
 إبداء



 موجز النشرة

أهم توصيات لجنة 
المحاصيل الزيتية 

 والبقوليات

المنتجات الزراعية 
التي تستوردها 

 إريتريا

التذكير بالشروط 
اإلستيرادية 
 لألردن

 التحذير من 

التعامل مع شركة 

 إندونيسية

FPC news 
دراسات تسويقية 
مختلفة تتوافر 
 لدى المجلس

تصدير الخرشوف 
البنفسجي 
 إليطاليا

بيان بالتعريفة 
 الجمركية للعراق

الدورة الخمسين 
 لمعرض الجزائر 

 المعارض البيانات التصديرية الفرص التصديرية



إندونيسيةالتحذير من التعامل مع شركة   

خطاب من مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا ، بشأن إفادتنا بورود 

من إندونيسيا الشركات المصرية المصدرة الي إحدي شكوي من 

مماطلة الشركة األندونيسية في سداد مستحقات الشركة 

المصرية ، وطلب مكتبنا التجاري بجاكرتا بالتنبيه علي الشركات 

 .المصرية 

 اإلندونيسية توخي الحذر عند التعامل مع هذه الشركة 

 .مرفق لسيادتكم الخطاب الوارد إلينا في هذا الشأن 
 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/IndonisiaAlert.pdf


 اإلستيرادية لألردن التذكير بالشروط

، بشأن إفادة 23/2/2017المرسل لسيادتكم بتاريخ للخطاب إلحاقاً 

سيادتكم بإتخاذ السلطات األردنية قرار بعدم السماح بدخول أي منتجات 

زراعية مصرية إال في وجود إذن إستيراد مسبق ، صادر من السلطات 

 .المعنية باألردن 

يرجي التفضل بالعلم بأنه ورد للمجلس خطاب من التمثيل التجاري ، يفيد 

بوجود تكدس لشحنات من الموز المصري في ميناء العقبة األردني ، وذلك 

 .بسبب عدم وجود إذن إستيراد مسبق من وزارة الزراعة األردنية 

لذا نؤكد علي سيادتكم ضرورة اإللتزام بوجود إذن إستيراد مسبق من 

وزارة الزراعة األردنية ، وذلك للسماح بدخول أي منتجات زراعية مصرية 

 .  الي األردن 



إريترياالمنتجات الزراعية التي تستوردها   

، بشأن طلب إفادتناا  23/2/2017المرسل لسيادتكم بتاريخ للخطاب إلحاقاً 

 .إريتريابالمشكالت والمعوقات التي تواجه سيادتكم أثناء التصدير الي 

المنتجااات الزراعيااة التااي يطلااب الجانااب بااأهم مرفااق لساايادتكم قائمااة 

 .اإلريتري إستيرادها 

لذا علي الشركات المهتمة بالسوق اإلريتري والتاي لاديها القادرة لتصادير 

 20/3/2017الموافاق اإلثناين هذه المنتجات ، إفادتنا بذلك في موعد أقصاه 

، حتي يتم موافاة وزارة التجارة والصناعة بهذه الشركات إلرساالها للجاناب 

 .اإلريتري 



توصيات لجنة المحاصيل الزيتية والبقولياتأهم   

 تحميل المرفق

اإلجتماع الطارئ للجنة المحاصايل الزيتياة والبقولياات والاذي إلي باإلشارة 

، بشأن مناقشة إزدياد حاالت الرفض الخاصة  22/2/2017تم إنعقاده بتاريخ 

بالفول السوداني ، مما يهدد بإغالق العديد من األسواق وفرض حظر علي 

 .منتج الفول السوداني 

 

التوصايات التاي صادرت عان اللجناة خاالل اإلجتمااع أهم لسيادتكم  مرفق

 .المشار إليه

http://aecegypt.com/uploaded/OilAndBeans.pdf


 بيان بالتعريفة الجمركية للعراق

 تحميل المرفق

 ا:من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا باآلتيورد الى المجلس خطاب 

التعريفة الجمركية الموحدة العراقية التي تام تفعيلهاا مناذ اكتاوبر جدول  .1

2015 . 

بالمواد التي تم زياادة نسابة الرسام الجمركاي عليهاا إعتبااراً مان بيان  .2

1/11/2016 . 

، يتضمن القرارات النهائية التاي إتخاذها  29/1/2017محدث بتايخ جدول  .3

 .مجلس الوزراء العراقي لحماية المنتجات الوطنية العراقية 

يتضمن فهرس المواصفات القياسية العراقياة التاي أصادرها الجهااز بيان  .4

المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطاي  العراقياة حتاي 

 .تاريخه 

 المرفقويمكن لسيادتكم اإلطالع علي هذه البنود من خالل 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/Ta3rifaGomrokia.rar


 تصدير الخرشوف البنفسجي اليطاليا

باألشااارة إلااي التعاااون المثماار والفعااال بااين المجلااس التصااديري ومكاتااب 

التمثياال التجاااري المصااري فااي مختلاال دول العااالم لفاات  أسااواق جدياادة 

 .المصرية لزيادة الصادرات الزراعية 

 

يرجي التفضل بالعلم بأن مكتب التمثيل التجاري بميالناو أفااد باناه نتيجاة  

سوء األحول الجوياة هاذا العاام قاد أدي ذلاك لتضارر محاصايل زراعياة فاي 

 .ايطاليا و علي راسها محصول الخرشوف البنفسجي 

 

وأشار المكتب بأن منتج الخرشوف البنفسجي يتشابه مع مثيله المصري ، 

كما أنه يعد من أهم بنود الصاادرات الزراعياة المصارية إلاي ايطالياا ، لاذلك 

تتجه الشركات االيطالية إلي استيراد هذا المنتج من مصر لحين البدء فاي 

 .زراعة المحصول الجديد في ايطاليا 



 دراسات تسويقية مختلفة تتوافر لدى المجلس

لددي المجلدس في ظل التعاون المثمر بين المجلس و هيئة التمثيل التجاري يتوافر 

عدد من الدراسات التسويقية والتي قام التمثيدل التجداري الميدري بموافا ندا ب دا  

 د:التاليوهي علي النحو 

 

 تسويقية حول سوق البرتقال بالسوق الهولنديدراسة . 1

 تسويقية حول سوق الموال  بالسوق الصينيدراسة . 2

 تسويقية حول سوق البرتقال واليوسفي بالسوق الكويتيدراسة . 3

 تسويقية حول سوق البطاطس بالسوق الروسيدراسة . 4

 .تسويقية حول سوق الرمان بالسوق الصيني دراسة . 5

 .المصدر المصري الي السوق الكيني دليل . 6

 

الشاركة الماوقرة الراغباة فاي الحصاول علاي هاذه الدراساات وقاوائم ودليال المصادر و علي 

علي أن تكون الشركة ، بالتواصل مع المجلس على بيانات التواصل المرفقة المشار اليها ، 

 . 2017مسددة إلشتراك المجلس عن عام 

 :بيانات اال يال بالمجلس 

 : ليفون 

 104: داخلي  25283611

 :بريد الكتروني 

aec@aecegypt.com   

mailto:aec@aecegypt.com


FPC news 

النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية إلي باإلشارة 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة  ( والذي يقع مقره في لندن)البريطاني 

بصفته عضو بهذا اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشاركات أعضااء 

المجلس لإلستفاادة بما تحاتويه هااذه النشارة من أهام اإلخبار المتعالقة 

 .بتجارة إساتيراد الخضر والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قاد طورت أسلوب إعادادها لهذه  

النشرات ، حيث أصبحت النشرة يومية بدالً من إسبوعيه ويتم نشرها 

 .علي الموقع اإللكتروني للمنظمة 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في اإلطالع علي هذه النشرات ، 

الضغ  على الوصالت المشار اليها على الموقع اإللكتروني الخاص 

   .بالمجلس 

المجلسموقع  ..........لزيارة الموقع   

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx


 الفرص التصديرية



الرومانيقائمة بمستوردي الخضار والفاكهة بالسوق   

في إطار التعاون المثمر والفعال بين المجلس التصديري ومكاتب التمثيل التجاري المصري 

 .في مختلل دول العالم 

يرجي التفضل بالعلم بأنه أثناء عمل مكتب التمثيل التجاري ببوخارست لدراسة تطورات  

في توافر السلع من الحاصالت الزراعية حقيقية السوق الروماني تالحظ له وجود أزمة 

خالل الفترة الماضية ، إجتاحت أوروبا للسوق الروماني ، وذلك نتيجة موجة الصقيع التي 

بعض الحاصالت الزراعية من إستيراد حيث أدت هذه الظروف المناخية إلي ارتفاع أسعار 

التجزئة أسواق الخضروات في أسعار  علي إنعكس الخضر والفاكهة والزيتون والتي 

 .إجتاحت أوروبا نتيجة هذه الظروف المناخية التي % 80بنسبة باإلرتفاع 

إلي هذه الفرصة لزيادة صادراتنا من الخضر والفاكهة إستثمار المجلس يري  ضرورة لذا فإن 

 .حالياً من هذه المنتجات عجز لوجود نظراً السوق الروماني 

 

للحصول على قائمة مستوردين الخضار والفاكهة للسوق الروماني يرجى التواصل مع 

  .المجلس عن طريق بيانات اإلتصال المرفقة

 2017على أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عام 

 :بيانات اال يال بالمجلس 

 : ليفون 

 104: داخلي  25283611

 :بريد الكتروني 

aec@aecegypt.com   

mailto:aec@aecegypt.com


 فرص تصديرية إلى تونس

من التمثيل التجاري ا تونس ، بشأن إفادتنا بأنه قد تم ورد إلى المجلس خطاب 

رئيس عام الديوان التونسي للتجارة ، ويعتبر هذا / عقد إجتماع مع السيد 

الديوان جهة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة التونيسية ، ويقوم الديوان 

من خالل مناقصات ( البطاطس ا البصل ) بإستيراد عدد من السلع المدعمة مثل 

دولية أو بالشراء المباشر ، وذلك بهدف تأمين السوق المحلي من هذه المواد 

 بيناألساسية ، وتجدر اإلشارة إلي أنه يقوم بإستيراد البطاطس بكميات تتراح 

 ( .ألل طن سنوياً  15:  10)  

لذا علي الشركات الراغبة في تصدير هذه المنتجات إلي السوق التونسي 

تقديم ملل كامل لمنتجاتها ، وسابقة األعمال وخبرات التصدير بالخارج ، وذلك 

إلدراجهم ضمن الشركات التي يمكن للديوان إرسال إعالنات المناقصات إليهم 

لتقديم عروضهم ، ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل التواصل مباشرة مع 

 المرفقةمسؤلي الديوان التونسي من خالل بيانات اإلتصال 

 :العامالمدير 

 اللواتيصالح / السيد      

   0021671785619: تليفون

   0021671788974: فاكس

:  البريد اإللكتروني

slah.louati@planet.tu   

mailto:slah.louati@planet.tu


 المعارض



2018 - 2017خطة معارض   

 تحميل المرفق

و  2018-2017مرفق لسيادتكم خطة المعارض الدولية الخاصة بالمجلس التصديري للحاصالت الزراعية المدعمة للعام المالي  

 .المتاح المشاركة بها

برجاء التفضل باإلطالع و في حالة رغبة سيادتكم اإلشتراك في معارض أو اكثار ، يرجاي التفضال بإساتيفاء نماوذج المشااركة 

المرفق و ختمه بختم الشركة و إعادة إرساله باليد لمقر المجلاس او إرساال صاورة ملوناة باإليميال و ذلاك فاى موعاد أقصااه 

 . 2017إبريل  20الخميس الموافق 

نساب وفاق المعارض المدرجة بخطة المعارض السنوية المرفقة سيتم مساندة اإلشاتراك  بهاا بأن كما يرجي التفضل بالعلم 

 :و ذلك وفق التالي  2016دعم مختلفة بناءاً على قيمة صادرات الشركة لعام 

مان تكلفاة % 20و تتحمال الشاركة % 80مليون دوالر  سيتم دعم الشاركة بنسابة  1الشركة أقل من صادرات حالة فى 1.

 .الجناح

 . من تكلفة الجناح% 40و تتحمل الشركة % 60مليون دوالر فأكثر سيتم دعم الشركة بنسبة  1الشركة صادرات حالة فى 2.

فقد تم غلق باب االشتراك بالمعرض و الشركات التي تنوي االشتراك بالمعرض سيتم بالنسبة لمعرض هونج كونج : 1مالحظة

 .ادراجها على قائمة االنتظار 

و في حالة رغبة الشركة في المشاركة فى احد المعارض خارج خطة المعارض المرفقة بنظاام اإلشاتراك المنفارد :  2مالحظة

 .فيجب طبقاً لقواعد مساندة المعارض تقديم طلب اإلشتراك قبل موعد إقامة المعرض بثالثة شهور

الهيئاة العاماة صاادر مان  2016صادرات الشركة عن عاام ببيان يرجي موافاتنا مع نموذج تاكيد حجز المشاركة : جدا جدا هام 

في حالاة عادم قياام الشاركة بانه ، علماُ ( صورة ملونة او أصل البيان ) مختومة بختم النسر للرقابة على الصادرات و الواردات 

مان تكلفاة المشااركة فاي % 40و تتحمال الشاركة % 60بموافاتنا بالبيان المطلوب سيتم إحتساب نسبة مساندة للشاركة 

 .المعرض

 2017نؤكد على ضرورة ان تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن عام و 

 :لمزيد من التفاصيل يمكنكم اإلتصال بإدارة المعارض علي و 

 110أو  109داخلي  02 - 25283611:  تليفون

 02 – 01287089500: محمول

    - mfathy@aecegypt.com mali@aecegypt.com: إيميل

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/Annual_Trade_Fairs_Plan_2015-2016_AEC.pdf.pdf
mailto:mfathy@aecegypt.com
mailto:mali@aecegypt.com


 YIEF 2017الدولي اإلقتصادي منتدي يالطا 

إكسبو لينك والمتضمن خطاب مكتاب  -من جمعية المصدرين المصريينورد إلى المجلس خطاب 

التمثيل التجاري بروسيا  بشأن افادتنا بإمكانية المشاركة في منتدي يالطاا االقتصاادي الادولي 

YIEF 2017ابريل  16 -14جزيرة القرم الروسية في الفترة من بشبه المقام بمدينة يالطا . 

 المرفقمن خالل بالمنتدى ويمكن لسيادتكم اإلطالع علي كافة البيانات الخاصة 

 

التواصل مباشرة ماع منظماي هاذا المنتدى الشركة التي ترغب في المشاركة في هذا وعلي 

 ا:من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني التالي ولمزيد . المنتدي 

www.forumyalta.com   

    info@forumyalta.com : اإللكترونيأو عبر البريد 

 

 .ال يدخل ضمن قائمة المعارض السنوية المدعمة من المجلس الممنتدى علماً بأن هذا 

 تحميل المرفق

http://www.forumyalta.com/
mailto:info@forumyalta.com
http://aecegypt.com/uploaded/pdf/yief2017.rar


Fruit Attraction – Madrid - 2017  

في اطار سعي المجلس للعمال علاى توسايع األساواق التاي 

 .يتم تصدير الحاصالت الزراعية إليها 

فان المجلس بصدد تأكيد حجز مساحة الجناح المصري بمعارض 

“Fruit Attraction – Madrid - 2017”  خالل الفتارة و المزمع إقامته

 .بمدينة مدريد 2017أكتوبر 20الى  18من 

لذا على من يرغب في اإلشتراك يرجى التواصل علاى اإليميال 

 : 2017/  4/  20التالي في موعد أقصاه 

 mali@aecegypt.com, mfathy@aecegypt.com  

 2017على أن تكون الشركة مسددة إلشتراك 

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


 معرض شنغهاي

في إطاار التعااون المساتمر باين المجلاس التصاديري ومكاتاب التمثيال التجااري المصاري فاي 

 .مختلل دول العالم 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل التجااري بشاأن افادتناا بادعوة الجاناب الصايني  

 :الشركات المصرية للمشاركة في الدورة التاسعة من معرض 

China international food and beverage importand export exhibition  

والمتخصص في مجاال المنتجاات الغذائياة  2017يونيو  21 -19شنغهاي خالل الفترة من بمدينة 

 .الطازجةبأنواعها ويتضمن قسما خاصا بالخضروات والفاكهة 

مرفق لسيادتكم  بيانات االشتراك بالمعرض ، وعلي الشاركة التاي ترغاب فاي المشااركة فاي 

 .هذا المعرض التواصل مباشرة مع منظمي المعرض 

 علما بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 ا:المنظمة التالي للشركة ولمزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع اإللكتروني 

WWW.GOLDENEXPO.COM.CN   

http://www.goldenexpo.com.cn/


 باليونان  FRESKONمعرض  

 .باليونان FRESKONمرفق لسياد كم معلومات عن معرض 

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

 د:التاليولمزيد من المعلومات عن المعرض المذكور يرجي زيارة الموقع 

 رابط المعرض

http://freskon.helexpo.gr/en


 مجموعة معارض مختلفة

بين المجلس التيديري ومكا ب التمثيل التجاري الميري في مختلف دول الفعال  و المثمرفي إطار التعاون 

التفضل بالعلم بأنه قد  م إفاد نا من قبل  مكا ب التمثيل التجاري بالخارج بأهم المعارض   يرجي العالم 

أن المعارض الدولية المتخيية التي  قام   بإعتبار  2017خالل عام الخارجية المقامة في مختلف دول العالم 

 :بيان بالمعارض التي  م موافا نا ب ا مرفق . بالخارج من أهم وسائل الترويج للمنتجات الزراعية الميرية  

 م اسم الدولة

 1 االرجنتين

 2 برشلونة

 3 بنما

 4 إندونسيا

 5 العراق والمحافظات العراقية الوسطي والجنوبية

 6 دولة 40نيروبي وذلك بمشاركة 

 7 السودان

 8 فيتنام 

 9 باكو اا  بأذربيجان

 تحميل المرفق

 التفضل بتحميل المرفقلإلطالع علي بيانات هذه المعارض   برجاء 

 بأن هذه المعارض ال  دخل ضمن قائمة المعارض السنوية المدعمة من المجلسعلما 

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ma3arid.rar


 البيانات التصديرية



 القيمة بالمليار دوالر الكمية بالمليون طن

1.76 2016-2015موسم  1.07

1.67 2017-2016موسم  1.03
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ال يئة العامة للرقابة على اليادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / الميدر  
 الموسم التيديري يبدأ من ش ر سبتمبر ويستمر حتى ن اية أغسطس العام التالي  

 بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية  أخر موسمين
 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية فبراير



ال يئة العامة للرقابة على اليادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / الميدر  
   الموسم التيديري يبدأ من ش ر سبتمبر ويستمر حتى ن اية أغسطس العام التالي

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%3-%6542596782534برتقال طازج 1

%32%102501836679البطاطس2

%64-%64-34314912354بصل3

%7%94901199628رومان ، طازج .4

%52%3519622976يوسفي طازج5

%29-%25-72505436طماطم طازجة6

%17-%28-68524944فاصولياء يابسة7

%75%1934366092فول سوداني8

%41%2459348341فراولة طازجة9

%148%1163215185فول عريض10

%58%228291330ليمون حامض ) ليمون أضاليا( طازج11

%21%2437294520زهور القطف و نباتات الزينة12

%78%8112020148مانجو طازجة13

%13-%17101896بطاطا حلوة14

%8-%162417227فاصولياء خضراء15

%11%1429173219نباتات طبية و عطرية16

%102%661611162خس طازج17

%23%4638624736خضر اخري طازجة18

%3%3535413617فاكهة اخري طازجة19

%43-%73-140943854محاصيل زيتية و بقوليات و حبوب اخري20

%10%12714810الموالح21

%7%0.411150محاصيل أخري22

1,7641,0691,6721,032-5%-3%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2016-2015

 بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم األصناف أخر موسمين
 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%18%1,0566081,38971831دول عربية1

%14-%40-300226180193دول اإلتحاد األوروبي2

%42-%71-2621397680دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي3

%68-%84-128762025دول آسيا4

%12-%36-812511دول األمريكتين و أستراليا5

%41-%74-11835دول إفريقيا6

1,7641,0691,6721,032-5%-3%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

التكتل الجغرافيم

موسم 2016-2015

ال يئة العامة للرقابة على اليادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / الميدر  
   الموسم التيديري يبدأ من ش ر سبتمبر ويستمر حتى ن اية أغسطس العام التالي

 بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الجغرافية أخر موسمين
 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%377%13371835341528االمارات العربية المتحدة1

%36-%53-419223195143السعودية2

%33-%36-16211610377الكويت3

%2-%5028572712لبنان4

%57%3436565765ايطاليا5

%71%1694115148اليونان6

%36-%28-56254016ليبيا7

%25-%35-60343926األردن8

%43%2718342628العراق9

%27%2437344843المانيا االتحادية10

%76-%85-2121033125روسيا االتحادية11

%27-%61-63472434المملكة المتحدة12

%46-%53-3616179سلطنة عمان13

%33-%46-30221615تركيا14

%31%151516191الجزائر15

428269135155-68%-42%

1,7641,0691,6721,032-5%-3%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الدولةم

موسم 2016-2015

دول اخري

ال يئة العامة للرقابة على اليادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / الميدر  
 الموسم التيديري يبدأ من ش ر سبتمبر ويستمر حتى ن اية أغسطس العام التالي  

 بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم الدول أخر موسمين
 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية فبراير



 

mali@aecegypt.com 


