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استثناء التمور والزيتون والكاكاو من الالئحة 
 الجديدة الندونيسيا

 الزراعة وزير أصدرها التي الالئحة إلي باإلشارة

 وأن سبق والتي 2016 لسنة 55 رقم األندونيسي

 في النفاذ حيز دخلت والتي ، بها سيادتكم إفادة تم

 والقرارات اللوائح محل وحلت 2016 نوفمبر 18

 السالمة علي للرقابة المنظمة السابقة الوزارية

 األصل ذات الطازجة الغذائية للمنتجات الغذائية

   . النباتي

 ( والزيتون التمور ) من كل إستبعاد تم قد أنه وحيث

 الالئحة تنظمها التي المنتجات من الكاكاو وحبوب

 بالنسبة مطلوبا   يعد لم فإنه ، بعاليه المذكورة

 من أندونيسيا إلي مصر من المصدرة للشحنات

 أو مسبق إخطار يصاحبها أن المذكورة البنود هذه

 يصدرها والتي المبيدات لمتبقيات تحليل شهادة

 . بمصر QCAP معمل

 هذه من المصدرة الشحنات يصاحب أن يجب أنه إال

 صحة شهادة الزراعية المنتجات من وغيرها البنود

 وذلك ، المعنية المصرية السلطات تصدرها نباتية

 . ألندونيسيا زراعية آفات أية إنتقال لمنع

 الرئيسية



 االلتزام بنسب متبقيات المبيدات المسموح بها

 برفض إخطارات  زيادة األخيرة الفترة خالل تالحظ قد

 بعض من واردة مصدرة مصرية زراعية منتجات شحنات

 المملكة وباألخص  المنتجات لهذه المستوردة الدول

 المبيدات متبقيات نسبة إرتفاع بسبب السعودية العربية

 .به المسموح الحدود عن

 التأكد ضرورة المصدرين بالسادة يهيب المجلس فإن لذا

 المصدرة الشحنات في المبيدات متبقيات نسبة أن من

 الدولة إشتراطـات وفق به المسموح حدود في

 أي بإتخاذ الدول هـذه قيـام لتجنب وذلـك المستوردة

 إلي الزراعية صـادراتنا دخـول علي مشددة إجــراءات

 .أسواقها

 الرئيسية



 الرئيسية

التاكيد علي القواعد الخاصة بالية تحليل 
 شحنات الفلفل المصدرة الي السعودية

إلحاقا  للخطاب المرسل الي سيادتكم بتاريخ 

بشان القواعد الخاصة بآلية ( مرفق )  4/1/2017

تحليل شحنات الفلفل المصدرة إلي السعودية 

والتي تم اإلتفاق عليها بين كل من الحجر الزراعي 

 . والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

تقديم طلبات سحب العينات نرجوا من سيادتكم 

على البريد اإللكتروني للمكتب الفني باإلدارة 

المركزية للحجر الزراعي وهو 

tech.office.q@gmail.com 

أن يتم التنسيق مع السيد على 

مدير عام االدارة  -مجدي العيسوي  / المهندس

للحجر الزراعى بمنطقة السويس وجنوب  العام

سيناء ومدير المكتب الفني باإلدارة المركزية للحجر 

الزراعي لتحديد موعد سحب العينة ويمكن 

 ـ :لسيادتكم التواصل معه من خالل األرقام التالية

 33351625ــ     37608575

mailto:tech.office.q@gmail.com


 الترويج للشركات بالهند

في إطار التعاون بين المجلس ومكاتبنا للتمثيل 

التجاري بالخارج ، فقد تلقي المجلس خطاب من 

مكتبنا التجاري بنيو ديلهي  بشأن قيام المكتب 

بعمل حملة ترويجية للصادرات الزراعية المصرية 

البرتقال ـ العنب األحمر ـ البلح ـ الرمان ـ ) وخاصة 

وكذلك البطاطس في حالة موافقة الحكومة ( البصل 

الهندية علي منح رخص إستيراد البطاطس 

 .المستخدمة في صناعة الشيبسي 

لذا علي الشركات المهتمة بالتصدير إلي الهند من 

المنتجات المشار إليها بعاليه والراغبة في عمل 

حملة دعائية لها ، إرسال مواد دعائية باللغة 

 Newsletter Or Powerاإلنجليزية علي شكل 

Point Presentation ،  وذلك حتي يتثني لمكتبنا

التجاري بنيو ديلهي إعداد حملة ترويجية بالتنسيق 

مع الجهات المعنية بالهند وذلك إعتبارا  من يناير 

2017. 

 الرئيسية

ويتم اإلرسال مباشرة علي مكتبنا التجاري بنيو 

 ـ:ديلهي وبياناته كالتالي

 منجي بدر/ وزير مفوض تجاري

 مكتب التمثيل التجاري بنيو ديلهيرئيس 

 00911126813818: تليفون

 00911126885922: فاكس

   newdelhi@ecs.gov.eg: إيميل

mailto:newdelhi@ecs.gov.eg


 الرئيسية

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

 ـ:التالي

الدراسة تشملها التي المنتجات الدولة م 

1 الموردة الدول واهم االمارات لدولة والفاكهة الخضار عن إحصاءات + والفاكهة الخضار االمارات 

2 والفاكهة للخضار المستوردة الكينية بالشركات قائمة + والفاكهة الخضار كينيا 

3 والفاكهة للخضار المستوردة األندونيسية بالشركات قائمة اندونيسيا 

4 والفاكهة للخضار المستوردة المغربية بالشركات قائمة المغرب 

 

 : طريق عن المجلس مع بالتواصل إفادتنا ، الدراسات هذه من أي علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 :التالي  االيميل

com.aec@aecegypt   

 : تليفون  على االتصال او

 104 داخلي 25283611

   .2017 عام عن المجلس إلشتراك مسددة الشركة تكون أن علي*

 دراسات تسويقية وقوائم مستوردين

mailto:aec@aecegypt.com
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ضرورة التزام شركات الموالح بوضع العالمة التجارية 
 الخاصة بها فقط علي الكراتين المصدر بها الموالح

من الهيئة العامة للرقابة ورد الى المجلس خطاب 

علي الصادرات والواردات ، بشأن إفادتنا بعدم إلتزام 

لسنة  630بعد شركات الموالح بالقرار الوزاري رقم 

الخاص بالرقابة النوعية علي الموالح ، وكذلك  1978

وضع عالمات تجارية غير خاصة بالشركة وغير 

من المادة رقم ( 3)مسجلة وذلك مخالفة للفقرة 

في الئحة االستيراد والتصدير والتي تنص علي  40

 -:االتي

ــ ال يجوز تصدير منتجات المشروعات 

اإلنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها 

أسماء أو عالمات هذه المشروعات إال 

بواستطها أو من تنيبه أو بناء علي موافقة أو 

 .ترخيص موثق منها 

لذا فأن المجلس يرجو من سيادتكم ضرورة 

اإللتزام بهذه القرارات خاصة الجزء 

بالعالمات التجارية تجنباً لقيام   المتعلق

الهيئة بإتخاذ أي إجراءات تجاه شركتكم 

 .الموقرة 

 

 الرئيسية



 مشاكل الجابون

 الرئيسية

من اإلدارة العامة ورد الى المجلس خطاب 

للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، 

/  بشأن إفادتنا باإلعداد للزيارة المرتقبة للسيدة

وزيرة التجارة والصناعة الجابونية إلي القاهرة علي 

رأس وفد رفيع المستوي وذلك خالل الربع األول من 

، والتي أكدت خالل إجتماعها مع السفير  2017عام 

المصري بالجابون علي رغبة دولة الجابون في 

تفعيل التاعون المشترك بين البلدين ودخول 

الشركات المصرية والمستثمرين المصريين الي 

السوق الجابوني ورغبة رئيس الجابون علي بونجو 

في تنفيذ مشروعات في عدد من المجاالت ،  

وطلب معرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه 

المصدرين إلي دولة الجابون ، وكذلك طلب 

مقترحات لحل هذه المشاكل و ذلك في إطار تطوير 

 .التعاون بين مصر والجابون 

لذا برجاء التفضل بموافاتنا بأي مشكالت أو معوقات 

تواجه سيادتكم عند التصدير إلي دولة الجابون ناتجه 

عن قيود أو قرارات وضعتها هذه الدولة ، وكذلك أي 

مقترحات لدي سيادتكم لتطوير العالقات التجارية معها 

 . 16/2/2017وذلك في موعد أقصاه األثنين 

 :للتواصل مع المجلس عن طريق 

 :ارسال ايميل على 

aec@aecegypt.com 

 :او االتصال على 

 104داخلي  25283611

mailto:aec@aecegypt.com


 مشاكل بيال روسيا

من اإلدارة العامة للمجالس ورد الى المجلس خطاب 

التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، بشأن طلب معرفة 

المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين إلي دولة بيال 

روسيا وذلك في إطار الزيارة المرتقبة بين رئيس 

 17:  15الجمهورية  ورئيس بيال روسيا خالل الفترة من 

، وكذلك طلب مقترحات لحل هذه المشاكل   2017يناير 

 .و ذلك في إطار تطوير التعاون بين مصر وبيال روسيا 

لذا برجاء التفضل بموافاتنا بأي مشكالت أو معوقات تواجه 

سيادتكم عند التصدير إلي دولة بيال روسيا ناتجه عن 

قيود أو قرارات وضعتها هذه الدولة ، وكذلك أي مقترحات 

لدي سيادتكم لتطوير العالقات التجارية معها وذلك في 

 . 12/2/2017الخميسموعد أقصاه غدا 

 الرئيسية



 معرض حالل ومعرض كذا فود بكازاخستان

من اإلدارة العامة للمجالس ورد الى المجلس خطاب 

التصديرية وتنظيمات رجال األعمال ، بشأن إفادتنا بإقامة 

،   2017معرض غانا الدولي والمقرر إقامته في شهر فبراير 

وطلب معرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين 

إلي دولة غانا ، وكذلك طلب مقترحات لحل هذه المشاكل 

 .و ذلك في إطار تطوير التعاون بين مصر وغانا 

لذا برجاء التفضل بموافاتنا بأي مشكالت أو معوقات 

تواجه سيادتكم عند التصدير إلي دولة غانا ناتجه 

عن قيود أو قرارات وضعتها هذه الدولة ، وكذلك أي 

مقترحات لدي سيادتكم لتطوير العالقات التجارية 

 . 16/1/2017معها وذلك في موعد أقصاه األثنين 

ولمزيد من المعلومات عن المعرض المشار إليه 

وكيفية اإلشتراك ، يمكن لسيادتكم التواصل 

مباشرة مع منظمي المعرض من خالل بيانات 

 ـ:اإلتصال التالية

   44387484/02ــ  41818658/02: تليفون

،  ghtradefair@gmail.com: إيميل

 oscarbaffour@gmail.com 

 www.tradefair.com.gh : الموقع اإللكتروني

مع العلم بان هذا المعرض ال يدخل ضمن خطة 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية

 مشاكل غانا

mailto:ghtradefair@gmail.com
mailto:oscarbaffour@gmail.com
http://www.tradefair.com.gh/


 الرئيسية

 مشاكل غينيا

 للمجالس العامة اإلدارة من خطاب المجلس الى ورد

 إفادتنا بشأن ، األعمال رجال وتنظيمات التصديرية

 خالل غينيا جمهورية لرئيس المرتقبة للزيارة باإلعداد

 التي والمعوقات المشاكل معرفة وطلب  ، المقبلة الفترة

 مقترحات طلب وكذلك ، غينيا دولة إلي المصدرين تواجه

 بين التعاون تطوير إطار في ذلك و المشاكل هذه لحل

 . وغينيا مصر

 تواجه معوقات أو مشكالت بأي بموافاتنا التفضل برجاء لذا

 أو قيود عن ناتجه غينيا دولة إلي التصدير عند سيادتكم

 لدي مقترحات أي وكذلك ، الدولة هذه وضعتها قرارات

 موعد في وذلك معها التجارية العالقات لتطوير سيادتكم

 . 16/2/2017 الخميس أقصاه



 هام جداً وعاجل 

 الزراعيةأعضاء المجلس التصديري للحاصالت السادة 

 

 ،تحيه طيبة وبعد  

باإلشارة لقرار المملكة العربية السعودية فرض حظر مؤقت علي صادرات مصر من الفلفل الطازج للسعودية إعتبارا  من  

، بسبب إكتشاف شحنات تحتوى علي متبقيات مبيدات أعلى من الحـدود المسموح بها ، وباإلشارة لإلجتماع الذي تم بقطاع  12/2/2017

بمقر به اإلتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لمناقشة هذا الموضوع بحضور جميع الجهات الرقابية المعنية وباإلشارة لإلجتماع الذي أعق

المجلس الذي عقد هذا األسبوع بحضور بعض ممثلي مصدري الدول العربية ، وفي إطار إشتراطات دولة السعودية وجود شهادة تحليل 

 -:متبقيات مبيدات مع كل شحنة فلفل طازج مصدرة من مصر ، فقد تم اإلتفاق علي تطبيق اآلليه التالية لتحليل الشحنات المصدرة 

يتولي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة تحليل عينات الفلفل المصدرة إلي المملكة العربية 

 .السعودية لمتبيقات المبيدات وفق الحدود المسموح بها بدولة السعودية

يشترط أن تكون من مزرعة ) يتم تجهيز كميات الفلفل المطلوب تصديرها سواء سيتم تصديرها دفعه واحدة أو علي دفعات

 .في إحدى محطات التعبئة المبردة أو في أحدى الثالجات( واحدة 

يتم إخطار اإلدارة المركزية للحجر الزراعي إليفاد لجنة حجرية لسحب عينة ممثلة للشحنة طبقاً للقواعد المقررة حجرياً في 

 .سحب العينات ويتم تسليمها للمعمل للتحليل ، ويتم التحفظ علي الشحنة لحين ظهور نتيجة التحليل

 .ساعة علي األكثر 48إلي  24يتم تسليم نتائج العينات من المعمل المركزي في صورة شهادة معتمدة في حدود من 

في حالة نجاح العينة يتولي الحجر الزراعي مراقبة الكميات المصدرة من الشحنة التي تم تحليلها والتخصيم لحين تصدير 

 .الكمية بالكامل ، وصالحية شهادة التحليل إسبوع من تاريخ اإلصدار أو لحين تصدير كامل الشحنة أيهم أقرب

   2017يناير  6إعتباراً من يبدء تفعيل هذا النظام 

 .برجاء التفضل باالحاطة

 الرئيسية



ندوة عن التداول األمثل للموالح داخل  
 الموالحمحطات 

ندوة عن التداول األمثل للموالح داخل محطات الموالح   

إطــار دور المجلس لـرفع الوعى التصديري لـدى في 

الشركات المصدرة وإخــطارهـم بكل ما هو جديد في 

مجال التصدير الزراعي ،  لضمان جودة المنتج الزراعي 

المصدر ، فإن المجلس التصديري للحاصالت الزراعية 

بالتعاون مع شركة ساتروسول العالمية قام بتنظيم  

التداول األمثل لثمار الموالح داخل " ندوة تحت عنوان 

، شلمت الندوة كافة المراحل التي " محطات التعبئة 

تمر بها ثمار الموالح  بإستالم المنتج من المزرعة مرورا  

بالعمليات المختلفة داخل محطة التعبئة ، واألسس 

العلمية السليمة في تحديد كمية المطهرات 

المستخدمة وكذلك الشموع ودرجة الحرارة المناسبة 

في عمليات التجفيف للحفاظ علي الثمار بحالة جيدة 

وحاضر في هذه الندوة خبراء . ألطول فترة ممكنه

متخصيصين في هــذا المجال من أسبانيا لنقل الخبرات 

العلمية والعملية في هذا المجال ، وقد أدار الندوة 

محمد عبد الهادي رئيس لجنة الموالح /السيد األستاذ

بالمجلس وحضرها العديد من الشركات المصدرة 

 وأصحاب محطات الموالح

 للمزيد اضغط هنا
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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



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



 فرص تصديرية متنوعة

يتوافر لدي المجلس عدد من الفرص التصديرية والتي 

قام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها ، وهي 

 ـ:علي النحو التالي

الدولة  

براج  

الصين  

االردن  

العراق  

نيودلهي 

 االيمارات 

هولدندا 

تونس 

السعودية 

فرنسا 



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 


