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 الخضـر محـاصيـل وتصـدير إنتـاج منظـومة تطبيق ببدء الخاصة لإلجراءات باإلشارة

  الجديد الموسم مـن بدءا   والفـلفـل الفـراولـة مـن مصر صادرات علي والفـاكهـة

2017/2018. 

 لقاءات عدة تنظيم بصدد هيا جمعية مع بالتعاون المجلس بأن بالعلم التفضل يرجي

 وموردي لمزارعي الجيدة الزراعية بالممارسات للتوعية تدريبية وبرامج ودورات

 لضمان الجديدة المنظومة متطلبات مع التوافق علي لمعاونتهم ، والفلفل الفراولة

 .الفلفل الفراولة مزارع علي ستتم التي والتحقق الفحص لعمليات المزرعة إجتياز

 الفلفل موردي ببيانات موافاتنا والفلفل للفراولة المصدرة الشركات من نرجوا لذا

 خاللهم من للوصول معهم التواصل يمكن حتي الشركة معهم تتعامل الذين والفراولة

  بها التدريبية البرامج هذه عمل سيتم التي األماكن وتحديد الفلفل و الفراولة لمزارعي

 أسم)بــ موافاتنا يتم أن علي ،( لها المزارعين وحضور االنتاج مناطق من قريبة تكون )

 .(يغطيها التي والمنطقة الموبيل ورقم المورد

 الشركات المصدرة للفلفل والفراولة

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx


 الترويج للعنب االحمر والتمر في الهند

من مكتب التمثيل التجاري بنيو ديلهي بالهند ، بشأن إفادتنا بقيام المكتب بحملة ورد الى المجلس خطاب 

داخل السوق الهندي ، نظراً لقابليتها للنفاذ لهذا السوق الضخم ( العنب االحمر والتمر ) ترويجية لكل من 

 .وقدرتها علي المنافسة 

وعليه يري المجلس أن هذه فرصة جيدة لمصدري هذه األصناف ، لذا علي الشركات أعضاء المجلس 

المصدرين لهذه األصناف إرسال المعلومات والبيانات وكذلك البروشورات المتاحة لتلك السلع علي مكتبنا 

 .  التجاري بنيو ديلهي حتي يقوم بدوره للترويج لها لدي الشركات الهندية المستوردة

 ـ:ويمكن لسيادتكم إرسال هذه البيانات علي مكتبنا التجاري بنيو ديلهي من خالل بيانات اإلتصال التالية

 منجي علي بدر/ السيد وزير مفوض تجاري

 رئيس مكتب التمثيل التجاري بنيو ديلهي

 00911126813818: تليفون

 26885922-11-0091: فاكس

 newdelhi@ecs.gov.eg: إيميل

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx


 إلغاء قرار السلطات السعودية منع إستيراد منتجات زراعية داخل عبوات خشبية من مصر

إلحاقاً للخطاب المرسل لسيادتكم من المجلس بشأن قرار السلطات السععودية بمنعع إسعتيراد أي منتجعات زراعيعة 

 .داخل عبوات خشبية من مصر

إدارة المشرق العربي بشأن إفادتنعا بقيعام مكتبنعا  –يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب اليوم من التمثيل التجاري 

التجاري بجدة بالتواصل مع إدارة العالقات الدولية بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والتي أفادت بإلغاء 

 .هذا القرار ووقف العمل به



 المهرجان الثالث للتمور بواحة سيوة

بشأن دعوة الشركات أعضاء المجلس للمشاركة في المهرجان الثالث للتمور المصعرية ، والمقعرر عقعده بواحعة سعيوة  ، Konzeptمن شركة ورد الى المجلس خطاب 

، والذي يتم تنظيمة بواسطة وزارة التجارة والصناعة ، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ، ومنظمة اليونيعدو والعذي  2017نوفمبر  10:  8خالل الفترة من 

حيث تشمل الدعوة المشاركة في المععرض العذي سعيقام علعي هعامه المهرجعان  والمسعابقات التعي سعيتم إجراتهعا خعالل فتعرة  ، Konzeptيتم إدارته بواسطة شركة  

 .المهرجان ، والتي سيتم تخصيص جوائز مالية للفائزين في هذه المسابقات ، ويشمل فاعليات المهرجان 

 

 .عرض أصناف التمور ومنتجاتها  •

 .عرض الشتالت النسيجية  •

 .عرض أفالم متخصصة  •

 .عرض تقنيات معدات تصنيع التمور  •

 . عرض اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية  •

 

مزارعون مختصون بزراعة النخيل ـ متخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمعور ـ خبعراء زراععة ) ويكون من ضمن المشاركون بالمعرض          

 ( .وإنتاج النخيل ـ خبراء وقاية النخيل من األمراض واآلفات ـ ممثلون عن المؤسسات العلمية والبحثية وعن المنظمات والهيئات الدولية 

ة لذا علي الشركات المعوقرة أعضعاء المجلعس الراغبعة فعي المشعاركة بهعذا المععرض ، إسعتيفاء اإلسعتمارة المرفقعة وإععادة إرسعالها إلعي الشعرك        

 . 15/8/2017المنظمة في موعد أقصاه 

 ـ:ويمكن لسيادتكم ارسال استمارة المشاركة والتواصل مع الشركة المنظمة من خالل بيانات اإلتصال التالية       

 25245188ــ  25245187: تليفون        

   01006111102: موبايل        

 events@konzept-egypt.com:  ايميل        

 .عرض تقنيات وخدمة زراعة النخيل  •

 .عرض تراثي  •

 .عرض كتب واصدارات علمية عن النخيل  •

 .جنيه للفائزين بجوائز المهرجان  400,000جوائز تقديرية بإجمالي  •

 ( .محلية ودولية ) ندوات علمية  •



 شروط إستيراد سلطنة عمان للخضر والفاكهة من مصر

من وزارة التجارة والصناعة بشأن كتاب وزارة الزراعة ورد الى المجلس خطاب 

عمان والمتضمن عدم وجود حظر على إستيراد أى من بسلطنة والثروة السمكية 

منتجات الخضر والفاكهة من مصر ، وكذا شروط إستيراد سلطنة عمان للخضر 

والفاكهة والتي من ضمنها إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات معتمدة من الجهات 

 .الحكومية

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/oman_rols.pdf


 توضيح حول المشاركة بالبعثة التجارية المصرية اللبنانية الي كوت ديفوار

، بشأن قيعام الجمعيعة المصعرية اللبنانيعة لرجعال  19/7/2017باإلشارة الي الخطاب المرسل الي سيادتكم بتاريخ 

 .األعمال في مساعدة الشركات المصرية واللبنانية لتنمية العالقات مع دول أفريقيا 

لمسععاعدة  2017أكتععوبر  7:  2واإلفععادة بتنظععيم بعثععة ترويجيععة لدولععة كععوت ديفععوار ، وذلععك خععالل الفتععرة مععن  

الشركات المصرية والللبنانية للبحعث ععن فعرل للتععاون معع رجعال األعمعال فعي أبيعدجان ، وذلعك بالتنسعيق معع 

سعفارتي مصععر ولبنععان فعي أبيععدجان والتمثيععل التجععاري المصعري لتحقيععق التكامععل المصعري اللبنععاني فععي أسععواق 

 .أفريقيا 

، ( الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال ) برجاء التفضل بالعلم بأن الجهة المنظمة للبعثة المشار إليها هي 

 ـ   :وبيانات التواصل مع الجمعية للتنسيق في المشاركة لهذه البعثة كالتالي

  273836641ـــ   27369612: فاكس / تليفون 

   info@elbaegypt.org   ، elba@elbaegypt.org: إيميل 

   www.elbaegypt.org: الموقع اإللكتروني 

 شارع الكامل محمد ـ الزمالك  10: مقر الجمعية 

mailto:info@elbaegypt.org
mailto:elba@elbaegypt.org
http://www.elbaegypt.org/


 Global G.A.Pعلي شهادة حصول مزارع العنب 

، الخال بالمنظومة الجديدة للصادرات الزراعية 2017لسنة  670باإلشارة الي القرار الوزاري المشترك رقم 

 .والذي تم تطبيقه هذا الموسم علي صادرات مصر من العنب 

وباإلشارة لما تم النص عليه بالمنظومة ، من أنه يشترط حصول المزارع علي شهادة الممارسات الزراعية 

 .بدءاً من الموسم الجديد(  Global Gap) الجيدة 

لذا فإن المجلس يوصي المزارع التي مازال لديها زراعات عنب متأخرة البدء في إجراءات الحصول علي شهادة  

 (Global Gap  ) تمهيداً للموسم القادم  . 



رسائل لشركات صاحبة شحنات مرفوضة اال بعد فحصهالن يسمح الحجر الزراعي المصري بتصدير   

من اإلدراة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأنه في إطار ورد الى المجلس خطاب 

الحرل على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة المصدرة 

الى مختلف دول العالم ، فقد قام الحجر الزراعي بإصدار تعليماته الى فاحصي 

الحجر الزراعي بعدم السماح بتصدير أي رسائل زراعية لشركات سبق وتم رفض 

شحنات لها إال بعد فحص الشحنة بشكل دقيق وسحب عينة لتحليلها للتأكد من 

 .توافقها مع إشتراطات الدولة المستوردة لضمان عدم رفض شحنات أخرى 

وفي هذا الصدد فإن المجلس يهيب بالسادة المصدرين إتباع كافة اإلجراءات التي 

تضمن سالمة المنتج المصدر ، لتسهيل العملية التصديرية وعدم فرض أي 

 .إجراءات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية



 مهرجان ملهمة الشرق والغرب بالسعودية

ريما / من اإلدارة العامة للمجالس التصديرية ومجالس األعمال ، بشأن قيام األميرة ورد الى المجلس خطاب 

سعود بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ملهمة الشرق لتنظيم / الورسيان زوجة األمير 

 2017أكتوبر 26إعتباراً من " ملهمة الشرق والغرب " المعارض والمؤتمرات ، بتنظيم مهرجان تحت مسمي 

أيام بمنطقة درة بالرياض ، حيث سيشمل المهرجان جانب تجاري وإستثماري ، وتطلب المؤسسة  4ولمدة 

دعوة رجال األعمال المصريين الذين لديهم سجل تجاري داخل السعودية للمشاركة بالمهرجان ، حيث سيتضمن 

 .عمليات للبيع والشراء اآلمن وسيتم تخصيص شوارع تجارية بأسماء الدول ومنها مصر لعرض المنتجات 

لذا علي الشركات التي لديها سجل تجاري داخل السعودية ، ولديها الرغبة في المشاركة بهذا المعرض ، 

 ـ:التواصل مباشرةً مع منظمي المعرض وذلك من خالل بيانات اإلتصال التالية

   966118107075: +تليفون 

  966550445581: +فاكس 

  info@molhimah.com: إيميل 

  www.molhimah.com: الموقع 



 2017أسبوع مولدوفا لألعمال 

 بالدعوة إفادتنا بشأن ، األعمال رجال وتنظيمات التصديرية للمجالس العامة اإلدارة من خطاب المجلس الى ورد

 في للمشاركة مولدوفا بجمهورية اإلقتصاد ووزير الوزراء رئيس نائب من أنقرة في مولدوفا سفارة من الواردة

 6-2 من الفترة خالل Chisinau مدينة في سيعقد والذي ، 2017 لألعمال مولدوفا أسبوع من الرابعة الدورة

 . 2017أكتوبر

 فرل تتناول سوف " 2017 لألعمال مولدوفا أسبوع " من الرابعة الدورة فاعليات أن إلي اإلشارة تجدر كما

 وتقوم ، مولدوفا جمهورية في تقام التي األحداث أهم تعد أنها كما ، للصادرات والترويج واإلستثمار األعمال

 . الحدث هذا بتنظيم بمولدوفا واإلستثمار للصادرات الترويج هيئة

 ـ: اآلتية التواصل بيانات خالل من المعلومات من مزيد علي الحصول لسيادتكم يمكن كما

Tel: (+373) 22273654  

Email: office@miepo.md   

 خالل من ، الدورة منظمي مع مباشرة التواصل الفاعليات هذه في المشاركة في الراغبة الشركات علي لذا

 .بعاليه إليها المشار التواصل بيانات



 قرار السلطات البحرينية بحظر إستيراد الفراولة المصرية

 بمظومة استبيان عمل بشأن الصادرات تنمية هيئة من خطاب المجلس الى ورد

 المصرية الخدمات و للمنتجات واعدة فرل ايجاد على للعمل المصرية الصادرات

 المرفق تحميل يرجى الموضوع كامل على لالطالع .... العالمية االسواق الى للنفاذ

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/8_2017/improve_export_org.pdf


 اخطارت المواصفات القياسية الوغندا

 الهيئة بان يفيد الجودة و للمواصفات العامة الهيئة من خطاب المجلس الى ورد

 الغذائية بالمنتجات الخاصة القياسية للمواصفات الفعلي التطبيق تبدأ سوف

 .20/7/2017 بتاريخ االوغاندية

   الهيئة من السابقة االخطارات و القرار كامل لسيادتكم مرفق

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/8_2017/oghanda.pdf


 اإلمتيازات الممنوحة للشركات الراغبة في اإلستثمار في دولة كوت ديفوار

 رجال تنظيمات و التصديرية للمجالس العامة االدارة من خطاب المجلس الى ورد

 االستثمار في الراغبين المصرين للمستثمرين الممنوحة االمتيازات بشأن االعمال

   المرفق تحميل برجاء التفاصيل كامل على لالطالع .. ديفوار كوت دولة في

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/8_2017/kotivoar.pdf


 الدراسات التسويقية



 دراسات تسويقية السواق مختلفة

 ـ:التاليلدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي قام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وهي علي النحو يتوافر 

 :ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

 AEC@AECEGYPT.COM: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الصنف الذي تم اجراء الدراسة عليه  م  الدولة التي تم بها الدراسة 

 روسيا و المانيا خضار و فاكهة 1

 السعودية زهور قطف 2

 الصين رمان  3

 التشيك موالح 4

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


 الفرص التصديرية



 فرل تصديرية السواق مختلفة

 ـ:التاليقام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وهي علي النحو الفرل التصديرية التي لدي المجلس عدد من يتوافر 

 :ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

 AEC@AECEGYPT.COM: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

 الدولة الصنف م

 تونس – براج خضر و فاكهة 1

سمسم –حمص  –فول سوداني  –ليمون  –عنب  –برتقال  2  كوااللمبور 

 اثينا زيتون 3

خضر و فاكهة –رمان  –برتقال  4  اربيل 

عنب احمر -بصل احمر  –برتقال   5  نيودلهي 

 المانيا قصب سكر 6

 جاكرتا ليمون 7

خضر و فاكهة –الثوم  – البصل –ليمون  –برتقال  –عنب  –رمان  8  قبرص 

 الهاي رمان و بطاطا 9

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


 النشرات



FPC news 

والذي يقع مقره في )النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية البريطاني إلي باإلشارة 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات  ( لندن

أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة من أهـم اإلخبار المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر 

 .والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة يومية  

 .ويتم نشرها علي الموقع اإللكتروني للمنظمة إسبوعية بدالً من 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في اإلطالع علي هذه النشرات ، الضغط على الوصالت المشار 

    .على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس إليها 

 ..........لزيارة الموقع 

المجلسموقع   



 البيانات االحصائية



 القيمة بالمليار دوالر الكمية بالمليون طن

2016-2015موسم   3.67 2.23

2017-2016موسم   3.87 2.21
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الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%5%1,4915871,5536174الموالح1

%44%43118478726582البطاطس2

%37-%30-669275468174بصل طازج3

%0.4-%11110513410521رومان ، طازج4

%7-%1182481272308عنب طازج5

%9%2-1058010288فاصولياء جافة6

%54-%40-100836138طماطم طازجة7

%49%3016522472فول عريض8

%80%2542497797فول سودانى9

%3%386141637زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل10

%33%3069399131فراولة طازجة11

%11-%3019351715بطيخ طازج12

%6%2860346418نباتات طبية و عطرية13

%42%1821333088مانجو طازجة14

%8-%2414271314بطاطا حلوة15

425369327310-23%-16%

3,6742,2353,8692,2065%-1%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2016-2015

محاصيل اخرى



القيمةالكمية  القيمة بالمليون دوالر الكمية باأللف طن القيمة بالمليون دوالر الكمية باأللف طن

%15-%7-1,8611,0721,724912 الدول العربية1

%21%67631087337329دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى2

%4%8006248406485دول اإلتحاد األوروبى و المملكة المتحدة3

%19%30118238521728دول آسيا4

%15%2222252517دول إفريقيا5

%26%1425223157دول األمريكتين و استراليا6

3,6742,2353,8692,2065%-1% اإلجمالي

م
نسبة الزيادة او النقص %موسم 2017-2016 موسم 2016-2015

التكتل اإلقتصادي

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%20%58125174330028روسيا االتحادية1

%16-%16-746390628326السعودية2

%23-%11-270180241139الكويت3

%12%19713222214813هولندا4

%6-%2181222201141االمارات العربية المتحدة5

%22-%19-177173144135المملكة المتحدة6

%27%1068314210534ايطاليا7

%141%472912569169العراق8

%14-%3-1115410747لبنان9

%189%371910655183الصين الشعبية10

%6-%9656102536األردن11

%36%4923923289اليونان12

%8-%733975363بنجالديش13

%17%5628723327سلطنة عمان14

%8%6082708817المانيا االتحادية15

850574780527-8%-8%

3,6742,2353,8692,2065%-1%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الدولةم

موسم 2016-2015

دول اخري

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطن القيمة بالدوالرالكمية بالطن

161,65949,284,493%20%580,893251,190,490742,552300,474,98428روسيا االتحادية1

78,51440,456,526%141%46,55128,794,197125,06669,250,723169العراق2

68,37735,973,667%189%37,31619,041,055105,69355,014,722183الصين الشعبية3

43,2758,549,090%36%48,73823,430,47292,01231,979,56289اليونان4

35,60222,196,925%27%106,25082,561,416141,851104,758,34134ايطاليا5

25,60316,176,069%12%196,582132,220,629222,185148,396,69813هولندا6

16,7097,516,432%68%25,75711,067,58342,46718,584,01565اوكرانيا7

16,5697,877,073%277%4,6482,839,64121,21710,716,714356اندونيسيا8

15,2804,713,842%17%56,34327,949,68571,62332,663,52727سلطنة عمان9

14,4887,502,913%80%9,8189,345,06424,30516,847,977148سلوفينيا10

13,0944,401,937%2602%136169,16313,2314,571,1009616ايران11

11,7434,731,524%14%50,17933,508,69561,92238,240,21923تركيا12

10,1416,430,873%8%60,11081,808,00970,25188,238,88217المانيا االتحادية13

7,92411,156,079%47%22,69723,891,73030,62035,047,80935الجزائر14

1,246,018727,817,8281,764,996954,785,27242%31%518,978226,967,443

كمية و قيمة الزيادة نسبة الزيادة % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الدولةم

موسم 2016-2015

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطن القيمة بالدوالرالكمية بالطن

64,114,826-118,615-%16-%16-746,194389,756,321627,579325,641,495السعودية1

28,273,001-52,893-%96-%97-54,57129,372,7121,6781,099,711السودان2

12,459,591-51,859-%27-%75-69,22945,680,97717,37033,221,386بلجيكا3

46,336,753-37,388-%66-%38-99,14770,301,67361,75823,964,920ليبيا4

25,473,853-36,873-%46-%41-90,48554,870,70953,61229,396,856الهند5

37,849,425-33,355-%22-%19-177,341172,505,932143,986134,656,507المملكة المتحدة6

40,757,908-29,067-%23-%11-269,756180,256,888240,689139,498,980الكويت7

9,900,593-12,341-%47-%35-35,57421,059,06123,23311,158,469سوريا8

1,542,297963,804,2731,169,906698,638,325-24%-28%-372,391-265,165,949

كمية و قيمة اإلنخفاض نسبة اإلنخفاض % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الدولةم
موسم 2016-2015

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطن القيمة بالدوالرالكمية بالطن

355,38580,546,776%44%431,258184,081,566786,643264,628,34282البطاطس1

62,43729,685,607%5%1,490,834587,250,3601,553,271616,935,9684الموالح2

23,94734,099,400%80%24,61942,419,54748,56676,518,94897فول سودانى3

21,9447,965,575%49%30,44716,310,37852,39124,275,95372فول عريض4

17,6207,419,513%54%8,84013,701,51526,46021,121,029199خوخ طازج5

15,5458,959,938%42%17,59521,426,68233,14030,386,62088مانجو طازجة6

11,1655,977,709%99%7,6506,047,95418,81512,025,663146موز طازج7

10,46512,971,619%82%14,59015,853,19825,05628,824,81872ثوم طازج8

10,0844,918,744%45%12,31510,935,07522,40015,853,81982خس طازج9

9,39922,509,959%33%30,09268,650,97839,49291,160,93731فراولة طازجة10

2,068,241966,677,2552,606,2331,181,732,09626%22%537,992215,054,841

كمية و قيمة الزيادة نسبة الزيادة % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2016-2015

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطن القيمة بالدوالرالكمية بالطن

100,945,162-201,502-%37-%30-669,468275,395,562467,966174,450,401بصل طازج1

44,371,929-39,683-%54-%40-100,33882,630,23560,65538,258,306طماطم طازجة2

6,561,197-10,886-%33-%52-20,75419,596,9139,86713,035,717فلفل طازج3

4,051,406-1,693-%9-%6-28,54243,052,46526,84939,001,059فاصولياء خضراء4

60,901,469-142,041-%100-%100-142,29160,978,96925077,500 األرز5

961,392481,654,145565,587264,822,982-41%-45%-395,805-216,831,163

كمية و قيمة اإلنخفاض نسبة اإلنخفاض % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الدولةم
موسم 2016-2015

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  

 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

 للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي

mali@aecegypt.com 


