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Fruit Attraction 2016 

FRUIT LOGISTICA-BERLIN 2017 

I fresh 2016 

بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت 
 الزراعية المصرية  أخر موسمين

 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية يونيو

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع 
 على أهم األصناف أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يونيو

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع 
 على التكتالت الجغرافية أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يونيو

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع 
 على أهم الدول أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يونيو



 للمعرض 35الدورة 
 الدوليالزراعي السعودي 

أفادنا مكتب التمثيل التجاري بالسعودية عن قيام 

السعودية بتنظيم الدورة الخامسة والثالثون دولة 

للمعرض الزراعي السعودي الدولي ، وذلك خالل 

بأرض المعارض  2016أكتوبر  5:  2الفترة من 

والمؤتمرات بمدينة الرياض ، كذلك سوف يقام 

المعرض السعودي لألغذية الزراعية والمعرض 

 .السعودي لتغليف الغذاء 

لسيادتكم بيانات اإلتصال الخاصة مرفق 

بالشركة المنظمة للمعرض ، وكذلك إستمارة 

 .اإلشتراك 

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/eldawra35_lelma3rad_elsaudi.pdf


المنتدي العالمي لإلبتكارات الزراعية 
 ظبيبأبو 

التجاري ، بشأن ورد إلى المجلس خطاب من التمثيل 

تنظيم المنتدي  Turret Mediaإفادتنا بقيام شركة 

والمقرر عقده في أبو العالمي لإلبتكارات الزراعية ، 

وذلك ،  2017مارس  21-20ظبي خالل الفترة من 

بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة وتحت رعاية سمو 

منصور بن زايد رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة / الشيخ

 .جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية 

لذا علي الشركة التي ترغب في المشاركة بهذا 

المنتدي التواصل مباشرة مع مكتبنا التجاري بأبو 

 :.ظبي من خالل بيانات التواصل التالية

 عصام بريقع/ السيد المستشار التجاري

 رئيس المكتب                                 

السفارة المصرية ـ منطقة السفارات ـ : العنوان

 .أبو ظبي ـ اإلمارات العربية المتحدة  2867: ب.ص

                                  4495116-9712+:تليفون

  4495117-9712+: فاكس

 abudhabi@ecs.gov.eg : البريد اإللكتروني

لسيادتكم تقرير موجز حول المشاركة مرفق 

المصرية في الدورة السابقة للمنتدي العالمي 

 .لإلبتكارات الزراعية 

 الرئيسية

mailto:abudhabi@ecs.gov.eg
http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ibticar_abu_dabi.pdf


تقرير ورشة عمل حول تصدير الخضر 
 والفاكهة للسوق البريطاني

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل 

التجاري بلندن ، بشأن إفادتنا بأهم الفعاليات المتعلقة 

بزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية للحاصالت الزراعية إلي 

 .السوق البريطاني 

لسيادتكم التقرير الذي أعده المكتب بشأن مرفق 

مشاركته في ورشة عمل حول تصدير الخضر 

والفاكهة للسوق البريطاني ، والتي نظمها إتحاد 

 freshمستوردي الخضر والفاكهة بالمملكة المتحدة 

produce consortium . 

 الرئيسية

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/taqrer_warshet_3amal_elsouq_elbritani.pdf


شروط تصدير الخضار والفاكهة 
 الهندإلي 

من التمثيل التجاري ، بشأن لى المجلس خطاب إورد 

إفادتنا بعقد مكتبنا التجاري بنيوديلهي بالهند إجتماع مع 

مدير اإلستيراد بهيئة سالمة األغذية والمواصفات 

حيث أفاد أن قواعد وشروط إستيراد (  FSSAI) الهندية 

الفاكهة والخضار والمواد الغذائية إلي الهند بالنسبة 

للمصدر والمستورد تتمثل في عدد من المراحل وتتم 

 : .بالتنسيق مع الشركة المصدرة وهي كالتالي

 import/Export) الحصول علي كود السلعة 1.

code-IES  ) من إدارة التجارة الخارجية بالجمارك

 .الهندية 

-import permit) الحصول علي تصريح اإلستيراد 2.

IP  ) من إدارة الفواكة والخضروات الطازجة بوزارة

 .الزراعة 

 -import license) الحصول علي رخصة إستيراد 3.

IL ) من هيئة سالمة األغذية والمواصفات الهندية (

FSSAI . ) 

علي ضرورة إلتزام (  FSSAI) وقد أكد ممثل ال 4.

المصدر والمستورد بهذه القواعد والشروط باإلضافة 

(   CODEX) إلي أهمية موائمة المنتج لشروط ال 

 العالمية فيما يخص نسب متبقيات المبيدات وخالفه 

 الرئيسية



 إلندونيسياشروط تصدير العنب 

في إطار سبل التعاون بين التمثيل التجاري المصري 

والمجلس التصديري لزيادة صادراتنا من الحاصالت 

وفي إطار التعاون مع الحجر الزراعي الزراعية ، 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من المصري ، 

مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا يفيد بصدور قرار وزير 

الزراعة األندونيسي رقم 

977/KPTS/KP.040/L/7/2016   1/7والصادر بتاريخ 

بشأن السماح بدخـول العنب المصري  2016/

إلندونيسيا ، مع مراعاة تقديم شهادات معملية مع 

الشحنة تثبت أن المتبقيات للمبيدات والعناصر 

الثقيلة الوارد حصرها في البيان المرفق في حدود 

المسموح بها في إندونيسيا ، والمنصوص عليها في 

،  340/2/2015قرار وزير الزراعة اإلندونيسي رقم 

الذي يمكن لسيادتكم اإلطالع عليه من خالل الرابط 

 التالي  

 

التفضل باإلطالع واإلحاطة واإللتزام بما تقدم برجاء 

 .عند تصدير العنب إلي إندونيسيا

 الرئيسية

 الرابط

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ek2_no20154_in_ind.pdf


عمليات نصب تقع فيها الشركات 
 المصرية اثناء التصدير الي ماليزيا

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل 

التجاري بكواللمبور ، بشأن إفادتنا بأنه قد تالحظ خالل الفترة 

األخيرة وقوع الكثير من الشركات المصرية ضحية لعمليات 

، تحدث من خالل إختراق أحد المجهولين  نصب إلكترونية

للبريد اإللكتروني الخاص بالشركة المصرية المصدرة أو 

الشركة الماليزية المستوردة والتي تربطهما عالقة تجارية ، 

ثم يقوم هذا الشخص بالسيطرة علي جميع المراسالت 

اإللكترونية بين الجانبين ويقوم بتكييفها لصالحة من خالل 

إنتحال إسم الشركة الماليزية ، ويقوم بمراسلة الشركة 

المصرية من خالل بريد إلكتروني مشابه لعناوين المراسلة 

مع وجود إختالف بسيط غير ) الخاصة بالشركة الماليزية 

، ثم يطلب من الشركة  (ملحوظ في أحد الحروف 

المصرية دفع قيمة شحنة أو ما تبقي من قيمتها علي 

حساب بنكي أخر خاص به متعلالً بوجود مشكالت خاصة 

 .بالحساب البنكي المعتاد للشركة الماليزية 

 الرئيسية

لذا وجب علينا تحذير الشركات المصدرة من أن تقع 

فريسة لمثل هذه العمليات وأن تتوخي الحذر وتقوم 

بمراجعة المستندات والرسائل اإللكترونية بدقة ، وأن 

تبادر علي الفور باإلتصال بمسئول الشركة الماليزية 

تليفونياً إذا ما راودها الشك أو تلقيها طلب غير معتاد 

بشأن أسلوب أو طريقة الدفع ، مع إستشارة مكتبنا 

 .التجاري بكواللمبور في هذا الشأن 



التسويقية الدراسات مجموعة من 
 2016المختلفة للعديد من الدول يوليو 

 الرئيسية

 المنتجات التي تشملها الدراسة الدولة م

 العنب هولندا 1

 خضار وفاكهة أوكرانيا 2

 الزراعة العضوية الواليات االمريكية المتحدة 3

 تطور اسعار الخضار والفاكهة النمسا 4

 البطاطس اليونان 5

 البصل والثوم التشيك 6

 التمور أوكرانيا 7

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

علي لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي أي من هذه الدراسات ، إفادتنا باإليميل الخاص بالشركة حتي يتم إرسالها عليه ، 

 . 2016أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن عام 

 aec@aecegypt.com: التسويقية عن طريق  يمكن التواصل مع المجلس و الحصول على الدراسات

 :اإلتصال على  أو

 104داخلي  25283611-02

mailto:aec@aecegypt.com


 مستوردي ماليزيا 
2016والفاكهة للخضار   

مكتب التمثيل التجاري ورد إلى المجلس من 

بكواللمبور ، بشأن إفادتنا بقوائم تتضمن بيانات 

اإلتصال الخاصة بالشركات الماليزية المستوردة 

 .للخضر والفاكهة الطازجة 

لذا علي الشركة التي ترغب في الحصول 

على االيميل علي هذه القوائم ، إفادتنا 

 :الخاص بالمجلس 

aec@aecegypt.com 

 :أو باإلتصال على 

 104داخلي  25283611-02

أن تكون الشركة مسددة إلشتراك علي 

 . 2016المجلس عن عام 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


 أثيوبيامعرض 

تدعو المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، الهيئة 

في معرض الصناعات المصرية بأديس أبابا ـ للمشاركة 

، والذي  11/2016/  6:  3 أثيوبيا وذلك خالل الفترة من

تنظمه الهيئة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، 

 .وذلك في ظل توطيد أواصر العالقات المصرية األثيوبية 

من الهيئة  مدعماً مع العلم بأن هذا المعرض سيكون 

المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، بنفس شروط 

الدعم المقدمة للمعارض الخارجية التي تندرج تحت 

خطة المعارض السنوية للمجلس وهي علي النحو 

 :.التالي

 2حجم صادرات الشركة مبلغ  عدم تجاوزفى حالة 

و % 80سيتم دعم الشركة بنسبة  مليون دوالر ،

بناءاً على . ) من تكلفة الجناح% 20تتحمل الشركة 

بيان إجمالي صادرات الشركة الصادر من الهيئة العامة 

 ( .2015للرقابة على الصادرات و الواردات لعام 

مليون  2حجم صادرات الشركة مبلغ  تجاوزفى حالة 

و تتحمل % 60سيتم دعم الشركة بنسبة  دوالر ،

بناءاً على بيان . ) من تكلفة الجناح% 40الشركة 

إجمالي صادرات الشركة الصادر من الهيئة العامة 

 .( 2015للرقابة على الصادرات و الواردات لعام 

 الرئيسية

لذا علي الشركة التي ترغب في اإلشتراك بهذا المعرض ، 

، حتي  7/8/2016االحد الموافق إفادتنا بذلك في موعد أقصاه 

يتم التنسيق بعد ذلك مع هيئة المعارض علي المساحة 

المقترحة لتمثيل المجلس التصديري بشكل مشرف داخل 

 .المعرض

إرسال التأكيد علي المجلس من خالل بيانات التواصل يتم 

 :.التالية

   104،  102: داخلي  25283611: تليفون

   25283612: فاكس

 01223950710: موبايل

 aec@aecegypt.com : إيميل

علي الشركة التي تبدي رغبتها في اإلشتراك  :ملحوظة

بالمعرض ، إستيفاء خطاب اإللتزام المرفق وختمة بختم 

الشركة وتسليمة بالمجلس مع أصل بيان بإجمالي 

صادر من مستودع بيانات  2015صادرات الشركة لعام 

التجارة الخارجية بهيئة الرقابة علي الصادرات ، علي أن 

 .2016تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس لعام 

 

 

 لتحميل خطام االلتزام

 من هنا                      

خطاب 
 االتزام

mailto:aec@aecegypt.com


 معرض فود اكسبو بفيتنام

يرجي التفضل بالعلم بورود دعوة من السفارة 

)  الفيتنامية بمصر ، وذلك للمشاركة في معرض 

Vietnam food expo 2016  ) تحت رعاية وزارة

الصناعة والتجارة الفيتنامية والمقرر عقده خالل 

 . 2016نوفمبر  19:  16الفترة من 

الخضر ، ) ويشمل هيكل المعروضات علي اآلتي 

(  التوابل ، األرز ، المكسرات ، الشاي ، القهوة 

ومؤتمر دولي  match meetingكما يتم عمل 

علي هامش المعرض ، مع العلم بأن الدورة 

 19عارض من  302السابقة للمعرض قد تم حضور 

ألف زائر ، مما يتيح الفرصة  21,095دولة و 

للمصدرين المصريين للترويج لمنتجاتهم الزراعية 

ليس فقط داخل السوق الفيتنامي بل داخل 

السوق األسيوي بصفة عامة ألكبر األسواق فيه 

السوق الصيني ، الكوري ، الياباني ، ) مثل 

 .( األسترالي ، الهندي 

لذا علي الشركة التي ترغب في اإلشتراك 
بالمعرض ملئ اإلستمارة المرفق وإعادة إرسالها 

إلي السفارة الفيتنامية بمصر ، وذلك من خالل 
 :.بيانات التواصل التالية

                      0237485721: تليفون 

   0237485721: فاكس   

   01068190055: موبايل

 eg@moit.gov.vn : إيميل

مرفق لسيادتكم نبذة عن المعرض وإستمارة 
 .    الحجز 

لمزيد من المعلومات الخاصة بالمعرض ، يرجي 
 ـ:زيارة الموقع اإللكتروني التالي

www.foodexpo.vn 

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض 
 .السنوية المدعمة من المجلس 

 

 الرئيسية

mailto:eg@moit.gov.vn
http://www.foodexpo.vn/


موقف التبادل التجاري بين مصر 
 وإندونيسيا

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل التجاري 

 :.  بجاكرتا ، بشأن إفادتنا باآلتي

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 

،  2012الطازجه واألعشاب والنباتات الطبية خالل أعوام 

مقارنة بإجمالي قيمة الواردات  2015،  2014،  2013

 .األندونيسية من تلك البنود 

بصفة بها وحيث إن هذه البيانات يتم موافاة المجلس 

منتظمة بعد تحديثها من قبل المكتب التجاري المصري 

بإندونيسيا ، فسيقوم المجلس بوضعه بصفة دائمه علي 

الموقع اإللكتروني للمجلس ، وفي حالة رغبة أي شركة 

منتظمة والحصول علي نسخة فيمكن بصفة اإلطالع عليه 

الروابط المشار اليها على الموقع االلكتروني الخاص زيارة 

 .بالمجلس

 لزيارة موقع المجلس اضغط هنا 

 الرئيسية

لمجلسموقع   



 نشرة غرفة التجارة البريطانية
EBCCE-newsletter 

في إطار حرص المجلس على فتح قنوات جديدة في 

االخبار المتعلقة أخر 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 

بصفة مستمرة بالنشرات االخبارية التي تصدرها 

األعضاء للسادة بإتاحتها الغرفة و سيقوم المجلس 

حيث  بالمجلسمن خالل الموقع االلكتروني الخاص 

 . يمكن الوصول إليها عبر الوصالت المشار إليها

 

 هنا اضغط لزيارة موقع المجلس 

 

 الرئيسية

 موقع المجلس



FPC news 

باإلشارة الي النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي 

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 

من أهـم األخبار المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر 

 .والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب  

يومية إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة 

بدالً من إسبوعيه ويتم نشرها علي الموقع االلكتروني 

 .للمنظمة 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في االطالع 

الضغط على الوصالت المشار اليها علي هذه النشرات ، 

 .على الموقع االلكتروني 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 اإللتزام و 

للجناح الواحد بمساحة  يورو  1500المشاركة و قدرها 

 7مربع و ذلك فى موعد أقصاه األحد الموافق  رمت 12

بمقر الهيئة العامة للمعارض و  2016أغسطس 

و ذلك حتي يتسني  المؤتمرات فى مدينة نصر 

للمجلس سرعة حجز المساحات المطلوبة لكل شركة، 

السداد اما بأيداع بنكى على رقم الحساب  مع العلم ان 

او ( مرفق )بالبنك العربى االفريقى  الخاص بالهيئة 

بشيك مصرفى او مقبول الدفع بأسم الهيئة المصرية 

وفى حال السداد نقدا   العامة للمعارض والمؤتمرات

بالهيئة 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 

و للرجوع لإلدارة المالية بالمجلس فى هذا الشأن يرجى اإلتصال 

 :على األرقام التالية

 108داخلى  0225283611: تليفون

  01222446421:موبيل

 الرئيسية



I fresh 2016 

في إطار دور المجلس في دراسة طرق زيادة صادرات مصر 

الزراعية و العمل على فتح أسواق جديدة امام صادراتنا 

الزراعية ، و حيث أن أسواق الصين و جنوب شرق آسيا من 

األسواق الواعدة للصادرات الزراعية المصرية و أصبح هناك 

طلب كبير من الشركات المصرية للتصدير إلى هذه األسواق ، 

و في ضوء النمو الكبير لصادراتنا إلي الصين و دول جنوب 

شرق آسيا فقد رآي المجلس أنه يجب ان يتم عمل ترويج 

جيد للصادرات الزراعية و ذلك عن طريق البحث عن معرض أخر 

بجانب المعرض الذي يتم تنظيمه فى هونج كونج ، و قد قام 

التي   المجلس بعمل دراسة عن أهم المعارض المتخصصة

يتم تنظيمها فى الصين و دول جنوب شرق آسيا و قد تبين 

من اإلحصاءات الخاصة بالمعارض الدولية المتخصصة أن 

و الذي يتم تنظيمه فى مدينة شانغهاي بدولة  IFresh  معرض

الصين من و هو يعتبر من أهم المعارض الدولية المتخصصة 

آسيا كما   لعرض الخضر و الفاكهة التي يتم تنظيمها في قارة

شانغهاي هي أكبر مدن الصين و هي كذلك   أن مدينة

العاصمة اإلقتصادية للصين ، و علي ذلك فقد قام المجلس 

التي   بإضافة المعرض لخطة المعارض السنوية المدعمة

ينظمها المجلس و ذلك إلتاحة فرصة المشاركة فى المعرض 

 .لجميع الشركات الراغبة باإلشتراك فى المعرض

 عنو لمزيد من التفاصيل 

 :المعرض زيارة الرابط التالي 

و حرصاً من المجلس علي إتاحة الفرصة للشركات الراغبة 

بالمشاركة فى المعرض فقد تم مد مهلة اخر موعد لتاكيد 

يوليو  18المشاركة فى المعرض إلي يوم اإلثنين الموافق 

، لذا في حالة رغبة سيادتكم المشاركة فى المعرض  2016

خالل الفترة  المقرر إقامته بمدينة شنغهاي بدولة الصين  و 

التفضل بإستيفاء  ، فبرجاء  2016نوفمبر  16إلى  14من 

سرعة سداد نموذج تأكيد الحجز المرفق وخطاب اإللتزام كذلك 

يورو نقداً بمقر المجلس و ذلك فى موعد أقصاه  2000مبلغ 

و تسليم أصل خطاب اإللتزام  2016يوليو  18اإلثنين الموافق 

المرفق ، و ذلك حتي يتسني للمجلس حجز المساحات 

من سيادتكم و ذلك نظراً لمحدودية المساحات  المطلوبة

حيث سيتم تخصيص ) المتاحة للجناح المصري في المعرض 

 (.متر مربع فقط لكل شركة 12مساحة 

إلى أن المجلس سيقوم باإلشتراك فى باإلشارة :مالحظة

متر مربع فإن  60المعرض ألول مرة بجناح قطاعي مساحته 

 .اإلشتراك فى المعرض سيكون بأولوية السداد 

نؤكد على ضرورة أن تكون الشركة مسددة إلشتراك و  

 2016المجلس عن عام 

و للرجوع لإلدارة المالية بالمجلس فى هذا الشأن يرجى 

 :اإلتصال على األرقام التالية

 108داخلى  0225283611: تليفون

 01222446421:موبيل

 الرئيسية
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Fruit Attraction 2016 

إطار دور المجلس في دراسة طرق زيادة صادرات مصر في 
الزراعية و العمل على فتح أسواق جديدة امام صادراتنا 

الزراعية فقد قام المجلس بعمل دراسة عن أهم المعارض 
التي يتم تنظيمها فى أوروبا و قد تبين من اإلحصاءات الخاصة 

 Fruit  بالمعارض الدولية المتخصصة في أوروبا أن معرض

Attraction أهم   و الذي يتم تنظيمه فى أسبانيا من

المعارض الدولية التي يتم تنظيمها فى أوروبا و العالم حيث 
من حيث عدد   Fruit Logistica Berlinيأتي ثانياً بعد معرض 

في تجارة الخضر و الفاكهة،   العارضين و الزائرين المتخصصين
و علي ذلك فقد قام المجلس بتنظيم زيارة للمعرض لبعض 

الشركات األعضاء خالل الدورة السابقة للمعرض و قام كذلك 
المجلس بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري فى مدريد 

بتنظيم العديد من اللقاءات مع الشركات األجنبية التي قامت 
 .بزيارة المعرض 

و من خالل المردود الجيد لهذه الزيارة فقد تقرر أن يتم إضافة 
المعرض ضمن خطة المعارض الدولية المدعمة التي ينظمها 
المجلس و ذلك إلتاحة فرصة المشاركة فى المعرض لجميع 

 .الشركات الراغبة باإلشتراك فى المعرض

من أكبر و أهم المعارض  Fruit Attractionو يعتبر معرض 

الزراعية فى قارة أوروبا حيث قام بزيارة المعرض خالل عام 
ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم  50حوالي  2015
 1028و قامت   من داخل دول اإلتحاد األوروبي% 78منهم 
و عرض منتجاتها على   بالمشاركة فى المعرض  شركة

 .ألف متر مربع  33مساحة تزيد علي 

: و لمزيد من التفاصيل عن المعرض زيارة الرابط التالي

/06http://www.ifema.es/fruitattraction_ 

باإلشارة إلى أن المجلس سيقوم باإلشتراك فى :مالحظة

متر مربع فإن  60المعرض ألول مرة بجناح قطاعي مساحته 

اإلشتراك فى المعرض بأولوية إستيفاء و إرسال خطابات 

 .اإللتزام و نموذج تأكيد المشاركة

 

 

  

و حرصاً من المجلس علي إتاحة الفرصة للشركات الراغبة 

بالمشاركة فى المعرض فقد تم مد مهلة اخر موعد لتاكيد 

يوليو  21يوم الخميس الموافق المشاركة فى المعرض إلي 

، لذا في حالة رغبة سيادتكم المشاركة فى المعرض  2016

خالل الفترة من  المقرر إقامته بمدينة مدريد بدولة أسبانيا  و 

التفضل بإستيفاء نموذج تأكيد  ، فبرجاء  2016أكتوبر  7إلى  5

 2000سداد مبلغ الحجز المرفق وخطاب اإللتزام كذلك سرعة 

يورو نقداً بمقر المجلس و ذلك فى موعد أقصاه يوم الخميس 

و تسليم أصل خطاب اإللتزام المرفق  2016يوليو  21الموافق 

، و ذلك حتي يتسني للمجلس حجز المساحات المطلوبة من 

سيادتكم و ذلك نظراً لمحدودية المساحات المتاحة للجناح 

متر  12حيث سيتم تخصيص مساحة ) المصري في المعرض 

 (.مربع فقط لكل شركة

باإلشارة إلى أن المجلس سيقوم باإلشتراك فى :مالحظة

متر مربع فإن  60المعرض ألول مرة بجناح قطاعي مساحته 

 .اإلشتراك فى المعرض سيكون بأولوية السداد 

و نؤكد على ضرورة أن تكون الشركة مسددة إلشتراك 

 2016المجلس عن عام 

و للرجوع لإلدارة المالية بالمجلس فى هذا الشأن يرجى 

 :اإلتصال على األرقام التالية

 108داخلى  0225283611: تليفون

 01222446421:موبيل

 الرئيسية
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 القيمة بالمليار دوالر الكمية بالمليون طن

2015-2014موسم   3.2 1.9

2016-2015موسم   3.5 2.0

0.0

0.5
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2.5
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3.5

4.0

8 % 

8 % 

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

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%1,2114491,37053313برتقال طازج1

%55%38615960224656بصل طازج2

%22-%33-634234426182بطاطس3

%14%124521386011أرز4

%50%747011010649رمان طازج5

%8%8819910021415عنب طازج6

%12-%4-99669558طماطم طازجة7

%51-%34-1441459571فاصولياء جافة8

%57%3618552854يوسفي9

%15%3113421537ليمون10

%20%2748355830زهور القطف و نباتات الزينة11

%6-%11-33722968فراولة طازجة12

%12-%30-41482943فاصولياء خضراء13

30932935836716%12%

3,2361,9023,4842,0488%8%

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  

 بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم األصناف أخر موسمين

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يونيو

 الرئيسية



الكمية 

)ألف طن(

 القيمة 

)مليون دوالر(

الكمية 

)ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(
القيمةالكمية

%3.0%1,5949191,7249468دول عربية1

%2%5-875453834463دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي2

%10%55139860943710دول اإلتحاد األوروبي3

%62%19010228816651دول آسيا4

%18%1613181512دول إفريقيا5

%31%816122152دول األمريكتين و أستراليا6

3,2361,9023,4842,0488%8%

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 
 يونيوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%21%56428566234417السعودية1

%2-%8-620249572245روسيا االتحادية2

%104%1567924616058الكويت3

%14%1869821011213االمارات العربية المتحدة4

%23%14010319112836هولندا5

%16%14913917016214المملكة المتحدة6

%55%68341095261لبنان7

%4%73451044743ليبيا8

%5%10-1167610480ايطاليا9

%23%6443915242األردن10

%125%42228650104الهند11

%114%4318733870بنجالديش12

%17%623867458بلجيكا13

%16%4868597821المانيا االتحادية14

48235526سلطنة عمان15

856581684427-20%-27%

3,2361,9023,4842,0488%8%

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 
 يونيوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    

 يمكنكم اإلطالع على االعداد السابقة من هنا

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


Thank you 


