
Agricultural
Export
Council

المجلس التصديري للحاصالت الزراعيةنشرة 
2018يوليو

عدد

54



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

د الى األعضاء على مدار الشهر و النشرة ما هي اال تجميع لهذه الموضوعات في مكان واح

.تسهيالً على السادة االعضاء

شكراً   

فريق المجلس التصديري للحاصالت الزراعية

ملحوظة هامة
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دات قام وفد من دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة يضم عدد من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة علي الوارقد 

الجاري، و2018يوليو 17المستوردة لإلمارات بجانب عدد من ممثلين عن تجار سوق دبي   بزيارة مصر يوم الزراعية 

لزراعية ذلك بهدف لقاء المسئولين بوزارة الزراعة المصرية للتباحث حول وضع الضوابط التي تضمن سالمة الشحنات ا

افقة التي يتم تصديرها لدولة اإلمارات خاصة في ظل تزايد عدد حاالت وصول شحنات زراعية مصرية غير متوالمصرية 

إشتراطات الجانب اإلماراتي من حيث سالمة المنتج ، لمنع إتخاذ أي قرار بفرض حظر علي المنتجات الزراعية مع 

. من الجانب اإلماراتي المصرية 

ية تم عقد اإلجتماع برئاسة  معالي وزير الزراعة وإستصالح األراضي وبحضور معالي سفير دولة اإلمارات العربوقد 

مارات وصلت لدولة اإلالتي في مصر ، حيث إستعرض الجانب اإلماراتي بيان بعدد الشحنات المصرية الزراعية المتحدة 

ه الشديد من إنزعاجاالماراتي مطابقة لإلشتراطات اإلماراتية خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات ، حيث أبدي الجانب غير 

ا تنظيم اإلجراءات من شأنهمن تزايد وصول هذه الشحنات خالل الفترة الماضية ، وقد تم اإلتفاق بين الجانبين على حزمة 

.تداول شحنات الخضر والفاكهة بين البلدين

:  على تقرير الزيارة، برجاء الضغط على الرابط التاليلإلطالع

إجراءات اإلمارات

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/emerits.pdf


بشأن رفض 2018/ 2017وفي ظل المشكلة التي قد سبقت وواجهت السادة المصدرين خالل الموسم التصديري المنتهي 

يق مع وتم في حينه التنسمسجلة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التعامل مع العالمات التجارية الغير 

راءات من إجاإلنتهاءبالعمل بهذه العالمات لحين لإلستمرارلنهاية الموسم التصديري الحالي إستثناءعلى عمل الهيئة 

.تسجيلها 

بل بداية بعض الشركات أن عمليات التسجيل قد تستغرق فترات طويلة ومن الممكن عدم إنهاء إجراءات تسجيلها قوأفادت 

مشكلة التصديري الجديد ، فقد تم عقد إجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمناقشة هذه الالموسم 

جيلها لدى اإلتفاق على أن يتم السماح للشركات التي لديها عالمات غير مسجلة بإستخدام هذه العالمات دون الحاجة لتسوتم 

مميزة الحيث سيقوم المجلس بتجميع هذه العالمات مميزة، مصلحة العالمات التجارية ويطلق عليها في هذه الحالة عالمات 

(.الثوم –البصل –الفول السوداني –البطاطس –الموالح ) التي ستستخدمها الشركة على عبوات التصدير للمحاصيل 

.105داخلي -0225283611: على رقم اإلتصالبرجاء إستفساراتحالة وجود أي وفي 

:  للمزيد من المعلومات، برجاء الضغط على الرابط التالي

العالمات التجارية

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/TM.pdf


رفع الفحص اإلضافي عن الفراولة المصرية

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

وذلك علي محصول الفراولة الطازجة المصدرة والذي أدي بدوره إلي إنخفاض عدد حاالت رفض شحنات 2017لسنة 

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

حسن دفع اإلتحاد األوروبي بإتخاذ قراره بإلغاء الفحوصات اإلضافية المطبقة علي الفراولة المصرية وذلك بعد هذا الت

.الملحوظ 

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

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

:  على القرار، برجاء الضغط على الرابط التاليلإلطالع

الرابط

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


Epingاأللكترونيورشة العمل الخاصة بتعريف النظام 

يومعقدهاتموالتيالعالميةالتجارةمنظمةأعدتهالذيEPINGاإللكترونيبالنظامالتعريفبشأنعملورشةعقدتم

يةالفنالعوائقإتفاقإطارفياإلخطاراتبشأنالخارجيةوالتجارةاالتفاقياتقطاعبمقر24/7/2018الموافقالثالثاء

يعلبلالحكوميالمستويعليفقطليسالمقدمةاإلخطاراتومناقشةالوصولتسهيلشأنهمنوالذيالتجارةعلي

.الخاصالقطاعمستوي

:التاليالرابطعلىالضغطبرجاءالعمل،لورشةالتقديميالعرضعلىلإلطالع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/electronic_system.pdf


ركياالتجارة الحرة بين األردن وتإتفاقيةإعالن المملكة الهاشمية وقف 

أنالمجلسيريلذا،2018سبتمبرشهرمنبدءاً وتركيااألردنبينالحرةالتجارةإتفاقيةوقفالهاشميةالمملكةأعلنت

.تركيامنيستوردهاكانالتيالزراعيةالمنتجاتمناألردنيالسوقإحتياجاتلسدجيدةفرصةهذه

منبدالً األردنيللسوقالمصريةالصادراتبنودنفاذفرصعننبذةعمانفيالمصريالتجاريالتمثيلمكتبأعد

.التركيةنظيرتها

:المزيدعلىلإلطالعالتالي،الرابطعلىالضغطبرجاء

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/jurdon_stop.pdf
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تصديريةالفرص ال

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

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

.  المصري بالخارج

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

4الرابط 3الرابط 2الرابط 1الرابط 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/1207181.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0307181.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/indonisia_ex_chance.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/15-7-2018.pdf
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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

.األسبانيتسويقية عن الموالح داخل السوق دراسة •

حجم واردات وصادرات األردن من دول العالم + تسويقية عن سوق الخضروات داخل السوق األردني دراسة •

.موزعة علي الدول الموردة ومن ضمنها مصر2016، 2015، 2014خالل األعوام ( كمية وقيمة)

.المصدر المصري الي السوق الهنديدليل •

:التالياأليميلللحصول علي هذه الدراسات التسويقية، برجاء التواصل معنا علي 

aec@aecegypt.com

mailto:aec@aecegypt.com
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نتائج الندوة الخاصة بمعرض ماك فروت بإيطاليا

28/6/2018فياإليطاليةالدوليوالتعاونالخارجيةووزارةاإليطاليالصناعاتإتحادخاللمنتعريفيةندوةتنظيمتم

MAC"الدوليللمعرضوالثالثونالسادسةبالدورةللتعريف،بروماالتجاريمكتبنابمشاركة fruit 2019"

.إيطالياشمالفيRiminiمقاطعةمؤتمراتبمركز2019مايو10–8منالفترةخاللعقدهوالمقرر

شاركةالمبحجموالمتعلقةالمتوقعةواإلحصاءاتبالمعرضالمشاركةالقطاعاتأهمعليالضوءإلقاءالندوةتناولتحيث

أهيلتوإعادةتطويرمجالفياألفريقيةبالقارةالصحراءجنوبدولمعالتعاونبأوجهاألخريوالموضوعاتوالعارضين

الرينظمةأتطويرعنفضالً ،الزراعيةاألنشطةكافةفيالتكنولوجياوتطبيقونقلالزراعةمجالفيالتحتيةالبنية

لإلتحادصديرللتاألفريقيالمنتجيؤهلبماالتوزيعوقنواتالتسويقوبرامجالتوريدسالسلقواعدوإرساءالمياهومعالجة

.األوروبي

.مع العلم بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن خطة المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

لمزيد من المعلومات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/italia_mcfruit.pdf


بتونس Agro Med 2018معرض 

بتونساريالتجالتمثيلمكتبمنالمجلستلقيفقدالخارج،فيالمصريةالزراعيةللمنتجاتالتجاريالترويجإطاروفي

Agroالغذائيةوالصناعاتللفالحةالمتوسطيالصالونفيللمشاركةدعوة Med منالفترةخاللوذلك2018

معاشرةمبالتواصليمكنبالمعرضالمشاركةوكيفيةالتفاصيلولمزيدالدولي،سوسنةبمعرض2018نوفمبر17–14

ـ:التاليةالتواصلبياناتخاللمنللمعرضالمنظمةالجهة

21673322457+:تليفون

21673322459+:فاكس

contact@faire-sousse.com.tn:إيميل

:التاليالرابطعليالضغطبرجاءالمعرض،عنونموذجالمشاركةإستمارةعليلإلطالع

.المجلسمنالمدعمةالسنويةالمعارضخطةضمنيدخلالالمعرضهذابأنالعلممع

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0718/tunis_exhibition.pdf
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الكمية بااللف طن القيمة بالمليون دوالر

2017-2016موسم  3,563 1,985

2018-2017موسم  3,817 2,007

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

7 %

1 %

بيان إجمالي صادرات الحاصالت الزراعية  الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة من الموسم السابق

خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية يونيو

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 الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة 

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

التكتل اإلقتصادي

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

%

الكمية باأللف 

طن

ن القيمة بالمليو

دوالر
الكمية باأللف طن

القيمة بالمليون

دوالر
القيمةالكمية 

%12-%1,5308061,6317137دول عربية 

%14%8463549134048دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى

%3%7985928296114دول اإلتحاد األوروبى و المملكة المتحدة

%22%34918939623113دول آسيا

%25%2017252123دول إفريقيا

%2-%2027242719دول األمريكتين و استراليا

%1%3,5631,9853,8172,0077اإلجمالي

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 األصناف الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة 

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

الصنفم

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

القيمةالكمية رالقيمة بالمليون دوالالكمية باأللف طنالقيمة بالمليون دوالرالكمية باأللف طن

%19%1,5386111,6747309الموالح1

%20-%6-770259725207بطاطس طازجة2

%12%34913145514630بصل طازج3

%12-%120961478423.رومان ، طازج 4

%20%8416010419224عنب طازج5

%31%77671048835فاصولياء جافة6

%4%6038813936طماطم طازجة7

%3-%6-47754472فول سودانى8

%2-%7-46214321فول عريض9

%17-%406140500زهور القطف و نباتات الزينة10

%7-%2638333626فاصولياء خضراء11

%3%2751315215نباتات طبية و عطرية12

%30-%23-39913064فراولة طازجة13

%21%2120282437مانجو طازجة14

%13%2010261129بطاطا حلوة15

%27-%16-297256250188محاصيل اخرى

%1%3,5631,9853,8172,0077اإلجمالي

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 يونيو) الموسم السابق من 

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

الكمية باأللف طن
القيمة بالمليون 

دوالر
الكمية باأللف طن

القيمة بالمليون 

دوالر
القيمةالكمية 

%13%7222867653236روسيا االتحادية1

%1%55228768328924السعودية2

%12%20913422915010هولندا3

%2%1939922710117االمارات العربية المتحدة4

%20%13111516613827المملكة المتحدة5

%32%100551347334العراق6

%65-%51-22613011045الكويت7

%12%10555106611الصين الشعبية8

%46%59261033875سلطنة عمان9

%23-%35-1381019078ايطاليا10

%137%41209048119الهند11

%9-%11-100778970دول اخرى12

%26-%10-96498637األردن13

%27-%24-104448032لبنان14

%4-%5622772138ليبيا15

%4%7324857835037دول اخرى

%1%3,5631,9853,8172,0077اإلجمالي

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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