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 معرض داكار
المنتجات المطالبة بفتح السوق الهندي أمام 

 الزراعية المصرية

كان التي العمل بقررات الصندوق القديمة 
 2014-6-30يعمل بها حتي 

 اإلعداد  للمشاركة المصرية في معرض 
2016 Asia Fruit Logistica 

بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية 
 أخر موسمين المصرية 

 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية فبراير

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 أهم األصناف أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 التكتالت الجغرافية أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 أهم الدول أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير



العمل بقررات الصندوق القديمة االتي كان 
 2014-6-30يعمل بها حتي 

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد ورد خطاب من صندوق 

تنمية الصادرات يفيد بإلغاء قرار مجلس إدارة 

الصندوق السابق و الخاص بالقواعد الجديدة لنظام 

، على أن يستمر ( المساندة التصديرية ) رد األعباء 

العمل بالقواعد القديمة و التي كانت سارية حتى 

بكافة ضوابتها و شروطها ، وذلك إلى   30/6/2014

 .حين إقرار مقترح جديد لنظام رد األعباء 

و بناءاً على ذلك سيقوم صندوق تنمية الصادرات 

بصرف رد األعباء على المشحونات الزراعية منذ 

بنفس الشروط و القواعد التي  1/7/2014تاريخ 

 . 30/6/2014كانت تطبق حتى 

 الرئيسية



المطالبة بفتح السوق الهندي أمام 
 منتجات زراعية مصرية

قامت وزارة التجارة و الصناعة بمخاطبة المجلس 

للوقوف على المشاكل و المعوقات التي تواجة صادراتنا 

 .الزراعية إلى الهند 

وقد قام المجلس بدورة بإستطالع رأي السادة أعضاء 

المجلس لمعرفة العقبات التي تواجههم أثناء قيامهم 

 .بالتصدير إلى الهند لمناقشتها مع الجانب الهندي

 الرئيسية



منفذ فيشخابور الحدودي إعتماد 
 العراقي كمنفذ آمن

من التمثيل التجاري ، بشأن ورد خطاب 

إفادتنا بإعتماد وزارة الخارجية العراقية لمنفذ 

الحدودي الواقع علي الحدود ( فيشخابور ) 

العراقية التركية كخط سير آمن للبضائع 

 .المصدرة من مصر للعراق 

يوجد بالمجلس صورة من الخطاب لإلطالع 

عليها يرجى التواصل مع المجلس على 

 aec@aecegypt.com: اإليميل التالي

 104داخلي  25283611أو اإلتصال على رقم 

 الرئيسية
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الموقع اإللكتروني للتمثيل 
 التجاري

يرجي التفضل بالعلم بأن التمثيل التجاري المصري 

يقوم حالياً بتطوير الموقع اإللكتروني الخاص به 

ليتناسب مع الدور الهام الذي يقوم به في مجال 

دعم الصادرات المصرية، ويقوم التمثيل التجاري 

بإعداد ملف عن الشركات المصدرة للحاصالت 

الزراعية لوضعها علي الموقع اإللكتروني الخاص 

 .بالتمثيل التجاري والمزمع إطالقه باللغة اإلنجليزية

لذا في حالة رغبة سيادتكم قيام التمثيل التجاري 

بوضع نبذة عن شركتكم في هذا الموقع، برجاء 

التفضل بإرسال البيانات التالية إلي التمثيل 

 :التجاري

نبذة مختصرة عن الشركة وطبيعة منتجاتها والميزة 

 .التنافسية لها

 .مجموعة من الصور خاصة بالشركة ومنتجاتها

 .تفاصيل اإلتصال والموقع اإللكتروني للشركة

علي أن يتم إرسال تلك البيانات باللغة اإلنجليزية 

صفحتين علي اإليميل الخاص بالتمثيل يتجأوز بما ال 

   webmngr@ecs.gov.egالتجاري 

 الرئيسية
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 2016خطة معارض الكاميرون 

من اإلدارة العامة للمجالس ورد إلى المجلس خطاب 

التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، بشأن إفادتنا 

بمواعيد المعارض الخارجية والفعاليات التجارية التي 

 . 2016ستقام في الكاميرون خالل عام 

ويتوفر لدي المجلس جدول توضيحي للمعارض 

والفعاليات التجارية ، مع بيان بنقاط اإلتصال ومواعيد 

علماً بأن هذه المعارض ال وأماكن إنعقادها ، 

تدخل ضمن قائمة المعارض السنوية المدعمة 

 .من المجلس 

لذا في حالة رغبة سيادتكم في الحصول على 

نسخة من خطة المعارض يرجى التواصل مع 

 :المجلس كالتالي 

 aec@aecegypt.com: عبر البريد االلكتروني 

 104: داخلي  25283611: أو اإلتصال على 
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 GTIدورة 

سوف تقوم بعقد  GTIيرجى التفضل بالعلم بأن مشروع 

 محاضرة تعريفية للشركات المصدرة للحاصالت الزراعية 

المنتج تدأول تهدف إلي تحسين طرق ( الخضر والفاكهة ) 

األشخاص الزراعي المصدر ، حيث سيتم عمل توعية لكافة 

وحتي وصول األرض المشتركين في سلسلة التوريد بدءاً من 

المنتج ألماكن التعبئة والتجهيز للتصدير ، حيث يستهدف 

 :البرنامج الفئات العاملة األتية

 .مشرف المزرعةأو المزارع •

 .المورد المسئول عن توريد المنتجات للمحطة •

مسئول نقل المنتج الزراعي من أماكن اإلنتاج إلي محطة •

 .التعبئة

 .مسئول إستالم المنتج الخام في محطة التعبئة•

لذا فى حالة رغبـة سيادتكم ترشـيح ممثلين عـن الشـركة 

موظف / وال يشترط أن يكون معين لإلشـتراك فى هذا اللقاء 

فيمكن أن يكون أحد المتعاملين مع الشركة  بالشركة

موردي لنقل لمنتجات أو موردي سيارات نقل أو كمزارعين 

محاصيل تتعامل معهم الشركة وفي جميع األحوال فيجب أن 

يكون األشخاص المرشحين  أحد الفئات المستهدفة وفقاً لما 

 هو موضح بعالية، 

 الرئيسية

سيتم عقدها في عدة و علماً بأن هذه الدورة مجانية
 -:أماكن هي كاالتي

 .النوبارية

 .اإلعتمادية

 .مركز بدر/مديرية التحرير

 .المنيا

 .األقصر

 .بني سويف

برجــاء موافاتنا بأسماء المرشحين وطبيعة عملهم ورقم 
 :على البريد االلكتروني تليفوناتهم 

aec@aecegypt.com 

. 13/3/2016الموافق األحد في موعد أقصاه وذلك   
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 الئحة معارض المغرب

ورد الينا خطاب بشأن التجاري بالرباط ، بالتعأون مع مكتبنا 

إفادتنا بالئحة المعارض والمناسبات التجارية ومواعيد 

 .بالمغرب  2016إقامتها لعام 

علماً ويتوفر لدي المجلس الئحة المعارض المشار إليها ، 

دخل ضمن قائمة المعارض تبأن هذا المعارض ال 

 .من المجلس المدعمة السنوية 

للحصول على نسخة من خطة المعارض يرجى التواصل  

 :مع المجلس على البريد اإللكتروني

aec@aecegypt.com 

 :أو اإلتصال على 

 104: داخلي  25283611

 الرئيسية
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 (الدقم ) خاصة مجلة فصلية 

خطاب من قطاع التجارة الخارجية بشأن قيام ورد الينا 

في ( الدقم)هيئة المنطقة اإلقتصادية الخاصة 

سلطنة عمان بإصدار مجلة فصلية خاصة بأخبار 

المنطقة لتكون رسالة من الهيئة لمختلف 

المستثمرين توضح فيها سير العمل في المشروعات 

والفرص اإلستثمارية المتوفرة بالمنطقة لتشجيع 

مجتمع االعمال الخارجي علي اإلستثمار في 

 .السلطنة

وفي حالة رغبة سيادتكم اإلطالع علي المعلومات 

أو ( الدقم)الخاصة بهيئة المنطقة اإلقتصادية الخاصة 

اإلطالع علي المجلة سالفة الذكر، يمكن لسيادتكم 

   www.duqm.gov.om: زيارة الموقع الإللكتروني
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 مجموعة جديدة من المستوردين الروس

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل 

من  أخريالتجاري ، بشأن إفادتنا بمجموعة 

متوفرة لدي ) المستوردين الروس للحاصالت الزراعية 

، للحصول على نسخة من القائمة يرجى المجلس 

: التواصل على البريد االلكتروني

aec@aecegypt.com  25283611: أو االتصال على 

 ( 104:داخلي 

وعلي الشركة التي ترغب في التصدير لهذه الشركات 

التواصل معها مباشرة من خالل بيانات اإلتصال الخاصة 

بالشركات ، مع إرسال صورة من عروض األسعار لمكتبنا 

التجاري بموسكو، مع مرعاة تطبيق الشروط التي 

يتطلبها الجانب الروسي في إستيراد بعض المحاصيل 

الزراعية من مصر، وإتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ 

 . علي مستحقاتكم المالية 

 الرئيسية
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مجموعة من الدراسات التسويقية المختلفة 
2016-2015موسم   

يرجي التفضل بالعلم بأنه يتوافر لدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي قام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها 
 ـ:التالي، وهي علي النحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالشركة على البريد االلكتروني لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي أي من هذه الدراسات ، إفادتنا باإليميل الخاص 
 :التالي 

 aec@aecegypt.com   

 .  2016يتم إرسالها عليه ، علي أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن عام حتي 

 

 الرئيسية

 المنتجات التي تشملها الدراسة الدولة م

 خضار وفاكهة كندا 1

 خضار وفاكهة أوكرانيا 2

 خضار وفاكهة التشيك 3

 خضار وفاكهة اقليم كوردستان ـ اربيل ـ العراق 4

 خضار وفاكهة رومانيا 5

 بطاطس التشيك 6
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 مجموعة من الفرص التصديرية شهر فبراير

من الفرص التصديرية من ورد الى المجلس عدد 
مختلف مكاتبنا التجارية بالخارج ، لعدد من المنتجات 

 :الزراعية وهي

 .ـ فرصة تصديرية للبصل والثوم بالهاي ، وارسو 1

ـ فرصة تصديرية للموالح بميالنو ، جدة ، كازاخستان 2
 ، الهاي 

ـ فرصة تصديرية للمحاصيل الزيتية والبقوليات 3
 .بتونس ، ابو ظبي ، نيوقسيا 

ـ فرصة تصديرية للخضار والفاكهة بميالنو ، مونتريال 4
، بريتوريا ، وارسو ، ابو ظبي ، الهاي ، كازاخستان ،  

 .نيوقسيا ، جدة 

 .ـ نباتات طبية وعطرية بتونس 5

 

لذا في حال رغبة شركتكم في الحصول على نسخة 
من هذه الفرص التصديرية يرجى التواصل عبر البريد 

 aec@aecegypt.com: اإللكتروني 

 . 104:  داخلي 25283611: أو االتصال على 

 

األخذ في األعتبار إرسال صورة من عروض مع 

األسعار المرسلة للشركات المستوردة إلي مكتب 

 .  التمثيل التجاري المصري في دولة المستورد 

وإتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ علي الحقوق 

 .المالية الخاصة بشركتكم 

 الرئيسية
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مجموعة من + مجموعة من المستوردين الروس 
 الفرص التصديرية

من قائمة بها مجموعة لدي المجلس يرجى العلم أنه يتوفر 

بعض إستيراد المستوردين الروس الذين يرغبون في 

البرتقال ـ اليوسفي ـ ) المحاصيل الزراعية من مصر مثل 

 ( .الخضار والفاكهة أصناف الليمون ـ وبعض 

وعلي الشركة التي ترغب في التصدير لهذه الشركات 

التواصل معها مباشرة من خالل بيانات اإلتصال بالشركات ، 

مع إرسال صورة من عروض األسعار لمكتبنا التجاري 

بموسكو، مع مرعاة تطبيق الشروط التي يتطلبها الجانب 

الروسي في إستيراد بعض المحاصيل الزراعية من مصر، 

وإتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ علي مستحقاتكم 

 . المالية 

من الفرص التصديرية كما يتوافر لدى المجلس مجموعة 

 .لدول مختلفة 

للحصول على قائمة المستوردين و الفرص التصديرية 

 :يرجى التواصل مع المجلس عبر السبل التالية 

 aec@aecegypt.com: البريد االلكتروني 

 104: داخلي  25283611: أو اإلتصال على 
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 مستوردي كازاخستان والكويت

من مكتب التمثيل التجاري ، بشأن ورد إلى المجلس خطاب 

كازاخستان ، إفادتنا بمجموعة من المستوردين في دولة 

وكذلك إفادتنا مجموعة أخري من المستوردين في دولة 

يرجى التواص مع المجلس عن طريق البريد . الكويت 

   aec@aecegypt.com: اإللكتروني 

 104: داخلي   25283611: أو اإلتصال على 

على أن تتواصل الشركة الراغبة في التصدير لهذه الشركات  

 بالقائمة ،خالل بيانات اإلتصال الموضحة معها مباشرة من 

إتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ علي مستحقاتكم مع 

 .المالية 

 الرئيسية
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2016معارض بيال روسيا   

من اإلدارة العامة للمجالس ورد الى المجلس خطاب 

التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، بشأن إفادتنا بقائمة 

للمعارض الدولية التي ستقام في بيال روسيا خالل عام 

سيتم تنظيمها من خالل مؤسسة المعارض ،والتي  2016

، والتابعة إلدارة شئون (  Bel Expo) األنشطة متعددة 

 .رئيس جمهورية بيال روسيا 

للحصول على نسخة من قائمة المعارض أعاله يرجى 

 :  التواصل مع المجلس على البريد االلكتروني التالي

aec@aecegypt.com 

 :أو االتصال على 

 104: داخلي   - 25283611

علماً بأن هذه المعارض ال تدخل ضمن قائمة المعارض 

 .السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية
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الدولي بالكوت ديفوارأيدجان معرض   

العامة للمجالس التصديرية ورد خطاب من اإلدارة 

وتنظيمات رجال األعمال بقطاع التجارة الخارجية بشأن 

إفادتنا بالدعوة الموجهة من الجانب اإليفواري لمشاركة 

مصر في الدورة الثانية لمعرض أبيدجان الدولي والمقرر 

في الكوت  5/4/2016حتي  24/3عقده خالل الفترة من 

ديفوار ، علماً بأن الكوت ديفوار تُعد مركزاً تجارياً كبيراً حيث 

 أنها تخدم بعض دول الجوار الحبيسة مثل 

 ( .بوركينا فاسو ) 

ـ :ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع التالي

ci.com-www.fia   

دخل ضمن قائمة يعلماً بأن هذا المعرض ال 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية
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 معرض بولوينا بايطاليا

مكتب التمثيل التجاري ورد الى المجلس خطاب من 

بميالنو ، بشأن إفادتنا بقيام رئيس المكتب بزيارة المعرض 

والذي تم عقد فاعليات  MARCA 2016والمؤتمر الدولي 

دورته الثانية عشر في مدينة بولونيا االيطالية خالل الفترة 

، حيث يعد ثاني أهم معرض في  2016يناير  14-13من 

وأحد أهم المعارض الرائدة علي مستوي العالم في أوروبا 

، وقد  private labelمجال العالمات التجارية الخاصة 

أسفرت زيارة المكتب لفاعليات المعرض المشار إليه لعقد 

ثالث مقابالت هامة مع مسئولي سالسل الهايبر ماركت 

(  coop italia-carrefour italia-unes maxi) التالية 

حجم مبيعاتها يتجأوز اإليطالية والتي  selexومجموعة 

مليار يورو ، والذين أبدوا ترحيبهم بفتح قنوات  12السنوية 

إتصال مع الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير 

 ـ :الحاصالت الزراعية ، وذلك وفقاً للشروط التالية

 . brcو  ifsأن تكون الشركة حاصلة علي شهادات الجودة 

لذا علي الشركة التي ترغب في التواصل مع الشركات 

للشركات يتضمن  company profileاإليطالية إرسال 

معلومات تفصيلية حول الشركة وقدرتها اإلنتاجية وصور 

 شهادات الجودة الحاصلة عليها ، 

 الرئيسية

باإلضافة إلي سابقة أعمالها التصديرية إلي األسواق 

، وكذلك عرض مرئي يتضمن وصف لمنتجاتها األوروبية 

وإرساله إلي مدعم بعرض فني وأسعار إسترشادية ، 

إدارة نظم المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري ، 

 ـ  :وبيانات اإلتصال به كاآلتي

 محمد بكري عجمي  / وزير مفوض تجاري

 إدارة نظم المعلومات وخدمات التصديرمدير      

  23424056ـ  23424030ـ  23424010: تليفون

  23421117ـ  23421116: فاكس

 info@ecs.gov.eg : إيميل

mailto:info@ecs.gov.eg


 معرض داكار

من مكتبنا التجاري بداكار ، بشأن إفادتنا إقامة ورد خطاب 

للحاصالت الزراعية بداكار خالل  Siagro 2016معرض 

 . 2016مارس   18 -15الفترة من 

دخل ضمن قائمة يعلماً بأن هذا المعرض ال 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

   18/2/2016وقد تم التعميم على االعضاء بتاريخ 

 الرئيسية



 اإلعداد  للمشاركة المصرية في معرض 
Asia Fruit Logistica 2016 

يتم حاليا اإلعداد للمشاركة المصرية فى  1.

مع الهيئة بالتعأون Asia Fruit Logisticaمعرض 

والغرفة األلمانية  العامة للمعرض و المؤتمرات 

بالقاهرة و يعتبر هذا المعرض هو أهم و أكبر 

المعارض العالمية المتخصصة لعرض الخضر و 

 .فى منطقة جنوب شرق آسيا  الفاكهة

 09-07سوف يقام المعرض خالل الفترة من 2.

بدولة بمدينة هونج كونج  2016 سبتمبر 

 .الصين

شاركت فى  التى عدد الشركات المصرية 3.

شركة بزيادة  33الدورة السابقة للمعرض بلغ  

و هذه كانت أكبر 2015عن دورة عام %  32

مشاركة مصرية على مدار المشاركات المصرية 

 .بالمعرض

على الشركات الراغبة بالمشاركة فى المعرض 4.

التفضل بالتواصل مع إدارة المعارض بالمجلس 

 :علي األرقام التالية 

 110 -109داخلي  -0225283611: تليفون       

 mfathy@aecegypt.com: االيميل       

                        mali@aecegypt.com 

 

 الرئيسية

mailto:mfathy@aecegypt.com
mailto:mali@aecegypt.com


(طن 1000)الكمية  (مليون دوالر) القيمة    

2015-2014موسم   1,417 945

2016-2015موسم   1,748 1,066
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 أخر موسمين بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية 
 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية فبراير

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

 الرئيسية



الكمية  ) ألف طن(
 القيمة

 ) مليون دوالر(
الكمية  ) ألف طن(

 القيمة

 ) مليون دوالر(
القيمةالكمية

%25%51220464425626برتقال1

%137%14062339147143بصل2

%23-%36-1747211155بطاطس3

%52%716810810452رمان طازج4

%75%64261004556أرز5

%9-%8-76557150طماطم6

%52-%26-931106953فاصولياء جافة7

%73%2111351965يوسفي8

%16%18824931ليمون9

%13%1932243629زهور القطف و نباتات الزينة10

%1-%1-24592458فراولة11

%7%4-20321934فول سوداني12

185205182199-2%-3%

1,4179451,7481,06623%13%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2015-2014

محاصيل اخري

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  
 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

 الزراعية موزع على أهم األصناف أخر موسمين الحاصالتبيان مقارنة صادرات 

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير

 الرئيسية



الكمية 

)ألف طن(

 القيمة 

)مليون دوالر(

الكمية 

)ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(
القيمةالكمية

%11.1%8205441,04260527دول عربية1

%9%25520830122718دول اإلتحاد األوروبي2

%8%2491272591384دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي3

%54%80501297660دول آسيا4

%18%9710822دول إفريقيا5

%32%5971249دول األمريكتين و أستراليا6

1,4179451,7481,06623%13%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

م

موسم 2015-2014

التكتل

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  
 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

 موسمينبيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الجغرافية أخر 
 فبرايرخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%25%32617540821925السعودية1

%13%201902101025روسيا االتحادية2

%229%6235158114156الكويت3

%38%90521337148االمارات العربية المتحدة4

%14%584162478المملكة المتحدة5

%17%3826583152هولندا6

%32%3025573391األردن7

%73%3117543075لبنان8

%2%4024532530ليبيا9

%25%3521452729بلجيكا10

%62%2110351667سلطنة عمان11

%8%353435360ايطاليا12

%112%167321598بنجالديش13

%13%1620302284تركيا14

%155%1172819163الهند15

407359348258-14%-28%

1,4179451,7481,06623%13%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2014 -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  

 موسمينبيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم الدول أخر 
 فبرايرخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    

mailto:mali@aecegypt.com
mailto:aec@aecegypt.com


Thank you 


