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مععاونبالتالزراعيةالحاصالتمصدريالسادةتواجهالتيالعقباتتذليلفيالمجلسدورإطارفي

لعملابشأن،الجويللشحنللطيرانمصرلشركةالمجلسمخاطبةعليوبناءا  ،المعنيةالجهات

.أفريقياجنوبدولةإليالزراعيةصادراتنادعمعلي

قيامب،إليهالمشارالخطابعليردا  للطيرانمصرشركةمنخطاببورودبالعلمالتفضليرجي

ادراتناصبتدعيمالقيامشأنهامنالتياإلجراءاتبعضبإتخاذالجويللشحنللطيرانمصرشركة

ـ:اآلتيةاإلجراءاتإتخاذتمفقدوعليه،أفريقياجنوبإليالزراعية

.المعلنالسعرمن%25بقيمةللفراولةالشحننولونسعرتخفيضتم.1

ليع،الجويللشحنللطيرانمصرشركةمعللتعاقدالفراولةلمحصولالمصدرةالشركةدعوة.2

.تنافسيسعرمقابلأفريقياجنوبإليالمصدرةحمولتهاكامل

افرقيااجراءات شركة مصر للطيران لدعم الصادرات الزراعية الي جنوب 

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


إفريقيااشتراطات تصدير المانجو جنوب 

ات لفتح أسواق جديدة أماام صاادرالزراعي في إطار الجهود المبذولة بين المجلس والحجر 

جو مصاار الزراعيااة ، فقااد قاماات الساالطات المعنيااة بجنااوب أفريقيااا بالسااماح باادخول المااان

ي يمكان االطاالع عليهاا فاامحااددةاشاتراطات المصارية للساوق الجناوب أفريقااي وذلا  وفاق 

.المرفقات

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/2-2018/mango.pdf


الجوافة-الرمان -العنب -تطبيق المنظومة علي 

، والخااص بمنظاـومة إنتاـات وتصاـدير محـاصياـل الخضاـر والفـاكهاـة الهاـامة 2017لسانة 670المشترك رقـم الوزاري باإلشـارة للقـرار 

مجلااس ، والااـذت تام تطبيقااـه هاـذا الموسااـم علام صااادرات مصاار مان العنااب والفراولاة والفلفاال، و يناـا القـااـرار علاي قيااام التصاـديريا  

.التصديري للحاصالت الزراعية بتحـديد المحاصيل التي سيتم تطبيق المنظومة عليها بـدءا  من المـوسم المقبل

صادرين ، وعلياه فنرجاو مان الساادة الموالرماان الجوافاةيرجم التفضل بالعلم بأنه تقرر تطبيق هــذه المنظومة علاي صاادرات مصار مان 

( حاداقق المعاادي –105مكارر شاارع 90) والمنتجين الذين لديهم مزارع جوافة أو رماان أو عناب ، سارعة التوجاه للمجلاس باالعنوان 

-:وفق المواعيد التالية 

2018من أول مارس االعتماد وبدء تلقي طلب الفحا الجوافة -

2018من أول مارس واالعتماد الفحاطلبتلقيبدءالعنب -

2018ابريل 15من واالعتماد الفحاطلبتلقيبدءالرمان 

المحطاات ساـواء للمزرعاة أو المحطاة أو مركاز التعب اة ، علماا  بأناه ساتقوم لجاان متخصصاة بزياارةواالعتمااد طلب التساـجيل الستيفاء 

.من تنطبق عليه الشروط وفـق منظومة الصادرات الجديدةواعتماد ومراكز التعب ة والمزارع لفحصها 

التاي أو ماضاي الالموسام اعتمادها تم التي يتم بصفة سنوية وعليه سوف يتم التسجيل والفحا لكافة المزارع سواء االعتماد -:ملحوظة

.اعتمادها لم يسبق 



الحاقا للكميات المسموح بتصديرها من البطاطس المصرية الي لبنان

حيا  تام إلحاقاا  للخطااب المرسال إلاي سايادتكم ، بشاأن موقا  تصادير البطااطس المصارية إلاي دولاة لبناان للموسام الجدياد ، و

ـ :اإلتفاق علي اآلتي

.2018فبراير 8يكون بداية موسم تصدير البطاطس المصرية إلي لبنان أن •

آالف طان بطااطس تصانيع 10أل  طن بطاطس ماقاده ، و40من البطاطس المصرية إلي لبنان بإستيرادهاالكمية المصرح •

.

ي وزارة التجاريااة باوزارة التجااارة والصااناعة ، بشاأن إفادتنااا بخطاااباإلتفاقاااتيرجاي التفضاال بااالعلم باورود خطاااب ماان قطااع 

اطس وزارة الزراعااة اللبنانيااة بكميااة صااادرات البطاابااإلتزامالخارجيااة المتضاامنان مااا أفاااد بااه الساايد وزياار الزراعااة اللبناااني 

.المصرية الي السوق اللبناني 

ة علاي مادار كما تضمن الكتاب المشار إليه بطلب عدم الدفع بالكمية كلها المشار إليهاا فاي بداياة الموسام وأن ياتم توزياع الكميا

آالف طان 7الفترة المسموح بها بتصدير البطاطس المصارية الاي لبناان بداياة مان األسابوع النااني مان شاهر فبرايار فاي حادود 

الل األسابوع أسبوعيا  وحتي نهاية مارس بشكل متوازن تفاديا  لتشبع السوق وهبوط أساعار البطااطس علاي أن تكاون الكمياة خا

.  األخير من مارس في أقل مستوي لها

لخطااب بماا جااء مان توصايات داخال اواإللتزامباإلطالعمرفق لسيادتكم خطاب وزارة الخارجية في هذا الشأن ، برجاء التفضل 

.المشار إليه 



بوابة الصادرات المصرية

اتالصادربوابةعليالمجلسأعضاءالموقرةالشركاتلتسجيلالدعوةبشأن،الصادراتتنميةهي ةمنخطاب

بكلالخاصةالمنتجاتوكتالوجاتالمطلوبةالبياناتوإضافة،2018مارسشهرخاللإطالقهاوالمزمعالمصرية

PDFالبصيغةعاليةبجودةشركة .

المجلسأعضاءالشركاتتسجيليتمسوفالصادراتتنميةوهي ةالمجلسبينوالبناءالمنمرالتعاونإطاروفي

.مارسشهرنهايةحتيمجانا  البوابةهذهعلي

ـ:التاليالرابطخاللمنالمصريةالصادراتبوابةفيالتسجيلويمكن

http://www.expoegypt.gov.eg/login


التحذير من تصدير شحنات مخالفة لدولة الكويت

فةمخالشحناتوصولإستمرارمنبإستياقهايفيدالكويتيةالسلطاتمنخطابالمجلسإلمورد

برفعيامهاقبعدخاصةبهاالمسموحالمبيداتمتبقياتبنسبيتعلقفيماالكويتيالجانبإلشتراطات

.المصريةالزراعيةالمحاصيلبعضعلمفرضهتمأنسبقالذيالحظر

الزراعيةاتالصادركافةعلمتشدديةفحاإجراءاتبتطبيققراربإتخاذالكويتيالجانبقامقدوعليه

أناكم،الكويتيالجانبإلشتراطاتمخالفةشحنةأيوإعدامالكويتدولةإلمتصلالتمالمصرية

تراطاتلإلشالمخالفةللشحناتالموردةالشركاتضدإجراءاتبإتخاذسيقومأنهأفادالكويتيالجانب

.الكويتية

أيصديرتعندالكويتيالجانببإشتراطاتاإللتزامضرورةاألعضاءبالسادهيهيبالمجلسفإنوعليه

.المبيداتلمتبقياتبهاالمسموحبالنسبيتعلقفيماخاصةزراعيةشحنات



بخصوص الفول السوداني

معدالترتفاعإإستمرارتبيناألوروبياإلتحاددولإلممصرمنالسودانيالفولتصديرعملياتبمتابعةأنهبالعلمالتفضليرجم

اإلتحادبأنببروكسلالتجاريمكتبنابهأبلغناماضوءوفي،األفالتوكسيننتيجةالمصدرةالسودانيالفوللشحناتالرفض

.هذهالرفضمعدالتإستمرارحالةفمالسودانيالفولمنالمصريةصادراتناضدتشدديةإجراءاتإتخاذبصدداألوروبي

بنسبعلقيتفيماخاصةالمصدرةالسودانيالفولشحناتسالمةتضمنالتماإلجراءاتكافةإتخاذمراعاةسيادتكممننرجوفإننا

ادراتالصعلمالرقابةهي ةمعبالتنسيقالمجلسبأنعلما  ،بالخارترفضهاعدملضمانوذل بهاالمسموحاألفالتوكسين

ولهامصدرةشحناترفضتكراريتمالتمالشركاتعلمبالتفتيشسيقومالزراعيللحجرالمركزيةواإلدارةوالواردات

كحلوذل ،آمنمنتجلتصديرالالزمةاإلشتراطاتتوافرعدمحالةفيالتعب ةومحطاتالشركاتبإيقاففوريةإتخاذإجراءات

المنظمةبالقواعدوالخاص2000لسنة62رقمالمشتركالوزاريالقرارعلمحاليا  تتمالتمالتعديالتمناإلنتهاءلحينمؤقت

.الجديدالموسممنبهوالعملإلقرارهتمهيدا  السودانيالفولوتصديرإلنتات

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/shorot-tasdir-onion-to-saodia.pdf


بفترات األمان الخاصة بالمبيداتاإللتزامضرورة 

ؤثرسيماوهوالمصريةالزراعيةالصادراتعلمحقيقيخطرمنالمبيداتمتبقياتتمنلهأصبحتماضوءفي

ةبالساديهيبالتصديريالمجلسفإنمزارع،أومصدرسواءالتصديريةالمنظومةأطرافجميععلمبالقطع

:بالآلتياإللتزامبضرورةالمزارعينوالسادةالمنتجينالمصدرين

.مجهولةأماكنمنوليسومرخصةفيهاموثوقأماكنمنالمبيداتشراءمراعاة

األمانوفتراتمبيدكلإستخدامطرقتوضحوالتم(label)المبيداتعبواتعلمالموضحةبالتعليماتاإللتزام

.بهالخاصة

بالطرقالكافيةالخبرةولديهالكافيبالشكلمدربالمزرعةفيالمبيداتبرشالمعنيالشخايكونأنضرورة

.للرشالسليمة

منالحصادخلولضمانوذل مبيدكلعلمالموضحة(PHIوالحصادالرشبينالفترة)األمانبفتراتاإللتزام

.مبيداتمتبقياتنسبأي

لقيتعفيمامشكلةأيتواجهلنالتعليماتبهذهالملتزمةالمزارعبأنعلما  ،اإلحاطةباإلطالعالتفضلبرجاء

.المزراعهذهمنتصديرهايتمالتمالشحناتفيالمبيداتبمتبقيات



طريبيلقرار بضرورة االلتزام بتوثيق اوراق اي شحنة مصدرة للعراق من خالل منفذ 

بأيةالخاصةالمستنداتواالوراقوالمنشأشهادةوالفاتورةاعتمادوتوثيقبضرورةالعراقيةالسلطاتتطالب

اصيلالتفكاملوالقرارصورة....بالقاهرةالمعتمدةالتجاريةالملحقيةقبلمنالعراقالممصدرةمصريةشحنة

.المرفقاتبتحميلعليهااالطالعيمكن

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/2-2018/iraq.pdf


االلية التي تعتزم الحكومة السودانية تطبيقها لالستيراد

لالستيرادتطبيقهاالسودانيةالحكومةتعتزمالتياالليةلسيادتكممرفق

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/2-2018/sudan.pdf


الدراسات التسويقية



دراسات تسويقية السواق مختلفة

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

: البريد االلكتروني104: داخلي25283611: تليفون: ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

2017علم ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الدولة التي تم بها الدراسةالصن  الذي تم اجراء الدراسة عليهم

اسبانياخضر و فاكهة1

روسيا االتحاديةبصل و ثوم2

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


فرص تصديرية



الفرص التصديرية

ـ:التاليحو قام التمنيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وهي علي النالفرص التصديرية والتي لدي المجلس عدد من يتوافر 

: البريد االلكتروني104: داخلي25283611: تليفون: ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

2017علم ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

ة دول الفرصة التصديريم
الخاص بالفرصة الصن 

التصديرية

زهور قط -السعودية1

كوااللمبور2

رمان-

برتقال-

ماندارين-

عنب-

فراولة-

تمر-

تمر مجدول-

ليمون-

بطاطس-

ةالخاص بالفرصة التصديريالصن دول الفرصة التصديرية م

جواتيماال3

اعشاب-

توابل-

حبوب-

الموريشيةالحكومة 4

جزر-

كرنب-

قرنبيط-

حبوب-

الهاي5
بر تقال -

مندرين-

بريتوريا6

خضروات-

فواكه-

زيتون-

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


النشرات



FPC news

ره في والذي يقع مق)النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية البريطاني إلي باإلشارة 

لي الشـركات وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها ع( لندن

اد الخضر أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة من أهـم اإلخبار المتعـلقة بتجارة إسـتير

.والفاكهة في السوق البريطاني 

رة يومية يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النش

.ويتم نشرها علي الموقع اإللكتروني للمنظمة إسبوعية بدالً من 

ت المشار ،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في اإلطالع علي هذه النشرات ، الضغط على الوصال

.على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس إليها 

..........لزيارة الموقع 

المجلسموقع 

http://www.aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/ContentPage.aspx?CID=221


المعارض



ض مى  المجينىا الملىبر  ش ي ىلد الىللمش لسج ىبرمع يبلج ىبرخطىبين  ورد الى  الجلسى  

ى :المبلنع 

.2018أمممير 4: 3يهملنلا خالل الفمرش م   MAP-EXPOم رض •

. 2018نمفجبر 17: 14خالل الفمرش م   Food Expo Vietnamم رض •

سج رضىن  مرفق لسنبدتكم تفبصنا الج رضن  وينبنىب  المماصىا مىل اللهىب  الجنلجىع ل

ما جهع لسي حلش ش مل ال سم يلد هذه الج برض ال تلخا ضج  خطىع الج ىبرض السىنم ع

.الجللجع م  الجلس  

متنوعةمعارض 

الموقع

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/Exhibitions.rar


ي ىلش ممضىملب  تهىم 2018/ 1/ 29إلحبقبً لسخطبب الجرسا إلي سىنبدتكم يمىبر   

لسخضىبر والفبمهىع والىذ  سىم   I freshالسبدش الجصلر   والمي م  ضجنهب م رض 

.  قبم يجل نع شنغهب  يبلصن  

مل مرفىق لسىنبدتكم المقر ىىر الىذ  ألىله مكمىىل المجينىا الملىبر  فىىي شىنغهب  حىى

نمفجبر 24-22في دورته السبيقع الذ  تم لقله خالل الفمرش  I freshف بلنب  م رض 

2017.

2017السابقة لعام الدورة ifreshتقرير عن معرض 

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/ifesh2017.pdf


"   دم ق اللولي يلورته السمن" خطبب م  هنئع تنجنع الصبدرا  ش ي لد الللمش لسج برمع في م رض 

ش وذلك م  خالل الجؤسسع 2018سبمجبر 15إلي 6لسي أرض مل نع الج برض يلم ق خالل الفمرش م  

.ال بمع لسج برض واألسماق اللولنع السمر ع 

لذا لسي ال رمب  الراغبع في الج برمع يهذا الج رض المماصا مببشرش  مل اللهع الجنلجع 

ى :المبلنعاإلتصبللسج رض م  خالل ينبنب  

00963112266443ى00963940888249ى00963944301157:تسنفمد

-maissa.peife@gmail.com: إ جنا nadia.ahmad67@gmail.com 

ى:المبلياأللكمرونيولجز ل م  الج سممب   جك  سنبدتكم ز برش الجمقل 

www.peife.gov.sy 

.الجلس خالل مل ال سم يلد هذا الج رض ال  لخا ضج  الج برض السنم ع الجللجع م  

معرض دمشق



ادمنلقاكم في العدد الق... شكرًا لكم 

التاليللمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني
mali@aecegypt.com


