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التاريخ
توصيف المنتج

رقم البند الجمركي

للمنتج

حاصالت زراعية (خضر – فواكه )
) 080510برتقال)
( 0701بطاطس)
( 0810فراولة)
( 071420بطاطا)
( 071440قلقاس)
(  0708الفاصولياء)
(  080450الجوافه)
(  070810البازالء)
(  0703البصل)

الكمية المطلوبة

 البرتقال ( أبوسرة)  15 :حاوية شهريا لمدة شهرين( فبراير –مارس) بقيمة
إجمالية  300ألف دوالر أمريكى
 البرتقال ( فالنسيا)  15 :حاوية شهريا لمدة خمسة أشهر ( فبراير –يوليو) بقيمة
إجمالية  756ألف دوالر أمريكى
 بطاطس  25 :حاوية شهريا لمدة ستة أشهر ( فبراير – أغسطس ) بقيمة إجمالية
مليون ونصف مليون دوالر أمريكى
 فراولة  2.5 :طب لمدة  100يوم بقيمة إجمالية  75الف دوالر أمريكى .
 بطاطا حلوة  :نصف طن يوميا طول السنة بقيمة إجمالية  100ألف دوالر
أمريكى.
 قلقاس  15 :طن شهريا طوال السنة بقيمة إجمالية  180ألف دوالر أمريكى.
 الفاصوليا 60 :طن شهريا طوال السنة بقيمة إجمالية  864ألف دوالر أمريكى.
 الجوافة  30 :طن شهريا لمدة ثمانية أشهر ( مايو – ديسمبر) بقيمة إجمالية 288
ألف دوالر أمريكى .
 البازالء  15 :طن شهريا لمدة أربعة أشهر ( فبراير – مايو) بقيمة إجمالية 120
ألف دوالر أمريكى

المواصفات

خضار وفاكهة

طريقة الدفع

وفقا لالتفاق بين المصدر والمستورد

طريقة الشحن

بحرى

التعبئة والتغليف

وفقا لإلتفاق بين المصدر والمستورد

الموعد المطلوب للتوريد

وفقا لإلتفاق بين المصدر والمستورد

اسم الشركة المستوردة

مجموعة ماجد الفطيم – كارفور

أسم المسئول

السيد /حسن ابراهيم
مدير تطوير المبيعات – فواكه وخضروات

www.dubai-ecs.com

رقم الهاتف

0097143127404

المحمول

00971566966612

الفاكس

0097143939789

العنوان

ص،ب  ، 22797دبى ،اإلمارات العربية المتحدة

البريد اإللكتروني

hibrahim@mafcarrefour.com

الموقع اإللكتروني

بيانات إضافية عن

الشركة المستوردة

تعقيب المكتب التجاري

www.majidalfuttaim.com
تعد شركة ماجد الفطيم –كارفور هى الشركة األولى فى مجال البيع بالتجزئة بالنسبة
للخضروات والفاكهة حيث تستحوذ على  %70من مبيعات الخضر والفاكهة
للمستهلك النهائى بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،وتتم العملية التصديرية وفقا
أللية خطواتها كالتالى -:
 .1قيام المصدر بتقديم نبذه مختصرة عن شركته ومنتجاتها وسابق عملياتها
التصديرية
 .2اذا ما تم الموافقة على ان تصبح الشركة احد موردى كارفور ( وفقا لمواصفات
المنتج والسعر ) يتم توقيع عقد مباشرة بين كارفور اإلمارات والشركة المصدرة
فى مصر ( دون دفع أية مصاريف تسجيل ) يحصل بموجبها المصدر على كود
للتصدير
 .3وفقا إلحتياجات السوق يتم اصدار الطلبات التصديرية بصفة منتظمة

تعميم الفرصة التصديرية على مصدرى الحاصالت الزراعية

www.dubai-ecs.com

