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والتونسي لتذليل العقبات والمشاكل التي 

 تواجه العملية التصديرية الي تونس

الشروط الالزمة للتعاون مع الشركات الكورية 
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الالئحة الجديدة التي اصدرها وزير الزراعة 
االندونيسي والخاصة بالرقابة علي سالمة االغذية 

 الطازجة المستوردة ذات االصل النباتي

 مكتبنا من خطاب بورود بالعلم التفضل يرجي

 بقيام إفادتنا بشان ، إندونيسيا ـ بجاكرتا التجاري

 فيما جديدة الئحة بإصدار اإلندونيسية الزراعة وزارة

 الطازجة األغذية سالمة علي بالرقابة يتعلق

 تسمح والتي ، النباتي األصل ذات المستوردة

 إلي المصرية الزراعية المنتجات جميع بتصدير

 الشحنة يصحب أن بشرط اإلندونيسي السوق

 وأن ، المصرية السلطات من غذائية سالمة شهادة

 يفيد إلكترونيا   إخطارا   المصدر تقديم وصولها يسبق

 الموقع عبر ، أندونيسيا إلي المنتجات تلك بشحن

 .لذلك المخصص الرسمي

 ال ) الجديدة الالئحة إقرار أن إلي اإلشارة تجدر كما

 بضرورة والمتعلقة المطبقة القديمة القواعد يلغي

 السالمة ألنظمة اإلندونيسية السلطات إعتماد

  معاملها وتسجيل المصدرة بالدول المطبقة الغذائية

 تبسيط إلي الجديدة الالئحة تهدف حيث ، (

 بتسجيل تقم لم التي للدول والسماح اإلجراءات

 المنتجات تلك بتصدير ، بعد الزراعية منتجاتها

 الرئيسية

للسوق اإلندونيسي ، علما  بأنه في حال إكتشاف 

ثالث حاالت مخالفة لإلشتراطات والمعايير والنسب 

المسموح بها للمنتجات الزراعية المصدرة إلندونيسيا ، 

 .فإنه يتم إيقاف تمتع البلد المصدر بتلك الميزة

ويمكن لسيادتكم اإلطالع علي المذكرة التي اعدها 

مكتبنا التجاري بجاكرتا لورشة العمل التي عقدت 

بجاكرتا لشرح الالئحة الجديدة ، وقواعد هذه الالئحة 

وذلك من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني 

www.aecegypt.com   

 :علي الرابط التالي والدخول 

 رابط التحميل



 حملة ترويجية باالمارات

 التجاري للتمثيل ومكاتبنا المجلس بين التعاون إطار في

 التجاري مكتبنا من خطاب المجلس تلقي فقد ، بالخارج

 للصادرات ترويجية حملة بعمل المكتب قيام بشأن بدبي

 للمشاركة المبكر اإلستعداد وكذا المصرية الزراعية

 . فوود جولف معرض في المصرية

 ديسمبر شهري بتخصيص المكتب يقوم فسوف وعليه

 مواد توزيع تشمل واسعة ترويجية بحملة للقيام ويناير

 بالتصدير المهتمة للشركات القطاع هذا عن دعائية

 شركة 150 لعدد شخصية مقابالت إجراء وكذا ، لإلمارات

 ماركت السوبر سالسل وأهم وموزعين مستوردة

 في العاملة الطيران وخطوط الكبري والمطاعم والفنادق

 . دبي

 الرئيسية

 والراغبة اإلمارات إلي بالتصدير المهتمة الشركات علي لذا

 مكتوبة دعائية مواد إرسال ، لها دعائية حملة عمل في

 Newsletter Or شكل علي واإلنجليزية العربية باللغتين

Power Point Presentation ، مباشرة اإلرسال ويتم 

 ـ:كالتالي وبياناته بدبي التجاري مكتبنا علي

 إدوارد يونان .د /التجاري المستشار

 بدبي التجاري التمثيل مكتب رئيس                       

   0097143443929 :تليفون

  0097143443979 :فاكس

   eg.gov.dubai@ecs :إيميل
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 5دراسات تسويقية مختلفة 

 مكتبنا من خطاب بورود بالعلم التفضل يرجي

 بنتائج إفادتنا بشأن ، كندا ـ بمونتريال التجاري

 التجاري مكتبنا رئيس بين تم الذي اإلجتماع

 المدير Sophie Perreault /والسيدة بمونتريال

  والفاكهة الخضر وموزعي منتجي إلتحاد التنفيذي

QPMA التجارية اإلتحادات أكبر ) كيبك بإقليم 

 وجود إلي سيادتها أشارت والتي ، ( بكندا اإلقليمية

 ) إلستيراد الكندي السوق في متنامي طلب

 والفاكهة الخضر من ( Organic العضوية المنتجات

 التجزئة محالت سالسل من لكثير توجه هناك وأن ،

 التوريد مصادر لتنويع بكندا المستوردين وكبار

 الواليات بخالف آخري تصديرية أسواق عن والبحث

 في التغيرات بسبب الالتينية وأمريكا المتحدة

 الصادرات أمام تجارية فرص يمثل مما المناخ

 . المصرية

 

 الرئيسية

 خطاب تعميم الزراعات العضوية

 ببيان موافاتها  Sophie/السيدة طـلبت فـقـد وعليه

 الخضر بتصدير تقوم التي المصرية الشركات يوضح

 . تصديرها مواسم وكذلك ، العضوية والفاكهة

 من العضوية للزراعات المصدرة الشركات علي لذا

 إفادتنا ، الكندي بالسوق والمهتمة والفاكهة الخضر

 وكذلك بتصديرها تقوم التي العضوية بالمنتجات

 األثنين أقصاه موعد في وذلك تصديرها مواسم

 هذه إرسال لنا يتثني حتي ، 2/1/2016 الموافق

 تكون أن علي ، بمونتريال التجاري مكتبنا إلي البيانات

 . اإلنجليزية باللغة لنا المرسلة البيانات كافة



 مختلفةدراسات تسويقية 

 الرئيسية

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

 المنتجات التي تشملها الدراسة الدولة م

 برتقال كندا 1

 برتقال وموالح ألمانيا 2

 برتقال اإلمارات 3

 لب البنجر ومخلفات قصب السكر كوريا 4

اإلمكانات والفرص المتاحة لنفاذ وتنمية الصادرات المصرية الي السوق الصيني واهم القواعد  الصين 5

 واالشتراطات لدخول الصادرات المصرية للسوق الصيني

 موالح اليونان 6

 دليل المصدر المصري االمارات 7

علي إيميل لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي أي من هذه الدراسات ، إفادتنا باإليميل الخاص بالشركة 

 aec@aecegypt.com علي أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن عام يتم إرسالها عليه ، حتي

2016 
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 المعارض بهولنداقائمة 

من التمثيل التجاري ، بشأن ورد الى المجلس خطاب 

إفادتنا بقائمة تشمل البيانات التفصيلية ألهم المعارض 

الدولية العامة والمتخصصة المقامة في هولندا ، من 

حيث موعد إنعقاد المعرض ومكان إنعقاده والجهة 

المنظمة وبيانات اإلتصال والموقع اإللكتروني ، علما  بأن 

الجهات المنظمة لهذه المعارض تعتبر شركات خاصة ال 

 .تقوم بتقديم آية تسهيالت أو تخفيضات لإلشتراك

يمكن لسيادتكم الحصول علي هذه القائمة من خالل 

 ـ:التاليعلي الرابط والدخول زيارة موقعنا 

 

 

 

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض 

 السنوية المدعمة من المجلس .

 الرئيسية

 رابط
 المرفقات



 قائمة المعارض بالبرازيل

من التمثيل التجاري ، ورد الى المجلس خطاب 

بشأن إفادتنا باإلجتماع الذي عقده المكتب التجاري 

 CIPA Fiera) بساوباولو مع شركة معارض ميالنو 

Milano  ) معرض (  11) والتي تقوم بتنظيم

 .بالبرازيل كل عام 

لذا علي من يرغب من الشركات في الحصول علي 

قائمة المعارض المشار إليها ، برجاء زيارة الموقع 

 ـ:اإللكتروني التالي

 

 الرئيسية

 الرابط



 قائمة المعارض بأبيدجان

من التمثيل التجاري ، ورد الى المجلس خطاب 

  Foireبشأن إفادتنا بمعرض أبيدجان الدولي 

International d’Abidjan ( FIA III )   تقرر و الذي

أبريل 2: مارس  22عقد دورته الثالثة خالل الفترة من 

2017 . 

مرفق لسيادتكم إستمارة المشاركة ، وعلي 

الشركة التي ترغب في المشاركة في هذا المعرض 

 .التواصل مباشرة مع منظمي المعرض 

علما  بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض 

 السنوية المدعمة من المجلس .

 الرئيسية

 تحميل
 المرفق



 معرض افريقيا في القلب

من الهيئة المصرية العامة ورد الى المجلس خطاب 

للمعارض والمؤتمرات ، بشأن الدعوة للمشاركة في 

اليوبيل / معرض القاهرة الدولي في دورته الخمسين 

 24:  15الذهبي والتي سوف تقام خالل الفترة من 

 تحت شعار 2017مارس 

 (إفريقيا في القلب ) 

لسيادتكم إستمارة اإلشتراك موضحا  بها القيمة  مرفق

اإليجارية داخل المعرض ، وكل التفاصيل التي تخص 

 .المعرض 

وفي حالة رغبة سيادتكم اإلشتراك في هذا المعرض ، 

يرجي التواصل مباشرة مع الهيئة المصرية للمعارض 

 ـ:والمؤتمرات من خالل بيانات اإلتصال التالية

 24032968: تليفاكس

 ;marketlnglf@eeca.gov.eg: البريد اإللكتروني

reservation@cairofair.com  

 www.eeca.gov.eg: الموقع اإللكتروني

 الرئيسية

 تحميل
 المرفق



 معرض حالل ومعرض كذا فود بكازاخستان

 خطاب من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بمعرضيKazakhstan International Halal Expo 2017  ،Kazfood2017 واللذين سوف
، كذا كان رأي مكتبنا التجاري بالماطي أنه يجب مراعاة التوصيات  2017سبتمبر  12-11يقومان في أستانا بكازاخستان خالل الفترة من 

 .التالية عند المشاركة بالمعرضين

أهمية التقدم للحصول علي تأشيرة الدخول قبل موعد المعرض بشهرين علي األقل وإتباع إجراءات التسجيل عند الوصول 1.
 .إلي كازاخستان تجنبا  للوقوع تحت طائلة القانون 

 .أهمية حجز الطيران والفنادق قبل موعد المعرض بوقت كافي 2.

 .أهمية شحن المعروضات ومواد الدعاية مع شركة شحن ذات سمعة طيبة 3.

 .أهمية توفير مواد دعائية باللغة الروسية 4.

لتيسير التواصل بـين العارضـين وزوار ( يفضل أن يرشحها المكتب ) أهمية تعيين مترجمة للغة الروسية من أهل الماطي 5.
 .الجناح 

 .أهمية إتباع العارض لمواعيد الدفع وقواعد المشاركة 6.

أهمية قيام الشركات المشاركة بإخطار مكتبنا في كازاخسـتان حتـي يقـوم المكتـب  بموافـاة العـارض ببيانـات تسـويقية 7.
تشمل بيان المستوردين علي أن يقوم العارض ببدء اإلتصال بالمستوردين قبل المعـرض بفتـرة كافيـة للتمهيـد لمقـابالت 

 .خالل فترة المعرض 

 .أهمية إلمام العارض بالمعروضات وشروط الدفع والتسليم 8.

علي الشركات العارضة أن تأخذ في اإلعتبار اإلتحاد اإلقتصادي األوراسـي الـذي يضـم كازاخسـتان وروسـيا وأرمنيـا وبـيال 9.
 .روسيا والذي يسمح بحرية التجارة بين هذه الدول 

 .أهمية قيام الشركات العارضة والمكتب بمتابعة النتائج التي تسفر عنها المقابالت 10.

 .أهمية ضمان سداد حصيلة الصادرات المصرية إلي كازاخستان وفقا  للمعايير البنكية الدولية 11.

 لذا علي الشركة التي ترغب في المشاركة بهاذين المعرضين التواصل مباشرة  مع مكتبنا التجاري بالماطي ـ كازخستان من خالل بيانات
 ـ:اإلتصال التالية

2930391-727-007: فاكس                      2918997-727-007: تليفون 

إيميل :almaty@ecs.gov.eg 

 الرئيسية



إعفاء واردات المفوضية االقتصادية لالتحاد االوراسي 
 من الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات

 مكتب رئيس / السيد من خطاب المجلس الى ورد

 المفوضية قرار بشأن بموسكو المصري التجاري التمثيل

 عضويته في يضم الذي و األوراسي لإلتحاد اإلقتصادية

 قيرغيزستان – كازاخستان – بيالروسيا – روسيا ) من كال  

 ) من الدول هذه واردات إعفاء بشأن ( طاجيكستان –

 أية من ( الشمر – الينسون – الكمون بذور – البرتقال

 إعتبارا   القرار بهذا العمل يتم أن على ، جمركية رسوم

 . 2017 يناير 2 من

 القرار صورة علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 :التالية البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 2016لعامي 

 الرئيسية
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 معرض فيتنام

 بشأن ، التجاري التمثيل من خطاب المجلس الى ورد

 معرض من والعشرين السابعة الدورة بفاعليات إفادتنا

 Vietnam International Trade Fair الدولي فيتنام

 في 2017 ابريل 22- 19 من الفترة خالل عقده والمقرر

 المعارض وأكبر أهم من يعتبر والذي ، الفيتنامية العاصمة

 . الفيتنامية

 ، إليه المشار المعرض عن نموذج لسيادتكم مرفق

 الموقع زيارة لسيادتكم يمكن المعلومات من ولمزيد

 :.التالي اإللكتروني

 vn/en.com.vietnamexpo.www 

  

 المعارض ضمن يدخل ال المعرض هذا بأن علماً 

 . المجلس من المدعمة السنوية

 الرئيسية

 تحميل
 المرفقات
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 خطة المعارض بدولة بيالروسيا

 لزيادة جديدة أسواق لفتح المجلس سعي إطار في

 مكاتب مع بالتعاون و بالخارج الزراعية الحاصالت صادرات

 التمثيل من خطاب المجلس الى ورد ، التجاري التمثيل

 المعارض بخطة إفادتنا بشأن بيالروسيا بدولة التجاري

 على يشرف التي و ببيالروسيا تعقد التي الدولية

 . BELEXPO القومي المعارض مركز تنظيمها

 المعارض ضمن تدخل ال المعارض هذه بأن علماً 

 .بالمجلس المدعمة السنوية

 من صورة علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا القائمة

 :التالية

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 2016لعام 

 

 الرئيسية
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و فحص الموالح ... اللجنة الثالثية 
 بمحطات التعبئة

 بعض من المطلوبة الحجرية اإلشتراطات إلى باإلشارة

 التي و مصر من الزراعية للحاصالت المستورده الدول

 cold treatment بالبريد معالجة نظام عمل تشترط

 أية على القضاء لضمان وذلك اليهم المصدرة للشحنات

 . الفاكهة لذباب أطوار

 عند الحاويات فتح عدم لضمان أنه بالعلم التفضل يرجى

 قد مما الرقابية الجهات طريق عن الشحن لميناء الوصول

 . بالخارج الشحنات لرفض يؤدي و التبريد دورة على يؤثر

 بمحطات الشحنات هذه مثل فحص سيادتكم من نرجو

 في المتمثلة و المختصة الفحص لجان وجود في التعبئة

 ) الصادرات على الرقابة و الزراعي الحجر و الجمارك

 الشحنات لهذه جمركي سيل لعمل ( الثالثية اللجنة

 ميناء وصول عند فتحها عدم لضمان المحطة داخل

 .الشحن

 الرئيسية



FPC news 

الي النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي باإلشارة 

والذي يقع مقره في )المنتجات الزراعية البريطاني 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا  ( لندن

، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات اإلتحاد 

أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة 

المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر اإلخبار من أهـم 

 .والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب  

يومية إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة 

اإللكتروني بدال  من إسبوعيه ويتم نشرها علي الموقع 

 .للمنظمة 

اإلطالع ،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في 

الضغط على الوصالت المشار اليها علي هذه النشرات ، 

 .على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس 

 موقع المجلس لزيارة موقع المجلس 

 الرئيسية



 نشرة غرفة التجارة البريطانية
EBCCE-newsletter 

في إطار حرص المجلس على فتح قنوات جديدة في 

المتعلقة أخر اإلخبار كافة دول العالم للحصول على 

أعضاء للشركات إتاحتها بقطاع التصدير الزراعي و 

 .المجلس لالستفادة من هذه المعلومات 

المجلس لعضوية غرفة التجارة المصرية إنضم فقد 

البريطانية و مقرها لندن و سيتم موافاة المجلس 

التي تصدرها اإلخبارية بصفة مستمرة بالنشرات 

اإلعضاء للسادة بإتاحتها الغرفة و سيقوم المجلس 

حيث  بالمجلسالخاص اإللكتروني من خالل الموقع 

 . يمكن الوصول إليها عبر الوصالت المشار إليها

 

 هنا اضغط لزيارة موقع المجلس 

 

 الرئيسية

 موقع المجلس



ما تم االتفاق عليه بين الجانبين المصري والتونسي لتذليل 
العقبات والمشاكل التي تواجه العملية التصديرية الي 

 تونس

مرفق  طيه  خطاب من االدارة العامة للمجالس 

التصديرية و تنظيمات رجال االعمال ، بشأن إفادتنا 

بما تم االتفاق عليه بين الجانبين المصري و 

التونسي خالل أعمال لجنة المتابعة الوزارية و التي 

بتونس  2016نوفمبر  11 – 10عقدت خالل الفترة من 

. 

 الرئيسية

 تحميل المرفق



الشروط الالزمة للتعاون مع الشركات الكورية 
 كضمانة لحقوق الشركات المصرية

ورد الى المجلس خطاب من التمثيل التجاري 

مع للتعامل المصري بشأن إفادتنا بالشروط الالزمة 

 .الشركات الكورية كضمانة لحقوق الشركات المصرية 

 .مرفق لسيادتكوم صورة لالطالع

 الرئيسية

 تحميل صورة من الشروط



اجراءات االتحاد االوروبي االضافيه علي فحص 
 العنب المصري

ورد الى المجلس خطاب من مكتب التمثيل التجاري 

المصري ببروكسيل بشان افادتنا بقرار االتحاد االوربي 

بفرض اجراءات فحص اضافي على العنب المصري 

 %.20بمنافذ الدخول بنسبة 

جدير بالذكر ان االتحاد االوروبي مازال يفرض اجراءات 

فحص اضافية على وارداته من الفراولة و الفلفل من 

 % .10مصر بنسبة 

حيز النفاذ بدءا  دخل مرفق لسيادتكم صورة ، و الذي 

 . 1/1/2017من 

 الرئيسية

 تحميل نسخة من القرار



االسعار الجديدة للمعمل المركزي لتحليل 
 متبقيات المبيدات

مرفق لسيادتكم قائمة اسعار تحاليل معمل متبقيات 

 .المبيدات بعد الزيادة

 الرئيسية

 تحميل قائمة االسعار الجديدة



نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    

 يمكنكم اإلطالع على اإلعداد السابقة من هنا

mailto:mali@aecegypt.com
mailto:aec@aecegypt.com


Thank you 


