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 موجز النشرة

 الخس من تركياإستيراد حظر الجانب الروسي 

مجموعة من الدراسات التسويقية المختلفة 
 2016مايو 

دراسة تسويقية عن الخضار والفاكهة داخل 
 2016السوق الصيني 

تحميل جميع الفرص التصديرية والدراسات 
 علي موقع التمثيل التجاريالتسويقية من 

 التعاون مع كوريا الجنوبيةأوجه 

السلطات الروسية حظر مؤقت علي إتخاذ 
 وارداتها من القرع والكوسة من تركيا

بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية 
 المصرية  أخر موسمين

 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية مايو

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 أهم األصناف أخر موسمين

 مايوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 التكتالت الجغرافية أخر موسمين
 مايوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 أهم الدول أخر موسمين

 مايوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 2015اإلندونيسي مذكرة التبادل التجاري 

 2016مستوردي روسيا مايو 

 2بإندونيسيا مستوردين للخضار والفاكهة 

 اإلماراتمشكالت التصدير الى 

 اإلفتامشكالت  التصدير الى دول 

 معرض الجوس 

 بنمامعرض 

 األردنمعرض 

 مواعيد العمل بالمجلس خالل شهر رمضان

 2016مجموعة من الفرص التصديرية مايو 

على مصدري الزراعي المصري عقوبات الحجر 
 الموالح للسودان

 Fruit Attractionمعرض  

 IFreshمعرض 

   Food Ingredients 2017معرض 

 نشرة اتحاد المنتجات الطازجة
Fresh Produce Consortium 



عقوبات الحجر الزراعي على مصدري الموالح 
 للسودان

يرجى التفضل بالعلم بأنة قد ورد إلى 

المجلس خطاب من الحجر الزراعي المصري 

بشأن كثرة حاالت رفض و إرجاع شحنات 

الموالح المصرية من الجانب السوداني 

 .بسبب وجود يرقات حية 

وقد أفاد الحجر الزراعي المصري بأنه 

سيفرض عقوبات على المصدرين وسيقوم 

بوقف المحطات التي تتكرر لها رفض شحنات 

 .موالح إلى السودان بسبب وجود يرقات حية 

برجاء التفصل باإلطالع و مراعاة تطبيق كافة 

اإلشتراطات الحجرية المطلوبة للتصدير الى 

السودان حفاظاً على سمعة صادراتنا 

الزراعية إلى الخارج، وحتى ال يتم توقيع 

عقوبات على المصدر أو محطات التعبئة التي 

 .يتم تكرار رفض شحنات لها

 الرئيسية



السلطات الروسية حظر مؤقت علي إتخاذ 
 وارداتها من القرع والكوسة من تركيا

من التمثيل التجاري ، ورد إلى المجلس خطاب 

حظر بشأن إفادتنا بفرض السلطات الروسية 

 pumpkins, squash) علي وارداتها من  مؤقت

and other vegetables of gourd family ) 

بند جمركي رقم ) المستوردة من تركيا 

، وذلك إعتباراً من يوم (  070993

، وذلك بسبب تصدير الشركات  19/5/2016

التركية لعدد من الشحنات من هذا البند 

 . مصابة بآفات

وعليه يري المجلس أن هذه فرصة جيدة لمصدري 

مصدري الحاصالت الزراعية ، من السادة هذا البند 

مع تأكيد المجلس علي ضرورة اإللتزام بشروط 

الجانب الروسي في إستيراد هذا المنتج وأن ال 

 .  يكون مصاباً بأي آفات

مرفق لسيادتكم صورة القرار الروسي 

 .مترجم باإلنجليزية في هذا الشأن 

 تحميل المرفق،،، برجاء التفضل باإلطالع

 الرئيسية

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/qar3.pdf


 التعاون مع كوريا الجنوبيةأوجه 

من اإلدارة العامة للمجالس ورد  الى المجلس خطاب 

التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، بشأن طلب معرفة 

،  كوريا الجنوبيةمجاالت التعاون المقترحة مع دولة 

لوضعها علي جدول أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية 

المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خالل النصف الثاني 

 . 2016من 

لذا برجاء التفضل بموافاتنا بأي مقترحات من 

شأنها زيادة مجاالت التعاون مع الجانب الكوري 

 :عن طريق اإليميل التالي

aec@aecegypt.com   

 104: داخلي  -  25283611: أو اإلتصال على 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


تحميل جميع الفرص التصديرية والدراسات 
 موقع التمثيل التجاريمن علي التسويقية 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل 

التجاري ، بشأن إفادتنا بأنه يتم حالياً تحميل كافة 

المعلومات التي يتيحها التمثيل التجاري ، من فرص 

وغيرها تسويقية تصديرية ، ومناقصات ، ودراسات 

من المعلومات التي تفيد المصدر المصري وذلك من 

 ( www.ecs.gov.eg:. ) خالل الموقع التالي

كما يمكن لسيادتكم التسجيل في القوائم المعدة 

، للحصول علي أسم المستخدم وكلمة لذلك 

المرور ، والتي يمكن من خاللها اإلطالع علي كافة 

:. ) المعلومات وذلك من خالل الرابط التالي

http://www.ecs.gov.eg/IdentityAccount/

Register  )، 

 الرئيسية

كما يمكنكم متابعتهم من خالل صفحة الفيس بوك 

:. )  الخاصة باإلدارة من خالل الرابط التالي

https://www.facebook.com/Infodepecs ) 

ولمزيد من المعلومات واإلستفسارات يمكن 

لسيادتكم التواصل مع التمثيل التجاري من خالل 

)  البريد اإللكتروني الخاص باإلدارة 

info@ecs.gov.eg ) 

   23421117ـ  23421116: فاكس

http://www.ecs.gov.eg/
http://www.ecs.gov.eg/IdentityAccount/Register
http://www.ecs.gov.eg/IdentityAccount/Register
https://www.facebook.com/Infodepecs
mailto:info@ecs.gov.eg


إستيراد حظر الجانب الروسي 
 الخس من تركيا

ورد الى المجلس خطاب من التمثيل التجاري ، 

حظر بشأن إفادتنا بفرض السلطات الروسية 

المستورد من  الخسعلي وارداتها من  مؤقت

،  070511بندين جمركيين رقمي ) تركيا 

، وذلك إعتباراً من يوم (  070519

، وذلك بسبب تصدير الشركات  16/5/2016

التركية لعدد من الشحنات من هذين البندين 

 . مصابة بآفات

وعليه يري المجلس أن هذه فرصة جيدة لمصدري 

هذين البندين من مصدري الحاصالت الزراعية ، مع 

تأكيد المجلس علي ضرورة اإللتزام بشروط الجانب 

الروسي في إستيراد هذا المنتج وأن ال يكون مصاباً 

 .  بأي آفات

مرفق لسيادتكم صورة القرار الروسي 

 .مترجم باإلنجليزية في هذا الشأن 

 برجاء التفضل باإلطالع،،،

 الرئيسية

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/khas.pdf
http://aecegypt.com/uploaded/pdf/khas.pdf
http://aecegypt.com/uploaded/pdf/khas.pdf
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دراسة تسويقية عن الخضار والفاكهة 
 2016داخل السوق الصيني 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل التجاري ، 

بدراسة تسويقية عن الخضار والفاكهة داخل إفادتنا بشأن 

 .السوق الصيني 

لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي هذه 

 :عن طريق االيميل إفادتنا دراسةال

aec@aecegypt.com 

 :أو اإلتصال على 

 104: داخلي  - 25283611

أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس علي 

 . 2016عن عام 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


مجموعة من الدراسات التسويقية 
 2016المختلفة مايو 

يتوافر لدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي قام 

التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها ، وهي علي النحو 

 ـ:التالي

دراسة تسويقية عن سوق الخرشوف بالواليات المتحدة •

 .األمريكية 

السوق دراسة تسويقية حول الزيتون الطازج داخل •

 .السعودي

علي الشركة التي تريد الحصول علي أي من هذه لذا 

 :على االيميل التالي الدراسات ، إفادتنا 

aec@aecegypt.com 

 :أو اإلتصال على 

 104داخلي  25283611

على أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن عام 

2016 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


 الرئيسية

اإلندونيسي مذكرة التبادل التجاري 
2015 

من مكتبنا التجاري بجاكرتا ورد الى المجلس خطاب 

بموقف التبادل التجاري بين مصر بشأن إفادتنا 

 2015، 2014،  2013،  2012وأندونيسيا خالل أعوام 

، والتي توضح زيادة قيمة الصادرات المصرية خالل 

 2014مليون دوالر مقارنة بعام  97,3بقيمة  2015عام 

 % . 66,6وبنسبة زيادة قدرها 

أيضا ببيان إحصائي ، بشأن موقف الصادرات وإفادنا  

المصرية من كالً من التمر والفواكه والخضروات 

والنباتات الطبية والعطرية خالل واألعشاب الطازجة 

مقارنة بإجمالي  2015، 2014، 2013، 2012أعوام 

 .قيمة الواردات األندونيسية من تلك البنود 

لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي هذه 

 :مع المجلس على اإليميل التالي التواصل المذكرة 

aec@aecegypt.com 

 . 104داخلي  25283611: أو اإلتصال على 

على أن تكون الشركة مسددة الشتراك 

 2016المجلس عام 

mailto:aec@aecegypt.com


 الرئيسية

 2016مستوردي روسيا مايو 

 على الحصول في الشركة رغبة حال في لذا

 مع التواصل يرجى اإلتصال بيانات من نسخة

 :التالي اإليميل على المجلس

com.aec@aecegypt 

 104 : داخلي – 25283611 : على اإلتصال او

 إلشتراك مسددة الشركة تكون أن على

 2016 عام المجلس

 التجاري التمثيل مكتب من خطاب المجلس الى ورد

  شركة برغبة إفادتنا بشأن ، بموسكو

Agro Alliance Ltd  بعض إستيراد في  الروسية 

 حظر فرض تم التي المصرية الزراعية الحاصالت بنود

 في ترغب حيث ، تركيا من إستيرادها علي روسي

 . شهرية بصفة بياناتها التالي البنود إستيراد

 224) وأحمر أصفر طازج بصل ،(طن112) طازج ثوم

 الشركة رغبة إلي باإلضافة ، (طن120) فلفل ،(طن

 ، برتقال ، برقوق ، مشمش ، خوخ إستيراد في

  لهذه التصديري الموسم بدء عند وذلك ، عنب

 .البنود

 لهذه التصدير في ترغب التي الشركة وعلي

 بيانات خالل من مباشرة معها التواصل الشركة

 من صورة إرسال مع ، بالمجلس الموجوده اإلتصال

 مرعاة مع بموسكو، التجاري لمكتبنا األسعار عروض

 في الروسي الجانب يتطلبها التي الشروط تطبيق

 وإتخاذ مصر، من الزراعية المحاصليل بعض إستيراد

 مستحقاتكم علي للحفاظ الالزمة التدابير جميع

  . المالية

 

 

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


2بإندونيسيا مستوردين للخضار والفاكهة   

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل 

التجاري ، بشأن إفادتنا بقائمة من المستوردين للخضار 

 .والفاكهة داخل السوق األندونيسي 

وعلي الشركة التي ترغب في الحصول علي هذه القائمة 

مع المجلس على اإليميل التالي للحصول على التواصل 

 :نسخة من قائمة المصدرين

aec@aecegypt.com 

 . 104داخلي  25283611: أو اإلتصال على 

على أن تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 2016عام 

، مع إرسال صورة من عروض األسعار لمكتبنا 

التجاري بجاكرتا، وإتخاذ جميع التدابير الالزمة 

 للحفاظ علي مستحقاتكم المالية . 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


اإلماراتمشكالت التصدير الى   

قطاعي اإلتفاقات لقد ورد خطاب الى المجلس من 

التجارية والتجارة الخارجية بشأن طلب معرفة المشاكل 

،  اإلماراتوالمعوقات التي تواجه المصدرين إلي دولة 

 .وكذلك طلب مقترحات لحل هذه المشاكل

أعضاءه لموافتنا راي و قد قام المجلس بإستطالع  

التي تواجههم عند التصدير الى و المعوقات بالمشكالت 

 .ذلك للعمل على ازالتهاو  اإلمارات

 الرئيسية



 مشكالت  التصدير إلى دول اإلفتا

من قطاعي اإلتفاقات لقد ورد إلى المجلس خطاب 

التجارية والتجارة الخارجية بشأن طلب معرفة 

المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين إلي دول 

، ( سويسرا ، النرويج ، أيسلندا ، ليخنشتاين ) اإلفتا 

 .وكذلك طلب مقترحات لحل هذه المشاكل

السادة أعضاء و قد قام المجلس بإستطالع رأي  

بالمشكالت و المعوقات التي المجلس لموافتنا 

 .تواجههم عند التصدير إلى دول اإلفتا 

 

 الرئيسية



 معرض بنما

من اإلدارة العامة للمجالس ورد إلى المجلس خطاب 

التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، بشأن إفادتنا 

بالدعوة الواردة من سفارة مصر في بنما للمشاركة 

وذلك خالل  ، Expo Investفي المعرض الدولي 

 .ببنما سيتي  6/2016/ 11-9الفترة من 

لمزيد من المعلومات الخاصة بالمعرض ، يرجي زيارة 

 ـ:الموقع اإللكتروني التالي

www.expoinvestpanama.com 

e:mail:info@expoinvestpanama.com 

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض 

 .السنوية المدعمة من المجلس 

 

 الرئيسية



الجوس معرض   

 للمجالس العامة اإلدارة من خطاب المجلس الى ورد

 دعوة بشأن ، األعمال رجال وتنظيمات التصديرية

 الدولي التجاري الجوس بمعرض للمشاركة الشركات

 . 2016 نوفمبر 13-4 من الفترة خالل تنظيمه والمقرر

 خالل من به المصرية المشاركة تنظيم يتم والذي

 علماً  ، والمؤتمرات للمعارض العامة المصرية الهيئة

 من %60 بنسبة مدعومة بالمعرض المشاركة بأن

 بالمعارض الهيئة لخطة طبقاً  التكلفة إجمالي

 المعارض هيئة خطاب لسيادتكم مرفق ، الخارجية

 بالمشاركة الخاصة التفاصيل جميع به والموضح

 . بالمعرض

 الخاصة واإلستفسارات المعلومات من لمزيد

 هيئة مع مباشرة التواصل يرجي ، والحجز بالمعرض

 يندرج ال المعرض هذا أن حيث المصرية المعارض

 من وذلك ، للمجلس السنوية المعارض خطة ضمن

 :التالية التواصل بيانات خالل

   22607845 /48 :فاكس 22607849 :تليفون

   com.cairofair@yahoo.m :إلكتروني بريد

com.marketingcairofair@gmail     
 الرئيسية
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 معرض األردن

 العامة اإلدارة من خطاب خطاب المجلس إلى ورد

 بشأن ، األعمال رجال وتنظيمات التصديرية للمجالس

 المصرية المنتجات بمعرض للمشاركة الشركات دعوة

 الى 31/8/2016 من الفترة خالل تنظيمه والمقرر باألردن

1/9/2016 . 

 الهيئة خالل من به المصرية المشاركة تنظيم يتم والذي

 بأن علماً  ، والمؤتمرات للمعارض العامة المصرية

 إجمالي من %60 بنسبة مدعومة بالمعرض المشاركة

 مرفق ، الخارجية بالمعارض الهيئة لخطة طبقاً  التكلفة

 جميع به والموضح المعارض هيئة خطاب لسيادتكم

 . بالمعرض بالمشاركة الخاصة التفاصيل

 بالمعرض الخاصة واإلستفسارات المعلومات من لمزيد

 المعارض هيئة مع مباشرة التواصل يرجي ، والحجز

 خطة ضمن يندرج ال المعرض هذا أن حيث المصرية

 بيانات خالل من وذلك ، للمجلس السنوية المعارض

 :التالية التواصل

  22607845 /48 :فاكس 22607849 :تليفون

   com.cairofair@yahoo.m :إلكتروني بريد

com.marketingcairofair@gmail   

 الرئيسية
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مواعيد العمل بالمجلس خالل 
 شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، فقد 

تقرر أن تكون مواعيد العمل الرسمية 

الساعة بالمجلس خالل شهر رمضان من 

التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثالثة 

 .والنصف عصراً 

إلستمارات المساندة والتعامل مع وبالنسبة 

الساعة ، فسيبدأ التعامل من  خزينة المجلس

التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة 

 .الواحدة والنصف ظهراً 

 الرئيسية



مجموعة من الفرص التصديرية 
2016مايو   

يتوافر لدى المجلس مجموعة من الفرص 

 :للدول و المدن االتية التصديرية 

 إربيل1.

 ساوباولو2.

 مدريد3.

 نيودلهي4.

 الهاي5.

 كوريا الجنوبية6.

 بوخاريست7.

لذا في حال رغبة سيادتكم في الحصول على 

نسخة من هذه الفرص يرجى التواصل على 

 :اإليميل التالي

aec@aecegypt.com 

 :أو اإلتصال على 

 104: داخلي  – 25283611

على أن تكون الشركة مسددة إلشتراك 

 2016المجلس عام 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


 Fruit Attraction معرض 

 Fruit Attractionمعرض  

بمدينة مدريد  2016أكتوبر  7 – 5خالل الفترة من 
 بدولة أسبانيا

******** 

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

 عن دراسة بعمل المجلس قام فقد الزراعية صادراتنا
 تبين قد و أوروبا فى تنظيمها يتم التي المعارض أهم
 المتخصصة الدولية بالمعارض الخاصة اإلحصاءات من
 يتم الذي و Fruit Attraction  معرض أن أوروبا في

 التي الدولية المعارض أهم  من أسبانيا فى تنظيمه
 بعد ثانياً  يأتي حيث العالم و أوروبا فى تنظيمها يتم

 عدد حيث من  Fruit Logistica Berlin معرض
 و الخضر تجارة في  المتخصصين الزائرين و العارضين
 زيارة بتنظيم المجلس قام فقد ذلك علي و الفاكهة،
 الدورة خالل األعضاء الشركات لبعض للمعرض
 مع بالتنسيق المجلس كذلك قام و للمعرض السابقة

 من العديد بتنظيم مدريد فى التجاري التمثيل مكتب
 بزيارة قامت التي األجنبية الشركات مع اللقاءات
 . المعرض

 أن تقرر فقد الزيارة لهذه الجيد المردود خالل من و 
 الدولية المعارض خطة ضمن المعرض إضافة يتم

 فرصة إلتاحة ذلك و المجلس ينظمها التي المدعمة
 الراغبة الشركات لجميع المعرض فى المشاركة
 .المعرض فى باإلشتراك

 

 الرئيسية

 أهم و أكبر من Fruit Attraction معرض يعتبر و
 بزيارة قام حيث أوروبا قارة فى الزراعية المعارض
 زائر ألف 50 حوالي 2015 عام خالل المعرض
 من %78 منهم العالم أنحاء جميع من متخصص

  شركة 1028 قامت و  األوروبي اإلتحاد دول داخل
 على منتجاتها عرض و  المعرض فى بالمشاركة

 . مربع متر ألف 33 علي تزيد مساحة

 الرابط زيارة المعرض عن التفاصيل من لمزيد و
 :التالي

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

بمدينة  2016نوفمبر  16– 14الفترة من خالل 
 شانغهاي  بدولة الصين

******** 

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

 جنوب و الصين أسواق أن حيث و ، الزراعية صادراتنا
 الزراعية للصادرات الواعدة األسواق من آسيا شرق

 الشركات من كبير طلب هناك أصبح و المصرية
 ضوء في و ، األسواق هذه إلى للتصدير المصرية

 شرق جنوب دول و الصين إلي لصادراتنا الكبير النمو
 ترويج عمل يتم ان يجب أنه المجلس رآي فقد آسيا
 عن البحث طريق عن ذلك و الزراعية للصادرات جيد

 فى تنظيمه يتم الذي المعرض بجانب أخر معرض
 عن دراسة بعمل المجلس قام قد و ، كونج هونج
 فى تنظيمها يتم التي  المتخصصة المعارض أهم

 من تبين قد و آسيا شرق جنوب دول و الصين
 أن المتخصصة الدولية بالمعارض الخاصة اإلحصاءات

 مدينة فى تنظيمه يتم الذي و IFresh  معرض
 أهم من يعتبر هو و من الصين بدولة شانغهاي
 الفاكهة و الخضر لعرض المتخصصة الدولية المعارض

  مدينة أن كما آسيا  قارة في تنظيمها يتم التي
 العاصمة كذلك هي و الصين مدن أكبر هي شانغهاي
 المجلس قام فقد ذلك علي و ، للصين اإلقتصادية

  المدعمة السنوية المعارض لخطة المعرض بإضافة
 المشاركة فرصة إلتاحة ذلك و المجلس ينظمها التي
 فى باإلشتراك الراغبة الشركات لجميع المعرض فى

 .المعرض

 

 الرئيسية

 الرابط زيارة المعرض عن التفاصيل من لمزيد و
 :التالي
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Food Ingredients 2017 معرض 

  فى بالمشاركة الراغبين السادة

 Food Ingredients 2017 معرض

 بعد و طيبة تحية

 المقرر وFood Ingredients  معرض إلي باإلشارة

 الفترة خالل ألمانيا بدولة فرانكفورت بمدينة إقامته

 بالعلم التفضل يرجي ، 2017 نوفمبر 30 –  28 من

 فإنه للمعرض المنظمة الشركة طلب على بناءاً  بأنه

 للجناح المطلوبة بالمساحة موافاتهم يتم أن يجب

 2016 يونيو 20 الموافق اإلثنين أقصاه موعد  المصري

 بالمعرض المشاركة الشـركة رغبـة حـالة فى لـذا ،

 يرجى ، المصرى الجناح داخل  لها مساحة وتخصيص

 و  المرفق اإللتزام خطاب إستيفاء بسرعة التفضل

 ياليد تسليمه و المرفق المساحة حجز تاكيد خطاب

 يورو 2000 مبلغ سداد ضرورة مع المجلس في

 الخميس أقصاه موعد فى ذلك و المجلس بمقر نقداً 

 يتسني حتي ذلك و ،2016 يونيو 16 الموافق

 المعارض لهيئة الحجز تأكيد مبلغ سداد للمجلس

  المصري الجناح مساحة حجز تاكيد دفعة لتحويل

 .للمعرض المنظمة للجهة

 الرئيسية

 أولوبة على بناءاً  المساحات توزيع سيتم بانه علماً 

 لجميع المساحة حجز إمكانية عدم حالة فى السداد

 . الشركات

 المبالغ فئات تقل أال يرجي:هامة مالحظة

 أن حيث يورو 50 فئة عن سدادها سيتم التي

 بفئات مبالغ أي إستالم ترفض المعارض هيئة

 من التأكد يرجي كذلك إليها توريدها عند أقل

 أي أو خدش أو كشط أو شطب وجود عدم

 تكون أال و األجنبية العمالت علي كتابات

 .متهالكة العمالت

 مسددة الشركة تكون ان ضرورة على نؤكد و

 . 2016 عام عن المجلس إلشتراك

 : على االتصال يرجى التواصل من لمزيد

   110-109 : داخلي 25283611

 01287089500 : محمول

 com.mfathy@aecegypt  : االيميل او

 com.mali@aecegypt 
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 القيمة بالمليار دوالر الكمية بالمليون طن

2015-2014موسم   2.9 1.6

2016-2015موسم   3.2 1.8
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 أخر موسمين بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية 

 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية مايو

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%1,1694351,33252014برتقال طازج1

%72%32313155322671بصل2

%23-%35-599221388170بطاطس3

%24%110471335822أرز4

%51%747011010650رمان طازج5

%49-%22-1191349269فاصولياء جافة6

%4-%885890563طماطم طازجة7

%56%3618542853يوسفي8

%72%2152408986عنب طازج9

%13%3012391430ليمون10

%20%2747365635زهور القطف و نباتات الزينة11

%8-%12-32712866فراولة طازجة12

%6-%23-36432841فاصولياء خضراء13

%7-%12-25422239فول سوداني14

25926429729214%11%

2,9471,6463,2431,83010%11%

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  

 موسمينبيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم األصناف أخر 
 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية مايو



الكمية 

)ألف طن(

 القيمة 

)مليون دوالر(

الكمية 

)ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(
القيمةالكمية

%6.3%1,4408361,63488913دول عربية1

%21%61640270348714دول اإلتحاد األوروبي2

%5-%12-685287605272دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي3

%57%1839627315149دول آسيا4

%18%1511161311دول إفريقيا5

%32%714111849دول األمريكتين و أستراليا6

2,9471,6463,2431,83010%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 
 مايوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%29%48224761631828السعودية1

%3-%12-583226515218روسيا االتحادية2

%125%1386923715472الكويت3

%20%1718720210518االمارات العربية المتحدة4

%45%113661639644هولندا5

%34%1208214311019المملكة المتحدة6

%55%67341085262لبنان7

%6%10-109699873ايطاليا8

%2-%6843954239ليبيا9

%23%6241895044األردن10

%127%40208246107الهند11

%89%4217673261بنجالديش12

%31%5432644218بلجيكا13

%30%4151536629المانيا االتحادية14

%25%4219522325سلطنة عمان15

814544659402-19%-26%

2,9471,6463,2431,83010%11%

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 
 مايوخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 



 نشرة اتحاد المنتجات الطازجة
Fresh Produce Consortium 

عناية السادة أعضاء المجلس التصديري 
 للحاصالت الزراعية

                                                              

 تحية طيبة وبعد،

  

باإلشارة الي النشرة التي يعدها إتحاد 
مستوردي المنتجات الزراعية البريطاني 

وتصل للمجلس  ( والذي يقع مقره في لندن)
بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا االتحاد ، 
ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات 

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 إعـدادها لهذه النشرات ، حيث 

أصبحت النشرة يوميه بدالً من إسبوعيه ويتم 
 .نشرها علي الموقع االلكتروني للمنظمة 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في 
االطالع علي هذه النشرات ، الرجوع للموقع 

من خالل الينك  االلكتروني لإلتحاد 
 /http://fpcfreshtalkdaily.co.uk  التالي

 الرئيسية

http://fpcfreshtalkdaily.co.uk/
http://fpcfreshtalkdaily.co.uk/


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 


