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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
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الدورة التدريبية الرسمية المعتمدة 

 PCQIلشهادة ـ FSCPAمن 

مةسالتدريبية للشركات المصدرة للسوق األمريكي لشرح التعديالت الجديدة علي قانون دورة  Simple Complianceشركةتنظم 

.  وإشتراطات هيئة الغذاء والدواء األمريكية في المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة، (FSMI)األغذية األمريكية

قبلالمنهج المعياري المعترف به من وهو  (FSCPA)الدورة تم تطويرها عن طريق تحالف التحكم في اإلجراءات الوقائية لألغذية هذه 

وإكمال هذه الدورة هو أحد الطرق لتلبية متطلبات عناصر التحكم الوقائية لألغذية، FDAوالدواء األمريكية الغذاء إدارة 

وسيتم عقد الدورة التدريبية المشار إليها في القاهرة ، ( PCQI)البشريةلألغذية وتأهيل األفراد للتحكم الوقائي (  ( PCHFالبشرية

.2018يوليو 10–9–8الفترة من واحدة هذا العام خالل مرة 

،المفتوح أم لسيادتكم الرجوع للشركة للتأكد هل مازال باب التقدم ويمكن 

:من خالل بيانات التواصل اآلتية

Email : raghda@ebersconsulting.com 
Mobile :+1 ( 732) 781 5254

Website: www.ebersconsulting.com

المرفقاتلإلطالع علي تفاصيل الدورة التدريبة، برجاء تحميل المرفقات

http://www.ebersconsulting.com/
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/1005184.pdf


المانجو جنوب أفريقيا

ية في إطار الجهود المبذولة بين المجلس والحجر الزراعى لفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية ، فقد قامت السلطات المعن

.أفريقيا بالسماح بدخول المانجو المصرية للسوق الجنوب أفريقي وذلك وفق إشتراطات محددةبجنوب 

التاليعلى اإليميل 2018-6-25الراغبة بتصدير المانجو لجنوب أفريقيا برجاء إرسال البيانات المطلوبة في موعد أقصاه األثنين للمزارع 

aec@aecegypt.com من المقرر نزول لجنة فحص مشتركة من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصالت الزراعية حيث

أفريقيتلك المزارع والمحطات للتأكد من توافر هذه اإلشتراطات تمهيدا لزيارة وفد من الحجر الزراعي الجنوب لفحص 

.لهذه المزارع والمحطات 

بأنه سيتم تغطية تكاليف عمليات الفحص واإلعتماد عن طريق رسوم تتحملها المزرعة علمآ 

.التعبئةومحطة 

المرفقاتتحميل المرفقاتعلي اإلشتراطات الخاصة بتصدير المانجو إلي جنوب أفريقيا، برجاء لإلطالع 

mailto:aec@aecegypt.com
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0618/MANGO06183.pdf


هيئة سالمة الغذاء والدواء السعوديةإستبيان

ع الغذائيتطالب هيئة سالمة الغذاء والدواء السعودية من كافة المزارع التى تقوم بتوريد إنتاجها من المحاصيل الزراعية لمصانع التصني

يانات إلنتاج منتجات غذائية ذات أصل نباتي مثل المجمدات والعصائر والمربات وغيرها من المنتجات الغذائية ، بضرورة إستيفاء الب

.  الواردة في هذا اإلستبيان حتى يمكن إعتماد تلك المزارع لدى الهيئة

ما أكده وإن الهيئة السعودية قد قامت بإرسال اإلستبيان مرة أخري حيث أكدت الهيئة على أهمية إستيفاء البيانات الواردة به ، ونظراً ل

بأن الجانب السعودي 2018المسئولين السعوديين خالل زيارة السيد رئيس المجلس إلى المملكة العربية السعودية خالل األول من مارس 

ن إختصاص بصدد نقل ملف المنتجات الزراعية الطازجة التى تقوم المملكة بإستيرادها من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لتصبح م

.هيئة سالمة الغذاء والدواء السعودية

، وذلك لتفادي فإننا نهيب بضرورة بدأ المزارع والسادة الموردين والمصدرين بتوفيق أوضاعهم وإستيفاء البيانات المطلوبة في اإلستبيان

ى هيئة حدوث أي حالة إرتباك لصادراتنا الزراعية للمملكة في حالة نقل ملف المنتجات الزراعية الطازجة التى تقوم المملكة بإستيرادها إل

.سالمة الغذاء والدواء السعودية

:  برجاء إستيفاء اإلستبيان وإعادة إرساله علي إيميل المجلس

المرفقاتلإلطالع علي اإلستبيان، برجاء تحميل المرفقات

ايميل المجلس

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0618/ISTIBIAN06184.docx
mailto:aec@aecegypt.com


توتر العالقات بين الصين وأمريكا

متحدة وفي إطار متابعة الموقف التجاري للحاصالت الزراعية عالميآ، فهناك  توتر للعالقات التجارية بين كل من الصين والواليات ال

، وذلك نتيجة قيام كل من الجانبين بفرض رسوم جمركية علي عدد من وارداتهما من الدوله األخري ومن ضمن هذه الوارداتاألمريكية 

،% 15قامت الصين  بفرض رسوم جمركية عليها الفاكهة الطازجة الواردة للصين من الواليات المتحدة األمريكية برسوم تقدر ب التي 

.  إلي تعليق السلطات الصينية اإلمتيازات الجمركية الممنوحة لعدد من البنود من وارداتها من الواليات المتحدة باإلضافة 

األمريكية لذا فإن المجلس يرى أهمية قيام الشركات المصدرة للحاصالت الزراعية بدراسة الموقف التجاري بين الصين والواليات المتحدة

ة للسوق حيث يري المجلس بأن توتر العالقات التجارية بين البلدين يعتبر فرصة جيدة للشركات المصرية لزيادة صادراتها الزراعي

.  الصيني 

بإستيرادهالإلطالع علي أهم البنود الزراعية التي تقوم الصين مرفقاتالبرجاء الضغط علي 

المرفقات.الوقت من الواليات المتحدة األمريكية وتقوم مصر ايضا بتصديرها للجانب الصيني في ذات 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0618/CHINA&AMIRICA06185.pdf


ت األدمي مع الشحنالإلستخدامضرورة إرفاق شهادة صالحة 

المصدرة إلي إثيوبيا

،أبابابأديسالتجاريالتمثيلمكتبمنالمجلستلقيفقد،بالخارجالتجاريالتمثيلمكاتبوجميعالمجلسبينالمثمرالتعاونإطارفي

certificateالمستوردةالغذائيةللمنتجاتشهادة"بإستخدامتقوماألثيوبيةالسلطاتبأن of free sale مستنداتضمنوذلك"

مطابقةتالمنتجاأنعليتنصعبارةالشهادةتتضمنأنعلي،األثيوبيالسوقفيوتداولهاالمنتجاتبدخولللسماحالمعتادةالشحن

.العربيةمصرجمهوريةأسواقفيببيعهامصرحوكذااآلدميلإلستهالكوصالحةللمواصفات

درتصالشهادةهذهبأنعلماً ،الشحنقبلالشهادةهذهإستخراجمراعاةاألثيوبيالسوقإليبالتصديرالمهتمةالشركاتعليلذا

.القاهرةباألثيوبيةالسفارةثمالمصريةالخارجيةوزارةمنإعتمادهاويتم(أغذية/الوقائيقسم)المصريةوالسكانالصحةوزارةعن
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فرص تصديرية

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

. الخارجللسادة المصدرين، فقد تلقى المجلس عدد من الفرص التصديرية من مكاتب التمثيل التجاري المصري ببالخارج 

:  الروابط التاليةللحصول علي هذه الفرص التصديرية، برجاء الضغط علي 

1الرابط 

2الرابط 

3الرابط 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/Export_Opportunities.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/1005182.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/2005181.pdf
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دراسات تسويقية

ويقية من في إطار دور المجلس لتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية للسادة المصدرين فقد تلقى المجلس عدد من الدراسات التس

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

ـ :ويتوافر دراسات تسويقية مختلفة لدي المجلس وهي علي النحو التالي

.تسويقية عن الموالح داخل السوق اليوناني دراسة • 

.تسويقية عن سوق الصل والثوم داخل السوق التشيكي دراسة • 

.المصدر المصري الي السوق اإليطالي دليل • 

.  المصدر المصري الي السوق الكيني دليل • 

.المصدر المصري الي سوق كوريا الجنوبيةدليل • 

.الثاني من دليل المصدر المصري إلي السوق األلمانياإلصدار • 

:علي هذه الدراسات التسويقية، برجاء التواصل معنا علي األيميل التاليللحصول 

ايميل المجلس

mailto:aec@aecegypt.com


المعارض

عدد

52



باإلماراتالمعرض اإللكتروني الدائم 

.ة بالخارج في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المجلس ومكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج ، لزيادة وتطوير صادراتنا الزراعي

.يقوم مكتب التمثيل التجاري بدبي بالترويج للصادرات المصرية للسوق اإلماراتي وسوق سلطنة عمان 

انات المصدروعليه فقد قام المكتب بإنشاء معرض إلكتروني دائم للمنتجات المصرية والذي يعد منصة هامة لعرض المنتجات المصرية وبي

160كثر من ين المصريين علي الشركات اإلماراتية والعمانية ، كما يوفر المعرض اإللكتروني فرصة لترويج منتجات الشركات المصدرة أل

ألف مستورد في كل من اإلمارات وسلطنة عمان ، وذلك بهدف أن يكون المعرض اإللكتروني المصدر الرئيسي للشركات اإلماراتية 

.للتعرف علي المنتجات المصرية والتواصل مع المصدرين المصريين والترويج للمنتج المصري والعمانية 

خالل، من األلكترونيعن تفاصيل خاصة بالمعرض لإلطالع

خاللتسجيل بيانات شركتكم الموقرة، من يمكن 

الرابط

الرابط

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0205181.pdf
http://dubai-ecs.com/en/egyptian-products-directory-2/


المعرض الزراعي الغذائي بالعراق

بغدادعلي أرض معرض 2018أكتوبر 11: 8خالل الفترة من ( المعرض الزراعي الغذائي ) تقوم وزارة التجارة العراقية، بتنظيم 

.  وذلك بالتعاون مع شركة المجموعة العالمية لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية الدولي 

واصل وفي حالة رغبة سيادتكم المشاركة في هذا المعرض ، يرجي التواصل مباشرة مع الجهة المنظمة للمعرض من خالل بيانات الت

ـ:التالية

04دار / 15شارع / 616محلة / اليرموك / بغداد : العنوان

:األلكترونيالبريد 

:اإللكتروني للمعرض الموقع 

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

المرفقات.اتالمرفقعلي البورشور الخاص بالمعرض، برجاء تحميل لإلطالع 

ايميل

الموقع

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0618/IRAQ06181.pdf
mailto:georges.khoury@ifpiraq.com
http://iraqagrofood.com/


معارض العراق

اد بيان بأهم وفي إطار الترويج التجاري للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، فقد تلقي المجلس من مكتب التمثيل التجاري ببغد

، وتجدر اإلشارة بأن مصدر هذه البيانات هي 2018الدولية المزمع إقامتها علي أرض المعارض ببغداد الدولي خالل عام المعارض 

مكن العامة للمعارض والخدمات التجارية التابعة لوزارة التجارة العراقية ، وأن مواعيد هذه المعارض قابلة للتعديل ، كما يالشركة 

.مزيد من المعارض لهذا البيان إضافة 

خاللمتابعة آخر المستجدات والتطورات بشأن المعارض التي ستقام في العراق من ويمكن 

المرفقات.تحميل المرفقاتعلي هذا البيان، برجاء لإلطالع 

الموقع

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/0618/IRAQ06182.pdf
http://www.fairs.jq/


معرض باراجواي

مشاركة في وفي إطار الترويج التجاري للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، فقد تلقي المجلس من هيئة تنمية الصادرات دعوة لل

.(ماريانو روكيه ألونسو ) في مدينة 2018يوليو 22-7بدولة باراجاوي وذلك خالل الفترة من  EXPO 2018معرض 

زيارةالتفاصيل وكيفية المشاركة بالمعرض يمكن ولمزيد 

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

الموقع

www.mre.gov.py/v2
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الكمية باأللف طن القيمة بالمليون دوالر

2017-2016موسم  2,802 1,534

2018-2017موسم  3,165 1,594
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سابق بيان إجمالي صادرات الحاصالت الزراعية  الموسم الحالي مقارن بنفس الفترة من الموسم ال

2018خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية إبريل

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

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



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

القيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمة بالدوالرالكمية بالطن

%19%1,370,639544,472,6421,465,336648,113,8827الموالح1

%0%518,147176,420,811615,887177,090,04219بطاطس طازجة2

%47%201,31979,289,146339,665116,232,70469بصل طازج3

%12-%119,69795,608,700146,33983,765,84422.رومان ، طازج 4

%23%58,29551,909,36373,13263,683,81625فاصولياء جافة5

%1%56,34836,116,38772,24536,561,76528طماطم طازجة6

%2-%4-43,90970,520,59542,03769,228,748فول سودانى7

%5%39,07918,516,84640,23119,468,8323فول عريض8

%15-%38,04457,283,28838,62548,887,9892زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل9

%20%20,28719,669,70027,74223,607,49437مانجو طازجة10

%30-%31-38,00489,777,62326,11062,620,615فراولة طازجة11

%12%19,6549,774,30623,72410,926,55621بطاطا حلوة12

%1-%21,15230,833,04223,20930,382,68310فاصولياء خضراء13

%5-%0.1-23,04042,824,92523,01740,507,616نباتات طبية و عطرية14

%23-%11-234,364211,075,411208,031163,039,378محاصيل اخرى15

%4%2,801,9791,534,092,7853,165,3311,594,117,96613اإلجمالي

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

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

رة من بيان صادرات الحاصالت الزراعية موزع على األصناف الموسم الحالي مقارن بنفس الفت

(خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية إبريل)الموسم السابق 



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

القيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمة بالدوالرالكمية بالطن

%51%438,441180,178,867643,613271,901,88847روسيا االتحادية1

%4%447,996238,405,358561,257246,933,97225السعودية2

%6%152,77079,426,486188,95184,425,13324االمارات العربية المتحدة3

%17%149,35172,885,898165,83784,977,53011هولندا4

%34%81,91044,568,973114,58759,878,30640العراق5

%15%91,34164,416,507112,48273,977,31223المملكة المتحدة6

%30%83,04443,854,09399,06456,998,26219الصين الشعبية7

%67-%54-191,926113,481,16389,21337,477,306الكويت8

%73%43,93919,023,21487,83532,952,856100سلطنة عمان9

%28-%25-103,04443,016,70777,33330,992,675لبنان10

%24-%40-125,48388,413,46775,24967,501,762ايطاليا11

%139%31,74416,434,00475,04239,273,023136الهند12

%87%39,11316,772,31771,16431,387,75282اوكرانيا13

%32-%24-85,46029,099,70064,78619,897,645اليونان14

%39-%29-86,44344,904,97661,76127,402,118األردن15

%3-%649,974439,211,054677,156428,140,4274دول اخرى16

%4%2,801,9791,534,092,7853,165,3311,594,117,96613اإلجمالي

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

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

رة من بيان صادرات الحاصالت الزراعية موزع على الدول الموسم الحالي مقارن بنفس الفت

(خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية إبريل)الموسم السابق 



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

القيمةالكمية القيمة بالدوالرالكمية بالطنالقيمة بالدوالرالكمية بالطن

%12-%1,278,718680,964,1951,355,688600,612,2106دول عربية 

%2-%645,531421,544,942646,965414,960,4080دول اإلتحاد األوروبى و المملكة المتحدة 

%43%547,844238,482,615777,708342,175,03742دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى 

%24%296,928159,162,789343,766197,668,78016دول آسيا 

%12%16,84121,744,30621,17324,269,67426دول األمريكتين و استراليا 

%18%16,11812,193,93820,03114,431,85624دول إفريقيا 

%4%2,801,9791,534,092,7853,165,3311,594,117,96613اإلجمالي

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

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

نفس بيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الموسم الحالي مقارن ب

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



عدد
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شكراً 
ىفي انتظار مقترحاتك عل

:االيميل التالي
aec@aecegypt.com


