
نشرة المجلس اكتوبر عدد 
57

 

ملحوظة هامة
الشهر و  إرسالها الى األعضاء على مدار  سبق و تم  النشرة هي عبارة عن الموضوعات التي  الموضوعات المطروحة داخل 

السادة االعضاء. تسهيالً على  لهذه الموضوعات في مكان واحد  تجميع  النشرة ما هي اال 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية وشكراً ... فريق 

موضوعات عامة

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض
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 تعليمات رقم (7) الخاصة
 بإعفاء الصادرات
 المصرية من القيمة

المضافة

القيمة المضافة فال بشأن  السيد/ مدير مصلحة الجمارك المصرية  لسنة 2018 الصادرة من  بناءاً على تعليمات رقم ( 7 ) 
قديم صورة يتم ت التخليص ، علي أن  وعوائده أو النقل أو  الشحن  القيمة المضافة علي أعمال  يتم تحصيل أو إضافة ضريبة 
لها الشركة المصدرة ، وذلك خالل التابعة  توقيع من البنك أو من الغرفة التجارية  عليها صحة  نموذج 13 من المصدر  من 
تقديم البوالص وعمل اإلفراج علي الحاويات دون شرط  تسليم  يتم  ً للتعليمات ، علي أن  تقديم اإلقرار الضريبي طبقا فترة 
نموذج 13 من الشركة إستالم صورة  ولهذه الشركات الحق في أخذ الضمانات التي تراها لضمان  نموذج 13  صورة 

الشحن والخطوط المالحية ) . بالنسبة لشركات  المصدرة خالل فترة اإلقرار الضريبي ( هذا 

القيمة المضافة علي أعمال بها ضريبة  فاتورة صادرة  الموافقة علي آي  فيما يخص ( الشركات المصدرة ) ، فيجب عدم  أما 
رئيس مصلحة الجمارك السيد/  التخليص الخاصة بالصادرات المصرية ، مع اإللتزام بتعليمات  وعوائده أو النقل أو  الشحن 

الشأن . المصرية في هذا 

التالي: لإلطالع على التعليمات، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط
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 تعاون بنك القاهرة مع بنك
أوزبكستان الوطني

السادة تواجه  والتمثيل التجاري المصري ، للعمل علي تذليل العقبات التي  المجلس  والبناء بين  في إطار التعاون المثمر 
المصدرين .

إتفاق تعاون مع بنك أوزبكستان الوطني ـ وهو أكبر توقيع  القاهرة بصدد  التمثيل التجاري المصري بأن بنك  أفادنا مكتب 
بالدولة . بنك 

إتمام قيمها للمصدر المصري فور  وسداد  مستندات التصدير  وذلك بهدف تعزيز عمليات التصدير وضمانها ، وكذا خصم 
عملية التصدير .

التالي: لإلطالع على المزيد، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض
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إجراءات اإلمارات

والوفد اإلماراتي الذى قام بزيارة مصر خالل عقده بين الجانب المصري  الختامية لإلجتماع الذى تم  باإلشارة إلي التوصيات 
يوليو 2018 . الفترة من 17- 18 

نوفمبر 2018 ، علما بدءاً من تاريخ 1  هذه التوصيات  سيتم تفعيل  بإنه  أفادت اإلدراة المركزية للحجر الزراعي المصري 
يقوم باألتى . بأن الحجر الزراعى المصري سوف 

الذين تم انذارهم . المخالفين  والفواكه  الرقابة على مُصدري الخضار  زيادة 

للمُصدر المنتج المخالف  السماح بتصدير  التابعة للحجرالزراعي المصري ، بعدم  المنافذ  التعميم على  سيتم 
اشهر) المراقبة ثالثة  نفس المُصدر (خالل فترة  المنتج من  لنفس  المخالفة  اشهر إذا تم تكرار  ستة  لفترة  المخالف 
دولة االمارات متحدة فإن الجهات المختصة في  دولة اإلمارات العربية ال خالفة لدى  شحنة م وفي حال وردت أي 

الشأن . بهذا  مسؤولية  بدخولها وال تتحمل أي  تسمح  لن 

بإيقاف المصدر المخالف عن توريد كافة المنتجات إلى األسواق اإلماراتية لدينا  التابعة  المنافذ  التعميم على  سيتم 
أشهر ، وفي حال ورود أي ستة  لمدة  لنفس المصدر  المخالفة ألكثر من محصول  في حال تكرار اإلرساليات 

الشأن . بهذا  مسؤولية  بدخولها وال تتحمل أي  تسمح  دولة اإلمارات لن  مخالفة فإن الجهات المختصة في  شحنة 

التالي: لإلطالع على المزيد، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecegypt.com%2FUploaded%2FPdf%2F1018%2Femiritsruls.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkSrSM6z36W3hke1HtSHR4Jb2kJA
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


تصدير الموالح الملونة

فيما عدا البرتقال والذي سوف يبدأ  الموالح  لكافة أصناف  للموالح 2018/2019  الموسم التصديري الجديد  بداية   ومع 
عليها  الموالح التي تم  بالتدقيق في عمليات فحص ومراجعة شحنات  الرقابية  ستقوم الجهات  ديسمبر 2018  من أول 

للشحنات المصدرة من  بالنسبة  المطلوبة  والجودة  الفنية  الموالح للتأكد من توافر المواصفات  تلوين  بمحطات  عمليات 
بقع علي الثمار ). نسبة العصير – السكر – األحماض وعدم وجود  حيث(

استراليا  اسيا –  شحن طويلة مثل (جنوب شرق  ألسواق تستغرق فترات  ملونة)  موالح ( شحن   لذا يجب توخي الحذر عند 
المطلوبة وتعرضها للرفض في  بالجودة  كبيرةللشحنات المصدرة وعدم وصولها  تسببه من مشاكل  – كندا ) نظرا لما 

قيام  باألسواق الخارجية إلي  مطابقة للمواصفات  موالح غير  يتسبب رفض شحنات  أنه قد  تعلمون  األسواق الخارجية ، وكما 
قيام بعض  احتماليه  يتسبب في  الموالح المصرية والذي قد  تجاه صادراتنا من  تشدديه  األسواق الخارجية  بأتخاذ إجراءات 

للموسم الجديد  . الموالح  بالسلب علي صادرات  الموالح مما يؤثر  األسواق بفرض حظر علي صادراتنا من 

يتم  الموالح التي سوف  المستوردة لشحنات  بتطبيق إشتراطات ومتطلبات الدول  سيادتكم ضرورة االلتزام  أملين من   
بالموانئ الخارجية.  بالتوقف  الشحنات المصدرة  تجنبا لعدم تعرض  تصديرها وذلك 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض
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 الدفعة الرابعة عشر لماجستير " لوجسـتيات
 تصـدير الحاصالت الزراعية وسـالسل اإلمـداد

 " بها

 في إطار إستمرار التعاون بين المجلس واألكاديمية العربية للعـلوم والتكـنولوجيا والنقـل البحـري متمـثلة
 في معـهد النقل الدولي واللوجسـتيات ســيتم البـدء في قـبول الدفعـة الرابعة عشر لماجســتير "

بها " ، والذي يعده المعـهد ومــدة الدراســة لوجسـتيات تصـدير الحاصالت الزراعية وسـالسل اإلمـداد   
 به ســنتين يحصل بعــدها الدارس علي درجـــة الماجســتير معتمدة من المجلس األعلي للجامعات ،
 ويهدف البرنامج إلي إعــداد أخصائي تصدير يتميز بمهـارات عالية في اإلتصال والتفاوض الدولي

 .وأســاليب التعاقــد والتسـعير وإدارة المخاطر والجــودة الشــاملة

الدراسة مدة  : 

(سنتين ( أربعة فصول دراسية

الدراسة: يومي الجمعة والسبت من الساعة 2 ـ 10 مساء .أيام 

الدراسة : مقر المعهد - فرع القاهرة : شــارع المشير أحمد إسماعيل – خلف مساكن شيراتون  مكان 
.هيليوبولس – مصر الجديدة

الدراسية الرسوم  :

 علما بأن السادة أعضاء المجلس سيحصلون علي خصم قدره 35%، وبذلك يكون الرسوم الدراسية)

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
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( ي ر وم ر ون ي وب %35 ر م ي ون ي س ج ن ب
.( للفصل الدراسي الواحد 8000 جنيه ، وذلك بعد الخصم

للتسجيل -:الشروط العامة 

.( الحصول علي شهادة جامعية ( أصل الشهادة

. صورة من بطاقة الرقم القومي

 . عدد ( 2 ) صورة شخصية

 وعلي من يرغب التسـجيل في البرنامج فعليه التوجه لمقر المجلس التصديري للحاصالت الـزراعـية
 بالعـنوان (90 مكرر شارع 105 – المعـادي- مبني جمـعية المصـدرين المصـريين – تليـفـون:

المجلس عن عام مسددة إلشتراك   25283611) ، الستيـفاء طلب االلتحاق ، بشرط أن تكون الشركة 
مختوم بختم الشركة للمجلس علي أن يكون  ترشيح من الشركة موجه  2018، مع إحضار خطاب 

الدين عبد القادر ت:ـ السيد الدكتور/عز  البرنامج   لمزيد من المعلومات يرجي اإلتصال بالمشرف علي 
01100665559 ، 01115542265

التالي الماجستير، برجاء الضغط على الرابط   :لإلطالع على برنامج 

المرفقات

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة
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 رفع السلطات السعودية
 الحظر عن الجوافة

المصرية

السادة مصدري الحاصالت  تواجه  المعنية لتذليل كافة العقبات التي  بالتعاون مع جميع الجهات  المجلس  جهود  في إطار 
وارداتها من  الشقيقة بفرضه على  السعودية  المستمرة لملف الحظر الذى قامت السلطات  متابعتنا  الزراعية ، وفى ضوء 

الجوافة المصرية .

الجوافة المصرية  السعودية  بإصدار قرار برفع الحظر المفروض على صادرات  والمياه والزراعة  البيئة   قد قامت وزارة 
إتخذتها مصر  سالمة اإلجراءات التى  الشقيقة على  السعودية  نتيجة إطمئنان السلطات  المملكة ، وقد جاء هذا القرار  إلى 

الجوافة الطازجة ، في ضوء تطبيق القرار الوزارى المشترك  سالمة الصادرات المصرية من  الفترة الماضية لضمان  خالل 
الجوافة المصرية ، والذى  لسنة 2017 والخاص بتنظيم العمليات التصديرية للحاصالت الزراعية على صادرات  رقم 670 

بالتعاون مع اإلدارة المركزية للحجر الزراعي وجمعية هيا . بتنفيذه  المجلس  قام 

السعودي عند تصدير الجوافة خاصة التام بإشتراطات الجانب  الجوافة اإللتزام  بالسادة مصدرى ومزارعي  المجلس  ويهيب 
التام بمتطلبات القرار السوق وعدم إغالقه مرة أخرى واإللتزام  فتح  متبقيات المبيدات لضمان إستمرار  يتعلق بنسب  فيما 

إليه والذي كان له األثر األكبر لصدور قرار رفع الحظر. المشار  الوزاري 

التالي: لإلطالع على القرار، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض
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 طلب شركة نيجيرية إيجاد
 شريك مصري للزراعة

داخل نيجيريا
أفادنا برغبة شركة  التمثيل التجاري المصري، قد  المجلس ومكتب  المستمر بين  والتعاون  وفي إطار التواصل 

النيجيرية في إيجاد شريك مصري لإلستثمار في مجال الزراعة وإستصالح   international tourist choice
بمساحة تتراوح ما بين 5 : 20 هكتار وبصفة خاصة إستزراع الطماطم والمحاصيل الزراعية األخري  األراضي في نيجيريا 
الصناعية مع  المجاورة ، وكذا لألغراض  ألسواق الدول  منها والتصدير  المحلية  السوق  الرئيسية ، وذلك لتغطية إحتياجات 

المختلفة . والتقليدية  الحديثة  ووسائل الري الزراعية  وإستخدام طرق  شراء الماكينات والمعدات الالزمة 

التالي  :لمزيد من المعلومات، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecegypt.com%2FUploaded%2FPdf%2F1018%2Fnaigirialookingforcooperat.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIU8j_ARJH_mPKPs8f5dMyOFyUEA
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


  موقف التصدير إلى
السعودية

أمامها العالمية وتزليل كافة العقبات  األسواق  لتنمية الصادرات الزراعية لمختلف  المجلس   في إطار دور 

شهر  عقدها خالل  والمقاييس والتي تم  السعودية في مجال المواصفات  الفنية المصرية  اللجنة  عقد إجتماع   وفي ضوء 
فيما تخص إجراءات بإفادته بأي مشكالت أو معوقات  السادة المصدرين  المجلس بطلب من   أكتوبر 2018 - قد قام 

يتثني له إخطار الجديدة (  نظام سابر ) حتي  السعودية  الفنية  واللوائح  السعودية في ظل األنظمة  الجودة  المطابقة وعالمة   
بها للمجالس التصديرية  اإلدارة العامة 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


 موقف التصدير إلى
الواليات المتحدة األمريكية
أمامها العالمية وتزليل كافة العقبات  األسواق  لتنمية الصادرات الزراعية لمختلف  المجلس  .في إطار دور 

ديسمبر المتحدة األمريكية خالل الفترة من 19-17  لدولة الواليات  السياسات التجارية  عقد إجتماعات لمراجعة  وفي ضوء 
التجاريين لمصر حيث بلغ التبادل التجاري بين الشركاء  المتحدة األمريكية تعد من أكبر  2018 ، وبالنظر إلي أن الواليات 
البلدين خالل العام الماضي حوالي 6 مليار دوالر  .

دولة الواليات تواجهم عند التصدير إلي  بإفادته بأي مشكالت أو معوقات  السادة المصدرين  المجلس بطلب من  قد قام 
المقترحة الدولة، وكذلك أي مقترحات لزيادة مجاالت التعاون  هذه  قيود أو قرارات وضعتها  ناتجة عن  المتحدة األمريكية 
بها للمجالس التصديرية  يتثني له إخطار اإلدارة العامة  .حتي 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


موقف التصدير إلى 
صربيا

العالمية وتزليل كافة العقبات األسواق  لتنمية الصادرات الزراعية لمختلف  المجلس   في إطار دور 
أمامها

الفترة من 18- المشتركة المصرية ـ الصربية ، وذلك خالل  للجنة  عقد إجتماعات ) 19 )  وفي ضوء 
تواجهم عند بإفادته بأي مشكالت أو معوقات  السادة المصدرين  المجلس بطلب من  ديسمبر قد قام   20 
الدولة، وكذلك أي مقترحات لزيادة هذه  قيود أو قرارات وضعتها  ناتجة عن  دولة صربيا   التصدير إلي 

بها للمجالس التصديرية  يتثني له إخطار اإلدارة العامة  المقترحة حتي  مجاالت التعاون 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0


موقف التصدير إلى 
منغوليا

أمامها. العالمية وتزليل كافة العقبات  األسواق  لتنمية الصادرات الزراعية لمختلف  المجلس   في إطار دور 

تنشيط عقدها في 2019 بهدف  والمقترح  منغوليا  المشتركة بين مصر ـ  للجنة  الثانية  عقد إجتماعات الدورة   وفي ضوء 
تواجهم عند بإفادته بأي مشكالت أو معوقات  السادة المصدرين  المجلس بالطلب من  البلدين، قد قام   التعاون االقتصادي بين 

الدولة، وكذلك أي مقترحات لزيادة مجاالت التعاون هذه  قيود أو قرارات وضعتها  ناتجة عن  منغوليا  دولة   التصدير إلي 
بها للمجالس التصديرية  يتثني له إخطار اإلدارة العامة  المقترحة حتي 

 

 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


موقف التصدير إلى لبنان

والتمثيل التجاري المصري ، لرفع القدرات التصديرية للشركات المصرية المجلس   في إطار التعاون المشترك والمثمر بين 
بالتعاون مع الشركات لها  السادة المصدرين والعمل علي وضع حلول  تواجه   ، وكذا العمل علي التعرف علي المشكالت التي 

. المصدرة

الفترة  اللبناني خالل  لملتقي اإلقتصاد واألعمال المصري ـ  اللبنانية بتنظيم الدورة الرابعة  ستقوم جمعية الصداقة المصرية   
وبمشاركة منتظرة اللبناني في بيروت  مجلس الوزراء  رئيس  السيد/ سعد الحريري  نوفمبر 2018 ، برعاية   من 22 : 25 
المهندس/ وزير التجارة والصناعة ، كما تجدر اإلشارة والسيد  الدولي ،  والتعاون  السيدة الدكتورة/ وزيرة اإلستثمار   من 
المطابقة بين مصرولبنان في بشهادات  والتعاون الصناعي ، واإلعتراف المتبادل  المتابعة التجارية   بعقد إجتماعات لجان 
بموافاته بأي معوقات أو السادة المصدرين  المجلس من  مباشرة، وفي هذا الصدد قد طلب  الملتقي   بيروت قبل فعاليات 
وجهة نظرهم ، وكذا أي هذه المشكالت من  اللبناني ، ووضع مقترحات لحل  السوق  أثناء التصدير إلي  تواجههم   مشاكل 

دراستها وطرحها علي طاولة المفاوضات يرونها يمكن  . موضوعات أخري 

اللبنانية  بشأن مجاالت وفرص التعاون بين مجتمعات األعمال المصرية  مكتبنا التجاري ببيروت تقرير  .وقد أعد 

التالي  :لإلطالع على التقرير، برجاء الضغط على الرابط 

المرفقات

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecegypt.com%2FUploaded%2FPdf%2Fmibrahim%2F2410181.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvwBEJ1KcQmK1sa2SP6fwExtCouw
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


 منشور رقم 50 الخاص
بتصدير الفول السوداني

آلية إعداد  بشأن  منشور رقم (50) الصادر بتاريخ 15/10/2018  أصدرت اإلدارة المركزية للحجر الزراعي المصري 
السوداني. وفحص وتصدير الفول 

التالي:  المنشور، برجاء الضغط على الرابط  لإلطالع على 

الرابط

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecegypt.com%2FUploaded%2FPdf%2F1018%2Fnutsrols.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0msmpujBDiSLs940UF68GX4flHQ
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


 منشور رقم 51  الخاص
 بآلية إنتاج و إعداد

وتصدير الفلفل و الفراولة

إنتاج و  آلية  بشأن  منشور رقم (51) الصادر بتاريخ 18/10/2018،  أصدرت اإلدارة المركزية للحجر الزراعي المصري 
الفراولة. الفلفل و  إعداد وتصدير 

التالي:  المنشور، برجاء الضغط على الرابط   لإلطالع على 

المرفقات

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecegypt.com%2FUploaded%2FPdf%2F1018%2Fstrubbary%26papperrols.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMNbsW8daEFL-3vosg1CL45B-45A
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


 منشورات الحجر الزراعي
 الخاصة بتصدير المنتجات
الزراعية لبعض الدول

بشأن تصدير الحاصالت الزراعية إلي بعض الدول ، عدة منشورات  أصدرت اإلدارة المركزية للحجر الزراعي المصري 
التالي:ـ النحو  وهي علي 

1. منشور رقم ( 23 ) ، الخاص بتصدير البطاطس المصرية لدولة أندونيسيا .

2. منشور رقم ( 39 ) ، الخاص بتصدير الثوم المصري لدولة أندونيسيا .

3. منشور رقم ( 10 ) ، الخاص بتصدير الثوم المصري لدولة تايون .

4. منشور رقم ( 32 ) ، الخاص بتصدير الطماطم المصرية لدولة كندا .

5. منشور رقم ( 27 ) ، الخاص بتصدير العنب المصري لدولة كندا .

6. منشور رقم ( 28 ) ، كإلحاق بالمنشور رقم ( 27 ) الخاص بتصدير العنب المصري لدولة كندا .

7. منشور رقم ( 38 ) ، كتعديل للمنشور رقم ( 27 ) الخاص بتصدير العنب المصري لدولة كندا .

8. منشور رقم ( 45 ) ، الخاص بتصدير العنب والموالح المصرية لدولة إورجواي

التالي: لإلطالع على المنشورات برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecegypt.com%2FUploaded%2FPdf%2Fmibrahim%2F1510181.zip&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ84yMc-9Am0HGytXPKFicLgeP3g
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


 ورشة عمل "اإلستثمار
 الواعد لنخيل التمر في

"مصر
نوفمبر 2018 ، القيمة لنخيل التمر في مصر " يوم 13  سلسلة  قيمة  تنمية  ورشة العمل "  البساتين بعقد   قام معهد بحوث 
المناقشة إلي الورشة بعد  يتم رفع توصيات  وسوف  القيمة،  سلسلة  لجميع المراحل في  الفنية  للوقوف علي المعوقات   وذلك 
قوانين تعمل علي إزالة تلك المعوقات سن  الشأن ، من إتخاذ قرارات أو  مناسباً في هذا   معالي وزير الزراعة إلتخاذ ما يراه 

وزيادة صادرات مصر من التمور

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?authuser=0
https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6?authuser=0


المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
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 في إطار التعاون المشترك والمثمر بين المجلس وهيئة تنمية الصادرات ، لرفع القدرات التصديرية للشركات المصرية وذلك
. عن طريق إيجاد فرص واعدة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ لألسواق العالمية

 أفادتنا هيئة تنمية الصادرات بالدعوة الموجهه من المندوبه الدائمه للمملكة األردنية الهاشمية للمشاركة في معرض ( الغذاء
 األردني الخامس ) والذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض ، وذلك خالل الفترة من 3 : 7 أبريل

. 2019 بالمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات طريق المطار ـ األردن

مباشرة مع منظمي المعرض بهذا المعرض التواصل  المشاركة  . لذا علي الشركات الراغبة في 

التالي لمزيد من المعلومات، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس المدعمة من  السنوية  مع العلم بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن خطة المعارض 
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 في إطار التعاون المشترك والمثمر بين المجلس وهيئة تنمية الصادرات ، لرفع القدرات التصديرية للشركات المصرية وذلك 
. عن طريق إيجاد فرص واعدة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ لألسواق العالمية

 أفادتنا هيئة تنمية الصادرات بالدعوة الموجهه من السفارة الهندية بالقاهرة للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة للمعرض
 والمقرر عقده خالل افترة من 18 : 20 يناير " vibrant Gujarat global summit 2019 " التجاري العالمي

 2019 بمركز مهاتما غاندي للمؤتمرات بوالية جانهينحار / جوجارات بالهند والذي يعد من أكبر ملتقيات أصحاب األعمال
. علي مستوي العالم

مباشرة مع منظمي المعرض بهذا المعرض التواصل  المشاركة  . لذا علي الشركات الراغبة في 

التالي :ولمزيد من المعلومات، برجاء الضغط على الرابط 

الرابط

المجلس المدعمة من  السنوية  مع العلم بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن خطة المعارض 
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 مؤتمر رجال االعمال
العرب الصينين بتونس

أمامها. العالمية وتزليل كافة العقبات  األسواق  لتنمية الصادرات الزراعية لمختلف  المجلس  في إطار دور 

لندوة سادسة  والدورة ال والصينيين"  الثامنة لمؤتمر رجال األعمال "العرب  الشقيق الدورة  تونس  دولة  إستضافة  وفي ضوء 
المنتدي وذلك خالل عام 2019 . اإلستثمارات في إطار 

إليها المشار  بإفادته بأي موضوعات يمكن إدراجها علي جدول أعمال الدورة  السادة المصدرين  المجلس بطلب من  قد قام 
مع الجانب الصيني. مناقشتها الحقاً  سيتم  والتي 

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض

https://sites.google.com/view/aecnews/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?authuser=0
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دراسات تسويقية

المجلس عدد من الدراسات تلقى  فقد  للسادة المصدرين  األسواق الخارجية  لتوفير المعلومات عن  المجلس   في إطار دور 
السوق بهذا  المتعلقة  التمثيل التجاري المصري بالخارج، تحتوي علي أهم المعلومات  التسويقية من مكاتب 

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

اليوناني السوق  تسويقية عن البطاطس داخل  دراسة   - 

األسباني  السوق  والفاكهة داخل  سوق الخضار  تسويقية عن  دراسة   -  

السوق الكندي الموالح داخل  تسويقية عن  دراسة   - 

التالي التسويقية، برجاء التواصل معنا علي األيميل  هذه الدراسات   :للحصول علي 

 

االيميل

المجلس التصديري للحاصالت الزراعية الرئيسية الموضوعات العامة المعارض
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الفرص التصديرية

وتنمية الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والعمل علي توفير الفرص التصديرية المجلس في زيادة   في إطار دور 
التمثيل التجاري المصري بالخارج المجلس عدد من الفرص التصديرية من مكاتب  تلقى  فقد  للسادة المصدرين،   .بالخارج 

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

رابط 1

رابط 2
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