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 تآثير جائحة كورونا علي صادرات الغذائية
القيمة بمليون دوالر

اجندة انشطة المجلس

نشرة المجلس التصديري للصناعات الغذائية
 رقم ١ لعام ٢٠٢١

 ٥٥ شركة مصرية مشركة في 

سالمة الغذاء

جائزة االبتكار

خدمات المجلس

معلومات عن القطاع

 إهتم بالتوسيم بخط واضح على جميع
 العبوات المجمعة الخارجية لتشمل كل

 البيانات: تاريخ إنتاج، تاريخ إنتهاء، طريقة
 الحفظ، المكونات )المواصفة القياسية

)المصرية ٢٠٠٧ /١٥٤٦

الندوات الُمقرر تنظيمها خالل الفترة القادمة  
 

 
   

التعريف بمميزات نظام        وكيفية اإلستفادة منها      
.

    .التسجيل بهيئة سالمة الغذاء والدواء األمريكية 

GSP(2021 مارس(

)مارس 2021)

قوانين وقرارات عام 2021 

أحدث األجهزة.. رفع كفاءة معامل األغذية بميناء اإلسكندرية
التمثيل التجاري«: نسعى لدخول اتفاقية التكتالت االقتصادية الثالث حيز النفاذ 2021»

الضرائب: ربط االستفادة من دعم الصادرات باالنضمام لمنظومة الفاتورة اإللكترونية
بداية من العام المالي القادم

وزيرة التجارة تصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة
سالمة الغذاء« توافق على تسجيل شركات األغذية وسداد الرسوم بفروعها بالمحافظات»
الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع مهم بالموانئ المصرية .. تفاصيل

هيئة الغذاء: تخفيض وقت اإلفراج الجمركي بالموانئ من شهر ليوم

هيئة سالمة الغذاء تحظر استيراد أي مواد غذائية دون ترخيص منها بدءا من منتصف يناير -مستند

التصديرى للغذائية: 2.6 مليار دوالر صادرات غذائية فى 9 أشهر من عام 2020 بنمو 2%
المالية تعلن ربط الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونًيا يونيه 2022

مصر وبريطانيا توقعان اتفاقية شراكة بين البلدين

فرصة واعدة للصادرات المصرية من الزيتون ألسبانيا بعد فرض أمريكا رسوما جمركية عليها

مصر تتفاوض مع السودان على إعفاء 43 سلعة من الجمارك

 مصلحة الجمارك والهيئة القومية لسالمة الغذاء توقعان بروتوكول تعاون مشترك بشأن تعزيز اإلفراج عن
الشحنات الغذائية المستوردة

منشور رقابي رقم )1( لسنة 2021 بشأن مستوردي الغذاء 

الكشري سريع التحضير

لذيذ، مغذى، نباتى

الكشري سريع التحضير

لذيذ، مغذى، نباتى

 ظهرت فكرة تيك تيك لتواكب التغيرات العالمية في سوق المأكوالت العالمى، ولتوفير حلول سهلة، صحية، عملية
 وسريعة للمستهلك سواء المحلي أو العالمي تساعده علي عيش حياة أسهل

 بدأ التفكير في إنشاء عالمة تجارية للوجبات سريعة التحضير تحتاج فقط إلى الماء الساخن لتكون جاهزة لألكل، وإستمر
العمل لمدة 6 سنوات أسفرت عن إنشاء مصنع مميكن بالكامل يتبع أحدث التقنيات، ويتمتع بأعلى معايير الصحة والجودة

 وقد كان أول إنتاج للشركة هو أكلة مصر الرسمية والمحببة لجميع الفئات واألعمار .... الكشري والذى يتميز بإحتوائه
علي قيمة غذائية عالية نظرًا لمكوناته ولكونه خال من أي مواد حافظة أو مكسبات طعم وألوان صناعية

 هذا، ومن المقرر أن يشهد عام ٢٠٢١ الكثير من التطورات وإطالق أصناف جديدة من المنتجات من شركة جي كي
 يكون من شأنها إحداث تغيير في سوق المأكوالت، كما أنه من المخطط التوسع في الساحة العالمية والنفاذ إلى مختلف

األسواق الدولية على أن تكون البداية بمعرض جلفود والمقرر إنعقاده بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من
٢١ - ٢٥ فبراير 2021 

محمود بهى – مدير تطوير األعمال

المعارض

منتجات مبتكرة

بعثات تجارية

٢١-٢٥ فبراير ٢٠٢١
معرض جالفود في دبي 

 معرض سمر فانسي فود في نيويورك

معرض انوجا في المانيا

٢١-٢٨يناير ٢٠٢١
معرض الخرطوم الدولي في السودان

٢٧-٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

٩-١٣ اكتوبر ٢٠٢١

السودان – يناير.2021 

أثيوبيا – يوليو 2021 

تنزانيا – ابريل 2021 
مدغشقر – يونيو 2021

 .رواندا وبروندي – سبتمبر 2021 

غانا – أغسطس 2021

 من الُمقرر عقد عدد 6 بعثات تجارية خالل العام إلى أهم الدول
المستهدفة أمام المنتجات الغذائية المصرية

  

  التخليص الجمركي
٩/٨ فبراير 2021

البرنامج التدريبي عن التشريعات
وقوانين الغذاء  المصرية والدولية 

١٨Mini Master of Business فبراير 2021
 Administration - MBA

٩/٨/٧ مارس 2021

١٦/١٥ مارس

البرنامج التدريبي حول تامين
العالمة التجارية لمعرفة التغليف 

ضد التزوير والتقليد 

تصدير المنتجات الغذائية الي اوروبا

CSCP-certified supply
 chain professional

٢٧/٢٠/١٣/٧ مارس
١٧/١٠/٣ أبريل 2021

PCQI-privenitative control 
quality individual 

٣١/٣٠/٢٩/٢٨ مارس
١ أبريل 2021

برامج تدريبة  
Training programmes

باالشترك مع الغرفة االمريكية

عبر برنامج زووم

سالمة الغذاء

معلومات

نصائح

خدمات سالمة الغذاء
لخدمات سالمة الغذاء
اتصل علي : 0100669040

لمزيد من المعلومات

 من أين تأتى قواعد الغذاء ومن الذي يضعها

 codex لماذا تم إنشاء هيئة الدستور الغذائى

ماهو نطاق الدستور الغذائى

من يمثل الدستور الغذائى            فى مصر

أى المواصفات يجب إتباعها فى مصر

من هو القائم بوضع المعايير

ما هي المعايير التي نتبعها إلنتاج منتج خاص للتصدير
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  والذي يدار تحت مظلة منظمة الزراعة العالمي             و منظمة الصحة العالمية
منذ إنشائه فى ١٩٦٣

 تأتى المواصفات و المعايير الدولية للغذاء من الدستور الغذائي  

 لوضع معايير دولية موحدة للغذاء ، بحيث أن من يطبقها يضمن منتج آمن، عالى
 الجودة وذو صالحية ممتدة لإلستهالك  وذلك لتيسير التبادل التجارى للمنتجات

الغذائية بين الدول

 هى المواصفات و المعايير و الممارسات المعتمدة دوليا التى عند إتباعها
.نضمن منتج نهائى آمن

 تعتبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة         هى الجهة المسئولة
 إداريا و فنيا عن تنظيم العمل بالدستور الغذائى فى مصر و المسئولة عن إصدار

المواصفات المصرية الخاصة باألغذية

 تعتبر المواصفات القياسية المصرية لألغذية الصادرة من         هى مواصفات
      إجبارية للتصنيع و التداول الغذائى، ويتم باستمرار تطويرها وفقا ألى مستجدات

    علمية محلية أو فى مواصفات الدستور الغذائى، أما معايير الدستور الغذائى
.فهى إختيارية، ويتم اعتبارها األساس المرجعى عند إصدار المواصفة المصرية

مجموعة من الخبراء و العلماء المتخصصين كل فى تخصصه فى جميع اللجان العامة
 و المتخصصة فى الدستور الغذائي            أو في        ،ويتم مراعاة كل الظروف 

 الخاصة بكل منتج لضمان مواصفة و معايير قابلة للتطبيق لضمان منتج آمن
للمستهلك

 يلتزم كل مصدر بمعايير الدولة المنتجة أوال، مصر، و المعايير التى تضعها الدولة
 المستوردة و العميل ذاته، لذلك، من المؤكد أنه بعد اإللتزام بالمعايير المصرية،

.يكون المنتج/المصدر قد أوفى بقدر كبير بالمتطلبات الدولية للمنتج الغذائي

Codex

Codex

Codex

EOS

EOS

EOS  

بعض الخدمات الُمقدمة من المجلس

رد األعباء
التصديرية 

للتسجيل واالستفادة بخدمات المجلس
للتسجيل اضغط هنا

Foodexportcouncil@feceg.com
 )+2( 0227518506 :Tel
 )+2( 0227518503 :Fax

 )+202( 01000055734/ 01000055736:Mob

ندوات  
المجلس

 

ندوات  
المجلس

 

Wednedays of Webinars

2020 2020

2020 2019

2019نسبة النمو

239
292
339
330
313
242
296
236
304
306
268
296

326

386

326

181

241

535

345
266
268
309
267
255
272

-4%

412

-1%

202

-23%

456

42%
-10%
14%
2%
-13%
-5%
-8%

295

490

1%

457

286

1865

20%

1933

يناير

دول عربية

فبراير

االتحاد االوروبي

مارس

دول افريقية
غير عربية 

ابريل

امريكا

مايو

باقي دول العالم

يونيو

يوليو

اغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

 دول
عربية

 الدول التي انخفضت الصادرات اليها 

 الدول التي ارتفعت الصادرات اليها 

االوروبي االتحاد

 دول افريقيا
اخري غير عربية

امريكا

 باقي
 دول

العالم

 تمثل الصادرات إلى الدول العشر الموضحة %64 من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية
.في 2020 بقيمة ٢.٤ مليار دوالر من إجمالي صادرات بلغت ٣.٥ مليار دوالر

 قام المجلس في مبادرة منه بتنظيم مسابقة
 للمنتجات المبتكرة خالل معرض                               والتي حصلت
 خاللها العديد من الشركات على جوائز اإلبتكار لمنتجات جديدة لم

 يعتدها السوق المصري، أو منتجات مصرية يتم تقديمها بشكل
جديد يتواكب مع التغيرات العالمية

 سوف يتم إلقاء الضوء شهرياً على المنتجات الغذائية المبتكرة في
 قطاع الصناعات الغذائية، والتي تبدأ بالمنتجات الغذائية التي حازت

 على جائزة اإلبتكار بمعرض
 

جاري االعداد للنسخة التانية من مسابقة االبتكار ٢٠٢١

١٢٥

٣٠٨

١٣٤

١٠١

١٦٩

١٨١

١٦٦

33%160163

215112

110104

8880

20%

31%

25%

29%

18%

43%

50%

عراق

االردن

امريكة

فلسطين

السعودية

اليمن

االمارات

 محضرات
 غذائية
متنوعة

جائزة االبتكار

الصادرات الغذائية إلى المجموعات الدولية في عام 2020

أهم ١٠ دول مستوردة في مصر عام 2020  
القيمة بمليون دوالر 

الصادرات 2020/مليون دوالراهم السلع التي ارتفعت صادراتها في عام 2020

سكرخضار

زيتون مخلل ومصنع

بذور

مكرونة

زيوت طعام

خمائر

 بلغ إجمالي الزيادة في الصادرات في السلع الموضحة

 حوالى 227 مليون دوالر تمثل حوالى %66 من إجمالي

قيمة الزيادة في كافة السلع في 2020

Codex  Alimentarius
FAOWHO

Foodsafety@feceg.com

Food Africa 2019

Food Africa 2019

صادرات الصناعات الغذائية
 ٢٠٢٠

3.5
مليار دوالر 

54%

5%

11%

14%

16%

فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى تم عقد عدد من الندوات اإلفتراضية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه في الخارج

السعودية

جزائر وتونس

البرازيل

الكويت

اسبانيا

السودان
تنزانيا

المانيا

الصين

FECONNECT
Version1 FEB 2021

 حافظت الصادرات المصرية
 الغذائية في عام ٢٠٢٠ علي
 نفس مستوي االداء في قيم
   الصادرات المحققة في عام

 ٢٠١٩برغم الظروف االستثنائية
 التي مر بها العالم

القيمة بمليون دوالر

لبيا ١٦٣

١٥٣

٩٣
جزائر

مغرب

بلغت صادرات مصر  الغذائية
في٣.٥ مليار دوالر      2020

محققة نفس قيمة الصادرات
لعام 2019 

وتمثل %13 من إجمالي الصادرات
المصرية الغير بترولية 

وتحتل المركز الثالث في صادرات
 القطاع الغير بترولية لعام 2020 

Food Export 
Council

SAFETY

معلومات عن القطاع

تطور الصادرات

Maktoum

 World Food HALL 2HALL 3 HALL 2

DairyMeat  
Poultry

Pulses  
Grains Za’beel

EGYPT 
�

DUBAI WORLD TRADE CENTRE 
21-25  FEBRUARY 2021

المشاركة
بالمعارض 

والبعثات الخارجية 

المنصة اإللكترونية
للمجلس 

 FEC Portal

التدريب
وورش العمل 

 تحليل وتقييم
األسواق الدولية

)إدارة 
)معلومات التصدير (

 مقدمى الخدمات
Service Providers

إستشارات
سالمة الغذاء 

https://www.elbalad.news/4664324
https://amwalalghad.com/2020/11/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.elwatannews.com/news/details/5256018
https://www.mwatan.news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
https://www.elbalad.news/4611369
https://www.elwatannews.com/news/details/5130723
https://almalnews.com/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/
https://www.youm7.com/story/2020/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-9/5059051
https://www.youm7.com/story/2020/11/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87-2022/5088794
https://www.skynewsarabia.coam/business/1398242-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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