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بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت 
 الزراعية المصرية  أخر موسمين

 يوليونهاية إلى خالل الفترة من بداية سبتمبر 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع 
 أخر موسميناإلصناف على أهم 

 يوليونهاية إلى خالل الفترة من سبتمبر 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع 
 على التكتالت الجغرافية أخر موسمين

 يوليونهاية إلى خالل الفترة من سبتمبر 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع 
 على أهم الدول أخر موسمين

 يوليونهاية إلى خالل الفترة من سبتمبر 



 البعثة التجارية لرومانيا وبلغاريا

في ظل التعاون بين المجلس التصديري للحاصالت 

العربي لتنمية الصادرات الصناعية الزراعية و اإلتحاد 

البعثة فقد ورد إلى المجلس خطاب بشأن ، 

لكل من بلغاريا اإلتحاد التجارية التي سينتظمها 

وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة ورومانيا ، 

البلغارية ، والمكتب التجاري  HASKOVOمقاطعة 

المصري في بوخارست ، والتي سيتم تنظيمها 

 . 2016خالل النصف الثاني من شهر سبتمبر 

وتضم البعثة رجال أعمال ومصدرين ومنتجين في 

واإلثاث مواد البناء والصناعات الهندسية مجال 

والصناعات الغذائية والخضر والفاكهة ، لمدة خمسة 

، أيام ، ثالثة أيام في بلغاريا ويومين في رومانيا 

اإلعمال حيث تتضمن البعثة ملتقي لرجال 

Business Forum   يعقبة لقاءات بين المشاركين

B2B  وسوف تتولي كل من غرفة التجارة والصناعة ،

العربي لتنمية الصادرات تنظيم واإلتحاد البلغارية 

 B2Bاألعمال الملتقي وإدارة جلسات ولقاءات رجال 

. 

 الرئيسية

األعمال من رجال  20وسوف تضم البعثة التجارية 
 1800المصريين من القطاعات المشاركة ، بتكلفة 

، وغير شاملة تذاكر اإلقامة يورو للفرد شاملة 
 .السفر 

لذا علي الشركة التي ترغب في المشاركة في 
وإعـادة المرفقة اإلستمارة هذه البعثة إستيفاء 

شارع  10) بالعنـوان اإلتحاد تسليمها بمقر 
مع صـورة من جـواز ( مدينة نصر –مصطفي النحاس 

 .  اإلشتراك السفر ، وتكلفة 

بموافاة المجلس بقائمة ببعض اإلتحاد وقد قام 
، المجاالت الشركات الرومانية العاملة في هذه 

وكذلك دليل المصدر المصري للسوق الروماني ، 
وعلي من يرغب من الشركات الحصول علي الدليل 

الخاص باإليميل وقائمة الشركات الرومانية ، إفادتنا 
بالشركة إلرسالهم عليه ، أو إرسال مندوب 

للمجلس إلستالمهم ، علي أن تكون الشركة 
 . 2016مسددة إلشتراك المجلس عن عام 

 :للتواصل مع المجلس يرى إرسال إيميل على 

aec@aecegypt.com 

 :و  اإلتصال على أ

 104داخلي  25283611

لتحميل 
 المرفقات

mailto:aec@aecegypt.com


 بعثة بولندا

للتجارة اإلفريقية إتحاد الغرف ورد الي المجلس من 

، بشأن إفادتنا بأنه في والمهن خطاب والصناعة والزراعة 

ودعم اإلقتصادية على تنمية العالقات اإلتحاد إطار حرص 

وكافة دول العالم اإلفريقية التبادل التجاري بين دول القارة 

بإعداد حالياً اإلتحاد ، يقوم اإلتحاد االوروبي وال سيما دول 

األسواق فى اإلفريقى خطة للبعثات التجارية لدعم المنتج 

سيتم تنظيم جولة ترويجية من   التقليدية وفى هذا الصدد

 2016سبتمبر  30-25دولة بولندا خالل الفترة من إلى مصر 

للترويج للمنتجات المصرية وكذلك بحث أمكانية التفاوض 

وعالمات تجارية وكاإلت للدخول في شراكات وجذب 

سواء في قطاع الصناعات الغذائية أو غيرها ) إنتاج وخطوط 

من القطاعات المماثلة في هيكل التبادل التجارى بين مصر 

 (.كمنتج نهائىإستيرادها وذلك كبديل عن  وبولندا 

الواجب واإلوراق ، إستمارة اإلشتراك مرفق لسيادتكم 

 .توافرها من السادة المشاركين في البعثة 

 الرئيسية

، يرجي التواصل مباشرة مع إتحاد المعلومات ولمزيد من 

 :.التالية اإلتصال الغرف التجارية عبر بيانات 

 حسام بحرية/ اإلستاذالسيد 

   27956435: تليفون

   27956351: فاكس

   01204095129: موبايل

 hosam_baharia@hotmail.com: إيميل

لتحميل 
 المرفقات
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المهرجان الثاني للتمور المصرية 
 بسيوة

بشأن دعوة الشركات أعضاء ورد إلى المجلس خطاب ، 

المجلس للمشاركة في المهرجان الثاني للتمور المصرية ، 

أكتوبر  29:  27والمقرر عقده بواحة سيوة خالل الفترة من 

، والذي يتم تنظيمة بواسطة مركز تكنولوجيا  2016

الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي ، ومجلس الصناعة 

بوزارة التجارة والصناعة ، بالتعاون مع واإلبتكار للتكنولوجيا 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ، ومنظمة اليونيدو ، حيث 

تشمل الدعوة المشاركة في المعرض الذي سيقام علي 

هامش المهرجان والمسابقات التي سيتم إجراؤها خالل 

فترة المهرجان ، والتي سيتم تخصيص جوائز مالية للفائزين 

 .في هذه المسابقات

ولمزيد من المعلومات عن المهرجان وكيفية المشاركة فيه 

 ـ  : ، يمكن لسيادتكم زيارة الرابط التالي

http://siwafestival.com       

وإستيفاء إستمارة التسجيل المتاحة عبر الرابط ، علماً بأن 

آخر موعد للتقدم في المهرجان والمسابقات ، هو يوم 

 . 2016سبتمبر  29الخميس الموافق 
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العام لمنتجي اإلتحاد التعاون بين برتوكول 
 SGSشركة وبين ومصدري الحاصالت البستانية 

العام لمنتجي اإلتحاد من ورد إلى المجلس خطاب 

ومصدري الحاصالت البستانية ، بشأن إفادتنا بقيام 

، لمنح  SGSبتوقيع برتوكول تعاون مع شركة اإلتحاد 

شهادة الممارسات الزراعية الجيدة للعاملين بالقطاع 

 .الزراعي 

من اإلستفادة لذا علي الشركة التي ترغب في 

هذا البرتوكول والحصول علي مميزاته التواصل 

العام لمنتجي ومصدري اإلتحاد مباشرة مع 

اإلتصال الحاصالت البستانية من خالل بيانات 

 :.التالية

   33372402: تليفون

   33364899ــ  37600986: فاكس

 mail@upehc.org: إيميل

شارع نادي الصيد ـ مبني الهيئات  7: العنوان

 .والشركات ـ الدور العاشر ـ الدقي ـ الجيزة 

 الرئيسية
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لتنمية المجتمع الريفي جمعية أبناء نزة 
 بسوهاج

العامة لسياسات في ظل التعاوب بين اإلدارة 

فقد ورد الى التصدير ــ وزارة التجارة والصناعة ، 

إفادتنا بطلب جمعية أبناء نزة المجلس خطاب بشأن 

لتنمية المجتمع الريفي بسوهاج والمتضمن دعم 

توفير صغار المزارعين أعضاء الجمعية من خالل 

اإلصفر مصدر يقوم بتصدير إنتاجهم من البصل 

 .فدان اإلف  3والمقدر مساحته المزروعة بنحو 

وفي حالة رغبة سيادتكم التعاون مع الجمعية 

المباشر بها من خالل بيانات اإلتصال ، نرجو 

 -:التالية اإلتصال 

   0934225689: تليفون

 0934225689: فاكس

                                 01003011439: موبايل

01111791142   

  gnaza2014@gmail.com: إيميل

 مركز جهينة ـ قرية نزة البحرية         : العنوان
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الجديد اإلندونيسي قرار وزير الزراعة 
 إندونيسيالتصدير العنب الي 

)  4/7/2016إلحاقاً للخطاب المرسل لسيادتكم ، بتاريخ 

اإلندونيسي ، بشأن صـدور قرار وزير الزراعة ( مرفق صورة 

، بشأن السماح بدخول  KPTS/KP.040/L/7/2016/977رقم 

العنب المصري إلندونيسيا ، والذي ينص علي مراعاة تقديم 

شهادات معملية مع الشحنة تثبت أن المتبقيات للمبيدات 

والعناصر الثقيلة الواردة في القرار في حدود المسموح بها 

 :.  اإلتيفي أندونيسيا ، أتشرف بأن أرفق طيه 

"  بعنوان (  16) ـ المنشور الصادر من الحجر الزراعي رقم :أوالً 

تعليمات تصدير العنب إلي أندونيسيا وفقاً لقرار وزير الزراعة 

، وكذلك اإلغذية الجديد ، بشأن سالمة اإلندونيسي 

 .إشتراطات الصحة النباتية المعمول بها في هذا الشأن 

بتاريخ (  7) ـ المنشور الصادر من الحجر الزراعي رقم :ثانياً 

 .بشأن شروط تصدير العنب إلي دولة أندونيسيا  11/3/2015

بما جاء في المنشورين واإللتزام ، باإلطالع برجاء التفضل 

أية اإلندونيسية المشار إليهما لتجنب رفض السلطات 

 .شحنات عنب من مصر 

 الرئيسية

 تحميل المرفقات



أديس أبابامعرض   

التجاري بأديس أبابا ، بالتعاون مع مكتب التمثيل 

إفادتنا بمعرض غرفة التجارة ورد إلينا خطاب بشأن 

التجاري ، والمقرر عقده خالل الفترة من اإلثيوبية 

 .بمركز معارض أديس أبابا  2016نوفمبر  10-14

الخاص بالمعرض الكتالوج مرفق لسيادتكم 

وإستمارة المشاركة ، وعلي الشركة التي ترغب 

المرفقة اإلستمارة في المشاركة بالمعرض إستيفاء 

الخاصة بمنظمي اإلتصال وإرسالها علي بيانات 

 .المعرض الموضحه بالمرفق

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن قائمة 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجملس 

 الرئيسية

 تحميل المرفقات



معرض الصالون الدولي بمدينة قابس 
 بتونس

من مكتب التمثيل التجاري ورد إلى المجلس خطاب 

الدولية بتونس ، بشأن إفادتنا بقيام شركة قابس 

بتنظيم الصالون الدولي للزراعة والمنتجات الغذائية ، 

، بقصر  2016نوفمبر  27إلي  24وذلك خالل الفترة من 

 .المعارض بمدينة قابس 

الخاصة بالشركة اإلتصال مرفق لسيادتكم بيانات 

المنظمة ، وكذلك نبذة عن المعرض ، وإستمارة 

 .بالمعرض اإلشتراك 

بالمعرض اإلشتراك لذا علي الشركة التي ترغب في 

المرفقة ، وإعادة إرسالها إلي اإلستمارة إستيفاء 

 .الشركة المنظمة 

مع العلم بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن قائمة 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية

 تحميل المرفقات



 2معرض الجوس 

إلي الخطاب المرسل لسيادتكم باإلشارة 
، بشأن  23/5/2016من المجلس بتاريخ 

العامة للمجالس التصديرية اإلدارة دعوة 
للمشاركة بمعرض اإلعمال وتنظيمات رجال 

الجوس التجاري الدولي والمقرر تنظيمه 
 .  2016نوفمبر  13-4خالل الفترة من 

والذي يتم تنظيم المشاركة المصرية به من 
خالل الهيئة المصرية العامة للمعارض 

والمؤتمرات ، علماً بأن المشاركة بالمعرض 
من إجمالي التكلفة  %60مدعومة بنسبة 

طبقاً لخطة الهيئة بالمعارض الخارجية ، 
والتأكيد علي التواصل مباشرة مع الهيئة 
المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في 

بالمعرض ، اإلشتراك حالة رغبة سيادتكم 
حيث أنه ال يندرج ضمن خطة المعارض 

 .السنوية للمجلس 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من 
باإلجتماع التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا 

الذي تم عقده مع الشركة المنظمة والتي 
، بأن المعرض هذا العام سوف يشهد أفاده 

بعض التطورات علي المستوي التنظيمي 
حيث من المقرر إقامة المعرض وفعالياته 

 بسمةالمختلفة في أماكن يختص كل منها 

 :.مميزة وذلك علي النحو التالي

معرض الجوس الدولي التقليدي والذي يسمح فيه 
بالبيع المباشر للجمهور ،وسوف يعقد بأرض 

بمدينة  Tafawa Balewa Squareالمعارض في 
 .الجوس 

الذين ال اإلعمال معرض للشركات ورجال 
يستهدفون البيع المباشر للجمهور ويفضلون عقد 

اإلعمال لقاءات ثنائية خاصة مع نظرائهم من رجال 
اإلعمال النيجيرين لمناقشة سبل التعاون في مجال 

، ويقع مقر واإلستثمار المختلفة والصفقات التجارية 
 .بمدينة الجوس اإليكو هذا المعرض في فندق 

وسوف يتم عقد هذا المؤتمر في ) اإلستثمار مؤتمر 
مرفق لسيادتكم ، ( بمدينة الجوس اإليكو فندق 

 . اإلجتماعالتقرير الخاص بشأن هذا 

كذلك يمكن لسيادتكم التعرف علي كافة 
المعلومات الخاصة بالمعرض من خالل الرابط 

 :.التالي

  

 الرئيسية

تحميل 
 المرفقات



موقف التبادل التجاري بين مصر 
 وإندونيسيا

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل التجاري 

 :.  باإلتيبجاكرتا ، بشأن إفادتنا 

وإندونيسيا ـ مذكرة بشأن موقف التبادل التجاري بين مصر 1

 2015مقارنة بنفس الفترة من عام  2016عن فترة شهر يناير 

 . 2015، 2014، 2013وأعوام 

ـ مذكرة بشأن موقف الصادرات المصرية من الحاصالت  2

مقارنة بذات الفترة من  2016الزراعية خالل الفترة من يناير 

 . 2015،  2014،  2013وأعوام  2015عام 

ومرفق مع هذه المذكرات  بيان إحصائي بشأن موقف 

الصادرات المصرية من كل من التمر والفواكه والخضروات 

،  2012والنباتات الطبية خالل أعوام واإلعشاب الطازجه 

مقارنة بإجمالي قيمة الواردات  2015،  2014،  2013

 .من تلك البنود اإلندونيسية 

بصفة بها وحيث إن هذه البيانات يتم موافاة المجلس 

منتظمة بعد تحديثها من قبل المكتب التجاري المصري 

علي بوضعها بصفة دائمة بإندونيسيا ، فسيقوم المجلس 

للمجلس ، وفي حالة رغبة أي شركة اإللكتروني الموقع 

منتظمة والحصول علي نسخة فيمكن بصفة عليه اإلطالع 

الروابط المشار اليها على الموقع اإللكتروني الخاص زيارة 

 .بالمجلس

 لزيارة موقع المجلس اضغط هنا 

 الرئيسية

المجلسموقع   
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في إطار حرص المجلس على فتح قنوات جديدة في 

المتعلقة أخر اإلخبار كافة دول العالم للحصول على 

أعضاء للشركات إتاحتها بقطاع التصدير الزراعي و 

 .المجلس لالستفادة من هذه المعلومات 

المجلس لعضوية غرفة التجارة المصرية إنضم فقد 

البريطانية و مقرها لندن و سيتم موافاة المجلس 

التي تصدرها اإلخبارية بصفة مستمرة بالنشرات 

اإلعضاء للسادة بإتاحتها الغرفة و سيقوم المجلس 

حيث  بالمجلسالخاص اإللكتروني من خالل الموقع 

 . يمكن الوصول إليها عبر الوصالت المشار إليها

 

 هنا اضغط لزيارة موقع المجلس 

 

 الرئيسية

 موقع المجلس



FPC news 

الي النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي باإلشارة 

والذي يقع مقره في )المنتجات الزراعية البريطاني 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا  ( لندن

، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات اإلتحاد 

أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة 

المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر اإلخبار من أهـم 

 .والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب  

يومية إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة 

اإللكتروني بدالً من إسبوعيه ويتم نشرها علي الموقع 

 .للمنظمة 

اإلطالع ،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في 

الضغط على الوصالت المشار اليها علي هذه النشرات ، 

 .على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس 

 موقع المجلس لزيارة موقع المجلس 

 الرئيسية



FRUIT LOGISTICA-BERLIN 2017 

بصدد تأكيد حجز   يرجى التفضل بالعلم بأن المجلس

 Fruitمساحة الجناح المصرى فى معرض 

Logistica    بدولة  المقرر إقامته بمدينة برلين

، لذا  2017فبراير  10إلى  8خالل الفترة من   ألمانيا 

فى حالة رغبة شركتكم الموقرة المشاركة فى المعرض 

، التفضل بإستيفاء نموذج تأكيد الحجز المرفق وخطاب 

سرعة سداد الدفعة المقدمة لتأكيد حجز و اإللتزام 

للجناح الواحد بمساحة  يورو  1500المشاركة و قدرها 

 27الموافق  الثالثاءمربع و ذلك فى موعد أقصاه  رمت 12

بمقر الهيئة العامة للمعارض و المؤتمرات  2016سبتمبر 

و ذلك حتي يتسني للمجلس سرعة  فى مدينة نصر 

مع العلم حجز المساحات المطلوبة لكل شركة، 

السداد اما بأيداع بنكى على رقم الحساب الخاص  ان 

او بشيك ( مرفق )اإلفريقى بالبنك العربى  بالهيئة 

مصرفى او مقبول الدفع بأسم الهيئة المصرية العامة 

وفى حال السداد نقدا بالهيئة   للمعارض والمؤتمرات

يجب أن تكون اقل فئة مائة يورو وتكون العملة جديدة 

ولس بها اى قطع حتى يتسنى للهيئة قبولها لدى 

 .خزينة الهيئة

 

كما يرجي العلم بأن هذا المعرض سوف يتم تطبيق قواعد مساندة 

 :المعارض الدولية عليه طبقاً للنسب التالية 

مليون  2فى حالة عدم تجاوز حجم صادرات الشركة مبلغ      -1

من % 20و تتحمل الشركة % 80سيتم دعم الشركة بنسبة  دوالر 

بناءاً على بيان إجمالي الصادرات الصادر من الهيئة . ) تكلفة الجناح

 .(2015العامة للرقابة على الصادرات و الواردات لعام 

مليون  2فى حالة تجاوز حجم صادرات الشركة مبلغ      -2

من % 40و تتحمل الشركة % 60سيتم دعم الشركة بنسبة  دوالر 

بناءاً على بيان إجمالي الصادرات الصادر من الهيئة . ) تكلفة الجناح

 .(2015العامة للرقابة على الصادرات و الواردات لعام 

و نؤكد على ضرورة ان تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن 

 .2016عام 

اإلتصال و للرجوع لإلدارة المالية بالمجلس فى هذا الشأن يرجى 

 :التاليةاإلرقام على 

 108داخلى  0225283611: تليفون

  01222446421:موبيل

 الرئيسية



World food Moscow 

 world foodإنتهت بنجاح فاعليات معرض 

Moscow 2016  و الذي اقيم بدولة روسيا اإلتحادية

 . 2016سبتمبر  15-12في الفترة من 

و هذا المعرض من اهم معارض الحاصالت الزراعية  -

 .التي تغطي السوق الروسي في هذا المجال

الجدير بالذكر ان عدد الشركات المصرية االتي  -

 30شركة منها  52شاركت داخل الجناح المصري هو 

شركة تابعة للمجلس التصديري للحاصالت الزراعية 

شركة تابعة للمجلس التصديري للصناعات  22و 

 .الغذائية

 الرئيسية



Asia Fruit Logistica 2016 

 Asia Fruit Logisticaإنتهت بنجاح فاعليات معرض 

 9 - 7الذي اقيم بدولةهونج كونج في الفترة من  2016

 . 2016سبتمبر 

و هذا المعرض من أهم معارض الحاصالت الزراعية -

التي تغطي السوق األسيوي الذي يشهد نمواُ 

 .ملحوظاً فى إستيراد الحاصالت الزراعية المصرية 

الجدير بالذكر أن عدد الشركات المصرية التي  --

شركة   45شاركت داخل الجناح المصري بلغت  

تابعة لمجلس الحاصالت زراعي بإجمالي مساحة 

 .متر مربع 700

 الرئيسية



 القيمة بالمليار دوالر الكمية بالمليون طن

2015-2014موسم   3.4 2.0

2016-2015موسم   3.6 2.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

6% 

6% 

 أخر موسمين بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية 
 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية يوليو

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

 الرئيسية



الكمية  ) ألف طن(
 القيمة

 ) مليون دوالر(
الكمية  ) ألف طن(

 القيمة

 ) مليون دوالر(
القيمةالكمية

%19%1,2184511,37753613برتقال طازج1

%49%42117463426051بصل طازج2

%23-%33-644239430184بطاطس3

%8%13656141604أرز4

%51%767211410951رمان طازج5

%0%1072401142406عنب طازج6

%52-%38-16115710076فاصولياء جافة7

%13-%3-102689960طماطم طازجة8

%57%3618552854يوسفي9

%19%3113451544ليمون طازج10

%20%2750386037زهور القطف و نباتات الزينة11

%28%2315301929بطيخ طازج12

%6-%12-34733068فراولة طازجة13

3543903804167%7%

3,3692,0173,5852,1306%6%

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  

 أخر موسميناإلصناف بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم 

 يوليونهاية إلى خالل الفترة من سبتمبر 

 الرئيسية



الكمية 

)ألف طن(

 القيمة 

)مليون دوالر(

الكمية 

)ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(
القيمةالكمية

%0.8%1,6829841,7939927دول عربية1

%47%73732484847715دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي2

%21-%15-724565617446دول اإلتحاد األوروبي3

%57%19911029317348دول آسيا4

%16%1817212012دول إفريقيا5

%34%917142358دول األمريكتين و أستراليا6

3,3692,0173,5852,1306%6%

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 
 يونيونهاية إلى خالل الفترة من سبتمبر 

 الرئيسية



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%19%59630670236518السعودية1

%2-%7-627256580250روسيا االتحادية2

%94%1678625516853الكويت3

%8%2001092141177االمارات العربية المتحدة4

%23%14510719513134هولندا5

%11%15615417417012المملكة المتحدة6

%54%68351095360لبنان7

%2-%77491084840ليبيا8

%6%9-1177710682ايطاليا9

%23%6644935441األردن10

%103%4626895291الهند11

%111%4318733868بنجالديش12

%11%674169452بلجيكا13

%14%4970598020المانيا االتحادية14

%1%522756277سلطنة عمان15

891614703450-21%-27%

3,3692,0173,5852,1306%6%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

الدولةم

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 
 يوليونهاية إلى خالل الفترة من سبتمبر 

 الرئيسية



نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    

 يمكنكم اإلطالع على اإلعداد السابقة من هنا

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


Thank you 


