 
والباذنجان والخيار وتتم مراحل الزراعة بمحطة الغور بالعروة الخريفية والشتوية, وتقدم محطة الغور 

النماذج التجريبية لكل منطقة الشرق االوسط. 

املهندس كمال حممد كمال: 
التجارب  املصرى  بالسوق  فيتو  فريق  يقدم 
مزارعى  بشكل مستمر خلدمة  االصناف  على 
وتقدمي االصناف االعلى فى االنتاجية والربحية

حمطة جتارب الغور باالردن والتى متتلكها فيتو يبلغ مساحتها 3 
هكتار وبأجملى 27 صوبة زراعية فى اطار التجارب لزراعات اخملتلفة

رشاد صليبى: 

مدير الدعم الفنى والتجارب شركة فيتو

مسئول حمطة جتارب االردن
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املهندس حممد سعد:

املهندس عبادة غنام

املهندس حممد ابو ظاهر: 

شركة الريف اخلضراء تتعاون مع شركة 
سيميالس فيتو منذ اكرث من 25 عام على 

اصناف الفلفل والباذجنان البارشلونة
ومن العراق حضر ممثلى شركة الريف االخضر وهم وكالء شركة فيتو االسبانية , 
واس������تمر التعاون المش������ترك منذ اكثر من 25 عام على اصناف متعددة من شركة 
فيتو بالس������وق العراقى , واكد المهندس محمد سعد بشركة الريف الخضراء على 
ان ش������ركة الريف الخضراء تتعاون مع ش������ركة سيميالس فيتو منذ اكثر من 25 عام 

على اصناف الفلفل والباذنجان البارشلونة بأنواعه وكذلك الخيار والطماطم. 

واك������د ايضا المهن������دس فالح مهدى من الع������راق وهو احد موزعى ش������ركة الريف 
الخضراء وصاحب احد المشاتل على ان اصناف فيتو من اهم االصناف التى تتواجد 
بالس������وق العراقى, وان مزارعى العراق يثقون تمام الثقة فى جودة وانتاجية هذه 
االصن������اف ومالئمتها لظروف الزراعة بالعراق, خصوص������ا وان فيتو دائما ما تحرص 

على تطوير اصنافها لتكون اكثر مالئمة لظروف المناخية ومقاومة االمراض. 

أهم األصناف التي تتعاون عليها كادكو 
مع فيتو هي أصناف الطماطم فلك 

والباذجنان بارشلونت

المهن������دس ط������ارق الدارى من ش������ركة كادك������و القطرية اكد على ان ش������ركة 
فيتو من اهم واكبر الش������ركات المتخصصة فى انتاج البذور فى العالم , وان 
العالقة االس������تراتيجة لتع������اون التجارى بين البلدين متدة منذ س������نتين , على 
اصناف ب������ذور الخيار والطماط������م والباذنجان وتتميز اصن������اف فيتو باالنتاجية 
العالي������ة ومقاومة االمراض  , واه������م االصناف التى تتعاون عليها كادكو مع 
فيتو هى اصناف الطماطم فلك والباذنجان بارش������لونة , واكد اليوم الحقلى 
واالجتماع الس������نوى لشركة فيتو على ان قس������م البحث والتطوير يعمل كل 
يوم على تطوير االصناف التى تخدم اسواق الشرق االوسط وتالئم طبيعة 

الزراعة بأقليم المنطقة 

أهم االصناف التى تتعاون بها الشركاتني هى اخليار 
الكديار والطماطم والباذجنان صنف البارشلونة

تعتبر ش������ركة الكروم الزراعية باالردن من اهم الوكالء والموزعين لش������ركة سيميالس 
فيتو وامتد الشراكة االستراتيجة بينهم منذ اكثرر من 26سنة على اصضناف متعددة, 
واك������د المهندس عبادة غنام مهندس بش������ركة الكروم ان اهم االصناف التى تتعاون 
بها الش������ركاتين هى اصن������اف الخيار الكديار والطماطم والباذنجان صنف البارش������لونة, 

وكذلك جميع اصناف الخضروات والفلفل البلوكى ومن اهم اصنافه الكارمن. 

واك������د كذلك على ان اهم الميزات التنافس������ية التى تقدمه������ا اصناف فيتو للمزارع 
هى االنتاجية العالية ومقاومة االمراض, وتوفر فيتو جميع االصناف التى يتطلبها 
المزارع باالردن, واكد ايضا هلى ان االجتماع الس������نوى للش������ركة هو فرصة لتالقى 
والتواصل بين فيتو وشركائها, وتحرص فيتو دائما وابدا على التواصل مع عمالئها 

من خالل الدعم الفنى المستمر الصنافها. 

فيت���و تتميز بأصنافه���ا التى تتحم���ل التغريات 
املناخية وتقاوم االمراض

اكد المهندس محمد ابو ظاهر مدير قسم البذور يشركة المواد الزراعية لبنان على 
ان فيتو وش������ركة المواد الزراعية يتعاون������ان منذ عام 2017 على اصناف متعددة 
بالسوق البنانى , وهذه االصناف هى اصناف الفول والطماطم والخيار والفلفل 
واللوبيا والذرة وذلك بما تتطلبه طبيعة الزراعة بلبنان والعروات المختلفة , واكد 
ايضا على ان مس������يرة العاون مع فيتو تس������مر بأصناف جديدة بالمرحلة القادمة , 
خصوصا وان فيتو تتميز بأصنافها التى تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم االمراض 
, وجميع االصناف تحقق االنتاجية العالية ايضا والتى تنافس باالس������واق اى من 
المنتجات االخرى , واضاف ايضا ان اليوم الحقلى هو الفرصة التى تس������اعد على 

تالقى الطرفين وتبادل الخبرات ومشاهدة االصناف الجيدة 

شركة الريف اخلضراء من العراق 

شركة الكروم الزراعية وكالء االردن

مدير قسم البذور يشركة املواد الزراعية لبنان 

شركة كادكو القطرية وكالء فيتو بقطر

املهندس طارق الدارى:

www.alkararr.com
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املهندس حممد بدوى:

املهندس حممد احلميدى:

ارض اجلزيرة بالكويت وكالء فيتو 
منذ 14 عام

ان الش������ركة وكالء  لشركة فيتو منذ اكثر من 14 عام من التعاون المستمر , 
وتعتبر اصناف فيتو من اهم االصناف المتداولة بالسوق الكويتى ,  واللقاء 
الس������نوى للشركة مع عمالئها دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية على 
اصن������اف فيتو الجدي������دة , باالضافة الى اظه������ار القوة الت������ى تكمتلكها فيتو 
فى مج������ال البحث والتطوير وانتاج االصن������اف الجديدة , ومن اهم االصناف 
المتداولة بالس������وق الكويتى اصناف الطماطم والباذنجان والخيار من شركة 
فيتو , واكد بدوى على ان السنوات القادمة بأذن الله سوف تشهد توسع 

لتعاون بين الشركتين بأصناف جديدة. 

ساهم اليوم احلقلى لعرض االصناف اجلديدة 
فى تبادل اخلربات العلمية والفنية حول 

االصناف اجلديدة

المهن������دس محمد الحميدى ش������ركة الحميدى للتج������ارة والزراعة وكالء فيتو 
بالس������عودية اكد على ان العمل مع ش������ركة فيتو بالسوق السعودى مستمر 
منذ فترة طويلة, باصناف الخيار والفلفل والطماطم وس������اهم اليوم الحقلى 
لعرض االصناف الجديدة ف������ى تبادل الخبرات العلمية والفنية حول االصناف 
الجديدة, ووجة الحميدى الش������كر لش������ركة فيتو والقائمي������ن على العمل بها, 
الهتمامهم بالتواصل والتفاعل وتقديم الدعم لش������ركائهم باالس������واق التى 

تعمل بها شركة فيتو. 

مدير شركة ارض اجلزيزة بالكويت

شركة احلميدى وكالء فيتو بالسعودية 
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أفضل اختيار
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