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ببكتيريا اإلصابة توصية بشأن إكتشاف أولى حاالت 

"Xylella "في إقليم مدريد والتي تصيب أشجار الزيتون

حيث إن القطاع الزراعي األسباني من أهم المنافسين للصادرات الزراعية المصرية ، وفي هذا الصدد قد قام 

التمثيل التجاري المصري بمدريد بإعداد برقية معلومات بشأن إكتشاف أولى حاالت اإلصابة مكتب 

في إقليم مدريد والتي تصيب أشجار الزيتون، (Xylella)ببكتيريا 

.اإلقليمفي بلده فيالرخو دي سالفانيس جنوب وذلك 

المرفقات.المرفقاتللمزيد من المعلومات، برجاء تحميل 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/42018/Xylella.pdf


الجمهورية العراقية–طريبيلمنفذ 

رآ ألهمية هذا منفذ طريبيل يعتبر المنفذ الرئيسي لدخول الصادرات المصرية للسوق العراقي من خالل ميناء العقبة ونظ

المصري ببغداد فقد تلقي المجلس من مكتب التمثيل التجاري الميناء 

".  بعض القرارات الخاصة بمنفذ طريبيل علي الحدود العراقية األردنية"

الخاصةعلي مزيد من المعلومات بخصوص القرارات للحصول 

المرفقات.المرفقات، برجاء تحميل بمنفذ طريبيل

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/42018/tarbil-gate.pdf


للصينالعنب ومحطاتإعتماد مزارع 

ة الصين  لدولالعنب التى ترغب فى تصدير إنتاجها ومحطات يقوم المجلس حاليآ بتلقي طلبات فحص وإعتماد مزارع 

بالتعاون معواإلعتماد من توافقها مع متطلبات وإشتراطات الجانب الصيني وتجرى عمليات الفحص للتأكد 

".هيا " البستانية الزراعى ومعهد بحوث وقاية النباتات وجمعية تنمية وتطوير الصادرات الحجر 

المرفقاتللمزيد من المعلومات برجاء تحميل المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/42018/grapstochina.zip


صحةتشكك سلطات الجمارك في بعض الدول من 

المصاحبة للشحنةالواردة بالفواتير البضائع قيم 

ة تجاريإتفاقات تم إستالم عدد ضخم من طلبات التحقق لعدد من الشحنات التجارية المصدرة من مصر إلي الدول الموقع معها 

لية التحقق من من آالشحنات كجزء تفضيلية وإعفاءات جمركية للتأكد من صحة القيم الحقيقية للفواتير المرفقة مع تلك بمعامالت 

كك سلطات تلك الطلبات فقد تبين صحة تشوبدراسة والمستندات المصاحبة لها والمنصوص عليها باإلتفاقات التجارية ، المنشأ 

لك المقدمة إختالف الفواتير المقدمة عند إصدار شهادة المنشأ عن ت) الشحنات من في تلك الدول من قيم الفواتير لعدد كبير الجمارك 

.  ك اإلتفاقاتالتفضيلية واإلعفاءات الجمركية المنصوص عليها بتلالمعاملة ، األمر الذي ترتب عليه وقف ( لجمارك الدول المستوردة 

لخطورة هذا األمر وما يترتب عليه من آثار سلبية تتمثل في اإلضرار بسمعة الصادرات المصرية ووضعها ونظرآ

ية في أسواق تلك في مجال التشكك والتحقق مما يؤثر علي باقي المصدرين الملتزمين ، فضالً عن التأثير علي قدرتها التنافسدائماً 

.نتيجة فرض الرسوم الجمركية الدول 

لذا نرجوا من السادة المصدرين بإتخاذ التدابير الالزمة والتحقق من صحة القيم الحقيقية للفواتير المرفقة مع تلك 

المترتبة علي ذلك من إلغاء هذه الدول المزايا التفضيلية واإلعفاءات الجمركية للمخاطر تجنباً الشحنات 

.اإلتفاقات بتلك المنصوص عليها



الشهادة الزراعيةإستخراج فترة صالحية 

الرسائلحصفتاريخبينمابهاالمسموحالفترةفإناألوروبياإلتحادتشريعاتوفقبأنهالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةأفادت

.فقطيوماً عشرأربعةهي(الزراعيةالشهادة)النباتيةالصحةشهادةإصداروتاريخ،المصدرة

لنباتيةاالصحةشهاداتبإصداريقومونالذينالزراعيالحجرمفتشيللسادةتعليماتهبإعطاءالزراعيالحجرقامفقدوعليه

.النباتيةالصحةشهادةبإصدارفيهاالمسوحالفترةشأنفياألوروبيتحاداإلتشريعاتبتنفيذباإللتزام

.العالمدولباقيعلياإلجراءاتنفستطبيقتم،2018مايوأولمنبدأً أنهكما

حيث،(يةالزراعالشهادة)النباتيةالصحةشهادةبإستخراجفيهاالمسموحبالفترةاإللتزامالمصدرينالسادةعلييجبوعليه

.الفترةهذهبعدشحنةأليشهادةأيبإصدارالحجريقوملن



برنامج تدريبي لمزارعي الرمان 

ن عدم الدول المستوردة لضمامتطلبات في إطار دور المجلس لرفع الوعي لدى السادة المصدرين والمزارعين للتوافق مع 

مانالررفض أي شحنات مصرية مصدرة ، وباإلشارة الى المنظومة الجديدة للصادرات والتي تم تطبيقها على صادرات 

المصدرين السادة ، وفي إطار جهود المجلس لدعم ومساندة 2017/2018التصديري الجديد الموسم من إعتباراً 

.هيا -البستانية الصادرات للتوافق مع المنظومة الجديدة وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير والمزارعين 

ل وأثناء والزراعية الجيدة قبالرمان على الممارسات فقد قام المجلس بتنظيم برنامج تدريبي في محافظة أسيوط  لمزارعي 

الرماناآلمن للمبيدات ، والطرق السليمة لمكافحة اآلفات التى تصيب االستخدام بعد الحصاد وكذا 

وتم، على الرمان التدريب التعريف بالمنظومة الجديدة للصادرات ومتطلباتها هامش تم على كما 

عقد التدريب علي مدار ثالثة أيام بمركز البدارى ومركز منفلوط ومركز بصره وهما األماكن التي

.  الرمان للتصديريتركز فيها زراعات 



رسوم الحجر الزراعي للمزارع التي سيتم تسجيلها

ومية قد ورد إلي المجلس شكوى من جانب الحجر الزراعى المصرى بشأن عدم إلتزام السادة المصدرين بسداد الرسوم الحك

ورسوم سحب العينة والتي تبلغ ( جنيه 400)المستحقة على عمليات إعتماد المحطات أو المزارع مبلغ والتي تبلغ  

.وهو ما يعد مخالفة للقانون2013لسنة 339والصادر بها قرار وزير الزراعة وإستصالح األراضى رقم ( جنيه100)

حجر فى حالة التقدم بطلب العتماد مزرعة أو محطة أو طلب سحب عينه فيجب أوالً سداد هــذه الرسوم فى أقرب منفذلذا 

دادها ، علماً بأن هذه الرسوم تختلف عن الرسوم التي يتم س( اإليصال األحمر) وتقديم صورة اإليصال  للمجلس زراعى 

لحجرية إلعتماد مزرعة أو محطة أو سحب عينة والتي يتم إستخدامها في تغطية تكاليف هذه العملية ، والمنافذ ابالمجلس 

-:يمكن سداد الرسوم المشار إليها بعالية كالتالى التى 

(.بمنطقة السبتية)القاهرة وجنوب الوادى منفذ . 1

.االسكندريةاإلسكندرية بميناء منفذ . 2

.القاهرةمطار القاهرة بمطار منفذ . 3

.بورسعيدبورسعيد بميناء منفذ . 4

.السويسالسويس بميناء منفذ . 5

.طلبات فحص أو القيام بأي زيارات إال بعـد ســداد تـلـك الرسـومأىبإستالمعلماً بأن المجلس لن يقوم 



لقاء مع مدير بنك مصر اوروبا فرع فرانكفورت

ي التمثيل التجاري المصرمكاتب في إطار دور المجلس لتقديم أفضل الخدمات للسادة أعضائه ، وذلك بالتعاون مع 

تصديرى والمجلس الالمنزلية المجلس التصديرى للمفروشات مع ، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، بالخارج 

.البناءلمواد 

بنك مصر أوروبا فرع فرانكفورت ، أثناء زيارته مدير Gerald Bumharter/ فقد تم تنظيم لقاء مع السيد الدكتور

لسوق األلماني، لتعريف المصدرين بالتسهيالت التي يمكن أن يقدمها البنك للسادة المصدريين المهتمين بالتصدير للمصر 

صباحآالساعة العاشرة 2018مايو 7تم يوم االثنين الموافق وذلك 

.االول الدور –قاعة االجتماعات –المصرية بمبنى اتحاد الصناعات 

.مرفق تقرير عن ما تم مناقشته باإلجتماع وكذلك عرض تقديمي يوضح خدمات البنك

لإلطالع علي المرفقات، برجاء تحميل المرفقات
المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/2005181.zip


معارض بهولندا

ري التجاوفي إطار الترويج التجاري للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، فقد تلقي المجلس من مكتب التمثيل 

هةوالجالهاي بيان بأهم المعارض الدولية العامة والمتخصصة المقامة في هولندا شاملة موعد ومكان اإلنعقاد، –المصري 

. ، بيانات اإلتصال، والموقع اإللكتروني للمعرض، وبيان المعروضاتالمنظمة

.العلم بأن هذه المعارض ال تدخل ضمن المعارض السنوية المدعمة من المجلسمع 

تحميل المرفقاتعلي هذا البيان، برجاء لإلطالع 
المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/42018/lahai.pdf
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فرص تصديرية

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

تجاري بالخارج للسادة المصدرين، فقد تلقى المجلس عدد من الفرص التصديرية من مكاتب التمثيل الالتصديرية 

. بالخارجالمصري 

الرابطالتاليللحصول علي هذه الفرص التصديرية، برجاء الضغط علي الرابط 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/183181.pdf


موريشيوسفرصة تصديرية إلي دولة 

طن من القرنبيط ، 15، الكرنب طن من 50طن من محصول الجزر ، 170الموريشيوسية إلستيراد إطار سعي الحكومة وفي 

.خالل هذا الموسم لفياضانات طن من الحبوب ، نظراً لتعرض دولة موريشيوس 30

جارة الشؤون األفريقية بيان تفصيلي يتضمن أهم الشركات المسجلة لدي غرفة الت–وصل للمجلس من وزارة الخارجية 

وب حتي في مجال إستيراد وتوزيع المواد والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة والحبوالعاملة والصناعة الموريشيوسية 

الترويجييتسني لسيادتكم التواصل معهم ، باإلضافة إلي بيانات اإلتصال بالمجلس 

.في إستيراد المنتجات المشار إليها والمتخصص الزراعي غير المقيد لدي الغرفة 

الرابطالتاليعلي هذا البيان من خالل الرابط ويمكنكم اإلطالع 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/2304181.pdf
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دراسات تسويقية

راسات في إطار دور المجلس لتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية للسادة المصدرين فقد تلقى المجلس عدد من الد

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

ـ:التاليويتوافر دراسات تسويقية مختلفة لدي المجلس وهي علي النحو 

.تسويقية عن الفاكهة داخل السوق األردني دراسة • 

.تسويقية عن سوق البرتقال داخل كوريا الجنوبيةدراسة • 

.تسويقية عن سوق الخضار والفاكهة داخل الهند دراسة • 

.  تسويقية عن سوق الخضار والفاكهة داخل البرازيل دراسة • 

.تسويقية عن سوق الخضار والفاكهة داخل المملكة المتحدة دراسة • 

.بالجزائر 2018الجمركية لعام 204جدول التعريفة + تحليلى للتبادل التجارى بين مصر و الجزائر بيان •

:التالياأليميلللحصول علي هذه الدراسات التسويقية، برجاء التواصل معنا علي 

aec@aecegypt.com



المعارض

عدد

51



المعارض

ظراً لعدم باإلشارة إلى قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بتخفيض عدد المعارض المتخصصة لكل مجلس تصديري ن

ي وجود ميزانية كافية لتنظيم الخطة السنوية لمعارض المجالس التصديرية ، و حرصاً من المجلس على تنظيم باق

سبت التي لن يتم تنظيمها عن طريق هيئة تنمية الصادرات ، فقد قرر المجلس أن يقوم بالتعاون مع شركة كونالمعارض 

:المشاركة المصرية في هذه المعارضبتنظيم 

:تاليالالرقم محمود علي علي /و أمحمود فتحي / من المعلومات حول المشاركة في هذه المعارض، برجاء التواصل مع أوللمزيد 

109-110: داخلي25283611:التليفون 

01287089500:موبايـــل

mfathy@aecegypt.com:   بريد اليكتروني , mali@aecegypt.com

mailto:mfathy@aecegypt.com
mailto:mali@aecegypt.com


عدد

51

اإلحصائيات



الحاليبيان إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية الموسم 

السابقبنفس الفترة من الموسم مقارنة 

2018مارسالفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية خالل 

الكمية باأللف طن القيمة بالمليون دوالر

2017-2016موسم  2,293 1,312

2018-2017موسم  2,581 1,345
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الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات-مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر

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



بيان مقارن لصادرات الحاصالت الزراعية  موزع على أهم األصناف 

2018مارسخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

م

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

القيمةالكمية القيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طنالقيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طنأهم األصناف

%12%1-1,1334461,117502الموالح1

%9%37212948314130بطاطس طازجة2

%82%13859303107120بصل طازج3

%12-%120961468422.رومان ، طازج 4

%2%5536703627طماطم طازجة5

%20%5549685924فاصولياء جافة6

7

باد بذور برسيم ، بذر ع) أنواع بذور و حبوب مختلفة 

فير الشمس ، بذور سمسم ، حب البطيخ ، حبوب العصا

(، ذرة و تقاوي ذرة ،عدس ،لوبياء جافة

4056485520%-1%

%5-%7-41663863فول سودانى8

%7%361738186فول عريض9

%17-%355435441زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل10

%19%2020282337مانجو طازجة11

%31-%28-37892761فراولة طازجة12

%9%1910221017بطاطا حلوة13

%8-%193720342نباتات طبية و عطرية14

%1-%182618261فاصولياء خضراء15

15512412080أصناف أخرى

%2%2,2931,3122,5811,34513اإلجمالي

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

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



بيان مقارن لصادرات الحاصالت الزراعية  موزع على أهم الدول

2018مارسخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

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

القيمةالكمية القيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طنالقيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طن

%4%40321650222424السعودية1

%64%29913248421662روسيا االتحادية2

%6%128691617325االمارات العربية المتحدة3

%12%11257117644هولندا4

%33%72401015441العراق5

%11%7456886219المملكة المتحدة6

%77%5027804760الصين الشعبية7

%78%37167929112سلطنة عمان8

%68-%54-1661027632الكويت9

%27-%23-94407229لبنان10

%21-%36-98776360ايطاليا11

%69%3716582659اوكرانيا12

%15-%4718551517ليبيا13

%31-%23-68245216اليونان14

%10-%475550495المانيا االتحادية15

%6-%3-560369544346دول أخرى

%2%2,2931,3122,5811,34513اإلجمالي

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 التكتالت أخر موسمين

2018مارسخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

اإلقتصاديالتكتل 

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

القيمة الكميةالقيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طنالقيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طن

%13-%1,1316141,1985376دول عربية 

%50%39418459627651دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى 

%4-%3-512361498346دول اإلتحاد األوروبى و المملكة المتحدة 

%22%22612425515113دول آسيا 

%16%1519192229دول األمريكتين و استراليا 

%15%1411161215دول إفريقيا 

%2%2,2931,3122,5811,34513اإلجمالي

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

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



عدد
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شكراً 
ىفي انتظار مقترحاتك عل

:التاليااليميل
aec@aecegypt.com


