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 الدليل التصديري للبرازيل

يرجي التفضل بالعلم بأنه قد تم إفادتنا من قبل مكتبنا التجاري 

بساوباولو بالبرازيل بالدليل الذي أعدته غرفة التجارة العربية 

 . البرازيلية المشتركة حول سبل التصدير إلي السوق البرازيلي 

 من خالل المرفقويمكن لسيادتكم اإلطالع علي الدليل التصديري 

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://aecegypt.com/uploaded/pdf/HOW_TO_EXPORT_TO_BRAZIL.PDF


2017لسنة  670تعميم القرار الوزاري رقم   

، والخاص  2017لسنة  670أتشرف بأن أرفق طيه لسيادتكم القرار الوزاري المشترك رقم 

بالمنظومة التي سيتم تطبيقها لفحص ومتابعة إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة 

المصدرة من مصر ، وذلك للحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج ، في 

ضوء حاالت الرفض الكثيرة للشحنات الزراعية المصرية خالل الموسمين التصديرين 

 .األخيرين 

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/670-2017.pdf


 خطاب هيئة الغذاء االمريكية

خطاب من مكتب التمثيل التجاري بواشنطن ، بشأن إفادتنا بالكتاب الوارد إليهم منن هيئنة الغنذاء 

 )      Reportable Food Registryبشنأن برننام  ( مرفق  ) FDAوالدواء األمريكية 

RFR )  واإلجراءات المطلوبة من مصنعي أغذية اإلنسان والحيوان خارج الواليات المتحدة فني

 .حالة تصدير منت  غذائي أو وجود أحد مكوناته يمثل خطراً علي الصحة أو قد يؤدي إلي الوفاة

كمننا يتعننين التسننجيل فنني الموقنني اإللكتروننني المخصننص لمبننالت عننن تلننك المنتجننات أو مكوناتهننا 

أو ممثليهنا فني الوالينات المتحندة أو المسنتورد  FDAبمعرفة المنشأة المسؤلة والمسنجلة لندي 

في حالة وجود إحتمال تسبب المنت  الغذائي أو مكوناتنه فني مشناكل صنحية أو وفناة لمنسنان أو 

 المرفقالحيوان ، ولمزيد من المعلومات يمكن لسيادتكم زيارة الموقي اإللكتروني 

 الموقي االلكتروني

https://www.fda.gov/Food/ComplianceEnforcement/RFR/default.htm


 فرض السلطات الكويتية حظر علي البصل والجوافة والخس

   5/2017/ 7بتاريخ  287خطاب من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بإصدار وزير التجارة الكويتي قرار رقم 

من مصر، بسبب إرتفاع نسبة ( البصل ، الجوافة ، الخس ) ، بشأن حظر إستيراد كافة أنواع ( مرفق ) 

 codexمتبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها والواردة في المواصفة القياسية المعتمدة 
Alimentarius . 

 
هذا وقد تضمن القرار المشار إليه أنه بالنسبة لباقي الحاصالت الزراعية غير المشمولة في الحظر ، فأنه يتعين 

ضرورة إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدولة المصدرة ، تفيد إلتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات 

بعد  8/5/2017وتم تفعيل هذا القرار بتاريخ  ، codex Alimentariusالمبيدات وفقاً للمواصفة القياسية 

 .( مرفق ) في هذا الشأن  2017/  68إصدار بلدية الكويت تعميم داخلي رقم 

 

كما تجدر اإلشارة إلي قيام السلطات الكويتية بحجز جميي إرساليات الخضار والفاكهة الواردة للبالد حتي ظهور 

نتائ  الفحوصات المخبرية للتأكد من صالحيتها لمستهالك األدمي وعدم وجود آثار مبيدات حشرية بمستويات 

أعلي من المسموح بها ، مي تشديد اإلجراءات المطبقة علي الشحنات الواردة من كالً من مصر ولبنان واالردن 

وسلطنة عمان ، األمر الذي أدي بدوره لتوقف الشحنات المصرية من الحاصالت الزراعية لدي السلطات 

الكويتية إلجراء الفحوصات الالزمة ، ويعمل مكتبنا التجاري بالكويت حالياً علي التواصل مي كبري الشركات 

الكويتية المستوردة للسلي الزراعية المصرية والتي تواجه جميعها معوقات بشأن شحناتها من مختلف 

الحاصالت الزراعية ، كما يقوم المكتب أيضاً بالتواصل مي إدارة األغذية المستوردة ببلدية الكويت لمتابعة 

 .القرار المشار إليه 

 تحميل المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/68-2017-quait.pdf


 منتدي االعمال المصري الصومالي

مننن اإلدارة العامننة للمجننالس التصننديرية وتنظيمننات رجننال األعمننال ، بشننأن إفادتنننا ورد الننا المجلننس خطنناب 

بتوصننيات السننيد رئننيس مجلننس الننوزراء ، بشننأن إسننتكمال منتنندي األعمننال المصننري الصننومالي األول ، وكننذا 

مقدشنيو   صنوماالند   ) التوجيهات السياسية لتشكيل بعثة تنفيذية لتنظيم زيارة إلي األقناليم الصنومالية النثال  

علي أن تضم البعثة كافة الجهات المعنية لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين فني كافنة المجناالت ( يونت الند 

 .وذلك عقب تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة 

مرفق لسيادتكم توصيات اإلجتمناع التنسنيقي الحنادي عشنر النذي عقند بمقنر القطناع ، بشنأن الترتينب واإلعنداد 

منايو  24:  14لعقد الجولة الثانية لمنتدي رجال األعمال المصنري الصنومالي والمقنرر عقنده خنالل الفتنرة منن 

 .بمشاركة الجهات الوطنية المصرية 2017

لذا علي الشركة الموقرة التي ترغب في المشاركة مي البعثة في هذا المنتدي ، إفادتنا ببيانات ممثل الشركة في 

 .حتي يتم إفادة وزارة التجارة بهذه البيانات ( االسم   المسمي الوظيفي   الموبايل ) هذا المنتدي 

 تحميل المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/somal.pdf


 محطات الفول السوداني

باإلشارة إلي ما تم اإلشارة إليه اليوم بإجتماع لجنة المحاصيل الزيتية والبقوليات بحضور 

الجهات الرقابية من الحجر الزراعي والرقابة علي الصادرات وقطاع التجارة الخارجية ، 

بشأن القــرارات التي إتخذتها لجنة تنظيم تصدير الفول السوداني التابعة لوزارة التجارة و 

   -:الصناعة والخاص بالتالي

، بشأن إنتاج وفحص وإعداد  2000لسنة  62ـ تفعيل القرار الوزاري المشترك رقم :أولا 

 (  مرفق صورة ) الفول السوداني للتصدير 

، الخاص بالعقوبات التي يتم تطبيقها  2008لسنة  167ـ تفعيل القرار الوزارى رقم :ثانياا 

 (.مرفق صورة )علي الشركات التي ترفض شحنات شحنات فول سوداني مصدرة 

ينص علي ضرورة توافر أماكن لتخزين وتعبئة  62وحيث إن القرار الوزراي المشترك رقـم 

الفول السوداني ، وأن تتوفر في هـذه األماكن عدة إشتراطات ، ووفق ما تم اإلتفاق عليه 

بإجتمـاع المشار إليه بعالية بشأن تشكيل لجنة مشتركة من الحجر الزراعي المهيئة 

 .الرقابة علي الصادرات والواردات والمجلس لفحص وإعتماد هذه األماكن

تلقي طلبات الشركات التي  2017برجاء التفضل باإلحـاطة أنه سـيتم بدءاا من أول يوليو  

لديها أماكن لتعبئة وتخـزين الفول السوداني وذلك لفحصها وإعتمادها وإخطـار الجهات 

 .المعنية بقائمة بها ، حيث سيقتصر تعبئة الفول السوداني المصدر من خالل األماكن فقط

 تحميل المرفقات

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


 الدراسات التسويقية



 :في حال رغبكم في الحصول على نسخة من هذه الفرص يرجى التواصل مع المجلس على البيانات التالية
 aec@aecegypt.com: بريد اإلكتروني       104: داخلي     0225283611: هاتف

 2017على ان تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس 

 دراسات تسويقية

 الفرص التصديرية

 الدولة المنتج

 االردن الفاكهة 

 الكويت حاصالت زراعية مختلفة

في إطار التعاون المثمر بين المجلس التصديري للحاصالت الزراعية و مكاتب التمثيل التجاري على 

 :مستوى العالم ورد الى المجلس بعض الدراسات التسويقية و بيانها

mailto:aec@aecegypt.com


 النشرات



FPC news 

والذي يقع مقره في )النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية البريطاني إلي باإلشارة 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات  ( لندن

أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة من أهـم اإلخبار المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر 

 .والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة يومية  

 .ويتم نشرها علي الموقع اإللكتروني للمنظمة إسبوعية بدالً من 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في اإلطالع علي هذه النشرات ، الضغط على الوصالت المشار 

    .على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس إليها 

 ..........لزيارة الموقع 

المجلسموقي   



 المعارض



 معرض الكويت

من اإلدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، ورد الى المجلس خطاب 

دورة إستثنائية للمعرض " بشأن إفادتنا بتنظيم وزارة التجارة والصناعة الكويتية فاعليات 

 2018فبراير  10:  6خالل الفترة من " التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

بالتزامن مع معرض وذلك   international fairs ground of Kuwait cityبأرض المعارض 

 .الكويت الدولي وبالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي

مرفق لسيادتكم ورقة تتضمن الفاعليات المصاحبة للمعرض ، أسعار تأجير مساحات 

 .العرض ، بيانات اإلتصال بالجهة المنظمة ، الستمارة الخاصة بطلب تسجيل المشاركة

لذا علي الشركة التي ترغب في المشاركة بهذا المعرض التواصل مباشرة مع منظمي 

 .المعرض ، مع العلم بأن هذا المعرض ل يدخل ضمن المعارض المدعمة من المجلس 

 .الرفقلمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع 

 الموقع المرفق

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.itf-kw.com/


        

  World food – Moscow  2017معرضتأكيد حجز مساحة الجناح المصرى فى إن المجلس بصدد 

و هو من , ، 2017سبتمبر  14إلى  11الفترة من موسكو بدولة روسيا خالل إقامته بمدينة المقرر 

المعارض المدرجة بخطة المعارض السنوية للمجلس و التي يتم مساندة اإلشتراك  بها وفق نسب 

 :الدعم التالية

و % 80مليون دوالر  سيتم دعم الشركة بنسبة  1فى حالة حجم صادرات الشركة أقل من .   1

 (2016بيان صادرات الشركة عن عام . ) من تكلفة الجناح% 20تتحمل الشركة 

و % 60مليون دوالر فأكثر سيتم دعم الشركة بنسبة  1فى حالة حجم صادرات الشركة .   2

 (2016بيان صادرات الشركة عن عام . ) من تكلفة الجناح% 40تتحمل الشركة 

التواصل مع إدارة المعارض لذا برجاء فى حالة رغبة سيادتكم المشاركة فى المعرض ، سرعة 

 :بالمجلس على البيانات التالية 

   109 – 110: داخلي  25283611: تليفون 

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

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

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

World food - Moscow 

mailto:mfathy@aecegypt.com
mailto:mali@aecegypt.com
http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx


        

إقامته المقرر  Ifresh  2017معرضإن المجلس بصدد تأكيد حجز مساحة الجناح المصرى فى 

و هو من المعارض , ،  2017ديسمبر 14إلى  11الفترة من شنغهاي بدولة الصين خالل بمدينة 

المدرجة بخطة المعارض السنوية للمجلس و التي يتم مساندة اإلشتراك  بها وفق نسب الدعم 

 :التالية

و % 80مليون دوالر  سيتم دعم الشركة بنسبة  1فى حالة حجم صادرات الشركة أقل من .   1

 (2016بيان صادرات الشركة عن عام . ) من تكلفة الجناح% 20تتحمل الشركة 

و % 60مليون دوالر فأكثر سيتم دعم الشركة بنسبة  1فى حالة حجم صادرات الشركة .   2

 (2016بيان صادرات الشركة عن عام . ) من تكلفة الجناح% 40تتحمل الشركة 

التواصل مع إدارة المعارض لذا برجاء فى حالة رغبة سيادتكم المشاركة فى المعرض ، سرعة 

 :بالمجلس على البيانات التالية 

   109 – 110: داخلي  25283611: تليفون 

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

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

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

Ifresh - china 

mailto:mfathy@aecegypt.com
mailto:mali@aecegypt.com
http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx


 البيانات التصديرية



 القيمة بالمليار دوالر الكمية بالمليون طن

2016-2015موسم   3.2 1.9

2017-2016موسم   3.3 1.8
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 أخر موسمين بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية 
 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية مايو

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

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



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

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

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

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%2%1,3415231,3665322برتقال طازج1

%36%38416867422875بطاطس2

%52-%48-555227287109بصل طازج3

%6%94901209627رومان طازج4

%39%5528864057يوسفي طازج5

%22-%34-92686053فاصولياء جافة6

%51-%34-88765837طماطم طازجة7

%7%3657486133زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل8

%87%22394674108فول سوداني9

%91%20114520127فول عريض10

%46%3712441818ليمون حامض ] ليمون أضاليا [  طازج .11

%38%2866399137فراولة طازجة12

%5%2145264722نباتات طبية و عطرية13

%11-%9-27412536فاصولياء خضراء14

%62-%57-44991937عنب طازج15

%19%13210217012229أصناف خضر اخرى16

%16%74751098747أصناف فاكهة اخرى17

%49-%73-1951365269محاصيل زيتية و بقوليات و حبوب أخرى18

3,2451,8623,2721,7561%-6%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2016-2015



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%18-%13-1,6309111,417742دول عربية1

%12%60627373930622دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي2

%2-%7064957354874دول اإلتحاد األوروبي3

%20%27515234418325دول آسيا4

%31%1118192477دول األمريكتين و أستراليا5

%9%171318147دول إفريقيا6

3,2451,8623,2721,7561%-6%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

التكتل الجغرافيم

موسم 2016-2015

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

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

التكتالت الجغرافية أخر بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على 
 مايوالفترة من سبتمبر إلا نهاية خالل موسمين 



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%11%51621962124320روسيا االتحادية1

%18-%19-625321508263السعودية2

%20-%11-237154212124الكويت3

%4-%166991879513هولندا4

%15-%14-20210517589االمارات العربية المتحدة5

%31%97731349537ايطاليا6

%30-%23-14511511281المملكة المتحدة7

%187%371910554185الصين الشعبية8

%17-%4-1085210343لبنان9

%5-%895093474األردن10

%34%4823903186اليونان11

%82%43279048110العراق12

%7%673271357بنجالديش13

%1-%5367606712المانيا االتحادية14

%5%4630533116تركيا15

765476658410-14%-14%

3,2451,8623,2721,7561%-6%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2017-2016

اإلجمالى

الدولةم

موسم 2016-2015

دول اخري

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

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

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



 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني 
 التالي

mali@aecegypt.com 


