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 موجز النشرة

التسجيل علي موقع الشركة الصينية للترويج 
األورجانيك للشركات العاملة في المنتجات 

 للترويج لها

 برنامج مكافحة درنات البطاطس

الترويج للشركات المصرية بكوااللمبور أثناء يوم 
 االفريقياألعمال 

 اإلماراتإجراءات تصدير المواد الغذائية إلى 

قرار المجلس األعلى لإلستثمار بإعفاء 
 التصدير الزراعي من ضريبة األرباحو اإلستثمار 

 نشرة غرفة التجارة البريطانية
EBCCE-newsletter 

 FPCنشرة 

 دليل المصدر المصري للسوق الجزائري

 2016لسنة  21بمنشور رقم اإللتزام ضرورة 
 تصدير النباتات الطبية والعطريةشأن في 

Sial 2016 

رفع الحظر الروسي عن خمس بنود من 
 وارداتها من تركيا

 2016لسنة  21ضرورة االلتزام بمنشور رقم 
 في شان تصدير النباتات الطبية والعطرية

 عقوبات مجلس االمن

 (2)معارض كازاخستان 



 قرار المجلس األعلى لإلستثمار بإعفاء اإلستثمار 
 و التصدير الزراعي من ضريبة األرباح

يوم الثالثاء لإلستثمار األعلى المجلس إنعقد 

و  الجمهوريةدولة رئيس برئاسة  2016/11/01

بشأن اإلستثمار و التصدير  هاماً قراراً  17تم إتخاذ 

 .الزراعي 

 ...  للحصول على نسخة من القرارات 

  

 الرئيسية

 المرفقات



 إجراءات تصدير المواد الغذائية إلى اإلمارات

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتبنا التجاري 

بأبو ظبي ، بشأن إفادتنا بالنظم واإلجراءات المعمول بها 

في األمارات العربية المتحدة ، والتي يجب علي 

المصدرين إتباعها تفادياً لرفض أي شحنات لهم ، وذلك 

 .لرفع الوعي لدي المصدرين ، وهذه اإلجراءات كالتالي 

"  ، بشأن  2011لسنة (  1) الدليل اإلرشادي رقم 

الصادر عن جهاز أبو ظبي والتخليص " مستوردي الغذاء 

علي اإلرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية إلمارة أبو 

 .ظبي 

، بشأن نظام الرقابة علي  2008لسنة (  2) نظام رقم 

األغذية المستوردة الصادر عن جهاز أبو ظبي للرقابة 

الغذائية ، والمبني علي درجة الخطورة الصحية والخاص 

 .بالمنافذ الحدودية إلمارة أبو ظبي 

لذا علي الشركة الراغبة في الحصول علي هذه 

 :بارسال إيميل على االيميل التالياإلجراءات إفادتنا 

 aec@aecegypt.com 

 :أو االتصال على 

 104داخلي  25283611

أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عن علي 

 . 2016عام 

 الرئيسية
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أثناء الترويج للشركات المصرية بكوااللمبور 
 يوم االعمال االفريقي

خطاب من مكتبنا التجاري بكوااللمبور ، الينا ورد 

بشأن إفادتنا بتلقي المكتب دعوة للمشاركة في 

فعاليات يوم األعمال األفريقي المزمع عقده يومي 

 . 2016اكتوبر ، ا نوفمبر  31

وعليه فقد قام المكتب التجاري بمبادرة للترويج 

مشاركته في فاعليات أثناء للشركات المصرية 

إرسال الشركات أعضاء المجلس ، وطلب المنتدي

) كتالوجات ومطبوعات دعائية لمنتجاتهم في  صورة 

soft copy  ) لمكتبنا التجاري بكوااللمبور للمشاركة ،

 .بها 

لذا علي الشركة التي ترغب في إرسال 

الخاصة بها ، القيام بإرسالها مباشرة الكتالوجات 

علي مكتبنا التجاري بكوااللمبور من خالل البيانات 

 :التالية 

 تامر مصطفي/ السيد المستشار التجاري

 بكوااللمبورمكتب التمثيل التجاري رئيس  

 2573166-034-006: تليفون

   2524853-034-006: فاكس

 kualalumpur@ecs.gov.eg :  إيميل

 الرئيسية
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التسجيل علي موقع الشركة الصينية للترويج 
 للترويج لهااألورجانيك للشركات العاملة في المنتجات 

من قطاع نقطة التجارة ورد إلى المجلس خطاب 

الدولية ـ وزارة التجارة والصناعة ، بشأن إفادتنا 

بالخطاب الوارد إليهم من قنصليتنا في هونج كونج ، 

بشأن تعميم العرض الخاص بالسماح للشركات 

 organicالمصرية التي تنتج منتجات عضوية 

صناعية أو زراعية باإلشتراك مجاناً لمدة عام كامل 

التالي الموقع من تاريخ تسجيلها علي 

www.ekowarehouse.com   

اإللكتروني للسلع والخدمات وكذا بغرض الترويج 

منتجات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 

علماً بأن اإلشتراك مسموح فقط للشركات التي 

 لديها شهادة حكومية تثبت أن منتجاتها عضوية 

العلم بأن الجهة الحكومية المصرية المعنية مع 

بإعتماد الشركات المانحة لتلك الشهادات بمصر 

 .“والجودة المصرية العامة للمواصفات الهيئة "هي 

 الرئيسية

http://www.ekowarehouse.com/


 برنامج مكافحة درنات البطاطس

باإلشارة إلي الخطاب الوارد إلينا من اإلدارة 

المركزية للحجر الزراعي ، بشأن إفادتنا بقيام معهد 

بحوث وقاية النباتات بوضع برنامج لمكافحة حشرة 

فراشة درنات البطاطس وذلك في إطار اإلجراءات 

التصحيحية لمواجهة زيادة حاالت الرفض الخاصة 

بشحنات البطاطس إلي دولة روسيا ، بسبب 

إصابتها بفراشة درنات البطاطس ، وطلب تعميم 

برنامج المكافحة علي الشركات المنتجة والمصدرة 

 .للبطاطس للعمل به

 المقترحمرفق لسيادتكم البرنامج 

 الرئيسية

 المرفقات



 دليل المصدر المصري 

 الجزائريللسوق 

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتبنا 
 :.التجاري بالجزائر ، بشأن إفادتنا بالتالي

بيان بأهم واردات الجزائر من البقوليات خالل 1.
 . 2015الي  2011الفترة من 

قائمة بالشركات الناشطة في تجارة الحاصالت 2.
 .الزراعية 

دليل المصدر المصري للسوق الجزائري لعام 3.
2016 . 

القائمة السلبية للمنتجات التي تقوم الجزائر 4.
بفرض رسوم جمركية علي وارداتها ويتم 

من تطبيق إتفاقية التبادل التجاري إستثناءها 
 .والدول العربية بين مصر الحر الموقعة 

لذا علي الشركة الراغبة في الحصول علي هذه 
 :إرسال إيميل على القوائم 

aec@aecegypt.com 

 :أو اإلتصال على 

 104داخلي  25283611

علي أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس  
 . 2016عن عام 

 الرئيسية
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رفع الحظر الروسي عن خمس بنود من 
 وارداتها من تركيا

من مكتبنا التجاري بموسكو ورد الى المجلس خطاب 

بشأن إفادتنا بإتخاذ رئيس الوزراء الروسي قرار بإلغاء 

الحظر الروسي المفروض علي واردتها الزراعية من 

من إستيرادها والتي كان محظور بنود  5علي وذلك  تركيا

وهي  2015نوفمبر  30تركيا منذ تنفيذ القرار في 

 :.كالتالي

 ( . 080510) برتقال ـ بند جمركي رقم 1.

 ( . 080520) يوسفي ـ بند جمركي رقم 2.

 ( . 080910) مشمش ـ بند جمركي رقم 3.

 ( . 080930) خوخ ونكتارين ـ بند جمركي رقم 4.

 ( . 080940) برقوق ـ بند جمركي رقم 5.

مرفق لسيادتكم صورة من الخطاب ، برجاء 

 .التفضل باإلطالع 

 الرئيسية

 المرفقات



 2016لسنة  21ضرورة االلتزام بمنشور رقم 
 في شان تصدير النباتات الطبية والعطرية

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من اإلدارة المركزية 

للحجر الزراعي المصري ، بشأن إفادتنا بأنه نظراً 

إلخطارات الرفض الواردة من الجانب الروسي موسم 

، وما تم علي أثره فرض قيود مؤقتة من الجانب  2016

الروسي علي الصادرات الزراعية المصرية ، وفي ضوء ما 

تم اإلتفاق عليه مع الجانب الروسي والذي تم بموجبه 

 . إلغاء هذه القيود 

،  2016لسنة  21مرفق لسيادتكم صورة منشور رقم 

الصادر من اإلدارة المركزية للحجر الزراعي المصري في 

، بشأن إلتزام فاحصي الحجر الزراعي  2016/9/26

بسحب عينات لشحنات النباتات الطبية والعطرية 

المصدرة الي روسيا وإرسالها إلي المعمل المركزي 

لبحوث الحشائش للحصول علي ما يفيد خلو الشحنة 

من الحشائش وبخاصة حشيشة الحامول ، وذلك قبل 

 .  السماح بالتصدير

 برجاء التفضل باإلطالع واإللتزام بما جاء بالمنشور،،،

 الرئيسية



 عقوبات مجلس االمن

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من قطاعي اإلتفاقات 

التجارية والتجارة الخارجية ــ وزارة التجارة والصناعة بشأن 

إفادتنا بتشكيل اللجنة التنسيقية المعنية بتطبيق 

عقوبات مجلس األمن بوزارة الخارجية ، وذلك بموجب قرار 

، وذلك  2016لسنة  433السيد رئيس الوزراء رقم 

لتنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال عقوبات 

مجلس األمن وتولي التنسيق بين الجهات الحكومية 

 .المختلفة 

وعليه فقد تم موافاتنا بقائمة باللغتين العربية واالنجليزية 

لألفراد والكيانات المدرجة علي قائمة لجنة عقوبات 

 .مجلس األمن المعنية بأفريقيا الوسطي 

لذا علي الشركة التي ترغب في اإلطالع علي هذه 

 :.القائمة زيارة الرابط التالي

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/21

27/sanctions-list-materials  

 الرئيسية



 (2)معارض كازاخستان 

-يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل التجاري 

إدارة شئون أوروبا ، بشأن إفادتنا بالعمل علي 

إستراتيجية لتعزيز التواجد المصري في األسواق الواعدة 

ومن ضمنها أسواق الكومنولث ، وذلك من خالل 

المشاركة في المعارض المقامة في تلك الدول ومنها 

 . كازاخستان

مرفق لسيادتكم قائمة بالمعارض التي تنظمها 

 Astana-ExpoExhibitionCompanyشركة 

 (. KORME) المعارض الكازاخية بأرض 

 .برجــاء التفـضل باإلطــالع

 الرئيسية
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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 بدالً 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



Sial 2016 

الذي اقيم و  2016 سيال إنتهت بنجاح فاعليات معرض ٍ

أكتوبر   20-16في الفترة من فرنسا  -باريس بدولة 

2016 . 

البهارات و البقوليات و و هذا المعرض من اهم معارض  -

االوروبي تغطي السوق النباتات الزيتية و االغذية التي 

 .في هذا المجال

الجدير بالذكر ان عدد الشركات المصرية االتي شاركت  -

تابعة شركة 21منها شركة 71داخل الجناح المصري هو 

تابعة شركة 50للمجلس التصديري للحاصالت الزراعية و 

 .للمجلس التصديري للصناعات الغذائية

 الرئيسية



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
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Thank you 


