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 موجز النشرة

 المصدرينإتحاد خدمات 

 عدد من الدراسات التسويقية
 بخصوص سوق الصين و النمسا

 غرفة التحكيم اإليطالية

 تنظيم مركز التجارة الدولي بجنيف 
 2016لعام ( منتدي تنمية الصادرات ) 

 الخطط الالزمة لتحسين سلسلة اإلمــداد

إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس التصديري 
 للحاصالت الزراعية

بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية 
 أخر موسمين المصرية 

 ابريلخالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 أهم األصناف أخر موسمين

 ابريلخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 التكتالت الجغرافية أخر موسمين

 ابريلخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 أهم الدول أخر موسمين

 ابريلخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 
مجموعة من المستوردين الروس للحاصالت 

 الزراعية 

 إريتريانيجيريا و إلى مشاكل التصدير 

 معرض الهند

 عدد من الدراسات التسويقية للسوق 
 «و غيرها األثيوبي المغربي و الجزائري و » 

 بيانات بمجموعة من المستوردين لدول مختلفة 

تعديل الحدود القصوى المسموح بها بالنسبة 
 لبعض المبيدات



إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس التصديري 
 للحاصالت الزراعية

يرجى التفـضل بالعلم بأنه قد صدر قرار معالى وزير 

بتاريخ  2016لسنة  284التجارة والصناعـة رقم 

، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس  2016/4/2

التصديري للحاصالت الزراعية ، نظراً لقيام السيد 

على حلمى عيسى بتقديم إستقالته /المهندس

 .من منصب رئيس المجلس ألسباب شخصية

عبد الحميد / وقد صدر القرار بتكليف السيد األستاذ

 .   المجلسدمرداش برئاسة 

والمجلس إذ يتمني خالص التوفيق والنجاح 

عبد / لمجلس اإلدارة الجديد برئاسة السيد األستاذ

الحميد دمرداش،و يتقدم المجلس بجزيل الشكر 

والتقدير للسادة أعضاء مجلس اإلدارة السابقين 

علي حلمي / وعلي رأسهم السيد المهندس

عيسي ،علي ما بذلوه من مجهودات لخـدمة قطاع 

 .التصدير الزراعى خالل الفترة الماضية

 الرئيسية



الخطط الالزمة لتحسين سلسلة 
 اإلمــداد

يرجى التفضل بالعلم بأن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون 

دراسة تحليلية لسـلسـلة قد قامت بعمل مع المجلس 

اإلمـداد للصـادارت الـزراعـية المصـرية بـدءاً مـن إسـتالم 

للمستهلك النهائي في و وصــوالً المنتـج الخـام 

األسواق الخارجية ، وتحديد أوجه الضعف في هذه 

السلسلة وإقتراح الخطط الالزمة لتحسين سلسلة 

اإلمــداد لضمان وصــول المنتج إلي األسواق الخارجية 

بأقصي سرعة وبالجــودة المطلوبة ، ويتم تنفيذ هذه 

 .الدراسة من خالل برنامج تعزيز التجارة واألسواق

السادة القائمين على الـدراسة موافاتهم وقد رغب 

بأهم المشاكل التي تواجه السادة المصدرين في 

مدى توافر البنية التحتية في ) سلسلة اإلمداد مثل 

تكلفة النقل  –وسائل النقل ومدي توافرها  –الطرق 

تكاليف الطاقة داخل  –نوالين الشحن  –الداخلي 

 –توافر الخطوط المالحية لالسواق التصديرية  –الموانئ 

مدى توافر  -توافر فراغات الشحن الجوي المطلوبة 

حركة دخول  –معدات المناولة داخل الموانئ والمطارات 

واألوراق الدورة المستندية  –للموانئ الشحنات 

واإلقتراحات الخاصة بتحسين ( المطلوبة لتصدير الشحنة

 هذه العملية والدور المطلوب من كل المشاركين في

 الرئيسية

هذه السلسلة والمعاونة المطلوبة من الدولة في هـذا 

 الشأن ، 

لعمل الدراسة الالزمة وقيام المجلس برفعها للوزارة وذلك 

 .للبدء الفوري في تنفيذ هذه التوصيات

وتم إبالغ السادة االعضاء بموافتنا بالمقترحات و الشكاوى 

 .و األراء في وقتها 



 تنظيم مركز التجارة الدولي بجنيف 
 2016لعام ( منتدي تنمية الصادرات ) 

من التمثيل التجاري ورد إلى المجلس خطاب  

المصري ، بشأن إفادتنا بتنظيم مركز التجارة الدولي 

،  2016لعام ( منتدي تنمية الصادرات ) بجنيف 

 . 2016أكتوبر  13،  12وذلك في سريالنكا يومي 

في حالة رغبة سيادتكم في الحصول على 

نبذة عن المنتدي ، البرنامج نسخة من 

المبدئي ، برنامج العمل علي مدار اليومين ، 

يرجى لمزيد من المعلومات إلكتروني رابط 

 :التواصل مع المجلس على 

aec@aecegypt.com   

 :  أو اإلتصال على 

 104داخلي  25283611

على أن تكون الشركة مسدده اشتراك عام 

2016 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


 خدمات إتحاد المصدرين

ورد إلي المجلس خطاب من اإلتحاد العام لمنتجي 

ومصدري الحاصالت البستانية يفيد بأن اإلتحاد بصدد 

ربط المزارعين أعضاء اإلتحاد بالسادة المصدرين 

إلنتاج المحاصيل المطلوبة بالخارج وبمستوي عالي 

 .من الجودة

وقد أبدي اإلتحاد رغبته في تلقي طلبات من 

السادة المصدرين بالمحاصيل التي يحتاجون إليها 

حتي يقوم اإلتحاد بالربط بين اإلنتاج وإحتياجات 

األسواق، لمعاونة المزارعين في توفير تلك 

المحاصيل بالجودة المطلوبة  وعمل تعاقدات 

 .مباشرة بينهم

لذا في حالة رغبتكم التواصل مع اإلتحاد في هذا 

/ الشأن برجاء التفضل بالتواصل مع السيد األستاذ

مدير المعلومات التسويقية باإلتحاد  –ياسر الخيال 

 :لتجميع كافة الطلبات، وذلك علي النحو التالي

 01001145601: تليفون

 ykhayyal@hotmail.com: إيميل

 الرئيسية
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 غرفة التحكيم اإليطالية

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل التجاري ، 

بشأن إفادتنا بعقد مكتبنا التجاري بميالنو مقابلة مع إتحاد 

المحاسبين القانونيين في ميالنو ، الذي عرض خدمات 

غرفة التحكيم التابعة لإلتحاد لحل النزاعات بين الشركات 

 .األجنبية واإليطالية قبل اللجوء للمحاكم 

المعلومات في حال رغبة سيادتكم اإلطالع على 

الخاصة بخدمات الغرفة وبيان األتعاب التي 

يرجى التواصل تتقاضاها في حالة الحصول عليها 

 :مع المجلس على 

aec@aecegypt.com 

 104: داخلي    25283611: أو اإلتصال على 

على أن تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 2016عام 

 الرئيسية
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 التسويقيةعدد من الدراسات 
 بخصوص سوق الصين و النمسا

يرجي التفضل بالعلم بأنه يتوافر لدي المجلس عدد من 

الدراسات التسويقية والتي قام التمثيل التجاري المصري 

 ـ:بموافاتنا بها ، وهي علي النحو التالي

دراسة تسويقية عن سوق البرتقال داخل السوق 1)

 .الصيني 

دراسة حول تطور أسعار الفواكه والخضروات في دولة 2)

 .النمسا 

لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي أي من هذه 

 :على االيميل التالي الدراسات ، إفادتنا 

aec@aecegypt.com 

 :أو االتصال على 

 104داخلي  25283611

على أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن عام 

2016 

 الرئيسية
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من المستوردين الروس مجموعة 
 للحاصالت الزراعية 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل 

التجاري ، بشأن إفادتنا بمجموعة من المستوردين الروس 

 .للحاصالت الزراعية 

الشركة التي ترغب في التصدير لهذه الشركات وعلي 

مع ،  اإلتصالالتواصل معها مباشرة من خالل بيانات 

إرسال صورة من عروض األسعار لمكتبنا التجاري 

بموسكو، مع مرعاة تطبيق الشروط التي يتطلبها الجانب 

الروسي في إستيراد بعض المحاصليل الزراعية من مصر، 

وإتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ علي مستحقاتكم 

 .المالية 

يرجى التواصل مع المجلس على اإليميل التالي للحصول 

 :على نسخة من قائمة المصدرين

aec@aecegypt.com 

 . 104داخلي  25283611: أو اإلتصال على 

على أن تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس عام 

2016 

 الرئيسية
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 مشاكل التصدير الى نيجيريا و ارتريا

في اطار التعاون بين المجلس و قطاع االتفاقات 

التجارية و سعي المجلس لتسهيل و تطوير العملية 

التصديرية للحاصالت الزراعية و العمل على ازالة كل 

المعوقات امام التصدير الزراعي و طلب قطاع 

االتفاقات التجارية عمل استطالع راي العضاء 

المجلس  عن المقترحات و المشكالت الخاصة 

بالتصدير الى نيجيريا و ارتريا فقد قام المجلس 

بإستطالع راي اعضاءة بموافتنا بالمشكالت و 

المعوقات التي تواجههم عند التصدير الى نيجريا و 

 .ارتريا و ذلك للعمل على ازالتها

 الرئيسية



مجموعة من الدراسات التسويقية المختلفة 
2016-2015موسم   

خطاب من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بعقد 

 8th Agritech India & 8thالمعرض الزراعي 

India Foodex  والمقرر عقده خالل الفترة من 

بمركز المعارض الدولية  2016أغسطس  26-28

 .بمدينة بنجلور الهندية 

لمزيد من المعلومات الخاصة بالمعرض ، يرجي زيارة 

 ـ:الموقع اإللكتروني التالي

www.mediatoday.in 

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض 

 .السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية

 معرض الهند



 عدد من الدراسات التسويقية للسوق 
«المغربي و الجزائري و األثيوبي و غيرها »   

يرجى التفضل بالعلم بأنه يتوافر لدى المجلس عدد من 

الدراسات التسويقية و التي قام التمثيل التجاري المصري 

 : بموافتنا بها ، وهي على النحو التالي

مذكرة بشأن موقف التبادل التجاري بين مصر و 1.

، مقارنة  2015أكتوبر / إندونسيا عن الفترة من يناير 

 .2014 – 2013 – 2012بذات الفترة من عام 

 .دليل المصدر المصري الى السوق المغربي2.

 .دليل المصدر المصري الى السوق الجزائري3.

دراسة تسويقية حول سوق الحاصالت الزراعية 4.

 .بالسوق االمراتي 

قائمة بأهم الشركات الرومانية المستورده للنباتات 5.

 .الطبية و األعشاب و التوابل و البذور

 .دليل المصدر المصري الى السوق األثيوبي6.

لذا على الشركات التي تريد الحصول على أي من هذه 

 :الدراسات التواصل  مع المجلس على االيميل التالي

 aec@aecegypt.com 

  104: داخلي  25283611: أو اإلتصال على 

على أن تكون الشركة مسددة إشتراك المجلس لعام 

2016 . 

 الرئيسية
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بيانات بمجموعة من المستوردين لدول 
 مختلفة 

بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري ورد الى المجلس 
مجموعة من المستوردين لدول مختلفة ، وهي على 

 :النحو التالي

بيان بأسماء و بيانات اإلتصال الخاصة بالشركات 1.
اإلندونيسية المستورده للتمور ، الفواكهة الطازجة و 

 .العنب ، الموالح 

اإلتصال الخاصة بالشركات بيان بأسماء و بيانات 2.
 .النمساوية المستوردة للخضار و الفاكهة 

اإلتصال الخاصة بالشركات بيان بأسماء و بيانات 3.
 .الفرنسية المستوردة للخضار و الفاكهة

اإلتصال الخاصة بالشركات بيان بأسماء و بيانات 4.
السويدية المستورده للتوابل و األعشاب و البقوليات 

 .و اللب 

مع العلم أن التواصل سيكون مباشر مع المستورد من 
خالل بيانات اإلتصال الخاصة بها ، مع إرسال صورة من 

عروض االسعار لمكتبنا التجاري بدولة المستورد مع 
مراعاة تطبيق الشروط التي تتطلبها أي الدولة 

المستوردة في إستيراد بعض المحاصيل الزراعية من 
مصر ، و اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ على 

 .مستحقاتكم المالية 

على الشركات التي ترغب في الحصول على هذه 
 :البيانات التواصل مع المجلس على االيميل التالي

aec@aecegypt.com 

 104: داخلي  25283611: او اإلتصال المباشر على 

على أن تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 
2016 . 

 
 الرئيسية
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تعديل الحدود القصوى المسموح بها بالنسبة 
 لبعض المبيدات

يرجى التفضل بالعلم بأن التمثيل التجاري قد وافانا 

الصادرة بشأن  486/2016بالالئحة االوروبية رقم 

تعديل الحدود القصوى المسموح بها بالنسبة لبعض 

 .المبيدات في المنتجات الغذائية 

في حالة رغبة سيادتكم في الحصول على هذه 

 :مع المجلس على االيميل التاليالالئحة التواصل 

aec@aecegypt.com 

 104: داخلي  25283611: على أو اإلتصال المباشر 

تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس أن على 

 .2016لعام 

 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


(طن 1000)الكمية  (مليون دوالر) القيمة    

2015-2014موسم   2,494 1,412

2016-2015موسم   2,821 1,566
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 أخر موسمين بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية 
 ابريلخالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية 

 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

%22%1,0053781,17846117برتقال طازج1

%96%2359845919195بصل2

%20-%35-492184321148بطاطس3

%42%94401305738أرز4

%51%726911010552رمان طازج5

%49-%23-1131298766فاصوليا جافة6

%7-%2-84588253طماطم طازجة7

%54%3518532850يوسفي8

%11%2711351228ليمون9

%21%2543345238زهور القطف و نباتات الزينة10

%8-%4-30702964فراولة طازجة11

%2-%273728364فاصولياء خضراء12

%5-%10-24402238فول سودانى13

23123925525511%7%

2,4941,4122,8211,56613%11%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2015-2014

محاصيل اخرى

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 

 ابريلخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



الكمية 

)ألف طن(

 القيمة 

)مليون دوالر(

الكمية 

)ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(
القيمةالكمية

%7.3%1,2627501,47280417دول عربية1

%15%51932558737313دول اإلتحاد األوروبي2

%13-%16-536232453202دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي3

%91%1568328215980دول آسيا4

%19%1410171221دول إفريقيا5

%35%712101760دول األمريكتين و أستراليا6

2,4941,4122,8211,56613%11%

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 
 ابريلخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%28%42822255128529السعودية1

%1%8-443175407177روسيا االتحادية2

%143%1155721313986الكويت3

%29%140731839530االمارات العربية المتحدة4

%31%84451275952هولندا5

%27%91581157426المملكة المتحدة6

%57%66331075161لبنان7

%6%14-97608464ايطاليا8

%24%5538834750األردن9

%3-%5836783535ليبيا10

%122%32166436101الهند11

%114%3213602886بنجالديش12

%33%4928593821بلجيكا13

%5%19-60234924اليونان14

%36%3641485532المانيا االتحادية15

707493595360-16%-27%

2,4941,4122,8211,56613%11%

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 
 ابريلخالل 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 


