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من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، بشان إفادتنا بقيام ورد الى المجلس خطاب 

الهيئة بإتخاذ بعض اإلجراءات وذلك للحد من تالعب وغش بعض المستخلصين في بيانات الرسائل 

 ـ:المدرجة بشهادات المنشأ الواردة من الخارج  ، وهذه اإلجراءات كالتالي

 ـ:شراء نماذج شهادات المنشأ من أي فرع من فروع الهيئة يجب ان يتم ذلك بناءاً علي عند .1

جامعة الدول ) لإلتفاقيات التجارية المختلفة ( شهادة  100) أ ـ وحدة البيع للشهادات هي الدفتر 

 ( .إلخ ...العربية ـ الشراكة األوروبية ـ األتفاق الثنائي 

ب ـ طلب من الشركة المصدرة وعلي ورقة من مطبوعات الشركة ومصدق عليه بصحة التوقيع من 

البنك علي توقيع المدير المسئول علي أن يحتوي الطلب علي إسم مستلم الشهادات ورقم سجل 

 .المصدرين الخاص بالشركة 

الهيئة بمراجعة أرقام شهادات المنشأ بعد اإلصدار للتحقق من أنها من نفس الشهادات التي ستقوم .2

 .قامت الشركة بشرائها من الهيئة 

 هيئة الرقابة علي شهادات المنشاإجراءات 

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


 ارجاء العمل بتوثيق شهادة الصحة النباتية الي الكويت

،بشااأن إفااادة ساايادتكم بااالتقييم اإلداري   14/12/2017: / باإلشاارة إلااي الخطاااب المرساال لساايادتكم ماان المجلاس بتاااريخ 

الصادر من دولة الكويت ، والذي يلزم الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية لدولة الكويت بتوثيق شهادة الصحة النباتية 

 . المصاحبة للشحنة المصدرة من السفارة الكويتية في دولة المصدر 

يرجي التفضل بالعلم بأنه قد تم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية ، في هذا الشأن للتدخل لدي الجاناب الكاويتي إللءااء هاذا 

نائب وزير الزراعة المصري ، يفيد قيام الجانب الكويتي بإرجاء تنفياذ هاذا القارار / القرار حيث ورد إلينا خطاب من السيد

 .لحين وضع اآللية المناسبة لتنفيذه 



2018اسعار المعمل الجديدة لعام   

خطاااب ماان المعماال المركاازي لتحلياال متبقيااات المبياادات بشااـأن إفااـادتنا بقااـيام المعماال بزيااادة أسعااـار 

 .التحـاليل بالمعمل 

مـرفق لساـيادتكم قائماة باألساـعار الجاـديدة، ماع العلام بأناه ساوـ ياتم تطاـبيق األساعار الجـدياـدة مان 

1/1/2018 . 

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/EMA3MAL.pdf


 اإلجراءات التي تم إتخاذها خالل الفترة األخيرة لرفع الحظر المفروض علي الفراولة والفلفل

باإلشارة إلي قرار بعض الدول العربية بحظر إستيراد الفلفل والفراولة المصرية نتيجة وصول شحنات من 

 .الموسم السابق تحتوي علي نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات تفوق الحدود المسموح بها في هذه الدول 

يرجي التفضل بالعلم بأنه منذ إتخاذ هذا القرار قد قام المجلس بإتخاذ عدد من اإلجراءات واإلتصاالت والخطوات 

 .المرفقاتفي بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع هذا الحظر ، ونتشرـ بإستعراضها لسيادتكم 

 

 المرفقات

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/farawla&felfel.pdf


 الدفع االلكتروني الخاص بصندوق تنمية الصادرات

بشااأن إفااادتكم بتطبيااق وزارة الماليااة   6/12/2017،  22/11/2017إلحاقاااً للخطاااب المرساال لساايادتكم بتاااريخ 

والتاي سايتم مان خاللهاا الادفع اإللكتروناي لبرناام  رد  ، GFMISمنظومة إدارة المعلومات المالياة الحكومياة 

أعباااء الصااادرات بصااندوق تنميااة الصااادرات ، حيااث ساايتم تحوياال الشاايكات الصااادرة للسااادة المصاادرين علااي 

 .حساباتهم إلكترونياً 

يرجي التفضل بالعلم بأنه قد تم إفادتنا من صندوق تنمية الصادرات بضرورة قيام جميع الشركات بمراجعة إدارة 

خاادمات المصاادرين بالصااندوق لوجااود العديااد ماان المشاااكل فااي بعااض أرقااام الحسااابات إتضااحت أثناااء التحوياال 

 .اإللكتروني للمستحقات خالل األيام الماضية 

لذا نرجوا من سيادتكم سرعة التوجه لمقر صندوق تنمياة الصاادرات ، إدارة خادمات المصادرين لمراجعاة أرقاام 

 ـ:التاليالحسابات الخاصة بسيادتكم علي العنوان 

 (مبني صالة اإلستثمار بأرض المعارض ـ مدينة نصر )  



 اهم وارادات اندونيسيا من مصر

 بنود أهم من عدد تشمل منت  41 تضم بقائمة إفادتنا بشأن ، التجاري التمثيل من خطاب بورود بالعلم التفضل يرجي

 التجاري المكتب من وردت والتي ، إندونيسيا الي بتصديرها مصر تقوم التي المنتجات من األندونيسية الواردات

 والصادرات األندونيسية الواردات وقيمة المنت  وتوصيف الجمركي البند رقم الجدول ويشمل ، بجاكرتا المصري

   .المصرية

 . المرفق علي باإلطالع التفضل برجاء ، إليه المشار الجدول لسيادتكم مرفق

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/importfromindonisia.PDF


 تعليمات الحجر الزراعي بتحليل جميع الشحنات الزراعية الي االمارات

 إلتزام بضرورة ، الزراعي للحجر المركزية اإلدارة تعليمات علي بناءاً 

 الزراعية الشحنات لكل تحليل بعمل الزراعية للحاصالت المصدرة الشركات

 .اإلمارات دولة إلي المصدرة

 المنتجات مع التعامل يتم سوـ بأنه العلم مع ، التعليمات بهذه اإللتزام برجاء

 ( والفلفل ، الفراولة ، العنب ) وهي الجديدة المنظومة إلي دخولها تم التي

 الثالثية اللجنة طريق عن للتحليل العينات أخذ في حالياً  المتبعة الطريقة بنفس

 العينة لسحب الزراعي الحجر من لجنة طلب يتم المنتجات لباقي وبالنسبة ،

 .المحطة في للتصدير المعدة الشحنة من



 تفعيل خطاب المحطات المصاحب للشحنات

 والفراولة للفلفل التعبئة ومراكز محطات أصحاب السادة من المجلس إلى الواردة الشكاوى كثرة إلى نظرا  

 فلفل شحنات على بهم الخاصة التعبئة ومراكز المحطات أكواد بإستخدام المصدرين بعض  قيام بشأن ،

 .والمراكز المحطات هذه خارج أماكن في وتعبئتها تجهيزها تم وفراولة

 فراولة أو فلفل شحنة أي بتصدير السماح عدم  الزراعي الحجر مع اإلتفاق تم قد أنه بالعلم التفضل يرجى

 العبوت علي كودها المذكور التعبئة مركز أو المحطة عن صادر ومختوم رسمي خطاب تقديم بعد إال

 .مسئوليتها وتحت بها الشحنة هذه بتعبئة يفيد  المصدرة

 .الخطاب نموذج طيه مرفق ،2017 ديسمبر 24 الموافق األحد يوم من بدءاً  التعليمات هذه تنفيذ وسيتم
 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/taf3el_7'etab.pdf


 توثيق شهادة الصحة النباتية للشحنات المصدرة الي الكويت

 بالتقييم سيادتكم إفادة  بشأن ، 14/12/2017 بتاريخ المجلس من لسيادتكم المرسل الخطاب الي باإلشارة

 الكويت لدولة الزراعية للمنتجات المصدرة الشركات يلزم والذي ، الكويت دولة من الصادر اإلداري

 . المصدر دولة في الكويتية السفارة من المصدرة للشحنة المصاحبة النباتية الصحة شهادة بتوثيق

 الجانب لدي للتدخل الشأن هذا في ، المصرية الزراعة وزارة مخاطبة تم قد بأنه بالعلم التفضل يرجي

 الجانب قيام يفيد ، المصري الزراعة وزير نائب /السيد من خطاب إلينا ورد حيث القرار هذا إللءاء الكويتي

 . لتنفيذه المناسبة اآللية وضع لحين القرار هذا تنفيذ بإرجاء الكويتي



 حظر الجوافة المصرية

 بحـظر السعودية العربية المملكة قيام بشأن ، السعودية والمواقع الصحف بعض في اليوم تداوله تم ما إلي باإلشارة

 . المصرية الجــوافة إستيراد

 الزراعة بوزارة المسئولين بأحـد إتصال أجرى قد المجلس رئيس دمرداش الحميد عبد/السيد بأن بالعـلم التفضل يرجى

 بأن التليفونية المكالمة خالل التأكيد تم كما    الخبر صحة علي سيادته أكــد حيث الشأن، هــذا في السعودية والبيئة

 آى لرصد وتحليلها للمملكة تصل التى المصرية الزراعـية الشحنات بمتابعة تقوم المملكة في المعنية السلطات

 شحنات بوصول السعودى المسئول أشــار كـمـا ، المبيدات لمتبقيات بها المسموح بالنسب يتعلق فيما خاصة مخالفات

 تم وقــد بالمملكة بها المعمول المبيدات متبقيات لنسب القصوى للحـدود مخالـفة األخـيرة الفترة خـالل مصرية رمان

 الرمان ضــد قــرار إتخــاذ ســيتم أنه فيه يوضح الشأن هذا في  المصرى للجانب السعودية من رسمي خطاب إرسـال

 .المخالفة الشحنات هـــذه وصول إستمر إذا المصري

 زراعـية شحنات آي في المبيدات متبقيات نسب مراجعة ضرورة المصدرين بالسادة ويهيب يرجوا المجلس فإن لذا 

 الرمان ضد قــرار أي إلتخاذ تجنباً  يجب كما   السعودي الجانب متطلبات مع توافقها من للتأكد السعودية إلي مصدرة

 للرمان التصديري الموسم وأن خاصة السعودي للجـانب رمـان شـحـنات آي تصدير عدم الفترة هــذه خالل المصري

 .مخزن محصول هو اآلن تصـديره يتم ما وأن إنتهي قــد



 خطاب المكتب الوطني للسالمة الصحية الخاص بالمنتجات الءذائي التي تسخدم االشعة المؤينة

 للسالمة الوطني المكتب بخطاب إفادتنا بشأن ، التجاري التمثيل من خطاب بورود بالعلم التفضل يرجي

 التي الءذائية المنتجات عنونة يتم ان ضرورة إلي يشير والذي المءرب في الءذائية للمنتجات الصحية

 . " المؤينة باألشعة معال  " أو " مشع " بعبارة الحفظ مدة إلطالة معالجتها في المؤينة األشعة تستخدم

 مستوردي جميع إبالغ تم فقد ، الشأن هذا في المطبقة المءربية للتشريعات وفقاً  أنه إلي اإلشارة تجدر كما

 تعرضها بعد المنشأ بلد من المصدرة للشحنات مصاحب رسمي مستند تقديم بضرورة المءرب في التمور

 . باإلشعاع حفظ عمليات ألية

 غير شحنات آي لرفض تجنباً  ، المءرب إلي زراعية منتجات تصدير عند التعليمات بهذه اإللتزام برجاء لذا

 . الشروط لهذه مستوفاه

 .بالمءرب الءذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب خطاب لسيادتكم مرفق

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/7'etab_islami.pdf


 دورة استثنائية للمعرض التجاري الدولي بالكويت

 والصناعة التجارة ووزارة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز بتنظيم إفادتنا بشأن ، الصادرات تنمية هيئة من خطاب

 منظمة في األعضاء للدول التجاري للمعرض إستثنائية دورة " الدولي الكويت معرض مع بالتعاون الكويت لدولة

 فعاليات مع بالتزامن وذلك ، بالكويت الدولية المعارض بأرض 2018 فبراير 10-6 من الفترة خالل اإلسالمي التعاون

 الخاص القطاع شركات بإجتماع خاصة فعاليات تنظيم سيتم حيث ، الدولي التجاري الكويت لمعرض الثانية الدورة

 ICCIA ) والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الءرفة ستنظمه الذي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول

   . األعمال رجال بين ( B2B ) ثنائية إجتماعات إلي باإلضافة (

 هذا بأن العلم مع ، المعرض منظمي مع مباشرة التواصل ، المعرض بهذا المشاركة في الراغبة الشركات علي لذا

 . المجلس من المدعمة السنوية المعارض خطة ضمن يدخل ال المعرض

 .المرفق الرابط زيارة لسيادتكم يمكن المعلومات من ولمزيد
 الرابط

http://www.itf-kw.com/


 دورة تدريبية بعنوان التصدير الي افريقيا

 ، المصدرين السادة لخدمة لديه المتوفرة المساعدات كل تقديم علي والقيام ، الزراعية الحاصالت مصدري السادة أمام العقبات لتذليل المجلس سعي إطار في

  شركة مع تنظيمه سيتم الذي التدريبي البرنام  بشأن ، المصريين األعمال رجال جمعية من إلينا الوارد الخطاب صورة طيه لسيادتكم نرفق أن نتشرـ

TRAIN أفريقيا إلي التصدير " :بعنوان " 

 2018 يناير 18 : 15 من الفترة خالل

 ( الزمالك ـ صبري حسن شارع2 ) التالي بالعنوان المنظمة الشركة TRAIN شركة بمقر

 ـ:التالية الموضوعات تناول خالل من األفريقية القارة إلي بالتوجه المهتمة والشركات األشخاص كفاءات ورفع قدرات بناء علي الدورة وتركز

 هذه في توافرها الواجب والشروط الشركات منتجات تنافسية لزيادة اإلتفاقات هذه من اإلستفادة وكيفية األفريقية الدول مع الموقعة التجارية اإلتفاقات•

 . اإلتفاقيات بمزايا لتمتع المنتجات

 . األفريقية باألسواق عمالء إلي الوصول كيفية•

 .أفريقيا إلي التصدير عند الشحن لعملية الدعم علي للحصول المتاحة اآلليات•

 . الشحنات تصدير مقابل المستحقة المبالغ علي الحصول لضمان المتاحة اآلليات•

 . أفريقيا إلي التصدير عند الدولة من الدعم علي للحصول المتاحة اآلليات•

 . أفريقيا إلي التصدير عند اللوجيستية الجوانب علي التعرـ•

  التواصل بيانات خالل من TRAIN شركة المنظمة الجهة مع مباشرة التواصل الدورة بهذه المشاركة في الراغبة المجلس أعضاء الشركات علي لذا

 . 24618501 :فاكس . 27370876 ـ 24618583 ـ 27374764 :تليفون . الزمالك ـ صبري حسن شارع2 :العنوان:التالية

 info@traineg.com :إيميل

 . المشاركة وتكلفة ، الدورة هذه خالل مناقشته يتم سوـ ما عن نبذة لسيادتكم مرفق

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/afrikia.PDF


 % 100رفع نسبة فحص حاويات الموالح الي االتحاد االوروبي الي 

 اإلدارة من الصادر بالقرار إفادتنا بشأن ، بروكسل ـ التجاري التمثيل مكتب من خطاب المجلس الى ورد

 الفحص نسبة رفع بشأن ، 14/12/2017 بتاريخ االوروبية بالمفوضية النباتية والصحة للصحة العامة

 . مصر ضمنها ومن الدول من كبير لعدد بالنسبة وذلك ، الزراعية المنتجات لحاويات

 حالياً  %25 من للموالح بالنسبة الزراعية الحاويات فحص نسب رفع لمصر بالنسبة القرار هذا وتضمن

 لمدة اإلجراء هذا ويسري ، 1/2/2018 من إعتباراً  الواردة للحاويات وذلك ، الحاويات من %100 إلي

 . 31/12/2018 حتي فقط واحد عام

  عام خالل اإلجراء شملها دولة لكل مراجعة عملية إجراء يتم أن المتوقع من بأنه إيضاً  اإلشارة تجدر كما

 . عدمه من اإلجراء هذا في باإلستمرار قرار إتخاذ يتسني حتي ، 2018

 .المرفق خالل من القرار علي اإلطالع ويمكن ، إليه المشار القرار لسيادتكم مرفق

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/12425.pdf


 ضرورة استخراج تاشيرة من السفارة العراقية بالقاهرة لصادراتنا عبر منفذ طريبيل

 بشأن ، 30/10/2017 في الصادر العراقية الحكومة قرار إلي اإلشارة بشان ، التجاري التمثيل مكتب من خطاب المجلس الى ورد

 والذي ، بالقاهرة العراقية السفارة من التأشيرة أخذ وإشتراط ، طريبيل منفذ خالل من الدخول تأشيرة المصريين السائقين منح وقف

 لعدم العراق الي بالدخول لها السماح عدم نتيجة الطازجة والفاكهة الخضر تحمل التي خاصة المصرية الشاحنات تكدس إلي أدي

 المستوردين عزوـ إلي ويؤدي العراق الي الزراعية الصادرات جودة علي بدوره مايؤثر وهو ، الفيزا علي السائقون حصول

 . المصريين المصدرين مع التعامل عن العراقين

 المصرية للصادرات المنافذ اهم أحد بإعتباره غلقه من سنتين بعد الجاري العام فتحه تم الذي " طريبيل " معبر اهمية ضوء وفي

 لهذا متابعته خالل من األردن ـ عمان في المصري التجاري التمثيل مكتب أوصي فقد ، الزراعية الحاصالت وخاصة العراق الي

   ـ:يلي بما المعنيه الجهات كافة مع الموضوع

 السفرومءادرة قبل بالقاهرة العراقية السفارة من العراق إلي الدخول تأشيرة أخذ بضرورة المصرية الشاحنات سائقي علي التأكيد.1

 .المصرية األراضي

 بما أسوة وذلك ، العراق إلي العبور دون فقط األردن في الكرامة معبر حتي البضائع إيصال علي العراقي المستورد مع التعاقد او.2

 من األردنية الشاحنات األردنية السلطات تمنع حيث الطازجة الزراعية للحاصالت األردني والمصدر العراقي المستورد بين يتم

 . العراقية األراضي إلي المرور

 وصوالً  البرية والمنافذ الطرق خالل من العراق إلي التصدير عند اإلجراءات هذه في جاء بما واإللتزام باإلطالع التفضل برجاء

 . طريبيل منفذ عبر للعراق

 المرفقات

https://goo.gl/dwfpeo


 ضرورة التزام اصحاب محطات الموالح بتخزين الموالح فقط داخل ثالجات المحطة

 محطات بعض قيام تالحظ قد أنه أفادتنا قد الزراعي بالحجر المصدرين خدمة بأن بالعلم التفضل يرجي

 الموالح شحنات بعض بتخزين القيام وكذلك ، الموالح بجانب أخري زراعية منتجات بتعبئة الموالح

 الثالجات إستخدام وكذلك ، الثالجات خارج المحطة ساحات وفي األرصفة علي للتصدير المعدة النهائية

 هذا بنهاية تنتهي مهلة منح تم وأنه ، . الموالح بخالـ اخري منتجات تخزين في بالمحطة الخاصة

 .أوضاعها بتوفيق المحطات لقيام األسبوع

 داخل الموالح بخالـ منتجات أي تعبئة بعدم الزراعي الحجر بتعليمات اإللتزام سيادتكم من نرجوا وعليه

 علي التخزين وعدم فقط الثالجات داخل للتصدير المعدة النهائية الشحنات تخزين وكذلك ، الموالح محطات

 داخل الموالح غير أخري منتجات آي تخزين بعدم اإللتزام ضرورة مع ، المحطة ساحات وفي األرصفة

 .المحطة ثالجات



 فتح السوق الكندي امام العنب المصري

 الكندي السوق بفتح إفادتنا بشأن ، التجاري التمثيل من خطاب المجلس الى ورد

 . ( الطازج العنب ) من الزراعية صادراتنا أمام

 اآلليات لتحديد الزراعي الحجر مع بالتنسيق حالياً  يقوم المجلس بأن العلم مع

 اإلشتراطات ضوء في وذلك ، لكندا المصري العنب تصدير عند إتباعها الواجب

 . منها اإلنتهاء فور اآلليات سيادتكم نوافي وسوـ ، الكندي بالجانب الخاصة



 2018-1-1مخاطبة الشركات عن طريق ايميل المجلس فقط باداية من 

 المجلس اعضاء للشركات وجيدة سريعة خدمة تقديم علي المجلس حرص إطار في

 . ممكن وقت أسرع المعلومةفي وصول وضمان

 علي للشركات مخاطبات آي إرسال عدم 1/1/2018 تاريخ من بدايةً  تقرر فقد

 . بالمجلس الخاص اإليميل خالل من الشركات مع التعامل وسيتم الفاكس

 باإليميل المجلس بموافاة المهلة هذه إنتهاء قبل موافاتنا سيادتكم من نرجوا وعليه

 معلومات أو خطابات آي إلرسال ، عليه الموقرة شركتكم مخاطبة المطلوب الرسمي

 . عليه إخطارات أو

   . 1/1/2018 من بدءاً  الفاكس علي بيانات آي إرسال عدم عن ونعتذر



 مشاكل المصدرين بالنسبة للنقل البري والبحري للدول العربية

 كافة حل علي للعمل السيادية الجهات أحد مع الفترة هذه خالل المجلس يعمل

 يخص فيما العربية الدول إلي المصدرة الشركات تواجه التي والمعوقات المشاكل

 حصر بعمل الحالي الوقت في المجلس يقوم حيث ، واللوجستيك الشحن عمليات

 سيادتكم من نرجو عليه الجهةو لهذه إرسالها يمكن حتي والمعوقات المشاكل لهذه

 . به بالمطلوب موافتنا و المرفق على االطالع

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/SHIPPING_PROBLEM.pdf


 بشان التعليمات الخاصة بصدير الجوافة والرمان 60منشور رقم 

 السعودية السلطات قرار بشأن ، قبل من لسيادتكم المرسل الخطاب الي باإلشارة

 . المصرية الجوافة استيراد بحظر

 بشأن ( 60 ) رقم الزراعي للحجر المركزية اإلدراة منشور لسيادتكم مرفق

 الزراعي للموسم والرمان الجوافة لتصدير الفحص بإجراءات الخاصة التعليمات

2017 / 2018 .  

 حظر أخري دول لوضع تفادياً  بالمنشور جاء بما ،واإللتزام باإلطالع التفضل برجاء

   . المصري والرمان الجوافة إستيراد علي

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/12-2017/manshour60.pdf


 الدراسات التسويقية



 دراسات تسويقية السواق مختلفة

 ـ:التاليلدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي قام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وهي علي النحو يتوافر 

: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون: ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الصنف الذي تم اجراء الدراسة عليه  م  الدولة التي تم بها الدراسة 

 أسبانيا  2017نوفمبر  5اكتوبر حتي  30تقرير مختصر عن أسعار الخضار والفاكهة داخل السوق األسباني خالل الفترة من  1

 أسبانيا دراسة تسويقية عن الخضار و الفاكهة داخل السوق األسباني 2

.دراسة تسويقية تضم أصناـ مختلفة من الحاصالت الزراعية داخل السوق الصيني  3  الصين 

 الصين دراستين حول سوق البرتقال والعنب بالصين 4

 البرازيل دراسة تسويقية عن الخضار  و الفاكهة داخل السوق البرازيلي  5

 تونس البطاطس داخل السوق التونسي  6

كينيا  -االمارات   الفاكهة و الخضار  7  

 روسيا البطاطس داخل السوق الروسي  8

 الصين دليل المصدر المصري الي السوق الصيني  9

 كندا الموالح داخل السوق الكندي  10

 .والعنب من بعض الدولالرسوم الجمركية المفروضة في الصين علي واردتها من الموالح  -1: إليباإلضافة 

 .فروت من جميع الدولالرسوم الجمركية المفروضة علي بند الجريب  -2 

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 

المجلسموقع   



 المعارض



من هيئة تنمية الصادرات ، بشأن إفادتنا بإعالن سفارة الجزائر بالقاهرة ورد الى المجلس خطاب 

 Afro SUD" ) الصالون األول لتصدير المنتجاات الفاليياة وتربياة المائياات باالجنوب " عن تنظيم 

Export ) ،  بواد سوف ا الجزائر  2017ديسمبر  19-16وذلك خالل الفترة من. 

مرفق لسيادتكم خطاب السفارة الجزائرياة ، ولمزياد مان المملوماات ووساائص ا تصاال ال ا اة 

 ا:بالجهة المنظمة يمكن زيارة الرابط التالي 

 

 

 

 .الملم بأن هذا الممرض ال يدخص ضمن خطة الممارض السنوية المدعمة من المجلس مع 

 الصالون االول للمنتجات الفالحية بالجزائر

 الرابط

http://www.souf-foires.com/


من هيئة تنمية الصادرات ، بشأن إفادتنا بدعوة الهيئاة المصارية الماماة للمماارض ورد الى المجلس خطاب 

ماار   23:  14والمؤتمرات للمشاركة في فماليات ممرض القاهرة الدولي والمزمع إقامته خالل الفترة مان 

 .بأرض الممارض  2018

لذا علي الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الممارض إساتيفاا ا ساتمارة المرفقاة وإعاادة إرساالها الاي 

 .هيئة الممارض ، مرفق لسيادتكم نبذة عن الممرض واستمارة المشاركة 

يرجي التفضص بالملم بورود خطاب من مكتا  التميياص التجاارب ببكاين ، بشاأن إفادتناا باأهم المماارض كما 

 .الدولية التي تقام في فيتنام سنوياً 

 .مرفق لسيادتكم قائمة بهذه الممارض وبيانات منظمي هذه الممارض 

) يرجي التفضص بالملم بورود خطاب من مكت  التمييص التجارب بالجو  ، بشاأن إفادتناا بإقاماة الادورة كما 

بمركاز  2018ماار   4فبرايار الاي  23لممرض كادونا التجارب الدولي المقارر عقاده خاالل الفتارة مان (  39

 .كادونا الدولي للتجارة وا ستيمار بوالية كادونا بنيجيريا 

 .مرفق لسيادتكم نبذة عن الممرض ، وبيانات التوا ص مع الشركة المنظمة 

 ا:لسيادتكم ا طالع علي المرفقات المشار إليها لجميع هذه الممارض من خالل الرابط التالي ويمكن 

 .الملم بأن بأن هذه الممارض ال تدخص ضمن خطة الممارض السنوية المدعمة من المجلس مع 

 معرض الصين افريقيا بنيروبي

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/mi53-12-2017.zip


خطاب من ا دارة المامة للمجالس التصديرية ومجالس األعمال ، بشان إفادتنا بقيام وزارة التجارة ا يفوارية 

وذلاك ( األمان حياد عواماص النماو ا قتصاادب ) بتنظيم الدورة الرابمة للممرض الدولي ألبيدجان تحت عنوان 

 .في الما مة حبيدجان  2018حبريص  8مار  يتي  28خالل الفترة من 

كما تجدر ا شارة حيضاً حن الممرض المذكور يتم تنظيمه سنوياً في حبيادجان بمشااركة المدياد مان الاوزارات 

والمنظمات الدولية والسفارات والشركات ا يفوارية واألفريقية الدولياة ، ويرجاع حهميتاه كاون دولاة الكاوت 

ديفوار من حكبر ا قتصاديات للدول الفرانكوفيه األفريقية وتتميز حيضاً بموقع جغرافاي إساتراتيجي فاي دول 

 .الغرب األفريقي 

 علي الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الممرض لذا 

 .، إستيفاا ا ستمارة المرفقة وإرسالها إلي الجهة المنظمة مباشرة 

 .مع الملم بأن هذا الممرض ال يدخص ضمن الممارض السنوية المدعمة من المجلس

كوديفوارمعرض   



ما  التميياا التجاار  ا م تاو  ،اوش ن إشادت ا اديناا إقياا   ر اة ورد الى المجلس خطاا  

إتنظيم معرض دولي يضم كا ة المجاا ت  Enuguالتجارة والصناعة والتعدي  والزراعة  ي و ية 

السلعية والتجارية ويهدف الي دعم قطاعات األعمال واإلستيمار ويشجيع الحركاة اإلقتصاادية ن 

-16كما يتيح المعرض  رص اإللتقاء إر،ال األعمال ن وم  المقرر عقد المعرض خالل الفترة ما  

  . Enugu ي و ية  2018مارش  26

 .يحمسا المر قاتويم   لسيادي م اإلطالع علي كا ة يفاصيا المعرض م  خالل 

 مع العلم إدت هذا المعرض   يدخا ضم  خطة المعارض السنوية المدعمة م  المجلس

 معرض جيبوتي

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/mi43-12-2017.rar


 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

 للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي

mali@aecegypt.com 


