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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

55



فرص تصديرية موضوعات عامة

ةدراسات تسويقي اإلحصــــــائيات

عدد

55



موضوعات

عـــــامة

عدد

55



التي تواجه في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس وجميع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، لتذليل العقبات

ـ بي بدوفي ظل متابعة مكتب التمثيل التجاري المصري المصدرين، المصدرين وتقديم كل الدعم الالزم للسادة السادة 

.للشكاوي والنزاعات التجارية لبعض المصدرين المصريين ضد عدد من المستوردين من دولة األمارات األمارات 

ـ:ن التاليتينقد قام مكتب التمثيل التجاري بدبي ـ األمارات بطلب تحذير الشركات المصرية المصدرة من التعامل مع الشركتي

حيث أنها تحمل رخصة تجارية منتهية ، Huma Ahmed Adnan Food Stuff Trading LLCشركة : أوالً 

.المصريةوال يوجد لها مقر وقامت بالنصب علي عدد من الشركات 2016عام منذ 

متواجدة بإمارة عجمان وقد ورد ضدها العديد ، MFK Fruits and vegetables Trading FZEشركة : ثانياً 

.الماليةالشكاوي من المصدرين المصريين إلمتناعها عن سداد بقية مستحقاتهم من 

التحذير من التعامل مع بعض الشركات المستوردة داخل اإلمارات



مشاكل أوكرانيا

.  كافة العقبات أمامهاوتذليل في إطار دور المجلس لتنمية الصادرات الزراعية لمختلف األسواق العالمية 

اتجه عن بطلب من السادة المصدرين بإفادته بأي مشكالت أو معوقات تواجهم عند التصدير إلي دولة أوكرانيا نالمجلس قام 

ارة قيود أو قرارات وضعتها هذه الدولة، وكذلك أي مقترحات لزيادة مجاالت التعاون المقترحة حتي يتثني له إخطار اإلد

.للمجالس التصديرية بهاالعامة 

لمزيد من المعلومات

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


ات تشديد الرقابة على المنتجإستمراربشأن 77منشور الكويت رقم 

الزراعية المصرية

،2018أبريل24بتاريخ30/2018رقماإلداريالتعميمبإصدارالكويتيةوالتغذيةللغذاءالعامةالهيئةقيامإليباإلشارة

،الكويتإليمصرمنالمصدرة(الفاكهة،الخضار)المصريةالزراعيةالمنتجاتكافةعليالرقابةبتشديديقضيوالذي

رمصمنمصدرةإرساليةكلمعمبيداتمتبقياتتحليلوشهادةصحيةشهادةإرفاقضرورةمعأشهرثالثةلمدةوذلك

.الكويتإلي

إستمرارعليينص77/2018رقمآخرإداريتعميمبإصدار2018يوليو24فيالمذكورةالكويتيةالهيئةقامتقد

إستمرارمع،2018يوليو25منإبتداءاً آخريأشهرثالثةلمدةالمصريةالزراعيةالمنتجاتكافةعليالرقابةتشديد

الكويتإليمصرمنمصدرةإرساليةكلمعمبيداتمتبقياتتحليلوشهادةصحيةشهادةإرفاقبضرورةالخاصةالشروط

:التاليالرابطعلىالضفطبرجاءالمنشور،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0818/77.pdf


الخاص بتصدير الجوافة34منشور رقم 

تصديرآليةبشأن،1/8/2018بتاريخوالصادر"34"رقمالمصريالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنشورإصدارتم

منالمصريةالصادراتومتابعةفحصمنظومةبشأن2017لسنة670رقمالمشتركالوزاريللقرارطبقاً الجوافة

.الطازجةوالفاكهةالخضر

:التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالمنشور،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0818/guava.pdf


روبياألواإلتحادالدول المنافسة لمصر في تصدير العنب إلى دول 

الجهاتجميعمعالتعاونخاللمنالزراعيةالحاصالتمصدريالسادةتواجهالتيالعقباتتذليلفيالمجلسدورإطارفي

.المعنية

منوروبياأللإلتحادالعنببتصديرالخاصةالمواسمأوقاتيتضمنجدولبإعدادببروكسلالتجاريالتمثيلمكتبقامقد

.2017عامخاللدولةكلصادراتقيمةيتضمنجدولوكذا،المنافسةالدول

:التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالجدول،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0818/monafsa.pdf


جوافةبدء المجلس بتلقي طلبات فحص الفراولة والفلفل وال

2018/2019الجديدالتصديرىللموسموالجوافةوالفلفلالفراولةمنلكلواإلعتمادالفحصطلباتإستالمبابفتحتم

محطاتأومزارعلديهمالذينوالمنتجينالمصدرينالسادةمنفنرجووعليه،2018أغسطس12الموافقاألحدمنبدءاً 

(المعاديحدائق–105شارعمكرر90)بالعنوانللمجلسالتوجهسرعة،جوافةأوفراولةأوفلفلتعبئةمراكزأو

بزيارةصةمتخصلجانستقومبأنهعلماً ،التعبئةلمركزأوالمحطةأوللمزرعةسـواءواإلعتمادالتسـجيلطلبإلستيفــاء

.الشروطعليهتنطبقمنوإعتمادلفحصهاالتعبئةومراكزوالمزارعالمحطات



الخاص بتصدير الرمان31كإلحاق للمنشور رقم 35المنشور رقم 

والصادر"31"رقمالمصريالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةلمنشوركإلحاق"35"رقمالمنشورإصدارتم

منظومةبشأن2017لسنة670رقمالمشتركالوزاريللقرارطبقاً الرمانتصديرآليةبشأن،22/7/2018بتاريخ

.ثالثاً البندمن"4"رقمالفقرةتعديلتمحيثالطازجة،والفاكهةالخضرمنالمصريةالصادراتومتابعةفحص

:التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالمنشور،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0818/romman.pdf


فرص

تصديرية

عدد

55



تصديريةالفرص ال

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

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

.  بالخارجالمصري 

:  للحصول علي هذه الفرص التصديرية، برجاء الضغط علي الرابط التالي

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0818/ex_ch.pdf


فرصة زيادة صادراتنا إلى قبرص 

كلبالمصدرينالسادةلدعم،بالخارجالتجاريالتمثيلمكاتبوجميعالمجلسبينوالبناءالمثمرالتعاونإطارفي

جميعلوتذلياألخريوالدولمصربينالتجاريةالعالقاتومنهابالخارجصادراتنازيادةعليتساعدالتيالهامةالمعلومات

.المصدرينأمامالعقبات

القطاعأداءليعاألخيرةالجفافموجةوأثرقبرصفيالزراعياإلنتاجحولبتقريربنيقوسياالتجاريالتمثيلمكتبأفادنا

التييةالتنافسالمزاياضوءفي،القبرصيةالسوقإليالمصريةالزراعيةالصادراتلزيادةالمحتملةوالفرصالزراعي

.السوقلنفسمصدرةأخريبدولمقارنةقبرصإليالزراعيةصادراتنابهاتحظي

:التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالتقرير،علىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0818/qubros.pdf


دراسات

تسويقية

عدد

55



درين وتقديم في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس وجميع الجهات المعنية ، لتذليل العقبات التي تواجه السادة المص

.كل الدعم الالزم للسادة المصدرين 

، وذلك بالتعاون مع شركة 2018يونيو 27: 24هيئة تنمية الصادرات بعثة تجارية لزيارة هولندا خالل الفترة من نظمت 

solution  المصرية وشركةpsps الهولندية والمكتب التجاري المصري بالهاي.

التي قام قام مكتب التمثيل التجاري ـ الهاي بإعداد تقرير عن فاعليات الزيارة المشار إليها ، وكذا العروض التقديميةوقد 

شركةوهيئة تنمية الصادرات باإلضافة إلي العرض التقديمي الذي أعدته بالهايكل من المكتب التجاري بإعدادها 

fruit consultancy Europe B.V اإلستشارية حول السوق الهولندي للخضر والفاكهة ، وإشتراطات ومتطلبات

.األوروبيهولندا ودول اإلتحاد التصديرإلي 

:على هذا التقرير، برجاء الضغط على الرابط التاليلإلطالع

البعثة التجارية إلى هولندا

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0908182.pdf


اإلحصائيات

عدد

55



الكمية بااللف طن القيمة بالمليون دوالر

2017-2016موسم  3,711 2,111

2018-2017موسم  3,973 2,114
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بيان إجمالي صادرات الحاصالت الزراعية  الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة 

يولخالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية يومن الموسم السابق

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

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

0.1 %



ترةالفبيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الموسم الحالي مقارن بنفس 

(خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يوليو) من الموسم السابق له 

التكتل اإلقتصادي

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

الكمية باأللف ط

ن

ن القيمة بالمليو

دوالر
الكمية باأللف طن

دالقيمة بالمليون

والر
القيمة الكمية 

%10-%1,6078521,7457719دول عربية 

%11%8683709194096دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى

%1-%8296368466302دول اإلتحاد األوروبى و المملكة المتحدة

%23%36220141024813دول آسيا

%19%2322282721دول إفريقيا

%2-%2129252919دول األمريكتين و استراليا

%0.1%3,7112,1113,9732,1147اإلجمالي

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

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



بيان صادرات الحاصالت الزراعية موزع على الدول الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة 

(خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يوليو)الموسم السابق من 

الــدولــــهم

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

الكمية باأللف طن
دالقيمة بالمليون

والر
الكمية باأللف طن

والالقيمة بالمليون د

ر
القيمة الكمية 

%8%7412997663243روسيا االتحادية1

%2%58730674031126السعودية2

%1%20010423610618االمارات العربية المتحدة3

%4%2201472331536هولندا4

%10%14213317114621المملكة المتحدة5

%25%109601387527العراق6

%64-%50-23313511648الكويت7

%12%10655107611الصين الشعبية8

%39%62291064070سلطنة عمان9

%22-%5-99519440األردن10

%120%43239251113الهند11

%24-%35-1411049179ايطاليا12

%18%5923872747ليبيا13

%26-%23-105448133لبنان14

%4%6985768810المانيا االتحادية15

%4%7965148405325دول اخرى

%0.1%100-3,710,7372,1113,9732,114اإلجمالي

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 أصناف الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة 

(خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية يوليو)الموسم السابق له  من 

أهم األصنافم

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

الكمية باأللف طن
والقيمة بالمليون د

الر
الكمية باأللف طن

دالقيمة بالمليون

والر
القيمة الكمية 

%20%1,5486151,6947379الموالح1

%21-%7-785264732209بطاطس طازجة2

%7%38914649315727بصل طازج3

%13-%123971488521رومان ، طازج4

%40%927912911041فاصولياء جافة5

%1-%1202211202190عنب طازج6

%12%6038924352طماطم طازجة7

%3%4-48224623فول عريض8

%4-%6-48764573فول سودانى9

%18-%406140510زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل10

%9%3055376023نباتات طبية و عطرية11

%7-%2739343626فاصولياء خضراء12

%21%2423332837مانجو طازجة13

%30-%23-39913064فراولة طازجة14

%16%2211291333بطاطا حلوة15

%24-%14-315272270206محاصيل أخرى

%0.1%3,7112,1113,9732,1147اإلجمالي

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
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عدد
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