
Agricultural
Export
Council

2018سبتمبر /الزراعية المجلس التصديري للحاصالت نشرة 
عدد

56



الموضوعات المطروحة داخل النشرة هي عبارة عن الموضوعات التي سبق و تم

إرسالها الى األعضاء على مدار الشهر و النشرة ما هي اال تجميع لهذه 

.الموضوعات في مكان واحد تسهيالً على السادة االعضاء

شكراً   

فريق المجلس التصديري للحاصالت الزراعية

ملحوظة هامة

عدد

56



فرص تصديرية موضوعات عامة

المعارض ةدراسات تسويقي

اإلحصــــــائيات

عدد

56



موضوعات

عـــــامة

عدد

56



يل وفي ضوء دور المجلس للعمل على حل المشكالت التي تواجه السادة المصدرين، قد تلقى المجلس من مكتب التمث

د أحد الشكوى المقدمة له من شركة طيبة لإلستيراد والتصدير المصرية ضخطاباً رداً على المصري بموسكو التجاري 

.المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية الشركات الروسية 

.أليهعلى الرابط التالي الخطاب المشار وتجدون 

منتدي حول اإلستثمار المسئول للقطاع الخاص في قطاع األغذية والزراعة

الرابط

"ألول مرةخاصة وإن كان هذا التعامل شركة مستوردة المجلس بالسادة المصدرين توخى الحذر عند التعامل مع أى ويهيب "

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/tiba.pdf


والخاص( 27) ، بشأن تعديل المنشور رقم (38)أصدرت اإلدارة المركزية للحجر الزراعي المصري منشور رقم 

( .27) بتصدير العنب لدولة كندا بإلغاء الطريقة الثانية المذكورة بالمنشور رقم 

التاليلإلطالع على المنشور، برجاء الضغط على الرابط 

إلى كندابتصديرالعنب الخاص 27كإلحاق لمنشور رقم 38منشور رقم 

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/38-27.pdf


رفع الفحص اإلضافي عن الفراولة المصرية

670ري رقم ضوء النتائج اإليجابية التي تحققت بتطبيق المنظومة التصديرية الجديدة الصادر بشأنها القرار الوزاوفي 

شحناتعدد حاالت رفض إنخفاضوذلك علي محصول الفراولة الطازجة المصدرة والذي أدي بدوره إلي 2017لسنة 

الحالي، حالة خالل الموسم الماضي إلي حالة واحدة فقط خالل الموسم 15الفراولة المصرية لدول اإلتحاد األوروبي من 

التحسن قراره بإلغاء الفحوصات اإلضافية المطبقة علي الفراولة المصرية وذلك بعد هذابإتخاذاألوروبي اإلتحاددفع مما 

.الملحوظ 

لتام ينتهز هذه الفرصة للتوجه بالشكر للسادة مزارعي ومصدري الفراولة لتفهمهم خطورة الموقف وإلتزامهم اوالمجلس 

.القرار الوزاري الجديد سواء في المزارع أو محطات التعبئة مما كان له أكبر األثر في صدور هذا القرار بمتطلبات 

التاليلإلطالع على القرار، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0507182.pdf


الخاص بتخزين الرمان المزمع تصديره43منشور رقم 

آليةبشأن27/9/2018بتاريخالصادر(43)رقممنشورالمصريالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةأصدرت

.تصديرهالمزمعالرمانتخزين

التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالمنشور،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/romman.pdf


السعودية لعبور الحاويات عبر أراضيهاإشتراطات

لكةبالممللجماركالعامةالهيئةمحافظبخطابالمجلسبإفادتاألعمالومجالسالتصديريةللمجالسالعامةاإلدارةقامت

شروطلاألدنىالحدتحققالالعبورلغرضالمستخدمةالشاحناتأنمنللجماركتالحظماوالمتضمنالسعوديةالعربية

.مملكةالأراضيعبراآلمنللعبوراألدنىالحدتحققالالعبورلغرضالمستخدمةواألربطةاألشرعةأنكما،العابرالنقل

كمةمحومستوعباتبحاوياتمشحونةكانتإذاإالحمولةأيبعبورالسماحبعدمالسعوديةالسلطاتقررتفقدوعليه

.2018سبتمبر30منإعتباراً وذلك،العبورعمليةخاللمنومتابعتهاترصيصهايسهلالغلق

التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالخطاب،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/saudi.pdf


يوم30تأشيرة لمدة بدون الجنوبيةالغاء كوريا قرار دخول المصريين الي كوريا 

سبتمبرهرشمطلعمنإعتباراً الجنوبيةلكورياالدخولتأشيرةمنالمصريينإعفاءبإلغاءقراراً الكوريةالحكومةأصدرت

تأشيرةليعللحصولبطلبالتقدمالمصريينالمواطنينعلييتعينإليهالمشارالقرارهذاصدوربعدفإنهوعليهالجاري،

.مسبقةدخول



التدريب العملي لطالب كليات الزراعة

الكوادريروتطوتنميةأجلمنوالتعليمالتربيةووزارةاألراضيوإستصالحالزراعةوزارةتنتهجهاالتىالسياسةإطارفي

.الزراعيةالمحاصيلوتصديرإنتاجمجالفيحقيقيةتنميةلتحقيقالزراعيينالمهندسينمنالبشرية

صقلفبهدالزراعيةللمحاصيلاإلنتاجيةالمزارعفيلطالبهاالتدريبيةالبرامجمنعددلتنفيذتسعىالزراعةكليات

.عملياوالبستانيةالزراعيةالمحاصيلمختلفمعالتعاملكيفيةعلىوتدريبهممهاراتهم

معللتواصلالزراعيةللحاصالتالتصديريالمجلساألراضيوإستصالحالزراعةوزيرمعالىكلفقداإلطارهذاوفي

كلياتالمنالطالببإستقبالترحبوالتىلهاتابعةمزارعلديهاالتىالزراعيةللحاصالتوالمصدرةالمنتجةالشركات

فيبللتدريالطالبإستقبالفيالموقرةشركتكمإستعدادحالةفيلذا،المزارعهذهفيللتدريبالزراعيةوالمدارس

بهالعملىاالتدريبللطالبيمكنالتىالمزارعببياناتالمجلسبموافاةالتكرمسيادتكممنفنرجو،لكمالتابعةالمزارع

التىفاألصنا،المسئولتليفونرقم،المسئولإسم،المزرعةعنوان،المزرعةإسم)التالىالبياناتهذهتشملأنعلى

راعةالزوزيرمعالىمكتبإلىوإرسالهاالبياناتهذهبتجميعيقومسوفالمجلسبأنعلماً ،(بإنتاجهاالمزرعةتقوم

.األراضيوإستصالح



رسوم التغيير آلية تمتع السلع المصدرة إلي تركيا علي تخفيض أو إعفاء من 

الجمركية

أوعفاءاألعليللحصولالحصصلنظامتخضعوالتيإليهاالمصدرةالسلعتمتعآليةبتغييرالتركيةالسلطاتقامت

عنقبلمنابهاإحتسيتمكانوالتي،وتركيامصربينالحرةالتجارةمنطقةإلتفاقيةوفقاً الجمركيةالرسوممنالتخفيض

كامليعلالحصوليتمالبحيثالطلبأقدميةاألعتبارفياألخذمعللشحناتمتساويةبنسبالحصصتوزيعطريق

.واحدةلشحنةالتخفيض

لحصص وفقاً حيث تقضي اآللية الجديدة التي تتبعها السلطات التركية بمنح التخفيض أو األعفاء للسلع المصدرة بنظام ا

علي األعفاء أوالً يحصل اإلستيراد والذي يعني أنه ما يصل أوالً ألقدمية إقرار 



المصدرينخدمة  إدارة الي ضرورة إرسال طلب لجان صادر من الحجر الزراعي 

فيينالراغبوالرمانوالجوافةالعنبتعبئةمحطاتأصحابالسادةإبالغبضرورةبإفادتناالمصدرينخدمةإدارةقامتقد

لداخوالتعبئةالتشغيلأثناء،بهمالخاصةالتعبئةمراكزأوالتعبئةلمحطاتالزراعيالحجرمنصادرلجاننزول

دمةخبإدارةالخاصاإليميلأوالفاكسبواسطةبهمالخاصةالتعبئةومراكزلمحطاتلجانطلبإرسالبضرورة،المحطة

.لهملجانتكليفيتملنلجنةطلبإرسالعدمحالوفي،المصدرين

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/el7agr_zira3i.pdf


ضرورة موافقة المحطة التي سوف يتم التعبئة بها 

معتعاملبالالخاصةالسجالتإستخراجفيالراغبةالشركاتعليبالتنبيهالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةطلبتقد

.الزراعيةالحاصالتوتعبئةلفرزالمعتمدةالمحطاتداخلالزراعيالحجر

فيالراغبةالشركةمعالتعاملعليالمحطةموافقةيفيد،بهاالتعبئةالمرادالمحطةمنخطابإحضاربضرورة

لتصديريةاالعمليةمتابعةالزراعيللحجريتثنيحتيوذلك،المطلوبةالمستنداتباقيمعوإرفاقهالسجلإستخراج

.وجهأكملعلي



قرار جمهوري بالتعريفة الجمركية

.الزراعيالتصديربمجالالخاصةوالتشريعاتوالقوانينالقراراتمستجداتبمتابعةالمجلسدورإطارفي

2018لسنة419رقمالجمهوريبالقراربإفادتنااألعمالرجالومجالسالتصدريريةللمجالسالعامةاإلدارةقامتقد

.الجمركيةالتعريفةبإصدار

التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالقرار،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/1209182.pdf


قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية

في(8/2/2018–101–ع.د–2170ق)رقــمالعربيةالدولبجامعةواالجتماعياالقتصاديالمجلسقراريشير

لسلعلالتفصيليةالمنشأقواعدقائمةبتعميمالعربيةالدوللجامعةالعامةاألمانةتكليفعلى(101)رقمالعاديةدورته

خاللذاوكالمسئولينكبارمستوىعلىواالجتماعياالقتصاديللمجلسالسادساالجتماعخاللعليهاالمتفقالعربية

الدولتقومانعلىالكبرى،العربيةالحرةالتجارةمنطقةاتفاقيةاطارفيالعربيةالمنشألقواعدالفنيةاللجنةاجتماعات

.1/10/2018مناعتباراً التطبيقحيزلدخولهاأوضاعهابترتيباألعضاء

التاليالرابطخاللالضغطبرجاءالتفصيلية،المنشأقواعدقائمةعليلإلطالع

آلن،احتىعليهاالمتفقغيرالعربيةالسلعلباقيتفصيليةمنشأقواعدلوضعالتفاوضحالياً جاريإنهحيث

التيالعامةالقاعدةبشأنهاتفصيليةمنشأقواعدعلىمتفقالغيرالسلععلىيطبقأنعلى

%40عنتقلالمحليةمضافةقيمةتحقيقالعربيالمنشأصفةالسلعةإلكتسابتشترط"

."إنتاجهاإتمامعندللسلعةالنهائيةالقيمةمن

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0909182.pdf


قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية

2018يوليو19-9منالفترةخاللعقدتوالتيالكوميساوقمةالسياساتصنعأجهزةاجتماعاتالىباإلشارة

.زامبيا–بلوساكا

التاليالرابطخاللمنإليها،المشاراالجتماعاتعنالصادرةالصلةذاتالتقاريرعلىاإلطالعيرجى

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0909181.pdf


مشاكل كرواتيا

.أمامهاالعقباتكافةوتزليلالعالميةاألسواقلمختلفالزراعيةالصادراتلتنميةالمجلسدورإطارفي

صدرينالمالسادةمنبطلبالمجلسقامقدالكرواتيةـالمصريةالمشتركةللجنةالثالثةالدورةإجتماعاتعقدضوءوفي

ولة،الدهذهوضعتهاقراراتأوقيودعنناتجهكرواتيادولةإليالتصديرعندتواجهممعوقاتأومشكالتبأيبإفادته

.بهاالتصديريةللمجالسالعامةاإلدارةإخطارلهيتثنيحتيالمقترحةالتعاونمجاالتلزيادةمقترحاتأيوكذلك



إلى IPDتنمية الواردات األلماني مكتب –زيارة مسئول ملف التطوير والتدريب 

مصر

فيالشركاتدعمإلىيهدفوالذيIPDاأللمانيالوارداتتنميةومكتبالمجلسبينالمستمروالتنسيقالتعاونإطارفي

.وألمانيااألوروبياإلتحادلدولالمصريةالزراعيةالصادراتزيادةعلىللعملمصرمنهاالدولبعض

Joostالسيدوالمصدرةالمصريةالشركاتبعضمعإجتماعبتنظيمالمجلسقامقد van der Kooijملفمسئول

المجلسبمقر2018سبتمبر26فيمصرإليزيارتهخاللIPDاأللمانيالوارداتتنميةومكتب-والتدريبالتطوير

.المصدرينللسادةاأللمانيالمكتبيقدمهاسوفالتيالفنيالدعمأوجهلبحثالزراعية،للحاصالتالتصديري



فرص

تصديرية

عدد

56



تصديريةالفرص ال

في إطار دور المجلس في زيادة وتنمية الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والعمل علي توفير الفرص

لتجاري مكاتب التمثيل امن بالخارج للسادة المصدرين، فقد تلقى المجلس عدد من الفرص التصديرية التصديرية 

.  المصري بالخارج

التالي للحصول علي هذه الفرص التصديرية، برجاء الضغط علي الرابط 

3الرابط 2الرابط 1الرابط 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/3009181.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/ex-ch1 (1).pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/ex-ch1 (2).pdf


دراسات

تسويقية

عدد

56



دراسات تسويقية

دراسات في إطار دور المجلس لتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية للسادة المصدرين فقد تلقى المجلس عدد من ال

.  التسويقية من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، تحتوي علي أهم المعلومات المتعلقة بهذا السوق

ـ :ويتوافر دراسات تسويقية مختلفة لدي المجلس وهي علي النحو التالي

.تسويقية عن النباتات الطبية والعطرية والبذور والبقوليات داخل السوق الروسي دراسة •

.  تسويقية عن سوق الخضار والفاكهة داخل السوق الروسي دراسة •

.  األندونيسيتسويقية للفول السوداني داخل السوق دراسة •

.األندونيسيتسويقية للفول ، والبصل داخل السوق دراسة •

.  المصدر المصري إلي السوق الكيني دليل •

التاليللحصول علي هذه الدراسات التسويقية، برجاء التواصل معنا علي األيميل 

aec@aecegypt.com

mailto:aec@aecegypt.com


المعارض

عدد

56



2019الدورة الثانية والخمسين لمعرض الجزائر الدولي 

امةالعالمصريةالهيئةمنالمجلستلقيفقدالخارج،فيالمصريةالزراعيةللمنتجاتالتجاريالترويجإطاروفي

رةالفتخاللإقامتهالمقررالدوليالجزائرلمعرضوالخمسينالثانيةبالدورةللمشاركةدعوةوالمؤتمراتللمعارض

.الجزائربالعاصمة"البحريصنوبر"المعارضبقصر2019يونيو18:23من

ـ:اليالتاإليميلخاللمنالمعرضمنظميمعمباشرةالتواصلالمعرضهذافيالمشاركةفيالراغبةالشركاتعليلذا

ـ:التاليالموقعزيارةلسيادتكميمكنالمعرضعنالمعلوماتمنولمزيد

"الكاملةالعلم بأن المشاركة في هذا المعرض أو زيارة المعرض يكون بمعرفة الشركة المشاركة وعلي نفقتها الخاصة وتحت مسؤليتها مع "

www.fia.safex.dz

fia@safex.dz

http://www.fia.safex.dz/
mailto:fia@safex.dz


المعرض العربي األفريقي باألقصر

لصناعييناالمستثمرينونقابةاألهليةوالمؤسساتللجمعياتالعامواإلتحادالعربالمستثمرينإتحادمعالمجلسيتعاون

.والمعرضالمؤتمرفيللمشاركةالمصدرينالسادةبدعوةللتنميةاألعمالسيداتوجمعية

"األقصربمحافظةـ2018نوفمبر18:21منالفترةخاللاإلنسانوبناءلإلستثمارـالدوليوالتعاوناألفريقيالعربي"

منديقةالصالدولمعالدوليوالتعاوناألفريقيةالعربيةاإلقتصاديةالعالقاتوتوطيددعمإليوالمعرضالمؤتمرويهدف

جديدأسواقحلفتجيدةفرصةالمعرضيعدكما،وأفريقياالعربيوالعالممصرفيالكبيرةاإلستثماريةالفرصعرضخالل

.القطاعاتكافةفيواألفريقيةالعربيةاألسواقعنالباحثةالعاليةالجودةذاتالمنتجاتعرضخاللمنة

اليونانـنداأيرل)الصديقةوالدولواألفريقيةالعربيةبالمنطقةوالمستثمريناألعمالورجالسيداتمننخبةسيشارككما

ـجيبوتيـتشادـأوغنداـالكونغوـنيجرياـالتفياـالجنوبيةكورياـبلجيكاـألمانياـكنداـسوازيالندممكلةـأمريكاـ

.األقصرمحافظةفيوالتاريخيةالسياحيةوالمزاراتللمناطقمتميزسياحيبرنامجعملسيتمكما،(روسيا

اليالتالرابطعلىالضغطبرجاءالسداد،وطرقالمشاركةوتكلفةالمعرضوتفاصيلالتسجيلإستمارةعلىلإلطالع

المنظمةالجهةإليإرسالهاوإعادةالمرفقةاإلستمارةإستيفاءالمعرضبهذاالمشاركةفيالراغبةالشركاتعليلذا

.العربالمستثمرينإتحادمباشرة
 info@awiu.netـ :إيميل

 www.awiu.net: الموقع اإللكتروني 

02/33808305/6/7/8/9: تليفون 

33808321/ 02: فاكس

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-2018/luxur.pdf


معرض جيبوتي

وذلكمصريةالللشركاتالتصديريةالقدراتلرفع،الصادراتتنميةوهيئةالمجلسبينوالمثمرالمشتركالتعاونإطارفي

.العالميةلألسواقللنفاذالمصريةوالخدماتللمنتجاتواعدةفرصإيجادطريقعن

جيبوتيرضلمعالثانيةالدورةبتنظيمالجيبوتيةالتجاريةالغرفةبإعتزام،الصادراتتنميةهيئةمنالمجلستلقىفقد

.2018ديسمبر10–3منالفترةخاللالدولي

.للمعرضالمنظمةالجهةمعمباشرةالتواصل،إليهالمشاربالمعرضالمشاركةفيالراغبةالشركاتعليلذا

ـ:التاليالرابطزيارةلسيادتكميمكن،المنظمةالجهةمعالتواصلطرقومعرفةالمعلوماتمنولمزيد

"المجلسالعلم بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن خطة المعارض السنوية المدعمة من مع "

www.foiredjibouti.com 

http://www.foiredjibouti.com/


2019معرض فيتنام 

للمجالسالعامةاإلدارةمنالمجلستلقيفقدالخارج،فيالمصريةالزراعيةللمنتجاتالتجاريالترويجإطاروفي

Vietnamالدوليفيتناممعرضمنوالعشرينالتاسعةالدورةبفاعلياتاألعمالومجالسالتصديرية International

Trade Fairمنهوهوتشيهانويبمدينتي2019وديسمبر2019أبريلشهريخاللفترتينعلىتنظيمهيتموالذي

.الفيتناميةالمعارضوأكبرأهممنيعتبروالذي،(سايجون)

التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالمعلومات،منمزيدعلىلإلطالع

التالياإللكترونيالموقعزيارةلسيادتكمويمكن

"المجلسبأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض السنوية المدعمة من علماً "

الرابط

الموقع

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/1809181.pdf
http://www.vietnamexpo.com.vn/en


2019-2018معارض 

وذلكمصريةالللشركاتالتصديريةالقدراتلرفع،الصادراتتنميةوهيئةالمجلسبينوالمثمرالمشتركالتعاونإطارفي

.العالميةلألسواقللنفاذالمصريةوالخدماتللمنتجاتواعدةفرصإيجادطريقعن

.2018،2019عاميخاللتقامسوفالتيالمعارضمنمجموعةالصادراتتنميةهيئةمنالمجلستلقىفقد

المنظمةالجهةمعمباشرةالتواصل،إليهالمشارالمعارضمنمعرضبأيالمشاركةفيالراغبةالشركاتعليلذا

.للمعرض

التاليالرابطزيارةلسيادتكميمكن،المنظمةالجهةمعالتواصلطرقومعرفةالمعلوماتمنولمزيد

"المجلسالعلم بأن هذ المعارض ال تدخل ضمن خطة المعارض السنوية المدعمة من مع "

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/3009182.pdf


اإلحصائيات

عدد
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الكمية بااللف طن القيمة بالمليون دوالر

2017-2016موسم  3,869 2,206

2018-2017موسم  4,071 2,182
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بيان إجمالي صادرات الحاصالت الزراعية  الموسم الحالي مقارن بالموسم السابق 

خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية أغسطس

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

الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

-1%



بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الجغرافية أخر موسمين

خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية أغسطس

التكتل

%نسبة الزيادة او النقص 2018-2017موسم 2017-2016موسم 

الكمية باأللف طن
دالقيمة بالمليون

والر
الكمية باأللف طن

دالقيمة بالمليون

والر
القيمةالكمية 

%12-%1,7249121,8088055دول عربية 

%11%8733739244146دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى

%1-%8406488616423دول اإلتحاد األوروبى

%21%38521742226310دول آسيا

%14%2525312821دول إفريقيا

%3-%2231263017دول األمريكتين و استراليا

%1-%3,8692,2064,0712,1825اإلجمالي

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 الدول أخر موسمين

خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية أغسطس

الدولةم

%نسبة الزيادة او النقص 2018-2017موسم 2017-2016موسم 

القيمةالكمية القيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طنالقيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طن

%0.5-%62832676732422السعودية1

%9%7433007673263روسيا االتحادية2

%4-%2201142411099االمارات العربية المتحدة3

%4%2221482361556هولندا4

%11%14413517214920المملكة المتحدة5

%15%125691498019العراق6

%64-%50-24113912050الكويت7

%25%72331084151سلطنة عمان8

%11%10655107611الصين الشعبية9

%22-%5-102539741األردن10

%91%5429955677الهند11

%24-%35-1421059280ايطاليا12

%19%6224912947ليبيا13

%25-%23-107478335لبنان14

%3%7088809113المانيا االتحادية15

%2%8325418665544دول اخرى

%1-%3,8692,2064,0712,1825اإلجمالي

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 أغسطس

الصنفم

%نسبة الزيادة او النقص 2018-2017موسم 2017-2016موسم 

القيمةالكمية رالقيمة بالمليون دوالالكمية باأللف طنرالقيمة بالمليون دوالالكمية باأللف طن

%20%1,5536171,70474110الموالح1

%20-%6-787265737211بطاطس طازجة2

%6-%4681745111649بصل طازج 3

%12-%1341051609219رومان  طازج 4

%34%1028813711734فاصولياء جافة5

%3-%2-127230124223عنب طازج6

%13%6138944354طماطم طازجة7

%2-%8-52244824فول عريض8

%3-%6-49774674فول سودانى9

%7%3464426824نباتات طبية و عطرية10

%11%3330413424مانجو طازجة11

%19-%1-41634151زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل12

%24%2713351629بطاطا حلوة13

%5-%2739343726فاصولياء خضراء14

%30-%22-39913164فراولة طازجة15

%23-%14-335288287223محاصيل اخرى

%1-%3,8692,2064,0712,1825اإلجمالي

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

الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



شكراً 
ىفي انتظار مقترحاتك عل

:االيميل التالي
aec@aecegypt.com

2018سبتمبر /الزراعية المجلس التصديري للحاصالت نشرة 
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